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9. භූමි හො දගොඩනැගිලි සංවර්ධන උපොයමොර්ග හො දරගුලොසි 

9.1 සැලසුම් දරගුලොසි  

මූලි   රුණු 

හැඳින්ත්ීම සහ 

ආෙම්භය 

රමම නිරයෝග 1982 අංක 4 දෙණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ (සංර ෝධිත) පනරත් 11 (අ) 

රකාටරසව  8 “ඊ” වගන්ත්තිය සමඟ කියවිය යුු 1978  අංක 41 දෙණ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරි පනරත් 21 වන වගන්ත්තිය යටරත් .ඇල්ල  ප්රාරද්ශීය සභා  යන සැලසුම් ප්රරද්  සඳහා 

මහානගෙ හා බසවනාිෙ සංවර්ධන අමාතයවෙයා විසින්ත් සාදනු ලැබූ නිරයෝග රේ. 

 

 

 

මූලික සැලසුම් 

නිොකෙණය 

සඳහා ඉදිරිපත් 

කිරීම 

I  රකාටස 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණය සම්බන්ත්ධ රෙගුලාසි 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණය අයදුම් කිරීම. 

(අ) නීතිරේ 8 එ වගන්ත්තිය යටරත් මූලික සැලසුම් නිොකෙණය සඳහා කෙනු ලබන සෑම 

ඉල්ීමක්ම 1 වන උපරල්ඛනරේ සඳහන්ත් “අ”ආකෘති පරය මගින්ත් අධිකාරිය රවත ඉදිරිපත් 

කළයුුය.  රමය අන්ත්තර්ජාල පහසුකම් හෙහා පහත රවබ් අඩවිය ඔසවරසව අයදුම් කළ හැක.   

        www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාසවු 5 වන උපරල්ඛනයට අනුකූලව රගවිය යුුය. 

 

 

මූලික සැලසුම් 

නිෂවකා නය 

සංවර්ධන රයෝජනා සමඟ සවිසවතෙ සැලසුම්කෙණ හා තාක්ෂණික රතාෙුරු සියල්ල විධිමත්ව 

ඉදිරිපත් කෙනු ලබන අවසවථාවකදී, ඇගයීම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙන රතක් මූලික සැලසුම් 

නිෂවකා නය ලබාදිය හැකිය.අනුමැතිය සඳහා අනුරූපී සවිසවතෙ රයෝජනාව ඇගයීමට 

ලක්කෙන විටදී, අධිකාරියට යම් අතිරර්ක ඉල්ීමක් කිරීමට ඇති අයිතියට හානි රනාවන පරිදි 

ඉඩම් ිමිකරු රහෝ ඔහු විසින්ත් බලය පවෙනු ලබන පුද්ගලයකු රවත රමම මූලික සැලසුම් 

නිෂවකා නය ලබාරදනු ඇත. 

 

        i.   (අ) වර්ග අඩ් 4000 ට වැඩ් වාණිඡ , සංචාෙක කර්මාන්ත්ත, කර්මාන්ත්ත හා සියලුම  ොජය 

හා අර්ධ     ොජය ආයතන සඳහා   මූලික සැලසුම් නිෂවකා නය ලබා ගත යුුය.  

 (ආ) සංවර්ධන සැලැසවමක මූලික සැලසුම් නිොකෙණයක් ලබාගතයුු යැයි කියරවන 

අවසවථාවක එය ලබාගත යුු අතෙ, අධිකාරියට හැරඟන ඕනෑම අවසවථාවක මුලික සැලසුම් 

නිොකෙණයක් ලබාගැනීමට නියම කළහැකිය. 

 

( ඇ) මූලික සැලසුම් නිොකෙණයක වලංගු කාලය එක් වසෙක් වන අතෙ, එය තවත් වසෙ 2 
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    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 5 

 

ක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැකි අතෙ, වලංගු කාලය අවසන්ත්ීමට ප්රථම ඒ සඳහා අයදුම් කළයුුය. 

එිදී වන රපෙසැරි ගාසවුව පසවවන උපරල්ඛණරේ 16 යටරත් විය යුුය. එම වලංගු 

කාලසීමාව ඉක්මවා රගාසව එය දීර්ඝ කිරීමට අයදුම් කළරහාත් ඉහත ගාසවුවට අමතෙව එම 

මූලික ගාසවුරවන්ත් 25% ක රසවවා ගාසවුවක් රගවිය යුු රේ. යම් රහයකින්ත් මූලික සැලසුම් 

නිොකෙණරේ වලංගු කාලය ඉක්ම රගාසව වසෙකට වැඩි කාලයක් රගී රගාසව නැවත අයදුම් 

කෙන්ත්රන්ත් නම් සම්පූර්ණ රපෙසැරි ගාසවුව රගවා නව සැලසුම් නිොකෙණයක් ලබාගත 

යුත්රත්ය. 

 

 ( ඈ)  සංක්ිප්ත රයෝජනාව අනුමත කෙනු ලැබීරමන්ත් පසුව, රකාන්ත්රද්සි පනවා රහෝ 

රනාපනවා ඒ පිළිබඳව අයදුම්කරුට ලිපියක් මගින්ත් දැනුම් රදනු ලැරබ්.  ඉන්ත්පසුව ඔහු විසින්ත් 

වසෙක් ඇුළත සවිසවතෙ විධිමත් රයෝජනාවක් සකසව කෙගත යුුය.  රමම කාලය ුළදී 

අයදුම්කරු ඒ ඒ ආයතන හා අදාළ වන්ත්රන්ත් නම් කරුණු නිෙවුල් කෙගැනීම සඳහා විවිධ  

නිරයෝජයායතන / රදපාර්තරම්න්ත්ු සමඟ සම්බන්ත්ධව ක්රියාකළ යුුය.   රමම මූලික සැලසුම් 

නිොකෙණ ලිපිරේ වලංගු කාලය වසෙකි.  

 
 

  (ඉ)    අයදුම්කරු විසින්ත් විධිමත් අනුමැතිය සඳහා නීතිරේ 8 එ වගන්ත්ති යටරත් නියමිත 

ආකෘති පරය මගින්ත් සවිසවතෙ රයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුුය.  රයෝජිත සැලසුම්වලට අදාළ 

නිරයෝජයායතනවල තාක්ෂණික අව යතා රමන්ත්ම අයදුම්කරු රවත දැනුම්රදන ලද අරනක් 

සැලසුම් අව යතාද අඩංගු විය යුුය. 

 

 

 

 

(ඉ)    මූලික සැලසුම් නිෂවකා නය මගින්ත් අවසෙ පරයක් නිරයෝජනය රනාවන අතෙ, එමගින්ත් 

අයදුම්කරුට රහෝ රවනත් තැනැත්තකුට කවොකාෙරේ රහෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් පටන්ත් 

ගැනීමට රහෝ කෙරගන යාමට ිමිකමක් රනාලැබිය යුුය. 

 

            (ඊ)      මූලික සැලසුම් නිොකෙණයක් කළුගල් කැඩීම, පසව කැපීම, පසව රසෝදා වැලි 

ගැනීම, රගාඩ වැලි කැනීම හා ඛනිජ සම්පත් කැනීම සඳහා ලබාගැනීරම්දී පහත සඳහන්ත් 

ආයතනවල නිර්රද්  ලබාගත යුුය. 

භූවිදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාං ය 

මධයම පරිසෙ අධිකාරිය 

අදාළ අරනකුත් ආයතන 

 

 පසව කැපීරම්දී හා වැලි කැපීරම්දී ඉඩරම් මායිම්වල සිට මීටර් 1.5 ක්    තබා,  900කින්ත් රතාෙව 

ආනතියක් අනුව සිදු කළ යුුය.  

 

හරිත 3. ොජය හා අර්ධ ොජය ආයනයන්ත්ි රගාඩනැගිලි සඳහා හරිත රගාඩනැගිලි සහතිකය 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 6 

 

 

 

 

ඉඩම් අනුදබදුම්  

සඳහො සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

II  ද ොටස 

ඉඩම් අනුදබදුම් කිරීම සම්බන්ධ දරගුලොසි 

4. ඉඩම් කැබලි කිරීම, ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම. 

(අ)  නීතිරේ 8 එ වගන්ත්තිය යටරත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක නිෙතීම සඳහා සංවර්ධන 

අවසෙපරයක් ලබාගැනීමට කෙනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන උපරල්ඛනරේ 

සඳහන්ත් “ආ” ආකෘති පරය මගින්ත් අධිකාරිය රවත ඉදිරිපත් කළයුුය.  රමය 

අන්ත්තර්ජාල පහසුකම් හෙහා පහත රවබ් අඩවිය ඔසවරසව අයදුම් කළ හැක.   
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(ආ)  අදාළ ගාසවු 5 වන උපරල්ඛනයට අනුකූලව රගවිය යුුය. 

 

       (ඇ)   ඕනෑම ඉඩම් කැබලි කිරීමක් රහෝ ඒකාබද්ධ කිරීමක් සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයා 

(ඇමුණුම 3)  විසින්ත් සකසව රකාට අත්සන්ත් කෙ තිබිය  යුුය.  

    

      (ඈ)  අයදුම්පත ඉඩරම් රහෝ සවථානරේ අයිතිකරු විසින්ත් රහෝ අයිතිකරු විසින්ත් බලය 

පවෙනු ලැබූ යම් පුද්ගලරයකු විසින්ත් අත්සන්ත් කෙනු ලැබ තිබ යුුය. 

 

       (ඉ)   ඉඩම උප රබදීම රහෝ කැබලි කිරීරම්දී සැලසුම්වල ලකුණු කෙන කාණු සඳහා ඉඩම් 

කට්ි අංකයක් ලබාදිය යුු අතෙ, ඉඩරම් සිට ජලය බැහැෙ කෙන මාර්ගය 

පැහැදිලිව දැක්විය යුුය.  

 

        (ඊ)  අළුත් උප රබදීමක් යම් සංවර්ධන සවථානයක පවත්නා රගාඩනැගිල්ලක ඇති විවෘත 

ඉඩකඩ, ආරලෝකය, සංවාතනය සහ අරනක් අව යතා රමම නියමය යටරත් 

රගාඩනැගිලි 

සහතිකකෙණය 

සඳහා ලියාපදිංචි 

ීම 

අනිවාර්යය වන අතෙ, මූලික සැලසුම් නිොකෙණ ලිපිය ලබාගන්ත්නා අවසවථාරේදී හරිත 

සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ ලියාපදිංචි ීම අනිවාර්යය රේ. 

 

4. ොජය හා අර්ධ ොජය ආයනයන්ත්ි රගාඩනැගිලි සඳහා හරිත රගාඩනැගිලි සහතිකය 

අනිවාර්යය වන අතෙ රගාඩනැගිලි අයදුම්පත භාෙරදන අවසවථාරේදී  හරිත  රගාඩනැගිලි 

සහතිකය  සඳහා  ලියාපදිංචි  සහතිකය ලබා දිම  අනිවාර්යය රේ.  

http://www.uda.gov.lk/


    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 7 

 

අව ය වන ඒවාට වඩා අඩු රකරෙන යම් මායිමක් ඇති රනාකළ යුුය. 

                  

        (උ)   එවැනි ඉඩමක්; 

i. රහක්: 0.5 ට වඩා වැඩි  අවසවථාවකදී රහෝ 

ii. සවථානරේ සවවභාවය අනුව නගෙ නිර්මාණ ශිල්පී උපරදසව ලබාගැනීමට 

අව ය යැයි අධිකාරිය තීෙණය කෙන්ත්රන්ත් නම් රහෝ 

                සුදුසුකම්ලත් නගෙ නිර්මාණ ශිල්පියකු විසින්ත් සහතික කෙන ලද විනයාස    

සැලැසවමක් සහ වාර්තාවක් මගින්ත් ඉදිරිපත් කළ යුුය.  

 

        (ඌ)   රයෝජිත බිම් කට්ිද, ඒවාරේ පරිමාණයන්ත්, දිසාව, පළල සහ සියළු රයෝජිත ීදිවල 

මට්ටම්, එළිමහන්ත් සවථාන සහ රවනසව රකාට තැබිය යුු සහ රවනත් පහසුකම් 

සඳහා සවථානද රමන්ත්ම සෑම සවථානයක්ම රයාදවනු ලබන කාර්යයද රපන්ත්වා 

රදමින්ත් 1:1000 ට රනාඅඩු පරිමාණයකින්ත් යුත් සවිසවතොත්මක බිම් රකාටසව රවන්ත් 

කිරීරම් සැලැසවමක් ඉදිරිපත් කළ යුුය.   

 

 

 (එ) අනුමැතියට ඉදිරිපත් කෙන ඉඩරම් මිනුම් සැලැසවම 1:1000 යන පරිමාණයට 

රනාඅඩු පරිමාණයකින්ත් ඇඳ පහත දැක්රවන කරුණු ඇුළත් රකාට සැපයිය 

යුුය. 

 

i. රගාඩනැගිලි කිසිවක් තිරබ් නම්, ඒවාරේ දිග, පළල දැක්රවන ඉලක්කම් 

රයාදා ඉඩරම් පිිටීම : 

ii. සැලැසවරම් පරිමාණය උුරු දි ාව දැක්රවන සංරක්තයක් සහ යාබද ඉඩම්වල 

රහෝ රගාඩනැගිලිවල වරිපනම් අංක ; 

iii. ඉඩමට ප්රවිෂවඨ වන මාර්ග ; 

iv. පවත්නා සියලු කාණු සහ ජල මාර්ග;  සහ 

v. ඉඩරම් සරමෝච්ඡ රර්ඛා රහෝ සවථානීය මට්ටම් සහ අව ය අවසවථාවලදී ීථිරේ 

මට්ටම් රහෝ ඉඩම ඉදිරිපස ීථිරේ මට්ටම් ; 

 

(ඒ) රයෝජිත අනුරබදීම්වල වි ාලත්වය සහ රයෝජිත සියලු ීථිවල දිසාව, පළල සහ 

මට්ටම් සහ විවෘත භූමි භාග හා රවනත් පහසුකම් සඳහා රවන්ත් කිරීමට අදහසව කෙන 

භූමි භාග සහ සෑම ඉඩමක්ම කුමන කාර්යයක් සඳහා භාවිතා කිරීමට අදහසව 

කෙන්ත්රන්ත්ද යන්ත්න රපන්ත්නුම් කෙමින්ත් 1:1000 යන පරිමාණයට රනාඅඩු 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 8 

 

පරිමාණයකින්ත් අඳින ලද කට්ි කැඩීරම් සවිසවතොත්මක සැලැසවමක් ඉදිරිපත් කෙනු 

ලැබිය යුුය. 

 

පවතින බිම් 

 ට්ටි 

5. පවතින බිම් කට්ියක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට රයෝජිත රගාඩනැගිල්ල අරනක් නියමයන්ත්ට 

අනුකූල වන්ත්රන්ත් නම්, නියමිත තැනුම්රපාරළි වි ාලත්වය හා පළල පිළිබඳ අව යතා 

ලිිල් කිරීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

ඉඩම උප දබදීම 

දහෝ  ැබලි 

කිරීම 

6.   (1)  (අ)   කිසිඳු ොජය නිරයෝජයායතනයක් රහෝ රවනත් යම් තැනැත්තකු විසින්ත් නීතිරේ 8 

“අ” වන වගන්ත්තිය යටරත් සාදන ලද සංවර්ධන සැලැසවම යටරත් හා 21 වන 

වගන්ත්තිය යටරත් සාදන ලද සැලසුම්කෙණ හා රගාඩනැගිලි පිළිබඳ නියමයන්ත් 

යටරත් සාදන ලද සංවර්ධන මාර්රගෝපරද් වලින්ත් බැහැෙව කිසිඳු සංවර්ධන 

කාර්යයක් කෙරගන යාම රහෝ එි නිෙතීම රනාකළ යුුය. 

                        (ආ) නව ඉඩම් අනුරබදුමකදී අවම පර්චසව ප්රමාණය 6 ක් විය යුුය 

 

        (2) (අ)   කෘිකාර්මික උදයාන වගාව, රතත් බිම් ප්රරද්   හා  රවනයම් භාවිතයක් සඳහා 

රයෝජනා කෙන ලද ඉඩම් කැබැල්ලක් රහෝ  බිම් කට්ියක් එබඳු උප 

රබදීමක් සඳහා අදාළ සැලැසවම අධිකාරිය විසින්ත් අනුමත කෙනු ලැබ 

ඇත්නම් උප රබදීමකට රහෝ භාවිතයකට යටත් කළ හැක. 

               (ආ) ඉඩම් කැබලි කිරීමක් රහෝ උප රබදීමක් අදහසව කෙන ඕනෑම තැනැත්තකු ඒ 

සඳහා 4 වන නියමයන්ත්ි ඇුළත් අව යතාවයන්ත්ට අනුකූල වන 

අයදුම්පතක් අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

 

        (3)  ඉඩම් කැබලි කිරීම රහෝ උප රබදීම සඳහා සැලසුම් අනුමත කිරීරම්දී අධිකාරියට 

අව ය යයි හැරේ නම්,  සැලසුම් රවනසව කෙන රමන්ත් අධිකාරිය 

අයදුම්කරුවන්ත්රගන්ත් ඉල්ලා සිිය හැකිය.   ඉඩම  උප රබදීම රහෝ කැබලි කෙනු 

ලැබිය යුත්රත් අධිකාරිරේ අනුමැතිය රදනු ලැබීරමන්ත් පසුවය. 

 

         (4)  (අ)  උප රබදීමකදී කිසිඳු ඉඩම් කට්ියක් මුහුණත පළල මීටර් 6 ට සහ   ගැඹුෙ මීටර් 

12 කට වඩා අඩු රනාවිය යුුය.  

 

        (5) උප රබදීරම් සැලැසවමක ඇති බිම් කට්ියක් එි අනුමත කෙනු ලැබූ පෙමාර්ථය හැෙ 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 9 

 

අන්ත් පෙමාර්ථයක් සඳහා ප්රාරයෝජනයට රනාගත යුුය. 

        

පදිංචිය පිණිස 

වන බිම්  ට්ටි 

සඳහො ප්රදේශ 

මොර්ග 

7.  රමම නියමරේ (ආ)  (ඇ)  සහ (ඈ)  රේදවල සඳහන්ත් විධිවිධානවලට අනුව යම් උප 

රබදීමක ඇති සෑම බිම් කට්ියක්ම දැනට පවත්නා රහෝ රයෝජිත ප්රසිද්ධ ීථියකට රහෝ 

ීථිවලට යාව  පිිිය යුුය. 

       (අ) i.   ප්රරේ  මාර්ගරේ අවම පළල අධිකාරිය විසින්ත්  අනුමත කෙනු ලැබූ පරිදි විය යුුය.  

එය කවෙ අවසවථාවකවත් මීටර් 3.0 කට රනාඅඩුව තිබිය යුු අතෙ, කාණු හා 

අරනකුත් අව යතාවයන්ත් ඉඩරමන්ත් රවන්ත්කෙ ලබාදිය යුුය.  

              ii.  යම් ඉඩම් අනුරබදුමක් සිදු කිරීරම්දී එම ඉඩම් කැබලි සඳහා ප්රරේ ය සපයන 

ප්රධාන ප්රරේ  මාර්ගරේ පළල අඩි 30 ක් වන අවසවථාරේදී එම අඩි 30 ප්රධාන 

ප්රරේ   මාර්ගය කැබලි සංඛයාව අනුව අඩි 20 දක්වා පමණක් අඩු කළ හැකි 

වුවත්, එම අඩි 20 ප්රරේ  මාර්ගය පළල තවදුෙටත් අඩු කිරීමකින්ත් රතාෙව 

ඒකාකාරී පළලකින්ත් යුුව පවත්වාගත යුුය. 

iii. පියැවි රකළවෙක් සිත ීථියක රකළවෙට යාවන සෑම බිම් කට්ියක්ම රහෝ 

සංවර්ධන සවථානයකටම සංවර්ධන මාර්රගෝපරද්  ආකෘතිරේ සඳහන්ත්  පළලට 

වඩා අඩු ඉදිරිපසක් තිබිය හැකිය.එරහත් එි ීථි රර්ඛාවට ලම්භකව පළලින්ත් 

මීටර් 3.0 කට රනාඅඩු ඉදිරිපසක් තිබිය යුුය. 

 

 

       (ආ) i පළලින්ත් මීටර් 9.0 කට අඩු මාර්ගයකට යාව ඇති සංවර්ධන සවථානයක් රහෝ බිම් 

කට්ියක් රමම නියමරේ 8 (අ) වන රේදය යටරත් නියම කෙනු ලැබ ඇති 

ආකාෙරයන්ත් හැෙ, පදිංචිය පිණිස රනාවන පාවිච්චිය සඳහා යම් රගාඩනැගිල්ලක් 

ඉදිකිරීම සඳහා ප්රරයෝජනයට රනාගත යුුය.     

 ii  රන්ත්වාසික භාවිතයකට ඉඩම් අනුරබදුම් සිදු කිරීරම්දී භූ විෂමතාවය අනුව 

පාරර් අවම පළල පවත්වාගත රනාහැකි අවසවථාවකදී පාරර් අවම පළල මීටර් 

එකක් දක්වා තීෙණය කිරීරම් බලය අධිකාරිය සු රේ. 

 

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 10 

 

        (ඇ)  2 වන උපරල්ඛනරේ සඳහන්ත් ආකෘතිරේ සපයා ඇති වාසසවථාන ඒකක සංඛයාව    

පළමුවන තීරුරේ සඳහන්ත්  ීථිවල ආෙම්භය හා අන්ත්තය යන රදකම ප්රසිද්ධ  

ීථියකට සම්බන්ත්ධ වන්ත්රන්ත් නම් රදගුණ කළ හැකිය.  එවැනි අවසවථාවල රදවන 

තීරුරේ සඳහන්ත්  එම පාරර් පළල මීටර් 4.5 කට රනාඅඩු වන්ත්රන්ත් නම්, උපරිම දිග 

රදගුණ කළ හැකිය. 

 

පදිංචිය පිණිස 

දනොවන බිම් 

 ට්ටි සඳහො 

ප්රදේශ මොර්ග 

8. (i) (අ)   පදිංචිය පිණිස රනාවන පාවිච්චිය අෙමුණු කෙගත් රගාඩනැගිලි සඳහා වන බිම් 

කට්ි එකක් රහෝ වැඩි ගණනක් සඳහා ඇති ීථියකට 3 වන උපරල්ඛනරේ  

ආකෘතිරේ විසවතෙ කෙන පිරිවිතෙයට හා අනුකූලීමට යටත්ව පළලින්ත් මීටර් 09 කට 

අඩු ප්රරේ  මාර්ගයකට අවසෙ දිය හැකිය. 

      

      (ආ)  2 වන උපරල්ඛනරේ  නියමය පරිදි වාසසවථාන නිවසක් සඳහා වන අවම ප්රරේ  

මාර්ග පළල අව යතා සම්පූර්ණ කෙන අවසවථාවකදී යම් තැනැත්රතකුට අයුු පීඩා 

ඇතිවන්ත්රන්ත් යයි අධිකාරිරේ මතය වන්ත්රන්ත් නම්, ප්රරේ  මාර්ගරේ අවම පළල පහත 

සඳහන්ත් කරුණුවලට  යටත්ව, සැලසුම් කමිටුරේ නිර්රද්  මත අඩු කෙනු ලැබිය 

හැකිය.  

i.          ප්රරේ  මාර්ගය සඳහා මීටර් 3.0 අවම පළලක් ඇති බවට, 

ii.          අළුත් උප රබදීමක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් රමම අඩු කිරීම අදාළ රනාීම. 

iii. ජනපදය අඩු වියදම් සවවභාවරේ ඒවා ීම. 

 

     (ඇ)   එවැනි සෑම ීථියක්ම, මීටර් 6.0 කට රනාඅඩු පළලක් ඇති ප්රසිද්ධ ීථියකට 

සම්බන්ත්ධවන හා අයිතිකරුට රපෞද්ගලික පාෙකට මාර්ග අයිතියක් ඇති ප්රසිද්ධ 

රහෝ රපෞද්ගලික පාෙකට සම්බන්ත්ධ විය යුුය. 

 

 (ii)  ප්රජා හා විරනෝද කටයුු හා රපාදු එළිමහන්ත්  ප්රරද්  රලස සැලකූ විට, එම රවන්ත්කෙන ලද  

රපාදු එළිමහන්ත්  ප්රරද් රයන්ත් උපරිම 40% ක බිම් කැබලි ආවෙණයක් සහ මීටර් 5 ක 

උපරිම උසකට යටත්ව  ගෘහසවත  ක්රීඩාගාෙයක්,  පිිනුම් තටාකයක්, ක්රීඩා හා විරනෝද 

කටයුු සඳහා අදාළ වන ඕනෑම භාවිතාවක් රයාදාගත හැකි රේ. 

 

හැරවුම්, වටරවුම් 

හො විවෘත ඉඩ ඩ 

9.(1) (අ) මීටර් 9.0 කට අඩු පළලින්ත් හා දිග මීටර් 30 ට වැඩි සෑම ීථියකටම වි වකම්භය මීටර් 

9.0 කට රනාඅඩු  වටෙවුමක් රහෝ වඩා රයෝගය පරිදි ීථිරේ පියැවි අග සිට 

අවසන්ත් මීටර් 30 ුළ අධිකාරියට පිළිගත හැකි රවනත් ආකාෙයක වාහන 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 11 

 

හැෙීමට ඉඩක් සැලසිය යුුය. 

 

         (ආ)  පළලින්ත් මීටර් 9 කට රනාඅඩු පියැවි අග පාෙකට යාව පිිි පදිංචිය පිණිස රනාවන 

කටයුුවලදී වි වකම්භය මීටර් 15 කින්ත් යුත් හැෙවුම් වටෙවුමක් රහෝ පිළිගත හැකි 

රවනත් ආකාෙයක වාහන හැෙීමට ඉඩක් සැපයිය යුුය. 

ප්රජො, විදනෝෙොංශ 

හො එළිමහන් 

ප්රදයෝජනය 

සඳහො ඉඩ ඩ 

දවන් කිරීම 

 

    (2)    උප රබදීමට භාජනය කළයුු ඉඩම් රකාටස රහෝ සංවර්ධන සවථානය   

වි ාලත්වරයන්ත් රහක්ටයාර් 1.0 ඉක්මවන්ත්රන්ත් නම්, ීථි සහ කාණු අත්හැෙ දැමූ 

පසු ඉඩරමන්ත් සියයට දහයකට රනාඅඩු ප්රමාණයක් පහත දැක්රවනරසව සුදුසු 

සවථානයන්ත්ි ප්රජා විරනෝදාං  හා එළිමහන්ත්වල ප්රරයෝජනය සඳහා රවන්ත් කළ 

යුුය. 

i. එරසව රවන්ත් කෙන ලද ඉඩකඩ සියළු ගාසවුවලින්ත් රතාෙව අධිකාරිය රවත 

පවෙනු ලැබිය යුුය. 

ii. අධිකාරිරේ අදහසව විමසා එබඳු ඉඩකඩ සංවර්ධනය රකාට පවත්වාරගන 

යාමට පදිංචිකරුවන්ත් රපාළඹවා සංවර්ධකයා විසින්ත් ක්රමරේදයක් හා මූලය 

විධිවිධාන සැලසිය යුුය. 

iii. එරසව රවන්ත් කෙනු ලබන ඉඩකඩ අනුමත රනාවන රවනත් කාර්යයකට 

රයාදනු ලබන්ත්රන්ත් නම් නීතිය යටරත් වෙදකට වෙදකරුවකු වන අතෙ, 

වෙදකරු කෙනු ලැබීරමන්ත් පසුව නීතිරේ 1982  අංක 04 දෙණ පනරත් 28(1)  

වන වගන්ත්තිය යටරත් දඞුවම් ලැබිය හැකිය. 

iv. වාණිජ හා කර්මාන්ත්ත සඳහා වන ඉඩම් අනුරබදුමකදී, අනුරබදුම් අවම ඉඩම් 

රකාටස වර්ග මීටර් 2024 (පර්. 80) කට රනාඅඩු නම් සහ සියළුම මාර්ගවල 

පළල මීටර් 09 කට රනාඅඩු නම් විවෘත ප්රරද්  භාවිතය සඳහා ඉඩම්වලින්ත් 

10%  ක්  රවන්ත් කිරීමකින්ත් රතාෙව අනුරබදීම් කළ හැකිය.  එරතකුදු වුවත් 

ඕනෑම ඉඩම් රකාටසක වැඩිදුෙටත් අනුරබදුම් සිදුවන අවසවථාවලදී 

සංවර්ධකයා විසින්ත් ; 

(i) එරසව අනුරබදුම් කෙන ඉඩරම් 10% ක ප්රමාණය රවන්ත් කිරීම රහෝ 

 

 (ii) එරසව අනුරබදුම් කෙන ලද ඉඩරම් 10% ක ප්රමාණරේ රවළඳරපාල 

විනාකම අදාළ පළාත් පාලන ආයතනරයි තැන්ත්පත් කිරීම රහෝ යන 

රකාන්ත්රද්සියට යටත්ව අනුරබදුම් කළ හැකිය. 

 

v. වාසය සඳහා වූ ඉඩම් අුරු රබදීම්වලදී අුරු රබදීමක අවම ඉඩම් ප්රමාණය 

වර්ග මීටර් 1,012 (පර්චසව 40) කට අඩු රනාරේ නම් සහ එක් ඉඩම් රකාටසක 

ඉදිරකරෙන නිවාස ඒකක සංඛයාව රදකකට සීමාවන පරිදි සංවර්ධන 

කාර්යය සීමා රකාට තිරබ් නම්, එළිමහන්ත් ප්රරද්  ව රයන්ත් පාවිච්චි කිරීම 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 12 

 

සඳහා ඉඩරම් සියයට 10 ක ප්රමාණයක් රවන්ත් රනාරකාට, ඒ ඉඩරම් අුරු 

රබදීම් කළ හැකි නමුත්, ඒ අුරු රබදීමවල තවදුෙටත් අුරු රබදීම් කෙනු 

ලබන රහෝ එක් ඉඩම් රකාටසක නිවාස ඒකක රදකකට වැඩිරයන්ත් ඉදිකෙනු 

ලබන රහෝ අවසවථාවකදී එරසව අුරු රබදීම කෙනු ලබන රහෝ සංවර්ධනය 

කෙනු ලබන ඉඩරම් රවළඳ අගරයන්ත් සියයට 10 ක් ඒ සංවර්ධනකරු විසින්ත් 

අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය රවත තැන්ත්පත් කළ යුුය. 

 

vi. අුරු රබදීමට රයෝජිත ඉඩම, විලක්, රපාදු ක්රීඩාපිියක් වැනි රපාදු විවෘත 

ප්රරද් යක සිට කිරලෝමීටර් 0.5 ක් ුළ පිිටා ඇත්තාවූද, එම විවෘත ප්රරද් ය 

වර්ග මීටර් 4,047 (අක්කෙ එක) කට වඩා වි ාලත්වය ඇත්තාවූද 

අවසවථාවකදී, එම ඉඩරම් එළිමහන්ත් ප්රරද් යක් රභෞතිකවම රවන්ත් කිරීම 

රවනුවට,  එළිමහන්ත් ප්රරද්  අව යතාව සඳහා වූ භූමිභාගරේ රවළඳ අගය 

අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය රවත තැන්ත්පත් කළයුු බවට සංවර්ධනකරුට 

අධිකාරිය විසින්ත් නියම කෙනු ලැබුවරහාත්,  ඔහු විසින්ත් ඒ රවළඳ අගය ඒ 

පළාත් පාලන ආයතනය රවත තැන්ත්පත් කළයුුය.  

 

 

 vii. අනුරබදීමකදී විවෘත ප්රරද්  අව යතාවය වර්ග මීටර් 300 කට   (පර්. 12) 

රනාවැඩි වන්ත්රන්ත් නම් රහෝ පළාත් පාලන ආයතනය විසින්ත් නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිරේ අනුමැතිය සිතව එරසව කිරීමට සංවර්ධකයාට පළාත් 

පාලන ආයතනය නියම කෙන්ත්රන්ත් නම්, රභෞතික ව රයන්ත් විවෘත ප්රරද් ය 

සපයාදීම රවනුවට අනුරබදීම සඳහා අව ය වන විවෘත ප්රරද්  ඉඩරම් වර්ග 

ප්රමාණරේ රවළඳපල අගය අදාළ පළාත් පාලන ආයතනරේ තැන්ත්පත් කළ 

යුුය. 

 

viii. අනවසෙ ඉඩම්  අනුරබදුමකදී 10% (සියයට දහය) විවෘත ප්රරද්  රවන්ත් 

රනාකිරීම අනුමත රනාකිරීමට රහවුවූ අවසවථාවකදී ඉඩම් රකාටරසව 10% 

රවළඳරපාල අගය අදාළ පළාත් පාලන ආයතනරේ තැන්ත්පත් කිරීම රහෝ 

එරසව සංවර්ධනය කෙනු ලැබූ රහෝ අනුරබදුම් කෙනු ලැබූ ඉඩම් රකාටසින්ත් 

10% ක් රවන්ත් කිරීමට යටත්ව තනි ඉඩම් රකාටසව සංවර්ධනය කිරීමට රහෝ 

තවදුෙටත් අනුරබදුම් කිරීමට අවසෙ දිය හැකිය. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 13 

 

වීථි ද ොන් රවුම් 

කිරීම 

10.  අධිකාරිය අන්ත් ආකාෙයකින්ත් විධානය කෙ රනාමැති නම්, බිම් කට්ි කිරීරම්දී සිදු කෙනු 

ලබන මාර්ග මංසන්ත්ධි ඇති කිරීරම්දී මාර්ග රේදන ලක්ෂරේ සිට සවපර් ක දිග සමඟ 

කවාකාෙව රහෝ ඇළව සිින රසව, කවරේ ප්රමාණය පාරර් පළලින්ත් අඩක් වන රසව 

මායිම් සකසව කිරීමට අධිකාරිය විසින්ත් විධානය කළ යුුය. 

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 14 

 

 

  

අනුමැතිය සඳහො 

සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම 

III  ද ොටස 

දගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ දරගුලොසි 

 

11. රගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

(අ)  නීතිරේ 8 එ වගන්ත්තිය යටරත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක නිෙතීම සඳහා සංවර්ධන 

අවසෙපරයක් ලබාගැනීමට කෙනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන උපරල්ඛනරේ 

සඳහන්ත් “ඇ” ආකෘති පරය මගින්ත් අධිකාරිය රවත ඉදිරිපත් කළයුුය.  රමය 

අන්ත්තර්ජාල පහසුකම් හෙහා පහත රවබ් අඩවිය ඔසවරසව අයදුම් කළ හැක.   

      www.uda.gov.lk  

 

(ආ)  අදාළ ගාසවු 5 වන උපරල්ඛනයට අනුකූලව රගවිය යුුය. 

 

දගොඩනැගිලි 

සැලසුම් 

 

12. (1) නීතිරේ  8 එ වගන්ත්තිය යටරත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සෑම සැලැසවමක්ම; 

(අ) සියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්රතකු විසින්ත් පිළිරයල රකාට 

අත්සන්ත්කෙ තැබිය යුුය.  (ඇමුණුම 3) 

(ආ) ඉඩරම් රහෝ සවථානරේ අයිතිකරු විසින්ත් රහෝ අයිතිකරු විසින්ත් බලය පවෙනු ලැබූ 

යම් පුද්ගලයකු විසින්ත් අත්සන්ත් කෙනු ලැබ තිබිය යුුය. 

(ඇ) පිටපත් 5 කින්ත් ඉදිරිපත් කළයුුය.   අනුමත කිරීරමන්ත් පසු අයදුම්කරුට පිටපත් 2 

ක් ලබාදිය යුු අතෙ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ පළාත් පාලන ආයතනය 

රවත  එක් පිටපතක් රයාමු කළ යුුය.   

(ඈ) ජාතික රගාඩනැගිලි පර්රේෂණ ආයතනය අනුමැතිය රගාඩනැගිලි අයදුම්පත 

සමඟ ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යය වන අතෙ, අරනකුත් ආයතන වල නිර්රද්  

අව යයැයි හැරේ නම් ඒවා ඉදිරිපත් කෙන රලස නියම කිරීමට අධිකාරියට 

බලය පවතී.  

 

            (ඈ) සැලැසවම ජාතයන්ත්තෙ “ඒ” රරවණිරේ සම්මත රමට්රික් ප්රමාණරේ   පත්රිකාවල සකසව 

රකාට තිබිය යුුය. 

           (ඉ)   සැලැසවම අදාළවන රගාඩනැගිල්ල රහෝ පරිරය සංවර්ධනය කෙනු ලබන  

http://www.uda.gov.lk/


    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 15 

 

පෙමාර්ථය විසවතෙ රකරෙන ප්රකා යක් සමඟ විය යුුය. 

            (ඊ)  රගාඩනැගිල්ල පිිටා ඇති රහෝ රයෝජිත රගාඩනැගිල්ල පිිටුීමට යන රහෝ 

රගාඩනැගිල්රල් වැඩ කෙරගන යනු ලබන පරිරයට අදාළ අනුමත කළ 

මිනුම්රදෝරු සැලැසවරම් පිටපතක් සමඟ  ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

              (එ)  අධිකාරිය විසින්ත් අව ය රේ යැයි  සලකා සංවර්ධනය පරිරය ුළ  සරමෝච්ච 

රර්ඛා සැලැසවම ඉදිරිපත් කෙන රලස නියම කෙනු ලැබිය හැක.   

             අව ය රේ යැයි අධිකාරිය විසින්ත් සලකා බලනු ලැබුවරහාත් මීට සම්බන්ත්ධව අතිරර්ක 

සැලසුම් කට්ටල රහෝ වඩා පුළුල් විසවතෙ පිරිවිතෙ නැතරහාත් සම්බන්ත්ධිත රවනත් 

විසවතෙ රහෝ රවනත් රල්ඛන ඉදිරිපත් කෙන රලස අධිකාරිය විසින්ත් නියම කෙනු 

ලැබිය හැක. 

 

සැලසුම්වල 

පරිමොණය 

13. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිරේ 8 එ වගන්ත්තිය අනුව සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා 

(ඇමුණුම 3)  විසින්ත් අත්සන්ත් කෙනු ලැබ ඉදිරිපත් කෙ ඇති සියළු සැලසුම් පහත සඳහන්ත් 

පරිමාණය අනුව ඇඳ පහත සඳහන්ත් කරුණු අඩංගු කළ යුුය. 

(අ)  රගාඩනැගිලි තැනුම්පරළි පිිටීම දැක්ීමට ප්රමාණවත් පරිදි හාත්පස ප්රරද් රේ 

දළ සැලැසවමක් 

(ආ)   සංවර්ධන සවථානය සැලැසවම 1:1000 

(ඇ)  රගාඩනැගිල්ලක සැලැසවම - 1:100 අව ය සම්මත ප්රමාණරේ කඩදාසියක ඇඳීමට 

රනාහැකි තෙම් රගාඩනැගිල්රල් ප්රමාණය වි ාල වන අවසවථාවලදී 1:200 වඩා 

කුඩා රනාවන පරිමාණයකට පිළිරයල කෙන ලද සැලැසවමක් පිළිගැනීමට 

අධිකාරියට පුළුවන. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 16 

 

සංවර්ධන 

ස්ථොනය 

සැලසුම්වල හො   

දගබිම් 

සැලසුම්වල 

අඩංගු විය යුතු 

විස්තර 

 

14. රගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක් සඳහා ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සැලැසවමකට පහත සඳහන්ත් විසවතෙ 

පිළිගත් වර්ණ හා සංරක්ත භාවිතා කෙමින්ත් අඩංගු විය යුුය. 

       (අ) පහත සඳහන්ත් විසවතෙ දැක්රවන තැනුම්රපාල සැලැසවම රහෝ බිම් රකාටසව රවන්ත් 

කිරීරම් සැලැසවම 

i.  බිම් කට්ිරේද රගාඩනැගිල්ල රහෝ රගාඩනැගිලි කාර්යය කෙරගන යනු ලබන 

සවථානය සහ බිම් කට්ිරේ මායිම් අතෙ දුරෙි අංකිත පරිමාණයන්ත්ද ඇුළත්ව, 

බිම් කට්ිරයි සහ තැනුම්රපාරළි පිිටීම දැක්ීම සඳහා අක්ෂාං , රද් ාං  

සිතව ඛණඩාංක තලයන්ත් ලබාදීම (GPS-WGS-1984) ඉදිකිරීමට යන රහෝ 

කෙරගන යනු ලබන රගාඩනැගිලි කාර්යයන්ත්ි ප්රමාණය, (පැහැදිලිව සීමා ලකුණු 

රකාට) 

ii.  සැලැසවරම් පරිමාණය, උුරු ුඩුව සහ යාබද බිම් කට්ිවල රහෝ     

රගාඩනැගිලිවල පරිර අංක 

iii. සංවර්ධන සවථානයට ඇති ප්රරේ  මාර්ග 

    iv.  රමම සැලැසවරමන්ත් හඳුනාරගන ඇති රයෝජිත මාර්ග සීමාව, රගාඩනැගිලි රර්ඛා, 

යම් පාෙක් පුළුල් කිරීරම් රර්ඛාවක් සහ රසවවා පාෙක් සඳහා වන යම් බිමක් රහෝ 

ඉඩමක් සකසව කිරීරමන්ත් පසු පටුමගක් රහෝ ජලසම්පාදන සංචිතයක්, ෙක්ිතයන්ත් 

සහ අමාතයවෙයා විසින්ත් අනුමත කළ අදාළ සංවර්ධන සැලැසවමක රපන්ත්වනු 

ලැබිය හැකි රහෝ පළාත් පාලන ආයතනරේ යම් ීථි රර්ඛා සැලසුම්වල රපන්ත්වනු 

ලැබිය හැකි රවනත් විසවතෙ  

 v. පවත්නා සියළු කාණු, ජල මාර්ග, පල්රදෝරු මාර්ග, මනුවල වැටවල්, රැඳවුම් බැමි, 

බිම් කට්ිය මත රහෝ යාබද බිම් කට්ි මත ඇති බෑවුම් සහ කාණු, ගිනිදියමුව සහ 

රගාඩනැගිලි  රහෝ රගාඩනැගිලි වැඩ කෙනු ලබන සවථාන අතෙ දුරෙි අංකිත 

පරිමාණයන්ත් ඇුළත්ව පවත්නා පාෙ පිිි ආසන්ත්නතම දුෙ. 

vi. ඉඩම ජලයට යටවන්ත්රන්ත් නම්, වාරිමාර්ග රදපාර්තරම්න්ත්ුව, ශ්රී ලංකා ඉඩම් 

රගාඩකිරීරම් හා සංවර්ධනය කිරීරම් සංසවථාව රහෝ රවනයම් අධිකාරියක් විසින්ත් 

වාර්තා කෙ ඇති රගාඩනැගිලි බිරම් ඉහළතම ගංවුෙ මට්ටම. 

vii. අළුත් බෑවුමක රහෝ ඉවුෙක යම් ඉදිකිරීමක් සහ බෑවුම රහෝ ඉවුෙ එබඳු පවත්නා 

තැනුම්රපාලකට ඇති බෑවුමට රහෝ ඉවුෙට වඩා ඉහළ රහෝ ප්රපාතාකාෙ නම්, එම 

බෑවුම රහෝ කණඩිය සවථාවෙ කිරීම සඳහා වන රැඳවුම් බැම්මක් රහෝ රවනත් 

ඉදිකිරීමක් සැපයීම. 

viii. රමි රකාන්ත්රද්සි පිළිගත් පාංශු ඉංජිරන්ත්රුවකුරේ වාර්තාරේ නි වචය කෙ ඇති 

පරිදි රහෝ අධිකාරිය නි වචිතව දක්වා ඇති පරිදි අව ය පිටසන්ත් සිතව අනුමැතිය 

සඳහා බැම්රම් රහෝ ඉදිකිරීරම් සැලසුම් පසුව ඉදිරිපත් කළයුුය. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 17 

 

ix.    පළල මීටර් 6 ක් රහෝ ඊට අඩු වි ාලත්වය වර්ග මීටර් එකසිය පනහකට අඩු 

පවත්නා බිම් කට්ියක ඇති රගාඩනැගිල්ලක උපරිම උස අධිකාරිය විසින්ත් අන්ත් 

රලසකින්ත් විධානය කෙනු ලැබ රනාමැති නම්, මීටර් අටක් රහෝ මහල් රදකක් 

රනාඉක්මවිය යුුය. 

 xi. යම් රයෝජිත මුපිට රහෝ යම් කාණුවක් සහ එි පවත්නා කාණුවකට රහෝ ජල 

මාර්ගයකට සම්බන්ත්ධවන විසවතෙ සමඟ 

xii. යම් රයෝජිත පල්රදෝරු මාර්ගයක්, මනු වලක් සහ ඒවා පවත්නා පල්රදෝරු 

මාර්ගයකට රහෝ මනු වලකට සම්බන්ත්ධවන ඒ ඒ සවථාන 

(i) රයෝජිත භූදර් න වැඩපිළිරවල 

(ii) රයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා වන සියළු ෙථ ගාල් කිරීරම් වැඩපිළිරවල සහ 

(iii) රයෝජිත විදුලි, දුෙකථන රහෝ ගුවන්ත්විදුලි සම්රේෂණ  මාර්ග සහ ඒ එක් එක් 

මාර්ග පවත්නා ජාලයට සම්බන්ත්ධ වන සවථාන. 

 

දගබිම් සැලැස්ම     (අ)  පහත සඳහන්ත් විසවතෙ ඇුළත් කෙමින්ත් හා දක්වමින්ත් රගාඩනැගිල්රල් ඒ ඒ තට්ටුරේ 

මහල් සැලැසවම සහ එි වහලය 

 

i. තට්ටුරේ එක් එක් රකාටස ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන කාර්යය ගැන දක්වන 

පැහැදිලි ප්රකා යක්. 

ii. රගාඩනැගිල්රල් රහෝ රගාඩනැගිලි වැඩවල බිත්ති, උඩු හැටුම හා මහල් සඳහා 

රයාදාගනු ලබන ද්රවයවල වර්ගය සහ එම මහල් ඇුළු දැරීමට නියමිත අවසෙ 

දිය හැකි උපරිම සජීී බෙ 

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 18 

 

 iii. රගාඩනැගිල්රල්ත් එි සියළු කාමෙ, මැදිරි, ඉසවරතෝප්පු, තෙප්පු රපළ, ආලින්ත්ද 

සහ  පියසි රටරර්සයන්ත්ි පරිමාණයන්ත් සහ ඒවාරේ බිත්තිවල හා කුළුණුවල 

ඝනකම සංඛයාවලින්ත්. 

iv. රගාඩනැගිල්රල් රගාඩනැගිල්ල ුළ හා ඒ අවට පිිි වා ළිං (air well) පසු 

මිදුල්, මිදුල් සහ එළිමහන්ත් ඉඩකඩවල නිර්භාධිත ප්රරද් රේ පරිමාණය 

සංඛයාවලින්ත් සහ රගාඩනැගිල්රල් පිටත බිත්තිවල සිට යාබද මාර්ගවල මධය 

රර්ඛාවට ඇති දුෙ සහ ඉඩම ුළ හා යාබද පිිි ජලාපවහන ෙක්ිත. 

v.      සියළු බිත්ති, කණු හා කුළුණු අතෙ ඉඩකරඩි පරිමාණය සංඛයාවලින්ත්, 

vi. සියළු සනීපාෙක්ෂක උපාංග, වාතල සහ මහල්  හබකවල පිිටීම සහ ඒවා 

ජලාපවහන මාර්ගවලට සම්බන්ත්ධීම. 

vii. රගාඩනැගිල්ල ුළ රහෝ ඒ වටා පිිි මුපිට සියළු ජලාපවහන මාර්ග ඒවාරේ 

ජලය ගලන දිසාව ඊතල මගින්ත් දක්වමින්ත්ද, ජලය නිකුත් කෙනු ලබන පිටමුව 

කාණු සහ එම පිටමුව කාණුවල ප්රමාණය 

viii. ගින්ත්රනන්ත් රබ්රීරම් මාර්ග, ගිනි නිීරම් උපකෙණ සැපයුම් සහ ඒවාරේ 

සවථාපනද ඇුළත්ව රගාඩනැගිල්ල සම්බන්ත්ධරයන්ත් ගන්ත්නා ලද ගිනි හට ගැනීම 

වැළැක්ීරම් ක්රියාමාර්ග උසව රගාඩනැගිල්ලක් වන අවසවථාවකදී රයාදනු ලබන 

අකුණු ආෙක්ෂණ වැඩපිළිරවල 

 ix. වායු සමනය කළයුු යන්ත්රානුසාරීව සංවාතනය ලබාදිය යුු රහෝ පීඩන 

ගැන්ත්විය යුු රගාඩනැගිල්රල් එක්  එක් තට්ටුරේ සෑම රකාටසක්ම සහ 

වායුසමීකෙණය කළයුු රකාටසද, වායුසමීකෙණය කිරීම රක්න්ත්ද්රසවථ 

පද්ධතියක මාර්ගයකින්ත්ද නැතරහාත් සමූහගත ඒකකයකින්ත්ද (Package unit)  

යන වග දැක්රවන පැහැදිලි ප්රකා යකින්ත්ද සහ හැකි සෑම අවසවථාවකදීම 

වායුසමීකෙණ යන්ත්රවල රහෝ ඒකකවල පිිටීම රහෝ  පිිටීම් මහල් සැලැසවරම් 

දැක්විය යුුය. 

x.      වාහන ගාල් කිරීරම් ඉඩකඩ, බෑවුම් මං, තෙප්පු රපළ, නැවුම්, හදිසි 

අවසවථා විදුලි ජනක, විදුලි සම්රේෂණ  ආෙක්ෂක කුි සහ අතෙමැදි හා ඊට උසව 

රන්ත්වාසික රගාඩනැගිලි වන අවසවථාවලදී ගෘහ පරිරභෝජන ද්රව ඉන්ත්ධන වායු 

රක්න්ත්ද්රසවථ ටැංකිය ආදිරේ පිිටීම. 

xi. සහාධිපතය රද්පළක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට 1973 අංක 11 දෙණ බද්ධ නිවාස 

අයිතිය පිළිබඳ නීතියට (Apartment Ownership Law)  සහ එි 

සංර ෝධනයන්ත්ට අනුකූල  විය යුු අතෙ,  සියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තන්ත් විසින්ත් සකසව කෙ අත්සන්ත් තැබිය යුුය. 

xii. අධිකාරියට අව ය පරිදි නියම කෙනු ලැබූ පරිදි කුණු කසල බැහැෙ කිරීරම් 

සවථානවල පිිටීම. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 19 

 

හරස් ඩ       (ආ)  යාබද බිම සහ ප්රරේ  මාර්ගය පිිි ආකාෙය පැහැදිලිව සලකුණු කෙමින්ත් සහ පහත 

සඳහන්ත් විසවතෙ දක්වමින්ත් සකසව කෙන ලද රගාඩනැගිල්රල් හෙසව, ආයත සහ 

රවනත් රේදන ඇඳීම.   

i. රයාදාගනු ලබන ද්රවයරේ වර්ගය සහ සියළු බිත්ති, මහල්, වහල, සීලිම, 

අත්තිවාෙම්, බාල්ක ඇුළුව කාණු සහ රපෙවැසුම්වල ඝනකම සහ 

රගාඩනැගිල්රල් රවනත් සම්බාධිත රකාටසව 

ii. පවත්නා බිම් මට්ටම සහ මට්ටම්ද රගාඩනැගිලි තැනුම්රපාල උසව කළයුු 

රහෝ පහත් කළයුු නම්, අළුත් බිම් මට්ටම රහෝ මට්ටම් සියළු යාබද   

ඉඩම්වල රහෝ රගාඩනැගිලිවල සවථාවෙභාවයට රකරසව බලපාන්ත්රන්ත්ද යන්ත්න 

පිළිබඳ  පැහැදිලි ප්රකා  සහ ඒවා ආෙක්ෂා කිරීමට ගනු ලැබූ පියවෙද, 

iii. උසින්ත් මීටර් එකහමාෙ ඉක්මවන සවථානරේ තිරබන රහෝ ඊට අව ය වන 

රැඳවුම්  බැම්රම් රහෝ බෑවුම්වල සිට රයෝජිත රගාඩනැගිල්ලට, එි බිම් 

කට්ි මායිම්වලට ඇති දුරෙි පරිමාණයන්ත් සංඛයාවලින්ත් සහ රැඳවුම් බැම්රම් 

සහ බෑවුරම් සිට මීටර් දහයක් ඇුළත එනම් ඊට කිට්ටුතම යාබද ඉඩරම් 

පිිි රගාඩනැගිලි සහ, 

iv. පවත්නා බිමට සාරප්ක්ෂව රගාඩනැගිල්රල් රදාෙවල්, ජරනල් රහෝ 

සංවාතන විවෙ එක් එක් තට්ටුරේ උස, සීලිරම් උස, බිම් මහරල් මට්ටම රහෝ 

මට්ටම්, පියමං මට්ටම රහෝ මට්ටම්වල පරිමාණයන්ත් සංඛයාවලින්ත් සහ එි 

ීථි මට්ටම සහ මට්ටම් සහ බිම් කට්ි මායිම් සහ රගාඩනැගිල්රල් පිටත 

බිත්ති අතෙ පෙතෙ දුෙද, 

 

ආදරෝපන 

(Elevation) 

       (ඇ)  පහත සඳහන්ත් විසවතෙ දක්වමින්ත්  රගාඩනැගිල්රල් ඉදිරි, පිටුපස සහ පැති ආරෙෝපනය 

i. පරිමාණයන්ත් සංඛයාවලින්ත්  දක්වමින්ත් රගාඩනැගිල්රල් සියළු බාිෙ බිත්ති, 

බාිෙ කුළුණු,  තාප්ප සහ රදාෙවල්ද, ජරනල්  රහෝ සංවාතන විවෙ,  මහල 

ආවෙණ බැල්කනි සහ වහලද, අධිකාරිය විසින්ත් නියම කෙන ලද පරිදි බාිෙ 

කුළුණු, තාප්ප, විවෙ  වහල ආවෙණ, බැල්කනි සහ වහල ඉදිකිරීරම්දී 

රයාදාගනු  ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

ii. පවත්නා සෑම යාබද රගාඩනැගිල්ලකම උස, බිම් මට්ටම්, බාිෙ බිත්ති, 

රදාෙවල්, ජරනල්, වහල සහ රවනත් බාිෙ හා දෘෂයමාන ලක්ෂණද 

දක්වමින්ත් සහ ඒවා නිර්මාණය කිරීම සඳහා රයාදාගනු ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

අධිකාරිය විසින්ත් සවිසවතෙ මාර්රගෝපරද්  සැපයිය යුු විර වෂ සවථානද දක්වා 

එම රගාඩනැගිලිවල අර්ධ   ආරෙෝපන සහ ආරෙෝපනද, 

iii. රගාඩනැගිල්රල් සෑම යාබද පියමගකම, ආලින්ත්ද මගකම ීථි සහ බිම් 

මට්ටම්ද සහ පියමරගි, ආලින්ත්ද මරගි ීථිරේ සහ බිරමි රයෝජිත 

ප්රතිරූපක බිත්තිි මට්ටම් සහ,               



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 20 

 

වැඩ ආරම්භ 

කිරීමට දපරොතුව 

අයිති රු, 

පදිංචි රු විසින් 

 ළයුතු රොජ ොරි 

15.  (1)    යම් රගාඩනැගිලි වැඩක් ආෙම්භ කිරීමට රහෝ කෙරගන යාමට නැතරහාත් මාස 03 

ක කාලයකට අත්ිටවනු ලැබ ඇති යම් රගාඩනැගිලි වැඩක් යළි ආෙම්භ කිරීමට 

මත්රතන්ත්, පරිරරේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු රහෝ සංවර්ධනකරු විසින්ත්; 

                (අ)  නීතිරේ 8 එ වගන්ත්තිය යටරත් ඉදිරිපත් කළයුු රගාඩනැගිලි වැඩවල සියළු  

සැලසුම් අනුමත කෙනු ලැබ ඇති බවත්, එම අනුමැතිය අසවකෙ රනාරගන 

තවමත් වලංගුව පවතින බව දැන සිටීමත්, 

                (ආ)  13 වන නියමරේ විධිවිධානවලට අනුකූලව රගාඩනැගිලි වැඩවල 

විසවතොත්මක හැටුම් සැලසුම් අධිකාරියට ඉදිරිපත් කෙනු ලැබ ඇති බවට 

වගබලා ගැනීමත්, 

                (ඇ) රගාඩනැගිලි වැඩ ආෙම්භ කිරීරම්, කෙරගන යාරම් සහ යළි ආෙම්භ කිරීරම් 

සවවකීය අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්ත්ීම අඩු තෙමින්ත් සත් දිනකින්ත් ලබාදීම සහ එම 

රගාඩනැගිලි වැඩ ආෙම්භ  කිරීරම්, කෙරගන යාරම් රහෝ යළි ආෙම්භ 

කිරීරම් අවසෙය සඳහා අධිකාරිය රවත ඉල්ලුම් කිරීමත්, 

                (ඈ) රගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා රසවවරේ රයාදවනු ලබන රහෝ 

නිෙත කෙවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා රහෝ තැනැත්තන්ත් විසින්ත් 

තත් කාර්යය අනුව, රගාඩනැගිලි වැඩ 83 වන නියමරේ (ඇ) රේදය ප්රකාෙ 

අධීක්ෂණය කෙන බවට සුපුරුදු ආකෘති පරරයන්ත් නිකුත් කෙන ලද ලිඛිතව 

සනාථ කිරීමක් ලැබීමත් අව යය. 

           (2)   රමම නියමය යටරත් දිය යුු නිරේදනය සම්පූර්ණ එකක් විය යුු අතෙ, එි 

කිසිඳු සාවදය විසවතෙ රහෝ රතාෙුරු අඩංගු රනාවිය යුුය.  

 

සැලසුම්වල 

පැහැදිලි බව සහ 

දගොඩනැගිලි 

වැඩවලදී දයොෙො 

ගනු ලබන 

ද්රවයවල පිරිවිතර 

 

 

 

 

 

16. (1)  නීතිය යටරත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සෑම සැලැසවමක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුද්රණය රකාට 

ඉදිරිපත් කළයුුය.  පවත්නා රගාඩනැගිලි කාර්යයන්ත්ට සම්බන්ත්ධව පුළුල් කිරීම් 

සියල්ල අදාළ ශිල්පීය ක්රම ප්රරයෝජනයට රගන පැහැදිලිව දැක්විය යුු අතෙ, නව 

රගාඩනැගිල්ලට රකාටසක් එකු කිරීරම්දී ෙු වර්ණරයන්ත් ඇඳ දැක්විය යුුය. 

සැලැසවම එක් ඒකකයකට වඩා වැඩිවන අවසවථාවලදී එවැනි ඒකක විවිධ වර්ණ රහෝ 

සංරක්ත ප්රරයෝජනයට රගන ඒකකයන්ත් රවන්ත් රවන්ත්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි රපන්ත්විය 

යුු අතෙ, ඒ එක් එක් ඒකකයන්ත්ට අයත් වර්ග ප්රමාණයන්ත් දැක්විය යුුය.  

         (2) පවත්නා රගාඩනැගිල්රල් ඉවත් කළයුු සියළු රකාටසව සැලසුම්වල කඩ ඉරි මගින්ත් 

රපන්ත්විය යුුය. 

         (3)  අධිකාරියට අව ය වන්ත්රන්ත් නම්, නීතිය යටරත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සැලැසවම 

සමඟ සැලසුම් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන  රගාඩනැගිලි වැඩවලදී ප්රරයෝජනයට ගන්ත්නා 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 21 

 

 

 

 

 

 

වූ රයෝජිත ද්රවයවල පිරිවිතෙද ඉදිරිපත් කළයුුය.      

  

එ තු කිරීම් හො 

දවනස් කිරීම් 

සඳහො වන 

සැලසුම් 

 

17. යම් රගාඩනැගිලි කාර්යයකම පවත්නා රගාඩනැගිල්ලක ප්රතිසංසවකෙණයක් රහෝ රවනසව 

කිරීමක් රහෝ ඊට යම් එක් කිරීමක් අයත්වන විටදී, නීතිය යටරත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන 

එම රගාඩනැගිලි කාර්යයන්ත්ි සැලැසවම රහෝ සැලසුම් සමඟ අධිකාරිය විසින්ත් එරසව කිරීම 

අව ය නම්, අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු තමා එම රගාඩනැගිල්ල පරීක්ෂා කළ බවත්, 

තම මතයට අනුව ප්රතිසංසවකෙණ රවනසව කිරීම් රහෝ එකු කිරීම් නිසාරවන්ත් යම් 

ආකාෙයකින්ත් වැඩිවිය හැකි රහෝ රවනසව විය හැකි බෙ රහෝ ආතතීන්ත් එම රගාඩනැගිල්ලට 

දැරිය  හැකි බව ප්රකා  රකරෙන නියමිත සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුුය.  

 

වුහොත්ම  

විස්තර හො 

ගණනය කිරීම් 

18. (1) රගාඩනැගිලි වැඩවල සවිසවතෙ වුහාත්මක සැලසුම් නියම කෙනු ලැබ ඇති පරිදි 

පිරිමැවුම් ගණන්ත් බැීරම් පිටපතක් සමඟ අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළයුුය. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 22 

 

     (2) සවිසවතෙ වුහාත්මක සැලසුම් සහ පිරිමැවුම් ගණන්ත් බැීම්, නීතිරේ විධිවිධානයන්ත්ටත් 

රමම නියමයන්ත්ටත් රමන්ත්ම රගාඩනැගිලි නිර්මාණයට අදාළ රවනයම් ලිඛිත 

නීතියකටත් අනුකූලව සකසව කළයුු අතෙ, එය සවිසවතෙ වුහාත්මක සැලසුම් හා 

පිරිමැවුම් ගණන්ත් බැීම පිළිරවල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින්ත් අත්සන්ත් 

කෙනු ලැබ  තිබිය යුුය.  ඒ අතෙ එි පහත සඳහන්ත් කරුණුද දැක්විය යුුය. 

               (අ)   එක් එක් මහල් පද්ධතිය රහෝ එි රකාටසක් සඳහා සැලසුම් කෙනු ලැබ ඇති 

ආරෙෝපිත භාෙය 

               (ආ)  කෙන ලද පාංශු පරීක්ෂණවල ප්රතිඵල, පාංශු ධෙණීය හැකියාව පිළිබඳ 

ගණනයන්ත් රමන්ත්ම සෑරීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර් න සහ පරසි විසවතෙ. 

                 (ඇ)  ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන අත්තිවාෙම් ක්රමය රහෝ ක්රම 

                 (ඈ) අදාළ වන්ත්රන්ත් නම්, ජම්බාෙ  වර්ගය, ජම්බාෙ ගැසීරම් ක්රමය සහ ජම්බාෙ 

ගැසීරම්දී පාවිච්චියට ගනු ලබන යන්ත්ර සූර වර්ගය  

        (3) අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාරගන්ත් (ඇමුණුම 3) ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් 

කළයුුය. 

 

සැපයිය යුතු 

විවෘත ඉඩ ඩ 

19.    (1)   කවෙ සවථානයක රහෝ පිිි බිම් කට්ියක රගාඩනැගීමට නියමිත සෑම 

රගාඩනැගිල්ලකම විවෘත අංගනයක් රහෝ ඉඩකඩක් රගාඩනැගිල්ල ුළ රහෝ ඒ වටා 

සැපයිය  යුු අතෙ, එය පහත පරිදි විය යුුය. 

 

දගොඩනැගිල්දල් උස පැති ඉඩ 

1. මීටර් 15 ට අඩු  

2. මීටර් 15– 33 එක් පැත්තකින්ත් මීටර් 3 ක් සහ අරනක් පැත්රතන්ත් 

මීටර් 1 

3. මීටර් 34 ට වැඩි රගාඩනැගිල්රල් උරසන්ත් 1/10 ක් රහෝ මීටර්     9 ක් 

යන්ත්රනන්ත් අඩු දුෙ රදපසින්ත්ම තැබිය යුුය. 

  

 
          (2)  රගාඩනැගිල්ලට ඇුළුීම, එය නඩත්ු කිරීම රහෝ එය යාබද රගාඩනැගිලිවලින්ත් 

රවන්ත් කිරීරම් පෙමාර්ථරයන්ත් පැත්තක විවෘත ඉඩකඩක් සැලසීමට අදහසව කෙනු 

ලැබූ රගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, එම විවෘත ඉඩකඩ කවෙ 

අවසවථාවකවත් පළලින්ත් මීටර් 1.0 කට රනාඅඩු විය යුුය. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 23 

 

ආදලෝ ය හො 

සංවොතනය 

සපයන විවර 

20. සෑම රගාඩනැගිල්ලකම ; 

 

         (අ) ීදුරු තහඩු රයදූ ජරනල්, වහල, කවුළු, වා කවුළු, රදාෙවල් රහෝ රවනත් අනුමත 

සවවභාවික ආරලෝක සම්රේෂණ මගින්ත් සවවභාවික ආරලෝකයද, 

         (ආ) ජරනල්, වහල කවුළු, වා කවුළු, රදාෙවල්, ලූවෙ රහෝ සංවාතන විවෙ මගින්ත් 

සවවභාවික සංවාතනයද සැපයිය යුුය. 

 

ස්වභොවි  

ආදලෝ ය හො 

සංවොතන 

පරමොර්ථ සඳහො 

වො ළිං දහෝ මැෙ 

මිදුල් 

 

 

 

 

 

 

21. (1) සවවභාවික ආරලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීරම්දී පහත සඳහන්ත්      අව යතා හා 

එකඟ විය යුුය. 

 

ස්වභොවි  ආදලෝ ය හො සංවොතනය සඳහො වන 

වො ළිං සම්බන්ධ පිරිවිතර 

මහල් සංඛයොව අවම පළල ඉඩ දඩහි වර්ග 

ප්රමොණය 

1 සිට 2 දක්වා මීටර් 2.3 වර්ග මීටර්  06 

2 ට වැඩි 4 දක්වා  මීටර් 3.0 වර්ග මීටර්  12 

4 ට වැඩි 10 දක්වා මීටර් 5.0 වර්ග මීටර්  24 

10 ට වැඩි මීටර් 6.0 වර්ග මීටර්  36 

 

           (2)  (අ)  සවවභාවික අරලෝකය හා සංවාතනය සපයන අභයන්ත්තෙ වා ළිං රහෝ මිදුල් සඳහා 

වහල ආවෙණය රනාකළ යුුය.  රකරසව වුවද වා ළි රඳව රකිම දුෙ මීටර් 5.0 කට 

අඩු නම්, එවැනි  විවෘත ඉඩකඩකට ඉහළින්ත් විිරදන රනරුම්, වියන්ත්පත්, ිරු 

රසවන උපක්රම, අගු රහෝ බැල්කනි පළලින්ත් මීටර් 0.5 රනාඉක්මවිය යුුය. 

                (ආ) එරසව රනාමැති නම්, වාළිං වලට ඉහලින්ත් ආවෙණයක් ඉදි කළ හැකි 

අතෙ එම ආවෙණය ිරු එළිය ගමන්ත් කළ හැකි වහලක් විය යුු අතෙ එම 

වහළරේ පහතම සවථානයත් රගාඩනැගිල්රල් ඉහලම මාලරේ වහල අවසන්ත් 

වන සවථානයත් අතෙ දුෙ ප්රමාණය එකී වාළිරදන්ත් ආරලෝකය හා වාතාරය 

ලබා ගන්ත්නා කාමෙ වල වර්ග ප්රමාණරයන්ත් අවම 1/7  සපුොලිය යුුය.  

          (3) අභයන්ත්තෙ මැද මිදුරලි බිම, අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන පරිදි නිසි කාණු 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 24 

 

පද්ධතියක් සිතව, ගල් අුො රහෝ පිඩලි අල්ලා අභයන්ත්තෙ රගඋයනක් රලස 

නඩත්ු කළ යුුය. 

          (4) රගාඩනැගිල්ලට  යටවන බිම් ප්රමාණය හැෙ ඉතිරිවන බිම්  ප්රමාණරයන්ත් 50% ක 

ප්රමාණයක් හරිත ආවෙණයක්  සිතව පවත්වාගත යුුය.   

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 25 

 

ස්වභොවි  

ආදලෝ ය හො 

සංවොතන 

ප්රභවයන්හි පිහිටීම 

22.   (1) රගාඩනැගිල්ලක සවවභාවික ආරලෝකය හා සංවාතනය ලබාගත හැකි ජරනල් සහ 

විවෙ පිිිය යුත්රත් ; 

                (අ)  ඒවා ; 

i. අහසට, 

ii. මාර්ග අයිතිය රහෝ මහජන ප්රරයෝජනය සඳහා කැපවූ ප්රසිද්ධ 

ඉඩකඩක් සිත ප්රසිද්ධ පාෙකට, ීදියකට රහෝ විවෘත ප්රරද් යකට, 

iii. රගාඩනැගිලි සමූහය ුළ පිිි හා අවසවථාරවෝචිත පරිදි 19 වන රහෝ 

27 වන නියමරේ අදාළ විධිවිධාන හා අනුකූල මිදුලකට, විවෘත 

ඉඩකඩකට, 

iv. 21 වන නියමරේ අව යතාවයන්ත් හා අනුකූල වා ළිඳකට (air well) 

මුහුණලා හා විවෘත වන රසව නිර්බාධකව පිිිය යුුය. 
 

 

 

                 එරමන්ත්ම සවවභාවික ආරලෝකය හා සංවාතනය ලබන රගාඩනැගිල්ල ුළ; 

 

               (ආ)   “ඇ” උප රේදරේ නි වචිතව දක්වා ඇති රගාඩනැගිල්ලක් හැෙ රවනත් 

රගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, එවැනි ප්රභවයන්ත් මගින්ත් රසවවය 

ලබන කාමෙරේ සිට විවෙරේ තලයට ලම්භක දිසාවකින්ත් මීටර් 10 කට 

ඈත දුෙකින්ත් රනාපිිිය යුුය. තවද, එවැනි කාමෙයක කිසිම රකාටසක් 

විවෙරේ තලයට සමාන්ත්තෙ දි ාවකින්ත් විවෙරේ රකළවෙ සිට මීට ර් 3 කට 

ඈතින්ත් රනාපිිිය යුුය. 

 

               (ඇ)  ගබඩා හා කර්මාන්ත්ත ාලාද, වැඩරපාළවල් හා ගුදම්ද සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, 

එවැනි ප්රභවයක් මගින්ත් රසවවය ලබන කාමෙයක කවෙ රහෝ රකාටසක් ; 

i. විවෙරේ තලයට ලම්භකව එම විවෙරේ සිට මීටර් 12 කට වැඩි 

ඈත දුෙකින්ත් රනාපිිිය යුුය.  තවද, එම කාමෙරේ කිසිම 

රකාටසක් විවෙරේ තලයට සමාන්ත්තෙ දිසාවකින්ත් විවෙරේ 

රකළවෙ සිට මීටර් 5 ක් ඈතින්ත් රනාපිිිය යුුය. 

ii. ප්රභවය කාමෙරේ වහලයක ඇති සංවාතන විවෙයක් නම් රහෝ 

රවනත් සවවභාවික සංවාතන උපක්රමයක් නම්, එම ප්රභවරේ සිට 

සිෙසවව මීටර්  9 ක්  ඈතින්ත් පිිටා රනාතිබිය යුුය. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 26 

 

ස්වභොවි  

ආදලෝ ය දහෝ 

සංවොතනය 

බැල් නියක්, 

ආලින්ෙයක් දහෝ 

ද්වොර මණ්ඩපය 

දවත විවෘතව තැබිය 

හැකිය. 

 

        (2)  ආවෘත රහෝ අර්ධ ව රයන්ත් ආවෘත බැල්කනි, ආලින්ත්ද රහෝ ද්වාෙ මණඩපය 

රවතට සවවභාවික ආරලෝකය හා සංවාතන ප්රභවයන්ත් විවෘතව තැබිය හැකිය.                 

                (අ)  එම බැල්කනි, ආලින්ත්ද රහෝ ද්වාෙ මණඩප ීදියක් රහෝ රසවවා මාර්ගයක් 

මතට රහෝ රගාඩනැගිලි සමූහයක් පිිි මිදුලක් මත රහෝ විවෘත 

ඉඩකඩක් මත මුහුණලා පිිටා 19, 32 සහ 22 නියමයන්ත්රේ අදාළ 

අව යතා හා එකඟ වන්ත්රන්ත් නම්ද,  

                 (ආ)  එබඳු ප්රභවයන්ත් මගින්ත් රසවවය ලබන කාමෙරේ ගැඹුෙ බැල්කනිරේ, 

ආලින්ත්දරේ රහෝ ද්වාෙ මණඩපරේ පිට බිත්තිරේ පිටත මුහුණරති සිට 

මීටර් 10 රනාඉක්මවන්ත්රන්ත් නම්ද සහ ; 

                (ඇ) බැල්කනිරේ, ආලින්ත්දරේ රහෝ ද්වාෙ මණඩපරේ සවවභාවික ආරලෝක 

වාතාර ප්රභවයන්ත්ට විවෙයක් ඇත්නම් සහ එම විවෙරේ ප්රමාණය එම 

බැල්කනිරේ, ආලින්ත්දරේ රහෝ ද්වාෙ මණඩපරේ වර්ග ප්රමාණරයන්ත් අඩු 

ව රයන්ත් 75% ක් වත් රේ නම්ද යන කරුණු සම්පූර්ණ විය යුුය.  

ස්වභොවි  ආදලෝ  

හො සංවොතන 

ප්රභවයන් 

 

දන්වොසි   ටයුතු 

සඳහො වන  ොමර 

 

 

 

23.  යම් රගාඩනැගිල්ලක සෑම කාමෙයකම සවවභාවික ආරලෝකය හා සංවාතනය අනුමත 

එක් මාධයයකින්ත් රහෝ මාධය කිිපයකින්ත් 7 වන උපරල්ඛනයට  අනුකුලව පහත 

ප්රමාණයන්ත්ට රනාඅඩුව සැපයිය යුුය.   

 

          (අ)  එම කාමෙය පහත (ඇ) රේදරේ සඳහන්ත් කාමෙ හැෙ පදිංචිීරම් පෙමාර්ථය 

සඳහා ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන්ත්රන්ත් නම්, කාමෙරේ මහල් බිරමන්ත් සමසවථ 

ව රයන්ත් 15% කට අඩු රනාවන ප්රමාණයක වියයුු අතෙ, ඉන්ත් 70% ක් වත් 

නිර්බාධිතව වා මඟක් සඳහා විවෙ කළ හැකි රහෝ සවථිෙ විවෙ සිතව පැවතිය 

යුුය. 

 

           (ආ) එම කාමෙය බිම් මහලක් හා තවත් මහලක් පමණක් වන රගාඩනැගිල්ලක  

පිිි එකක් නම්, එම විවෙය සහ එම විවෙයට විරුද්ධ පස බිම් කට්ිරේ 

මායිම අතෙ මීටර් 2.3 කට රනාඅඩු නිර්බාධිත වා මගක් (Passage)  තිබිය 

යුුය.  

දන්වොසි  දනොවන 

පරමොර්ථ සඳහො වන 

 ොමර 

           (ඇ) එම කාමෙය වයාපාරික පෙමාර්ථ සඳහා රහෝ සාප්පුවක්, මහජන නිරක්තන 

සවථානයක්, නිෂවපාදන කර්මාන්ත්ත ාලාවක් රහෝ රමම නියමරේ සඳහන්ත් 

රනාවන රවනත් පාවිච්චියක් සඳහා ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන්ත්රන්ත් නම්, 

කාමෙරේ මහල් බිරමන්ත් සමසවථ ව රයන්ත් 15% කට රනාඅඩු නිදහසව 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 27 

 

නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා අවම ව රයන්ත් 50% ප්රමාණයක් විවෘත කළ හැකි 

රහෝ සවථිෙව විවෘතව පැවතිය යුුය. 

දන්වොසි  

දගොඩනැගිලිවල 

ගබඩො හො ගරොජ 

ආදිය 

           (ඈ)  එම කාමෙය, ගබඩාවක්, පැන්ත්ට්රියක්, උපරයෝගිතා කාමෙයක්, ගොජයක් රහෝ 

රන්ත්වාසික රගාඩනැගිල්ලක එවැන්ත්නක් සඳහා ප්රරයෝජනයට ගනු 

ලබන්ත්රන්ත් නම් කාමෙරේ මහල් බිරමන්ත් සමසවථ ව රයන්ත් 10% 

ප්රමාණයක්ද, 50% නිදහසව නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි 

රහෝ විවෘතව පැවතිය යුුය. 

