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III පුර්්කාව  

 

ඇල්ල ඌව පළාසතහි බදුල්ල දිස්ික්කසේ පිහිටා ඇත.  සමම නගර සංවර්ධන සැලසුම මගින් ඇල්ල 

නගරය සංචාරක නගරයක් සලස සංවර්ධනය කිරීම හා පවතින ස්වභාවික පරිසරය සංරක්ෂණය කිරීම 

අරමුණු වී ඇත. 
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2018-2030  කාල සීමාව සඳහා ිදු කර ඇත. නගර සංවර්ධන සැලසුම සකස ් කිරීසම්දී භූමි පරිහරණ 

රටාව, රථ වාහන සංසරණය, ආර්ික රටාව, අධයාපන හා සසෞඛ්ය, මහා මාර්ග, ජනගහනය හා නිවාස 

වයාප්තතිය, ජල වහන රටාව යනාදී සක්ෂත්ර කිහිපයක සතාරතුරු අධයයනය කර සකස්  කර ඇත. 

 

නගර සැලසුම ‘කඳුකර ආවරණසේ පිහිටි ස්වභාවික පාරාදීසය’ යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීම උසදසා සකස ්

කර ඇති අතර  ියළුම සංවර්ධන සරගුලාි හා සංවර්ධන වයාපෘතීන් මගින් නගරය සංචාරක පුරවරයක් 

සලස වර්ධනය කරලීම සමඟ ස්වභාවික පරිසරය ආරක්ෂා කරගැනීම අසප්තක්ෂා කර ඇත. 

 

නගර සංවර්ධන සැලසුම සකාටස් සදකකින් සමන්විත වන අතර ඉන්  සවළුම I තුල අධයයනය කළ 

සතාරතුරු හා සභෞතික සැලසුම් වයාපෘති සමඟ ඇතුලත්ස සකාට ඇති අතර  සවළුම II සංවර්ධන සරගුලාි 

ඇතුලත්ස සේ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

6 
 

IV කෘතඥතාව 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඌව පළාත්ස කාර්යාලය මගින් සංවර්ධන සැලසුම් අංශය මගින් ඇල්ල 

නාගරික සංවර්ධන සැලසුම 2017-2018 කාල පරාසය තුල සකස් කර ඇත. 

සමම නගර සැලසුම් සකස් කිරිම සඳහා  ඇල්ල දුම්රිය ස්ථානය , ශ්රි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, ඇල්ල 

ප්රාසේශීය සභාව , ඇල්ල ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලය  වැනි විවිධ රාජය ආයතන, අර්ධ රාජය හා 

සපෞේගලික ආයතන ද , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ, සංවර්ධන සැලසුම් අංශය, බලාත්සමක අංශය, 

භූසගෝලීය සතාරතුරු පේධති අංශය හා පර්සේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය, පරිසර හා භූ දර්ශණ අංශය  

සඳහා උේසයෝගීව සහාය ලබාදීම සවනුසවන් කෘතඥ සවමු. 
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9.භුමි සහ වගාඩනැගිලි  සංවර්ධන උපක්රම හා වරගුලාසි 

9.1 සැලසුම් වරගුලාසි 

මූලික කරුණු 
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හැඳින්වීම සහ 

ආරම්භය 

සමම නිසයෝග 1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ (සංසශෝධිත) පනසත්ස 11 

(අ) සකාටසස්  8 “ඊ” වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 1978  අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරි පනසත්ස 21 වන වගන්තිය යටසත්ස .ඇල්ල  ප්රාසේශීය සභා  යන සැලසුම් ප්රසේශ සඳහා 

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයවරයා විින් සාදනු ලැබූ නිසයෝග සේ. 

 

 

 

මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණය 

සඳහා ඉදිරිපත්ස 

කිරීම 

I  සකාටස 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සම්බන්ධ සරගුලාි 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණය අයදුම් කිරීම. 

(අ) නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සඳහා කරනු ලබන සෑම 

ඉල්ලීමක්ම 1 වන උපසල්ඛ්නසේ සඳහන් “අ”ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස 

කළයුතුය.  සමය අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත සවබ් අඩවිය ඔස්සස් අයදුම් කළ හැක.   

        www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපසල්ඛ්නයට අනුකූලව සගවිය යුතුය. 

 

 

මූලික සැලසුම් 

නිෂක්ාශනය 

සංවර්ධන සයෝජනා සමඟ සවිස්තර සැලසුම්කරණ හා තාක්ෂණික සතාරතුරු ියල්ල විධිමත්සව 

ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන අවස්ථාවකදී, ඇගයීම් වාර්තාව ඉදිරිපත්ස කරන සතක් මූලික සැලසුම් 

නිෂක්ාශනය ලබාදිය හැකිය.අනුමැතිය සඳහා අනුරූපී සවිස්තර සයෝජනාව ඇගයීමට 

ලක්කරන විටදී, අධිකාරියට යම් අතිසර්ක ඉල්ලීමක් කිරීමට ඇති අයිතියට හානි සනාවන පරිදි 

ඉඩම් හිමිකරු සහෝ ඔහු විින් බලය පවරනු ලබන පුේගලයකු සවත සමම මූලික සැලසුම් 

නිෂක්ාශනය ලබාසදනු ඇත. 

 

        i.   (අ) සංවර්ධන සැලැස්මක මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාගතයුතු යැයි 

කියසවන අවස්ථාවක එය ලබාගත යුතු අතර, අධිකාරියට හැසඟන ඕනෑම අවස්ථාවක මුලික 

සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාගැනීමට නියම කළහැකිය. 

 

(ආ) මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක වලංගු කාලය එක් වසරක් වන අතර, එය තවත්ස වසර 2 

ක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැකි අතර, වලංගු කාලය අවසන්වීමට ප්රථම ඒ සඳහා අයදුම් කළයුතුය. 

එහිදී වන සපරසැරි ගාස්තුව පස්වන උපසල්ඛ්ණසේ 16 යටසත්ස විය යුතුය. එම වලංගු 

කාලසීමාව ඉක්මවා සගාස් එය දීර්ඝ කිරීමට අයදුම් කළසහාත්ස ඉහත ගාස්තුවට අමතරව එම 

මූලික ගාස්තුසවන් 25% ක සස්වා ගාස්තුවක් සගවිය යුතු සේ. යම් සහයකින් මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණසේ වලංගු කාලය ඉක්ම සගාස් වසරකට වැඩි කාලයක් සගවී සගාස් නැවත අයදුම් 

කරන්සන් නම් සම්ූර්ණ සපරසැරි ගාස්තුව සගවා නව සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාගත 

යුත්සසත්සය. 

http://www.uda.gov.lk/
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 (ඇ)  සංක්ිප්තත සයෝජනාව අනුමත කරනු ලැබීසමන් පසුව, සකාන්සේි පනවා සහෝ 

සනාපනවා ඒ පිළිබඳව අයදුම්කරුට ලිපියක් මගින් දැනුම් සදනු ලැසබ්.  ඉන්පසුව ඔහු විින් 

වසරක් ඇතුළත සවිස්තර විධිමත්ස සයෝජනාවක් සකස් කරගත යුතුය.  සමම කාලය තුළදී 

අයදුම්කරු ඒ ඒ ආයතන හා අදාළ වන්සන් නම් කරුණු නිරවුල් කරගැනීම සඳහා විවිධ  

නිසයෝජයායතන / සදපාර්තසම්න්තු සමඟ සම්බන්ධව ක්රියාකළ යුතුය.   සමම මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණ ලිපිසේ වලංගු කාලය වසරකි.  

 

 

             (ඈ)    අයදුම්කරු විින් විධිමත්ස අනුමැතිය සඳහා නීතිසේ 8 එ වගන්ති යටසත්ස 

නියමිත ආකෘති පත්රය මගින් සවිස්තර සයෝජනාවක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.  සයෝජිත 

සැලසුම්වලට අදාළ නිසයෝජයායතනවල තාක්ෂණික අවශයතා සමන්ම අයදුම්කරු සවත 

දැනුම්සදන ලද අසනක් සැලසුම් අවශයතාද අඩංගු විය යුතුය. 

 

 

 

 

(ඉ)    මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය මගින් අවසර පත්රයක් නිසයෝජනය සනාවන අතර, එමගින් 

අයදුම්කරුට සහෝ සවනත්ස තැනැත්සතකුට කවරාකාරසේ සහෝ සංවර්ධන කටයුත්සතක් පටන් 

ගැනීමට සහෝ කරසගන යාමට හිමිකමක් සනාලැබිය යුතුය. 

 

            (ඊ)      මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් කළුගල් කැඩීම, පස් කැපීම, පස් සසෝදා වැලි 

ගැනීම, සගාඩ වැලි කැනීම හා ඛ්නිජ සම්පත්ස කැනීම සඳහා ලබාගැනීසම්දී පහත සඳහන් 

ආයතනවල නිර්සේශ ලබාගත යුතුය. 

භූවිදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය 

මධයම පරිසර අධිකාරිය 

අදාළ අසනකුත්ස ආයතන 

                       පස් කැපීසම්දී හා වැලි කැපීසම්දී ඉඩසම් මායිම්වල ිට මීටර් 1.5 ක්              

තබා,  900 කින් සතාරව ආනතියක් අනුව ිදු කළ යුතුය.  

 

හරිත 

සගාඩනැගිලි 

සහතිකකරණය 

සඳහා ලියාපදිංචි 

වීම 

3. රාජය හා අර්ධ රාජය ආයනයන්හි සගාඩනැගිලි සඳහා හරිත සගාඩනැගිලි සහතිකය 

අනිවාර්යය වන අතර, මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිය ලබාගන්නා අවස්ථාසේදී හරිත 

සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්යය සේ. 



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

12 
 

 

 

ඉඩම් අනුවෙදුම්  

සඳහා සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

II  වකාටස 

ඉඩම් අනුවෙදුම් කිරීම සම්ෙන්ධ වරගුලාසි 

4. ඉඩම් කැබලි කිරීම, ඒකාබේධ කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත්ස 

කිරීම. 

(අ)  නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක නිරතවීම සඳහා සංවර්ධන 

අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන උපසල්ඛ්නසේ 

සඳහන් “ආ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.  සමය 

අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත සවබ් අඩවිය ඔස්සස් අයදුම් කළ හැක.   

      www.uda.gov.lk  

 

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපසල්ඛ්නයට අනුකූලව සගවිය යුතුය. 

 

       (ඇ)   ඕනෑම ඉඩම් කැබලි කිරීමක් සහෝ ඒකාබේධ කිරීමක් සුදුසුකම්ලත්ස පුේගලයා 

(ඇමුණුම 3)  විින් සකස් සකාට අත්සසන් කර තිබිය  යුතුය.  

    

      (ඈ)  අයදුම්පත ඉඩසම් සහෝ ස්ථානසේ අයිතිකරු විින් සහෝ අයිතිකරු විින් බලය 

පවරනු ලැබූ යම් පුේගලසයකු විින් අත්සසන් කරනු ලැබ තිබ යුතුය. 

 

       (ඉ)   ඉඩම උප සබදීම සහෝ කැබලි කිරීසම්දී සැලසුම්වල ලකුණු කරන කාණු සඳහා ඉඩම් 

කට්ටි අංකයක් ලබාදිය යුතු අතර, ඉඩසම් ිට ජලය බැහැර කරන මාර්ගය 

පැහැදිලිව දැක්විය යුතුය.  

 

        (ඊ)  අළුත්ස උප සබදීමක් යම් සංවර්ධන ස්ථානයක පවත්සනා සගාඩනැගිල්ලක ඇති විවෘත 

ඉඩකඩ, ආසලෝකය, සංවාතනය සහ අසනක් අවශයතා සමම නියමය යටසත්ස 

අවශය වන ඒවාට වඩා අඩු සකසරන යම් මායිමක් ඇති සනාකළ යුතුය. 

                  

        (උ)   එවැනි ඉඩමක්; 

i. සහක්: 0.5 ට වඩා වැඩි  අවස්ථාවකදී සහෝ 

ii. ස්ථානසේ ස්වභාවය අනුව නගර නිර්මාණ ශිල්පී උපසදස් ලබාගැනීමට 

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


 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

13 
 

අවශය යැයි අධිකාරිය තීරණය කරන්සන් නම් සහෝ 

                සුදුසුකම්ලත්ස නගර නිර්මාණ ශිල්පියකු විින් සහතික කරන ලද විනයාස    

සැලැස්මක් සහ වාර්තාවක් මගින් ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.  

 

        (ඌ)   සයෝජිත බිම් කට්ටිද, ඒවාසේ පරිමාණයන්, දිසාව, පළල සහ ියළු සයෝජිත වීදිවල 

මට්ටම්, එළිමහන් ස්ථාන සහ සවනස ් සකාට තැබිය යුතු සහ සවනත්ස පහසුකම් 

සඳහා ස්ථානද සමන්ම සෑම ස්ථානයක්ම සයාදවනු ලබන කාර්යයද සපන්වා 

සදමින් 1:1000 ට සනාඅඩු පරිමාණයකින් යුත්ස සවිස්තරාත්සමක බිම් සකාටස් සවන් 

කිරීසම් සැලැස්මක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.   
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 (එ) අනුමැතියට ඉදිරිපත්ස කරන ඉඩසම් මිනුම් සැලැස්ම 1:1000 යන පරිමාණයට 

සනාඅඩු පරිමාණයකින් ඇඳ පහත දැක්සවන කරුණු ඇතුළත්ස සකාට සැපයිය 

යුතුය. 

 

i. සගාඩනැගිලි කිිවක් තිසබ් නම්, ඒවාසේ දිග, පළල දැක්සවන ඉලක්කම් 

සයාදා ඉඩසම් පිහිටීම : 

ii. සැලැස්සම් පරිමාණය උතුරු දිශාව දැක්සවන සංසක්තයක් සහ යාබද ඉඩම්වල 

සහෝ සගාඩනැගිලිවල වරිපනම් අංක ; 

iii. ඉඩමට ප්රවිෂ්ඨ වන මාර්ග ; 

iv. පවත්සනා ියලු කාණු සහ ජල මාර්ග;  සහ 

v. ඉඩසම් සසමෝච්ඡ සර්ඛ්ා සහෝ ස්ථානීය මට්ටම් සහ අවශය අවස්ථාවලදී වීිසේ 

මට්ටම් සහෝ ඉඩම ඉදිරිපස වීිසේ මට්ටම් ; 

 

(ඒ) සයෝජිත අනුසබදීම්වල විශාලත්සවය සහ සයෝජිත ියලු වීිවල දිසාව, පළල සහ 

මට්ටම් සහ විවෘත භූමි භාග හා සවනත්ස පහසුකම් සඳහා සවන් කිරීමට අදහස් කරන 

භූමි භාග සහ සෑම ඉඩමක්ම කුමන කාර්යයක් සඳහා භාවිතා කිරීමට අදහස් 

කරන්සන්ද යන්න සපන්නුම් කරමින් 1:1000 යන පරිමාණයට සනාඅඩු 

පරිමාණයකින් අඳින ලද කට්ටි කැඩීසම් සවිස්තරාත්සමක සැලැස්මක් ඉදිරිපත්ස කරනු 

ලැබිය යුතුය. 

 

පවතින බිම් 

කට්ටි 

5. පවතින බිම් කට්ටියක් සම්බන්ධසයන් වූ විට සයෝජිත සගාඩනැගිල්ල අසනක් නියමයන්ට 

අනුකූල වන්සන් නම්, නියමිත තැනුම්සපාසළහි විශාලත්සවය හා පළල පිළිබඳ අවශයතා 

ලිහිල් කිරීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

ඉඩම උප වෙදීම 

වහෝ කැෙලි 

කිරීම 

6.   (1)     කිිඳු රාජය නිසයෝජයායතනයක් සහෝ සවනත්ස යම් තැනැත්සතකු විින් නීතිසේ 8 

“අ” වන වගන්තිය යටසත්ස සාදන ලද සංවර්ධන සැලැස්ම යටසත්ස හා 21 වන 

වගන්තිය යටසත්ස සාදන ලද සැලසුම්කරණ හා සගාඩනැගිලි පිළිබඳ නියමයන් 

යටසත්ස සාදන ලද සංවර්ධන මාර්සගෝපසේශවලින් බැහැරව කිිඳු සංවර්ධන 

කාර්යයක් කරසගන යාම සහෝ එහි නිරතවීම සනාකළ යුතුය. 

        (2) (අ)   කෘිකාර්මික උදයාන වගාව, සතත්ස බිම් ප්රසේශ  හා  සවනයම් භාවිතයක් සඳහා 

සයෝජනා කරන ලද ඉඩම් කැබැල්ලක් සහෝ  බිම් කට්ටියක් එබඳු උප 

සබදීමක් සඳහා අදාළ සැලැස්ම අධිකාරිය විින් අනුමත කරනු ලැබ 
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ඇත්සනම් උප සබදීමකට සහෝ භාවිතයකට යටත්ස කළ හැක. 

               (ආ) ඉඩම් කැබලි කිරීමක් සහෝ උප සබදීමක් අදහස් කරන ඕනෑම තැනැත්සතකු ඒ 

සඳහා 4 වන නියමයන්හි ඇතුළත්ස අවශයතාවයන්ට අනුකූල වන 

අයදුම්පතක් අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

 

        (3)  ඉඩම් කැබලි කිරීම සහෝ උප සබදීම සඳහා සැලසුම් අනුමත කිරීසම්දී අධිකාරියට 

අවශය යයි හැසේ නම්,  සැලසුම් සවනස් කරන සමන් අධිකාරිය 

අයදුම්කරුවන්සගන් ඉල්ලා ිටිය හැකිය.   ඉඩම  උප සබදීම සහෝ කැබලි කරනු 

ලැබිය යුත්සසත්ස අධිකාරිසේ අනුමැතිය සදනු ලැබීසමන් පසුවය. 

 

         (4)  (අ)  උප සබදීමකදී කිිඳු ඉඩම් කට්ටියක් මුහුණත පළල මීටර් 6 ට සහ   ගැඹුර මීටර් 

12 කට වඩා අඩු සනාවිය යුතුය.  

 

        (5) උප සබදීසම් සැලැස්මක ඇති බිම් කට්ටියක් එහි අනුමත කරනු ලැබූ පරමාර්ථය හැර 

අන් පරමාර්ථයක් සඳහා ප්රාසයෝජනයට සනාගත යුතුය. 

        

පදිංචිය පිණිස 

වන බිම් කට්ටි 

සඳහා ප්රව්ශ 

මාර්ග 

7.  සමම නියමසේ (ආ)  (ඇ)  සහ (ඈ)  සේදවල සඳහන් විධිවිධානවලට අනුව යම් උප 

සබදීමක ඇති සෑම බිම් කට්ටියක්ම දැනට පවත්සනා සහෝ සයෝජිත ප්රිේධ වීියකට සහෝ 

වීිවලට යාව  පිහිටිය යුතුය. 

       (අ) i.   ප්රසේශ මාර්ගසේ අවම පළල අධිකාරිය විින්  අනුමත කරනු ලැබූ පරිදි විය යුතුය.  

එය කවර අවස්ථාවකවත්ස මීටර් 3.0 කට සනාඅඩුව තිබිය යුතු අතර, කාණු හා 

අසනකුත්ස අවශයතාවයන් ඉඩසමන් සවන්කර ලබාදිය යුතුය.  

              ii.  යම් ඉඩම් අනුසබදුමක් ිදු කිරීසම්දී එම ඉඩම් කැබලි සඳහා ප්රසේශය සපයන 

ප්රධාන ප්රසේශ මාර්ගසේ පළල අඩි 30 ක් වන අවස්ථාසේදී එම අඩි 30 ප්රධාන 

ප්රසේශ  මාර්ගය කැබලි සංඛ්යාව අනුව අඩි 20 දක්වා පමණක් අඩු කළ හැකි 

වුවත්ස, එම අඩි 20 ප්රසේශ මාර්ගය පළල තවදුරටත්ස අඩු කිරීමකින් සතාරව 

ඒකාකාරී පළලකින් යුතුව පවත්සවාගත යුතුය. 

iii. පියැවි සකළවරක් සහිත වීියක සකළවරට යාවන සෑම බිම් කට්ටියක්ම සහෝ 

සංවර්ධන ස්ථානයකටම සංවර්ධන මාර්සගෝපසේශ ආකෘතිසේ සඳහන්  පළලට 

වඩා අඩු ඉදිරිපසක් තිබිය හැකිය.එසහත්ස එහි වීි සර්ඛ්ාවට ලම්භකව පළලින් 



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

16 
 

මීටර් 3.0 කට සනාඅඩු ඉදිරිපසක් තිබිය යුතුය. 

 

 

       (ආ)  පළලින් මීටර් 9.0 කට අඩු මාර්ගයකට යාව ඇති සංවර්ධන ස්ථානයක් සහෝ බිම් 

කට්ටියක් සමම නියමසේ 8 (අ) වන සේදය යටසත්ස නියම කරනු ලැබ ඇති 

ආකාරසයන් හැර, පදිංචිය පිණිස සනාවන පාවිච්චිය සඳහා යම් සගාඩනැගිල්ලක් 

ඉදිකිරීම සඳහා ප්රසයෝජනයට සනාගත යුතුය.     
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        (ඇ)  2 වන උපසල්ඛ්නසේ සඳහන් ආකෘතිසේ සපයා ඇති වාසස්ථාන ඒකක සංඛ්යාව    

පළමුවන තීරුසේ සඳහන්  වීිවල ආරම්භය හා අන්තය යන සදකම ප්රිේධ  

වීියකට සම්බන්ධ වන්සන් නම් සදගුණ කළ හැකිය.  එවැනි අවස්ථාවල සදවන 

තීරුසේ සඳහන්  එම පාසර් පළල මීටර් 4.5 කට සනාඅඩු වන්සන් නම්, උපරිම දිග 

සදගුණ කළ හැකිය. 

 

පදිංචිය පිණිස 

වනාවන බිම් 

කට්ටි සඳහා 

ප්රව්ශ මාර්ග 

8. (i) (අ)   පදිංචිය පිණිස සනාවන පාවිච්චිය අරමුණු කරගත්ස සගාඩනැගිලි සඳහා වන බිම් 

කට්ටි එකක් සහෝ වැඩි ගණනක් සඳහා ඇති වීියකට 3 වන උපසල්ඛ්නසේ  

ආකෘතිසේ විස්තර කරන පිරිවිතරයට හා අනුකූලවීමට යටත්සව පළලින් මීටර් 09 කට 

අඩු ප්රසේශ මාර්ගයකට අවසර දිය හැකිය. 

      

      (ආ)  2 වන උපසල්ඛ්නසේ  නියමය පරිදි වාසස්ථාන නිවසක් සඳහා වන අවම ප්රසේශ 

මාර්ග පළල අවශයතා සම්ූර්ණ කරන අවස්ථාවකදී යම් තැනැත්සසතකුට අයුතු පීඩා 

ඇතිවන්සන් යයි අධිකාරිසේ මතය වන්සන් නම්, ප්රසේශ මාර්ගසේ අවම පළල පහත 

සඳහන් කරුණුවලට  යටත්සව, සැලසුම් කමිටුසේ නිර්සේශ මත අඩු කරනු ලැබිය 

හැකිය.  

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

ii.          අළුත්ස උප සබදීමක් සම්බන්ධසයන් සමම අඩු කිරීම අදාළ සනාවීම. 

iii. ජනපදය අඩු වියදම් ස්වභාවසේ ඒවා වීම. 

 

     (ඇ)   එවැනි සෑම වීියක්ම, මීටර් 6.0 කට සනාඅඩු පළලක් ඇති ප්රිේධ වීියකට 

සම්බන්ධවන හා අයිතිකරුට සපෞේගලික පාරකට මාර්ග අයිතියක් ඇති ප්රිේධ 

සහෝ සපෞේගලික පාරකට සම්බන්ධ විය යුතුය. 

 

 (ii)  ප්රජා හා විසනෝද කටයුතු හා සපාදු එළිමහන්  ප්රසේශ සලස සැලකූ විට, එම සවන්කරන ලද  

සපාදු එළිමහන්  ප්රසේශසයන් උපරිම 40% ක බිම් කැබලි ආවරණයක් සහ මීටර් 5 ක 

උපරිම උසකට යටත්සව  ගෘහස්ත  ක්රීඩාගාරයක්,  පිහිනුම් තටාකයක්, ක්රීඩා හා විසනෝද 

කටයුතු සඳහා අදාළ වන ඕනෑම භාවිතාවක් සයාදාගත හැකි සේ. 

 

හැරවුම්, වටරවුම් 

හා විවෘත ඉඩකඩ 

9.(1) (අ) මීටර් 9.0 කට අඩු පළලින් හා දිග මීටර් 30 ට වැඩි සෑම වීියකටම විශ්කම්භය මීටර් 

9.0 කට සනාඅඩු  වටරවුමක් සහෝ වඩා සයෝගය පරිදි වීිසේ පියැවි අග ිට 



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

18 
 

අවසන් මීටර් 30 තුළ අධිකාරියට පිළිගත හැකි සවනත්ස ආකාරයක වාහන 

හැරවීමට ඉඩක් සැලිය යුතුය. 

 

         (ආ)  පළලින් මීටර් 9 කට සනාඅඩු පියැවි අග පාරකට යාව පිහිටි පදිංචිය පිණිස සනාවන 

කටයුතුවලදී විශ්කම්භය මීටර් 15 කින් යුත්ස හැරවුම් වටරවුමක් සහෝ පිළිගත හැකි 

සවනත්ස ආකාරයක වාහන හැරවීමට ඉඩක් සැපයිය යුතුය. 

ප්රජා, විවනෝදාංශ 

හා එළිමහන් 

ප්රවයෝජනය 

සඳහා ඉඩකඩ 

වවන් කිරීම 

 

    (2)    උප සබදීමට භාජනය කළයුතු ඉඩම් සකාටස සහෝ සංවර්ධන ස්ථානය   

විශාලත්සවසයන් සහක්ටයාර් 1.0 ඉක්මවන්සන් නම්, වීි සහ කාණු අත්සහැර දැමූ 

පසු ඉඩසමන් ියයට දහයකට සනාඅඩු ප්රමාණයක් පහත දැක්සවනසස ් සුදුසු 

ස්ථානයන්හි ප්රජා විසනෝදාංශ හා එළිමහන්වල ප්රසයෝජනය සඳහා සවන් කළ 

යුතුය. 

i. එසස් සවන් කරන ලද ඉඩකඩ ියළු ගාස්තුවලින් සතාරව අධිකාරිය සවත 

පවරනු ලැබිය යුතුය. 

ii. අධිකාරිසේ අදහස් විමසා එබඳු ඉඩකඩ සංවර්ධනය සකාට පවත්සවාසගන 

යාමට පදිංචිකරුවන් සපාළඹවා සංවර්ධකයා විින් ක්රමසේදයක් හා මූලය 

විධිවිධාන සැලිය යුතුය. 

iii. එසස් සවන් කරනු ලබන ඉඩකඩ අනුමත සනාවන සවනත්ස කාර්යයකට 

සයාදනු ලබන්සන් නම් නීතිය යටසත්ස වරදකට වරදකරුවකු වන අතර, 

වරදකරු කරනු ලැබීසමන් පසුව නීතිසේ 1982  අංක 04 දරණ පනසත්ස 28(1)  

වන වගන්තිය යටසත්ස දඞුවම් ලැබිය හැකිය. 

iv. වාණිජ හා කර්මාන්ත සඳහා වන ඉඩම් අනුසබදුමකදී, අනුසබදුම් අවම ඉඩම් 

සකාටස වර්ග මීටර් 2024 (පර්. 80) කට සනාඅඩු නම් සහ ියළුම මාර්ගවල 

පළල මීටර් 09 කට සනාඅඩු නම් විවෘත ප්රසේශ භාවිතය සඳහා ඉඩම්වලින් 

10%  ක්  සවන් කිරීමකින් සතාරව අනුසබදීම් කළ හැකිය.  එසතකුදු වුවත්ස 

ඕනෑම ඉඩම් සකාටසක වැඩිදුරටත්ස අනුසබදුම් ිදුවන අවස්ථාවලදී 

සංවර්ධකයා විින් ; 

(i) එසස් අනුසබදුම් කරන ඉඩසම් 10% ක ප්රමාණය සවන් කිරීම සහෝ 

 

 (ii) එසස් අනුසබදුම් කරන ලද ඉඩසම් 10% ක ප්රමාණසේ සවළඳසපාල 

වටිනාකම අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනසයහි තැන්පත්ස කිරීම සහෝ යන 

සකාන්සේියට යටත්සව අනුසබදුම් කළ හැකිය. 

 

v. වාසය සඳහා වූ ඉඩම් අතුරු සබදීම්වලදී අතුරු සබදීමක අවම ඉඩම් ප්රමාණය 

වර්ග මීටර් 1,012 (පර්චස් 40) කට අඩු සනාසේ නම් සහ එක් ඉඩම් සකාටසක 
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ඉදිසකසරන නිවාස ඒකක සංඛ්යාව සදකකට සීමාවන පරිදි සංවර්ධන 

කාර්යය සීමා සකාට තිසබ් නම්, එළිමහන් ප්රසේශ වශසයන් පාවිච්චි කිරීම 

සඳහා ඉඩසම් ියයට 10 ක ප්රමාණයක් සවන් සනාසකාට, ඒ ඉඩසම් අතුරු 

සබදීම් කළ හැකි නමුත්ස, ඒ අතුරු සබදීමවල තවදුරටත්ස අතුරු සබදීම් කරනු 

ලබන සහෝ එක් ඉඩම් සකාටසක නිවාස ඒකක සදකකට වැඩිසයන් ඉදිකරනු 

ලබන සහෝ අවස්ථාවකදී එසස් අතුරු සබදීම කරනු ලබන සහෝ සංවර්ධනය 

කරනු ලබන ඉඩසම් සවළඳ අගසයන් ියයට 10 ක් ඒ සංවර්ධනකරු විින් 

අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනය සවත තැන්පත්ස කළ යුතුය. 

 

vi. අතුරු සබදීමට සයෝජිත ඉඩම, විලක්, සපාදු ක්රීඩාපිටියක් වැනි සපාදු විවෘත 

ප්රසේශයක ිට කිසලෝමීටර් 0.5 ක් තුළ පිහිටා ඇත්සතාවූද, එම විවෘත ප්රසේශය 

වර්ග මීටර් 4,047 (අක්කර එක) කට වඩා විශාලත්සවය ඇත්සතාවූද 

අවස්ථාවකදී, එම ඉඩසම් එළිමහන් ප්රසේශයක් සභෞතිකවම සවන් කිරීම 

සවනුවට,  එළිමහන් ප්රසේශ අවශයතාව සඳහා වූ භූමිභාගසේ සවළඳ අගය 

අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනය සවත තැන්පත්ස කළයුතු බවට සංවර්ධනකරුට 

අධිකාරිය විින් නියම කරනු ලැබුවසහාත්ස,  ඔහු විින් ඒ සවළඳ අගය ඒ 

පළාත්ස පාලන ආයතනය සවත තැන්පත්ස කළයුතුය.  

 

 

 vii. අනුසබදීමකදී විවෘත ප්රසේශ අවශයතාවය වර්ග මීටර් 300 කට   (පර්. 12) 

සනාවැඩි වන්සන් නම් සහෝ පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිසේ අනුමැතිය සහිතව එසස් කිරීමට සංවර්ධකයාට පළාත්ස 

පාලන ආයතනය නියම කරන්සන් නම්, සභෞතික වශසයන් විවෘත ප්රසේශය 

සපයාදීම සවනුවට අනුසබදීම සඳහා අවශය වන විවෘත ප්රසේශ ඉඩසම් වර්ග 

ප්රමාණසේ සවළඳපල අගය අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනසේ තැන්පත්ස කළ 

යුතුය. 

 

viii. අනවසර ඉඩම්  අනුසබදුමකදී 10% (ියයට දහය) විවෘත ප්රසේශ සවන් 

සනාකිරීම අනුමත සනාකිරීමට සහ්තුවූ අවස්ථාවකදී ඉඩම් සකාටසස් 10% 

සවළඳසපාල අගය අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනසේ තැන්පත්ස කිරීම සහෝ 

එසස් සංවර්ධනය කරනු ලැබූ සහෝ අනුසබදුම් කරනු ලැබූ ඉඩම් සකාටින් 

10% ක් සවන් කිරීමට යටත්සව තනි ඉඩම් සකාටස් සංවර්ධනය කිරීමට සහෝ 

තවදුරටත්ස අනුසබදුම් කිරීමට අවසර දිය හැකිය. 
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වීථි වකාන් රවුම් 

කිරීම 

10.  අධිකාරිය අන් ආකාරයකින් විධානය කර සනාමැති නම්, බිම් කට්ටි කිරීසම්දී ිදු කරනු 

ලබන මාර්ග මංසන්ධි ඇති කිරීසම්දී මාර්ග සේදන ලක්ෂසේ ිට ස්පර්ශක දිග සමඟ 

කවාකාරව සහෝ ඇළව ිටින සස්, කවසේ ප්රමාණය පාසර් පළලින් අඩක් වන සස් 

මායිම් සකස් කිරීමට අධිකාරිය විින් විධානය කළ යුතුය. 
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9.2 වගාඩනැගිලි වරගුලාසි 

 

 

  

අනුමැතිය සඳහා 

සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම 

III  වකාටස 

වගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්ෙන්ධ වරගුලාසි 

 

11. සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කිරීම. 

 

(අ)  නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක නිරතවීම සඳහා සංවර්ධන 

අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන උපසල්ඛ්නසේ 

සඳහන් “ඇ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.  සමය 

අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත සවබ් අඩවිය ඔස්සස් අයදුම් කළ හැක.   

      www.uda.gov.lk  

 

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපසල්ඛ්නයට අනුකූලව සගවිය යුතුය. 

 

වගාඩනැගිලි 

සැලසුම් 

 

12. (1) නීතිසේ  8 එ වගන්තිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම; 

(අ) ියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සසතකු විින් පිළිසයල සකාට 

අත්සසන්කර තැබිය යුතුය.  (ඇමුණුම 3) 

(ආ) ඉඩසම් සහෝ ස්ථානසේ අයිතිකරු විින් සහෝ අයිතිකරු විින් බලය පවරනු ලැබූ 

යම් පුේගලයකු විින් අත්සසන් කරනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

(ඇ) පිටපත්ස 5 කින් ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.   අනුමත කිරීසමන් පසු අයදුම්කරුට පිටපත්ස 2 

ක් ලබාදිය යුතු අතර, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ පළාත්ස පාලන ආයතනය 

සවත  එක් පිටපතක් සයාමු කළ යුතුය.   

 

            (ඈ) සැලැස්ම ජාතයන්තර “ඒ” සර්ණිසේ සම්මත සමට්රික් ප්රමාණසේ   පිකාවල සකස් 

සකාට තිබිය යුතුය. 

           (ඉ)   සැලැස්ම අදාළවන සගාඩනැගිල්ල සහෝ පරිරය සංවර්ධනය කරනු ලබන  

පරමාර්ථය විස්තර සකසරන ප්රකාශයක් සමඟ විය යුතුය. 

http://www.uda.gov.lk/
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            (ඊ)  සගාඩනැගිල්ල පිහිටා ඇති සහෝ සයෝජිත සගාඩනැගිල්ල පිහිටුවීමට යන සහෝ 

සගාඩනැගිල්සල් වැඩ කරසගන යනු ලබන පරිරයට අදාළ අනුමත කළ 

මිනුම්සදෝරු සැලැස්සම් පිටපතක් සමඟ  ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

              (එ)  අධිකාරිය විින් අවශය සේ යැයි  සලකා සංවර්ධනය පරිරය තුළ  සසමා්්ච්ච 

සර්ඛ්ා සැලැස්ම ඉදිරිපත්ස කරන සලස නියම කරනු ලැබිය හැක. 

             අවශය සේ යැයි අධිකාරිය විින් සලකා බලනු ලැබුවසහාත්ස මීට සම්බන්ධව අතිසර්ක 

සැලසුම් කට්ටල සහෝ වඩා පුළුල් විස්තර පිරිවිතර නැතසහාත්ස සම්බන්ධිත සවනත්ස 

විස්තර සහෝ සවනත්ස සල්ඛ්න ඉදිරිපත්ස කරන සලස අධිකාරිය විින් නියම කරනු 

ලැබිය හැක. 

 

සැලසුම්වල 

පරිමාණය 

13. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිසේ 8 එ වගන්තිය අනුව සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා 

(ඇමුණුම 3)  විින් අත්සසන් කරනු ලැබ ඉදිරිපත්ස කර ඇති ියළු සැලසුම් පහත සඳහන් 

පරිමාණය අනුව ඇඳ පහත සඳහන් කරුණු අඩංගු කළ යුතුය. 

(අ)  සගාඩනැගිලි තැනුම්පසළහි පිහිටීම දැක්වීමට ප්රමාණවත්ස පරිදි හාත්සපස ප්රසේශසේ 

දළ සැලැස්මක් 

(ආ)   සංවර්ධන ස්ථානය සැලැස්ම 1:1000 

(ඇ)  සගාඩනැගිල්ලක සැලැස්ම - 1:100 අවශය සම්මත ප්රමාණසේ කඩදාියක ඇඳීමට 

සනාහැකි තරම් සගාඩනැගිල්සල් ප්රමාණය විශාල වන අවස්ථාවලදී 1:200 වඩා 

කුඩා සනාවන පරිමාණයකට පිළිසයල කරන ලද සැලැස්මක් පිළිගැනීමට 

අධිකාරියට පුළුවන. 
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සංවර්ධන 

ස්ථානය 

සැලසුම්වල හා   

වගබිම් 

සැලසුම්වල 

අඩංගු විය යුතු 

විස්තර 

 

14. සගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක් සඳහා ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සැලැස්මකට පහත සඳහන් විස්තර 

පිළිගත්ස වර්ණ හා සංසක්ත භාවිතා කරමින් අඩංගු විය යුතුය. 

       (අ) පහත සඳහන් විස්තර දැක්සවන තැනුම්සපාල සැලැස්ම සහෝ බිම් සකාටස් සවන් කිරීසම් 

සැලැස්ම 

i.  බිම් කට්ටිසේද සගාඩනැගිල්ල සහෝ සගාඩනැගිලි කාර්යය කරසගන යනු ලබන 

ස්ථානය සහ බිම් කට්ටිසේ මායිම් අතර දුසරහි අංකිත පරිමාණයන්ද ඇතුළත්සව, 

බිම් කට්ටිසයහි සහ තැනුම්සපාසළහි පිහිටීම දැක්වීම සඳහා අක්ෂාංශ, සේශාංශ 

සහිතව ඛ්ණ්ඩාංක තලයන් ලබාදීම (GPS-WGS-1984) ඉදිකිරීමට යන සහෝ 

කරසගන යනු ලබන සගාඩනැගිලි කාර්යයන්හි ප්රමාණය, (පැහැදිලිව සීමා ලකුණු 

සකාට) 

ii.  සැලැස්සම් පරිමාණය, උතුරු තුඩුව සහ යාබද බිම් කට්ටිවල සහෝ     

සගාඩනැගිලිවල පරිර අංක 

iii. සංවර්ධන ස්ථානයට ඇති ප්රසේශ මාර්ග 

    iv.  සමම සැලැස්සමන් හඳුනාසගන ඇති සයෝජිත මාර්ග සීමාව, සගාඩනැගිලි සර්ඛ්ා, 

යම් පාරක් පුළුල් කිරීසම් සර්ඛ්ාවක් සහ සස්වා පාරක් සඳහා වන යම් බිමක් සහෝ 

ඉඩමක් සකස ්කිරීසමන් පසු පටුමගක් සහෝ ජලසම්පාදන සංචිතයක්, රක්ිතයන් 

සහ අමාතයවරයා විින් අනුමත කළ අදාළ සංවර්ධන සැලැස්මක සපන්වනු 

ලැබිය හැකි සහෝ පළාත්ස පාලන ආයතනසේ යම් වීි සර්ඛ්ා සැලසුම්වල සපන්වනු 

ලැබිය හැකි සවනත්ස විස්තර  

 v. පවත්සනා ියළු කාණු, ජල මාර්ග, පල්සදෝරු මාර්ග, මනුවල වැටවල්, රැඳවුම් බැමි, 

බිම් කට්ටිය මත සහෝ යාබද බිම් කට්ටි මත ඇති බෑවුම් සහ කාණු, ගිනිදියමුව සහ 

සගාඩනැගිලි  සහෝ සගාඩනැගිලි වැඩ කරනු ලබන ස්ථාන අතර දුසරහි අංකිත 

පරිමාණයන් ඇතුළත්සව පවත්සනා පාර පිහිටි ආසන්නතම දුර. 

vi.  ඉඩම ජලයට යටවන්සන් නම්, වාරිමාර්ග සදපාර්තසම්න්තුව, ශ්රී ලංකා ඉඩම් 

සගාඩකිරීසම් හා සංවර්ධනය කිරීසම් සංස්ථාව සහෝ සවනයම් අධිකාරියක් විින් 

වාර්තා කර ඇති සගාඩනැගිලි බිසම් ඉහළතම ගංවතුර මට්ටම. 

vi. අංශක 45 ට වඩා ප්රපාතාකාර හා උින් මීටර් එකහමාර ඉක්මවන බෑවුම් 

විසශ්ෂසයන් සඳහන් කරමින් බිසමහිත්ස යාබද පාරවල සහ   ඉඩම්වලත්ස පවතින 

ියළු සසමෝච්ඡයන් සහ ස්ථානීය මට්ටම්. 

vii. අධිකාරිය විින් අවශය සේ යැයි  සලකා සංවර්ධනය පරිරය තුළ  සසමා්්ච්ච 

සර්ඛ්ා   සැලැස්ම ඉදිරිපත්ස කරන සලස නියම කරනු ලැබිය හැක. 
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viii. අළුත්ස බෑවුමක සහෝ ඉවුරක යම් ඉදිකිරීමක් සහ බෑවුම සහෝ ඉවුර එබඳු පවත්සනා 

තැනුම්සපාලකට ඇති බෑවුමට සහෝ ඉවුරට වඩා ඉහළ සහෝ ප්රපාතාකාර නම්, එම 

බෑවුම සහෝ කණ්ඩිය ස්ථාවර කිරීම සඳහා වන රැඳවුම් බැම්මක් සහෝ සවනත්ස 

ඉදිකිරීමක් සැපයීම. 

ix. සමහි සකාන්සේි පිළිගත්ස පාංශු ඉංජිසන්රුවකුසේ වාර්තාසේ නිශ්චය කර ඇති 

පරිදි සහෝ අධිකාරිය නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි අවශය පිටසන් සහිතව 

අනුමැතිය සඳහා බැම්සම් සහෝ ඉදිකිරීසම් සැලසුම් පසුව ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 

x.    පළල මීටර් 6 ක් සහෝ ඊට අඩු විශාලත්සවය වර්ග මීටර් එකිය පනහකට අඩු 

පවත්සනා බිම් කට්ටියක ඇති සගාඩනැගිල්ලක උපරිම උස අධිකාරිය විින් අන් 

සලසකින් විධානය කරනු ලැබ සනාමැති නම්, මීටර් අටක් සහෝ මහල් සදකක් 

සනාඉක්මවිය යුතුය. 

 xi. යම් සයෝජිත මතුපිට සහෝ යම් කාණුවක් සහ එහි පවත්සනා කාණුවකට සහෝ ජල 

මාර්ගයකට සම්බන්ධවන විස්තර සමඟ 

xii. යම් සයෝජිත පල්සදෝරු මාර්ගයක්, මනු වලක් සහ ඒවා පවත්සනා පල්සදෝරු 

මාර්ගයකට සහෝ මනු වලකට සම්බන්ධවන ඒ ඒ ස්ථාන 

(i) සයෝජිත භූදර්ශන වැඩපිළිසවල 

(ii) සයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා වන ියළු රථ ගාල් කිරීසම් වැඩපිළිසවල සහ 

(iii) සයෝජිත විදුලි, දුරකථන සහෝ ගුවන්විදුලි සම්සේෂණ  මාර්ග සහ ඒ එක් එක් 

මාර්ග පවත්සනා ජාලයට සම්බන්ධ වන ස්ථාන. 

 

වගබිම් සැලැස්ම     (අ)  පහත සඳහන් විස්තර ඇතුළත්ස කරමින් හා දක්වමින් සගාඩනැගිල්සල් ඒ ඒ තට්ටුසේ 

මහල් සැලැස්ම සහ එහි වහලය 

 

i. තට්ටුසේ එක් එක් සකාටස ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන කාර්යය ගැන දක්වන 

පැහැදිලි ප්රකාශයක්. 

ii. සගාඩනැගිල්සල් සහෝ සගාඩනැගිලි වැඩවල බිත්සති, උඩු හැටුම හා මහල් සඳහා 

සයාදාගනු ලබන ද්රවයවල වර්ගය සහ එම මහල් ඇතුළු දැරීමට නියමිත අවසර 

දිය හැකි උපරිම සජීවී බර 
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 iii. සගාඩනැගිල්සල්ත්ස එහි ියළු කාමර, මැදිරි, ඉස්සතෝප්තපු, තරප්තපු සපළ, ආලින්ද 

සහ  පියි සටසර්සයන්හි පරිමාණයන් සහ ඒවාසේ බිත්සතිවල හා කුළුණුවල 

ඝනකම සංඛ්යාවලින්. 

iv. සගාඩනැගිල්සල් සගාඩනැගිල්ල තුළ හා ඒ අවට පිහිටි වා ළිං (air well) පසු 

මිදුල්, මිදුල් සහ එළිමහන් ඉඩකඩවල නිර්භාධිත ප්රසේශසේ පරිමාණය 

සංඛ්යාවලින් සහ සගාඩනැගිල්සල් පිටත බිත්සතිවල ිට යාබද මාර්ගවල මධය 

සර්ඛ්ාවට ඇති දුර සහ ඉඩම තුළ හා යාබද පිහිටි ජලාපවහන රක්ිත. 

v.     ියළු බිත්සති, කණු හා කුළුණු අතර ඉඩකසඩහි පරිමාණය සංඛ්යාවලින්, 

vi. ියළු සනීපාරක්ෂක උපාංග, වාතල සහ මහල්  හබකවල පිහිටීම සහ ඒවා 

ජලාපවහන මාර්ගවලට සම්බන්ධවීම. 

vii. සගාඩනැගිල්ල තුළ සහෝ ඒ වටා පිහිටි මතුපිට ියළු ජලාපවහන මාර්ග ඒවාසේ 

ජලය ගලන දිසාව ඊතල මගින් දක්වමින්ද, ජලය නිකුත්ස කරනු ලබන පිටමුව 

කාණු සහ එම පිටමුව කාණුවල ප්රමාණය 

viii. ගින්සනන් සබ්රීසම් මාර්ග, ගිනි නිවීසම් උපකරණ සැපයුම් සහ ඒවාසේ 

ස්ථාපනද ඇතුළත්සව සගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධසයන් ගන්නා ලද ගිනි හට ගැනීම 

වැළැක්වීසම් ක්රියාමාර්ග උස් සගාඩනැගිල්ලක් වන අවස්ථාවකදී සයාදනු ලබන 

අකුණු ආරක්ෂණ වැඩපිළිසවල 

 ix. වායු සමනය කළයුතු යන්ත්රානුසාරීව සංවාතනය ලබාදිය යුතු සහෝ පීඩන 

ගැන්විය යුතු සගාඩනැගිල්සල් එක්  එක් තට්ටුසේ සෑම සකාටසක්ම සහ 

වායුසමීකරණය කළයුතු සකාටසද, වායුසමීකරණය කිරීම සක්න්ද්රස්ථ 

පේධතියක මාර්ගයකින්ද නැතසහාත්ස සමූහගත ඒකකයකින්ද (Package unit)  

යන වග දැක්සවන පැහැදිලි ප්රකාශයකින්ද සහ හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම 

වායුසමීකරණ යන්ත්රවල සහෝ ඒකකවල පිහිටීම සහෝ  පිහිටීම් මහල් සැලැස්සම් 

දැක්විය යුතුය. 

x.      වාහන ගාල් කිරීසම් ඉඩකඩ, බෑවුම් මං, තරප්තපු සපළ, නැවතුම්, හදිි අවස්ථා 

විදුලි ජනක, විදුලි සම්සේෂණ  ආරක්ෂක කුටි සහ අතරමැදි හා ඊට උස් 

සන්වාික සගාඩනැගිලි වන අවස්ථාවලදී ගෘහ පරිසභෝජන ද්රව ඉන්ධන වායු 

සක්න්ද්රස්ථ ටැංකිය ආදිසේ පිහිටීම. 

xi. සහාධිපතය සේපළක් සම්බන්ධසයන් වූ විට 1973 අංක 11 දරණ බේධ නිවාස 

අයිතිය පිළිබඳ නීතියට (Apartment Ownership Law)  සහ එහි 

සංසශෝධනයන්ට අනුකූල  විය යුතු අතර,  ියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සතන් විින් සකස් කර අත්සසන් තැබිය යුතුය. 

xii. අධිකාරියට අවශය පරිදි නියම කරනු ලැබූ පරිදි කුණු කසල බැහැර කිරීසම් 

ස්ථානවල පිහිටීම. 
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හරස්කඩ       (ආ)  යාබද බිම සහ ප්රසේශ මාර්ගය පිහිටි ආකාරය පැහැදිලිව සලකුණු කරමින් සහ පහත 

සඳහන් විස්තර දක්වමින් සකස් කරන ලද සගාඩනැගිල්සල් හරස්, ආයත සහ 

සවනත්ස සේදන ඇඳීම.   

i. සයාදාගනු ලබන ද්රවයසේ වර්ගය සහ ියළු බිත්සති, මහල්, වහල, සීලිම, 

අත්සතිවාරම්, බාල්ක ඇතුළුව කාණු සහ සපරවැසුම්වල ඝනකම සහ 

සගාඩනැගිල්සල් සවනත්ස සම්බාධිත සකාටස් 

ii. පවත්සනා බිම් මට්ටම සහ මට්ටම්ද සගාඩනැගිලි තැනුම්සපාල උස් කළයුතු 

සහෝ පහත්ස කළයුතු නම්, අළුත්ස බිම් මට්ටම සහෝ මට්ටම් ියළු යාබද   

ඉඩම්වල සහෝ සගාඩනැගිලිවල ස්ථාවරභාවයට සකසස් බලපාන්සන්ද යන්න 

පිළිබඳ  පැහැදිලි ප්රකාශ සහ ඒවා ආරක්ෂා කිරීමට ගනු ලැබූ පියවරද, 

iii. උින් මීටර් එකහමාර ඉක්මවන ස්ථානසේ තිසබන සහෝ ඊට අවශය වන 

රැඳවුම්  බැම්සම් සහෝ බෑවුම්වල ිට සයෝජිත සගාඩනැගිල්ලට, එහි බිම් 

කට්ටි මායිම්වලට ඇති දුසරහි පරිමාණයන් සංඛ්යාවලින් සහ රැඳවුම් බැම්සම් 

සහ බෑවුසම් ිට මීටර් දහයක් ඇතුළත එනම් ඊට කිට්ටුතම යාබද ඉඩසම් 

පිහිටි සගාඩනැගිලි සහ, 

iv. පවත්සනා බිමට සාසප්තක්ෂව සගාඩනැගිල්සල් සදාරවල්, ජසනල් සහෝ 

සංවාතන විවර එක් එක් තට්ටුසේ උස, සීලිසම් උස, බිම් මහසල් මට්ටම සහෝ 

මට්ටම්, පියමං මට්ටම සහෝ මට්ටම්වල පරිමාණයන් සංඛ්යාවලින් සහ එහි 

වීි මට්ටම සහ මට්ටම් සහ බිම් කට්ටි මායිම් සහ සගාඩනැගිල්සල් පිටත 

බිත්සති අතර පරතර දුරද, 

 

ආවරෝපන 

(Elevation) 

       (ඇ)  පහත සඳහන් විස්තර දක්වමින්  සගාඩනැගිල්සල් ඉදිරි, පිටුපස සහ පැති ආසරෝපනය 

i. පරිමාණයන් සංඛ්යාවලින්  දක්වමින් සගාඩනැගිල්සල් ියළු බාහිර බිත්සති, 

බාහිර කුළුණු,  තාප්තප සහ සදාරවල්ද, ජසනල්  සහෝ සංවාතන විවර,  මහල 

ආවරණ බැල්කනි සහ වහලද, අධිකාරිය විින් නියම කරන ලද පරිදි බාහිර 

කුළුණු, තාප්තප, විවර  වහල ආවරණ, බැල්කනි සහ වහල ඉදිකිරීසම්දී 

සයාදාගනු  ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

ii. පවත්සනා සෑම යාබද සගාඩනැගිල්ලකම උස, බිම් මට්ටම්, බාහිර බිත්සති, 

සදාරවල්, ජසනල්, වහල සහ සවනත්ස බාහිර හා දෘෂයමාන ලක්ෂණද 

දක්වමින් සහ ඒවා නිර්මාණය කිරීම සඳහා සයාදාගනු ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

අධිකාරිය විින් සවිස්තර මාර්සගෝපසේශ සැපයිය යුතු විසශ්ෂ ස්ථානද දක්වා 

එම සගාඩනැගිලිවල අර්ධ   ආසරෝපන සහ ආසරෝපනද, 

iii. සගාඩනැගිල්සල් සෑම යාබද පියමගකම, ආලින්ද මගකම වීි සහ බිම් 

මට්ටම්ද සහ පියමසගහි, ආලින්ද මසගහි වීිසේ සහ බිසමහි සයෝජිත 

ප්රතිරූපක බිත්සතිහි මට්ටම් සහ,               
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වැඩ ආරම්භ 

කිරීමට වපරාතුව 

අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු විසින් 

කළයුතු රාජකාරි 

15.  (1)    යම් සගාඩනැගිලි වැඩක් ආරම්භ කිරීමට සහෝ කරසගන යාමට නැතසහාත්ස මාස 03 

ක කාලයකට අත්සහිටවනු ලැබ ඇති යම් සගාඩනැගිලි වැඩක් යළි ආරම්භ කිරීමට 

මත්සසතන්, පරිරසේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු සහෝ සංවර්ධනකරු විින්; 

                (අ)  නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කළයුතු සගාඩනැගිලි වැඩවල ියළු  

සැලසුම් අනුමත කරනු ලැබ ඇති බවත්ස, එම අනුමැතිය අස්කර සනාසගන 

තවමත්ස වලංගුව පවතින බව දැන ිටීමත්ස, 

                (ආ)  13 වන නියමසේ විධිවිධානවලට අනුකූලව සගාඩනැගිලි වැඩවල 

විස්තරාත්සමක හැටුම් සැලසුම් අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබ ඇති බවට 

වගබලා ගැනීමත්ස, 

                (ඇ) සගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීසම්, කරසගන යාසම් සහ යළි ආරම්භ කිරීසම් 

ස්වකීය අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්වීම අඩු තරමින් සත්ස දිනකින් ලබාදීම සහ එම 

සගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ  කිරීසම්, කරසගන යාසම් සහෝ යළි ආරම්භ 

කිරීසම් අවසරය සඳහා අධිකාරිය සවත ඉල්ලුම් කිරීමත්ස, 

                (ඈ) සගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සස්වසේ සයාදවනු ලබන සහෝ 

නිරත කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා සහෝ තැනැත්සතන් විින් 

තත්ස කාර්යය අනුව, සගාඩනැගිලි වැඩ 83 වන නියමසේ (ඇ) සේදය ප්රකාර 

අධීක්ෂණය කරන බවට සුපුරුදු ආකෘති පත්රසයන් නිකුත්ස කරන ලද ලිඛිතව 

සනාථ කිරීමක් ලැබීමත්ස අවශයය. 

