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1  වන පරිච්චච්දය 

 

ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීදම් පනත යටදත් මැනුම්  කටයුතු සිදුදනොකළ ප දේශ වල ඉඩම් 

මැනුම් සඳහා සමානය මාර්ද ෝපදේශ 

01) මැනුම් කටයුත්තකදී ගත යුතු ප්රාරම්ම් ක රියා පිළිචවත 

 දසේවා ායකදයකු මැනුම් කටයුත්තක් සඳහා ඉල්ලීමක් කළ විටදී මැනුම් පිඹුරු ‚හිමිකම් ඔප්පු ආදී දපර මැනුම් 

වලට අ ාල ලියකියවිලි රැද න ඔබදේ කාර්යාලදේදී හමුවන දලස ඔහුට  ැන්වීම සුදුසු දේ. 

කලාතුරකින් දසේවා ායකයා සතුව එවැනි මැනුම් පිඹුරක් දහෝ ඔප්පුවක් දනොමැති විය හැක. සමහර විට අස්ථාන ත වීමක්, 

හානීවීමක් නිසා ඔහුට ප්රකාශන ඔප්පුවක් ලබා  ැනීමට අවශයයවනවා විය හැක. එවැනි අවස්ථාවකදී අ ාල ඉඩදම් 

හිමිකම් පිඹුරු වලට සිදුවූදේ කුමක්  යන ව  සහ ඔහුදේ වර්තමාන අවශයතාවය සඳහන් කළ ලිපියක් ලබා  ැනීම 

දයෝ ය වන්දන්ය.ඕනෑම අවස්ථාවකදී මැනුම් ඉල්ලීමක් ලිඛිතව ලබා ැනීම වඩාසුදුසුය. 

 02) ආරම්වුල් සහිත ඉඩමක් නම් 

 මැනුම් ඉල්ලීම භාර  ැනීමට ප්රථම දසේවා ායකයාට ප්රශ්න කිහිපයක් දයොමුකර‚ ඉඩදම් අයිතිය සඳහා ආරවුලක් 

පවතී ‚ඉඩදම් ස්ථීර මායිම් තිදේ ‚ මායිම් ආරවුල් පවතී ‚ යන්න තහවුරු කර  ත යුතුය. කිසියම් ආරවුලක් පවතීනම් එම 

මැනුම් ඉල්ලීම භාර දනො ැනීම වඩාත් සුදුසුය. එවැනි අවස්ථාවකදී දසේවා ායකයාට එම ආරවුල සුහ ව නිරවුල් කර අ ාල 

පාර්ශව වලින් ලිඛිත ප්රකාශයක්  ැනීම මගින් දහෝ නැතදහොත් උසාවිදේ නඩුවක්  ැමීම මගින් දහෝ සමථයකට පත්කර 

 ැනීම සඳහා අවශයය  උපද ස් ලබා ද න්න. 

03) මැනුම් සඳහා සුදානම් වීම. 

 ක්ෂණිකව දුරකථන මාර් දයන් විස්තර ලබාද න  මැනුම් කටයුත්තක් සිදුකිරිමට එකඟවීම සුදුසු ක්රියාවක් 

දනොදේ. සෑම විටම දසේවා ායකයා / දසේවා ායකයින් දපෞේ ලිකව හමුවීමට උත්සහ  රා මැනුම සඳහා වන අවශයය තාවය 

හදුනා ැනීම මගින් මැනුම් කටයුත්ත සඳහා සු ානම්වන්න. ඔහු විසින් ලබාදුන් ලියකියවිලි දහොඳින් අධයයනය කර ඔබ 

අනවශය කර ර වලට දහෝ ප්රදයෝ  වලට (උගුල්) දනොවැදටන බව තහවුරු කර  න්න. 

ඔබ පිළිදයල කරනා ලියකියවිලි වෘත්තීමය ලියකියවිලි වන බවත් හා ඒවා රදේ ඉහළම අධිකරණය පවා පිළි න්නා  බවත් 

ඉදරි ජීවිත කාලයටම ඔබ ඒ සඳහා ව කිවයුතු බවත් සිහිතබා  ත යුතුය. 

04) හවුල් අයිතීන් සහිත ඉඩම් 

 හවුල් අයිතීන් සහිත ඉඩමක් බිම් කේටි වලට දවන්කරන්දන් නම් ඉදරිපත් වන සියළුම හවුල් අයිතිකරුවන් එම 

ඉඩම සුහ ව දබ ා ැනීම සඳහා එකඟ බව ලිඛිතව  ැන්විය යුතුය. 

කාලයක් තිස්දසේ ඉඩමක දකොටසක් භුක්ති විඳින බව පවසමින් එම ඉඩම් දකොටස ස්ථිර මායිම් සහිතව හරියාකාරව දපන්වා 

දනොද න අවස්ථාවකදී හවුල් අයිතීන් සහිත ඉඩමක දකොටසක් මැනීම සඳහා අවතීර්න දනොවිය යුතුය.  ැන  ැනීමට හැකි  

අදනක් සියළුම හවුල් අයිතිකරුවන් එකඟ වන බවට ලිඛිත ප්රකාශයක් ලබාද න විට එක් හවුල් අයිතිකරුවකුට අයත් බිම් 

ප්රමාණය දවන් කරදීම මිනින්ද ෝරුවරදයකු විසින් සිදුකලාට වර ක් නැත. දවන් කිරීම සිදු කරන්දන්  සීමිත බිම් 

ප්රමානයක් අනුව නම් මිනින්ද ෝරුවරයාට එම දකොටස පමණක් මැනුම් කර එම බිම් ප්රමාණය දවන් කල හැකි අතර මුළු 

බිම් ප්රමානදයන් ප්රතිශතයක් නම්‚  මුළු ඉඩමම මැනුම් කර මුළු ඉඩම සඳහාම පිඹුරක් පිළියල කර අ ාල ප්රතිශතය දවන් 

කර දීම සිදු කළ යුතුය. 
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05) හවුල් අයිතීන් සහිත ඉඩමක් චවන් චවන්ව භුක්ති විදින විට 

විශාල බිම් ප්රමාණයක් සහිත හවුල් අයිතීන් ඇති ඔප්පුවක් සහිත ඉඩමකදී දීර්  කාලයක් තිස්දසේ හවුල් 

අයිතිකරුවන් දවන්දවන්ව තම ඉඩම් දකොටස් වැටවල් වැනි නිර්නය කළ මායිම් සහිතව භුක්ති විදන විට 

මිනින්ද ෝරුවරයාට එක් හවුල්කරුවකුදේ දහෝ කිහිපද නකුදේ ඉල්ලීම මත ඉඩම් කැබිලි දවන් දවන් වශදයන් මැනුම් 

කළ හැක. එවැනි අවස්ථාවකදී යාබ  ඉඩම් හිමියාද න් දහෝ දවනයම් පාර්ශවයකින් දහෝ අවහිරතාවයක්/විරුේධතාවයක් 

පැන නගී නම් මැනුම තවදුරටත් කරද න යාම මිනින්ද ෝරුවරයා විසින් සිදු දනොකළ යුතුය. 

06) මිනින්චදෝරුවරම්යා විසින් ඉඩමක  හිමිකම් විමර්ශනය 

 පවතින පැරණි පිඹුරු සහ ඔප්පු  ඔස්දසේ විමර්ශනය කර ඉඩම් කැබිලි වල අයිතිය දසොයාබලා මිනින්ද ෝරුවරයා 

තමාදේ අවදබෝධය  සහ ආරක්ෂාව තහවුරු කර  ැනීම බලාදපොදරොත්තු දේ.නමුත් මිනින්ද ෝරුවරයා විසින් ඉඩම් 

දරජිස්ටාර් කාර්යාලයට ද ොස් පරීක්ෂා කරමින් ඉඩදම් අයිතින් පිළිබඳ  විමර්ශනය කිරීම සහ හිමිකම් දපලපත සකස් 

කිරීම වැනි ක්රියා වලට එලඹීම බලාදපොදරොත්තු දනොදේ. එවැනි විමර්ශනයන් නීති නිලධාරීන් දහෝ දස්ත්රික් උසාවි මන්න් 

සිදු කරනු ලබයි. 

07) ඉඩම් කැබලි කිරිචම් චරම්ගුලාසි (නියමයන්) 

 ඉඩම් කැබලි කිරීදම් මැනුමකදී UDA සහ පලාත් පාලන ආයතන වලට අ ාල කේටි කැඩීදම් දරගුලාසි (බිම් 

කැබැල්ලක අවම බිම් ප්රමාණය‚ ප්රදේශ මාර් දේ පළල‚මාර්  දකොන් වල වක්රතාවය‚වාහන හැරවීදම් පහසුකම් ආදය ) 

වැ  ත් අවශයතාවයන් දලස අවධානය දයොමු කල යුතුය. එදසේ දනොමැති විට  පසුව එම ඉඩම් වල සිංවර්ධන කටයුතු 

සඳහා බලපත්ර ලබා ැනීදම්දී විවිධ අපහසුතාවයන්ට මුහුණ දීමට ඉඩම්  හිමියන්ට සිදු විය හැක. 

08) රම්ජචේ ඉඩම් චකොටස් ඇතුලත් වනවිට. 

 මැනුම් කටයුතු සිදුකිරිදම්දී එම ඉඩම රජදේ ඉඩමක්  දහෝ ඊට යාබඳව රජදේ ඉඩම් පිහිටා ඇේ  යන්න නි මනය 

කිරිදම්දී වඩා සුපරික්ෂාකාරි විමර්ශනයක නිරත වීම අතයවශයය දේ. පැරණි මායිම්  ල්  තිදේ නම් දහෝ දනොමැතිනම් 

දහෝ අ ාල රජදේ සහ පුේ ලික මායිම නැවත නියැකීමක් මගින් දහෝ නිවරැද අධිස්ථාපනයක් මන්න් දහෝ පවතින  ත්ත 

වලට අනුව  ැලපිය යුතුය. දමම මැනුම VP,FVP,FCP or PP ප්රදේශයන් තුල නම් මිනින්ද ෝරුවරයා විසින් පිළිදයල 

කරන ල  පිඹුදරහි අ ාල පැරණි පිඹුරු වලට දයොමුව දය යුතුය. ඊට අමතරව රජදේ ඉඩමක් නම් රජදේ ඉඩමක් බවට 

පිඹුදර් සඳහන් කිරිම පිඹුර අධයනය කරන්නන් හට වඩාත් ප්රදයෝජනවත් දේ. 