 

වැසිකිළි, දස්දුම් 

 ොමර හො නොන 

 ොමර 

          (ඉ)       i.   එම කාමෙය, වැසිකිළියක්, කැසිකිළියක්, නාන කාමෙයක්, රසවදුම් 

කාමෙයක් (toilet)  රහෝ රෙදි රසවදුම් කාමෙයක් වන්ත්රන්ත් නම්, 

කාමෙරේ මහල් බිරමන්ත් 10% ක් රහෝ වර්ග මීටර් 0.2 ක් යන 

රදරකන්ත් වැඩි රකාටස, වාතය නිදහසවව හා නිර්බාධිතව ගමන්ත් කළ 

හැකි මුළුමනින්ත්ම විවෘතව, වායුසමනය කළද සවථිෙව විවෘතව තිබිය 

යුුය.  නැතරහාත්; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. එක් වර්ග මීටෙයකට රනාඅඩු ප්රරද් යක් හා වැසිකිළිරේ රසවදුම් 

කාමෙරේ  රහෝ   නාන කාමෙරේ තලයට ලම්භකව නිර්බාධිත 

වාතාරය ලබාගන්ත්නා අවම දුෙ පහත සඳහන්ත් වගුරේ  පිරිවිතෙයන්ත්ට 

අනුකූලව විය යුුය. 

iii. නිර්බාධිත වාතාරය ලබාගන්ත්නා අවම දුෙ  

මහල් ගණන නිර්බොධිත වොතොශ්රය 

ලබොගන්නො තීරදේ දුර 

(මීටර්) 

1 – 6 1 

7 – 12 1.5 

12 ට වැඩි 2 

 

පොසැල්   (ඊ)     එම කාමෙය පාසලක් රහෝ  ශික්ෂණ සවථානයක් ව රයන්ත් දැනුම රබදාහැරීම සඳහා 

ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන්ත්රන්ත් නම්, කාමෙරේ මහල් බිරමන්ත් 20% 

ප්රමාණයකටද, ඉන්ත් අඩුම ව රයන්ත් 50% ක් වත් නිදහසවව හා නිර්බාධිත 

වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි රහෝ සවථිෙව විවෘතව තැබිය යුුය. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 28 

 

දරෝහල්           (උ)    එම කාමෙය රෙෝහලක් රෙෝරගෝපසවථාන නිවාසයක්, සාත්ු නිවාසයක් රහෝ ඒ 

හා සමාන කාර්යයක් සඳහා ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන්ත්රන්ත් නම්, කාමෙරේ  

මහල් බිරමන්ත් 20% ක් නිදහසවව හා නිර්බාධිතව වා මගක් සඳහා 

මුළුමනින්ත්ම විවෘත කළ හැකිව රහෝ සවථිෙව විවෘතව තිබිය යුුය.    

 

තරප්පු දපළ  

ඉස්දතෝප්පුව සහ 

ප්රදේශ ශොලොව 

         (ඌ) (i)   ආවෘත තෙප්පු රපළක්, ඉසවරතෝප්පුවක් රහෝ ප්රරේ   ාලාවක් 

සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට මහලක වර්ග ප්රමාණරයන්ත් 10% ප්රමාණයකටද 

රගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි පූර්වාෙක්ෂක සංග්රහරේ විධිවිධාන යටරත් 

අව ය වන ආකාෙරයන්ත් හැෙ, ඉන්ත් 50% ක් නිදහසව හා නිර්බාධිත වා 

මගක් සඳහා මුළුමනින්ත්ම විවෘත කළ හැකි සවථිෙව විවෘතව තිබිය යුුය. 

 

                    (ii)  තෙප්පුවල අවම පළල සහ පඩිවල දිග, පළල සහ පඩි රදකක් අතෙ උස 

8 වන උපරල්ඛනරේ  දක්වා ඇති මානවලට අනුකූල විය යුුය. 

                          

වොහන නතර කිරීම           (එ)  (i)   වාහන නවතා තබන කාමෙරේ බිරමන්ත් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන්ත් අවම 

ව රයන්ත් 50% ක් නිදහසව හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි 

රහෝ සවථිෙව විවෘතව තැබිය හැකි විය යුුය. 

                   (ii) ෙථවාහන නවතා තබන කුළුමංවල අවම පළල 9 වන උපරල්ඛනරේ  

සඳහන්ත් පරිදි වියයුුය. 

 

 ර්මොන්තශොලො 

ගබඩො හො ගුෙම් 

          (ඒ) කාමෙය ගුදමක් රහෝ රවනත් ගබඩා ප්රරද් යක් ව රයන්ත් ප්රරයෝජනයට ගනු 

ලබන්ත්රන්ත් නම්, එි බිරමන්ත් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන්ත් අවම ව රයන්ත් 50% ක් 

වත් නිදහසව හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි රහෝ සවථිෙව 

විවෘතව තැබිය හැකි විය යුුය.  එක් ප්රභවයකින්ත් රහෝ කිිපයකින්ත් සවවභාවික 

ආරලෝකය හා සංවාතනය සැපයිය හැකිය. 

 

විදුලි දසෝපොන 

පිළිබඳ පිරිවිතර 

           (ඔ)  (i) ඒකක 20 කින්ත් සමන්ත්විත වූ මහල් 02 ක රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ මහල් 05 ක්  

ඉක්මවන්ත්රන්ත් නම් රහෝ උසින්ත් මීටර් 15 ට වැඩි  රගාඩනැගිලි සඳහා අවම 

ව රයන්ත් ප්රධාන ද්වාෙය අසල සහ අරනකුත් සුදුසු සවථානවල ප්රමිතීන්ත්ට 

අනුකූලව  විදුලි රසෝපාන සවි කළ යුුය. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 29 

 

 

බිම් මහල/ පතුල් 

මහල 

           (ඕ)  සවවභාවික ආරලෝක හා සංවාතනය ලබාගැනීමට අදහසව කෙන මහලක් 

සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, එකී උසින්ත් අවම ව රයන්ත් 1/3 ක් වත් බිම් මට්ටමින්ත් 

තිබිය යුුය. 

 

උස්තල නිවොස 24.  මීටර් 12 කට වැඩි ගැඹුෙක් සිත උසවතල නිවාස සම්බන්ත්ධරයන්ත් එක් එක් මහරල් 

සියළු ඉදිරි, පිටුපස සහ  හෙසව බිත්තිවල ඉදිරිරේ සිට පිටුපසට සුදුසු  හුළං කරපාලු 

මගින්ත් සවථිෙ සංවාතනය සැපයිය යුුය.   එම හුළං කරපාලු වල වර්ග මීටර් 0.4 කට 

රනාඅඩු ශුද්ධ විවෙ ඉඩකඩක් තිබිය යුුයි.  

 

 

යොබෙ  ොමර 25. ආරලෝක හා සංවාතන අව යතා තීෙණය කිරීරම් පෙමාර්ථය සඳහා රපාදු බිත්තිරේ 

වර්ග ප්රමාණරයන්ත් අඩක් විවෘතව හා නිර්බාධිතව ඇති විටකදී යම් කාමෙයක් යාබද 

කාමෙරේ රකාටසක් ව රයන්ත් සලකනු ලැබිය හැකිය. 

 

පතුල් මහල  ොමර 26.  යම් කාමෙයක් පුල් මහරල් පිිි ඊට සවවභාවිකව ආරලෝකය හා සංවාතනය සැපයිය 

යුු නම්, එම කාමෙරේ බාිෙ බිත්ති අවම ව රයන්ත් බිම් මට්ටරමන්ත් ුරනන්ත් එක්  

රකාටසක් දක්වා උසව රකාට 22 වන නියමරේ අව යතා සැපයිය යුුය. 

 

මොයිම් නිෂ ්ොශනය  

දගොඩනැගිලි දුරස්ථ 

කිරීම 

27.  (1) (අ) රගාඩනැගිල්ල දුෙසවථ කිරීම කළ යුත්රත් 19 වන නිරයෝගරේ  සඳහන්ත් පරිදිය.  

අධිකාරිය විසින්ත් රවනත් අදාළ කෙගත හැකි නීතියක රහෝ නියමයක 

අව යතා සපුොීම සඳහා වැඩිමනත් දුෙසවථතාද නියම කෙනු ලැබිය හැකිය. 

            (ආ)  පැති මායිම් බිත්ති දක්වා ඉදිකළ යුු ඕනෑම රගාඩනැගිලි කාර්යයක් පහත 

සඳහන්ත් කරුණු හා අනුකූල විය යුුය. 

 

 i. ඉදිකිරීරම්දී රයාදාගනු ලබන නිර්මාණ ක්රමරේදරයන්ත් යාබද 

රද්පළවලට කිසි රලසකින්ත් කිසිඳු  හානියක් සිදු රනාවන බවට අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් ඉංජිරන්ත්රුවකුරේ සහතිකය සහ යාබද රද්පළට සිදුවිය 

හැකි හානිය ආවෙණය කෙමින්ත් සුදුසුකම්ලත් තක්රසවරුකරුවකු විසින්ත් 

කෙන ලද තක්රසවරුව පදනම් කෙරගන ගණනය කෙන ලද  සවිසවතෙ 

ෙක්ෂණ ඔප්පුවද ඉදිරිපත් කළයුු අතෙ, වන්ත්දි ආවෙණ සහතිකයක් 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 30 

 

ඉදිරිපත් කළ යුුය. (උපරල්ඛන 4) 

ii. ඉහත I ි සඳහන්ත් සහතික අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළයුත්රත් සංවර්ධන 

අවසෙපරය ලබාගැනීමට රපොුවය.  

 

දගොඩනැගිලිවල 

දනරුම් හො දවනත් 

හිරු දස්යො රණ 

උපක්රම 

     (2)   රගාඩනැගිල්ලක රනරුම්, වියන්ත්පත් රහෝ රවනත් ිරුරැසව ආවෙණ උපක්රම 

ඉදිරියට රනෙීම සඳහා අවසෙ දිය හැක්රක් ඉදිකිරීම් ද්රවය ගිනි රනාගන්ත්නා 

සවවභාවරේ ඒවා නම්, රගාඩනැගිලි රර්ඛාරවන්ත් මීටර් 1.0 ක් දක්වා පමණි.  

     (3) එවැනි විවෘත බැල්කනියක් යාබද පිිි රද්පළකට මුහුණලා ඇති අවසවථාවක එම 

බැල්කනිරේ රහෝ තට්ටුරේ පිටත ඉරම් සිට අදාළ මායිම දක්වා අවම ව රයන්ත් 

මීටර් 0.8 ක ඉඩ වාසියක් පවත්වාරගන යා යුුය. 

      (4)  යාබද රද්පරල් මායිමට  සඳළුතල රහෝ යම් භාවිතයක් සඳහා ඉඩකඩක් රවන්ත්කෙයි 

නම්, අවම ව රයන්ත්  මීටර් 2 ක උසක් පවත්වාගත යුුය.   

පිටුපස ඉඩ ඩ 28. (1) රමම නියමරේ පෙමාර්ථය සඳහා රගාඩනැගිල්රල් පිටුපස ව රයන්ත් සලකනු 

ලබන්ත්රන්ත් රගාඩනැගිල්ල පිිටන ඉඩරම් මායිම් ීදිය සිට වඩා ඈතින්ත් ඇති 

මුහුණතයි.  එරසව වුවත් රගාඩනැගිල්ල එක් ීදියකට වඩා වැඩි ීදි සංඛයාවක් 

මත පිිටා ඇත්නම් රගාඩනැගිල්රල් පිටුපස යන්ත්රනන්ත්, අධිකාරිය විසින්ත් 

රවනත් ආකාෙයක් සඳහා බලය දී රහෝ විධානය රකාට රනාමැති නම්, පළල්ම 

ීදිරේ සිට දුරින්ත්ම පිිටා ඇති මුහුණත ව රයන්ත් සලකනු ලැරබ්. 

භුරගෝීය පිිටීම මත ආනතියකින්ත් යුත් ඉඩම් වලදී පිටුපස ඉඩරකාටස රලස සලකනු 

ලබන්ත්රන්ත් සවවාභාවිකව පිිි භුමියයි- 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (2)  රගාඩනැගිල්ල පිටුපස ඉඩකඩ තැබිය යුු ඉඩ මුහුණත මුළුමනින්ත්ම ප්රසිද්ධ ීදියක 

රගාඩනැගිලි සීමාවට රහෝ අවම ව රයන්ත් මීටර් 6 ක් පළල මාර්ග අයිතියක් 

සිත  රපෞද්ගලික ීදියකට යාව පිිටා ඇත්රත් නම් පිටුපස  ඉඩකඩ රවන්ත් 

කිරීමක්  අව ය රනාරේ. රමම පිටුපස ඉඩකඩ සීමාව ුළ නීතයානුකූල ආරලෝක 

වාතාර අව යතා අවිෙ රනාවන පරිදි තනනු ලබන විවෘත  ළිඳකට රහෝ හදිසි 

අවසවථාවකට ප්රරයෝජන ගැනීම සඳහා වන විවෘත වූ ෙවුම් අමතෙ පියගැට රපළක් 

සඳහා අවසෙ රදනු ලැබිය හැක. 

දගොඩනැගිල්දල් උස  (සියළුම 

දගොඩනැගිලි උස ප්රමොණ 

මොර්ගදේ උස මට්ටටදම් සිට 

සල ණු ලැදේ.) 

පසුපස අව ොශය (පිටුපස මොයිදම් සිට දුර සල ණු 

ලැදේ.) 

1. මීටර් 15 ට අඩු මීටර් 3 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 31 

 

 

 

2. මීටර් 15 – 40 මීටර් 4 

3. මීටර් 40 ට වැඩි රගාඩනැගිල්රල් උරසන්ත්    1/10 ක් රහෝ මීටර් 10 

ක් යන්ත්රනන්ත් අඩු දුෙ මායිරම් සිට පිටුපසින්ත් තැබිය 

යුුය. 

 

අක්රමවත් හැඩය      (3)    පිටුපස සම්පූර්ණ පළල දක්වාම විවෘත ඉඩකඩක් සැපයීමට රනාහැකි අවිධිමත් 

හැඩරයන්ත් යුත් හා පාෙවල් කිිපයකට මුහුණලා ඇති සවථානවලදී අවසවථාගත  

තත්ත්වය ගැන සලකා බලා පිටුපස විවෘත ඉඩකඩ ප්රමාණය ඊට සුදුසු යැයි 

හැ රඟන රසව රවන්ත්රකාට තිබීමට අවසෙදීම අධිකාරිය කෙනු ඇත. 

   

සැපයිය යුතු 

පියමදේ පළල 

29.  සැපයිය යුු රහෝ ඉදිකළ යුු ඕනෑම ආවෙණය රනාවූ අඩි පාෙක්, ආරුක්කු පාෙක් 

රහෝ ආලින්ත්ද මාර්ගයක් ; 

       (අ)   රගාඩනැගිලි බිම් කට්ිය ුළ පිිටුවිය යුුය. 

       (ආ) ීදියකට යාව ඇති රගාඩනැගිලි බිම් කට්ිරේ සම්පූර්ණ දිග ප්රමාණය ඔසවරසව යා 

යුුය.  නැතරහාත් අධිකාරිය විසින්ත් නියම කෙනු ලබන රවනත් ආකාෙයකින්ත් 

තිබිය යුුය.  

 

වීදිය  සිට 

ප්රදේශවීම 

30. ප්රසිද්ධ පාෙකට යාව රනාමැති බිම් කට්ියක් මත ඉදිරකරෙන සෑම 

රගාඩනැගිල්ලකටම රපෞද්ගලික ීදියක් මගින්ත් ප්රරේ  විය යුු අතෙ, ප්රරේ ීරම් 

මාර්ග එි සවවභාවය හා පළල අධිකාරිය විසින්ත් අනුමත කෙනු ලැබූ උප රබදීරම් රහෝ 

කැබලි කිරීරම් සැලසුමට  අනුව විය යුුය.  තවද, එම රගාඩනැගිලි බිරම් අයිතිකරුට 

එම ීදිය භාවිතා කිරීමට නීතයානුකූල අයිතිය තිබිය යුුය. 

දගොඩනැගිලිවල 

ඇල  රන ලෙ 

ද ොන් 

31.  ීදි රදකකින්ත් යුත් සන්ත්ධියක රගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකෙනු ලැබූ විටක සහ සංවර්ධන 

සැලැසවරම් රහෝ යම් වයවසවථාපිත රල්ඛනය ඇල කෙන ලද රහෝ ෙවුම් කෙන ලද 

අං කය රනාරපන්ත්වා ඇති විටක, එම රගාඩනැගිලිවල රකාන්ත් දුෙ, 10 වන වගන්ත්තිරේ 

සඳහන්ත් පරිදි ීදි මට්ටරමන්ත් ඉහළ මීටර් 6.0 කට රනාඅඩු මට්ටමක දක්වා උසක් ඇළව 

ඉදිකළ යුුය.  නැතරහාත් ෙවුම් කළ යුුය. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 32 

 

වීදිය මොර්ග ුළුල් 

කිරීදම් දර්ඛොව 

ආදිය ඉක්මවීම 

32.  රගාඩනැගිල්ලක කිසිම රකාටසක් ; 

       (අ)   එම රගාඩනැගිල්රල් කිසිම රකාටසක් ීදියකට ඉහළින්ත් රහෝ  

       (ආ) අදාළ රල්ඛනවල රහෝ අධිකාරිය විසින්ත් අනුමත කෙනු ලැබූ සැලැසවරම් රපන්ත්වා 

ඇති පරිදි අවසවථානුකූලව ීදියක්, රර්ඛාවක් රහෝ පවො ගැනීරම් මායිම් 

රර්ඛාවක් විවෘතව තැබිය යුු ඉඩක් ඉක්මවා රනායා යුුය. 

  (ඇ) මායිම් තාප්පවල උපරිම උස මීටර් 2 ක් වන අතෙ, මීට අමතෙ උසක් අව ය 

අවසවථාවන්ත්ිදී ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ නිෙවුල් සහතිකයක් 

ලබාගත යුුය. 

 

යම් 

දගොඩනැගිල්ලක් 

සම්බන්ධදයන් 

විවෘත ඉඩ ඩක් 

පියමගක් දහෝ 

ප්රදේශ මොර්ගයක් 

සපයනු ලැබ ඇති 

විට ; 

33.  (අ)  එම විවෘත ඉඩකරඩ් පියමරගි රහෝ ප්රරේ  මාර්ගරේ යම් රවනසව කිරීමක් කිරීම 

රහෝ එරසව රවනසව කිරීම රහෝ නඩත්ු කිරීම සඳහා අවසෙදීම.         

       (ආ) විවෘත ඉඩකරඩි අඩි පාරර් රහෝ ප්රරේ  මාර්ගරේ ප්රමාණය අඩුවන රලසින්ත් එි 

යම් රකාටසකට ඉහළින්ත් වහලයක් ඉදිකිරීම රහෝ එබන්ත්දක් නඩත්ු කිරීම 

නැතරහාත් එරසව කිරීමට රහෝ නඩත්ු කිරීමට අවසෙ දීම. 

        (ඇ) විවෘත ඉඩකඩට පියමරගි රහෝ ප්රරේ  මාර්ගයට කවොකාෙයක රහෝ අවිෙයක් 

කිරීම රහෝ ඊට අවසෙදීම රමම නියම යටරත් වෙදක් වන්ත්රන්ත්ය. 

 

දගොඩනැගිල්දල් 

උස 

34.  යම් රගාඩනැගිල්ලක උස හා ඊට අයත් මහල් සංඛයාව දක්වා ඇති අවසවථාවලදී විර වෂ 

රගාඩනැගිලි රසවවා එනම්, රගාඩනැගිල්රල් වපසරිය 10% රනාඉක්මවන විදුලි 

රසෝපාන ඉඩකඩ, තෙප්පු රපළ ආවෙණ ඉඩකඩ, ජල ටැංකිය ආදියට අව යවන 

ඉඩකඩ සඳහා අවසෙ ඇත.  අරනක් සෑම විටම  රගාඩනැගිලි පිරිවිතෙ සමීකෙණරේ 

විධිවිධානයන්ත්ට අනුකූල විය යුුය. 

                  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 33 

 

පදිංචිය සඳහො වන 

දගොඩනැගිලිවල 

 ොමරවල අවම 

වර්ග ප්රමොණය 

35. පදිංචිය සඳහා වන රගාඩනැගිල්ලක වාසයට සුදුසු ඕනෑම කාමෙයක් 6 වන 

උපරල්ඛනරේ “අ” ආකෘතියට අනුකුල වියයුු අතෙ,  කාමෙයක වර්ග ප්රමාණය 

බිත්ති අතෙ මීටර් 2.5 ක අවම වාසි ඉඩක් සිතව වර්ග මීටර් 8.0 ට රනාඅඩු විය යුුය. 

         (අ)   බිත්ති අතෙ මීටර් 1.8 ක අවම වාසි ඉඩකඩක් සිතව අවම වර්ග    ප්රමාණය 

මීටර් 5.0 ක් මුළුතැන්ත්රගය සඳහා තිබිය යුුය. 

(ආ)   වර්ග මී ටර් 2.5 ට රනාවැඩි වර්ග ප්රමාණයක් තිබිය යුු ගබඩා රහෝ පාවිච්චිය 

පිණිස ඇති කාමෙද 

         (ඇ)   37 වන නියමරේ නි වචිතව සඳහන්ත් යම් කාමෙයක්ද, 

 

වැසිකිළි,         දිය 

වැසිකිළි හො නොන 

 ොමරවල අවම 

ප්රමොණය 

36.  සියළුම රගාඩනැගිලිවල ඇති වැසිකිළිවල සහ නාන කාමෙවල ප්රමාණයන්ත් පහත පරිදි 

විය යුුය. 

          (අ)  පාදසවතල වර්ගරේ වැසිකිළි සවිකූරු සිතව ජලමුද්රිත වැසිකිළියක් රහෝ 

වැසිකිළියක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට අවම ප්රමාණය මීටර් 1.7 x 1 ක්ද, 

          (ආ)  පාදසවතල වර්ගරේ වැසිකිළි සවිකූරු හැෙ, සවිකූරු සිත ජල මුද්රිත වැසිකිළි 

රහෝ වැසිකිළි සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට අවම ප්රමාණය මීටර්      1.3 x 1 ක්ද, 

          (ඇ)  නාන කාමෙයට අයත් ප්රරද් ය සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට මීටර් 0.8 කට රනාඅඩු 

පළලක් ඇති වර්ග මීටර් 1.5 කට රනාඅඩු ප්රමාණයක්ද සහ 

           (ඈ)   නාන කාමෙය සවිකූරු සිත වැසිකිළියක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට මීටර් 1.7 x 1 

ක අවම ප්රමාණය සිත වර්ග මීටර් 2.0 කට රනාඅඩු ප්රමාණයක්ද තිබිය 

යුුය. 

• මීට අමතෙව 6 වන උරල්ඛනරේ “ආ” ආකෘතිය අනුගමනය කළ යුුය. 

 

දන්වොසි  

දගොඩනැගිලිවල 

 ොමරවල උස 

37.  (1)   රන්ත්වාසික රගාඩනැගිලිවල කාමෙවල අවම උස පහත සඳහන්ත් පරිදි විය යුුය. 

                 (අ)  සාලය හා නිදන කාමෙ සඳහා සාමානය උස මීටර් 2.8 ක් හා අවම සවථානය 

මීටර් 2.4 කට රනාඅඩු විය යුුය. 

                 (ආ)  මුළුතැන්ත්රගය සඳහා සාමානය උස මීටර් 2.8 ක්  හා අවම සවථානය මීටර් 

2.4 කට රනාඅඩු විය යුුය.   

                  (ඇ) නාන කාමෙ, වැසිකිළි, දිය වැසිකිළි, වැරැන්ත්ඩා, බැල්කනි, තට්ටු සහ ගොජ 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 34 

 

සඳහා උස මීටර් 2.2 කට රනාඅඩු ප්රමාණයක්ද විය යුුය. 

 

සොප්පු (2) සාප්පුවක බිම් මහරල් කාමෙවල උස මීටර් 3.1 කට රනාඅඩු වියයුු අතෙ, 

ඉහළ මහරල් කාමෙවල සාමානය උස මීටර්     2.8 ක්  හා අවම සවථානය මීටර් 

2.4 කටද රනාඅඩු විය යුුය. 

 

පොසැල් (3) පාසැලක පංති කාමෙවල සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම සවථානය මීටර් 2.5 

කටද රනාඅඩු විය යුුය. 

 

දරෝහල් (4) රෙෝහලක රෙෝගීන්ත් සඳහා රන්ත්වාසික ඉඩකඩ සපයනු ලබන කාමෙවල සාමානය 

උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම සවථානය මීටර් 2.8 කටද රනාඅඩු විය යුුය. 

 

 ර්මොන්තශොලො (5) ඕනෑම සවවභාවයක තැනැත්තකු වැඩ කෙන කර්මාන්ත්ත ාලාවක ඇති කාමෙවල 

සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම සවථානය මීටර් 2.8 කටද රනාඅඩු විය යුුය. 

 

නිදක්තන (6) (අ)  රපාදු සවථානයක පිිි කාමෙවල උස ; 

                නිරක්තනයක පිිි කාමෙයක උස මීටර් 3.1 කට රනාඅඩු විය යුුය.  

රපාදු සවථානයක පිිි නිරක්තනයකට බැල්කනියක් තනා ඇත්නම්, 

බැල්කනිරේ ඉහළම සවථෙ මට්ටමත්, එකී ඉහළම සවථෙ මට්ටම මත ඇති 

සීලිමත් අතෙ උස හා බැල්කනියට යින්ත් පිිි ආසන්ත්නතම මහරල් හා 

බැල්කනිරේ යි පැත්ත අතෙ උස, ඒ එක් එක් මට්ටරම්දී මීටර් 3.0 කට 

රනාඅඩු විය යුුය. 

 

         (ආ)  රපාදු සවථානයක පිිි නිරක්තනයකදී 7 වන රේදරේ සඳහන්ත් විධිවිධාන 

රපාදු මහජනයා විසින්ත් පාවිච්චි රනාකෙන වැසිකිළි, ගමන්ත් බඩු කාමෙ, 

මුළුතැන්ත්රගවල්, ආලින්ත්ද සහ කාමෙ සම්බන්ත්ධරයන්ත් අදාළ රේ. 

 

දවනත් 

දගොඩනැගිලි 

(7) 1 සිට 6 දක්වා රේදවල නි වචිතව සඳහන්ත් රගාඩනැගිලිවල හැෙ, රවනත් 

රගාඩනැගිල්ලක බිම් මහරල් කාමෙවල උස මීටර් 2.8 ක උසක් සහ ඉහළ 

මහරල් ඕනෑම රකාටසක් මීටර් 2.4 කට රනාඅඩු විය යුුය. 

 

(අ)  රම් හැෙ ඕනෑම වහලයක රකාටසක් විවෘතව හා ආවෙණය වූ රගවත්තක් 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 35 

 

ව රයන්ත් ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන්ත්රන්ත් නම් මීටර් 2.6 කටද, 

                             නැතරහාත් 

(ආ)  වාහන නතෙ කිරීරම් පෙමාර්ථරයන්ත් පාවිච්චියට ගනු ලබන්ත්රන්ත් නම්, මීටර් 

2.4 කටද රනාඅඩු විය යුුය. 

 

පතුල් මහල් 

 

(8) i පුල් මහල යන්ත්රනන්ත් සම්පූර්ණරයන්ත් රහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් මහරල් 

සිට සහ ඉඩරම් මායිම්වල සිට මීටර් 1.5 ක දුරින්ත් ඉදිකෙන ලද රහෝ සැලසුම් 

කෙන ලද මහලකි.  බිම් මට්ටරම් සිට 1/3 ක රකාටසක් රපාරළාරවන්ත් මුපිට 

තිරබන අවසවථාවක එම පුල් මහල භාවිතාවන්ත් සඳහා රයාදාගත හැකි අතෙ, 

එි අවම උස පහත සඳහන්ත් පරිදි රේ.  

 පුල් මහල සම්පූර්ණරයන්ත්ම බිම් මට්ටරමන්ත් පහළ ඇති විට එි 

භාවිතයන්ත් වන්ත්රන්ත් ගබඩා  පහසුකම්, වාහන නැවුම් හා අරනකුත් 

උපරයෝගිතා රසවවාවන්ත් සඳහා අවම උස මීටර් 2.6 ක් රේ.    

 පුල් මහල ඉහත භාවිතයන්ත්ට හැෙ රවනත් භාවිතයන්ත් සඳහා රයාදා 

ගන්ත්රන්ත් නම්, ඒ සඳහා අධිකාරිය නියම කෙනු ලබන රකාන්ත්රද්සි සහ 

නියමයන්ත්ට අනුකූලව නිර්රද් යන්ත් ලබාගත යුුය.  

(අ) සාප්පු, කාර්යාල, වාණිජ රගාඩනැගිලි, නිෂවපාදන යන්ත්රරෝපකෙණ  කාමෙ 

රහෝ එවැනි කාර්ය සඳහා ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන්ත්රන්ත් නම්, මීටර් 3 

කටද, ව රයනි. 

Ii  භූමිරේ ආනතිය රහෝ විර වෂ පිිිම මත මහලක එක් පසක් 

සම්පූර්ණරයන්ත්ම රපාරළාව මට්ටරම් සිට ඉහළට පිිිරේ නම් එය පා 

මහලක් රලස රනාසැලරක්.  

වොහන නතර කිරීදම් 

ප්රදද්ශවල වොසි උස 

(9) 7 සහ 8 වන රේදවල ඇුළත් විධිවිධාන රකරසව වුවද ප්රධාන ව රයන්ත් වාහන 

නතෙ කිරීරම් පෙමාර්ථය සඳහා ප්රරයෝජනයට ගනු ලැබූ රහෝ ප්ර රයෝජනයට 

ගැනීමට අදහසව කෙන ලද රගාඩනැගිල්ලක ඕනෑම රකාටසක අවම වාසි උස 

සීලිමක, බාල්කවල,  නලවල, ජලනිකුු ශීර්ෂවල, රසවවා නලවල, ආරලෝක 

පද්ධති, නිෙවුරු සහ එවැනි රද්වල යි පැත්තද  ඇුළුව මීටර් 2.2 ට අඩු 

රනාවිය යුුය. 

 

තරප්පු හො ඇතුල් 

මංවල පළල හො උස 

38.  i.      35 වන නියමය අනුව ඉදිකෙන ලද යම් ඉදිකිරීමක් ආවෙණික පිය මඟක උස 

මීටර් 2.8 කට අඩු රනාවිය යුුය.  රමම උසට පහළින්ත් පහත සඳහන්ත් 

අයිතමයන්ත්රේ යි පැත්ත පියමරගි ඇතිරීමට ඉහළින්ත් මීටර් 2.5 කට අඩු 

රනාවන්ත්රන්ත් නම්, එම අයිතමයන්ත් පමණක් ඉදිරියට රනො තැබිය හැකිය. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 36 

 

                   (අ)    බාල්ක 

                   (ආ)   තෙප්පු රපළ හා තෙප්පු රපළ නැවුම් 

                   (ඇ)   තිෙ  

                   (ඈ)   සංඥා පුවරු හා ප්රචාෙක දැන්ත්ීම් 

 

       ii.   යම් තෙප්පු රපළක රහෝ ආවෙණිත පියමගක නිර්බාධිත පළල  සඳහා 8 වන 

උපරල්ඛනරේ නිරයෝගයන්ත්ට අනුකූල විය යුුය. 

 

වොයුසමී රණ 

යොන්ි  සංවොතන 

දහෝ ගිනි ආරක්ෂණ 

පද්ධතියක් සවි 

කිරීම, ුළුල් කිරීම 

දහෝ දවනස් කිරීම  

39. යම් රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි රකාටසක යම් වායුසමීකෙණ, යාන්ත්ත්රික සංවාතන රහෝ 

ගිනි ආෙක්ෂක පද්ධතියක් සවිකළ යුු නම්, එවැනි යම් පද්ධතියක් පුළුල් කළයුු රහෝ 

රවනසව කළයුු නම්, අවසවථානුකූලව එම සවි කිරීරම්, පුළුල් කිරීරම් හා රවනසව කිරීරම් 

පිරිසැලැසවම රහෝ සවිසවතෙ සැලසුම්, සවි කිරීම්, පුළුල් කිරීම් රහෝ රවනසව කිරීම් කිරීමට 

මත්රතන්ත් අදාළ සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයාරගන්ත් ලබාගත් සහතිකයක්ද සමඟ එම 

පද්ධතිය සවි කිරීමට, පුළුල් කිරීමට රහෝ රවනසව කිරීමට නියමිත රගාඩනැගිල්රල් 

සැලසුම් 17 වන නියමය යටරත් සපයා තිබුණද, අනුමැතිය සඳහා අධිකාරියට ඉදිරිපත් 

කළයුුය. 

 

යාන්ත්ත්රිකව ආරලෝකය හා වාතාරය සපයන අවසවථාවක රගාඩනැගිල්රල් මහල්ි වර්ග 

ප්රමාණරයන්ත් 1/3 කටවත් සවවාභාවික ආරලෝකය හා වාතාරය සැපරයන රලස සැලසුම් 

කළයුුය. 

 

      නමුත්  රපාළව යට සිදු කෙනු ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා 100% යාන්ත්ත්රිකව ආරලෝකය හා 

වාතාරය සැපයිය යුු අතෙ, අව ය පරිදි රජනරර්ටර් රයාදාගනිමින්ත් හදිසි විදුලි 

බිඳවැටීම් සඳහා අතිරර්ක පහසුකම් සැලසිය යුුය. 

 

දන්වොසි  

 ොමරයක් සඳහො 

යොන්ි  සංවොතන 

සැපයීම 

40.   (1) යම් රගාඩනැගිල්ලක වා සැකසීම, යාන්ත්ත්රික සංවාතනය රහෝ කෘතිම 

ආරලෝකකෙණයක් සවි කෙන රහෝ සවි කිරීමට අදහසව කෙන අවසවථාවක;                 

                (අ)  එරසව සවි කිරීම, රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි රකාටසක පදිංචිරේ ඇති විර වෂ 

සවවරූපය සැලකිල්ලට ගනිමින්ත් රමම නියමයන්ත්ි  අදාළ විධිවිධාන හා 

අනුකූල වන්ත්රන්ත් නම් සහ  

                (ආ) රගාඩනැගිල්රල් අයිතිකරු වා සැකසීරම් ඒකකය, යාන්ත්ත්රික සංවාතන 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 37 

 

පද්ධතිය රහෝ කෘතිම ආරලෝකය තවදුෙටත් පාවිච්චි රනාකෙන විටදී 

රමම නියමයන්ත්ි අදාළ අරනකුත් විධිවිධානය හා මුළුමනින්ත්ම  එකඟ 

වන බවට සහතික රවමින්ත් රන්ත්වාසික රනාවන රගාඩනැගිල්රල් 

අයිතිකරු අධිකාරියට රපාරොන්ත්දුී, ඒ සඳහා අව ය ඉඩකඩ පහසුකම් 

සපයා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන්ත් විසින්ත් සහතික කෙ ඇත්නම් සවවභාවික 

ආරලෝකයට සංවාතනයට අදාළ රමම නියමයන්ත්ි විධිවිධාන අධිකාරිරේ 

අභිමතය පරිදි  සාධාෙණ යැයි හැ රේ නම්, අත්හැෙ දැමිය හැකිය.  

නැතරහාත් රවනසව කළ හැකිය. 

 

        (2) පැයකට අවම ව රයන්ත් වා රවනසවකම් 3 ක් සපයමින්ත් යාන්ත්ත්රික ක්රමවලින්ත් පිරිසිදු 

වාතය ලබාගන්ත්නා, රන්ත්වාසික පෙමාර්ථ සඳහා පාවිච්චි කෙනු ලබන කාමෙයක, 

සවවභාවික සංවාතනය ප්රභවයන්ත්ි විවෙ ප්රරද් ය අවසවථානුරූපව 22 වන 

නියමරේ “අ” සිට “ඇ” රේදවල නි වචිතව දක්වන ප්රමාණරයන්ත් අඩක් දක්වා අඩු 

කළ හැකිය.  එරහත් එය කවෙ විරටකවත් වර්ග මීටර් 0.5 ට වඩා අඩු රනාවිය 

යුුය. 

 

යොන්ි ව 

සංවොතනය  ළයුතු 

අදනක්  ොමර 

41.  40 වන වගන්ත්තිරේ (2) වන රේදරේ නි වචිතව දක්වා ඇති ආකාෙරයන්ත් හැෙ; 

        (අ)  රමම නියමයන්ත් යටරත් සවවභාවික සංවාතනය සඳහා අදාළ අව යතා රනාසපුෙන 

ලද සෑම කාමෙයකටම තෙප්පු රපළකටම, ආලින්ත්දයකටම රහෝ ප්රරේ  

 ාලාවකටමත්, 

        (ආ) අන්ත් අවසවථාවලදී රමම නියමයන්ත්රේ රවනත් විධිවිධානවලට අනුකූලව රහෝ 

අවසවථානුරූපව අධිකාරියට අව ය පරිදිත් යාන්ත්ත්රික සංවාතනය සැපයිය යුුය.    

     

වො සැ සුම දහෝ 

දවනත් සංවොතන 

පද්ධතියක් සඳහො 

සැලසුම්  

42. (අ)  වා සැකසුමක්, යාන්ත්ත්රික සංවාතනයක් රහෝ රවනත් සංවාතන පද්ධතියක් සවි 

කිරීම, පුළුල් කිරීම රහෝ රවනසව කිරීම සඳහා වන සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා විසින්ත් පිළිරයල රකාට රමම නියමයන්ත්රේ අදාළ විධිවිධානවලට 

අනුකූලව අනුමැතිය සඳහා අධිකාරිය රවත ඉදිරිපත් කළ යුුය.   

         (ආ) රගාඩනැගිල්රල් උස මහල් 5 ක් රහෝ මීටර් 15 ක් ඉක්මවන්ත්රන්ත් නම්, රසෝපාන    

සඳහා හා යාන්ත්ත්රික ආරලෝක හා වා සැකසීම පිණිස හදිසි අව යතා විදුලි ජනක 

හා සම්රේෂණ සවථානගත කළයුුය. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 38 

 

සනීපොරක්ෂොව  ජලසම්පොෙනය හො පල්දෙෝරුව 43.  1. සෑම රගාඩනැගිල්ලක්ම පවත්නා රපාදු ජලසම්පාදන පද්ධතියකට සම්බන්ත්ධ වන 

ආෙක්ිත ජලසම්පාදන පද්ධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුුය. 

 

        2. රපාදු ජලසම්පාදන පද්ධතියකට සම්බන්ත්ධ කිරීමට රනාහැකි අවසවථාවලදී 

රපෞද්ගලික ප්රභවයක් හා සම්බන්ත්ධ පද්ධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුුය. 

 

        3. රගාඩනැගිල්රල් පිිටීම සහ ප්රරද් රේ අරනක් බිම් සලකුණු සැලකිල්ලට 

ගැනීරම්දී ජලසම්පාදනය විධිමත් රනාවන බව අධිකාරියට හැඟීයන අවසවථාවක ඒ 

අවසවථාරේදී නි වචිතව සඳහන්ත් කෙනු ලැබිය හැකි ධාරිතාවක් සිත ජලය ගබඩා 

කිරීරම් ටැංකිද අව ය රපාම්පද සෑම රගාඩනැගිල්ලකටම සැපයිය යුුය. 

 

        4.  (අ)   පානීය ජලය සැපයීම සඳහා පාවිච්චි කෙනු ලබන ළිඳක්, ගවෙ වලක සිට රහෝ 

පූතික ටැංකිරයි රපඟවුම් වලක සිට මීටර් 15.0 කට අඩු දුෙකින්ත් 

රනාපිිිය යුු අතෙ, මායිරම් සිට අවම ව රයන්ත් මීටර් 1 ක දුෙක් තබා  

ඉදිකිරීම් කළ යුුය. 

               (ආ)  නල ජලය රනාමැති ප්රරද් යකදී  වුවත් ගවෙ වලකින්ත් රහෝ රපඟවුම් වලක 

පූතික ටැංකියකින්ත් මීටර් 10 ක් ඈතින්ත් සවථානගත කිරීම සුදුසුකම්ලත් භූ 

විදයාඥරයකුරේ රහෝ අදාළ ප්රරද් රේ රසෞඛය වවදය නිලධාරියාරේ 

නිර්රද්  මත සලකා බැලිය හැකිය. 

                (ඇ) රපාදු නල ජල සම්පාදන පද්ධතියක් සවි කෙනු ලැබ නැති ප්රරද් වල රහෝ 

ක්රියාත්මක වන එවැනි රයෝජනාවක් රනාමැති ප්රරද් වල බිම් කට්ිරේ 

අවම වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250 ක් විය යුුය. 

                (ඈ) නල ජලය රනාමැති ප්රරද් වල සහාධිපතය රද්පළ සඳහා පිරිපහදුවක් 

තැනිය යුු අතෙ, ඒ සඳහා මධයම පරිසෙ අධිකාරිරේ සහ ජලාපවහන 

මණඩලරේ අනුමැතිය ලබාගත යුුය. 

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 39 

 

සනීපොරක්ෂ  

පහසුව 

44.  1.  සෑම වාසසවථාන ඒකකයකට අඩු තෙමින්ත් එක් දිය වැසිකිළියක්වත් තිබිය යුු අතෙ, 

රවනත් සෑම රගාඩනැගිල්ලකටම ප්රමාණවත් සංඛයාවකින්ත් දිය වැසිකිළි, 

කැසිකිළි, රදවුම් භාජන සහ රවනත් සනීපාෙක්ෂක පහසුකම් සපයනු ලැබ තිබිය 

යුුය.   සැපයිය යුු දිය වැසිකිළි, රදවුම් භාජන සහ රවනත් සනීපාෙක්ෂක 

පහසුකම් සංඛයාව 6 වන උපරල්ඛනරේ “ඇ” ආකෘතිය පරිදි විය යුුය. 

 

ඝන අපද්රවය 

 ළමනො රණය 

 

        2. මහල් 5 ක් රහෝ ඒකක 10 කින්ත් යුත් රගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකෙන අවසවථාවන්ත්ිදී 

අදාළ පළාත් පාලන ආයතනරේ නිර්රද්  ලබාගත යුුය.  

 

හරිත දගොඩනැගිලි 

සහති  රණය 

සඳහො ලියොපදිංචි වීම 

45. (1) හරිත සංකල්පය අනුව සංවර්ධන බලපරය ලබාගැනීම සඳහා රගාඩනැගිලි සැලසුම් 

අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කෙන අවසවථාරේදී යාවත්කාීන හරිත සහතිකය 

(Privisional Green Certificate)  ලබාගැනීමට කටයුු කළ යුුය. 

   

විධිමත් 

සැලසුම් රණ 

අනුමැතිය 

46.  (1)  සෑම සංවර්ධන අවසෙපරයක්ම ලිඛිත විය යුු අතෙ, එය එි විසවතෙ  සීමාවන්ත්ට  

හා රකාන්ත්රද්සිවලට යටත් විය යුුය. 

        (2)  විධිමත් ලිඛිත අවසෙය නිකුත් කෙනු ලබන්ත්රන්ත් අවසන්ත් සැලසුම්  නිසි පිළිරවලින්ත් 

තිබීරමන්ත් හා අදාළ ගාසවු රගීරමන්ත් පසුවය. 

         (3) රමම අවසෙ පරරේ වලංගු කාලය වර්ෂ රදකකට සීමාවන අතෙ, අයදුම්කරුරේ 

ඉල්ීම  මත හා ඉදිකිරීම් ආෙම්භ කෙ ඇත්නම්, එම වලංගු කාලය වසරින්ත් වසෙ 

තවත් වසෙ 3 ක උපරිමයක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැක. රම් සඳහා I උපරල්ඛනරේ 

“ඊ” අයදුම්පත මගින්ත් ඉල්ීමක් අධිකාරිය රවත ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

                තවද අනුමැතිය ලබා ප්රථම වසෙ රදක ුළ ඉදිකිරීම් අෙඹා රනාමැති නම් නව 

බලපරයක් ලබාගත යුුය. 

 

දගොඩනැගිලි වැඩ 

දහෝ යම් සංවර්ධන 

 ටයුත්තක්  

 රදගන යොදම්දී 

සිදුවන වැරදි 

47.   (1)  යම් රගාඩනැගිලි වැඩක් රහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් අෙඹනු ලැබ ඇති, 

කෙරගන  යනු ලැබ ඇති රහෝ යළි අෙඹනු ලැබ ඇති පරිරයක අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු රහෝ සංවර්ධකයකු ඔහු  රහෝ ඇය, 

             (අ) 15 වන රෙගුලාසිරේ විධිවිධානවලට අනුකූලීම උල්ලංඝනය කෙන්ත්රන්ත් නම් 

සහ 

             (ආ)  එම සංවර්ධන කටයුු සඳහා වන සැලසුම් රහෝ සැලසුම් පිළිරයල කළ අදාළ 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 40 

 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාරේ රසවවය රනාලබා යම් රගාඩනැගිලි වැඩක් රහෝ 

සංවර්ධන කටයුත්තක් ආෙම්භ කිරීම, කෙරගන යාම රහෝ යළි ආෙම්භ 

කිරීම කෙන්ත්රන්ත් නම් රහෝ 48 වන නියමරේ (ඇ) රේදරේ විධිවිධානවලට 

අනුකූලව එම සංවර්ධන කටයුු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 83 වන නියමරේ 

(1) වන රේදය යටරත් පත් කෙනු ලැබූ රවනත් අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්රතකුරේ රසවවය රනාලබා අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාරේ 

රසවවය  නවතනු ලබන්ත්රන්ත් නම්,  රමම නියමය යටරත් යම් වෙදකට 

වෙදකරු විය යුුය. 

 

        (2) රමම නියමරේ විධිවිධාන යටරත් වෙදකට වෙදකරු වන අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු  රහෝ සංවර්ධකයකු වෙදකරු කෙනු ලැබීරමන්ත් පසුව, නීතිරේ 28 

වන වගන්ත්තිරයන්ත් නියම කෙනු ලැබ ඇති දණඩනයකට යටත් විය යුුය. 

 

අපවහනය 48. සියළු පල්රදෝරු හා අපවිර ජල පිටීරම් මාර්ග පවත්නා පල්රදෝරු පද්ධතියකට 

සම්බන්ත්ධ කළයුු අතෙ, යම් විර විත අවසවථාවන්ත්ිදී පල්රදෝරුව හා අපවිර ජලය 

රපාදු පල්රදෝරු පද්ධතියකට සම්බන්ත්ධ කිරීමට මත්රතන්ත් ඒවා පිළිගත හැකි 

ප්රමිතියකට රගන ඒම සඳහා පූර්ව ප්රතිකාර්යනයක් කිරීමට අධිකාරියට අව ය විය 

හැකිය.  

 

             (අ)  රපාදු පල්රදෝරු පද්ධතියක් රනාමැතිවිට රහෝ රපාදු පල්රදෝරු පද්ධතියකට 

පිටීරම් මාර්ග සම්බන්ත්ධ කළ රනාහැකි බව අධිකාරිරේ මතය වන කල්ි 

පල්රදෝරුව ගවෙ වලක් රහෝ පූතික ටැංකියක් මගින්ත් බැහැෙ කළ යුුය. 

 

             (ආ) රපාදු පල්රදෝරු බැහැෙ කිරීරම් පද්ධති රනාමැති හා ඇසුරුම් ප්රතිකාර්යන 

පිරියත සැපයීමට අදහසව කෙ රනාමැති ප්රරද් වල පිිි නිවාස   රයෝජනා 

ක්රම සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, රපාදු පූතික ටැංකි හා රපඟවුම් වලවල් එක් 

එක් නිවාස රපාකුෙකට එකක් ව රයන්ත් සැපයිය යුුය.  එනමුදු එවැනි 

නිවාස රපාකුෙක තිබිය යුු නිවාස ඒකක සංඛයාව උපරිම ව රයන්ත් 5 කට 

සීමා කළ යුුය.  රකරසව රවතත් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින්ත් විකල්ප 

වැඩපිළිරවලක් රයෝජනා කෙන්ත්රන්ත් නම් අධිකාරියට එය සලකා බැලිය 

හැක.  එරහත් නිවාස ඒකක සංඛයාව 15 කට වඩා වැඩිවන විට පූර්ව 

ප්රතිකාෙකයක් සවථානගත කළයුු වන අතෙ, පිළිගත් ප්රමිතියකට අනුකූලව 

ඉන්ත් බැහැෙ කෙනු ලබන ඝන හා දියෙ ද්රවය මුදාහැරීම සඳහා සුදුසු 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 41 

 

වැඩපිළිරවලක් රයදිය යුුය.  

 

             (ඇ)   රපඟවුම් වලක් මාර්ගරයන්ත් අප ජලය සුදුසු රලස බැහැෙ කළ යුුය. 

 

 

වැසි දිය 

 ළමණො රණය 

හො ජලය  බැසයොම. 

49. වැසි ජලය රැසව කිරීම සහ වහලරේ රපාරළාවට එක එල්රල් පතිත වන වැසි ජල 

ප්රමාණය අවම කිරීම අෙමුණු රකාට සියළුම ආකාෙරේ පැතලි, වක්ර, තනි, රදපළ රහෝ 

සිේපළ වහලවලට සවි කෙනු ලැබ, සුදුසු ප්රමාණවලින්ත් සකසා ඇති පීලි,ජලය රනාෙඳන 

ආනතියක් සිතව නල සහ ආශ්රිත රකාටසවවලින්ත් කාන්ත්දුීම රහෝ පිටාෙ ගැීම 

වැළරකන අන්ත්දමට, දැනට පවත්නා සහ රයෝජිත සෑම රගාඩනැගිල්ලක් ඉදිවිය යුුය. 

         (1)   වැසි ජලය බැහැෙ කිරීම සම්බන්ත්ධරයන්ත් පහත දැක්රවන දෑ නීති විරෙෝධී 

වන්ත්රන්ත්ය. 

                    (අ)     වහලරයන්ත් සෘජුවම ීථි කාණුවට බැහැෙ කිරීම. 

                   (ආ)   පූතික ටැංකියක දිය බසවනා වලකට / ප්රතිරෙෝපණ රහෝ   රපාදු කැලි 

කසල අපවහන පද්ධතියකට රහෝ සම්බන්ත්ධ කිරීම. 

                      (ඇ)    යාබද භූමියකට මුදාහැරීම. 

          (2) රගාඩනැගිල්රල් රහෝ යාබද රගාඩනැගිලිවල බිත්තිවලට රහෝ අත්තිවාෙමට 

රතතමනය උො රනාගන්ත්නා ආකාෙරයන්ත් සිදු විය යුුය. 

          (3)  වැසි ජලය ඉඩමට උො ගැනීම අවම වන රලස කටයුු කළ යුු අතෙ සුදුසු පරිදි 

කාණු පද්ධති සකසව රකාට රපාදු ජල බසවවන කුමරේදයකට සම්බන්ත්ධ කළ 

යුුය   

 

 

ඝන අපද්රවය බැහැර 

කිරීම 

50. යම් පරිරයක් ඇුළත රහෝ යම් ප්රසිද්ධ සවථානයක උත්පාදනය වන අපද්රවය 

මහජනතාවරේ රසෞඛයයට රහෝ පරිසෙයට අනුරු වන ආකාෙයට එකු කිරීම රහෝ 

බැහැෙ කිරීම රනාකළ යුුය. හඳුනාරගන ඇති කිසිඳු අපද්රවයයක් මහජනතාවරේ 

ප්රරයෝජනය සඳහා අදහසව කෙනු ලබන ප්රරද් යකට රහෝ රතත් බිමකට රහෝ පාරිසරික 

ව රයන්ත් සංරේදී රවනත් ප්රරද් යකට රහෝ දැමීරමන්ත් බැහැෙ කිරීම රනාකළ යුුය.  

(අංක: 1459/20 දෙණ 2006 අරගෝසවු මස 23 වන දින ගැසට් නිරේදනයට අනුව) 
 

යම් සංවර්ධනයක් මහල් 5 ක්, ඒකක 10 ක් රහෝ ව.මී. 1000 ක් ඉක්මවන්ත්රන්ත් නම්, 

අපද්රවය කළමනාකෙණය පිළිබඳ අදාළ පළාත් පාලන ආයතනරේ අපද්රවය 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 42 

 

කළමනාකෙණ අං රේ නිර්රද් ය ලබාගත යුුය. 

 

විදුලි හො ජල නල 

වැඩ 

51. යම් රගාඩනැගිල්ලක රහෝ පරිරයක සියළු විදුලි හා ජලනල වැඩ තත් කාර්යය සඳහා 

අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින්ත් කළයුු අතෙ, රමම වැඩ එවැනි 

රගාඩනැගිල්ලක රහෝ පරිරයක් ුළ උපරිම ආෙක්ෂාව හා සනීපාෙක්ෂක තත්ත්වය 

සහතික කිරීම සඳහා අධිකාරියට අව ය විය හැකි ප්රමිතිවලට සහ පිරිවිතෙයන්ත්ට 

අනුකූල විය යුුය. 

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 43 

 

 

 

අනුකූලතො සහති ය 

සඳහො සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම 

IV  ද ොටස 

අනුකූලතො සහති ය සම්බන්ධ දරගුලොසි 

52.  අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම. 

(අ)  නීතිරේ 8  වගන්ත්තිය යටරත් අනුකූලතා සහතිකය සඳහා කෙනු ලබන සෑම 

ඉල්ීමක්ම 1 වන උපරල්ඛනරේ සඳහන්ත් “ඈ” ආකෘති පරය මගින්ත් අධිකාරිය 

රවත ඉදිරිපත් කළයුුය. රමය අන්ත්තර්ජාල පහසුකම් හෙහා පහත රවබ් 

අඩවිය ඔසවරසව අයදුම් කළ හැක.   

       www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාසවු 5 වන උපරල්ඛනයට අනුකූලව රගවිය යුුය. 

 

ඉඩම් අනුදබදුම් අනුකූලතා සහතිකය ලබාගන්ත්නා අවසවථාරේදී ඉඩම සංවර්ධනය කිරීරම්දී නිකුත් කළ 

රකාන්ත්රද්සි ලිපිරේ සඳහන්ත් සියළු අව යතා සම්පූර්ණ කෙ තිබිය යුුය.  

 

         (අ) ඉඩමක සංවර්ධනයක් රහෝ ඉඩමක උප රබදීමක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, 

i. අදාළ වන්ත්රන්ත් නම්, උප රබදීම අනුමත කෙනු ලැබූ සැලැසවමට රහෝ 

අවසෙ පරයට අනුකූලව කළ බවට බලයලත් 

මිනින්ත්රදෝරුවෙරයකුරගන්ත් සහ නගෙ සැලසුම්කරුරගන්ත් ලබාගත් 

සහතිකයක්ද, 

ii. පාෙවල්  හා රබෝක්කු තැනිම වැනි සංවර්ධනය හා සම්බන්ත්ධ ඉංජිරන්ත්රු  

වැඩ අයත් වන අවසවථාවන්ත්ිදී වෙලත් රහෝ ලියාපදිංචි සිවිල් 

ඉංජිරන්ත්රුවකු විසින්ත් රහෝ ආණඩුව විසින්ත් ඉංජිරන්ත්රුවකු ව රයන්ත් 

රසවවරේ රයදීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්තකු 

විසින්ත් සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලසුම්, පිරිවිතෙ සහ අවසෙ පරයට 

අනුව ඔහුරේ අධීක්ෂණ කටයුු කෙරගන යනු ලැබ ඇති බවට 

සහතිකයක්ද,  

 

සම්ූර්ණ  රන ලෙ 

දගොඩනැගිල්ල  

පදිංචිවීමට දපරොතුව 

අයිති රු, පදිංචි රු 

දහෝ සංවර්ධන රු 

53. අනුමත කෙනු ලැබූ සැලැසවමට අනුව යම් රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක් 

සම්පූර්ණ කිරීරමන්ත් පසු අයිතිකරු, පදිංචිකරු රහෝ සංවර්ධනකරු විසින්ත් 

       (අ)  රගාඩනැගිල්ල අළුත් එකක් නම් එි රහෝ එි රකාටසක පදිංචිීම සඳහා 

අනුකූලතා සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහාද, 

       (ආ)   රමම නියමය යටරත් අනුකූල විය යුු සැලැසවරමන්ත් රහෝ සැලසුම්වලින්ත් සුළු 

http://www.uda.gov.lk/


    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 44 

 

විසින්  ළයුතු රොජ ොරි 

 

ව රයන්ත් රවනසවීම නිසා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීමට රනාහැකි වූ 

විට, රගාඩනැගිල්රල් රහෝ ඉන්ත් රකාටසක් තාවකාලිකව පදිංචිීමට 

බලපරයක් ලබාගැනීම සඳහාද ඉල්ලුම් කළයුුය. 

 

       (ඇ) රගාඩනැගිල්රල් රකාටසක පදිංචිීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකය 

ලබාගැනීරමන්ත් පසුව වුවද සංවර්ධන බලපරය මගින්ත් ලබාගත් අනුමැතියට 

අනුව එය වලංගුව පවතින්ත්රන්ත් නම් සාමානය පරිදි ඉතිරි රකාටසවවල 

ඉදිකිරිම් කටයුු කෙරගන යා හැකිය. 

 

පදිංචිවීම සඳහො වන 

අනුකූලතො සහති ය 

54. 18 වන නියමරේ විධිවිධානවලට අනුව රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් රහෝ 

රවනත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් අනුමත කෙන ලද 

රගාඩනැගිලි සැලසුම් සම්බන්ත්ධ අධිකාරියට සෑම සහතිකයක්ම හා වාර්තාවක්ම 

ඉදිරිපත් කෙනු ලැබ ඇති විට රගාඩනැගිල්ලක   එි රකාටසක් රහෝ රවනයම් 

සංවර්ධන කටයුුවල නිෙතීම සඳහා  අනුකූලතා සහතිකයක් අධිකාරිය විසින්ත් 

ලබාදිය හැකි අතෙ, එම සහතිකය සමඟ පහත සඳහන්ත් කරුණු සැපයිය යුුය. 

           (1)  සැලැසවරම් රහෝ සැලසුම්වල රපන්ත්වන ලද සියළු අව යතා සහ 83 වන  

නියමරේ (ඇ) රේදය යටරත් රගාඩනැගිල්රල්,  එි රකාටසක රහෝ 

රගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැසවම පිළිරයල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තාට රහෝ තැනැත්තන්ත්ට අධිකාරිය විසින්ත් රදන ලද සියළු ලිඛිත 

විධානයන්ත්ට ඔවුන්ත් අනුකූල ී  ඇති බවත්, ඒ බවට අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තාරගන්ත් ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කෙන බවත්,  

          (2)  රමම නියමයන්ත් යටරත් රගවිය යුු සියළු ගාසවු  රගවා ඇති බවත්,   

 

 

 
         

                  (අ)  රගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ත්ධරයන්ත් අව ය වන්ත්නා වූ සහතික නම්, 

i. සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලැසවමට හා අවසෙ පරයට අනුව 

ඔහුරේ අධීක්ෂණය යටරත් කෙරගන යනු ලැබ ඇති බවට 

ලියාපදිංචි රහෝ වෙලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකුරගන්ත් රහෝ 

ආණඩුව විසින්ත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිරයකු ව රයන්ත් රසවවරේ 

රයදීම සඳහා තීෙණය කෙ ඇති සුදුසුකම් ලබා ඇති 

තැනැත්රතකුරගන්ත් ලබාගත් සහතිකයක්   
 

 ii. රගාඩනැගිලි වැඩවල හැටුම් මූලිකාංග අනුමත 

සැලසුම්වලටත්, අවසෙ පරයටත්, අනුකූලව හා අධිකාරියට 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 45 

 

ඉදිරිපත් කෙන ලද පිරිමැවුම්වලට එකඟව ඔහුරේ 

අධීක්ෂණය යටරත් සිදු රකරුණු  බවටත් සහ රගාඩනැගිලි 

වුහමය ව රයන්ත් ආෙක්ෂාකාරී බවටත් වෙලත් රහෝ 

ලියාපදිංචි සිවිල් ඉංජිරන්ත්රුවකුරගන්ත් රහෝ ආණඩුව විසින්ත් 

ඉංජිරන්ත්රුවකු ව රයන්ත් රසවවරේ රයදීම සඳහා හඳුනාගනු 

ලැබූ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්රතකුරගන්ත් ලබාගත් 

සහතිකයක්. 

 

iii. රගාඩනැගිල්රල් යාන්ත්ත්රික, විදුලි, ජලාපවහන, 

වායුසමීකෙණ රහෝ රවනත් සම්බන්ත්ධිත වැඩ  සඳහා අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන්ත්රගන්ත් එකී වැඩ ඔවුන්ත්රේ 

අධීක්ෂණය යටරත් හා අධිකාරියට අව ය විය හැකි 

ආකාෙරයන්ත්  අනුමත සැලසුම් හා පිරිවිතෙයන්ත්ට අනුකූලව 

කෙරගන යන ලද බවට සහතික්ද රේ. 

 

 iv. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ  රෙගුලාසිවලට  අනුකූලව 

අනුමත කෙන ලද  වර්ග අඩි 6000 ට වැඩි සියළු ඉදිකිරීම්,  

රෙගුලාසිවලට අනුකූලව ඉදිකෙන්ත්රන්ත්ද යන්ත්න පසුවිපෙම් 

කිරීම සඳහා එම රගාඩනැගිලි අනුමත කළ දින සිට වසෙක් 

ඇුළත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරයන්ත් පසුවිපෙම් 

වාර්තාවක් ලබාරගන ඉදිරිපත් කළයුුය. තවද, වසෙක් 

ඇුළත ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට රනාහැකි අවසවථාවලදී 

සංවර්ධන බලපරය දීර්ඝ කෙන කාලය අනුව පසුවිපෙම් 

සහතිකයද  නැවත ලබාගැනීමට ඉල්ලුම් කළ යුුය.   

එවැනි රගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතික 

ලබාගැනීරම්දී පසුවිපෙම් වාර්තාව අනිවාර්යය වන අතෙ, 

එරසව රනාමැති නම්, 5 වන උපරල්ඛනරේ සඳහන්ත් රසවවා 

ගාසවුවකට යටත් විය යුුය.   ඒ සඳහා සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා ව රයන්ත් වෙලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා 

වගකිය යුුය.  එරසව රනාකෙන නිලධාරීන්ත් සම්බන්ත්ධරයන්ත් 

ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ත්රේ ආයතනය දැනුවත් 

කෙනු ලැරබ්. 

 

අධි ොරිය විසින්  රනු 

ලබන පරීක්ෂොවන් 

55.  (1) සභාපති විසින්ත් රහෝ ඔහුරේ බලයලත් නිරයෝජිතයා විසින්ත් යම් 

රගාඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා හා ඉඩමක් වන අවසවථාරේදී පාවිච්චිය 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 46 

 

සඳහා 54 වන රෙගුලාසිය යටරත් අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට 

මත්රතන්ත්, යම් රගාඩනැගිලි කාර්යයක් කෙරගන යනු ලබන  කවෙ 

අදියෙකදී රහෝ නීතිරේ සියළු විධිවිධානවලට සහ රමම නියමයන්ත්ට 

අනුකූලදැයි නිගමනය කිරීරම් සහ  අනුමත කෙන ලද සැලැසවම රහෝ 

සංවර්ධන කටයුත්තක් රමම සැලසුම් ඒවා සකසව කෙන ලද අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාරේ රහෝ තැනැත්තන්ත්රේ අවධානය අනුමත 

සැලැසවරමන්ත් රහෝ රමම නියමය යටරත් ඉදිරිපත් කෙන ලද  සංවර්ධන 

කටයුත්තක රවනත් සැලසුමකින්ත් බැහැෙවන අවසවථාවන්ත් රකරෙිත්, 

නැතරහාත් එම සැලසුමට රහෝ සැලසුම්වලට අනුකූලව සංවර්ධන කාර්යය 

සම්පූර්ණ රනාකිරීම රකරෙි රහෝ රමම නියමරේ විධිවිධාන රහෝ අවසෙ 

පරය රහෝ සැලසුම් රහෝ ඒවාරේ සඳහන්ත්  හා ඔහු විසින්ත් පිළිපැදිය යුු 

අව යතාවයන්ත් රකරෙිත් රයාමු කිරීරම් පෙමාර්ථය සඳහාත් යම් 

රගාඩනැගිල්ලකට රහෝ ඉඩමකට ඇුළුව එය පරීක්ෂා කෙ බැලිය හැකිය. 

 

      (2)  අධිකාරිරේ බලයලත් නිරයෝජිතයා (1) වන රේදය යටරත් යම් 

රගාඩනැගිල්ලකට රහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්තකට ඇුල්ී එය පරීක්ෂා 

කිරීමට රපොුව එරසව කිරීමට ඇති තම බලය ලිඛිතව ඉදිරිපත් රකාට හා 

ප්රදර් නය රකාට තමා විසින්ත්ම හඳුන්ත්වා දිය යුුය.  

 

දගොඩනැගිල්ල  

තොව ොලි  පදිංචියක් 

සඳහො බලපත්රය 

56.  (1) රගාඩනැගිල්ල අනුමත සැලසුමට රහෝ සැලසුම්වලට පටහැනි ීම නැතරහාත් 

අධිකාරිය විසින්ත් සැලැසවරම් රහෝ සැලසුම්වල පිටසන්ත් කෙන ලද 

අව යතාවයන්ත් හා එකඟ රනාීම   රහෝ  රගාඩනැගිල්ල සම්බන්ත්ධව වැඩ 

සම්පූර්ණ රනාකිරීම නිසා රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි රකාටසක පදිංචිීම 

සඳහා අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් රනාකළද එරසව පටහැනි ීම, එකඟ 

රනාීම රහෝ සම්පූර්ණ රනාකිරීම අධිකාරිරේ මතය අනුව බෙපතල 

තත්ත්වයක් රනාවන්ත්රන්ත් නම්, එය එම කාලය ුළ රගාඩනැගිල්රල් රහෝ 

එි රකාටසක පදිංචිී සිින තැනැත්තාරේ රහෝ තැන්ත්තන්ත්රේ සුභසිද්ධියට 

හා ආෙක්ෂාවට කවොකාෙයකින්ත් රහෝ අනුරුදායක රනාරේ නම් 

අධිකාරියට එම රගාඩනැගිල්රලි රහෝ එි  රකාටසක් මාස හයකට  

රනාවැඩි කාලයකට තාවකාලිකව පදිංචිීම සඳහා  බලපරයක් දීම රහෝ 

බලපරය අළුත් කිරීම කළ හැකිය. 

 

          (2)  I  වන රේදය යටරත් අධිකාරිය විසින්ත් සුදුසුයැයි කල්පනා කෙනු ලබන 

නියමයන්ත් හා රකාන්ත්රද්සි මත බලපරයක් ලබාදීම රහෝ බලපරය අළුත් 

කිරීම කෙනු ලැබිය හැකි අතෙ, එම නියමයන්ත් රහෝ රකාන්ත්රද්සි කිසිවක් 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 47 

 

කඩ කෙනු ලැබූ විට එම බලපරය ප්රතයාදිෂවඨ කළ යුුය. 

 

 

දගොඩනැගිල්ල  පදිංචිය 

සඳහො වන අනුකූලතො 

සහති දේ 

අන්තර්ගතයන් හො එය 

ප්රෙර්ශනය කිරීම 

57.   (1)   රගාඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය රහෝ එි 

තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපරය මගින්ත් රගාඩනැගිල්ල කවෙ 

පෙමාර්ථයක් සඳහා ඉදිකෙනු ලැබුරේදැයි යන්ත්න සඳහන්ත් කළයුු අතෙ, 

රගාඩනැගිල්ල අරන්ත්වාසික රහෝ බහුකාර්ය රගාඩනැගිල්ලක් වන කල්ි 

සහතිකය රහෝ බලපරය මගින්ත් ; 

 

                (අ)  රගාඩනැගිල්ල රකාටසව ගණනාවක් ඇතිව සැලසුම් රකාට අනුමත 

කිරීම සඳහා අෙමුණු වූ ප්රරයෝජනය රහෝ ප්රරයෝජනද, 

                (ආ)  ගින්ත්නක් හටගත් විට, එයින්ත් රබ්රී යා හැකි මාර්ග කීරදරනක් සඳහාද 

යන්ත්න,   සහ 

                (ඇ)   එක් එක් මහල මගින්ත් දැරිය හැකි උපරිම අවසෙ දිය හැකි සජීී භාෙයද 

සඳහන්ත් කළයුුය. 

 

        (2)      අරන්ත්වාසික රගාඩනැගිල්ලකදී පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකරේ 

පිටපත් රහෝ රගාඩනැගිල්රල් තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපරයද 

රගාඩනැගිල්රල් සෑම මහලකම රහෝ රකාටසකම අධිකාරිය විසින්ත් 

විධානය කෙනු ලැබිය හැකි ආකාෙරයන්ත් ගිනි ආෙක්ෂක විධානරේ (Fire 

Escape Direction)  පිටපතද බලපරය ප්රදර් නය කෙනු ලබන 

රගාඩනැගිල්රල් නියමිත මහරල් සිට රහෝ රකාටරසව සිට ඇති අනුමත 

ගිනි ආෙක්ෂක මාර්ගය රහෝ මාර්ග පැහැදිලිව රපන්ත්වන මහල් රර්ඛා 

සටහනද සමඟ ප්රදර් නය කළ යුුය.  

 

           (3)   පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය රහෝ රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි 

රකාටසක තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපරයක් සන්ත්තක කෙ 

ගැනීරමන්ත් එි අයිතිකරු රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි රකාටසක  අනුමත 

සැලසුරම් රහෝ සැලසුම්වල පිටසන්ත් කෙනු ලැබිය හැකි අදාළ බලරේ 

රහෝ ලිඛිත අවසෙයක රහෝ රවනයම් ලිඛිත නීතියක් යටරත් 

රගාඩනැගිල්ලට රහෝ එි යම් රකාටසකට අදාළ විය හැකි 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 48 

 

අව යතාවන්ත්ට අනුකූල ීරමන්ත් නිදහසව කෙනු රනාලැබිය යුුය. 

 

           (4)  රගාඩනැගිල්රල්  ක්තිමත්භාවය, සහතිකරේ දක්වන ලද භාෙය දැරීමට 

රනාසෑරහන්ත්රන්ත් නම් රහෝ සහතිකරේ අවසෙ දී ඇති පෙමාර්ථය සඳහා 

රගාඩනැගිලි ප්රරයෝජනයට රනාගන්ත්රන්ත් නම්, සැලසුම්කෙණ කමිටුරේ 

තීෙණය අනුව රගාඩනැගිල්රල් පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 

අධිකාරිය විසින්ත් කැඳවනු ලැබීම රහෝ අවලංගු කිරීම කෙනු ලැබිය හැක. 

 

            (5)  සහතිකය නිකුත් කෙන ලද අවසවථාරේදී බලාත්මකව රනාපැවති ලිඛිත 

නීතියකට අනුකූලීමට රගාඩනැගිල්ල අරපාරහාසත් වන විටදී 

රගාඩනැගිල්රල් පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 4 වන රේදය 

යටරත් ආපසු රනාකැඳවිය යුුය. 

 

            (6)  රගාඩනැගිල්ල ුළ රහෝ එි රකාටසක ගිනි අනුරු වැඩිීමට ඉඩ ඇති 

රහෝ පරිසෙයට අිතකෙ අයුරින්ත් රහෝ   වාහන තදබදයකට රහවුවන 

අයුරින්ත් අනුකූලතා සහතිකරේ සඳහන්ත් පෙමාෙථය හැෙ රවනත් 

පෙමාර්තයක් සඳහා රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් පාවිච්චියට ගනු 

ලබන්ත්රන්ත්නම්, රගාඩනැගිල්රල්  රහෝ එි රකාටසක අයිතිකරු විසින්ත් 

එම පෙමාර්ථය ගැන රහෝ අදහසව කෙන ලද පාවිච්චිය ගැන අධිකාරියට 

දැන්ත්විය  යුු අතෙ, අධිකාරිය එම පෙමාර්ථය රහෝ පාවිච්චිය 

සම්බන්ත්ධරයන්ත් රදනු ලැබිය හැකි සියළු විධානයන්ත් හා එකඟව රමම 

නියමයන්ත් මගින්ත් කළයුු යම් අව ය වන්ත්නාවූ රගාඩනැගිලි වැඩ 

රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් එම පෙමාර්ථය රහෝ පාවිච්චිය සඳහා 

රයෝගය වන  පරිදි සිදු කෙරගන යා යුුය. 

 

              (7) රපෞද්ගලික පදිංචි නිවසක් රනාවන රගාඩනැගිල්ලක පිටීරම් මාර්ගයක් 

රහෝ රගාඩනැගිල්රල් තෙප්පු රපළකට ඇති සෑම රදාෙ විවෙයක්මත් සහ 

රගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි පූර්වාෙක්ෂක සංග්රහයට අනුකූලව එි 

සපයනු ලැබ ඇති අරනක් සියළු ගින්ත්රනන්ත් රබ්රීරම් මාර්ගත්, ගිනි 

නිීරම් ප්රධානියාට අන්ත් අයුෙකින්ත් අව ය වන්ත්රන්ත් නම් විනා, 

රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් පාවිච්චියට ගැනීරම්දී රහෝ පදිංචියට 

ගැනීරම්දී අවිෙ කිරීම රහෝ බාධා කිරීම රනාකළ යුුය. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 49 

 

දගොඩනැගිලි වැඩ 

සම්ූර්ණ කිරීදමන් පසුව 

සිදුවන  වැරදි 

58.  යම් රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි රකාටසක් අයිතිකරු, පදිංචිකරු රහෝ සංවර්ධකයා 

රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස නිවාස සංවර්ධනයක රකාටසක් රහෝ රවනත් 

යම් රගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක රකාටසක් වන විටදී කිසිඳු සාධාෙණ රහවුවක් 

රනාමැතිව 15 වන නියමරේ විධිවිධානය  හා 53 වන නියමරේ හා 57. (2, 6 සහ 

7) රේදයන්ත් උල්ලංඝනය කෙන්ත්රන්ත් නම් රහෝ ඒවාට අනුකූල ීමට අරපාරහාසත් 

වන්ත්රන්ත් නම්, නීතිය යටරත් වෙදකට වෙදකරු වන අතෙ, වෙදකරු කෙනු 

ලැබීරමන්ත් පසුව නීතිරේ 28 වන වගන්ත්තිරේ විසවතෙ රකරෙන දණඩනයකට 

යටත් විය යුුය. 

 

යම් දගොඩනැගිල්ල  

දහෝ යම් බිම්  ට්ටිය  

අනවසරදයන් පදිංචිවීම 

දහෝ ප්රදයෝජනයට 

ගැනීම 

59. (1) අනුකූලතා සහතිකයක් රනාමැතිව කිසිම තැනැත්රතකු රගාඩනැගිල්ලක රහෝ 

එි රකාටසක පදිංචිීම රහෝ රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක පදිංචිය 

සඳහා අවසෙ දීම රහෝ යම් ඒකාබද්ධ රහෝ උප රබදීමකට යටත් බිම් 

කට්ියක යම් ඉදිකිරීමක්  කිරීම රනාකළ යුුය. 

         (2)  1 වන රේදරේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කෙන ඕනෑම තැනැත්තකු 1984 

අංක 44 දෙණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංර ෝධිත) පනරත් II වන 

රකාටරසව  8 වන වගන්ත්තිය යටරත් වෙදකට වෙදකරු විය යුුය. 

         (3) අනුකූලතා සහතිකය ලබා රනාරගන භාවිතා කිරීම රහෝ ප්රරයෝජනයට 

ගැනීම වෙදක් වන අතෙ,  ඒ සඳහා රසවවා ගාසවුවකට යටත් වන අතෙ, ඊට 

අදාළ රසවවා ගාසවුව 5 වන උපරල්ඛනරේ  දක්වා ඇත.  

         (4) අනවසෙරයන්ත් ඉදිකිරිම් කෙන ලද රකාටසක් සංවර්ධන රෙගුලාසි අනුව 

රෙගුලාසිගත කළ රනාහැකි නම් එය අධිකාරිරේ රද්පළක් බවට පත් 

වන්ත්රන්ත්ය.  

ප්රසිද්ධ දගොඩනැගිලි 

සහති ය 

60. (1)  පදිංචිකරුවන්ත්රේ පැටවුම පුද්ගලයන්ත් පන්ත්සියයකට වඩා වැඩිවන 

රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු රහෝ 

සංවර්ධකයකු විසින්ත් රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි රකාටසක පදිංචිීම 

සඳහා අනුකූලතා සහතිකයට වැඩිමනත් ව රයන්ත් අධිකාරිරයන්ත් ප්රසිද්ධ 

රගාඩනැගිලි සහතිකයකට අයදුම්රකාට එය ලබාගත යුුය.  අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු රහෝ සංවර්ධකයා විසින්ත් එරසව පදිංචිීම සඳහා බලය රදන 

ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකය රනාලබා රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි 

රකාටසක පදිංචිීම රහෝ එය ප්රරයෝජනයට ගැනීම රනාකළ යුු අතෙ, 

රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් පදිංචිීමට රහෝ ප්රරයෝජනයට 

ගැනීමට අවසෙ රනාදිය යුුය. 