           (2)   සමම නියමය යටසත්ස දිය යුතු නිසේදනය සම්ූර්ණ එකක් විය යුතු අතර, එහි 

කිිඳු සාවදය විස්තර සහෝ සතාරතුරු අඩංගු සනාවිය යුතුය.  

 

සැලසුම්වල 

පැහැදිලි ෙව සහ 

වගාඩනැගිලි 

වැඩවලදී වයාදා 

ගනු ලෙන 

ද්රවයවල පිරිවිතර 

 

 

 

 

16. (1)  නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැසම්ක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුද්රණය සකාට 

ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.  පවත්සනා සගාඩනැගිලි කාර්යයන්ට සම්බන්ධව පුළුල් කිරීම් 

ියල්ල අදාළ ශිල්පීය ක්රම ප්රසයෝජනයට සගන පැහැදිලිව දැක්විය යුතු අතර, නව 

සගාඩනැගිල්ලට සකාටසක් එකතු කිරීසම්දී රතු වර්ණසයන් ඇඳ දැක්විය යුතුය. 

සැලැස්ම එක් ඒකකයකට වඩා වැඩිවන අවස්ථාවලදී එවැනි ඒකක විවිධ වර්ණ සහෝ 

සංසක්ත ප්රසයෝජනයට සගන ඒකකයන් සවන් සවන්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි සපන්විය 

යුතු අතර, ඒ එක් එක් ඒකකයන්ට අයත්ස වර්ග ප්රමාණයන් දැක්විය යුතුය.  

         (2) පවත්සනා සගාඩනැගිල්සල් ඉවත්ස කළයුතු ියළු සකාටස් සැලසුම්වල කඩ ඉරි මගින් 

සපන්විය යුතුය. 

         (3)  අධිකාරියට අවශය වන්සන් නම්, නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සැලැස්ම 



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
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සමඟ සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන  සගාඩනැගිලි වැඩවලදී ප්රසයෝජනයට ගන්නා 

වූ සයෝජිත ද්රවයවල පිරිවිතරද ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.      
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එකතු කිරීම් හා 

වවනස් කිරීම් 

සඳහා වන 

සැලසුම් 

 

17. යම් සගාඩනැගිලි කාර්යයකම පවත්සනා සගාඩනැගිල්ලක ප්රතිසංස්කරණයක් සහෝ සවනස් 

කිරීමක් සහෝ ඊට යම් එක් කිරීමක් අයත්සවන විටදී, නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන 

එම සගාඩනැගිලි කාර්යයන්හි සැලැස්ම සහෝ සැලසුම් සමඟ අධිකාරිය විින් එසස් කිරීම 

අවශය නම්, අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු තමා එම සගාඩනැගිල්ල පරීක්ෂා කළ බවත්ස, 

තම මතයට අනුව ප්රතිසංස්කරණ සවනස් කිරීම් සහෝ එකතු කිරීම් නිසාසවන් යම් 

ආකාරයකින් වැඩිවිය හැකි සහෝ සවනස් විය හැකි බර සහෝ ආතතීන් එම සගාඩනැගිල්ලට 

දැරිය  හැකි බව ප්රකාශ සකසරන නියමිත සහතිකයක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.  

 

වුහාත්මක 

විස්තර හා 

ගණනය කිරීම් 

18. (1) සගාඩනැගිලි වැඩවල සවිස්තර වුහාත්සමක සැලසුම් නියම කරනු ලැබ ඇති පරිදි 

පිරිමැවුම් ගණන් බැලීසම් පිටපතක් සමඟ අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 

 

     (2) සවිස්තර වුහාත්සමක සැලසුම් සහ පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම්, නීතිසේ විධිවිධානයන්ටත්ස 

සමම නියමයන්ටත්ස සමන්ම සගාඩනැගිලි නිර්මාණයට අදාළ සවනයම් ලිඛිත 

නීතියකටත්ස අනුකූලව සකස ් කළයුතු අතර, එය සවිස්තර වුහාත්සමක සැලසුම් හා 

පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම පිළිසවල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා විින් අත්සසන් 

කරනු ලැබ  තිබිය යුතුය.  ඒ අතර එහි පහත සඳහන් කරුණුද දැක්විය යුතුය. 

               (අ)   එක් එක් මහල් පේධතිය සහෝ එහි සකාටසක් සඳහා සැලසුම් කරනු ලැබ ඇති 

ආසරෝපිත භාරය 

               (ආ)  කරන ලද පාංශු පරීක්ෂණවල ප්රතිඵල, පාංශු ධරණීය හැකියාව පිළිබඳ 

ගණනයන් සමන්ම සෑරීම් පිළිබඳ සම්ූර්ණ විමර්ශන සහ පසසහි විස්තර. 

                 (ඇ)  ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන අත්සතිවාරම් ක්රමය සහෝ ක්රම 

                 (ඈ) අදාළ වන්සන් නම්, ජම්බාර  වර්ගය, ජම්බාර ගැසීසම් ක්රමය සහ ජම්බාර 

ගැසීසම්දී පාවිච්චියට ගනු ලබන යන්ත්ර සූත්ර වර්ගය  

        (3) අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාසගන් (ඇමුණුම 3) ලබාගත්ස සහතිකයක් ඉදිරිපත්ස 

කළයුතුය. 

 

සැපයිය යුතු 

විවෘත ඉඩකඩ 

19.    (1)   කවර ස්ථානයක සහෝ පිහිටි බිම් කට්ටියක සගාඩනැගීමට නියමිත සෑම 

සගාඩනැගිල්ලකම විවෘත අංගනයක් සහෝ ඉඩකඩක් සගාඩනැගිල්ල තුළ සහෝ ඒ වටා 

සැපයිය  යුතු අතර, එය පහත පරිදි විය යුතුය. 

වගාඩනැගිල්වල් උස පැති ඉඩ 
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1. මීටර් 12 ට අඩු - 

2. මීටර් 12 – 30 එක් පැත්සතකින් මීටර් 3 ක් සහ අසනක් පැත්සසතන් 

මීටර් 1 

3. මීටර් 30 ට වැඩි සගාඩනැගිල්සල් උසසන් 1/10 ක් සහෝ මීටර්     9 ක් 

යන්සනන් අඩු දුර සදපින්ම තැබිය යුතුය. 

 
          (2)  සගාඩනැගිල්ලට ඇතුළුවීම, එය නඩත්සතු කිරීම සහෝ එය යාබද 

සගාඩනැගිලිවලින් සවන් කිරීසම් පරමාර්ථසයන් පැත්සතක විවෘත ඉඩකඩක් 

සැලසීමට අදහස් කරනු ලැබූ සගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධසයන් වූ විට, එම 

විවෘත ඉඩකඩ කවර අවස්ථාවකවත්ස පළලින් මීටර් 1.0 කට සනාඅඩු විය 

යුතුය. 

 

ආවලෝකය හා 

සංවාතනය සපයන 

විවර 

20. සෑම සගාඩනැගිල්ලකම ; 

 

         (අ) වීදුරු තහඩු සයදූ ජසනල්, වහල, කවුළු, වා කවුළු, සදාරවල් සහෝ සවනත්ස අනුමත 

ස්වභාවික ආසලෝක සම්සේෂණ මගින් ස්වභාවික ආසලෝකයද, 

         (ආ) ජසනල්, වහල කවුළු, වා කවුළු, සදාරවල්, ලූවර සහෝ සංවාතන විවර මගින් 

ස්වභාවික සංවාතනයද සැපයිය යුතුය. 

 

ස්වභාවික 

ආවලෝකය හා 

සංවාතන පරමාර්ථ 

සඳහා වා ළිං වහෝ 

මැද මිදුල් 

 

 

 

 

 

 

21. (1) ස්වභාවික ආසලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීසම්දී පහත සඳහන්      අවශයතා හා 

එකඟ විය යුතුය. 

 

ස්වභාවික ආවලෝකය හා සංවාතනය සඳහා වන 

වා ළිං සම්ෙන්ධ පිරිවිතර 

මහල් සංඛයාව අවම පළල ඉඩකවඩහි වර්ග 

ප්රමාණය 

1 ිට 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 
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           (2)  ස්වභාවික අසලෝකය හා සංවාතනය සපයන අභයන්තර වා ළිං සහෝ මිදුල් සඳහා 

වහල ආවරණය සනාකළ යුතුය.  සකසස් වුවද වා ළි සඳ් සකටිම දුර මීටර් 5.0 

කට අඩු නම්, එවැනි  විවෘත ඉඩකඩකට ඉහළින් විහිසදන සනරුම්, වියන්පත්ස, 

හිරු සසවන උපක්රම, අගු සහෝ බැල්කනි පළලින් මීටර් 0.5 සනාඉක්මවිය යුතුය. 

 

          (3) අභයන්තර මැද මිදුසලහි බිම, අධිකාරිය සෑහීමකට පත්සවන පරිදි නිි කාණු 

පේධතියක් සහිතව, ගල් අතුරා සහෝ පිඩලි අල්ලා අභයන්තර සගඋයනක් සලස 

නඩත්සතු කළ යුතුය. 

 

          (4) සගාඩනැගිල්ලට  යටවන බිම් ප්රමාණය හැර ඉතිරිවන බිම්  ප්රමාණසයන් 50% ක 

ප්රමාණයක් හරිත ආවරණයක්  සහිතව පවත්සවාගත යුතුය.   
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ස්වභාවික 

ආවලෝකය හා 

සංවාතන 

ප්රභවයන්හි පිහිටීම 

22.   (1) සගාඩනැගිල්ලක ස්වභාවික ආසලෝකය හා සංවාතනය ලබාගත හැකි ජසනල් සහ 

විවර පිහිටිය යුත්සසත්ස ; 

                (අ)  ඒවා ; 

i. අහසට, 

ii. මාර්ග අයිතිය සහෝ මහජන ප්රසයෝජනය සඳහා කැපවූ ප්රිේධ 

ඉඩකඩක් සහිත ප්රිේධ පාරකට, වීදියකට සහෝ විවෘත ප්රසේශයකට, 

iii. සගාඩනැගිලි සමූහය තුළ පිහිටි හා අවස්ථාසවෝචිත පරිදි 19 වන සහෝ 

27 වන නියමසේ අදාළ විධිවිධාන හා අනුකූල මිදුලකට, විවෘත 

ඉඩකඩකට, 

iv. 21 වන නියමසේ අවශයතාවයන් හා අනුකූල වා ළිඳකට (air well) 

මුහුණලා හා විවෘත වන සස් නිර්බාධකව පිහිටිය යුතුය. 
 

 

 

                 එසමන්ම ස්වභාවික ආසලෝකය හා සංවාතනය ලබන සගාඩනැගිල්ල තුළ; 

 

               (ආ)   “ඇ” උප සේදසේ නිශච්ිතව දක්වා ඇති සගාඩනැගිල්ලක් හැර සවනත්ස 

සගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධසයන් වූ විට, එවැනි ප්රභවයන් මගින් සස්වය 

ලබන කාමරසේ ිට විවරසේ තලයට ලම්භක දිසාවකින් මීටර් 10 කට 

ඈත දුරකින් සනාපිහිටිය යුතුය. තවද, එවැනි කාමරයක කිිම සකාටසක් 

විවරසේ තලයට සමාන්තර දිශාවකින් විවරසේ සකළවර ිට මීට ර් 3 කට 

ඈතින් සනාපිහිටිය යුතුය. 

 

               (ඇ)  ගබඩා හා කර්මාන්තශාලාද, වැඩසපාළවල් හා ගුදම්ද සම්බන්ධසයන් වූ විට, 

එවැනි ප්රභවයක් මගින් සස්වය ලබන කාමරයක කවර සහෝ සකාටසක් ; 

i. විවරසේ තලයට ලම්භකව එම විවරසේ ිට මීටර් 12 කට වැඩි 

ඈත දුරකින් සනාපිහිටිය යුතුය.  තවද, එම කාමරසේ කිිම 

සකාටසක් විවරසේ තලයට සමාන්තර දිසාවකින් විවරසේ 

සකළවර ිට මීටර් 5 ක් ඈතින් සනාපිහිටිය යුතුය. 

ii. ප්රභවය කාමරසේ වහලයක ඇති සංවාතන විවරයක් නම් සහෝ 

සවනත්ස ස්වභාවික සංවාතන උපක්රමයක් නම්, එම ප්රභවසේ ිට 

ිරස්ව මීටර්  9 ක්  ඈතින් පිහිටා සනාතිබිය යුතුය. 
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ස්වභාවික 

ආවලෝකය වහෝ 

සංවාතනය 

ෙැල්කනියක්, 

ආලින්දයක් වහෝ 

ේවාර මණ්ඩපය 

වවත විවෘතව තැබිය 

හැකිය. 

 

        (2)  ආවෘත සහෝ අර්ධ වශසයන් ආවෘත බැල්කනි, ආලින්ද සහෝ ේවාර මණ්ඩපය 

සවතට ස්වභාවික ආසලෝකය හා සංවාතන ප්රභවයන් විවෘතව තැබිය හැකිය.                 

                (අ)  එම බැල්කනි, ආලින්ද සහෝ ේවාර මණ්ඩප වීදියක් සහෝ සස්වා මාර්ගයක් 

මතට සහෝ සගාඩනැගිලි සමූහයක් පිහිටි මිදුලක් මත සහෝ විවෘත 

ඉඩකඩක් මත මුහුණලා පිහිටා 19, 32 සහ 22 නියමයන්සේ අදාළ 

අවශයතා හා එකඟ වන්සන් නම්ද,  

                 (ආ)  එබඳු ප්රභවයන් මගින් සස්වය ලබන කාමරසේ ගැඹුර බැල්කනිසේ, 

ආලින්දසේ සහෝ ේවාර මණ්ඩපසේ පිට බිත්සතිසේ පිටත මුහුණසතහි ිට 

මීටර් 10 සනාඉක්මවන්සන් නම්ද සහ ; 

 

                (ඇ) බැල්කනිසේ, ආලින්දසේ සහෝ ේවාර මණ්ඩපසේ ස්වභාවික ආසලෝක 

වාතාර ප්රභවයන්ට විවරයක් ඇත්සනම් සහ එම විවරසේ ප්රමාණය එම 

බැල්කනිසේ, ආලින්දසේ සහෝ ේවාර මණ්ඩපසේ වර්ග ප්රමාණසයන් අඩු 

වශසයන් 75% ක් වත්ස සේ නම්ද යන කරුණු සම්ූර්ණ විය යුතුය.  

 

ස්වභාවික ආවලෝක 

හා සංවාතන 

ප්රභවයන් 

 

 

වන්වාසික කටයුතු 

සඳහා වන කාමර 

 

 

 

23.  යම් සගාඩනැගිල්ලක සෑම කාමරයකම ස්වභාවික ආසලෝකය හා සංවාතනය අනුමත 

එක් මාධයයකින් සහෝ මාධය කිහිපයකින් 7 වන උපසල්ඛ්නයට  අනුකුලව පහත 

ප්රමාණයන්ට සනාඅඩුව සැපයිය යුතුය.   

 

          (අ)  එම කාමරය පහත (ඇ) සේදසේ සඳහන් කාමර හැර පදිංචිවීසම් පරමාර්ථය 

සඳහා ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නම්, කාමරසේ මහල් බිසමන් සමස්ථ 

වශසයන් 15% කට අඩු සනාවන ප්රමාණයක වියයුතු අතර, ඉන් 70% ක් වත්ස 

නිර්බාධිතව වා මඟක් සඳහා විවර කළ හැකි සහෝ ස්ිර විවර සහිතව පැවතිය 

යුතුය. 

 

           (ආ) එම කාමරය බිම් මහලක් හා තවත්ස මහලක් පමණක් වන සගාඩනැගිල්ලක  

පිහිටි එකක් නම්, එම විවරය සහ එම විවරයට විරුේධ පස බිම් කට්ටිසේ 

මායිම අතර මීටර් 2.3 කට සනාඅඩු නිර්බාධිත වා මගක් (Passage)  තිබිය 

යුතුය.  



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

34 
 

 

වන්වාසික වනාවන 

පරමාර්ථ සඳහා වන 

කාමර 

           (ඇ) එම කාමරය වයාපාරික පරමාර්ථ සඳහා සහෝ සාප්තපුවක්, මහජන නිසක්තන 

ස්ථානයක්, නිෂප්ාදන කර්මාන්තශාලාවක් සහෝ සමම නියමසේ සඳහන් 

සනාවන සවනත්ස පාවිච්චියක් සඳහා ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නම්, 

කාමරසේ මහල් බිසමන් සමස්ථ වශසයන් 15% කට සනාඅඩු නිදහස් 

නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා අවම වශසයන් 50% ප්රමාණයක් විවෘත කළ හැකි 

සහෝ ස්ිරව විවෘතව පැවතිය යුතුය. 

වන්වාසික 

වගාඩනැගිලිවල 

ගෙඩා හා ගරාජ 

ආදිය 

           (ඈ)  එම කාමරය, ගබඩාවක්, පැන්ට්රියක්, උපසයෝගිතා කාමරයක්, ගරාජයක් සහෝ 

සන්වාික සගාඩනැගිල්ලක එවැන්නක් සඳහා ප්රසයෝජනයට ගනු 

ලබන්සන් නම් කාමරසේ මහල් බිසමන් සමස්ථ වශසයන් 10% 

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

සහෝ විවෘතව පැවතිය යුතුය. 

 

වැසිකිළි, වස්දුම් 

කාමර හා නාන 

කාමර 

          (ඉ)       i.   එම කාමරය, වැිකිළියක්, කැිකිළියක්, නාන කාමරයක්, සස්දුම් 

කාමරයක් (toilet)  සහෝ සරදි සස්දුම් කාමරයක් වන්සන් නම්, 

කාමරසේ මහල් බිසමන් 10% ක් සහෝ වර්ග මීටර් 0.2 ක් යන 

සදසකන් වැඩි සකාටස, වාතය නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව ගමන් කළ 

හැකි මුළුමනින්ම විවෘතව, වායුසමනය කළද ස්ිරව විවෘතව තිබිය 

යුතුය.  නැතසහාත්ස; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. එක් වර්ග මීටරයකට සනාඅඩු ප්රසේශයක් හා වැිකිළිසේ සස්දුම් 

කාමරසේ  සහෝ   නාන කාමරසේ තලයට ලම්භකව නිර්බාධිත 

වාතාරය ලබාගන්නා අවම දුර පහත සඳහන් වගුසේ  පිරිවිතරයන්ට 

අනුකූලව විය යුතුය. 

 

iii. නිර්බාධිත වාතාරය ලබාගන්නා අවම දුර  

මහල් ගණන නිර්ොධිත වාතාශ්රය 

ලොගන්නා තීරවේ දුර 

(මීටර්) 

1 – 6 1 

7 – 12 1.5 

12 ට වැඩි 2 
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පාසැල්           (ඊ)     එම කාමරය පාසලක් සහෝ  ශික්ෂණ ස්ථානයක් වශසයන් දැනුම සබදාහැරීම 

සඳහා ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නම්, කාමරසේ මහල් බිසමන් 20% 

ප්රමාණයකටද, ඉන් අඩුම වශසයන් 50% ක් වත්ස නිදහස්ව හා නිර්බාධිත 

වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි සහෝ ස්ිරව විවෘතව තැබිය යුතුය. 

 

වරෝහල්           (උ)    එම කාමරය සරෝහලක් සරෝසගෝපස්ථාන නිවාසයක්, සාත්සතු නිවාසයක් සහෝ ඒ 

හා සමාන කාර්යයක් සඳහා ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නම්, කාමරසේ  

මහල් බිසමන් 20% ක් නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව වා මගක් සඳහා 

මුළුමනින්ම විවෘත කළ හැකිව සහෝ ස්ිරව විවෘතව තිබිය යුතුය.    
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තරප්පපු වපළ  

ඉස්වතෝප්පපුව සහ 

ප්රව්ශ ශාලාව 

         (ඌ) (i)   ආවෘත තරප්තපු සපළක්, ඉස්සතෝප්තපුවක් සහෝ ප්රසේශ ශාලාවක් 

සම්බන්ධසයන් වූ විට මහලක වර්ග ප්රමාණසයන් 10% ප්රමාණයකටද 

සගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහසේ විධිවිධාන යටසත්ස 

අවශය වන ආකාරසයන් හැර, ඉන් 50% ක් නිදහස් හා නිර්බාධිත වා 

මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවෘත කළ හැකි ස්ිරව විවෘතව තිබිය යුතුය. 

 

                    (ii)  තරප්තපුවල අවම පළල සහ පඩිවල දිග, පළල සහ පඩි සදකක් අතර උස 8 

වන උපසල්ඛ්නසේ  දක්වා ඇති මානවලට අනුකූල විය යුතුය. 

                          

වාහන නතර කිරීම           (එ)  (i)   වාහන නවතා තබන කාමරසේ බිසමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් අවම 

වශසයන් 50% ක් නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි 

සහෝ ස්ිරව විවෘතව තැබිය හැකි විය යුතුය. 

                   (ii) රථවාහන නවතා තබන කුළුමංවල අවම පළල 9 වන උපසල්ඛ්නසේ  

සඳහන් පරිදි වියයුතුය. 

 

කර්මාන්තශාලා 

ගෙඩා හා ගුදම් 

          (ඒ) කාමරය ගුදමක් සහෝ සවනත්ස ගබඩා ප්රසේශයක් වශසයන් ප්රසයෝජනයට ගනු 

ලබන්සන් නම්, එහි බිසමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් අවම වශසයන් 50% ක් 

වත්ස නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි සහෝ ස්ිරව 

විවෘතව තැබිය හැකි විය යුතුය.  එක් ප්රභවයකින් සහෝ කිහිපයකින් ස්වභාවික 

ආසලෝකය හා සංවාතනය සැපයිය හැකිය. 

 

විදුලි වසෝපාන 

පිළිෙඳ පිරිවිතර 

           (ඔ)  (i) ඒකක 20 කින් සමන්විත වූ මහල් 02 ක සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ මහල් 05 ක්  

ඉක්මවන්සන් නම් සහෝ උින් මීටර් 15 ට වැඩි  සගාඩනැගිලි සඳහා අවම 

වශසයන් ප්රධාන ේවාරය අසල සහ අසනකුත්ස සුදුසු ස්ථානවල ප්රමිතීන්ට 

අනුකූලව  විදුලි සසෝපාන සවි කළ යුතුය. 

 

බිම් මහල/ පතුල් 

මහල 

           (ඕ)  ස්වභාවික ආසලෝක හා සංවාතනය ලබාගැනීමට අදහස් කරන මහලක් 

සම්බන්ධසයන් වූ විට, එකී උින් අවම වශසයන් 1/3 ක් වත්ස බිම් මට්ටමින් 

තිබිය යුතුය. 
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උස්තල නිවාස 24.  මීටර් 12 කට වැඩි ගැඹුරක් සහිත උස්තල නිවාස සම්බන්ධසයන් එක් එක් මහසල් 

ියළු ඉදිරි, පිටුපස සහ  හරස් බිත්සතිවල ඉදිරිසේ ිට පිටුපසට සුදුසු  හුළං කසපාලු 

මගින් ස්ිර සංවාතනය සැපයිය යුතුය.   එම හුළං කසපාලු වල වර්ග මීටර් 0.4 කට 

සනාඅඩු ශුේධ විවර ඉඩකඩක් තිබිය යුතුයි. 
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යාෙද කාමර 25. ආසලෝක හා සංවාතන අවශයතා තීරණය කිරීසම් පරමාර්ථය සඳහා සපාදු බිත්සතිසේ 

වර්ග ප්රමාණසයන් අඩක් විවෘතව හා නිර්බාධිතව ඇති විටකදී යම් කාමරයක් යාබද 

කාමරසේ සකාටසක් වශසයන් සලකනු ලැබිය හැකිය. 

 

පතුල් මහල කාමර 26.  යම් කාමරයක් පතුල් මහසල් පිහිටි ඊට ස්වභාවිකව ආසලෝකය හා සංවාතනය සැපයිය 

යුතු නම්, එම කාමරසේ බාහිර බිත්සති අවම වශසයන් බිම් මට්ටසමන් තුසනන් එක්  

සකාටසක් දක්වා උස් සකාට 22 වන නියමසේ අවශයතා සැපයිය යුතුය. 

 

මායිම් නිෂක්ාශනය  

වගාඩනැගිලි දුරස්ථ 

කිරීම 

27.  (1) (අ) සගාඩනැගිල්ල දුරස්ථ කිරීම කළ යුත්සසත්ස 19 වන නිසයෝගසේ  සඳහන් පරිදිය.  

අධිකාරිය විින් සවනත්ස අදාළ කරගත හැකි නීතියක සහෝ නියමයක 

අවශයතා සපුරාලීම සඳහා වැඩිමනත්ස දුරස්ථතාද නියම කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

            (ආ)  පැති මායිම් බිත්සති දක්වා ඉදිකළ යුතු ඕනෑම සගාඩනැගිලි කාර්යයක් පහත 

සඳහන් කරුණු හා අනුකූල විය යුතුය. 

 

 i. ඉදිකිරීසම්දී සයාදාගනු ලබන නිර්මාණ ක්රමසේදසයන් යාබද 

සේපළවලට කිි සලසකින් කිිඳු  හානියක් ිදු සනාවන බවට අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්ස ඉංජිසන්රුවකුසේ සහතිකය සහ යාබද සේපළට ිදුවිය 

හැකි හානිය ආවරණය කරමින් සුදුසුකම්ලත්ස තක්සස්රුකරුවකු විින් 

කරන ලද තක්සස්රුව පදනම් කරසගන ගණනය කරන ලද  සවිස්තර 

රක්ෂණ ඔප්තපුවද ඉදිරිපත්ස කළයුතු අතර, වන්දි ආවරණ සහතිකයක් 

ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. (උපසල්ඛ්න 4) 

ii. ඉහත I හි සඳහන් සහතික අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළයුත්සසත්ස සංවර්ධන 

අවසරපත්රය ලබාගැනීමට සපරාතුවය.  

 

වගාඩනැගිලිවල 

වනරුම් හා වවනත් 

හිරු වස්යාකරණ 

උපක්රම 

     (2)  සගාඩනැගිල්ලක සනරුම්, වියන්පත්ස සහෝ සවනත්ස හිරුරැස් ආවරණ උපක්රම 

ඉදිරියට සනරවීම සඳහා අවසර දිය හැක්සක් ඉදිකිරීම් ද්රවය ගිනි සනාගන්නා 

ස්වභාවසේ ඒවා නම්, සගාඩනැගිලි සර්ඛ්ාසවන් මීටර් 1.0 ක් දක්වා පමණි. 

     (3) එවැනි විවෘත බැල්කනියක් යාබද පිහිටි සේපළකට මුහුණලා ඇති අවස්ථාවක එම 

බැල්කනිසේ සහෝ තට්ටුසේ පිටත ඉසම් ිට අදාළ මායිම දක්වා අවම වශසයන් 
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මීටර් 0.8 ක ඉඩ වාියක් පවත්සවාසගන යා යුතුය. 

      (4)  යාබද සේපසල් මායිමට  සඳළුතල සහෝ යම් භාවිතයක් සඳහා ඉඩකඩක් සවන්කරයි 

නම්, අවම වශසයන්  මීටර් 2 ක උසක් පවත්සවාගත යුතුය.   

පිටුපස ඉඩකඩ 28. (1) සමම නියමසේ පරමාර්ථය සඳහා සගාඩනැගිල්සල් පිටුපස වශසයන් සලකනු 

ලබන්සන් සගාඩනැගිල්ල පිහිටන ඉඩසම් මායිම් වීදිය ිට වඩා ඈතින් ඇති 

මුහුණතයි.  එසස් වුවත්ස සගාඩනැගිල්ල එක් වීදියකට වඩා වැඩි වීදි සංඛ්යාවක් 

මත පිහිටා ඇත්සනම් සගාඩනැගිල්සල් පිටුපස යන්සනන්, අධිකාරිය විින් 

සවනත්ස ආකාරයක් සඳහා බලය දී සහෝ විධානය සකාට සනාමැති නම්, පළල්ම 

වීදිසේ ිට දුරින්ම පිහිටා ඇති මුහුණත වශසයන් සලකනු ලැසබ්. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (2)  සගාඩනැගිල්ල පිටුපස ඉඩකඩ තැබිය යුතු ඉඩ මුහුණත මුළුමනින්ම ප්රිේධ වීදියක 

සගාඩනැගිලි සීමාවට සහෝ අවම වශසයන් මීටර් 6 ක් පළල මාර්ග අයිතියක් 

සහිත  සපෞේගලික වීදියකට යාව පිහිටා ඇත්සසත්ස නම් පිටුපස  ඉඩකඩ සවන් 

කිරීමක්  අවශය සනාසේ. සමම පිටුපස ඉඩකඩ සීමාව තුළ නීතයානුකූල ආසලෝක 

වාතාර අවශයතා අවහිර සනාවන පරිදි තනනු ලබන විවෘත  ළිඳකට සහෝ හදිි 

අවස්ථාවකට ප්රසයෝජන ගැනීම සඳහා වන විවෘත වූ රවුම් අමතර පියගැට සපළක් 

සඳහා අවසර සදනු ලැබිය හැක. 

වගාඩනැගිල්වල් උස  (සියළුම 

වගාඩනැගිලි උස ප්රමාණ මාර්ගවේ 

උස මට්ටටවම් සිට සලකණු ලැවේ.) 

පසුපස අවකාශය (පිටුපස මායිවම් 

සිට දුර සලකණු ලැවේ.) 

1. මීටර් 15 ට අඩු මීටර් 3 

2. මීටර් 15 – 40 මීටර් 4 

3. මීටර් 40 ට වැඩි සගාඩනැගිල්සල් උසසන්    1/10 ක් 

සහෝ මීටර් 10 ක් යන්සනන් අඩු දුර 

මායිසම් ිට පිටුපින් තැබිය යුතුය. 
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අක්රමවත් හැඩය      (3)    පිටුපස සම්ූර්ණ පළල දක්වාම විවෘත ඉඩකඩක් සැපයීමට සනාහැකි අවිධිමත්ස 

හැඩසයන් යුත්ස හා පාරවල් කිහිපයකට මුහුණලා ඇති ස්ථානවලදී අවස්ථාගත  

තත්සත්සවය ගැන සලකා බලා පිටුපස විවෘත ඉඩකඩ ප්රමාණය ඊට සුදුසු යැයි 

හැ සඟන සස් සවන්සකාට තිබීමට අවසරදීම අධිකාරිය කරනු ඇත. 

   

සැපයිය යුතු 

පියමවේ පළල 

29.  සැපයිය යුතු සහෝ ඉදිකළ යුතු ඕනෑම ආවරණය සනාවූ අඩි පාරක්, ආරුක්කු පාරක් 

සහෝ ආලින්ද මාර්ගයක් ; 

       (අ)   සගාඩනැගිලි බිම් කට්ටිය තුළ පිහිටුවිය යුතුය. 

       (ආ) වීදියකට යාව ඇති සගාඩනැගිලි බිම් කට්ටිසේ සම්ූර්ණ දිග ප්රමාණය ඔස්සස් යා 

යුතුය.  නැතසහාත්ස අධිකාරිය විින් නියම කරනු ලබන සවනත්ස ආකාරයකින් 

තිබිය යුතුය.  

 

වීදියක සිට 

ප්රව්ශවීම 

30. ප්රිේධ පාරකට යාව සනාමැති බිම් කට්ටියක් මත ඉදිසකසරන සෑම 

සගාඩනැගිල්ලකටම සපෞේගලික වීදියක් මගින් ප්රසේශ විය යුතු අතර, ප්රසේශවීසම් 

මාර්ග එහි ස්වභාවය හා පළල අධිකාරිය විින් අනුමත කරනු ලැබූ උප සබදීසම් සහෝ 

කැබලි කිරීසම් සැලසුමට  අනුව විය යුතුය.  තවද, එම සගාඩනැගිලි බිසම් අයිතිකරුට 

එම වීදිය භාවිතා කිරීමට නීතයානුකූල අයිතිය තිබිය යුතුය. 

වගාඩනැගිලිවල 

ඇල කරන ලද 

වකාන් 

31.  වීදි සදකකින් යුත්ස සන්ධියක සගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකරනු ලැබූ විටක සහ සංවර්ධන 

සැලැස්සම් සහෝ යම් වයවස්ථාපිත සල්ඛ්නය ඇල කරන ලද සහෝ රවුම් කරන ලද 

අංශකය සනාසපන්වා ඇති විටක, එම සගාඩනැගිලිවල සකාන් දුර, 10 වන වගන්තිසේ 

සඳහන් පරිදි වීදි මට්ටසමන් ඉහළ මීටර් 6.0 කට සනාඅඩු මට්ටමක දක්වා උසක් ඇළව 

ඉදිකළ යුතුය.  නැතසහාත්ස රවුම් කළ යුතුය. 

 

වීදිය මාර්ග පුළුල් 

කිරීවම් වර්ඛාව 

ආදිය ඉක්මවීම 

32.  සගාඩනැගිල්ලක කිිම සකාටසක් ; 

       (අ)   එම සගාඩනැගිල්සල් කිිම සකාටසක් වීදියකට ඉහළින් සහෝ  

       (ආ) අදාළ සල්ඛ්නවල සහෝ අධිකාරිය විින් අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්සම් සපන්වා 

ඇති පරිදි අවස්ථානුකූලව වීදියක්, සර්ඛ්ාවක් සහෝ පවරා ගැනීසම් මායිම් 

සර්ඛ්ාවක් විවෘතව තැබිය යුතු ඉඩක් ඉක්මවා සනායා යුතුය. 

  (ඇ) මායිම් තාප්තපවල උපරිම උස මීටර් 2 ක් වන අතර, මීට අමතර උසක් අවශය 
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අවස්ථාවන්හිදී ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ නිරවුල් සහතිකයක් 

ලබාගත යුතුය. 

 

යම් 

වගාඩනැගිල්ලක් 

සම්ෙන්ධවයන් 

විවෘත ඉඩකඩක් 

පියමගක් වහෝ 

ප්රව්ශ මාර්ගයක් 

සපයනු ලැෙ ඇති 

විටක; 

33.  (අ)  එම විවෘත ඉඩකසේ පියමසගහි සහෝ ප්රසේශ මාර්ගසේ යම් සවනස් කිරීමක් කිරීම 

සහෝ එසස් සවනස් කිරීම සහෝ නඩත්සතු කිරීම සඳහා අවසරදීම.         

       (ආ) විවෘත ඉඩකසඩහි අඩි පාසර් සහෝ ප්රසේශ මාර්ගසේ ප්රමාණය අඩුවන සලින් එහි 

යම් සකාටසකට ඉහළින් වහලයක් ඉදිකිරීම සහෝ එබන්දක් නඩත්සතු කිරීම 

නැතසහාත්ස එසස් කිරීමට සහෝ නඩත්සතු කිරීමට අවසර දීම. 

        (ඇ) විවෘත ඉඩකඩට පියමසගහි සහෝ ප්රසේශ මාර්ගයට කවරාකාරයක සහෝ අවහිරයක් 

කිරීම සහෝ ඊට අවසරදීම සමම නියම යටසත්ස වරදක් වන්සන්ය. 

 

වගාඩනැගිල්වල් 

උස 

34.  යම් සගාඩනැගිල්ලක උස හා ඊට අයත්ස මහල් සංඛ්යාව දක්වා ඇති අවස්ථාවලදී විසශ්ෂ 

සගාඩනැගිලි සස්වා එනම්, සගාඩනැගිල්සල් වපසරිය 10% සනාඉක්මවන විදුලි 

සසෝපාන ඉඩකඩ, තරප්තපු සපළ ආවරණ ඉඩකඩ, ජල ටැංකිය ආදියට අවශයවන 

ඉඩකඩ සඳහා අවසර ඇත.  අසනක් සෑම විටම  සගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණසේ 

විධිවිධානයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

                  

පදිංචිය සඳහා වන 

වගාඩනැගිලිවල 

කාමරවල අවම 

වර්ග ප්රමාණය 

35. පදිංචිය සඳහා වන සගාඩනැගිල්ලක වාසයට සුදුසු ඕනෑම කාමරයක් 6 වන 

උපසල්ඛ්නසේ “අ” ආකෘතියට අනුකුල වියයුතු අතර,  කාමරයක වර්ග ප්රමාණය 

බිත්සති අතර මීටර් 2.5 ක අවම වාි ඉඩක් සහිතව වර්ග මීටර් 8.0 ට සනාඅඩු විය යුතුය. 

         (අ)   බිත්සති අතර මීටර් 1.8 ක අවම වාි ඉඩකඩක් සහිතව අවම වර්ග    ප්රමාණය 

මීටර් 5.0 ක් මුළුතැන්සගය සඳහා තිබිය යුතුය. 
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 (ආ)   වර්ග මී ටර් 2.5 ට සනාවැඩි වර්ග ප්රමාණයක් තිබිය යුතු ගබඩා සහෝ පාවිච්චිය 

පිණිස ඇති කාමරද 

         (ඇ)   37 වන නියමසේ නිශ්චිතව සඳහන් යම් කාමරයක්ද, 

 

වැසිකිළි,         දිය 

වැසිකිළි හා නාන 

කාමරවල අවම 

ප්රමාණය 

36.  ියළුම සගාඩනැගිලිවල ඇති වැිකිළිවල සහ නාන කාමරවල ප්රමාණයන් පහත පරිදි 

විය යුතුය. 

          (අ)  පාදස්තල වර්ගසේ වැිකිළි සවිකූරු සහිතව ජලමුද්රිත වැිකිළියක් සහෝ 

වැිකිළියක් සම්බන්ධසයන් වූ විට අවම ප්රමාණය මීටර් 1.7 x 1 ක්ද, 

          (ආ)  පාදස්තල වර්ගසේ වැිකිළි සවිකූරු හැර, සවිකූරු සහිත ජල මුද්රිත වැිකිළි 

සහෝ වැිකිළි සම්බන්ධසයන් වූ විට අවම ප්රමාණය මීටර්      1.3 x 1 ක්ද, 

          (ඇ)  නාන කාමරයට අයත්ස ප්රසේශය සම්බන්ධසයන් වූ විට මීටර් 0.8 කට සනාඅඩු 

පළලක් ඇති වර්ග මීටර් 1.5 කට සනාඅඩු ප්රමාණයක්ද සහ 

           (ඈ)   නාන කාමරය සවිකූරු සහිත වැිකිළියක් සම්බන්ධසයන් වූ විට මීටර් 1.7 x 1 

ක අවම ප්රමාණය සහිත වර්ග මීටර් 2.0 කට සනාඅඩු ප්රමාණයක්ද තිබිය 

යුතුය. 

• මීට අමතරව 6 වන උසල්ඛ්නසේ “ආ” ආකෘතිය අනුගමනය කළ යුතුය. 

 

වන්වාසික 

වගාඩනැගිලිවල 

කාමරවල උස 

37.  (1)   සන්වාික සගාඩනැගිලිවල කාමරවල අවම උස පහත සඳහන් පරිදි විය යුතුය. 

                 (අ)  සාලය හා නිදන කාමර සඳහා සාමානය උස මීටර් 2.8 ක් හා අවම ස්ථානය 

මීටර් 2.4 කට සනාඅඩු විය යුතුය. 

                 (ආ)  මුළුතැන්සගය සඳහා සාමානය උස මීටර් 2.8 ක්  හා අවම ස්ථානය මීටර් 

2.4 කට සනාඅඩු විය යුතුය.   

                  (ඇ) නාන කාමර, වැිකිළි, දිය වැිකිළි, වැරැන්ඩා, බැල්කනි, තට්ටු සහ ගරාජ 

සඳහා උස මීටර් 2.2 කට සනාඅඩු ප්රමාණයක්ද විය යුතුය. 

 

සාප්පපු (2) සාප්තපුවක බිම් මහසල් කාමරවල උස මීටර් 3.1 කට සනාඅඩු වියයුතු අතර, 

ඉහළ මහසල් කාමරවල සාමානය උස මීටර්     2.8 ක්  හා අවම ස්ථානය මීටර් 

2.4 කටද සනාඅඩු විය යුතුය. 
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පාසැල් (3) පාසැලක පංති කාමරවල සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම ස්ථානය මීටර් 2.5 

කටද සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

වරෝහල් (4) සරෝහලක සරෝගීන් සඳහා සන්වාික ඉඩකඩ සපයනු ලබන කාමරවල සාමානය 

උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම ස්ථානය මීටර් 2.8 කටද සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

කර්මාන්තශාලා (5) ඕනෑම ස්වභාවයක තැනැත්සතකු වැඩ කරන කර්මාන්තශාලාවක ඇති කාමරවල 

සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම ස්ථානය මීටර් 2.8 කටද සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

නිවක්තන (6) (අ)  සපාදු ස්ථානයක පිහිටි කාමරවල උස ; 

                නිසක්තනයක පිහිටි කාමරයක උස මීටර් 3.1 කට සනාඅඩු විය යුතුය.  

සපාදු ස්ථානයක පිහිටි නිසක්තනයකට බැල්කනියක් තනා ඇත්සනම්, 

බැල්කනිසේ ඉහළම ස්ථර මට්ටමත්ස, එකී ඉහළම ස්ථර මට්ටම මත ඇති 

සීලිමත්ස අතර උස හා බැල්කනියට යටින් පිහිටි ආසන්නතම මහසල් හා 

බැල්කනිසේ යටි පැත්සත අතර උස, ඒ එක් එක් මට්ටසම්දී මීටර් 3.0 කට 

සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

 

         (ආ)  සපාදු ස්ථානයක පිහිටි නිසක්තනයකදී 7 වන සේදසේ සඳහන් විධිවිධාන 

සපාදු මහජනයා විින් පාවිච්චි සනාකරන වැිකිළි, ගමන් බඩු කාමර, 

මුළුතැන්සගවල්, ආලින්ද සහ කාමර සම්බන්ධසයන් අදාළ සේ. 

 

වවනත් 

වගාඩනැගිලි 

(7) 1 ිට 6 දක්වා සේදවල නිශ්චිතව සඳහන් සගාඩනැගිලිවල හැර, සවනත්ස 

සගාඩනැගිල්ලක බිම් මහසල් කාමරවල උස මීටර් 2.8 ක උසක් සහ ඉහළ 

මහසල් ඕනෑම සකාටසක් මීටර් 2.4 කට සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

(අ)  සම් හැර ඕනෑම වහලයක සකාටසක් විවෘතව හා ආවරණය වූ සගවත්සතක් 

වශසයන් ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නම් මීටර් 2.6 කටද, 

                             නැතසහාත්ස 

(ආ)  වාහන නතර කිරීසම් පරමාර්ථසයන් පාවිච්චියට ගනු ලබන්සන් නම්, මීටර් 
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2.4 කටද සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

පතුල් මහල් (8) පතුල් මහල යන්සනන් සම්ූර්ණසයන් සහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් මහසල් ිට 

සහ ඉඩසම් මායිම්වල ිට මීටර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද සහෝ සැලසුම් කරන 

ලද මහලකි.  බිම් මට්ටසම් ිට 1/3 ක සකාටසක් සපාසළාසවන් මතුපිට තිසබන 

අවස්ථාවක එම පතුල් මහල භාවිතාවන් සඳහා සයාදාගත හැකි අතර, එහි අවම 

උස පහත සඳහන් පරිදි සේ.  

 පතුල් මහල සම්ූර්ණසයන්ම බිම් මට්ටසමන් පහළ ඇති විට එහි 

භාවිතයන් වන්සන් ගබඩා  පහසුකම්, වාහන නැවතුම් හා අසනකුත්ස 

උපසයෝගිතා සස්වාවන් සඳහා අවම උස මීටර් 2.6 ක් සේ.    
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  පතුල් මහල ඉහත භාවිතයන්ට හැර සවනත්ස භාවිතයන් සඳහා සයාදා 

ගන්සන් නම්, ඒ සඳහා අධිකාරිය නියම කරනු ලබන සකාන්සේි සහ 

නියමයන්ට අනුකූලව නිර්සේශයන් ලබාගත යුතුය.  

(අ) සාප්තපු, කාර්යාල, වාණිජ සගාඩනැගිලි, නිෂප්ාදන යන්සත්රෝපකරණ  කාමර 

සහෝ එවැනි කාර්ය සඳහා ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නම්, මීටර් 3 

කටද, 

 

වාහන නතර කිරීවම් 

ප්රවේශවල වාසි උස 

(9) 7 සහ 8 වන සේදවල ඇතුළත්ස විධිවිධාන සකසස් වුවද ප්රධාන වශසයන් වාහන 

නතර කිරීසම් පරමාර්ථය සඳහා ප්රසයෝජනයට ගනු ලැබූ සහෝ ප්ර සයෝජනයට 

ගැනීමට අදහස් කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක ඕනෑම සකාටසක අවම වාි උස 

සීලිමක, බාල්කවල,  නලවල, ජලනිකුතු ශීර්ෂවල, සස්වා නලවල, ආසලෝක 

පේධති, නිරවුරු සහ එවැනි සේවල යටි පැත්සතද  ඇතුළුව මීටර් 2.2 ට අඩු 

සනාවිය යුතුය. 

 

තරප්පපු හා ඇතුල් 

මංවල පළල හා උස 

38.  i.      35 වන නියමය අනුව ඉදිකරන ලද යම් ඉදිකිරීමක් ආවරණික පිය මඟක උස 

මීටර් 2.8 කට අඩු සනාවිය යුතුය.  සමම උසට පහළින් පහත සඳහන් 

අයිතමයන්සේ යටි පැත්සත පියමසගහි ඇතිරීමට ඉහළින් මීටර් 2.5 කට අඩු 

සනාවන්සන් නම්, එම අයිතමයන් පමණක් ඉදිරියට සනරා තැබිය හැකිය. 

                   (අ)    බාල්ක 

                   (ආ)   තරප්තපු සපළ හා තරප්තපු සපළ නැවතුම් 

                   (ඇ)   තිර  

                   (ඈ)   සංඥා පුවරු හා ප්රචාරක දැන්වීම් 

 

       ii.   යම් තරප්තපු සපළක සහෝ ආවරණිත පියමගක නිර්බාධිත පළල  සඳහා 8 වන 

උපසල්ඛ්නසේ නිසයෝගයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

 

වායුසමීකරණ 

යාන්ික සංවාතන 

වහෝ ගිනි ආරක්ෂණ 

පේධතියක් සවි 

කිරීම, පුළුල් කිරීම 

39. යම් සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි සකාටසක යම් වායුසමීකරණ, යාන්ික සංවාතන සහෝ 

ගිනි ආරක්ෂක පේධතියක් සවිකළ යුතු නම්, එවැනි යම් පේධතියක් පුළුල් කළයුතු සහෝ 

සවනස් කළයුතු නම්, අවස්ථානුකූලව එම සවි කිරීසම්, පුළුල් කිරීසම් හා සවනස් කිරීසම් 

පිරිසැලැස්ම සහෝ සවිස්තර සැලසුම්, සවි කිරීම්, පුළුල් කිරීම් සහෝ සවනස් කිරීම් කිරීමට 

මත්සසතන් අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස පුේගලයාසගන් ලබාගත්ස සහතිකයක්ද සමඟ එම 
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වහෝ වවනස් කිරීම  පේධතිය සවි කිරීමට, පුළුල් කිරීමට සහෝ සවනස් කිරීමට නියමිත සගාඩනැගිල්සල් 

සැලසුම් 17 වන නියමය යටසත්ස සපයා තිබුණද, අනුමැතිය සඳහා අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස 

කළයුතුය. 