09) යා ලකුණු 
 

ඉඩම් කැබලි ද කක් අතර දපොදු මායිම‚මායිම් තාප්පයකින් දහෝ කුඹුරක නම් මායිම් නියරකින් දහෝ සලකුණු 

වනවිට අ ාල මායිම නිවැරදව හදුනා ත යුතුය. එම තාප්ප දහෝ නියර සඳහා හිමිකම් කියන්දන් කවුරු  යන ව  සහ 

මායිම ඉඩදමන් ඇතුලතට දහෝ පිටතට වැදේ  යන ව  යා ලකුණු මන්න් දපන්වා දය යුතුය. 

මයිම් වන්දන් එම තප්පදේ දහෝ නියදර් මධය නම් කඩ යා ලකුනක් ම්ගින් පහත සඳහන් දලස පැහැදලි කළ යුතු දේ. 

 

                                                                               මායිම් තාප්පය / නියර 
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         සාමානයදයන් යා ලකුනකින් දපන්නුම් කරන්දන් ද ොඩනැගිල්ලකට යටවන බිම අයත් වන්දන් කුමන ඉඩම් 

දකොටසට  යන ව  මිස එම ද ොඩනැගිල්දල් දහෝ තාප්දප් අයිතිය දනොදේ. ඒ අනුව පහත යා ලකුණු මන්න් 

ද ොඩනැගිල්ලට යටවු බිම් ප්රමාණය අයත් වන බිම් කැබැල්ල කැබලි අිංක 1 බවත් මායිම් තාප්ප ද කට යටවන බිම් 

අයත්වන්දන් කැබලි අිංක ද කට බවත් දපන්නුම් දකදර්. 

 

                                                                                          මයිම් තාප්පය 

 

                                       කැබිලි අිංක 1                        කැබිලි අිංක 2            

  

                                     මායිම් තාප්පය 

 

 

10) මායිම් නැවත පිහිටු වීම. 

 පැරණි දපොදු මායිමක් නැවත පිහිටුවන විට මායිම ද පදසේම අ ාල පාර්ශවයන් ඒ සඳහා එකඟ විය යුතු අතර  එම 

අවස්ථාවට සහභාගි විය යුතුය.එක් පාර්ශවයක් විසින් අදනක් පාර්ශවය ම හරිමින් දපොදු මායිමක් නැවත පිහිටුවා ද න 

දමන් ඉල්ලා සිටී නම් එය නිතයනුූලල දනොවන අතර එය සිදු කළ දනොහැක.එවන් අවස්ථාවක ක්රියා කළයුතු ක්රමදේ ය 

මිනින්ද ෝරුවරයා විසින් තම දසේවා ායකයාට පැහැදලි කර දය යුතුය. 

11) ආරම්වුල් සහිත මායිම් 

 අවිනිසච්ිත දපොදු මායිමක් මනින විට යාබ  ඉඩමට හිමිකම් කියන්නන්  ැනුවත් කිරිම සහ එම අවස්ථාදේදී ඔවුන් 

දපනී සිටීම අේශය දේ. ඔවුන් විසින් එකඟ වන මායිම ලකුණුකර ඊට පසු මැනුම් කටයුතු සිදු කිරිම කළ යුතුය. මායිම 

පිලිබඳව ආරවුල් සමතයකට පත් දනොවුන දහොත් මැනුම් කටයුත්ත සිදු දනොකළ යුතුය.මැනුම් කටයුත්ත සිදුකරන විට 

මිනින්ද ෝරු වරයා කලින් එම  ඉඩම දහෝ පාර්ශවයන්  ැන  ැන සිටි කරුණු පිළිබඳව පක්ෂපාති දනොවී‚එම අවස්ථාදේදී 

(මැනුම් කටයුතු සිදු කරන අවස්ථාදේදී)  ැන  න්නා කරුණු ආශ්රදයන් පමණක් නි මනයන්ට එලඹිය යුතුය. 

 

12)  දිය පාරම්වල් ‚ගංඟා ආදිය පිටාරම් මට්ටම  (HFL) සහ වැවු චහෝ ජලාශවල වාන් දමන මට්ටම  (FSL) 

 දයඇලි‚ ිංඟා දහෝ වැවු වල මැනුම් සිදුකරන විට එයට අ ාල වන HFLදහෝ FSL සිමාව මැනුමට අ ාල කර ත 

යුතුදේ. ඒය කිසිදසේත් මැනුම සිදු කරන අවස්ථාදේ ඇති ජල සීමාව දනොදේ. වැවක දහෝ ජලාශයක බැම්ම (Bund)  මැනුම් 

කරන විට මැනීම සිදුකදල් එහි පා ම  (Toe) දහෝ මුදුන  (Top) යන ව  පැහැදලිව  ැක්විය යුතුය.බැම්මක හරස් කැපුමක් 

පහත පරිද සමානයදයන්  ැක්විය හැක. 

 

 

ද ොඩනැගිල්ල 

Top 

Toe

ැැe 
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13)  බලයලත් මිනින්චදෝරුවරම්චයකුචේ පිඹුරම්ක් පිලිචයල කිරිචම් දී පිලිගත් රියාමාර්ග 

a) පිඹුදරහි  ැක්දවන සියඑම මායිම් විස්තර කළ යුතුය . 

 

   පැළඉනි වැට වල් සහ කම්බි වැටවල් හී මුලු සහ ප්රධාන නැමි,  මායිම් සලකුණු (Boundary stones) මගින් 

ලකුණු කිරිම දයෝ ය දේ.කම්බි වැටක් දකොන්ක්රිේ කම්බි කණු ආධාරදයන් පිහිටුවා ඇති විට ස්ථිර මායිම් ලක්ෂ 

දලස එම දකොන්ක්රිේ කණු  දයො ා  ත හැකි අතර , ඒවා පිඹුදරහි නිසි පරිද විස්තර කල යුතුය. මායිම් සලකුණු 

ද කක් අතර මායිම ,අවිනිශච්ිත දලස විස්තර කිරිම නිවැරද දනොදේ.ඇල මාර්  වල දකලවර වල් ඉවුර දලස 

විස්තර දනොකළ යුතු අතර එම ඉවුරු මායිම් සලකුණු දයො ා නිර්ණය දනොකළ යුතුය. 

 

b)    යාබ  ඉඩම් විස්තර දලස ඉඩදම් නම සහ හිමිකරුදේ නම පිඹුදරහි ස හන් කළ යුතුය.අමතර දතොරතුරු දලස 

පැරණි පිඹුරුවලට දයොමුව ඇති නම්  ැක්විය යුතුය. නා රික ප්රදේශ වල මාර් දේ නම සම  අ ාල වරිපනම් 

අිංකය යාබ  විස්තර දලස ස හන් කළ යුතුය. 

 

උසාවි මැනුම් සඳහා වරිපනම් අිංක පමණක්  ැක්විම ප්රමාණවත් දනොදේ. මිනින්ද ෝරුවරයා විසින් පැමිණිල්දල් 

දී ඇති මායිම් විස්තර ක්රමය අනු මනය කිරිම වඩාත් සුදුසුදේ.අවසාන නිරවුල් ප්රදේශවලින් පිටත මායිම්  ල් 

දනො මන ල  පැරණි මුලික පිඹුරු  වල ඒ සම්බන්ධ කටයුතු කර දනොමැති විට සහ කිසියම් කටයුත්තක් සඳහා 

දවන් කර දනොමැති විට ඒවාට දයොමු කිරීම හැර රජදේ ඉඩම් දලස තැකීම අනිවාර්ය දනොදේ. 

 

 

c)    සියඑම මාර්  විස්තර කර දශාවන් දය යුතුය.නා රික ප්රදේශ වල අ ාල මාර් ය සඳහා නමක් ඇති  නම් මාර්  

වල විස්තර සහ දශාවන් දවනුවට එම නම ස හන් කළ හැකිය. 

 

d)    ඉහත 8 වන දේ දේ ස හන් අවස්ථා හැර දවනත්  අවස්ථාවන් හිදී පැරණි පිඹුරු අධිථාපනයකර දපන්විය 

යුත්දත් විදශේෂිත වු දහතුවක් නිසා දහෝ දසේවා ායකයාදේ ඉල්ලීමක් මත පමණී පවතින තත්වයන්මත 

අධිස්ථාපනය කර දපන්විය යුතු  එදසේනම් එය දකදසේ කළයුතු  යන්න තීරනය කරනුදේ මිනින්ද ෝරු වරයා 

විසිනි. 

 

e)    පිඹුර සඳහා සුදුසු පරිමාණයක් දයො ා  ැනීම  වෘත්තීය මිනින්ද ෝරුවරයාදේ ව කීමකි. 

 

f)     ඔබ විසින්ම සකස් කරන ල  පැරණි පිඹුරක දහෝ දවනත් මිනින්ද ෝරු වරදයකු විසින් සකස ් කරන ල  

පිඹුරක දහෝ මායිම් දවනසව්ී නැති බව දහෝ බිමි ප්රමාණය එයම බව දහෝ  ැක්දවන සටහන් ඇතුලත් කිරිම 

නීතයානුූලල දනොදේ.පිඹුරක් වසර 10 කට වඩා පැරණි වන විට ඊට පිලියමක් දලස දසේවා ායකයකු සඳහා අඑත් 

මැනුමක් සහ අලුත් විස්තර සහිත අලුත් පිඹුරක් ඇඳීම සුදුසු විකල්පය දේ. 