          (2)    ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකය එි නි වචිතව සඳහන්ත් පරිදි අවුරුදු පහකට 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 50 

 

රනාවැඩි කාලයකට වලංගු විය යුුය.  තවද, එි අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

රහෝ සංවර්ධකයා විසින්ත් කෙන ලද ඉල්ීමක් මත අළුත් කෙනු ලැබිය 

හැකිය.  එබඳු ඉල්ීමක් කළ යුත්රත් වලංගු අවසෙ පරය ඉකුත්ීමට 

රදමාසයකට රපොුවය. 

           (3)   පදිංචිකරුවන්ත්රේ පැටවුම පුද්ගලයන්ත් පන්ත්සියයක් ඉක්මවන ප්රසිද්ධ 

රගාඩනැගිලි සහතිකයක් අධිකාරිය විසින්ත් නිකුත් කිරීම රහෝ අළුත් කිරිම 

සඳහා රකරෙන අයදුම් පරය සමඟ,           

         

      (අ)  රගාඩනැගිල්ලක වුහමය ව රයන්ත් පුද්ගලයන්ත් පන්ත්සියයකට වැඩි 

පදිංචිකරුවන්ත් සංඛයාවකරේ බෙක් දැරීමට තෙම්  ක්තිමත් බව සවථිෙ 

කෙමින්ත් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්රතකුරගන්ත් ලබාගත් සහතිකයක්ද සමඟ, 

     (ආ) පැහැදිලි වර්ණවලින්ත් පහත සඳහන්ත් විසවතෙ දක්වමින්ත් 1:200 පරිමාණයට අඳින 

ලද රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි   රකාටසකට අයිතිකරුරේ රහෝ ඔහුරේ 

නිරයෝජිතයා විසින්ත් සහතික කෙන ලද රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි රකාටසක 

සෑම මහලකම සැලැසවරම් පිටපත් හතෙක්ද, 

i. රගාඩනැගිල්රලන්ත් රහෝ එි රකාටසකින්ත් අරප්ක්ිත ප්රරයෝජනය හා 

පදිංචිකරුවන්ත්රේ පැටවුමද, 

ii. රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස සඳහා අනුමත ගින්ත්රනන්ත් රබ්රීරම් 

උපක්රම හා ගින්ත්රනන්ත් රබ්රීරම් මාර්ග රමන්ත්ම ප්රධාන ගිනි නිීරම් 

නිලධාරී විසින්ත් රගාඩනැගිලි සඳහා ගිනි පූර්වාෙක්ෂක සංග්රහරේ පරිදි 

ඊට සම්බන්ත්ධ රවනත් අව යතාවන්ත්ද, 

iii. රගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි පූර්වාෙක්ෂක සංග්රහය රහෝ ප්රධාන ගිනි 

නිීරම් නිලධාරියාට අනුව රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි   රකාටසක 

ඇති ගිනි නිීරම් උපකෙණවල සවිරකාට ඇති සවථාන හා ඒවාරේ 

වර්ගයද, 

 iv. සෑම ජරන්ත්ලයකමත්, ආරලෝකය, සවවභාවික සංවාතනය, 

වායුසමීකෙණ පද්ධති සඳහා සෑම බාිෙ බිත්තියකම ඇති රවනත් 

විවෙවලත්, තිරබ් නම් අරනකුත්  සංවාතන මාර්ගවලත් පිිටීම සහ 

ඒවාරේ වි ාලත්වයද සහ 

v. සෑම ඔසවනයකම විදුලි රසෝපානයකම ගිනි ආෙක්ෂණ පද්ධතියක්ම 

සුචක ගිනි නිවනක රමන්ත්ම රවනත් රසවවා උපකෙණවල පිිටීමද, 

      (ඇ) අදාළ සුදුසුකම්ලත් එක් තැනැත්රතකුරගන්ත් රහෝ තැනැත්තන්ත් වැඩි 

රදරනකුරගන්ත් ඔවුන්ත් රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් සහ (ආ) උප 

රේදරේ සඳහන්ත් සෑම පද්ධතියක්ම හා උපකෙණයක්ම පරීක්ෂා කළ බවත්, 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 51 

 

රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස  සහ පද්ධති හා උපකෙණ මනා 

ක්රියාකාරීත්වරයන්ත් පවතින බවත්, ඒවා පනතට හා ඒ යටරත් සාදන ලද යම් 

නියමයකට හා රමම නියමයන්ත්ටද රගාඩනැගිලි සඳහා වන  ගිනි 

පූර්වාෙක්ෂක සංග්රහයටද අනුකූල බවද සහතික කෙමින්ත් අධිකාරියට අව ය 

වන ආකාෙරේ සහතිකයක්ද, 

     (ඈ) 61 වන නියමය යටරත් රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස සඳහා ආෙක්ෂක 

නිලධාරියකු ව රයන්ත් ක්රියාකිරීමට නම් කෙනු ලැබූ තැනැත්තාරේ 

අධිකාරියට අව ය විය හැකි පරිදි තම සුදුසුකම් හා රවනත් අදාළ විසවතෙද 

ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

 

      (4)  (3) වන රේදය යටරත් ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකයක් අළුත් කිරිම සඳහා 

කෙනු ලබන අයදුම්පරත් (ආ) උප රේදරේ සඳහන්ත් මහල් සැලැසවම, එය 

අධිකාරියට ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ අවසන්ත් දිනරේ සිට එි සඳහන්ත් විසවතෙ 

රවනසවී  රනාමැති නම්, යළි ඉදිරිපත් කිරීම අව ය රනාරේ. 

 

       (5)  ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම රහෝ අළුත් කිරීම සඳහා (3) වන 

රේදය යටරත් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ අවසවථාවකදී, අධිකාරිය 

විසින්ත් ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කිරීම රහෝ අළුත් කිරීම 

ප්රතික්රෂවප කෙනු ලැබිය හැකිය.  නැතරහාත් අධිකාරිය සුදුසුයැයි සිතන 

නියමයන්ත් හා රකාන්ත්රද්සි මත ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කිරීම 

රහෝ අළුත් කිරීම කෙනු ලැබිය හැකිය. 

       (6)  රමම නියමයන්ත් යටරත් නිකුත් කෙන ලද රහෝ අළුත් කෙන ලද යම් ප්රසිද්ධ 

රගාඩනැගිලි සහතිකයක් පහත රහවතූන්ත් මත අධිකාරිය විසින්ත් අවලංගු කළ 

හැක. 

              (අ)   සහතිකරේ සඳහන්ත්  යම් නියමයන්ත් රහෝ රකාන්ත්රද්සි කඩ කිරීම. 

              (ආ)   61 වන නියමරේ විධිවිධාන හා අනුකූල ීමට අරපාරහාසත් ීම. 

              (ඇ)  එවැනි ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකයක් සඳහා වන අයදුම්පරති රහෝ 

සහතිකය නිකුත් කිරීමට පදනම් කෙගත් සැලසුම් රහෝ චක්රරල්ඛවල 

අඩංගු වැදගත් කරුණු යම් දුෙර්පනයක් තිබීම රහෝ 

              (ඈ)  ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කෙනු ලැබූ රගාඩනැගිල්ල රහෝ 

එි රකාටස ුළ ප්රධාන ගිනි නිීරම් නිලධාරියා තෘප්තියට රහවුවන 

පරිදි ප්රමාණවත් ගිනි ආෙක්ෂක ක්රියා මාර්ග රනාගැනීරමන්ත් ගිනි 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 52 

 

උවදුරු වැඩිරේ යැයි දැනීම. 

 

ආරක්ෂොව පිළිබඳ 

වගකීම 

61. මහරල් වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 5000 කට වැඩි රහෝ 1000 කට වැඩි 

පදිංචිකරුවන්ත් පිරිසක් සිත රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි රකාටරසව අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු රහෝ සංවර්ධකයා විසින්ත් පහත සඳහන්ත් පෙමාර්ථ සඳහා ආෙක්ෂක 

නිලධාරියා ව රයන්ත් ක්රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුු තැනැත්රතකු නම් කෙනු 

ලැබීම කළ හැකිය. 

        (අ)   රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස ුළ මනා ගෘහ පාලන රීති   හා ගිනි 

ආෙක්ෂක පූර්රවෝපායන්ත් ක්රියාත්මක කිරීම. 

       (ආ)   රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස ුළ ඇති සියළු ගින්ත්රනන්ත් රබ්රී යා හැකි 

මාර්ග, විදුලි රසෝපාන, ගිනි ආෙක්ෂණ පද්ධති සහ උපකෙණ නඩත්ුව 

අධීක්ෂණය කිරීම. 

        (ඇ) ගින්ත්නක් හටගත් විට රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි රකාටසක රසවවරේ නියුු 

රහෝ එය පාවිච්චි කෙන සියළු පුද්ගලයන්ත්ට ගින්ත්රනන්ත් රබ්රීරම් සියළුම ක්රම 

පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින්ත් කළ ගිනි සෙඹ සංවිධානය කිරීම. 

 

ප්රසිද්ධ දගොඩනැගිල්ලක් 

පොවිච්චචි කිරීදම්දී සිදුවන  

වැරදි 

62. පුද්ගලයන්ත් 500 කට වැඩි පදිංචිකරුවන්ත්රේ බෙක් සිත රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි 

රකාටසක අයිතිකරු රහෝ සංවර්ධකයා සාධාෙණ රහවුවක් රනාමැතිව 59 වන 

නියමරේ 1 වන රේදරේ රහෝ 60 වන නියමරේ විධිවිධාන කිසිවක් උල්ලංඝනය 

කෙන්ත්රන්ත් නම් රහෝ එයට අනුකූල ීම පැහැෙ හරින්ත්රන්ත් නම් නීතිරේ 59 වන 

වගන්ත්තිය යටරත් යම් වෙදකට වෙදකරු වන්ත්රන්ත්ය. 

 

හරිත දගොඩනැගිලි 

සහති  රණය සඳහො 

අවසන් සහති ය 

ලබොගැනීම 

 

63.   හරිත සංකල්පය අනුව රගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීරම්දී 

අවසන්ත් හරිත ප්රමිති සහතිකය  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින්ත් ලබාගැනීම සිදු 

කළ යුුය. 

 

 V  ද ොටස 

භොවිතදේ දවනස්වීම සම්බන්ධ දරගුලොසි  

භාවිතය රවනසව කිරීම   සඳහා 64. 1982  අංක 4 දෙණ පනතින්ත් සංර ෝධිත වූ 1978 අංක 41 දෙණ නාගරික සංවර්ධන 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 53 

 

අවසෙ ලබාදීම 

 

අධිකාරිය නීතිරේ අංක 8එ (1) හා 8ඒ (3) දෙණ වගන්ත්තීන්ත් අනුව කිසියම් 

සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා නිකුත් කෙන ලද බලපරයක, එය නිකුත් කෙන ලද 

අවසෙ පරරයි සඳහන්ත් කාර්යය රනාවන රවනත් යම් කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චි 

කෙනු රනාලැබිය යුුය.  ඉහත කී පනරත් 29 වගන්ත්තිය අනුව කිසියම් භාවිතයක් 

රවනත් භාවිතයක් සඳහා රයාදා ගැනීම සම්බන්ත්ධරයන්ත් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කෙ 

ඇත. 

 

ඒ අනුව, ඉහත කී පනරත් 26 ආ හා 28 අ(1) වගන්ත්තීන්ත් යටරත් රනාතීසියක්    

රයාමු කෙමින්ත් අවසෙ පරරේ සඳහන්ත් කාර්යයට පරිබාිෙ රලස පවත්වාරගන 

යන්ත්නාවූ භාවිතයක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් රසවවා ගාසවු අයකෙ ගැනීම හා කිසියම් 

භාවිතයක් රවනසව  කෙන රලස නියම කිරීරම් බලය අධිකාරිය සු වන්ත්රන්ත්ය.   

 

 රමිදී අනුගමනය කළයුු ක්රියාදාමය පහත පරිදිය. 

1. ගැසට් පරයක් මගින්ත් ප්රකා යට පත් කෙන ලද සංවර්ධන සැලැසවමක් 

පවතින අවසවථාරේදී; 

1.1     අනුමත සැලැසවරමි සඳහන්ත් භාවිතය හැෙ නිසි අනුමැතියකින්ත් 

රතාෙව රවනත් භාවිතයකට රයාදාරගන ඇති රද්පළ සම්බන්ත්ධව 

සමීක්ෂණයක් පැවැත්ීම.  

1.2       අනවසෙරයන්ත් භාවිතයන්ත් රවනසව කෙන ලදැයි හඳුනාගත් 

පාර් වයන්ත් රවත එම භාවිතය රවනසව කිරීම නීතයානුකූල 

රනාවන බව පැහැදිලි කිරීමක් රකාට, 

 (අ) අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත් කිරීම රහෝ 

    (ආ) පවත්වාරගන යන භාවිතය සඳහා අනුමැතයක්  

ලබාගැනීම යන කාෙණා ඉටු කළයුු බව දැන්ත්ීම. 

1.3       කිසිරවක් ඉහත (ආ) අනුව කටයුු කිරීමට එකඟ වන්ත්රන්ත් නම්, 

භාවිතය රවනසව කිරීම සඳහා අයදුම්පත 1 වන උපරල්ඛනරේ 

“ඉ” ආකෘතිය මගින්ත් ඉදිරිපත් කෙ ඇති WP2018/1  නමැති 

ආකෘතිය සම්පූර්ණ කෙ, අනුමත වූ ඉඩරම් පිඹුරුපත, 

රගාඩනැගිලි සැලැසවම හා වරිපනම් ලදුපත යන රල්ඛනවල 

පිටපත් සමඟ රමි V  වන උපරල්ඛනරයි සඳහන්ත් නියමිත 

ගාසවු  රගවා  අධිකාරිය  රවතින්ත් ලබාගත යුුය.  

1.4     අයදුම්කෙ ඇති නව භාවිතය ගැසට් කෙන ලද සංවර්ධන 

සැලැසවරමි කලාපීකෙණ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වන්ත්රන්ත්ද? 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 54 

 

පවත්නා භූමි පරිරභෝජන ෙටාවට අනුකූල වන්ත්රන්ත්ද? පාරිසරික, 

සමාජීය, සිවිල් හා රවනත් ගැටළුකාරී තත්වයන්ත් අවම වන්ත්රන්ත්ද? 

ෙථවාහන නවතා තැබීරම් ඉඩකඩ, විවෘත ඉඩරම් භූමි ප්රමාණය 

හා ප්රරේ  මාර්වල පළල, යිතල පහසුකම් යනාදිය සුටුදායක 

වන්ත්රන්ත්ද? හා අසල්වාසීන්ත්ට ිරිහැෙයක් වන්ත්රන්ත්ද?  යනාදී 

ව රයන්ත් සවථානරේ පවතින ප්රාරයෝගික තත්වයන්ත් සැලකිල්ලට 

රගන නව භාවිතය සඳහා  එක් වසෙක තාවකාලික අනුමැතියක් 

ලබාදීම අධිකාරිය විසින්ත් සලකා බැලිය හැකිය. 

 

1.5      එම එක් වසෙක කාලය ුල යරථෝක්ත නව භාවිතය හා 

ක්රියාකාරීත්වය සම්බන්ත්ධරයන්ත් අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන්ත්රන්ත් 

නම්, අයදුම්කරුවන්ත්රේ ඉල්ීම් සලකා බලා නව භාවිතය 

පවත්වාරගන යාම සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම අධිකාරිය විසින්ත් 

සලකා බැලිය හැකිය. 

 

                  1.6. භාවිතය රවනසවීම සම්බන්ත්ධව විරෙෝධතාවක් ලැබී ඒ සම්බන්ත්ධව 

විධිමත් පරීක්ෂණයකින්ත් පසුව අධිකාරියට තීෙණයක් ගත හැකිය. 

 

                  1.7   එරසව වුවද, භාවිතය රවනසව ීම සම්බන්ත්ධරයන්ත් රපෙ ලබාගත් 

අනුමැතියකින්ත් පසුව  බාිෙ විරෙෝධතාවන්ත්රගන්ත් රතාෙව පවත්වා 

රගන යයි නම් ඉල්ීම අනුව වසෙකට වැඩි කාලයකට වුවද 

(උපරිම වසෙ 03 ක් දක්වා) එකවෙ අනුමැතිය සලකා බැලිය 

හැකිය. 

 

2.      කිසියම් ප්රකාශිත ප්රරද් යක ගැසට් කෙන ලද සංවර්ධන සැලැසවමක් 

රනාමැති අවසවථාවකදී 1982 අංක 4 දෙණ සංර ෝධිත පනරත් 8එ හා 8ඒ 

වගන්ත්තීන්ත් අනුව ඉහත 1.1 සිට 1.5 දක්වා වගන්ත්තිවල සඳහන්ත් කටයුු 

සිදුකළ හැකිය. 

 

3.      ඉහත 1 හා 2 ට අදාළව අනුමත වූ සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමට යම් 

පාර් වයකට හැකියාවක් රනාමැත්රත් නම්, පවත්නා භාවිතය 

සම්බන්ත්ධරයන්ත් ඉහත 1.4 අනුව අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන්ත්රන්ත් නම්, 

භාවිත රගාඩනැගිල්ල දැනට පවත්නා අයුරු දැක්රවන සැලැසවමක් 

ලබාගැනීරමන්ත් අනුරුව ඉහත 1.3 සිට 1.5  දක්වා වූ කටයුු සිදුකළ 

හැකිය. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 55 

 

 

4.       යම් රහයකින්ත් භාවිතය රවනසව කිරිම සවථිෙ රලස සිදු කිරීමට යම් 

පාර් වයක් අදහසව කෙයි නම්, ඒ සඳහා සංවර්ධන සැලැසවරමි සැලසුම් හා 

රගාඩනැගිලි රෙගුලාසි පාදක කෙ ගනිමින්ත් පළාත් පාලන ආයතන මගින්ත් 

ඉටුකෙවා ගත යුුය.  

 

5.     ඉහත 1 ි 1.2 (ආ) සිට 4 දක්වා කාර්යයන්ත් සඳහා කිසියම් පාර් වයක් 

එකඟ රනාවන්ත්රන්ත් නම්; 

 

5.1     අදාළ රගාඩනැගිල්ල අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත් කෙන 

රලස දැන්ත්ීම හා  

එකඟ රනාවන්ත්රන්ත් නම්, 

5.2      පනරත් 28 වගන්ත්තිය හා අනු ාංගික වගන්ත්ති අනුව නීති මගින්ත් 

කටයුු කළ යුුය.  

6. භාවිතය රවනසව කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාරදන අවසවථාවලදී එක් වර්ෂයක් 

සඳහා වර්ග මීටර් 1 ක් සඳහා  V  වන උපරල්ඛනරේ සඳහන්ත් ගාසවු  

රගවිය යුුය.  

 

7.  රසවවා ගාසවු අය කිරීම සඳහා බිම් වර්ග ප්රමාණය ගණන්ත් බැීරම්දී සියළු 

මහල්වල වර්ගඵලය හා සඳළුතල (මීටර් 1 ට වඩා ඉදිරියට රනො ඇති) ආදියද 

සැලකිල්ලට ගත යුුය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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 VI  ද ොටස 

දවනත්   රුණු 

 

අභියොචනො 65. යම් අයදුම්කරුවකු තමාරේ මූලික සැලසුම්කෙණ නිෂවකා න අයදුම්පරය රහෝ 

සැලසුම්කෙණ අනුමැතිය සඳහා වන විධිමත් අයදුම්පරය ගැන අධිකාරිය විසින්ත් ගනු 

ලබන තීෙණරයන්ත් අතෘප්තියට පත්වන්ත්රන්ත් නම්, එම තීෙණය ඔහු රවත දැනුම් 

රදනු ලැබීරමන්ත් දින තිහක් ඇුළත විෂයභාෙ අමාතයවෙයා රවත ලිඛිත 

අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔහුට පුළුවන. 

 

         එරසව වුවද ලබාරදන ලද තීෙණය සම්බන්ත්ධරයන්ත් සෑහීමට පත් රනාවන්ත්රන්ත් නම්,  

මූලික ව රයන්ත් අධිකාරිය රවතද අභියාචනය කළහැකිය. 

 

 

සැලසුම් පිළි 

දනොගැනීම. 

66. නීතිය යටරත් ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ සැලැසවමක්, ඇඳීමක් රහෝ ගණනය කිරීමක් එය 

අත්සන්ත් කෙන සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාරේ වෘත්තීය නිපුණතා පොසරයන්ත් බාිෙ 

යැයි අධිකාරිය අදහසව කෙන්ත්රන්ත් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම රහෝ ගණනය කිරීම් 

ප්රතික්රෂවප කිරීමට අධිකාරියට පුළුවන.   එරසව නැතරහාත් ඒවා පිළිගනු ලබන්ත්රන්ත් 

නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම රහෝ ගණනයන්ත් කිරීම්  අධිකාරිය සන්ත්තකරේ තබාගනු 

ඇත. 

 

සැලසුම් අනුමත කිරීම 

සඳහො ඇති  ොල පරොසය 

67. (1)(අ)   නීතිය යටරත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක සැලසුමක් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන 

විටදී, අධිකාරිය විසින්ත් යම් නියමයන්ත් රහෝ රකාන්ත්රද්සි පනවා රහෝ 

රනාපනවා අයදුම්පරය ලියාපදිංචි කළ දින සිට ලිත් මාසයක් ඇුළත 

එය අනුමත කළයුු අතෙ, තාවකාලික රගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් 

වූ විටදී සැලැසවම රහෝ රගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අවසෙ පතන 

අයදුම්පරය අධිකාරිය විසින්ත් තීෙණය කෙනු ලබන යම් නියමයන්ත් රහෝ 

රකාන්ත්රද්සි මත තාවකාලික අවසෙ පරයක් නිකුත් කිරීරම්  බලය 

අධිකාරිය සුය.  

 

  

            (ආ)  රයෝජිත සංවර්ධන ක්රියාරවන්ත් පරිසෙයට යම් බලපෑමක් රහෝ රවනත් 

විදියකින්ත් රහෝ අදාළ ඉඩම රවනත් කාර්යයක් සඳහා වඩාත් රයෝගය 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 57 

 

වන්ත්රන්ත් යැයි අධිකාරියට හැ රඟන්ත්රන්ත් නම් එවැනි අවසවථාවන්ත්ිදී 

රයෝජිත සංවර්ධනය සහ එි අෙමුණු සහ ඉදිකිරීම් කාල සීමාව දක්වමින්ත් 

දින 30 ක කාලසීමාවක්  ුළ ඉඩරම් දැන්ත්ීම් පුවරුවක් ප්රදර් නය කිරීම 

මගින්ත් මහජන අදහසව රයෝජනා විමසා සිටීමට නිරයෝග කිරීරම් බලය 

අධිකාරිය සුය. 

  (ii)       රයෝඡිත සංවර්ධන (ඉඩම් අනු රබදිම ,රගාඩනැගිලි ඉදි කිරිම , රවනත් 

විර වෂ වයාපෘති ) සඳහා  අදාළ වන්ත්නා වු විර වෂඥ ආයතන වලින්ත් සැදුම් 

තාක්ෂණික ඇගයිම් කමිටුවක් මගින්ත් නිර්රද් ය ලබා ගැනිම   

     (2) 1 වන රේදය යට රත් තාවකාලික රගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා නිකුත් කෙනු 

ලබන තාවකාලික අවසෙපත එි නි වචිතව සඳහන්ත් කෙනු ලැබිය හැකි කාලය 

සඳහා වලංගු විය යුුය. 

          

තාවකාලික 

රගාඩනැගිල්ල 

(3)   තාවකාලික රගාඩනැගිල්ල : 

i.       විරනෝද පෙමාර්ථරයන්ත් සඳහා වන මඩුවක් රහෝ 
 

ii. අවමංගලය, ආගමික රහෝ එවැනි රවනත් පෙමාර්ථ සඳහා වන 

මඩුවක් රහෝ 

iii. රගාඩනැගිලිකරුරේ වැඩ මඩුවක් රහෝ ගබඩාවක් රහෝ යම් අළුත් 

වැඩක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන රවනත් මඩුවක් 

රහෝ 

iv. වි ාල දැන්ත්ීම් පුවරුවක්  රහෝ දැන්ත්ීම් ප්රදර් නය සඳහා වන 

ොමුවක් රහෝ සංඥා පුවරුවක් රහෝ රවනත් දැන්ත්ීම් ප්රචාෙක උපක්රම 

රහෝ 

v.      යම් රගාඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ත්ධව ීථිරේ රහෝ පියමරගි ඇති 

ආෙක්ෂක පුවරුවක් පැන්ත්නුම් රේදිකාවක් (Catch platform)  රහෝ 

පැති පියමං මඩුවක් රහෝ 

 vi. ීථියක් මත ඇති පලංචියක් රහෝ 

vii. රගාඩනැගිල්ලක අරලවිසැලක් රහෝ මඩුවක් රහෝ රවළඳ ප්රදර් න, 

විවිධ ප්රසංග රහෝ ප්රදර් න පෙමාර්ථ රකාටගත් රවනත් පරිරයක් 

රහෝ  වන කල්ි නිකුත් කළයුු අවසෙපත වසෙකට  රනාඅඩු 

කාලයකට වලංගු විය යුුය. 

        

 (4) යම් රගාඩනැගිල්ලක රහෝ රගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැසවමක් අනුමත කිරීරමන්ත් 

පසුව අධිකාරිය විසින්ත් රගාඩනැගිල්ලක රහෝ රගාඩනැගිලි වැඩ ආෙම්භ කිරීමට, 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 58 

 

කෙරගන යාමට රහෝ යළි පටන්ත් ගැනීමට අයදුම්කරුට රහෝ  සැලැසවම සම්පාදනය 

කළ රහෝ රගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීමට නියමිත සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට 

දැන ගැනීම සඳහා අනුමැතිරේදී රදනු ලැබූ නියමයන්ත් හා රකාන්ත්රද්සි තිරබ් නම්, ඒ 

පිළිබඳවද දන්ත්වා සැලැසවරම් පිටපත් රදකක් ආපසු යැවිය යුුය. 

 

අවසරය අත්හිටුවීම 68. රමම නියමය යටරත් කරුණු උල්ලංඝනය ීමක් රහෝ වැෙදි රතාෙුරු  ඉදිරිපත් 

කෙ අනුමැතිය ලබාගැනීමක් නැතරහාත් අනුමැතිය රහෝ අවසෙ රදනු ලැබූ 

නියමයන්ත් රහෝ රකාන්ත්රද්සි පිළිපැදීමට අරපාරහාසත් වුවරහාත්, නැතරහාත් 

අධිකාරියට ඕනෑ කෙන පරිදි සැලැසවම රහෝ අරනක් විසවතෙ ඉදිරිපත් කිරිම පැහැෙ  

හරිනු ලැබුවරහාත්, අවසවථානුකූලව එම අනුමැතිය රහෝ අවසෙ ප්රතයාදිෂවඨ කළ 

හැකිය. 

 

 

අනුමැතිය ප්රතික්දෂප් 

කිරීම 

69.  i.  නීතිය යටරත් ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ යම් සංවර්ධන කාර්යයක සැලැසවමක් 

අධිකාරිය අනුමත රනාකෙන්ත්රන්ත් නම්, අධිකාරිය සංවර්ධන කටයුු ආෙම්භ 

කිරීමට, කෙරගන යාම රහෝ යළි පටන්ත් ගැනීමට නියමිත පරිරරේ 

අයිතිකරුට සහ ද්රවය නියමය යටරත් සැලැසවම සම්පාදනය කළ රහෝ 

ඉදිරිපත් කළ නැතරහාත් 83 වන නියමරේ (ඇ)  පරිච්රේදය යටරත් 

රගාඩනැගිලි වැඩ  අධීක්ෂණය  කිරීමට නියමිත සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට 

එම අනුමැතිය ප්රතික්රෂවප කෙ ඒ සඳහා රහවු දක්වා අයදුම්පත ලියාපදිංචි 

කෙනු ලැබූ දිනරේ සිට සති අටක් ඇුළත සැලැසවරම් එක් පිටපතක් 

අයදුම්කරු රවත යවා ගාසවු ෙඳවා තබාගත යුුය.  

 

 ii. ඒ ඒ සංවර්ධන මාර්රගෝපරද්  සැලසුම් මගින්ත් ගෘහ නිර්මාණාත්මක, 

පාරිසරික, රසෞන්ත්දර්යාත්මක හා පුොවිදයාත්මක විනාකම් ඇති ප්රරද්  

හා රගාඩනැගිලි හඳුනාරගන ඒවාරේ රල්ඛනයක් පිළිරයල කළයුුය. 

අධිකාරිරේ පූර්ව අනුමැතිය රනාලබා ඒවා කඩා දැමීම්,  විපර්යාස කිරීම්, 

රවනසව කිරීම් රහෝ ඒවාට යම් එකු කිරීම් රනාකළ යුුය. 

                    තවද, රමම රගාඩනැගිලි භාවිතය රවනසව කිරීම ඉල්ලනු ලබන 

අවසවථාවලදී අවට සංවර්ධනය ී  ඇති ආකාෙය, පාරර් පළල, 

රගාඩනැගිලි ආවෙණය, කලාප ක්රමය හා පවත්නා අපෙවුහ පහසුකම් 

සලකා බැීරමන්ත් පසු නඩත්ුව හා සංෙක්ෂණය සඳහා භාවිතය රවනසව 

කිරීමට රකාන්ත්රද්සි සිතව අවසෙ දීමට අධිකාරිය සලකා බලනු ඇත. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 59 

 

සහොධිපතය දද්පළ 

සංවර්ධනය 

70. සහාධිපතය රද්පළ කළමණාකෙණ නීතිය යටරත් වන පියවරෙන්ත් පියවෙ රහෝ 

රකාටසින්ත් රකාටස කෙනු ලබන කවොකාෙ රද්පළ සංවර්ධනයක් අධිකාරිය විසින්ත් 

සලකා බැලිය හැකි වන අතෙ, සම්පූර්ණ ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රයෝජනා 

කෙනු ලබන සැලසුම් පළමු පියවරර්දීම අනුමත කෙවාගත යුුය.  බිම් කැබලි 

ආවෙණ ප්රති තය, මහල් වර්ගඵල අනුපාතය හා රසවවා අව යතා ගණනය කෙනු  

ලැබිය යුත්රත් සම්පූර්ණ සංවර්ධනය සඳහාය.  අනුමත සැලසුම්වල යම් 

රවනසවකමක් පසුව කෙනු ලබන්ත්රන්ත් නම් සම්පූර්ණ සැලැසවම සංර ෝධන සිතව 

නැවත ඉදිරිපත් කෙ අනුමත කෙවා ගත යුුය.   සහාධිපතය රද්පළක් නැවත 

අනුරබදුම් කිරීම රහෝ රවන්ත් රවන්ත් ඒකක සඳහා රවන්ත් කිරීමට කිසිඳු  ආකාෙයකින්ත්  

සිදු රනාකළ යුුය. 

 

සංවර්ධන 

මොර්දගෝපදද්ශ සැලැස්ම 

71. සංවර්ධන සැලැසවරම්දී හඳුනාගනු ලැබූ විර වෂ ප්රරද් රේ අනාගත සංවර්ධනය 

සඳහා වන අෙමුණු සහ දැක්ම ඇුළත් සංවර්ධන මාර්රගෝපරද්  සැලැසවම (සං. මා. 

සැ.) සම්පාදනය කිරීම හා නිකුත් කිරීම පිළිබඳව අධිකාරිය වගකීම දැරිය යුුය. 

 

සංවර්ධන මාර්රගෝපරද්  ආකෘතිරේ නි වචිතව සඳහන්ත් මැදි උස පිළිබඳ සීමාවන්ත්, 

පැති උස හා අවට ඇති සංවර්ධන ෙටාව, අනාගත සංවර්ධන ප්රවණතා, නාගරික 

ෙටාරේ ලක්ෂණ, එම රගාඩනැගිල්රල් භාවිතය හා රවනත් සම්බන්ත්ධිත සාධක 

පිළිබඳව ගැඹුරින්ත් සලකා බැීරමන්ත් පසුව අදාළ සවථානයට බලපාන අයුරින්ත් 

පමණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ සැලසුම් කමිටුරේ උපරද් කත්වය මත 

ලිිල් කළ හැකිය. 

 

            (ආ) රමම සං. මා. සැ. මගින්ත් රගාඩනැගිලි  දුෙසවථ කිරීම, රවනත් ෙක්ිතයන්ත්, 

ඉඩම් ප්රරයෝජනයට ගැනීම, මාර්ග ෙක්ිත, පාරිසරික වැඩිදියුණු කිරීම්, 

යිතල රසවවා, මාර්ග හා වාහන ගමනාගමනය, විවෘත ඉඩකඩවල පිිටීම, 

රගාඩනැගිලිවල උස, සංවර්ධන තීව්රතාව,  සංෙක්ෂණ ප්රතිසංවර්ධනය, 

රගාඩනැගිලි නිමැවුම් හා ඒවාරේ රපනුම, දැන්ත්ීම්කෙණ,  ාඛ ආදිරේ 

පාලනය හා ආෙක්ෂාව  ආදිරේ  සැලසුම්කෙණය,  සැලසුම් ප්රතිපත්ති හා 

මාර්රගෝපරද් ද ආවෙණය රවයි 

           (ඇ)  සං.මා.සැ. සම්පාදනය කෙන රතක් සංවර්ධන කටයුු හා රභෞතික 

සංවර්ධනය කිරීම හා සුසංරයෝග කිරීරම් අදහසින්ත් රමම නියමරේ 

අව යතාවන්ත් හා ගැලරපතැයි සලකනු ලබන රවනසවකම් කිරීම සඳහා 

අයිතිකරුට රහෝ අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට අධිකාරිය විසින්ත් 

විධානය කළ හැකිය. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 60 

 

            (ඈ)  සං. මා. සැ. සම්පාදනය කෙනු ලබන්ත්රන්ත් සැලසුම්කෙණ අව යතා මත 

යම් ඒකක ප්රරද්  (Unit area)  පදනම් කෙරගනය.   රකරසව නමුත් 

අවසානරේදී සමසවථ පළාත් පාලන බල ප්රරද් ය ආවෙණය වන සං. මා. 

සැ. සම්පාදනය කෙනු ලැරබ්.   රමම සංවර්ධන සැලැසවම මගින්ත් ඉඩම් 

ිමියන්ත්ට ඒ ඒ රද්පළ සංවර්ධනය ආෙම්භ කෙන්ත්රන්ත් රකරසවද යන්ත්න 

පිළිබඳව පැහැදිලි මාර්රගෝපරද්  සපයනු ලැරබ්.  තවද, එමගින්ත් විර වෂ 

හා සවිසවතෙ පාලන විධි අදාළ වන සවථානද හඳුනා ගනී. 

දවළඳ ෙැන්වීම්/  දවළඳ 

ෙැන්වීම් ුවරු / ප්රෙර්ශන 

මැදිරි / දුර ථන කුි ආදී 

පොලනය 

72. අධිකාරිරේ පූර්ව අනුමැතියකින්ත් රතාෙව රවළඳ දැන්ත්ීම් පුවරු ප්රදර් නය කිරීම / 

ඉදිකිරීම, ප්රදර් න මැදිරි, දුෙකථන කුි, ප්රතිමා ආදිය තැනීම රනාකළ යුුය.  

අවසවථානුකූලව රමම ක්රියාකාෙකම් සම්බන්ත්ධරයන්ත් අධිකාරිය විසින්ත් රකාන්ත්රද්සි 

පැනවිය  හැකිය.  අදාළ වන නීති ප්රකාෙ රමයට අනුකූල රනාවන බවට රහළිවන 

එවැනි ඕනෑම ක්රියාකාෙකමක් අධිකාරිය විසින්ත් තීෙණය කෙනු ලබන පරිදි ඉවත් 

කෙනු ලැරබ්.  අරනකුත් ආයතන එම කටයුු සඳහා යම් අවසෙයක් ලබාදී ඇතිවිට 

එම අවසෙය දින 14 නිරේදන නිකුත් කෙ ඉවත් කිරීරම් බලය අධිකාරිය සුරේ.  

 

බිම්  ට්ටි ආවරණ සහ 

මහල් වර්ගඵල අනුපොතය 

73. වාහන ගමනාගමන තත්ත්වය, ගිනි ආෙක්ෂාව, රසෞඛය, පරිසෙය, ආෙක්ෂාව, 

සංවර්ධන වටපිටාව, පුොවිදයාත්මක විනාකම යනාදී බාිෙ සාධකවලින්ත් එකක් 

රහෝ කිිපයක් රහවු රකාටරගන සංවර්ධනරයන්ත් ඇති වන බලපෑම් අධිකාරිය 

විසින්ත් පාලනය කළ රනාහැකි යැයි හැ රඟන්ත්රන්ත් නම්, 11 වන උපරල්ඛනරේ 

රගාඩනැගිලි පිරිවිතෙ සමීකෙණයට අනුකූල වුවත්,  දර් නයට බාධා වන හා 

අරනකුත් රෙගුලාසි මගින්ත් තවදුෙටත් සීමා කළ හැකිය. 

 

රථ ගොල් කිරීම සඳහො 

අමතර අවශයතො 

74. (අ)  පවත්නා භාවිතය අනුව වාහන නැවැත්ීරම් ඉඩකඩ සඳහා ඇතිවන ඉල්ලුම 

සැලකිල්ලට රගන තැනුම්පල ුල වාහන නැවැත්ීරම් ඉඩ පහසුකම් 

අව යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තැනුම්පල ුල රගබිම් අනුපාතය 

උපරිමය 5% කට සීමාවන රලස යාන්ත්ත්රික වාහන නැවැත්ීරම් පහසුකම් 

සඳහා ඉදිකිරීම්වලට අවසවථාව ලබාදීමට අධිකාරිය සලකා බැලිය හැක.  

 

ආබොධිත තැනැත්තන් 

සඳහො පහසු ම් සැපයීම 

75. රෙෝහලක්, නෘතය  ාලාවක්, නැෙඹුම් ආසන රපළක්, රැසවීම්  ාලාවක්, 

රදපාර්තරම්න්ත්ු ගබඩාවක් රහෝ ආබාධිත තැනැත්තන්ත් විසින්ත් පාවිච්චි කෙනු ලබන 

රවනයම් රගාඩනැගිල්ලක් වැනි මහජන රගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා 

අනුමැතිය පතා කෙන අයදුම්පරය ප්රරේ  මාර්ගය / පිටීරම් මාර්ග, ආලින්ත්ද තෙප්පු 

රපළ, ආ රෙෝහක උපකෙණ,  වැසිකිළි හා අරනක් පහසුකම් ඉහත සඳහන්ත් වර්ගයට 

අයත් තැනැත්තන්ත්ට පහසුරවන්ත් ප්රරයෝජනයට ගත හැකි  පරිදි, විධිවිධානවලට 

අනුකූලව සහ 1996 අංක 28 දෙණ  ආබාධ සිත තැනැත්තන්ත්රේ අයිතිවාසිකම් 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 61 

 

ආෙක්ෂා කිරීරම් පනත යටරත් 2006.10.17 හා අංක 1467/15 දෙණ ගැසට් 

නිරේදනරේ නිරයෝගවලට අනුකූල විය යුුය. 

 

දස්වො මොර්ග, දුර ථන 

සහ විදුලි රැහැන්වල සිට 

තිබිය යුතු පරතරය 

76. රයෝජිත තැනුම්පලට මායිම්ව රහෝ භූගතව රහෝ මුපිින්ත් ජල මාර්ග, මළාපවහන 

මාර්ග පද්ධති සහ අපජල අපවහන මාර්ග, විදුලි සංරද්  රැහැන්ත්, විදුලි රැහැන්ත් ගමන්ත්  

ගන්ත්රන්ත් නම්, රයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා අදාළ ආයතනවල නිර්රද්  ලබාගත 

යුුය.   අධිබලැති විදුලි රැහැන්ත් ගමන්ත් ගන්ත්රන්ත් නම්, සිෙසව මීටර්  4 ක් හා තිෙසව මීටර් 

2 ක් දුෙ  තැබිය යුුය. 

  (i)  අඩු බලැති විදුලි රැහැන්ත් ගමන්ත් ගන්ත්රන්ත් නම්, සිෙසව මීටර්  2 ක් හා තිෙසව මීටර් 1 ක් 

දුෙ  තැබිය යුුය. 

 

 

ආරක්ෂො ොරී දනොවන 

දගොඩනැගිලි 

77. (i)  යම් රගාඩනැගිල්ලක් එි පදිංචිකරුවන්ත් හට රහෝ අන්ත් අයරේ ආෙක්ෂාවට 

අන්ත්තොයකෙ බවක් ඇති කෙ ගන්ත්රන්ත් නම් එම අනුෙ පහ කිරීම සඳහා 

එම රගාඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම, කඩාරහීම රහෝ රවනත් 

ආකාෙයකින්ත් කටයුු කිරීම පිණිස සුදුසුකම්ලත් ොජය ආයතනයකින්ත් 

නිර්රද් යක් ලබාගැනීරමන්ත් පසු එි අයිතිකරුට අධිකාරිය විසින්ත් විධානය 

කළ හැකිය. 

 

      (ii)     රගාඩනැගිල්ල ඉවත් කිරීම අයිතිකරු රනාකෙන්ත්රන්ත් නම්, ඉවත් කිරීරම් 

බලය අධිකාරිය සු වන අතෙ, ඒ සඳහා වන ඉවත් කිරීරම් ගාසවු 

අයිතිකරුරගන්ත් අයකෙ ගතයුු රේ. 

 

පොරිසරි  පනත යටදත්  

නියමිත වයොපෘති අනුමත 

කිරීම සඳහො වන 

විධිවිධොන 

78. (i)   පාරිසරික පනත යටරත් “නියමිත වයාපෘති” ආෙම්භ කිරීරම්දී වයාපෘති 

අනුමත කෙ ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කෙනු ලබන අයදුම්පත් 1993 අංක 56 

දෙණ පනතින්ත් සංර ෝධිත 1980 අංක 47 දෙණ ජාතික පාරිසරික පනරත් iv  

“ඇ” රකාටරසව විධිවිධානවලට අනුකූල විය යුුය. 

 

ගිනි ආරක්ෂොව  79. (1)  සෑම රගාඩනැගිල්ලක්ම එි පදිංචිකරුවන්ත් සඳහා වැඩි ආෙක්ෂාවක් සැලසීරම් 

අදහසින්ත් අදාළ විය හැකි රහෝ අධිකාරිය විසින්ත් නි වචිතව දක්වනු ලැබිය හැකි 

ගිනි ආෙක්ෂක අව යතා පිළිපැදිය යුුය. 

 

         (2)  බිම් මහල හා තවත් මහල් ුනකට වැඩි උස රගාඩනැගිලි සහ මහල් 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 62 

 

වර්ගඵලරයන්ත් වර්ග මීටර් 400 ඉක්මවන රපාදු රගාඩනැගිලි, 

කර්මාන්ත්ත ාලා රමන්ත්ම ගබඩාද ගිනි නිීරම් රදපාර්තරම්න්ත්ුරේ රහෝ 

අදාළ පළාත් අධිකාරිය අව ය රේ යැයි තීෙණය කෙන රගාඩනැගිලි ප්රධාන 

ගිනි නිීරම් නිලධාරියා විසින්ත් නිර්රද්  කෙනු ලබන ආෙක්ෂක අව යතා 

හා අනුකූල විය යුුය. 

 

රක්ිත 80. යම් ඉඩම් අනුරබදුමකදී, අදාළ ඉඩම ුල මාර්ගයකට, ගඟකට රහෝ යම් ජල 

මූලාරයකට මායිම්ව පිිටා තිරබන්ත්රන්ත් නම්, ඉඩම් අනුමැතිරේ අදාළ ආයතන 

නියම කෙ ඇති ෙක්ිතයන්ත් සහ නියමයන්ත් පිළිපැදිය යුුය. 

 

 

ආගමි   ටයුතු 81. යම් සවථානයක නව ආගමික සවථානයක් ඉදිකෙන්ත්රන්ත් නම්, ග්රාම නිලධාරී මගින්ත් 

ප්රරද් රේ ජනතාවරේ කැමැත්ත ලබාරගන ප්රාරද්ශීය රල්කම්රේ සහතිකයක් 

සිතව ඉදිරිපත් කළ යුුය.   

 

දයෝජිත මොර්ග, වීථි 

දර්ඛො හො දගොඩනැගිලි 

දර්ඛො, වොහන ගොල් 

කිරීම හො මොර්ගස්ථ 

වොහන පොලනය කිරීම. 

82. (1) (අ) i.  මහා සභා රැසවීමකදී සභාව විසින්ත් සම්මත කෙන ලද රයෝජනාවක් 

යටරත් පළාත් පාලන ආයතනය විසින්ත් අනුමත කෙන ලද ීථි රර්ඛා හා 

රගාඩනැගිලි රර්ඛා පළාත් පාලන ආයතනරේ පරිපාලන සීමාවන්ත් ුළ 

උපරයෝගී කෙගත හැකි ීථි රර්ඛා හා රගාඩනැගිලි රර්ඛා ව රයන්ත් සලකනු 

ලැරබ්.   

• මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අරනකුත් ආයතන මගින්ත් සිදු කෙන මාර්ග 
පුළුල් කිරීම් සීමාවන්ත් සහ රයෝජනාවන්ත් ලබාරගන,  රමම අධිකාරිය මගින්ත් 
රගාඩනැගිලි සීමාවන්ත් පනවනු ලැරබ්.  
 

                         අදාළ බල ප්රරද් ය සඳහා වන   සංවර්ධන සැලැසවරම් සඳහන්ත් ීථි රර්ඛා හා 

රගාඩනැගිලි රර්ඛා බලාත්මක වන්ත්රන්ත්ය.  අධිකාරිය විසින්ත් සැලසුම් ප්රරද් ය 

ුල හඳුනාගත් වයාපෘතිවලට  ඇුළත් මාර්ග සඳහා රයෝජිත මාර්ග හා 

රගාඩනැගිලි සීමාව නියම කිරීරම් බලය අධිකාරිය සුය. 

 

            (ආ) i. අනුමැතියලත් ීථි රර්ඛා රහෝ රගාඩනැගිලි රර්ඛා රනාමැති ප්රරද් වල 

මායිරම් සිට අඩි 5 ක අවම රගාඩනැගිලි සීමාවක්  පවත්වාගත යුුය.  

 

            (ඇ)  පළලින්ත් මීටර් 1.0 රනාඉක්මවන බැල්කනි, ිරු ආවෙණ රහෝ අගු හැෙ 

කවෙ රහෝ රගාඩනැගිල්ලක් රගාඩනැගිලි රර්ඛාරවන්ත් ඔබ්බට රනාවිිදිය 

යුුය.එරහත් එම රර්ඛාව ුළ පාෙ පළල් කිරීමට අව ය අවසවථාවකදී 

වන්ත්දි ලබාගැනීමකින්ත් රතාෙව කඩා ඉවත් කිරීමකට එකඟ වූ ගිවිසුමක් 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 63 

 

අත්සන්ත් කිරීමකින්ත් පසු උසින්ත් මීටර් රදකක් රනාඉක්මවන වැටකට, මායිම් 

තාප්පයකට රහෝ වර්ග මීටර් 5 රනාඉක්මවන ආෙක්ෂක කුියකට ඉඩදිය 

හැකිය. 

          (ඈ)   පළාත් අධිකාරිය විසින්ත් අනුමත කළ රහෝ ආඥාවලත්, යම් ීථි රර්ඛාවක් 

රහෝ රගාඩනැගිලි රර්ඛාවක් අධිකාරිරේ පූර්ව අනුමැතියකින්ත් රතාෙව 

රවනසව රනාකළ යුුය. 

           (ඉ)   අයිතිකරු අවසවථානුගත පරිදි පළාත් පාලන ආයතනයට රහෝ මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරියට රමම අධිකාරි රදකින්ත් එකක් විසින්ත් රහෝ වියදමක් 

රනාදො ීථි රර්ඛාව ුළ රහෝ මාර්ග රගාඩනැගිලි සීමාව ුළ පිිි ඉඩම 

ඔප්පුවකින්ත් පරිතයාග කෙන්ත්රන්ත් නම්, අනුමත ීථි රර්ඛාවක් සිතව 

සංවර්ධන තැනුම්රපාල සඳහා ඇති ප්රරේ  මාර්ගය සීමා නිර්ණය රකාට 

දැක්ීරම්දී, ීථි රර්ඛාරේ සම්පූර්ණ පළල පාරර් රභෞතික පළල ව රයන්ත් 

අවසවථානුකූලව සැලකිල්ලට ගැනීමට අධිකාරියට පුළුවන.   

 

       (2) (අ) සංවර්ධන කටයුු කෙරගන යාම සඳහා සංවර්ධන අවසෙයක් ලබාගැනීරම් 

පෙමාර්ථරයන්ත් අයදුම්පරය සමඟ ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සෑම සැලැසවමක්ම 

ෙථගාල් කිරීරම් අව යතා පිළිබඳ 10 වන උපරල්ඛනරේ සඳහන්ත් අව යතා 

හා අනුකූල විය යුුය.  මීට අමතෙව අධිකාරියට අව ය යැයි හැ රඟන 

අවසවථාවක ෙථවාහන ගමනාගමන බලපෑම් තක්රසවරු වාර්තාවක් ඇමුණුම 

4 ි සඳහන්ත් විසවතෙවලට අනුකුලව ලබා රදන රලස ඉල්ලා සිිය හැකිය. 

            (ආ) අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසෙ දී ඇති අනුමත ෙථගාල් කිරීරම් හා ෙථ 

ගමනාගමනය පාලන නියමයන්ත්ට රවනසවව කටයුු කෙන බවට සැක 

කෙන යම් රගාඩනැගිල්ලකට ඇුළු ී පරීක්ෂා කිරීරම් බලය අධිකාරිය 

සුය. 

           (ඇ) ෙථ ගාල් කිරීම සඳහා අනුමත ඉඩකඩ එම කාර්යය හැෙ රවනත් 

කටයුත්තකට රයාදා ඇතැයි තහවුරු කෙගනු ලබන අවසවථාවක එක් එක් 

ෙථ ගාල් කිරීරම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රුපියල් විසිදහස                   

(රු. 20,000) බැගින්ත් වන රසවවා ගාසවුවක් අනුමත කාර්යය සඳහා නැවත 

රයාදන රතක් අධිකාරිය විසින්ත් දිගින්ත් දිගටම අය කළ යුුය. 

 

සැලසුම් සම්පොෙනය 

කිරීදමහි නිරත දහෝ 

දගොඩනැගිලි වැඩ හො 

දවනත් සංවර්ධන 

83. අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින්ත්, 

       (අ) තමා විසින්ත් අත්සන්ත් රකාට නීතිරේ 8 එ වගන්ත්තිය යටරත් ඉදිරිපත් කළයුු 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 64 

 

 ටයුතු අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහො දයොෙවනු 

ලබන සුදුසු ම්ලත් 

තැනැත්තොදේ රොජ ොරි 

සැලැසවමක් සම්බන්ත්ධව ලබාදීමට අව ය වන්ත්නාවූ රතාෙුරු එි අඩංගු යම් 

විසවතෙයක් රහෝ ආෙංචියක් යට පත් කිරීම රනාරකාට හැකිතාත් දුෙට නිවැෙදිව 

හා පැහැදිලිව ලබාදිය යුුය. 

      (ආ) නීතිය යටරත් ඔහු විසින්ත් අත්සන්ත් කෙනු ලබන රහෝ ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සිය 

සැලසුම් හා පිරිවිතෙ රමම නියමයන්ත්ි සහ රගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි 

පූර්වාෙක්ෂක සංග්රහය යටරත් සම්පාදනය කෙන ලද නියමයක විධිවිධානවලට 

සහ ගිනි නිීරම් ප්රධානියා විසින්ත් රදනු ලබන යම් විධානයකට අනුකූලවන 

බවට සහතික විය යුුය. 

      (ඇ) ඔහු විසින්ත් පිළිරයල කෙනු ලබන සැලැසවරම් රහෝ සැලසුම්වල නැතරහාත් රමම 

නියමයන්ත් යටරත් ඔහු විසින්ත් අනයාකාෙයකින්ත් වගකිව යුු සියළු රගාඩනැගිලි 

වැඩ රහෝ රවනත් සංවර්ධන කටයුු, ඒවා එම සැලසුම් හා සැලසුම්වලට සහ 

කමිටුව විසින්ත් රදනු ලබන යම් ලිඛිත නිරයෝගයකට රහෝ විධානයකට 

අනුකූලව කෙරගන යන්ත්රන්ත් දැයි සහතික කෙ ගැනීරම් පෙමාර්ථරයන්ත් 

අධීක්ෂණය කළයුු අතෙ, රගාඩනැගිලි වැඩ සම්පූර්ණ  කිරීරමන්ත් පසුව හා වැඩ 

කෙරගන යනු ලබන රගාඩනැගිල්රල් අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කිරීමට 

රපොුව ඔහුරේ අධීක්ෂණ සහතිකය ඉදිරිපත් කළයුුය. 

 

       (ඈ) අධිකාරිය විසින්ත් විධානය කෙනු ලබන්ත්රන්ත් නම්, රමි පහත නි වචිතව සඳහන්ත් 

රගාඩනැගිලි වැඩ අදාළ රේලාවන්ත්ිදී රහෝ අදියෙවලදී රගාඩනැගිලි වැඩවල 

ප්රගතිය පිළිබඳ වාර්තාව සහ අදාළ වනවිටදී ඊට සම්බන්ත්ධ සහතිකද අධිකාරියට  

ඉදිරිපත් කළයුුය. 

i. 20 (i) නියමය ප්රකාෙ රගාඩනැගිලි වැඩ ආෙම්භ කිරීරම්, කෙරගන යාරම් රහෝ 

යළි ආෙම්භ කිරීරම් අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්ත්ීම අධිකාරියට ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ  

දිරනන්ත් ආෙම්භව අවසන්ත්වන සෑම මාස ුනක් අවසානරේ කිරීම. 
 

ii. අත්තිවාෙම සහ බිම් මට්ටමට පහළ රගාඩනැගිල්රල් හැටුම් රකාටසව 

සම්පූර්ණ කෙනු ලැබූ පසු සහ බිම් මට්ටමට ඉහළ රගාඩනැගිල්රල් හැටුම් 

රකාටසව හා සම්බන්ත්ධ කවෙ රහෝ වැඩක් ආෙම්භ කිරීමට රපෙ, සටහන්ත් 

සැලැසවමක් (Record Plan)  සමඟ ප්රගති වාර්තාවක් සහ තැනුම්රපාරලි 

කෙරගන යනු ලැබ ඇති සියළු ජම්බාෙ වැඩ පිළිබඳ විසවතෙද, 

iii. රගාඩනැගිල්රල් සියළු හැටුම් රකාටසව සම්පූර්ණ කළපසු, හැටුම් 

රකාටසවවලට සම්බන්ත්ධ සියළු රගාඩනැගිලි වැඩ 13 වන රෙගුලාසිය 

යටරත් ඉදිරිපත් කළ විසවතොත්මක හැටුම් සැලසුම් සහ ගණන්ත් බැීම්වලට 

අනුකූලව ඔහුරේ / ඇයරේ අධීක්ෂණය යටරත් කෙරගන යනු ලැබූ බවට 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 65 

 

සහතිකයක් ඇුළත් සම්පූර්ණ කිරීරම් වාර්තාවක්, 

iv. රගාඩනැගිලි වැඩ සියල්ල සම්පූර්ණ කළ පසු ; 

 v.      රගාඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ත්ධරයන්ත් ඔහුරේ / ඇයරේ රසවවය අවසන්ත් කෙනු 

ලැබූ විටදී, එරසව අවසන්ත් කිරීරමන්ත් දින  14 ක් ඇුළත ඔහුරේ / ඇයරේ 

අධීක්ෂණය යටරත් කෙරගන යනු ලැබූ සියළු රගාඩනැගිලි වැඩ පිළිබඳ 

සංක්ිප්ත වාර්තාවක් සහ ඒ බවට සහතිකයක්ද  සහ 

vi. අධිකාරිය විසින්ත් රගාඩනැගිල්රල් පදිංචිීම සඳහා 54 වන නියමය යටරත් 

අනුකූලතා සහතිකයක් රහෝ තාවකාලික පදිංචිය සඳහා 56 වන වගන්ත්තිය 

යටරත් බලපරයක් නිකුත් කිරීමට මත්රතන්ත් රගාඩනැගිල්රලි රහෝ එි 

රකාටසක පදිංචිී නැතරහාත් එය ප්රරයෝජනයට ගනු ලැබ ඇතිනම්, ඒ බව 

අධිකාරියට ලිඛිතව දැන්ත්විය යුුය. 

 

සුදුසු ම්ලත් 

තැනැත්තො 

දවනසව්ීම 

84. (1) යම් රගාඩනැගිලි වැඩක සැලැසවමක් පිළිරයල කිරීම සඳහා රහෝ එය අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහා රසවවරේ රයාදවනු ලබන නැතරහාත් නිෙත කෙවනු ලබන අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා රවනසවවන අවසවථාවකදී සහ එම රවනසවී ම නීතිරේ 8 

එ වගන්ත්තිය යටරත් සැලැසවම ඉදිරිපත් කිරීරමන්ත් පසු සිදුවන්ත්රන්ත් නම්,  තම 

රසවවා අවසන්ත් කෙනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්නා විසින්ත් එරසව ඔහුරේ / 

ඇයරේ රසවවය අවසන්ත් කෙනු ලැබීම පිළිබඳව රසවවය අවසන්ත් කිරීරමන්ත් දින 14 

ක් ඇුළත අධිකාරියට ලිඛිතව දැනුම් දිය යුු අතෙ, එම අවසන්ත් කිරීම 

ක්රියාත්මක වන දිනරේ සිට 83 වන නියමරේ (ඇ) රේදය යටරත් රගාඩනැගිලි 

වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා ව රයන්ත් රවනත් 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්රතකු විසින්ත්  ඔහුරේ / ඇයරේ පත්ීම ගැන අධිකාරියට 

දැනුම් රදනු ලැබ ඇත්නම් මිස යම් රගාඩනැගිලි වැඩක් ආෙම්භ කිරීම, කෙරගන 

යාම රහෝ යළි ආෙම්භ කිරීම රනාකළ යුුය. 

 

          (2) අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින්ත් 1 වන රේදය යටරත්රදනු ලබන රසවවය 

අවසන්ත් කිරීරම් නිරේදනය, 83 වන නියමරේ (ඈ) රේදරේ (V)  වන උප 

රේදයට අනුකූලව තම සංක්ිප්ත වාර්තාව හා සහතිකය සමඟ ඉදිරිපත් 

කළයුුය. 

 

සුදුසු ම්ලත් 

තැනැත්නො විසින් 

සිදු  රන වරෙවල් 

85.   (1)  නීතිය යටරත් යම් සැලැසවමක් රහෝ පිරිවිතෙ ඉදිරිපත් කෙනු ලැබ ඇති රහෝ 

නියමයන්ත් යටරත් රගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම අව ය වන්ත්නා වූ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින්ත් යම් සාධාෙණ රහවුවක් රනාමැතිව, 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 66 

 

                (අ)   එම සැලැසවම රහෝ පිරිවිතෙ පිළිබඳව නීතිය යටරත් රහෝ රමම නියමයන්ත් 

යටරත් සැපයිය යුු අදාළ විසවතෙ රහෝ ප්රවෘත්ති දුෙර්පණය කෙන්ත්රන්ත් 

නම්, රහෝ එම විසවතෙ රහෝ රතාෙුරු යටපත් කෙන්ත්රන්ත් නම්ද, 

                (ආ)  17 වන නියමරේ (ඈ) රේදරේ සඳහන්ත් පරිදි අධිකාරියට සාවදය ප්රගති 

වාර්තා රහෝ සහතිකපර ඉදිරිපත් කෙන්ත්රන්ත් නම්ද, 

                (ඇ) 83 රහෝ 84 වන නියමරේ අඩංගු විධිවිධාන උල්ලංඝනය කෙනු ලබන්ත්රන්ත් 

නම් රහෝ ඒ කිසිවක් සමඟ අනුකූල රනාවන්ත්රන්ත් නම්ද, 

                         ඔහු රහෝ ඇය රමම නියමයන්ත් යටරත් යම් වෙදකට වෙදකරු විය         

යුුය. 

        (2) රමම නියමය යටරත් යම් වෙදකට වෙදකරු වන යම් තැනැත්රතකුට අධිකාරියට 

යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම තහනම් කෙනු ලැබිය 

හැක. 

 

දමම සැලසුම් 

 ලොපදේ ෙැනටමත් 

පවතින අධිදේගී 

මොර්ග හො දයෝජිත 

අධිදේගී මොර්ග 

සඳහො දරගුලොසි  

 

 86.  රමම අධිකාරිය මගින්ත් නිකුත් කෙන ලද  රකාළඹ - කටුනායන අධිරේගී මාර්ගය 

සඳහා 2013.05.30 අංක 05/02/01/18 යටරත් නිකුත් කෙන ලද සංවර්ධන රෙගුලාසි 

චක්රරල්ඛ අංක  26 ට අනුව තවදුෙටත් කටයුු කළ යුුය.  

සැහැල්ු දුම්රිය 

මොර්ග සඳහො 

දරගුලොසි 

87.  සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගයක් ව රයන්ත්  හඳුනාගත්  ප්රරේ  මාර්ගයක් රහෝ අත්පත් කෙ 

ගත් ප්රරේ  මාර්ගයකට මායිම්ව යම් සංවර්ධනයක් සිදුවන්ත්රන්ත් නම්, එම  ප්රරේ  

මාර්ගය මධයරේ සිට අඩි 50 ක රගාඩනැගිලි සීමාවක් නඩත්ු කළ යුුය.   රමම 

මාර්ගය රදපස සිදුවන සංවර්ධන කටයුුවල සවවභාවය අනුව අදාළ ආයතනවල 

නිර්රද් ය ලබාගැනීම සම්බන්ත්ධරයන්ත් සැලසුම් කමිටුව විසින්ත් නියම කෙනු ඇත.   

 

සූර්යද ෝෂ භොවිත 

දගොඩනැගිලි  

88. රගාඩනැගිල්ල සඳහා අව ය බල ක්තිය සූර්යරකෝෂ උපරයෝගී කෙරගන සපයා 

ගන්ත්රන්ත් නම්, එවැනි සංවර්ධන කටයුුවලදී 5% ක අමතෙ රගබිම් අනුපාතයක් රහෝ 

බිම් කට්ි ආවෙණ අනුපාතයක් යන රදරකන්ත් එකක් ලබාදීම සම්බන්ත්ධව තීෙණය 

කිරීරම් බලය අධිකාරිය සුය.  

     

         පැතලි වහල මත සූර්යරකෝෂ  සවි කිරීරම්දී එි උපරිම උස මීටර් 1 ක් රේ.  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 67 

 

  

         පුනර්ජනනීය බල ක්ති, ෆයිබර් ප්රකා න මාර්ග, රපාදු මහජනතාව ඒකොශී වන 

සවථාන, උදයාන හා මංතීරු, සැටලයිට් ඩිසවක්, විරනෝදාසවවාද හා රාසජනක උදයාන 

(Them parks, water parks and adventure parks), ගෘහසවථාගාෙ (Stadiums) 

සඳහා සැලසුම් කමිටුව මගින්ත් ලබාරදනු ලබන  නියමතා අනුව කටයුු කළ යුුය.  

 

VII  වන ද ොටස 

අර්ථ නිරූපනය 

 

රමම නියමයන්ත්ිදී පද සම්බන්ත්ධය අනුව අන්ත් අර්ථයක් අව ය රනාවන්ත්රන්ත් නම් ; 

“කුලී නිවස”  යන්ත්රනන්ත් 1973 අංක 11 දෙණ කුී නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතිරේ අර්ථ දක්වා ඇති ඒකකයක් 

අදහසව රේ. 

 

“පිළිගත් වයවහොර සංග්රහය”  යන්ත්රනන්ත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පිළිගත හැකි සංග්රහ ප්රමිති රහෝ 

උපරදසව සංග්රහයන්ත් අදහසව රේ. 

 

“ප්රදේශ මොර්ගය”   යන්ත්රනන්ත් මහජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද රගාඩනැගිල්ලකට රහෝ රවනත් 

පරිරයකට ප්රරේ ීරම් මාර්ගයක් ව රයන්ත් ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන යම් ීදියක් අදහසව රේ. 

 

“වො සමනය”   යන්ත්රනන්ත් වායුසමනයට භාජනය වූ ඉඩකරඩි අව යතාව ඉටුවන  පරිදි එි උෂවණත්වය, 

ආර්ද්රතාවය, පිරිසිදු බව, වයාප්තිය හා චලනය එකවිටම පාලනය කළ හැකි පරිදි වාතය ප්රතිකාර්යනය 

කිරීරම් ක්රියාවලිය අදහසවරේ. 

 

“වොතය දවනසව්ීම”   යන්ත්රනන්ත් යම් ඉඩකඩකට එි ඝනඵලය අනුව ඊට සවවභාවික රහෝ යාන්ත්ත්රික මාර්ගවලින්ත් 

ඇුළුවන හා ඉන්ත් පිටවන වාතරේ අනුපාතය අදහසවරේ. 

 

“වො ළිඳ”  යන්ත්රනන්ත් සවවභාවික ආරලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීම සඳහා රගාඩනැගිල්ල ුළ රහෝ ඉන්ත් 

පිටත ඇති අහසට නිොවෙණය වූ යම් ඉඩකඩක් අදහසවරේ.   රගාඩනැගිල්රලන්ත් පිටත යනු, එම බිම් 

කට්ිය ුළ පිිි එවැනි රගාඩනැගිලිවල එක් මුහුණතකින්ත් රහෝ කිිපයකින්ත් නැතරහාත් එම බිම් 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 68 

 

කට්ිරේ එක් මායිමකින්ත් රහෝ වැඩි ගණනකින්ත් වටවූ ඉඩකඩකි. 

 

 “සංදශෝධන සැලැස්ම”  යන්ත්රනන්ත්  රගාඩනැගිල්ලක අනුමත සැලැසවරම් රහෝ පදිංචිය සඳහා අනුකූලතා 

සහතිකයක් නිකුත් රනාකළ යම් ඉඩම් උප රබදීමක්, යම් රලසකින්ත් රවනසවී මක් රපන්ත්වන සැලැසවමක් 

රහෝ ඊට කෙන ලද සංර ෝධනයක් රහෝ එකු කිරීමක් යන්ත්න අදහසවරේ. 

 

“අනුමත  ළ”  යන්ත්රනන්ත්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත් රහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත් 

පවෙන ලද බලය යටරත් අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය විසින්ත් කෙන ලද අනුමත කිරීම අදහසවරේ. 

 

“ ොලීන අවසර පත්රය මත අනුමත  ළ”  යන්ත්රනන්ත් එවැනි අනුමැතියක් දීරම්දී නිකුත් කෙන ලද අවසෙ පරරේ 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත් රහෝ පළාත් පාලන ආයතනය විසින්ත් නි වචිතව සඳහන්ත් කෙනු ලැබිය 

හැකි සීමාසිත කාලය සඳහා අනුමත කිරීමක් අදහසවරේ. 

 

 

“අනුමත  ළ සැලැස්ම”  යන්ත්රනන්ත් නීතියට රහෝ නියමයන්ත්ට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත් රහෝ 

පළාත් පාලන ආයතනය විසින්ත් අනුමත කෙන ලද රගාඩනැගිල්ලක රහෝ යම් රගාඩනැගිලි කාර්යයක 

රහෝ යම් ඉඩම් උප රබදීමක සැලසුමක් අදහසවරේ. 

 

“අධි ොරිය”  යන්ත්රනන්ත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අදහසව වන අතෙ, ඊට රමම නියමයන්ත් මගින්ත් පවෙනු 

ලැබූ බලතල, කාර්යයන්ත් සහ ොජකාරි සාමානයරයන්ත් රහෝ විර වෂරයන්ත් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

කළමණාකෙණ මණඩලරේ අනුමැතිය සිතව සභාපති විසින්ත් බලය රදනු ලැබූ යම් අධිකාරියක් රහෝ 

නිලධාරිරයකුද ඇුළත්රේ. 

 

“බැල් නිය”  යන්ත්රනන්ත් රගාඩනැගිල්ලක බාිෙ බිත්තිරේ පිටත බිත්තිරයන්ත් ඔබ්බට යන රලස 

රගාඩනැගිල්රල් පිටතට පිිි කුළුණ රහෝ කැන්ත්ි ලිවර් මගින්ත් දො සිින යම් රේදිකාවක්, රබාකු 

ජරන්ත්ලයක් රහෝ රවනත් සමාන ඉදිකිරීමක් අදහසවරේ. 

         උපරිම මීටර් 1.2 ක් දක්වා පිටත බිත්තිරයන්ත් ඔබ්බට ඉදිකළ හැකි අතෙ, එයට වඩා වැඩිවන්ත්රන්ත් නම්,  මුළු 

රගබිම් ප්රමාණය සඳහා සම්පූර්ණ බැල්කනි ප්රරද් යම ගණනය කළයුු රේ. 

 

“ මුළු දගබිම් ප්රමොණය” යන්ත්රනන්ත් රම් සඳහා භූමිය මත හා භූමිය යට සිදුකෙනු ලබන සියළුම ඉදිකිරීම්වලට 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 69 

 

අදාළ රගබිම්  ප්රමාණයන්ත් ඇුළත් රේ.  වාහන නැවුම් සඳහා රවන්ත් කෙන ලද මහල්වල වර්ග 

ප්රමාණයන්ත් හා යාන්ත්ත්රික වාහන නැවුම් සවථාන සඳහා සපයනු ලබන ොක්කවල (Stacks) වර්ග 

ප්රමාණයන්ත්ද රමයට ඇුළත් රේ. 

 

“බිම් මහල”  යන්ත්රනන්ත් රගපළට යාව පිිි ප්රරේ  මාර්ගය මට්ටමට ඉතාම ආසන්ත්න උසකින්ත් යුත් මහල 

යන්ත්රනන්ත් අදහසවරේ.  මාර්ග රදකක් රහෝ වැඩි ප්රමාණයක්      යාබද ව පිිි විට රගාඩනැගිල්ලට 

ප්රරේ ය ලබන ප්රධාන රදාෙටුව පිිි මහලට ආසන්ත්නතම උසකින්ත් පිිි මහල යන්ත්රනන්ත් අදහසවරේ.  

 

“පතුල් මහල”  යන්ත්රනන්ත් සම්පූර්ණරයන්ත් රහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් මහරල් සිට සහ ඉඩරම් මායිම්වල සිට 

මීටර් 1.5 ක දුරින්ත් ඉදිකෙන ලද රහෝ සැලසුම් කෙන ලද  මහලකි. 

 

          බිම් මට්ටරම් සිට 1/3 රකාටසක් රපාළරවන්ත් මුපිට තිරබන අවසවථාවක එම පුල් මහල භාවිතයන්ත් 

සඳහා රයාදාගත හැකි අතෙ, එි අවම උස පහත සඳහන්ත් පරිදි රේ. 

i. වාණිජ, කාර්යාල      -    අවම උස මීටර් 3 

ii. පුල් මහල සම්පූර්ණරයන්ත් බිම් මට්ටරමන්ත් පහළ ඇති විට එි භාවිතයන්ත් වන්ත්රන්ත් ගබඩා පහසුකම්, 

වාහන නැවුම් හා අරනකුත් උපරයෝගිතා රසවවාවන්ත් සඳහා අවම උස මීටර්       2.6 ක් රේ.  

 පුල් මහල ඉහත භාවිතයන්ත්ට හැෙ රවනත් භාවිතයන්ත් සඳහා රයාදා ගන්ත්රන්ත් නම්,            ඒ සඳහා 

අධිකාරිය නියම කෙනු ලබන රකාන්ත්රද්සි හා නියමයන්ත්ට අනුකූලව නිර්රද් යන්ත් ලබාගත යුුය.  

 

“අතරමැදි මහල”  යන්ත්රනන්ත් ආසන්ත්නම පහත මහල් වර්ගඵලරයන්ත් 50% ක් දක්වා ඉඩ දිය හැකි අතෙ, ඉහළට 

හා පහළට අවම ව රයන්ත් මීටර්. 2.5 ක අවකා යක් පවත්වා ගතයුු අතෙ, එයට වන ප්රරේ කත්වය 

ආසන්ත්නම පහල මහරලන්ත්ම පමණක් විය යුුය. එම මහරලන්ත් ඉහළ මහලකට එක එල්රල් 

ප්රරේ කත්වය ලබාගත රනාහැක. 

 

“පැතලි වහල”   යන්ත්රනන්ත් පඩිරපල මගින්ත් ප්රරේ ය ලබාරගන යම් කටයුත්තකට රයාදා ගන්ත්රන්ත් නම් මුළු 

රගබිම්  ප්රමාණය සඳහා ගණනය කෙනු ලැරබ්. (රසවවා පහසුකම් හැෙ) 

 

“වොහන නැවතුම් මහල”   යන්දනන්  එම මහරල් මුළු රගබිම් ප්රමාණරයන්ත් අවම ව රයන්ත් 70%ක් වත් වාහන 

නැවුම් සඳහා රවන්ත් කළයුු අතෙ, එක් වැසිකිළි පහසුකමක්, ට්රාන්ත්සවරපෝමර් කාමෙය, ආෙක්ෂක 

කුියක්, රියදුරු විරේක සවථානයක් සඳහා අවසෙ ලබාදිය හැකිය. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 70 

 

 

“මොයිම් බිත්තිය”  යන්ත්රනන්ත් යම් ඉඩම් කට්ියක්   තවත් යාබද ඉඩම් කට්ියකින්ත් රවන්ත් කිරීරම් පෙමාර්ථරයන්ත් 

එි මායිම් රර්ඛාව මත රහෝ එි දිගට රගාඩනගන ලද යම් බිත්තියක්, වට කිරීමක් රහෝ ආවෙණයක් 

අදහසවරේ. 

 

“අඳ බිත්තිය”  යන්ත්රනන්ත්  පොවර්තනීය ද්රවයවලින්ත් රහෝ විවෙවලින්ත් රතාෙ, ඉදිකෙන ලද ඝන බිත්තියක් 

අදහසවරේ. 

 

“දගොඩනැගිල්ල”  යන්ත්නට නිවසක් ආශ්රිත මඩුවක්, ඉසවතාලයක්, වැසිකිළියක්, මඩුවක්, ගුදමක්  රහෝ රපදරර්රු 

ගරඩාල්, මැි, දැව, කළු ගල් රහෝ රවනත් සවථිෙ ද්රවයවලින්ත් තනන ලද යම් ඉදිකිරීමක් ඇුළත්රේ. 

 

“දගොඩනැගිලි වහුන්නරොව”  යන්ත්රනන්ත් පිටතින්ත් එන තාප  ක්තිය සංවහනය කළ හැකි  වා සැකසුම් ඉඩකඩ 

ආවෘත රකරෙන රගාඩනැගිල්ලක මූලිකාංග අදහසවරේ. 

 

“දගොඩනැගිලි දර්ඛොව”  යන්ත්රනන්ත් රගාඩනැගිල්ලක් පුළුල් කිරීම සඳහා අවසෙ රදනු ලබන ඉම අදහසවරේ. 

 

“වයොපොරි  පරිශ්රය”  යන්ත්රනන්ත් ලාභ ඉපයීරම් අභිප්රාරයන්ත් වයාපාෙයක් කෙරගන යාම සඳහා සැලසුම් කෙන 

ලද,  අනුවර්තනය කෙන ලද රහෝ පාවිච්චි කෙන ලද රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි  රකාටසක් අදහසවරේ. 

 

“සභොපති”  යන්ත්රනන්ත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ සභාපති අදහසවරේ. 

 

“වරලත් ගෘහ නිර්මොණ ශිල්ී”  යන්ත්රනන්ත් වෙලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී වර්ගය යටරත් 1996 අංක 14 දෙණ     

ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ආයතන සංර ෝධිත පනත යටරත් සවථාපිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ත් 

ලියාපදිංචි කිරීරම් මණඩලරේ ලියාපදිංචි වූ තැනැත්රතකු විය යුුය. 