 

යාන්ිකව ආසලෝකය හා වාතාරය සපයන අවස්ථාවක සගාඩනැගිල්සල් මහල්හි වර්ග 

ප්රමාණසයන් 1/3 කටවත්ස ස්වාභාවික ආසලෝකය හා වාතාරය සැපසයන සලස සැලසුම් 

කළයුතුය. 

 

      නමුත්ස  සපාළව යට ිදු කරනු ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා 100% යාන්ිකව ආසලෝකය හා 

වාතාරය සැපයිය යුතු අතර, අවශය පරිදි සජනසර්ටර් සයාදාගනිමින් හදිි විදුලි 

බිඳවැටීම් සඳහා අතිසර්ක පහසුකම් සැලිය යුතුය. 

 

වන්වාසික 

කාමරයක් සඳහා 

යාන්ික සංවාතන 

සැපයීම 

40.   (1) යම් සගාඩනැගිල්ලක වා සැකසීම, යාන්ික සංවාතනය සහෝ කෘතිම 

ආසලෝකකරණයක් සවි කරන සහෝ සවි කිරීමට අදහස් කරන අවස්ථාවක;                 

                (අ)  එසස් සවි කිරීම, සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි සකාටසක පදිංචිසේ ඇති විසශ්ෂ 

ස්වරූපය සැලකිල්ලට ගනිමින් සමම නියමයන්හි  අදාළ විධිවිධාන හා 

අනුකූල වන්සන් නම් සහ  

                (ආ) සගාඩනැගිල්සල් අයිතිකරු වා සැකසීසම් ඒකකය, යාන්ික සංවාතන 

පේධතිය සහෝ කෘතිම ආසලෝකය තවදුරටත්ස පාවිච්චි සනාකරන විටදී 

සමම නියමයන්හි අදාළ අසනකුත්ස විධිවිධානය හා මුළුමනින්ම  එකඟ 

වන බවට සහතික සවමින් සන්වාික සනාවන සගාඩනැගිල්සල් 

අයිතිකරු අධිකාරියට සපාසරාන්දුවී, ඒ සඳහා අවශය ඉඩකඩ පහසුකම් 

සපයා සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතන් විින් සහතික කර ඇත්සනම් ස්වභාවික 

ආසලෝකයට සංවාතනයට අදාළ සමම නියමයන්හි විධිවිධාන අධිකාරිසේ 

අභිමතය පරිදි  සාධාරණ යැයි හැ සේ නම්, අත්සහැර දැමිය හැකිය.  

නැතසහාත්ස සවනස් කළ හැකිය. 

 

        (2) පැයකට අවම වශසයන් වා සවනස්කම් 3 ක් සපයමින් යාන්ික ක්රමවලින් පිරිිදු 

වාතය ලබාගන්නා, සන්වාික පරමාර්ථ සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන කාමරයක, 

ස්වභාවික සංවාතනය ප්රභවයන්හි විවර ප්රසේශය අවස්ථානුරූපව 22 වන 

නියමසේ “අ” ිට “ඇ” සේදවල නිශච්ිතව දක්වන ප්රමාණසයන් අඩක් දක්වා අඩු 

කළ හැකිය.  එසහත්ස එය කවර විසටකවත්ස වර්ග මීටර් 0.5 ට වඩා අඩු සනාවිය 
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යුතුය. 

 

යාන්ිකව 

සංවාතනය කළයුතු 

අවනක් කාමර 

41.  40 වන වගන්තිසේ (2) වන සේදසේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති ආකාරසයන් හැර; 

        (අ)  සමම නියමයන් යටසත්ස ස්වභාවික සංවාතනය සඳහා අදාළ අවශයතා සනාසපුරන 

ලද සෑම කාමරයකටම තරප්තපු සපළකටම, ආලින්දයකටම සහෝ ප්රසේශ 

ශාලාවකටමත්ස, 

        (ආ) අන් අවස්ථාවලදී සමම නියමයන්සේ සවනත්ස විධිවිධානවලට අනුකූලව සහෝ 

අවස්ථානුරූපව අධිකාරියට අවශය පරිදිත්ස යාන්ික සංවාතනය සැපයිය යුතුය.    

     

වා සැකසුම වහෝ 

වවනත් සංවාතන 

පේධතියක් සඳහා 

සැලසුම්  

42. (අ)  වා සැකසුමක්, යාන්ික සංවාතනයක් සහෝ සවනත්ස සංවාතන පේධතියක් සවි 

කිරීම, පුළුල් කිරීම සහෝ සවනස් කිරීම සඳහා වන සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සතා විින් පිළිසයල සකාට සමම නියමයන්සේ අදාළ විධිවිධානවලට 

අනුකූලව අනුමැතිය සඳහා අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.   

         (ආ) සගාඩනැගිල්සල් උස මහල් 5 ක් සහෝ මීටර් 15 ක් ඉක්මවන්සන් නම්, සසෝපාන    

සඳහා හා යාන්ික ආසලෝක හා වා සැකසීම පිණිස හදිි අවශයතා විදුලි ජනක 

හා සම්සේෂණ ස්ථානගත කළයුතුය. 

 

සනීපාරක්ෂාව  ජලසම්පාදනය හා පල්වදෝරුව 43.  1. සෑම සගාඩනැගිල්ලක්ම පවත්සනා සපාදු ජලසම්පාදන පේධතියකට සම්බන්ධ වන 

ආරක්ිත ජලසම්පාදන පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

 

        2. සපාදු ජලසම්පාදන පේධතියකට සම්බන්ධ කිරීමට සනාහැකි අවස්ථාවලදී 

සපෞේගලික ප්රභවයක් හා සම්බන්ධ පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

 

        3. සගාඩනැගිල්සල් පිහිටීම සහ ප්රසේශසේ අසනක් බිම් සලකුණු සැලකිල්ලට 

ගැනීසම්දී ජලසම්පාදනය විධිමත්ස සනාවන බව අධිකාරියට හැඟීයන අවස්ථාවක ඒ 

අවස්ථාසේදී නිශච්ිතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි ධාරිතාවක් සහිත ජලය ගබඩා 

කිරීසම් ටැංකිද අවශය සපාම්පද සෑම සගාඩනැගිල්ලකටම සැපයිය යුතුය. 

 

        4.  (අ)   පානීය ජලය සැපයීම සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන ළිඳක්, ගවර වලක ිට සහෝ 
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ූතික ටැංකිසයහි සපඟවුම් වලක ිට මීටර් 15.0 කට අඩු දුරකින් 

සනාපිහිටිය යුතු අතර, මායිසම් ිට අවම වශසයන් මීටර් 1 ක දුරක් තබා  

ඉදිකිරීම් කළ යුතුය. 

               (ආ)  නල ජලය සනාමැති ප්රසේශයකදී  වුවත්ස ගවර වලකින් සහෝ සපඟවුම් වලක 

ූතික ටැංකියකින් මීටර් 10 ක් ඈතින් ස්ථානගත කිරීම සුදුසුකම්ලත්ස භූ 

විදයාඥසයකුසේ සහෝ අදාළ ප්රසේශසේ සසෞඛ්ය වවදය නිලධාරියාසේ 

නිර්සේශ මත සලකා බැලිය හැකිය. 

                (ඇ) සපාදු නල ජල සම්පාදන පේධතියක් සවි කරනු ලැබ නැති ප්රසේශවල සහෝ 

ක්රියාත්සමක වන එවැනි සයෝජනාවක් සනාමැති ප්රසේශවල බිම් කට්ටිසේ 

අවම වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250 ක් විය යුතුය. 

                (ඈ) නල ජලය සනාමැති ප්රසේශවල සහාධිපතය සේපළ සඳහා පිරිපහදුවක් 

තැනිය යුතු අතර, ඒ සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරිසේ සහ ජලාපවහන 

මණ්ඩලසේ අනුමැතිය ලබාගත යුතුය. 
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සනීපාරක්ෂක 

පහසුව 

44.  1.  සෑම වාසස්ථාන ඒකකයකට අඩු තරමින් එක් දිය වැිකිළියක්වත්ස තිබිය යුතු අතර, 

සවනත්ස සෑම සගාඩනැගිල්ලකටම ප්රමාණවත්ස සංඛ්යාවකින් දිය වැිකිළි, 

කැිකිළි, සදවුම් භාජන සහ සවනත්ස සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයනු ලැබ තිබිය 

යුතුය.   සැපයිය යුතු දිය වැිකිළි, සදවුම් භාජන සහ සවනත්ස සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් සංඛ්යාව 6 වන උපසල්ඛ්නසේ “ඇ” ආකෘතිය පරිදි විය යුතුය. 

 

ඝන අපද්රවය 

කළමනාකරණය 

 

        2. මහල් 5 ක් සහෝ ඒකක 10 කින් යුත්ස සගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන අවස්ථාවන්හිදී 

අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනසේ නිර්සේශ ලබාගත යුතුය.  

 

හරිත වගාඩනැගිලි 

සහතිකකරණය 

සඳහා ලියාපදිංචි වීම 

45. (1) හරිත සංකල්පය අනුව සංවර්ධන බලපත්රය ලබාගැනීම සඳහා සගාඩනැගිලි සැලසුම් 

අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්ස කරන අවස්ථාසේදී යාවත්සකාලීන හරිත සහතිකය 

(Privisional Green Certificate)  ලබාගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

   

විධිමත් 

සැලසුම්කරණ 

අනුමැතිය 

46.  (1)  සෑම සංවර්ධන අවසරපත්රයක්ම ලිඛිත විය යුතු අතර, එය එහි විස්තර  සීමාවන්ට  

හා සකාන්සේිවලට යටත්ස විය යුතුය. 

        (2)  විධිමත්ස ලිඛිත අවසරය නිකුත්ස කරනු ලබන්සන් අවසන් සැලසුම්  නිි පිළිසවලින් 

තිබීසමන් හා අදාළ ගාස්තු සගවීසමන් පසුවය. 

         (3) සමම අවසර පත්රසේ වලංගු කාලය වර්ෂ සදකකට සීමාවන අතර, අයදුම්කරුසේ 

ඉල්ලීම  මත හා ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇත්සනම්, එම වලංගු කාලය වසරින් වසර 

තවත්ස වසර 3 ක උපරිමයක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැක. සම් සඳහා I උපසල්ඛ්නසේ 

“ඊ” අයදුම්පත මගින් ඉල්ලීමක් අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

                තවද අනුමැතිය ලබා ප්රථම වසර සදක තුළ ඉදිකිරීම් අරඹා සනාමැති නම් නව 

බලපත්රයක් ලබාගත යුතුය. 

 

වගාඩනැගිලි වැඩ 

වහෝ යම් සංවර්ධන 

කටයුත්තක්  

කරවගන යාවම්දී 

සිදුවන වැරදි 

47.   (1)  යම් සගාඩනැගිලි වැඩක් සහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක් අරඹනු ලැබ ඇති, 

කරසගන  යනු ලැබ ඇති සහෝ යළි අරඹනු ලැබ ඇති පරිරයක අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු සහෝ සංවර්ධකයකු ඔහු  සහෝ ඇය, 

             (අ) 15 වන සරගුලාිසේ විධිවිධානවලට අනුකූලවීම උල්ලංඝනය කරන්සන් නම් 

සහ 
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             (ආ)  එම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වන සැලසුම් සහෝ සැලසුම් පිළිසයල කළ අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාසේ සස්වය සනාලබා යම් සගාඩනැගිලි වැඩක් සහෝ 

සංවර්ධන කටයුත්සතක් ආරම්භ කිරීම, කරසගන යාම සහෝ යළි ආරම්භ 

කිරීම කරන්සන් නම් සහෝ 48 වන නියමසේ (ඇ) සේදසේ විධිවිධානවලට 

අනුකූලව එම සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 83 වන නියමසේ 

(1) වන සේදය යටසත්ස පත්ස කරනු ලැබූ සවනත්ස අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සසතකුසේ සස්වය සනාලබා අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාසේ 

සස්වය  නවතනු ලබන්සන් නම්,  සමම නියමය යටසත්ස යම් වරදකට 

වරදකරු විය යුතුය. 

 

        (2) සමම නියමසේ විධිවිධාන යටසත්ස වරදකට වරදකරු වන අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු  සහෝ සංවර්ධකයකු වරදකරු කරනු ලැබීසමන් පසුව, නීතිසේ 28 

වන වගන්තිසයන් නියම කරනු ලැබ ඇති දණ්ඩනයකට යටත්ස විය යුතුය. 

 

අපවහනය 48. ියළු පල්සදෝරු හා අපවිත්ර ජල පිටවීසම් මාර්ග පවත්සනා පල්සදෝරු පේධතියකට 

සම්බන්ධ කළයුතු අතර, යම් විසශ්ිත අවස්ථාවන්හිදී පල්සදෝරුව හා අපවිත්ර ජලය 

සපාදු පල්සදෝරු පේධතියකට සම්බන්ධ කිරීමට මත්සසතන් ඒවා පිළිගත හැකි 

ප්රමිතියකට සගන ඒම සඳහා ූර්ව ප්රතිකාර්යනයක් කිරීමට අධිකාරියට අවශය විය 

හැකිය.  

 

             (අ)  සපාදු පල්සදෝරු පේධතියක් සනාමැතිවිට සහෝ සපාදු පල්සදෝරු පේධතියකට 

පිටවීසම් මාර්ග සම්බන්ධ කළ සනාහැකි බව අධිකාරිසේ මතය වන කල්හි 

පල්සදෝරුව ගවර වලක් සහෝ ූතික ටැංකියක් මගින් බැහැර කළ යුතුය. 

 

             (ආ) සපාදු පල්සදෝරු බැහැර කිරීසම් පේධති සනාමැති හා ඇසුරුම් ප්රතිකාර්යන 

පිරියත සැපයීමට අදහස් කර සනාමැති ප්රසේශවල පිහිටි නිවාස   සයෝජනා 

ක්රම සම්බන්ධසයන් වූ විට, සපාදු ූතික ටැංකි හා සපඟවුම් වලවල් එක් 

එක් නිවාස සපාකුරකට එකක් වශසයන් සැපයිය යුතුය.  එනමුදු එවැනි 

නිවාස සපාකුරක තිබිය යුතු නිවාස ඒකක සංඛ්යාව උපරිම වශසයන් 5 කට 

සීමා කළ යුතුය.  සකසස් සවතත්ස සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු විින් විකල්ප 

වැඩපිළිසවලක් සයෝජනා කරන්සන් නම් අධිකාරියට එය සලකා බැලිය 

හැක.  එසහත්ස නිවාස ඒකක සංඛ්යාව 15 කට වඩා වැඩිවන විට ූර්ව 

ප්රතිකාරකයක් ස්ථානගත කළයුතු වන අතර, පිළිගත්ස ප්රමිතියකට අනුකූලව 



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

51 
 

ඉන් බැහැර කරනු ලබන ඝන හා දියර ද්රවය මුදාහැරීම සඳහා සුදුසු 

වැඩපිළිසවලක් සයදිය යුතුය.  

 

             (ඇ)   සපඟවුම් වලක් මාර්ගසයන් අප ජලය සුදුසු සලස බැහැර කළ යුතුය. 

 

  



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

52 
 

වැසි දිය 

කළමණාකරණය 

හා ජලය  ෙැසයාම. 

49. වැි ජලය රැස් කිරීම සහ වහලසේ සපාසළාවට එක එල්සල් පතිත වන වැි ජල 

ප්රමාණය අවම කිරීම අරමුණු සකාට ියළුම ආකාරසේ පැතලි, වක්ර, තනි, සදපළ සහෝ 

ිේපළ වහලවලට සවි කරනු ලැබ, සුදුසු ප්රමාණවලින් සකසා ඇති පීලි,ජලය සනාරඳන 

ආනතියක් සහිතව නල සහ ආශ්රිත සකාටස්වලින් කාන්දුවීම සහෝ පිටාර ගැලීම 

වැළසකන අන්දමට, දැනට පවත්සනා සහ සයෝජිත සෑම සගාඩනැගිල්ලක් ඉදිවිය යුතුය. 

         (1)   වැි ජලය බැහැර කිරීම සම්බන්ධසයන් පහත දැක්සවන දෑ නීති විසරෝධී 

වන්සන්ය. 

                    (අ)     වහලසයන් සෘජුවම වීි කාණුවට බැහැර කිරීම. 

                   (ආ)   ූතික ටැංකියක දිය බස්නා වලකට / ප්රතිසරෝපණ සහෝ   සපාදු කැලි 

කසල අපවහන පේධතියකට සහෝ සම්බන්ධ කිරීම. 

                      (ඇ)    යාබද භූමියකට මුදාහැරීම. 

          (2) සගාඩනැගිල්සල් සහෝ යාබද සගාඩනැගිලිවල බිත්සතිවලට සහෝ අත්සතිවාරමට 

සතතමනය උරා සනාගන්නා ආකාරසයන් ිදු විය යුතුය. 

          (3)  රැස් කරනු ලබන ජලය, ජල රැඳවුම් සදසට සයාමු කළයුතුය.අවශය සමතුලිත 

වැි ජල රැඳවුම් සඳහා සංවර්ධනකරු එකඟ විය යුතුය. 

          (4) අවම වැි ජල රැඳවුම් සපුරාලීසමන් පසු අතිරික්ත ජලය වීි කාණුවට සහෝ 

අනුමත පිටාරයකට සහෝ මුදාහැරිය හැකිය. 

• ගැසට් අංක: 1597/8- 2009.04.17 දිනැති ගැසට් නිසේදනසේ VII වන 

උපසල්ඛ්නසේ සඳහන් නිසයෝගවලට  අනුකුල වියයුතුය. 
 

 

ඝන අපද්රවය ෙැහැර 

කිරීම 

50. යම් පරිරයක් ඇතුළත සහෝ යම් ප්රිේධ ස්ථානයක උත්සපාදනය වන අපද්රවය 

මහජනතාවසේ සසෞඛ්යයට සහෝ පරිසරයට අනතුරු වන ආකාරයට එකතු කිරීම සහෝ 

බැහැර කිරීම සනාකළ යුතුය. හඳුනාසගන ඇති කිිඳු අපද්රවයයක් මහජනතාවසේ 

ප්රසයෝජනය සඳහා අදහස් කරනු ලබන ප්රසේශයකට සහෝ සතත්ස බිමකට සහෝ පාරිසරික 

වශසයන් සංසේදී සවනත්ස ප්රසේශයකට සහෝ දැමීසමන් බැහැර කිරීම සනාකළ යුතුය.  

(අංක: 1459/20 දරණ 2006 අසගෝස්තු මස 23 වන දින ගැසට් නිසේදනයට අනුව) 
 

යම් සංවර්ධනයක් මහල් 5 ක්, ඒකක 10 ක් සහෝ ව.මී. 1000 ක් ඉක්මවන්සන් නම්, 

අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනසේ අපද්රවය 

කළමනාකරණ අංශසේ නිර්සේශය ලබාගත යුතුය. 
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විදුලි හා ජල නල 

වැඩ 

51. යම් සගාඩනැගිල්ලක සහෝ පරිරයක ියළු විදුලි හා ජලනල වැඩ තත්ස කාර්යය සඳහා 

අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු විින් කළයුතු අතර, සමම වැඩ එවැනි 

සගාඩනැගිල්ලක සහෝ පරිරයක් තුළ උපරිම ආරක්ෂාව හා සනීපාරක්ෂක තත්සත්සවය 

සහතික කිරීම සඳහා අධිකාරියට අවශය විය හැකි ප්රමිතිවලට සහ පිරිවිතරයන්ට 

අනුකූල විය යුතුය. 

 

 
 

 

 

අනුකූලතා සහතිකය 

සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම 

IV  වකාටස 

අනුකූලතා සහතිකය සම්ෙන්ධ වරගුලාසි 

52.  අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කිරීම. 

(අ)  නීතිසේ 8  වගන්තිය යටසත්ස අනුකූලතා සහතිකය සඳහා කරනු ලබන සෑම 

ඉල්ලීමක්ම 1 වන උපසල්ඛ්නසේ සඳහන් “ඈ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය 

සවත ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. සමය අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත සවබ් 

අඩවිය ඔස්සස් අයදුම් කළ හැක.   

       www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපසල්ඛ්නයට අනුකූලව සගවිය යුතුය. 

 

ඉඩම් අනුවෙදුම් අනුකූලතා සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ථාසේදී ඉඩම සංවර්ධනය කිරීසම්දී නිකුත්ස කළ 

සකාන්සේි ලිපිසේ සඳහන් ියළු අවශයතා සම්ූර්ණ කර තිබිය යුතුය.  

 

         (අ) ඉඩමක සංවර්ධනයක් සහෝ ඉඩමක උප සබදීමක් සම්බන්ධසයන් වූ විට, 

i. අදාළ වන්සන් නම්, උප සබදීම අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්මට සහෝ 

අවසර පත්රයට අනුකූලව කළ බවට බලයලත්ස 

මිනින්සදෝරුවරසයකුසගන් සහ නගර සැලසුම්කරුසගන් ලබාගත්ස 

සහතිකයක්ද, 

ii. පාරවල්  හා සබෝක්කු තැනිම වැනි සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ ඉංජිසන්රු  

වැඩ අයත්ස වන අවස්ථාවන්හිදී වරලත්ස සහෝ ලියාපදිංචි ිවිල් 

ඉංජිසන්රුවකු විින් සහෝ ආණ්ඩුව විින් ඉංජිසන්රුවකු වශසයන් 

සස්වසේ සයදවීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්සතකු 

http://www.uda.gov.lk/
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විින් සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලසුම්, පිරිවිතර සහ අවසර පත්රයට 

අනුව ඔහුසේ අධීක්ෂණ කටයුතු කරසගන යනු ලැබ ඇති බවට 

සහතිකයක්ද,  

 

සම්ූර්ණ කරන ලද 

වගාඩනැගිල්ලක 

පදිංචිවීමට වපරාතුව 

අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

වහෝ සංවර්ධනකරු 

විසින් කළයුතු රාජකාරි 

 

53. අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්මට අනුව යම් සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක් 

සම්ූර්ණ කිරීසමන් පසු අයිතිකරු, පදිංචිකරු සහෝ සංවර්ධනකරු විින් 

       (අ)  සගාඩනැගිල්ල අළුත්ස එකක් නම් එහි සහෝ එහි සකාටසක පදිංචිවීම සඳහා 

අනුකූලතා සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහාද, 

       (ආ)   සමම නියමය යටසත්ස අනුකූල විය යුතු සැලැසස්මන් සහෝ සැලසුම්වලින් සුළු 

වශසයන් සවනස්වීම නිසා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීමට සනාහැකි වූ 

විට, සගාඩනැගිල්සල් සහෝ ඉන් සකාටසක් තාවකාලිකව පදිංචිවීමට 

බලපත්රයක් ලබාගැනීම සඳහාද ඉල්ලුම් කළයුතුය. 

 

       (ඇ) සගාඩනැගිල්සල් සකාටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකය 

ලබාගැනීසමන් පසුව වුවද සංවර්ධන බලපත්රය මගින් ලබාගත්ස අනුමැතියට 

අනුව එය වලංගුව පවතින්සන් නම් සාමානය පරිදි ඉතිරි සකාටස්වල 

ඉදිකිරිම් කටයුතු කරසගන යා හැකිය. 

 

පදිංචිවීම සඳහා වන 

අනුකූලතා සහතිකය 

54. 18 වන නියමසේ විධිවිධානවලට අනුව සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් සහෝ 

සවනත්ස යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක් සම්බන්ධසයන් අනුමත කරන ලද 

සගාඩනැගිලි සැලසුම් සම්බන්ධ අධිකාරියට සෑම සහතිකයක්ම හා වාර්තාවක්ම 

ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබ ඇති විට සගාඩනැගිල්ලක   එහි සකාටසක් සහෝ සවනයම් 

සංවර්ධන කටයුතුවල නිරතවීම සඳහා  අනුකූලතා සහතිකයක් අධිකාරිය විින් 

ලබාදිය හැකි අතර, එම සහතිකය සමඟ පහත සඳහන් කරුණු සැපයිය යුතුය. 

           (1)  සැලැස්සම් සහෝ සැලසුම්වල සපන්වන ලද ියළු අවශයතා සහ 83 වන  

නියමසේ (ඇ) සේදය යටසත්ස සගාඩනැගිල්සල්,  එහි සකාටසක සහෝ 

සගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්ම පිළිසයල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සතාට සහෝ තැනැත්සතන්ට අධිකාරිය විින් සදන ලද ියළු ලිඛිත 

විධානයන්ට ඔවුන් අනුකූල වී  ඇති බවත්ස, ඒ බවට අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සතාසගන් ලබාගත්ස සහතිකයක් ඉදිරිපත්ස කරන බවත්ස,  

          (2)  සමම නියමයන් යටසත්ස සගවිය යුතු ියළු ගාසත්ු සගවා ඇති බවත්ස,   
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                  (අ)  සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධසයන් අවශය වන්නා වූ සහතික නම්, 

i. සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලැස්මට හා අවසර පත්රයට අනුව 

ඔහුසේ අධීක්ෂණය යටසත්ස කරසගන යනු ලැබ ඇති බවට 

ලියාපදිංචි සහෝ වරලත්ස ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකුසගන් සහෝ 

ආණ්ඩුව විින් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිසයකු වශසයන් සස්වසේ 

සයදවීම සඳහා තීරණය කර ඇති සුදුසුකම් ලබා ඇති 

තැනැත්සසතකුසගන් ලබාගත්ස සහතිකයක්   
 

 ii. සගාඩනැගිලි වැඩවල හැටුම් මූලිකාංග අනුමත 

සැලසුම්වලටත්ස, අවසර පත්රයටත්ස, අනුකූලව හා අධිකාරියට 

ඉදිරිපත්ස කරන ලද පිරිමැවුම්වලට එකඟව ඔහුසේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස ිදු සකරුණු  බවටත්ස සහ සගාඩනැගිලි 

වුහමය වශසයන් ආරක්ෂාකාරී බවටත්ස වරලත්ස සහෝ 

ලියාපදිංචි ිවිල් ඉංජිසන්රුවකුසගන් සහෝ ආණ්ඩුව විින් 

ඉංජිසන්රුවකු වශසයන් සස්වසේ සයදවීම සඳහා හඳුනාගනු 

ලැබූ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්සසතකුසගන් ලබාගත්ස 

සහතිකයක්. 

 

iii. සගාඩනැගිල්සල් යාන්ික, විදුලි, ජලාපවහන, 

වායුසමීකරණ සහෝ සවනත්ස සම්බන්ධිත වැඩ  සඳහා අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතන්සගන් එකී වැඩ ඔවුන්සේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස හා අධිකාරියට අවශය විය හැකි 

ආකාරසයන්  අනුමත සැලසුම් හා පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව 

කරසගන යන ලද බවට සහතික්ද සේ. 

 

 iv. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ  සරගුලාිවලට  අනුකූලව 

අනුමත කරන ලද  වර්ග අඩි 6000 ට වැඩි ියළු ඉදිකිරීම්,  

සරගුලාිවලට අනුකූලව ඉදිකරන්සන්ද යන්න පසුවිපරම් 

කිරීම සඳහා එම සගාඩනැගිලි අනුමත කළ දින ිට වසරක් 

ඇතුළත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසයන් පසුවිපරම් 

වාර්තාවක් ලබාසගන ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. තවද, වසරක් 

ඇතුළත ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට සනාහැකි අවස්ථාවලදී 

සංවර්ධන බලපත්රය දීර්ඝ කරන කාලය අනුව පසුවිපරම් 

සහතිකයද  නැවත ලබාගැනීමට ඉල්ලුම් කළ යුතුය.   
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එවැනි සගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතික 

ලබාගැනීසම්දී පසුවිපරම් වාර්තාව අනිවාර්යය වන අතර, 

එසස් සනාමැති නම්, 5 වන උපසල්ඛ්නසේ සඳහන් සස්වා 

ගාස්තුවකට යටත්ස විය යුතුය.   ඒ සඳහා සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සතා වශසයන් වරලත්ස ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා 

වගකිය යුතුය.  එසස් සනාකරන නිලධාරීන් සම්බන්ධසයන් 

ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ ආයතනය දැනුවත්ස 

කරනු ලැසබ්. 

 

අධිකාරිය විසින් කරනු 

ලෙන පරීක්ෂාවන් 

55.  (1) සභාපති විින් සහෝ ඔහුසේ බලයලත්ස නිසයෝජිතයා විින් යම් 

සගාඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා හා ඉඩමක් වන අවස්ථාසේදී පාවිච්චිය 

සඳහා 54 වන සරගුලාිය යටසත්ස අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත්ස කිරීමට 

මත්සසතන්, යම් සගාඩනැගිලි කාර්යයක් කරසගන යනු ලබන  කවර 

අදියරකදී සහෝ නීතිසේ ියළු විධිවිධානවලට සහ සමම නියමයන්ට 

අනුකූලදැයි නිගමනය කිරීසම් සහ  අනුමත කරන ලද සැලැස්ම සහෝ 

සංවර්ධන කටයුත්සතක් සමම සැලසුම් ඒවා සකස් කරන ලද අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාසේ සහෝ තැනැත්සතන්සේ අවධානය අනුමත 

සැලැස්සමන් සහෝ සමම නියමය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරන ලද  සංවර්ධන 

කටයුත්සතක සවනත්ස සැලසුමකින් බැහැරවන අවස්ථාවන් සකසරහිත්ස, 

නැතසහාත්ස එම සැලසුමට සහෝ සැලසුම්වලට අනුකූලව සංවර්ධන කාර්යය 

සම්ූර්ණ සනාකිරීම සකසරහි සහෝ සමම නියමසේ විධිවිධාන සහෝ අවසර 

පත්රය සහෝ සැලසුම් සහෝ ඒවාසේ සඳහන්  හා ඔහු විින් පිළිපැදිය යුතු 

අවශයතාවයන් සකසරහිත්ස සයාමු කිරීසම් පරමාර්ථය සඳහාත්ස යම් 

සගාඩනැගිල්ලකට සහෝ ඉඩමකට ඇතුළුව එය පරීක්ෂා කර බැලිය හැකිය. 

 

      (2)  අධිකාරිසේ බලයලත්ස නිසයෝජිතයා (1) වන සේදය යටසත්ස යම් 

සගාඩනැගිල්ලකට සහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්සතකට ඇතුල්වී එය පරීක්ෂා 

කිරීමට සපරාතුව එසස් කිරීමට ඇති තම බලය ලිඛිතව ඉදිරිපත්ස සකාට හා 

ප්රදර්ශනය සකාට තමා විින්ම හඳුන්වා දිය යුතුය. 

 

වගාඩනැගිල්ලක 

තාවකාලික පදිංචියක් 

සඳහා ෙලපත්රය 

56.  (1) සගාඩනැගිල්ල අනුමත සැලසුමට සහෝ සැලසුම්වලට පටහැනි වීම නැතසහාත්ස 

අධිකාරිය විින් සැලැස්සම් සහෝ සැලසුම්වල පිටසන් කරන ලද 

අවශයතාවයන් හා එකඟ සනාවීම   සහෝ  සගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධව වැඩ 

සම්ූර්ණ සනාකිරීම නිසා සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි සකාටසක පදිංචිවීම 
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සඳහා අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත්ස සනාකළද එසස් පටහැනි වීම, එකඟ 

සනාවීම සහෝ සම්ූර්ණ සනාකිරීම අධිකාරිසේ මතය අනුව බරපතල 

තත්සත්සවයක් සනාවන්සන් නම්, එය එම කාලය තුළ සගාඩනැගිල්සල් සහෝ 

එහි සකාටසක පදිංචිවී ිටින තැනැත්සතාසේ සහෝ තැන්තන්සේ සුභිේධියට 

හා ආරක්ෂාවට කවරාකාරයකින් සහෝ අනතුරුදායක සනාසේ නම් 

අධිකාරියට එම සගාඩනැගිල්සලහි සහෝ එහි  සකාටසක් මාස හයකට  

සනාවැඩි කාලයකට තාවකාලිකව පදිංචිවීම සඳහා  බලපත්රයක් දීම සහෝ 

බලපත්රය අළුත්ස කිරීම කළ හැකිය. 

 

          (2)  I  වන සේදය යටසත්ස අධිකාරිය විින් සුදුසුයැයි කල්පනා කරනු ලබන 

නියමයන් හා සකාන්සේි මත බලපත්රයක් ලබාදීම සහෝ බලපත්රය අළුත්ස 

කිරීම කරනු ලැබිය හැකි අතර, එම නියමයන් සහෝ සකාන්සේි කිිවක් 

කඩ කරනු ලැබූ විට එම බලපත්රය ප්රතයාදිෂ්ඨ කළ යුතුය. 
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වගාඩනැගිල්ලක පදිංචිය 

සඳහා වන අනුකූලතා 

සහතිකවේ 

අන්තර්ගතයන් හා එය 

ප්රදර්ශනය කිරීම 

57.   (1)   සගාඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය සහෝ එහි 

තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රය මගින් සගාඩනැගිල්ල කවර 

පරමාර්ථයක් සඳහා ඉදිකරනු ලැබුසේදැයි යන්න සඳහන් කළයුතු අතර, 

සගාඩනැගිල්ල අසන්වාික සහෝ බහුකාර්ය සගාඩනැගිල්ලක් වන කල්හි 

සහතිකය සහෝ බලපත්රය මගින් ; 

 

                (අ)  සගාඩනැගිල්ල සකාටස් ගණනාවක් ඇතිව සැලසුම් සකාට අනුමත 

කිරීම සඳහා අරමුණු වූ ප්රසයෝජනය සහෝ ප්රසයෝජනද, 

                (ආ)  ගින්නක් හටගත්ස විට, එයින් සබ්රී යා හැකි මාර්ග කීසදසනක් සඳහාද 

යන්න,   සහ 

                (ඇ)   එක් එක් මහල මගින් දැරිය හැකි උපරිම අවසර දිය හැකි සජීවී භාරයද 

සඳහන් කළයුතුය. 

 

        (2)      අසන්වාික සගාඩනැගිල්ලකදී පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකසේ 

පිටපත්ස සහෝ සගාඩනැගිල්සල් තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රයද 

සගාඩනැගිල්සල් සෑම මහලකම සහෝ සකාටසකම අධිකාරිය විින් 

විධානය කරනු ලැබිය හැකි ආකාරසයන් ගිනි ආරක්ෂක විධානසේ (Fire 

Escape Direction)  පිටපතද බලපත්රය ප්රදර්ශනය කරනු ලබන 

සගාඩනැගිල්සල් නියමිත මහසල් ිට සහෝ සකාටසස් ිට ඇති අනුමත 

ගිනි ආරක්ෂක මාර්ගය සහෝ මාර්ග පැහැදිලිව සපන්වන මහල් සර්ඛ්ා 

සටහනද සමඟ ප්රදර්ශනය කළ යුතුය.  

 

           (3)   පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය සහෝ සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි 

සකාටසක තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රයක් සන්තක කර 

ගැනීසමන් එහි අයිතිකරු සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි සකාටසක  අනුමත 

සැලසුසම් සහෝ සැලසුම්වල පිටසන් කරනු ලැබිය හැකි අදාළ බලසේ 

සහෝ ලිඛිත අවසරයක සහෝ සවනයම් ලිඛිත නීතියක් යටසත්ස 

සගාඩනැගිල්ලට සහෝ එහි යම් සකාටසකට අදාළ විය හැකි 

අවශයතාවන්ට අනුකූල වීසමන් නිදහස් කරනු සනාලැබිය යුතුය. 

 

           (4)  සගාඩනැගිල්සල් ශක්තිමත්සභාවය, සහතිකසේ දක්වන ලද භාරය දැරීමට 
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සනාසෑසහන්සන් නම් සහෝ සහතිකසේ අවසර දී ඇති පරමාර්ථය සඳහා 

සගාඩනැගිලි ප්රසයෝජනයට සනාගන්සන් නම්, සැලසුම්කරණ කමිටුසේ 

තීරණය අනුව සගාඩනැගිල්සල් පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 

අධිකාරිය විින් කැඳවනු ලැබීම සහෝ අවලංගු කිරීම කරනු ලැබිය හැක. 

 

            (5)  සහතිකය නිකුත්ස කරන ලද අවස්ථාසේදී බලාත්සමකව සනාපැවති ලිඛිත 

නීතියකට අනුකූලවීමට සගාඩනැගිල්ල අසපාසහාසත්ස වන විටදී 

සගාඩනැගිල්සල් පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 4 වන සේදය 

යටසත්ස ආපසු සනාකැඳවිය යුතුය. 

 

            (6)  සගාඩනැගිල්ල තුළ සහෝ එහි සකාටසක ගිනි අනතුරු වැඩිවීමට ඉඩ ඇති 

සහෝ පරිසරයට අහිතකර අයුරින් සහෝ   වාහන තදබදයකට සහ්තුවන 

අයුරින් අනුකූලතා සහතිකසේ සඳහන් පරමාරථය හැර සවනත්ස 

පරමාර්තයක් සඳහා සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් පාවිච්චියට ගනු 

ලබන්සන්නම්, සගාඩනැගිල්සල්  සහෝ එහි සකාටසක අයිතිකරු විින් 

එම පරමාර්ථය ගැන සහෝ අදහස් කරන ලද පාවිච්චිය ගැන අධිකාරියට 

දැන්විය  යුතු අතර, අධිකාරිය එම පරමාර්ථය සහෝ පාවිච්චිය 

සම්බන්ධසයන් සදනු ලැබිය හැකි ියළු විධානයන් හා එකඟව සමම 

නියමයන් මගින් කළයුතු යම් අවශය වන්නාවූ සගාඩනැගිලි වැඩ 

සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් එම පරමාර්ථය සහෝ පාවිච්චිය සඳහා 

සයෝගය වන  පරිදි ිදු කරසගන යා යුතුය. 

 

              (7) සපෞේගලික පදිංචි නිවසක් සනාවන සගාඩනැගිල්ලක පිටවීසම් මාර්ගයක් 

සහෝ සගාඩනැගිල්සල් තරප්තපු සපළකට ඇති සෑම සදාර විවරයක්මත්ස සහ 

සගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහයට අනුකූලව එහි 

සපයනු ලැබ ඇති අසනක් ියළු ගින්සනන් සබ්රීසම් මාර්ගත්ස, ගිනි 

නිවීසම් ප්රධානියාට අන් අයුරකින් අවශය වන්සන් නම් විනා, 

සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් පාවිච්චියට ගැනීසම්දී සහෝ පදිංචියට 

ගැනීසම්දී අවහිර කිරීම සහෝ බාධා කිරීම සනාකළ යුතුය. 

 

වගාඩනැගිලි වැඩ 

සම්ූර්ණ කිරීවමන් පසුව 

58.  යම් සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි සකාටසක් අයිතිකරු, පදිංචිකරු සහෝ සංවර්ධකයා 

සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස නිවාස සංවර්ධනයක සකාටසක් සහෝ සවනත්ස 

යම් සගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක සකාටසක් වන විටදී කිිඳු සාධාරණ සහ්තුවක් 
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සිදුවන  වැරදි සනාමැතිව 15 වන නියමසේ විධිවිධානය  හා 53 වන නියමසේ හා 57. (2, 6 සහ 

7) සේදයන් උල්ලංඝනය කරන්සන් නම් සහෝ ඒවාට අනුකූල වීමට අසපාසහාසත්ස 

වන්සන් නම්, නීතිය යටසත්ස වරදකට වරදකරු වන අතර, වරදකරු කරනු 

ලැබීසමන් පසුව නීතිසේ 28 වන වගන්තිසේ විස්තර සකසරන දණ්ඩනයකට 

යටත්ස විය යුතුය. 
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යම් වගාඩනැගිල්ලක 

වහෝ යම් බිම් කට්ටියක 

අනවසරවයන් පදිංචිවීම 

වහෝ ප්රවයෝජනයට 

ගැනීම 

59. (1) අනුකූලතා සහතිකයක් සනාමැතිව කිිම තැනැත්සසතකු සගාඩනැගිල්ලක සහෝ 

එහි සකාටසක පදිංචිවීම සහෝ සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක පදිංචිය 

සඳහා අවසර දීම සහෝ යම් ඒකාබේධ සහෝ උප සබදීමකට යටත්ස බිම් 

කට්ටියක යම් ඉදිකිරීමක්  කිරීම සනාකළ යුතුය. 

         (2)  1 වන සේදසේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන ඕනෑම තැනැත්සතකු 1984 අංක 

44 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංසශෝධිත) පනසත්ස II වන 

සකාටසස්  8 වන වගන්තිය යටසත්ස වරදකට වරදකරු විය යුතුය. 

         (3) අනුකූලතා සහතිකය ලබා සනාසගන භාවිතා කිරීම සහෝ ප්රසයෝජනයට ගැනීම 

වරදක් වන අතර,  ඒ සඳහා සස්වා ගාස්තුවකට යටත්ස වන අතර, ඊට අදාළ 

සස්වා ගාස්තුව 5 වන උපසල්ඛ්නසේ  දක්වා ඇත.  

         (4) අනවසරසයන් ඉදිකිරිම් කරන ලද සකාටසක් සංවර්ධන සරගුලාි අනුව 

සරගුලාිගත කළ සනාහැකි නම් එය අධිකාරිසේ සේපළක් බවට පත්ස 

වන්සන්ය. 

ප්රසිේධ වගාඩනැගිලි 

සහතිකය 

60. (1)  පදිංචිකරුවන්සේ පැටවුම පුේගලයන් පන්ියයකට වඩා වැඩිවන 

සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු සහෝ 

සංවර්ධකයකු විින් සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි සකාටසක පදිංචිවීම 

සඳහා අනුකූලතා සහතිකයට වැඩිමනත්ස වශසයන් අධිකාරිසයන් ප්රිේධ 

සගාඩනැගිලි සහතිකයකට අයදුම්සකාට එය ලබාගත යුතුය.  අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු සහෝ සංවර්ධකයා විින් එසස් පදිංචිවීම සඳහා බලය සදන 

ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකය සනාලබා සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි 

සකාටසක පදිංචිවීම සහෝ එය ප්රසයෝජනයට ගැනීම සනාකළ යුතු අතර, 

සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් පදිංචිවීමට සහෝ ප්රසයෝජනයට 

ගැනීමට අවසර සනාදිය යුතුය. 

          (2)    ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකය එහි නිශ්චිතව සඳහන් පරිදි අවුරුදු පහකට 

සනාවැඩි කාලයකට වලංගු විය යුතුය.  තවද, එහි අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

සහෝ සංවර්ධකයා විින් කරන ලද ඉල්ලීමක් මත අළුත්ස කරනු ලැබිය 

හැකිය.  එබඳු ඉල්ලීමක් කළ යුත්සසත්ස වලංගු අවසර පත්රය ඉකුත්සවීමට 

සදමාසයකට සපරාතුවය. 

           (3)   පදිංචිකරුවන්සේ පැටවුම පුේගලයන් පන්ියයක් ඉක්මවන ප්රිේධ 

සගාඩනැගිලි සහතිකයක් අධිකාරිය විින් නිකුත්ස කිරීම සහෝ අළුත්ස කිරිම 

සඳහා සකසරන අයදුම් පත්රය සමඟ,           
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      (අ)  සගාඩනැගිල්ලක වුහමය වශසයන් පුේගලයන් පන්ියයකට වැඩි 

පදිංචිකරුවන් සංඛ්යාවකසේ බරක් දැරීමට තරම් ශක්තිමත්ස බව ස්ිර 

කරමින් සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සසතකුසගන් ලබාගත්ස සහතිකයක්ද සමඟ, 

     (ආ) පැහැදිලි වර්ණවලින් පහත සඳහන් විස්තර දක්වමින් 1:200 පරිමාණයට අඳින 

ලද සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි   සකාටසකට අයිතිකරුසේ සහෝ ඔහුසේ 

නිසයෝජිතයා විින් සහතික කරන ලද සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි සකාටසක 

සෑම මහලකම සැලැස්සම් පිටපත්ස හතරක්ද, 

i. සගාඩනැගිල්සලන් සහෝ එහි සකාටසකින් අසප්තක්ිත ප්රසයෝජනය හා 

පදිංචිකරුවන්සේ පැටවුමද, 

ii. සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස සඳහා අනුමත ගින්සනන් සබ්රීසම් 

උපක්රම හා ගින්සනන් සබ්රීසම් මාර්ග සමන්ම ප්රධාන ගිනි නිවීසම් 

නිලධාරී විින් සගාඩනැගිලි සඳහා ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහසේ පරිදි 

ඊට සම්බන්ධ සවනත්ස අවශයතාවන්ද, 

iii. සගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය සහෝ ප්රධාන ගිනි 

නිවීසම් නිලධාරියාට අනුව සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි   සකාටසක 

ඇති ගිනි නිවීසම් උපකරණවල සවිසකාට ඇති ස්ථාන හා ඒවාසේ 

වර්ගයද, 

 iv. සෑම ජසන්ලයකමත්ස, ආසලෝකය, ස්වභාවික සංවාතනය, 

වායුසමීකරණ පේධති සඳහා සෑම බාහිර බිත්සතියකම ඇති සවනත්ස 

විවරවලත්ස, තිසබ් නම් අසනකුත්ස  සංවාතන මාර්ගවලත්ස පිහිටීම සහ 

ඒවාසේ විශාලත්සවයද සහ 

v. සෑම ඔසවනයකම විදුලි සසෝපානයකම ගිනි ආරක්ෂණ පේධතියක්ම 

සුචක ගිනි නිවනක සමන්ම සවනත්ස සස්වා උපකරණවල පිහිටීමද, 

      (ඇ) අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස එක් තැනැත්සසතකුසගන් සහෝ තැනැත්සතන් වැඩි 

සදසනකුසගන් ඔවුන් සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් සහ (ආ) උප 

සේදසේ සඳහන් සෑම පේධතියක්ම හා උපකරණයක්ම පරීක්ෂා කළ බවත්ස, 

සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස  සහ පේධති හා උපකරණ මනා 

ක්රියාකාරීත්සවසයන් පවතින බවත්ස, ඒවා පනතට හා ඒ යටසත්ස සාදන ලද යම් 

නියමයකට හා සමම නියමයන්ටද සගාඩනැගිලි සඳහා වන  ගිනි 

ූර්වාරක්ෂක සංග්රහයටද අනුකූල බවද සහතික කරමින් අධිකාරියට අවශය 

වන ආකාරසේ සහතිකයක්ද, 

     (ඈ) 61 වන නියමය යටසත්ස සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස සඳහා ආරක්ෂක 

නිලධාරියකු වශසයන් ක්රියාකිරීමට නම් කරනු ලැබූ තැනැත්සතාසේ 

අධිකාරියට අවශය විය හැකි පරිදි තම සුදුසුකම් හා සවනත්ස අදාළ විස්තරද 
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ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

 

      (4)  (3) වන සේදය යටසත්ස ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකයක් අළුත්ස කිරිම සඳහා 

කරනු ලබන අයදුම්පසත්ස (ආ) උප සේදසේ සඳහන් මහල් සැලැස්ම, එය 

අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ අවසන් දිනසේ ිට එහි සඳහන් විස්තර 

සවනසව්ී සනාමැති නම්, යළි ඉදිරිපත්ස කිරීම අවශය සනාසේ. 

 

       (5)  ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකයක් නිකුත්ස කිරීම සහෝ අළුත්ස කිරීම සඳහා (3) වන 

සේදය යටසත්ස අයදුම්පතක් ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ අවස්ථාවකදී, අධිකාරිය 

විින් ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත්ස කිරීම සහෝ අළුත්ස කිරීම 

ප්රතික්සෂප් කරනු ලැබිය හැකිය.  නැතසහාත්ස අධිකාරිය සුදුසුයැයි ිතන 

නියමයන් හා සකාන්සේි මත ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත්ස කිරීම 

සහෝ අළුත්ස කිරීම කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

       (6)  සමම නියමයන් යටසත්ස නිකුත්ස කරන ලද සහෝ අළුත්ස කරන ලද යම් ප්රිේධ 

සගාඩනැගිලි සහතිකයක් පහත සහ්තූන් මත අධිකාරිය විින් අවලංගු කළ 

හැක. 

              (අ)   සහතිකසේ සඳහන්  යම් නියමයන් සහෝ සකාන්සේි කඩ කිරීම. 

              (ආ)   61 වන නියමසේ විධිවිධාන හා අනුකූල වීමට අසපාසහාසත්ස වීම. 

              (ඇ)  එවැනි ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකයක් සඳහා වන අයදුම්පසතහි සහෝ 

සහතිකය නිකුත්ස කිරීමට පදනම් කරගත්ස සැලසුම් සහෝ චක්රසල්ඛ්වල 

අඩංගු වැදගත්ස කරුණු යම් දුරර්පනයක් තිබීම සහෝ 

              (ඈ)  ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත්ස කරනු ලැබූ සගාඩනැගිල්ල සහෝ 

එහි සකාටස තුළ ප්රධාන ගිනි නිවීසම් නිලධාරියා තෘප්තතියට සහ්තුවන 

පරිදි ප්රමාණවත්ස ගිනි ආරක්ෂක ක්රියා මාර්ග සනාගැනීසමන් ගිනි 

උවදුරු වැඩිසේ යැයි දැනීම. 

 

ආරක්ෂාව පිළිෙඳ 

වගකීම 

61. මහසල් වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 5000 කට වැඩි සහෝ 1000 කට වැඩි 

පදිංචිකරුවන් පිරිසක් සහිත සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි සකාටසස් අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු සහෝ සංවර්ධකයා විින් පහත සඳහන් පරමාර්ථ සඳහා ආරක්ෂක 
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නිලධාරියා වශසයන් ක්රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුතු තැනැත්සසතකු නම් කරනු 

ලැබීම කළ හැකිය. 

        (අ)   සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස තුළ මනා ගෘහ පාලන රීති   හා ගිනි 

ආරක්ෂක ූර්සවෝපායන් ක්රියාත්සමක කිරීම. 

       (ආ)   සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස තුළ ඇති ියළු ගින්සනන් සබ්රී යා හැකි 

මාර්ග, විදුලි සසෝපාන, ගිනි ආරක්ෂණ පේධති සහ උපකරණ නඩත්සතුව 

අධීක්ෂණය කිරීම. 

        (ඇ) ගින්නක් හටගත්ස විට සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි සකාටසක සස්වසේ නියුතු 

සහෝ එය පාවිච්චි කරන ියළු පුේගලයන්ට ගින්සනන් සබ්රීසම් ියළුම ක්රම 

පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින් කළ ගිනි සරඹ සංවිධානය කිරීම. 