 

g)      ඉඩම් කේටි කැඩිදම් සැලැස්මක් (BOD) දයෝජනා කිරිම සඳහා දහෝ දයෝජිත (provisional) සහාධිපතය (තේටු 

නිවාස) පිඹුරුවලද හැර අන් සෑම විටකම පිඹුරක් පිලිදයල කරනු ලබන්දන් දපොලව මත පිහිටි සතය දතොරතුරු 

ප නම් කර ද නය. 

සාමානයදයන් හිමිකම් ඔප්පු සකස ්කරනු ලබන්දන් මැනුම් පිඹුරු ප නම් කරද න වන අතර හිමිකම් ඔප්පු වල 

ස හන් මායිම් විස්තර වලට  ැලදපන පරිද මැනුම් පිඹුරු පිලිදයල කරනු දනොලැදේ. ඒ නිසා විදශේෂදයන්ම 

හිමිකම් ඔප්පුවක මැනුම් පිඹුරකට දයොමු කර නැති විට මැනුම් පිඹුරක හිමිකම් ඔප්පුවකට දයොමුකිරිම සුදුසු ක්රියා 

පටිපාටිය දනොදේ. එදසේ කිරිදමන් මිනින්ද ෝරුවරයා අනවශය ව කිමක් තමා දවත පවරා  නු ලැදේ. 
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2 වන පරිච්චච්දය 

අධිකරම්න චකොමිශන් රියත්මක කිරිචම් මැනුම් 

(දමම උපද ස් හුද ක් ලියාපදිංචි බලයලත් මිනින්ද ෝරුවරුන්දේ පහසුව සඳහා පමණක් වන අතර අ ාල අන 

පණත් දහෝ විනිසුරුවරයාදේ නිදයෝ  ඉක්මවා කටයුතු කිරිමට දනොදේ.) 

A. සාමානය පපචදස්  
සිවිල් නඩු සිංග්රහය යටදත් දහෝ දබදුම් නඩුපණත යටදත් දහෝ උසාවිය විසින් මිනින්ද ෝරුවරයා දවත මැනුම් 

දකොමිෂන් නිකුත් කරනු ලැදේ.උසාවිදේ නියමය ක්රියාත්මක කිරිම පිණිස දකොමසාරිස්වරයා අ ාළ ඉඩමට යා 

යුතු අතර විනිසුරුවරයා නිදයෝජනය කරමින් නිදයෝ යට අ ාළ මැනුම් වැඩ සිදු කළ යුතුය. එවැනි අවස්ථාවකදී 

මැනුම් දකොමසාරිස් වරයා විසින් විමර්ශනය කර උසාවියට වාර්තාවක් සැපයිය යුතුය.දකොමසාරිස්වරයා  

උසාවිදේ විශ්වාසය තහවුරු වන දසේ කටයුතු කළ යුතුය. 

 

උසාවි දකොමිෂන් මැනුම් දකොටස් ද කකට දවන් කළ හැක.එනම් “එල් ”සහ  

“පී ” දේ . 

“එල් ” මැනුම් සාමානය වශදයන් අවශයවනුදේ ප්රදේශ මාර්  සැපීම, මායිම් ආරවුල් සමථයට පත් කිරිම,ඉඩම් 

කැබලි වල හිමිකම පිළිබඳ  ැටළු නිර්නය කිරිම ආදය දේ .තව  ඉඩමකින් දනරපිදම්දී  “එල් ” වර් දේ මැනුම් 

දකොමිෂන් නිකුත් කරයි.දමම දකොමිෂන් පත්ර මදහේස්ත්රාත් අධිකරණ මගින්  නිකුත් කරනු ලැදබ. 

මිනින්ද ෝරුවරයා විසින් දකොමිෂන් පත්රයට අ ාල පාර්ශව හඳුනන්දන් නම් එවැනි මැනුම් භාර දනොද න සිටිම 

වඩාත් දයෝ ය දේ.එදසේම මැනුම කරන අවස්ථාදේ දී   තමන් කලින්  න්නා දහෝ දවනත් ක්රමයකින්  ැන ත් 

කිසිදු දතොරතුරක් අනුව කටයුතු දනොකළ යුතු අතර කටයුතු කළ යුත්දත් මැනුම සිදු කරන අවස්ථාදේ ද රැස්කර 

 ත් දතොරතුරු පමණක් ප නම් කරද නය. 

 

B. (I) - එල්  වර්ගය 
         උසාවි දකොමසාරිස් දලස නම් කළ  මිනින්ද ෝරුවරයාදේ කාර්ය භාර්ය විය යුත්දත්,පැමිණිල්ල ප නම් 

කරද න මැනුම් කටයුතු සිදුකර විභා ය සඳහා අ ාළ පිඹුරු පත් සැකසීමය.දම් සඳහා පැමිණිල්දල් පිටපතක් 

ලබා  ැනීම අනිවාර්යය දේ . 

        දමම නඩු විසඳීම සිදු වන්දන් සිවිල් නඩු විධිවිධාන සිංග්රහදේ 228 වන දේ ය යටදත්ය. “එල් ” වර් දේ 

නඩු සඳහා දබදුම් පනත වැනි දවන් වු නිති පේධතියක් දනොමැත. මැනුම සඳහා  ැන්වීම් කිරිමට නිශච්ිත කාල 

සිමාවක් නැත.ලියාපදිංචි තැපෑල මගින් සතියකට දපර  ැනුම් දීම ප්රමානවත් දේ. සාමානයදයන් ඔප්පු 

සකස්කිරිමක් දනොමැති නම්,පිඹුදර්හි මායිම් විස්තර උපදල්ඛ්නයක් සකස් කිරිම අතයවශය දනොදේ.දමහි දී 

මිනින්ද ෝරුවරුන් සඳහා නිකුත් කර ඇති ආ ායම් පිඹුදරහි(Revenue plan) ආ ර්ශන (specimen) ප නම් කර 

 ැනිදම් අවශයතාවයක් නැත.නඩු විභා ය සඳහා වැ  ත් දේ යැයි හැදඟන දවනත් අතිදර්ක දතොරතුරු   

ඇතුලත් කළ හැකිය.දකොමිෂන් පත්රය ද ොනු කළ අයද න් සම්පුර්ණ මැනුම්  ාස්තුව අත්තිකාරමක් දලස 

මැනුමට දපර අය කර ැනිමට දබෝදහෝ අධිකරණ විසින් විධිවිධාන දයො ා ඇත.අත්තිකාරම් ලබා ත් පසු එම 

දකොමිෂන් පත්රයට ප්රමුතතාවය දය යුතුදේ. තව  මැනුම් කටයුතු අවසන් කර පිඹුර පිලිදයල කළ පසු ඉතිරි මු ල් 

ඇත්නම් ඒවා ලැදබන තුරු පිඹුර ඉදරිපත් කිරිම ප්රමා  කිරිම  දනොකල යුතුය.එවැනි අවස්ථා ඇති දනොවන දසේ 

කටයුතු කිරිමට මිනින්ද ෝරුවරයා ව බලා ත යුතුය. හැම විටම සම්පුර්ණ කරන ල  පිඹුර සම  වාර්තාවක් තිබිය 

යුතුය. “එල්” වර් දේ මැනුම් සඳහා ඉදරිපත් කරන වාර්ථාවට නිශ්චිත ආකෘතියක් දනොමැත. 

එය සිදු කරන ල  වැඩ පිළිබඳ සාරාිංශයකි.මිනින්ද ෝරුවරයා විසින් සැලකිය යුතු වටිනා කාර්යක් කළ බව 

තහවුරු විමට නම් විනිවි  භාවදයන් යුක්ත වු අපක්ෂපාති ,ස්වාධින තීරණ ඇතුලත් වාර්තාවක් ඉදරිපත් කල 

යුතුය.එබැවින් මිනින්ද ෝරුවරයා තුල යහපත්  ැක්මක් තිබිය යුතුය. 
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B   (II) -  P Cases 

 

1977, අිංක 21  රණ දබදුම් පනත  පරිද දබදුම් නඩු පිළිබඳ කටයුතු දකදර්. ප්රධාන පනතට 1981 අිංක 5, 1987 

අිංක 6,1987 අිංක 32, සහ 1997 අිංක 17  රණ සිංදශෝධන ඇතුලත් කර ඇත. පහතින්  ක්වා ඇත්දත් දේෂ්ඨ 

පලපුරුදු මැනුම් දකොමසරිස් වරුන්දේ සහභාගිත්වදයන් පිලිදයලවු මර්ද ෝපදේශයන් දේ. පරසප්ර තාවයකදී 

පනදත් ස හන් උපද ස් දහෝ දසාවිනිසුරුවරයා දුන් නිදයෝ  දහෝ දමම මාර්ද ෝපදේශයන් අබිභවා යනු ලැදේ. 

දබදුම් නඩු සඳහා නිකුත් කරන මැනුම් දකොමිෂන්, මැනුම් පිලිබඳ  ැන්විම් ලිපි, වාර්තා ආද සියල්ල මැනුම් 

පනදත් උප දල්ඛ්න දලස  ක්වා ඇති අනුරූ දලස විය යුතුය. දබදුම් පනත සහ ඊට අ ාල සිංදශෝ න වලට 

අමතරව ශ්රිලිංකා නීති වාර්තා (Sri Lanka Law Reports) නැමති වර්තා තන්ඩයක්  තිදබන බව මිනින්ද ෝරුවරුන් 

සිහිතබා ත යුතු දේ. දස්ත්රික් උසවියකින් ද න තීන්දුවකට ඒදරහිව දශ්රේස්ඨාධිකරනදයන් ද න තීන්දුවක්නම් එම 

තීන්දුව නීතියක් දලස පසුව ප්රකාශයට පත් දේ. එවා NLR නැතදහොත් SLLR යනුදවන් හදුන්වනු ලැදේ. 