 

“දගොඩනැගිලි සඳහො ගිනි ූර්වොරක්ෂ  සංග්රහය”  යන්ත්රනන්ත් අංක අයි සී ටී ඒ ඩී/ඩී ඊ ී/14 දෙණ ප්රකා නය 

මගින්ත් ප්රසිද්ධ කෙන ලද රගාඩනැගිලි ගිනි නිීම පිළිබඳ පූර්වාෙක්ෂක සංග්රහය රහෝ රකාළඹ  ගිනි නිීම් 

පිළිබඳ රදපාර්තරම්න්ත්ුව විසින්ත් ප්රසිද්ධ කෙන ලද ගිනි නිීම් පිළිබඳ රවනත් නියමයන්ත්ද අදහසවරේ. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 71 

 

 

“කුළුණට සොදප්පක්ෂ හැටුම් වොදන්  දහෝ වැරගැන්ූ ද ොන්ීටය”  යන්ත්රනන්ත් දික් අතින්ත් සිදුවන සම්පීඩනයටත්, 

එවැනි සම්පීඩනයකින්ත් ඇති රකරෙන නැීරම් ක්රියාවටත් ප්රතිරෙෝධාත්මකව යම් භාෙයක් දො සිින හා 

සම්රේෂණය රකරෙන යම් ඉදිකිරීමක රකාටසක් අදහසවරේ. 

 

“ූර්ණ බලධොරියො”  යන්ත්රනි සැලසුම්කෙණය අධිකාරිරයි සපයා ඇති රත්රුම ඇත්රත්ය. 

 

“ද ොන්ීට්ට”  යන්ත්රනි ශ්රී ලංකා ඉංජිරන්ත්රුවන්ත්රේ ආයතනය විසින්ත් පිළිගන්ත්නා ලද වයාවහාෙ සංග්රහරයි 

සපයා ඇති අර්ථයම තිබිය යුුය. 

 

“ඉදිකිරීම”  යන්ත්රනන්ත් රගාඩනැගීම, තනවා නියම තැන්ත්ි පිිටුීම රමන්ත්ම යළි ඉදිකිරීම, යළි රගාඩනැගීම, 

යළි නියම තැන්ත්ි  යළි පිිටුීමද ඇුළත් රේ. 

 

“හරස් බිත්තිය”  යන්ත්රනන්ත් පාර් ව බිත්තියක්, බාිෙ බිත්තියක් නි වචිත දිගු ප්රමාණයන්ත්ට රබ දන අභයන්ත්තෙ 

බිත්තියක් අදහසවරේ. 

 

“නිතය භොරය දහෝ නිතය පැටවුම”  යන්ත්රනන්ත් සියළු බිත්තිවල, මහල්වල, වහලවල, රවනසව කිරීම්වල සහ 

අරනක් සමාන සවථිෙ රගාඩනැගිලිවල බෙ අදහසවරේ. 

 

“ආබද්ධ දගොඩනැගිල්ල”  යන්ත්රනන්ත් පදිංචිීරම් පෙමාර්ථය සඳහා ප්රරයෝජනයට ගන්ත්නා ලද රහෝ 

ප්රරයෝජනයට ගැනීමට අදහසව කළ අනුහුරු කළ රහෝ සැලසුම් කළ රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි 

රකාටසක් අදහසව වන අතෙ,  එය සවව-සංයුක්ත ඒකකයකි. 

 

“සංවර්ධ යො”  යන්ත්රනන්ත් සංවර්ධන කාර්යය කෙරගන යන තැනැත්තා අදහසවරේ. 

 

“සංවර්ධන  ොර්යය”  යන්ත්නට නීතිරයි සපයා ඇති අර්ථයම ඇත්රත්ය. 

 

“වොසස්ථොන නිවස”  නැතරහාත් “වොසස්ථොන ඒ  ය”  යන්ත්රනන්ත් නිදහසවව විසීරම්, ඉවුම් පිහුම් කිරීරම් සහ 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 72 

 

සනීපාෙක්ෂක පහසුකම් සිත සවව-සංයුක්ත ඒකකයකින්ත් යුත් කාමෙයක් රහෝ කාමෙ කිිපයක් අයත් 

රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක් අදහසවරේ. 

 

“ුණොලය”  යන්ත්රනන්ත් වාතය රගනයාම සඳහා ඇති මාර්ගයක් අදහසවරේ. 

 

“ුණොල මග”  යන්ත්රනන්ත් ඇරලන හා පරිවෙණ ද්රවය ආරල්පය හා පටලය ඇුළත්ව පුණාල අවාන්ත් 

ආවෙණය රහෝ පුණාල පූරිතයක ඇුල්පස රපෝරුව අදහසවරේ. 

 

“පවත්නො බිම්  ට්ටිය”  යන්ත්රනන්ත් රමම නියමය ක්රියාත්මක ීමට රපොුව පැවති වරිපනම් අංකයක් රහෝ 

මිනුම් සැලැසවමක් සිත රහෝ ප්රාරද්ශීය අධිකාරියක් විසින්ත් බිම් කට්ියක් ව රයන්ත් හඳුනාගනු ලැබූ බිම් 

කට්ියක් අදහසවරේ. 

 

“බොහිර බිත්තිය”  යන්ත්රනන්ත් තවත් රගාඩනැගිල්ලක බිත්තියකට යාව තිබිය හැකි වුවත් රවන්ත් කිරීරම් 

බිත්තියක් රනාවන රගාඩනැගිල්ලක පිටත බිත්තියක් රහෝ සිෙසව ආවෘතයක් අදහසව රේ. 

 

“ෆැක්ටරිය”  යන්ත්රනන්ත් ; 

          (අ)  යම් රදයක්, රවළඳ ද්රවයයක් රහෝ නිෂවපාදනයක් රහෝ එි රකාටසක් සෑදීමට රහෝ 

 

          (ආ) යම් රදයක්, රවළද ද්රවයයක් රහෝ නිෂවපාදනයක් රහෝ එි රකාටසක් රවනසව කිරීමට, අළුත්වැඩියා 

කිරීමට, සැෙසීමට, නිම කිරීමට, පිරිසිදු කිරීමට, රසවදීමට රහෝ රවන්ත් කිරීමට රහෝ බිඳ රහීමට 

රහෝ 

 

          (ඇ)  යම් රදයක්, රවළද ද්රවයයක්, නිෂවපාදනයක් රහෝ එි රකාටසක්, විකිණීම සඳහා  අනුහුරු කිරීමට 

රහෝ එකලසව කිරීමට සැලසුම් කළ, රයාදාගත් රහෝ ප්රරයෝජනයට ගත් රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ 

එි රකාටසක් අදහසවරේ. 

 

“මහල් නිවස”  යන්ත්රනන්ත් මුළුමනින්ත්ම රහෝ ප්රධාන ව රයන්ත් තනි පවුලක මනුෂය වාසය සඳහා ප්රරයෝජනයට 

ගත්, ඉදිකෙන ලද රහෝ අනුහුරු කළ මුළුතැන්ත්රගයක්, වැසිකිළියක්, නාන කාමෙයක්  රහෝ දිය 

වැසිකිළියක් අඩංගු රවන්ත් කෙන ලද වාසසවථානයක් අදහසවරේ.  රවන්ත් කළ එම වාසසවථානය ුළ 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 73 

 

එවැනි වාසසවථාන රදකක් රහෝ වැඩි ගණනක් සිෙසවව සම්බන්ත්ධ කෙන ලද රගාඩනැගිල්ලක අඩංගු 

විය යුුය. 

 

“සුනමය සම්බන්ධ ය”  යන්ත්රනන්ත් අසවත ඒකක, නිසවසාකාෙ ඒකක සහ සමැසි සම්බන්ත්ධ රකරෙන සංවෘත 

පුණාලරේ රකළවෙ සම්බන්ත්ධනය අදහසවරේ. 

 

“ජල ගැලීම් මට්ටටම”  යන්ත්රනන්ත් රමම නියමයන්ත්රේ පෙමාර්ථය තකා වාරිමාර්ග රදපාර්තරම්න්ත්ුව රහෝ       

ශ්රී ලංකා ඉඩම් රගාඩකිරීරම් හා සංවර්ධනය කිරීරම් සංසවථාව විසින්ත් යම් ප්රරද් යක් රවනුරවන්ත් 

නි වචිත ව රයන්ත් නියම කෙන ලද ජල ගැීම් මට්ටම අදහසවරේ. 

 

“මහල”  යන්ත්රනන්ත් රසාල්දෙයක මුපිට බවට පත්වන තිෙසව රේදිකාව සහ යම් තැලිසවස පුවරුවක්,  ී, ගල්, 

රකාන්ත්ක්රීට්, වාරන්ත් රහෝ එම රේදිකාව හා සම්බන්ත්ධවන රහෝ එි රකාටසක් වන රවනත් ද්රවයයද 

ඇුළත්රේ. 

 

 

“මහල් වර්ගඵලය”  යන්ත්රනන්ත් බාිෙ බිත්තිවල බාිෙ මුහුණත්වල සිට රහෝ රගාඩනැගිලි රදකක් රවන්ත් 

රකරෙන රපාදු බිත්තියකදී නම්, එම බිත්තිරේ මධය රර්ඛාරේ සිට මනින ලද යම් රගාඩනැගිල්ලක 

මහලක තිෙසව වර්ගඵලය අදහසව වන අතෙ, ඊට  පළලින්ත් මීටර් 1.0 ඉක්මවන සියළු වහල රනරුම්ද, 

බැල්කනිද, වහලක් අයත්වන සහ වැසිය හැකි සියළු ප්රරද් යද ඇුළත්රේ. 

 

“ෙළ මහල් බිම”  යන්ත්නට යම් රගාඩනැගිල්ලක සෑම මහලකම මුළු මහල් බිම් ප්රමාණය අදහසවරේ. 

 

“අඩිතොලම”  යන්ත්රනන්ත් රගාඩනැගිල්ලක බෙ රගාඩනැගිල්රල් අත්තිවාෙමට රහෝ ජම්බාෙවලට පවෙනු 

ලබන ඉදිකිරීම අදහසවරේ. 

 

“මහල් වර්ගඵල අනුපොතය”  යන්ත්රනන්ත් බිම් කට්ිරේ වර්ගඵලරයන්ත් රබදනු ලැබූ බිම් කට්ිරේ පිිි සියළු 

රගාඩනැගිලිවල දළ මහල් වර්ගඵලය අදහසවරේ. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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“පියමග”  යන්ත්නට යම් ීදියකට පැත්තක ඇති පියමගක් රහෝ ආලින්ත්ද මගක් ඇුළත්ය. 

 

“අත්තිවොරම”  යන්ත්රනන්ත් රගාඩනැගිල්ලක බෙ රපාරළාවට සම්රේෂණය රකරෙන හා රගාඩනැගිල්ල හා 

සෘජුව සවපර්  වන රගාඩනැගිල්රල් අඩිතාලම්වලට ක්ෂණිකවම පහළින්ත් පිිි ඉදිකිරීරම් රකාටසක් 

අදහසවරේ. 

 

“පිරිසිදු වොතය”  යන්ත්රනන්ත් රසෞමය එළිමහන්ත් වාතය අදහසව වන අතෙ, එය යාන්ත්ත්රික පිරියත ආදිරයන්ත් නිකුත් 

රකරෙන දුර්ගන්ත්ධරයන්ත්, දුමින්ත්, පිරයදුමින්ත්, දුමාෙරයන්ත් අපිරිසිදු රනාවිය යුුය. 

 

“ගරොජය”  යන්ත්රනන්ත් රමෝටර් වාහනවලට ආවෙණය සලසන රහෝ ඒවා නතෙ කෙ තැබීම සඳහා 

ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක් අදහසවරේ. 

 

“ගුෙම”  යන්ත්රනන්ත් කෙරගන යනු ලබන රවළඳාමකට රහෝ වයාපාෙයකට සම්බන්ත්ධ එරහත් විකිණීම සඳහා 

රනාවන භාණඩ ගබඩා කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ, අනුහුරු කළ රහෝ ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන 

රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක් අදහසවරේ. 

 

“භූ දසොල්ෙරය”  යන්ත්රනන්ත් රගාඩනැගිල්රල් ඉදිරිපරසිදී පිටතින්ත් සවවභාවික භූමිය මතින්ත් රහෝ ඉන්ත් ඉහළින්ත් 

රසාල්දෙයකට ප්රරේ යක් ඇති රගාඩනැගිල්ලක රසාල්දෙයක් අදහසවරේ. 

 

“උස”  යන්ත්රනන්ත් ; 

          (අ)   කාමෙයක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට නිමි මහල් මට්ටම සහ සීලිරම් යි පැත්ත අතෙ මනින ලද සිෙසව 

දුෙ අදහසවරේ. 

  

          (ආ)  යම් රසාල්දෙයක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, ඉහළ මුපිට හා සමගම ඇති මහරල් මනින ලද සිෙසව 

දුෙ අදහසවරේ. 

 

          (ඇ)  බිත්තියක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, ඉහළ පාමුල සිට එි ඉහළම රකාටස දක්වාත්, කුරුංචිය 

සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, කුරුංචි උරසව අඩක් දක්වාත් මනින ලද සිෙසව දුෙ අදහසවරේ. 

 

          (ඈ) රගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, භූමිරේ සමාන සවථානයක සිට එි ඉහළම රකාටස දක්වා 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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මනින ලද සිෙසව උස අදහසවරේ.  

 

“වොසය  ළ හැකි  ොමරය”  යනු වර්ග මීටර් 8.0 ප්රමාණයකට රනාඅඩු කාමෙයකි.  එරහත් ඊට නාන 

කාමෙයක්, දිය වැසිකිළියක්, විවෘත ආලින්ත්දයක්, උසවතලයක් රහෝ ගොජයක් ඇුළත් රනාරේ. 

 

“දරෝහල”  යනු රෙෝගීන්ත්ට, දුබලයන්ත්ට, වයසවගතවූවන්ත්ට, සුවවන රහෝ ගර්භනී මාතාවන්ත්ට උවටැන්ත් රහෝ 

ප්රතිකාෙ කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ අනුහුරු කළ රහෝ  ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන රගාඩනැගිල්ලක් 

රහෝ රකාටසක් අදහසවරේ. 

 

“දහෝටලය”  යන්ත්රනන්ත් මහජනයා සඳහා ආහාෙපාන සැපයීරම් වැඩපිළිරවලක් ඇතද, නැතද, ලාභ ලැබීම 

අෙමුණු රකාට රගන පුද්ගලයන්ත්ට ඉඩකඩ සැපයීම සඳහා විර වෂරයන්ත් සැලසුම්රකාට රගාඩනගන 

ලද නැතරහාත් අනුහුරු කෙන ලද රගාඩනැගිල්ලක් අදහසවරේ. 

 

“නිවොස ඉඩ ඩ”  යන්ත්නට මානව වාසසවථානයක් සඳහා හා වයාපාරික පරිරයක් ව රයන්ත් මුළුමනින්ත්ම රහෝ 

ප්රධාන ව රයන්ත් රගාඩනගන ලද රහෝ අනුහුරු කෙන ලද රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ රගයක් 

ඇුළත්රේ. 

 

“නිවොස සංකීර්ණය”  යන්ත්රනන්ත් සංවර්ධන සවථානයක සවථිෙ රපාදු භුක්තිය ඇති නිවාස ඒකක සමූහයක් 

අදහසවරේ.  ඊට තට්ටු නිවාස රප්ළිද ඇුළත්ය. 

 

“ ර්මොන්ත දගොඩනැගිල්ල ”  යන්ත්නට ෆැක්ටරි, කම්හල් සහ ගුදම්ද ඇුළත් රවයි. 

 

“නීතිය”  යන්ත්රනන්ත් 1978 අංක 41 දෙණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිය සහ එි සංර ෝධිත අදහසවරේ. 

 

“බලයලත් මිනින්දෙෝරු හො මට්ටටම් රු”  යන්ත්රනන්ත් ශ්රී ලංකාරේ මැනුම්පති විසින්ත් වෘත්තිරේ නියැීම සඳහා 

බලය රදනු ලැබූ තැනැත්රතකු අදහසවරේ. 

 

“භොරය ෙරණ බිත්තිය”  යන්ත්රනන්ත් එිම බෙට අමතෙව යම් භාෙයකට රුකුල් රදන බිත්තියක් අදහසවරේ. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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“පළොත් අධි ොරිය”  යන්ත්රනි නීතිරේ සඳහන්ත් අර්ථයම ඇත්රත්ය. 

 

 

“බිම්  ට්ටිය”  යන්ත්න ඉඩමක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, යම් ඉඩම එක් තනි තැනැත්රතකුට රහෝ සම 

අයිතිකරුවන්ත් පිරිසකට රහෝ අයිතිවන අවසවථාවකදී මායිම් සලකුණු මගින්ත් සීමා කළ රහෝ මායිම් 

බිත්ති මගින්ත් රහෝ වැටවල් මගින්ත් වටකළ එරමන්ත්ම පළාත් අධිකාරි විසින්ත් අනුමත කෙනු ලැබූ ඉඩමක් 

අදහසවරේ. 

 

“පවත්වොදගන යන ලදි”  යන්ත්රනන්ත් කාර්යක්ෂමව හා නිසි ක්රියාකාරී තත්ත්වයකින්ත් රමන්ත්ම මනා 

අළුත්වැඩියාවකින්ත්  පවත්වාරගන යාම අදහසවරේ. 

 

“උළුවම”  යන්ත්රනන්ත් ගරඩාල්, ගල් කුහෙ රහෝ ඝන රකාන්ත්ක්රීට් ගල්, කළු ගල් රහෝ රවනත් සමාන 

රගාඩනැගිලි ද්රවය රහෝ ඒවා එකට එක් රකාට අනුබද්ධ කිරීමක් රහෝ බදාමයකට පත් කිරීමක් 

අදහසවරේ. 

 

“යොන්ි  සංවොතනය”  යන්ත්රනන්ත් යාන්ත්ත්රික මාර්ගවලින්ත් රහෝ උපක්රම මගින්ත් රගාඩනැගිල්ලකට රහෝ එි 

රකාටසකට වාතය සැපයීරම් රහෝ ඉන්ත් ඉවත් කිරීරම් ක්රියාවලිය අදහසවරේ. 

 

“ස්වභොවි  සංවොතනය”  යන්ත්රනන්ත්  පිටත සුළං නිසා සහ උෂවණත්වය රහෝ රගාඩනැගිල්රල් ඇුළත හා 

පිටත අතෙ වාෂවප පීඩන රවනසවකම් (නැතරහාත් රදකම) නිසා ඇතිවන සංවහන බලපෑරමන්ත් 

රගාඩනැගිල්ලක ජරනල් සහ විවෙ මගින්ත් රගාඩනැගිල්ලකට පිටතින්ත් වාතය සැපයීමක් රහෝ 

රගාඩනැගිල්ලක් ඇුළතින්ත් වාතය ඉවත් කිරීමක් අදහසවරේ. 

 

“පදිංචි පිරිදස් බර”  යනු  රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි රකාටසක පදිංචි පිරිරසව බෙ යනුරවන්ත් අදහසව කෙන්ත්රන්ත් 

යම් රේලාවක රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි රකාටසක පදිංචි සම්පූර්ණ තැනැත්තන්ත්රේ බෙයි. 

 

“අයිති රු” යන්ත්රනන්ත් පළාත් අධිකාරිරේ වරිපනම් ලියාපදිංචි කාර්යාලරේ නම ලියාපදිංචිී ඇති තැනැත්තා  

අදහසවරේ. 

 

“ ොර්යොලය”  යන්ත්රනන්ත් කාර්යාීය පෙමාර්ථයන්ත් තකා රහෝ පරිපාලන ලිපිකරු වැඩ, රපාත් තැබීම, ගණන්ත් 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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තැබීම, ඇඳීම, සංසවකෙණ වැඩ රහෝ බැංකුකෙණ පෙමාර්ථ සඳහා රයාදාගනු ලබන රගාඩනැගිල්ලක් 

රහෝ එි රකාටසක් අදහසවරේ. 

 

“ජදන්ල බිත්තිය”  යන්ත්රනන්ත් කුළුණු හා කණු  අතෙ ොමු නිර්මාණයකින්ත් රගාඩනගන ලද මුළුමනින්ත්ම එක් 

එක් තට්ටුරේදී ආධාෙක ලබන භාෙය රනාදෙන බිත්තියක් අදහසවරේ. 

 

“තොප්පපය”  යන්ත්රනන්ත්  බැල්කනියක රහෝ ආලින්ත්දයක මායිමක් මත ඉදිකළ මිි බිත්තියක් අදහසවරේ. 

 

 

“දවන් කිරීම”  යන්ත්රනන්ත් රගාඩනැගිල්ලක් ුළ ඇති ඉඩකඩ අනුරබදීමක් සඳහා ගල් දැව රහෝ ප්ලාසවික් 

තහඩු නැතරහාත් රවනත් සමාන ද්රවයයක් ප්රරයෝජනයට ගනිමින්ත් සාදන ලද තාවකාලික රහෝ 

පහසුරවන්ත් ඉවත් කළ හැකි සිෙසව ඉදිකිරීමක් අදහසවරේ. 

 

“පොර්ශව බිත්තිය”  යනු විවිධ අයිතිකරුවන්ත්ට අයත් රහෝ විවිධ තැනැත්තන්ත්රේ පදිංචිය සඳහා අෙමුණු කෙන 

ලද යාබද රගාඩනැගිලිවල, ඉඩම්වල රහෝ යම් රගාඩනැගිල්ලක රකාටසක් රවන්ත් කිරීම සඳහා 

රගාඩනැගිල්ලක රකාටසක් වන්ත්නාවූද, ප්රරයෝජනයට ගැනීමට අදහසව කෙන්ත්නාවූද, එම 

රගාඩනැගිල්රල් උසට හා දිගට අනුව ඉදිකෙන ලද බිත්තියක් අදහසවරේ. 

 

“ආබොධිත තැනැත්තො”  යන්ත්රනන්ත් යම් තැනැත්රතකු සහජරයන්ත්ම රනාවූවද, තමාරේ  ාරීරික රහෝ මානසික 

හැකියාවන්ත්රේ අඩුවක් නිසා ජීවන අවසවථා මුළුමනින්ත්ම රහෝ අර්ධ ව රයන්ත් සපුො ගැනීමට 

රනාහැකි තැනැත්රතකු අදහසවරේ. 

 

“මහජන ූජනීය ස්ථොනය”  යන්ත්රනන්ත් පල්ලියක්, රද්ව මැදුෙක්, මුසවලිම් පල්ලියක්, පන්ත්සලක් ව රයන්ත් 

නි වචිතව දක්වා සීමා රකාට ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන රහෝ ප්රරයෝජනයට ගැනීම සඳහා ඉදිකෙන ලද 

රහෝ අනුහුරු කෙන ලද රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ සාමානය ව රයන්ත්  රහෝ ඉඳිට වුවද මහජන 

වන්ත්දනාමාන රහෝ ආගමික උත්සව පවත්වනු ලබන රවනත් සවථානයක් අදහසවරේ. 

 

“සැලසුම් රණ  මිටුව”  යන්ත්රනන්ත් නීතිරේ “8 ආ (1)” වගන්ත්තිය යටරත් පත් කෙන ලද කමිටුව අදහසවරේ. 

 

“බිම්  ැබලි ආවරණ පථය” යන්ත්රනන්ත් රගාඩනැගිල්ල පිිි බිම් කැබැල්රල් මුළු බිම් ප්රමාණයට සාරප්ක්ෂ 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 78 

 

රගාඩනැගිල්රල් මුළු පාකඩ ප්රරද් රේ ප්රති තය අදහසවරේ.  පළලින්ත් මීටෙය ඉක්මවන රනරුම් රහෝ 

බැල්කනි අයත් රගාඩනැගිලි රහෝ එි රකාටසක් අයත් රගාඩනැගිලි සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට බිම් 

කැබලි ආවෙණ පථය ගණනය කිරීරම්දී එවැනි අතිරර්ක වර්ග ප්රමාණයන්ත්ද ඇුළත් කළ යුුය. 

 

“දපොදු දගොඩනැගිල්ල”  යන්ත්රනන්ත් පල්ලියක්, රදේ මැදුෙක්, මුසවලිම් පල්ලියක්, පන්ත්සලක් රහෝ රවනත් රපාදු 

පූජනීය සවථානයක් රහෝ ආගමික උත්සව පවත්වනු ලබන සවථානයක් රනාවන, සාප්පුවක්, 

කාර්යාලයක්, රෙෝහලක් රහෝ මහජන නිරක්තන සවථානයක් ව රයන්ත් පාවිච්චි කෙනු ලබන රහෝ 

ඉදිකෙන ලද රහෝ පාවිච්චියට ගැනීම සඳහා අනුහුරු කෙන ලද රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක්  

අදහසවරේ.  

 

 

“දපොදු වීදිය”  යන්ත්රනන්ත් මහජනයාට ඒ මතින්ත් ගමන්ත් කිරීම සඳහා මාර්ග අයිතිය ඇති හා යම් නීතියක් යටරත් 

රහෝ යම් නීතියක් ක්රියාත්මක කිරීරමන්ත් යම් අධිකාරියකට පැවරී ඇති ඕනෑම ීදියක් අදහසව වන 

අතෙ, ඊට අනුබද්ධ කාණුවක් රහෝ පියමගක්ද ඇුළත්රේ. 

 

“වැරගැන්ූ ද ොන්ීට්ට”  යන්ත්රනි භාවිත සංග්රහරේ 110 ි අන්ත්තර්ගත රත්රුමට තිබිය යුුය. 

 

“අළුත්වැඩියොව”  යන්ත්රනන්ත් යම් රගාඩනැගිල්ලක යළි ඉදිකිරීමක් රනාවන එි සරදාසව හරිගැසවීමක් 

අදහසවරේ. 

 

“දන්වොසි  දගොඩනැගිල්ල”  යන්ත්රනන්ත් රවන්ත්වුනු, අර්ධ ව රයන්ත් රවන්ත්වුනු රහෝ උසවතල නිවසක් රහෝ 

රන්ත්වාසික තට්ටු නිවසක් වැනි මනුෂය වාසය සඳහා සැලසුම් කෙන ලද අනුහුරු කෙන ලද රහෝ 

ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක් අදහසවරේ.  මීට 

රගාඩනැගිල්රල්  රහෝ එි රකාටරසව පදිංචිකරුවන්ත්රේ විරනෝදය පිණිස ඇති බාිෙ 

රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක්ද නැතරහාත් එවැනි රන්ත්වාසික   රගාඩනැගිල්ලක රවනත් 

අන්ත්දමක අනුබද්ධයක්ද අයත්රේ. 

 

 “රැඳවුම් බැම්ම”  යන්ත්රනන්ත්  සෘජුව යම් ද්රවයයක් පාර් වවික විසවථාපනයට ප්රතිරෙෝධ දැක්ීම සඳහා 

ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන බැම්මකි. 

 

“ ොමරය”  යනු බිත්තිවලින්ත් රහෝ රවන්ත් කිරීම්වලින්ත් වටවූ රගාඩනැගිල්ලක යම් රකාටසක් අදහසවරේ. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 79 

 

 

“සනීපොරක්ෂ  පහසු ම්”  යන්ත්රනන්ත් සෘජුව රහෝ  අන්ත් අයුෙකින්ත් රපෞද්ගලික පල්රදෝරු ප්රතිකාර්යක 

පිරියතයකට රහෝ රපාදු පල්රදෝරු පද්ධතියකට සම්බන්ත්ධ වැසිකිළි, රදවුම් රබ්සම්, නාන කාමෙ, 

රදවුම් භාජන සහ රෙදි රසවදීමට ඇති පහසුකම් අදහසවරේ. 

 

“පොසැල”  යනු දැනුම වයාප්ත කිරීම සඳහා සැලසුම් කෙන ලද අනුහුරු කෙන ලද රහෝ ප්රරයෝජනයට  ගනු 

ලබන රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි   රකාටසක් අදහසවරේ. 

 

“දස්වො ගරොජය”  යන්ත්නට රමෝටර් වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම, පින්ත්තාරු කිරීම සහ  රසවදීම සඳහා 

ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක් ඇුළත් රේ. 

 

“පල්දෙෝරුව”  යන්ත්රනන්ත් යම් ද්රවයමය අපතයක් අදහසව වන අතෙ, ඊට ජලජ රොන්ත්රබාෙ හා වාණිජ  

පිරයදුම්ද ඇුළත්රේ. 

 

“පල්දෙෝරු පද්ධතිය”  යන්ත්රනන්ත් යම් පල්රදෝරුවක්, කාණු රප්ළියක්, ගවෙ වලක්, පූතික ටැංකියක් රහෝ 

ඒවාරේ යම් අනුබද්ධයක් අදහසවරේ. 

 

“සොප්පු දහෝ සොප්පු මධයස්ථොන”  යනු භාණඩ විකිණීම මූලික පෙමාර්ථය කෙගත් රවළඳාමක් රහෝ 

වයාපාෙයක් කෙරගන යාම සඳහා ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන්ත්නාවූ සහ මහජනතාවට ප්රරේ  විය හැකි   

රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක් වන අතෙ, ඊට රකාණඩ සැකසීමට, අවසෙපත් නිකුත් කිරීරම් 

නිරයෝජිත, උකසවකරුවන්ත්, රබරහත් ාලා, භාණඩ රසවදීම, පිරිසිදු කිරීම රහෝ අළුත්වැඩියාව සඳහා 

භාෙගන්ත්නා සවථාන රහෝ රවනත් සමාන රවළඳාම් රහෝ වයාපාෙ කෙරගන යනු ලබන 

රගාඩනැගිල්ලක්ද අයත්රේ.   

 

“සම්මත ආ ෘතිය”  යන්ත්රනන්ත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත් තීෙණය කෙනු ලැබිය හැකි සම්මත 

වර්ගයට අයත් ආකෘතියක් අදහසවරේ. 

 

“දසොල්ෙර තට්ටටුව”  යන්ත්රනන්ත්  සෑම මහලකම ඉහළ මුපිට සහ ඊට උඩින්ත් ඇති ඊළඟ මහරල් මුපිට අතෙ 

ඇති ඉඩ අදහසවරේ.  එවැනි මහලක් නැති අවසවථාවක මහරල් ආකෘතිරේ කෙබඳ තලාඳරයි රහෝ 

රවනත් ආවෙණයක යි පැත්තද, ආතතියක් රහෝ කෙබඳ තලාඳයක් යන රදකම නැතිවූ විට,  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 80 

 

වහලරේ පොලවල රහෝ රවනත් ආධාෙකයක් දක්වා වන  සිෙසව උසින්ත් අර්ධයක් අදහසවරේ. 

 

“වීදිය” යන්ත්නට මහජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද වාසසවථාන ඒකක රහෝ රගවල් රදකක රහෝ වැඩි 

ගණනක ප්රරේ  මාර්ගයක් ව රයන්ත් ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන රහෝ ප්රරයෝජනයට ගැනීමට අදහසව 

කෙ ඇති යම් පාෙක්, පියමගක් නැතරහාත් පිළක් අදහසවරේ. 

 

“වීදි දර්ඛොව”  යන්ත්රනන්ත්  පළාත් අධිකාරිය විසින්ත් දක්වා ඇති රහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත් 

පැහැදිලි කෙනු ලැබ ඇති යම් පවත්නා පාෙක අනාගත පුළුල් කිරීම පිළිබඳව රහෝ අනාගතරේ රගාඩ 

නගනු ලබන පාෙක පළල පිළිබඳව යම් ීදියක රදපැත්රත්ම සලකුණු රකාට ඇති රර්ඛාව රහෝ 

රර්ඛා අදහසවරේ. 

 

“දගොඩනැගිල්ල  හැටුම් ද ොටස”  යන්ත්නට රගාඩනැගිල්ලක වහලය, කුළුණක් රහෝ ප්රධාන කණුවක්, 

තලාඳයක්, අත්තිවාෙම, බිත්ති අවලම්බිත, බිමක් රහෝ පියගැටරපළක් අදහසව වන නමුදු ඊට එි 

රදාෙක්, ජරන්ත්ලයක් රහෝ අභයන්ත්තරික රවන්ත් කිරීමක් අයත් රනාරේ. 

 

“අධි ස්ථොපිත භොරය”  රහෝ “අධි ස්ථොපිත පැටවුම”   යන්ත්රනන්ත් නිසල පැටවුම හැෙ අන්ත් සියළු පැටවුම් 

අදහසවරේ. 

 

“තොව ොලි  දගොඩනැගිල්ල”  යන්ත්රනන්ත් යම් නි වචිත කාලයක් තිබීම සඳහා අධිකාරිය විසින්ත් අවසෙ රදනු 

ලැබූ එරහත් එකී කාලසීමාව ඉකුත් වූ පසු කඩා ඉවත් කෙනු ලබන රගාඩනැගිල්ලක් අදහසවරේ. 

 

“උස්තල නිවොස” යන්ත්රනන්ත් තනි පදිංචි නිවසක් ව රයන්ත් සැලසුම් කෙන ලද සහ එබඳු රන්ත්වාසික 

රගාඩනැගිලි ුනකට රනාඅඩු රප්ළියක රහෝ උසව තලයක රකාටසක් නිර්මාණය රකරෙන 

රන්ත්වාසික රගාඩනැගිල්ලක් අදහසවරේ. 

 

“නගර නිර්මොණ ශිල්ී”  යන්ත්රනන්ත් ශ්රී ලංකා නගෙ නිර්මාණ ශිල්පීන්ත්රේ ආයතනය විසින්ත් පවත්වාරගන යනු 

ලබන රල්ඛනරේ නම සඳහන්ත් තැනැත්රතකු අදහසවරේ. 

 

“ගබඩො” යන්ත්නට රවළඳ ද්රවය රහෝ භාණඩ රවළඳාම සඳහා ගබඩා කිරීම පිණිස ප්රධාන ව රයන්ත් 

ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක් ඇුළත්රේ. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 81 

 

 

“තක්දස්රු රු”  යන්ත්රනන්ත් 1975 අංක 33 දෙණ ශ්රී ලංකා තක්රසවරුකරුවන්ත්රේ ආයතන නීතිය යටරත් 

සංසවථාගත කෙන ලද තක්රසවරුකරුවන්ත්රේ ආයතනරේ සංසවථා සාමාජිකයකු අදහසවරේ. 

 

“ආලින්ෙ මග”  යන්ත්රනන්ත් ීදියක පැත්රතන්ත් පිිි ආවෙණය කෙන ලද පියමගක් අදහසවරේ. 

 

“අෙොළ සුදුසු ම්ලත් තැනැත්තො”  යන්ත්රනන්ත් ; 

           (අ)   වෙලත් රහෝ ලියාපදිංචි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිරයකු 

           (ආ)  වෙලත් නගෙ නිර්මාණ ශිල්පි රයකු 

           (ඇ) නීතිය යටරත් සැලැසවමක් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන වැඩවලට අදාළ විෂයක  වෘත්තීය සුදුසුකම්ලත් 

ඉංජිරන්ත්රුවකු 

           (ඈ)  බලයලත් මිනුම්රදෝරු හා මට්ටම්කරුවකු  

           (ඉ)   තක්රසවරුකරුවකු 

           (ඊ) ශ්රී ලංකාණඩුව විසින්ත් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත්තරයිලා සුදුසුකම් ලැබූ රවනත් යම් තැනැත්රතකු 

                   යනාදී නි වචිත ක්රෂවරයට වෘත්තීය සුදුසුකම් ලැබූ යම් තැනැත්රතකු  රහෝ ෙජය විසින්ත් අදාළ     

වෘත්තිය සඳහා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු රලස පිළිගනු ලබන අයකු. 

  

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 82 

 

9.3  ලොප හො  ලොපිය රණ දරගුලොසි 

9.3.1 දපොදු  ලොපි රණ දරගුලොසි 

පහත දැක්රවන නිරයෝග රමම සැලැසවරම් රපාදු නිරයෝග රලස බලපැවැත්රේ. 

1. කලාපිකෙණ සැලැසවම මගින්ත් යම් සවථානයක් රහෝ රද්පලක් යම් විර විත භාවිතාවක් 

සඳහා නම් කෙ රනාමැති විටදි  එවකට පවතින භූමි භාවිතය අනුව එම භාවිතය පිිටා 

ඇති ප්රරද් රේ  භූමි භාවිතා කලාපය සැලකිල්ලට රගන එම භාවිතය සදහා ඉඩ දිය 

හැක. 

2. යම් සවථානයක් රහෝ රද්පලක් යම් විර විත භාවිතාවක් සඳහා පමණක් නම් කෙ ඇති 

විටදි එම සවථානය රහෝ රද්පල එම නම් කෙන කාර්ය සඳහා පමණක් රයාදාගත යුුය. 

3. සංවර්ධන බලපරයකින්ත් අනුමත කෙනු ලැබු භාවිතයක් හැෙ යම් සවථානයක් රහෝ 

රගාඩනැගිල්ලක් යම් පුද්ගලයකු විසින්ත් රවනත් භාවිතයකට රනාගත යුුය. 

4. රම් බිම් රකාටසක් රහෝ රගාඩනැගිල්ලක් විර වෂ භාවිතයක් සඳහා රවන්ත්කෙ රනාමැති 

විට එි භාවිතය එය පිිටා ඇති භූමි භාවිතා කලපරේ භාවිතයන්ත්ට අනුකුල විය යුුය.  

එරසව නැරත හාත් එි භාවිතය රවනසව කෙන රලස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත් 

නියම කල හැකිය.   

5. යම්කිසි රද්පලක් කලාප රදකකට රහෝ වැඩි ගණනකට ඇුළත්වන විට එබදු බිම් 

කට්ියක්  සංවර්ධන සැලැසරම් අෙමුණුවලට ඉතාමත් ිතකෙ වන කලාපයට ඇුළත් 

වන රසව සැලකිම නීතයානුකූල වනු ඇත. 

6. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ පූර්ව අනුමැතියකින්ත් රතාෙව සැලසුම් හා රගාඩනැගිලි 

නිරයෝග වල උප රල්ඛන VI සඳහන්ත් කිසිදු භූමියක් රහෝ රගාඩනැගිල්ලක් ( පුො 

විදයාත්මක හා  ර එතිහාසික විනාකම ඇති )රවනසව කිරිමට අලුත්වැඩියාවන්ත් රහෝ 

කඩා බිද දැමිමක් විකෘති කිරිමකට රහෝ අලාභහානියකට ුඩු රදන කිසිදු කටයුත්තක් 

සිදු රනාකල යුුය.   

7. පුොවිදයාත්මක, පුොණ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය ක්රම සම්බන්ත්ධව සහ ජාතික උරුමයන්ත් 

සම්බන්ත්ධව සිය රගාඩනැගිලි සහ භූමි භාගයක් පවතින ආකාෙරයන්ත් සංෙක්ෂණය කළ 

යුු අතෙ, වැඩි දියුණු කිරීමක් රහෝ ප්රතිසංසවකෙණය කිරීමක් සිදු කිරීරම්දී හා නව 

ඉදිකිරීමක් සිදුකිරීරම්දී පුොවිදයාත්මක අගයන්ත් ආෙක්ෂා වන පරිදි සැලසුම් කළ යුු 

අතෙ, ඒ සඳහා පුොවිදයා රදපාර්තරම්න්ත්ුරේ නිර්රද් ය ලබාගත යුු ය. 

8. සියලුම කලාප වල  ුළ රගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම සදහා ඉල්ලුම් කෙන විටදි එි බාිෙ 

රපනිම සම්බන්ත්ධරයන්ත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත් රදනු ලබන උපරදසව අනුව 

රගාඩනැගිල්ල ඉදිකල යුු රේ. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 83 

 

9. ඉහත 6 අනුව එි සඳහන්ත් කලාප වල දැනටමත් ඇති රගාඩනැගිලිවල උස, වර්ණය 

ඉදිකිරීමට රයාදාගන්ත්නා ද්රවයය සහ ගෘහ නිර්මාණ සම්බන්ත්ධරයන්ත් ඉහත උපරදසවවලට 

අනුව රවනසව කෙගන්ත්නා රලස රහෝ නවිකෙණය කෙන රලස නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය විසින්ත් සුදුසු පිරිදි නියම කල හැකිය.  

10. කලාපීකෙණ සැලැසවම මගින්ත් නම් කෙන ලද එක්, එක් කලාපය ුළ කිසියම් ඉදිකිරීමක් 

සිදුකිරීරම්දි ඉදිකිරිම් කල හැකි රගබිම් අනුපාතය සැලසුම් හා රගාඩනැගිලි නිරයෝග 

වල උපරල්ඛණ III (ඇ) ආකෘතිරයි දක්වා ඇත. 

11. ඒ.බී.සි.රරවණිරේ මාර්ග හා අරනකුත් මාර්ග සඳහා ීථි රර්ඛා හා රගාඩනැගිලි රර්ඛා  

රවන රවනම සැලසුම් හා රගාඩනැගිලි නිරයෝගවල උපරල්ණ III (ඈ)  ආකෘතිරයි 

දක්වා ඇත. 

12. ඉහත අංක 10 නිරයෝගයට අමතෙව පවතින මාර්ග සහ අලුතින්ත් ඉදිවන මාර්ගවල රහෝ 

11 නිරයෝගරේ දැක්රවන මාර්ගවල රගාඩනැගිලි රර්ඛා සීමා හා ීථි රර්ඛා සිමාව 

නිර්ණය කිරීම, සංර ෝධනය කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින්ත් කලින්ත් කලට 

ගැසට් මගින්ත් ප්රකා යට පත් කෙනු ඇත.   

13. කිසියම් සවථානයකට රහෝ ඉඩම් කැබැල්ලකට යාබදව ජල මාර්ගයක් රහෝ ජල 

මුලාරයක් පිිටා ඇති විට ඒවාරේ ජල මාර්ග ෙක්ෂිතය අදාල ජල මාර්ගරේ ඉවුරර් සිට 

නිර්ණය කෙනු ලැරබ් .  රමය සැලසුම් හා රගාඩනැගිලි නිරයෝගවල උපරල්ණ VII 

අනුකූල විය යුුය. 

14. ඉහත 12 නිරයෝගයට අමතෙව පවතින්ත් ජල මාර්ග සහ අලුතින ඉදිවන රහෝ සවවාභාවිකව 

ඇතිවන ජල මාර්ග සඳහා ෙක්ෂිත නිර්ණය කිරිම, සංර ෝධනය කිරීම නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින්ත් කලින්ත් කලට ගැසට් මගින්ත් ප්රකා යට පත් කෙනු ඇත. 

15. අන්ත්තොකාරි හා අනාෙක්ෂිත රවළඳ කටයුු සැලසුම් හා රගාඩනැගිලි නිරයෝග වල 

උපරල්ඛණ IX  අනුකුල විය යුු අතෙ, රමම කටයුු සදහා මධයම පරිසෙ අධිකාරිරේ 

සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ පුර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුුය.  

16. ආගමික සවථානයන්ත්ි රගාඩනැගිල්ලක්, භූමියක් ,ප්රතිමාවක් සංරක්ත හා සලකුණු 

ඉදිකිරීම සවථානගත කිරීම, භාවිතය රවනසව කිරීම, ප්රකා යට පත් කිරීම ප්රසිද්ධ කිරීම 

ර රහෝ වැඩි දියුණු කිරීමට අදහසව කෙන විටදි අදාල සවථානරේ සිට කි.මී. 0.5 ක් 

අෙයකින්ත් යුත් ප්රරද් ය ුල පදිංචි ජනතාවරේ විරෙෝධතාවයක් රනාමැති බව 

අයදුම්කරු සනාථ කල යුුය. 

17. කලුගල් කර්මාන්ත්තය, හුනුගල් කර්මාන්ත්තය , දැව කර්මාන්ත්තය, පතල් හා කැණීම් 

කටයුු සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ මුලික සැලසුම් නිොකෙණ 

අනුමැතියකින්ත් රතාෙව ඉහත කටයුු සඳහා කිසිදු ආයතනයක් විසින්ත් අවසෙ රනාදිය 

යුුය. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 84 

 

18. මුලික සැලසුම් නිොකෙණ ලිපිරේ සඳහන්ත් ආයතනවල අනුමැතිය ලබාරගන ඒවාරේ 

පිටපත් සමග අදාල කර්මාන්ත්තය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ අනුමැතිය සඳහා 

ඉදිරිපත් කල යුුය. අදාල කර්මාන්ත්තය සඳහා අවසෙ රදනු ලබන්ත්රන්ත් අදාල ආයතන 

මගින්ත් එකී කර්මාන්ත්ත කටයුු සඳහා ලබාදී ඇති නිර්රද්  සලකා බලා වන අතෙ, එම 

කර්මාන්ත්තය ආෙම්භ කල යුු ආකාෙය අවසාන කල යුු ආකාෙය එකී රදනු ලබන 

අවසෙ පරරේ රකාන්ත්රද්සිවලට අනුකූල විය යුුය. 

19. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට සුදුසු යැයි හැ ර ඟන අවසවථාවකදි කිසියම් සංවර්ධන 

ප්රරද් යක් ගැසට් මගින්ත් ප්රකා යට පත් කිරීරමන්ත් එම ප්රරද් ය විර වෂ සංවර්ධන 

ප්රරද් යක් ව රයන්ත් අර්ථ නිරුපනය කල හැකිය.  එනම්  

i. විර වෂ නිවාස වයාපෘති කලාපය 

ii. සවවාභාවික විපත්වලට ලක්විය හැකි විර වෂ ආෙක්ෂිත කලාපය 

iii. හඳුනාගත් විර වෂ  සංෙක්ෂිත කලාප ( වනාන්ත්තෙ, වන වගාව, ගෘහ 

නිර්මානාත්මක විනාකමින්ත් යුත් රගාඩනැගිලි හා ප්රරද්  , ඓතිහාසික 

පුො විදයාත්මක හා රසෞන්ත්දර්යාත්මක ප්රරද්  ) 

20. ඉහත 19 නිරයෝගරේ සඳහන්ත් විර වෂ ප්රරද්  ුළ භූමිය භාවිතා කිරීම කිසියම් 

ඉදිකිරීමක් ආෙම්භ කිරීම සඳහා විර වෂ නියමතා පැනීම හා අව යතාවන්ත් දැක්ීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත් සිදුකෙනු ලැබිය හැක.   

21. ඉහත 19 නිරයෝගරේ සඳහන්ත් විර වෂ ප්රරද්  ප්රකා යට පත් කල විටදි 1 නිරයෝගරේ 

කලාපීකෙණ සැලැසවරම් එම භූමිය සුදුසු පරිමාණයකින්ත් නියමිත රර්ඛා රයදීරමන්ත් වර්ණ 

රහෝ රවනත් සලකුණු මගින්ත් එකී විර වෂ ප්රරද් ය රවන්ත්කෙ දක්වනු ලැරබ්. 

22. ඉහත 1 නිරයෝගරේ කලාපීකෙණ සැලැසවරම් රපන්ත්වා දි ඇති භූමි භාවිත කලාප මායිම් 

රබාරහෝවිට පදනම්ී ඇත්රත් පවතින මහා මාර්ග, අුරු මාර්ග, ජල මාර්ග රහෝ එවැනි 

මායිම් රනාමැති අවසවථාවකදි නගෙ මැනුම් සිතියම් වල රපන්ත්වා ඇති රද්පලවලට අදාල 

මායිම් අනුවය. 

 

23. කිසියම් විර වෂ භාවිතයක් සඳහා රවන්ත්කෙ රනාමැති සැම බිම් රකාටසක්ම හා 

රගාඩනැගිල්ලක්ම රමි සඳහන්ත් කෙ ඇති භාවිත කලාපයක උප රකාටසක් බවට පත් රේ. 

i. කලාප අංක 01 - රසෞඛය රසවවා ආශ්රිත කලාපය 

ii. කලාප අංක 02 - ඉහළ ඝනත්ව මිර කලාපය 

iii. කලාප අංක 03 -පරිපාලන හා රන්ත්වාසික කලාපය 

iv. කලාප අංක 04 - මධයය ඝනත්ව රන්ත්වාසික කලාපය 

v. කලාප අංක 05 - අඩු ඝනත්ව රන්ත්වාසික කලාපය 

vi. කලාප අංක 06 -ආෙක්ිත හා සංරේදී කලාපය 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 85 

 

 

24. කලාපීකෙණ සැලැසවරම් රපන්ත්වා දි ඇති කිසියම් මායිම් රහෝ කලාප පිළිබඳව සැහීමකට 

පත් රනාවන අවසවථාවන්ත්ිදි පහත සඳහන්ත් විධිවිධාන බලපානු ලැරබ්. 

i. කලාපීකෙණ සැලැසවරම් රපන්ත්වා දී ඇති පරිදි දිගින්ත් සහ පළලින්ත් කලාපීය 

මායිම් ඉරි සඳහන්ත් කෙ රනාමැති නම් භූමිය රහෝ ඉඩම් රකාටරසව  මායිම්, දුම්රිය 

මාර්ග මායිම් , ඇලරදාල මාර්ග ආදිය කලාපරේ මායිම් ඉරි රලස අනුගමනය 

කෙනු ලැරබ්. 

ii. මායිම් පිළිබඳ ගැටළු අවසවථාවක් ඇතිවිට ඒ පිළිබඳ අවසාන තිෙණය නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය සු රේ.  නමුත් බිම් රපරදස භාවිතා කිරීම සීමා කිරීම රහෝ 

තහනම් කිරීම රමම වයවසවථාවලින්ත් පනවා ඇති තහනම් ලිිල් කිරීම අලුත් 

තහනම් පැනීම රහෝ ප්රරද් ය සඳහා නියම කෙ ඇති කර්තවයයන්ත් ඉටුකෙ 

ගැනීම සඳහා රවනත් වයවසවථා පැනීම අධිකාරිය විසින්ත් සිදුකෙනු ලැරබ්.   

 

25. රමම නියමතා වල කවෙ ආකාෙරයන්ත් සඳහන්ත් වුවද අධිකාරිය විසින්ත් සංවර්ධන 

සැලැසවරම් අෙමුනු ඉටු කෙගනු පිණිස කවෙ රහෝ බිම් කට්ියක් භාවිතයට ගැනීම කවෙ 

රහෝ සංවර්ධන  ක්රියාවක් තහනම් කිරීම රහෝ සීමා කිරීම රහෝ ලිිල් කිරීම රහෝ නව 

නියමතා හඳුන්ත්වාදීම කල හැකි වන්ත්රන්ත්ය. 

26. විර විත දර් ණ පථ සිත සවථානවල රගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කෙන විට 

එම දර් ණ පථ ආෙක්ෂා කිරීම සම්බන්ත්ධරයන්ත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත් 

රදන ලද උපරදසව අනුව රගාඩනැගිල්ල සැලසුම් කිරීම, නිර්මාණය කිරීම හා ඉදිකිරීම් 

කිරීම කළ යුු රේ. 
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9.3.2  ලොීය රණ සිතියම 

සිතියම අං  3.1 :  ලොීය රණ සැලැස්ම 
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.19.3.2   ලොීය රණ සැලැස්ම හැදින්වීම 

කලාපීකෙණ සැලැසවම සැකසීම සදහා සංවර්ධන පීඩන වි වරල්ෂණය, බෑවුම් කලාප වි වරල්ෂණය, ජීවත් 

ීමට සුදුසු කලාප වි වරල්ෂණය හා දොගැනීරම් හැකියා වි වරල්ෂණය යන වි වරල්ෂණයන්ත් පදනම් කෙ 

ගන්ත්නා ලදී. 

සංවර්ධන පීඩන වි වරල්ෂණය සදහා පවත්නා ජනගහන ඝනත්වය, නිවාස ඝනත්වය, යිතල පහසුකම්වල 

වයාප්තිය, ජනගහන වර්ධන රේගය, මාර්ග ඝනත්වය යන වි වරල්ෂණයන්ත් පාදක රකාට ගන්ත්නා ලදී. රමම 

සියළු වි වරල්ෂණයන්ත් භූරගෝලිය රතාෙුරු පද්ධතිය (GIS) හෙහා ඒ ඒ වි වරල්ෂණයන්ත්රේ බලපෑම අනුව 

බෙ තබා සංවර්ධන පීඩන වි වරල්ෂණය සකසා ගන්ත්නා ලදී. (සිතියම අංක 3.2 ) 

බෑවුම් කලාප වි වරල්ෂණය සදහා ප්රධාන ව රයන්ත්ම භූ වි මතාවරේ බෑවුම සැලකිල්ලට ගන්ත්නා ලදී. ඒ 

අනුව බදුල්ල මහ නගෙ සීමාව මුහුදු මට්ටරම් සිට මීටර් 625 සිට මීටර් 1025 දක්වා උසක් දක්වා වයාප්ත ී 

ඇත. රමම උස සීමාරවි බෑවුම සලකා බලන විට නගෙ මධයය තැනිතලා භූ විෂමතාවයක් රලසත්, 

මධයරේ සිට නගෙය වටා කදු පන්ත්තීන්ත්රගන්ත් වටවූ බෑවුම් ප්රරද්  වලින්ත්නුත් සමන්ත්විත රේ. බෑවුම අං ක 0 

සිට අං ක 68 දක්වා රේ. (සිතියම් අංක 3.3 ) 

ජීවත් ීමට සුදුසු පරිසෙ කලාප වි වරල්ෂණය සදහා නාය යෑම් අවදානම කලාප, ගංගා ෙක්ෂිත යන 

අවදානම් කලාප මූලිකව ඉවත් කෙන ලදී. පසුව මාර්ග ඝනත්වය, රගාඩනැගිලි ඝනත්වය, යිතල 

පහසුකම් වයාපෘතිවල භූරගෝලිය රතාෙුරු පද්ධතිය හෙහා වි වරල්ෂණය කෙ සිතියම අංක3.4 පරිදි ජීවත් 

ීමට සුදුසු පරිසෙ කලාප වි වරල්ෂණය කෙන ලදී. 

 

  

සිතියම අංක 3.2  : බදුල්ල සංවර්ධන පීඩන 

වි වරල් ණය 
සිතියම අංක 3.3 : බදුල්ල බෑවුම් කලාප 

වි වරල් ණය 

සිතියම අංක 3.4 : ජීවත් ීමට සුදුසු පරිසෙ 

කලාප වි වරල් ණය 
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සංවර්ධනය දො ගැනීරම් ධාරිතා වි වරල්ෂණය සදහා සංවර්ධන කළ හැකි හා රනාහැකි ප්රරද්  හදුනා ගන්ත්නා ලදී. 

නාය යෑම් අවදානම් කලාප, අං ක 40ට වැඩි බෑවුම් ප්රරද් , ගං වුෙ අවදානම් කලාප, ජල ෙදවන සවථාන, වන 

ෙක්ෂිත, කුඹුරු ඉඩම්,ජල මූලාර සංවර්ධනය කළ රනාහැකි භූමි පරිරභෝජනයක් රලස රවන්ත් කෙන ලදී. නාය යෑම් 

උවදුෙ අවම හා තැනිතලා භූමි ප්රරද් , සංවර්ධන වයාපෘති,යිතල පහසුකම් සදහා රවන්ත්ව ඇති ප්රරද්  සංවර්ධනය 

කල හැකි භූමි පරිරභෝජනයක් රලසත් රවන්ත් කෙවා ගන්ත්නා ලදී. පසුව රමම භූමි පරිරභෝජන ෙටාවන්ත් අතෙ 

අනුපාතය ග්රාම රසවවා වසම් මට්ටමින්ත් සකසා ගන්ත්නා ලදි. ග්රාම රසවවා වසම් මට්ටමින්ත් පවත්නා ජනගහනය 

අනුව ඒක පුද්ගල භූමි පරිරභෝජනය සමග රමම අනුපාතය සලකා බලා දො ගැනීරම් ධාරිතා වි රල්ෂණ 

රසායා ගන්ත්නා ලදී. 

රමරලස වි වරල්ෂණයක් කෙ සකසා ගත් ඒ ඒ වි වරල්ෂණය භූරගාලිය රතාෙුරු පද්ධතිය (GIS) හෙහා 

ඒ ඒ අං යට අදාළ බලපෑම අනුව බෙ තබා බදුල්ල මහ නගෙ සීමාව කලාප 6 කට රවන්ත් කෙ ගන්ත්නා ලදී. 

එරලස සකසා ගත් කලාප පහත පරිදි රේ. 

1. කලාප අංක 01 - රසෞඛය රසවවා ආශ්රිත කලාපය 

2. කලාප අංක 02 - ඉහළ ඝනත්ව මිර කලාපය 

3. කලාප අංක 03 -පරිපාලන හා රන්ත්වාසික කලාපය 

4. කලාප අංක 04 - මධයය ඝනත්ව රන්ත්වාසික කලාපය 

5. කලාප අංක 05 - අඩු ඝනත්ව රන්ත්වාසික කලාපය 

6. කලාප අංක 06 -ආෙක්ිත හා සංරේදී කලාපය 

බදුල්ල නාගරික බල සීමා ප්රරද් ය ුල පවත්නා සෑම බිම් රකාටසක්ම හා රගාඩනැගිල්ලක්ම 

කලාපීකෙණ සැලැසවරමි දක්වා ඇති කිසියම් භාවිතයක් සඳහා රවන්ත් කෙ ඇත.   
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9.3.3  ලොප ගුණ ය 

බදුල්ලසංවර්ධන සැලැසවම ුලින්ත් අරප්ක්ෂිත අනාගත දැක්මට අනුව භූමි පරිරභෝජනය සැකසීම උරදසා 

කලාප ගුණකය සකසනු ලැරබ්. කලාප ගුණකය යනු, ඒ කලාපරේ පවතින පාරිසරික, සමාජයීය, ආර්ථික 

තත්වයන්ත් මත අරප්ක්ෂිත දැක්ම ලගා කෙ ගැනීමට සැකසු අගයකි. රමිදි සියළු ඉඩම් ිමිකාරිත්වය සදහා 

කලාපරේ ඇති විභවතාවයන්ත් මත පවතින ඉඩරම් ප්රමාණය අනුව සංවර්ධනය කිරිරම් සාධාෙණ 

ප්රමාණයක් ිමිරේ. 

බදුල්ල සංවර්ධන සැලැසවරම් 2030 දැක්ම වන පරිපාලන හා සුව රසවවා නගෙය බිි කිරිම සදහා පරිපාලන 

ආයතන හා රසෞඛය රසවවා අං යට මූලිකත්වයක් දිමට අරප්ක්ෂිතය. ඒ අනුව පෙමාර්ථ රලස කලාපරේ 

පරිපාලන හා  රසෞඛය රසවවා සැපයුම් සදහා ගැලරපන ආකාෙයට රවනසව කිරීමට රයෝජිතය. 

ඒ අනුව කලාපීකෙණ සැලසවමට අනුව සකසා ගත් කලාප 6න්ත් පරිපාලන ආයතන හා රසෞඛය රසවවා 

වයාප්තිය පුළුල් කිරිම උරදසා කලාප ුනක් මූලිකව රවන්ත් කෙ ඇත. එරසවම රමම රසවවා වයාප්තිය බෑවුම් 

ප්රරද් වල ඇති සංරේදි ප්රරද් වලට වයාප්ත රනාවන ආකාෙයට සිදු කිරිමටද රයෝජිතය. නගෙ මධයය 

පවත්නා සීමිත ඉඩකඩින්ත් උපරිම ඵලදායිතාවයකුත්, නගෙරයන්ත් ඈත් වන විට අඩු රගාඩනැගිලි 

ඝනත්වයක් ඇති කෙීම සදහා කලාප ගුණකය නිර්මාණය   කෙ ඇත. 

පළමුව කලාප ගුණකය සඳහා ඒ ඒ කලාප මට්ටමින්ත් පවත්නා සංරේදීභාවය, සංවර්ධන විභවතාවය හා 

දොගැනීරම් හැකියාව වි වරල්ෂණය කෙ හඳුනා ගන්ත්නා ලදී. ඒ ඒ කලාපවල රන්ත්වාසික ප්රජාවත්, රසවවා 

වයාප්තිය මත පැමිරණන සංක්රමණික ප්රජාවත් රදවනුව හදුනාගන්ත්නා ලදී.පසුව අරප්ක්ෂිත දැක්මට අනුව 

හා පවත්නා සංරේදිභාවය මත ඒ ඒ කලාපවල අරප්ක්ෂිත රසවවා වයාප්තිය මත ඇතිවිය යුු රන්ත්වාසික හා 

සංක්රමණික ප්රමාණය තීෙණය කෙන ලදී. එිදි ඒ ඒ කලාප අනුව තීෙණය කළ උපකල්පන පහත පරිදි රේ. 

වගුව අං  3.1 :   ලොපයන්හි පවත්නො තත්ත්වයන් අනුව  ලොප ගුණ ය සඳහො භොවිත  ළ උප ල්පන 

 ලොපය උප ල්පන 

දසෞඛය දස්වො  ලොපය i. බදුල්ල පළාත් මහ රෙෝහලි රසවවා ප්රරද් රයන්ත් පැමිරණන 

ජනගහනය රදගුණයක් දක්වා වර්ධනය ීම.  

ii. බදුල්ල පළාත් මහ රෙෝහල, ශික්ෂණ රෙෝහලක් රලස රසෞඛය රසවවා 

සැපයුම්කරු බවට පත් ීම. 

iii. ඌව රවල්ලසවස වි වව විදයාලය හා බැදුණු වවදය පීඨය, ජාතික රහද 

පුහුණු ආයතනය තව දුෙටත් වර්ධනය ීම. 

iv. වර්තමාන රෙෝහල ආශ්රිත ිසව ඉඩම් බදුල්ල මහ රෙෝහරලි රසවවා 

ප්රරද් ය රලස පුළුල් ීම. 

v. රෙෝහල පදනම් කෙරගන රපෞද්ගලික රසෞඛය රසවවා 

සැපයුම්කරුවන්ත්රේ රක්න්ත්ද්රගත ීම. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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මිශ්ර  ලොපය i. නගෙය පුො විසිරි ඇති පළාත්වල, දිසවත්රික්ක හා ප්රාරද්ශිය ව රයන්ත් 

වැදගත් පරිපාලන අයාතන, මිර කලාප ුල වයාප්තව ඇති පරිපාලන 

ආයතනවලට රක්න්ත්ද්රගත ීම. 

ii. පසවසෙ, මීගහකුවුල, රේවැල්ින්ත්න, ඇටම්පිිය ආදි ප්රරද්  වල 

ප්රධාන රසවවා නගෙය බදුල්ල රලස පැවතීම ඒ ආකෙරයන්ත්ම පැවතීම 

iii. බණඩාෙරවල හැරුණුරකාට කලාපරේ  ප්රධානතම වාණිජ රසවවා 

සැපයුම් කරු බදුල්ල බවට පත් ීම 

iv. පවත්නා ඉහළ රන්ත්වාසික ඉල්ලුම ඒ ආකෙරයන්ත්ම පැවතීමත්, එම 

රන්ත්වාසික ප්රජාවරේ වදනික අව යතා සපුොලිය හැකි රසවවා 

සැපයුම්කරු බවට පත් ීම. 

පරිපොලන හො දන්වොසි  

 ලොප 

i. පවත්නා උසසව අධයපන ආයතනවල වර්ධනයක් සිදු ීම. 

ii. පවත්නා අධයාපනික ආයතන වර්ධනයක් සිදු ීම 

iii. පවත්නා අඩු ආදායම් නිවාස, නිවාස සංකීර්ණ රලස ඉදි ීම. 

iv. ඉහළ ඝනත්වයක් සිත රන්ත්වාසික වර්ධනය 

v. ඌණ භාවිත ඉඩම් පරිපාලන ආයතන සදහා රයාමු කිරිම. 

දන්වොසි   ලොපය i. පරිපාලන ආයතන වල වයාප්තිය සිමා සිතව වර්ධනය කිරිම. 

ii. රන්ත්වාසික භාවිතය සදහා පවත්නා සුදුසුම කලාපය බවට පත් ීම. 

iii. අධයාපනික පරිපාලන රන්ත්වාසික හා වාණිජ භාවිතයන්ත්රේ 

සම්මිරනයක් රලස පැවතීම. 

උප දන්වොසි   ලොපය i. බෑවුම් ප්රරද් වල සිමා සිත ඉදිකිරිම. 

ii. ඉහළ ජනගහනයක් සිත රසවවා සවථාන වල අවම වයාප්තිය. 

සංදේදි  ලොපය i. කිසිදු සවථිෙ ඉදි කිරිමක් සිදු රනාකිරිම. 

ii. ආෙක්ෂිත පාරිසරික කලාප රලස පැවතීම. 

 

ඉහත වගුව අංක...... උපකල්පන පදනම් කෙරගන ඒ ඒ කලාප වලට අරප්ක්ෂිත රන්ත්වාසික හා සංක්රමණික 

ප්රජාව ගනණය කෙ ඇත. පසුව එම අරප්ක්ෂිත ප්රජාවට අව ය වන මුළු බිම් ඉඩම් ප්රමාණය ගණනය කෙන 

ලදී.එිදි ඒ ඒ කලාප වල සවවාභාවය මත අව ය වන ඒක පුද්ගල බිම් ප්රමාණය වගුව අංක... පරිදි ගණනය 

කෙන ලදී. 

 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 91 

 

වගුව අං  3.2  :  ලොප අනුව අවශය වන ඇස්තදම්න්තුගත ඒ  ුද්ගල බිම් ප්රමොණය 

 

 ලොපය ඇස්තදම්න්තුගත 

අදප්පක්ෂිත සංක්රමණි  

ප්රජො ව 

ඇස්තදම්න්තුගත  ඒ  

ුද්ගල භූමි ප්රමොණය 

විස්තරය 

දසෞඛය දස්වො 30,000 15 රෙෝගීන්ත් සදහා අව ය 

ඉඩ ප්රමාණය 

මිශ්ර  ලොපය 50,000 10 අයතනික රසවවා සදහා 

අව ය ඉඩ ප්රමාණය 

පරිපොලන හො 

දන්වොසි   ලොප 

7,500 10 ආයතනික හා වාණිජ 

රසවවා සදහා අව ය ඉඩ 

ප්රමාණය 

දන්වොසි   ලොප 30,000 15 ආයතනික හා වාණිජ 

රසවවා සදහා අව ය ඉඩ 

ප්රමාණය 

උප දන්වොසි   ලොප 10,000 10 වාණිජ රසවවා හා 

අධයාපනික රසවවා සදහා 

අව ය ඉඩ ප්රමාණය 

 

පවත්නා සංවර්ධනය කළ හැකි ඉඩ ප්රමාණය සැලකිරම්දි මුලින්ත් හදුනා ගත් සංරේදි හා අරප්ක්ෂිත කලාප 

ඉවත් කෙ සංවර්ධනය රයාදාගත හැකි දළ සංවර්ධන භූමි ප්රමාණය ඒ ඒ කලාප මට්ටමින්ත් ගණනය කෙන 

ලදී. අවසානරේදි ගණනය කෙන ලද ප්රජාව සදහා අව ය මුළු ඉඩ ප්රමාණය පවත්නා සංවර්ධනය කළ හැකි 

ඉඩම් ප්රමාණයක් රබදා කලාප ගුණකය ගණනය කෙ ඇත. 

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 92 

 

 ලොප සංගුණ ය ගණනය කිරීදම් ක්රියොවලිය 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

වර්තමාන ඉඩම් පරිහෙණරයන්ත් සංවර්ධනය ී ඇති භූමි ප්රමාණය  ගණනය කිරීම 

 

එක් පුද්ගලරයක් භාවිතා කෙන අවකා ය අනුව එම ඝනත්ව කලාපයන්ත්ි ඉඩම් පරිහෙණ ෙටාව අනුව අනාගත 

සැරිසෙණ ජනගහනය ගණනය කිෙම (මුලාරය අධයනරයන්ත්) 

Engineering Tool Box , (2001).(online) Available at, https://www.engineering tool box.com 

එක් පුද්ගලරයක් භාවිතා කෙන අවකා ය අනුව එම ඝනත්ව කලාපයන්ත්ි ඉඩම් පරිහෙණ ෙටාව අනුව අනාගත 

රන්ත්වාසික ජනගහනය ගණනය කිෙම (මුලාරය අධයනරයන්ත්) 

Engineering Tool Box , (2001).(online) Available at, https://www.engineering tool box.com 

 

2030 වන විට මුළු සංසෙණ හා රන්ත්වාසික ජනගහණය සඳහා අව ය අවකා ය ගණනය කිරීම 

• සංවර්ධන පීඩන නැඹුරුතාවය අනුව රසෞඛය අං රේ සිදුවන 
වර්ධනය 

• රසවවා වයාප්තිය නගෙ මධයයට සංරක්න්ත්ද්රණය ීම 

• භූමිරේ පාරිසරික සංරේදීභාවය මත 30% භූමි ප්රමාණයක් 
සංෙක්ෂණය කිරීම 

සංවර්ධන සැලසුරම් රයෝජිත අෙමුණු හා ඉලක්ක සාක්ෂාත් කෙ ගැනීම සඳහා අනාගතරේදී ඉඩම් පරිහෙණ 

ක්රියාකාෙකම් රවනසව වන ආකාෙය අනුව උපායශීී උපකල්පන හා නිර්ණායක තීෙණය කිරීම 

 

ඉහත නිර්ණායක හා උපකල්පන අනුව එක් එක් ඝනත්ව කලාපයන්ත්ි පවතින ඉඩම් පරිහෙණ කටයුු 

සඳහා අව ය  ප්රති තයන්ත් රවන්ත් කිරීම. 

 

රයෝජිත අෙමුණු හා ඉලක්ක අනුව සංවර්ධනය කළ හැකි ඉඩම් හඳුනා ගැනීම (රන්ත්වාසික, 

වාණිජ,ආයතනික ආදී) 

 

2030 අරපක්ිත අවකා  ප්රමාණයල පවත්නා සංවර්ධනය කළ හැකි භුමි ප්රමාණරයන්ත් රබදා කලාප සංගුණකය 

ලබා ගැනීම 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |        ඌව පළාත- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 93 

 

 

 ලොප සංගුණ ය ගණනය කිරීම 

 

කලාපසංගුණකය =  

(Zone Factor)          

 

 

රමරසව හඳුනාගත් කලාපයන්ත්රේ කලාප සංගුණකය (Zoning Factor) අනුව ඒ ඒ කලාපවල සංවර්ධන 

කටයුු සඳහා වන සාධාෙණ ඉඩ පුමාණය ිමි රේ. 

 

 

 

  

 

අනාගතරේ අරප්කිත අවකාශීය ඉඩ ප්රමාණය 

වර්තමානරේ පවතින ඉඩම් ප්රමාණය 

 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 94 

 

9.3.4  ලොීය රණ දරගුලොසි හො සංවර්ධන විභවතො 

9.3.4.1  ලොප අං  1 -දසෞඛය දස්වො ආශ්රිත  ලොීය දරගුලොසි 

 

වගුව අං  3.3 :  ලොප අං  1 සංවර්ධන විභවතො 
 
 

කලාප අංකය 1 

සංවර්ධනක
ලාපය 

රසෞඛය රසවවා ආශ්රිත කලාපය 

කලාපඅර්ථක
ථනය 

රමම කලාපය සවථාපිත කිරිරම් අෙමුණු වන්ත්රන්ත් බදුල්ල මහ නගෙ සභා සීමාරේ රසෞඛය 

රසවවා කටයුු ප්රවර්ධනය කිරිමය. ඒ අනුව පවත්නා බදුල්ල මහ රෙෝහල් පරිරය තව 

දුෙටත් වයාප්ත කිරිමටත්, එි රසවවාවන්ත්ි ඇති ප්රමාණාත්මක බව ශික්ෂණ රෙෝහලක් 

දක්වා වර්ධනය ීමට අවය තා භූමි පරිරභෝජනය ඇති කෙීමටත් අරප්ක්ෂිතය. මීට 

අමතෙව රපෞද්ගලික රසෞඛය රසවවා වල ප්රවර්ධනයක් ඇති කෙීමටත් අරප්ක්ෂිතය. රම් 

ුලින්ත් දැනට පවත්නා අරනකුත් වාණිජ භාවිතයන්ත්ද රසෞඛය අං යට ගැලරපන රලස 

භාවිතය රවනසව ීම සිදුවනු ඇත. එරසවම රන්ත්වාසික භාවිතය සදහා රමම කලාපය ුල 

ඇති ඉඩකඩ ප්රමාණරයන්ත් රසෞඛය රසවවාවන්ත්ි නියුක්ත ප්රජාවන්ත්රේත්, වදනිකව 

සංක්රමණය වන ප්රජාවරේත් නවාතැන්ත් පහසුකම් ඇති කෙීමටත් අරප්ක්ෂිතය. එිදි 

රමම රසෞඛය රසවවා සදහා අව ය සියලු යිතල පහසුකම් සිතව මධයම රගාඩනැගිලි 

ඝනත්වයකින්ත් යුක්තව රසෞඛය කලාපය ඇති වනු ඇත 

කලාප 
සංගුණකය 

2 

මායිම් භූ 
ඛණඩාංක 

ඇමුණුම  

අනුමත උස 
සීමාව 

 - 

අනුමත බිම් 
කට්ි 
ආවෙණය 

0.7 

කලාපයට 
අදාළ රපාදු 
නියමතා 

i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250 (පර්චසව 10) 

ii. ෙථ වාහන නතෙකිරීරම් ඉඩකඩ අදාල භූමිය ුළ රහෝ රපාදු ෙථවාහන නැවුම් 

අංගන ුළින්ත් සැපයිය යුුයි. 

iii. රමම කලාපය ුළ පවතින ඇල මාර්ග ඒ ආකාෙරයන්ත් පවත්වාරගන යා යුුය. 

iv. මාර්ග ෙක්ිත, දර් න පථ අවිෙ වන පරිදි ආගමික පූජා භූමි හා සංසවකෘතික 

සවථාන ඇති කිරීම අනුමත කෙනු රනාලැරබ්. 

v. කලාප අංක 6ට අයත් රනාවන එරහත් කුඹුරු ඉඩම් රගාඩකෙ සිදු කෙන 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 95 

 

සංවර්ධන කටයුත්තකදී අනුමත භූමි ආවෙණය 50% ක් රේ(රන්ත්වාසික භාවිතය 

සඳහා වූ තනි බිමි කිි සඳහා අදාළ රනාරේ) 

 

වගුව අං  3.4 :  ලොප අං  1 අනුමත භොවිතයන්  

1 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස   

2 තට්ටු නිවාස   

3 බද්ධ නිවාස   

4 රන්ත්වාසිකාගාෙ   

5 නිවාස සංකීර්ණ   

6 ෙජරේරෙෝහල්   

7 පුද්ගීක රෙෝහල්   

8 වවදයඋපරද් ණ රසවවා මධයසවථාන   

9 ෙසායනාගාෙ රසවවා   

10 ඔසු සැල්   

11 ආයුර්රේද වවදය මධයසවථාන   

12 සම්භාහන මධයසවථාන   

13 කාර්මික පාසැල්/වෘත්තිය පුහුණුආයතන   

14 වෘත්තිය පුහුණු ආයතන   

15 ළදරු පාසැල්   

16 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන්ත්පැවැත්රවන ආයතන   

17 රපෞද්ගලික උපකාෙ පන්ත්ති   

18 ෙජරේ කාර්යාල   

19 ෙජරේ කාර්යාල සංකීර් ණ   

20 වෘත්තිය කාර්යාල   

21 ෙජරේ කාර්යාල සංකීර් ණ   

22 බැංකු, මුලය ආයතන   

23 ATM මධයසවථාන   

24 ක්රීඩා මධයසවථාන  ගෘහසවථ,   

25 එළිමහන්ත්ෙංග ාලා   

26 ප්රජා  ාලා/ සංසවකෘතිකමධයසවථාන   

27 පුසවතකාල   

28 දිවා සුරැකුම් මධයසවථාන   

29 වැඩිිි නිවාස   

30 රකාණඩ කැපීම්/ රූපලාවනයආයතන   

31 සිනමා  ාලා   

32  රීෙ සුවතා මධයසවථාන   

33 සිල්ලෙ භාණඩ අරලවි සැල්   

34 රතාඟ භාණඩ අරලවි සැල්   

35 අංශික රවළඳ සැල්   



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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36 මාළු අරලවි සැල්   

37 මසව අරලවි සැල් (සැකසුම්කෙන ලද මසව පමණි.)   

38 මත්පැන්ත් අරලවි සැල්   

39 ගබඩා/ගුදම්   

40 රබ්කරි   

41 ී භාණඩ අරලවි සැල්   

42 සංචාෙක රහෝටල්   

43 අපන  ාලා   

44 නිවාඩු නිරක්තන   

45 උත්සව  ාලා   

46 නාගරික රහෝටල්   

47 ලැගුම් හල්   

48 ෙථ වාහන අරලවි සවථාන   

49 ෙථ වාහන අළුත්වැඩියා සවථාන (ගොජ්)   

50 වාහන රසවවා මධයසවථාන (Service Centers)   

51 වාහන රසවදුම් සවථාන   

52 රපාදු ෙථ ගාල්   

53 
අත්කම් භාණඩනිෂවපාදන/ගෘහසවථ කර්මාන්ත්ත(පරිසෙයට හානිදායක 
රනාවන) 

රසවවකයින්ත් 10ට 
අඩු 

54 රගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගරඩාල් නිමවුම්)   

55 ළමා උදයාන   

56 උදයාන   

57 විවෘත ප්රරද්    

58 භූ දර්  න ප්රරද්    

 

වගුව අං  3.5 :  ලොප අං  1 අනුමත දනොවන භොවිතයන් 

1 ෙජරේ හා අර්ධ ෙජරේපාසැල්   

2 අර්ධ ෙජරේ පාසැල්   

3 ජාතයන්ත්තෙ පාසැල්   

4 ෙජරේ/ රපාද්ගලික වි වව විදයාල   

5 
රගාඩනැගිලි ද්රවය අරලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, සිරමන්ත්ති, කම්බි,    
නල, සිත ද්රවය.   