 

ප්රසිේධ වගාඩනැගිල්ලක් 

පාවිච්චචි කිරීවම්දී සිදුවන  

වැරදි 

62. පුේගලයන් 500 කට වැඩි පදිංචිකරුවන්සේ බරක් සහිත සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි 

සකාටසක අයිතිකරු සහෝ සංවර්ධකයා සාධාරණ සහ්තුවක් සනාමැතිව 59 වන 

නියමසේ 1 වන සේදසේ සහෝ 60 වන නියමසේ විධිවිධාන කිිවක් උල්ලංඝනය 

කරන්සන් නම් සහෝ එයට අනුකූල වීම පැහැර හරින්සන් නම් නීතිසේ 59 වන 

වගන්තිය යටසත්ස යම් වරදකට වරදකරු වන්සන්ය. 

 

හරිත වගාඩනැගිලි 

සහතිකකරණය සඳහා 

අවසන් සහතිකය 

ලොගැනීම 

 

63.   හරිත සංකල්පය අනුව සගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීසම්දී 

අවසන් හරිත ප්රමිති සහතිකය  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ලබාගැනීම ිදු 

කළ යුතුය. 
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 V  වකාටස 

භාවිතවේ වවනස්වීම සම්ෙන්ධ වරගුලාසි  

භාවිතය සවනස් කිරීම   සඳහා 

අවසර ලබාදීම 

 

64. 1982  අංක 4 දරණ පනතින් සංසශෝධිත වූ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය නීතිසේ අංක 8එ (1) හා 8ඒ (3) දරණ වගන්තීන් අනුව කිියම් 

සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා නිකුත්ස කරන ලද බලපත්රයක, එය නිකුත්ස කරන ලද 

අවසර පත්රසයහි සඳහන් කාර්යය සනාවන සවනත්ස යම් කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චි 

කරනු සනාලැබිය යුතුය.  ඉහත කී පනසත්ස 29 වගන්තිය අනුව කිියම් භාවිතයක් 

සවනත්ස භාවිතයක් සඳහා සයාදා ගැනීම සම්බන්ධසයන් පැහැදිලි කිරීමක් ිදු කර 

ඇත. 

 

ඒ අනුව, ඉහත කී පනසත්ස 26 ආ හා 28 අ(1) වගන්තීන් යටසත්ස සනාතීියක්    

සයාමු කරමින් අවසර පත්රසේ සඳහන් කාර්යයට පරිබාහිර සලස පවත්සවාසගන 

යන්නාවූ භාවිතයක් සම්බන්ධසයන් සස්වා ගාස්තු අයකර ගැනීම හා කිියම් 

භාවිතයක් සවනස්  කරන සලස නියම කිරීසම් බලය අධිකාරිය සතු වන්සන්ය.   

 

 සමහිදී අනුගමනය කළයුතු ක්රියාදාමය පහත පරිදිය. 

1. ගැසට් පත්රයක් මගින් ප්රකාශයට පත්ස කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

පවතින අවස්ථාසේදී; 

1.1     අනුමත සැලැස්සමහි සඳහන් භාවිතය හැර නිි අනුමැතියකින් 

සතාරව සවනත්ස භාවිතයකට සයාදාසගන ඇති සේපළ සම්බන්ධව 

සමීක්ෂණයක් පැවැත්සවීම.  

1.2       අනවසරසයන් භාවිතයන් සවනස් කරන ලදැයි හඳුනාගත්ස 

පාර්ශවයන් සවත එම භාවිතය සවනස් කිරීම නීතයානුකූල 

සනාවන බව පැහැදිලි කිරීමක් සකාට, 

 (අ) අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත්ස කිරීම සහෝ 

    (ආ) පවත්සවාසගන යන භාවිතය සඳහා අනුමැතයක්  ලබාගැනීම 

යන කාරණා ඉටු කළයුතු බව දැන්වීම. 

1.3       කිිසවක් ඉහත (ආ) අනුව කටයුතු කිරීමට එකඟ වන්සන් නම්, 

භාවිතය සවනස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත 1 වන උපසල්ඛ්නසේ 

“ඊ” ආකෘතිය මගින් ඉදිරිපත්ස කර ඇති WP2018/1  නමැති 

ආකෘතිය සම්ූර්ණ කර, අනුමත වූ ඉඩසම් පිඹුරුපත, 
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සගාඩනැගිලි සැලැස්ම හා වරිපනම් ලදුපත යන සල්ඛ්නවල 

පිටපත්ස සමඟ සමහි V  වන උපසල්ඛ්නසයහි සඳහන් නියමිත 

ගාස්තු  සගවා  අධිකාරිය  සවතින් ලබාගත යුතුය.  

1.4     අයදුම්කර ඇති නව භාවිතය ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්සමහි කලාපීකරණ සරගුලාිවලට අනුකූල වන්සන්ද? 

පවත්සනා භූමි පරිසභෝජන රටාවට අනුකූල වන්සන්ද? පාරිසරික, 

සමාජීය, ිවිල් හා සවනත්ස ගැටළුකාරී තත්සවයන් අවම වන්සන්ද? 

රථවාහන නවතා තැබීසම් ඉඩකඩ, විවෘත ඉඩසම් භූමි ප්රමාණය 

හා ප්රසේශ මාර්වල පළල, යටිතල පහසුකම් යනාදිය සතුටුදායක 

වන්සන්ද? හා අසල්වාසීන්ට හිරිහැරයක් වන්සන්ද?  යනාදී 

වශසයන් ස්ථානසේ පවතින ප්රාසයෝගික තත්සවයන් සැලකිල්ලට 

සගන නව භාවිතය සඳහා  එක් වසරක තාවකාලික අනුමැතියක් 

ලබාදීම අධිකාරිය විින් සලකා බැලිය හැකිය. 

 

1.5      එම එක් වසරක කාලය තුල යසථෝක්ත නව භාවිතය හා 

ක්රියාකාරීත්සවය සම්බන්ධසයන් අධිකාරිය සෑහීමකට පත්සවන්සන් 

නම්, අයදුම්කරුවන්සේ ඉල්ලීම් සලකා බලා නව භාවිතය 

පවත්සවාසගන යාම සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම අධිකාරිය විින් 

සලකා බැලිය හැකිය. 

 

                  1.6. භාවිතය සවනස්වීම සම්බන්ධව විසරෝධතාවක් ලැබී ඒ සම්බන්ධව 

විධිමත්ස පරීක්ෂණයකින් පසුව අධිකාරියට තීරණයක් ගත හැකිය. 

 

                  1.7   එසස් වුවද, භාවිතය සවනස ් වීම සම්බන්ධසයන් සපර ලබාගත්ස 

අනුමැතියකින් පසුව  බාහිර විසරෝධතාවන්සගන් සතාරව පවත්සවා 

සගන යයි නම් ඉල්ලීම අනුව වසරකට වැඩි කාලයකට වුවද 

(උපරිම වසර 03 ක් දක්වා) එකවර අනුමැතිය සලකා බැලිය 

හැකිය. 

 

2.      කිියම් ප්රකාශිත ප්රසේශයක ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

සනාමැති අවස්ථාවකදී 1982 අංක 4 දරණ සංසශෝධිත පනසත්ස 8එ හා 8ඒ 

වගන්තීන් අනුව ඉහත 1.1 ිට 1.5 දක්වා වගන්තිවල සඳහන් කටයුතු 

ිදුකළ හැකිය. 
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3.      ඉහත 1 හා 2 ට අදාළව අනුමත වූ සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කිරීමට යම් 

පාර්ශවයකට හැකියාවක් සනාමැත්සසත්ස නම්, පවත්සනා භාවිතය 

සම්බන්ධසයන් ඉහත 1.4 අනුව අධිකාරිය සෑහීමකට පත්සවන්සන් නම්, 

භාවිත සගාඩනැගිල්ල දැනට පවත්සනා අයුරු දැක්සවන සැලැස්මක් 

ලබාගැනීසමන් අනතුරුව ඉහත 1.3 ිට 1.5  දක්වා වූ කටයුතු ිදුකළ 

හැකිය. 

 

4.       යම් සහයකින් භාවිතය සවනස් කිරිම ස්ිර සලස ිදු කිරීමට යම් 

පාර්ශවයක් අදහස් කරයි නම්, ඒ සඳහා සංවර්ධන සැලැස්සමහි සැලසුම් හා 

සගාඩනැගිලි සරගුලාි පාදක කර ගනිමින් පළාත්ස පාලන ආයතන මගින් 

ඉටුකරවා ගත යුතුය.  

 

5.     ඉහත 1 හි 1.2 (ආ) ිට 4 දක්වා කාර්යයන් සඳහා කිියම් පාර්ශවයක් එකඟ 

සනාවන්සන් නම්; 

 

5.1     අදාළ සගාඩනැගිල්ල අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත්ස කරන 

සලස දැන්වීම හා  

එකඟ සනාවන්සන් නම්, 

5.2      පනසත්ස 28 වගන්තිය හා අනුශාංගික වගන්ති අනුව නීති මගින් 

කටයුතු කළ යුතුය.  

6. භාවිතය සවනස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාසදන අවස්ථාවලදී එක් වර්ෂයක් 

සඳහා වර්ග මීටර් 1 ක් සඳහා  V  වන උපසල්ඛ්නසේ සඳහන් ගාස්තු 

සගවිය යුතුය.  

 

7.  සස්වා ගාස්තු අය කිරීම සඳහා බිම් වර්ග ප්රමාණය ගණන් බැලීසම්දී ියළු 

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

සැලකිල්ලට ගත යුතුය.  
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 VI  වකාටස 

වවනත්  කරුණු 

 

අභියාචනා 65. යම් අයදුම්කරුවකු තමාසේ මූලික සැලසුම්කරණ නිෂක්ාශන අයදුම්පත්රය සහෝ 

සැලසුම්කරණ අනුමැතිය සඳහා වන විධිමත්ස අයදුම්පත්රය ගැන අධිකාරිය විින් ගනු 

ලබන තීරණසයන් අතෘප්තතියට පත්සවන්සන් නම්, එම තීරණය ඔහු සවත දැනුම් 

සදනු ලැබීසමන් දින තිහක් ඇතුළත විෂයභාර අමාතයවරයා සවත ලිඛිත 

අභියාචනයක් ඉදිරිපත්ස කිරීමට ඔහුට පුළුවන. 

 

         එසස් වුවද ලබාසදන ලද තීරණය සම්බන්ධසයන් සෑහීමට පත්ස සනාවන්සන් නම්,  

මූලික වශසයන් අධිකාරිය සවතද අභියාචනය කළහැකිය. 

 

 

සැලසුම් පිළි 

වනාගැනීම. 

66. නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ සැලැස්මක්, ඇඳීමක් සහෝ ගණනය කිරීමක් එය 

අත්සසන් කරන සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාසේ වෘත්සතීය නිපුණතා පරාසසයන් බාහිර 

යැයි අධිකාරිය අදහස් කරන්සන් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම සහෝ ගණනය කිරීම් 

ප්රතික්සෂප් කිරීමට අධිකාරියට පුළුවන.   එසස් නැතසහාත්ස ඒවා පිළිගනු ලබන්සන් 

නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම සහෝ ගණනයන් කිරීම්  අධිකාරිය සන්තකසේ තබාගනු 

ඇත. 

 

සැලසුම් අනුමත කිරීම 

සඳහා ඇති කාල පරාසය 

67. (1)(අ)   නීතිය යටසත්ස යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක සැලසුමක් ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන 

විටදී, අධිකාරිය විින් යම් නියමයන් සහෝ සකාන්සේි පනවා සහෝ 

සනාපනවා අයදුම්පත්රය ලියාපදිංචි කළ දින ිට ලිත්ස මාසයක් ඇතුළත 

එය අනුමත කළයුතු අතර, තාවකාලික සගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධසයන් 

වූ විටදී සැලැස්ම සහෝ සගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අවසර පතන 

අයදුම්පත්රය අධිකාරිය විින් තීරණය කරනු ලබන යම් නියමයන් සහෝ 

සකාන්සේි මත තාවකාලික අවසර පත්රයක් නිකුත්ස කිරීසම්  බලය 

අධිකාරිය සතුය.  

 

            (ආ)  සයෝජිත සංවර්ධන ක්රියාසවන් පරිසරයට යම් බලපෑමක් සහෝ සවනත්ස 

විදියකින් සහෝ අදාළ ඉඩම සවනත්ස කාර්යයක් සඳහා වඩාත්ස සයෝගය 

වන්සන් යැයි අධිකාරියට හැ සඟන්සන් නම් එවැනි අවස්ථාවන්හිදී 

සයෝජිත සංවර්ධනය සහ එහි අරමුණු සහ ඉදිකිරීම් කාල සීමාව දක්වමින් 
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දින 30 ක කාලසීමාවක්  තුළ ඉඩසම් දැන්වීම් පුවරුවක් ප්රදර්ශනය කිරීම 

මගින් මහජන අදහස් සයෝජනා විමසා ිටීමට නිසයෝග කිරීසම් බලය 

අධිකාරිය සතුය. 

     (2) 1 වන සේදය යට සත්ස තාවකාලික සගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා නිකුත්ස කරනු 

ලබන තාවකාලික අවසරපත එහි නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි කාලය 

සඳහා වලංගු විය යුතුය. 
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තාවකාලික 

සගාඩනැගිල්ල 

(3)   තාවකාලික සගාඩනැගිල්ල : 

i.       විසනෝද පරමාර්ථසයන් සඳහා වන මඩුවක් සහෝ 
 

ii. අවමංගලය, ආගමික සහෝ එවැනි සවනත්ස පරමාර්ථ සඳහා වන මඩුවක් 

සහෝ 

iii. සගාඩනැගිලිකරුසේ වැඩ මඩුවක් සහෝ ගබඩාවක් සහෝ යම් අළුත්ස 

වැඩක් සම්බන්ධසයන් ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සවනත්ස මඩුවක් 

සහෝ 

iv. විශාල දැන්වීම් පුවරුවක්  සහෝ දැන්වීම් ප්රදර්ශනය සඳහා වන 

රාමුවක් සහෝ සංඥා පුවරුවක් සහෝ සවනත්ස දැන්වීම් ප්රචාරක උපක්රම 

සහෝ 

v.       යම් සගාඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධව වීිසේ සහෝ පියමසගහි ඇති 

ආරක්ෂක පුවරුවක් පැන්නුම් සේදිකාවක් (Catch platform)  සහෝ 

පැති පියමං මඩුවක් සහෝ 

 vi. වීියක් මත ඇති පලංචියක් සහෝ 

vii. සගාඩනැගිල්ලක අසලවිසැලක් සහෝ මඩුවක් සහෝ සවළඳ ප්රදර්ශන, 

විවිධ ප්රසංග සහෝ ප්රදර්ශන පරමාර්ථ සකාටගත්ස සවනත්ස පරිරයක් 

සහෝ  වන කල්හි නිකුත්ස කළයුතු අවසරපත වසරකට  සනාඅඩු 

කාලයකට වලංගු විය යුතුය. 

        

 (4) යම් සගාඩනැගිල්ලක සහෝ සගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්මක් අනුමත කිරීසමන් 

පසුව අධිකාරිය විින් සගාඩනැගිල්ලක සහෝ සගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීමට, 

කරසගන යාමට සහෝ යළි පටන් ගැනීමට අයදුම්කරුට සහෝ  සැලැස්ම සම්පාදනය 

කළ සහෝ සගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීමට නියමිත සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාට 

දැන ගැනීම සඳහා අනුමැතිසේදී සදනු ලැබූ නියමයන් හා සකාන්සේි තිසබ් නම්, ඒ 

පිළිබඳවද දන්වා සැලැස්සම් පිටපත්ස සදකක් ආපසු යැවිය යුතුය. 

 

අවසරය අත්හිටුවීම 68. සමම නියමය යටසත්ස කරුණු උල්ලංඝනය වීමක් සහෝ වැරදි සතාරතුරු  ඉදිරිපත්ස 

කර අනුමැතිය ලබාගැනීමක් නැතසහාත්ස අනුමැතිය සහෝ අවසර සදනු ලැබූ 

නියමයන් සහෝ සකාන්සේි පිළිපැදීමට අසපාසහාසත්ස වුවසහාත්ස, නැතසහාත්ස 

අධිකාරියට ඕනෑ කරන පරිදි සැලැස්ම සහෝ අසනක් විස්තර ඉදිරිපත්ස කිරිම පැහැර  

හරිනු ලැබුවසහාත්ස, අවස්ථානුකූලව එම අනුමැතිය සහෝ අවසර ප්රතයාදිෂ්ඨ කළ 

හැකිය. 
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අනුමැතිය ප්රතික්වෂ්ප 

කිරීම 

69.  i.  නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ යම් සංවර්ධන කාර්යයක සැලැස්මක් 

අධිකාරිය අනුමත සනාකරන්සන් නම්, අධිකාරිය සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ 

කිරීමට, කරසගන යාම සහෝ යළි පටන් ගැනීමට නියමිත පරිරසේ 

අයිතිකරුට සහ ද්රවය නියමය යටසත්ස සැලැස්ම සම්පාදනය කළ සහෝ 

ඉදිරිපත්ස කළ නැතසහාත්ස 83 වන නියමසේ (ඇ)  පරිච්සේදය යටසත්ස 

සගාඩනැගිලි වැඩ  අධීක්ෂණය  කිරීමට නියමිත සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාට 

එම අනුමැතිය ප්රතික්සෂප් කර ඒ සඳහා සහ්තු දක්වා අයදුම්පත ලියාපදිංචි 

කරනු ලැබූ දිනසේ ිට සති අටක් ඇතුළත සැලැස්සම් එක් පිටපතක් 

අයදුම්කරු සවත යවා ගාස්තු රඳවා තබාගත යුතුය.  

 

 ii. ඒ ඒ සංවර්ධන මාර්සගෝපසේශ සැලසුම් මගින් ගෘහ නිර්මාණාත්සමක, 

පාරිසරික, සසෞන්දර්යාත්සමක හා පුරාවිදයාත්සමක වටිනාකම් ඇති ප්රසේශ 

හා සගාඩනැගිලි හඳුනාසගන ඒවාසේ සල්ඛ්නයක් පිළිසයල කළයුතුය. 

අධිකාරිසේ ූර්ව අනුමැතිය සනාලබා ඒවා කඩා දැමීම්,  විපර්යාස කිරීම්, 

සවනස් කිරීම් සහෝ ඒවාට යම් එකතු කිරීම් සනාකළ යුතුය. 

                    තවද, සමම සගාඩනැගිලි භාවිතය සවනස් කිරීම ඉල්ලනු ලබන 

අවස්ථාවලදී අවට සංවර්ධනය වී  ඇති ආකාරය, පාසර් පළල, 

සගාඩනැගිලි ආවරණය, කලාප ක්රමය හා පවත්සනා අපරවුහ පහසුකම් 

සලකා බැලීසමන් පසු නඩත්සතුව හා සංරක්ෂණය සඳහා භාවිතය සවනස් 

කිරීමට සකාන්සේි සහිතව අවසර දීමට අධිකාරිය සලකා බලනු ඇත. 

 

සහාධිපතය වේපළ 

සංවර්ධනය 

70. සහාධිපතය සේපළ කළමණාකරණ නීතිය යටසත්ස වන පියවසරන් පියවර සහෝ 

සකාටින් සකාටස කරනු ලබන කවරාකාර සේපළ සංවර්ධනයක් අධිකාරිය විින් 

සලකා බැලිය හැකි වන අතර, සම්ූර්ණ ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සයෝජනා 

කරනු ලබන සැලසුම් පළමු පියවසර්දීම අනුමත කරවාගත යුතුය.  බිම් කැබලි 

ආවරණ ප්රතිශතය, මහල් වර්ගඵල අනුපාතය හා සස්වා අවශයතා ගණනය කරනු  

ලැබිය යුත්සසත්ස සම්ූර්ණ සංවර්ධනය සඳහාය.  අනුමත සැලසුම්වල යම් 

සවනසක්මක් පසුව කරනු ලබන්සන් නම් සම්ූර්ණ සැලැස්ම සංසශෝධන සහිතව 

නැවත ඉදිරිපත්ස කර අනුමත කරවා ගත යුතුය.   සහාධිපතය සේපළක් නැවත 

අනුසබදුම් කිරීම සහෝ සවන් සවන් ඒකක සඳහා සවන් කිරීමට කිිඳු  ආකාරයකින්  

ිදු සනාකළ යුතුය. 
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සංවර්ධන 

මාර්වගෝපවේශ සැලැස්ම 

71. සංවර්ධන සැලැස්සම්දී හඳුනාගනු ලැබූ විසශ්ෂ ප්රසේශසේ අනාගත සංවර්ධනය 

සඳහා වන අරමුණු සහ දැක්ම ඇතුළත්ස සංවර්ධන මාර්සගෝපසේශ සැලැස්ම (සං. මා. 

සැ.) සම්පාදනය කිරීම හා නිකුත්ස කිරීම පිළිබඳව අධිකාරිය වගකීම දැරිය යුතුය. 

 

සංවර්ධන මාර්සගෝපසේශ ආකෘතිසේ නිශ්චිතව සඳහන් මැදි උස පිළිබඳ සීමාවන්, 

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

රටාසේ ලක්ෂණ, එම සගාඩනැගිල්සල් භාවිතය හා සවනත්ස සම්බන්ධිත සාධක 

පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බැලීසමන් පසුව අදාළ ස්ථානයට බලපාන අයුරින් 

පමණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සැලසුම් කමිටුසේ උපසේශකත්සවය මත 

ලිහිල් කළ හැකිය. 

 

            (ආ) සමම සං. මා. සැ. මගින් සගාඩනැගිලි  දුරස්ථ කිරීම, සවනත්ස රක්ිතයන්, 

ඉඩම් ප්රසයෝජනයට ගැනීම, මාර්ග රක්ිත, පාරිසරික වැඩිදියුණු කිරීම්, 

යටිතල සස්වා, මාර්ග හා වාහන ගමනාගමනය, විවෘත ඉඩකඩවල පිහිටීම, 

සගාඩනැගිලිවල උස, සංවර්ධන තීව්රතාව,  සංරක්ෂණ ප්රතිසංවර්ධනය, 

සගාඩනැගිලි නිමැවුම් හා ඒවාසේ සපනුම, දැන්වීම්කරණ, ශාඛ් ආදිසේ 

පාලනය හා ආරක්ෂාව  ආදිසේ  සැලසුම්කරණය,  සැලසුම් ප්රතිපත්සති හා 

මාර්සගෝපසේශද ආවරණය සවයි 

           (ඇ)  සං.මා.සැ. සම්පාදනය කරන සතක් සංවර්ධන කටයුතු හා සභෞතික 

සංවර්ධනය කිරීම හා සුසංසයෝග කිරීසම් අදහින් සමම නියමසේ 

අවශයතාවන් හා ගැලසපතැයි සලකනු ලබන සවනසක්ම් කිරීම සඳහා 

අයිතිකරුට සහෝ අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාට අධිකාරිය විින් 

විධානය කළ හැකිය. 

            (ඈ)  සං. මා. සැ. සම්පාදනය කරනු ලබන්සන් සැලසුම්කරණ අවශයතා මත යම් 

ඒකක ප්රසේශ (Unit area)  පදනම් කරසගනය.   සකසස් නමුත්ස 

අවසානසේදී සමස්ථ පළාත්ස පාලන බල ප්රසේශය ආවරණය වන සං. මා. 

සැ. සම්පාදනය කරනු ලැසබ්.   සමම සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් ඉඩම් 

හිමියන්ට ඒ ඒ සේපළ සංවර්ධනය ආරම්භ කරන්සන් සකසස්ද යන්න 

පිළිබඳව පැහැදිලි මාර්සගෝපසේශ සපයනු ලැසබ්.  තවද, එමගින් විසශ්ෂ 

හා සවිස්තර පාලන විධි අදාළ වන ස්ථානද හඳුනා ගනී. 
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වවළඳ දැන්වීම්/  වවළඳ 

දැන්වීම් පුවරු / ප්රදර්ශන 

මැදිරි / දුරකථන කුි ආදී 

පාලනය 

72. අධිකාරිසේ ූර්ව අනුමැතියකින් සතාරව සවළඳ දැන්වීම් පුවරු ප්රදර්ශනය කිරීම / 

ඉදිකිරීම, ප්රදර්ශන මැදිරි, දුරකථන කුටි, ප්රතිමා ආදිය තැනීම සනාකළ යුතුය.  

අවස්ථානුකූලව සමම ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධසයන් අධිකාරිය විින් සකාන්සේි 

පැනවිය  හැකිය.  අදාළ වන නීති ප්රකාර සමයට අනුකූල සනාවන බවට සහළිවන 

එවැනි ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් අධිකාරිය විින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ඉවත්ස 

කරනු ලැසබ්.  අසනකුත්ස ආයතන එම කටයුතු සඳහා යම් අවසරයක් ලබාදී ඇතිවිට 

එම අවසරය දින 14 නිසේදන නිකුත්ස කර ඉවත්ස කිරීසම් බලය අධිකාරිය සතුසේ.  

 

බිම් කට්ටි ආවරණ සහ 

මහල් වර්ගඵල අනුපාතය 

73. වාහන ගමනාගමන තත්සත්සවය, ගිනි ආරක්ෂාව, සසෞඛ්ය, පරිසරය, ආරක්ෂාව, 

සංවර්ධන වටපිටාව, පුරාවිදයාත්සමක වටිනාකම යනාදී බාහිර සාධකවලින් එකක් 

සහෝ කිහිපයක් සහ්තු සකාටසගන සංවර්ධනසයන් ඇති වන බලපෑම් අධිකාරිය 

විින් පාලනය කළ සනාහැකි යැයි හැ සඟන්සන් නම්, 11 වන උපසල්ඛ්නසේ 

සගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණයට අනුකූල වුවත්ස,  දර්ශනයට බාධා වන හා 

අසනකුත්ස සරගුලාි මගින් තවදුරටත්ස සීමා කළ හැකිය. 

 

රථ ගාල් කිරීම සඳහා 

අමතර අවශයතා 

74. (අ)  පවත්සනා භාවිතය අනුව වාහන නැවැත්සවීසම් ඉඩකඩ සඳහා ඇතිවන ඉල්ලුම 

සැලකිල්ලට සගන තැනුම්පල තුල වාහන නැවැත්සවීසම් ඉඩ පහසුකම් 

අවශයතාවය සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා තැනුම්පල තුල සගබිම් අනුපාතය 

උපරිමය 5% කට සීමාවන සලස යාන්ික වාහන නැවැත්සවීසම් පහසුකම් 

සඳහා ඉදිකිරීම්වලට අවස්ථාව ලබාදීමට අධිකාරිය සලකා බැලිය හැක.  

 

ආොධිත තැනැත්තන් 

සඳහා පහසුකම් සැපයීම 

75. සරෝහලක්, නෘතය ශාලාවක්, නැරඹුම් ආසන සපළක්, රැස්වීම් ශාලාවක්, 

සදපාර්තසම්න්තු ගබඩාවක් සහෝ ආබාධිත තැනැත්සතන් විින් පාවිච්චි කරනු ලබන 

සවනයම් සගාඩනැගිල්ලක් වැනි මහජන සගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා 

අනුමැතිය පතා කරන අයදුම්පත්රය ප්රසේශ මාර්ගය / පිටවීසම් මාර්ග, ආලින්ද තරප්තපු 

සපළ, ආ සරෝහක උපකරණ,  වැිකිළි හා අසනක් පහසුකම් ඉහත සඳහන් වර්ගයට 

අයත්ස තැනැත්සතන්ට පහසුසවන් ප්රසයෝජනයට ගත හැකි  පරිදි, විධිවිධානවලට 

අනුකූලව සහ 1996 අංක 28 දරණ  ආබාධ සහිත තැනැත්සතන්සේ අයිතිවාිකම් 

ආරක්ෂා කිරීසම් පනත යටසත්ස 2006.10.17 හා අංක 1467/15 දරණ ගැසට් 

නිසේදනසේ නිසයෝගවලට අනුකූල විය යුතුය. 
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වස්වා මාර්ග, දුරකථන 

සහ විදුලි රැහැන්වල සිට 

තිබිය යුතු පරතරය 

76. සයෝජිත තැනුම්පලට මායිම්ව සහෝ භූගතව සහෝ මතුපිටින් ජල මාර්ග, මළාපවහන 

මාර්ග පේධති සහ අපජල අපවහන මාර්ග, විදුලි සංසේශ රැහැන්, විදුලි රැහැන් ගමන්  

ගන්සන් නම්, සයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා අදාළ ආයතනවල නිර්සේශ ලබාගත 

යුතුය.   අධිබලැති විදුලි රැහැන් ගමන් ගන්සන් නම්, ිරස් මීටර්  4 ක් හා තිරස් මීටර් 

2 ක් දුර  තැබිය යුතුය. 

 

ආරක්ෂාකාරී වනාවන 

වගාඩනැගිලි 

77. (i)  යම් සගාඩනැගිල්ලක් එහි පදිංචිකරුවන් හට සහෝ අන් අයසේ ආරක්ෂාවට 

අන්තරායකර බවක් ඇති කර ගන්සන් නම් එම අනතුර පහ කිරීම සඳහා 

එම සගාඩනැගිල්ල අළුත්සවැඩියා කිරීම, කඩාසහලීම සහෝ සවනත්ස 

ආකාරයකින් කටයුතු කිරීම පිණිස සුදුසුකම්ලත්ස රාජය ආයතනයකින් 

නිර්සේශයක් ලබාගැනීසමන් පසු එහි අයිතිකරුට අධිකාරිය විින් විධානය 

කළ හැකිය. 

 

      (ii)     සගාඩනැගිල්ල ඉවත්ස කිරීම අයිතිකරු සනාකරන්සන් නම්, ඉවත්ස කිරීසම් 

බලය අධිකාරිය සතු වන අතර, ඒ සඳහා වන ඉවත්ස කිරීසම් ගාස්තු 

අයිතිකරුසගන් අයකර ගතයුතු සේ. 

 

පාරිසරික පනත යටවත්  

නියමිත වයාපෘති අනුමත 

කිරීම සඳහා වන 

විධිවිධාන 

78. (i)   පාරිසරික පනත යටසත්ස “නියමිත වයාපෘති” ආරම්භ කිරීසම්දී වයාපෘති අනුමත 

කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන අයදුම්පත්ස 1993 අංක 56 දරණ 

පනතින් සංසශෝධිත 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනසත්ස iv  “ඇ” 

සකාටසස් විධිවිධානවලට අනුකූල විය යුතුය. 

 

ගිනි ආරක්ෂාව  79. (1)  සෑම සගාඩනැගිල්ලක්ම එහි පදිංචිකරුවන් සඳහා වැඩි ආරක්ෂාවක් සැලසීසම් 

අදහින් අදාළ විය හැකි සහෝ අධිකාරිය විින් නිශච්ිතව දක්වනු ලැබිය හැකි 

ගිනි ආරක්ෂක අවශයතා පිළිපැදිය යුතුය. 

 

         (2)  බිම් මහල හා තවත්ස මහල් තුනකට වැඩි උස සගාඩනැගිලි සහ මහල් 

වර්ගඵලසයන් වර්ග මීටර් 400 ඉක්මවන සපාදු සගාඩනැගිලි, 

කර්මාන්තශාලා සමන්ම ගබඩාද ගිනි නිවීසම් සදපාර්තසම්න්තුසේ සහෝ 

අදාළ පළාත්ස අධිකාරිය අවශය සේ යැයි තීරණය කරන සගාඩනැගිලි ප්රධාන 

ගිනි නිවීසම් නිලධාරියා විින් නිර්සේශ කරනු ලබන ආරක්ෂක අවශයතා 

හා අනුකූල විය යුතුය. 
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රක්ිත 80. යම් ඉඩම් අනුසබදුමකදී, අදාළ ඉඩම තුල මාර්ගයකට, ගඟකට සහෝ යම් ජල 

මූලාරයකට මායිම්ව පිහිටා තිසබන්සන් නම්, ඉඩම් අනුමැතිසේ අදාළ ආයතන 

නියම කර ඇති රක්ිතයන් සහ නියමයන් පිළිපැදිය යුතුය. 
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ආගමික කටයුතු 81. යම් ස්ථානයක නව ආගමික ස්ථානයක් ඉදිකරන්සන් නම්, ග්රාම නිලධාරී මගින් 

ප්රසේශසේ ජනතාවසේ කැමැත්සත ලබාසගන ප්රාසේශීය සල්කම්සේ සහතිකයක් 

සහිතව ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.   

 

වයෝජිත මාර්ග, වීථි 

වර්ඛා හා වගාඩනැගිලි 

වර්ඛා, වාහන ගාල් 

කිරීම හා මාර්ගස්ථ 

වාහන පාලනය කිරීම. 

82. (1) (අ) i.  මහා සභා රැස්වීමකදී සභාව විින් සම්මත කරන ලද සයෝජනාවක් 

යටසත්ස පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් අනුමත කරන ලද වීි සර්ඛ්ා හා 

සගාඩනැගිලි සර්ඛ්ා පළාත්ස පාලන ආයතනසේ පරිපාලන සීමාවන් තුළ 

උපසයෝගී කරගත හැකි වීි සර්ඛ්ා හා සගාඩනැගිලි සර්ඛ්ා වශසයන් සලකනු 

ලැසබ්.   

• මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අසනකුත්ස ආයතන මගින් ිදු කරන මාර්ග 
පුළුල් කිරීම් සීමාවන් සහ සයෝජනාවන් ලබාසගන,  සමම අධිකාරිය මගින් 
සගාඩනැගිලි සීමාවන් පනවනු ලැසබ්.  
 

                         අදාළ බල ප්රසේශය සඳහා වන   සංවර්ධන සැලැස්සම් සඳහන් වීි සර්ඛ්ා හා 

සගාඩනැගිලි සර්ඛ්ා බලාත්සමක වන්සන්ය.  අධිකාරිය විින් සැලසුම් ප්රසේශය 

තුල හඳුනාගත්ස වයාපෘතිවලට  ඇතුළත්ස මාර්ග සඳහා සයෝජිත මාර්ග හා 

සගාඩනැගිලි සීමාව නියම කිරීසම් බලය අධිකාරිය සතුය. 

 

            (ආ) i. අනුමැතියලත්ස වීි සර්ඛ්ා සහෝ සගාඩනැගිලි සර්ඛ්ා සනාමැති ප්රසේශවල 

මායිසම් ිට අඩි 5 ක අවම සගාඩනැගිලි සීමාවක්  පවත්සවාගත යුතුය.  

 

            (ඇ)  පළලින් මීටර් 1.0 සනාඉක්මවන බැල්කනි, හිරු ආවරණ සහෝ අගු හැර 

කවර සහෝ සගාඩනැගිල්ලක් සගාඩනැගිලි සර්ඛ්ාසවන් ඔබ්බට සනාවිහිදිය 

යුතුය.එසහත්ස එම සර්ඛ්ාව තුළ පාර පළල් කිරීමට අවශය අවස්ථාවකදී 

වන්දි ලබාගැනීමකින් සතාරව කඩා ඉවත්ස කිරීමකට එකඟ වූ ගිවිසුමක් 

අත්සසන් කිරීමකින් පසු උින් මීටර් සදකක් සනාඉක්මවන වැටකට, මායිම් 

තාප්තපයකට සහෝ වර්ග මීටර් 5 සනාඉක්මවන ආරක්ෂක කුටියකට ඉඩදිය 

හැකිය. 

          (ඈ)   පළාත්ස අධිකාරිය විින් අනුමත කළ සහෝ ආඥාවලත්ස, යම් වීි සර්ඛ්ාවක් 

සහෝ සගාඩනැගිලි සර්ඛ්ාවක් අධිකාරිසේ ූර්ව අනුමැතියකින් සතාරව 

සවනස් සනාකළ යුතුය. 

           (ඉ)   අයිතිකරු අවස්ථානුගත පරිදි පළාත්ස පාලන ආයතනයට සහෝ මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරියට සමම අධිකාරි සදකින් එකක් විින් සහෝ වියදමක් 

සනාදරා වීි සර්ඛ්ාව තුළ සහෝ මාර්ග සගාඩනැගිලි සීමාව තුළ පිහිටි ඉඩම 

ඔප්තපුවකින් පරිතයාග කරන්සන් නම්, අනුමත වීි සර්ඛ්ාවක් සහිතව 
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සංවර්ධන තැනුම්සපාල සඳහා ඇති ප්රසේශ මාර්ගය සීමා නිර්ණය සකාට 

දැක්වීසම්දී, වීි සර්ඛ්ාසේ සම්ූර්ණ පළල පාසර් සභෞතික පළල වශසයන් 

අවස්ථානුකූලව සැලකිල්ලට ගැනීමට අධිකාරියට පුළුවන.   

 

       (2) (අ) සංවර්ධන කටයුතු කරසගන යාම සඳහා සංවර්ධන අවසරයක් ලබාගැනීසම් 

පරමාර්ථසයන් අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම 

රථගාල් කිරීසම් අවශයතා පිළිබඳ 10 වන උපසල්ඛ්නසේ සඳහන් අවශයතා 

හා අනුකූල විය යුතුය.  මීට අමතරව අධිකාරියට අවශය යැයි හැ සඟන 

අවස්ථාවක රථවාහන ගමනාගමන බලපෑම් තක්සස්රු වාර්තාවක් ඇමුණුම 

4 හි සඳහන් විස්තරවලට අනුකුලව ලබා සදන සලස ඉල්ලා ිටිය හැකිය. 

            (ආ) අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසර දී ඇති අනුමත රථගාල් කිරීසම් හා රථ 

ගමනාගමනය පාලන නියමයන්ට සවනස්ව කටයුතු කරන බවට සැක 

කරන යම් සගාඩනැගිල්ලකට ඇතුළු වී පරීක්ෂා කිරීසම් බලය අධිකාරිය 

සතුය. 

           (ඇ) රථ ගාල් කිරීම සඳහා අනුමත ඉඩකඩ එම කාර්යය හැර සවනත්ස 

කටයුත්සතකට සයාදා ඇතැයි තහවුරු කරගනු ලබන අවස්ථාවක එක් එක් 

රථ ගාල් කිරීසම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රුපියල් විිදහස                   

(රු. 20,000) බැගින් වන සස්වා ගාස්තුවක් අනුමත කාර්යය සඳහා නැවත 

සයාදන සතක් අධිකාරිය විින් දිගින් දිගටම අය කළ යුතුය. 

 

සැලසුම් සම්පාදනය 

කිරීවමහි නිරත වහෝ 

වගාඩනැගිලි වැඩ හා 

වවනත් සංවර්ධන 

කටයුතු අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහා වයාදවනු 

ලෙන සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තාවේ රාජකාරි 

83. අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු විින්, 

       (අ) තමා විින් අත්සසන් සකාට නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කළයුතු 

සැලැස්මක් සම්බන්ධව ලබාදීමට අවශය වන්නාවූ සතාරතුරු එහි අඩංගු යම් 

විස්තරයක් සහෝ ආරංචියක් යට පත්ස කිරීම සනාසකාට හැකිතාත්ස දුරට නිවැරදිව 

හා පැහැදිලිව ලබාදිය යුතුය. 

      (ආ) නීතිය යටසත්ස ඔහු විින් අත්සසන් කරනු ලබන සහෝ ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන ිය 

සැලසුම් හා පිරිවිතර සමම නියමයන්හි සහ සගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි 

ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය යටසත්ස සම්පාදනය කරන ලද නියමයක විධිවිධානවලට 

සහ ගිනි නිවීසම් ප්රධානියා විින් සදනු ලබන යම් විධානයකට අනුකූලවන 

බවට සහතික විය යුතුය. 

      (ඇ) ඔහු විින් පිළිසයල කරනු ලබන සැලැස්සම් සහෝ සැලසුම්වල නැතසහාත්ස සමම 

නියමයන් යටසත්ස ඔහු විින් අනයාකාරයකින් වගකිව යුතු ියළු සගාඩනැගිලි 
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වැඩ සහෝ සවනත්ස සංවර්ධන කටයුතු, ඒවා එම සැලසුම් හා සැලසුම්වලට සහ 

කමිටුව විින් සදනු ලබන යම් ලිඛිත නිසයෝගයකට සහෝ විධානයකට 

අනුකූලව කරසගන යන්සන් දැයි සහතික කර ගැනීසම් පරමාර්ථසයන් 

අධීක්ෂණය කළයුතු අතර, සගාඩනැගිලි වැඩ සම්ූර්ණ  කිරීසමන් පසුව හා වැඩ 

කරසගන යනු ලබන සගාඩනැගිල්සල් අනුකූලතා සහතිකය නිකුත්ස කිරීමට 

සපරාතුව ඔහුසේ අධීක්ෂණ සහතිකය ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 
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       (ඈ) අධිකාරිය විින් විධානය කරනු ලබන්සන් නම්, සමහි පහත නිශ්චිතව සඳහන් 

සගාඩනැගිලි වැඩ අදාළ සේලාවන්හිදී සහෝ අදියරවලදී සගාඩනැගිලි වැඩවල 

ප්රගතිය පිළිබඳ වාර්තාව සහ අදාළ වනවිටදී ඊට සම්බන්ධ සහතිකද අධිකාරියට  

ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 

i. 20 (i) නියමය ප්රකාර සගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීසම්, කරසගන යාසම් සහෝ 

යළි ආරම්භ කිරීසම් අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්වීම අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ  

දිසනන් ආරම්භව අවසන්වන සෑම මාස තුනක් අවසානසේ කිරීම. 
 

ii. අත්සතිවාරම සහ බිම් මට්ටමට පහළ සගාඩනැගිල්සල් හැටුම් සකාටස් 

සම්ූර්ණ කරනු ලැබූ පසු සහ බිම් මට්ටමට ඉහළ සගාඩනැගිල්සල් හැටුම් 

සකාටස් හා සම්බන්ධ කවර සහෝ වැඩක් ආරම්භ කිරීමට සපර, සටහන් 

සැලැස්මක් (Record Plan)  සමඟ ප්රගති වාර්තාවක් සහ තැනුම්සපාසලහි 

කරසගන යනු ලැබ ඇති ියළු ජම්බාර වැඩ පිළිබඳ විස්තරද, 

iii. සගාඩනැගිල්සල් ියළු හැටුම් සකාටස් සම්ූර්ණ කළපසු, හැටුම් 

සකාටස්වලට සම්බන්ධ ියළු සගාඩනැගිලි වැඩ 13 වන සරගුලාිය 

යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කළ විස්තරාත්සමක හැටුම් සැලසුම් සහ ගණන් බැලීම්වලට 

අනුකූලව ඔහුසේ / ඇයසේ අධීක්ෂණය යටසත්ස කරසගන යනු ලැබූ බවට 

සහතිකයක් ඇතුළත්ස සම්ූර්ණ කිරීසම් වාර්තාවක්, 

iv. සගාඩනැගිලි වැඩ ියල්ල සම්ූර්ණ කළ පසු ; 

 v.       සගාඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධසයන් ඔහුසේ / ඇයසේ සස්වය අවසන් කරනු 

ලැබූ විටදී, එසස් අවසන් කිරීසමන් දින  14 ක් ඇතුළත ඔහුසේ / ඇයසේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස කරසගන යනු ලැබූ ියළු සගාඩනැගිලි වැඩ පිළිබඳ 

සංක්ිප්තත වාර්තාවක් සහ ඒ බවට සහතිකයක්ද  සහ 

vi. අධිකාරිය විින් සගාඩනැගිල්සල් පදිංචිවීම සඳහා 54 වන නියමය යටසත්ස 

අනුකූලතා සහතිකයක් සහෝ තාවකාලික පදිංචිය සඳහා 56 වන වගන්තිය 

යටසත්ස බලපත්රයක් නිකුත්ස කිරීමට මත්සසතන් සගාඩනැගිල්සලහි සහෝ එහි 

සකාටසක පදිංචිවී නැතසහාත්ස එය ප්රසයෝජනයට ගනු ලැබ ඇතිනම්, ඒ බව 

අධිකාරියට ලිඛිතව දැන්විය යුතුය. 
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සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා 

වවනසව්ීම 

84. (1) යම් සගාඩනැගිලි වැඩක සැලැස්මක් පිළිසයල කිරීම සඳහා සහෝ එය අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහා සස්වසේ සයාදවනු ලබන නැතසහාත්ස නිරත කරවනු ලබන අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා සවනස්වන අවස්ථාවකදී සහ එම සවනසව්ීම නීතිසේ 8 

එ වගන්තිය යටසත්ස සැලැසම් ඉදිරිපත්ස කිරීසමන් පසු ිදුවන්සන් නම්,  තම 

සස්වා අවසන් කරනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සනා විින් එසස් ඔහුසේ / 

ඇයසේ සස්වය අවසන් කරනු ලැබීම පිළිබඳව සස්වය අවසන් කිරීසමන් දින 14 

ක් ඇතුළත අධිකාරියට ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතු අතර, එම අවසන් කිරීම 

ක්රියාත්සමක වන දිනසේ ිට 83 වන නියමසේ (ඇ) සේදය යටසත්ස සගාඩනැගිලි 

වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා වශසයන් සවනත්ස 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සසතකු විින්  ඔහුසේ / ඇයසේ පත්සවීම ගැන අධිකාරියට 

දැනුම් සදනු ලැබ ඇත්සනම් මිස යම් සගාඩනැගිලි වැඩක් ආරම්භ කිරීම, කරසගන 

යාම සහෝ යළි ආරම්භ කිරීම සනාකළ යුතුය. 

 

          (2) අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා විින් 1 වන සේදය යටසත්සසදනු ලබන සස්වය 

අවසන් කිරීසම් නිසේදනය, 83 වන නියමසේ (ඈ) සේදසේ (V)  වන උප 

සේදයට අනුකූලව තම සංක්ිප්තත වාර්තාව හා සහතිකය සමඟ ඉදිරිපත්ස 

කළයුතුය. 

 

සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්නා විසින් 

සිදු කරන වරදවල් 

85.   (1)  නීතිය යටසත්ස යම් සැලැස්මක් සහෝ පිරිවිතර ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබ ඇති සහෝ 

නියමයන් යටසත්ස සගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම අවශය වන්නා වූ 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු විින් යම් සාධාරණ සහ්තුවක් සනාමැතිව, 

                (අ)   එම සැලැස්ම සහෝ පිරිවිතර පිළිබඳව නීතිය යටසත්ස සහෝ සමම නියමයන් 

යටසත්ස සැපයිය යුතු අදාළ විස්තර සහෝ ප්රවෘත්සති දුරර්පණය කරන්සන් 

නම්, සහෝ එම විස්තර සහෝ සතාරතුරු යටපත්ස කරන්සන් නම්ද, 

                (ආ)  17 වන නියමසේ (ඈ) සේදසේ සඳහන් පරිදි අධිකාරියට සාවදය ප්රගති 

වාර්තා සහෝ සහතිකපත්ර ඉදිරිපත්ස කරන්සන් නම්ද, 

                (ඇ) 83 සහෝ 84 වන නියමසේ අඩංගු විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරනු ලබන්සන් 

නම් සහෝ ඒ කිිවක් සමඟ අනුකූල සනාවන්සන් නම්ද, 

                         ඔහු සහෝ ඇය සමම නියමයන් යටසත්ස යම් වරදකට වරදකරු විය         

යුතුය. 

        (2) සමම නියමය යටසත්ස යම් වරදකට වරදකරු වන යම් තැනැත්සසතකුට අධිකාරියට 
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යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක් සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කිරීම තහනම් කරනු ලැබිය 

හැක. 

 

වමම සැලසුම් 

කලාපවේ දැනටමත් 

පවතින අධිව්ගී 

මාර්ග හා වයෝජිත 

අධිව්ගී මාර්ග 

සඳහා වරගුලාසි  

 

 86.  සමම අධිකාරිය මගින් නිකුත්ස කරන ලද  සකාළඹ - කටුනායන අධිසේගී මාර්ගය 

සඳහා 2013.05.30 අංක 05/02/01/18 යටසත්ස නිකුත්ස කරන ලද සංවර්ධන සරගුලාි 

චක්රසල්ඛ් අංක  26 ට අනුව තවදුරටත්ස කටයුතු කළ යුතුය.  

සැහැල්ු දුම්රිය 

මාර්ග සඳහා 

වරගුලාසි 

87.  සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගයක් වශසයන්  හඳුනාගත්ස  ප්රසේශ මාර්ගයක් සහෝ අත්සපත්ස කර 

ගත්ස ප්රසේශ මාර්ගයකට මායිම්ව යම් සංවර්ධනයක් ිදුවන්සන් නම්, එම  ප්රසේශ 

මාර්ගය මධයසේ ිට අඩි 50 ක සගාඩනැගිලි සීමාවක් නඩත්සතු කළ යුතුය.   සමම 

මාර්ගය සදපස ිදුවන සංවර්ධන කටයුතුවල ස්වභාවය අනුව අදාළ ආයතනවල 

නිර්සේශය ලබාගැනීම සම්බන්ධසයන් සැලසුම් කමිටුව විින් නියම කරනු ඇත.   

 

සූර්යවකෝෂ භාවිත 

වගාඩනැගිලි  

88. සගාඩනැගිල්ල සඳහා අවශය බලශක්තිය සූර්යසකෝෂ උපසයෝගී කරසගන සපයා 

ගන්සන් නම්, එවැනි සංවර්ධන කටයුතුවලදී 5% ක අමතර සගබිම් අනුපාතයක් සහෝ 

බිම් කට්ටි ආවරණ අනුපාතයක් යන සදසකන් එකක් ලබාදීම සම්බන්ධව තීරණය 

කිරීසම් බලය අධිකාරිය සතුය.  

     

         පැතලි වහල මත සූර්යසකෝෂ  සවි කිරීසම්දී එහි උපරිම උස මීටර් 1 ක් සේ.  

  

         පුනර්ජනනීය බලශක්ති, ෆයිබර් ප්රකාශන මාර්ග, සපාදු මහජනතාව ඒකරාශී වන 

ස්ථාන, උදයාන හා මංතීරු, සැටලයිට් ඩිස්ක්, විසනෝදාස්වාද හා ත්රාසජනක උදයාන 

(Them parks, water parks and adventure parks), ගෘහස්ථාගාර 

(Stadiums) සඳහා සැලසුම් කමිටුව මගින් ලබාසදනු ලබන  නියමතා අනුව කටයුතු 

කළ යුතුය.  

 

  



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

84 
 

VII  වන වකාටස 

අර්ථ නිරූපනය 

 

සමම නියමයන්හිදී පද සම්බන්ධය අනුව අන් අර්ථයක් අවශය සනාවන්සන් නම් ; 

“කුලී නිවස”  යන්සනන් 1973 අංක 11 දරණ කුලී නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතිසේ අර්ථ දක්වා ඇති ඒකකයක් 

අදහස් සේ. 

 

“පිළිගත් වයවහාර සංග්රහය”  යන්සනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පිළිගත හැකි සංග්රහ ප්රමිති සහෝ උපසදස ්

සංග්රහයන් අදහස් සේ. 

 

“ප්රව්ශ මාර්ගය”   යන්සනන් මහජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද සගාඩනැගිල්ලකට සහෝ සවනත්ස 

පරිරයකට ප්රසේශවීසම් මාර්ගයක් වශසයන් ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන යම් වීදියක් අදහස් සේ. 