  

    B   (II) (I)  -  P Cases    මුලික මැනුම 

 

1)      මුලික මැනුම සඳහා දකොමිසමක් ලත් මිනින්ද ෝරු තැන විසින් කළ යුතු පළමු කාර්යය වන්දන් අ ාල 

දකොමිසම තමන්ට ලැබුනු දනය සටහන් කර ැනිමය. එය පසුව ප්රදයෝජනවත් විය හකිය. එය 

මිනින්ද ෝරු තැනදේ දන දපොදත් සටහන් කර ැනිම  සුදුසු දේ. උසාවි දකොමිෂන් සඳහා දවනම 

දල්තනයක් පවත්වා  ත යුතුය. 

 

2)     දකොමිසමක් ල විට ඊට අ ාල ලිපි දල්තන පරික්ෂා කල යුතුය(පැමිණිල්ල ඇතුළුව). ලියකියවිලි 

කිසිවක් අඩු නම් ඒ සම්බන්ධව උසාවිදේ දර්ජිස්ටාර්ට ලියා  ැන්විය යුතුය. දස්ත්රික් විනිශ්චයකාර තුමාට 

දහෝ නිතිඥයින්ට ලියා විමසිම් දනොකලයුතුය. 

 

3)     මැනුම් සඳහා  වාචික දමන්ම ලිඛිත  ැන්වීම් අවම වශදයන් දන 12 කට දපර කළ යුතුය. 

මැනුම් පිලිබඳ අ ාල  ැනුම් දීම ලියාපදිංචි තැපැදලන්  සෑම පැමිණිලි සහ විත්ති කරුදවකුටම යැවිය 

යුතුය.ඔවුන් එකම ලිපිනදේ පදිංචි වී සිටිය  දවන් වශදයන් සෑම අදයකුටම  ැන්විය යුතුය. පළමු 

මැනුම් දනදයන් පසුව ඔබට මීළ  මැනුම් දනය වාචිකව දහෝ පණිවිඩකරුවකු මගින් දහෝ  ැන්විය 

හැකිය.  නඩුව සම්බන්ධදයන් උනන්දු වන සෑම පාර්ශවයන්ටම එම  ැන්වීම් ලැදබන බවට ස්ථීර විය 

යුතුය. 

4)     දබදුම් නඩු වල දී ඔනෑම පාර්ශව කරුදවකු පිඹුර සිංදශෝ නය කිරිමට ලබා න්නා දකොමිෂන් බලපත්ර 

අතිදර්ක මැනුම් දකොමිෂන් බලපත්ර දේ. 

 

5)     ඔබ මැනුම් සඳහා අ ාල ඉඩමට ගිය කල්හි විවෘත ස්ථානයක රැඳී සිටිය යුතු අතර එහි දී පැමිණිලිකරු  

හා අදනක් පාර්ශවයන්දේ ප්රකාශයන් සටහන් කර ත යුතුය. දම් සඳහා නිදවස් තුලට යෑදමන් 

වලකින්න. ඔබ අවිංක විය යුතුවාක් දමන්ම අවිංක බව දපන්නුම් කළයුතුය. සියල්ලන් දවනුදවන්ම 

දපනි සිටිය යුතුය.ඔවුන්ට කාරුණිකව සැලකිය යුතුය. නිදේ නයන් නිකුත් කිරිමත් ,වාචික ප්රකාශයන් 

සටහන් කර  ැනීම සහ අ ාලපාර්ශවයන් ඉදරිපත් කරන ලියවිලි පරික්ෂා කිරිමත්  නිරතුරුවම විවෘතව 

කළ යුතුය.මිනින්ද ෝරු තැනදේ හැසිරීම පිළිබඳ කිසිම ආකාරයක සැකයක් ඇති විමට ඉඩ දනොතැබිය 

යුතුය. 
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6)     පැමිණිලිකරු දහෝ ඔහු විසින් ලිඛිතව ඔහුදේ දනොපැමිණිමට දහේතු  ක්වා නම් කළ නිදයෝජිතයා දහෝ 

දකොමිසම ලබ ත්දත් දවනත් පාර්ශව කරුදවකු නම් ඔහු දහෝ මැනුමට අ ාලමායිම් දපන්වා දීමට 

ඉඩමට පැමින සිටිය යුතුය දවනත් පර්ශවයන් පැමිණ දනොසිටීම මැනුම සිදුදනොකිරීමට දහේතුවක් 

දනොවිය යුතුදේ. 

 

 

7)     හතර මායිම් ,ඉඩම් පරිහරණය,ඉඩදම් නම ,පැමිණිල්දල් ස හන් වර්  ප්රමාණය ආදය පිලිබඳ 

අවධානය දයොමු කිරිම අවශය දේ. පැමිනිල්දල් උපදල්තනදේ සඳහන් දකොට ඇති මායිම් හා දපන්වා 

දුන් මායිම් අතර යම් දවනසක් ඇතිනම් මිනින්ද ෝරු තැන විසින් එය භූමිදේ දපන්වා දුන් ආකාරයට 

අනුව ඇති දවනස මැනුම් වාර්තාදේ සඳහන් කළ යුතුදේ. 

    විත්තිකරුවන් විසින් පරසප්ර දතොරතුරු සපයමින් මිනින්ද ෝරු තැනදේ මනස අවුල් කිරිම සඳහා 

කටයුතු කරන බව නිතර දපදනන්නට ඇති කරුණකි. එවැනි අවස්ථාවකදී නිරතුරුවම පිළි ත යුත්දත් 

පැමිණිල්ල ඉදරිපත් කල අය ඉදරිපත් කරන දතොරතුරු දේ. එවාට ප්රමුතතාවය දය යුතු අතර ඊට අමතරව 

අ ාලදේයැයි මිනින්ද ෝරු තැනට හැදඟන අදනකුත් පාර්ශව කරුවන් ඉදරිපත් කරන දතොරතුරු 

ඇත්නම් ඒවා   මිනින්ද ෝරු වාර්ථාදේ සඳහන් කිරිම වඩාත් දයෝ ය දේ . 

    දකොමිෂන් බලපත්ර දේ පිඹුරකට දයොමුකරන්දන් නම් එම පිඹුර අධිස්ථාපනයකර දපන්විය 

යුතුය.එවැනි පිඹුරක ඡායාපිටපතක් දහෝ ඉදරිපත්කිරිමට පැමිණිලි කරුට දනොහැකි වන අවස්ථා 

කලාතුරකින්  හමුදේ. එය මැනුම් කටයුතු සිදු දනොකිරිමට දහේතුවක් කර  ත යුතු දනොදේ. එවැනි 

අවස්ථාවලද මැනුම් කල යුතු පැහැදලි මයිම් පැමිනිලිකරුට දපන්වා දය හැකි නම් මැනුම් කටයුතු 

කරද න යා හැකි අතර උසාවියට සුදුසු ක්රියාමාර් යන්  ැනිම සඳහා විස්තරාත්මක වාර්ථාවක් උසාවියට 

ඉදරිපත් කල යුතුය. ජායා පිටපත් අධිස්ථාපන කටයුතු වලට සුදුසු නැත. දනොවැලැක්විය හැකි 

අවස්ථාවක්නම් ඒ සඳහා අධිකරනදේ අවසරය ඉල්ලා සිටිම වඩත් සුදුසු දේ. 

 

8)     දබදුම් පනදත් විධිවිධාන අනුව මැනීම සිදුකළ යුතුය. මිනින්ද ෝරු තැන විසින් උසාවියට ඉදරිපත් 

කරන  මුලික පිඹුර වයවස්ථාපිත පිඹුරකි. දබදුම් පනදත් 18 වන ව න්තිය අනුව දකොමසාරිස් වරයාදේ 

කාර්ය භාර්ය දපන්වා ඇත.18 (i)– (ඒ ) ව න්තිය අනුව මනිනල  ඉඩමත් පැමිනිල්දල් උපදල්ඛ්නදේ 

ස හන් ඉඩමත් දහොදන්  ැලදප්  යන්න මිනින්ද ෝරු තැන විසින් පැහැදලිව සඳහන් කළ යුතුය. 

    මිනින්ද ෝරු තැනට නිතය නි මනයන්ට එළඹිය හැක්දක් උපදල්තනදේ මැනුම් පිඹුරකට දයොමුකර 

ඇත්නම් පමණි. මායිම් විස්තර පැහැදලිව සැසඳීමක් දනොමැතිවිට ප්රධාන දවනස්කම් වාර්තා කළ 

යුතුදේ.එවිට අධිකරනය විසින් තවදුරටත් ඒපිලිබඳව විමර්ශනයකර සුදුසු තීරනයකට එලදෙනු ඇත. 

 

9)     පැරණි පිඹුරක් අධිස්ථාපනය කිරිදම්ද , යාබ  කුඩා ඉඩම් දකොටස්  විශය වස්තුවට ඇතුල්වන බව 

දපනි යන්දන් නම් දහෝ විශය වස්තුවට අ ල දකොටස් පිටවන්දන්නම් දහෝ මිනින්ද ෝරු තැන නැවත 

අධිස්තාපිත මායිම් භුමිදේ ලකුනුකර එම කැඩිගිය ඉඩම් කැබලිතුල ඉදකිරීම් දහෝ ව වන් සටහන් කර 

 තයුතුදේ. එවිට අධිකරනය මගින් තවදුරටත් ඒපිලිබඳව විමර්ශනය කර සුදුසු තීරනයකට එලදෙනු 

ඇත. එම කැඩිගිය කැබලි දවනම අිංකකර පිඹුදර්  ැක්විය යුතුව ඇත. දමම අධිස්ථාපිත මායිම් සියලුම 

පාර්ශවකරුවන් දවත දපන්වදී එම හිමිකම් කියන්නන් නව පාර්ශවකරුවන් දලස ඉදරිපත් විමට 

කැමැත්තක්  ක්වන්දන්නම් දබදුම් පනදත් අිංක 32  රණ සිංදශෝධනදේ (16 වන ව න්තිය යටදත්) 

මිනින්ද ෝරු තැන විසින් ඔවුන්ට නඩුව විභා  යට  න්නා ඊළ  කැ වීම් දනදේ උසාවිය ඉදරිදේ දපනී 

සිටින දලස   ැන්වීම් භාරදය යුතුය. 