6 ii. අරනකුත් රගාඩනැගිලි ද්රවය   

7 ඉන්ත්ධන පිෙවුම් හල්   

8 ගෑසව සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිෙවුම් හල්)   

9 වාහන අමතෙ රකාටසව අරලවි සැල්i. බඳ රකාටසව (Body Parts)   

10 
අත්කම් භාණඩනිෂවපාදන/ගෘහසවථ කර්මාන්ත්ත(පරිසෙයට 
හානිදායක රනාවන) 

රසවවකයින්ත් 10ට 
වැඩි 

 

 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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9.3.4. .2  ලොප අං  2 - ඉහළ ඝනත්ව මිශ්ර  ලොීය දරගුලොසි 

 

 
වගුව අං  3.6  :  ලොප අං  2 සංවර්ධන විභවතො 
 

 ලොප අංකය 2 

සංවර්ධන ලොපය ඉහළ ඝනත්ව මිර කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය 

රමම කලාපය සවථාපිත කිරිරම් ප්රධාන අෙමුණ වනුරේ බදුල්ල  අරප්ක්ෂිත 

දැක්මට අනුව පරිපාලන රසවවා කටයුු සඳහා පැමිරණන රසවවාලාභීන්ත්ට 

උපරිම ඵලදායිතාවරයන්ත් රසවවා ලබා දීමට අව ය භූමි විනයාසය ඇති 

කෙීමයි. වදනික සංක්රමණය වන ප්රජාව රසවවා සවථාන රවතට නිවැෙදි 

ආකෙරයන්ත් රයාමු ීමටත්, එරලස රයාමු ීම සදහා අව ය යිතල 

පහසුකම් පූර්ණය වූ කලාපයක් රලස ඉහළ ඝනත්ව මිර කලාපය 

සංවර්ධනය වනු ඇත. එිදි වානිජ පහසුකම්, රසවවා පහසුකම්, 

අධයාපනික හා රන්ත්වාසික යන භාවිතයන්ත්රේ මිරණයක් රලස ඉහළ 

රගාඩනැගිලි ඝනත්වයකින්ත් යුක්තව සංවර්ධනයට අරප්ක්ෂිතය 

මායිම් ඇමුණුම 05 

කලාප සංගුණකය 1.5 

අනුමතඋස සීමාව 

 මුතියංගණ පූජා භූමිය(උපරල්ඛන අංක 12ි සඳහන්ත් සීමාව ඇුළත) 

හා මුතියංගණ පූජා භූමියට යාබදව ඇති නව පසවසෙ පාෙ, දුම්රිය පළ පාෙ 

යන මාර්ල රදපස මීටෙ 50ක් ඇුඵත ඉදි කෙනු ලබන රගාඩනැලිලි 

සඳහා උපරිම ව රයන්ත් තට්ටු 03කට වඩා ඉඩ රදනු රනාලැරබ්.  

අනුමතබිම්කට්ිආවෙණය 0.75 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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කලාපයට අදාළ රපාදු 
නියමතා 

i. ෙථ වාහන නතෙකිරීරම් ඉඩකඩ අදාල භූමිය ුළ රහෝ රපාදු 

ෙථවාහන නැවුම් අංගන ුළින්ත් සැපයිය යුුයි. 

ii. රමම කලාපය ුළ පවතින ඇල මාර්ග ඒ ආකාෙරයන්ත් 

පවත්වාරගන යා යුුය. 

iii. මාර්ග ෙක්ිත, දර් න පථ අවිෙ වන පරිදි ආගමික පූජා භූමි හා 

සංසවකෘතික සවථාන ඇති කිරීම අනුමත කෙනු රනාලැරබ්. 

iv. කලාප අංක 6ට අයත් රනාවන එරහත් කුඹුරු ඉඩම් රගාඩකෙ 

සිදු කෙන සංවර්ධන කටයුත්තකදී අනුමත භූමි ආවෙණය 50% 

ක් රේ (රන්ත්වාසික භාවිතය සඳහා වූ තනි බිමි කිි සඳහා අදාළ 

රනාරේ)  

v. මුතියංගණ පූජා භූමිය(ඇමණුම අංක 1ි සඳහන්ත් සීමාව 

ඇුළත)  මත්පැන්ත් අරලවි සැල් සඳහා අවසෙ රදනු රනාලැරබ් 

 
වගුව අං  3.7 :  ලොප අං  2 අනුමත භොවිතයන්  

1 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස 

2 තට්ටු නිවාස 

3 බද්ධ නිවාස 

4 රන්ත්වාසිකාගාෙ 

5 නිවාස සංකීර්ණ 

6 පුද්ගීක රෙෝහල් 

7 වවදයඋපරද් ණ රසවවා මධයසවථාන 

8 ොසායනාගාෙ රසවවා 

9 ඔසු සැල් 

10 ආයුර්රේද වවදය මධයසවථාන 

11 සම්භාහන මධයසවථාන 

12 ෙජරේ හා අර්ධ ෙජරේපාසැල් 

13 අර්ධ ෙජරේ පාසැල් 

14 ජාතයන්ත්තෙ පාසැල් 

15 ෙජරේ/ රපාද්ගලික වි වව විදයාල 

16 කාර්මික පාසැල්/වෘත්තිය පුහුණුආයතන 

17 වෘත්තිය පුහුණු ආයතන 

18 ළදරු පාසැල් 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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19 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන්ත්පැවැත්රවන ආයතන 

20 රපෞද්ගලික උපකාෙ පන්ත්ති 

21 ෙජරේ කාර්යාල 

22 ෙජරේ කාර්යාල සංකීර් ණ 

23 වෘත්තිය කාර්යාල 

24 ෙජරේ කාර්යාල සංකීර් ණ 

25 බැංකු, මුලය ආයතන 

26 ATM මධයසවථාන 

27 ක්රීඩා මධයසවථාන  ගෘහසවථ, 

28 එළිමහන්ත්ෙංග ාලා 

29 ප්රජා  ාලා/ සංසවකෘතිකමධයසවථාන 

30 පුසවතකාල 

31 දිවා සුරැකුම් මධයසවථාන 

32 වැඩිිි නිවාස 

33 රකාණඩ කැපීම්/ රූපලාවනයආයතන 

34 සිනමා  ාලා 

35  රීෙ සුවතා මධයසවථාන 

36 සිල්ලෙ භාණඩ අරලවි සැල් 

37 රතාඟ භාණඩ අරලවි සැල් 

38 අංශික රවළඳ සැල් 

39 මාළු අරලවි සැල් 

40 මසව අරලවි සැල් (සැකසුම්කෙන ලද මසව පමණි.) 

41 

රගාඩනැගිලි ද්රවය අරලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, සිරමන්ත්ති, කම්බි,    නල, 

සිත ද්රවය. 

42 ii. අරනකුත් රගාඩනැගිලි ද්රවය 

43 මත්පැන්ත් අරලවි සැල් 

44 ගබඩා/ගුදම් 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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45 රබ්කරි 

46 ඉන්ත්ධන පිෙවුම් හල් 

47 ගෑසව සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිෙවුම් හල්) 

48 වාහන අමතෙ රකාටසව අරලවි සැල්i. බඳ රකාටසව (Body Parts) 

49 ii. අරනකුත් අමතෙ රකාටසව 

50 ී භාණඩ අරලවි සැල් 

51 සංචාෙක රහෝටල් 

52 අපන  ාලා 

53 නිවාඩු නිරක්තන 

54 උත්සව  ාලා 

55 නාගරික රහෝටල් 

56 ලැගුම් හල් 

57 ෙථ වාහන අරලවි සවථාන 

58 ෙථ වාහන අළුත්වැඩියා සවථාන (ගොජ්) 

59 වාහන රසවවා මධයසවථාන (Service Centers) 

60 වාහන රසවදුම් සවථාන 

61 රපාදු ෙථ ගාල් 

62 
අත්කම් භාණඩනිෂවපාදන/ගෘහසවථ කර්මාන්ත්ත(පරිසෙයට හානිදායක 

රනාවන) 

63 රගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගරඩාල් නිමවුම්) 

64 ළමා උදයාන 

65 උදයාන 

66 විවෘත ප්රරද්  

67 භූ දර්  න ප්රරද්  

වගුව අං  3.8 :  ලොප අං  2 අනුමත දනොවන භොවිතයන් 

1 සුසානභූමි 

2 කර්මාන්ත්ත (පාරිසරික හායනයක් සිදු වන) 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 102 

 

9.3.4.3  ලොප අං  3 -පරිපොලන හො දන්වොසි   ලොපය දරගුලොසි 
 
වගුව අං  3.9 :  ලොප අං  3 සංවර්ධන විභවතො 

  

කලාප අංකය 03 

සංවර්ධන ලොපය පරිපාලන හා රන්ත්වාසික කලාපය 

කලාපඅර්ථකථනය 

ඉහල ඝනත්ව මිර කලාපය ුල සවථානගත කිරිමට අරපාරහාසත් නමුත් නගෙරේ 

පරිපාලන රසවවා සදහා අතයාව ය ආයතන, අධයාපන රසවවා සමග මිරව 

රන්ත්වාසික කලාපයක් ඇති කිරිම රමම කලාපය සවථානගත කිරිරම් අෙමුණයි. 

එිදි ඉහල රගාඩනැගිලි ඝනත්වයක් සිතව ප්රරද් රේ රන්ත්වාසික පහසුකම් 

සැපයීමට අරප්ක්ෂිතයි. 

කලාප සංගුණකය 1.3 

මායිම් ඇමුණුම 5 

අනුමතඋස සීමාව  

අනුමත බිම් කට්ි 

ආවෙණය 
0.70 

කලාපයට අදාළ රපාදු 

නියමතා 

 

 

 

i. ෙථ වාහන නතෙකිරීරම් ඉඩකඩ අදාල භූමිය ුළ රහෝ රපාදු ෙථවාහන 

නැවුම් අංගන ුළින්ත් සැපයිය යුුයි. 

ii. රමම කලාපය ුළ පවතින ඇල මාර්ග ඒ ආකාෙරයන්ත් පවත්වාරගන යා 

යුුය. 

iii. මාර්ග ෙක්ිත, දර් න පථ අවිෙ වන පරිදි ආගමික පූජා භූමි හා 

සංසවකෘතික සවථාන ඇති කිරීම අනුමත කෙනු රනාලැරබ්. 

iv. කලාප අංක 6ට අයත් රනාවන එරහත් කුඹුරු ඉඩම් රගාඩකෙ සිදු කෙන 

සංවර්ධන කටයුත්තකදී අනුමත භූමි ආවෙණය 50% ක් රේ(රන්ත්වාසික 

භාවිතය සඳහා වූ තනි බිමි කිි සඳහා අදාළ රනාරේ) 

 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 103 

 

වගුව අං  3.10 :  ලොප අං  3 අනුමත භොවිතයන්  
 

1 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  

2 තට්ටු නිවාස  

3 බද්ධ නිවාස  

4 රන්ත්වාසිකාගාෙ  

5 නිවාස සංකීර්ණ  

6 වවදයඋපරද් ණ රසවවා මධයසවථාන  

7 ඔසු සැල්  

8 ආයුර්රේද වවදය මධයසවථාන  

9 සම්භාහන මධයසවථාන  

10 ෙජරේ හා අර්ධ ෙජරේපාසැල්  

11 අර්ධ ෙජරේ පාසැල්  

12 ජාතයන්ත්තෙ පාසැල්  

13 ෙජරේ/ රපාද්ගලික වි වව විදයාල  

14 කාර්මික පාසැල්/වෘත්තිය පුහුණුආයතන  

15 වෘත්තිය පුහුණු ආයතන  

16 ළදරු පාසැල්  

17 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන්ත්පැවැත්රවන ආයතන  

18 රපෞද්ගලික උපකාෙ පන්ත්ති  

19 ෙජරේ කාර්යාල  

20 ෙජරේ කාර්යාල සංකීර් ණ  

21 වෘත්තිය කාර්යාල  

22 ෙජරේ කාර්යාල සංකීර් ණ  

23 බැංකු, මුලය ආයතන  

24 ATM මධයසවථාන  

25 ක්රීඩා මධයසවථාන  ගෘහසවථ,  



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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26 එළිමහන්ත්ෙංග ාලා  

27 ප්රජා  ාලා/ සංසවකෘතිකමධයසවථාන  

28 පුසවතකාල  

29 දිවා සුරැකුම් මධයසවථාන  

30 වැඩිිි නිවාස  

31 රකාණඩ කැපීම්/ රූපලාවනයආයතන  

32 සිනමා  ාලා  

33  රීෙ සුවතා මධයසවථාන  

34 සිල්ලෙ භාණඩ අරලවි සැල්  

35 රතාඟ භාණඩ අරලවි සැල් වර්ග මීටෙ 100ට රනාවැඩි 

36 අංශික රවළඳ සැල් වර්ග මීටෙ 100ට රනාවැඩි 

37 මාළු අරලවි සැල්  

38 මසව අරලවි සැල්   

39 රගාඩනැගිලි ද්රවය අරලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, සිරමන්ත්ති, කම්බි,    නල, 

සිත ද්රවය. 

 

40 ii. අරනකුත් රගාඩනැගිලි ද්රවය  

41 මත්පැන්ත් අරලවි සැල්  

42 ගබඩා/ගුදම් වර්ග මීටෙ 100ට රනාවැඩි 

43 රබ්කරි වර්ග මීටෙ 100ට රනාවැඩි 

44 ගෑසව සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිෙවුම් හල්)  

45 වාහන අමතෙ රකාටසව අරලවි සැල්i. බඳ රකාටසව (Body Parts)  

46 ii. අරනකුත් අමතෙ රකාටසව  

47 ී භාණඩ අරලවි සැල්  

48 සංචාෙක රහෝටල්  

49 අපන  ාලා  

50 නිවාඩු නිරක්තන  

51 උත්සව  ාලා  



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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52 නාගරික රහෝටල්  

53 ලැගුම් හල්  

54 ෙථ වාහන අළුත්වැඩියා සවථාන (ගොජ්)  

55 වාහන රසවවා මධයසවථාන (Service Centers)  

56 වාහන රසවදුම් සවථාන  

57 රපාදු ෙථ ගාල්  

58 අත්කම් භාණඩනිෂවපාදන/ගෘහසවථ කර්මාන්ත්ත(පරිසෙයට හානිදායක 

රනාවන) 

රසවවකයින්ත් 10ට අඩු 

59 රගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගරඩාල් නිමවුම්)  

60 ළමා උදයාන  

61 උදයාන  

62 විවෘත ප්රරද්   

63 භූ දර්  න ප්රරද්   

 

වගුව අං  3.11 :  ලොප අං  3අනුමත දනොවන භොවිතයන් 
 

1 සුසාන භූමි 

2 සුළු,මධය හා මහා පරිමාණ කර්මාන්ත්ත (පාරිසරික හායනයක් සිදු වන 

3 ෙජරේරෙෝහල් 

4 පුද්ගීක රෙෝහල් 

5 ොසායනාගාෙ රසවවා 

6 ඉන්ත්ධන පිෙවුම් හල් 

7 ෙථ වාහන අරලවි සවථාන 
 

  



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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9.3.4.4  ලොප අං  4 - ය ඝනත්ව දන්වොසි   ලොපයමධය දරගුලොසි 
 
වගුව අං  3.12 :  ලොප අං  4 සංවර්ධන විභවතො 

 

 ලොප අං ය 04 

සංවර්ධන  ලොපය මධයය ඝනත්ව රන්ත්වාසික කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය 

නගෙරේ රන්ත්වාසික ප්රජාව සදහා බහුතෙ භූමි පරිරභෝජනයක් රවන්ත් කෙන 

කලපය රමය රේ. රමම කලාපරේ පවතින අවම සවවාභාවික ආපදා තත්වය 

සැලකිල්ලට රගන රන්ත්වාසික වයාප්තිය ප්රවර්ධනයට අරප්ක්ෂිතය. එිදි අරප්ක්ෂිත 

බදුල්ල දැක්මට අනුව ආයතනික රසවවා ද රමම කලාපය ුළ 

ප්රවර්ධනයට  රයාජිතය. එරසවම රන්ත්වාසික ප්රජාව සදහා අව ය කුඩා ප්රමාණරේ 

වාණිජ පහසුකම්, වවදය පහසුකම් සිතව මධයම ඝනත්වයකින්ත් යුත් කලාපයක් 

බවට පත් කිරිම අරප්ක්ෂිත  රේ. 

කලාප සංගුණකය 0.5 

මායිම් ඇමුණුම 05 

අනුමත උස සීමාව  

අනුමත බිම් කට්ි 

ආවෙණය 
0.65 

කලාපයට අදාළ රපාදු 

නියමතා 

 

 

 

i. ෙථ වාහන නතෙකිරීරම් ඉඩකඩ අදාල භූමිය ුළ රහෝ රපාදු ෙථවාහන 

නැවුම් අංගන ුළින්ත් සැපයිය යුුයි. 

ii. රමම කලාපය ුළ පවතින ඇල මාර්ග ඒ ආකාෙරයන්ත් පවත්වාරගන යා 

යුුය. 

iii. මාර්ග ෙක්ිත, දර් න පථ අවිෙ වන පරිදි ආගමික පූජා භූමි හා 

සංසවකෘතික සවථාන ඇති කිරීම අනුමත කෙනු රනාලැරබ්. 

iv. කලාප අංක 6ට අයත් රනාවන එරහත් කුඹුරු ඉඩම් රගාඩකෙ සිදු කෙන 

සංවර්ධන කටයුත්තකදී අනුමත භූමි ආවෙණය 50% ක් රේ(රන්ත්වාසික 

භාවිතය සඳහා වූ තනි බිමි කිි සඳහා අදාළ රනාරේ) 

 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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වගුව අං  3.13  :  ලොප අං  4 අනුමත භොවිතයන්  
 

1 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  

2 තට්ටු නිවාස  

3 බද්ධ නිවාස  

4 රන්ත්වාසිකාගාෙ  

5 නිවාස සංකීර්ණ  

6 වවදයඋපරද් ණ රසවවා මධයසවථාන  

7 පුද්ගීක/ ෙජරේ රෙෝහල්  

8 ොසායනාගාෙ රසවවා  

9 ඔසු සැල්  

10 ආයුර්රේද වවදය මධයසවථාන  

11 සම්භාහන මධයසවථාන  

12 ෙජරේ හා අර්ධ ෙජරේපාසැල්  

13 අර්ධ ෙජරේ පාසැල්  

14 ජාතයන්ත්තෙ පාසැල්  

15 ෙජරේ/ රපාද්ගලික වි වව විදයාල  

16 කාර්මික පාසැල්/වෘත්තිය පුහුණුආයතන  

17 වෘත්තිය පුහුණු ආයතන  

18 ළදරු පාසැල්  

19 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන්ත්පැවැත්රවන ආයතන  

20 රපෞද්ගලික උපකාෙ පන්ත්ති  

21 ෙජරේ කාර්යාල  

22 ෙජරේ කාර්යාල සංකීර් ණ  

23 වෘත්තිය කාර්යාල  

24 ෙජරේ කාර්යාල සංකීර් ණ  

25 බැංකු, මුලය ආයතන  



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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26 ATM මධයසවථාන  

27 ක්රීඩා මධයසවථාන  ගෘහසවථ,  

28 එළිමහන්ත්ෙංග ාලා  

29 ප්රජා  ාලා/ සංසවකෘතිකමධයසවථාන  

30 පුසවතකාල  

31 දිවා සුරැකුම් මධයසවථාන  

32 වැඩිිි නිවාස  

33 රකාණඩ කැපීම්/ රූපලාවනයආයතන  

34 සිනමා  ාලා  

35  රීෙ සුවතා මධයසවථාන  

36 සිල්ලෙ භාණඩ අරලවි සැල්  

37 රතාඟ භාණඩ අරලවි සැල්  

38 අංශික රවළඳ සැල්  

39 මාළු අරලවි සැල්  

40 මසව අරලවි සැල් (සැකසුම්කෙන ලද මසව පමණි.)  

41 

රගාඩනැගිලි ද්රවය අරලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, සිරමන්ත්ති, 

කම්බි,    නල, සිත ද්රවය. 

 

42 ii. අරනකුත් රගාඩනැගිලි ද්රවය  

43 මත්පැන්ත් අරලවි සැල්  

44 ගබඩා/ගුදම්  

45 රබ්කරි  

46 ඉන්ත්ධන පිෙවුම් හල්  

47 ගෑසව සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිෙවුම් හල්)  

48 

වාහන අමතෙ රකාටසව අරලවි සැල්i. බඳ රකාටසව 

(Body Parts) 

 

49 ii. අරනකුත් අමතෙ රකාටසව  

50 ී භාණඩ අරලවි සැල්  



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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51 සංචාෙක රහෝටල්  

52 අපන  ාලා  

53 නිවාඩු නිරක්තන  

54 උත්සව  ාලා  

55 නාගරික රහෝටල්  

56 ලැගුම් හල්  

57 ෙථ වාහන අරලවි සවථාන  

58 ෙථ වාහන අළුත්වැඩියා සවථාන (ගොජ්)  

59 වාහන රසවවා මධයසවථාන (Service Centers)  

60 වාහන රසවදුම් සවථාන  

61 රපාදු ෙථ ගාල්  

62 

අත්කම් භාණඩනිෂවපාදන/ගෘහසවථ කර්මාන්ත්ත(පරිසෙයට 

හානිදායක රනාවන) 

 

63 රගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගරඩාල් නිමවුම්)  

64 ළමා උදයාන  

65 උදයාන  

66 විවෘත ප්රරද්   

 භූ දර්  න ප්රරද්   

 

 
වගුව අං  3.14 :  ලොප අං  4 අනුමත දනොවන භොවිතයන් 
 

1 වර්ග මීටෙ 100ට වැඩි/ පාරිසරික හායනයක් සිත මහාපරිමාණ කර්මාන්ත්ත 

  



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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වගුව අං  3.15 :  ලොප අං  5 සංවර්ධන විභවතො 
 

කලාප 
අංකය 5 

සංවර්ධන 
කලාපය අඩු ඝනත්ව රන්ත්වාසික කලාපය 

කලාප 
අර්ථකථනය 

රමම කලාපය සවථාපිත කිෙරම් ප්රධාන අෙමුණවනුරේ රන්ත්වාසික භාවිතය ප්රවර්ධනය හා රසවවා 

සවථාන ඇති ීම අවධයෙය ට පත් කිරිමයි.ඒ ුලින්ත් රමම කලාපරේ පවත්නා පාරිසරික 

සංරේදිභාවයට හානි රනාවන ආකාෙරයන්ත් භූමි උපරයෝජනයක් අරප්ක්ෂිතය. ඒ අනුව අවම 

රගාඩනැගිලි ඝනත්වයකින්ත් යුක්තව රන්ත්වාසික කලාපයක් රලස ප්රවර්ධනය වනු ඇත. 

මායිම් ඇමුණුම 5 

කලාප 
සංගුණකය 0.4 

අනුමත උස 
සීමාව   

අනුමත බිම් 
කට්ි 
ආවෙණය 0.6 

කලාපයට 
අදාළ රපාදු 
නියමතා 

i. ෙථ වාහන නතෙකිරීරම් ඉඩකඩ අදාල භූමිය ුළ රහෝ රපාදු ෙථවාහන නැවුම් අංගන 
ුළින්ත් සැපයිය යුුයි. 

ii. රමම කලාපය ුළ පවතින ඇල මාර්ග ඒ ආකාෙරයන්ත් පවත්වාරගන යා යුුය. 
iii. මාර්ග ෙක්ිත, දර් න පථ අවිෙ වන පරිදි ආගමික පූජා භූමි හා සංසවකෘතික සවථාන 

ඇති කිරීම අනුමත කෙනු රනාලැරබ්. 

iv. කලාප අංක 6ට අයත් රනාවන එරහත් කුඹුරු ඉඩම් රගාඩකෙ සිදු කෙන සංවර්ධන 

කටයුත්තකදී අනුමත භූමි ආවෙණය 50% ක් රේ(රන්ත්වාසික භාවිතය සඳහා වූ තනි 
බිමි කිි සඳහා අදාළ රනාරේ) 

  



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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වගුව අං  3.16 :  ලොප අං  5 අනුමත භොවිතයන්  

 
  අනුමත භාවිතයන්ත් රවනත් 

1 පදිංචියසඳහා වන නිවාස   

2 තට්ටුනිවාස   

3 බද්ධනිවාස   

4 රන්ත්වාසිකාගාෙ   

5 වවදයඋපරද් ණ රසවවා මධයසවථාන   

6 ඔසු සැල් ඉදිකිරීම් උපරිමය 25 m2 

7 ෙජරේ/ රපාද්ගලිකවි වව විදයාල   

8 කාර්මිකපාසැල්/වෘත්තිය පුහුණුආයතන   

9 වෘත්තියපුහුණු ආයතන   

10 ළදරුපාසැල් ළමුන්ත් 50 ට අඩු 

11 
තෘතියිකඅධයාපන පාඨමාලාවන්ත්පැවැත්රවන 
ආයතන   

12 රපෞද්ගලික උපකාෙ පන්ත්ති ඉදිකිරීම් උපරිමය 25 m2 

13 ෙජරේකාර්යාල ඉදිකිරීම් උපරිමය 25 m2 

14 වෘත්තියකාර්යාල ඉදිකිරීම් උපරිමය25 m2 

15 බැංකු, මුලයආයතන   

16 ATM මධයසවථාන   

17 ක්රීඩා මධයසවථානගෘහසවථ, ඉදිකිරීම් උපරිමය 100 m2 

18 ප්රජා  ාලා/සංසවකෘතිකමධයසවථාන   

19 පුසවතකාල ඉදිකිරීම් උපරිමය 25 m2 

20 දිවාසුරැකුම් මධයසවථාන ඉදිකිරීම් උපරිමය 50 m2 

21 වැඩිිි නිවාස   

22 රකාණඩකැපීම්/ රූපලාවනයආයතන   

23  රීෙ සුවතා මධයසවථාන ඉදිකිරීම් උපරිමය50 m2 

24 සිල්ලෙභාණඩ අරලවි සැල් ඉදිකිරීම් උපරිමය25 m2 

25 අංශිකරවළඳ සැල් ඉදිකිරීම් උපරිමය 25 m2 

26 මාළු අරලවි සැල්   

27 මසවඅරලවි සැල්   

28 
රගාඩනැගිලිද්රවය අරලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, 
සිරමන්ත්ති, කම්බි,    නල, සිත ද්රවය.   

29 ii. අරනකුත් රගාඩනැගිලි ද්රවය   

30 මත්පැන්ත්අරලවි සැල්   

31 ගබඩා/ගුදම්   

32 රබ්කරි   

33 
වාහනඅමතෙ රකාටසව අරලවි සැල්i. බඳ රකාටසව 
(Body Parts)   

34          ii. අරනකුත් අමතෙ රකාටසව   

35 සංචාෙකරහෝටල් කාමෙ 5ට අඩු 

36 අපන ාලා   

37 නිවාඩුනිරක්තන කාමෙ 10ට අඩු 

38 උත්සව  ාලා ඉදිකිරීම් උපරිමය 100 m2 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 112 

 

39 නාගරික රහෝටල්   

40 ලැගුම්හල් කාමෙ 5ට අඩු 

41 රපාදුෙථ ගාල්   

42 
අත්කම්භාණඩනිෂවපාදන/ගෘහසවථ 
කර්මාන්ත්ත(පරිසෙයට හානිදායක රනාවන)   

43 
රගාඩනැගිලිද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගරඩාල් 
නිමවුම්)   

44 ළමාඋදයාන   

45 උදයාන   

46 විවෘතප්රරද්    

47 භූදර්  න ප්රරද්    

 
වගුව අං  3.17 :  ලොප අං  5 අනුමත දනොවන භොවිතයන් 
 
1 ෙජරේරෙෝහල්   

2 පුද්ගීක රෙෝහල්   

3 ඔසු සැල් ඉදි කිරීම් 25m2 වැඩි 

4 ොසායනාගාෙ රසවවා   

5 ආයුර්රේද වවදය මධයසවථාන   

6 සම්භාහන මධයසවථාන   

7 ෙජරේ හා අර්ධ ෙජරේපාසැල්   

8 අර්ධ ෙජරේ පාසැල්   

9 ජාතයන්ත්තෙ පාසැල්   

10 ළදරු පාසැල් ළමුන්ත් 50 ට  

11 රපෞද්ගලික උපකාෙ පන්ත්ති ඉදි කිරීම් 25m2 වැඩි 

12 ෙජරේ කාර්යාල ඉදි කිරීම් 25m2 වැඩි 

13 ෙජරේ කාර්යාල සංකීර් ණ   

14 වෘත්තිය කාර්යාල ඉදි කිරීම් 25m2 වැඩි 

15 ක්රීඩා මධයසවථාන  ගෘහසවථ, ඉදි කිරීම් 25m2 වැඩි 

16 එළිමහන්ත්ෙංග ාලා   

17 පුසවතකාල ඉදි කිරීම් 25m2 වැඩි 

18 දිවා සුරැකුම් මධයසවථාන ඉදි කිරීම් 50m2 වැඩි 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 113 

 

19  රීෙ සුවතා මධයසවථාන ඉදි කිරීම් 50m2 වැඩි 

20 සිල්ලෙ භාණඩ අරලවි සැල් ඉදි කිරීම් 25m2 වැඩි 

21 රතාඟ භාණඩ අරලවි සැල්   

22 සිනමා  ාලා   

23 අංශික රවළඳ සැල් ඉදි කිරීම් 25m2 වැඩි 

24 ඉන්ත්ධන පිෙවුම් හල්   

25 ගෑසව සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිෙවුම් හල්)   

26 ී භාණඩ අරලවි සැල්   

27 සංචාෙක රහෝටල් කාමෙ 5ට වැඩි 

28 නිවාඩු නිරක්තන කාමෙ 10ට වැඩි 

29 උත්සව  ාලා ඉදි කිරීම් 100m2 වැඩි 

30 ලැගුම් හල් කාමෙ 5ට වැඩි 

31 ෙථ වාහන අරලවි සවථාන   

32 ෙථ වාහන අළුත්වැඩියා සවථාන (ගොජ්)   

33 වාහන රසවවා මධයසවථාන (Service Centers)   

34 වාහන රසවදුම් සවථාන   

  



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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9.3.4. 6  ලොප අං  6 දරගුලොසි 
 
වගුව අං  3.18 :  ලොප අං  6 සංවර්ධන විභවතො 

 

කලාප අංකය 06 

සංවර්ධන කලාපය ආෙක්ිත හා සංරේදී කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය 

 

පාරිසරික සංරේදී ප්රරද් ,කුඹුරු, වනාන්ත්තෙ හා ජලධාෙයන්ත් සමන්ත්විත 

ආෙක්ිත ප්රරද් යකි. රම් ුළ වර්ග මීටෙ 20ට වැඩි සවථිෙඉදි කිරීම් සඳහා 

අවසෙ රදනු රනාලැරබ්. 

 

මායිම්  ඇමුණුම 05 

කලාප සංගුණකය 0 

අනුමතඋස සීමාව  

අනුමතබිම්කට්ිආවෙණය  

කලාපයට අදාළ රපාදු නියමතා  



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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වගුව අං  3.19 : අනුමත භොවිතයන්  
  අනුමත භොවිතයන් 

1 ගංගා, ඇල කදුරු 

2 වනාන්ත්තෙ ෙක්ිත පතන  

3 කුඹුරු 

4 උදයාන  

5 රතත් බිම්  

 

වගුව අං  3.20 :අනුමත දනොවන භොවිතයන් 

 

 
 

 

  

  අනුමත දනොවන භොවිතයන් 

1 වර්ග මීටෙ 20ට වැඩි සවථිෙඉදි කිරීම් සඳහා අවසෙ රදනු රනාලැරබ් 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 116 

 

9.3.5 දයෝජිත මොර්ග පළල 

වගුව අං  3.21: දයෝජිත මොර්ග පළල 
 

අ
නු
 අ
ංක
ය

 

පාරර් නම 

ර
ර
වණි
ය

 

මාර්ගරේ 
පළල 
(මීටර්) 

මාර්ගරේ 
දිග කි.මී 

රයෝජිත 
පාරර් පළල 
(මීටර්) 

01 
රප්ොරදණිය, බදුල්ල , 
රචන්ත්කල්ලඩි (බණඩාෙරවල සහ 
පසවසෙ පාෙ) 

ඒ 10.0 2.65 

30 

02 පහළ විදිය ඒ 10.0 0.65 30 

03 දුම්රියරපාල පාෙ බී 7.5 0.46 24 

04 සවරංවැලිපාෙ බී 7.5 0.76 24 

05 බදුල්ලආඳාඋල්රපාත පාෙ 
(මියංගණය පාෙ) 

බී 
7.5 

0.95 
24 

06 කණුපැලැල්ලපාෙ සී 6.0 1.20 20 

07 එළදළුව පාෙ සී 6.0 1.50 20 

08 දළදා ඇලපාෙ සී 6.0 1.45 20 

09 කයිලරගාඩපාෙ ඩී 4.5 0.55 20 

10 ෙජ විදිය ඩී 10 0.48 24 

11 පහළ ෙජීදිය ඩී 6.0 0.60 20 

12 රලාන්ත්ඩන්ත්පාෙ ඩී 6.0 0.33 15 

13 බැංකු පාෙ ඩී 7.5 0.24 20 

14 රකාරකෝවත්තපාෙ ඩී 7.5 0.18 20 

15 උදයොජමාවත ඩී 6.0 0.22 15 

16 ආර්.එච්.ගුණවර්ධන පාෙ ඩී 6.0 0.24 15 

17 රද්වාල පාෙ ඩී 6.0 0.33 15 

18 ධර්මදූතපාෙ ඩී 6.0 0.17 15 

19 තැපැල්හලපාෙ ඩී 7.5 0.20 15 

20 දකුණුීදිය ඩී 6.0 0.19 20 

21 කඩ ීදිය ඩී 10.0 0.18 20 

22 පුසවතකාලපාෙ ඩී 10.0 0.10 15 

23 බණඩාෙනායකමාවත ඩී 10.0 0.43 20 

24 හන්ත්වැල්ලපාෙ ඩී 6.0 0.80 15 

25 බදුළුපිියපාෙ ඩී 6.0 0.10 15 

26 රදයියන්ත්රන්ත්රවලපාෙ ඩී 6.0 1.45 15 

27 මැදපතන පාෙ ඩී 6.0 1.65 15 

28 පීලිරපාතගමපාෙ ඩී 7.5 1.25 20 

29 ිඟුරුගමුවපාෙ ඩී 7.5 1.12 15 

30 මාර්ින්ත්සිල්වා මාවත ඩී 10.0 0.40 34 
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31 රර්සවරකෝසවපාෙ ඩී 10.0 0.95 34 

32 රවළරගදෙපාෙ (දයාගුණරසවකෙ 
මාවත) 

ඩී 7.5 0.80 
20 

33 කැප්රපිරපාලපාෙ ඩී 7.5 0.06 20 

34 සායනය පාෙ ඩී 6 0.80 20 

35 හුණුරකාටුවපාෙ ඩී 6.0 0.37 20 

36 ග්රීන්ත්රල්න්ත් ඩ්රයිේ ඩී 6 1.85 20 

37 අළුරගාල්ලපාෙ ඩී 6.0 0.85 20 

38 ගඟබඩ පාෙ ඊ 10.0 0.37 30 

39 වි ාකාපාෙ  ඊ 4.5 0.15 12 

40 විහාෙීදිය ඊ 4.5 0.25 12 

41 කුමාෙසිංහපටුමග ඊ 4.5 0.60 12 

42 උුරුපටුමග ඊ 4.5 0.18 12 

43 මුසවලිම්පල්ලිය පාෙ ඊ 4.5 0.30 12 

44 අන්ත්රදනියපාෙ ඊ 4.5 0.10 12 

45 රොක්ිල්වටෙවුම පාෙ ඊ 4.5 0.95 12 

46 ුෙඟ පිියපාෙ ඊ 4.5 0.95 12 

47 පල්ලිය පාෙ ඊ 4.5 0.30 12 

48 බටුවත්තපාෙ ඊ 4.5 0.65 12 

49 ෙත්වත්තහෙසව පාෙ ඊ 4.5 0.35 12 

50 ගුරැන්ත්දවත්ත පාෙ ඊ 4.5 0.27 12 

51 රකෝපිවත්තපාෙ ඊ 4.5 0.11 12 

52 ීල්සවපාෙක් පාෙ ඊ 4.5 0.07 12 

53 බදුළුපිියපටුමග ඊ 4.5 0.15 12 

54 විදයාලපටුමග ඊ 4.5 0.25 12 

55 පහළ වත්තපාෙ ඊ 4.5 0.85 12 

56 රොක්ිල්අළුත්පාෙ ඊ 4.5 0.22 12 

57 ෙත්පහ පාෙ ඊ 4.5 0.70 12 

58 ෙත්පහවටෙවුම පාෙ ඊ 4.5 0.35 12 

59 ක්රෂවරාොමපාෙ ඊ 4.5 0.42 12 

60 පහළ ගම පාෙ ඊ 4.5 0.10 12 

61 පහළගම නිවසපාෙ ඊ 4.5 0.15 12 

62 අන්ත්නාසිවත්තපාෙ ඊ 4.5 0.25 12 

63 මිල්ලනියපාෙ  ඊ 4.5 0.31 12 

64 සුජාතා පාෙ ඊ 4.5 0.25 12 

65 පහළවත්තපාෙ ඊ 4.5 0.85 12 

66 මින්ත්ද්රාොමපාෙ ඊ 4.5 0.20 12 

67 බදුලුසිරිගමපාෙ ඊ 4.5 0.15 12 

68 සාොනන්ත්දපාෙ  ඊ 4.5 0.20 12 

69 අළුත්රගදෙපාෙ  ඊ 4.5 0.17 12 

70 සුසානභූමියපාෙ ඊ 4.5 0.17 12 

71 ගල්කන්ත්දපාෙ ඊ 4.5 1.30 12 

72 ජලනල මාවත ඊ 4.5 0.55 12 
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73 රොක්ිල්වටෙවුම පාෙ ඊ 4.5 0.95 12 

74 සුවිනීත ගමපාෙ ඊ 4.5 0.60 12 

75 කරුණාපුෙපාෙ ඊ 4.5 0.80 12 

76 මැදපතන පාෙ ඊ 4.5 1.65 12 

77 රබානිලෑන්ත්ඩ්පාෙ ඊ 4.5 0.45 12 

78 පිටරවලගමපාෙ ඊ 4.5 0.85 12 

79 ශ්රීොහුල පාෙ ඊ 4.5 0.35 12 

80 ජිනානන්ත්දගමපාෙ ඊ 4.5 0.20 12 

81 යාම්පානවත්තපාෙ ඊ 4.5 0.35 12 

82 රොක්ිල්හෙසව පාෙ ඊ 4.5 1.10 12 

83 වැලිරක්මුල්ලපාෙ ඊ 4.5 0.20 12 

84 ඉහල අලුත්ඇල පාෙ ඊ 4.5 0.70 12 

85 ඔලියමණඩියපාෙ ඊ 4.5 0.90 12 

86 කටුපැලැල්ලගමපාෙ ඊ 4.5 1.85 12 

87 පියෙත්නපාෙ ඊ 4.5 0.22 12 

88 විමලධර්මමාවත ඊ 4.5 0.45 12 

89 රොක්ිල්අළුත්පාෙ ඊ 4.5 0.22 12 

90 සුවිනීත ගමපාෙ ඊ 4.5 0.60 12 

91 ගල්කන්ත්දපාෙ ඊ 4.5 1.30 12 

92 දලුරක්බැද්දපාෙ ඊ 4.5 0.20 12 

93 මයිලගසවතැන්ත්නපාෙ ඊ 4.5 0.65 12 

94 ජල ටැංකියපාෙ ඊ 4.5 0.45 12 

95 ජලනල මාවත ඊ 4.5 0.55 12 

96 රහල මාවත ඊ 4.5 0.25 12 

97 බංගලාවත්තපාෙ ඊ 4.5 0.25 12 

98 කණුපැලැල්ල 2 පටුමග ඊ 4.5 0.21 12 

99 රවළරගදෙපටුමග එෆව 3.0 0.35 9 

100 බදුළුපිියපළවන පටුමග එෆව 3.0 0.50 9 

101 බදුළුපිියරදවන පටුමග එෆව 3.0 0.22 9 

102 බදුළුපිියුන්ත්වන පටුමග එෆව 3.0 0.10 9 

103 බදුළුපිියහතෙවන පටුමග එෆව 3.0 0.22 9 

104 බදුළුපිියපසවවන පටුමග එෆව 3.0 0.37 9 

105 බදුළුපිියහයවන පටුමග එෆව 3.0 0.30 9 

106 ඔලියමණඩියපළවන පටුමග එෆව 3.0 0.20 9 

107 පළාත් පාලනනිල නිවස පටුමග එෆව 3.0 0.09 9 

108 කාර්මිකවිදයාල පටුමග එෆව 4.0 0.22 9 

109 බදුළුපිියහත්වන ීදිය එෆව 3.0 0.15 9 

110 බදුළුපිියඅටවන ීදිය එෆව 3.0 0.07 9 

111 බදුළුපිියනව වන ීදිය එෆව 3.0 0.07 9 

112 බදුළුපිියදහ වන ීදිය එෆව 3.0 0.07 9 

113 බදුළුපිියඑරකාරළාසව වන ීදිය එෆව 3.0 0.07 9 

114 බදුළුපිියරදාරලාසවවන ීදිය එෆව 3.0 0.07 9 
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115 ෙත්නපාලමාර්ගය එෆව 3.0 0.20 9 

116 බැද්රද්ගරදෙඅඩි පාෙ එෆව 3.0 0.32 9 

117 පහළ ෙජීදිය පළමු පටුමග එෆව 3.0 0.10 9 

118 පහළ ෙජීදිය රදවන පටුමග එෆව 3.0 0.15 9 

119 සායනය පාෙ එෆව 3.0 0.06 9 

120 ගල්කන්ත්දරදවන පටුමග එෆව 3.0 0.15 9 

121 විමලධර්ම 1 පටුමග එෆව 3.0 0.10 9 

122 බතලවත්තඅඩි පාෙ එෆව 3.0 0.35 9 

123 රේල්ලවත්තඅඩි පාෙ එෆව 3.0 0.17 9 

124 ඇල අද්දෙඅඩි පාෙ එෆව 3.0 0.15 7 

125 දවුන්ත්රඩරගදෙඅඩි පාෙ එෆව 3.0 0.25 7 

126 ගල්කන්ත්ද 1 පටුමග එෆව 3.0 0.20 9 

127 ීර්ය පුෙඅඩි පාෙ එෆව 3.0 0.15 9 

128 ගඟබඩ පටුමග එෆව 3.0 0.22 9 

129 කරුණාපුෙපාෙ   3.0 0.80 9 

130 පින්ත්නලන්ත්දඅඩි පාෙ එෆව 3.0 0.40 9 

131 රබෝගහපිිල්ලඅඩි පාෙ එෆව 3.0 0.30 9 

132 උඩතැන්ත්නඅඩි පාෙ එෆව 3.0 0.35 9 

133 නිකතැන්ත්නපාෙ එෆව 3.0 0.30 9 

134 කයිලරගාඩ ඇලඅඩි පාෙ එෆව 3.0 0.35 9 

135 කරුණාපුෙපහල පාෙ   3.0 0.50 9 

136 රදිතැන්ත්නඅඩි පාෙ එෆව 3.0 0.50 9 

137 තැන්ත්න අඩිපාෙ එෆව 3.0 0.40 9 

138 ජජසව ිල්පාෙ එෆව 3.0 0.45 9 

139 ිඟුරුගමුවවත්ත පාෙ එෆව 3.0 0.21 9 

140 කුරුඳුවත්තපාෙ එෆව 3.0 0.16 9 

141 නිලවැල්ලඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.25 7 

142 මැද ඇල අඩිපාෙ ජී 2.0 0.95 7 

143 පහලගම අඩිපාෙ ජී 2.0 0.09 7 

144 ඔය පහල අඩිපාෙ ජී 2.0 0.10 7 

145 ිඳරගාඩ ඇලඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.70 7 

146 ඇල්ල වත්තඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.30 7 

147 කැඳැල ඇලඅඩි පාෙ ජී 2.0 1.00 7 

148 සිරිමල්රගාඩඇල අඩි පාෙ ජී 2.0 0.35 7 

149 ිඹුරුකඹුෙ අඩි පාෙ ජී 2.0 0.25 7 

150 මහ කුඹුෙඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.20 7 

151 දළදා ඇලඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.35 7 

152 විරජ්සූරියඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.15 7 

153 ගල්රලාඹුවඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.30 7 

154 උරපෝසතාොමඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.25 7 

155 වැදිමණඩිය අඩි පාෙ ජී 2.0 0.30 7 

156 කොරගාඩ අඩිපාෙ ජී 2.0 0.15 7 
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157 අන්ත්රදනියපාෙ ජී 2.0 0.15 7 

158 රවළරගදෙඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.15 7 

159 පහළ ඇල අඩිපාෙ ජී 2.0 0.60 7 

160 කුඩා ඔයඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.20 7 

161 රික්ගහවත්තඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.30 7 

162 අඹන්ත්පිියඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.12 7 

163 සල්ගාදුවත්තඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.50 7 

164 විජයඅඩිපාෙ ජී 2.0 0.50 7 

165 පෙගහතැන්ත්නඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.15 7 

166 කරුණාපුෙමැද අඩිපාෙ ජී 2.0 0.50 7 

167 කරුණාපුෙඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.15 77 

168 දලුරක්බැද්දඅඩිපාෙ ජී 2.0 0.20 7 

169 රකරහලරකාටුවඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.45 7 

170 ිඹිලියගහරකාටුව අඩි පාෙ ජී 2.0 0.25 7 

171 රසලමවන්ත්අඩිපාෙ ජී 2.0 0.21 7 

172 ජලනල 3 වනපටුමග ජී 2.0 0.10 7 

173 නිකවත්තඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.15 7 

174 එපිටරගදෙඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.17 7 

175 මයිලගහරකාටුව අඩි පාෙ ජී 2.0 0.25 7 

176 කණුපැලැල්ලඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.16 7 

177 විමලධර්ම 1 පටුමග ජී 2.0 0.10 7 

178 මැද පතනපඩිරපල අඩි පාෙ ජී 1.5 0.10 7 

179 රකාරහාවිලපාෙ ජී 2.0 0.35 7 

180 දඹගහවත්තඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.15 7 

181 ඉහල රගදෙඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.25 7 

182 රබෝගහවත්තඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.20 7 

183 කළුගහ මැදඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.35 7 

184 රකාරහාවිලඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.10 7 

185 පීලිරපාතගමඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.16 7 

186 රත් වත්තඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.30 7 

187 ෙත්නරේවත්ත අඩි පාෙ ජී 2.0 0.30 7 

188 ගල්රබාක්කවත්ත අඩි පාෙ ජී 2.0 0.25 7 

189 දියකිවුලඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.35 7 

190 බදුලුපිියඋඩ අඩි පාෙ ජී 2.0 0.40 7 

191 මාලියද්දඅඩි පාෙ ජී 2.0 15.00 7 

192 අඹගහ වත්තඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.25 7 

193 හංවැල්ලපටුමග ජී 2.0 0.06 7 

194 ිඟුරුගමුවඇල අඩි පාෙ ජී 2.0 1.60 7 

195 දුම්රියමාර්ග අඩි පාෙ ජී 2.0 0.25 7 

196 රකාටබැින්ත්නඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.60 7 

197 මාලිගම්මනඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.15 7 

198 ගල්කන්ත්දඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.20 7 
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199 බුලත්වත්තඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.20 7 

200 ඔලියමණඩියඇල පාෙ ජී 2.0 0.10 7 

201 ෙත්පහ මැදඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.16 7 

202 දික්වත්තඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.20 7 

203 ජයසිංහරගදෙ අඩි පාෙ ජී 2.0 0.21 7 

204 ගල්ිය අඩිපාෙ ජී 2.0 0.20 7 

205 ජලනල උඩඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.35 7 

206 පිංඅොවපටමග ජී 2.0 0.09 7 

207 උඩවත්ත අඩිපාෙ ජී 2.0 0.15 7 

208 උඩරගදෙ අඩිපාෙ ජී 2.0 0.20 7 

209 දඹරකාරට් අඩිපාෙ ජී 2.0 0.30 7 

210 කණුපැලැල්ල 1 පටුමග ජී 2.0 0.25 7 

211 කණුපැලැල්ල 3 පටුමග ජී 2.0 0.25 7 

212 රවලන්ත්රගාල්ලඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.15 7 

213 විමලධර්මපටුමග ජී 2.0 0.10 7 

214 ඔලියමණඩියරබෝධිය අඩිපාෙ ජී 2.0 0.45 7 

215 බටුවත්තඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.70 7 

216 ගංකාෙ අඩිපාෙ  ජී 2.0 0.35 7 

217 දිඹුලගහරගදෙ අඩිපාෙ ජී 2.0 0.25 7 

218 ජලනල 1 පටුමග ජී 2.0 0.65 7 

219 ජලනල 2 පටුමග ජී 2.0 0.40 7 

220 ිල්ලන්ත්දරගදෙ අඩි පාෙ ජී 2.0 0.55 7 

221 පීලිරපාතගම 3 පටුමග ජී 2.0 0.20 7 

222 උගුරැසවසගහවත්ත අඩි පාෙ ජී 2.0 0.15 7 

223 ගම්මැද්දවත්ත අඩි පාෙ ජී 2.0 35.00 7 

224 රපාල්ගසවවත්ත අඩි පාෙ ජී 2.0 0.15 7 

225 මලිත්තවත්ත අඩි පාෙ ජී 2.0 0.30 7 

226 පෙගහතැන්ත්නඅඩි පාෙ ජී 2.0 0.15 7 

227 ිඹිලියගහරකාටුව අඩි පාෙ ජී 2.0 0.25 7 

 

i. රගාඩනැගිලි රර්ඛාරේ පළල - පාෙ රදපස පිිි රගාඩනැගිලි අතෙ දුෙ ප්රමාණය රේ. 

ii. රගාඩනැගිලි රර්ඛාව ගණනය කිරීම සඳහා පාරර් මධයය රර්ඛාරේ සිට සමමිතික මධයය අගය 

ගනු ලැරබ්. 
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9.5 බලොත්ම  කිරීදම් යොන්ත්රණය 

9.5.1  මුලි  සැලසුම් නිරො රණ  

 

I  ද ොටස 

මූලි  සැලසුම් නිරො රණය සම්බන්ධ දරගුලොසි 

 

 

1. මූලික සැලසුම් නිොකෙණය අයදුම් කිරීම. 

(අ) නීතිරේ 8 එ වගන්ත්තිය යටරත් මූලික සැලසුම් නිොකෙණය සඳහා කෙනු ලබන සෑම ඉල්ීමක්ම 1 වන 

උපරල්ඛනරේ සඳහන්ත් “අ”ආකෘති පරය මගින්ත් අධිකාරිය රවත ඉදිරිපත් කළයුුය.  රමය අන්ත්තර්ජාල 

පහසුකම් හෙහා පහත රවබ් අඩවිය ඔසවරසව අයදුම් කළ හැක.   

        www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාසවු 5 වන උපරල්ඛනයට අනුකූලව රගවිය යුුය. 

 

 

2. සංවර්ධන රයෝජනා සමඟ සවිසවතෙ සැලසුම්කෙණ හා තාක්ෂණික රතාෙුරු සියල්ල විධිමත්ව ඉදිරිපත් කෙනු 

ලබන අවසවථාවකදී, ඇගයීම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙන රතක් මූලික සැලසුම් නිෂවකා නය ලබාදිය හැකිය.  

අනුමැතිය සඳහා අනුරූපී සවිසවතෙ රයෝජනාව ඇගයීමට ලක්කෙන විටදී, අධිකාරියට යම් අතිරර්ක ඉල්ීමක් 

කිරීමට ඇති අයිතියට හානි රනාවන පරිදි ඉඩම් ිමිකරු රහෝ ඔහු විසින්ත් බලය පවෙනු ලබන පුද්ගලයකු රවත 

රමම මූලික සැලසුම් නිෂවකා නය ලබාරදනු ඇත. 

 

        i.   (අ) සංවර්ධන සැලැසවමක මූලික සැලසුම් නිොකෙණයක් ලබාගතයුු යැයි කියරවන අවසවථාවක 

එය ලබාගත යුු අතෙ, අධිකාරියට හැරඟන ඕනෑම අවසවථාවක මුලික සැලසුම් නිොකෙණයක් 

ලබාගැනීමට නියම කළහැකිය. 

 

(ආ) මූලික සැලසුම් නිොකෙණයක වලංගු කාලය එක් වසෙක් වන අතෙ, එය තවත් වසෙ 2 ක් දක්වා 

දීර්ඝ කළ හැකි අතෙ, වලංගු කාලය අවසන්ත්ීමට ප්රථම ඒ සඳහා අයදුම් කළයුුය. එිදී වන 

රපෙසැරි ගාසවුව පසවවන උපරල්ඛණරේ 16 යටරත් විය යුුය. එම වලංගු කාලසීමාව ඉක්මවා 

රගාසව එය දීර්ඝ කිරීමට අයදුම් කළරහාත් ඉහත ගාසවුවට අමතෙව එම මූලික ගාසවුරවන්ත් 25% 

ක රසවවා ගාසවුවක් රගවිය යුු රේ. යම් රහයකින්ත් මූලික සැලසුම් නිොකෙණරේ වලංගු කාලය 

ඉක්ම රගාසව වසෙකට වැඩි කාලයක් රගී රගාසව නැවත අයදුම් කෙන්ත්රන්ත් නම් සම්පූර්ණ 

රපෙසැරි ගාසවුව රගවා නව සැලසුම් නිොකෙණයක් ලබාගත යුත්රත්ය. 

http://www.uda.gov.lk/


   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 123 

 

 

 (ඇ)  සංක්ිප්ත රයෝජනාව අනුමත කෙනු ලැබීරමන්ත් පසුව, රකාන්ත්රද්සි පනවා රහෝ රනාපනවා ඒ 

පිළිබඳව අයදුම්කරුට ලිපියක් මගින්ත් දැනුම් රදනු ලැරබ්.  ඉන්ත්පසුව ඔහු විසින්ත් වසෙක් ඇුළත 

සවිසවතෙ විධිමත් රයෝජනාවක් සකසව කෙගත යුුය.  රමම කාලය ුළදී අයදුම්කරු ඒ ඒ ආයතන 

හා අදාළ වන්ත්රන්ත් නම් කරුණු නිෙවුල් කෙගැනීම සඳහා විවිධ  නිරයෝජයායතන / රදපාර්තරම්න්ත්ු 

සමඟ සම්බන්ත්ධව ක්රියාකළ යුුය.   රමම මූලික සැලසුම් නිොකෙණ ලිපිරේ වලංගු කාලය 

වසෙකි.  

 

 

             (ඈ)    අයදුම්කරු විසින්ත් විධිමත් අනුමැතිය සඳහා නීතිරේ 8 එ වගන්ත්ති යටරත් නියමිත ආකෘති පරය 

මගින්ත් සවිසවතෙ රයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුුය.  රයෝජිත සැලසුම්වලට අදාළ 

නිරයෝජයායතනවල තාක්ෂණික අව යතා රමන්ත්ම අයදුම්කරු රවත දැනුම්රදන ලද අරනක් 

සැලසුම් අව යතාද අඩංගු විය යුුය. 

 

 

 

 

(ඉ)    මූලික සැලසුම් නිෂවකා නය මගින්ත් අවසෙ පරයක් නිරයෝජනය රනාවන අතෙ, 

එමගින්ත් අයදුම්කරුට රහෝ රවනත් තැනැත්තකුට කවොකාෙරේ රහෝ 

සංවර්ධන කටයුත්තක් පටන්ත් ගැනීමට රහෝ කෙරගන යාමට ිමිකමක් 

රනාලැබිය යුුය. 

 

            (ඊ)      මූලික සැලසුම් නිොකෙණයක් කළුගල් කැඩීම, පසව කැපීම, පසව රසෝදා වැලි 

ගැනීම, රගාඩ වැලි කැනීම හා ඛනිජ සම්පත් කැනීම සඳහා ලබාගැනීරම්දී 

පහත සඳහන්ත් ආයතනවල නිර්රද්  ලබාගත යුුය. 

i. භූවිදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාං ය 

ii. මධයම පරිසෙ අධිකාරිය 

iii. අදාළ අරනකුත් ආයතන 

                       පසව කැපීරම්දී හා වැලි කැපීරම්දී ඉඩරම් මායිම්වල සිට මීටර් 1.5 ක්              

තබා,  900 කින්ත් රතාෙව ආනතියක් අනුව සිදු කළ යුුය.  

 

 

 

 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 124 

 

 

9.5.2 දගොඩනැගිලි අයදුම්පත්  

 

  

අනුමැතිය සඳහො 

සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම 

III  ද ොටස 

දගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ දරගුලොසි 

 

15. රගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

(අ)  නීතිරේ 8 එ වගන්ත්තිය යටරත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක නිෙතීම සඳහා සංවර්ධන 

අවසෙපරයක් ලබාගැනීමට කෙනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන උපරල්ඛනරේ 

සඳහන්ත් “ඇ” ආකෘති පරය මගින්ත් අධිකාරිය රවත ඉදිරිපත් කළයුුය.  රමය 

අන්ත්තර්ජාල පහසුකම් හෙහා පහත රවබ් අඩවිය ඔසවරසව අයදුම් කළ හැක.   

      www.uda.gov.lk  

 

(ආ)  අදාළ ගාසවු 5 වන උපරල්ඛනයට අනුකූලව රගවිය යුුය. 

 

දගොඩනැගිලි 

සැලසුම් 

 

16. (1) නීතිරේ  8 එ වගන්ත්තිය යටරත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සෑම සැලැසවමක්ම; 

(අ) සියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්රතකු විසින්ත් පිළිරයල රකාට 

අත්සන්ත්කෙ තැබිය යුුය.  (ඇමුණුම 3) 

(ආ) ඉඩරම් රහෝ සවථානරේ අයිතිකරු විසින්ත් රහෝ අයිතිකරු විසින්ත් බලය පවෙනු ලැබූ 

යම් පුද්ගලයකු විසින්ත් අත්සන්ත් කෙනු ලැබ තිබිය යුුය. 

(ඇ) පිටපත් 5 කින්ත් ඉදිරිපත් කළයුුය.   අනුමත කිරීරමන්ත් පසු අයදුම්කරුට පිටපත් 2 

ක් ලබාදිය යුු අතෙ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ පළාත් පාලන ආයතනය 

රවත  එක් පිටපතක් රයාමු කළ යුුය.   

 

            (ඈ) සැලැසවම ජාතයන්ත්තෙ “ඒ” රරවණිරේ සම්මත රමට්රික් ප්රමාණරේ   පත්රිකාවල සකසව 

රකාට තිබිය යුුය. 

           (ඉ)   සැලැසවම අදාළවන රගාඩනැගිල්ල රහෝ පරිරය සංවර්ධනය කෙනු ලබන  

පෙමාර්ථය විසවතෙ රකරෙන ප්රකා යක් සමඟ විය යුුය. 

            (ඊ)  රගාඩනැගිල්ල පිිටා ඇති රහෝ රයෝජිත රගාඩනැගිල්ල පිිටුීමට යන රහෝ 

http://www.uda.gov.lk/


   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 125 

 

රගාඩනැගිල්රල් වැඩ කෙරගන යනු ලබන පරිරයට අදාළ අනුමත කළ 

මිනුම්රදෝරු සැලැසවරම් පිටපතක් සමඟ  ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

             අව ය රේ යැයි අධිකාරිය විසින්ත් සලකා බලනු ලැබුවරහාත් මීට සම්බන්ත්ධව අතිරර්ක 

සැලසුම් කට්ටල රහෝ වඩා පුළුල් විසවතෙ පිරිවිතෙ නැතරහාත් සම්බන්ත්ධිත රවනත් 

විසවතෙ රහෝ රවනත් රල්ඛන ඉදිරිපත් කෙන රලස අධිකාරිය විසින්ත් නියම කෙනු 

ලැබිය හැක. 

 

සැලසුම්වල 

පරිමොණය 

17. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිරේ 8 එ වගන්ත්තිය අනුව සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා 

(ඇමුණුම 3)  විසින්ත් අත්සන්ත් කෙනු ලැබ ඉදිරිපත් කෙ ඇති සියළු සැලසුම් පහත සඳහන්ත් 

පරිමාණය අනුව ඇඳ පහත සඳහන්ත් කරුණු අඩංගු කළ යුුය. 

(අ)  රගාඩනැගිලි තැනුම්පරළි පිිටීම දැක්ීමට ප්රමාණවත් පරිදි හාත්පස ප්රරද් රේ 

දළ සැලැසවමක් 

(ආ)   සංවර්ධන සවථානය සැලැසවම 1:1000 

(ඇ)  රගාඩනැගිල්ලක සැලැසවම - 1:100 අව ය සම්මත ප්රමාණරේ කඩදාසියක ඇඳීමට 

රනාහැකි තෙම් රගාඩනැගිල්රල් ප්රමාණය වි ාල වන අවසවථාවලදී 1:200 වඩා 

කුඩා රනාවන පරිමාණයකට පිළිරයල කෙන ලද සැලැසවමක් පිළිගැනීමට 

අධිකාරියට පුළුවන. 

 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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සංවර්ධන 

ස්ථොනය 

සැලසුම්වල හො   

දගබිම් 

සැලසුම්වල 

අඩංගු විය යුතු 

විස්තර 

 

18. රගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක් සඳහා ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සැලැසවමකට පහත සඳහන්ත් විසවතෙ 

පිළිගත් වර්ණ හා සංරක්ත භාවිතා කෙමින්ත් අඩංගු විය යුුය. 

       (අ) පහත සඳහන්ත් විසවතෙ දැක්රවන තැනුම්රපාල සැලැසවම රහෝ බිම් රකාටසව රවන්ත් 

කිරීරම් සැලැසවම 

i.  බිම් කට්ිරේද රගාඩනැගිල්ල රහෝ රගාඩනැගිලි කාර්යය කෙරගන යනු ලබන 

සවථානය සහ බිම් කට්ිරේ මායිම් අතෙ දුරෙි අංකිත පරිමාණයන්ත්ද ඇුළත්ව, 

බිම් කට්ිරයි සහ තැනුම්රපාරළි පිිටීම දැක්ීම සඳහා අක්ෂාං , රද් ාං  

සිතව ඛණඩාංක තලයන්ත් ලබාදීම (GPS-WGS-1984) ඉදිකිරීමට යන රහෝ 

කෙරගන යනු ලබන රගාඩනැගිලි කාර්යයන්ත්ි ප්රමාණය, (පැහැදිලිව සීමා ලකුණු 

රකාට) 

ii.  සැලැසවරම් පරිමාණය, උුරු ුඩුව සහ යාබද බිම් කට්ිවල රහෝ     

රගාඩනැගිලිවල පරිර අංක 

iv. සංවර්ධන සවථානයට ඇති ප්රරේ  මාර්ග 

    iv.  රමම සැලැසවරමන්ත් හඳුනාරගන ඇති රයෝජිත මාර්ග සීමාව, රගාඩනැගිලි රර්ඛා, 

යම් පාෙක් පුළුල් කිරීරම් රර්ඛාවක් සහ රසවවා පාෙක් සඳහා වන යම් බිමක් රහෝ 

ඉඩමක් සකසව කිරීරමන්ත් පසු පටුමගක් රහෝ ජලසම්පාදන සංචිතයක්, ෙක්ිතයන්ත් 

සහ අමාතයවෙයා විසින්ත් අනුමත කළ අදාළ සංවර්ධන සැලැසවමක රපන්ත්වනු 

ලැබිය හැකි රහෝ පළාත් පාලන ආයතනරේ යම් ීථි රර්ඛා සැලසුම්වල රපන්ත්වනු 

ලැබිය හැකි රවනත් විසවතෙ  

 vi. පවත්නා සියළු කාණු, ජල මාර්ග, පල්රදෝරු මාර්ග, මනුවල වැටවල්, රැඳවුම් බැමි, 

බිම් කට්ිය මත රහෝ යාබද බිම් කට්ි මත ඇති බෑවුම් සහ කාණු, ගිනිදියමුව සහ 

රගාඩනැගිලි  රහෝ රගාඩනැගිලි වැඩ කෙනු ලබන සවථාන අතෙ දුරෙි අංකිත 

පරිමාණයන්ත් ඇුළත්ව පවත්නා පාෙ පිිි ආසන්ත්නතම දුෙ. 

vi.  ඉඩම ජලයට යටවන්ත්රන්ත් නම්, වාරිමාර්ග රදපාර්තරම්න්ත්ුව, ශ්රී ලංකා ඉඩම් 

රගාඩකිරීරම් හා සංවර්ධනය කිරීරම් සංසවථාව රහෝ රවනයම් අධිකාරියක් විසින්ත් 

වාර්තා කෙ ඇති රගාඩනැගිලි බිරම් ඉහළතම ගංවුෙ මට්ටම. 

ix. අං ක 45 ට වඩා ප්රපාතාකාෙ හා උසින්ත් මීටර් එකහමාෙ ඉක්මවන බෑවුම් 

විර වෂරයන්ත් සඳහන්ත් කෙමින්ත් බිරමිත් යාබද පාෙවල සහ   ඉඩම්වලත් පවතින 

සියළු සරමෝච්ඡයන්ත් සහ සවථානීය මට්ටම්. 

x. අළුත් බෑවුමක රහෝ ඉවුෙක යම් ඉදිකිරීමක් සහ බෑවුම රහෝ ඉවුෙ එබඳු පවත්නා 

තැනුම්රපාලකට ඇති බෑවුමට රහෝ ඉවුෙට වඩා ඉහළ රහෝ ප්රපාතාකාෙ නම්, එම 

බෑවුම රහෝ කණඩිය සවථාවෙ කිරීම සඳහා වන රැඳවුම් බැම්මක් රහෝ රවනත් 

ඉදිකිරීමක් සැපයීම. 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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x. රමි රකාන්ත්රද්සි පිළිගත් පාංශු ඉංජිරන්ත්රුවකුරේ වාර්තාරේ නි වචය කෙ ඇති 

පරිදි රහෝ අධිකාරිය නි වචිතව දක්වා ඇති පරිදි අව ය පිටසන්ත් සිතව 

අනුමැතිය සඳහා බැම්රම් රහෝ ඉදිකිරීරම් සැලසුම් පසුව ඉදිරිපත් කළයුුය. 

xi.    පළල මීටර් 6 ක් රහෝ ඊට අඩු වි ාලත්වය වර්ග මීටර් එකසිය පනහකට අඩු 

පවත්නා බිම් කට්ියක ඇති රගාඩනැගිල්ලක උපරිම උස අධිකාරිය විසින්ත් අන්ත් 

රලසකින්ත් විධානය කෙනු ලැබ රනාමැති නම්, මීටර් අටක් රහෝ මහල් රදකක් 

රනාඉක්මවිය යුුය. 

 xiii. යම් රයෝජිත මුපිට රහෝ යම් කාණුවක් සහ එි පවත්නා කාණුවකට රහෝ ජල 

මාර්ගයකට සම්බන්ත්ධවන විසවතෙ සමඟ 

xiv. යම් රයෝජිත පල්රදෝරු මාර්ගයක්, මනු වලක් සහ ඒවා පවත්නා පල්රදෝරු 

මාර්ගයකට රහෝ මනු වලකට සම්බන්ත්ධවන ඒ ඒ සවථාන 

(iv) රයෝජිත භූදර් න වැඩපිළිරවල 

(v) රයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා වන සියළු ෙථ ගාල් කිරීරම් වැඩපිළිරවල සහ 

(vi) රයෝජිත විදුලි, දුෙකථන රහෝ ගුවන්ත්විදුලි සම්රේෂණ  මාර්ග සහ ඒ එක් එක් 

මාර්ග පවත්නා ජාලයට සම්බන්ත්ධ වන සවථාන. 

 

දගබිම් සැලැස්ම     (අ)  පහත සඳහන්ත් විසවතෙ ඇුළත් කෙමින්ත් හා දක්වමින්ත් රගාඩනැගිල්රල් ඒ ඒ තට්ටුරේ 

මහල් සැලැසවම සහ එි වහලය 

 

xiii. තට්ටුරේ එක් එක් රකාටස ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන කාර්යය ගැන දක්වන 

පැහැදිලි ප්රකා යක්. 

xiv. රගාඩනැගිල්රල් රහෝ රගාඩනැගිලි වැඩවල බිත්ති, උඩු හැටුම හා මහල් සඳහා 

රයාදාගනු ලබන ද්රවයවල වර්ගය සහ එම මහල් ඇුළු දැරීමට නියමිත අවසෙ 

දිය හැකි උපරිම සජීී බෙ 

 

  



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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 xv. රගාඩනැගිල්රල්ත් එි සියළු කාමෙ, මැදිරි, ඉසවරතෝප්පු, තෙප්පු රපළ, ආලින්ත්ද 

සහ  පියසි රටරර්සයන්ත්ි පරිමාණයන්ත් සහ ඒවාරේ බිත්තිවල හා කුළුණුවල 

ඝනකම සංඛයාවලින්ත්. 

xvi. රගාඩනැගිල්රල් රගාඩනැගිල්ල ුළ හා ඒ අවට පිිි වා ළිං (air well) පසු 

මිදුල්, මිදුල් සහ එළිමහන්ත් ඉඩකඩවල නිර්භාධිත ප්රරද් රේ පරිමාණය 

සංඛයාවලින්ත් සහ රගාඩනැගිල්රල් පිටත බිත්තිවල සිට යාබද මාර්ගවල මධය 

රර්ඛාවට ඇති දුෙ සහ ඉඩම ුළ හා යාබද පිිි ජලාපවහන ෙක්ිත. 

xvii. සියළු බිත්ති, කණු හා කුළුණු අතෙ ඉඩකරඩි පරිමාණය සංඛයාවලින්ත්, 

xviii. සියළු සනීපාෙක්ෂක උපාංග, වාතල සහ මහල්  හබකවල පිිටීම සහ ඒවා 

ජලාපවහන මාර්ගවලට සම්බන්ත්ධීම. 

xix. රගාඩනැගිල්ල ුළ රහෝ ඒ වටා පිිි මුපිට සියළු ජලාපවහන මාර්ග ඒවාරේ 

ජලය ගලන දිසාව ඊතල මගින්ත් දක්වමින්ත්ද, ජලය නිකුත් කෙනු ලබන පිටමුව 

කාණු සහ එම පිටමුව කාණුවල ප්රමාණය 

xx. ගින්ත්රනන්ත් රබ්රීරම් මාර්ග, ගිනි නිීරම් උපකෙණ සැපයුම් සහ ඒවාරේ 

සවථාපනද ඇුළත්ව රගාඩනැගිල්ල සම්බන්ත්ධරයන්ත් ගන්ත්නා ලද ගිනි හට ගැනීම 

වැළැක්ීරම් ක්රියාමාර්ග උසව රගාඩනැගිල්ලක් වන අවසවථාවකදී රයාදනු ලබන 

අකුණු ආෙක්ෂණ වැඩපිළිරවල 

 xxi. වායු සමනය කළයුු යන්ත්රානුසාරීව සංවාතනය ලබාදිය යුු රහෝ පීඩන 

ගැන්ත්විය යුු රගාඩනැගිල්රල් එක්  එක් තට්ටුරේ සෑම රකාටසක්ම සහ 

වායුසමීකෙණය කළයුු රකාටසද, වායුසමීකෙණය කිරීම රක්න්ත්ද්රසවථ 

පද්ධතියක මාර්ගයකින්ත්ද නැතරහාත් සමූහගත ඒකකයකින්ත්ද (Package unit)  

යන වග දැක්රවන පැහැදිලි ප්රකා යකින්ත්ද සහ හැකි සෑම අවසවථාවකදීම 

වායුසමීකෙණ යන්ත්රවල රහෝ ඒකකවල පිිටීම රහෝ  පිිටීම් මහල් සැලැසවරම් 

දැක්විය යුුය. 

xxii. වාහන ගාල් කිරීරම් ඉඩකඩ, බෑවුම් මං, තෙප්පු රපළ, නැවුම්, හදිසි අවසවථා 

විදුලි ජනක, විදුලි සම්රේෂණ  ආෙක්ෂක කුි සහ අතෙමැදි හා ඊට උසව 

රන්ත්වාසික රගාඩනැගිලි වන අවසවථාවලදී ගෘහ පරිරභෝජන ද්රව ඉන්ත්ධන වායු 

රක්න්ත්ද්රසවථ ටැංකිය ආදිරේ පිිටීම. 

xxiii. සහාධිපතය රද්පළක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට 1973 අංක 11 දෙණ බද්ධ නිවාස 

අයිතිය පිළිබඳ නීතියට (Apartment Ownership Law)  සහ එි 

සංර ෝධනයන්ත්ට අනුකූල  විය යුු අතෙ,  සියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තන්ත් විසින්ත් සකසව කෙ අත්සන්ත් තැබිය යුුය. 

xxiv. අධිකාරියට අව ය පරිදි නියම කෙනු ලැබූ පරිදි කුණු කසල බැහැෙ කිරීරම් 

සවථානවල පිිටීම. 