 

“වා සමනය”   යන්සනන් වායුසමනයට භාජනය වූ ඉඩකසඩහි අවශයතාව ඉටුවන  පරිදි එහි උෂණ්ත්සවය, 

ආර්ද්රතාවය, පිරිිදු බව, වයාප්තතිය හා චලනය එකවිටම පාලනය කළ හැකි පරිදි වාතය ප්රතිකාර්යනය 

කිරීසම් ක්රියාවලිය අදහස්සේ. 

 

“වාතය වවනසව්ීම”   යන්සනන් යම් ඉඩකඩකට එහි ඝනඵලය අනුව ඊට ස්වභාවික සහෝ යාන්ික මාර්ගවලින් 

ඇතුළුවන හා ඉන් පිටවන වාතසේ අනුපාතය අදහස්සේ. 

 

“වා ළිඳ”  යන්සනන් ස්වභාවික ආසලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීම සඳහා සගාඩනැගිල්ල තුළ සහෝ ඉන් පිටත 

ඇති අහසට නිරාවරණය වූ යම් ඉඩකඩක් අදහස්සේ.   සගාඩනැගිල්සලන් පිටත යනු, එම බිම් කට්ටිය 

තුළ පිහිටි එවැනි සගාඩනැගිලිවල එක් මුහුණතකින් සහෝ කිහිපයකින් නැතසහාත්ස එම බිම් කට්ටිසේ එක් 

මායිමකින් සහෝ වැඩි ගණනකින් වටවූ ඉඩකඩකි. 

 

 “සංවශෝධන සැලැස්ම”  යන්සනන්  සගාඩනැගිල්ලක අනුමත සැලැස්සම් සහෝ පදිංචිය සඳහා අනුකූලතා 

සහතිකයක් නිකුත්ස සනාකළ යම් ඉඩම් උප සබදීමක්, යම් සලසකින් සවනසව්ීමක් සපන්වන සැලැස්මක් 

සහෝ ඊට කරන ලද සංසශෝධනයක් සහෝ එකතු කිරීමක් යන්න අදහස්සේ. 



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

85 
 

 

“අනුමත කළ”  යන්සනන්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් සහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් 

පවරන ලද බලය යටසත්ස අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් කරන ලද අනුමත කිරීම අදහස්සේ. 

 

“කාලීන අවසර පත්රය මත අනුමත කළ”  යන්සනන් එවැනි අනුමැතියක් දීසම්දී නිකුත්ස කරන ලද අවසර පත්රසේ 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් සහෝ පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් නිශච්ිතව සඳහන් කරනු ලැබිය 

හැකි සීමාසහිත කාලය සඳහා අනුමත කිරීමක් අදහස්සේ. 
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“අනුමත කළ සැලැස්ම”  යන්සනන් නීතියට සහෝ නියමයන්ට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් සහෝ 

පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් අනුමත කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක සහෝ යම් සගාඩනැගිලි කාර්යයක 

සහෝ යම් ඉඩම් උප සබදීමක සැලසුමක් අදහස්සේ. 

 

“අධිකාරිය”  යන්සනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අදහස් වන අතර, ඊට සමම නියමයන් මගින් පවරනු ලැබූ 

බලතල, කාර්යයන් සහ රාජකාරි සාමානයසයන් සහෝ විසශ්ෂසයන් ක්රියාත්සමක කිරීම සඳහා 

කළමණාකරණ මණ්ඩලසේ අනුමැතිය සහිතව සභාපති විින් බලය සදනු ලැබූ යම් අධිකාරියක් සහෝ 

නිලධාරිසයකුද ඇතුළත්සසේ. 

 

“ෙැල්කනිය”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්ලක බාහිර බිත්සතිසේ පිටත බිත්සතිසයන් ඔබ්බට යන සලස 

සගාඩනැගිල්සල් පිටතට පිහිටි කුළුණ සහෝ කැන්ටි ලිවර් මගින් දරා ිටින යම් සේදිකාවක්, සබාකු 

ජසන්ලයක් සහෝ සවනත්ස සමාන ඉදිකිරීමක් අදහස්සේ. 

         උපරිම මීටර් 1.2 ක් දක්වා පිටත බිත්සතිසයන් ඔබ්බට ඉදිකළ හැකි අතර, එයට වඩා වැඩිවන්සන් නම්,  මුළු 

සගබිම් ප්රමාණය සඳහා සම්ූර්ණ බැල්කනි ප්රසේශයම ගණනය කළයුතු සේ. 

 

“ මුළු වගබිම් ප්රමාණය” යන්සනන් සම් සඳහා භූමිය මත හා භූමිය යට ිදුකරනු ලබන ියළුම ඉදිකිරීම්වලට 

අදාළ සගබිම්  ප්රමාණයන් ඇතුළත්ස සේ.  වාහන නැවතුම් සඳහා සවන් කරන ලද මහල්වල වර්ග 

ප්රමාණයන් හා යාන්ික වාහන නැවතුම් ස්ථාන සඳහා සපයනු ලබන රාක්කවල (Stacks) වර්ග 

ප්රමාණයන්ද සමයට ඇතුළත්ස සේ. 

 

“බිම් මහල”  යන්සනන් සගපළට යාව පිහිටි ප්රසේශ මාර්ගය මට්ටමට ඉතාම ආසන්න උසකින් යුත්ස මහල 

යන්සනන් අදහස්සේ.  මාර්ග සදකක් සහෝ වැඩි ප්රමාණයක්      යාබද ව පිහිටි විට සගාඩනැගිල්ලට 

ප්රසේශය ලබන ප්රධාන සදාරටුව පිහිටි මහලට ආසන්නතම උසකින් පිහිටි මහල යන්සනන් අදහස්සේ.  

 

“පතුල් මහල”  යන්සනන් සම්ූර්ණසයන් සහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් මහසල් ිට සහ ඉඩසම් මායිම්වල ිට 

මීටර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද සහෝ සැලසුම් කරන ලද  මහලකි. 

 

          බිම් මට්ටසම් ිට 1/3 සකාටසක් සපාළසවන් මතුපිට තිසබන අවස්ථාවක එම පතුල් මහල භාවිතයන් 

සඳහා සයාදාගත හැකි අතර, එහි අවම උස පහත සඳහන් පරිදි සේ. 
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i. වාණිජ, කාර්යාල      -    අවම උස මීටර් 3 

ii. පතුල් මහල සම්ූර්ණසයන් බිම් මට්ටසමන් පහළ ඇති විට එහි භාවිතයන් වන්සන් ගබඩා පහසුකම්, 

වාහන නැවතුම් හා අසනකුත්ස උපසයෝගිතා සස්වාවන් සඳහා අවම උස මීටර්       2.6 ක් සේ.  

 පතුල් මහල ඉහත භාවිතයන්ට හැර සවනත්ස භාවිතයන් සඳහා සයාදා ගන්සන් නම්,            ඒ සඳහා 

අධිකාරිය නියම කරනු ලබන සකාන්සේි හා නියමයන්ට අනුකූලව නිර්සේශයන් ලබාගත යුතුය.  
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“අතරමැදි මහල”  යන්සනන් ආසන්නම පහත මහල් වර්ගඵලසයන් 50% ක් දක්වා ඉඩ දිය හැකි අතර, ඉහළට 

හා පහළට අවම වශසයන් මීටර්. 2.5 ක අවකාශයක් පවත්සවා ගතයුතු අතර, එයට වන ප්රසේශකත්සවය 

ආසන්නම පහල මහසලන්ම පමණක් විය යුතුය. එම මහසලන් ඉහළ මහලකට එක එල්සල් 

ප්රසේශකත්සවය ලබාගත සනාහැක. 

 

“පැතලි වහල”   යන්සනන් පඩිසපල මගින් ප්රසේශය ලබාසගන යම් කටයුත්සතකට සයාදා ගන්සන් නම් මුළු 

සගබිම්  ප්රමාණය සඳහා ගණනය කරනු ලැසබ්. (සස්වා පහසුකම් හැර) 

 

“වාහන නැවතුම් මහල”   යන්වනන්  එම මහසල් මුළු සගබිම් ප්රමාණසයන් අවම වශසයන් 70%ක් වත්ස වාහන 

නැවතුම් සඳහා සවන් කළයුතු අතර, එක් වැිකිළි පහසුකමක්, ට්රාන්ස්සපෝමර් කාමරය, ආරක්ෂක 

කුටියක්, රියදුරු විසේක ස්ථානයක් සඳහා අවසර ලබාදිය හැකිය. 

 

“මායිම් බිත්තිය”  යන්සනන් යම් ඉඩම් කට්ටියක්   තවත්ස යාබද ඉඩම් කට්ටියකින් සවන් කිරීසම් පරමාර්ථසයන් 

එහි මායිම් සර්ඛ්ාව මත සහෝ එහි දිගට සගාඩනගන ලද යම් බිත්සතියක්, වට කිරීමක් සහෝ ආවරණයක් 

අදහස්සේ. 

 

“අඳ බිත්තිය”  යන්සනන්  පරාවර්තනීය ද්රවයවලින් සහෝ විවරවලින් සතාර, ඉදිකරන ලද ඝන බිත්සතියක් 

අදහස්සේ. 

 

“වගාඩනැගිල්ල”  යන්නට නිවසක් ආශ්රිත මඩුවක්, ඉස්තාලයක්, වැිකිළියක්, මඩුවක්, ගුදමක්  සහෝ සපදසර්රු 

ගසඩාල්, මැටි, දැව, කළු ගල් සහෝ සවනත්ස ස්ිර ද්රවයවලින් තනන ලද යම් ඉදිකිරීමක් ඇතුළත්සසේ. 

 

“වගාඩනැගිලි වහුන්නරාව”  යන්සනන් පිටතින් එන තාප ශක්තිය සංවහනය කළ හැකි  වා සැකසුම් ඉඩකඩ 

ආවෘත සකසරන සගාඩනැගිල්ලක මූලිකාංග අදහස්සේ. 

 

“වගාඩනැගිලි වර්ඛාව”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්ලක් පුළුල් කිරීම සඳහා අවසර සදනු ලබන ඉම අදහස්සේ. 

 

“වයාපාරික පරිශ්රය”  යන්සනන් ලාභ ඉපයීසම් අභිප්රාසයන් වයාපාරයක් කරසගන යාම සඳහා සැලසුම් කරන 
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ලද,  අනුවර්තනය කරන ලද සහෝ පාවිච්චි කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි  සකාටසක් අදහස්සේ. 

 

“සභාපති”  යන්සනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සභාපති අදහස්සේ. 

 

“වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ී”  යන්සනන් වරලත්ස ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී වර්ගය යටසත්ස 1996 අංක 14 දරණ     

ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ආයතන සංසශෝධිත පනත යටසත්ස ස්ථාපිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් 

ලියාපදිංචි කිරීසම් මණ්ඩලසේ ලියාපදිංචි වූ තැනැත්සසතකු විය යුතුය. 
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“වගාඩනැගිලි සඳහා ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය”  යන්සනන් අංක අයි සී ටී ඒ ඩී/ඩී ඊ වී/14 දරණ ප්රකාශනය 

මගින් ප්රිේධ කරන ලද සගාඩනැගිලි ගිනි නිවීම පිළිබඳ ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය සහෝ සකාළඹ  ගිනි නිවීම් 

පිළිබඳ සදපාර්තසම්න්තුව විින් ප්රිේධ කරන ලද ගිනි නිවීම් පිළිබඳ සවනත්ස නියමයන්ද අදහස්සේ. 

 

“කුළුණට සාවප්පක්ෂ හැටුම් වාවන්  වහෝ වැරගැන්ූ වකාන්ීටය”  යන්සනන් දික් අතින් ිදුවන සම්පීඩනයටත්ස, 

එවැනි සම්පීඩනයකින් ඇති සකසරන නැවීසම් ක්රියාවටත්ස ප්රතිසරෝධාත්සමකව යම් භාරයක් දරා ිටින හා 

සම්සේෂණය සකසරන යම් ඉදිකිරීමක සකාටසක් අදහස්සේ. 

 

“ූර්ණ ෙලධාරියා”  යන්සනහි සැලසුම්කරණය අධිකාරිසයහි සපයා ඇති සත්සරුම ඇත්සසත්සය. 

 

“වකාන්ීට්ට”  යන්සනහි ශ්රී ලංකා ඉංජිසන්රුවන්සේ ආයතනය විින් පිළිගන්නා ලද වයාවහාර සංග්රහසයහි 

සපයා ඇති අර්ථයම තිබිය යුතුය. 

 

“ඉදිකිරීම”  යන්සනන් සගාඩනැගීම, තනවා නියම තැන්හි පිහිටුවීම සමන්ම යළි ඉදිකිරීම, යළි සගාඩනැගීම, 

යළි නියම තැන්හි  යළි පිහිටුවීමද ඇතුළත්ස සේ. 

 

“හරස් බිත්තිය”  යන්සනන් පාර්ශව බිත්සතියක්, බාහිර බිත්සතියක් නිශ්චිත දිගු ප්රමාණයන්ට සබ දන අභයන්තර 

බිත්සතියක් අදහස්සේ. 

 

“නිතය භාරය වහෝ නිතය පැටවුම”  යන්සනන් ියළු බිත්සතිවල, මහල්වල, වහලවල, සවනස් කිරීම්වල සහ 

අසනක් සමාන ස්ිර සගාඩනැගිලිවල බර අදහස්සේ. 

 

“ආෙේධ වගාඩනැගිල්ල”  යන්සනන් පදිංචිවීසම් පරමාර්ථය සඳහා ප්රසයෝජනයට ගන්නා ලද සහෝ 

ප්රසයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කළ අනුහුරු කළ සහෝ සැලසුම් කළ සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි 

සකාටසක් අදහස් වන අතර,  එය ස්ව-සංයුක්ත ඒකකයකි. 

 

“සංවර්ධකයා”  යන්සනන් සංවර්ධන කාර්යය කරසගන යන තැනැත්සතා අදහස්සේ. 
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“සංවර්ධන කාර්යය”  යන්නට නීතිසයහි සපයා ඇති අර්ථයම ඇත්සසත්සය. 

 

“වාසස්ථාන නිවස”  නැතසහාත්ස “වාසස්ථාන ඒකකය”  යන්සනන් නිදහස්ව විසීසම්, ඉවුම් පිහුම් කිරීසම් සහ 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත ස්ව-සංයුක්ත ඒකකයකින් යුත්ස කාමරයක් සහෝ කාමර කිහිපයක් අයත්ස 

සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක් අදහස්සේ. 

 

“පුණාලය”  යන්සනන් වාතය සගනයාම සඳහා ඇති මාර්ගයක් අදහස්සේ. 

 

“පුණාල මග”  යන්සනන් ඇසලන හා පරිවරණ ද්රවය ආසල්පය හා පටලය ඇතුළත්සව පුණාල අවාන් ආවරණය 

සහෝ පුණාල ූරිතයක ඇතුල්පස සපෝරුව අදහස්සේ. 

 

“පවත්නා බිම් කට්ටිය”  යන්සනන් සමම නියමය ක්රියාත්සමක වීමට සපරාතුව පැවති වරිපනම් අංකයක් සහෝ 

මිනුම් සැලැස්මක් සහිත සහෝ ප්රාසේශීය අධිකාරියක් විින් බිම් කට්ටියක් වශසයන් හඳුනාගනු ලැබූ බිම් 

කට්ටියක් අදහස්සේ. 

 

“ොහිර බිත්තිය”  යන්සනන් තවත්ස සගාඩනැගිල්ලක බිත්සතියකට යාව තිබිය හැකි වුවත්ස සවන් කිරීසම් 

බිත්සතියක් සනාවන සගාඩනැගිල්ලක පිටත බිත්සතියක් සහෝ ිරස් ආවෘතයක් අදහස් සේ. 

 

“ෆැක්ටරිය”  යන්සනන් ; 

          (අ)  යම් සදයක්, සවළඳ ද්රවයයක් සහෝ නිෂ්පාදනයක් සහෝ එහි සකාටසක් සෑදීමට සහෝ 

 

          (ආ) යම් සදයක්, සවළද ද්රවයයක් සහෝ නිෂප්ාදනයක් සහෝ එහි සකාටසක් සවනස් කිරීමට, අළුත්සවැඩියා 

කිරීමට, සැරසීමට, නිම කිරීමට, පිරිිදු කිරීමට, සස්දීමට සහෝ සවන් කිරීමට සහෝ බිඳ සහලීමට 

සහෝ 

 

          (ඇ)  යම් සදයක්, සවළද ද්රවයයක්, නිෂප්ාදනයක් සහෝ එහි සකාටසක්, විකිණීම සඳහා  අනුහුරු කිරීමට 

සහෝ එකලස් කිරීමට සැලසුම් කළ, සයාදාගත්ස සහෝ ප්රසයෝජනයට ගත්ස සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ 
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එහි සකාටසක් අදහස්සේ. 

 

“මහල් නිවස”  යන්සනන් මුළුමනින්ම සහෝ ප්රධාන වශසයන් තනි පවුලක මනුෂය වාසය සඳහා ප්රසයෝජනයට 

ගත්ස, ඉදිකරන ලද සහෝ අනුහුරු කළ මුළුතැන්සගයක්, වැිකිළියක්, නාන කාමරයක්  සහෝ දිය 

වැිකිළියක් අඩංගු සවන් කරන ලද වාසස්ථානයක් අදහස්සේ.  සවන් කළ එම වාසස්ථානය තුළ 

එවැනි වාසස්ථාන සදකක් සහෝ වැඩි ගණනක් ිරස්ව සම්බන්ධ කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක අඩංගු 

විය යුතුය. 

 

“සුනමය සම්ෙන්ධකය”  යන්සනන් අස්ත ඒකක, නිස්සාකාර ඒකක සහ සමැි සම්බන්ධ සකසරන සංවෘත 

පුණාලසේ සකළවර සම්බන්ධනය අදහස්සේ. 

 

“ජල ගැලීම් මට්ටටම”  යන්සනන් සමම නියමයන්සේ පරමාර්ථය තකා වාරිමාර්ග සදපාර්තසම්න්තුව සහෝ       

ශ්රී ලංකා ඉඩම් සගාඩකිරීසම් හා සංවර්ධනය කිරීසම් සංස්ථාව විින් යම් ප්රසේශයක් සවනුසවන් 

නිශ්චිත වශසයන් නියම කරන ලද ජල ගැලීම් මට්ටම අදහස්සේ. 

 

“මහල”  යන්සනන් සසාල්දරයක මතුපිට බවට පත්සවන තිරස් සේදිකාව සහ යම් තැලිස්ස පුවරුවක්,  ලී, ගල්, 

සකාන්ක්රීට්, වාසන් සහෝ එම සේදිකාව හා සම්බන්ධවන සහෝ එහි සකාටසක් වන සවනත්ස ද්රවයයද 

ඇතුළත්සසේ. 
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“මහල් වර්ගඵලය”  යන්සනන් බාහිර බිත්සතිවල බාහිර මුහුණත්සවල ිට සහෝ සගාඩනැගිලි සදකක් සවන් 

සකසරන සපාදු බිත්සතියකදී නම්, එම බිත්සතිසේ මධය සර්ඛ්ාසේ ිට මනින ලද යම් සගාඩනැගිල්ලක 

මහලක තිරස් වර්ගඵලය අදහස් වන අතර, ඊට  පළලින් මීටර් 1.0 ඉක්මවන ියළු වහල සනරුම්ද, 

බැල්කනිද, වහලක් අයත්සවන සහ වැිය හැකි ියළු ප්රසේශයද ඇතුළත්සසේ. 

 

“දළ මහල් බිම”  යන්නට යම් සගාඩනැගිල්ලක සෑම මහලකම මුළු මහල් බිම් ප්රමාණය අදහස්සේ. 

 

“අඩිතාලම”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්ලක බර සගාඩනැගිල්සල් අත්සතිවාරමට සහෝ ජම්බාරවලට පවරනු ලබන 

ඉදිකිරීම අදහස්සේ. 

 

“මහල් වර්ගඵල අනුපාතය”  යන්සනන් බිම් කට්ටිසේ වර්ගඵලසයන් සබදනු ලැබූ බිම් කට්ටිසේ පිහිටි ියළු 

සගාඩනැගිලිවල දළ මහල් වර්ගඵලය අදහස්සේ. 

 

“පියමග”  යන්නට යම් වීදියකට පැත්සතක ඇති පියමගක් සහෝ ආලින්ද මගක් ඇතුළත්සය. 

 

“අත්තිවාරම”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්ලක බර සපාසළාවට සම්සේෂණය සකසරන හා සගාඩනැගිල්ල හා 

සෘජුව ස්පර්ශ වන සගාඩනැගිල්සල් අඩිතාලම්වලට ක්ෂණිකවම පහළින් පිහිටි ඉදිකිරීසම් සකාටසක් 

අදහස්සේ. 

 

“පිරිසිදු වාතය”  යන්සනන් සසෞමය එළිමහන් වාතය අදහස් වන අතර, එය යාන්ික පිරියත ආදිසයන් නිකුත්ස 

සකසරන දුර්ගන්ධසයන්, දුමින්, පිසයදුමින්, දුමාරසයන් අපිරිිදු සනාවිය යුතුය. 

 

“ගරාජය”  යන්සනන් සමෝටර් වාහනවලට ආවරණය සලසන සහෝ ඒවා නතර කර තැබීම සඳහා ප්රසයෝජනයට 

ගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක් අදහස්සේ. 

 

“ගුදම”  යන්සනන් කරසගන යනු ලබන සවළඳාමකට සහෝ වයාපාරයකට සම්බන්ධ එසහත්ස විකිණීම සඳහා 

සනාවන භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ, අනුහුරු කළ සහෝ ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන 

සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක් අදහස්සේ. 
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“භූ වසාල්දරය”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්සල් ඉදිරිපසසහිදී පිටතින් ස්වභාවික භූමිය මතින් සහෝ ඉන් ඉහළින් 

සසාල්දරයකට ප්රසේශයක් ඇති සගාඩනැගිල්ලක සසාල්දරයක් අදහස්සේ. 

 

“උස”  යන්සනන් ; 

          (අ)   කාමරයක් සම්බන්ධසයන් වූ විට නිමි මහල් මට්ටම සහ සීලිසම් යටි පැත්සත අතර මනින ලද ිරස් 

දුර අදහස්සේ. 

  

          (ආ)  යම් සසාල්දරයක් සම්බන්ධසයන් වූ විට, ඉහළ මතුපිට හා සමගම ඇති මහසල් මනින ලද ිරස ්

දුර අදහස්සේ. 

 

          (ඇ)  බිත්සතියක් සම්බන්ධසයන් වූ විට, ඉහළ පාමුල ිට එහි ඉහළම සකාටස දක්වාත්ස, කුරුංචිය 

සම්බන්ධසයන් වූ විට, කුරුංචි උසස් අඩක් දක්වාත්ස මනින ලද ිරස් දුර අදහස්සේ. 

 

          (ඈ) සගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධසයන් වූ විට, භූමිසේ සමාන ස්ථානයක ිට එහි ඉහළම සකාටස දක්වා 

මනින ලද ිරස් උස අදහස්සේ.  

 

“වාසය කළ හැකි කාමරය”  යනු වර්ග මීටර් 8.0 ප්රමාණයකට සනාඅඩු කාමරයකි.  එසහත්ස ඊට නාන 

කාමරයක්, දිය වැිකිළියක්, විවෘත ආලින්දයක්, උස්තලයක් සහෝ ගරාජයක් ඇතුළත්ස සනාසේ. 

 

“වරෝහල”  යනු සරෝගීන්ට, දුබලයන්ට, වයස්ගතවූවන්ට, සුවවන සහෝ ගර්භනී මාතාවන්ට උවටැන් සහෝ 

ප්රතිකාර කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ අනුහුරු කළ සහෝ  ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් 

සහෝ සකාටසක් අදහස්සේ. 

 

“වහෝටලය”  යන්සනන් මහජනයා සඳහා ආහාරපාන සැපයීසම් වැඩපිළිසවලක් ඇතද, නැතද, ලාභ ලැබීම 

අරමුණු සකාට සගන පුේගලයන්ට ඉඩකඩ සැපයීම සඳහා විසශ්ෂසයන් සැලසුම්සකාට සගාඩනගන 

ලද නැතසහාත්ස අනුහුරු කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක් අදහස්සේ. 

 

“නිවාස ඉඩකඩ”  යන්නට මානව වාසස්ථානයක් සඳහා හා වයාපාරික පරිරයක් වශසයන් මුළුමනින්ම සහෝ 

ප්රධාන වශසයන් සගාඩනගන ලද සහෝ අනුහුරු කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ සගයක් 
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ඇතුළත්සසේ. 

 

“නිවාස සංකීර්ණය”  යන්සනන් සංවර්ධන ස්ථානයක ස්ිර සපාදු භුක්තිය ඇති නිවාස ඒකක සමූහයක් 

අදහස්සේ.  ඊට තට්ටු නිවාස සප්තළිද ඇතුළත්සය. 

 

“කර්මාන්ත වගාඩනැගිල්ල ”  යන්නට ෆැක්ටරි, කම්හල් සහ ගුදම්ද ඇතුළත්ස සවයි. 

 

“නීතිය”  යන්සනන් 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිය සහ එහි සංසශෝධිත අදහස්සේ. 

 

“ෙලයලත් මිනින්වදෝරු හා මට්ටටම්කරු”  යන්සනන් ශ්රී ලංකාසේ මැනුම්පති විින් වෘත්සතිසේ නියැලීම සඳහා 

බලය සදනු ලැබූ තැනැත්සසතකු අදහස්සේ. 

 

“භාරය දරණ බිත්තිය”  යන්සනන් එහිම බරට අමතරව යම් භාරයකට රුකුල් සදන බිත්සතියක් අදහස්සේ. 

 

“පළාත් අධිකාරිය”  යන්සනහි නීතිසේ සඳහන් අර්ථයම ඇත්සසත්සය. 
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“බිම් කට්ටිය”  යන්න ඉඩමක් සම්බන්ධසයන් වූ විට, යම් ඉඩම එක් තනි තැනැත්සසතකුට සහෝ සම 

අයිතිකරුවන් පිරිසකට සහෝ අයිතිවන අවස්ථාවකදී මායිම් සලකුණු මගින් සීමා කළ සහෝ මායිම් 

බිත්සති මගින් සහෝ වැටවල් මගින් වටකළ එසමන්ම පළාත්ස අධිකාරි විින් අනුමත කරනු ලැබූ ඉඩමක් 

අදහස්සේ. 

 

“පවත්වාවගන යන ලදි”  යන්සනන් කාර්යක්ෂමව හා නිි ක්රියාකාරී තත්සත්සවයකින් සමන්ම මනා 

අළුත්සවැඩියාවකින්  පවත්සවාසගන යාම අදහස්සේ. 

 

“උළුවම”  යන්සනන් ගසඩාල්, ගල් කුහර සහෝ ඝන සකාන්ක්රීට් ගල්, කළු ගල් සහෝ සවනත්ස සමාන 

සගාඩනැගිලි ද්රවය සහෝ ඒවා එකට එක් සකාට අනුබේධ කිරීමක් සහෝ බදාමයකට පත්ස කිරීමක් 

අදහස්සේ. 

 

“යාන්ික සංවාතනය”  යන්සනන් යාන්ික මාර්ගවලින් සහෝ උපක්රම මගින් සගාඩනැගිල්ලකට සහෝ එහි 

සකාටසකට වාතය සැපයීසම් සහෝ ඉන් ඉවත්ස කිරීසම් ක්රියාවලිය අදහස්සේ. 

 

“ස්වභාවික සංවාතනය”  යන්සනන්  පිටත සුළං නිසා සහ උෂණ්ත්සවය සහෝ සගාඩනැගිල්සල් ඇතුළත හා 

පිටත අතර වාෂ්ප පීඩන සවනස්කම් (නැතසහාත්ස සදකම) නිසා ඇතිවන සංවහන බලපෑසමන් 

සගාඩනැගිල්ලක ජසනල් සහ විවර මගින් සගාඩනැගිල්ලකට පිටතින් වාතය සැපයීමක් සහෝ 

සගාඩනැගිල්ලක් ඇතුළතින් වාතය ඉවත්ස කිරීමක් අදහස්සේ. 

 

“පදිංචි පිරිවස් ෙර”  යනු  සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි සකාටසක පදිංචි පිරිසස් බර යනුසවන් අදහස් කරන්සන් 

යම් සේලාවක සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි සකාටසක පදිංචි සම්ූර්ණ තැනැත්සතන්සේ බරයි. 

 

“අයිතිකරු” යන්සනන් පළාත්ස අධිකාරිසේ වරිපනම් ලියාපදිංචි කාර්යාලසේ නම ලියාපදිංචිවී ඇති තැනැත්සතා  

අදහස්සේ. 

 

“කාර්යාලය”  යන්සනන් කාර්යාලීය පරමාර්ථයන් තකා සහෝ පරිපාලන ලිපිකරු වැඩ, සපාත්ස තැබීම, ගණන් 

තැබීම, ඇඳීම, සංස්කරණ වැඩ සහෝ බැංකුකරණ පරමාර්ථ සඳහා සයාදාගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් 

සහෝ එහි සකාටසක් අදහස්සේ. 
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“ජවන්ල බිත්තිය”  යන්සනන් කුළුණු හා කණු  අතර රාමු නිර්මාණයකින් සගාඩනගන ලද මුළුමනින්ම එක් 

එක් තට්ටුසේදී ආධාරක ලබන භාරය සනාදරන බිත්සතියක් අදහස්සේ. 

 

“තාප්පපය”  යන්සනන්  බැල්කනියක සහෝ ආලින්දයක මායිමක් මත ඉදිකළ මිටි බිත්සතියක් අදහස්සේ. 

 

 

“වවන් කිරීම”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්ලක් තුළ ඇති ඉඩකඩ අනුසබදීමක් සඳහා ගල් දැව සහෝ ප්තලාස්ටික් 

තහඩු නැතසහාත්ස සවනත්ස සමාන ද්රවයයක් ප්රසයෝජනයට ගනිමින් සාදන ලද තාවකාලික සහෝ 

පහසුසවන් ඉවත්ස කළ හැකි ිරස් ඉදිකිරීමක් අදහස්සේ. 

 

“පාර්ශව බිත්තිය”  යනු විවිධ අයිතිකරුවන්ට අයත්ස සහෝ විවිධ තැනැත්සතන්සේ පදිංචිය සඳහා අරමුණු කරන 

ලද යාබද සගාඩනැගිලිවල, ඉඩම්වල සහෝ යම් සගාඩනැගිල්ලක සකාටසක් සවන් කිරීම සඳහා 

සගාඩනැගිල්ලක සකාටසක් වන්නාවූද, ප්රසයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කරන්නාවූද, එම 

සගාඩනැගිල්සල් උසට හා දිගට අනුව ඉදිකරන ලද බිත්සතියක් අදහස්සේ. 

 

“ආොධිත තැනැත්තා”  යන්සනන් යම් තැනැත්සසතකු සහජසයන්ම සනාවූවද, තමාසේ ශාරීරික සහෝ මානික 

හැකියාවන්සේ අඩුවක් නිසා ජීවන අවස්ථා මුළුමනින්ම සහෝ අර්ධ වශසයන් සපුරා ගැනීමට 

සනාහැකි තැනැත්සසතකු අදහස්සේ. 

 

“මහජන ූජනීය ස්ථානය”  යන්සනන් පල්ලියක්, සේව මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්ලියක්, පන්සලක් වශසයන් 

නිශ්චිතව දක්වා සීමා සකාට ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සහෝ ප්රසයෝජනයට ගැනීම සඳහා ඉදිකරන ලද 

සහෝ අනුහුරු කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ සාමානය වශසයන්  සහෝ ඉඳහිට වුවද මහජන 

වන්දනාමාන සහෝ ආගමික උත්සසව පවත්සවනු ලබන සවනත්ස ස්ථානයක් අදහස්සේ. 

 

“සැලසුම්කරණ කමිටුව”  යන්සනන් නීතිසේ “8 ආ (1)” වගන්තිය යටසත්ස පත්ස කරන ලද කමිටුව අදහස්සේ. 

 

“බිම් කැෙලි ආවරණ පථය” යන්සනන් සගාඩනැගිල්ල පිහිටි බිම් කැබැල්සල් මුළු බිම් ප්රමාණයට සාසප්තක්ෂ 

සගාඩනැගිල්සල් මුළු පාකඩ ප්රසේශසේ ප්රතිශතය අදහස්සේ.  පළලින් මීටරය ඉක්මවන සනරුම් සහෝ 

බැල්කනි අයත්ස සගාඩනැගිලි සහෝ එහි සකාටසක් අයත්ස සගාඩනැගිලි සම්බන්ධසයන් වූ විට බිම් 

කැබලි ආවරණ පථය ගණනය කිරීසම්දී එවැනි අතිසර්ක වර්ග ප්රමාණයන්ද ඇතුළත්ස කළ යුතුය. 
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“වපාදු වගාඩනැගිල්ල”  යන්සනන් පල්ලියක්, සදේ මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්ලියක්, පන්සලක් සහෝ සවනත්ස සපාදු 

ූජනීය ස්ථානයක් සහෝ ආගමික උත්සසව පවත්සවනු ලබන ස්ථානයක් සනාවන, සාප්තපුවක්, 

කාර්යාලයක්, සරෝහලක් සහෝ මහජන නිසක්තන ස්ථානයක් වශසයන් පාවිච්චි කරනු ලබන සහෝ 

ඉදිකරන ලද සහෝ පාවිච්චියට ගැනීම සඳහා අනුහුරු කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක්  

අදහස්සේ.  

 

 

“වපාදු වීදිය”  යන්සනන් මහජනයාට ඒ මතින් ගමන් කිරීම සඳහා මාර්ග අයිතිය ඇති හා යම් නීතියක් යටසත්ස 

සහෝ යම් නීතියක් ක්රියාත්සමක කිරීසමන් යම් අධිකාරියකට පැවරී ඇති ඕනෑම වීදියක් අදහස් වන 

අතර, ඊට අනුබේධ කාණුවක් සහෝ පියමගක්ද ඇතුළත්සසේ. 

 

“වැරගැන්ූ වකාන්ීට්ට”  යන්සනහි භාවිත සංග්රහසේ 110 හි අන්තර්ගත සත්සරුමට තිබිය යුතුය. 

 

“අළුත්වැඩියාව”  යන්සනන් යම් සගාඩනැගිල්ලක යළි ඉදිකිරීමක් සනාවන එහි සසදාස් හරිගැසව්ීමක් 

අදහස්සේ. 
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“වන්වාසික වගාඩනැගිල්ල”  යන්සනන් සවන්වුනු, අර්ධ වශසයන් සවන්වුනු සහෝ උස්තල නිවසක් සහෝ 

සන්වාික තට්ටු නිවසක් වැනි මනුෂය වාසය සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන ලද සහෝ 

ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක් අදහස්සේ.  මීට 

සගාඩනැගිල්සල්  සහෝ එහි සකාටසස් පදිංචිකරුවන්සේ විසනෝදය පිණිස ඇති බාහිර 

සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක්ද නැතසහාත්ස එවැනි සන්වාික   සගාඩනැගිල්ලක සවනත්ස 

අන්දමක අනුබේධයක්ද අයත්සසේ. 

 

 “රැඳවුම් ෙැම්ම”  යන්සනන්  සෘජුව යම් ද්රවයයක් පාර්ශ්වික විස්ථාපනයට ප්රතිසරෝධ දැක්වීම සඳහා 

ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන බැම්මකි. 

 

“කාමරය”  යනු බිත්සතිවලින් සහෝ සවන් කිරීම්වලින් වටවූ සගාඩනැගිල්ලක යම් සකාටසක් අදහස්සේ. 

 

“සනීපාරක්ෂක පහසුකම්”  යන්සනන් සෘජුව සහෝ  අන් අයුරකින් සපෞේගලික පල්සදෝරු ප්රතිකාර්යක 

පිරියතයකට සහෝ සපාදු පල්සදෝරු පේධතියකට සම්බන්ධ වැිකිළි, සදවුම් සබ්සම්, නාන කාමර, 

සදවුම් භාජන සහ සරදි සස්දීමට ඇති පහසුකම් අදහස්සේ. 

 

“පාසැල”  යනු දැනුම වයාප්තත කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන ලද සහෝ ප්රසයෝජනයට  ගනු 

ලබන සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි   සකාටසක් අදහස්සේ. 

 

“වස්වා ගරාජය”  යන්නට සමෝටර් වාහන අළුත්සවැඩියා කිරීම, පින්තාරු කිරීම සහ  සස්දීම සඳහා ප්රසයෝජනයට 

ගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක් ඇතුළත්ස සේ. 

 

“පල්වදෝරුව”  යන්සනන් යම් ද්රවයමය අපතයක් අදහස් වන අතර, ඊට ජලජ සරාන්සබාර හා වාණිජ  

පිසයදුම්ද ඇතුළත්සසේ. 

 

“පල්වදෝරු පේධතිය”  යන්සනන් යම් පල්සදෝරුවක්, කාණු සප්තළියක්, ගවර වලක්, ූතික ටැංකියක් සහෝ 

ඒවාසේ යම් අනුබේධයක් අදහස්සේ. 
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“සාප්පපු වහෝ සාප්පපු මධයස්ථාන”  යනු භාණ්ඩ විකිණීම මූලික පරමාර්ථය කරගත්ස සවළඳාමක් සහෝ 

වයාපාරයක් කරසගන යාම සඳහා ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්නාවූ සහ මහජනතාවට ප්රසේශ විය හැකි   

සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක් වන අතර, ඊට සකාණ්ඩ සැකසීමට, අවසරපත්ස නිකුත්ස කිරීසම් 

නිසයෝජිත, උකස්කරුවන්, සබසහත්සශාලා, භාණ්ඩ සස්දීම, පිරිිදු කිරීම සහෝ අළුත්සවැඩියාව සඳහා 

භාරගන්නා ස්ථාන සහෝ සවනත්ස සමාන සවළඳාම් සහෝ වයාපාර කරසගන යනු ලබන 

සගාඩනැගිල්ලක්ද අයත්සසේ. 
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“සම්මත ආකෘතිය”  යන්සනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් තීරණය කරනු ලැබිය හැකි සම්මත 

වර්ගයට අයත්ස ආකෘතියක් අදහස්සේ. 

 

“වසාල්දර තට්ටටුව”  යන්සනන්  සෑම මහලකම ඉහළ මතුපිට සහ ඊට උඩින් ඇති ඊළඟ මහසල් මතුපිට අතර 

ඇති ඉඩ අදහස්සේ.  එවැනි මහලක් නැති අවස්ථාවක මහසල් ආකෘතිසේ කරබඳ තලාඳසයහි සහෝ 

සවනත්ස ආවරණයක යටි පැත්සතද, ආතතියක් සහෝ කරබඳ තලාඳයක් යන සදකම නැතිවූ විට,  

වහලසේ පරාලවල සහෝ සවනත්ස ආධාරකයක් දක්වා වන  ිරස් උින් අර්ධයක් අදහස්සේ. 

 

“වීදිය” යන්නට මහජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද වාසස්ථාන ඒකක සහෝ සගවල් සදකක සහෝ වැඩි 

ගණනක ප්රසේශ මාර්ගයක් වශසයන් ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සහෝ ප්රසයෝජනයට ගැනීමට අදහස් 

කර ඇති යම් පාරක්, පියමගක් නැතසහාත්ස පිළක් අදහස්සේ. 

 

“වීදි වර්ඛාව”  යන්සනන්  පළාත්ස අධිකාරිය විින් දක්වා ඇති සහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් 

පැහැදිලි කරනු ලැබ ඇති යම් පවත්සනා පාරක අනාගත පුළුල් කිරීම පිළිබඳව සහෝ අනාගතසේ සගාඩ 

නගනු ලබන පාරක පළල පිළිබඳව යම් වීදියක සදපැත්සසත්සම සලකුණු සකාට ඇති සර්ඛ්ාව සහෝ 

සර්ඛ්ා අදහස්සේ. 

 

“වගාඩනැගිල්ලක හැටුම් වකාටස”  යන්නට සගාඩනැගිල්ලක වහලය, කුළුණක් සහෝ ප්රධාන කණුවක්, 

තලාඳයක්, අත්සතිවාරම, බිත්සති අවලම්බිත, බිමක් සහෝ පියගැටසපළක් අදහස් වන නමුදු ඊට එහි 

සදාරක්, ජසන්ලයක් සහෝ අභයන්තරික සවන් කිරීමක් අයත්ස සනාසේ. 

 

“අධි ස්ථාපිත භාරය”  සහෝ “අධි ස්ථාපිත පැටවුම”   යන්සනන් නිසල පැටවුම හැර අන් ියළු පැටවුම් 

අදහස්සේ. 

 

“තාවකාලික වගාඩනැගිල්ල”  යන්සනන් යම් නිශච්ිත කාලයක් තිබීම සඳහා අධිකාරිය විින් අවසර සදනු 

ලැබූ එසහත්ස එකී කාලසීමාව ඉකුත්ස වූ පසු කඩා ඉවත්ස කරනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් අදහස්සේ. 

 

“උස්තල නිවාස” යන්සනන් තනි පදිංචි නිවසක් වශසයන් සැලසුම් කරන ලද සහ එබඳු සන්වාික 

සගාඩනැගිලි තුනකට සනාඅඩු සප්තළියක සහෝ උස් තලයක සකාටසක් නිර්මාණය සකසරන 
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සන්වාික සගාඩනැගිල්ලක් අදහස්සේ. 

 

“නගර නිර්මාණ ශිල්ී”  යන්සනන් ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ ආයතනය විින් පවත්සවාසගන යනු 

ලබන සල්ඛ්නසේ නම සඳහන් තැනැත්සසතකු අදහස්සේ. 

 

“ගෙඩා” යන්නට සවළඳ ද්රවය සහෝ භාණ්ඩ සවළඳාම සඳහා ගබඩා කිරීම පිණිස ප්රධාන වශසයන් 

ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක් ඇතුළත්සසේ. 
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“තක්වස්රුකරු”  යන්සනන් 1975 අංක 33 දරණ ශ්රී ලංකා තක්සස්රුකරුවන්සේ ආයතන නීතිය යටසත්ස 

සංස්ථාගත කරන ලද තක්සස්රුකරුවන්සේ ආයතනසේ සංස්ථා සාමාජිකයකු අදහස්සේ. 

 

“ආලින්ද මග”  යන්සනන් වීදියක පැත්සසතන් පිහිටි ආවරණය කරන ලද පියමගක් අදහස්සේ. 

 

“අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා”  යන්සනන් ; 

           (අ)   වරලත්ස සහෝ ලියාපදිංචි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිසයකු 

           (ආ)  වරලත්ස නගර නිර්මාණ ශිල්පි සයකු 

           (ඇ) නීතිය යටසත්ස සැලැස්මක් ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන වැඩවලට අදාළ විෂයක  වෘත්සතීය සුදුසුකම්ලත්ස 

ඉංජිසන්රුවකු 

           (ඈ)  බලයලත්ස මිනුම්සදෝරු හා මට්ටම්කරුවකු  

           (ඉ)   තක්සස්රුකරුවකු 

           (ඊ) ශ්රී ලංකාණ්ඩුව විින් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තසයහිලා සුදුසුකම් ලැබූ සවනත්ස යම් තැනැත්සසතකු 

                   යනාදී නිශච්ිත ක්සෂ්ත්රයට වෘත්සතීය සුදුසුකම් ලැබූ යම් තැනැත්සසතකු  සහෝ රජය විින් අදාළ     

වෘත්සතිය සඳහා සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු සලස පිළිගනු ලබන අයකු. 
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9.3 කලාප හා කලාපිය වරගුලාසි 
 

9.3.1 වපාදු කලාපිකරණ වරගුලාසි 

 

පහත දැක්සවන නිසයෝග සමම සැලැස්සම් සපාදු නිසයෝග සලස බලපැවැත්සසේ. 

 

1. කලාපිකරණ සැලැස්ම මගින් යම් ස්ථානයක් සහෝ සේපලක් යම් විසශ්ිත භාවිතාවක් සඳහා නම් 
කර සනාමැති විටදි  එවකට පවතින භූමි භාවිතය අනුව එම භාවිතය පිහිටා ඇති ප්රසේශසේ  භූමි 
භාවිතා කලාපය සැලකිල්ලට සගන එම භාවිතය සදහා ඉඩ දිය හැක. 

 

2. යම් ස්ථානයක් සහෝසේපලක් යම් විසශ්ිත භාවිතාවක් සඳහා පමණක් නම් කර ඇති විටදි එම 
ස්ථානය සහෝ සේපල එම නම් කරන කාර්ය සඳහා පමණක් සයාදාගත යුතුය. 

 

3. සංවර්ධන බලපත්රයකින් අනුමත කරනු ලැබු භාවිතයක් හැර යම් ස්ථානයක් සහෝ 
සගාඩනැගිල්ලක් යම් පුේගලයකු විින් සවනත්ස භාවිතයකට සනාගත යුතුය. 

 

4. සම් බිම් සකාටසක් සහෝ සගාඩනැගිල්ලක් විසශ්ෂ භාවිතයක් සඳහා සවන්කර සනාමැති විට එහි 
භාවිතය එය පිහිටා ඇති භූමි භාවිතා කලපසේ භාවිතයන්ට අනුකුල විය යුතුය.  එසස් 
නැසත හාත්ස එහි භාවිතය සවනස් කරන සලස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් නියම කල 
හැකිය.   

 

5. යම්කිි සේපලක් කලාප සදකකට සහෝ වැඩි ගණනකට ඇතුළත්සවන විට එබදු බිම් කට්ටියක්  
සංවර්ධන සැලැසසම් අරමුණුවලට ඉතාමත්ස හිතකර වන කලාපයට ඇතුළත්ස වන සස් සැලකිම 
නීතයානුකූල වනු ඇත. 

 

6. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ ූර්ව අනුමැතියකින් සතාරව සැලසුම් හා සගාඩනැගිලි නිසයෝග 
කිිදු භූමියක් සහෝ සගාඩනැගිල්ලක් ( පුරා විදයාත්සමක හා  ස්එතිහාික වටිනාකම ඇති 
)සවනස් කිරිමට අලුත්සවැඩියාවන් සහෝ කඩා බිද දැමිමක් විකෘති කිරිමකට සහෝ අලාභහානියකට 
තුඩු සදන කිිදු කටයුත්සතක් ිදු සනාකල යුතුය.   

 

7. පුරාවිදයාත්සමක, පුරාණ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය ක්රම සම්බන්ධව සහ ජාතික උරුමයන් 
සම්බන්ධව ිය සගාඩනැගිලි සහ භූමි භාගයක් පවතින ආකාරසයන් සංරක්ෂණය කළ යුතු 
අතර, වැඩි දියුණු කිරීමක් සහෝ ප්රතිසංස්කරණය කිරීමක් ිදු කිරීසම්දී හා නව ඉදිකිරීමක් 
ිදුකිරීසම්දී පුරාවිදයාත්සමක අගයන් ආරක්ෂා වන පරිදි සැලසුම් කළ යුතු අතර, ඒ සඳහා 
පුරාවිදයා සදපාර්තසම්න්තුසේ නිර්සේශය ලබාගත යුතුය. 

 

8. සංචාරක කලාපය තුළ සගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම සදහා ඉල්ලුම් කරන විටදි එහි බාහිර සපනිම 
සම්බන්ධසයන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් සදනු ලබන උපසදස් අනුව සගාඩනැගිල්ල 
ඉදිකල යුතු සේ. 
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9. ඉහත 6 අනුව එහි සඳහන් කලාප වල දැනටමත්ස ඇති සගාඩනැගිලිවල උස, වර්ණය ඉදිකිරීමට 
සයාදාගන්නා ද්රවයය සහ ගෘහ නිර්මාණ සම්බන්ධසයන් ඉහත උපසදසව්ලට අනුව සවනස් 
කරගන්නා සලස සහෝ නවිකරණය කරන සලස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් සුදුසු පිරිදි 
නියම කල හැකිය.  

 

10. ඒ.බී.ි.සර්ණිසේ මාර්ග සදහා සයෝඡිත මාර්ග පළල සගාඩනැගිලි සර්ඛ්ාව සලස සැලසක්.  
අසනකුත්ස මාර්ග සඳහා සගාඩනැගිලි සීමාව හා වීි සර්ඛ්ාව සවන සවනම සැලසුම් හා 

සගාඩනැගිලි නිසයෝගවල උපසල්ණ III (ඈ)  ආකෘතිසයහි දක්වා ඇත. 
 

11. ඉහත අංක 10 නිසයෝගයට අමතරව පවතින මාර්ග සහ අලුතින් ඉදිවන මාර්ගවල සහෝ 10 
නිසයෝගසේ දැක්සවන මාර්ගවල සගාඩනැගිලි සර්ඛ්ා සීමා නිර්ණය කිරීම, සංසශෝධනය කිරීම 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් කලින් කලට ගැසට් මගින් ප්රකාශයට පත්ස කරනු ඇත.   

 

12. කිියම් ස්ථානයකට සහෝ ඉඩම් කැබැල්ලකට යාබදව ජල මාර්ගයක් සහෝ ජල මුලාරයක් පිහිටා 
ඇති විට ඒවාසේ ජල මාර්ග රක්ෂිතය අදාල ජල මාර්ගසේ ඉවුසර් ිට නිර්ණය කරනු ලැසබ් .  

සමය සැලසුම් හා සගාඩනැගිලි නිසයෝගවල උපසල්ණ VII අනුකූල විය යුතුය. 
 

13. ඉහත 12 නිසයෝගයට අමතරව පවතින් ජල මාර්ග සහ අලුතින ඉදිවන සහෝ ස්වාභාවිකව 
ඇතිවන ජල මාර්ග සඳහා රක්ෂිත නිර්ණය කිරිම, සංසශෝධනය කිරීම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය මගින් කලින් කලට ගැසට් මගින් ප්රකාශයට පත්ස කරනු ඇත. 

 

14. අන්තරාකාරි හා අනාරක්ෂිත සවළඳ කටයුතු සැලසුම් හා සගාඩනැගිලි නිසයෝග වල උපසල්ඛ්ණ 
IX  අනුකුල විය යුතු අතර, සමම කටයුතු සදහා මධයම පරිසර අධිකාරිසේ සහ නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිසේ පුර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.  

 

15. ආගමික ස්ථානයන්හි සගාඩනැගිල්ලක්, භූමියක් ,ප්රතිමාවක් සංසක්ත හා සලකුණු ඉදිකිරීම 
ස්ථානගත කිරීම, භාවිතය සවනස් කිරීම, ප්රකාශයට පත්ස කිරීම ප්රිේධ කිරීම නැවත ඉදිකිරීම 
වැඩි දියුණු කිරීමට අදහස් කරන විටදි අදාල ස්ථානසේ ිට කි.මී. 0.5 ක් අරයකින් යුත්ස ප්රසේශය 
තුල පදිංචි ජනතාවසේ විසරෝධතාවයක් සනාමැති බව අයදුම්කරු සනාථ කල යුතුය. 