 

10)     ඇතැම් විට පැමිනිල්දල් මායිම් උපදල්තනදේ අ ාල ඉඩදම් ප්රමාණය ලාස,් බුසල් ,අමුණු ආද 

වශදයන් සඳහන්ව තිදබන්නට හැකිය. දමම මිනුම් එක් එක් පලාත් අනුව දවනස් දේ. දමම ප්රමාණයන් 



10 
 ණනය කිරීම පිළිබඳ ම  දපන්වීමක් වශදයන් නව නිති වාර්තා 2002 දවතින් උපුටා ත් දල්තනයක් 

මීට අමුණා ඇත. දමම මිනුම් ප්රමාණයන් පරම්පරාදවන් පරම්පරාවට පරිහරනදයන් පැවත එන අතර 

ඒවා ආසන්න වශදයන්  ණනය කිරීමක් වන අතර ඒවාදේ දවනස්කම්  ැකිය හැකිය. දමම මිනුම් 

ඉඩමක ප්රමාණය හා සම්බන් දයන්  ළ අ හසක් ඇති කර  ැනීම පිණිස මිනින්ද ෝරු තැන විසින් සිදතහි 

තබා  ැනීම වැ  ත් දේ. 

 

11)     නඩුවක සාක්ෂි දීම සඳහා උසාවිදේ දපනි සිටීමට කැ වූවිට (B) (11) (1) 5 දේ ය අනුව 

මිනින්ද ෝරුවරයා විසින් එම නඩුවට අ ාල කරුණු නිතිඥවරුන්දේ කාමර තුළට ඇතුල් වී සාකේඡා 

කිරිදමන් වැලකී සිටීම සුදුසු දේ. එපමණක් දනොව එම අවස්ථා දේ දවනත් ඕනෑම කරුණක් 

සම්බන්ධදයන් වුව  එදසේ සාකේචා කිරිමට යැදමන් වැලකි සිටිම වඩාත් සුදුසු දේ. 

(B) (II) (II) අවසාන චබදීම 

1)         මුලික මැනුම් දකොමිසම සඳහා බලය පවරන ල  මිනින්ද ෝරු තැනම අවසාන දබදම සිදු කිරිම සඳහා  පත් 

කිරිම සාමානය පිළිදවත දේ. දමය දබදුම් පනදත් 27(3) ව න්තිය අනුව නියම කරන ල  අවශයතාවයකි. 

දකොමිසම ල  විට මිනින්ද ෝරු තැන විසින් දකොමිසදම් සඳහන් කර ඇති උපද ස් කිහිපවරක් දහඳින් කියවා එහි 

වැ  ත් උපද ස් සටහන් කර ත යුතුය. ඉඩම දබ ා දවන් කළ යුත්දත් දකොටස් අනුව නම් සියළුම දකොටස් 

ප්රමාණයන් එකතු  කලවිට  ඒකකයක් දලස විය යුතුව ඇත. එදසේ දනොවන්දන් නම් දකොමිසමට අ ාල දකොටස් 

ලැයිස්තුව සිංදශෝධනය කිරිම සඳහා එම දකොමිසම අධිකරනය දවත ආපසු යැවිමට සිදු දේ. 

 

2)       මුලික මැනුම දවනත් මිනින්ද ෝරුවරදයකු විසින් සිදුකර ඇත්නම් දකොමසාරිස්වරයා විසින් මුලික මැනුදමහි 

දක්ෂ්ත්ර සටහන් සහ උසාවිදේ ද ොනු දකොට ඇති නඩුවට අ ාල පිඹුදර්  අනුදර්කනයක් ලබා  ැනිම අවශයය. 

එවිට නැවත මැනුම් කටයුතු කර මායිම්  නිවැරදව පිහිටුවා ත හැකිය. දකදසේ වුව  යම් දහතූන් නිසා මුල් 

මැනුදම් මැනුම්  දර්තාවන් නැවත පිහිටුවා  ත දනොහැකි විට එයට විකල්පයක් වශදයන් ඉඩම නැවත මැනිය යුතු 

අතර අවශය නම් මැනුමට අ ාල මායිම් අධිස්ථාපනයකින් පසුව භූමිදේ නැවත ලකුනු කර ත යුතුය. මිනින්ද ෝරු 

තැන අතුරු තීන්දු ප්රකායට අ ාල මූලික මැනුම් පිඹුදර් පිට මායිම් දනොදවන්ස්ව තබා  ැනීමට බැඳී සිටි. 

 

3)         උනන්දුවක්  න්නා අ ාල පාර්ශවයන් සියලුම ද නා  විමසා ඔවුන් ඉදරිපත් කරන කරුණු සලකා බලා අතුරු 

දබදුම් පිළිබඳ කේටි කැඩිදම් සැලැස්ම සකස් කිරිම සිදුකල යුතු දේ.දබදුම් නඩු ක්රියාවලිය සඳහා පාර්ශවයන් 

සෑදහන මු ලක් සහ කාලයක් වැය කරන බැවින් ඔවුන්දේ අවශයතාවයන් හැකි පමනින් සලකා බැලිය යුතුය. 

කැබලි කිරිම පිලිබඳ අධිකරනදයන් විදශේෂ උපද ස් කිසිවක් ද  ඇතිනම් ඒවාට ප්රමුක තාවය දය යුතුදේ. නියම 

කර  ත් දනයක මිනින්ද ෝරු තැන අ ාල පාර්ශවකරුවන් හා සම  සාකේඡා දකොට අතුරු දබදුම් සැලැස්ම සකස ්

කර  ත යුතුය.ඊට පසු දනයක දබ ා දවන් කරන ල  ඉඩම් කේටි වල මායිම් බිදමහි සලකුණු කරනු ලබයි . දබ ා 

දවන් කිරිමට ඇති ඉඩම කුඩා නම් ඇතැම් මිනින්ද ෝරුවරුන් විසින් කේටි කැඩිදම් සැලැස්ම සකස්කර දබ ා 

දවන් කිරිම ඒදනම සිදු කරයි. දමම ක්රම ද දකන් කුමක් දහෝ සුදුසු ක්රමයක් භාවිතා කිරිම සම්බන්ධදයන් 

විරුේධතාවයක් දනොමැත. එදසේ වුව  සාකේඡා කිරීම සඳහා අ ාල පාර්ශවයන් මිනින්ද ෝරු තැනදේ නිවසට 

කැ වීදමන් වැලැකිය යුතුය. කේටි කැඩිදම්  සැලැස්ම සකස් කිරීම විදශේෂ අවධානයකින් යුතුව සිදුකල යුතුදේ. 

කේටි කැඩිදම් සැලැස්ම සකස් දකොට ඉඩම් කේටි භුමිදේ ලකුණුකිරිදමන් පසුව එම සලකුනුකල මායිම 

මිනින්ද ෝරු තැන විසින් ම දහෝ දවනත් ඕනෑම පාර්ශවයක ඉල්ලිම මත දහෝ නැවත නැවත දවනස් කිරීම සුදුසු 

දනොදේ. එය  ැටලුඇති වීමට හා මිනින්ද ෝරු තැන දකදරහි අ ාළ පාර්ශවයන්දේ විශ්වාසය බිඳ වැටීමට දහේතු 

විය හැකිය. 

 

4)       1977 අිංක 21  රණ දබදුම් පනදත් 30 වන ව න්තිය අනුව කැබලි කිරිදම් මැනුම සිදුකිරිමට අවම වශදයන් 

දන 12 කට වත් දපර ලියාපදිංචි තැපෑදලන් ඒ පිළිබඳ අ ාළ පාර්ශවයන්  ැනුවත් කළ යුතුය.වාචික  ැන්වීම සඳහා 

මුලික මැනුම් සම්බන්ධදයන් දමන් දනොව එදනට දන 10 කට දපර වාචික  ැන්වීම් හා අ ාළ ඉඩදමහි ඒ පිළිබඳ 

 ැන්වීමක් ප්ර ර්ශනය කිරිම සෑදහන්දන්ය. (දබදුම් පනත 30 (3) ව න්තිය) 
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5)      මැනුම් දකොමිසමට අ ාලව අවසාන කැබලිකිරිමක් සිදුකිරිමට ගිය විට , විදශේෂදයන් මුලික මැනුම සිදුකලාට පසු  

ද ොඩනැගිලි සහ දවනත් සිංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම නිසා දබදුම් කටයුතු සිදුකිරීම  අවුල් සහ ත තත්වයකට 

පත් දේ නම් ඉඩම කැබලි කිරිම සඳහා  මිනින්ද ෝරු තැන විසින් උසාවිදයන් තව දුරටත් උපද ස් දනොඉල්ලිය 

යුතුය. එයට දහේතුව වනුදේ දබදුම් පනත ප්රකාරව කේටි කැඩීදම් සැලැස්ම සැකසීම වෘත්තිය 

මිනින්ද ෝරුවරදයකු විසින් ඔහුදේ  ැනුම හා පලපුරුේ  අනුව දබදුම් නඩු තීන්දුදේ උපද ස ්වලට යටත්ව ඉඩම් 

කැබලිකිරිම් පිලිබ  දයෝජනා වලියක් ඉදරිපත් කිරිම ඔහුදේ ව කීම වන දහේයින්ය. උසාවිය සැමවිටම 

මිනින්ද ෝරු වෘත්තිකයන් ඒ විෂය පිලිබ  විදශේෂඥයින් වශදයන් සලකනු ලබයි. කැබලිකිරිම් පිලිබ  විදශේෂ 

උපද ස් දී දනොමැති විට වාහන හැර විදම් පහසුකම් ඇතැලු ප්රදේශ මාර්  සැපීම ,කුඹුරු යාය වලට ප්රදේශ 

මාර්  දවන් කිරිම  (සෑම කුඹුරුදකොටසකටම ප්රදේශ මාර්  දවන් කිරිම අවශය දනොදේ. නියරවල් ප්රදේශ මාර්  