 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 129 

 

හරස් ඩ       (ආ)  යාබද බිම සහ ප්රරේ  මාර්ගය පිිි ආකාෙය පැහැදිලිව සලකුණු කෙමින්ත් සහ පහත 

සඳහන්ත් විසවතෙ දක්වමින්ත් සකසව කෙන ලද රගාඩනැගිල්රල් හෙසව, ආයත සහ 

රවනත් රේදන ඇඳීම.   

v. රයාදාගනු ලබන ද්රවයරේ වර්ගය සහ සියළු බිත්ති, මහල්, වහල, සීලිම, 

අත්තිවාෙම්, බාල්ක ඇුළුව කාණු සහ රපෙවැසුම්වල ඝනකම සහ 

රගාඩනැගිල්රල් රවනත් සම්බාධිත රකාටසව 

vi. පවත්නා බිම් මට්ටම සහ මට්ටම්ද රගාඩනැගිලි තැනුම්රපාල උසව කළයුු 

රහෝ පහත් කළයුු නම්, අළුත් බිම් මට්ටම රහෝ මට්ටම් සියළු යාබද   

ඉඩම්වල රහෝ රගාඩනැගිලිවල සවථාවෙභාවයට රකරසව බලපාන්ත්රන්ත්ද යන්ත්න 

පිළිබඳ  පැහැදිලි ප්රකා  සහ ඒවා ආෙක්ෂා කිරීමට ගනු ලැබූ පියවෙද, 

vii. උසින්ත් මීටර් එකහමාෙ ඉක්මවන සවථානරේ තිරබන රහෝ ඊට අව ය වන 

රැඳවුම්  බැම්රම් රහෝ බෑවුම්වල සිට රයෝජිත රගාඩනැගිල්ලට, එි බිම් 

කට්ි මායිම්වලට ඇති දුරෙි පරිමාණයන්ත් සංඛයාවලින්ත් සහ රැඳවුම් බැම්රම් 

සහ බෑවුරම් සිට මීටර් දහයක් ඇුළත එනම් ඊට කිට්ටුතම යාබද ඉඩරම් 

පිිි රගාඩනැගිලි සහ, 

viii. පවත්නා බිමට සාරප්ක්ෂව රගාඩනැගිල්රල් රදාෙවල්, ජරනල් රහෝ 

සංවාතන විවෙ එක් එක් තට්ටුරේ උස, සීලිරම් උස, බිම් මහරල් මට්ටම රහෝ 

මට්ටම්, පියමං මට්ටම රහෝ මට්ටම්වල පරිමාණයන්ත් සංඛයාවලින්ත් සහ එි 

ීථි මට්ටම සහ මට්ටම් සහ බිම් කට්ි මායිම් සහ රගාඩනැගිල්රල් පිටත 

බිත්ති අතෙ පෙතෙ දුෙද, 

 

ආදරෝපන 

(Elevation) 

       (ඇ)  පහත සඳහන්ත් විසවතෙ දක්වමින්ත්  රගාඩනැගිල්රල් ඉදිරි, පිටුපස සහ පැති ආරෙෝපනය 

iv. පරිමාණයන්ත් සංඛයාවලින්ත්  දක්වමින්ත් රගාඩනැගිල්රල් සියළු බාිෙ බිත්ති, 

බාිෙ කුළුණු,  තාප්ප සහ රදාෙවල්ද, ජරනල්  රහෝ සංවාතන විවෙ,  මහල 

ආවෙණ බැල්කනි සහ වහලද, අධිකාරිය විසින්ත් නියම කෙන ලද පරිදි බාිෙ 

කුළුණු, තාප්ප, විවෙ  වහල ආවෙණ, බැල්කනි සහ වහල ඉදිකිරීරම්දී 

රයාදාගනු  ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

v. පවත්නා සෑම යාබද රගාඩනැගිල්ලකම උස, බිම් මට්ටම්, බාිෙ බිත්ති, 

රදාෙවල්, ජරනල්, වහල සහ රවනත් බාිෙ හා දෘෂයමාන ලක්ෂණද 

දක්වමින්ත් සහ ඒවා නිර්මාණය කිරීම සඳහා රයාදාගනු ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

අධිකාරිය විසින්ත් සවිසවතෙ මාර්රගෝපරද්  සැපයිය යුු විර වෂ සවථානද දක්වා 

එම රගාඩනැගිලිවල අර්ධ   ආරෙෝපන සහ ආරෙෝපනද, 

vi. රගාඩනැගිල්රල් සෑම යාබද පියමගකම, ආලින්ත්ද මගකම ීථි සහ බිම් 

මට්ටම්ද සහ පියමරගි, ආලින්ත්ද මරගි ීථිරේ සහ බිරමි රයෝජිත 

ප්රතිරූපක බිත්තිි මට්ටම් සහ,               



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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වැඩ ආරම්භ 

කිරීමට දපරොතුව 

අයිති රු, 

පදිංචි රු විසින් 

 ළයුතු රොජ ොරි 

15.  (1)  යම් රගාඩනැගිලි වැඩක් ආෙම්භ කිරීමට රහෝ කෙරගන යාමට නැතරහාත් මාස 03 ක 

කාලයකට අත්ිටවනු ලැබ ඇති යම් රගාඩනැගිලි වැඩක් යළි ආෙම්භ කිරීමට 

මත්රතන්ත්, පරිරරේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු රහෝ සංවර්ධනකරු විසින්ත්; 

                (අ)  නීතිරේ 8 එ වගන්ත්තිය යටරත් ඉදිරිපත් කළයුු රගාඩනැගිලි වැඩවල සියළු  

සැලසුම් අනුමත කෙනු ලැබ ඇති බවත්, එම අනුමැතිය අසවකෙ රනාරගන 

තවමත් වලංගුව පවතින බව දැන සිටීමත්, 

                (ආ)  13 වන නියමරේ විධිවිධානවලට අනුකූලව රගාඩනැගිලි වැඩවල 

විසවතොත්මක හැටුම් සැලසුම් අධිකාරියට ඉදිරිපත් කෙනු ලැබ ඇති බවට 

වගබලා ගැනීමත්, 

                (ඇ) රගාඩනැගිලි වැඩ ආෙම්භ කිරීරම්, කෙරගන යාරම් සහ යළි ආෙම්භ කිරීරම් 

සවවකීය අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්ත්ීම අඩු තෙමින්ත් සත් දිනකින්ත් ලබාදීම සහ එම 

රගාඩනැගිලි වැඩ ආෙම්භ  කිරීරම්, කෙරගන යාරම් රහෝ යළි ආෙම්භ 

කිරීරම් අවසෙය සඳහා අධිකාරිය රවත ඉල්ලුම් කිරීමත්, 

                (ඈ) රගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා රසවවරේ රයාදවනු ලබන රහෝ 

නිෙත කෙවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා රහෝ තැනැත්තන්ත් විසින්ත් 

තත් කාර්යය අනුව, රගාඩනැගිලි වැඩ 83 වන නියමරේ (ඇ) රේදය ප්රකාෙ 

අධීක්ෂණය කෙන බවට සුපුරුදු ආකෘති පරරයන්ත් නිකුත් කෙන ලද ලිඛිතව 

සනාථ කිරීමක් ලැබීමත් අව යය. 

           (2)   රමම නියමය යටරත් දිය යුු නිරේදනය සම්පූර්ණ එකක් විය යුු අතෙ, එි 

කිසිඳු සාවදය විසවතෙ රහෝ රතාෙුරු අඩංගු රනාවිය යුුය.  

 

සැලසුම්වල 

පැහැදිලි බව සහ 

දගොඩනැගිලි 

වැඩවලදී දයොෙො 

ගනු ලබන 

ද්රවයවල පිරිවිතර 

 

 

 

 

 

16. (1)  නීතිය යටරත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සෑම සැලැසවමක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුද්රණය රකාට 

ඉදිරිපත් කළයුුය.  පවත්නා රගාඩනැගිලි කාර්යයන්ත්ට සම්බන්ත්ධව පුළුල් කිරීම් 

සියල්ල අදාළ ශිල්පීය ක්රම ප්රරයෝජනයට රගන පැහැදිලිව දැක්විය යුු අතෙ, නව 

රගාඩනැගිල්ලට රකාටසක් එකු කිරීරම්දී ෙු වර්ණරයන්ත් ඇඳ දැක්විය යුුය. 

සැලැසවම එක් ඒකකයකට වඩා වැඩිවන අවසවථාවලදී එවැනි ඒකක විවිධ වර්ණ රහෝ 

සංරක්ත ප්රරයෝජනයට රගන ඒකකයන්ත් රවන්ත් රවන්ත්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි රපන්ත්විය 

යුු අතෙ, ඒ එක් එක් ඒකකයන්ත්ට අයත් වර්ග ප්රමාණයන්ත් දැක්විය යුුය.  

         (2) පවත්නා රගාඩනැගිල්රල් ඉවත් කළයුු සියළු රකාටසව සැලසුම්වල කඩ ඉරි මගින්ත් 

රපන්ත්විය යුුය. 

         (3)  අධිකාරියට අව ය වන්ත්රන්ත් නම්, නීතිය යටරත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සැලැසවම 

සමඟ සැලසුම් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන  රගාඩනැගිලි වැඩවලදී ප්රරයෝජනයට ගන්ත්නා 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 131 

 

 

 

 

 

 

වූ රයෝජිත ද්රවයවල පිරිවිතෙද ඉදිරිපත් කළයුුය.      

  



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 132 

 

එ තු කිරීම් හො 

දවනස් කිරීම් 

සඳහො වන 

සැලසුම් 

 

17. යම් රගාඩනැගිලි කාර්යයකම පවත්නා රගාඩනැගිල්ලක ප්රතිසංසවකෙණයක් රහෝ රවනසව 

කිරීමක් රහෝ ඊට යම් එක් කිරීමක් අයත්වන විටදී, නීතිය යටරත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන 

එම රගාඩනැගිලි කාර්යයන්ත්ි සැලැසවම රහෝ සැලසුම් සමඟ අධිකාරිය විසින්ත් එරසව කිරීම 

අව ය නම්, අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු තමා එම රගාඩනැගිල්ල පරීක්ෂා කළ බවත්, 

තම මතයට අනුව ප්රතිසංසවකෙණ රවනසව කිරීම් රහෝ එකු කිරීම් නිසාරවන්ත් යම් 

ආකාෙයකින්ත් වැඩිවිය හැකි රහෝ රවනසව විය හැකි බෙ රහෝ ආතතීන්ත් එම රගාඩනැගිල්ලට 

දැරිය  හැකි බව ප්රකා  රකරෙන නියමිත සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුුය.  

 

වුහොත්ම  

විස්තර හො 

ගණනය කිරීම් 

22. (1) රගාඩනැගිලි වැඩවල සවිසවතෙ වුහාත්මක සැලසුම් නියම කෙනු ලැබ ඇති පරිදි 

පිරිමැවුම් ගණන්ත් බැීරම් පිටපතක් සමඟ අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළයුුය. 

 

     (2) සවිසවතෙ වුහාත්මක සැලසුම් සහ පිරිමැවුම් ගණන්ත් බැීම්, නීතිරේ විධිවිධානයන්ත්ටත් 

රමම නියමයන්ත්ටත් රමන්ත්ම රගාඩනැගිලි නිර්මාණයට අදාළ රවනයම් ලිඛිත 

නීතියකටත් අනුකූලව සකසව කළයුු අතෙ, එය සවිසවතෙ වුහාත්මක සැලසුම් හා 

පිරිමැවුම් ගණන්ත් බැීම පිළිරවල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින්ත් අත්සන්ත් 

කෙනු ලැබ  තිබිය යුුය.  ඒ අතෙ එි පහත සඳහන්ත් කරුණුද දැක්විය යුුය. 

               (අ)   එක් එක් මහල් පද්ධතිය රහෝ එි රකාටසක් සඳහා සැලසුම් කෙනු ලැබ ඇති 

ආරෙෝපිත භාෙය 

               (ආ)  කෙන ලද පාංශු පරීක්ෂණවල ප්රතිඵල, පාංශු ධෙණීය හැකියාව පිළිබඳ 

ගණනයන්ත් රමන්ත්ම සෑරීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර් න සහ පරසි විසවතෙ. 

                 (ඇ)  ප්රරයෝජනයට ගනු ලබන අත්තිවාෙම් ක්රමය රහෝ ක්රම 

                 (ඈ) අදාළ වන්ත්රන්ත් නම්, ජම්බාෙ  වර්ගය, ජම්බාෙ ගැසීරම් ක්රමය සහ ජම්බාෙ 

ගැසීරම්දී පාවිච්චියට ගනු ලබන යන්ත්ර සූර වර්ගය  

        (3) අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාරගන්ත් (ඇමුණුම 3) ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් 

කළයුුය. 
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                 සංවර්ධන බලපරය  නිකුත් කිරීම        හා        රගාඩනැගිලි/ඉඩම් අනුරබදුම් අයදුම්පත් ඉල්ලුම් 

කිරිම 

 

 

සංවර්ධනකරු  විසින්ත්                               රවනත් ආයතනික                                     නා.සං.අ. 

                                                                      උපරදසව මත                           උපරදසව මත                           

 

                              රගාඩනැගිලි/ඉඩම් අනුරබදුම් අයදුම්පත නිකුත් කිරිම 

 

                                        සම්පූර්ණ කෙන ලද අයදුම්පත් භාෙ ගැනීම 

  

                                                     ලිපි රගානුව ආෙම්භ කිරීම 

 

                                              Online System සඳහා ඇුලත් කිරීම  

 

                                   ප්රරද් ය භාෙ සැලසුම් නිලධාරි රවත  ලිපි රගානුව රයාමු කිරිම 

 

                                            ක්රෂවර පරීක්ෂණ වාර්තාව ලබා ගැනීම 

 

                        ක්රෂවර පරීක්ෂණ වාර්තාව සමඟින්ත් ලිපිරගානුව අධයනය කිරීම 

 

                     පරීක්ෂණ වාර්තාව අධයක්ෂ රවතරයාමු කෙ අව ය උපරදසව ලබා ගැනීම 

 

                                                   දිසවත්රික් කමිටුවට රයාමු කිරීම 

 

                       රගාඩනැගිලි/අනුරබදුම් සැලැසවම හා බලපරය අත්සන සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම 
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                                                   සංවර්ධන බලපරය  නිකුත් කිරීම 

9.5.4 අනුකූලතො සහති ය  

 

 

 

අනුකූලතො සහති ය 

සඳහො සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

IV  ද ොටස 

අනුකූලතො සහති ය සම්බන්ධ දරගුලොසි 

52.  අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම. 

(අ)  නීතිරේ 8  වගන්ත්තිය යටරත් අනුකූලතා සහතිකය සඳහා කෙනු ලබන සෑම 

ඉල්ීමක්ම 1 වන උපරල්ඛනරේ සඳහන්ත් “ඈ” ආකෘති පරය මගින්ත් අධිකාරිය 

රවත ඉදිරිපත් කළයුුය.                  රමය අන්ත්තර්ජාල පහසුකම් හෙහා පහත 

රවබ් අඩවිය ඔසවරසව අයදුම් කළ හැක.   

       www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාසවු 5 වන උපරල්ඛනයට අනුකූලව රගවිය යුුය. 

 

ඉඩම් අනුදබදුම් අනුකූලතා සහතිකය ලබාගන්ත්නා අවසවථාරේදී ඉඩම සංවර්ධනය කිරීරම්දී නිකුත් කළ 

රකාන්ත්රද්සි ලිපිරේ සඳහන්ත් සියළු අව යතා සම්පූර්ණ කෙ තිබිය යුුය.  

 

         (අ) ඉඩමක සංවර්ධනයක් රහෝ ඉඩමක උප රබදීමක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට, 

iii. අදාළ වන්ත්රන්ත් නම්, උප රබදීම අනුමත කෙනු ලැබූ සැලැසවමට රහෝ 

අවසෙ පරයට අනුකූලව කළ බවට බලයලත් 

මිනින්ත්රදෝරුවෙරයකුරගන්ත් සහ නගෙ සැලසුම්කරුරගන්ත් ලබාගත් 

සහතිකයක්ද, 

iv. පාෙවල්  හා රබෝක්කු තැනිම වැනි සංවර්ධනය හා සම්බන්ත්ධ ඉංජිරන්ත්රු  

වැඩ අයත් වන අවසවථාවන්ත්ිදී වෙලත් රහෝ ලියාපදිංචි සිවිල් 

ඉංජිරන්ත්රුවකු විසින්ත් රහෝ ආණඩුව විසින්ත් ඉංජිරන්ත්රුවකු ව රයන්ත් 

රසවවරේ රයදීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්තකු 

විසින්ත් සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලසුම්, පිරිවිතෙ සහ අවසෙ පරයට 

අනුව ඔහුරේ අධීක්ෂණ කටයුු කෙරගන යනු ලැබ ඇති බවට 

සහතිකයක්ද,  

 

සම්ූර්ණ  රන ලෙ 53. අනුමත කෙනු ලැබූ සැලැසවමට අනුව යම් රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක් 

http://www.uda.gov.lk/
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දගොඩනැගිල්ල  

පදිංචිවීමට දපරොතුව 

අයිති රු, පදිංචි රු 

දහෝ සංවර්ධන රු 

විසින්  ළයුතු 

රොජ ොරි 

 

සම්පූර්ණ කිරීරමන්ත් පසු අයිතිකරු, පදිංචිකරු රහෝ සංවර්ධනකරු විසින්ත් 

       (අ)  රගාඩනැගිල්ල අළුත් එකක් නම් එි රහෝ එි රකාටසක පදිංචිීම සඳහා 

අනුකූලතා සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහාද, 

       (ආ) රමම නියමය යටරත් අනුකූල විය යුු සැලැසවරමන්ත් රහෝ සැලසුම්වලින්ත් සුළු 

ව රයන්ත් රවනසවීම නිසා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීමට රනාහැකි වූ 

විට, රගාඩනැගිල්රල් රහෝ ඉන්ත් රකාටසක් තාවකාලිකව පදිංචිීමට 

බලපරයක් ලබාගැනීම සඳහාද ඉල්ලුම් කළයුුය. 

 

       (ඇ) රගාඩනැගිල්රල් රකාටසක පදිංචිීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකය 

ලබාගැනීරමන්ත් පසුව වුවද සංවර්ධන බලපරය මගින්ත් ලබාගත් අනුමැතියට 

අනුව එය වලංගුව පවතින්ත්රන්ත් නම් සාමානය පරිදි ඉතිරි රකාටසවවල 

ඉදිකිරිම් කටයුු කෙරගන යා හැකිය. 

 

පදිංචිවීම සඳහො වන 

අනුකූලතො සහති ය 

54. 18 වන නියමරේ විධිවිධානවලට අනුව රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් රහෝ 

රවනත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් අනුමත කෙන ලද 

රගාඩනැගිලි සැලසුම් සම්බන්ත්ධ අධිකාරියට සෑම සහතිකයක්ම හා වාර්තාවක්ම 

ඉදිරිපත් කෙනු ලැබ ඇති විට රගාඩනැගිල්ලක   එි රකාටසක් රහෝ රවනයම් 

සංවර්ධන කටයුුවල නිෙතීම සඳහා  අනුකූලතා සහතිකයක් අධිකාරිය විසින්ත් 

ලබාදිය හැකි අතෙ, එම සහතිකය සමඟ පහත සඳහන්ත් කරුණු සැපයිය යුුය. 

           (1)  සැලැසවරම් රහෝ සැලසුම්වල රපන්ත්වන ලද සියළු අව යතා සහ 83 වන  

නියමරේ (ඇ) රේදය යටරත් රගාඩනැගිල්රල්,  එි රකාටසක රහෝ 

රගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැසවම පිළිරයල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තාට රහෝ තැනැත්තන්ත්ට අධිකාරිය විසින්ත් රදන ලද සියළු ලිඛිත 

විධානයන්ත්ට ඔවුන්ත් අනුකූල ී  ඇති බවත්, ඒ බවට අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තාරගන්ත් ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කෙන බවත්,  

          (2)  රමම නියමයන්ත් යටරත් රගවිය යුු සියළු ගාසවු  රගවා ඇති බවත්,   

 

 

 
         

                  (අ)  රගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ත්ධරයන්ත් අව ය වන්ත්නා වූ සහතික නම්, 

v. සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලැසවමට හා අවසෙ පරයට අනුව 

ඔහුරේ අධීක්ෂණය යටරත් කෙරගන යනු ලැබ ඇති බවට 

ලියාපදිංචි රහෝ වෙලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකුරගන්ත් රහෝ 

ආණඩුව විසින්ත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිරයකු ව රයන්ත් රසවවරේ 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 136 

 

රයදීම සඳහා තීෙණය කෙ ඇති සුදුසුකම් ලබා ඇති 

තැනැත්රතකුරගන්ත් ලබාගත් සහතිකයක්   
 

 vi. රගාඩනැගිලි වැඩවල හැටුම් මූලිකාංග අනුමත 

සැලසුම්වලටත්, අවසෙ පරයටත්, අනුකූලව හා අධිකාරියට 

ඉදිරිපත් කෙන ලද පිරිමැවුම්වලට එකඟව ඔහුරේ 

අධීක්ෂණය යටරත් සිදු රකරුණු  බවටත් සහ රගාඩනැගිලි 

වුහමය ව රයන්ත් ආෙක්ෂාකාරී බවටත් වෙලත් රහෝ 

ලියාපදිංචි සිවිල් ඉංජිරන්ත්රුවකුරගන්ත් රහෝ ආණඩුව විසින්ත් 

ඉංජිරන්ත්රුවකු ව රයන්ත් රසවවරේ රයදීම සඳහා හඳුනාගනු 

ලැබූ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්රතකුරගන්ත් ලබාගත් 

සහතිකයක්. 

 

vii. රගාඩනැගිල්රල් යාන්ත්ත්රික, විදුලි, ජලාපවහන, 

වායුසමීකෙණ රහෝ රවනත් සම්බන්ත්ධිත වැඩ  සඳහා අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන්ත්රගන්ත් එකී වැඩ ඔවුන්ත්රේ 

අධීක්ෂණය යටරත් හා අධිකාරියට අව ය විය හැකි 

ආකාෙරයන්ත්  අනුමත සැලසුම් හා පිරිවිතෙයන්ත්ට අනුකූලව 

කෙරගන යන ලද බවට සහතික්ද රේ. 

 

 viii. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ  රෙගුලාසිවලට  අනුකූලව 

අනුමත කෙන ලද  වර්ග අඩි 6000 ට වැඩි සියළු ඉදිකිරීම්,  

රෙගුලාසිවලට අනුකූලව ඉදිකෙන්ත්රන්ත්ද යන්ත්න පසුවිපෙම් 

කිරීම සඳහා එම රගාඩනැගිලි අනුමත කළ දින සිට වසෙක් 

ඇුළත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරයන්ත් පසුවිපෙම් 

වාර්තාවක් ලබාරගන ඉදිරිපත් කළයුුය. තවද, වසෙක් 

ඇුළත ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට රනාහැකි අවසවථාවලදී 

සංවර්ධන බලපරය දීර්ඝ කෙන කාලය අනුව පසුවිපෙම් 

සහතිකයද  නැවත ලබාගැනීමට ඉල්ලුම් කළ යුුය.   

එවැනි රගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතික 

ලබාගැනීරම්දී පසුවිපෙම් වාර්තාව අනිවාර්යය වන අතෙ, 

එරසව රනාමැති නම්, 5 වන උපරල්ඛනරේ සඳහන්ත් රසවවා 

ගාසවුවකට යටත් විය යුුය.   ඒ සඳහා සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා ව රයන්ත් වෙලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා 

වගකිය යුුය.  එරසව රනාකෙන නිලධාරීන්ත් සම්බන්ත්ධරයන්ත් 

ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ත්රේ ආයතනය දැනුවත් 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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කෙනු ලැරබ්. 

 

අධි ොරිය විසින් 

 රනු ලබන 

පරීක්ෂොවන් 

55.  (1) සභාපති විසින්ත් රහෝ ඔහුරේ බලයලත් නිරයෝජිතයා විසින්ත් යම් 

රගාඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා හා ඉඩමක් වන අවසවථාරේදී පාවිච්චිය 

සඳහා 54 වන රෙගුලාසිය යටරත් අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට 

මත්රතන්ත්, යම් රගාඩනැගිලි කාර්යයක් කෙරගන යනු ලබන  කවෙ 

අදියෙකදී රහෝ නීතිරේ සියළු විධිවිධානවලට සහ රමම නියමයන්ත්ට 

අනුකූලදැයි නිගමනය කිරීරම් සහ  අනුමත කෙන ලද සැලැසවම රහෝ 

සංවර්ධන කටයුත්තක් රමම සැලසුම් ඒවා සකසව කෙන ලද අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාරේ රහෝ තැනැත්තන්ත්රේ අවධානය අනුමත 

සැලැසවරමන්ත් රහෝ රමම නියමය යටරත් ඉදිරිපත් කෙන ලද  සංවර්ධන 

කටයුත්තක රවනත් සැලසුමකින්ත් බැහැෙවන අවසවථාවන්ත් රකරෙිත්, 

නැතරහාත් එම සැලසුමට රහෝ සැලසුම්වලට අනුකූලව සංවර්ධන කාර්යය 

සම්පූර්ණ රනාකිරීම රකරෙි රහෝ රමම නියමරේ විධිවිධාන රහෝ අවසෙ 

පරය රහෝ සැලසුම් රහෝ ඒවාරේ සඳහන්ත්  හා ඔහු විසින්ත් පිළිපැදිය යුු 

අව යතාවයන්ත් රකරෙිත් රයාමු කිරීරම් පෙමාර්ථය සඳහාත් යම් 

රගාඩනැගිල්ලකට රහෝ ඉඩමකට ඇුළුව එය පරීක්ෂා කෙ බැලිය හැකිය. 

 

      (2)  අධිකාරිරේ බලයලත් නිරයෝජිතයා (1) වන රේදය යටරත් යම් 

රගාඩනැගිල්ලකට රහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්තකට ඇුල්ී එය පරීක්ෂා 

කිරීමට රපොුව එරසව කිරීමට ඇති තම බලය ලිඛිතව ඉදිරිපත් රකාට හා 

ප්රදර් නය රකාට තමා විසින්ත්ම හඳුන්ත්වා දිය යුුය. 

 

දගොඩනැගිල්ල  

තොව ොලි  පදිංචියක් 

සඳහො බලපත්රය 

56.  (1) රගාඩනැගිල්ල අනුමත සැලසුමට රහෝ සැලසුම්වලට පටහැනි ීම නැතරහාත් 

අධිකාරිය විසින්ත් සැලැසවරම් රහෝ සැලසුම්වල පිටසන්ත් කෙන ලද 

අව යතාවයන්ත් හා එකඟ රනාීම   රහෝ  රගාඩනැගිල්ල සම්බන්ත්ධව වැඩ 

සම්පූර්ණ රනාකිරීම නිසා රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි රකාටසක පදිංචිීම 

සඳහා අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් රනාකළද එරසව පටහැනි ීම, එකඟ 

රනාීම රහෝ සම්පූර්ණ රනාකිරීම අධිකාරිරේ මතය අනුව බෙපතල 

තත්ත්වයක් රනාවන්ත්රන්ත් නම්, එය එම කාලය ුළ රගාඩනැගිල්රල් රහෝ 

එි රකාටසක පදිංචිී සිින තැනැත්තාරේ රහෝ තැන්ත්තන්ත්රේ සුභසිද්ධියට 

හා ආෙක්ෂාවට කවොකාෙයකින්ත් රහෝ අනුරුදායක රනාරේ නම් 

අධිකාරියට එම රගාඩනැගිල්රලි රහෝ එි  රකාටසක් මාස හයකට  

රනාවැඩි කාලයකට තාවකාලිකව පදිංචිීම සඳහා  බලපරයක් දීම රහෝ 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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බලපරය අළුත් කිරීම කළ හැකිය. 

 

          (2)  I  වන රේදය යටරත් අධිකාරිය විසින්ත් සුදුසුයැයි කල්පනා කෙනු ලබන 

නියමයන්ත් හා රකාන්ත්රද්සි මත බලපරයක් ලබාදීම රහෝ බලපරය අළුත් 

කිරීම කෙනු ලැබිය හැකි අතෙ, එම නියමයන්ත් රහෝ රකාන්ත්රද්සි කිසිවක් 

කඩ කෙනු ලැබූ විට එම බලපරය ප්රතයාදිෂවඨ කළ යුුය. 

 

 

දගොඩනැගිල්ල  

පදිංචිය සඳහො වන 

අනුකූලතො 

සහති දේ 

අන්තර්ගතයන් හො 

එය ප්රෙර්ශනය කිරීම 

57.   (1)   රගාඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය රහෝ එි 

තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපරය මගින්ත් රගාඩනැගිල්ල කවෙ 

පෙමාර්ථයක් සඳහා ඉදිකෙනු ලැබුරේදැයි යන්ත්න සඳහන්ත් කළයුු අතෙ, 

රගාඩනැගිල්ල අරන්ත්වාසික රහෝ බහුකාර්ය රගාඩනැගිල්ලක් වන කල්ි 

සහතිකය රහෝ බලපරය මගින්ත් ; 

 

                (අ)  රගාඩනැගිල්ල රකාටසව ගණනාවක් ඇතිව සැලසුම් රකාට අනුමත 

කිරීම සඳහා අෙමුණු වූ ප්රරයෝජනය රහෝ ප්රරයෝජනද, 

                (ආ)  ගින්ත්නක් හටගත් විට, එයින්ත් රබ්රී යා හැකි මාර්ග කීරදරනක් සඳහාද 

යන්ත්න,   සහ 

                (ඇ)   එක් එක් මහල මගින්ත් දැරිය හැකි උපරිම අවසෙ දිය හැකි සජීී භාෙයද 

සඳහන්ත් කළයුුය. 

 

        (2)  අරන්ත්වාසික රගාඩනැගිල්ලකදී පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකරේ 

පිටපත් රහෝ රගාඩනැගිල්රල් තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපරයද 

රගාඩනැගිල්රල් සෑම මහලකම රහෝ රකාටසකම අධිකාරිය විසින්ත් 

විධානය කෙනු ලැබිය හැකි ආකාෙරයන්ත් ගිනි ආෙක්ෂක විධානරේ (Fire 

Escape Direction)  පිටපතද බලපරය ප්රදර් නය කෙනු ලබන 

රගාඩනැගිල්රල් නියමිත මහරල් සිට රහෝ රකාටරසව සිට ඇති අනුමත 

ගිනි ආෙක්ෂක මාර්ගය රහෝ මාර්ග පැහැදිලිව රපන්ත්වන මහල් රර්ඛා 

සටහනද සමඟ ප්රදර් නය කළ යුුය.  

 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 139 

 

           (3)   පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය රහෝ රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි 

රකාටසක තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපරයක් සන්ත්තක කෙ 

ගැනීරමන්ත් එි අයිතිකරු රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි රකාටසක  අනුමත 

සැලසුරම් රහෝ සැලසුම්වල පිටසන්ත් කෙනු ලැබිය හැකි අදාළ බලරේ 

රහෝ ලිඛිත අවසෙයක රහෝ රවනයම් ලිඛිත නීතියක් යටරත් 

රගාඩනැගිල්ලට රහෝ එි යම් රකාටසකට අදාළ විය හැකි 

අව යතාවන්ත්ට අනුකූල ීරමන්ත් නිදහසව කෙනු රනාලැබිය යුුය. 

 

           (4)  රගාඩනැගිල්රල්  ක්තිමත්භාවය, සහතිකරේ දක්වන ලද භාෙය දැරීමට 

රනාසෑරහන්ත්රන්ත් නම් රහෝ සහතිකරේ අවසෙ දී ඇති පෙමාර්ථය සඳහා 

රගාඩනැගිලි ප්රරයෝජනයට රනාගන්ත්රන්ත් නම්, සැලසුම්කෙණ කමිටුරේ 

තීෙණය අනුව රගාඩනැගිල්රල් පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 

අධිකාරිය විසින්ත් කැඳවනු ලැබීම රහෝ අවලංගු කිරීම කෙනු ලැබිය හැක. 

 

            (5)  සහතිකය නිකුත් කෙන ලද අවසවථාරේදී බලාත්මකව රනාපැවති ලිඛිත 

නීතියකට අනුකූලීමට රගාඩනැගිල්ල අරපාරහාසත් වන විටදී 

රගාඩනැගිල්රල් පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 4 වන රේදය 

යටරත් ආපසු රනාකැඳවිය යුුය. 

 

            (6)  රගාඩනැගිල්ල ුළ රහෝ එි රකාටසක ගිනි අනුරු වැඩිීමට ඉඩ ඇති 

රහෝ පරිසෙයට අිතකෙ අයුරින්ත් රහෝ   වාහන තදබදයකට රහවුවන 

අයුරින්ත් අනුකූලතා සහතිකරේ සඳහන්ත් පෙමාෙථය හැෙ රවනත් 

පෙමාර්තයක් සඳහා රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් පාවිච්චියට ගනු 

ලබන්ත්රන්ත්නම්, රගාඩනැගිල්රල්  රහෝ එි රකාටසක අයිතිකරු විසින්ත් 

එම පෙමාර්ථය ගැන රහෝ අදහසව කෙන ලද පාවිච්චිය ගැන අධිකාරියට 

දැන්ත්විය  යුු අතෙ, අධිකාරිය එම පෙමාර්ථය රහෝ පාවිච්චිය 

සම්බන්ත්ධරයන්ත් රදනු ලැබිය හැකි සියළු විධානයන්ත් හා එකඟව රමම 

නියමයන්ත් මගින්ත් කළයුු යම් අව ය වන්ත්නාවූ රගාඩනැගිලි වැඩ 

රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් එම පෙමාර්ථය රහෝ පාවිච්චිය සඳහා 

රයෝගය වන  පරිදි සිදු කෙරගන යා යුුය. 

 

              (7) රපෞද්ගලික පදිංචි නිවසක් රනාවන රගාඩනැගිල්ලක පිටීරම් මාර්ගයක් 

රහෝ රගාඩනැගිල්රල් තෙප්පු රපළකට ඇති සෑම රදාෙ විවෙයක්මත් සහ 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 140 

 

රගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි පූර්වාෙක්ෂක සංග්රහයට අනුකූලව එි 

සපයනු ලැබ ඇති අරනක් සියළු ගින්ත්රනන්ත් රබ්රීරම් මාර්ගත්, ගිනි 

නිීරම් ප්රධානියාට අන්ත් අයුෙකින්ත් අව ය වන්ත්රන්ත් නම් විනා, 

රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් පාවිච්චියට ගැනීරම්දී රහෝ පදිංචියට 

ගැනීරම්දී අවිෙ කිරීම රහෝ බාධා කිරීම රනාකළ යුුය. 

 

දගොඩනැගිලි වැඩ 

සම්ූර්ණ කිරීදමන් 

පසුව සිදුවන  වැරදි 

58.  යම් රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි රකාටසක් අයිතිකරු, පදිංචිකරු රහෝ සංවර්ධකයා 

රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස නිවාස සංවර්ධනයක රකාටසක් රහෝ රවනත් 

යම් රගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක රකාටසක් වන විටදී කිසිඳු සාධාෙණ රහවුවක් 

රනාමැතිව 15 වන නියමරේ විධිවිධානය  හා 53 වන නියමරේ හා 57. (2, 6 සහ 

7) රේදයන්ත් උල්ලංඝනය කෙන්ත්රන්ත් නම් රහෝ ඒවාට අනුකූල ීමට අරපාරහාසත් 

වන්ත්රන්ත් නම්, නීතිය යටරත් වෙදකට වෙදකරු වන අතෙ, වෙදකරු කෙනු 

ලැබීරමන්ත් පසුව නීතිරේ 28 වන වගන්ත්තිරේ විසවතෙ රකරෙන දණඩනයකට 

යටත් විය යුුය. 

 

 

යම් දගොඩනැගිල්ල  

දහෝ යම් බිම් 

 ට්ටිය  

අනවසරදයන් 

පදිංචිවීම දහෝ 

ප්රදයෝජනයට ගැනීම 

59. (1) අනුකූලතා සහතිකයක් රනාමැතිව කිසිම තැනැත්රතකු රගාඩනැගිල්ලක රහෝ 

එි රකාටසක පදිංචිීම රහෝ රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක පදිංචිය 

සඳහා අවසෙ දීම රහෝ යම් ඒකාබද්ධ රහෝ උප රබදීමකට යටත් බිම් 

කට්ියක යම් ඉදිකිරීමක්  කිරීම රනාකළ යුුය. 

         (2)  1 වන රේදරේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කෙන ඕනෑම තැනැත්තකු 1984 අංක 

44 දෙණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංර ෝධිත) පනරත් II වන රකාටරසව  

8 වන වගන්ත්තිය යටරත් වෙදකට වෙදකරු විය යුුය. 

         (3) අනුකූලතා සහතිකය ලබා රනාරගන භාවිතා කිරීම රහෝ ප්රරයෝජනයට ගැනීම 

වෙදක් වන අතෙ,  ඒ සඳහා රසවවා ගාසවුවකට යටත් වන අතෙ, ඊට අදාළ 

රසවවා ගාසවුව 5 වන උපරල්ඛනරේ  දක්වා ඇත.  

         (4) අනවසෙරයන්ත් ඉදිකිරිම් කෙන ලද රකාටසක් සංවර්ධන රෙගුලාසි අනුව 

රෙගුලාසිගත කළ රනාහැකි නම් එය අධිකාරිරේ රද්පළක් බවට පත් 

වන්ත්රන්ත්ය 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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ප්රසිද්ධ දගොඩනැගිලි 

සහති ය 

60. (1)  පදිංචිකරුවන්ත්රේ පැටවුම පුද්ගලයන්ත් පන්ත්සියයකට වඩා වැඩිවන 

රගාඩනැගිල්ලක් රහෝ එි රකාටසක අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු රහෝ 

සංවර්ධකයකු විසින්ත් රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි රකාටසක පදිංචිීම 

සඳහා අනුකූලතා සහතිකයට වැඩිමනත් ව රයන්ත් අධිකාරිරයන්ත් ප්රසිද්ධ 

රගාඩනැගිලි සහතිකයකට අයදුම්රකාට එය ලබාගත යුුය.  අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු රහෝ සංවර්ධකයා විසින්ත් එරසව පදිංචිීම සඳහා බලය රදන 

ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකය රනාලබා රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි 

රකාටසක පදිංචිීම රහෝ එය ප්රරයෝජනයට ගැනීම රනාකළ යුු අතෙ, 

රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් පදිංචිීමට රහෝ ප්රරයෝජනයට 

ගැනීමට අවසෙ රනාදිය යුුය. 

          (2)    ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකය එි නි වචිතව සඳහන්ත් පරිදි අවුරුදු පහකට 

රනාවැඩි කාලයකට වලංගු විය යුුය.  තවද, එි අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

රහෝ සංවර්ධකයා විසින්ත් කෙන ලද ඉල්ීමක් මත අළුත් කෙනු ලැබිය 

හැකිය.  එබඳු ඉල්ීමක් කළ යුත්රත් වලංගු අවසෙ පරය ඉකුත්ීමට 

රදමාසයකට රපොුවය. 

           (3)   පදිංචිකරුවන්ත්රේ පැටවුම පුද්ගලයන්ත් පන්ත්සියයක් ඉක්මවන ප්රසිද්ධ 

රගාඩනැගිලි සහතිකයක් අධිකාරිය විසින්ත් නිකුත් කිරීම රහෝ අළුත් කිරිම 

සඳහා රකරෙන අයදුම් පරය සමඟ,         

 

      (අ)  රගාඩනැගිල්ලක වුහමය ව රයන්ත් පුද්ගලයන්ත් පන්ත්සියයකට වැඩි 

පදිංචිකරුවන්ත් සංඛයාවකරේ බෙක් දැරීමට තෙම්  ක්තිමත් බව සවථිෙ 

කෙමින්ත් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්රතකුරගන්ත් ලබාගත් සහතිකයක්ද සමඟ, 

     (ආ) පැහැදිලි වර්ණවලින්ත් පහත සඳහන්ත් විසවතෙ දක්වමින්ත් 1:200 පරිමාණයට අඳින 

ලද රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි   රකාටසකට අයිතිකරුරේ රහෝ ඔහුරේ 

නිරයෝජිතයා විසින්ත් සහතික කෙන ලද රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි රකාටසක 

සෑම මහලකම සැලැසවරම් පිටපත් හතෙක්ද, 

vi. රගාඩනැගිල්රලන්ත් රහෝ එි රකාටසකින්ත් අරප්ක්ිත ප්රරයෝජනය හා 

පදිංචිකරුවන්ත්රේ පැටවුමද, 

vii. රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස සඳහා අනුමත ගින්ත්රනන්ත් රබ්රීරම් 

උපක්රම හා ගින්ත්රනන්ත් රබ්රීරම් මාර්ග රමන්ත්ම ප්රධාන ගිනි නිීරම් 

නිලධාරී විසින්ත් රගාඩනැගිලි සඳහා ගිනි පූර්වාෙක්ෂක සංග්රහරේ පරිදි 

ඊට සම්බන්ත්ධ රවනත් අව යතාවන්ත්ද, 

viii. රගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි පූර්වාෙක්ෂක සංග්රහය රහෝ ප්රධාන ගිනි 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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නිීරම් නිලධාරියාට අනුව රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි   රකාටසක 

ඇති ගිනි නිීරම් උපකෙණවල සවිරකාට ඇති සවථාන හා ඒවාරේ 

වර්ගයද, 

 ix. සෑම ජරන්ත්ලයකමත්, ආරලෝකය, සවවභාවික සංවාතනය, 

වායුසමීකෙණ පද්ධති සඳහා සෑම බාිෙ බිත්තියකම ඇති රවනත් 

විවෙවලත්, තිරබ් නම් අරනකුත්  සංවාතන මාර්ගවලත් පිිටීම සහ 

ඒවාරේ වි ාලත්වයද සහ 

x. සෑම ඔසවනයකම විදුලි රසෝපානයකම ගිනි ආෙක්ෂණ පද්ධතියක්ම 

සුචක ගිනි නිවනක රමන්ත්ම රවනත් රසවවා උපකෙණවල පිිටීමද, 

      (ඇ) අදාළ සුදුසුකම්ලත් එක් තැනැත්රතකුරගන්ත් රහෝ තැනැත්තන්ත් වැඩි 

රදරනකුරගන්ත් ඔවුන්ත් රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටසක් සහ (ආ) උප 

රේදරේ සඳහන්ත් සෑම පද්ධතියක්ම හා උපකෙණයක්ම පරීක්ෂා කළ බවත්, 

රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස  සහ පද්ධති හා උපකෙණ මනා 

ක්රියාකාරීත්වරයන්ත් පවතින බවත්, ඒවා පනතට හා ඒ යටරත් සාදන ලද යම් 

නියමයකට හා රමම නියමයන්ත්ටද රගාඩනැගිලි සඳහා වන  ගිනි 

පූර්වාෙක්ෂක සංග්රහයටද අනුකූල බවද සහතික කෙමින්ත් අධිකාරියට අව ය 

වන ආකාෙරේ සහතිකයක්ද, 

 

 

     (ඈ) 61 වන නියමය යටරත් රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස සඳහා ආෙක්ෂක 

නිලධාරියකු ව රයන්ත් ක්රියාකිරීමට නම් කෙනු ලැබූ තැනැත්තාරේ 

අධිකාරියට අව ය විය හැකි පරිදි තම සුදුසුකම් හා රවනත් අදාළ විසවතෙද 

ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

 

      (4)  (3) වන රේදය යටරත් ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකයක් අළුත් කිරිම සඳහා 

කෙනු ලබන අයදුම්පරත් (ආ) උප රේදරේ සඳහන්ත් මහල් සැලැසවම, එය 

අධිකාරියට ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ අවසන්ත් දිනරේ සිට එි සඳහන්ත් විසවතෙ 

රවනසවී  රනාමැති නම්, යළි ඉදිරිපත් කිරීම අව ය රනාරේ. 

 

       (5)  ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම රහෝ අළුත් කිරීම සඳහා (3) වන 

රේදය යටරත් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ අවසවථාවකදී, අධිකාරිය 

විසින්ත් ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කිරීම රහෝ අළුත් කිරීම 

ප්රතික්රෂවප කෙනු ලැබිය හැකිය.  නැතරහාත් අධිකාරිය සුදුසුයැයි සිතන 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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නියමයන්ත් හා රකාන්ත්රද්සි මත ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කිරීම 

රහෝ අළුත් කිරීම කෙනු ලැබිය හැකිය. 

 

       (6)  රමම නියමයන්ත් යටරත් නිකුත් කෙන ලද රහෝ අළුත් කෙන ලද යම් ප්රසිද්ධ 

රගාඩනැගිලි සහතිකයක් පහත රහවතූන්ත් මත අධිකාරිය විසින්ත් අවලංගු කළ 

හැක. 

              (අ)   සහතිකරේ සඳහන්ත්  යම් නියමයන්ත් රහෝ රකාන්ත්රද්සි කඩ කිරීම. 

              (ආ)   61 වන නියමරේ විධිවිධාන හා අනුකූල ීමට අරපාරහාසත් ීම. 

              (ඇ)  එවැනි ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකයක් සඳහා වන අයදුම්පරති රහෝ 

සහතිකය නිකුත් කිරීමට පදනම් කෙගත් සැලසුම් රහෝ චක්රරල්ඛවල 

අඩංගු වැදගත් කරුණු යම් දුෙර්පනයක් තිබීම රහෝ 

              (ඈ)  ප්රසිද්ධ රගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කෙනු ලැබූ රගාඩනැගිල්ල රහෝ 

එි රකාටස ුළ ප්රධාන ගිනි නිීරම් නිලධාරියා තෘප්තියට රහවුවන 

පරිදි ප්රමාණවත් ගිනි ආෙක්ෂක ක්රියා මාර්ග රනාගැනීරමන්ත් ගිනි 

උවදුරු වැඩිරේ යැයි දැනීම. 

 

ආරක්ෂොව පිළිබඳ 

වගකීම 

61. මහරල් වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 5000 කට වැඩි රහෝ 1000 කට වැඩි 

පදිංචිකරුවන්ත් පිරිසක් සිත රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි රකාටරසව අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු රහෝ සංවර්ධකයා විසින්ත් පහත සඳහන්ත් පෙමාර්ථ සඳහා ආෙක්ෂක 

නිලධාරියා ව රයන්ත් ක්රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුු තැනැත්රතකු නම් කෙනු 

ලැබීම කළ හැකිය. 

        (අ)   රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස ුළ මනා ගෘහ පාලන රීති   හා ගිනි 

ආෙක්ෂක පූර්රවෝපායන්ත් ක්රියාත්මක කිරීම. 

       (ආ)   රගාඩනැගිල්ල රහෝ එි රකාටස ුළ ඇති සියළු ගින්ත්රනන්ත් රබ්රී යා හැකි 

මාර්ග, විදුලි රසෝපාන, ගිනි ආෙක්ෂණ පද්ධති සහ උපකෙණ නඩත්ුව 

අධීක්ෂණය කිරීම. 

        (ඇ) ගින්ත්නක් හටගත් විට රගාඩනැගිල්රල් රහෝ එි රකාටසක රසවවරේ නියුු 

රහෝ එය පාවිච්චි කෙන සියළු පුද්ගලයන්ත්ට ගින්ත්රනන්ත් රබ්රීරම් සියළුම ක්රම 

පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින්ත් කළ ගිනි සෙඹ සංවිධානය කිරීම. 

 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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ප්රසිද්ධ දගොඩනැගිල්ලක් 

පොවිච්චචි කිරීදම්දී සිදුවන  

වැරදි 

62. පුද්ගලයන්ත් 500 කට වැඩි පදිංචිකරුවන්ත්රේ බෙක් සිත රගාඩනැගිල්ලක රහෝ එි 

රකාටසක අයිතිකරු රහෝ සංවර්ධකයා සාධාෙණ රහවුවක් රනාමැතිව 59 වන 

නියමරේ 1 වන රේදරේ රහෝ 60 වන නියමරේ විධිවිධාන කිසිවක් උල්ලංඝනය 

කෙන්ත්රන්ත් නම් රහෝ එයට අනුකූල ීම පැහැෙ හරින්ත්රන්ත් නම් නීතිරේ 59 වන 

වගන්ත්තිය යටරත් යම් වෙදකට වෙදකරු වන්ත්රන්ත්ය. 

 

හරිත දගොඩනැගිලි 

සහති  රණය සඳහො 

අවසන් සහති ය 

ලබොගැනීම 

 

83.   හරිත සංකල්පය අනුව රගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීරම්දී 

අවසන්ත් හරිත ප්රමිති සහතිකය  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින්ත් ලබාගැනීම සිදු 

කළ යුුය. 

 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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9.5.5 භොවිතදේ දවනස්වීම 

 V  ද ොටස 

භොවිතදේ දවනස්වීම සම්බන්ධ දරගුලොසි  

භාවිතය රවනසව කිරීම   සඳහා 

අවසෙ ලබාදීම 

 

84. 1982  අංක 4 දෙණ පනතින්ත් සංර ෝධිත වූ 1978 අංක 41 දෙණ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය නීතිරේ අංක 8එ (1) හා 8ඒ (3) දෙණ වගන්ත්තීන්ත් අනුව කිසියම් 

සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා නිකුත් කෙන ලද බලපරයක, එය නිකුත් කෙන ලද 

අවසෙ පරරයි සඳහන්ත් කාර්යය රනාවන රවනත් යම් කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චි 

කෙනු රනාලැබිය යුුය.  ඉහත කී පනරත් 29 වගන්ත්තිය අනුව කිසියම් භාවිතයක් 

රවනත් භාවිතයක් සඳහා රයාදා ගැනීම සම්බන්ත්ධරයන්ත් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කෙ 

ඇත. 

 

ඒ අනුව, ඉහත කී පනරත් 26 ආ හා 28 අ(1) වගන්ත්තීන්ත් යටරත් රනාතීසියක්    

රයාමු කෙමින්ත් අවසෙ පරරේ සඳහන්ත් කාර්යයට පරිබාිෙ රලස පවත්වාරගන 

යන්ත්නාවූ භාවිතයක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් රසවවා ගාසවු අයකෙ ගැනීම හා කිසියම් 

භාවිතයක් රවනසව  කෙන රලස නියම කිරීරම් බලය අධිකාරිය සු වන්ත්රන්ත්ය.   

 

 රමිදී අනුගමනය කළයුු ක්රියාදාමය පහත පරිදිය. 

8. ගැසට් පරයක් මගින්ත් ප්රකා යට පත් කෙන ලද සංවර්ධන සැලැසවමක් 

පවතින අවසවථාරේදී; 

8.1     අනුමත සැලැසවරමි සඳහන්ත් භාවිතය හැෙ නිසි අනුමැතියකින්ත් 

රතාෙව රවනත් භාවිතයකට රයාදාරගන ඇති රද්පළ සම්බන්ත්ධව 

සමීක්ෂණයක් පැවැත්ීම.  

8.2       අනවසෙරයන්ත් භාවිතයන්ත් රවනසව කෙන ලදැයි හඳුනාගත් 

පාර් වයන්ත් රවත එම භාවිතය රවනසව කිරීම නීතයානුකූල 

රනාවන බව පැහැදිලි කිරීමක් රකාට, 

 (අ) අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත් කිරීම රහෝ 

    (ආ) පවත්වාරගන යන භාවිතය සඳහා අනුමැතයක්  

ලබාගැනීම යන කාෙණා ඉටු කළයුු බව දැන්ත්ීම. 

8.3       කිසිරවක් ඉහත (ආ) අනුව කටයුු කිරීමට එකඟ වන්ත්රන්ත් නම්, 

භාවිතය රවනසව කිරීම සඳහා අයදුම්පත 1 වන උපරල්ඛනරේ 

“ඊ” ආකෘතිය මගින්ත් ඉදිරිපත් කෙ ඇති WP2018/1  නමැති 



   සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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ආකෘතිය සම්පූර්ණ කෙ, අනුමත වූ ඉඩරම් පිඹුරුපත, 

රගාඩනැගිලි සැලැසවම හා වරිපනම් ලදුපත යන රල්ඛනවල 

පිටපත් සමඟ රමි V  වන උපරල්ඛනරයි සඳහන්ත් නියමිත 

ගාසවු  රගවා  අධිකාරිය  රවතින්ත් ලබාගත යුුය.  

8.4     අයදුම්කෙ ඇති නව භාවිතය ගැසට් කෙන ලද සංවර්ධන 

සැලැසවරමි කලාපීකෙණ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වන්ත්රන්ත්ද? 

පවත්නා භූමි පරිරභෝජන ෙටාවට අනුකූල වන්ත්රන්ත්ද? පාරිසරික, 

සමාජීය, සිවිල් හා රවනත් ගැටළුකාරී තත්වයන්ත් අවම වන්ත්රන්ත්ද? 

ෙථවාහන නවතා තැබීරම් ඉඩකඩ, විවෘත ඉඩරම් භූමි ප්රමාණය 

හා ප්රරේ  මාර්වල පළල, යිතල පහසුකම් යනාදිය සුටුදායක 

වන්ත්රන්ත්ද? හා අසල්වාසීන්ත්ට ිරිහැෙයක් වන්ත්රන්ත්ද?  යනාදී 

ව රයන්ත් සවථානරේ පවතින ප්රාරයෝගික තත්වයන්ත් සැලකිල්ලට 

රගන නව භාවිතය සඳහා  එක් වසෙක තාවකාලික අනුමැතියක් 

ලබාදීම අධිකාරිය විසින්ත් සලකා බැලිය හැකිය. 

 

8.5      එම එක් වසෙක කාලය ුල යරථෝක්ත නව භාවිතය හා 

ක්රියාකාරීත්වය සම්බන්ත්ධරයන්ත් අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන්ත්රන්ත් 

නම්, අයදුම්කරුවන්ත්රේ ඉල්ීම් සලකා බලා නව භාවිතය 

පවත්වාරගන යාම සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම අධිකාරිය විසින්ත් 

සලකා බැලිය හැකිය. 

 

                  1.6. භාවිතය රවනසවීම සම්බන්ත්ධව විරෙෝධතාවක් ලැබී ඒ සම්බන්ත්ධව 

විධිමත් පරීක්ෂණයකින්ත් පසුව අධිකාරියට තීෙණයක් ගත හැකිය. 

 

                  1.7   එරසව වුවද, භාවිතය රවනසව ීම සම්බන්ත්ධරයන්ත් රපෙ ලබාගත් 

අනුමැතියකින්ත් පසුව  බාිෙ විරෙෝධතාවන්ත්රගන්ත් රතාෙව පවත්වා 

රගන යයි නම් ඉල්ීම අනුව වසෙකට වැඩි කාලයකට වුවද 

(උපරිම වසෙ 03 ක් දක්වා) එකවෙ අනුමැතිය සලකා බැලිය 

හැකිය. 

 

9.      කිසියම් ප්රකාශිත ප්රරද් යක ගැසට් කෙන ලද සංවර්ධන සැලැසවමක් 

රනාමැති අවසවථාවකදී 1982 අංක 4 දෙණ සංර ෝධිත පනරත් 8එ හා 8ඒ 

වගන්ත්තීන්ත් අනුව ඉහත 1.1 සිට 1.5 දක්වා වගන්ත්තිවල සඳහන්ත් කටයුු 

සිදුකළ හැකිය. 
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10.      ඉහත 1 හා 2 ට අදාළව අනුමත වූ සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමට යම් 

පාර් වයකට හැකියාවක් රනාමැත්රත් නම්, පවත්නා භාවිතය 

සම්බන්ත්ධරයන්ත් ඉහත 1.4 අනුව අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන්ත්රන්ත් නම්, 

භාවිත රගාඩනැගිල්ල දැනට පවත්නා අයුරු දැක්රවන සැලැසවමක් 

ලබාගැනීරමන්ත් අනුරුව ඉහත 1.3 සිට 1.5  දක්වා වූ කටයුු සිදුකළ 

හැකිය. 

 

11.       යම් රහයකින්ත් භාවිතය රවනසව කිරිම සවථිෙ රලස සිදු කිරීමට යම් 

පාර් වයක් අදහසව කෙයි නම්, ඒ සඳහා සංවර්ධන සැලැසවරමි සැලසුම් හා 

රගාඩනැගිලි රෙගුලාසි පාදක කෙ ගනිමින්ත් පළාත් පාලන ආයතන මගින්ත් 

ඉටුකෙවා ගත යුුය.  

 

12.     ඉහත 1 ි 1.2 (ආ) සිට 4 දක්වා කාර්යයන්ත් සඳහා කිසියම් පාර් වයක් 

එකඟ රනාවන්ත්රන්ත් නම්; 

 

12.1     අදාළ රගාඩනැගිල්ල අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත් කෙන 

රලස දැන්ත්ීම හා  

එකඟ රනාවන්ත්රන්ත් නම්, 

12.2      පනරත් 28 වගන්ත්තිය හා අනු ාංගික වගන්ත්ති අනුව නීති 

මගින්ත් කටයුු කළ යුුය.  

13. භාවිතය රවනසව කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාරදන අවසවථාවලදී එක් වර්ෂයක් 

සඳහා වර්ග මීටර් 1 ක් සඳහා  V  වන උපරල්ඛනරේ සඳහන්ත් ගාසවු  

රගවිය යුුය.  

 

14.  රසවවා ගාසවු අය කිරීම සඳහා බිම් වර්ග ප්රමාණය ගණන්ත් බැීරම්දී සියළු 

මහල්වල වර්ගඵලය හා සඳළුතල (මීටර් 1 ට වඩා ඉදිරියට රනො ඇති) ආදියද 

සැලකිල්ලට ගත යුුය.  
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9.6 සංවර්ධන සැලැස්මක් සංදශෝධන කිරිම  

 

1982 අංක 4 දෙණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (සංර ෝධන පනත) 

 

සංවර්ධන ප්රරද් යක රහෝ ඉන්ත් රකාටසක සංවර්ධන සැලැසවමක් ක්රියාත්මක කිරිර මන්ත් පසු යම් 

අවසවථාවක අධිකාරිය විසින්ත්, සංවර්ධන සැලැසවර මි දක්වා ඇති පහසුකම් සහ රසවවාවන්ත් 

සැලකිල්ලට රගන සංවර්ධන සැලැසවරමි සංර ෝධන, ප්රතිරයෝජන, ප්රතිර ෝධන රහෝ මද ව රයන්ත් 

රවනසව කිරිම් අව ය රහෝ රයෝගය වන අවසවථාවක, සංවර්ධන ප්රරද් රයි රහෝ ඉන්ත් රකාටසක යම් 

විර වෂ රකාටසකට රහෝ රකාටසව වලට සංවර්ධන සැලැසවම අදාල වනතාක් දුෙට එය සංර ෝධනය 

කිරිම, ප්රතිරයෝජනය කිරිම, ප්රතිර ෝධනය කිරිම රහෝ මද වර යන්ත් රවනසව කිරිම අමාතයවෙයාරේ 

අනුමැතිය ඇතිව  කෙනු ලැබිය හැකිය. 
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10. ඇමුණුම් 

10.1  ලොප ූර ය 

 

භාවිතය 

 

ස
ංර
ේ
දී
 ප
ාරි
ස
රි
ක
ක
ල
ාප
ය
  

අ
ඩු
 ඝ
න
ත්
ව
 ර
න්ත්
ව
ාසි
ක
 ග
ල
ාප
ය

 

ම
ධ
ය
ම
 ඝ
න
ත්
ව
 ර
න්ත්
ව
ාසි
ක
 ක
ල
ාප
ය

 

ර
න්ත්
ව
ාසි
ක
 හ
ා 
ප
රි
ප
ාල
න
 මි
ර
 

ස
ංව
ර්
ධ
න
ක
ල
ාප
ය
  

ර
ස
ෞඛ
ය
 ක
ල
ාප
ය

 

අ
ධි
 ඝ
ණ
ත්
ව
 මි
ර
 ස
ංව
ර්
ධ
න
ක
ල
ාප
ය
  

ර
න්ත්
ව
ාසි
ක

 

පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

තට්ටු නිවාස  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

බද්ධ නිවාස  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

රන්ත්වාසිකාගාෙ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

නිවාස සංකීර්ණ   ✓ ✓ ✓ ✓ 

ර
ස
ෞඛ
ය

 

ෙජරේරෙෝහල් 

   

 ✓  

පුද්ගීක රෙෝහල් 

    

✓ ✓ 

වවදයඋපරද් ණ රසවවා 

මධයසවථාන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ොසායනාගාෙ රසවවා   ✓ ✓ ✓ ✓ 

ඔසු සැල්  

ඉදි කිරීම් 

උපරිමය 

25 m2 

✓ ✓ ✓ ✓ 

ආයුර්රේද වවදය 

මධයසවථාන   ✓ ✓ ✓ ✓ 

සම්භාහන මධයසවථාන   ✓ ✓ ✓ ✓ 

අ
ධ
ය
ාප
න

 

ෙජරේ හා අර්ධ 

ෙජරේපාසැල්   ✓ ✓  ✓ 

අර්ධ ෙජරේ පාසැල්   ✓ ✓  ✓ 

ජාතයන්ත්තෙ පාසැල්   ✓ ✓  ✓ 

ෙජරේ/ රපාද්ගලික වි වව 

විදයාල  ✓ ✓ ✓  ✓ 

කාර්මික පාසැල්/වෘත්තිය 

පුහුණුආයතන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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භාවිතය 
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ව
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වෘත්තිය පුහුණු ආයතන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ළදරු පාසැල් 
 

ළමුන්ත් 50 ට 

අඩු ✓ ✓ ✓ ✓ 

තෘතියික අධයාපන 

පාඨමාලාවන්ත්පැවැත්රවන 

ආයතන 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

රපෞද්ගලික උපකාෙ පන්ත්ති  

ඉදි කිරීම් 

උපරිමය 

25 m2 

✓ ✓ ✓   ✓ 

ආ
ය
ත
න

 

ෙජරේ කාර්යාල 

 ඉදි කිරීම් 

උපරිමය 

25 m2 

✓ ✓ ✓ ✓ 

ෙජරේ කාර්යාල සංකීර් ණ   ✓ ✓ ✓ ✓ 

වෘත්තිය කාර්යාල  

ඉදි කිරීම් 

උපරිමය 

25 m2 

✓ ✓ ✓ ✓ 

ෙජරේ කාර්යාල සංකීර් ණ 
  ✓ ✓ ✓ ✓ 

බැංකු, මුලය ආයතන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ATM මධයසවථාන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ස
ම
ාජ
 ර
ස
වව
ා 

ක්රීඩා මධයසවථාන  ගෘහසවථ,  

ඉදි කිරීම් 

උපරිමය 

100 m2 

✓ ✓ ✓ ✓ 

එළිමහන්ත්ෙංග ාලා   ✓ ✓ ✓ ✓ 

ප්රජා  ාලා/ 

සංසවකෘතිකමධයසවථාන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

පුසවතකාල  

ඉදි කිරීම් 

උපරිමය 

25 m2 

✓ ✓ ✓ ✓ 

දිවා සුරැකුම් මධයසවථාන  

ඉදි කිරීම් 

උපරිමය 

50 m2 

✓ ✓ ✓ ✓ 

වැඩිිි නිවාස  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

රකාණඩ කැපීම්/ 

රූපලාවනයආයතන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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භාවිතය 
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සිනමා  ාලා   ✓ ✓ ✓ ✓ 

 රීෙ සුවතා මධයසවථාන  

ඉදි කිරීම් 

උපරිමය 

50 m2 

✓ ✓ ✓ ✓ 

  
  
 ව
ාණි

ජ
 

සිල්ලෙ භාණඩ අරලවි සැල්  

ඉදි කිරීම් 

උපරිමය 

25 m2 

✓ ✓ ✓ ✓ 

රතාඟ භාණඩ අරලවි සැල්   ✓ ✓ ✓ ✓ 

අංශික රවළඳ සැල්  

ඉදි කිරීම් 

උපරිමය 

25 m2 

✓ ✓ ✓ ✓ 

මාළු අරලවි සැල්  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

මසව අරලවි සැල් 

(සැකසුම්කෙන ලද මසව 

පමණි.) 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

රගාඩනැගිලි ද්රවය අරලවි 

සැල් i.වැලි, මැටල්, 

සිරමන්ත්ති, කම්බි,    නල, 

සිත ද්රවය. 

 ✓ ✓ ✓  ✓ 

ii. අරනකුත් රගාඩනැගිලි 

ද්රවය  ✓ ✓ ✓  ✓ 

මත්පැන්ත් අරලවි සැල්  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ගබඩා/ගුදම්  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

රබ්කරි  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ඉන්ත්ධන පිෙවුම් හල්   ✓ ✓  ✓ 

ගෑසව සහ විදුලි බල (වාහන 

සඳහාපිෙවුම් හල්)   ✓ ✓  ✓ 

වාහන අමතෙ රකාටසව 

අරලවි සැල්i. බඳ රකාටසව 

(Body Parts) 
 ✓ ✓ ✓  ✓ 

ii. අරනකුත් අමතෙ රකාටසව  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ී භාණඩ අරලවි සැල්   ✓ ✓ ✓ ✓ 

ස
ංච
ා

ෙ
ක
 

ක
ට
යු

ු
 සංචාෙක රහෝටල්  

කාමෙ 5ට 

අඩු ✓ ✓ ✓ ✓ 
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භාවිතය 
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අපන  ාලා  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

නිවාඩු නිරක්තන  
කාමෙ 10ට 

අඩු ✓ ✓ ✓ ✓ 

උත්සව  ාලා  

ඉදි කිරීම් 

උපරිමය 

100 m2 

✓ ✓ ✓ ✓ 

නාගරික රහෝටල්  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ලැගුම් හල්  
කාමෙ 5ට 

අඩු ✓ ✓ ✓ ✓ 

ෙ
ථ
 ව
ාහ
න

 

ෙථ වාහන අරලවි සවථාන   ✓ ✓  ✓ 

ෙථ වාහන අළුත්වැඩියා 

සවථාන (ගොජ්)   ✓ ✓  ✓ 

වාහන රසවවා මධයසවථාන 

(Service Centers)   ✓ ✓  ✓ 

වාහන රසවදුම් සවථාන   ✓ ✓  ✓ 

රපාදු ෙථ ගාල්  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ක
ර්
ම
ාන්ත්
ත

 

අත්කම් භාණඩනිෂවපාදන/ගෘහසවථ 

කර්මාන්ත්ත(පරිසෙයට හානිදායක 

රනාවන) 
 ✓ ✓ 

රසවවකයින්ත් 

10ට අඩු 

රසවවකයින්ත් 

10ට අඩු 

රසවවකයින්ත් 

10ට අඩු 

රගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් 

ආයතන (ගරඩාල් නිමවුම්)  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

වි
ර
ේ
ක
 හ
ා 
වි
ර
න
ෝද
 ක
ට
යු
ු

 ළමා උදයාන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

උදයාන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

විවෘත ප්රරද්   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

භූ දර්  න ප්රරද්   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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10.2  ලොප ගුණ  ගණනය කිරීම 

වගුව අං  2.28 :  ලොප ගුණ  විශ්දල්ෂණය 

 

 විස්තරය මුළු වර්ග 
ප්රමොණය 
(අක් ර) 

2030 
දන්වොසි  
ජනගහණය 

සංක්රමණි  
ජනගහණය 

දන්වොසි  
භොවිතය 
සඳහො 
අවශය භූමි 
ප්රමොණය 

සංක්රම  
ප්රජොවදේ 
භොවිතය 
සඳහො 
අවශය භූමි 
ප්රමොණය 

අවශය 
මුළු භූමි 
ප්රමොණය 
(වර්ග 
මීටර) 

අවශය මුළු 
භූමි 
ප්රමොණය 
(අක් ර) 

පවත්නො 
සංවර්ධනය 
 ළ හැකි 
භූමි 
ප්රමොණය 

 ලොප 

ගුණ ය 

1 රසෞඛය රසවවා ආශ්රිත කලාපය 67.49 1600 30000 80000 300000 380000 93.90 45.85 2 

2 ඉහළ ඝනත්ව මිර කලාපය 330.59 16966 50000 848300 500000 134830
0 

333.17 220.07 1.5 

3 පරිපාලන හා රන්ත්වාසික 
කලාපය 

39.63 2580 7500 129000 75000 204000 50.41 36.29 1.3 

4 මධයය ඝනත්ව රන්ත්වාසික 
කලාපය 

1178.11 24545 30000 1227250 450000 167725
0 

414.46 941.00 0.5 

5 අඩු ඝනත්ව රන්ත්වාසික කලාපය 537.43 10156 10000 507800 100000 607800 150.19 445.00 0.4 

6 
 
ආෙක්ිත හා සංරේදී කලාපය 457.50                 

 එකුව 2610.75 55,847 120,000          1688.21   
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10.3 උපදල්ඛන 

1 වන උපදල්ඛනය (අ) 

 

 

 

 

නොගරි  සංවර්ධන අධි ොරිය 

දයෝජිත සංවර්ධනය සඳහො මූලි  සැලසුම් අනුමැතිය ලබොගැනීදම් අයදුම්පත්රය 

 

 

............................... රගන්ත් 

....................................... 

.............................. මගින්ත්. 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. 

 

මහත්මයාරණනි, 

 

................................ නගෙරේ ....................... රකාට්ඨා රේ ......................... ීදිරේ වරිපනම් අංක 

..................... දෙණ ඉඩරම් රගාඩනැගිල්ලක් තැනීම / අනුරබදුම්වලට රබදීම රවනුරවන්ත් මුලික සැලසුම් 

අනුමැතිය රමයින්ත් අරප්ක්ෂා කෙමි./ කෙමු. 

 

පහත සඳහන්ත් ලියවිලි පිටපත් 01 කින්ත් යුුව නිසි පරිදි මා / අප අත්සන්ත් කෙන ලදුව රම් සමඟ ඉදිරිපත් කෙමි./ 

කෙමු. 

කාර්යාීය  ප්රරයෝජනය සඳහා : 

අංකය  :  

රගවන ලද රපෙසැරි ගාසවුව : 

කුවිතාන්ත්සි අංකය හා දිනය  : 

 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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01. 1:1000 පරිමාණයට රනාඅඩු අඳින ලද සංවර්ධන සවථානය/ ඉඩම හා  යාබද ඉඩම් හා ීදි 

රපන්ත්නුම් කෙමින්ත් අඳින ලද මුලික සිතියමක් (ප්රසවතූත සංවර්ධන සවථානය යාබදව පිිටා ඇති 

අයදුම්කරු සු ඉඩම් තිරබ් නම්, එය පැහැදිලිව රපන්ත්විය යුුය.) 

 

02. සවිසවතොත්මක රතාෙුරු ඇමුණුරම් දැක්රේ. 

 

රමම මුලික සැලසුම් අනුමැතිය යටරත් කිසිම සංවර්ධන කටයුත්තක් කෙරගන යාමට මා රවත/ අපට අයිතියක් 

නැති බව පූර්ණ ව රයන්ත් අවරබෝධ කෙරගන සිිමි./ සිිමු. 

 

ඉඩම අයිතිකරුරේ කැමැත්ත දක්වන ලිපියක් රමයට අමුණා ඇත. 

 

ඉහත රතාෙුරු සතය හා නිවැෙදි බව රමයින්ත් සහතික කෙමි/ කෙමු. 

 

දිනය : .............................   ........................................................... 

අයදුම්කරුරේ / අයිතිකරුරේ අත්සන 

 

1 වන උපදල්ඛණදේ  “අ” ඇමුණුම 

(කරුණාකෙ පැහැදිලි අකුරින්ත් ලිීම රහෝ යුරුලියනය කෙන්ත්න.) 

 

01. ඉල්ලුම්කරුරේ රතාෙුරු : 

නම    : ..................................................................... 

ලිපිනය   : ...................................................................... 

දුෙකථන අංකය  : ...................................................................... 

02. අ) පවත්නා සංවර්ධනය පිළිබඳ රතාෙුරු : 

සංවර්ධන සවථානය  : ...................................................... 

වරිපනම් අංකය  : ...................................................... 

පළාත් පාලන ආයතනය : ...................................................... 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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ඡන්ත්ද රකාට්ඨා ය  : ...................................................... 

ීථිය   : ...................................................... 

කට්ි/ මැනුම් සැලැසවරම් අංකය : ........................................ 

 (ආ) වර්තමාන භාවිතය : 

i. ඉඩම : .................................................................................. 

 ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්ත්) ......................................... 

 භාවිතය (වර්තමාන භාවිතය පිළිබඳ සවිසවතෙ සපයන්ත්න.) 

 ............................................................................................. 

ii. රගාඩනැගිල්ල (අනුමත සවථානරේ ඇති එක් එක් රගාඩනැගිල්ල පිළිබඳ විසවතෙ දක්වන්ත්න.) 

 මහල් සංඛයාව  : ............................... 

 උපරිම උස (මීටර්වලින්ත්): ............................... 

 දළ රගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්ත්) : ......................... 

 එක් එක් භාවිතය සඳහා යටී ඇති රගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්ත්) :............ 

 

03. රයෝජිත සංවර්ධනය පිළිබඳ විසවතෙ : 

 අ) සවථානය සංවර්ධනය කිරීම  

  සවථානය රගාඩකෙ ඉසවසීමට රයෝජිතව ඇත්රත් නම්, එම රගාඩකිරීම්වල මට්ටම පවත්නා මාවත් 

හා ජලය බැස යන කාණු පිළිබඳ රයෝජනාවලට සම්බන්ත්ධ විසවතෙ දැක්විය යුුය. 

 

  එවැනි රගාඩකිරීමක් සඳහා (අදාළ වන්ත්රන්ත් නම්) ශ්රී ලංකා ඉඩම් රගාඩකිරීරම් හා සංවර්ධනය 

කිරීරම් සංසවථාරේ කැමැත්ත ලබා තිරබ්දැයි කාරුණිකව සඳහන්ත් කෙන්ත්න. 

 

 ආ) රයෝජිත සංවර්ධනරේ සවවභාවය (රර්ඛා සැලැසවමවල් සහ රපනුම පිළිබඳ රකි විසවතෙයක් 

සපයන්ත්න.) 

 

 

 

04. සංවර්ධන සවථානරේ විසවතෙ  : 

ඉඩරම් ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්ත්) 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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05. පවත්නා අපෙවුහ පහසුකම් පිළිබඳ විසවතෙ : 

ීථි සහ ප්රරේ  මාර්ග 

ජල සම්පාදනය 

මලාපවහනය 

විදුලිය 

 

06. (අ) රයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්තට අදාළ දළ රගබිම් ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්ත්) 

 (ආ) මහල් සංඛයාව සහ රගාඩනැගිලිවල උපරිම උස 

  රගබිම් ප්රමාණරේ අනුපාතය  සියලුම රගාඩනැගිලිවල දළ රගබිම් ප්රමාණය 

       ඉඩරම් වර්ග ප්රමාණය 

  ඉඩම් කැබලි ආවෙණය  බිම් මට්ටරම් රගබිරම් ප්රමාණය x100 

       ඉඩරම් වර්ග ප්රමාණය  

 (ඇ) පා මහල (උමං අගය) : 

i. ප්රමාණය 

ii. බිම් ආවෙණය 

 (ඉ) රගබිම්වල වි ාලත්වය පිළිබඳ විසවතෙ (වර්ග මීටර්වලින්ත්) : 

  රන්ත්වාසික     .......................... 

  සිල්ලෙ රවළඳාම    .......................... 

  රතාග රවළඳාම    .......................... 

  කාර්යාලය     .......................... 

  ආපන ාලා     .......................... 

  කර්මාන්ත්ත ාලා රහෝ වැඩපලවල් සඳහා .......................... 

  ගුදම් සඳහා     .......................... 

  රවනත් (නි වචිතව සඳහන්ත් කෙන්ත්න.) .......................... 

  එකුව      .......................... 

 (ඊ) වාහන ගාල්කිරීමට සලසා ඇති ඉඩකඩ : 

  රමෝටර් ෙථ     ............................. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 158 

 

  රවනත් වාහන (නි වචිතව සඳහන්ත් කෙන්ත්න.) .............................. 

07. රගපරල් අනුරබදුම පිළිබඳ රතාෙුරු  වර්ග මීටර් සම්පූර්ණ ඉඩම් ප්රති තය 

 (අ) ඉඩම් පරිහෙණය 

  රන්ත්වාසික 

  වාණිජ 

  කර්මාන්ත්ත 

  ආයතන සඳහා 

  විවෘත/ ප්රරද්  භූමි හා උයන්ත්වු 

  මහා මාර්ග 

  රවනත් 

 (ආ)ඉඩම් කැබැල්රල් ප්රමාණය  වර්ග මීටර් 

 (ඇ) රගාඩනැගිලි වර්ග ගණන රයෝජිතව ඇත්නම් 

 (ඈ) රපාදු පහසුකම් ඇත්නම් එය 

 

ඉහත රතාෙුරු සතය හා නිවැෙදි බව රමයින්ත් සහතික කෙමි/ කෙමු. 

 

 

දිනය : ....................................................   ............................................... 

         අයදුම්කරුරේ අත්සන   

 

 

 

 

 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 159 

 

  

 

 

1 වන උපදල්ඛනය (ආ) 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 160 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 161 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 162 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 163 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 164 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 165 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 166 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 167 

 

1 වන උපදල්ඛනය (ඇ) 

 

 

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 168 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 169 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 170 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 171 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 172 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 173 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 174 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 175 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 176 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 177 

 

1 වන උපදල්ඛනය (ඈ) 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 178 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 179 

 

1 වන උපදල්ඛනය (ඉ)



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 180 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 181 

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 183 

 

1 වන උපදල්ඛනය (ඊ) 

 

 

    

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 184 

 

2  වන උපදල්ඛනය 

දන්වොසි  සඳහො ූ දගොඩනැගිලිවලට ප්රවිශ්ඨය 

 

පදිංචි ඒ   සඳහො වන ප්රදේශ මොර්ග 

වීථිදේ අවම පළල 

(මීටර්) 

වීථිදේ උපරිම දිග 

(මීටර්) 

උපරිම බිම්  ට්ටි 

සංඛයොව 

බිම්  ට්ටිය  තිබිය 

හැකි උපරිම වොසස්ථොන 

ඒ   

3.0 50.0 4 2 

4.5 100.0 8 2 

6.0 - 20 - 

 

 ඉඩරම් ප්රමාණය පර්චසව 20 හා ඊට වැඩිවන අවසවථාවකදී හා එම ඉඩම සඳහා ප්රරේ ය අඩි 15 ක  

පළලින්ත් යුු මාර්ගයකින්ත් වනවිට  ඉහත වගුරේ  ප්රමිතීන්ත් ලිිල් කෙ ඒකක 4 දක්වා උපරිමයක් 

සංවර්ධනය කළ හැක. 