 

16. කලුගල් කර්මාන්තය, හුනුගල් කර්මාන්තය , දැව කර්මාන්තය, පතල් හා කැණීම් කටයුතු සඳහා 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ මුලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතියකින් සතාරව ඉහත කටයුතු 
සඳහා කිිදු ආයතනයක් විින් අවසර සනාදිය යුතුය. 

 

17. මුලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිසේ සඳහන් ආයතනවල අනුමැතිය ලබාසගන ඒවාසේ පිටපත්ස 
සමග අදාල කර්මාන්තය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්ස කල යුතුය. 
අදාල කර්මාන්තය සඳහා අවසර සදනු ලබන්සන් අදාල ආයතන මගින් එකී කර්මාන්ත කටයුතු 
සඳහා ලබාදී ඇති නිර්සේශ සලකා බලා වන අතර, එම කර්මාන්තය ආරම්භ කල යුතු ආකාරය 
අවසාන කල යුතු ආකාරය එකී සදනු ලබන අවසර පත්රසේ සකාන්සේිවලට අනුකූල විය යුතුය. 

 

18. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට සුදුසු යැයි හැ ස්ඟන අවස්ථාවකදි කිියම් සංවර්ධන ප්රසේශයක් 
ගැසට් මගින් ප්රකාශයට පත්ස කිරීසමන් එම ප්රසේශය විසශ්ෂ සංවර්ධන ප්රසේශයක් වශසයන් අර්ථ 
නිරුපනය කල හැකිය.  එනම්  
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19. ඉහත 18 නිසයෝගසේ සඳහන් විසශ්ෂ ප්රසේශ තුළ භූමිය භාවිතා කිරීම කිියම් ඉදිකිරීමක් 
ආරම්භ කිරීම සඳහා විසශ්ෂ නියමතා පැනවීම හා අවශයතාවන් දැක්වීම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය විින් ිදුකරනු ලැබිය හැක.   

 

20. ඉහත 16 නිසයෝගසේ සඳහන් විසශ්ෂ ප්රසේශ ප්රකාශයට පත්ස කල විටදි 1 නිසයෝගසේ 
කලාපීකරණ සැලැස්සම් එම භූමිය සුදුසු පරිමාණයකින් නියමිත සර්ඛ්ා සයදීසමන් වර්ණ සහෝ 
සවනත්ස සලකුණු මගින් එකී විසශ්ෂ ප්රසේශය සවන්කර දක්වනු ලැසබ්. 

 

21. ඉහත 1 නිසයෝගසේ කලාපීකරණ සැලැස්සම් සපන්වා දි ඇති භූමි භාවිත කලාප මායිම් 
සබාසහෝවිට පදනම්වී ඇත්සසත්ස පවතින මහා මාර්ග, අතුරු මාර්ග, ජල මාර්ග සහෝ එවැනි මායිම් 
සනාමැති අවස්ථාවකදි නගර මැනුම් ිතියම් වල සපන්වා ඇති සේපලවලට අදාල මායිම් 
අනුවය. 

 

22. කිියම් විසශ්ෂ භාවිතයක් සඳහා සවන්කර සනාමැති සැම බිම් සකාටසක්ම හා 
සගාඩනැගිල්ලක්ම සමහි සඳහන් කර ඇති භාවිත කලාපයක උප සකාටසක් බවට පත්ස සේ. 

 

 
                                   වාණිඡ  සංචාරක  කලාපය                        (1)   

           සංචාරක  නවැතන් සංවර්ධන කලාපය        (2) 

           පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපය                      (3) 

                 සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය                          (4) 

           ස්වභාවික සංචාරක කලාපය                         (5) 

                 දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාපය                      (6) 

 

23. කලාපීකරණ සැලැස්සම් සපන්වා දි ඇති කිියම් මායිම් සහෝ කලාප පිළිබඳව සැහීමකට පත්ස 
සනාවන අවස්ථාවන්හිදි පහත සඳහන් විදි විධාන බලපානු ලැසබ්. 

 

i. කලාපීකරණ සැලැස්සම් සපන්වා දී ඇති පරිදි දිගින් සහ පළලින් කලාපීය මායිම් ඉරි 
සඳහන් කර සනාමැති නම් භූමිය සහෝ ඉඩම් සකාටසස්  මායිම්, දුම්රිය මාර්ග මායිම් , 
ඇලසදාල මාර්ග ආදිය කලාපසේ මායිම් ඉරි සලස අනුගමනය කරනු ලැසබ්. 

 

ii. මායිම් පිළිබඳ ගැටළු අවස්ථාවක් ඇතිවිට ඒ පිළිබඳ අවසාන තිරණය නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය සතු සේ.  නමුත්ස බිම් සපසදස භාවිතා කිරීම සීමා කිරීම සහෝ 
තහනම් කිරීම සමම වයවස්ථාවලින් පනවා ඇති තහනම් ලිහිල් කිරීම අලුත්ස තහනම් 
පැනවීම සහෝ ප්රසේශය සඳහා නියම කර ඇති කර්තවයයන් ඉටුකර ගැනීම සඳහා 
සවනත්ස වයවස්ථා පැනවීම අධිකාරිය විින් ිදුකරනු ලැසබ්.   

 

 
24. සමම නියමතා වල කවර ආකාරසයන් සඳහන් වුවද අධිකාරිය විින් සංවර්ධන සැලැස්සම් 

අරමුනු ඉටු කරගනු පිණිස කවර සහෝ බිම් කට්ටියක් භාවිතයට ගැනීම කවර සහෝ සංවර්ධන  
ක්රියාවක් තහනම් කිරීම සහෝ සීමා කිරීම සහෝ ලිහිල් කිරීම සහෝ නව නියමතා හඳුන්වාදීම කල 
හැකි වන්සන්ය. 
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25. විසශ්ිත දර්ශණ පථ සහිත ස්ථානවල සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට එම 
දර්ශණ පථ ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධසයන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් සදන ලද 
උපසදස් අනුව සගාඩනැගිල්ල සැලසුම් කිරීම, නිර්මාණය කිරීම හා ඉදිකිරීම් කිරීම කළ යුතු සේ. 
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  9.3.2 කලාපිකරණ සිතියම  
 

        ිතියම  අංක 9.1 : කලාපිකරණ ිතියම 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ඌව පළාත් කාර්යාලය 

 

9.3 අනුමත වගාඩනැගිලි උස  
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                  ිතියම  අංක 9.2  : සගාඩනැගිලි උස  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ඌව පළාත් කාර්යාලය 
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      9.4  කලාපිකරණ   වරගුලාසි 

  

       9.4.1 වාණිජ  සංචාරක  කලාපය - 01  

 

        වගුව 9.1: වාණිජ  සංචාරක  කලාපය 

 

     

 කලාප අංකය  01 

සංවර්ධන කලාපය වාණිජ  සංචාරක  කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය කලාපය  මධයම සංවර්ධන ිව්රතාවයකින් සංවර්ධනය කිරිමට 

අසප්තක්ිතය.   සංචාරකයින්ට  හා සේශිය ජනතාවට අවශය  වාණිජ 

පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිමටත්ස , කලාපය  තුළ භාවිතයන් ිමා කිරිම 

අවම කිරිම මගින් මිර  සංවර්ධන ගති ලක්ෂණ කලාපය තුළ ඇති කිරිම 

හා සංචාරක නගරයක වර්ධනය ඉහළ නැංේම අසප්තක්ිතය. 

කලාප සංගුණකය 1.0 

කලාප මායිම( භූ 

ඛංණ්ඩාංක) 

ඇමණුම 06   

අනුමත උස සීමාව  කලාපය තුළ කලාප සංගුණකය මත තිරණය  වන මහල් සංඛ්යාව 

අනුව සගාඩනැගිල්සල් අනුමත උස සීමාව තිරණය විය යුතුය. 

සගාඩනැගිල්ලක  තට්ටුවක අවම ම්ටර් 3.5 සස් සැලැකිය යුතුය .  

අනුමතබිම්කට්ටිආවරණය 0.60  

කලාපයටඅදාළවපාදු 

නියමතා 

• දැන්ේම් පුවරු සම්බන්ධව අධ්කාරිය විින් ඇමණුම 5 මගින් 

ලබා දි ඇති උපසදස්  අනුගමනය කළ යුතුය. 

• සැම ඉදි කිරිමක් සඳහාම අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන 

ආයතන වලින් ආදාළ සැලසුම් නිරාකරණ ලබා ගත යුතුය . 

• අවශය විටක සගාඩනැගිල්සල් උස සීමාව තිරණය බලය 

අධිකරිය සතුය.  

• ියලුම ඉඩම් අනුසබදුම්  අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන 

සකාන්සේි වලට ආදළ ේය යුතුය. 

1.  
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කළාපය තුළ අනුමත භාවිතයන් 

      වගුව 9.2:  කළාපය තුළ අනුමත භාවිතයන් 

අංකය අනුමත භාවිතයන් වවනත් 

01 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  

02 තට්ටු නිවාස  

03 බේධ නිවාස  

04 රාසායනාගාර සස්වා  

05 ඔසු සැල්  

06 වවදය උපසේශණ සස්වා මධයස්ථාන ව. මි 500 

07 ආයුර්සේද වවදය මධයස්ථාන ව. මි 500 

08 සම්භාහන මධයසථ්ාන  

09 ළදරු පාසැල්  

10 වෘත්සතිය කාර්යාල  

11 බැංකු, මුලය ආයතන  

12 ATM මධයසථ්ාන  

13 ක්රීඩා මධයස්ථාන ගෘහසථ්,  

14 එළිමහන් රංගශාලා  

15 ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතිකමධයස්ථාන  

16 දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන  

17 සකාණ්ඩ කැපීම්/ රූපලාවනය ආයතන  

18 ිනමා ශාලා  

19 ශරීර සුවතා මධයසථ්ාන  

20 ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

21 සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

22 අංශික සවළඳ සැල්  

23 මාළු අසලවි සැල්  

24 මස් අසලවි සැල් (සැකසුම්කරන ලද මස් පමණි.)  

25 මත්සපැන් අසලවි සැල්  

26 සබ්කරි  

27 ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිරවුම් හල්)  

28 වාහන අමතර සකාටස් අසලවි සැල් 

i. බඳ සකාටස් (Body Parts) 
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29 ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටස්  

30 ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

31 සංචාරක සහෝටල්  

32 අපන ශාලා  

33 නිවාඩු නිසක්තන  

34 උත්සසව ශාලා  

35 නාගරික සහෝටල්  

36 ලැගුම් හල්  

37 රථ වාහන අළුත්සවැඩියා ස්ථාන (ගරාජ්)  

38 වාහන සස්වා මධයස්ථාන (Service Centers)  

39 වාහන සස්දුම් ස්ථාන  

40 සපාදු රථ ගාල්  

41 ළමා උදයාන  

42 උදයාන  

43 විවෘත ප්රසේශ  

44 භූ දර්ශන ප්රසේශ  

 

    කළාපය තුළ අනුමත  වනාවන භාවිතයන් 

    වගුව 9.3:  කළාපය තුළ අනුමත වනාවන භාවිතයන්  

අංකය අනුමත  වනාවන භාවිතයන් වවනත් 

01 සන්වාිකාගාර  

02 නිවාස සංකීර්ණ  

03 රජසේ සරෝහල්  

04 පුේගලික සරෝහල්  

05 රජසේ හා අර්ධ රජසේ පාසැල්  

06 අර්ධ රජසේ පාසැල්  

07 ජාතයන්තර පාසැල්  

08 රජසේ/ සපාේගලික විශ්ව විදයාල  

09 කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

10 වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

11 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන් පැවැත්සසවන ආයතන  

12 සපෞේගලික උපකාර පන්ති  
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13 රජසේ කාර්යාල  

14 රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ  

15 පුස්තකාල  

16 වැඩිහිටි නිවාස  

17 සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, 

ිසමන්ති, කම්බි, නල, සහිත ද්රවය. 

 

18 ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  

19 ගබඩා/ගුදම්  

20 ඉන්ධන පිරවුම් හල්  

21 රථ වාහන අසලවි ස්ථාන  

22 අත්සකම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන/ගෘහස්ථ 

කර්මාන්ත(පරිසරයට හානිදායක සනාවන) 

 

23 සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගසඩාල් නිමවුම්)  

 

 

9.4.2. සංචාරක  නවැතන් සංවර්ධන කලාපය 
 

වගුව 9.4:  සංචාරක  නවැතන් සංවර්ධන කලාපය 

කලාප  අංකය 02 

සංවර්ධන කලාපය සංචාරක  නවැතන් සංවර්ධන කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය කලාපය පහළ සංවර්ධන ිව්රතාවයකින් සංවර්ධනය කිරිමට 

අසප්තක්ිතය.   සංචාරකයින්ට  හා සේශිය ජනතාවට අවශය  නවැතැන් 

පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිමටත්ස ඒ ආශ්රිත කලාපය   තුළ භාවිතයන් ිමා 

කිරිම අවම කිරිම මගින් මිර  සංවර්ධන ගති ලක්ෂණ කලාපය තුළ ඇති 

කිරිම හා සංචාරක නවැතැන් කලාපයක ගති ලක්ෂණ ස්ථාපනය 

කිරිමට අසප්තක්ිතය. 

මායිම (භූඛන්ඩාංක) ඇමණුම 06   

කලාප සංගුණකය 0.8 

අනුමත උස සීමාව කලාපය තුළ කලාප සංගුණකය මත තිරණය  වන මහල් සංඛ්යාව අනුව 

සගාඩනැගිල්සල් අනුමත උස සීමාව තිරණය විය යුතුය. 

සගාඩනැගිල්ලක  තට්ටුවක අවම ම්ටර් 3.5 සස් සැලැකිය යුතුය .  
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කළාපය තුළ අනුමත භාවිතයන් 

 වගුව 9.5:  කළාපය තුළ අනුමත භාවිතයන් 

අංකය  අනුමත භා්තයන්  වවනත්  

01 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  

02 තට්ටු නිවාස  

03 බේධ නිවාස  

04 ආයුර්සේද  වවදය මධයස්ථාන ව.මි 500 

05 සම්භාහන මධයසථ්ාන ව.මි 500 

06 වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

07 ළදරු පාසැල් ව.මි 500 

08 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන්පැවැත්සසවන ආයතන  

09 සපෞේගලික උපකාර පන්ති ව.මි 100 

10 රජසේ කාර්යාල  

11 රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ  

12 වෘත්සතිය කාර්යාල  

13 බැංකු, මුලය ආයතන  

14 ATM මධයසථ්ාන  

15 ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගෘහසථ්,  

16 එළිමහන්රංගශාලා  

17 ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතිකමධයස්ථාන  

අනුමත බිම් කට්ටි ආවරණය 0.50  

කලාපයටඅදාළවපාදුනියමතා  

• දැන්ේම් පුවරු සම්බන්ධව අධ්කාරිය ේින්  ඇමණුම 

5මගින් ලබා දි ඇති උපසදස්  අනුගමනය කළ යුතුය. 

• සැම ඉදි කිරිමක් සඳහාම අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන 

ආයතන වලින් ආදාළ සැලසුම් නිරාකරණ ලබා ගත යුතුය . 

• අවශය ේටක සගාඩනැගිල්සල් උස සීමාව තිරණය බලය 

අධ්කරිය සතුය . 

• ියලුම ඉඩම් අනුසබදුම්  අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන   

සකාන්සේි වලට ආදළ ේය යුතුය. 
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18 පුස්තකාල  

19 දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන  

20 සකාණ්ඩ කැපීම්/ රූපලාවනයආයතන  

21 ිනමා ශාලා  

22 ශරීර සුවතා මධයසථ්ාන  

23 ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

24 මත්සපැන් අසලවි සැල්  

25 සබ්කරි  

26 සංචාරක සහෝටල්  

27 අපන ශාලා  

28 නිවාඩු නිසක්තන  

29 නාගරික සහෝටල්  

30 ලැගුම් හල්  

31 සපාදු රථ ගාල් ස්ථාන (ස්ථාන 25 වැඩි) 

32 ළමා උදයාන  

33 උදයාන  

34 විවෘත ප්රසේශ  

35 භූ දර්ශන ප්රසේශ  

 

කළාපය තුළ අනුමත වනාවන භාවිතයන් 

වගුව 9.6:  කළාපය තුළ අනුමත වනාවන භාවිතයන් 

අංකය  අනුමත  වනාවන භා්තයන්  වවනත්  

01 ගබඩා/ගුදම්  

02 ඉන්ධන පිරවුම් හල්  

03 ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිරවුම් හල්)  

04 වාහන අමතර සකාටස් අසලවි සැල්i. බඳ සකාටස් (Body 

Parts) 

 

05 ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටස්  

06 ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

07 උත්සසව ශාලා  

08 රථ වාහන අළුත්සවැඩියා ස්ථාන (ගරාජ්)  

09 වාහන සස්වා මධයස්ථාන (Service Centers)  
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10 වාහන සස්දුම් ස්ථාන  

11 සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගසඩාල් නිමවුම්)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.3. පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපය 
 

 වගුව 9.7:  පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපය 
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කලාපය තුළ අනුමත  වන  භාවිතයන් 

 

වගුව 9.8:  අනුමත  වන  භා්තයන් 

කලාප  අංකය 03 

සංවර්ධන කලාපය පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය  කලාපය   තුළ සංවර්ධන ිව්රතාවයක් අසප්තක්ෂා සනාකරන අතර 

කලාපය  තුළ පවතින ස්වාභාේක පරිසර පේධතිය සම්පුර්ණසයන්ම  

සංරක්ෂණ  කිරිමටත්ස,සංචාරකයින්ට  අවශය  කඳවුරු කලාප හා සවනත්ස 

පහසුකම්  (ේක්රමාන්ේත සංචාරක ක්රියාකාරකම් )පමණක් සංවර්ධනය 

කිරිමට  අසප්තක්ෂා සකසර්.කිිඳු ස්ිර ඉදිකිරිමක් සඳහා අවසර සනාසේ. 

මායිම (භූඛන්ඩාංක) ඇමණුම 06   

කලාප සංගුණකය 0.0 

අනුමත උස සීමාව  ියළුම තාවකාලික වන  කඳවුරු,කුඩාරම් ඉදිකිරිම් සඳහා උපරිම උස  

මිටර් 4 

අනුමත බිම් කට්ටි ආවරණය 0.50  

කලාපයට අදාළ වපාදු 

නියමතා 

 

• දැන්ේම් පුවරු සම්බන්ධව අධ්කාරිය ේින් ඇමණුම 5 

මගින් ලබා දි ඇති උපසදස්  අනුගමනය කළ යුතුය. 

• සැම ඉදි කිරිමක් සඳහාම අධිකාරිය නියම කරනු ලබන 

ආයතන වලින් ආදාළ සැලසුම් නිරාකරණ ලබා ගත 

යුතුය . 

• අවශය ේටක සගාඩනැගිල්සල් උස සීමාව තිරණය බලය 

අධිකාරිය සතුය . 

•  ියළුම තාවකාලික වන  කඳවුරු,කුඩාරම් ඉදිකිරිම් 

සඳහා වන සංරක්ෂණ සදපාර්ත්සතසම්න්තුසේ අවසර ලබා 

ගත යුතුය. 
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අංකය අනුමත  වන  භා්තයන් වවනත් 

01 කඳවුරු  

02 කුඩාරම්  

03 ේක්රමාන්ේත සංචාරක ක්රියාකාරකම්  

 

කලාපය තුළ අනුමත වනාවන  භාවිතයන් 

වගුව 9.9:  අනුමත  වනාවන භා්තයන් 

අංකය  අනුමත  වනාවන  භා්තයන්  වවනත්  

01 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  

02 තට්ටු නිවාස  

03 බේධ නිවාස  

04 සන්වාිකාගාර  

05 නිවාස සංකීර්ණ  

06 රජසේසරෝහල්  

07 පුේගලික සරෝහල්  

08 වවදයඋපසේශණ සස්වා මධයස්ථාන  

09 රාසායනාගාර සස්වා  

10 ඔසු සැල්  

11 ආයුර්සේද  වවදය මධයස්ථාන  

12 සම්භාහන මධයසථ්ාන  

13 රජසේ හා අර්ධ රජසේපාසැල්  

14 අර්ධ රජසේ පාසැල්  

15 ජාතයන්තර පාසැල්  

16 රජසේ/ සපාේගලික විශ්ව විදයාල  

17 කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණුආයතන  

18 වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

19 ළදරු පාසැල්  

20 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන්පැවැත්සසවන ආයතන  

21 ආගමික ඉසගනුම් මධයස්ථාන  

22 සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

23 රජසේ කාර්යාල  

24 රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ  
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25 වෘත්සතිය කාර්යාල  

26 රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ  

27 බැංකු, මුලය ආයතන  

28 ATM මධයසථ්ාන  

29 ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගෘහසථ්,  

30 එළිමහන්රංගශාලා  

31 ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතිකමධයස්ථාන  

32 පුස්තකාල  

33 දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන  

34 වැඩිහිටි නිවාස  

35 සකාණ්ඩ කැපීම්/ රූපලාවනයආයතන  

36 ිනමා ශාලා  

37 ශරීර සුවතා මධයසථ්ාන  

38 ආගමික මධයස්ථාන  

39 ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

40 සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

41 අංශික සවළඳ සැල්  

42 මාළු අසලවි සැල්  

43 මස් අසලවි සැල් (සැකසුම්කරන ලද මස් පමණි.)  

44 සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, 

කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 

 

45 ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  

46 මත්සපැන් අසලවි සැල්  

47 ගබඩා/ගුදම්  

48 සබ්කරි  

49 ඉන්ධන පිරවුම් හල්  

50 ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිරවුම් හල්)  

51 වාහන අමතර සකාටස් අසලවි සැල්i. බඳ සකාටස් (Body 

Parts) 

 

52 ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටස්  

53 ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

54 සංචාරක සහෝටල්  
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55 අපන ශාලා  

56 නිවාඩු නිසක්තන  

57 උත්සසව ශාලා  

58 නාගරික සහෝටල්  

59 ලැගුම් හල්  

60 රථ වාහන අසලවි ස්ථාන  

61 රථ වාහන අළුත්සවැඩියා ස්ථාන (ගරාජ්)  

62 වාහන සස්වා මධයස්ථාන (Service Centers)  

63 වාහන සස්දුම් ස්ථාන  

64 සපාදු රථ ගාල්  

65 අත්සකම් භාණ්ඩනිෂ්පාදන/ගෘහසථ් කර්මාන්ත(පරිසරයට 

හානිදායක සනාවන) 

 

66 සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගසඩාල් නිමවුම්)  

67 ළමා උදයාන  

68 උදයාන  

69 විවෘත ප්රසේශ  

70 භූ දර් ශන ප්රසේශ  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9.4.4.සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය (4)  
 

වගුව 9.10:  සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය 

කලාප  අංකය 04  
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කලාපය තුළ අනුමත  වන  භාවිතයන් 

වගුව 9.11:  අනුමත  වන භා්තයන් 

අංකය අනුමත  වන  භාවිතයන් වවනත් 

01 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  

සංවර්ධන කලාපය සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය  කලාපය මධයම සංවර්ධන ිව්රතාවයකින් සංවර්ධනය කිරිමට 

අසප්තක්ිතය.   සංචාරකයින්ට  හා සේශිය ජනතාවට අවශය  නවැතැන් 

පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිමයටත්ස ඒ ආශ්රිත  පහසුකම් සංවර්ධනයත්ස, 

කලාපය තුළ පවතින කුඹුරු හා සත්ස වගා භුම් වලට කිිඳු හානියක් 

සනාවන සස් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිමට සැලසුම් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.0 

මායිම (භූඛන්ඩාංක) ඇමණුම 06   

අනුමත උස සීමාව  කලාපය තුළ කලාප සංගුණකය මත තිරණය  වන මහල් සංඛ්යාව අනුව 

සගාඩනැගිල්සල් අනුමත උස සීමාව තිරණය ේය යුතුය. 

සගාඩනැගිල්ලක  තට්ටුවක අවම ම්ටර් 3.5 සස් සැලැකිය යුතුය .  

අනුමත බිම් 

කට්ටිආවරණය 

0.50  

කලාපයටඅදාළ වපාදු 

නියමතා 

 

• දැන්ේම් පුවරු සම්බන්ධව අධ්කාරිය ේින්  ඇමණුම 5 මගින් 

ලබා දි ඇති උපසදස්  අනුගමනය කළ යුතුය. 

• සැම ඉදි කිරිමක් සඳහාම අධිකාරිය නියම කරනු ලබන ආයතන 

වලින් ආදාළ සැලසුම් නිරාකරණ ලබා ගත යුතුය . 

• අවශය විටක සගාඩනැගිල්සල් උස සීමාව තිරණය බලය 

අධ්කරිය සතුය  

•  කලාපය තුළ පවතින කුඹුරු හි සත්ස වගා භුම් වලට    කිිඳු 

හානියක් සනාවන සස් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සයාදා ගත 

හැක. 

• ියලුම ඉඩම් අනුසබදුම්  අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන          

සකාන්සේි වලට ආදළ ේය යුතුය. 
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02 තට්ටු නිවාස  

03 බේධ නිවාස  

04 වවදයඋපසේශණ සස්වා මධයස්ථාන  

05 රාසායනාගාර සස්වා  

06 ඔසු සැල්  

07 ආයුර්සේද  වවදය මධයස්ථාන  

08 සම්භාහන මධයසථ්ාන  

09 රජසේ හා අර්ධ රජසේපාසැල්  

10 අර්ධ රජසේ පාසැල්  

11 ජාතයන්තර පාසැල්  

12 කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණුආයතන  

13 වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

14 ළදරු පාසැල්  

15 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන්පැවැත්සසවන ආයතන  

16 සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

17 රජසේ කාර්යාල  

18 වෘත්සතිය කාර්යාල  

19 බැංකු, මුලය ආයතන  

20 ATM මධයසථ්ාන  

21 ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගෘහසථ්,  

22 එළිමහන්රංගශාලා  

23 ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතිකමධයස්ථාන  

24 පුස්තකාල  

25 දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන  

26 වැඩිහිටි නිවාස  

27 සකාණ්ඩ කැපීම්/ රූපලාවනයආයතන  

28 ිනමා ශාලා  

 

29 ශරීර සුවතා මධයසථ්ාන  

30 ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

31 සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

32 අංශික සවළඳ සැල්  
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33 මාළු අසලවි සැල්  

34 මස් අසලවි සැල් (සැකසුම්කරන ලද මස් පමණි.)  

35 සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් 

 i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, කම්බි,  නල, සහිත ද්රවය. 

 

36 ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  

37 මත්සපැන් අසලවි සැල්  

38 ගබඩා/ගුදම්  

39 සබ්කරි  

40 සංචාරක සහෝටල්  

41 සංචාරක සහෝටල්  

42 නිවාඩු නිසක්තන  

43 උත්සසව ශාලා  

44 නාගරික සහෝටල්  

45 ලැගුම් හල්  

46 වාහන සස්දුම් ස්ථාන  

47 සපාදු රථ ගාල්  

48 අත්සකම් භාණ්ඩනිෂ්පාදන/ගෘහසථ් කර්මාන්ත(පරිසරයට 

හානිදායක සනාවන) 

 

49 සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගසඩාල් නිමවුම්)  

50 ළමා උදයාන  

51 උදයාන  

52 විවෘත ප්රසේශ  

53 භූ දර් ශන ප්රසේශ  

 

 

 

 

 

කලාපය තුළ අනුමත  සනාවන  භාේතයන් 

වගුව 9.12:  අනුමත  වනාවන භා්තයන් 

අංකය  අනුමත  වනාවන  භාවිතයන්  වවනත්  

01 ඉන්ධන පිරවුම් හල්  



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

124 
 

02 ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිරවුම් හල්)  

03 වාහන අමතර සකාටස් අසලවි සැල්i. බඳ සකාටස් (Body 

Parts) 

 

04 ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටස්  

05 ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

06 රථ වාහන අසලවි ස්ථාන  

07 රථ වාහන අළුත්සවැඩියා ස්ථාන (ගරාජ්)  

08 වාහන සස්වා මධයස්ථාන (Service Centers)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9.4.5 - ස්වභාවික සංචාරක කලාපය(5) 
 

 වගුව 9.13:  ස්වභාවික සංචාරක කලාපය 
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කලාපය තුළ අනුමත  වන  භාවිතයන් 

     වගුව 9.14:  අනුමත  වන  භාවිතයන්  

අංකය අනුමත  වන  භාවිතයන් වවනත් 

01 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  

කලාප  අංකය 05 

සංවර්ධන කලාපය ස්වභාවික සංචාරක කලාපය(5) 

කලාප අර්ථකථනය කලාපය තුළ පහළ සංවර්ධන ිව්රතාවයකින් අසප්තක්ෂා කරන අතර    

කලාපය තුළ පවතින ස්වාභාේක සත්ස වගා කර ඇති භුමිය  

සම්පුර්ණසයන්ම  ආරක්ෂා කිරිමටත්ස එම ප්රසේශ ආශ්රිතව  ස්වභාවික 

සංචාරක කර්මාන්තය  සංවර්ධනය කිරිමට හා ඒ කලාපය අවට  

සංචාරක  කර්මාන්තයට සඳහා  පහසුකම්  සංවර්ධනය කිරිමට  

අසප්තක්ෂා සකසර්. 

කලාප සංගුණකය 0.5 

මායිම (භූඛන්ඩාංක) ඇමණුම 06   

අනුමත උස සීමාව  කලාපය තුළ කලාප සංගුණකය මත තිරණය  වන මහල් සංඛ්යාව 

අනුව සගාඩනැගිල්සල් අනුමත උස සීමාව තිරණය ේය යුතුය. 

සගාඩනැගිල්ලක  තට්ටුවක අවම ම්ටර් 3.5 සස් සැලැකිය යුතුය . 

අනුමත බිම්කට්ටිආවරණය 0.50  

කලාපයටඅදාළවපාදුනියමතා  

• දැන්ේම් පුවරු සම්බන්ධව අධ්කාරිය ේින්  ඇමණුම 5මගින් 

ලබා දි ඇති උපසදස්  අනුගමනය කළ යුතුය. 

• සැම ඉදි කිරිමක් සඳහාම අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන 

ආයතන වලින් ආදාළ සැලසුම් නිරාකරණ ලබා ගත යුතුය . 

• අවශය ේටක සගාඩනැගිල්සල් උස සීමාව තිරණය බලය 

අධ්කාරිය සතුය. 

• ියලුම ඉඩම් අනුසබදුම්  අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන          

සකාන්සේි වලට ආදළ ේය යුතුය. 
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02 තට්ටු නිවාස  

03 බේධ නිවාස  

04 ළදරු පාසැල්  

05 වවදයඋපසේශණ සස්වා මධයස්ථාන ව. ම් 50 

06 ආයුර්සේද  වවදය මධයස්ථාන ව. ම් 50 

07 සම්භාහන මධයසථ්ාන ව. ම් 50 

08 බැංකු, මුලය ආයතන  

09 ATM මධයසථ්ාන  

10 ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

11 අංශික සවළඳ සැල්  

12 මාළු අසලවි සැල්  

13 මස් අසලවි සැල් (සැකසුම්කරන ලද මස් පමණි.)  

14 මත්සපැන් අසලවි සැල්  

15 සබ්කරි  

16 සංචාරක සහෝටල්  

17 අපන ශාලා  

18 නිවාඩු නිසක්තන  

19 උත්සසව ශාලා  

20 නාගරික සහෝටල්  

21 ලැගුම් හල්  

22 සපාදු රථ ගාල්  

23 සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගසඩාල් නිමවුම්)  

24 ළමා උදයාන  

25 උදයාන  

26 විවෘත ප්රසේශ  

27 භූ දර්ශන ප්රසේශ  

 

 

අනුමත  වනාවන භාවිතයන් 

 වගුව 9.15:  අනුමත වනාවන  භාවිතයන්  

අංකය  අනුමත  වනාවන  භා්තයන්  වවනත්  

01 සන්වාිකාගාර  
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02 නිවාස සංකීර්ණ  

03 රජසේසරෝහල්  

04 පුේගලික සරෝහල්  

05 ඔසු සැල්  

06 රජසේ හා අර්ධ රජසේපාසැල්  

07 අර්ධ රජසේ පාසැල්  

08 ජාතයන්තර පාසැල්  

09 රජසේ/ සපාේගලික විශ්ව විදයාල  

10 කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණුආයතන  

11 වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

12 ළදරු පාසැල්  

13 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන්පැවැත්සසවන ආයතන  

14 සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

15 රජසේ කාර්යාල  

16 රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ  

17 වෘත්සතිය කාර්යාල  

18 රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ  

19 බැංකු, මුලය ආයතන  

20 ATM මධයසථ්ාන  

21 ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගෘහසථ්,  

22 එළිමහන්රංගශාලා  

23 ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතිකමධයස්ථාන  

24 පුස්තකාල  

25 දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන  

26 වැඩිහිටි නිවාස  

27 සකාණ්ඩ කැපීම්/ රූපලාවනයආයතන  

28 ිනමා ශාලා  

29 ශරීර සුවතා මධයසථ්ාන  

30 අංශික සවළඳ සැල්  

31 මාළු අසලවි සැල්  

32 මස් අසලවි සැල් (සැකසුම්කරන ලද මස් පමණි.)  

33 සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති,  
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කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 

34 ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  

35 ගබඩා/ගුදම්  

36 සබ්කරි  

37 ඉන්ධන පිරවුම් හල්  

38 ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිරවුම් හල්)  

39 වාහන අමතර සකාටස් අසලවි සැල්i. බඳ සකාටස් (Body 

Parts) 

 

40 ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටස්  

41 ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

42 රථ වාහන අසලවි ස්ථාන  

43 රථ වාහන අළුත්සවැඩියා ස්ථාන (ගරාජ්)  

44 වාහන සස්වා මධයස්ථාන (Service Centers)  

45 වාහන සස්දුම් ස්ථාන  

46 සපාදු රථ ගාල්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.6. දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාප 

වගුව 9.16:  දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාප 

කලාප  අංකය 06  
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කලාපය තුළ අනුමත  වන  භා්තයන් - දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාපය  01     

කලාපය - ඇල්ල කිතල්  ඇල්ල ප්රවේශය 

කලාපය තුළ අනුමත  වන  භාවිතයන් 

වගුව 9.17:  අනුමත  වන  භාවිතයන් 

අංකය අනුමත  වන  භාවිතයන් වවනත් 

සංවර්ධන කලාපය දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාප 

කලාප අර්ථකථනය  කලාපය  තුළ පහළ සංවර්ධන ිව්රතාවයකින් අසප්තක්ෂා කරන 

අතර    කලාපය  තුළ පවතින ස්වාභාේක  දර්ශන පථය 

සම්පුර්ණසයන්ම  සංරක්ෂණ  කිරිමටත්ස එම ප්රසේශ ආශ්රිතව  

සංචාරක කර්මාන්තය  සංවර්ධනය කිරිමට හා ඒ කලාපය අවට  

සංචාරක  කර්මාන්තයට සඳහා  පහසුකම්  සංවර්ධනය කිරිමට  

අසප්තක්ෂා සකසර්.සමම කලාපය තුළ සගාඩනැගිලි වල උස පාලනය 

කිරිමට පාලනය  සකසර්. 

කලාප සංගුණකය 0.5 

මායිම (භූඛන්ඩාංක) ඇමණුම 06   

අනුමත උස සීමාව  කලාපය තුළ කලාප සංගුණකය මත තිරණය  වන මහල් සංඛ්යාව 

අනුව සගාඩනැගිල්සල් අනුමත උස සීමාව තිරණය ේය යුතුය. 

සගාඩනැගිල්ලක  තට්ටුවක අවම ම්ටර් 3.5 සස් සැලැකිය යුතුය . 

උපරිම උස  මිටර් 10 කි. 

අනුමත බිම්කට්ටිආවරණය 0.50  

කලාපයටඅදාළවපාදුනියමතා  

• දැන්ේම් පුවරු සම්බන්ධව අධ්කාරිය ේින්  ඇමණුම 

5මගින් ලබා දි ඇති උපසදස්  අනුගමනය කළ යුතුය. 

• සැම ඉදි කිරිමක් සඳහාම අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන 

ආයතන වලින් ආදාළ සැලසුම් නිරාකරණ ලබා ගත යුතුය . 

• අවශය ේටක සගාඩනැගිල්සල් උස සීමාව තිරණය බලය 

අධ්කරිය සතුය  

• සගාඩනැගිල්සල් උස සීමාව   ඇමණුම  4 අනුකුල ේය 

යුතුය 

• ියලුම ඉඩම් අනුසබදුම්  අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන          

සකාන්සේි වලට ආදළ ේය යුතුය. 
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01 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  

02 තට්ටු නිවාස  

03 බේධ නිවාස  

04 වවදයඋපසේශණ සස්වා මධයස්ථාන  

05 රාසායනාගාර සස්වා  

06 ඔසු සැල්  

07 ආයුර්සේද  වවදය මධයස්ථාන  

08 සම්භාහන මධයසථ්ාන  

09 ළදරු පාසැල්  

10 වෘත්සතිය කාර්යාල ව.මී. 200  ට වැඩි වෘත්සතීයමය 

කාර්යාල භාවිතයන් සඳහා ඉඩ 

සදනු සනාලැසබ් 

11 බැංකු, මුලය ආයතන  

12 රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ ව.මී. 2500 ට වැඩි 

13 ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගෘහසථ්, ව.මී. 2500 ට වැඩි 

14 එළිමහන්රංගශාලා ව.මී. 2500 ට වැඩි 

15 ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතිකමධයස්ථාන ව.මී. 2500 ට වැඩි 

16 පුස්තකාල  

17 දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන  

18 වැඩිහිටි නිවාස  

19 සකාණ්ඩ කැපීම්/ රූපලාවනයආයතන  

20 ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

21 සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

22 අංශික සවළඳ සැල්  

23 මාළු අසලවි සැල්  

24 මස් අසලවි සැල් (සැකසුම්කරන ලද මස් පමණි.)  

25 සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, 

කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 

 

26 මත්සපැන් අසලවි සැල්  

27 සබ්කරි  

28 සංචාරක සහෝටල්  

29 අපන ශාලා  
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30 නිවාඩු නිසක්තන  

31 ලැගුම් හල්  

32 සපාදු රථ ගාල් වාහන නැවතුම් ස්ථාන 20 ට 

වැඩි 

33 ළමා උදයාන  

34 උදයාන  

35 විවෘත ප්රසේශ  

36 භූ දර් ශන ප්රසේශ  

 

 

කලාපය තුළ අනුමත  වනාවන  භාවිතයන් 

 

වගුව 9.18:  අනුමත   වනාවන  භා්තයන් 

අංකය අනුමත   වනාවන  භා්තයන් වවනත් 

01 සන්වාිකාගාර  

02 නිවාස සංකීර්ණ  

03 රජසේසරෝහල්  

04 පුේගලීක සරෝහල්  

05 රජසේ හා අර්ධ රජසේපාසැල්  

06 අර්ධ රජසේ පාසැල්  

07 ජාතයන්තර පාසැල්  

08 රජසේ/ සපාේගලික විශ්ව විදයාල  

09 කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණුආයතන  

10 වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

11 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන්පැවැත්සසවන ආයතන  

12 ආගමික ඉසගනුම් මධයස්ථාන  

13 සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

14 රජසේ කාර්යාල  

15 ිනමා ශාලා  

16 ශරීර සුවතා මධයසථ්ාන  

17 සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, 

කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 
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18 ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  

19 ගබඩා/ගුදම්  

20 ඉන්ධන පිරවුම් හල්  

21 ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිරවුම් හල්)  

22 වාහන අමතර සකාටස් අසලවි සැල්i. බඳ සකාටස් (Body 

Parts) 

 

23 ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටස්  

24 ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

25 උත්සසව ශාලා  

26 නාගරික සහෝටල්  

27 රථ වාහන අසලවි ස්ථාන  

28 රථ වාහන අළුත්සවැඩියා ස්ථාන (ගරාජ්)  

29 වාහන සස්වා මධයස්ථාන (Service Centers)  

30 වාහන සස්දුම් ස්ථාන  

31 අත්සකම් භාණ්ඩනිෂ්පාදන/ගෘහසථ් කර්මාන්ත(පරිසරයට 

හානිදායක සනාවන) 

 

32 සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගසඩාල් නිමවුම්)  

 

කලාපය තුළ අනුමත  වන  භා්තයන් - දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාපය  02     කලාපය - දර්ශණ පථ 

ආරක්ෂන කලාපය  02    කලාපය - ඇල්ල -පස්සර ප්රවේශය  

    කලාපය තුළ අනුමත  වන  භා්තයන් 

   වගුව 9.19:  අනුමත   වන  භා්තයන් 

අංකය අනුමත  වන  භා්තයන් වවනත් 

01 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  

02 තට්ටු නිවාස  

03 බේධ නිවාස  

04 වවදයඋපසේශණ සස්වා මධයස්ථාන  

05 රාසායනාගාර සස්වා  

06 ඔසු සැල්  

07 ආයුර්සේද  වවදය මධයස්ථාන  

08 සම්භාහන මධයසථ්ාන  

09 ළදරු පාසැල්  
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10 වෘත්සතිය කාර්යාල ව.මී. 200 ට වැඩි වෘත්සතීයමය 

කාර්යාල භාවිතයන් සඳහා ඉඩ 

සදනු සනාලැසබ් 

11 බැංකු, මුලය ආයතන  

12 රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ ව.මී. 2500 ට වැඩි 

13 ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගෘහසථ්, ව.මී. 2500 ට වැඩි 

14 එළිමහන්රංගශාලා ව.මී. 2500 ට වැඩි 

15 ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතිකමධයස්ථාන ව.මී. 2500 ට වැඩි 

16 පුස්තකාල  

17 දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන  

18 වැඩිහිටි නිවාස  

19 සකාණ්ඩ කැපීම්/ රූපලාවනයආයතන  

20 ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

21 සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

22 අංශික සවළඳ සැල්  

23 මාළු අසලවි සැල්  

24 මස් අසලවි සැල් (සැකසුම්කරන ලද මස් පමණි.)  

25 සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, 

කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 

 

26 මත්සපැන් අසලවි සැල්  

27 සබ්කරි  

28 සංචාරක සහෝටල්  

29 අපන ශාලා  

30 නිවාඩු නිසක්තන  

31 ලැගුම් හල්  

32 සපාදු රථ ගාල් වාහන නැවතුම් ස්ථාන 20 ට 

වැඩි 

33 ළමා උදයාන  

34 උදයාන  

35 විවෘත ප්රසේශ  

36 භූ දර් ශන ප්රසේශ  
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කලාපය තුළ අනුමත  වනාවන  භාවිතයන් 

වගුව 9.20:  අනුමත   වනාවන  භා්තයන්  

අංකය අනුමත   වනාවන  භාවිතයන් වවනත් 

01 සන්වාිකාගාර  

02 නිවාස සංකීර්ණ  

03 රජසේසරෝහල්  

04 පුේගලීක සරෝහල්  

05 රජසේ හා අර්ධ රජසේපාසැල්  

06 අර්ධ රජසේ පාසැල්  

07 ජාතයන්තර පාසැල්  

08 රජසේ/ සපාේගලික විශ්ව විදයාල  

09 කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණුආයතන  

10 වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

11 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන්පැවැත්සසවන ආයතන  

12 ආගමික ඉසගනුම් මධයස්ථාන  

13 සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

14 රජසේ කාර්යාල  

15 ිනමා ශාලා  

16 ශරීර සුවතා මධයසථ්ාන  

17 සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, 

කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 

 

18 ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  

19 ගබඩා/ගුදම්  

20 ඉන්ධන පිරවුම් හල්  

21 ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිරවුම් හල්)  

22 වාහන අමතර සකාටස් අසලවි සැල්i. බඳ සකාටස් (Body 

Parts) 

 

23 ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටස්  

24 ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

25 උත්සසව ශාලා  

26 නාගරික සහෝටල්  

27 රථ වාහන අසලවි ස්ථාන  
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28 රථ වාහන අළුත්සවැඩියා ස්ථාන (ගරාජ්)  

29 වාහන සස්වා මධයස්ථාන (Service Centers)  

30 වාහන සස්දුම් ස්ථාන  

31 අත්සකම් භාණ්ඩනිෂ්පාදන/ගෘහසථ් කර්මාන්ත(පරිසරයට 

හානිදායක සනාවන) 

 

32 සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගසඩාල් නිමවුම්)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාපය  03 කලාපය - ඇල්ල -පස්සර ප්රවේශය  

 

   කලාපය තුළ අනුමත  වන  භාවිතයන් 

  වගුව 9.21:  අනුමත   වන  භා්තයන්  

අංකය අනුමත  වන  භාවිතයන් වවනත් 
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01 පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  

02 තට්ටු නිවාස  

03 බේධ නිවාස  

04 වවදයඋපසේශණ සස්වා මධයස්ථාන  

05 රාසායනාගාර සස්වා  

06 ඔසු සැල්  

07 ආයුර්සේද  වවදය මධයස්ථාන  

08 සම්භාහන මධයසථ්ාන  

09 ළදරු පාසැල්  

10 වෘත්සතිය කාර්යාල  

11 බැංකු, මුලය ආයතන  

12 රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ  

13 ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගෘහසථ්,  

14 එළිමහන්රංගශාලා  

15 ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතිකමධයස්ථාන  

16 පුස්තකාල  

17 දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන  

18 වැඩිහිටි නිවාස  

19 සකාණ්ඩ කැපීම්/ රූපලාවනයආයතන  

20 ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

21 සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

22 අංශික සවළඳ සැල්  

23 මාළු අසලවි සැල්  

24 මස් අසලවි සැල් (සැකසුම්කරන ලද මස් පමණි.)  

25 සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, 

කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 

 

26 මත්සපැන් අසලවි සැල්  

27 සබ්කරි  

28 සංචාරක සහෝටල්  

29 අපන ශාලා  

30 නිවාඩු නිසක්තන  

31 ලැගුම් හල්  



 
 

සංවර්ධන සැලැසුම 
 

137 
 

32 සපාදු රථ ගාල්  

33 ළමා උදයාන  

34 උදයාන  

35 විවෘත ප්රසේශ  

36 භූ දර් ශන ප්රසේශ  

 

කලාපය තුළ අනුමත  වනාවන  භාවිතයන් 

වගුව 9.22:  අනුමත   වනාවන  භා්තයන්  

අංකය අනුමත   වනාවන  භාවිතයන් වවනත් 

01 සන්වාිකාගාර  

02 නිවාස සංකීර්ණ  

03 රජසේසරෝහල්  

04 පුේගලික සරෝහල්  

05 රජසේ හා අර්ධ රජසේපාසැල්  

06 අර්ධ රජසේ පාසැල්  

07 ජාතයන්තර පාසැල්  

08 රජසේ/ සපාේගලික විශ්ව විදයාල  

09 කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණුආයතන  

10 වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

11 තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන්පැවැත්සසවන ආයතන  

12 ආගමික ඉසගනුම් මධයස්ථාන  

13 සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

14 රජසේ කාර්යාල  

15 ිනමා ශාලා  

16 ශරීර සුවතා මධයසථ්ාන  

17 සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, 

කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 

 

18 ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  

19 ගබඩා/ගුදම්  

20 ඉන්ධන පිරවුම් හල්  

21 ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහාපිරවුම් හල්)  

22 වාහන අමතර සකාටස් අසලවි සැල්i. බඳ සකාටස් (Body  
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Parts) 

23 ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටස්  

24 ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

25 උත්සසව ශාලා  

26 නාගරික සහෝටල්  

27 රථ වාහන අසලවි ස්ථාන  

28 රථ වාහන අළුත්සවැඩියා ස්ථාන (ගරාජ්)  

29 වාහන සස්වා මධයස්ථාන (Service Centers)  

30 වාහන සස්දුම් ස්ථාන  

31 අත්සකම් භාණ්ඩනිෂ්පාදන/ගෘහසථ් කර්මාන්ත(පරිසරයට 

හානිදායක සනාවන) 

 

32 සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආයතන (ගසඩාල් නිමවුම්)  
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                       9.3.5 වයෝජිත මාර්ග පළල 

                      වගුව අංක 9.23 : වයෝජිත මාර්ග පළල 

 

මාර්ගය වශ්ර්ණිය අයිතිය  

දැනට 

පවතින 

පළල 

  සයෝජිත මාර්ග 

පළල (මීටර්) 

දැනට පවතින 

දිග (කි මි) 

බදුල්ල හාලි ඇල මාර්ගය එ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 8m 12m 5.3 

ඇල්ල වැල්ලවාය මාර්ගය එ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 8m 15m 7.5 

බල්සලසකටුව මාර්ගය එ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 6m 10m 5 

කිතල් ඇල්ල මාර්ගය එ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 6m 9m 6 

සගාටුවල මාර්ගය (මධුරගම) බී 
පළාත්ස මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 
4m -6m 12m 3.5 

බැේසදසවල නාසවල මාර්ගය බී 
පළාත්ස මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 
6m 12m 2.0 

ෆයින්වත්සත මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 1.0 

කීනලන් වත්සත මාර්ගය ඩී සපෞේගලික 3m -4m 7m 0.9 

කනත්සත පාර ි ප්රාසේශිය සභාව 5m 7m 2km 

ඇබිලියසගාල්ල පාර ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 2km 

රත්සවත්සත බංගලා පාර B පළාත්ස මාර්ග සංවර්ධන 4m 7m 1km 
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අධිකාරිය 

ෆිනැන්ස් මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 5m 7m 0.2km 

රාවණා පන්සල පාර ි ප්රාසේශිය සභාව 5m 7m 1km 

1 හැතපුම් කණුව මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 5m 7m 1.5km 

යහලසවල මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 3m 7m 0.8km 

සහට්ටිසපාල මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 0.8km 

සගාවුස්ස පුස්සැල්ලාව මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 1.6km 

සගෝවුස්ස පන්සල මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 0.9km 

සගෝවුස්ස මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 1.1 

වැටසගාඩ වත්සත මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 0.2km 

පාසල් මාර්ගය (කිතල් ඇල්ල) ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 0.3km 

ආරුක්කු නව ය පාලම ප්රසේශ 

මාර්ගය 
ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 1.2km 

කිරිමැටිය මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 1.5km 

දුම්රිය මාර්ගය කිතල් ඇල්ල ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 1.0km 

කිතල් ඇල්ල පන්සල මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 3m 7m 0.8km 

කළුගල් පාලම අසල (කිතල් 

ඇල්ල) 
ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 1.0km 

සගාන් එලිය පතන මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 0.6km 
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දුම්රිය ස්ථාන මාර්ගය ඇල්ල එ  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 4m 7m 0.2km 

සපාලීිය මාර්ගය ඇල්ල බී 
පළාත්ස මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 
4m 7m 0.3km 

අඹසගාල්ල පතන මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 0.5km 

වෑකඩගල මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 0.2km 

රජසකාටුව මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 1.0km 

කීරියසගාල්ල මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 1.7km 

වෑමුල්ල මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 0.3km 

පන්සල මාර්ගය- ඇල්ල ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 0.5km 

ආරුක්කු නවසේ මාර්ගය ි ප්රාසේශිය සභාව 4m 7m 1.8km 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   
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9.5  ෙලාත්මක කිරිවම යාන්ත්රණය  

 

9.5.1  මුලික සැලසුම් නිරාකරණ  

 

I  වකාටස 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සම්ෙන්ධ වරගුලාසි 

 

 

1. මූලික සැලසුම් නිරාකරණය අයදුම් කිරීම. 