දලස සලකනු ලැදේ.), අනුපාතික වශදයන් සෑම ඉඩම් දකොටසකින් ම ඒ ප්රදේශ මාර්  සඳහා වන ඉඩම් 

ප්රමාණයන් අඩුකරද න ඉඩම් කේටි කිරිම ආදය සඳහා මැනුම් දකොමිසදමන්  උපද ස් දනොලැදබන අතර ඒ 

අවශයතා සම්බන්ධදයන් මිනින්ද ෝරු තැන විසින් තම වෘත්තිය  ැනුම අනුව කටයුතු කළ යුතුය.කේටි කැඩිදම් 

සැලැස්ම සකස් කිරිම පිළිබඳව අවම වශදයන් දහෝ සඳහන්වන එකම ලියවිල්ල දබදුම් පනදතහි 1997 අිංක 17 

 රණ සිංදශෝධනය වන අතර එහිදී   ව කීම පවරා ඇත්දත් මිනින්ද ෝරු වරයාටය.  ැසේ කරඇති ඉඩම් කැබලි 

කිරිදම් දරගුලාසිවලින් හැකි දරගුලාසි පමණක් ක්රියත්මක කළ යුතුය යන්න ස හන් දේ . ඉඩම් කැබලිකිරීම් 

මිනින්ද ෝරුවරුන්දේ   ැනුම හා පලපුරුේ  මත හැකිතාක් සතුටු ායක දලස ඉටු කළ යුතුය. ඒ සම්බන්ධදයන් 

යම්කිසි  ැටලුවක් ඇත්නම් ඒවා මිනින්ද ෝරු වාර්තාදවහි සඳහන් කළ යුතුය. අ ාළ ඉඩමට යාබ  ඉඩම් හිමියන් 

විසින් එහි දකොටස් අත්පත් කරද න සිටින අවස්ථාවකද පවා මිනින්ද ෝරු තැනදේ කාර්ය භාරය වන්දන් උසාවි 

නිදයෝ  අනුව ඉඩම කේටි දකොට උසාවියට වාර්තා කිරිමය. එවැනි අවස්ථා වලදී එදසේ ඉඩම් දකොටස් අල්ල ත් 

අය කැඳවා අ ාලකරුණු දපන්වාදී ඔහු කැමති නම් නඩුව විභා  වන ඊල  දන උසාවිය ඉදරිදේ දපනී සිටින දසේ 

ඉල්ලා සිටිය හැක. කැබලිකිරිදම් දරගුලාසි අනුව ඉඩම් කේටිවල අවම බිම් ප්රමානය තබා ැනීදම්  ැටලුව 

ඇතිවන්දන් නම් ඉඩම් කැබලි දවන්දේසිදේ විකිනීම වැනි ක්රියමර් වලට යාම සඳහා අධිකරනදයන් අවසර  ත 

යුතුය. 

 

6)        මිනින්ද ෝරු තැත විසින් පවත්නා සියලුම ද ොඩනැගිලි අවසාන මැනුමට අ ාළ පිඹුදරහි දපන්වා දීම අවශය 

කරුණකි. එදහත් මුල් මැනුදමහි සඳහන් වු ,  ැනට භූමිදේ දනොමැති ද ොඩනැගිලි එහි  ැක්විම අවශය දනොදේ. 

 

7)         අවසාන අධිකරණ තීන්දුවකට අනුව දබ ා දවන් කරන ල  ඉඩදමහි වටිනාකම සෑදහන ප්රමාණයකින් ඉහල 

යයි . එ නිසා අ ාල පාර්ශවයන්ට වඩාත් වාසිසහ ත වන දලස ඉඩම දබ ා දවන් කිරිම මිනින්ද ෝරුවරදයකු සතු 

ව කීම වන්දන්ය. 

 

8)          දබදුම් පනදත් 1997 අිංක 17 රණ සිංදශෝධනදේ අිංක 12 හා 28 (6) ව න්ති අනුව මිනින්ද ෝරු තැන විසින් 

අතුරු දබදීම්,එහි බිම් කැබැලල්ක තිබිය යුතු අවම බිම් ප්රමාණය ,ප්රදේශ මාර්  , රථ වාහන හරවන කව යනාදයට 

අ ාළ වන ලිඛිත නිති සියල්ල සම්බන්ධදයන් විදශේෂ අවධානය දයොමු දකොට, මැනුම් දකොමිසදමහි සඳහන් 

විදශේෂ නිදයෝ  වලට යටත්ව කටයුතු කළ යුතුය. යම් අතුරු දබදුම් දරගුලාසි කිසිවක් අන්තර් ත කළ දනොහැකි 

කල්හි එය මිනින්ද ෝරු වාර්තාදේ සඳහන් දකොට දබදුම් පනදත් 1997 අිංක 17  රණ සිංදශෝධනදයහි 12 (31) 

ව න්තියට අ ාල සහතිකය හා සම  තම වර්තාව ඉදරිපත් කළ යුතුය. දබදුම් පනත අනුව ඉඩමක් කැබලි 

කිරිදම්දී අ ාල පළාත් පාලන ආයතනදයන් අවසර  ැනීම දහෝ න ර නිර්මාණශිල්පිදයකුද න් සහතිකයක් 

ලබා ැනීම දහෝ පළාත් පාලන ආයතනයට අ ාල ඉඩදමන් 10% දවන්කරදීම ආදය සම්බන්ධදයන් අවශය 

නිතිමය ප්රතිපා න දබදුම් පනතින් සපයා දනොමැත. සිංවර්ධන බලපත්රය නිකුත් කිරිම දහෝ දනොකිරිම දහෝ පලාත් 

පාලන ආයතනවල අභිමතය අනුව සිදුවන්නකි. උසාවි නිදයෝ  අනුව දබදය යුතු ඉඩම් කේටි නා රික සිංවර්ධන 

අධිකාරිය දහෝ පළාත් පාලන ආයතනදයහි ප්රකාශිත අවම ඉඩම් ප්රමාණයට වඩා අඩුනම් මිනින්ද ෝරු තැන විසින් 

ප්රකාශිත නියමිත ඉඩම් ප්රමාණයට වඩා අඩු දනොවන දසේ දකොටස් ද කතුනක් එකට එකතුකර දබ ා දවන් කර 

 ැනිමට අ ාල පාර්ශවකරුවන් එකඟ කරවා  ත යුතුය. ඒ සඳහා ඔවුන් ලිඛිත කැමැත්තක් පල කළ යුතු අතර 

ඔවුන් එදසේ ලිඛිත කැමැත්ත දීම ප්රතික්දෂේප කරන්දන් නම් දබදුම් පනදත් 1997 අිංක 17  රණ සිංදශෝධනය 

අනුව එය විකිණිම දහෝ දවන්දේසිකිරිම සඳහා උපද ස් ලබා  ැනිම පිණිස අධිකරනදයන් අවසර  ත යුතුය. 
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9)        දනොපවරා ඇති  ඉඩම් කේටි අයිතිය පවරා ඇති ඉඩම් කේටි සම  ඒකාබේධ කිරිම සුදුසු නැත. මීට දහතුවනම් 

ඒදසේ ඒකාබේ  කළ විට පැවරීම් කරඇති ඉඩම් දකොටස්වල නිරවුල් බවට හානි සිදුවන දහයින්ය. 

 

10)     අවසාන නිදයෝ ය, දබදුම් පිඹුර සහ මිනින්ද ෝරු වාර්තාව දබදුම් ක්රියාවලියක දබදහවින් වැ  ත් ලියවිලි 

වන්දන්ය. ඒවා දර්  කාලයක් ආරක්ෂා කර ත යුතුය. එබැවින් මිනින්ද ෝරුවරුන් විසින් පිඹුරු සහ වාර්තා සකස් 

කිරිදම්ද ඉහල ප්රමිතිදයන් යුතු කඩ ාසි භාවිත කිරිමට සැලකිලි මත් විය යුතු දේ. 

 

11)        මුලික මැනුමට අ ාල පිඹුර සකස් කිරීදම්දී ඉඩදම් ඇති ද ොඩනැගිලි සියල්ල අිංක දහෝ අක්ෂර දයො ා 

සලකුණු දකොට අවශය විමර්ෂනයන් සඳහා මිනින්ද ෝරු වාර්තාදවහි විස්තරාත්මකව සඳහන් කල යුතුය. ඒදහත් 

අවසාන දබදමට අ ාල පිඹුර සකස්කරනවිට ද ොඩනැගිලි සාමානය ආකාරයට ස්ථිර ද ොඩනැගිලි (P) සහ 

තාවකාලික ද ොඩනැගිලි (TY) යනාද වශදයන් විස්තරාත්මකව සටහන් කිරිම අවශය දේ. නඩුවට අ ාල 

පාර්ශවයන්ට අවසාන පිඹුදරහි පිටපත් ලබා  ත හැකි අතර මිනින්ද ෝරු වාර්තාදේ පිටපත් ලබා  ැනීම 

සිදුදනොදේ. එදසේදහයින් අවසාන දබදුම් පිඹුර අ ාල ඉඩදමහි තිදබන සියලු ද ොඩනැගිලි ආදය විස්තර සහිතව 

පැහැදලි වන පරිද සකස් විය යුතුය. එය මිනින්ද ෝරු වාර්තාදවහි දහෝ අවසාන තීන්දුදේ දකොටසක් දනොවිය 

යුතුය. 