3  වන උපදල්ඛනය 

දන්වොසි  දනොවන දගොඩනැගිලිවලට  ප්රවිශ්ඨය 

දස්වො සලසන ඉඩදම් අවම  විශොලත්වය 

(වර්ග මීටර්වලින්) 

එක් එක් 

භූමිභොගදේ 

උපරිම දගබිම් 

අනුපොතය 

වීථිදේ අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

වීථිදේ උපරිම දිග 

(මීටර්වලින්) 

එක් බිම් කට්ියක රහෝ භූමිභාගයකට වැඩි 

වූද, බිම් කට්ි හතෙකට අඩුවූද 

ප්රරද් යකට ීථිරයන්ත් රසවවා සලසන 

අවසවථාවකදී 300 (වර්ග මීටර්) 

 

2.0 6.0 75 

එක් බිම් කට්ියකට රහෝ භූමිභාගයකට 

ීථිරයන්ත් රසවවා සැලරසන අවසවථාවකදී  

500 (වර්ග මීටර්) 

1.5 6.0 150 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 185 

 

 

4 වන උපදල්ඛනය 
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5 වන උපදල්ඛනය 

මූලි  සැලසුම් නිරො රණ අනුමැතිය ලබොදීම,  සංවර්ධන අවසරපත්ර ලබොගැනීම, ආවරණ 

අනුමැතිය ලබොදීම , අනුකූලතො සහති ය ලබොදීම සඳහො අවම දපරසැරි ගොස්තු  

 සහ අතිදර්  දගබිම් ප්රමොණය සඳහො ූ දස්වො ගොස්තු 

 

සංවර්ධන  ොර්යදේ ස්වභොවය අය ළ යුතු ගොස්තු 

 

මූලි  සැලසුම් නිරො රණ අනුමැතිය 

 

 

1. ඉඩම් අනුරබදුම්  

දපරසැරි ගොස්තු  

බිම්  ට්ටි ප්රමොණය(වර්ග ප්රමොණය 

අනුව අයත් පන්තිය) 

මුෙල 

 ව.මී. 150 – 500  රු. 2,000/- 

 ව.මී. 501 – 1000  රු. 3,000/- 

 ව.මී. 1001 – 5000  රු. 7,500/- 

 ව.මී. 5001 – 10000     රු. 10,000/-  

ව.මී.10001  වැඩි සෑම ව.මී. 1000 කටම රු.1000/- බැගින්ත්  

2. කුඹුරු ඉඩම් සහ පහත් බිම් 
සංවර්ධනය (පිෙීම)  

 ව.මී. 250 දක්වා                                            රු. 2500/- 

 ව.මී. 251 – 500 දක්වා                                  රු. 7500/- 

 ව.මී. 501 ට වැඩිවන සෑම ව.මි. 150 කටම    රු. 3000/- බැගින්ත් 

3. මායිම් තාප්ප / රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම  දික් මීටර්  1 කට රු. 100/-  

4. විකා න කුළුණු / සන්ත්නිරේදන කුළුණු 

ඉදිකිරීම 

 උස මීටර් 5 – 20 දක්වා                              රු. 50,000/-  

 උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 1 ක් සඳහාම  රු. 500/- බැගින්ත්  

 

5. ඉන්ත්ධන පිෙවුම්හල් / රසවවා සවථාන i. දුම් පරීක්ෂා කෙන සවථාන රු. 25,000/- 

ii. ඉන්ත්ධන පිෙවුම්හල්  රු. 75,000/- 

iii. වාහන රසවවා සවථාන රු. 50,000/ 

iv. වාහන රසවවා සවථාන හා දුම් පරීක්ෂාව රු. 75,000/ 

v. ඉන්ත්ධන පිෙවුම්හල් සහ වාණිජ රගාඩනැගිලි රු. 150,000/ 

vi. ඉන්ත්ධන පිෙවුම්හල්, දුම් පරීක්ෂා කෙන සවථාන  
සහ  වාණිජ භාවිතයන්ත් 

රු. 175,000/ 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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vii. ඉන්ත්ධන පිෙවුම්හල්, වාහන රසවවා සවථාන හා 
වාණිජ 

රු. 200,000/ 

viii. වාහන රසවවා සවථාන, ඉන්ත්ධන පිෙවුම්හල්, 
දුම් පරීක්ෂාව හා වාණිජ 
 

රු. 225,000/ 

6. වාහන විකුණුම් සවථාන                                                                           රු. 200,000/- 

7. දැන්ත්ීම් පුවරු a.  රවළඳ දැන්ත්ීම් පුවරු 

 ඉරලක්රට්රානික් නාමපුවරු  

 (ව.මී. 1 කට) 

 ඉරලක්රට්රානික් රනාවන (ව.මී. 1 

කට) 

 

රු. 5,000/- 

 

රු. 3,000/- 

b. නාම පුවරු (ව.මී. 1 කට) රු. 1,000/- 

c. ආරුක්කු(Gentries)  (ව.මී. 1 කට) රු. 6,000/- 
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සංවර්ධන  ොර්යදේ ස්වභොවය අය ළ යුතු ගොස්තු 

8.  රකාම්රපෝසවට් අංගන / කුණු රැසවකෙ 

තබන තාවකාලික සවථාන/ කුණු රැසව 

කෙන සවථාන  

අක්කෙයක් දක්වා රු. 50,000/- 

අක්කෙයකට වැඩිවන සෑම අවසවථාවකම රු. 10,000/- බැගින්ත් 

9. ජලය ආශිත රගාඩනැගිලි සහ ජලය 

ආශ්රිත සංවර්ධනයන්ත් 

රු. 50,000/- 

10. කළුගල් කැඩීම,ඇඹරීම, පසව 

කැපීම,පසව රසෝදා වැලි ගැනීම,  

රගාඩවැලි කැපීම 

රු. 10,000/- 

11. ඉහත අංක 10 ට අමතෙව සිදුකෙන 

ඛනිජ සම්පත් කැණීම් 

වර්ග කිරලෝමීටර් 1 ක් දක්වා  රු.100,000/- 

වර්ග කිරලෝමීටර් 01 ට වැඩිවන සෑම අවසවථාවකම රු. 10,000/- බැගින්ත් 

12. පහත සඳහන්ත් සංවර්ධන කාර්යයන්ත්  
(i)  

a. රන්ත්වාසික 
b. වාණිජ 
c. මිර සංවර්ධන 
d. කාර්යාල 
e. බැංකු සහ මූලය ආයතන 
f. පාසැල් 
g. අධයාපන ආයතන 
h. රෙෝහල් සහ රසෞඛය සවථාන 
i. ආගමික රගාඩනැගිලි 
j. රහෝටල් හා අදාළ සංවර්ධනයන්ත් 
k. සමාජ ාලා සහ අරනකුත් 

විරනෝදාසවවාද සවථාන 
l. කර්මාන්ත්ත 
m. රසවවා කර්මාන්ත්ත 
n. ගොජ් 
o. සංසවකෘතික සවථාන / 

රකෞුකාගාෙ 
p. රහෝටල් / නවාතැන්ත්පලවල් 
q. ළමා සුරැකුම් මධයසවථාන 
r. වාහන නැවුම් මධයසවථාන 
s. රවනත් 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්ත්තිය) 

 

(ii) අනාථ නිවාස / වැඩිිි නිවාස / 

පුනරුත්ථාපන මධයසවථාන 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්ත්තිය) 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 2,500/- 

ව.මී. 301 – 500 රු. 5,000/- 

වර්ග මීටර් 300 දක්වා  රු. 5,000/- 

ව.මී. 301 – 500          රු.  10,000/- 

ව.මී. 501 – 750          රු.  25,000/- 

ව.මී. 751 – 1000        රු.  50,000/- 

1001 ට වැඩිවන සෑම ව.මී. 100 කටම  රු. 500/- බැගින්ත් 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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ව.මී. 501 – 750       රු. 10,000/- 

ව.මී. 751 – 1000 රු. 20,000/- 

ව.මී. 1001 ට වැඩිවන සෑම 

වර්ග මීටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 200/-  බැගින්ත් 

 

සංවර්ධන  ොර්යදේ ස්වභොවය අය ළ යුතු ගොස්තු 

13.  (i) අනුමත සැලසුමට අමතෙව   

සිදුකෙන රවනසව කිරීම් හා එකු 

කිරීම්  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය අනුව 

අයත් පන්තිය) 

දන්වොසි  දන්වොසි  දනොවන 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 2,000/- රු. 5,000/- 

ව.මී. 301 – 500 රු. 3,000/- රු. 10,000/- 

ව.මී. 501 – 1000 රු. 4,000/- රු. 25,000/- 

ව.මී. 1001 ට 

වැඩිවන සෑම වර්ග 

මීටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 500/- බැගින්ත් රු. 1,000/- බැගින්ත් 

 

      (ii)  අනුමත සැලැසවම ඇුළත කෙනු 

ලබන රවනසව කිරීම් (රගබිම් 

ප්රමාණය රවනසව රනාී) 

 

මුළු රගබිම් ප්රමාණයට අය කෙනු ලබන ගාසවුරවන්ත් 25% ක්. 

 

14.  ඉහතින්ත් සඳහන්ත් රනාවන රවනත් 

සංවර්ධනයන්ත් සඳහා 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය අනුව අයත් පන්තිය) 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 5,000/- 

ව.මී. 301 – 500 රු.10,000/- 

ව.මී. 501 – 750  රු. 25,000/- 

ව.මී. 751 – 1000  රු. 50,000/- 

ව.මී. 1001 ට වැඩිවන සෑම වර්ග මීටර් 

100 ක් සඳහා 

රු. 500/- බැගින්ත් 

 
15.  ෙථවාහන ඇගයීම් වාර්තාව (TIA)                                                                       රු. 50,000/- 

16.  මූලික සැලසුම් නිොකෙණය නැවත 

නිකුත් කිරීම 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණ සහතිකය ලබාගන්ත්නා අවසවථාරේ 

ලබාගත් මුදලින්ත් හරි අඩක්  

17. මූලික සැලසුම් නිොකෙණ සහතිකරේ 

සහතික කෙන ලද පිටපත් සඳහා 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණ සහතිකය ලබාගන්ත්නා අවසවථාරේ 

ලබාගත් මුදලින්ත්  10% ක මුදලක්. 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 190 

 

18. අධිරේගී අනුමැතියන්ත් - දින 07 ක් ඇුළත 

(සියළුම අව යතා හා අදාළ අරනකුත් 

ලියකියවිලි සම්පූර්ණ කිරීරමන්ත් පසු) 

සාමානය ගාසවුව රමන්ත්  රදගුණයක් 

19. අභියාචනා සඳහා (උප සැලසුම් කමිටු / 
ප්රධාන සැලසුම් කමිටුව රවත රයාමු 
කිරීමට) 
 

                 පළමුවන අභියාචනය 

                 රදවන අභියාචනය 

                 ුන්ත්වන අභියාචනය 

                 හතෙවන අභියාචනය 

                 පසවවන අභියාචනය 

 

මූලි  දගවීම ඉතිරි දපරසැරි ගොස්තු (අනුමත  ළ 

දහොත්) 

ගාසවුරවන්ත් නිදහසව ගාසවුරවන්ත් නිදහසව 

රු. 5,000/- මුළු රපෙසැරි ගාසවුරවන්ත් 25% 

රු. 5,000/ මුළු රපෙසැරි ගාසවුරවන්ත් 50% 

රු. 5,000/ මුළු රපෙසැරි ගාසවුරවන්ත් 75% 

සම්පූර්ණ රපෙසැරි 

ගාසවුවම රගවිය යුුරේ. 

සම්පූර්ණ රපෙසැරි ගාසවුවම 

රගවිය යුුරේ. 

 
20. මූලික රපෙසැරි ගාසවුවක් ලබාගැනීම රපෙසැරි කිරීම් මුළු මුදල රු.10,000/- ඉක්ම වන්ත්රන්ත් නම් 

රු.5,000/- ක මූලික ගාසවුවක් ලබාරගන එය රපෙසැරි කළ හැකි 

අතෙ, මූලික සැලසුම් නිොකෙණය නිකුත් කෙන්ත්රන්ත් නම් පමණක් 

ඉතිරි මුදල අය කළ යුුරේ. 

  

 

සංවර්ධන  ොර්යදේ ස්වභොවය අය ළ යුතු ගොස්තු 

සංවර්ධන අවසරපත්ර නිකුත් කිරීම 

                                                                       (වර්ග ප්රමොණය අනුව අයත් පන්තිය)   දපරසැරි ගොස්තු 

1. ඉඩම් අනුරබදුම් සඳහා ව.මී. 150 – 300 රලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 1,000/- 

ව.මී. 301 – 600 රලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 750/- 

ව.මී. 601 – 900 රලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 500/- 

ව.මී. 900 ට වැඩි රලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 250/- 

2. මායිම් තාප්ප/ රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම දික් මීටර් 1 ක් සඳහා ගාසවුව රු. 100/- 

3. විකා න කුළුණු / සන්ත්නිරේදන  කුළුණු ඉදිකිරීම උස මීටර් 5 – 20 අතෙ   රු. 20,000/- 

උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 01 ක් සඳහාම රු. 100/- 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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බැගින්ත් 

4. ඉන්ත්ධන පිෙවුම්හල් / රසවවා සවථාන / දුම් පරීක්ෂා 

කෙන සවථාන 

ව.මී. 1 කට රු. 100/- 

5.   

i. රවළඳ දැන්ත්ීම් පුවරු 

 

 

 

 

 

 

ii. නාමපුවරු  

iii. ආරුක්කු(Gentries ) 

 

ඉරලක්රට්රානික් නාම පුවරු  

ව.මී. 1 කට  

 

 

 

රු. 2,500/- 

ඉරලක්රට්රානික් රනාවන 

නාම පුවරු  

රු. 1,500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා  රු. 500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා රු. 1,000/- 

6. රකාම්රපෝසවට් අංගන / කුණු රැසව කෙන සවථාන/ 

කුණු රැසව කෙන තාවකාලික සවථාන 

 

රහක්. 1 දක්වා 

 

රු. 25,000/- 

රහක්. 1 ට වැඩිවන සෑම 

ඉඩම් ප්රමාණයකටම 

රු. 5,000/-බැගින්ත්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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සංවර්ධන  ොර්යදේ ස්වභොවය අය ළ යුතු ගොස්තු 

7. පහත ක්රියාකාෙකම් 

a. රන්ත්වාසික 
b. වාණිජ 
c. මිර සංවර්ධන 
d. කාර්යාල 
e. බැංකු හා මූලයායතන 
f. රෙෝහල් සහ රසෞඛය මධයසවථාන 
g. ආගමික රගාඩනැගිලි 
h. පාසල් 
i. අධයාපන ආයතන  
j. රහෝටල් සහ අදාළ සංවර්ධනයන්ත් 
k. සමාජ ාලා සහ අරනකුත් විරනෝදාසවවාද සවථාන 
l. කර්මාන්ත්ත 
m. ගොජ් 
n. රසවවා කර්මාන්ත්ත 
o. සංසවකෘතික සවථාන / රකෞුකාගාෙ 
p. රහාටල් / නවාතැන්ත් 
q. ළමා සුරැකුම් මධයසවථාන 
r. වාහන නැවුම් මධයසවථාන 
s. රවනත් 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්ත්තිය) 

8. ජලය ආශ්රිත රගාඩනැගිලි හා ජලය ආශ්රිත 

සංවර්ධනයන්ත් 

 

දගබිම් ප්රමොණය වර්ග මීටර් 1  ට ගොස්තු 

ව.මී. 100 දක්වා රු. 1,000/- 

ව.මී. 101-300 රු. 2,500/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි රු. 3,000/- 

 
9.  අනුමත සැලසුමට අමතෙව සිදුකෙන රවනසව කිරීම් 

හා එකු කිරීම්  
 

 පිිනුම් තටාක (තටාකරේ රඩක් සමඟ) 

 සූර්ය පැනල 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය 

අනුව අයත් 

පන්තිය) 

දන්වොසි  දන්වොසි  

දනොවන 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 4,000/- රු.6,000/- 

ව.මී. 301 – 500 රු. 6,000/- රු. 15,000/- 

ව.මී. 501 – 

1000 

රු. 8,000/- රු. 30,000/- 

ව.මී. 1001 ට 

වැඩිවන සෑම 

රු. 750/- රු. 1,000/- 

 

 

ව.මී. 100 දක්වා    - ව.මී. 1 කට රු.20/-  

ව.මී. 101 – 300    - ව.මී. 1 කට රු. 25/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි   - ව.මී. 1 කට රු.30/- 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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වර්ග මීටර් 100 

ක් සඳහා 

බැගින්ත් බැගින්ත් 

 

සංවර්ධන  ොර්යදේ ස්වභොවය අය ළ යුතු ගොස්තු 

10. ඉහතින්ත් සඳහන්ත් රනාවන රවනත් සංවර්ධනයන්ත් 

සඳහා  

(i) අනුමත සැලැසවමට අමතෙව සිදු කෙන රවනසව 

කිරීම් හා එකු කිරීම් 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්ත්තිය) 

ව.මී. 100 දක්වා        -    ව.මී. 1 කට රු. 20/- 

ව.මී. 101 – 300        -   ව.මී. 1 කට රු. 25/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි       -    ව.මී. 1 කට රු. 30/- 

 

(ii) අනුමත සැලසුම් ුල රගබිම් ප්රමාණය රවනසව 

රනාී කෙනු ලබන අභයන්ත්තෙ රවනසවකම් 

මුළු දපරසැරි ගොස්තුදවන් 25% 

11. නිසි බලපරයක් රනාමැතිව; 

ඉඩම් අනුරබදුම් කිරීම සඳහා  

එක් එක් බිම් රකාටස සඳහා රු. 3,000/- ක ගාසවුවක් 

12. i නිසි සංවර්ධන බලපරයකින්ත් රතාෙව රගාඩනැගිලි 
ඉදිකිරීම / රකාටසව එකු කිරීම / නැවත ඉදිකිරීම 

දන්වොසි  වර්ග මීටර්      

1 ක් සඳහො ගොස්තු 

වොණිජ හො දවනත් ව.මී.       1 

ක් සඳහො ගොස්තු 

 අත්තිවාෙම් වැඩ පමණක් (කයිරු මට්ටම) 
සම්පූර්ණ කෙ ඇති විට 

 

රු. 400/- 

 

රු. 500/- 

 බිත්ති ඉදිකිරීම වහල මට්ටම දක්වා (වහල 
ෙිතව) ඉදිරකාට ඇති විට  රහෝ කණු මත වහල 

රු. 300/- රු. 1,000/- 

 බිත්ති , වහල සිතව  රු. 400/- රු. 1,500/- 

 සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම්  රු. 500/- රු. 2,000/- 

i. මායිම් තාප්ප / රැඳවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම රු. 400/- රු. 500/- 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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ii. විකා න/ සන්ත්නිරේදන කුළුණු සඳහා උස සෑම මීටර් 5 කට රු. 10,000/- බැගින්ත් 

iii. අනුකූලතා සහතිකය රනාමැතිව පදිංචිීම / 
භාවිතා කිරීම රහෝ ප්රරයෝජනයට ගැනීම. 
 

එක් දිනකට    ව.මී. 1 කට    -  රන්ත්වාසික            1.00 

                                            රන්ත්වාසික රනාවන 2.00 

13.  රමෝටර් ෙථ නවතා තැබීරම් සවථාන (නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරි නිරයෝග යටරත් සංවර්ධන 
සවථානය ුල නියම කෙ ඇති නමුත් සපයා නැති එක් 
රමෝටර් ෙථයක් නවතා තබන සවථාන සඳහා රසවවා 
ගාසවු) 
 

i.  රකාළඹ මහ නගෙ සභාව 

 

 

 

 

 

සැහැල්ලු වාහන හා කාර්              රු. 500,000 

රලාරි                                         රු. 1,000,000 

කන්ත්රට්නර් ඇුළු වි ාල වාහන  ෙ. 2,500,000 

ii.  රවනත් මහ නගෙ සභා සියළුම වාහන සඳහා     රු. 500,000 

iii.  නගෙ සභා / ප්රාරද්ශීය සභා සියළුම වාහන සඳහා     රු. 250,000 

අනුකූලතො සහති ය නිකුත් කිරීම 

1. ඉඩම් අනුරබදුම් කිරීම 

 

එක් කැබැල්ලකට රු. 1000/- 

 

 

සංවර්ධන  ොර්යදේ ස්වභොවය අය ළ යුතු ගොස්තු 

2. රගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් 

පන්ත්තිය 

ගොස්තුව 

 

ව.මී. 100 දක්වා 

දන්වොසි  වොණිජ 

ව.මී, 1 කට  රු.  5/- රු. 10/- 

ව.මී. 101 – 300 ව.මී, 1 කට  රු. 10/- රු. 15/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි ව.මී, 1 කට  රු. 15/- රු. 20/- 

 
3. එකු කිරීම් හා රවනසව කිරීම් රු. 1,000/- සහ අමතෙ රගබිම් සඳහා ඉහත ii  ි 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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සඳහන්ත් පරිදි. 

4. දුෙකථන සන්ත්නිරේදන කුළුණු මීටර් 5 – 20 අතෙ රු. 10,000/- හා වැඩිවන මීටර් 1 ක් 

සඳහා   රු. 100/- බැගින්ත් 

5. මායිම් තාප්ප හා රැඳවුම් බැමි  දික් මීටර් 1 කට රු. 100/- බැගින්ත්  

භොවිතය දවනස් කිරීම සඳහො දස්වො ගොස්තු අය කිරීම  

1. අඩු ඝනත්ව කලාපරේ භාවිතයන්ත් රවනත් 

භාවිතයන්ත් සඳහා රයාදාගන්ත්රන්ත් නම් ව.මී. 1 කට 

රු. 750/- බැගින්ත්  

2. අනිකුත් කලාපයන්ත්ි අනුමත භාවිතයන්ත් රවනත් 

භාවිතයන්ත් සඳහා රයාදාගන්ත්රන්ත් නම් ව.මී. 1 කට 

රු. 500/- බැගින්ත්  

 

 

 පසු විපෙම් සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහා 

ගාසවුව රු. 5,000/- 

 පසු විපෙම් සහතිකය ලබා රනාගැනීම මත අය 

කෙනු ලබන රසවවා ගාසවුව                රු. 

10,000/- 

 

 

සැ.යු. : ඉහත ගාසවුවලට අමතෙව සවථානීය පරීක්ෂාව සඳහා ප්රවාහන ගාසවු  ව රයන්ත්  කි.මී. 1 ක දුෙක්  සඳහා 

රු. 50/-  ක් හා අතිරර්ක ගාසවුවක් අය කෙනු  ලැරබ්. නමුත් රවළඳපරල්  සිදුවන ඉන්ත්ධන මිරළි  

රවනසවකම් මත ගාසවු රවනසව කිරීරම් බලය අධිකාරිය සු රේ.  

 

 

 

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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6 වන උපදල්ඛනය 

 

(අ)    ොමරවල අභයන්තර ශුද්ධ මොනයන් 

 ොමරය 

 

 

 

1 

අවම 

විශොලත්වය 

(වර්ග 

මීටර්වලින්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 

 

 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

 

 

4 

(i)  පදිංචිය සඳහා වූ රගාඩනැගිල්ලක කාමෙය 

 

8.0 - 2.5 

(ii) මුළුතැන්ත්රගය 5.0 

 

- 1.8 

 

 

(ආ)   නොන  ොමර සහ වැසිකිළි අතර ශුද්ධ මොනයන් 

 ොමරය 

 

1 

අවම 

විශොලත්වය 

(වර්ග මීටර්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

4 

නාන කාමෙය 1.5 - 1 

වැසිකිළිය 1.7 - 1 

නාන කාමෙය සහ වැසිකිළිය ඒකාබද්ධව 2.0 1.7 1 
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(ඇ) සනීපොරක්ෂ  පහසු ම් පිළිබඳ ප්රමිතීන් 

භොවිතය ගැහැණු පිරිමි 

 වැසිකිළි මුහුණ 

දසෝෙන 

දේසම් 

වැසිකිළි මත්රො බඳුන් මුහුණ 

දසෝෙන 

දේසම් 

1  ආපන ාලා, රහෝටල්, 

සංචාෙක කටයුු සඳහා 

අදාළ සංවර්ධනයන්ත් 

ව.මි. 300 කට 

1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මී. 400 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 500 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට  

 

2  සිනමා ආසන 40 කට 

1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ආසන 50 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ආසන 120 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ආසන 40 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ආසන 60 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

 

3  සාප්පු/ රදපාර්තරම්න්ත්ු 

ගබඩා/ සුපර් මාර්කට් හා      

ඒ ආශ්රිත  

ව.මි. 800 කට 

1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 1200 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 1300 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 1400 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 1250 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

 

4  කාර්යාල ව.මි. 500 කට 

1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

 

ව.මි. 750 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 850 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 650 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 800 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

5  පාසල්/ පුද්ගලික අධයාපන 

ආයතන/ උපකාෙක පංති/ 

ජාතයන්ත්තෙ පාසල් 

සිසුන්ත් 50 කට 

1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

සිසුන්ත් 50 කට 

1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

සිසුන්ත් 50 කට 

1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

සිසුන්ත් 50 කට 

1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

සිසුන්ත් 50 කට 

1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

 

6  රපාදු සවථාන, රපාදු 

මහජනතාව රැසවවන 

සවථාන, උදයාන හා ඒ 

ආශ්රිත 

පුද්ගලයින්ත් 

100 කට 1 ක් 

රහෝ 

රකාටසකට 

පුද්ගලයින්ත් 

100 කට 1 ක් 

රහෝ 

රකාටසකට 

පුද්ගලයින්ත් 

100 කට 1 ක් 

රහෝ 

රකාටසකට 

පුද්ගලයින්ත් 

100 කට 1 ක් 

රහෝ 

රකාටසකට 

පුද්ගලයින්ත් 

100 කට 1 ක් 

රහෝ 

රකාටසකට 

 

7  රවනත් ව.මි. 200 කට 

1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් රහෝ 

රකාටසකට 
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*  ඉහත රගබිම් ප්රමාණය රපාදු පහසුකම් හැෙ අදාළ භාවිතයන්ත්ට රයාදා ගන්ත්නා රගබිම් ප්රමාණය දැක්රේ. 

7  වන උපදල්ඛනය 

(22  නිදයෝගයට අනුකූලව) 

 

ස්වභොවි  ආදලෝ ය සහ වොතොශ්රය සඳහො නිර්බොධිත  වුළුවලින්  

ඉඩහල යුතු ප්රමොණයන් 

 

වර්ගය 

 

 

 

 

 

 

I වන තීරය 

1 වන තීරුදේ සඳහන් එක් 

එක් විෂය යටදත් වන මුළු 

වර්ග ප්රමොණදේ ද ොටසක් 

දලස (ස්වභොවි  ආදලෝ ය 

හො වොතශ්රය සඳහො) නිර්බොධිත 

 වුළු මගින් ඉඩහල යුතු 

ප්රමොණය 

II වන තීරය 

 වුළු විවෘත  ළ හැකි 

ඉඩ දඩහි ප්රතිශතය 

 

 

 

 

III වන තීරය 

 

(1) නාන කාමෙ සහ වැසිකිළි 1/10 100 

(2) වාහන නවතා තබන ගොජය 1/10 50 

(3) කර්මාන්ත්ත ාලා සහ ගුදම් 1/10 50 

(4) රවනත් සියළු කාමෙ 1/7 50 
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8  වන උපදල්ඛනය 

(38 (II)  නිදයෝගවලට අනුකූලව) 

තරප්පු 

 

වර්ගය 

 

 

 

1 

තරප්පුදේ 

පළල 

(දසන්ි 

මීටර්) 

2 

අවම උස 

(මීටර්) 

 

 

3 

පඩිය  

උස 

(දසන්ි 

මීටර්) 

4 

පඩිය  

පළල 

(දසන්ි 

මීටර්) 

5 

(අ)  1.  එක් උඩුමහලක් සඳහා පමණක් 

භාවිතා කෙන අභයන්ත්තෙ 

තෙප්පුවක්  

        2.  ඒකක 2  ක් සිත 

75 

 

 

2.0 19.0 22.5 

100 2 19 22.5 

(ආ) මහජනයා රැසවවන රපාදු 

රගාඩනැගිල්ලක පිිි තෙප්පු  හා 

රවනත් සියළු වර්ග 

100 2.1 17.5 22.5 
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9  වන උපදල්ඛණය 

(23 “එ” (ii)  වන නිදයෝගයට අනුකූලව) 

 

රථවොහන නවතො තබන ද ොටු අතර කුළුමංවල පළල 

රථවොහන නවතො තබන ද ෝණය 

 

 

1   

එක් දිසොව ට 

පමණක් එක් 

පැත්ත  පමණක් 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 

2    

දෙපදසහිම 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 

 

3 

දෙදිශොවටම 

ධොවනය 

(මීටර්වලින්) 

 

4     

සමාන්ත්තෙව 3.6 3.6 6.0 

අං ක 30 ට 3.6 4.2 6.0 

අං ක 45 ට 4.2 4.8 6.0 

අං ක 60 ට 4.8 4.8 6.0 

අං ක 90 ට 6.0 6.0 6.0 

 

                සටහන :   ඉහත 1, 2, 3 සහ 4 තීරුවල දැක්රවන විසවතෙ බහලුම් / රලාරි සඳහා අදාළ රනාරේ.   

බහලුම් / රලාරි සඳහා අව ය ඉහත ඉඩකඩ අධිකාරිය විසින්ත් කර්මාන්ත්තරේ සවවභාවය 

සලකා නියම කෙනු ලැබිය හැක. 

* යම් සංවර්ධනය  මුළු රථ වොහන නැවතුම් ඉඩ ඩ අවශයතොවය 100  ට වැඩිනම්         80% 

ෙක්වො වොහන නැවතුම් ඉඩ ඩ ප්රමොණයක් පිරිවිතරයන්ට අනුව සැලසිය යුතුය.   ඉතිරි ප්රමොණය 

එ ක් පිටුපස එ ක් (Tandem) දලස නැවැත්වීදම් පහසු ම ලබොගත හැකි අතර, ඒ සඳහො 

වොහන හසුරුවන්නන්දේ (Valet) දස්වය ලබොගැනීම අනිවොර්ය දේ. 

දමෝටර්රථ වොහන නවතො තබන ගොල් ද ොටස  මොනයන් 

වොහන වර්ගය පළල (මීටර්) දිග (මීටර්) 

(i) සාමානය රමෝටර්ෙථ 2.4 4.8 
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(ii) වාණිජ වාහන (බසව / රලාරි) ඇක්සල් රදක 3.6 10.0 

(iii) වාණිජ වාහන  ඇක්සල් රදකකට වැඩි 3.6 18.0 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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10 වන උපදල්ඛනය 

රථවොහන නැවතුම් පිළිබඳ අවශයතොවය 

 

 

භොවිතය 

රථවොහන නැවතුම් ඉඩ ඩ 

ප්රමිතීන් 

දමෝටර් රථ බස්රථ දලොරි  බහුවිධ 

( න්දට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පොපැදි 

රන්ත්වාසික 

මහල් නිවාස, පදිංචි ඒකක සහ 

තට්ටු නිවාස 

ඒකකයක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් හා 

ඒකකයක රගබිම් 

ප්රමාණය ව.මී. 300 

ට වැඩි වන්ත්රන්ත් 

නම්, අමතෙ 

ෙථවාහන නැවුම් 

ඉඩකඩක්,   සෑම 

වාහන නැවුම් 

සවථාන  10 ට 

අමුත්තන්ත් සඳහා 

එක් ෙථවාහන 

නැවුම් සවථානයක් 

    

වොණිජ 

සිල්ලෙ රවළඳසැල් / රග්රාසරි 

හා සමාන භාවිතයන්ත් 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

සාප්පු සංකීර්ණ, සුපිරි 

රවළඳසැල් 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

  

බැංකු සහ පාරිරභෝගික රසවවා ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

- -   

රගාඩනැගිලි ද්රවය රවළඳසැල් ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 50 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

  

කාර්යාල භාවිතය ව.මී. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 -   

නගෙබද රහෝටල් සංවර්ධනය 

(City  Hotel) 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

බසවනැවුම් 

01 

රසවවා 

ප්රරද් යට 

ආසන්ත්නව 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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රලාරි ෙථ 

නැවුම් 01 

තරු පන්ත්ති රහෝටල් 

සංවර්ධනය 

කාමෙ 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් සහ 

කට්ටල් 2 කට 1 ක් 

කාමෙ 50 ක් 

දක්වා එක් 

බසවනැවුමක් 

හා ඊට වැඩි 

වන්ත්රන්ත් නම් 

බසව නැවුම් 

02 ක්  

රසවවා 

ප්රරද් යට 

ආසන්ත්නව 

රලාරි ෙථ 

නැවුම් 02 

  

a. උත්සව ාලා ආසන 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

b. සම්මන්ත්රණ ාලා ආසන 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

c. කාර්ය මණඩල සඳහා 
නිවාස 

i. විධායක කාර්ය 
මණඩලය 
 

ii. අරනකුත් 

 

 

කාමෙ 02 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

 

 

 

    ඇඳන්ත් 04 

කට එක් 

ඉඩකඩක් 
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භොවිතය 

රථවොහන නැවතුම් ඉඩ ඩ 

ප්රමිතීන් 

දමෝටර් රථ බස්රථ දලොරි  බහුවිධ 

( න්දට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පොපැදි 

ආගන්ත්ුක නිවාස හා 

ලැගුම්හල්, බුික් රහාරට්ල් 

කාමෙ 5 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

රන්ත්වාසිකාගාෙ ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ආපන ාලා / රභෝජනාගාෙ ව.මී. 10 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

(රසවවා ප්රරද් ය 

හැෙ) 

   ව.මී. 20 ක් 

සඳහා 

එකක් 

සිනමාහල්, ෙඟහල්, රවණාගාෙ 

සහ සමාන භාවිතයන්ත් 

ආසන 10 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් රහෝ 

ව.මී. 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් යන 

මින්ත් වැඩි එක 

සඳහා රවන්ත් කළ 

යුුය. 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

   

ෆැක්ටරි සහ කර්මාන්ත්ත ාලා  ව.මී. 300 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එකක් 

 

ව.මී.300 

ක් සඳහා 

එකක් 

 

ගබඩා භාවිතය / ගුදම් ව.මී. 500 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එකක් 

ව.මී. 300 

ක් සඳහා 

එකක් 

රවනත් වාණිජ රගාඩනැගිලි ව.මී. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

 

  

රසෞඛයය 

සාත්ු නිවාස සහ රපෞද්ගලික 

රෙෝහල් 

ඇඳන්ත් 02 කට 01 

බැගින්ත් රහෝ ව.මී. 

20 කට එක් ඉඩක් 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 
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යන රදකින්ත් වැඩි 

එක. 

ඉඩකඩක්. 

වවදය ෙසායනාගාෙ සහ 

බාිෙ රෙෝගී අං  

ව.මී. 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

  

වවදය  උපරද් න රසවවා 

කාමෙ (අවම කාමෙයක 

ප්රමාණය ව.මී. 08) 

එක් උපරද් න 

රසවවා කාමෙයක් 

සඳහා ඉඩකඩ 06 

ක් රහෝ ව.මී. 10 

කට ඉඩකඩ 02 

බැගින්ත් යන රදකින්ත් 

වැඩි එක. 

 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

  

අධයාපන 

වි වව විදයාල ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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භොවිතය 

රථවොහන නැවතුම් ඉඩ ඩ 

ප්රමිතීන් 

දමෝටර් රථ බස්රථ දලොරි  බහුවිධ 

( න්දට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පොපැදි 

රපෞද්ගලික පාසල්, 

ජාතයන්ත්තෙ පාසල්, රපෙ 

පාසල් 

ළමුන්ත් 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් රහෝ 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩක් යන 

රදකින්ත් වැඩි එක 

    

රපෞද්ගලික උපකාෙක පන්ත්ති 

සහ රවනත් අධයාපනික 

ආයතන 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

විරේක හා විරනෝද කටයුු  

විරේක හා විරනෝද කටයුු  ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

රවනත් භාවිතයන්ත් 

 අධිකාරිය විසින්ත් 

තීෙණය කෙනු 

ලබන රවනත් 

ඕනෑම භාවිතයක් 

සඳහා ව.මී. 100 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

අධිකාරිය විසින්ත් 

තීෙණය කෙනු 

ලබන රවනත් 

ඕනෑම 

භාවිතයක 

සවවභාවය අනුව 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

 

අධිකාරිය 

විසින්ත් 

තීෙණය 

කෙනු ලබන 

රවනත් 

ඕනෑම 

භාවිතයක 

සවවභාවය 

අනුව ව.මී. 

500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

 

  

 

සටහන; 

 ඉහත  භොවිතයන්දගන් ෙක්වො ඇත්දත් අවම රථවොහන නැවතුම් අවශයතොවයන් වන අතර, මීට අමතරව 
වැඩිමනත් රථවොහන නැවතුම් ස්ථොන සංවර්ධන රු ලබොදෙන්දන් නම්,  ඒ සඳහො ප්රමුඛතොවය ලබොදිය යුතුය. 
 

 නොගරි  සංවර්ධන අධි ොරිදේ / පළොත් පොලන ආයතනදේ අනුමැතිය මත දවන්  රන ලෙ වොහන නැවතුම් 
ස්ථොන දවනත් ආයතන දවත කුලී පෙනම මත ලබොදිය හැ .  නමුත් රථවොහන නැවතුම් පහසු ම් දවනත් 
භොවිතයක් සඳහො භොවිත  ළ දනොහැ . 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 207 

 

11 වන උපදල්ඛනය 

 

 

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 208 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 209 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 210 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 211 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 212 

 

12 වන උපදල්ඛනය 

මුතියංගණ ශුද්ධ භූමි සීමොව 

   

මුතියංගණ මාර්ගරේ ද, දුම්රිය සවථාන මාර්ගරේ ද, මධය රර්ඛාවන්ත් රේදනය වන ලක්ෂරේ සිට අඩි 65 ක් පමණ 

ඊසාන දිගින්ත් පිිි මුතියංගණ මාර්ගරේ උුරු මායිමත් ඇරල් මධය රර්ඛාවත් රේදනය වන ලක්ෂරේ සිට එකී 

ඇරල් මධය රර්ඛාව ඔසවරසව ඇල හන්ත්දිය රතක් ඊසාන රදසට ද, එතැන්ත් සිට සිරමන්ත්ති කාණුරවන්ත් නැරගනිෙ 

හා ගිනිරකානට සමීපව පිිි ඇරල් මධය රර්ඛාව ඔසවරසව ඊසාන රදසට මාවරති බටිෙ මායිම හමුවන රතක් 

ද, එතැන්ත් සිට එකී මාවරත් නැරගනිෙ මායිම දක්වා එම මාවත හෙහා ද, එතැන්ත් සිට ඇරල් දකුණු මායිරම් 

කම්බි වැට හමුවන රතක් අවසානයට සඳහන්ත් කළ ලක්ෂරේ සිට අඩි 160 ක පමණ දුෙ ප්රමාණය ඇරල් මධය 

රර්ඛාව ඔසවරසව නැරගනිෙට හා ගිනිරකාන රදසට ද, එතැන්ත් සිට පසවසෙ මාර්ගරේ හා කුමාෙසිංහ මාර්ගරේ 

මධය රර්ඛා රේදනය වන ලක්ෂරේ සිට අඩි 140 ක් පමණ නැරගනිරින්ත් ද, පසවසෙ මාර්ගරේ උුරු මායිරම් 

සවථානයක් හමුවන ුරු දළ ව රයන්ත් අඩි 396 ක් පමණ දුෙ ප්රමාණයක් ගිණිරකාන රදසට ද, එතැන්ත් පටන්ත් එකී 

මාර්ගරේ උුරු මායිරම් ඔසවරසව දළ ව රයන්ත් අඩි 30 ක් පමණ ඊසාන රදසට ද, එතැන්ත් සිට පසවසෙ මාර්ගරේ 

දකුණු මායිම හා නිවාස කො දිරවන මාවරත් මධය රර්ඛාවන්ත් රේදනය වන ලක්ෂරේ සිට අඩි 40 ක් 

නැරගනිරින්ත් පිිි එකී මාර්ගරේ දකුණු  මායිරම් ලක්ෂයක් හමුවන ුරු එකී මාර්ගය හෙහා ද, එතැන්ත් පටන්ත් 

එකී මාවත හෙහා කුමාෙසිංහ මාර්ගරේ විහාෙ මාවත හා කුමාෙසිංහ මාර්ගරේ මධය රර්ඛා රේදනරේ සිට අඩි 20 

ක් පමණ දුෙකින්ත් පිිි නැරගනිෙ සීමාරේ ලක්ෂයක් හමුවන ුරු දළ ව රයන්ත් අඩි 250 ක් පමණ දුෙ 

ප්රමාණයක් නිරිත රදසටද, එතැන්ත් පටන්ත් කුමාෙසිංහ මාර්ගරේ කැරගනිෙ සීමාව ඔසවරසව අන්ත්තිමට විසවතෙ කළ 

ලක්ෂරේ සිට අඩි 180 ක් පමණ දුරින්ත් ලක්ෂයකට ගිනිරකාණ රදසටද, එතැන්ත් සිට කුමාෙසිංහ මාර්ගය හෙහා 

අඩි 90 ක් පමණ නිරිත රදසට ද, බදුලු ඔය වම් ඉවුෙ සහ මාවරත් (බදුලු ඔය සහ කුමාෙසිංහ මාර්ගය සම්බන්ත්ධ 

කෙන මාවත) මධය රර්ඛාව රේදනය වන ලක්ෂරේ සිට අඩි 110 ක් පමණ ගිනිරකාණ රදසින්ත් වූ බදුලු ඔය වම් 

ඉවුෙ මත පිිි ලක්ෂය රතක් ද, එතැන්ත් සිට ඔරේ වම් ඉවුෙ සහ මුතියංගණ පටු මාවරත් බටිෙ මායිම 

රේදනරේ ලක්ෂයක් හමුවන රතක් එකී ඔරේ වම් ඉවුෙ දිරේ වයඹ රදසටද, බටිෙට ද, නිරිත රදසට ද, 

බටිෙට ද, නිරිත රදසටද හා බටිෙට ද, එතැන්ත් සිට  එකී පටු මාවරත් බටිෙ මායිම ඔසවරසව විහාෙ මාව රත් 

බටිෙ මරයිම හමුවන රතක් උතරු ද, ඊසාන රදසට හා උුෙට ද, එතැන්ත් සිට දුම්රිය සවථාන මාවරත් දුමිරිය 

සවථාන පාෙ හා විහාෙ මාවරත් මධය රර්ඛා රේදනය ලක්ෂරේ සිට අඩි 32 ක් පමණ නිරිත රදසින්ත් බටිෙ 

මායිරම් ලක්ෂයක් හමුවන රතක් දුම්රිය සවථාන මාවත හෙහා විහාෙ මාවරත් බටිෙ මායිම ඔසවරසව වයඹ රදසට 

ද, එතැන්ත් සිට බැංකු පාෙ හමුවන රතක් දුම්රිය සවථාන පාෙ හා බැංකු පාෙ සම්බන්ත්ධ වන මාර්ගරේ බටිෙ මායිම 

ඔසවරසව උුෙට හා වයඹ රදසටද, එතැන්ත් සිට බැංකු පාෙ හෙහා එකී මාර්ගරේ උුරු මායිම හමුවන රතක්ද, 

එතැන්ත් සිට මුතියංගණ මාර්ගය හා බැංකු පාෙ සම්බන්ත්ධ වන මාර්ගරේ උුරු සීමාව ඔසවරසව ඊසාන රදසටද, 

එතැන්ත් සිට මුතියංගණ මාවත හෙහා එකී මාර්ගරේ නැරගනිෙ මායිරම් මුතියංගණ මාර්ගය හා දුම්රිය සවථාන 

මාර්ගරේ රේදන ලක්ෂරේ සිට අඩි 50 ක් පමණ ඊසාන රදසින්ත් පිිි ලක්ෂයක් හමුවන රතක්ද, එතැන්ත් සිට 

මුතියංගණ පාරර් නැරගනිෙ මායිම ඔසවරසව ආෙම්භක ලක්ෂය හමුවන රතක්ද අඳින ලද රර්ඛාවකින්ත් රම් භූමි 

භාගය මායිම්ව ඇ 
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ඇමුණුම - 3 

 

සුදුසු ම්ලත් තැනැත්තො 

සුදුසුකම් තැනැත්තන්ත් සහතික කෙ ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සැලසුම් එි නිෙවදයතාවය, සම්මත 

ප්රමිතීන්ත්ට අදාළ  බවට සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ සැලසුම් හා රගාඩනැගිලි  නිරයෝගවලට  

අනුකූල බවට සහතික කෙ එි වගකීම ගතයුුය.  සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාරේ ලියාපදිංචි කිරීමට 

අදාළ සංවිධාන වාර්ිකව සාමාජික නාමරල්ඛනයක්  පවත්වාරගන යායුු අතෙ, එි පිටපතක් 

වාර්ිකව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය රවත ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

 ටයුත්දත් 

ස්වභොවය 

II වන තීරය 

ඉඩදම් දහෝ 

දගොඩනැගිල්දලහි 

ප්රමොණය (අෙොළ 

අවස්ථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසු ම්ලත් තැන්තකුදේ 

අනුමැතිය අවශය වන විදශ්ෂ 

 ොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසු ම් තැනැත්තො සඳහො 

අවශය සුදුසු ම්/පෙවිය 

1  ඉඩම ුල සංවර්ධන 

කටයුත්ත සඳහා 

රගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇුළත් 

රනාවන්ත්රන්ත් නම් 

රහක්ටයාර්        

0.5 ඉක්මීම 

පරිර ප්රදර් න සැලැසවම නගෙ නිර්මාණ 

ශිල්පීන්ත්රේ ආයතනරේ 

සංසවථාගත සාමාජිකරයකු 

සැලසුම් නිරයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගෙ නිර්මාණ 

ශිල්පීන්ත්රේ ආයතනරේ 

සංසවථාගත සාමාජිකරයකු 

උප රබදුම් සැලැසවම සකසව 

කිරීම 

බලයලත් මිනින්ත්රදෝරු සහ 

තලමිතිකරු 

2  ඉඩම ුල සංවර්ධන 

කටයුත්ත සඳහා 

රගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇුළත් 

රනාවන්ත්රන්ත් නම් 

රහක්ටයාර්        

0.5 ට අඩු 

පරිර ප්රදර් න සැලැසවම හා 

උප අනුරබදුම් සැලැසවම සකසව 

කිරීම 

බලයලත් මිනින්ත්රදෝරු සහ 

තලමිතිකරු 

සැලසුම් නිරයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගෙ නිර්මාණ 

ශිල්පීන්ත්රේ ආයතනරේ 

සංසවථාගත සාමාජිකරයකු  

(නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින්ත් අව ය 

අවසවථාවලදී අයදුම්කරු 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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දැනුවත් කෙනු ලබයි) 

3  සංවර්ධන කටයුත්ත 

සඳහා ඉංජිරන්ත්රු 

වැඩ ඇුළත් 

වන්ත්රන්ත් නම් (මාර්ග, 

රබෝක්කු, කාණු 

ඉදිකිරීම්) 

 බලපරරේ නි වචිතව දක්වා 

ඇති කරුණුවලට එකඟව 

ඉංජිරන්ත්රු වැඩ සිදුකෙ ඇති 

බවට ප්රකා  කෙන සහතික 

පරයක් 

වෙලත් සිවිල් ඉංජිරන්ත්රු 

4  සංවර්ධන කටයුත්ත 

සඳහා ඉඩමක් 

අනුරබදීමක් රහෝ 

ඒකාබද්ධ කිරීමක් 

ඇුළත් වන්ත්රන්ත් 

නම් 

රහක්ටයාර් 0.5 

ඉක්මීම 

මිනින්ත්රදෝරු සැලැසවම නගෙ 

සැලසුම් අව යතාවලට 

අනුකූල බවට ප්රකා  කෙනු 

ලබන සහතික පරයක් 

නගෙ නිර්මාණ 

ශිල්පීන්ත්රේ ආයතනරේ 

සංසවථාගත සාමාජිකරයකු  

 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 215 

 

 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

 ටයුත්දත් 

ස්වභොවය 

II වන තීරය 

ඉඩදම් දහෝ 

දගොඩනැගිල්දලහි 

ප්රමොණය (අෙොළ 

අවස්ථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසු ම්ලත් තැන්තකුදේ 

අනුමැතිය අවශය වන විදශ්ෂ 

 ොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසු ම් තැනැත්තො 

සඳහො අවශය 

සුදුසු ම්/පෙවිය 

5  සංවර්ධන 

කටයුත්ත 

රගාඩනැගිල්ලක් 

සඳහා වනවිට 

වර්ග මීටර් 600 

ඉක්මීම හා 

රගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 15 ඉක්මීම 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැසවම 

(සංවර්ධනය අනුමත සැලැසවමට 

අනුකූලව සිදුකෙ ඇති බවට සහ 

ඔහුරේ අධීක්ෂණය යටරත් 

අවසෙය ලබාදී ඇති බවට ප්රකා  

කෙන සහතික පරයක්) 

 

වෙලත් වාසවු 

විදයාඥයකු රහෝ වාසවු 

විදයාඥ මණඩලරේ 

ලියාපදිංචි යම් වාසවු 

විදයාඥයකු 

වර්ග මීටර් 600 

දක්වා රගාඩනැගිලි 

උස මීටර් 15 දක්වා 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැසවම 

(සංවර්ධනය අනුමත සැලැසවමට 

අනුකූලව සිදුකෙ ඇති බවට සහ 

ඔහුරේ අධීක්ෂණය යටරත් 

අවසෙය ලබාදී ඇති බවට ප්රකා  

කෙන සහතික පරයක්) 

 

 

වෙලත් වාසවු 

විදයාඥයකු රහෝ වාසවු 

විදයාඥයින්ත් ලියාපදිංචි  

කිරීරම් මණඩලරේ 

ලියාපදිංචි වාසවු විදයා 

ආවසරික සහතිකලාභී 

  වර්ග මීටර් 400 

දක්වා හා 

රගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 12 දක්වා 

1. ගෘහ නිර්මාණ සැලැසවම 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැසවමට අනුකූලව සිදුකෙ 

ඇති බවට සහ ඔහුරේ 

අධීක්ෂණය යටරත් අවසෙය 

ලබාදී ඇති බවට ප්රකා  කෙන 

සහතික පරයක්) 
 

 

 

 

ෙජරේ රහෝ පුද්ගලික 

ආයතනයක වර්ෂ 

හතෙක(4) පළපුරුද්දක් 

ඇති ගෘහ නිර්මාණ 

සැලසුම් ශිල්පිරයකු 

රහෝ ජාතික වෘත්තීය 

නිපුණතා  5  මට්ටරම් 

සැලසුම් තාක්ෂණ 

ශිල්පී (රගාඩනැගිලි) 

   2. නිර්මාණ ගණනය කිරීම් සමඟ 

වුහ නිර්මාණ සැලැසවම 

(අත්තිවාෙම සහ රගාඩනැගිලි 

ශ්රී ලංකා ඉංජිරන්ත්රු 

ආයතනරේ වෙලත් 

සිවිල් ඉංජිරන්ත්රු රහෝ 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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අනුමත සැලැසවමට අනුකූල 

බවට සහ රගාඩනැගිල්ල 

වුහාත්මක රලස ආෙක්ිත 

බවට ප්රකා  කෙන සහතික 

පරයක්) 

 

වෙලත් වුහාත්මක 

ඉංජිරන්ත්රු 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

 ටයුත්දත් 

ස්වභොවය 

II වන තීරය 

ඉඩදම් දහෝ 

දගොඩනැගිල්දලහි 

ප්රමොණය (අෙොළ 

අවස්ථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසු ම්ලත් තැන්තකුදේ 

අනුමැතිය අවශය වන විදශ්ෂ 

 ොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසු ම් තැනැත්තො 

සඳහො අවශය 

සුදුසු ම්/පෙවිය 

   3. රසවවා සැලසුම් (විදුලිබලය 

සැපයීම, ජල සැපයුම, 

මළාපවහන, කාණු සහ වැසි 

ජලය පාලනය කිරීම, ගිනි 

ආෙක්ෂණය හා සම්බන්ත්ධ 

සැලසුම් ඇුළත් රේ.) ඉල්ලුම් 

කෙන අවසවථාරේ අධිකාරිය 

විසින්ත් නියම කෙනු 

ලැබුවරහාත් පමණක් කරුණු 

සැපයිය යුුය. 

 

සපයන ලද රසවවාවට  

අදාළ පහත දක්වනු 

ලබන 

තැනැත්තන්ත්රගන්ත් 

අදාළ වන ශ්රී ලංකා 

ඉංජිරන්ත්රු ආයතනරේ 

ඉංජිරන්ත්රුවෙයා ; 

 වෙලත් විදුලි 

ඉංජිරන්ත්රු, වෙලත් 

සිවිල් ඉංජිරන්ත්රු, 

වෙලත් 

වුහාත්මක 

ඉංජිරන්ත්රු, වෙලත් 

රගාඩනැගිලි රසවවා 

ඉංජිරන්ත්රු, වෙලත් 

යාන්ත්ත්රික 

ඉංජිරන්ත්රු 

 

   4. වායු සමීකෙණ රහෝ යාන්ත්ත්රික 

වාතාරය පිළිබඳ 

විසවතොත්මක සැලැසවම 

(සවිකිරීම, දීර්ඝ කිරීම රහෝ 

රවනසව කිරීම සඳහා) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිරන්ත්රු 

ආයතනරේ වෙලත් 

යාන්ත්ත්රික ඉංජිරන්ත්රු, 

වෙලත් විදුලි ඉංජිරන්ත්රු 

 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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ඇමුණුම් අං  04 

 

රථවොහන නතර කිරීම හො රථවොහන පොලනය 

 

 

1. (අ) අධිකාරිරේ සැලසුම් කමිටුව මගින්ත් නියම කෙන ලද වාහන නතෙ කිරීරම් හා වාහන ගමනාගමන 

පාලන වැඩපිළිරවල සම්බන්ත්ධ රෙගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුු කළ යුුය.   

 

  

2. (i) සංවර්ධන කාර්යයක් කෙරගන යාම සඳහා අවසෙපරයක් ලබාගැනීරම් පෙමාර්ථරයන්ත් අයදුම්පරය 

සමඟ ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සෑම සැලැසවමක් මගින්ත්ම රගාඩනැගිලි තැනුම්රපාල ුළම රහෝ 

අධිකාරියට පිළිගත හැකි සවථානයක අව ය වාහන නතෙ කිරීරම් ඉඩකඩ සංඛයාව රමම  10 වන 

උපරල්ඛණරේ  නිරයෝගයට අනුකූලව විය යුුය. 

 

 (ii) ඉහත  (i) ි සඳහන්ත් පරිදි වාහන නතෙ කිරීරම් ඉඩකඩ සැපයීම ප්රාරයෝගික රනාවන අවසවථාවලදී 

සැලසුම් කමිටුව තීෙණය කෙන පරිදි රමි 5 වන උපරල්ඛණරේ සඳහන්ත් ආකාෙරයන්ත් රසවවා ගාසවු 

අය කළයුුය. 

 

 (iii) වාහන නතෙ කිරීරම් සමසවථ සංඛයාව 10 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධන කාර්යයකදීම ඉහත සඳහන්ත් 

අව යතාරවන්ත් ½  කට සමානව යුරුපැදි හා පාපැදි නතෙ කිරීරම් ඉඩකඩද සැපයිය යුුය. 

 

 (iv) එක් එක් වර්ගය සඳහා වන වාහන නතෙ කිරීරම් කුිවල අවම සැලසුම් මානයන්ත් රමරසවය. 

 

වොහන වර්ගය මඩුදේ පළල 

(මීටර්) 

ද ෝණි ව 

නතර කිරීම දහෝ 

සමොන්තරව 

නතර කිරීම 

මඩුදේ දිග 

(මීටර්) 

ද ෝණි ව 

නතර කිරීම 

මඩුදේ දිග 

(මීටර්) 

සමොන්තරව 

නතර කිරීම 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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සම්මත රමෝටර් කාර් සමානකයන්ත් 2.4 4.8 5.5 

ද්ී රහෝ ත්රී රෙෝද ෙථ 2.1 2.4 2.5 

පාපැදි 0.6 2.25 2.25 

වාණිජ (ද්ී අකෙ) 3.6 10.0 12.0 

වාණිජ (බහු අකෙ) 3.6 18.0 20.0 

 

 (v) පෙතෙ ඉඩකඩවල අවම පළල පහත සඳහන්ත් අව යතාවයන්ත්ට අනුකූල විය යුුය. 

 

වොහන ද ෝණි ව නතර 

කිරීදම් අංශ ය 

තනි දිසො වොහන 

ගමනොගමනය තනි 

පැති නැවතුම් 

සීමොව (මීටර්) 

තනි දිසො වොහන 

ගමනොගමනය 

දෙපැති නැවතුම් 

සීමොව (මීටර්) 

දෙපැති වොහන 

ගමනොගමනය 

(මීටර්) 

අං ක 00 සමාන්ත්තෙ 3.6 3.6 6.0 

අං ක 30 රකෝණික 3.6 4.2 6.0 

අං ක 45 රකෝණික 4.2 4.8 6.2 

අං ක 60 රකෝණික 4.8 4.8 6.6 

අං ක 90 රකෝණික 6.0 6.4 7.2 

 

 (vi) ගෘහසවථ වාහන නතෙ කිරීරම් රපරදසකට ඇති ප්රරේ රේ පළල ඇුළුීරම් හා පිටීරම් මාර්ග 

රවන රවනම සපයා ඇත්නම්, සියළු පියමං සහ රවනත් අවිෙතා අතහැෙ මීටර් 3 කට රනාඅඩු විය 

යුුය.  එරහත් ඇුල්ීරම් හා පිටීරම් මාර්ග එකටම සපයනු ලැබ මධය බාධාවකින්ත් රතාෙනම්, එම 

පළල මීටර් 5.5 කට අඩු රනාවිය යුුය.  වයාපාරික වාහන නතෙ කිරීරම් ප්රරද් රේ පළල 

පිළිරවලින්ත් මීටර් 4.5 හා 6.0 විය යුුය. 

 

 (vii) වාහන නතෙ කිරීරම් ප්රරද්  ුනකට වැඩි සංඛයාවක් සැපයිය යුු රගාඩනැගිලිවල සියළුම වර්ගරේ 

වාහන ආපසු හැෙීමට හැකි පහසුකම් පරිරය ුළ සපයා තිබිය යුුය.  ීදියකින්ත් තැනුම්පළට රහෝ 

තැනුම්පළින්ත් ීදියකට පසුපසට පැදීමට ඉඩරදනු රනාලැරබ්.   

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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 (viii) මීටර් 10 කට අඩු මාර්ග මුහුණතක් ඇති මීටර් 40 කට අඩු ගැඹුෙක් සිත රගාඩනැගිලි සවථානයන්ත්ි 

වාහන නතෙ කිරීරම් ප්රරද් යට ඇති ධාවන මාර්ගරේ පළල පහත සඳහන්ත් කරුණුවලට යටත්ව මීටර් 

3 කට අඩු කළ හැකිය. 

 

 (අ) එබඳු ධාවන මාර්ගය දිරේ අධිකාරියට පිළිගත හැකි රලස හා අව ය ප්රමාණයට වාහන 

මාරුීමට ඉඩකඩ සැපයීම. 

 

 (ආ) එබඳු සංවර්ධනයක වාහන නතෙ කිරීරම් ඉඩකඩ අව යතාවය 10 කට රනාඉක්මවිය යුුය. 

 

 (ix) යම් වාහන නතෙ කිරීරම් ප්රරද් යකට ඇති ඇුල්ීරම් රහෝ පිටීරම් විවෙසවථානයක් හෙහා යම් 

පැති පියමගක් විිරදන්ත්රන්ත් නම්, ආබාධිත තැනැත්තන්ත් පිළිබඳව විර වෂ සැලකිල්ලක් දක්වමින්ත් 

පදිකයන්ත්ට ගමන්ත් කිරීම සඳහා ඉවුරු කැිවලට රහෝ පැති පියමරගි යම් රකාටසකට 

සංවර්ධකයන්ත්රේ වියදමින්ත් යම් රවනසව කිරීම් අධිකාරිය විසින්ත් නි වචිත රකාට දැක්විය යුුය.  රමම 

මගී මාරු සමාන එවැනි විවෙසවථාන හෙහාද පවත්වාරගන යන රලසටද අධිකාරිය විසින්ත් 

විර වෂරයන්ත් නියම කළ හැකිය. 

 

 (x) ීදියකට ඇුල්ීරම්දී, ඉන්ත් පිටීරම්දී පහත සඳහන්ත් වගුරවි නි වචිතව සඳහන්ත් ප්රමාණය ඇුළත 

හා පිටත හැෙවුම් අර්ධ විෂවකම්භය සැපයිය යුුය. 

 

 මගී ප්රවොහන 

 ොර ය 

ද්වී අ ර 

වොණිජ 

වොහන 

බහු අ ර 

වොණිජ වොහන 

ඇුළත හැෙවුම් අර්ධ විෂවකම්භය (මීටර්) 7.3 12.8 13.8 

පිටත හැෙවුම් අර්ධ විෂවකම්භය (මීටර්) 4.7 8.7 6.9 

 

 

 (xi) ඉහත සඳහන්ත් පරිදි අවම හැෙවුම් අර්ධ විෂවකම්භය සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා සැපයිය රනාහැකි බව 

සුටුදායක අන්ත්දමින්ත් අධිකාරිය රවත ඔප්පු කළ හැකි අවසවථාවක පළල මීටර් 3 කට රනාඅඩු 

පළලකින්ත් යුත් අතිරර්ක සම්බන්ත්ධතා පටුමගක් එබඳු ඇුල්ීරම්  / සහ / රහෝ පිටීරම්  මාර්ගයට 
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ආබද්ධ කෙ සැපයිය යුුය.  එබඳු පටු මාර්ග සැලසුම් කළයුත්රත් ීථියට ඇතිවන බලපෑම් අවම 

කෙමින්ත් නිදහසව වාහන ගමනාගමනය සහතික වන පරිදිරේ.  රමය අධිකාරිරේ සැලසුම්කෙණ 

කමිටුව විසින්ත් අනුමත කළ යුුය. 

 

 (xii) බෑවුම් මං සඳහා බෑවුම්වල උපරිම ඇලකෙය 1:8 ට වඩා වැඩි රනාවිය යුුය.  බෑවුම් මං ඇති 

අවසවථාවලදී ඉඩම් කට්ිරේ මායිමත්  බෑවුමත් අතෙ මීටර් 6.0 කට රනාඅඩු දිගකින්ත් යුත් සමතලා 

ඉඩක් සැපයිය යුුය. 

 

 (xiii) ඇුළුීම සහ පිටීම රවන රවනම සපයා ඇත්නම්, පියමං සියල්ල සහ රවනත් අවිෙතා අත්හැරි 

කළ බෑවුම් මංවල පළල මීටර් 3.0 කට රනාඅඩු විය යුුයි.  එරහත් ඇුළුීම සහ පිටීම එකටම 

සපයනු ලබන්ත්රන්ත් නම් රමම උපරල්ඛණරේ (vi) ි සඳහන්ත් අවසවථාවලදී මිස මධයවර්ති 

විභජකයකින්ත් රතාෙ නම්, එය මීටර් 6 ක් විය යුුය. 

 

 (xiv) මීටර් 2.1 ක අවම උසක් බෑවුම් මංවල හා බහු මහල් ෙථවාහන නැවුම් සවථානවල තිබිය යුුය. 

 

 (xv) මාර්ග බාධක ආෙක්ෂක කුි සහ වාහන නතෙ කිරීම පාලනය කිරීරම් උපක්රම හා ආරෙෝහකයන්ත් 

වැනිදෑ පාෙ අද්දෙ සිට එබඳු බාධක දක්වා අවම ව රයන්ත් මීටර් 6 ක පෙතෙ ුළ රනාපිිිය යුුය.  

වාහන නතෙ කිරීරම් එක් එක් මඩු 25 ක් රහෝ ඒවායින්ත් රකාටසක් සඳහා සමසවථ පෙතෙ දුෙ මීටර් 6 

කින්ත් වැඩි කළයුුය.  රමය එකම පටුමගකට රහෝ පටුමං බහු සංඛයාවකට සැපයිය හැකිය. 

 

 (xvi) වාහන බෙ මැනීරම් ප්රරද් ය ීථි අද්දෙ සිට මීටර් 20 ක අවම පෙතෙ දුෙක් ුළ රනාපිිිය යුුය.  

වාණිජ වාහන නතෙ කිරීරම් එක් එක් කුි 15  රහෝ එි රකාටසක් සඳහා සමසවථ පෙතෙ දුෙ මීටර් 15 

කින්ත් වැඩි කළයුුය.  රමය එකම පටුමගක රහෝ පටුමං බහු සංඛයාවකට සැපයිය හැකිය. 

 

 (xvii) වාහන නතෙ කිරීරම් ප්රරද් ය සඳහා වන බෑවුම් රපාරළාව සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට 1:20 අනුපාතය 

රනාඉක්මවිය යුුය. 

 

 (xviii)වාණිජය වාහන සඳහා වන නතෙ කිරීරම් ප්රරද් යකට ඇුළුීමට රහෝ ඉන්ත් පිටීමට තම පිටීරම් 

රහෝ ඇුළුීරම් විවෙ සලසා ඇති විවෙ තනි මං ීථියකදී නම්, එි පෙතෙ පළල මීටර් 4.5 ක්ද,  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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රදමං ීථියකදී නම්, මීටර් 6.5 ක්ද වන අවසවථාවක එරසව ඇුළුීම රහෝ පිටීම සඳහා ඉඩරදනු 

රනාලැරබ්. 

     

3. (i) මාර්ගයට මුහුණලා ඇති පළල මීටර් 12.0 ට අඩු සවථාන සඳහා සැපයිය යුත්රත් එක් ඇුළුීරම් හා 

පිටීරම් සවථානයක් පමණි. 

 

 (ii) පදිංචිය සඳහා වන සංවර්ධන කාර්යයක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට සවථානය ුළ ඇති වාහන නතෙ 

කිරීරම් අව යතාව නතෙ කිරීරම් මඩු 100  ඉක්මවන කල්ි හා රන්ත්වාසික රනාවන සංවර්ධන 

කාර්යයක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් එම අව යතාව නතෙ කිරීරම් මඩු 50 ක් වන කල්ි අවසවථානුකූලව 

අව ය වන වාහන ගමනාගමනය ඒකාබද්ධීරම් අමතෙ පටුමග රහෝ වාහන ෙඳවා තබන ඉඩ 

සැපයිය යුත්රත් වාහන ගමනාගමන සැලසුම්කෙණ කමිටුව විසින්ත් නිර්රද්  කෙ ඇති පරිදි වාහනවල 

නිදහසව ධාවනයට ඇතිවන බලපෑම අවම වන පරිදිය. 

 

4. පදිංචිය පිණිස රනාවන පාවිච්චියක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට නතෙ කිරීරම් මඩු 60 කට වැඩි සංඛයාවක්ද, 

පදිංචිය පිණිස  නැතරහාත් මිශ්රිත සංවර්ධනය අනුපාතික සංරයෝජනයක් සම්බන්ත්ධරයන්ත් වූ විට කුි 120 ක්ද 

සැපයීම අව ය වන අවසවථාව අධිකාරිය විසින්ත් වාහන ගමනාගමන බලපෑම් අධයයනරේ තීෙණ අනුව 

රයෝජිත සංවර්ධනය රහවුරකාට රගන වැඩි වන ගමනාගමන කටයුු නිසා එවැන්ත්නක් අව ය බව සනාථ 

ී ඇත්නම්, එවැනි වාර්තාවක නිර්රද්  කෙ ඇති නි වචිත වාහන ගමනාගමන පාලන කටයුුවල වැඩිදියුණු 

කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සංවර්ධකයා විසින්ත් දෙනු ලැබීමට අධිකාරිය කටයුු සැලැසවවිය යුුය. 

 

5. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසෙදී ඇති අනුමත ෙථ නැවැත්ීරම් සහ ෙථවාහන ගමනාගමන පාලන 

නියමයන්ත්ට රවන්ත්ව කටයුු කෙන බවට සැක කෙන යම් රගාඩනැගිල්ලකට ඇුළුී පරීක්ෂා කෙන රලස 

අධිකාරිය විසින්ත් රපාලිසිරයන්ත් ඉල්ලා සිිය හැකිය. 

 

6. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසෙදී ඇති අනුමත ෙථ නැවැත්ීරම් හැෙ රවනත් යම් කටයුත්තකට රයාදා 

ඇතැයි දැනගනු ලබන අවසවථාවක අනුමත ෙථ නැවැත්ීරම් ඉඩකඩ ප්රමාණයන්ත්රගන්ත් අඩුී ඇති එක් එක් 

ෙථ නැවැත්ීරම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රු. 20,000/- ක රසවවා ගාසවුවක් අධිකාරියට අයකළ යුුය.  

එම ගාසවු ඒ කාර්ය සඳහා රයාදාරගන ඇති ඉඩ ප්රමාණය සංවර්ධන අවසෙ පරරේ අනුමත කෙ ඇති පරිදි 

වාහන නැවැත්ීරම් ඉඩකඩ බවට නැවත පත් රකරෙන රතක් දිගටම අය කළයුුය. 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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7. “ප්රතිබිම්බිත ීදුරු”  රහෝ රවනත් පොවර්තන ද්රවයයක් ප්රසිද්ධ ීථියකට මුහුණලා සිින රසව යම් 

රගාඩනැගිල්ලක බිම් මහලට පළමු රහෝ රදවන මහල්වලට සවි රනාකළ යුුය. 

 

8. අධිකාරිය විසින්ත් වාහන සීමා කෙන ලද ප්රරද් යක් රලස ප්රකා යට පත් කෙනු ලැබ ඇති ීථි රහෝ ප්රරද්  

ඇුළත් වන යම් ප්රරද් යක රහෝ ීථියක සංවර්ධනය පිණිස උපරිම වාහන නතෙ කිරීරම් ඉඩකඩ 

කවරර්දැයි නි වචිත ව රයන්ත් රවන්ත් රකාට දැන්ත්ීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

9. (i) ීථිය රහෝ ප්රරද් ය වාහන නතෙ කිරීරම් ප්රරද් යක් රලස ප්රකා යට පත් කෙනු ලැබීරමන්ත් පසුව 

යම් පවත්නා සංවර්ධනයක් ුළ ඇති ප්රරයෝජනයට ගත් සෑම වාහන නතෙ කිරීරම් මඩුවක් සඳහා 

වන වාර්ික රසවවා ගාසවුව අධිකාරිය විසින්ත් තීෙණය රකාට අය කෙනු ලැරබ්. 

