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MCC ඉඩම් ව්යාපෘතිය 

 
ශ්රී ලංකා රජය විසින් ආරම්භ කර ඇති පවතින ඉඩම් පිළිබඳ අවකාශිය දත්ත හා ඉඩම් හිමිකම් පිළිබඳ 

වැඩසටහන පුළුල්කිරීම සහ වැඩිදියුණු ිරීම අරමුණු කරගෙන MCC ඉඩම් වයාපෘතිය මඟින් 
ගඩාලර් මිලියන 67ක් ඇසත්ගම්න්ු කර ඇත. 
 
ගමම වයාපෘතිය මගින් ඉඩම් වඩාත් ඵලදායි ගලස ගයාදාෙත හැි රජගේ ඉඩම් හඳුනාෙැනීම සහ 
රජය විසින් බදු පදනම යටගත් ලබාදී ඇති ඉඩම් වලින් ආදායම් ලබාෙැනීමට උපකාරී වනු ඇත. 

එගස්ම ඔප්පපු වාර්තා ඩිජිටල්ක ිරීම මගින් ඉඩම්වල සුරක්ිතභාවය සහ කුඩා වු හිමියන්, 

කාන්තාවන් සහ සමාෙම් සඳහා ඉඩම් ෙනුගදනු ිරීගම් හැියාව වැඩිදියුණු කරන අතර එමඟින් 

ඔප්පපු ක්රමගේ සිට හිමිකම් ලියාපදිංචි ිරීගම් පද්ධතියට වන හානි, ගසාරකම් හා අලාභ හා 
ගද්පලවලට ගොදුරු වීගම් අවදානම අඩු ගේ.  
 
ඉඩම් වයාපෘතියට ක්රියාකාරකම් පහක් ඇත. 

• රජගේ ඉඩම් ගල්කඛනෙත ිරීම : ඉඩම් කැබලි පිළිබඳ මූලික සිතියමක් (Parcel fabric map) 
නිර්මාණය ි රීම (එනම් ඉඩම් කැබලි පිළිබඳ මූලික කැඩැත්තර සිතියමක්) සහ රජගේ ඉඩම් 

ගල්කඛනය ුළට (eSLIMS) ඇුළත් ිරීම. ඇසත්ගම්න්ු මුදල: ඇමරිකානු ගඩාලර් 
23,400,000; 

 

• රජගේ තක්ගස්රු ගදපාර්තගම්න්ුගේ ධාරිතාවය වැඩිදියුණු ිරීම: පරිෙණකෙත 
තක්ගස්රුකරණ පද්ධතියක් හඳුන්වාදීම ුළින් රාජය හා ගපෞද්ෙලික ඉඩම්වල තක්ගස්රු 

කටයුු වැඩි දියුණු ිරීම. රජගේ තක්ගස්රු ගදපාර්තගම්න්ුව ශක්තිමත් ිරීම සඳහා රජය 

ෙන්නා උත්සාහයන්ට ගමම ක්රියාකාරකම සහාය ගේ. ඇස්තගම්න්ු මුදල: ඇමරිකානු 

ගඩාලර් 6,500,000; 

 

• ඉඩම් වාර්තා ඩිජිටල්කෙත ිරීම: ගරජිස්ටර් ගජනරාල්ක ගදපාර්තගම්න්ුගේ පවතින ඉඩම් 

හිමිකම් වාර්තා ඩිජිටල්කකරණය ිරීම සහ ඒවා රජගේ ඉඩම් ගල්කඛනය (eSLIMS) සමඟ 

සම්බන්ධ ිරීම මගින් ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචිය කාර්යක්ෂම ිරීම,. ඇස්තගම්න්ු මුදල: 

ඇමරිකානු ගඩාලර් 11,400,000; 

 

• ගද්පල ඔප්පපු හිමිකම් සහතික බවට පරිවර්තනය ිරීම: ඔප්පපු ක්රමගේ සිට හිමිකම් ලියාපදිංචි 

ිරීගම් ක්රමයට ගද්පල හැරවීගම් ක්රියාවලිගේදී, රජගේ බිම් සවිය වැඩසටහන පුළුල්ක ිරීමට 
සහය ලබාදීම ුළින් සියලුම ඉඩම් හිමියන්ගේ ගද්පල අයිතිය තහවුරු ිරීගම් ක්රියාවලිය 

කාර්යක්ෂම ිරීම. ඇස්තගම්න්ු මුදල: ඇමරිකානු ගඩාලර් 19,300,000; 

 

• ඉඩම් ප්රතිපත්ති ගල්කකම් කාර්යාලය: රජගේ ඉඩම් පරිපාලන කටයුු වැඩිදියුණු ිරීගම් 

පියවරයන්ට එනම්, ඉඩම් ප්රතිපත්ති පරිසරය සහ නනතික රාමුව වැඩි දියුණු ිරීම සඳහා 
පර්ගේෂණ කටයුුවලට සහාය දැක්වීම. ඇස්තගම්න්ු මුදල: ඇමරිකානු ගඩාලර් 

6,700,000. 
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රජගේ ඉඩම් ගතාරුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය (eSLIMS) යනු ගතාරුරු තාක්ෂණ පද්ධතියක් 
වන අතර එහි විවිධ රජගේ ආයතන ගවත පවරා ඇති රජගේ ඉඩම්වල සිතියම් සහ ගතාරුරු ඇුළත් 
ගේ. ගමම පද්ධතිය මඟින් ඉඩම් කැබලි සඳහා වන අයදුම්පත් සහ රජය විසින් දැනටමත් බදු පදනම 
යටගත් ලබාදී ඇති රජගේ ඉඩම් පිළිබඳ ගතාරුරු ලබාෙත හැක. බදු සහ ගවනත් අරමුණු සඳහා 
ගද්පල තක්ගස්රු ිරීම ගේෙවත් කරන ඉඩම් තක්ගස්රු ිරීගම් ක්රියාවලිය රජය ගම් වන විට සකස් 
කරමින් සිටී. ගද්පල හිමිකරුවන් සහ ෙැනුම්කරුවන් විසින් ඉඩම් ෙනුගදනු සම්ූර්ණ ිරීම වඩාත් 
සරල ිරීම සහ වඩාත් සුරක්ිත ිරීම සඳහා ඩිජිටල්ක කරන ලද ඉඩම් ගතාරුරු රජගේ ඉඩම් 

ගතාරුරු පද්ධතිගේ (eLand) ඇුළත් ගේ. බිම් සවිය වැඩසටහන මඟින් ගපෞද්ෙලික ඉඩම් වඩාත් 
සුරක්ෂිත හිමිකම් ලියාපදිංචි ිරීගම් පද්ධතියක් බවට පරිවර්තනය කරයි. එගස් නමුත් මූලය හා 
තාක්ෂණික සම්පත් ප්රමාණවත් ගනාවීම ගහ්ුගවන් ගමම සියලු උත්සාහයන් වරින් වර හා නිසි 

සම්බන්ීකරණයින් ගතාරව ක්රියාත්මක වී තිගේ. MCC ඉඩම් වයාපෘතිය මගින් ගමම කාර්යය 
වඩාත් කාර්යක්ෂමව ක්රියාත්මක ිරීමට අවශය පහසුකම් සපයනු ඇත. 
 