 

 

 

12)         මුලික පිඹුර මත සිදුකළ විභා දයන් පසුව අතුරු තීන්දු ප්රකාශය අනුව අ ාල ඉඩම කැබලි කිරීම සඳහා 

මැනුම් දකොමසාරිස්වරයා දවත මැනුම් දකොමිසම නිකුත් කරනු ලබයි. එම කැබලි කිරිම දවනස් විය හැකි අතර 

කැබලි කිරීදම් පිඹුර (Sub division plan) අතුරුතීන්දු ප්රකාශය ප නම් කරද න සකස ්කළ යුතු අතර ඉඩදම් 

අතුරු දබදම හා සම්බන්ධදයන් සැහිමට පත් දනොවන ඕනෑම පාර්ෂවයකට උසාවිය සැහිමට පත් විය හැකි 

කරුණු ඉදරිපත් කරමින් එය අභිදයෝ යට ලක් කළ හැකිය. සාමානය අවස්ථාවක දමවැනි විදරෝධතාවය සම  

විකල්ප දබදම් ක්රමයක්  ඉදරිපත් කළ යුතුය. දමම විකල්ප දබදම් ක්රමය ඕනෑම ලියාපදිංචි බලය ලත් 

මිනින්ද ෝරුවරදයකුට සකස් දකොට ඉදරිපත් කල හැකි හුද ක් දයෝජනාවලියක් පමණක් වන අතර එයට මායිම් 

විස්තර ඇතුලත් උප දල්තණයක් අවශය දනොදේ. විකල්ප දයෝජනාව උසාවිය විසින් පිළි නු ලබන්දන් නම් 

සාමානයදයන් අ ාල දකොමසාරිස් වරයාටම විකල්ප මැනුම් දයෝජනාව අනුව  ඉඩම් කේටි කිරිම  සිංදශෝ නය 

කරන දලස නිදයෝ  කරනු ලැදේ. එය එම  දකොමසාරිසව්රයා විසින් සිදු කරන අතර එයට අ ාල අමතර විය ම් 

සඳහා අ ාල මැනුම් බිල උසාවියට ඉදරිපත් කිරිමට හැකිය. කලින් සිදුකළ කැබලිකිරීම් පරික්ෂාකාරීව සකස් කර 

නැති අවස්ථා වලද හැර ඔහුදේ දමම අතිදර්ක මැනුම් බිල   උසාේය විසින් අනුමත කරනු ලැදේ. 

 

C.     තක්චසේරු කිරිම. 

(1)      දබදුම් පනත අනුව තක්දසේරු කිරිම  විදශේෂ කරුණු ද කක් දහේතු දකොට ද න සිදු කරනු ලබයි. එයින් අතුරු 

දබදමට (sub division) ලක්වන ඉඩම් කේටිවල වටිනාකම තුලනය කිරිම හා දනොදබදු ඉඩම් සිංවර්ධනය කිරීම 

සම්බන්ධදයන් සාධාරණ වන්දයක් ලබාදීම සිදුදේ. මිනින්ද ෝරුවරුන්ද න් දමම කරුණ පිළිබඳව අදප්ක්ෂා 

කරනුදේ එහි වන්ද වටිනාකම (appraised Value) තක්දසේරු කිරිම මිස වාණිජ වටිනාකම තක්දසේරු කිරිම දනොදේ. 

නව නිති වාර්තා පිටු 21-33 අනුව නඩුවල පාර්ශවයකට තක්දසේරු කිරිම නිසා විශාල මු ල් ප්රමාණයක් වන්ද වශදයන් 

ද විමට සිදුවන පරිද තක්දසේරු කිරීම් කළ යුතු දනොදේ. ද ොඩනැගිල්ලක් තක්දසේරු කිරිදම්ද එහි අඩු මිලට එනම් 

එකල එය ඉදකිරිමට වැය වු මු ල සම  නඩත්තු කිරිම සඳහා වැය වු මු ල  සහ එහි වර්තමාන වටිනාකම යන 

ද දකන් අඩු මු ල එහි වටිනාකම දලස නිශච්ය කිරිම අවශයදේ. වැවිලි පිළිබඳව සලකා බැලිදම්ද එහි වර්තමාන 

වානිජ වටිනාකම දනොව ඒම ව ාව නඩත්තුකිරීම සඳහා  ැරීමට සිදුවු විය ම සලකාබලා තක්දසේරුවටිනාකම නිශච්ය 

කළ යුතුදේ.  උ ාහරණ වශදයන් දකොස්  සක් වැඩි ආයාසයකින් දතොරව වැවිය හැකි අතර එහි තක්දසේරු කළ 

වටිනාකම එහි වර්තමාන වාණිජ වටිනාකමට වඩා අඩු විය හැකිය. 
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(2)     මුලික මැනුම සිදුකිරිදමන් පසුව ඉදකළ අලුත් ද ොඩ නැගිලි දහෝ ඒවකට තිබු ද ොඩනැගිලි වලට අලුතින් එකතු 

කිරිම සිදුදකොට ඇත්නම් ඒවා දහෝ වටිනාකම තක්දසේරු කිරිදම්ද සැලකිල්ලට දනො ත යුතුය. එයට දහේතු වන්දන් 

මුලික මැනුම සිදු කිරිදමන් පසු අ ාල ඉඩදමහි ඉදකිරිම් සිදුකිරිම දහෝ කර ඇති සිංවර්ධනයන් පිළිබඳව අධිකරනය 

සලකා බැලීමක් සිදුකර දනොමැති දහයින්ය. 

 

 

 

 

 

3 වන පරිච්චච්දය 

ආචාරම් මුලධර්ම සහ වෘත්තීය වගකීම්. 

1) සෘඡුව දහෝ වක්ර දලස තමන් හා  සම්බන්ධ වන්නන් සම  උසස්  තත්වදේ අවිංක භාවයක් පවත්වා  න්න. 

2) සියළුම  ත්ත රැස් කිරිම , බඩා කිරිම විග්රහ කිරීම සහ නැවත දයො ා  ැනීම නිවැරද සහ හෘ  සාක්ෂියට එකඟව 

සිදු කල යුතුය. 

3) විෂයානුූලල තාවය පවත්වා ත යුතු අතර ඔබදේ දසේවා ායකයන්ට සහ දසේවාදයෝජකයන්ට අවාසි දනොවන දහෝ 

හිතවත් දනොවත අපක්ෂපාති උපද ස් ලබා දය යුතුය. 

4) ඔබදේ  ැනුම සහ කුසලතාවයන් පවත්වාද න යාම,ඔබදේ  ැනුම හා පුහුණුව නිරන්තරව දයුණුකර තබා ැනීම, 

ඔබදේ පලපුරුේ  සමාජදේ අභිවෘේධිය සඳහා දය වීම කල යුතුය. 

5) වෘත්තීයමය වශදයන් ඔබට ව කිමකින් යුතුව කල හැකි යැයි  විශ්වාස කරන කාර්යයන් පමණක් කරන්න. 

6) ඔබදේ යුතුකම් හා ව කීම් සිදුකිරීදම්දී  ප්රමාණවත් වු ආරක්ෂක ක්රියාමාර්  දයො ා  න්න.                  

7) ඔබදේ වර්ථමාන සහ දපර දසේවා ායකයන්දේ සම්බන්ධතාවයන් පිලිබඳ , (නිතිය ඉදරිදේ අනාවරණය කිරිමට 

අවශය උවදහොත් හැර) රහසයභාවය පවත්වා  න්න.  

8)  ැටුම් කාරිතත්වයන් ම  හරවා  න්න. 

9) ඔබදේ දමදහයුම්වලදී සහ ක්රියාකාරකම් වලදී පාරිසරික සම්බන්ධතා පිලිබඳව අ ය කරන්න. 

10) ඔබදේ දසේවා ායකයාට දසේවය සපයන විට දපොදු මහජන අවශතා වලට ප්රමුතතාවය ද න්න. 

11) සෑම පක්ෂයකම අයිතින් පිළිබඳ සැලකිල්ලට ද න ඔබදේ කාර්යයන් සඳහා ඔබදේ දහොඳම හැකියාව සහ 

ශක්තිය පවත්වා  න්න. 

12) අපක්ෂපාති ,සව්ාධීන වෘත්තිමය වු විනිශ්චයක් ලබා දීමට පුහුණු වන්න. 

13) නව ප්රවණතාවන් ඇති දක්ෂත්්රවල කාර්යයන් සඳහා සම්බන්ධ වන විට එහි මුලික මුලධර්මයන් ,පර්දේෂණ 

පැවැත්වීම මගින් හා සුදුසු සම්භාවය උපද ස් ලබා  ැනීම මගින් මැනවින් වටහා  ත් බවට ඔබ සෑහීමකට පත් විය 

යුතුය. 

14) ප්රමාණවත් කාලයක් දනොමැති සහ වෘත්තීමය තත්වදයන් යුතුව සම්පුර්ණ කල දනොහැකි.  (ඔදේ සම්පත් වලින් 

එහා ගිය ) කාර්යයන් භාර දනො න්න. 

15) ඔබදේ සහායකයින් සහ පුහුණුවන්නන්ට ඔවුන්දේ තාක්ෂණික දහෝ වෘත්තියමය  ැනුමක් සහ පුහුණූවක් සහිත 

උසස් තත්වයකට ලඟාවීම සඳහා සහය වන්න. 

16) අනිසි වෘත්තිමය ලක්ෂණ  ර්ශනය කරවීම ම  හරවා  න්න. 

17) සපයන දසේවාදේ ගුණාත්මකභාවයට හානිවන  ැටුම් , අනුබේධ කිරිම් ,දහෝ පුර්ව මැදහත්විම් ඇතිනම් ඒවා 

දහලි රේ කරන්න. 
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18) සහභාගි වන පක්ෂ වල  ැනුවත්කිරිමකින් දතොරව එක් වයාපෘතියක් සඳහා විවිධ ප්රභවයන් ද න් දේතන 

(වැටුප්/මු ල්) ලබා දනො න්න. 

19) තාක්ෂණික සිංකිර්ණතාවය ,ව කිදමහි ස්වභාවය සහ සපයන දසේවදේ බැඳීම් සැලකිල්ලට ද න සුදුසු  මු ලක් 

ඉල්ලුම් කරන්න. සපයන දසේවාවන් සඳහා විංචනික දලස මු ල් අයකර දනො න්න. 

20) ඔබදේ දපෞේ ලික අධීක්ෂණය යටදත් දහෝ ඔබ විසින්ම පිලියල කර සම්පුර්ණ කර අවසන් දනොකල කිසිම 

වාර්තාවක් දහෝ පිඹුරක් සහතික කිරිම සිදු දනොකරන්න. 