(අ) නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සඳහා කරනු ලබන සෑම ඉල්ලීමක්ම 1 වන 

උපසල්ඛ්නසේ සඳහන් “අ”ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.  සමය අන්තර්ජාල 

පහසුකම් හරහා පහත සවබ් අඩවිය ඔස්සස් අයදුම් කළ හැක.   

        www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපසල්ඛ්නයට අනුකූලව සගවිය යුතුය. 

 

 

2. සංවර්ධන සයෝජනා සමඟ සවිස්තර සැලසුම්කරණ හා තාක්ෂණික සතාරතුරු ියල්ල විධිමත්සව ඉදිරිපත්ස කරනු 

ලබන අවස්ථාවකදී, ඇගයීම් වාර්තාව ඉදිරිපත්ස කරන සතක් මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය ලබාදිය හැකිය.  

අනුමැතිය සඳහා අනුරූපී සවිස්තර සයෝජනාව ඇගයීමට ලක්කරන විටදී, අධිකාරියට යම් අතිසර්ක ඉල්ලීමක් 

කිරීමට ඇති අයිතියට හානි සනාවන පරිදි ඉඩම් හිමිකරු සහෝ ඔහු විින් බලය පවරනු ලබන පුේගලයකු සවත 

සමම මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය ලබාසදනු ඇත. 

 

        i.   (අ) සංවර්ධන සැලැස්මක මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාගතයුතු යැයි කියසවන අවස්ථාවක 

එය ලබාගත යුතු අතර, අධිකාරියට හැසඟන ඕනෑම අවස්ථාවක මුලික සැලසුම් නිරාකරණයක් 

ලබාගැනීමට නියම කළහැකිය. 

 

(ආ) මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක වලංගු කාලය එක් වසරක් වන අතර, එය තවත්ස වසර 2 ක් දක්වා 

දීර්ඝ කළ හැකි අතර, වලංගු කාලය අවසන්වීමට ප්රථම ඒ සඳහා අයදුම් කළයුතුය. එහිදී වන 

සපරසැරි ගාස්තුව පස්වන උපසල්ඛ්ණසේ 16 යටසත්ස විය යුතුය. එම වලංගු කාලසීමාව ඉක්මවා 

සගාස් එය දීර්ඝ කිරීමට අයදුම් කළසහාත්ස ඉහත ගාස්තුවට අමතරව එම මූලික ගාස්තුසවන් 25% 

ක සස්වා ගාස්තුවක් සගවිය යුතු සේ. යම් සහයකින් මූලික සැලසුම් නිරාකරණසේ වලංගු කාලය 

ඉක්ම සගාස් වසරකට වැඩි කාලයක් සගවී සගාස් නැවත අයදුම් කරන්සන් නම් සම්ූර්ණ 

http://www.uda.gov.lk/
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සපරසැරි ගාස්තුව සගවා නව සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාගත යුත්සසත්සය. 

 

 (ඇ)  සංක්ිප්තත සයෝජනාව අනුමත කරනු ලැබීසමන් පසුව, සකාන්සේි පනවා සහෝ සනාපනවා ඒ 

පිළිබඳව අයදුම්කරුට ලිපියක් මගින් දැනුම් සදනු ලැසබ්.  ඉන්පසුව ඔහු විින් වසරක් ඇතුළත 

සවිස්තර විධිමත්ස සයෝජනාවක් සකස් කරගත යුතුය.  සමම කාලය තුළදී අයදුම්කරු ඒ ඒ ආයතන 

හා අදාළ වන්සන් නම් කරුණු නිරවුල් කරගැනීම සඳහා විවිධ  නිසයෝජයායතන / සදපාර්තසම්න්තු 

සමඟ සම්බන්ධව ක්රියාකළ යුතුය.   සමම මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිසේ වලංගු කාලය 

වසරකි.  

 

 

             (ඈ)    අයදුම්කරු විින් විධිමත්ස අනුමැතිය සඳහා නීතිසේ 8 එ වගන්ති යටසත්ස නියමිත ආකෘති පත්රය 

මගින් සවිස්තර සයෝජනාවක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.  සයෝජිත සැලසුම්වලට අදාළ 

නිසයෝජයායතනවල තාක්ෂණික අවශයතා සමන්ම අයදුම්කරු සවත දැනුම්සදන ලද අසනක් 

සැලසුම් අවශයතාද අඩංගු විය යුතුය. 

 

 

 

 

(ඉ)    මූලික සැලසුම් නිෂක්ාශනය මගින් අවසර පත්රයක් නිසයෝජනය සනාවන අතර, 

එමගින් අයදුම්කරුට සහෝ සවනත්ස තැනැත්සතකුට කවරාකාරසේ සහෝ 

සංවර්ධන කටයුත්සතක් පටන් ගැනීමට සහෝ කරසගන යාමට හිමිකමක් 

සනාලැබිය යුතුය. 

 

            (ඊ)      මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් කළුගල් කැඩීම, පස් කැපීම, පස් සසෝදා වැලි 

ගැනීම, සගාඩ වැලි කැනීම හා ඛ්නිජ සම්පත්ස කැනීම සඳහා ලබාගැනීසම්දී 

පහත සඳහන් ආයතනවල නිර්සේශ ලබාගත යුතුය. 

i. භූවිදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය 

ii. මධයම පරිසර අධිකාරිය 

iii. අදාළ අසනකුත්ස ආයතන 

                       පස් කැපීසම්දී හා වැලි කැපීසම්දී ඉඩසම් මායිම්වල ිට මීටර් 1.5 ක්              

තබා,  900 කින් සතාරව ආනතියක් අනුව ිදු කළ යුතුය.  
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9.5.2 වගාඩනැගිලි අයදුම්පත්  

 

  

අනුමැතිය සඳහා 

සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම 

III  වකාටස 

වගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්ෙන්ධ වරගුලාසි 

 

15. සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කිරීම. 

 

(අ)  නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක නිරතවීම සඳහා සංවර්ධන 

අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන උපසල්ඛ්නසේ 

සඳහන් “ඇ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.  සමය 

අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත සවබ් අඩවිය ඔස්සස් අයදුම් කළ හැක.   

      www.uda.gov.lk  

 

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපසල්ඛ්නයට අනුකූලව සගවිය යුතුය. 

 

වගාඩනැගිලි 

සැලසුම් 

 

16. (1) නීතිසේ  8 එ වගන්තිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම; 

(අ) ියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සසතකු විින් පිළිසයල සකාට 

අත්සසන්කර තැබිය යුතුය.  (ඇමුණුම 3) 

(ආ) ඉඩසම් සහෝ ස්ථානසේ අයිතිකරු විින් සහෝ අයිතිකරු විින් බලය පවරනු ලැබූ 

යම් පුේගලයකු විින් අත්සසන් කරනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

(ඇ) පිටපත්ස 5 කින් ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.   අනුමත කිරීසමන් පසු අයදුම්කරුට පිටපත්ස 2 

ක් ලබාදිය යුතු අතර, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ පළාත්ස පාලන ආයතනය 

සවත  එක් පිටපතක් සයාමු කළ යුතුය.   

 

            (ඈ) සැලැස්ම ජාතයන්තර “ඒ” සර්ණිසේ සම්මත සමට්රික් ප්රමාණසේ   පිකාවල සකස් 

සකාට තිබිය යුතුය. 

           (ඉ)   සැලැස්ම අදාළවන සගාඩනැගිල්ල සහෝ පරිරය සංවර්ධනය කරනු ලබන  

පරමාර්ථය විස්තර සකසරන ප්රකාශයක් සමඟ විය යුතුය. 

            (ඊ)  සගාඩනැගිල්ල පිහිටා ඇති සහෝ සයෝජිත සගාඩනැගිල්ල පිහිටුවීමට යන සහෝ 

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


                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 145 

 

සගාඩනැගිල්සල් වැඩ කරසගන යනු ලබන පරිරයට අදාළ අනුමත කළ 

මිනුම්සදෝරු සැලැස්සම් පිටපතක් සමඟ  ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

             අවශය සේ යැයි අධිකාරිය විින් සලකා බලනු ලැබුවසහාත්ස මීට සම්බන්ධව අතිසර්ක 

සැලසුම් කට්ටල සහෝ වඩා පුළුල් විස්තර පිරිවිතර නැතසහාත්ස සම්බන්ධිත සවනත්ස 

විස්තර සහෝ සවනත්ස සල්ඛ්න ඉදිරිපත්ස කරන සලස අධිකාරිය විින් නියම කරනු 

ලැබිය හැක. 

 

සැලසුම්වල 

පරිමාණය 

17. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිසේ 8 එ වගන්තිය අනුව සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා 

(ඇමුණුම 3)  විින් අත්සසන් කරනු ලැබ ඉදිරිපත්ස කර ඇති ියළු සැලසුම් පහත සඳහන් 

පරිමාණය අනුව ඇඳ පහත සඳහන් කරුණු අඩංගු කළ යුතුය. 

(අ)  සගාඩනැගිලි තැනුම්පසළහි පිහිටීම දැක්වීමට ප්රමාණවත්ස පරිදි හාත්සපස ප්රසේශසේ 

දළ සැලැස්මක් 

(ආ)   සංවර්ධන ස්ථානය සැලැස්ම 1:1000 

(ඇ)  සගාඩනැගිල්ලක සැලැස්ම - 1:100 අවශය සම්මත ප්රමාණසේ කඩදාියක ඇඳීමට 

සනාහැකි තරම් සගාඩනැගිල්සල් ප්රමාණය විශාල වන අවස්ථාවලදී 1:200 වඩා 

කුඩා සනාවන පරිමාණයකට පිළිසයල කරන ලද සැලැස්මක් පිළිගැනීමට 

අධිකාරියට පුළුවන. 
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සංවර්ධන 

ස්ථානය 

සැලසුම්වල හා   

වගබිම් 

සැලසුම්වල 

අඩංගු විය යුතු 

විස්තර 

 

18. සගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක් සඳහා ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සැලැස්මකට පහත සඳහන් විස්තර 

පිළිගත්ස වර්ණ හා සංසක්ත භාවිතා කරමින් අඩංගු විය යුතුය. 

       (අ) පහත සඳහන් විස්තර දැක්සවන තැනුම්සපාල සැලැස්ම සහෝ බිම් සකාටස් සවන් කිරීසම් 

සැලැස්ම 

i.  බිම් කට්ටිසේද සගාඩනැගිල්ල සහෝ සගාඩනැගිලි කාර්යය කරසගන යනු ලබන 

ස්ථානය සහ බිම් කට්ටිසේ මායිම් අතර දුසරහි අංකිත පරිමාණයන්ද ඇතුළත්සව, 

බිම් කට්ටිසයහි සහ තැනුම්සපාසළහි පිහිටීම දැක්වීම සඳහා අක්ෂාංශ, සේශාංශ 

සහිතව ඛ්ණ්ඩාංක තලයන් ලබාදීම (GPS-WGS-1984) ඉදිකිරීමට යන සහෝ 

කරසගන යනු ලබන සගාඩනැගිලි කාර්යයන්හි ප්රමාණය, (පැහැදිලිව සීමා ලකුණු 

සකාට) 

ii.  සැලැස්සම් පරිමාණය, උතුරු තුඩුව සහ යාබද බිම් කට්ටිවල සහෝ     

සගාඩනැගිලිවල පරිර අංක 

iv. සංවර්ධන ස්ථානයට ඇති ප්රසේශ මාර්ග 

    iv.  සමම සැලැස්සමන් හඳුනාසගන ඇති සයෝජිත මාර්ග සීමාව, සගාඩනැගිලි සර්ඛ්ා, 

යම් පාරක් පුළුල් කිරීසම් සර්ඛ්ාවක් සහ සස්වා පාරක් සඳහා වන යම් බිමක් සහෝ 

ඉඩමක් සකස ්කිරීසමන් පසු පටුමගක් සහෝ ජලසම්පාදන සංචිතයක්, රක්ිතයන් 

සහ අමාතයවරයා විින් අනුමත කළ අදාළ සංවර්ධන සැලැස්මක සපන්වනු 

ලැබිය හැකි සහෝ පළාත්ස පාලන ආයතනසේ යම් වීි සර්ඛ්ා සැලසුම්වල සපන්වනු 

ලැබිය හැකි සවනත්ස විස්තර  

 vi. පවත්සනා ියළු කාණු, ජල මාර්ග, පල්සදෝරු මාර්ග, මනුවල වැටවල්, රැඳවුම් බැමි, 

බිම් කට්ටිය මත සහෝ යාබද බිම් කට්ටි මත ඇති බෑවුම් සහ කාණු, ගිනිදියමුව සහ 

සගාඩනැගිලි  සහෝ සගාඩනැගිලි වැඩ කරනු ලබන ස්ථාන අතර දුසරහි අංකිත 

පරිමාණයන් ඇතුළත්සව පවත්සනා පාර පිහිටි ආසන්නතම දුර. 

vi.  ඉඩම ජලයට යටවන්සන් නම්, වාරිමාර්ග සදපාර්තසම්න්තුව, ශ්රී ලංකා ඉඩම් 

සගාඩකිරීසම් හා සංවර්ධනය කිරීසම් සංස්ථාව සහෝ සවනයම් අධිකාරියක් විින් 

වාර්තා කර ඇති සගාඩනැගිලි බිසම් ඉහළතම ගංවතුර මට්ටම. 

ix. අංශක 45 ට වඩා ප්රපාතාකාර හා උින් මීටර් එකහමාර ඉක්මවන බෑවුම් 

විසශ්ෂසයන් සඳහන් කරමින් බිසමහිත්ස යාබද පාරවල සහ   ඉඩම්වලත්ස පවතින 

ියළු සසමෝච්ඡයන් සහ ස්ථානීය මට්ටම්. 

x. අළුත්ස බෑවුමක සහෝ ඉවුරක යම් ඉදිකිරීමක් සහ බෑවුම සහෝ ඉවුර එබඳු පවත්සනා 

තැනුම්සපාලකට ඇති බෑවුමට සහෝ ඉවුරට වඩා ඉහළ සහෝ ප්රපාතාකාර නම්, එම 

බෑවුම සහෝ කණ්ඩිය ස්ථාවර කිරීම සඳහා වන රැඳවුම් බැම්මක් සහෝ සවනත්ස 

ඉදිකිරීමක් සැපයීම. 
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xi. සමහි සකාන්සේි පිළිගත්ස පාංශු ඉංජිසන්රුවකුසේ වාර්තාසේ නිශ්චය කර ඇති 

පරිදි සහෝ අධිකාරිය නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි අවශය පිටසන් සහිතව 

අනුමැතිය සඳහා බැම්සම් සහෝ ඉදිකිරීසම් සැලසුම් පසුව ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 

xii.    පළල මීටර් 6 ක් සහෝ ඊට අඩු විශාලත්සවය වර්ග මීටර් එකිය පනහකට අඩු 

පවත්සනා බිම් කට්ටියක ඇති සගාඩනැගිල්ලක උපරිම උස අධිකාරිය විින් අන් 

සලසකින් විධානය කරනු ලැබ සනාමැති නම්, මීටර් අටක් සහෝ මහල් සදකක් 

සනාඉක්මවිය යුතුය. 

 xiii. යම් සයෝජිත මතුපිට සහෝ යම් කාණුවක් සහ එහි පවත්සනා කාණුවකට සහෝ ජල 

මාර්ගයකට සම්බන්ධවන විස්තර සමඟ 

xiv. යම් සයෝජිත පල්සදෝරු මාර්ගයක්, මනු වලක් සහ ඒවා පවත්සනා පල්සදෝරු 

මාර්ගයකට සහෝ මනු වලකට සම්බන්ධවන ඒ ඒ ස්ථාන 

(iv) සයෝජිත භූදර්ශන වැඩපිළිසවල 

(v) සයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා වන ියළු රථ ගාල් කිරීසම් වැඩපිළිසවල සහ 

(vi) සයෝජිත විදුලි, දුරකථන සහෝ ගුවන්විදුලි සම්සේෂණ  මාර්ග සහ ඒ එක් එක් 

මාර්ග පවත්සනා ජාලයට සම්බන්ධ වන ස්ථාන. 

 

වගබිම් සැලැස්ම     (අ)  පහත සඳහන් විස්තර ඇතුළත්ස කරමින් හා දක්වමින් සගාඩනැගිල්සල් ඒ ඒ තට්ටුසේ 

මහල් සැලැස්ම සහ එහි වහලය 

 

xiii. තට්ටුසේ එක් එක් සකාටස ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන කාර්යය ගැන දක්වන 

පැහැදිලි ප්රකාශයක්. 

xiv. සගාඩනැගිල්සල් සහෝ සගාඩනැගිලි වැඩවල බිත්සති, උඩු හැටුම හා මහල් සඳහා 

සයාදාගනු ලබන ද්රවයවල වර්ගය සහ එම මහල් ඇතුළු දැරීමට නියමිත අවසර 

දිය හැකි උපරිම සජීවී බර 
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 xv. සගාඩනැගිල්සල්ත්ස එහි ියළු කාමර, මැදිරි, ඉස්සතෝප්තපු, තරප්තපු සපළ, ආලින්ද 

සහ  පියි සටසර්සයන්හි පරිමාණයන් සහ ඒවාසේ බිත්සතිවල හා කුළුණුවල 

ඝනකම සංඛ්යාවලින්. 

xvi. සගාඩනැගිල්සල් සගාඩනැගිල්ල තුළ හා ඒ අවට පිහිටි වා ළිං (air well) පසු 

මිදුල්, මිදුල් සහ එළිමහන් ඉඩකඩවල නිර්භාධිත ප්රසේශසේ පරිමාණය 

සංඛ්යාවලින් සහ සගාඩනැගිල්සල් පිටත බිත්සතිවල ිට යාබද මාර්ගවල මධය 

සර්ඛ්ාවට ඇති දුර සහ ඉඩම තුළ හා යාබද පිහිටි ජලාපවහන රක්ිත. 

xvii. ියළු බිත්සති, කණු හා කුළුණු අතර ඉඩකසඩහි පරිමාණය සංඛ්යාවලින්, 

xviii. ි යළු සනීපාරක්ෂක උපාංග, වාතල සහ මහල්  හබකවල පිහිටීම සහ ඒවා 

ජලාපවහන මාර්ගවලට සම්බන්ධවීම. 

xix. සගාඩනැගිල්ල තුළ සහෝ ඒ වටා පිහිටි මතුපිට ියළු ජලාපවහන මාර්ග ඒවාසේ 

ජලය ගලන දිසාව ඊතල මගින් දක්වමින්ද, ජලය නිකුත්ස කරනු ලබන පිටමුව 

කාණු සහ එම පිටමුව කාණුවල ප්රමාණය 

xx. ගින්සනන් සබ්රීසම් මාර්ග, ගිනි නිවීසම් උපකරණ සැපයුම් සහ ඒවාසේ 

ස්ථාපනද ඇතුළත්සව සගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධසයන් ගන්නා ලද ගිනි හට ගැනීම 

වැළැක්වීසම් ක්රියාමාර්ග උස් සගාඩනැගිල්ලක් වන අවස්ථාවකදී සයාදනු ලබන 

අකුණු ආරක්ෂණ වැඩපිළිසවල 

 xxi. වායු සමනය කළයුතු යන්ත්රානුසාරීව සංවාතනය ලබාදිය යුතු සහෝ පීඩන 

ගැන්විය යුතු සගාඩනැගිල්සල් එක්  එක් තට්ටුසේ සෑම සකාටසක්ම සහ 

වායුසමීකරණය කළයුතු සකාටසද, වායුසමීකරණය කිරීම සක්න්ද්රස්ථ 

පේධතියක මාර්ගයකින්ද නැතසහාත්ස සමූහගත ඒකකයකින්ද (Package unit)  

යන වග දැක්සවන පැහැදිලි ප්රකාශයකින්ද සහ හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම 

වායුසමීකරණ යන්ත්රවල සහෝ ඒකකවල පිහිටීම සහෝ  පිහිටීම් මහල් සැලැස්සම් 

දැක්විය යුතුය. 

xxii. වාහන ගාල් කිරීසම් ඉඩකඩ, බෑවුම් මං, තරප්තපු සපළ, නැවතුම්, හදිි අවස්ථා 

විදුලි ජනක, විදුලි සම්සේෂණ  ආරක්ෂක කුටි සහ අතරමැදි හා ඊට උස් 

සන්වාික සගාඩනැගිලි වන අවස්ථාවලදී ගෘහ පරිසභෝජන ද්රව ඉන්ධන වායු 

සක්න්ද්රස්ථ ටැංකිය ආදිසේ පිහිටීම. 

xxiii. සහාධිපතය සේපළක් සම්බන්ධසයන් වූ විට 1973 අංක 11 දරණ බේධ නිවාස 

අයිතිය පිළිබඳ නීතියට (Apartment Ownership Law)  සහ එහි 

සංසශෝධනයන්ට අනුකූල  විය යුතු අතර,  ියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සතන් විින් සකස් කර අත්සසන් තැබිය යුතුය. 

xxiv. අධිකාරියට අවශය පරිදි නියම කරනු ලැබූ පරිදි කුණු කසල බැහැර කිරීසම් 

ස්ථානවල පිහිටීම. 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 149 

 

හරස්කඩ       (ආ)  යාබද බිම සහ ප්රසේශ මාර්ගය පිහිටි ආකාරය පැහැදිලිව සලකුණු කරමින් සහ පහත 

සඳහන් විස්තර දක්වමින් සකස් කරන ලද සගාඩනැගිල්සල් හරස්, ආයත සහ 

සවනත්ස සේදන ඇඳීම.   

v. සයාදාගනු ලබන ද්රවයසේ වර්ගය සහ ියළු බිත්සති, මහල්, වහල, සීලිම, 

අත්සතිවාරම්, බාල්ක ඇතුළුව කාණු සහ සපරවැසුම්වල ඝනකම සහ 

සගාඩනැගිල්සල් සවනත්ස සම්බාධිත සකාටස් 

vi. පවත්සනා බිම් මට්ටම සහ මට්ටම්ද සගාඩනැගිලි තැනුම්සපාල උස් කළයුතු 

සහෝ පහත්ස කළයුතු නම්, අළුත්ස බිම් මට්ටම සහෝ මට්ටම් ියළු යාබද   

ඉඩම්වල සහෝ සගාඩනැගිලිවල ස්ථාවරභාවයට සකසස් බලපාන්සන්ද යන්න 

පිළිබඳ  පැහැදිලි ප්රකාශ සහ ඒවා ආරක්ෂා කිරීමට ගනු ලැබූ පියවරද, 

vii. උින් මීටර් එකහමාර ඉක්මවන ස්ථානසේ තිසබන සහෝ ඊට අවශය වන 

රැඳවුම්  බැම්සම් සහෝ බෑවුම්වල ිට සයෝජිත සගාඩනැගිල්ලට, එහි බිම් 

කට්ටි මායිම්වලට ඇති දුසරහි පරිමාණයන් සංඛ්යාවලින් සහ රැඳවුම් බැම්සම් 

සහ බෑවුසම් ිට මීටර් දහයක් ඇතුළත එනම් ඊට කිට්ටුතම යාබද ඉඩසම් 

පිහිටි සගාඩනැගිලි සහ, 

viii. පවත්සනා බිමට සාසප්තක්ෂව සගාඩනැගිල්සල් සදාරවල්, ජසනල් සහෝ 

සංවාතන විවර එක් එක් තට්ටුසේ උස, සීලිසම් උස, බිම් මහසල් මට්ටම සහෝ 

මට්ටම්, පියමං මට්ටම සහෝ මට්ටම්වල පරිමාණයන් සංඛ්යාවලින් සහ එහි 

වීි මට්ටම සහ මට්ටම් සහ බිම් කට්ටි මායිම් සහ සගාඩනැගිල්සල් පිටත 

බිත්සති අතර පරතර දුරද, 

 

ආවරෝපන 

(Elevation) 

       (ඇ)  පහත සඳහන් විස්තර දක්වමින්  සගාඩනැගිල්සල් ඉදිරි, පිටුපස සහ පැති ආසරෝපනය 

iv. පරිමාණයන් සංඛ්යාවලින්  දක්වමින් සගාඩනැගිල්සල් ියළු බාහිර බිත්සති, 

බාහිර කුළුණු,  තාප්තප සහ සදාරවල්ද, ජසනල්  සහෝ සංවාතන විවර,  මහල 

ආවරණ බැල්කනි සහ වහලද, අධිකාරිය විින් නියම කරන ලද පරිදි බාහිර 

කුළුණු, තාප්තප, විවර  වහල ආවරණ, බැල්කනි සහ වහල ඉදිකිරීසම්දී 

සයාදාගනු  ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

v. පවත්සනා සෑම යාබද සගාඩනැගිල්ලකම උස, බිම් මට්ටම්, බාහිර බිත්සති, 

සදාරවල්, ජසනල්, වහල සහ සවනත්ස බාහිර හා දෘෂයමාන ලක්ෂණද 

දක්වමින් සහ ඒවා නිර්මාණය කිරීම සඳහා සයාදාගනු ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

අධිකාරිය විින් සවිස්තර මාර්සගෝපසේශ සැපයිය යුතු විසශ්ෂ ස්ථානද දක්වා 

එම සගාඩනැගිලිවල අර්ධ   ආසරෝපන සහ ආසරෝපනද, 

vi. සගාඩනැගිල්සල් සෑම යාබද පියමගකම, ආලින්ද මගකම වීි සහ බිම් 

මට්ටම්ද සහ පියමසගහි, ආලින්ද මසගහි වීිසේ සහ බිසමහි සයෝජිත 

ප්රතිරූපක බිත්සතිහි මට්ටම් සහ,               



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 150 

 

වැඩ ආරම්භ 

කිරීමට වපරාතුව 

අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු විසින් 

කළයුතු රාජකාරි 

15.  (1)  යම් සගාඩනැගිලි වැඩක් ආරම්භ කිරීමට සහෝ කරසගන යාමට නැතසහාත්ස මාස 03 ක 

කාලයකට අත්සහිටවනු ලැබ ඇති යම් සගාඩනැගිලි වැඩක් යළි ආරම්භ කිරීමට 

මත්සසතන්, පරිරසේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු සහෝ සංවර්ධනකරු විින්; 

                (අ)  නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කළයුතු සගාඩනැගිලි වැඩවල ියළු  

සැලසුම් අනුමත කරනු ලැබ ඇති බවත්ස, එම අනුමැතිය අස්කර සනාසගන 

තවමත්ස වලංගුව පවතින බව දැන ිටීමත්ස, 

                (ආ)  13 වන නියමසේ විධිවිධානවලට අනුකූලව සගාඩනැගිලි වැඩවල 

විස්තරාත්සමක හැටුම් සැලසුම් අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබ ඇති බවට 

වගබලා ගැනීමත්ස, 

                (ඇ) සගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීසම්, කරසගන යාසම් සහ යළි ආරම්භ කිරීසම් 

ස්වකීය අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්වීම අඩු තරමින් සත්ස දිනකින් ලබාදීම සහ එම 

සගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ  කිරීසම්, කරසගන යාසම් සහෝ යළි ආරම්භ 

කිරීසම් අවසරය සඳහා අධිකාරිය සවත ඉල්ලුම් කිරීමත්ස, 

                (ඈ) සගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සස්වසේ සයාදවනු ලබන සහෝ 

නිරත කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා සහෝ තැනැත්සතන් විින් 

තත්ස කාර්යය අනුව, සගාඩනැගිලි වැඩ 83 වන නියමසේ (ඇ) සේදය ප්රකාර 

අධීක්ෂණය කරන බවට සුපුරුදු ආකෘති පත්රසයන් නිකුත්ස කරන ලද ලිඛිතව 

සනාථ කිරීමක් ලැබීමත්ස අවශයය. 

           (2)   සමම නියමය යටසත්ස දිය යුතු නිසේදනය සම්ූර්ණ එකක් විය යුතු අතර, එහි 

කිිඳු සාවදය විස්තර සහෝ සතාරතුරු අඩංගු සනාවිය යුතුය.  

 

සැලසුම්වල 

පැහැදිලි ෙව සහ 

වගාඩනැගිලි 

වැඩවලදී වයාදා 

ගනු ලෙන 

ද්රවයවල පිරිවිතර 

 

 

 

 

 

16. (1)  නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැසම්ක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුද්රණය සකාට 

ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.  පවත්සනා සගාඩනැගිලි කාර්යයන්ට සම්බන්ධව පුළුල් කිරීම් 

ියල්ල අදාළ ශිල්පීය ක්රම ප්රසයෝජනයට සගන පැහැදිලිව දැක්විය යුතු අතර, නව 

සගාඩනැගිල්ලට සකාටසක් එකතු කිරීසම්දී රතු වර්ණසයන් ඇඳ දැක්විය යුතුය. 

සැලැස්ම එක් ඒකකයකට වඩා වැඩිවන අවස්ථාවලදී එවැනි ඒකක විවිධ වර්ණ සහෝ 

සංසක්ත ප්රසයෝජනයට සගන ඒකකයන් සවන් සවන්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි සපන්විය 

යුතු අතර, ඒ එක් එක් ඒකකයන්ට අයත්ස වර්ග ප්රමාණයන් දැක්විය යුතුය.  

         (2) පවත්සනා සගාඩනැගිල්සල් ඉවත්ස කළයුතු ියළු සකාටස් සැලසුම්වල කඩ ඉරි මගින් 

සපන්විය යුතුය. 

         (3)  අධිකාරියට අවශය වන්සන් නම්, නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සැලැස්ම 

සමඟ සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන  සගාඩනැගිලි වැඩවලදී ප්රසයෝජනයට ගන්නා 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 151 

 

 

 

 

 

 

වූ සයෝජිත ද්රවයවල පිරිවිතරද ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.      

  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 152 

 

එකතු කිරීම් හා 

වවනස් කිරීම් 

සඳහා වන 

සැලසුම් 

 

17. යම් සගාඩනැගිලි කාර්යයකම පවත්සනා සගාඩනැගිල්ලක ප්රතිසංස්කරණයක් සහෝ සවනස් 

කිරීමක් සහෝ ඊට යම් එක් කිරීමක් අයත්සවන විටදී, නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන 

එම සගාඩනැගිලි කාර්යයන්හි සැලැස්ම සහෝ සැලසුම් සමඟ අධිකාරිය විින් එසස් කිරීම 

අවශය නම්, අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු තමා එම සගාඩනැගිල්ල පරීක්ෂා කළ බවත්ස, 

තම මතයට අනුව ප්රතිසංස්කරණ සවනස් කිරීම් සහෝ එකතු කිරීම් නිසාසවන් යම් 

ආකාරයකින් වැඩිවිය හැකි සහෝ සවනස් විය හැකි බර සහෝ ආතතීන් එම සගාඩනැගිල්ලට 

දැරිය  හැකි බව ප්රකාශ සකසරන නියමිත සහතිකයක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.  

 

වුහාත්මක 

විස්තර හා 

ගණනය කිරීම් 

22. (1) සගාඩනැගිලි වැඩවල සවිස්තර වුහාත්සමක සැලසුම් නියම කරනු ලැබ ඇති පරිදි 

පිරිමැවුම් ගණන් බැලීසම් පිටපතක් සමඟ අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 

 

     (2) සවිස්තර වුහාත්සමක සැලසුම් සහ පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම්, නීතිසේ විධිවිධානයන්ටත්ස 

සමම නියමයන්ටත්ස සමන්ම සගාඩනැගිලි නිර්මාණයට අදාළ සවනයම් ලිඛිත 

නීතියකටත්ස අනුකූලව සකස ් කළයුතු අතර, එය සවිස්තර වුහාත්සමක සැලසුම් හා 

පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම පිළිසවල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා විින් අත්සසන් 

කරනු ලැබ  තිබිය යුතුය.  ඒ අතර එහි පහත සඳහන් කරුණුද දැක්විය යුතුය. 

               (අ)   එක් එක් මහල් පේධතිය සහෝ එහි සකාටසක් සඳහා සැලසුම් කරනු ලැබ ඇති 

ආසරෝපිත භාරය 

               (ආ)  කරන ලද පාංශු පරීක්ෂණවල ප්රතිඵල, පාංශු ධරණීය හැකියාව පිළිබඳ 

ගණනයන් සමන්ම සෑරීම් පිළිබඳ සම්ූර්ණ විමර්ශන සහ පසසහි විස්තර. 

                 (ඇ)  ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන අත්සතිවාරම් ක්රමය සහෝ ක්රම 

                 (ඈ) අදාළ වන්සන් නම්, ජම්බාර  වර්ගය, ජම්බාර ගැසීසම් ක්රමය සහ ජම්බාර 

ගැසීසම්දී පාවිච්චියට ගනු ලබන යන්ත්ර සූත්ර වර්ගය  

        (3) අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාසගන් (ඇමුණුම 3) ලබාගත්ස සහතිකයක් ඉදිරිපත්ස 

කළයුතුය. 
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9.5.3  වමවහයුම් ක්රියාපාට්ටපාට්ටය  

 

                 සංවර්ධන බලපත්රය  නිකුත්ස කිරීම        හා        සගාඩනැගිලි/ඉඩම් අනුසබදුම් අයදුම්පත්ස ඉල්ලුම් කිරිම 

 

 

සංවර්ධනකරු  විින්                               සවනත්ස ආයතනික                                     නා.සං.අ. 

                                                                      උපසදස් මත                           උපසදස් මත                           

 

                              සගාඩනැගිලි/ඉඩම් අනුසබදුම් අයදුම්පත නිකුත්ස කිරිම 

 

                                        සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්ස භාර ගැනීම 

  

                                                     ලිපි සගානුව ආරම්භ කිරීම 

 

                                              Online System සඳහා ඇතුලත්ස කිරීම  

 

                                   ප්රසේශය භාර සැලසුම් නිලධාරි සවත  ලිපි සගානුව සයාමු කිරිම 

 

                                            ක්සෂ්ත්ර පරීක්ෂණ වාර්තාව ලබා ගැනීම 

 

                        ක්සෂ්ත්ර පරීක්ෂණ වාර්තාව සමඟින් ලිපිසගානුව අධයනය කිරීම 

 

                     පරීක්ෂණ වාර්තාව අධයක්ෂ සවතසයාමු කර අවශය උපසදස් ලබා ගැනීම 

 

                                                   දිස්ික් කමිටුවට සයාමු කිරීම 

                       සගාඩනැගිලි/අනුසබදුම් සැලැස්ම හා බලපත්රය අත්සසන සඳහා ඉදිරිපත්ස කිරීම 

 

                                                   සංවර්ධන බලපත්රය  නිකුත්ස කිරීම 
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9.5.4 අනුකූලතා සහතිකය  

 

 

 

අනුකූලතා සහතිකය 

සඳහා සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

IV  වකාටස 

අනුකූලතා සහතිකය සම්ෙන්ධ වරගුලාසි 

52.  අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කිරීම. 

(අ)  නීතිසේ 8  වගන්තිය යටසත්ස අනුකූලතා සහතිකය සඳහා කරනු ලබන සෑම 

ඉල්ලීමක්ම 1 වන උපසල්ඛ්නසේ සඳහන් “ඈ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය 

සවත ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.                  සමය අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත 

සවබ් අඩවිය ඔස්සස් අයදුම් කළ හැක.   

       www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපසල්ඛ්නයට අනුකූලව සගවිය යුතුය. 

 

ඉඩම් අනුවෙදුම් අනුකූලතා සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ථාසේදී ඉඩම සංවර්ධනය කිරීසම්දී නිකුත්ස කළ 

සකාන්සේි ලිපිසේ සඳහන් ියළු අවශයතා සම්ූර්ණ කර තිබිය යුතුය.  

 

         (අ) ඉඩමක සංවර්ධනයක් සහෝ ඉඩමක උප සබදීමක් සම්බන්ධසයන් වූ විට, 

iii. අදාළ වන්සන් නම්, උප සබදීම අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්මට සහෝ 

අවසර පත්රයට අනුකූලව කළ බවට බලයලත්ස 

මිනින්සදෝරුවරසයකුසගන් සහ නගර සැලසුම්කරුසගන් ලබාගත්ස 

සහතිකයක්ද, 

iv. පාරවල්  හා සබෝක්කු තැනිම වැනි සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ ඉංජිසන්රු  

වැඩ අයත්ස වන අවස්ථාවන්හිදී වරලත්ස සහෝ ලියාපදිංචි ිවිල් 

ඉංජිසන්රුවකු විින් සහෝ ආණ්ඩුව විින් ඉංජිසන්රුවකු වශසයන් 

සස්වසේ සයදවීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්සතකු 

විින් සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලසුම්, පිරිවිතර සහ අවසර පත්රයට 

අනුව ඔහුසේ අධීක්ෂණ කටයුතු කරසගන යනු ලැබ ඇති බවට 

සහතිකයක්ද,  

 

සම්ූර්ණ කරන ලද 

වගාඩනැගිල්ලක 

පදිංචිවීමට වපරාතුව 

53. අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්මට අනුව යම් සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක් 

සම්ූර්ණ කිරීසමන් පසු අයිතිකරු, පදිංචිකරු සහෝ සංවර්ධනකරු විින් 

       (අ)  සගාඩනැගිල්ල අළුත්ස එකක් නම් එහි සහෝ එහි සකාටසක පදිංචිවීම සඳහා 

http://www.uda.gov.lk/
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අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

වහෝ සංවර්ධනකරු 

විසින් කළයුතු 

රාජකාරි 

 

අනුකූලතා සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහාද, 

       (ආ) සමම නියමය යටසත්ස අනුකූල විය යුතු සැලැස්සමන් සහෝ සැලසුම්වලින් සුළු 

වශසයන් සවනස්වීම නිසා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීමට සනාහැකි වූ 

විට, සගාඩනැගිල්සල් සහෝ ඉන් සකාටසක් තාවකාලිකව පදිංචිවීමට 

බලපත්රයක් ලබාගැනීම සඳහාද ඉල්ලුම් කළයුතුය. 

 

       (ඇ) සගාඩනැගිල්සල් සකාටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකය 

ලබාගැනීසමන් පසුව වුවද සංවර්ධන බලපත්රය මගින් ලබාගත්ස අනුමැතියට 

අනුව එය වලංගුව පවතින්සන් නම් සාමානය පරිදි ඉතිරි සකාටස්වල 

ඉදිකිරිම් කටයුතු කරසගන යා හැකිය. 

 

පදිංචිවීම සඳහා වන 

අනුකූලතා සහතිකය 

54. 18 වන නියමසේ විධිවිධානවලට අනුව සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් සහෝ 

සවනත්ස යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක් සම්බන්ධසයන් අනුමත කරන ලද 

සගාඩනැගිලි සැලසුම් සම්බන්ධ අධිකාරියට සෑම සහතිකයක්ම හා වාර්තාවක්ම 

ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබ ඇති විට සගාඩනැගිල්ලක   එහි සකාටසක් සහෝ සවනයම් 

සංවර්ධන කටයුතුවල නිරතවීම සඳහා  අනුකූලතා සහතිකයක් අධිකාරිය විින් 

ලබාදිය හැකි අතර, එම සහතිකය සමඟ පහත සඳහන් කරුණු සැපයිය යුතුය. 

           (1)  සැලැස්සම් සහෝ සැලසුම්වල සපන්වන ලද ියළු අවශයතා සහ 83 වන  

නියමසේ (ඇ) සේදය යටසත්ස සගාඩනැගිල්සල්,  එහි සකාටසක සහෝ 

සගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්ම පිළිසයල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සතාට සහෝ තැනැත්සතන්ට අධිකාරිය විින් සදන ලද ියළු ලිඛිත 

විධානයන්ට ඔවුන් අනුකූල වී  ඇති බවත්ස, ඒ බවට අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සතාසගන් ලබාගත්ස සහතිකයක් ඉදිරිපත්ස කරන බවත්ස,  

          (2)  සමම නියමයන් යටසත්ස සගවිය යුතු ියළු ගාසත්ු සගවා ඇති බවත්ස,   

 

 

          

                  (අ)  සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධසයන් අවශය වන්නා වූ සහතික නම්, 

v. සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලැස්මට හා අවසර පත්රයට අනුව 

ඔහුසේ අධීක්ෂණය යටසත්ස කරසගන යනු ලැබ ඇති බවට 

ලියාපදිංචි සහෝ වරලත්ස ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකුසගන් සහෝ 

ආණ්ඩුව විින් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිසයකු වශසයන් සස්වසේ 

සයදවීම සඳහා තීරණය කර ඇති සුදුසුකම් ලබා ඇති 

තැනැත්සසතකුසගන් ලබාගත්ස සහතිකයක්   
 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 156 

 

 vi. සගාඩනැගිලි වැඩවල හැටුම් මූලිකාංග අනුමත 

සැලසුම්වලටත්ස, අවසර පත්රයටත්ස, අනුකූලව හා අධිකාරියට 

ඉදිරිපත්ස කරන ලද පිරිමැවුම්වලට එකඟව ඔහුසේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස ිදු සකරුණු  බවටත්ස සහ සගාඩනැගිලි 

වුහමය වශසයන් ආරක්ෂාකාරී බවටත්ස වරලත්ස සහෝ 

ලියාපදිංචි ිවිල් ඉංජිසන්රුවකුසගන් සහෝ ආණ්ඩුව විින් 

ඉංජිසන්රුවකු වශසයන් සස්වසේ සයදවීම සඳහා හඳුනාගනු 

ලැබූ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්සසතකුසගන් ලබාගත්ස 

සහතිකයක්. 

 

vii. සගාඩනැගිල්සල් යාන්ික, විදුලි, ජලාපවහන, 

වායුසමීකරණ සහෝ සවනත්ස සම්බන්ධිත වැඩ  සඳහා අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතන්සගන් එකී වැඩ ඔවුන්සේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස හා අධිකාරියට අවශය විය හැකි 

ආකාරසයන්  අනුමත සැලසුම් හා පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව 

කරසගන යන ලද බවට සහතික්ද සේ. 

 

 viii. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ  සරගුලාිවලට  අනුකූලව 

අනුමත කරන ලද  වර්ග අඩි 6000 ට වැඩි ියළු ඉදිකිරීම්,  

සරගුලාිවලට අනුකූලව ඉදිකරන්සන්ද යන්න පසුවිපරම් 

කිරීම සඳහා එම සගාඩනැගිලි අනුමත කළ දින ිට වසරක් 

ඇතුළත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසයන් පසුවිපරම් 

වාර්තාවක් ලබාසගන ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. තවද, වසරක් 

ඇතුළත ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට සනාහැකි අවස්ථාවලදී 

සංවර්ධන බලපත්රය දීර්ඝ කරන කාලය අනුව පසුවිපරම් 

සහතිකයද  නැවත ලබාගැනීමට ඉල්ලුම් කළ යුතුය.   

එවැනි සගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතික 

ලබාගැනීසම්දී පසුවිපරම් වාර්තාව අනිවාර්යය වන අතර, 

එසස් සනාමැති නම්, 5 වන උපසල්ඛ්නසේ සඳහන් සස්වා 

ගාස්තුවකට යටත්ස විය යුතුය.   ඒ සඳහා සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සතා වශසයන් වරලත්ස ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා 

වගකිය යුතුය.  එසස් සනාකරන නිලධාරීන් සම්බන්ධසයන් 

ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ ආයතනය දැනුවත්ස 

කරනු ලැසබ්. 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 157 

 

අධිකාරිය විසින් 

කරනු ලෙන 

පරීක්ෂාවන් 

55.  (1) සභාපති විින් සහෝ ඔහුසේ බලයලත්ස නිසයෝජිතයා විින් යම් 

සගාඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා හා ඉඩමක් වන අවස්ථාසේදී පාවිච්චිය 

සඳහා 54 වන සරගුලාිය යටසත්ස අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත්ස කිරීමට 

මත්සසතන්, යම් සගාඩනැගිලි කාර්යයක් කරසගන යනු ලබන  කවර 

අදියරකදී සහෝ නීතිසේ ියළු විධිවිධානවලට සහ සමම නියමයන්ට 

අනුකූලදැයි නිගමනය කිරීසම් සහ  අනුමත කරන ලද සැලැස්ම සහෝ 

සංවර්ධන කටයුත්සතක් සමම සැලසුම් ඒවා සකස් කරන ලද අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාසේ සහෝ තැනැත්සතන්සේ අවධානය අනුමත 

සැලැස්සමන් සහෝ සමම නියමය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරන ලද  සංවර්ධන 

කටයුත්සතක සවනත්ස සැලසුමකින් බැහැරවන අවස්ථාවන් සකසරහිත්ස, 

නැතසහාත්ස එම සැලසුමට සහෝ සැලසුම්වලට අනුකූලව සංවර්ධන කාර්යය 

සම්ූර්ණ සනාකිරීම සකසරහි සහෝ සමම නියමසේ විධිවිධාන සහෝ අවසර 

පත්රය සහෝ සැලසුම් සහෝ ඒවාසේ සඳහන්  හා ඔහු විින් පිළිපැදිය යුතු 

අවශයතාවයන් සකසරහිත්ස සයාමු කිරීසම් පරමාර්ථය සඳහාත්ස යම් 

සගාඩනැගිල්ලකට සහෝ ඉඩමකට ඇතුළුව එය පරීක්ෂා කර බැලිය හැකිය. 

 

      (2)  අධිකාරිසේ බලයලත්ස නිසයෝජිතයා (1) වන සේදය යටසත්ස යම් 

සගාඩනැගිල්ලකට සහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්සතකට ඇතුල්වී එය පරීක්ෂා 

කිරීමට සපරාතුව එසස් කිරීමට ඇති තම බලය ලිඛිතව ඉදිරිපත්ස සකාට හා 

ප්රදර්ශනය සකාට තමා විින්ම හඳුන්වා දිය යුතුය. 

 

වගාඩනැගිල්ලක 

තාවකාලික පදිංචියක් 

සඳහා ෙලපත්රය 

56.  (1) සගාඩනැගිල්ල අනුමත සැලසුමට සහෝ සැලසුම්වලට පටහැනි වීම නැතසහාත්ස 

අධිකාරිය විින් සැලැස්සම් සහෝ සැලසුම්වල පිටසන් කරන ලද 

අවශයතාවයන් හා එකඟ සනාවීම   සහෝ  සගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධව වැඩ 

සම්ූර්ණ සනාකිරීම නිසා සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි සකාටසක පදිංචිවීම 

සඳහා අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත්ස සනාකළද එසස් පටහැනි වීම, එකඟ 

සනාවීම සහෝ සම්ූර්ණ සනාකිරීම අධිකාරිසේ මතය අනුව බරපතල 

තත්සත්සවයක් සනාවන්සන් නම්, එය එම කාලය තුළ සගාඩනැගිල්සල් සහෝ 

එහි සකාටසක පදිංචිවී ිටින තැනැත්සතාසේ සහෝ තැන්තන්සේ සුභිේධියට 

හා ආරක්ෂාවට කවරාකාරයකින් සහෝ අනතුරුදායක සනාසේ නම් 

අධිකාරියට එම සගාඩනැගිල්සලහි සහෝ එහි  සකාටසක් මාස හයකට  

සනාවැඩි කාලයකට තාවකාලිකව පදිංචිවීම සඳහා  බලපත්රයක් දීම සහෝ 

බලපත්රය අළුත්ස කිරීම කළ හැකිය. 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 158 

 

          (2)  I  වන සේදය යටසත්ස අධිකාරිය විින් සුදුසුයැයි කල්පනා කරනු ලබන 

නියමයන් හා සකාන්සේි මත බලපත්රයක් ලබාදීම සහෝ බලපත්රය අළුත්ස 

කිරීම කරනු ලැබිය හැකි අතර, එම නියමයන් සහෝ සකාන්සේි කිිවක් 

කඩ කරනු ලැබූ විට එම බලපත්රය ප්රතයාදිෂ්ඨ කළ යුතුය. 

 

 

වගාඩනැගිල්ලක 

පදිංචිය සඳහා වන 

අනුකූලතා 

සහතිකවේ 

අන්තර්ගතයන් හා 

එය ප්රදර්ශනය කිරීම 

57.   (1)   සගාඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය සහෝ එහි 

තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රය මගින් සගාඩනැගිල්ල කවර 

පරමාර්ථයක් සඳහා ඉදිකරනු ලැබුසේදැයි යන්න සඳහන් කළයුතු අතර, 

සගාඩනැගිල්ල අසන්වාික සහෝ බහුකාර්ය සගාඩනැගිල්ලක් වන කල්හි 

සහතිකය සහෝ බලපත්රය මගින් ; 

 

                (අ)  සගාඩනැගිල්ල සකාටස් ගණනාවක් ඇතිව සැලසුම් සකාට අනුමත 

කිරීම සඳහා අරමුණු වූ ප්රසයෝජනය සහෝ ප්රසයෝජනද, 

                (ආ)  ගින්නක් හටගත්ස විට, එයින් සබ්රී යා හැකි මාර්ග කීසදසනක් සඳහාද 

යන්න,   සහ 

                (ඇ)   එක් එක් මහල මගින් දැරිය හැකි උපරිම අවසර දිය හැකි සජීවී භාරයද 

සඳහන් කළයුතුය. 

 

        (2)      අසන්වාික සගාඩනැගිල්ලකදී පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකසේ 

පිටපත්ස සහෝ සගාඩනැගිල්සල් තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රයද 

සගාඩනැගිල්සල් සෑම මහලකම සහෝ සකාටසකම අධිකාරිය විින් 

විධානය කරනු ලැබිය හැකි ආකාරසයන් ගිනි ආරක්ෂක විධානසේ (Fire 

Escape Direction)  පිටපතද බලපත්රය ප්රදර්ශනය කරනු ලබන 

සගාඩනැගිල්සල් නියමිත මහසල් ිට සහෝ සකාටසස් ිට ඇති අනුමත 

ගිනි ආරක්ෂක මාර්ගය සහෝ මාර්ග පැහැදිලිව සපන්වන මහල් සර්ඛ්ා 

සටහනද සමඟ ප්රදර්ශනය කළ යුතුය.  

 

           (3)   පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය සහෝ සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි 

සකාටසක තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රයක් සන්තක කර 

ගැනීසමන් එහි අයිතිකරු සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි සකාටසක  අනුමත 
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සැලසුසම් සහෝ සැලසුම්වල පිටසන් කරනු ලැබිය හැකි අදාළ බලසේ 

සහෝ ලිඛිත අවසරයක සහෝ සවනයම් ලිඛිත නීතියක් යටසත්ස 

සගාඩනැගිල්ලට සහෝ එහි යම් සකාටසකට අදාළ විය හැකි 

අවශයතාවන්ට අනුකූල වීසමන් නිදහස් කරනු සනාලැබිය යුතුය. 

 

           (4)  සගාඩනැගිල්සල් ශක්තිමත්සභාවය, සහතිකසේ දක්වන ලද භාරය දැරීමට 

සනාසෑසහන්සන් නම් සහෝ සහතිකසේ අවසර දී ඇති පරමාර්ථය සඳහා 

සගාඩනැගිලි ප්රසයෝජනයට සනාගන්සන් නම්, සැලසුම්කරණ කමිටුසේ 

තීරණය අනුව සගාඩනැගිල්සල් පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 

අධිකාරිය විින් කැඳවනු ලැබීම සහෝ අවලංගු කිරීම කරනු ලැබිය හැක. 