 

 (ii) රවනත් යම් නියමය කුමක් සඳහන්ත්ව තිබුණද සැලසුම් කමිටුරේ ලිඛිත නිර්රද්  මත අධිකාරිය 

විසින්ත්, 

 

    (අ) පරිරය ුළ එවැනි  වැඩ සඳහා අව ය වාහන නතෙ කිරීරම් මඩු රනාසපයන රහෝ සපයන ලද 

එවැනි ඉඩකඩ තත් කාර්යය සඳහා ප්රරයෝජනයට රනාරගන යම් ජාතික මහා මාර්ගයක රහෝ 

එි රකාටසක වාහන අළුත්වැඩියාව රහෝ ඔපවත් කිරීම කෙරගන යන රහෝ 

 

         (ආ) සැලසුම් කමිටුරේ මතය අනුව වාහන ගමනාගමනයට අිතකෙ බලපෑම් ඇති කෙන රවනත් 

වෘත්තියක් රහෝ වයාපාෙයක් කෙරගන යන යම් සංවර්ධන රද්පළ අයිතිකරුවන්ත්ට එකී 

කටයුු නිවැෙදි කෙන රලස දැන්ත්ීමක් කළ හැකිය. 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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ඇමුණුම 05  

 ලොීය රණ මොයිම් (භූ ඛන්ඩොං ) 

 ලොප අං  1 භූ ඛණ්ඩොං  

මායිම (භූ 
ඛන්ත්ඩාංක) 

 
අං ය X Y 

1 81.05207331 6.9944763 

2 81.05238304 6.992687083 

3 81.05236756 6.992209288 

4 81.05221284 6.991807721 

5 81.05183193 6.99162131 

6 81.05147974 6.991391811 

7 81.05175043 6.991270989 

8 81.05195383 6.991219248 

9 81.05199687 6.99109719 

10 81.05216927 6.99103966 

11 81.05210432 6.990558747 

12 81.05232319 6.990513651 

13 81.05230803 6.990190632 

14 81.05239862 6.990063982 

15 81.05248153 6.989704615 

16 81.05244297 6.989302648 

17 81.05215376 6.989274831 

18 81.05192554 6.98909239 

19 81.05202029 6.988671852 

20 81.05135615 6.988213179 

21 81.05149191 6.98725846 

22 81.05158407 6.986789662 

23 81.05125076 6.986470091 

24 81.05086827 6.986160666 

25 81.05072863 6.986431123 

26 81.05006792 6.986973079 

27 81.04924762 6.987326436 

28 81.04843841 6.987476472 

29 81.04851138 6.987691544 

30 81.04814157 6.988033784 

31 81.04819211 6.988097965 

32 81.04871424 6.988155086 

33 81.04881975 6.988389518 

34 81.04854207 6.988609818 

35 81.04841269 6.988523754 

36 81.04825462 6.988514275 

37 81.04806792 6.988691452 

38 81.0477154 6.989177624 

39 81.04825067 6.98994517 

40 81.04838208 6.989983986 

41 81.04864826 6.989992792 

42 81.04872018 6.990107604 

43 81.04870908 6.99057059 

44 81.04875764 6.990944231 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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45 81.04886395 6.991279618 

46 81.04897362 6.991592085 

47 81.04888063 6.991675943 

48 81.04892464 6.991892383 

49 81.04894646 6.992079134 

50 81.04908539 6.992107766 

51 81.04909482 6.992284902 

52 81.0489514 6.992332768 

53 81.04899465 6.992567236 

54 81.04933942 6.992385181 

55 81.04932512 6.992509615 

56 81.04938751 6.992705787 

57 81.04951218 6.992935422 

58 81.0497229 6.992873085 

59 81.05006793 6.993131303 

60 81.05017803 6.993016384 

61 81.05040536 6.993139113 

62 81.05062812 6.99275291 

63 81.05079099 6.992771956 

64 81.05110247 6.992991908 

65 81.05114089 6.993168953 

66 81.05090407 6.993634731 

67 81.05066943 6.993749724 

68 81.05040611 6.993960446 

69 81.05049244 6.994156604 

70 81.05090447 6.994314284 

71 81.05126849 6.994290141 

72 81.05152711 6.994227774 

73 81.05186888 6.994274703  
 

  



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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 ලොප අං  2 භූ ඛණ්ඩොං  

මායිම (භූ ඛන්ත්ඩාංක) 

රකාටසව අංක 1 
 

අං ය X Y 

1 81.05207331 0 

2 81.05238304 0 

3 81.05236756 0 

4 81.05221284 0 

5 81.05183193 0 

6 81.05147974 0 

7 81.05175043 0 

8 81.05195383 0 

9 81.05199687 0 

10 81.05216927 0 

11 81.05210432 0 

12 81.05232319 0 

13 81.05230803 0 

14 81.05239862 0 

15 81.05248153 0 

16 81.05244297 0 

17 81.05215376 0 

18 81.05192554 0 

19 81.05202029 0 

20 81.05274987 0 

21 81.05362962 0 

22 81.05376833 0 

23 81.0536566 0 

24 81.05370723 0 

25 81.05390312 0 

26 81.05406862 0 

27 81.05414608 0 

28 81.05418624 0 

29 81.05477564 0 

30 81.05476904 0 

31 81.05502743 0 

32 81.05514938 0 

33 81.05540075 0 

34 81.05600416 0 

35 81.05622054 0 

36 81.05656953 0 

37 81.05690296 0 

38 81.05698893 0 

39 81.05703097 0 

40 81.05752713 0 

41 81.05764142 0 

42 81.0578787 0 

43 81.05820626 0 

44 81.0587207 0 

45 81.05950119 0 

46 81.05906676 0 

47 81.05868959 0 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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48 81.05864185 0 

49 81.05889055 0 

50 81.05907873 0 

51 81.05967148 0 

52 81.05979125 0 

53 81.0598492 0 

54 81.06025145 0 

55 81.06047423 0 

56 81.06054631 0 

57 81.06056811 0 

58 81.06083679 0 

59 81.06120986 0 

60 81.0615332 0 

61 81.06187845 0 

62 81.06240989 0 

63 81.06265779 0 

64 81.06236964 0 

65 81.06222621 0 

66 81.06203661 0 

67 81.06196535 0 

68 81.06184989 0 

69 81.06181945 0 

70 81.0617688 0 

71 81.06212662 0 

72 81.06246942 0 

73 81.06277491 0 

74 81.06302059 0 

75 81.06286103 0 

76 81.06272871 0 

77 81.06261416 0 

78 81.062279 0 

79 81.06235361 0 

80 81.06247698 0 

81 81.06262676 0 

82 81.06271538 0 

83 81.06257386 0 

84 81.06263925 0 

85 81.06249413 0 

86 81.06236539 0 

87 81.06213664 0 

88 81.06187324 0 

89 81.06168163 0 

90 81.0615259 0 

91 81.06143605 0 

92 81.06132213 0 

93 81.06130993 0 

94 81.06135169 0 

95 81.06130969 0 

96 81.0609504 0 

97 81.0605912 0 

98 81.06025639 0 

99 81.0599744 0 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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100 81.05974099 0 

101 81.05960327 0 

102 81.05962022 0 

103 81.05940984 0 

104 81.05923582 0 

105 81.05921293 0 

106 81.05849363 0 

107 81.05827812 0 

108 81.05825798 0 

109 81.05725421 0 

110 81.05703393 0 

111 81.05695008 0 

112 81.05682445 0 

113 81.05720784 0 

114 81.0572499 0 

115 81.05717218 0 

116 81.05679457 0 

117 81.05677333 0 

118 81.05652212 0 

119 81.05642182 0 

120 81.05654405 0 

121 81.05684582 0 

122 81.05693239 0 

123 81.05752137 0 

124 81.05768649 0 

125 81.05784449 0 

126 81.05796668 0 

127 81.05869008 0 

128 81.05910554 0 

129 81.05903193 0 

130 81.05874009 0 

131 81.05826903 0 

132 81.0579065 0 

133 81.05747781 0 

134 81.05732689 0 

135 81.05708535 0 

136 81.05693574 0 

137 81.05685678 0 

138 81.05680459 0 

139 81.05676001 0 

140 81.05624195 0 

141 81.05574435 0 

142 81.05524142 0 

143 81.05481347 0 

144 81.05436808 0 

145 81.05390068 0 

146 81.05358838 0 

147 81.05318827 0 

148 81.05267814 0 

149 81.05219685 0 

 
 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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රකාටසව අංක 2 
 

අං ය X Y 

1 81.05802733 6.981073543 

2 81.05832882 6.981138637 

3 81.05853016 6.980639276 

4 81.05877435 6.980500345 

5 81.05887962 6.980318429 

6 81.05935394 6.980547848 

7 81.05972486 6.980674235 

8 81.05966359 6.980340478 

9 81.05954134 6.98017186 

10 81.05955202 6.980006751 

11 81.05950877 6.979769891 

12 81.05962714 6.979475505 

13 81.05977804 6.979522072 

14 81.05975627 6.979163166 

15 81.05986034 6.978990821 

16 81.06028434 6.979155665 

17 81.06069337 6.978344257 

18 81.06070047 6.978215042 

19 81.06106657 6.977694385 

20 81.06105874 6.977530872 

21 81.0611597 6.977256447 

22 81.06112818 6.97700139 

23 81.0610371 6.976881806 

24 81.06086937 6.976738341 

25 81.06066805 6.976494399 

26 81.06054336 6.976226482 

27 81.06040439 6.97612607 

28 81.06013131 6.976020954 

29 81.05973567 6.977448874 

30 81.05954336 6.977969048 

31 81.05925621 6.97835207 

32 81.05916037 6.97828513 

33 81.05856688 6.979008115 

34 81.05891671 6.979290252 

35 81.05875907 6.979560972 

36 81.05851815 6.98006079 

37 81.05849093 6.980137561 

38 81.05839992 6.980123259 

39 81.0582418 6.980032429 

40 81.05786831 6.980214508 

41 81.05798328 6.980840823 

 
රකාටසව අංක 3 
 

අං ය X Y 

1 81.06307931 6.984100431 

2 81.06299885 6.983925901 

3 81.063087 6.983558381 

4 81.0634082 6.982967296 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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5 81.06366569 6.982845777 

6 81.06403704 6.98270402 

7 81.06423349 6.982775641 

8 81.06453703 6.982629445 

9 81.06463978 6.982244831 

10 81.0651324 6.982422633 

11 81.06526643 6.982278982 

12 81.06582218 6.982498773 

13 81.0661769 6.982938826 

14 81.06550648 6.983178523 

15 81.06523837 6.983379685 

16 81.06596672 6.983848218 

17 81.06689647 6.9846899 

18 81.06690612 6.984804748 

19 81.06657132 6.984890594 

20 81.06605409 6.985000986 

21 81.06573746 6.98420199 

22 81.06550761 6.984302631 

23 81.06539263 6.984264418 

24 81.06500473 6.98439387 

25 81.06459764 6.984461121 

26 81.0646742 6.984336648 

27 81.06467885 6.984106937 

28 81.06476496 6.983939388 

29 81.06469308 6.983891577 

30 81.06418548 6.984088101 

31 81.064152 6.984164691 

32 81.06408514 6.984475796 

33 81.06373541 6.984361159 

34 81.06368755 6.984432972 

35 81.06340487 6.98429915 

36 81.06344312 6.984179487 

37 81.06323225 6.98399298 
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 ලොප අං  3 භු ඛණ්ඩොං  

මායිම (භූ ඛන්ත්ඩාංක) 

අං ය X Y 

1 81.05869008 6.994971703 

2 81.05910554 6.994796652 

3 81.05915595 6.994523336 

4 81.05937719 6.994343581 

5 81.05998434 6.994087342 

6 81.06045365 6.993924344 

7 81.06063562 6.993852449 

8 81.06106642 6.993373626 

9 81.06144186 6.993244802 

10 81.06182958 6.993043895 

11 81.06208892 6.992809283 

12 81.06271168 6.992271328 

13 81.06296018 6.99199041 

14 81.06296969 6.991880335 

15 81.06286464 6.991302087 

16 81.06271538 6.990737319 

17 81.06257386 6.99091519 

18 81.06263925 6.991258185 

19 81.06249413 6.991568734 

20 81.06236539 6.991698016 

21 81.06213664 6.991796874 

22 81.06187324 6.991869777 

23 81.06168163 6.991839985 

24 81.0615259 6.991756333 

25 81.06143605 6.991684605 

26 81.06132213 6.991426492 

27 81.06130993 6.991056574 

28 81.06135169 6.990822294 

29 81.06130969 6.99067277 

30 81.0609504 6.9905902 

31 81.0605912 6.990657219 

32 81.06025639 6.99049203 

33 81.0599744 6.990502065 

34 81.05974099 6.990651758 

35 81.05960327 6.990649688 

36 81.05962022 6.991031167 

37 81.05940984 6.991299023 

38 81.05923582 6.991312504 

39 81.05921293 6.992071181 

40 81.05849363 6.992098575 

41 81.05827812 6.992155535 

42 81.05825798 6.992262004 

43 81.05725421 6.992210875 

44 81.05703393 6.992484491 

45 81.05726564 6.992779484 

46 81.0574204 6.99299045 

47 81.05753137 6.993285775 

48 81.05752136 6.993603974 

49 81.05752776 6.994302315 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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50 81.05777786 6.994417915 

51 81.05815296 6.994495752 

52 81.05831592 6.994660755 

53 81.05851441 6.994825714 
 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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 ලොප අං  4  භු ඛණ්ඩොං  

මායිම (භූ ඛන්ත්ඩාංක) 

රකාටසව අංක 1 

අං ය X Y 

1 81.06797023 6.960592356 

2 81.06735641 6.960714475 

3 81.06725102 6.960676257 

4 81.06725281 6.960471432 

5 81.06676451 6.960525158 

6 81.06621158 6.961199567 

7 81.0658647 6.961665258 

8 81.06537938 6.962721886 

9 81.06472527 6.964272548 

10 81.06436501 6.96518148 

11 81.06404398 6.965991446 

12 81.06338373 6.967169109 

13 81.06282359 6.967571444 

14 81.06262281 6.968203266 

15 81.06252194 6.968579866 

16 81.06239341 6.969007386 

17 81.06222933 6.969194979 

18 81.06224049 6.969728507 

19 81.06182653 6.969957679 

20 81.06163261 6.970061884 

21 81.06133831 6.970503536 

22 81.06116258 6.970966649 

23 81.061002 6.971174531 

24 81.06091237 6.97121371 

25 81.0609022 6.971358744 

26 81.06082192 6.971474466 

27 81.06056669 6.971403925 

28 81.06027331 6.971920968 

29 81.06009532 6.972193686 

30 81.05982444 6.972543718 

31 81.05935923 6.973144849 

32 81.05914869 6.9734169 

33 81.05889262 6.973476945 

34 81.05887065 6.973804682 

35 81.05886323 6.974093736 

36 81.05868978 6.974380977 

37 81.05875579 6.974632182 

38 81.05858549 6.974951981 

39 81.05871515 6.975139448 

40 81.05875618 6.975266272 

41 81.05881011 6.975349988 

42 81.05883415 6.975493542 

43 81.05870846 6.97555942 

44 81.05852277 6.975421947 

45 81.05835803 6.975459011 

46 81.05829383 6.975641804 

47 81.05842704 6.975812587 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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48 81.05865014 6.976076063 

49 81.05839026 6.97639582 

50 81.05829517 6.976659955 

51 81.05821057 6.977041 

52 81.0581755 6.977304592 

53 81.05795013 6.977796591 

54 81.05787703 6.978010229 

55 81.05801956 6.978436792 

56 81.05827353 6.978937451 

57 81.05767822 6.979514161 

58 81.05733322 6.979848384 

59 81.05683605 6.980254625 

60 81.05642641 6.980548714 

61 81.05580773 6.980972852 

62 81.05522151 6.981356018 

63 81.05457633 6.981632739 

64 81.05337479 6.982107676 

65 81.05283917 6.98233849 

66 81.05255197 6.982661688 

67 81.05234871 6.98317626 

68 81.05216946 6.983798494 

69 81.05190617 6.984049894 

70 81.05148715 6.984205674 

71 81.05076417 6.98417383 

72 81.05093894 6.984385947 

73 81.05104711 6.984671013 

74 81.05103189 6.985044055 

75 81.05099587 6.985386906 

76 81.05107397 6.985814233 

77 81.0514445 6.986140644 

78 81.05177228 6.986402482 

79 81.0519574 6.986706646 

80 81.05195459 6.98717258 

81 81.05178585 6.988053692 

82 81.05241967 6.98845098 

83 81.0529914 6.988669128 

84 81.05338977 6.98870441 

85 81.05326341 6.988211626 

86 81.05336928 6.987581827 

87 81.05349887 6.987026971 

88 81.05355017 6.986515207 

89 81.05362969 6.986112502 

90 81.05366382 6.985836719 

91 81.05374143 6.985224863 

92 81.0538245 6.984949496 

93 81.0538245 6.984949496 

94 81.05378726 6.984477087 

95 81.05349598 6.984154425 

96 81.05326542 6.984007294 

97 81.05297156 6.98373282 

98 81.05287313 6.98355821 

99 81.05290838 6.983332919 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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100 81.05299679 6.983073396 

101 81.05324833 6.982854875 

102 81.05364648 6.982655211 

103 81.05409 6.982323353 

104 81.0546701 6.982078134 

105 81.05508055 6.981935714 

106 81.05549125 6.981801965 

107 81.05593709 6.981757086 

108 81.0564678 6.981700863 

109 81.05677174 6.98159129 

110 81.05721461 6.981330661 

111 81.05744058 6.981044337 

112 81.05771993 6.980987452 

113 81.05802733 6.981073543 

114 81.05798328 6.980840823 

115 81.05786831 6.980214508 

116 81.0582418 6.980032429 

117 81.05834731 6.980000651 

118 81.05839992 6.980123259 

119 81.05851815 6.98006079 

120 81.05875907 6.979560972 

121 81.05891671 6.979290252 

122 81.05856688 6.979008115 

123 81.05916037 6.97828513 

124 81.05925621 6.97835207 

125 81.05954336 6.977969048 

126 81.05973567 6.977448874 

127 81.06013131 6.976020954 

128 81.06040439 6.97612607 

129 81.06066805 6.976494399 

130 81.06086937 6.976738341 

131 81.0610371 6.976881806 

132 81.0611597 6.977256447 

133 81.0614669 6.977259567 

134 81.06154109 6.977097714 

135 81.06184109 6.976921083 

136 81.06200899 6.97651975 

137 81.06203693 6.97624725 

138 81.06198937 6.976004492 

139 81.06172509 6.97579963 

140 81.06084573 6.975561344 

141 81.06087421 6.975148569 

142 81.0611828 6.97457411 

143 81.06142813 6.974340662 

144 81.06176941 6.97436438 

145 81.06136796 6.973850176 

146 81.06165509 6.973437242 

147 81.06221765 6.973066013 

148 81.0618104 6.972868858 

149 81.06193605 6.972731195 

150 81.06216354 6.972695163 

151 81.06233104 6.972479709 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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152 81.06209736 6.972174771 

153 81.0624204 6.97174387 

154 81.06264551 6.97198653 

155 81.06311476 6.971090926 

156 81.06361331 6.970314599 

157 81.0634037 6.970158037 

158 81.06355672 6.969755953 

159 81.0636427 6.969373053 

160 81.06393952 6.969147946 

161 81.06426025 6.968855827 

162 81.06464449 6.968986665 

163 81.06505406 6.969126127 

164 81.06533556 6.968877889 

165 81.06550099 6.968417851 

166 81.06551016 6.968118882 

167 81.0655268 6.967431215 

168 81.06555879 6.966911603 

169 81.06544596 6.966623513 

170 81.06528928 6.966248678 

171 81.06510455 6.965658073 

172 81.06515019 6.965422321 

173 81.06534177 6.965243812 

174 81.0654575 6.965156916 

175 81.06577379 6.964906243 

176 81.06598163 6.96466747 

177 81.06598163 6.96466747 

178 81.06594674 6.964399801 

179 81.06590167 6.964043612 

180 81.0659329 6.963554585 

181 81.06602726 6.962995824 

182 81.06623712 6.962668113 

183 81.06653282 6.962345395 

184 81.0666983 6.962061527 

185 81.06675945 6.961863293 

186 81.06683452 6.961619971 

187 81.0669816 6.961300441 

188 81.06715394 6.961160355 

189 81.06762081 6.960871486 

 

රකාටසව  අංක 2 

අං ය X Y 

1 81.06162463 6.978196451 

2 81.06182829 6.978351857 

3 81.06197213 6.978579084 

4 81.06217952 6.978637861 

5 81.06255309 6.978907736 

6 81.06296025 6.978949359 

7 81.06364926 6.978839964 

8 81.06363885 6.978441878 

9 81.0635226 6.978231173 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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10 81.06336685 6.978087702 

11 81.06305549 6.978052002 

12 81.06276867 6.978198955 

13 81.06254667 6.978260704 

14 81.06245711 6.978229797 

15 81.06235266 6.978090069 

16 81.06210839 6.977960378 

17 81.06180333 6.977918049 

 

රකාටසව අංක 3 

අං ය X Y 

1 81.04767991 6.981423727 

2 81.04459673 6.981294417 

3 81.04208418 6.981583882 

4 81.0411655 6.981405717 

5 81.0408565 6.981526943 

6 81.04036356 6.981211717 

7 81.04023337 6.981504769 

8 81.04023394 6.981853925 

9 81.04031631 6.98205028 

10 81.04030037 6.982313771 

11 81.04039262 6.98302777 

12 81.04047902 6.98334357 

13 81.0407953 6.983616408 

14 81.04095357 6.983975238 

15 81.04103981 6.984675409 

16 81.04091425 6.985097255 

17 81.0413924 6.985425922 

18 81.04149426 6.985608491 

19 81.04161308 6.986078608 

20 81.04144798 6.986347892 

21 81.04152967 6.986493802 

22 81.04168495 6.987083109 

23 81.04171522 6.987678303 

24 81.04194888 6.987932404 

25 81.04203908 6.988617293 

26 81.04193743 6.98885065 

27 81.04196254 6.989159101 

28 81.04208754 6.989450375 

29 81.04220712 6.989679449 

30 81.04240796 6.989759646 

31 81.04245001 6.990104785 

32 81.04272083 6.990422872 

33 81.04268275 6.990839242 

34 81.04256079 6.991162341 

35 81.04253165 6.992161421 

36 81.04281231 6.992010364 

37 81.04300903 6.991822497 

38 81.04319817 6.991727476 

39 81.04363396 6.991554143 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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40 81.04397354 6.99110051 

41 81.04413196 6.991283468 

42 81.04427808 6.991338418 

43 81.04447203 6.991188342 

44 81.04451641 6.99188944 

45 81.04479197 6.992140284 

46 81.0454387 6.992295441 

47 81.0461212 6.992175404 

48 81.04633665 6.992019747 

49 81.04667891 6.992334928 

50 81.04654145 6.993754988 

51 81.04715222 6.994208679 

52 81.0475718 6.994986331 

53 81.04793543 6.995027108 

54 81.04832627 6.995081361 

55 81.04876804 6.995218072 

56 81.04921909 6.995457292 

57 81.04984647 6.995664593 

58 81.0500241 6.99574137 

59 81.05015553 6.996209499 

60 81.0500213 6.996726153 

61 81.05006935 6.996989333 

62 81.05003403 6.997585428 

63 81.05037273 6.998038486 

64 81.05057642 6.998229789 

65 81.05080219 6.998569041 

66 81.05105133 6.999063312 

67 81.05156645 6.999392016 

68 81.05199593 6.99955159 

69 81.05247468 7.000007333 

70 81.05267042 7.00031724 

71 81.05280871 7.00058274 

72 81.05298032 7.000753874 

73 81.05283423 7.00112588 

74 81.05244172 7.001576199 

75 81.05218259 7.001942346 

76 81.05214562 7.002087538 

77 81.0521164 7.002255707 

78 81.05204233 7.002462642 

79 81.05219351 7.002826396 

80 81.05251985 7.003078786 

81 81.05266942 7.003162841 

82 81.05280901 7.003535031 

83 81.05255403 7.00392002 

84 81.05241285 7.004123492 

85 81.05201766 7.004109371 

86 81.05187484 7.004315649 

87 81.05178236 7.004356779 

88 81.05156778 7.004998519 

89 81.05149569 7.005587085 

90 81.05159155 7.005682501 

91 81.05165894 7.006237589 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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92 81.05185044 7.006657828 

93 81.0518225 7.006986173 

94 81.05187811 7.007394061 

95 81.0519856 7.007816877 

96 81.05223496 7.008276145 

97 81.05242574 7.008390586 

98 81.05288635 7.008854312 

99 81.05286805 7.009047238 

100 81.05297317 7.009438033 

101 81.05296398 7.009811643 

102 81.05278193 7.009768921 

103 81.05260948 7.009769024 

104 81.05239877 7.009855051 

105 81.05202512 7.009807657 

106 81.05203501 7.010333827 

107 81.05219814 7.010783575 

108 81.05268695 7.011147226 

109 81.0528875 7.011352125 

110 81.05282219 7.011697868 

111 81.05308943 7.011917191 

112 81.05303646 7.012606247 

113 81.05356221 7.012664301 

114 81.05399631 7.012712232 

115 81.05521436 7.012849865 

116 81.05568585 7.012716038 

117 81.05584246 7.012307296 

118 81.05606972 7.01182353 

119 81.05623342 7.011323228 

120 81.05632886 7.010537863 

121 81.05608948 7.01018204 

122 81.0561099 7.009467554 

123 81.05629812 7.008693438 

124 81.05635626 7.008326907 

125 81.05640625 7.007996188 

126 81.05623928 7.007999604 

127 81.05651768 7.007224506 

128 81.05679962 7.006659996 

129 81.05694708 7.006336467 

130 81.05730769 7.006173947 

131 81.057752 7.006132081 

132 81.05798149 7.006236267 

133 81.05815406 7.006237916 

134 81.05826398 7.006046343 

135 81.05828525 7.005908551 

136 81.05838105 7.005728574 

137 81.05836175 7.005544488 

138 81.0585222 7.005318094 

139 81.05854366 7.005122206 

140 81.05871456 7.004871409 

141 81.05887178 7.004616399 

142 81.0588659 7.00430254 

143 81.05906141 7.0041725 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 240 

 

144 81.05915362 7.004049685 

145 81.0591259 7.00387336 

146 81.05898388 7.003648588 

147 81.05900833 7.003533654 

148 81.05920037 7.003346354 

149 81.05925373 7.003159398 

150 81.05927094 7.002857942 

151 81.05922645 7.002610558 

152 81.05918529 7.002501233 

153 81.05926853 7.00229932 

154 81.05908196 7.002057498 

155 81.05862884 7.001748068 

156 81.05852954 7.001543337 

157 81.05881636 7.001018844 

158 81.05878631 7.000833421 

159 81.05891049 7.000724668 

160 81.05891635 7.00034577 

161 81.05902779 6.999893418 

162 81.05919054 6.999357453 

163 81.0590043 6.998988687 

164 81.05880798 6.998763956 

165 81.05869629 6.998533881 

166 81.05871897 6.997794881 

167 81.05889355 6.99733173 

168 81.05910835 6.996941585 

169 81.05908257 6.996641009 

170 81.05937017 6.996185834 

171 81.05950826 6.996062269 

172 81.05978962 6.995572736 

173 81.06010481 6.99541792 

174 81.06048079 6.995079762 

175 81.06101499 6.994752385 

176 81.06159484 6.994450015 

177 81.06193139 6.99425713 

178 81.06218407 6.994041616 

179 81.062939 6.993437051 

180 81.06319294 6.993331791 

181 81.06338352 6.992937514 

182 81.06339622 6.992536521 

183 81.06332633 6.992372692 

184 81.06322059 6.991921499 

185 81.06306889 6.991410488 

186 81.06299524 6.991085244 

187 81.0629185 6.990733083 

188 81.06275952 6.990436307 

189 81.06266159 6.990065913 

190 81.06259402 6.989879226 

191 81.06278221 6.989815082 

192 81.06292794 6.98957368 

193 81.06331759 6.989241015 

194 81.06347313 6.989025056 

195 81.06347278 6.988724505 
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196 81.0633508 6.988292465 

197 81.06340195 6.987817628 

198 81.06345704 6.987622213 

199 81.06332878 6.987575987 

200 81.06283981 6.987600798 

201 81.06242744 6.987582027 

202 81.06214479 6.987476564 

203 81.06203617 6.987369317 

204 81.06195082 6.987186025 

205 81.06193063 6.98697935 

206 81.0619796 6.986783778 

207 81.06222418 6.986498517 

208 81.06258674 6.98630472 

209 81.06314467 6.986140741 

210 81.06379992 6.985889649 

211 81.06323859 6.985060488 

212 81.06287603 6.984608479 

213 81.06265864 6.984160725 

214 81.06258975 6.983741094 

215 81.06264775 6.983489618 

216 81.06294634 6.98285821 

217 81.06304698 6.982751949 

218 81.06311188 6.982542625 

219 81.06420104 6.982271685 

220 81.06432092 6.981657362 

221 81.06399744 6.981554968 

222 81.06350324 6.981419571 

223 81.06338329 6.981371333 

224 81.06309351 6.981127513 

225 81.06283856 6.980864027 

226 81.06263954 6.980562274 

227 81.06253487 6.980500708 

228 81.06241598 6.980664141 

229 81.06234111 6.981026948 

230 81.06236931 6.981295887 

231 81.06214607 6.981517163 

232 81.06193427 6.98165803 

233 81.06169766 6.981680828 

234 81.06144975 6.981562823 

235 81.06124484 6.981421579 

236 81.06099939 6.981331856 

237 81.06082656 6.981372738 

238 81.06054525 6.981443484 

239 81.06017485 6.981493114 

240 81.0599646 6.981600521 

241 81.05950119 6.981687775 

242 81.05906676 6.98214432 

243 81.05868959 6.982431795 

244 81.05864185 6.982695032 

245 81.05889055 6.982519014 

246 81.05907873 6.982383702 

247 81.05967148 6.982401287 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 242 

 

248 81.05979125 6.982437106 

249 81.0598492 6.982934933 

250 81.06025145 6.982960069 

251 81.06047423 6.983038895 

252 81.06054631 6.983426483 

253 81.06056811 6.983818669 

254 81.06083679 6.983678525 

255 81.06120986 6.983657568 

256 81.0615332 6.983611162 

257 81.06187845 6.983466124 

258 81.06240989 6.98309252 

259 81.06265779 6.983142616 

260 81.06236964 6.983982651 

261 81.06222621 6.984413442 

262 81.06203661 6.985028401 

263 81.06196535 6.985437037 

264 81.06184989 6.986418484 

265 81.06181945 6.987039032 

266 81.0617688 6.987556871 

267 81.06212662 6.987624968 

268 81.06246942 6.98772892 

269 81.06277491 6.987950065 

270 81.06302059 6.98827294 

271 81.06286103 6.988856834 

272 81.06272871 6.989245771 

273 81.06261416 6.989409768 

274 81.062279 6.989625326 

275 81.06235361 6.990020674 

276 81.06247698 6.990271019 

277 81.06262676 6.99043244 

278 81.06271538 6.990737319 

279 81.06286464 6.991302087 

280 81.06296969 6.991880335 

281 81.06296018 6.99199041 

282 81.06271168 6.992271328 

283 81.06208892 6.992809283 

284 81.06182958 6.993043895 

285 81.06144186 6.993244802 

286 81.06106642 6.993373626 

287 81.06063562 6.993852449 

288 81.05998434 6.994087342 

289 81.05937719 6.994343581 

290 81.05915595 6.994523336 

291 81.05910554 6.994796652 

292 81.05903193 6.995370461 

293 81.05874009 6.995495859 

294 81.05826903 6.995650148 

295 81.0579065 6.995860597 

296 81.05747781 6.996135075 

297 81.05732689 6.996293585 

298 81.05708535 6.996652157 

299 81.05693574 6.996760649 
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300 81.05685678 6.99687316 

301 81.05680459 6.997197814 

302 81.05676001 6.997284051 

303 81.05624195 6.997153753 

304 81.05574435 6.996968816 

305 81.05524142 6.996806784 

306 81.05481347 6.996633109 

307 81.05436808 6.996505188 

308 81.05390068 6.996376311 

309 81.05358838 6.996156562 

310 81.05318827 6.99566856 

311 81.05267814 6.995128362 

312 81.05207331 6.9944763 

313 81.05186888 6.994274703 

314 81.05152711 6.994227774 

315 81.05126849 6.994290141 

316 81.05090447 6.994314284 

317 81.05049244 6.994156604 

318 81.05040611 6.993960446 

319 81.05066943 6.993749724 

320 81.05090407 6.993634731 

321 81.05114089 6.993168953 

322 81.05110247 6.992991908 

323 81.05079099 6.992771956 

324 81.05062812 6.99275291 

325 81.05040536 6.993139113 

326 81.05017803 6.993016384 

327 81.05006793 6.993131303 

328 81.0497229 6.992873085 

329 81.04951218 6.992935422 

330 81.04938751 6.992705787 

331 81.04932512 6.992509615 

332 81.04933942 6.992385181 

333 81.04899465 6.992567236 

334 81.0489514 6.992332768 

335 81.04909482 6.992284902 

336 81.04908539 6.992107766 

337 81.04894646 6.992079134 

338 81.04892464 6.991892383 

339 81.04888063 6.991675943 

340 81.04897362 6.991592085 

341 81.04886395 6.991279618 

342 81.04875764 6.990944231 

343 81.04870908 6.99057059 

344 81.04872018 6.990107604 

345 81.04864826 6.989992792 

346 81.04838208 6.989983986 

347 81.04825067 6.98994517 

348 81.0477154 6.989177624 

349 81.04806792 6.988691452 

350 81.04825462 6.988514275 

351 81.04841269 6.988523754 
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352 81.04854207 6.988609818 

353 81.04881975 6.988389518 

354 81.04871424 6.988155086 

355 81.04819211 6.988097965 

356 81.04814157 6.988033784 

357 81.04851138 6.987691544 

358 81.04843841 6.987476472 

359 81.04924762 6.987326436 

360 81.05006792 6.986973079 

361 81.05072863 6.986431123 

362 81.05086827 6.986160666 

363 81.05075253 6.985982105 

364 81.05061652 6.985192357 

365 81.05046662 6.985086282 

366 81.05047009 6.98488803 

367 81.05054829 6.984745921 

368 81.05024992 6.984337354 

369 81.05003362 6.984047639 

370 81.04936096 6.983529671 

371 81.04894913 6.983334167 

372 81.04874349 6.983110984 

373 81.04860486 6.982871931 

374 81.04820028 6.982445438 

375 81.04795046 6.982005826 

 

රකාටසව අංක 4 

අං ය X Y 

1 81.05418624 6.984560631 

2 81.05477564 6.984616786 

3 81.05476904 6.984748395 

4 81.05502743 6.984731511 

5 81.05514938 6.984429946 

6 81.05540075 6.984264692 

7 81.05600416 6.98407769 

8 81.05622054 6.984085014 

9 81.05656953 6.983409731 

10 81.05690296 6.982513075 

11 81.05698893 6.982263796 

12 81.05703097 6.981895653 

13 81.05672748 6.982040419 

14 81.05614852 6.982149746 

15 81.05529115 6.982256526 

16 81.05469442 6.982458784 

17 81.05424313 6.982674505 

18 81.0539553 6.98279883 

19 81.0537754 6.983012805 

20 81.05330858 6.983405215 

21 81.05331412 6.983553038 

22 81.05372816 6.983862042 

23 81.05410495 6.984186789 
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රකාටසව අංක 5 

අං ය X Y 

1 81.06331172 6.990482716 

2 81.06351272 6.990241607 

3 81.06398843 6.990130026 

4 81.06441494 6.990464753 

5 81.06466833 6.989703687 

6 81.06468252 6.989411757 

7 81.06517983 6.989395548 

8 81.06547463 6.989330011 

9 81.0655828 6.988375915 

10 81.06601407 6.988668763 

11 81.06654668 6.988255673 

12 81.06647474 6.988106169 

13 81.0664688 6.987464824 

14 81.06655788 6.987011414 

15 81.06647387 6.98671835 

16 81.06615027 6.986263921 

17 81.06619211 6.986150237 

18 81.06582672 6.985881276 

19 81.06545393 6.985967102 

20 81.0650608 6.985971483 

21 81.06479703 6.986079323 

22 81.06463536 6.986073441 

23 81.06455148 6.9859718 

24 81.0642823 6.985959614 

25 81.0642221 6.986111101 

26 81.06368271 6.986412004 

27 81.06321269 6.986499024 

28 81.06275458 6.986659237 

29 81.06238047 6.986973316 

30 81.06250909 6.987181948 

31 81.06294748 6.987161634 

32 81.06361772 6.98722555 

33 81.06382055 6.987461626 

34 81.06377106 6.988147849 

35 81.06387827 6.988497812 

36 81.0639194 6.988913472 

37 81.063838 6.989211651 

38 81.06353246 6.989546437 

39 81.06335324 6.989773967 

40 81.06315199 6.989923051 

41 81.06305128 6.99022897 

 

රකාටසව අංක 6 

අං ය X Y 

1 81.05832882 6.981138637 
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2 81.05853016 6.980639276 

3 81.05877435 6.980500345 

4 81.05887962 6.980318429 

5 81.05935394 6.980547848 

6 81.05972486 6.980674235 

7 81.06001948 6.980749428 

8 81.06026732 6.980699028 

9 81.06036775 6.980447723 

10 81.06055458 6.980494268 

11 81.06059776 6.980598328 

12 81.06081688 6.980583837 

13 81.06102522 6.980565764 

14 81.06125886 6.98078815 

15 81.06148393 6.98070905 

16 81.06198662 6.980645446 

17 81.0619201 6.980884213 

18 81.06191673 6.981161168 

19 81.06170651 6.981185688 

20 81.06133026 6.981053703 

21 81.06092298 6.980956069 

22 81.06015396 6.981068283 

23 81.05948451 6.981270899 

24 81.0590304 6.98122734 

25 81.05856654 6.981218952 

 

රකාටසව අංක 7 

අං ය X Y 

1 81.06861892 6.959896085 

2 81.06880285 6.959649015 

3 81.06888906 6.959648961 

4 81.06914421 6.959817493 

5 81.06933107 6.960112908 

6 81.06935288 6.960337794 

7 81.06921651 6.960546053 

8 81.06920499 6.960789065 

9 81.06926573 6.961000231 

10 81.06918909 6.961375375 

11 81.06879362 6.962113707 

12 81.06849624 6.962845858 

13 81.06831011 6.963422073 

14 81.06796123 6.964556155 

15 81.06818708 6.964886032 

16 81.06820884 6.965216224 

17 81.06814425 6.965323941 

18 81.06807972 6.965539333 

19 81.06807271 6.965804937 

20 81.06807312 6.96645817 

21 81.06790814 6.966888976 

22 81.06766396 6.966969161 

23 81.06739985 6.967606088 
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24 81.06716809 6.968207964 

25 81.06774274 6.968698373 

26 81.06855449 6.969346359 

27 81.06869274 6.969456722 

28 81.06891067 6.970108572 

29 81.06905265 6.970533252 

30 81.06911046 6.971107278 

31 81.06914302 6.97143049 

32 81.06930688 6.971724753 

33 81.06959256 6.972237774 

34 81.07091004 6.972805275 

35 81.07159769 6.972816675 

36 81.07163691 6.972509912 

37 81.07175575 6.97217962 

38 81.07239185 6.971953226 

39 81.0734258 6.972231123 

40 81.07393574 6.972627543 

41 81.07410016 6.972755366 

42 81.07432631 6.973738791 

43 81.07432001 6.974571958 

44 81.07390388 6.975158101 

45 81.0734774 6.975458134 

46 81.07245125 6.975680774 

47 81.0719641 6.975942222 

48 81.07146699 6.976037075 

49 81.07098628 6.97613465 

50 81.07069836 6.976276463 

51 81.06998451 6.976703957 

52 81.06994505 6.977461364 

53 81.06942519 6.978037967 

54 81.06907601 6.978422372 

55 81.06923937 6.979438822 

56 81.06926017 6.980252638 

57 81.06926046 6.980708876 

58 81.06996841 6.980868297 

59 81.07036373 6.981383633 

60 81.07049092 6.981680211 

61 81.07077001 6.981817006 

62 81.07051339 6.982397797 

63 81.07032325 6.982462672 

64 81.07026977 6.982798853 

65 81.0706163 6.983188288 

66 81.07072804 6.983351046 

67 81.07077558 6.983999814 

68 81.07056167 6.984306505 

69 81.07070859 6.984489485 

70 81.07099269 6.984468648 

71 81.07104297 6.984111876 

72 81.07114761 6.983939818 

73 81.07109663 6.983586871 

74 81.07120953 6.98348071 

75 81.07115605 6.983209407 
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76 81.07137591 6.983297876 

77 81.07156605 6.983233 

78 81.07186909 6.983280184 

79 81.07207112 6.983415836 

80 81.07202423 6.984076493 

81 81.0719402 6.984594031 

82 81.07210064 6.984653011 

83 81.0721244 6.984947906 

84 81.07224918 6.985043747 

85 81.07229078 6.9852428 

86 81.07256439 6.985457535 

87 81.07287702 6.985588663 

88 81.07307512 6.985643859 

89 81.07319396 6.985708735 

90 81.07304356 6.986105449 

91 81.07296222 6.986469559 

92 81.07258939 6.986704241 

93 81.07229627 6.986967731 

94 81.0721954 6.986878158 

95 81.07227215 6.986646514 

96 81.07242726 6.986474717 

97 81.07252286 6.986163593 

98 81.07231295 6.985601421 

99 81.07189974 6.985464099 

100 81.07172638 6.985480734 

101 81.07149855 6.985404534 

102 81.07123542 6.985473464 

103 81.07086283 6.985619492 

104 81.07055303 6.985885454 

105 81.06955048 6.986216532 

106 81.06838357 6.98575028 

107 81.06805316 6.985884484 

108 81.06807764 6.986273983 

109 81.06780808 6.986459491 

110 81.06772836 6.986460818 

111 81.06758771 6.986397417 

112 81.06741514 6.986186959 

113 81.06726653 6.985981272 

114 81.06726167 6.985875992 

115 81.0672281 6.985809015 

116 81.06697584 6.985781152 

117 81.0667299 6.985718401 

118 81.06669633 6.985651424 

119 81.06670108 6.985584423 

120 81.06684943 6.985364193 

121 81.06657132 6.984890594 

122 81.06690612 6.984804748 

123 81.06689647 6.9846899 

124 81.06596672 6.983848218 

125 81.06523837 6.983379685 

126 81.06550648 6.983178523 

127 81.0661769 6.982938826 
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128 81.06582218 6.982498773 

129 81.06526643 6.982278982 

130 81.0651324 6.982422633 

131 81.06463978 6.982244831 

132 81.06473561 6.982105018 

133 81.0647599 6.981758844 

134 81.06467991 6.981517307 

135 81.06469407 6.981403991 

136 81.06451555 6.981150642 

137 81.06418498 6.981028815 

138 81.06349025 6.98069545 

139 81.0632548 6.980453325 

140 81.06324207 6.980203285 

141 81.06355095 6.98010798 

142 81.06393893 6.980122098 

143 81.06400341 6.979824155 

144 81.06465396 6.980358543 

145 81.06512121 6.980745884 

146 81.06555207 6.980397465 

147 81.06514229 6.979995731 

148 81.06531334 6.979695329 

149 81.06529527 6.979523059 

150 81.06514799 6.97952674 

151 81.06519817 6.97934366 

152 81.06548904 6.979174787 

153 81.06552851 6.9790958 

154 81.06552844 6.978980946 

155 81.06533737 6.978859032 

156 81.06523197 6.978820813 

157 81.06495885 6.978648702 

158 81.0649157 6.978586516 

159 81.0643689 6.978326003 

160 81.06448982 6.978057829 

161 81.06442248 6.977768039 

162 81.06416437 6.977475213 

163 81.06384518 6.977347613 

164 81.06335208 6.977308271 

165 81.06255571 6.977328218 

166 81.06221661 6.977398198 

167 81.06208488 6.977538046 

168 81.06191761 6.977346312 

169 81.06218746 6.977022516 

170 81.06236687 6.976448407 

171 81.06236618 6.976079725 

172 81.06230174 6.975627378 

173 81.06279701 6.975689993 

174 81.06313284 6.975573098 

175 81.06348602 6.975465204 

176 81.06368289 6.975496471 

177 81.06405494 6.975692168 

178 81.06420458 6.975626273 

179 81.0644273 6.975375526 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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180 81.06458542 6.975219758 

181 81.06482397 6.974984343 

182 81.06492245 6.974674693 

183 81.06438009 6.974807829 

184 81.06424694 6.974420279 

185 81.06384105 6.974499492 

186 81.06366131 6.974284252 

187 81.06351766 6.974359714 

188 81.06344935 6.974266437 

189 81.06329613 6.974341905 

190 81.06316428 6.974302995 

191 81.06309793 6.973849986 

192 81.06289571 6.972625275 

193 81.06298888 6.972168783 

194 81.06322012 6.9718067 

195 81.06344907 6.971886005 

196 81.06349686 6.971706516 

197 81.06373038 6.971736282 

198 81.06368859 6.971927731 

199 81.06391614 6.972005357 

200 81.06391623 6.97213696 

201 81.06421563 6.972208559 

202 81.06417391 6.97252563 

203 81.06456365 6.972482318 

204 81.06479408 6.972359544 

205 81.06494956 6.972057358 

206 81.06477703 6.971894755 

207 81.06461879 6.971612503 

208 81.06459464 6.971291884 

209 81.06476323 6.971055565 

210 81.06476682 6.970889787 

211 81.06459909 6.970746324 

212 81.06458934 6.97046398 

213 81.0647021 6.970194559 

214 81.06477108 6.970033164 

215 81.06493861 6.969855994 

216 81.06482279 6.969696597 

217 81.06527401 6.969412939 

218 81.06550521 6.969292611 

219 81.06574997 6.969239533 

220 81.06586845 6.969136525 

221 81.06591733 6.969046869 

222 81.06606837 6.968893388 

223 81.06612086 6.968577506 

224 81.06624048 6.968386008 

225 81.06625475 6.968218504 

226 81.06620194 6.968017542 

227 81.06621617 6.96779261 

228 81.06633103 6.967648971 

229 81.06634045 6.967400115 

230 81.06623491 6.96713444 

231 81.06628268 6.966921592 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 251 

 

 

  

232 81.06642924 6.966828173 

233 81.06632595 6.966497126 

234 81.06611182 6.966311496 

235 81.06603675 6.965934677 

236 81.06605448 6.965560792 

237 81.06610228 6.965405231 

238 81.06625185 6.965240633 

239 81.06619494 6.965044653 

240 81.06639691 6.964787387 

241 81.06663298 6.964382455 

242 81.06679118 6.964081916 

243 81.06699909 6.963660962 

244 81.06731863 6.96340593 

245 81.06749448 6.96314022 

246 81.06787344 6.962949669 

247 81.06829895 6.962158914 

248 81.06823258 6.961578414 

249 81.06862922 6.961142812 

250 81.06884313 6.960876494 

251 81.06893177 6.96073237 

252 81.06903436 6.960514657 

253 81.06905115 6.960348752 

254 81.06897198 6.960126271 

255 81.0687795 6.96000078 
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 ලොප අං  5  භූ ඛණ්ඩොං  

මායිම (භූ ඛන්ත්ඩාංක) 

රකාටසව අංක 1 

අං ය X Y 

1 81.04091425 6.985097255 

2 81.04009221 6.985397051 

3 81.03961812 6.985583958 

4 81.03921611 6.986172815 

5 81.03944912 6.987454598 

6 81.03993627 6.989115547 

7 81.03974978 6.989675568 

8 81.04005189 6.990278381 

9 81.04085316 6.991032584 

10 81.04147537 6.991813744 

11 81.04179189 6.992488331 

12 81.04126046 6.992933696 

13 81.04133263 6.993479212 

14 81.04160585 6.993823619 

15 81.04225263 6.994067313 

16 81.04284214 6.994669959 

17 81.04236809 6.994928653 

18 81.04185091 6.995173015 

19 81.04198144 6.995638511 

20 81.04257009 6.996364215 

21 81.04232598 6.996665848 

22 81.04228302 6.996938651 

23 81.04258982 6.997354821 

24 81.04260911 6.997584519 

25 81.0421853 6.998119 

26 81.04157209 6.998864634 

27 81.04218037 6.999289477 

28 81.04304731 6.999476405 

29 81.04381395 7.00000722 

30 81.04436148 7.000821161 

31 81.04477042 7.0014731 

32 81.04498039 7.002213329 

33 81.0453339 7.002798697 

34 81.04599804 7.003190294 

35 81.04593865 7.002390143 

36 81.04618901 7.00268867 

37 81.04641874 7.002363116 

38 81.04680201 7.002487317 

39 81.04706086 7.002803015 

40 81.04753984 7.002764449 

41 81.04772196 7.002936624 

42 81.04792406 7.004496607 

43 81.04683661 7.004639761 

44 81.04764133 7.005710383 

45 81.04752495 7.00623837 

46 81.04740945 7.006561891 

47 81.04745608 7.007208763 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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48 81.0476874 7.007324217 

49 81.04809374 7.007068214 

50 81.04829821 7.007704537 

51 81.04869229 7.008533732 

52 81.04919407 7.009341316 

53 81.04996515 7.010591817 

54 81.05076117 7.011889708 

55 81.04989371 7.009447333 

56 81.04984435 7.007880942 

57 81.04990149 7.006422837 

58 81.04988602 7.004556467 

59 81.05011576 7.004254839 

60 81.05037363 7.002919507 

61 81.05076168 7.003019774 

62 81.05057665 7.005834649 

63 81.05024094 7.007228091 

64 81.05013438 7.007849176 

65 81.05028619 7.008939828 

66 81.05125368 7.009918089 

67 81.05145589 7.010470521 

68 81.05173385 7.010690493 

69 81.05179178 7.011456152 

70 81.05217518 7.011771772 

71 81.05231216 7.012526499 

72 81.05303646 7.012606247 

73 81.05308943 7.011917191 

74 81.05282219 7.011697868 

75 81.0528875 7.011352125 

76 81.05268695 7.011147226 

77 81.05219814 7.010783575 

78 81.05203501 7.010333827 

79 81.05202512 7.009807657 

80 81.05239877 7.009855051 

81 81.05260948 7.009769024 

82 81.05278193 7.009768921 

83 81.05296398 7.009811643 

84 81.05297317 7.009438033 

85 81.05286805 7.009047238 

86 81.05288635 7.008854312 

87 81.05242574 7.008390586 

88 81.05223496 7.008276145 

89 81.0519856 7.007816877 

90 81.05187811 7.007394061 

91 81.0518225 7.006986173 

92 81.05185044 7.006657828 

93 81.05165621 7.006215106 

94 81.05159155 7.005682501 

95 81.05149569 7.005587085 

96 81.05156778 7.004998519 

97 81.05178236 7.004356779 

98 81.05187484 7.004315649 

99 81.05201766 7.004109371 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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100 81.05241285 7.004123492 

101 81.05255403 7.00392002 

102 81.05280901 7.003535031 

103 81.05266942 7.003162841 

104 81.05251985 7.003078786 

105 81.05219351 7.002826396 

106 81.05204233 7.002462642 

107 81.0521164 7.002255707 

108 81.05214562 7.002087538 

109 81.05218259 7.001942346 

110 81.05244172 7.001576199 

111 81.05283423 7.00112588 

112 81.05298032 7.000753874 

113 81.05280871 7.00058274 

114 81.05267042 7.00031724 

115 81.05247468 7.000007333 

116 81.05199593 6.99955159 

117 81.05156645 6.999392016 

118 81.05105133 6.999063312 

119 81.05080219 6.998569041 

120 81.05057642 6.998229789 

121 81.05037273 6.998038486 

122 81.05003403 6.997585428 

123 81.05006935 6.996989333 

124 81.0500213 6.996726153 

125 81.05015553 6.996204474 

126 81.0500241 6.99574137 

127 81.04984647 6.995664593 

128 81.04921909 6.995457292 

129 81.04876804 6.995218072 

130 81.04832627 6.995081361 

131 81.04793543 6.995027108 

132 81.0475718 6.994986331 

133 81.04715222 6.994208679 

134 81.04654145 6.993754988 

135 81.04667891 6.992334928 

136 81.04633665 6.992019747 

137 81.0461212 6.992175404 

138 81.0454387 6.992295441 

139 81.04479197 6.992140284 

140 81.04451641 6.99188944 

141 81.04447203 6.991188342 

142 81.04427808 6.991338418 

143 81.04413196 6.991283468 

144 81.04397354 6.99110051 

145 81.04363396 6.991554143 

146 81.04319817 6.991727476 

147 81.04300903 6.991822497 

148 81.04281231 6.992010364 

149 81.04253165 6.992161421 

150 81.04256079 6.991162341 

151 81.04268275 6.990839242 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 

 

      |          ඌව පළාත -නාගරික සංවර්ධන කලාපය 255 

 

152 81.04272083 6.990422872 

153 81.04245001 6.990104785 

154 81.04240796 6.989759646 

155 81.04220712 6.989679449 

156 81.04208754 6.989450375 

157 81.04196254 6.989159101 

158 81.04193743 6.98885065 

159 81.04203908 6.988617293 

160 81.04194888 6.987932404 

161 81.04171522 6.987678303 

162 81.04168495 6.987083109 

163 81.04152967 6.986493802 

164 81.04144798 6.986347892 

165 81.04161308 6.986078608 

166 81.04149426 6.985608491 

167 81.0413924 6.985425922 

 

  රකාටසව අංක 2 

අං ය X Y 

1 81.05568585 7.012716038 

2 81.05584246 7.012307296 

3 81.05606972 7.01182353 

4 81.05623342 7.011323228 

5 81.05627511 7.010430384 

6 81.05608948 7.01018204 

7 81.0561099 7.009467554 

8 81.05629812 7.008693438 

9 81.05635626 7.008326907 

10 81.05640625 7.007996188 

11 81.05623928 7.007999604 

12 81.05659628 7.007050147 

13 81.05679962 7.006659996 

14 81.05694708 7.006336467 

15 81.05730769 7.006173947 

16 81.057752 7.006132081 

17 81.05798149 7.006236267 

18 81.05815406 7.006237916 

19 81.05826398 7.006046343 

20 81.05828525 7.005908551 

21 81.05838105 7.005728574 

22 81.05836175 7.005544488 

23 81.0585222 7.005318094 

24 81.05854366 7.005122206 

25 81.05871456 7.004871409 

26 81.05887178 7.004616399 

27 81.0588659 7.00430254 

28 81.05906141 7.0041725 

29 81.05915362 7.004049685 

30 81.0591259 7.00387336 

31 81.05898388 7.003648588 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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32 81.05900833 7.003533654 

33 81.05920037 7.003346354 

34 81.05925373 7.003159398 

35 81.05927094 7.002857942 

36 81.05922645 7.002610558 

37 81.05918529 7.002501233 

38 81.05926853 7.00229932 

39 81.05908196 7.002057498 

40 81.05862884 7.001748068 

41 81.05852954 7.001543337 

42 81.05881636 7.001018844 

43 81.05878631 7.000833421 

44 81.05891049 7.000724668 

45 81.05901762 7.00107554 

46 81.05942773 7.001645701 

47 81.05973353 7.001751507 

48 81.06048803 7.002058565 

49 81.06134001 7.002642381 

50 81.06156221 7.002800719 

51 81.06189577 7.003147609 

52 81.06187765 7.003626731 

53 81.06207263 7.00432647 

54 81.06195179 7.004658007 

55 81.06196278 7.005107567 

56 81.06201356 7.005939671 

57 81.06206803 7.006725547 

58 81.0613351 7.006639858 

59 81.06035881 7.008076134 

60 81.05933807 7.007330208 

61 81.0590511 7.008033865 

62 81.05795938 7.008723655 

63 81.05762936 7.009542191 

64 81.05765491 7.010811111 

65 81.05763221 7.011915816 

66 81.05568585 7.012716038 

67 81.05584246 7.012307296 

68 81.05606972 7.01182353 

69 81.05623342 7.011323228 

70 81.05632886 7.010537863 

 

රකාටසව අංක 3 

අං ය X Y 

1 81.05829383 6.975641804 

2 81.0580345 6.975893132 

3 81.05717456 6.975623459 

4 81.05603715 6.975531935 

5 81.05527846 6.975656553 

6 81.05531624 6.975338201 

7 81.05556385 6.975063685 

8 81.05608675 6.974308742 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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9 81.05607157 6.974119215 

10 81.05572675 6.974193599 

11 81.05531729 6.974652743 

12 81.05507661 6.975234725 

13 81.0548641 6.975593946 

14 81.05461907 6.975211131 

15 81.05392539 6.974876897 

16 81.05357329 6.975217025 

17 81.05377672 6.975666954 

18 81.05358314 6.976851931 

19 81.0525941 6.978117706 

20 81.05229402 6.978547457 

21 81.05240719 6.978795071 

22 81.05301305 6.978636984 

23 81.05392653 6.978356284 

24 81.05425925 6.978595606 

25 81.05343907 6.979637415 

26 81.05306693 6.98025417 

27 81.05189752 6.980445785 

28 81.05224388 6.981054691 

29 81.05226257 6.981372468 

30 81.0521236 6.98160878 

31 81.05202818 6.981741573 

32 81.05203789 6.981994599 

33 81.0521395 6.982139225 

34 81.05212956 6.982481074 

35 81.05204161 6.982562224 

36 81.05204938 6.982866763 

37 81.0521901 6.98308968 

38 81.05210286 6.983306273 

39 81.05166315 6.983164722 

40 81.05146113 6.983029069 

41 81.05138388 6.983058559 

42 81.05142547 6.983282678 

43 81.05133634 6.983371147 

44 81.05112243 6.983394737 

45 81.05089723 6.983248454 

46 81.05019865 6.983545151 

47 81.05050776 6.983937172 

48 81.05076417 6.98417383 

49 81.05148715 6.984205674 

50 81.05190617 6.984049894 

51 81.05216946 6.983798494 

52 81.05234871 6.98317626 

53 81.05255197 6.982661688 

54 81.05283917 6.98233849 

55 81.05337479 6.982107676 

56 81.05457633 6.981632739 

57 81.05522151 6.981356018 

58 81.05580773 6.980972852 

59 81.05642641 6.980548714 

60 81.05683605 6.980254625 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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61 81.05733322 6.979848384 

62 81.05767822 6.979514161 

63 81.05827353 6.978937451 

64 81.05803351 6.978478908 

65 81.05788467 6.977988522 

66 81.05795013 6.977796591 

67 81.0581755 6.977304592 

68 81.05821057 6.977041 

69 81.05829517 6.976659955 

70 81.05839026 6.97639582 

71 81.05865014 6.976076063 

72 81.05842704 6.975812587 

 

 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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 ලොප අං  6  භූ ඛණ්ඩොං  

මායිම (භූ ඛන්ත්ඩාංක) 

රකාටසව අංක 1 

අං ය X Y 

1 81.04036356 6.981211717 

2 81.04023337 6.981504769 

3 81.04023394 6.981853925 

4 81.04031631 6.98205028 

5 81.04030037 6.982313771 

6 81.04039262 6.98302777 

7 81.04047902 6.98334357 

8 81.0407953 6.983616408 

9 81.04095357 6.983975238 

10 81.04103981 6.984675409 

11 81.04091425 6.985097255 

12 81.04009221 6.985397051 

13 81.03961812 6.985583958 

14 81.03921611 6.986172815 

15 81.03944912 6.987454598 

16 81.03993627 6.989115547 

17 81.03974978 6.989675568 

18 81.04005189 6.990278381 

19 81.04085316 6.991032584 

20 81.04147537 6.991813744 

21 81.04179189 6.992488331 

22 81.04126046 6.992933696 

23 81.04133263 6.993479212 

24 81.04160585 6.993823619 

25 81.04225263 6.994067313 

26 81.04284214 6.994669959 

27 81.04236809 6.994928653 

28 81.04185091 6.995173015 

29 81.04198144 6.995638511 

30 81.04257009 6.996364215 

31 81.04232598 6.996665848 

32 81.04228302 6.996938651 

33 81.04258982 6.997354821 

34 81.04260911 6.997584519 

35 81.0421853 6.998119 

36 81.04157209 6.998864634 

37 81.04080017 6.998024774 

38 81.04044962 6.996246934 

39 81.03964418 6.993800838 

40 81.03919468 6.992165262 

41 81.0386765 6.990332904 

42 81.0379099 6.987630591 

43 81.03699443 6.98440347 

44 81.03587374 6.981283623 

45 81.03778481 6.981342951 
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46 81.03859919 6.981368231 

47 81.03946919 6.98141701 

 

   රකාටසව අංක 2 

අං ය  X Y 

1 81.05547254 7.000748265 

2 81.05613711 7.000413156 

3 81.05658022 7.000484672 

4 81.05729259 7.000250942 

5 81.05752527 7.000059378 

6 81.0573761 6.999724477 

7 81.05770547 6.999819989 

8 81.05739385 6.999383493 

9 81.0571285 6.999071324 

10 81.05702827 6.998809445 

11 81.05730942 6.99837259 

12 81.05657987 6.997668439 

13 81.05633836 6.997774979 

14 81.05630933 6.998074096 

15 81.05683 6.998875367 

16 81.05583674 6.998786302 

17 81.05572931 6.999342627 

18 81.05629817 6.999432013 

19 81.05622675 7.000131948 

20 81.05534682 7.000521309 

 

රකාටසව අංක 3 

අං ය X Y 

1 81.06379992 6.985889649 

2 81.0642221 6.986111101 

3 81.0642823 6.985959614 

4 81.06455148 6.9859718 

5 81.06463536 6.986073441 

6 81.06479703 6.986079323 

7 81.0650608 6.985971483 

8 81.06545393 6.985967102 

9 81.06582672 6.985881276 

10 81.06619211 6.986150237 

11 81.06615027 6.986263921 

12 81.06647387 6.98671835 

13 81.06655788 6.987011414 

14 81.0664688 6.987464824 

15 81.06647474 6.988106169 

16 81.06654668 6.988255673 

17 81.06601407 6.988668763 

18 81.0655828 6.988375915 

19 81.06547463 6.989330011 

20 81.06615931 6.989162335 
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21 81.06681466 6.988823004 

22 81.06745627 6.988813636 

23 81.06746915 6.988428293 

24 81.06726425 6.98813899 

25 81.06732332 6.988015996 

26 81.0675461 6.987915132 

27 81.0678478 6.987821623 

28 81.06810477 6.987634076 

29 81.0684439 6.987433615 

30 81.06845089 6.987132118 

31 81.06831418 6.986816354 

32 81.06822053 6.986428779 

33 81.06817732 6.986256525 

34 81.06797738 6.986344476 

35 81.06780808 6.986459491 

36 81.06772836 6.986460818 

37 81.06758771 6.986397417 

38 81.06741514 6.986186959 

39 81.06726653 6.985981272 

40 81.06726167 6.985875992 

41 81.0672281 6.985809015 

42 81.06697584 6.985781152 

43 81.0667299 6.985718401 

44 81.06669633 6.985651424 

45 81.06670108 6.985584423 

46 81.06684943 6.985364193 

47 81.06657132 6.984890594 

48 81.06605409 6.985000986 

49 81.06573746 6.98420199 

50 81.06550761 6.984302631 

51 81.06539263 6.984264418 

52 81.06500473 6.98439387 

53 81.06459764 6.984461121 

54 81.0646742 6.984336648 

55 81.06467885 6.984106937 

56 81.06476496 6.983939388 

57 81.06469308 6.983891577 

58 81.06418548 6.984088101 

59 81.064152 6.984164691 

60 81.06408514 6.984475796 

61 81.06373541 6.984361159 

62 81.06368755 6.984432972 

63 81.06340487 6.98429915 

64 81.06344312 6.984179487 

65 81.06323225 6.98399298 

66 81.06307931 6.984100431 

67 81.063087 6.983558381 

68 81.0634082 6.982967296 

69 81.06366569 6.982845777 

70 81.06403704 6.98270402 

71 81.06423349 6.982775641 

72 81.06453703 6.982629445 
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73 81.06463978 6.982244831 

74 81.06473561 6.982105018 

75 81.0647599 6.981758844 

76 81.06467991 6.981517307 

77 81.06469407 6.981403991 

78 81.06451555 6.981150642 

79 81.06418498 6.981028815 

80 81.06349025 6.98069545 

81 81.0632548 6.980453325 

82 81.06324207 6.980203285 

83 81.06355095 6.98010798 

84 81.06393893 6.980122098 

85 81.06400341 6.979824155 

86 81.06465396 6.980358543 

87 81.06512121 6.980745884 

88 81.06555207 6.980397465 

89 81.06514229 6.979995731 

90 81.06531334 6.979695329 

91 81.06529527 6.979523059 

92 81.06514799 6.97952674 

93 81.06519817 6.97934366 

94 81.06548904 6.979174787 

95 81.06552851 6.9790958 

96 81.06552844 6.978980946 

97 81.06533737 6.978859032 

98 81.06523197 6.978820813 

99 81.06495885 6.978648702 

100 81.0649157 6.978586516 

101 81.0643689 6.978326003 

102 81.06448982 6.978057829 

103 81.06442248 6.977768039 

104 81.06416437 6.977475213 

105 81.06384518 6.977347613 

106 81.06335208 6.977308271 

107 81.06255571 6.977328218 

108 81.06221661 6.977398198 

109 81.06208488 6.977538046 

110 81.06191761 6.977346312 

111 81.06218746 6.977022516 

112 81.06236687 6.976448407 

113 81.06236618 6.976079725 

114 81.06230174 6.975627378 

115 81.06279701 6.975689993 

116 81.06313284 6.975573098 

117 81.06348602 6.975465204 

118 81.06368289 6.975496471 

119 81.06398536 6.975654104 

120 81.06420458 6.975626273 

121 81.0644273 6.975375526 

122 81.06458542 6.975219758 

123 81.06482397 6.974984343 

124 81.06492245 6.974674693 
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125 81.06438009 6.974807829 

126 81.06424694 6.974420279 

127 81.06384105 6.974499492 

128 81.06366131 6.974284252 

129 81.06351766 6.974359714 

130 81.06344935 6.974266437 

131 81.06329613 6.974341905 

132 81.06316428 6.974302995 

133 81.06309793 6.973849986 

134 81.06289571 6.972625275 

135 81.06298888 6.972168783 

136 81.06322012 6.9718067 

137 81.06344907 6.971886005 

138 81.06349686 6.971706516 

139 81.06373038 6.971736282 

140 81.06368859 6.971927731 

141 81.06391614 6.972005357 

142 81.06391623 6.97213696 

143 81.06421563 6.972208559 

144 81.06417391 6.97252563 

145 81.06456365 6.972482318 

146 81.06479408 6.972359544 

147 81.06494956 6.972057358 

148 81.06477703 6.971894755 

149 81.06461879 6.971612503 

150 81.06459464 6.971291884 

151 81.06476323 6.971055565 

152 81.06476682 6.970889787 

153 81.06459909 6.970746324 

154 81.06458934 6.97046398 

155 81.0647021 6.970194559 

156 81.06477108 6.970033164 

157 81.06493861 6.969855994 

158 81.06482279 6.969696597 

159 81.06527401 6.969412939 

160 81.06550521 6.969292611 

161 81.06574997 6.969239533 

162 81.06586845 6.969136525 

163 81.06591733 6.969046869 

164 81.06606837 6.968893388 

165 81.06612086 6.968577506 

166 81.06624048 6.968386008 

167 81.06625475 6.968218504 

168 81.06620194 6.968017542 

169 81.06621617 6.96779261 

170 81.06633103 6.967648971 

171 81.06634045 6.967400115 

172 81.06623491 6.96713444 

173 81.06628268 6.966921592 

174 81.06642924 6.966828173 

175 81.06632595 6.966497126 

176 81.06611182 6.966311496 
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177 81.06603675 6.965934677 

178 81.06605448 6.965560792 

179 81.06610228 6.965405231 

180 81.06625185 6.965240633 

181 81.06619494 6.965044653 

182 81.06639691 6.964787387 

183 81.06663298 6.964382455 

184 81.06679118 6.964081916 

185 81.06699909 6.963660962 

186 81.06731863 6.96340593 

187 81.06749448 6.96314022 

188 81.06787344 6.962949669 

189 81.06829895 6.962158914 

190 81.06823258 6.961578414 

191 81.06862922 6.961142812 

192 81.06884313 6.960876494 

193 81.06893177 6.96073237 

194 81.06903436 6.960514657 

195 81.06905115 6.960348752 

196 81.06897198 6.960126271 

197 81.0687795 6.96000078 

198 81.06861892 6.959896085 

199 81.06797023 6.960592356 

200 81.06762081 6.960871486 

201 81.06715394 6.961160355 

202 81.0669816 6.961300441 

203 81.06683452 6.961619971 

204 81.06675945 6.961863293 

205 81.0666983 6.962061527 

206 81.06657754 6.962296589 

207 81.06623712 6.962668113 

208 81.06602726 6.962995824 

209 81.0659329 6.963554585 

210 81.06590167 6.964043612 

211 81.06594674 6.964399801 

212 81.06598163 6.96466747 

213 81.06577379 6.964906243 

214 81.0654575 6.965156916 

215 81.06534177 6.965243812 

216 81.06515019 6.965422321 

217 81.06510455 6.965658073 

218 81.06528928 6.966248678 

219 81.06544596 6.966623513 

220 81.06555879 6.966911603 

221 81.0655268 6.967431215 

222 81.06551016 6.968118882 

223 81.06550099 6.968417851 

224 81.06533556 6.968877889 

225 81.06505406 6.969126127 

226 81.06464449 6.968986665 

227 81.06426025 6.968855827 

228 81.06393952 6.969147946 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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229 81.0636427 6.969373053 

230 81.06355672 6.969755953 

231 81.0634037 6.970158037 

232 81.06361331 6.970314599 

233 81.06311476 6.971090926 

234 81.06264551 6.97198653 

235 81.0624204 6.97174387 

236 81.06209736 6.972174771 

237 81.06233104 6.972479709 

238 81.06216354 6.972695163 

239 81.06193605 6.972731195 

240 81.0618104 6.972868858 

241 81.06221765 6.973066013 

242 81.06165509 6.973437242 

243 81.06136796 6.973850176 

244 81.06176941 6.97436438 

245 81.06142813 6.974340662 

246 81.0611828 6.97457411 

247 81.06087421 6.975148569 

248 81.06084573 6.975561344 

249 81.06172509 6.97579963 

250 81.06193475 6.975863832 

251 81.06198937 6.976004492 

252 81.06203693 6.97624725 

253 81.06200899 6.97651975 

254 81.06184109 6.976921083 

255 81.06154109 6.977097714 

256 81.0614669 6.977259567 

257 81.0611597 6.977256447 

258 81.06105874 6.977530872 

259 81.06106657 6.977694385 

260 81.06070047 6.978215042 

261 81.06069337 6.978344257 

262 81.06028434 6.979155665 

263 81.05986034 6.978990821 

264 81.05975627 6.979163166 

265 81.05977804 6.979522072 

266 81.05962714 6.979475505 

267 81.05950877 6.979769891 

268 81.05955202 6.980006751 

269 81.05954134 6.98017186 

270 81.05972486 6.980674235 

271 81.06001948 6.980749428 

272 81.06026732 6.980699028 

273 81.06036775 6.980447723 

274 81.06055458 6.980494268 

275 81.06059776 6.980598328 

276 81.06081688 6.980583837 

277 81.06102522 6.980565764 

278 81.06125886 6.98078815 

279 81.06148393 6.98070905 

280 81.06198662 6.980645446 
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281 81.0619201 6.980884213 

282 81.06191673 6.981161168 

283 81.06170651 6.981185688 

284 81.06133026 6.981053703 

285 81.06092298 6.980956069 

286 81.06015396 6.981068283 

287 81.05948451 6.981270899 

288 81.0590304 6.98122734 

289 81.05856654 6.981218952 

290 81.05832882 6.981138637 

291 81.05802733 6.981073543 

292 81.05771993 6.980987452 

293 81.05744058 6.981044337 

294 81.05721461 6.981330661 

295 81.05677174 6.98159129 

296 81.0564678 6.981700863 

297 81.05593709 6.981757086 

298 81.05549125 6.981801965 

299 81.05508055 6.981935714 

300 81.0546701 6.982078134 

301 81.05409 6.982323353 

302 81.05364648 6.982655211 

303 81.05324833 6.982854875 

304 81.05299679 6.983073396 

305 81.05290838 6.983332919 

306 81.05287313 6.98355821 

307 81.05297156 6.98373282 

308 81.05326542 6.984007294 

309 81.05349598 6.984154425 

310 81.05378726 6.984477087 

311 81.0538245 6.984949496 

312 81.05374143 6.985224863 

313 81.05366382 6.985836719 

314 81.05362969 6.986112502 

315 81.05355017 6.986515207 

316 81.05349887 6.987026971 

317 81.05337168 6.987506366 

318 81.05328338 6.987932268 

319 81.05326341 6.988211626 

320 81.05338977 6.98870441 

321 81.0529914 6.988669128 

322 81.05241967 6.98845098 

323 81.05178585 6.988053692 

324 81.05195459 6.98717258 

325 81.0519574 6.986706646 

326 81.05177228 6.986402482 

327 81.0514445 6.986140644 

328 81.05107397 6.985814233 

329 81.05099587 6.985386906 

330 81.05103189 6.985044055 

331 81.05104711 6.984671013 

332 81.05093894 6.984385947 
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333 81.05076417 6.98417383 

334 81.04936096 6.983529671 

335 81.05003362 6.984047639 

336 81.05024992 6.984337354 

337 81.05054829 6.984745921 

338 81.05047009 6.98488803 

339 81.05046662 6.985086282 

340 81.05061652 6.985192357 

341 81.05075253 6.985982105 

342 81.05086827 6.986160666 

343 81.05125076 6.986470091 

344 81.05158407 6.986789662 

345 81.05149191 6.98725846 

346 81.05135615 6.988213179 

347 81.05202029 6.988671852 

348 81.05274987 6.989011473 

349 81.05362962 6.989020116 

350 81.05376833 6.988446865 

351 81.0536566 6.988221149 

352 81.05370723 6.987702703 

353 81.05390312 6.986854779 

354 81.05406862 6.98606008 

355 81.05414608 6.985063631 

356 81.05418624 6.984560631 

357 81.05410495 6.984186789 

358 81.05372816 6.983862042 

359 81.05331412 6.983553038 

360 81.05330858 6.983405215 

361 81.0537754 6.983012805 

362 81.0539553 6.98279883 

363 81.05424313 6.982674505 

364 81.05469442 6.982458784 

365 81.05529115 6.982256526 

366 81.05614852 6.982149746 

367 81.05672748 6.982040419 

368 81.05703097 6.981895653 

369 81.05752713 6.981622118 

370 81.05764142 6.981402797 

371 81.0578787 6.981536955 

372 81.05820626 6.981570551 

373 81.0587207 6.981631675 

374 81.05950119 6.981687775 

375 81.0599646 6.981600521 

376 81.06017485 6.981493114 

377 81.06054525 6.981443484 

378 81.06082656 6.981372738 

379 81.06099939 6.981331856 

380 81.06124484 6.981421579 

381 81.06144975 6.981562823 

382 81.06169766 6.981680828 

383 81.06193427 6.98165803 

384 81.06214607 6.981517163 
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385 81.06236931 6.981295887 

386 81.06234111 6.981026948 

387 81.06241598 6.980664141 

388 81.06253487 6.980500708 

389 81.06263954 6.980562274 

390 81.06283856 6.980864027 

391 81.06309351 6.981127513 

392 81.06338329 6.981371333 

393 81.06350324 6.981419571 

394 81.06399744 6.981554968 

395 81.06432092 6.981657362 

396 81.06420104 6.982271685 

397 81.06311188 6.982542625 

398 81.06304698 6.982751949 

399 81.06294634 6.98285821 

400 81.06264775 6.983489618 

401 81.06258975 6.983741094 

402 81.06265864 6.984160725 

403 81.06287603 6.984608479 

404 81.06323859 6.985060488 

405 81.06354419 6.985408526 

 

රකාටසව අංක 4 

අං ය X Y 

1 81.05763221 7.011915816 

2 81.05765491 7.010811111 

3 81.05762936 7.009542191 

4 81.05795938 7.008723655 

5 81.0590511 7.008033865 

6 81.05933807 7.007330208 

7 81.06035881 7.008076134 

8 81.0613351 7.006639858 

9 81.06206803 7.006725547 

10 81.06201356 7.005939671 

11 81.06196278 7.005107567 

12 81.06195179 7.004658007 

13 81.06207263 7.00432647 

14 81.06187765 7.003626731 

15 81.06189577 7.003147609 

16 81.06165551 7.00286687 

17 81.06134001 7.002642381 

18 81.06048803 7.002058565 

19 81.05973353 7.001751507 

20 81.05942773 7.001645701 

21 81.05901762 7.00107554 

22 81.05891049 7.000724668 

23 81.05891635 7.00034577 

24 81.05902779 6.999893418 

25 81.05919054 6.999357453 

26 81.0590043 6.998988687 
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27 81.05880798 6.998763956 

28 81.05869629 6.998533881 

29 81.05871897 6.997794881 

30 81.05889355 6.99733173 

31 81.05910835 6.996941585 

32 81.05908257 6.996641009 

33 81.05937017 6.996185834 

34 81.05950826 6.996062269 

35 81.05978962 6.995572736 

36 81.06010481 6.99541792 

37 81.06048079 6.995079762 

38 81.06101499 6.994752385 

39 81.06159484 6.994450015 

40 81.06193139 6.99425713 

41 81.06218407 6.994041616 

42 81.062939 6.993437051 

43 81.06319294 6.993331791 

44 81.06338352 6.992937514 

45 81.06339622 6.992536521 

46 81.06332633 6.992372692 

47 81.06322059 6.991921499 

48 81.06306889 6.991410488 

49 81.06299524 6.991085244 

50 81.0629185 6.990733083 

51 81.06275952 6.990436307 

52 81.06266159 6.990065913 

53 81.06259402 6.989879226 

54 81.06278221 6.989815082 

55 81.06292794 6.98957368 

56 81.06331759 6.989241015 

57 81.06347313 6.989025056 

58 81.06347278 6.988724505 

59 81.0633508 6.988292465 

60 81.06340195 6.987817628 

61 81.06345704 6.987622213 

62 81.06332878 6.987575987 

63 81.06283981 6.987600798 

64 81.06242744 6.987582027 

65 81.06214479 6.987476564 

66 81.06203617 6.987369317 

67 81.06195082 6.987186025 

68 81.06193063 6.98697935 

69 81.0619796 6.986783778 

70 81.06222418 6.986498517 

71 81.06258674 6.98630472 

72 81.06314467 6.986140741 

73 81.06379992 6.985889649 

74 81.0642221 6.986111101 

75 81.06368271 6.986412004 

76 81.06321269 6.986499024 

77 81.06275458 6.986659237 

78 81.06238047 6.986973316 



    සංවර්ධන රෙගුලාසි 
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79 81.06250909 6.987181948 

80 81.06294748 6.987161634 

81 81.06361772 6.98722555 

82 81.06382055 6.987461626 

83 81.06377106 6.988147849 

84 81.06387827 6.988497812 

85 81.0639194 6.988913472 

86 81.063838 6.989211651 

87 81.06353246 6.989546437 

88 81.06335324 6.989773967 

89 81.06315199 6.989923051 

90 81.06305128 6.99022897 

91 81.06331172 6.990482716 

92 81.06318272 6.990637464 

93 81.06338396 6.991437298 

94 81.06357834 6.992076055 

95 81.06368651 6.992714866 

96 81.0636077 6.993073835 

97 81.06337803 6.993475968 

98 81.06305487 6.993727412 

99 81.06247619 6.99409608 

100 81.06198482 6.994546411 

101 81.06146408 6.994799018 

102 81.06096135 6.995121611 

103 81.06042597 6.995461451 

104 81.06001663 6.995883166 

105 81.05981595 6.996120608 

106 81.05938668 6.99662852 

107 81.05939261 6.997073365 

108 81.05923295 6.997319975 

109 81.05909707 6.997931098 

110 81.0590198 6.998278621 

111 81.05900905 6.998625442 

112 81.05915155 6.998879885 

113 81.05938864 6.999303214 

114 81.05940292 6.999463777 

115 81.05924983 6.999980907 

116 81.05921086 7.000272947 

117 81.05919335 7.000608723 

118 81.05929843 7.001004411 

119 81.05959269 7.001361809 

120 81.05990684 7.001450618 

121 81.06024972 7.001547553 

122 81.06042826 7.001624607 

123 81.06077008 7.001871906 

124 81.06116584 7.002158232 

125 81.06154699 7.002491933 

126 81.0619511 7.002758525 

127 81.06232372 7.003269194 

128 81.06250476 7.003421467 

129 81.06250491 7.003665532 

130 81.06241324 7.0044317 
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131 81.06270684 7.004871379 

132 81.06276437 7.004947434 

133 81.06293705 7.005334961 

134 81.0629876 7.005751277 

135 81.06299514 7.006325544 

136 81.0628948 7.006727597 

137 81.06273697 7.007118199 

138 81.06252892 7.007627995 

139 81.06229928 7.008096168 

140 81.06217025 7.008577201 

141 81.06203392 7.008883085 

142 81.06203411 7.009191756 

143 81.06209187 7.009629603 

144 81.06227168 7.009930984 

145 81.06227905 7.010232472 

146 81.06227206 7.010541148 

147 81.06232973 7.010841169 

148 81.06243777 7.011264628 

149 81.06250259 7.01152301 

150 81.06250999 7.011867569 

151 81.06251013 7.012082921 

152 81.06238095 7.012334245 

153 81.06227339 7.012686053 

154 81.06225215 7.013195732 

155 81.06211586 7.013564786 

156 81.06147236 7.013646994 

157 81.05970074 7.01370674 

158 81.05893989 7.012492254 

159 81.058271 7.012462282 

160 81.05808829 7.012037061 

 

රකාටසව අංක 5 

අං ය X Y 

1 81.05037363 7.002919507 

2 81.05076168 7.003019774 

3 81.05057665 7.005834649 

4 81.05024094 7.007228091 

5 81.05013438 7.007849176 

6 81.05028619 7.008939828 

7 81.05125368 7.009918089 

8 81.05145589 7.010470521 

9 81.05173385 7.010690493 

10 81.05179178 7.011456152 

11 81.05217518 7.011771772 

12 81.05231216 7.012526499 

13 81.05076117 7.011889708 

14 81.05051719 7.010908268 

15 81.04989371 7.009447333 

16 81.04984435 7.007880942 

17 81.04990149 7.006422837 
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18 81.04988602 7.004556467 

19 81.05011576 7.004254839 

 

රකාටසව අංක 6 

අං ය X Y 

1 81.04599804 7.003190294 

2 81.04683661 7.004639761 

3 81.04792406 7.004496607 

4 81.04772196 7.002936624 

5 81.04753984 7.002764449 

6 81.04706086 7.002803015 

7 81.04680201 7.002487317 

8 81.04641874 7.002363116 

9 81.04618901 7.00268867 

10 81.04593865 7.002390143 

 

රකාටසව අංක 7 

අං ය X Y 

1 81.05869008 6.994971703 

2 81.05796668 6.995357271 

3 81.05768649 6.995393333 

4 81.05752137 6.995615963 

5 81.05693239 6.995910634 

6 81.05684582 6.995343594 

7 81.05654405 6.995336598 

8 81.05642182 6.995185926 

9 81.05652212 6.994712092 

10 81.05677333 6.994281238 

11 81.05679457 6.993771799 

12 81.05717218 6.993387687 

13 81.0572499 6.993190234 

14 81.05720784 6.99295098 

15 81.05682445 6.992616222 

16 81.05695008 6.992442668 

17 81.05703393 6.992484491 

18 81.05726564 6.992779484 

19 81.0574204 6.99299045 

20 81.05753137 6.993285775 

21 81.05752136 6.993603974 

22 81.05752776 6.994302315 

23 81.05777786 6.994417915 

24 81.05815296 6.994495752 

25 81.05831592 6.994660755 

26 81.05851441 6.994825714  
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