 

 

 

 

                                             ඇමුණුම 01 

ධාරිතාවය හා වර් ප්රමාණය මිනුම්කළ පැරණි ඒකක (මිනුම්) 
 

(ශ්රි ලිංකා ඉිංජිදන්රු සිං දමේදී) 

(Esq , B.Sc (London)F.R.G.S) 

 

ශ්රි ලිංකා මිනින්ද ෝරු ද පාර්තදම්න්තුදේ  මිනින්ද ෝරු අධිකාරි , ැනට අභයන්තර මිලද  ැනිම් වැඩසටහදනහි 

පාලක දලස කටයුතු කරන ඩී.බී.ඇල්ලදපොල B Sc (London) FRGS මහතා ශ්රි ලිංකා ඉිංජිදන්රු සිං මදයදී 

ප්රකාශයට පත් කළ පත්රිකාවක් සිංක්ෂිප්ත කර පහත පිටපත් කර ඇත.ඔහුදේ ලියවිල්දල් පැරණි දර්ඛිය මිනුම්, 

පැරණි බර මැනිදම් මිනුම් , පැරණි ධාරිතාවය මැනිදම් මිනුම් ,පැරණි දුර මැනිදම් මිනුම් ,පැරණි පෘෂ්ඨය මැනිදම් 

මිනුම් පිළිබ  ස හන් කර ඇත. 

 

ලිංකාව තුල දපොදුදේ භාවිතා වන මිනුම් පහත වගුදවහි  ක්වා ඇත. 

 

හුන්ඩු (පත)         4 =   නැලි  1 

නැලි                   4 =   ලාස ්  1 

ලාස ්                   4 =   තිෙ    1 

ලාස්                  10 =   පෑල්   1 

පෑල්                    4 =   අමුණු 1 

 

නැලිය සහ ලාහ පමණක් සැබවින්ම භාවිතා වු මිනුම් වන අතර අදනකුත් මිනුම් විශාල ප්රමානයන් මැනීම ස හා 

මිනුම් වශදයන් භාවිතා කර ඇත. මැනිදම් දලොකුම මිනුම “ලාහ ” වු අතර ද්රව සඳහා එය  “නැලිය ” විය.“නැලිය 

”ධානය සහ ද්රව යන ද වර් යම මැනිම සඳහා දයො ා  නි. 

ධානය මැනිම සඳහා නැලිය සමහර අවස්ථා වලදී දේවැල් වලින් සකස් කර තිබු අතර දතල් වර්  මැනීම සඳහා 

උණබට වලින් සකසා තිබුණු අතර උණ පුරුකක් ද ට සමාන මාන වලින් යුතු ධාරිතාවයකින් වු ප්රමාණය 

 ැක්වීමට “නැලිය ” යන වචනය දයො ා  න්නා ලදී. 

   දජනරාල් Cunningham දේ 1871- 1872 පුරාවි යා වාර්තාදේ 11 වන පිටුව අනුව පැරණි ඉන්දයාදේ   

“නැලිය ” භාවිතා කළ බවට සාක්ෂි පවතී. උණබට පුරුකක ප්රමාණය ,යකඩ වලින් දහෝ කලාතුරකින්  ැව වලින් 

සෑදු උපකරණයන් පැරණි මැනුම් වලට දයො ා  න්නා ලද. සාමානය වියවහාරදේ කුඩාම මිනුම“නැලිය ”  දේ. 

   වර්තමානදේ පවා නැලිය සෑම  මකම  ක්නට ලැදබන අතර එය සතයදයන්ම භාවිතා දේ. උණ 

පුරුක්වල ප්රමාණය හා ද  දවනස් විම අනුව දමහි ප්රමාණය   දවනස් දේ . දම් අනුව දමම මැනුම 



15 
එකකට එකක් දවනස් වන අතර , උපකරණ ද කක් එකම ප්රමාණදයන් යුතු දනොදේ.දමම මිනුම් 

උපකරණ භාවිතා වන විට ඒ සඳහා සම්මත ප්රමානයන් සෑම කේදේරියකම සඳහන් කර තිබිණි.   

 

ලිංකාදේ ද්රවිඩ දස්්රීක්ක එනම් උතුරු නැද නහිර පලාත් වලත් ඉඩම් මැනුම් ඒකක ධානය වපසරියට 

අනුව දකදරනබව දපනී යයි. යාපන අර්ධධ්වීපදේ හැර අදනක් ප්රදේශවල දමම ක්රමය තවමත් 

භාවිතාදේ. යාපන අර්ධධ්වීපදේ වපසරියට අමතර පෘෂ්ඨ වර්  පලය මැනීම ``කුලි`` නැමති මිනුම ඈත 

අතීතදේ සිටම භාවිථාවන බව දපනී යයි ``කුලි`` යනු සාමානය අඩි 12 පමණ රිටකින් ලකුනුකළහැකි 

හරි හතරැස් දකොටුවකි. 

 

 

 

 

ඇමුණුම 02 

                                                    පැරම්ණි සිංහල ඉඩම් මැනීචම් ඒකක 

 

          ලිංකාව ප්රධාන වශදයන් කෘශිකාර්මික රටක් වන දහයින් වී දහෝ කුරක්කන් වැපිරීම ස හා  අේශයවන 

ඉඩම් ප්රමනයන් ඉඩම් මැනීදම් ඒකක වශදයන් භාවිතා විය. රදේ දනොදයකුත් ප්රදේශ වල ඇති පදසේ සරවත් බව 

අනුව වැපිරීමට අවශය ධානය ඇට ප්රමනය  දවනස් විය. එනම් සාරවත්බව අඩු පසකට වැපිරීමට අවශය ධනය 

ප්රමානයට වඩා සාරවත් බව වැඩි පසට අවශය ධනය ප්රමාණය අඩුවිය. උ ාහරන වශදයන් සාරවත් ප්රදේශය 

අමුනක් නිසරු ප්රදේශයක අමුනක් දමන් ද ගුනයක් විය හැකිය. දමවැනි දවනසක් තිබුනත්  ම්බ  ප්රදේශවල 

අය තවමත් දමම මැනුම් ක්රමය භාවිතා කරන බව දපදනන්නට ඇත. නිතර පාදහේ අපදේ අධිකරන වලදී දමම 

මැනුම් ඒකක භාවිතා කර ඇති අවස්තාවල එම් මිනුමට සමාන ඉන්ග්රීසි මිනුම් (අක්කර රූ ප පර්චස්) දකොපමන ැයි 

ප්රශ්න දකදර්. සාමානයදයන් දමවැනි අවස්ථාවල විත්ති පැමිනිලි ද පක්ෂදේ එකඟතාවය මත වී දහෝ කුරක්ක්න් 

වපසරිය එම අ ාල ප්රදේශයට දකොපමන ැයි තීරනය කරනු ලැදේ. දමම කරුනු සැලකිල්ලටද න පසු පිදේ 

ස හන් වගුව සකසා ඇත. 

අත මිට දමොලවනවිට අතට හසුවන ධානය ප්රමනය එනම් මිට දහෝ අහුර බිම් ප්රමානය මනින කුඩාම ඒකකය දලස 

සලකන ලදී.  

මිටවල් 2 ක්               =  අත දලොස්සයි ( ඇතුල් පැත්තට සුලුවශදයන් ඇන්ලිනවා අතට  ත 

                                     හැකි ප්රමානයක්) 

මිටවල් 8 ක්               =  පත 1 යි         ( ඇන්ලිද හැර අතට  ත හැකි ප්රමානයක්) 

පත 1 ක්                    =  ද ෝතයි නැතදහොත් මාන් එක්යි( අත් ද කට හසුවන ප්රමානය) 

මාන් 2ක්                   =  දසේරු දනොදහොත් නැලි 1යි  

නැලි  2ක්                  =  කුරුනි දනොදහොත් ලාස් 1යි 

ලාස්  2ක්                  =  තිෙ 1යි 

ලාස්  7ක්                  =  බුසල් 1යි 



16 
කුරුනි 5ක්                =  දබර 1යි 

දබර  2ක්                 =  පෑල් 1යි 

ලාස්  10ක්                =  පෑල් 1යි 

දපක  5ක්                =  පෑල් 1යි 

පෑල් 2ක්                  =  අමුනු 1යි 

බුසල් 6ක් (වඩා නිවරදව 5 ½)                  =  අමුනු 1යි 

පෑල 6ක්                  = යල් අමුනු 1යි 

අමුනු 12ක්               = යල  1යි 

දමම මිනුම් ඉන්ග්රීසි ක්රමයට හැරවූවිට පහත සඳහන් ඇති ආකාරය දේ. දම්වා  ක්වා 

ඇත්දත් වී වපසරිය අනුව දේ.  

වී අමුනක්                         = අක්කර 2 1/2ක් (වඩා නිවැරද අක්කර 2 යි රූ ප 2 යි පර්චස් 37.5  

වී පෑලක්                           =  රූ ප 2 යි පර්චස් 20යි 

ලාස් දහෝ කුරුනි 1 ක්        =   පර්චස් 10යි   

පරා1 ක්                            =  රූ ප 1 පර්චස් 10යි   

බුසල්1 ක්                          =  රූ ප 2යි 

දපක1 ක්                          =  පර්චස් 20යි 

දසේරු දහෝ කාර්තු 1 ක්        =   පර්චස් 2 1/2යි  

සාමානයචයන් වී වපසරිචයන් කුඹුරු ඉඩම් ද කුරම්ක්කන් වපසරිචයන් චගොඩ ඉඩම්දමනිනු 

ලැචබ.  

කුරක්කන් ලාස් 1 ක්           =  අක්කර 1 යි 

කුරක්කන් පෑල් 1 ක්           =  අක්කර 10 යි 

 

(with acknowledgement to the New Illustrated Dictionary, C.A.C. Time Green Book and 

Ferguson’s Directory) 

 

 

 