 

            (5)  සහතිකය නිකුත්ස කරන ලද අවස්ථාසේදී බලාත්සමකව සනාපැවති ලිඛිත 

නීතියකට අනුකූලවීමට සගාඩනැගිල්ල අසපාසහාසත්ස වන විටදී 

සගාඩනැගිල්සල් පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 4 වන සේදය 

යටසත්ස ආපසු සනාකැඳවිය යුතුය. 

 

            (6)  සගාඩනැගිල්ල තුළ සහෝ එහි සකාටසක ගිනි අනතුරු වැඩිවීමට ඉඩ ඇති 

සහෝ පරිසරයට අහිතකර අයුරින් සහෝ   වාහන තදබදයකට සහ්තුවන 

අයුරින් අනුකූලතා සහතිකසේ සඳහන් පරමාරථය හැර සවනත්ස 

පරමාර්තයක් සඳහා සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් පාවිච්චියට ගනු 

ලබන්සන්නම්, සගාඩනැගිල්සල්  සහෝ එහි සකාටසක අයිතිකරු විින් 

එම පරමාර්ථය ගැන සහෝ අදහස් කරන ලද පාවිච්චිය ගැන අධිකාරියට 

දැන්විය  යුතු අතර, අධිකාරිය එම පරමාර්ථය සහෝ පාවිච්චිය 

සම්බන්ධසයන් සදනු ලැබිය හැකි ියළු විධානයන් හා එකඟව සමම 

නියමයන් මගින් කළයුතු යම් අවශය වන්නාවූ සගාඩනැගිලි වැඩ 

සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් එම පරමාර්ථය සහෝ පාවිච්චිය සඳහා 

සයෝගය වන  පරිදි ිදු කරසගන යා යුතුය. 

 

              (7) සපෞේගලික පදිංචි නිවසක් සනාවන සගාඩනැගිල්ලක පිටවීසම් මාර්ගයක් 

සහෝ සගාඩනැගිල්සල් තරප්තපු සපළකට ඇති සෑම සදාර විවරයක්මත්ස සහ 

සගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහයට අනුකූලව එහි 

සපයනු ලැබ ඇති අසනක් ියළු ගින්සනන් සබ්රීසම් මාර්ගත්ස, ගිනි 

නිවීසම් ප්රධානියාට අන් අයුරකින් අවශය වන්සන් නම් විනා, 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   
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සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් පාවිච්චියට ගැනීසම්දී සහෝ පදිංචියට 

ගැනීසම්දී අවහිර කිරීම සහෝ බාධා කිරීම සනාකළ යුතුය. 

 

වගාඩනැගිලි වැඩ 

සම්ූර්ණ කිරීවමන් 

පසුව සිදුවන  වැරදි 

58.  යම් සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි සකාටසක් අයිතිකරු, පදිංචිකරු සහෝ සංවර්ධකයා 

සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස නිවාස සංවර්ධනයක සකාටසක් සහෝ සවනත්ස 

යම් සගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක සකාටසක් වන විටදී කිිඳු සාධාරණ සහ්තුවක් 

සනාමැතිව 15 වන නියමසේ විධිවිධානය  හා 53 වන නියමසේ හා 57. (2, 6 සහ 

7) සේදයන් උල්ලංඝනය කරන්සන් නම් සහෝ ඒවාට අනුකූල වීමට අසපාසහාසත්ස 

වන්සන් නම්, නීතිය යටසත්ස වරදකට වරදකරු වන අතර, වරදකරු කරනු 

ලැබීසමන් පසුව නීතිසේ 28 වන වගන්තිසේ විස්තර සකසරන දණ්ඩනයකට 

යටත්ස විය යුතුය. 
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යම් වගාඩනැගිල්ලක 

වහෝ යම් බිම් කට්ටියක 

අනවසරවයන් පදිංචිවීම 

වහෝ ප්රවයෝජනයට 

ගැනීම 

59. (1) අනුකූලතා සහතිකයක් සනාමැතිව කිිම තැනැත්සසතකු සගාඩනැගිල්ලක සහෝ 

එහි සකාටසක පදිංචිවීම සහෝ සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක පදිංචිය 

සඳහා අවසර දීම සහෝ යම් ඒකාබේධ සහෝ උප සබදීමකට යටත්ස බිම් 

කට්ටියක යම් ඉදිකිරීමක්  කිරීම සනාකළ යුතුය. 

         (2)  1 වන සේදසේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන ඕනෑම තැනැත්සතකු 1984 අංක 

44 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංසශෝධිත) පනසත්ස II වන සකාටසස්  

8 වන වගන්තිය යටසත්ස වරදකට වරදකරු විය යුතුය. 

         (3) අනුකූලතා සහතිකය ලබා සනාසගන භාවිතා කිරීම සහෝ ප්රසයෝජනයට ගැනීම 

වරදක් වන අතර,  ඒ සඳහා සස්වා ගාස්තුවකට යටත්ස වන අතර, ඊට අදාළ 

සස්වා ගාස්තුව 5 වන උපසල්ඛ්නසේ  දක්වා ඇත.  

         (4) අනවසරසයන් ඉදිකිරිම් කරන ලද සකාටසක් සංවර්ධන සරගුලාි අනුව 

සරගුලාිගත කළ සනාහැකි නම් එය අධිකාරිසේ සේපළක් බවට පත්ස 

වන්සන්ය 

ප්රසිේධ වගාඩනැගිලි 

සහතිකය 

60. (1)  පදිංචිකරුවන්සේ පැටවුම පුේගලයන් පන්ියයකට වඩා වැඩිවන 

සගාඩනැගිල්ලක් සහෝ එහි සකාටසක අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු සහෝ 

සංවර්ධකයකු විින් සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි සකාටසක පදිංචිවීම 

සඳහා අනුකූලතා සහතිකයට වැඩිමනත්ස වශසයන් අධිකාරිසයන් ප්රිේධ 

සගාඩනැගිලි සහතිකයකට අයදුම්සකාට එය ලබාගත යුතුය.  අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු සහෝ සංවර්ධකයා විින් එසස් පදිංචිවීම සඳහා බලය සදන 

ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකය සනාලබා සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි 

සකාටසක පදිංචිවීම සහෝ එය ප්රසයෝජනයට ගැනීම සනාකළ යුතු අතර, 

සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් පදිංචිවීමට සහෝ ප්රසයෝජනයට 

ගැනීමට අවසර සනාදිය යුතුය. 

          (2)    ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකය එහි නිශ්චිතව සඳහන් පරිදි අවුරුදු පහකට 

සනාවැඩි කාලයකට වලංගු විය යුතුය.  තවද, එහි අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

සහෝ සංවර්ධකයා විින් කරන ලද ඉල්ලීමක් මත අළුත්ස කරනු ලැබිය 

හැකිය.  එබඳු ඉල්ලීමක් කළ යුත්සසත්ස වලංගු අවසර පත්රය ඉකුත්සවීමට 

සදමාසයකට සපරාතුවය. 

           (3)   පදිංචිකරුවන්සේ පැටවුම පුේගලයන් පන්ියයක් ඉක්මවන ප්රිේධ 

සගාඩනැගිලි සහතිකයක් අධිකාරිය විින් නිකුත්ස කිරීම සහෝ අළුත්ස කිරිම 

සඳහා සකසරන අයදුම් පත්රය සමඟ,         



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 162 

 

 

      (අ)  සගාඩනැගිල්ලක වුහමය වශසයන් පුේගලයන් පන්ියයකට වැඩි 

පදිංචිකරුවන් සංඛ්යාවකසේ බරක් දැරීමට තරම් ශක්තිමත්ස බව ස්ිර 

කරමින් සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සසතකුසගන් ලබාගත්ස සහතිකයක්ද සමඟ, 

     (ආ) පැහැදිලි වර්ණවලින් පහත සඳහන් විස්තර දක්වමින් 1:200 පරිමාණයට අඳින 

ලද සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි   සකාටසකට අයිතිකරුසේ සහෝ ඔහුසේ 

නිසයෝජිතයා විින් සහතික කරන ලද සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි සකාටසක 

සෑම මහලකම සැලැස්සම් පිටපත්ස හතරක්ද, 

vi. සගාඩනැගිල්සලන් සහෝ එහි සකාටසකින් අසප්තක්ිත ප්රසයෝජනය හා 

පදිංචිකරුවන්සේ පැටවුමද, 

vii. සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස සඳහා අනුමත ගින්සනන් සබ්රීසම් 

උපක්රම හා ගින්සනන් සබ්රීසම් මාර්ග සමන්ම ප්රධාන ගිනි නිවීසම් 

නිලධාරී විින් සගාඩනැගිලි සඳහා ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහසේ පරිදි 

ඊට සම්බන්ධ සවනත්ස අවශයතාවන්ද, 

viii. සගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය සහෝ ප්රධාන ගිනි 

නිවීසම් නිලධාරියාට අනුව සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි   සකාටසක 

ඇති ගිනි නිවීසම් උපකරණවල සවිසකාට ඇති ස්ථාන හා ඒවාසේ 

වර්ගයද, 

 ix. සෑම ජසන්ලයකමත්ස, ආසලෝකය, ස්වභාවික සංවාතනය, 

වායුසමීකරණ පේධති සඳහා සෑම බාහිර බිත්සතියකම ඇති සවනත්ස 

විවරවලත්ස, තිසබ් නම් අසනකුත්ස  සංවාතන මාර්ගවලත්ස පිහිටීම සහ 

ඒවාසේ විශාලත්සවයද සහ 

x. සෑම ඔසවනයකම විදුලි සසෝපානයකම ගිනි ආරක්ෂණ පේධතියක්ම 

සුචක ගිනි නිවනක සමන්ම සවනත්ස සස්වා උපකරණවල පිහිටීමද, 

      (ඇ) අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස එක් තැනැත්සසතකුසගන් සහෝ තැනැත්සතන් වැඩි 

සදසනකුසගන් ඔවුන් සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටසක් සහ (ආ) උප 

සේදසේ සඳහන් සෑම පේධතියක්ම හා උපකරණයක්ම පරීක්ෂා කළ බවත්ස, 

සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස  සහ පේධති හා උපකරණ මනා 

ක්රියාකාරීත්සවසයන් පවතින බවත්ස, ඒවා පනතට හා ඒ යටසත්ස සාදන ලද යම් 

නියමයකට හා සමම නියමයන්ටද සගාඩනැගිලි සඳහා වන  ගිනි 

ූර්වාරක්ෂක සංග්රහයටද අනුකූල බවද සහතික කරමින් අධිකාරියට අවශය 

වන ආකාරසේ සහතිකයක්ද, 

     (ඈ) 61 වන නියමය යටසත්ස සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස සඳහා ආරක්ෂක 

නිලධාරියකු වශසයන් ක්රියාකිරීමට නම් කරනු ලැබූ තැනැත්සතාසේ 
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අධිකාරියට අවශය විය හැකි පරිදි තම සුදුසුකම් හා සවනත්ස අදාළ විස්තරද 

ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

 

      (4)  (3) වන සේදය යටසත්ස ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකයක් අළුත්ස කිරිම සඳහා 

කරනු ලබන අයදුම්පසත්ස (ආ) උප සේදසේ සඳහන් මහල් සැලැස්ම, එය 

අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ අවසන් දිනසේ ිට එහි සඳහන් විස්තර 

සවනසව්ී සනාමැති නම්, යළි ඉදිරිපත්ස කිරීම අවශය සනාසේ. 

 

       (5)  ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකයක් නිකුත්ස කිරීම සහෝ අළුත්ස කිරීම සඳහා (3) වන 

සේදය යටසත්ස අයදුම්පතක් ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ අවස්ථාවකදී, අධිකාරිය 

විින් ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත්ස කිරීම සහෝ අළුත්ස කිරීම 

ප්රතික්සෂප් කරනු ලැබිය හැකිය.  නැතසහාත්ස අධිකාරිය සුදුසුයැයි ිතන 

නියමයන් හා සකාන්සේි මත ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත්ස කිරීම 

සහෝ අළුත්ස කිරීම කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

       (6)  සමම නියමයන් යටසත්ස නිකුත්ස කරන ලද සහෝ අළුත්ස කරන ලද යම් ප්රිේධ 

සගාඩනැගිලි සහතිකයක් පහත සහ්තූන් මත අධිකාරිය විින් අවලංගු කළ 

හැක. 

              (අ)   සහතිකසේ සඳහන්  යම් නියමයන් සහෝ සකාන්සේි කඩ කිරීම. 

              (ආ)   61 වන නියමසේ විධිවිධාන හා අනුකූල වීමට අසපාසහාසත්ස වීම. 

              (ඇ)  එවැනි ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකයක් සඳහා වන අයදුම්පසතහි සහෝ 

සහතිකය නිකුත්ස කිරීමට පදනම් කරගත්ස සැලසුම් සහෝ චක්රසල්ඛ්වල 

අඩංගු වැදගත්ස කරුණු යම් දුරර්පනයක් තිබීම සහෝ 

              (ඈ)  ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත්ස කරනු ලැබූ සගාඩනැගිල්ල සහෝ 

එහි සකාටස තුළ ප්රධාන ගිනි නිවීසම් නිලධාරියා තෘප්තතියට සහ්තුවන 

පරිදි ප්රමාණවත්ස ගිනි ආරක්ෂක ක්රියා මාර්ග සනාගැනීසමන් ගිනි 

උවදුරු වැඩිසේ යැයි දැනීම. 

 

ආරක්ෂාව පිළිෙඳ 

වගකීම 

61. මහසල් වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 5000 කට වැඩි සහෝ 1000 කට වැඩි 

පදිංචිකරුවන් පිරිසක් සහිත සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි සකාටසස් අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු සහෝ සංවර්ධකයා විින් පහත සඳහන් පරමාර්ථ සඳහා ආරක්ෂක 
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නිලධාරියා වශසයන් ක්රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුතු තැනැත්සසතකු නම් කරනු 

ලැබීම කළ හැකිය. 

        (අ)   සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස තුළ මනා ගෘහ පාලන රීති   හා ගිනි 

ආරක්ෂක ූර්සවෝපායන් ක්රියාත්සමක කිරීම. 

       (ආ)   සගාඩනැගිල්ල සහෝ එහි සකාටස තුළ ඇති ියළු ගින්සනන් සබ්රී යා හැකි 

මාර්ග, විදුලි සසෝපාන, ගිනි ආරක්ෂණ පේධති සහ උපකරණ නඩත්සතුව 

අධීක්ෂණය කිරීම. 

        (ඇ) ගින්නක් හටගත්ස විට සගාඩනැගිල්සල් සහෝ එහි සකාටසක සස්වසේ නියුතු 

සහෝ එය පාවිච්චි කරන ියළු පුේගලයන්ට ගින්සනන් සබ්රීසම් ියළුම ක්රම 

පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින් කළ ගිනි සරඹ සංවිධානය කිරීම. 

 

ප්රසිේධ වගාඩනැගිල්ලක් 

පාවිච්චචි කිරීවම්දී සිදුවන  

වැරදි 

62. පුේගලයන් 500 කට වැඩි පදිංචිකරුවන්සේ බරක් සහිත සගාඩනැගිල්ලක සහෝ එහි 

සකාටසක අයිතිකරු සහෝ සංවර්ධකයා සාධාරණ සහ්තුවක් සනාමැතිව 59 වන 

නියමසේ 1 වන සේදසේ සහෝ 60 වන නියමසේ විධිවිධාන කිිවක් උල්ලංඝනය 

කරන්සන් නම් සහෝ එයට අනුකූල වීම පැහැර හරින්සන් නම් නීතිසේ 59 වන 

වගන්තිය යටසත්ස යම් වරදකට වරදකරු වන්සන්ය. 

 

හරිත වගාඩනැගිලි 

සහතිකකරණය සඳහා 

අවසන් සහතිකය 

ලොගැනීම 

 

83.   හරිත සංකල්පය අනුව සගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීසම්දී 

අවසන් හරිත ප්රමිති සහතිකය  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ලබාගැනීම ිදු 

කළ යුතුය. 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   
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9.5.5 භාවිතවේ වවනස්වීම 

 V  වකාටස 

භාවිතවේ වවනස්වීම සම්ෙන්ධ වරගුලාසි  

භාවිතය සවනස් කිරීම   සඳහා 

අවසර ලබාදීම 

 

84. 1982  අංක 4 දරණ පනතින් සංසශෝධිත වූ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය නීතිසේ අංක 8එ (1) හා 8ඒ (3) දරණ වගන්තීන් අනුව කිියම් 

සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා නිකුත්ස කරන ලද බලපත්රයක, එය නිකුත්ස කරන ලද 

අවසර පත්රසයහි සඳහන් කාර්යය සනාවන සවනත්ස යම් කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චි 

කරනු සනාලැබිය යුතුය.  ඉහත කී පනසත්ස 29 වගන්තිය අනුව කිියම් භාවිතයක් 

සවනත්ස භාවිතයක් සඳහා සයාදා ගැනීම සම්බන්ධසයන් පැහැදිලි කිරීමක් ිදු කර 

ඇත. 

 

ඒ අනුව, ඉහත කී පනසත්ස 26 ආ හා 28 අ(1) වගන්තීන් යටසත්ස සනාතීියක්    

සයාමු කරමින් අවසර පත්රසේ සඳහන් කාර්යයට පරිබාහිර සලස පවත්සවාසගන 

යන්නාවූ භාවිතයක් සම්බන්ධසයන් සස්වා ගාස්තු අයකර ගැනීම හා කිියම් 

භාවිතයක් සවනස්  කරන සලස නියම කිරීසම් බලය අධිකාරිය සතු වන්සන්ය.   

 

 සමහිදී අනුගමනය කළයුතු ක්රියාදාමය පහත පරිදිය. 

8. ගැසට් පත්රයක් මගින් ප්රකාශයට පත්ස කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

පවතින අවස්ථාසේදී; 

8.1     අනුමත සැලැස්සමහි සඳහන් භාවිතය හැර නිි අනුමැතියකින් 

සතාරව සවනත්ස භාවිතයකට සයාදාසගන ඇති සේපළ සම්බන්ධව 

සමීක්ෂණයක් පැවැත්සවීම.  

8.2       අනවසරසයන් භාවිතයන් සවනස් කරන ලදැයි හඳුනාගත්ස 

පාර්ශවයන් සවත එම භාවිතය සවනස් කිරීම නීතයානුකූල 

සනාවන බව පැහැදිලි කිරීමක් සකාට, 

 (අ) අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත්ස කිරීම සහෝ 

    (ආ) පවත්සවාසගන යන භාවිතය සඳහා අනුමැතයක්  ලබාගැනීම 

යන කාරණා ඉටු කළයුතු බව දැන්වීම. 

8.3       කිිසවක් ඉහත (ආ) අනුව කටයුතු කිරීමට එකඟ වන්සන් නම්, 

භාවිතය සවනස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත 1 වන උපසල්ඛ්නසේ 

“ඊ” ආකෘතිය මගින් ඉදිරිපත්ස කර ඇති WP2018/1  නමැති 

ආකෘතිය සම්ූර්ණ කර, අනුමත වූ ඉඩසම් පිඹුරුපත, 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   
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සගාඩනැගිලි සැලැස්ම හා වරිපනම් ලදුපත යන සල්ඛ්නවල 

පිටපත්ස සමඟ සමහි V  වන උපසල්ඛ්නසයහි සඳහන් නියමිත 

ගාස්තු  සගවා  අධිකාරිය  සවතින් ලබාගත යුතුය.  

8.4     අයදුම්කර ඇති නව භාවිතය ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්සමහි කලාපීකරණ සරගුලාිවලට අනුකූල වන්සන්ද? 

පවත්සනා භූමි පරිසභෝජන රටාවට අනුකූල වන්සන්ද? පාරිසරික, 

සමාජීය, ිවිල් හා සවනත්ස ගැටළුකාරී තත්සවයන් අවම වන්සන්ද? 

රථවාහන නවතා තැබීසම් ඉඩකඩ, විවෘත ඉඩසම් භූමි ප්රමාණය 

හා ප්රසේශ මාර්වල පළල, යටිතල පහසුකම් යනාදිය සතුටුදායක 

වන්සන්ද? හා අසල්වාසීන්ට හිරිහැරයක් වන්සන්ද?  යනාදී 

වශසයන් ස්ථානසේ පවතින ප්රාසයෝගික තත්සවයන් සැලකිල්ලට 

සගන නව භාවිතය සඳහා  එක් වසරක තාවකාලික අනුමැතියක් 

ලබාදීම අධිකාරිය විින් සලකා බැලිය හැකිය. 

 

8.5      එම එක් වසරක කාලය තුල යසථෝක්ත නව භාවිතය හා 

ක්රියාකාරීත්සවය සම්බන්ධසයන් අධිකාරිය සෑහීමකට පත්සවන්සන් 

නම්, අයදුම්කරුවන්සේ ඉල්ලීම් සලකා බලා නව භාවිතය 

පවත්සවාසගන යාම සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම අධිකාරිය විින් 

සලකා බැලිය හැකිය. 

 

                  1.6. භාවිතය සවනස්වීම සම්බන්ධව විසරෝධතාවක් ලැබී ඒ සම්බන්ධව 

විධිමත්ස පරීක්ෂණයකින් පසුව අධිකාරියට තීරණයක් ගත හැකිය. 

 

                  1.7   එසස් වුවද, භාවිතය සවනස ් වීම සම්බන්ධසයන් සපර ලබාගත්ස 

අනුමැතියකින් පසුව  බාහිර විසරෝධතාවන්සගන් සතාරව පවත්සවා 

සගන යයි නම් ඉල්ලීම අනුව වසරකට වැඩි කාලයකට වුවද 

(උපරිම වසර 03 ක් දක්වා) එකවර අනුමැතිය සලකා බැලිය 

හැකිය. 

 

9.      කිියම් ප්රකාශිත ප්රසේශයක ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

සනාමැති අවස්ථාවකදී 1982 අංක 4 දරණ සංසශෝධිත පනසත්ස 8එ හා 8ඒ 

වගන්තීන් අනුව ඉහත 1.1 ිට 1.5 දක්වා වගන්තිවල සඳහන් කටයුතු 

ිදුකළ හැකිය. 

 

10.      ඉහත 1 හා 2 ට අදාළව අනුමත වූ සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කිරීමට යම් 
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පාර්ශවයකට හැකියාවක් සනාමැත්සසත්ස නම්, පවත්සනා භාවිතය 

සම්බන්ධසයන් ඉහත 1.4 අනුව අධිකාරිය සෑහීමකට පත්සවන්සන් නම්, 

භාවිත සගාඩනැගිල්ල දැනට පවත්සනා අයුරු දැක්සවන සැලැස්මක් 

ලබාගැනීසමන් අනතුරුව ඉහත 1.3 ිට 1.5  දක්වා වූ කටයුතු ිදුකළ 

හැකිය. 

 

11.       යම් සහයකින් භාවිතය සවනස් කිරිම ස්ිර සලස ිදු කිරීමට යම් 

පාර්ශවයක් අදහස් කරයි නම්, ඒ සඳහා සංවර්ධන සැලැස්සමහි සැලසුම් හා 

සගාඩනැගිලි සරගුලාි පාදක කර ගනිමින් පළාත්ස පාලන ආයතන මගින් 

ඉටුකරවා ගත යුතුය.  

 

12.     ඉහත 1 හි 1.2 (ආ) ිට 4 දක්වා කාර්යයන් සඳහා කිියම් පාර්ශවයක් එකඟ 

සනාවන්සන් නම්; 

 

12.1     අදාළ සගාඩනැගිල්ල අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත්ස කරන 

සලස දැන්වීම හා  

එකඟ සනාවන්සන් නම්, 

12.2  පනසත්ස 28 වගන්තිය හා අනුශාංගික වගන්ති අනුව නීති මගින් 

කටයුතු කළ යුතුය.  

13. භාවිතය සවනස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාසදන අවස්ථාවලදී එක් වර්ෂයක් 

සඳහා වර්ග මීටර් 1 ක් සඳහා  V  වන උපසල්ඛ්නසේ සඳහන් ගාස්තු 

සගවිය යුතුය.  

 

14.  සස්වා ගාස්තු අය කිරීම සඳහා බිම් වර්ග ප්රමාණය ගණන් බැලීසම්දී ියළු 

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

සැලකිල්ලට ගත යුතුය.  
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9.6 සංවර්ධන සැලැස්මක් සංවශෝධන කිරිම  
 

1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (සංසශෝධන පනත) 

 

සංවර්ධන ප්රසේශයක සහෝ ඉන් සකාටසක සංවර්ධන සැලැස්මක් ක්රියාත්සමක කිරිස්මන් පසු යම් 

අවස්ථාවක අධිකාරිය විින්, සංවර්ධන සැලැස්ස්මහි දක්වා ඇති පහසුකම් සහ සස්වාවන් සැලකිල්ලට 

සගන සංවර්ධන සැලැස්සමහි සංසශෝධන, ප්රතිසයෝජන, ප්රතිසශෝධන සහෝ මද වශසයන් සවනස් කිරිම් 

අවශය සහෝ සයෝගය වන අවස්ථාවක, සංවර්ධන ප්රසේශසයහි සහෝ ඉන් සකාටසක යම් විසශ්ෂ සකාටසකට 

සහෝ සකාටස් වලට සංවර්ධන සැලැස්ම අදාල වනතාක් දුරට එය සංසශෝධනය කිරිම, ප්රතිසයෝජනය කිරිම, 

ප්රතිසශෝධනය කිරිම සහෝ මද වසශයන් සවනස් කිරිම අමාතයවරයාසේ අනුමැතිය ඇතිව  කරනු ලැබිය 

හැකිය. 
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10. උපවල්ඛනය  
                                                                                           

කලාප පුරකය  

 

භාවිතය 

 

ව
ාණි

ඡ
  

ස
ංච

ාර
ක

  

ක
ල

ාප
ය

   
   

   
   

   
   

   
   

ස
ංච

ාර
ක

  
න

ව
ැත

න්
 

ස
ංව

ර්
ධ

න
 ක

ල
ාප

ය
   

  

ප
ාරි

ස
රි

ක
 ස

ංර
ක්

ෂ
ණ

 

ක
ල

ාප
ය

   
   

   
   

   
   

 

ස
ංච

ාර
ක

 ප්ර
ව

ර්
ධ

න
 

ක
ල

ාප
ය

  
  

  
   

   
   

   
   

  

ස්
ව

භ
ාවි

ක
 ස

ංච
ාර

ක
 

ක
ල

ාප
ය

   
   

   
   

   
   

   
 

දර්
ශ

ණ
 ප

ථ
 ආ

ර
ක්

ෂ
න

 

ක
ල

ාප
ය

  0
1

   
   

   
   

   
 

දර්
ශ

ණ
 ප

ථ
 ආ

ර
ක්

ෂ
න

 

ක
ල

ාප
ය

  0
2

   
   

   
  

දර්
ශ

ණ
 ප

ථ
 ආ

ර
ක්

ෂ
න

 

ක
ල

ාප
ය

  0
3

   
   

 

ස
න්

ව
ාි

ක
 

පදිංචිය සඳහා වන නිවාස ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

තට්ටු නිවාස ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

බේධ නිවාස ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

සන්වාිකාගාර         

නිවාස සංකීර්ණ         

ස
ස

ෞඛ්
ය

 

රජසේසරෝහල්   

    

  

පුේගලීක සරෝහල්   

    

  

වවදයඋපසේශණ සස්වා 

මධයස්ථාන 
✓ව. ම් 

500 

 
 ✓ 

✓ ව. ම් 

50 
✓ 

✓ ✓ 

රාසායනාගාර සස්වා ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ 

ඔසු සැල් ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ 

ආයුර්සේද  වවදය මධයස්ථාන ✓ව. ම් 

500 
✓  ✓ 

✓ ව. ම් 

50 
✓ 

✓ ✓ 

සම්භාහන මධයස්ථාන ✓ ✓  ✓ 
✓ ව. ම් 

50 
✓ 

✓ ✓ 

අ
ධ

ය
ාප

න
 

රජසේ හා අර්ධ රජසේපාසැල්    ✓   
  

අර්ධ රජසේ පාසැල්    ✓   
  

ජාතයන්තර පාසැල්    ✓   
  

රජසේ/ සපාේගලික විශ්ව 

විදයාල 
      

  

කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය 

පුහුණුආයතන 
   ✓   

  

වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  ✓  ✓   
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ළදරු පාසැල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

තෘතියික අධයාපන 

පාඨමාලාවන්පැවැත්සසවන 

ආයතන 

 ✓  ✓   

  

ආගමික ඉසගනුම් මධයස්ථාන         

සපෞේගලික උපකාර පන්ති  ✓  ✓   
  

ආ
ය

ත
න

 

රජසේ කාර්යාල  ✓  ✓  
 

  

රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ  ✓     
  

වෘත්සතිය කාර්යාල ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ  ✓     
  

බැංකු, මුලය ආයතන ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ATM මධයස්ථාන ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ස
ම

ාජ
 ස

ස්
ව

ා 

ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගෘහස්ථ, ✓ ✓  ✓   
  

එළිමහන්රංගශාලා ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

ප්රජා ශාලා/ 

සංස්කෘතිකමධයස්ථාන ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

පුස්තකාල  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

වැඩිහිටි නිවාස    ✓  ✓ ✓ ✓ 

සකාණ්ඩ කැපීම්/ 

රූපලාවනයආයතන ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

ිනමා ශාලා ✓ ✓  ✓   
  

ශරීර සුවතා මධයස්ථාන ✓ ✓  ✓   
  

ආගමික මධයස්ථාන ✓      
  

ව
ාණි

ජ
 ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල් ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 172 

 

භාවිතය 

 

ව
ාණි

ඡ
  

ස
ංච

ාර
ක

  

ක
ල

ාප
ය

   
   

   
   

   
   

   
   

ස
ංච

ාර
ක

  
න

ව
ැත

න්
 

ස
ංව

ර්
ධ

න
 ක

ල
ාප

ය
   

  

ප
ාරි

ස
රි

ක
 ස

ංර
ක්

ෂ
ණ

 

ක
ල

ාප
ය

   
   

   
   

   
   

 

ස
ංච

ාර
ක

 ප්ර
ව

ර්
ධ

න
 

ක
ල

ාප
ය

  
  

  
   

   
   

   
   

  

ස්
ව

භ
ාවි

ක
 ස

ංච
ාර

ක
 

ක
ල

ාප
ය

   
   

   
   

   
   

   
 

දර්
ශ

ණ
 ප

ථ
 ආ

ර
ක්

ෂ
න

 

ක
ල

ාප
ය

  0
1

   
   

   
   

   
 

දර්
ශ

ණ
 ප

ථ
 ආ

ර
ක්

ෂ
න

 

ක
ල

ාප
ය

  0
2

   
   

   
  

දර්
ශ

ණ
 ප

ථ
 ආ

ර
ක්

ෂ
න

 

ක
ල

ාප
ය

  0
3

   
   

 

අංශික සවළඳ සැල් ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

මාළු අසලවි සැල් ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

මස් අසලවි සැල් 

(සැකසුම්කරන ලද මස් පමණි.) ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් 

i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, 

කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 
   ✓   

  

ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය    ✓   
  

මත්සපැන් අසලවි සැල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ගබඩා/ගුදම්    ✓   
  

සබ්කරි ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ඉන්ධන පිරවුම් හල්         

ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන 

සඳහාපිරවුම් හල්) ✓      
  

වාහන අමතර සකාටස් අසලවි 

සැල්i. බඳ සකාටස් (Body 

Parts) 
✓      

  

ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටස් ✓      
  

ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල් ✓      
  

ස
ංච

ාර
ක

 ක
ට

යු
තු

 

සංචාරක සහෝටල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

අපන ශාලා ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

නිවාඩු නිසක්තන ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

උත්සසව ශාලා ✓   ✓ ✓  
  

නාගරික සහෝටල් ✓ ✓  ✓ ✓  
  

ලැගුම් හල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ර
ථ

 ව
ාහ

න
 රථ වාහන අසලවි ස්ථාන         

රථ වාහන අළුත්සවැඩියා ස්ථාන 

(ගරාජ්) ✓        
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වාහන සස්වා මධයස්ථාන 

(Service Centers) ✓        

වාහන සස්දුම් ස්ථාන ✓   ✓     

සපාදු රථ ගාල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ක
ර්

ම
ාන්

ත
 

අත්සකම් භාණ්ඩනිෂ්පාදන/ගෘහස්ථ 

කර්මාන්ත(පරිසරයට හානිදායක 

සනාවන) 
 ✓  ✓   

  

සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් 

ආයතන (ගසඩාල් නිමවුම්)  
  ✓ ✓  

  

වි
ස

ේ
ක

 හ
ා 

වි
ස

න
ෝද

 ක
ට

යු
තු

 ළමා උදයාන ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

උදයාන ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

විවෘත ප්රසේශ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

භූ දර් ශන ප්රසේශ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ස
න්

ව
ාි

ක
 

පදිංචිය සඳහා වන නිවාස ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

තට්ටු නිවාස ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

බේධ නිවාස ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

සන්වාිකාගාර         

නිවාස සංකීර්ණ         

ස
ස

ෞඛ්
ය

 

රජසේසරෝහල්   

    

  

පුේගලීක සරෝහල්   

    

  

වවදයඋපසේශණ සස්වා 

මධයස්ථාන 
✓ව. ම් 

500 

 
 ✓ 

✓ ව. ම් 

50 
✓ 

✓ ✓ 

රාසායනාගාර සස්වා ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ 

ඔසු සැල් ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ 

ආයුර්සේද  වවදය මධයස්ථාන ✓ව. ම් 

500 
✓  ✓ 

✓ ව. ම් 

50 
✓ 

✓ ✓ 

සම්භාහන මධයස්ථාන ✓ ✓  ✓ 
✓ ව. ම් 

50 
✓ 

✓ ✓ 

අ
ධ

ය
ාප

න
 

රජසේ හා අර්ධ රජසේපාසැල්    ✓   
  

අර්ධ රජසේ පාසැල්    ✓   
  

ජාතයන්තර පාසැල්    ✓   
  

රජසේ/ සපාේගලික විශ්ව 

විදයාල 
      

  

කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය 

පුහුණුආයතන 
   ✓   

  

වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  ✓  ✓   
  

ළදරු පාසැල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

තෘතියික අධයාපන 

පාඨමාලාවන්පැවැත්සසවන 

ආයතන 

 ✓  ✓   

  

ආගමික ඉසගනුම් මධයස්ථාන         
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ක
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ංච
ාර

ක
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ණ
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ෂ
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ක
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ය
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දර්
ශ
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ථ
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ෂ
න

 

ක
ල

ාප
ය

  0
3

   
   

 

සපෞේගලික උපකාර පන්ති  ✓  ✓   
  

ආ
ය

ත
න

 

රජසේ කාර්යාල  ✓  ✓  
 

  

රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ  ✓     
  

වෘත්සතිය කාර්යාල ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

රජසේ කාර්යාල සංකීර් ණ  ✓     
  

බැංකු, මුලය ආයතන ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ATM මධයස්ථාන ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ස
ම

ාජ
 ස

ස්
ව

ා 

ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගෘහස්ථ, ✓ ✓  ✓   
  

එළිමහන්රංගශාලා ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

ප්රජා ශාලා/ 

සංස්කෘතිකමධයස්ථාන ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

පුස්තකාල  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

වැඩිහිටි නිවාස    ✓  ✓ ✓ ✓ 

සකාණ්ඩ කැපීම්/ 

රූපලාවනයආයතන ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

ිනමා ශාලා ✓ ✓  ✓   
  

ශරීර සුවතා මධයස්ථාන ✓ ✓  ✓   
  

ආගමික මධයස්ථාන ✓      
  

ව
ාණි

ජ
 

ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල් ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ 

අංශික සවළඳ සැල් ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

මාළු අසලවි සැල් ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

මස් අසලවි සැල් 

(සැකසුම්කරන ලද මස් පමණි.) ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල් 

i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, 

කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 
   ✓   

  

ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය    ✓   
  

මත්සපැන් අසලවි සැල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ගබඩා/ගුදම්    ✓   
  

සබ්කරි ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ඉන්ධන පිරවුම් හල්         

ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන 

සඳහාපිරවුම් හල්) ✓      
  

වාහන අමතර සකාටස් අසලවි 

සැල්i. බඳ සකාටස් (Body 

Parts) 
✓      

  

ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටස් ✓      
  

ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල් ✓      
  

ස
ංච

ාර
ක

 ක
ට

යු
තු

 

සංචාරක සහෝටල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

අපන ශාලා ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

නිවාඩු නිසක්තන ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

උත්සසව ශාලා ✓   ✓ ✓  
  

නාගරික සහෝටල් ✓ ✓  ✓ ✓  
  

ලැගුම් හල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ර
ථ

 ව
ාහ

න
 

රථ වාහන අසලවි ස්ථාන         

රථ වාහන අළුත්සවැඩියා ස්ථාන 

(ගරාජ්) ✓        

වාහන සස්වා මධයස්ථාන 

(Service Centers) ✓        

වාහන සස්දුම් ස්ථාන ✓   ✓     

සපාදු රථ ගාල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ත
 

අත්සකම් භාණ්ඩනිෂ්පාදන/ගෘහස්ථ 

කර්මාන්ත(පරිසරයට හානිදායක 

සනාවන) 
 ✓  ✓   

  

සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් 

ආයතන (ගසඩාල් නිමවුම්)  
  ✓ ✓  

  

වි
ස

ේ
ක

 හ
ා 

වි
ස

න
ෝද

 ක
ට

යු
තු

 ළමා උදයාන ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

උදයාන ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

විවෘත ප්රසේශ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

භූ දර් ශන ප්රසේශ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Zone factor calculated by UDA                                                                                                                                                    ඇමණුම 2 

කළාප සංගුණක  
    

Z factor  
     

        ex avail       
 

Tourist_commercial_Zone   177197 310983   0.56979642 0.6 1 

              
 

  
 

View_restricted_zone   78890 516006   0.152885819 0.5 0.5 

              
 

  
 

Environment_conservation_zone   0   
 

0 0 

              
 

  
 

Tourist_accomodation_zone   168016 220686   0.76133511 0.8 0.8 

              
 

  
 

Nature_based_tourism_development_zone 92290 437218   0.211084631 0.5 0.5 

              
 

  
 

tourist_promotion_Zone   3419205 3428622   0.997253416 1 1 

                  
 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 179 

 

Z සංගුණකය  කළාප සඳහා තිරණය වු ආකාරය                                                                           ඇමණුම 3 

1. වාණිඡ  සංචාරක  කලාපය                             

2. සංචාරක  නවැතන් සංවර්ධන කලාපය          

3. පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපය                        

4. සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය                            

5. ස්වභාවික සංචාරක කලාපය                           

6.  දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාපය                     

වාණිඡ  සංචාරක  කලාපය  (01)               

 

 

 

 

කළාප සංගුණකය පවතින සංවර්ධන භුම්ය (ව.ම්) අසප්තක්ිත සගබ්ම් ප්රමාණය (ව.ම්) 

1.0  310983  

 

උපකල්පන 

• සන්වාික ජන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 1188 සස් 
සැලකිම  

• වාණිඡ ජන සංඛ්යාව කලාපය 
තුළ 2275 සස් සැලකිම  

• ආයතනික ජන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 350 සස් සැලකිම  

• සංචාරක  ඡන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 1016  සස් 
සැලකිම  

• සංක්රම්ණික   ඡන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 4200  සස් 
සැලකිම  

 

 

 

177197 

 

උපකල්පන 

• දැනට පවතින සගාඩනැගිලි ඉදි 
කර ඇති භුම්ය සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට සත්ස වගා කර ඇති 
භුම්සයන් 10% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින තෘණ භුම්සයන් 

10% සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින ළදු කැලැ 
භුම්සයන් 10% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම 

• යට්තල පහසුකමි සංවර්ධනය 
•     සඳහා ව.ම් 1907 අවශය බව  

 

•  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 180 

 

 

            සංචාරක  නවැතන් සංවර්ධන කලාපය          

කළාප සංගුණකය පවතින සංවර්ධන භුම්ය (ව.ම්) අසප්තක්ිත සගබ්ම් ප්රමාණය 

(ව.ම්) 

0.5 437218 

උපකල්පන 

• සන්වාික ජන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 1500 සස් 
සැලකිම  

• වාණිඡ ජන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 175 සස් 
සැලකිම  

• සංචාරක  ඡන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 2033  සස් 
සැලකිම  

• සංක්රම්ණික   ඡන 
සංඛ්යාව කලාපය තුළ 
1400 සස් සැලකිම  

 

 

92290 

උපකල්පන 

• දැනට පවතින 
සගාඩනැගිලි ඉදි කර ඇති 
භුම්ය සංවර්ධන කටයුතු 
සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින තෘණ 
භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා 
ගැනිම  

• දැනට පවතින ළදු කැලැ 
භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා 
ගැනිම  

• දැනට පවතින ම්ර වගා 

භුම්සයන් 0 % සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා 
ගැනිම  

 

දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාපය               

 

කළාප 

සංගුණකය 
පවතින සංවර්ධන භුම්ය (ව.ම්) අසප්තක්ිත සගබ්ම් ප්රමාණය (ව.ම්) 

0.5  516006 

උපකල්පන 

• සන්වාික ජන සංඛ්යාව 

කලාපය තුළ 660 සස් සැලකිම  

• වාණිඡ ජන සංඛ්යාව කලාපය 

තුළ 175 සස් සැලකිම  

• ආයතනික ජන සංඛ්යාව 

කලාපය තුළ 0 සස් සැලකිම  

• සංචාරක  ඡන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 1016  සස් 
සැලකිම  

177197 

 

උපකල්පන 

• දැනට පවතින සගාඩනැගිලි ඉදි 
කර ඇති භුම්ය සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට සත්ස වගා කර ඇති 

භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින තෘණ භුම්සයන් 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්වභාවික සංචාරක කලාපය                           

 

කළාප සංගුණකය පවතින සංවර්ධන භුම්ය (ව.ම්) අසප්තක්ිත සගබ්ම් ප්රමාණය (ව.ම්) 

0.5 516006 

 

උපකල්පන 

• සන්වාික ජන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 6004 සස් 
සැලකිම  

• වාණිඡ ජන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 700 සස් 
සැලකිම  

• සංචාරක  ඡන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 5084  සස් 
සැලකිම  

• සංක්රම්ණික   ඡන 
සංඛ්යාව කලාපය තුළ 
700 සස් සැලකිම  

 

 

78890 

 

උපකල්පන 

• දැනට පවතින සගාඩනැගිලි 
ඉදි කර ඇති භුම්ය සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට සත්ස වගා කර ඇති 
භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින තෘණ භුම්සයන් 

0% සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින ළදු කැලැ 

භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින ම්ර වගා 
භුම්සයන් 25% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම 

• දැනට පවතින වන වගා 

භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම 
  

•  
 

 

• සංක්රම්ණික   ඡන සංඛ්යාව 

කලාපය තුළ 350 සස් සැලකිම  
 

 

 

10% සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින ළදු කැලැ 
භුම්සයන් 10% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම 

• දැනට පවතින ම්ර වගා 

භුම්සයන් 25% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම 
 

•  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 182 

 

සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය                                    

සංචාරක  නවැතන් සංවර්ධන කලාපය           

කළාප සංගුණකය පවතින සංවර්ධන භුම්ය (ව.ම්) අසප්තක්ිත සගබ්ම් ප්රමාණය (ව.ම්) 

1.00 4450865 

 

උපකල්පන 

• සන්වාික ජන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 6004 සස් 
සැලකිම  

• වාණිඡ ජන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 700 සස් 
සැලකිම  

• සංචාරක  ඡන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 5084  සස් 
සැලකිම  

• සංක්රම්ණික   ඡන 
සංඛ්යාව කලාපය තුළ 
700 සස් සැලකිම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521060 

 

උපකල්පන 

• දැනට පවතින සගාඩනැගිලි 
ඉදි කර ඇති භුම්ය සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට සත්ස වගා කර ඇති 
භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින තෘණ භුම්සයන් 

0% සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින ළදු කැලැ 

භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින ම්ර වගා 

භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම 

• දැනට පවතින වන වගා 

භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම 
  

• යට්තල පහසුකමි සංවර්ධනය 

•     සඳහා ව.ම් 19200 ක් අවශය 
බව  

 

කළාප සංගුණකය පවතින සංවර්ධන භුම්ය (ව.ම්) අසප්තක්ිත සගබ්ම් ප්රමාණය (ව.ම්) 

0.5  4450865 

 

521060 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 183 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

උපකල්පන 

• සන්වාික ජන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 6004 සස් 
සැලකිම  

• වාණිඡ ජන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 700 සස් 
සැලකිම  

• සංචාරක  ඡන සංඛ්යාව 
කලාපය තුළ 5084  සස් 
සැලකිම  

• සංක්රම්ණික   ඡන 
සංඛ්යාව කලාපය තුළ 
700 සස් සැලකිම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උපකල්පන 

• දැනට පවතින සගාඩනැගිලි 
ඉදි කර ඇති භුම්ය සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට සත්ස වගා කර ඇති 
භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින තෘණ භුම්සයන් 

0% සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින ළදු කැලැ 

භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම  

• දැනට පවතින ම්ර වගා 

භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම 

• දැනට පවතින වන වගා 

භුම්සයන් 0% සංවර්ධන 
කටයුතු සඳහා සයාදා ගැනිම 
  

•  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 184 

 

                                                                                                                                         ඇමණුම 4 

දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාපය - අංක 01 කිතල් ඇල්ල මාර්ගය ආශ්රිතව 

සංවර්ධන භුම්සේ පහළම සසමෝච්ඡ සර්ඛ්ාවට සළකා බලා සගාඩනැගිල්සල්  උස තිරණය කළ යුතුය. 

➢ සමහිදි කිතල් ඇල්ල මාර්ගය මුහුදු මට්ටසම් ිට  ම්ටර් 1200  ක් හා නිර්ක්ෂක උස 1.6 ම්ටර් සස් සළකා 

ඇත. 

මුහුදු මට්ටටවම් 

සිට උස (මීටර්) 

අනුමත වගාඩනැගිල්වල්  

උපරිම  උස (මීටර්) 

නිරික්ෂකයාවේ උස 

(මීටර්) 

ඉලක්කගත 

අරමුණ (ම්ටර්) 

(Target feature) 

1200 0 1.6 1100 

1190 10 1.6 1100 

1180 10 1.6 1100 

1170 10 1.6 1100 

1160 10 1.6 1100 

1150 10 1.6 1100 

1140 10 1.6 1100 

1130 10 1.6 1100 

1120 10 1.6 1100 

1110 10 1.6 1100 

1100 10 1.6 1100 

1090 10 1.6 1100 

1080 10 1.6 1100 

1070 10 1.6 1100 

1060 10 1.6 1100 

1050 10 1.6 1100 

1040 10 1.6 1100 

1030 10 1.6 1100 

1020 10 1.6 1100 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාපය - අංක 02  ඇල්ල - පස්සර  මාර්ගය ආශ්රිතව 

1010 10 1.6 1100 

1000 10 1.6 1100 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 186 

 

කිතල් ඇල්ල මාර්ගය - නිර්ක්ෂක ස්ථාන  සලස සළකා  එම ස්ථානසේ  අදාළ සසමෝච්ඡ සර්ඛ්ාව  ිට 

සංවර්ධන භුම්සේ පහළම සසමෝච්ඡ සර්ඛ්ාවට සළකා බලා සගාඩනැගිල්සල්  උස තිරණය කළ යුතුය. 

සමහිදි කිතල් ඇල්ල මාර්ගය මුහුදු මට්ටසම් ිට  ම්ටර් 1050  ක් හා නිර්ක්ෂක උස 1.6 ම්ටර් සස් සළකා 

ඇත. 

මුහුදු මට්ටටවම් සිට 

උස (ම්ටර්) 

අනුමත 

වගාඩනැගිල්වල්  

උපරිම  උස (ම්ටර්) 

නිරික්ෂකයාවේ උස 

(ම්ටර්) 

ඉලක්කගත අරමුණ 

(ම්ටර්) 

( Target feature) 

1100 0 1.6 1100 

1090 0 1.6 1100 

1080 0 1.6 1100 

1070 0 1.6 1100 

1060 0 1.6 1100 

1050 0 1.6 1100 

1040 10 1.6 1100 

1030 10 1.6 1100 

1020 10 1.6 1100 

1010 10 1.6 1100 

1000 10 1.6 1100 

990 10 1.6 1100 

980 10 1.6 1100 

970 10 1.6 1100 

960 10 1.6 1100 

950 10 1.6 1100 

940 10 1.6 1100 

930 10 1.6 1100 

920 10 1.6 1100 

910 10 1.6 1100 

900 10 1.6 1100 

 

සමම කලාපය තුළ මුහුදු මට්ටසම් ිට උස (ම්ටර්) 1100 වැේ ස්ථාන  වල කිිඳු ඉදි කිරිමක් සඳහා ඉඩ 

සදනු සනාලැසබ්. 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 187 

 

 

දර්ශණ පථ ආරක්ෂන කලාපය  03  කලාපය -  ඇල්ල -පස්සර  මාර්ගය ආශ්රිතව 

ඇල්ල පස්සර  මාර්ගය - නිර්ක්ෂක ස්ථාන  සලස සළකා  එම ස්ථානසේ  අදාළ සසමෝච්ඡ සර්ඛ්ාව   

ිට සංවර්ධන භුම්සේ පහළම සසමෝච්ඡ සර්ඛ්ාවට සළකා බලා සගාඩනැගිල්සල්  උස තිරණය කළ යුතුය . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ සමහිදි ඇල්ල  පස්සර මාර්ගය මුහුදු මට්ටසම්  ිට  ම්ටර් 1050  ක් හා නිර්ක්ෂක උස 1.6 ම්ටර් සස් සළකා 

ඇත 

 

 

 

                                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 188 

 

                                                                                                                                 ඇමණුම 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          ඇමණුම 5 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 189 

 

 

 

 

 

1 වන උපවල්ඛනය (අ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 190 

 

වයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා මූලික සැලසුම් අනුමැතිය ලොගැනීවම් අයදුම්පත්රය 

 

 

............................... සගන් 

....................................... 

.............................. මගින්. 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. 

 

මහත්සමයාසණනි, 

 

................................ නගරසේ ....................... සකාට්ඨාශසේ ......................... වීදිසේ වරිපනම් අංක 

..................... දරණ ඉඩසම් සගාඩනැගිල්ලක් තැනීම / අනුසබදුම්වලට සබදීම සවනුසවන් මුලික සැලසුම් 

අනුමැතිය සමයින් අසප්තක්ෂා කරමි./ කරමු. 

 

පහත සඳහන් ලියවිලි පිටපත්ස 01 කින් යුතුව නිි පරිදි මා / අප අත්සසන් කරන ලදුව සම් සමඟ ඉදිරිපත්ස කරමි./ 

කරමු. 

01. 1:1000 පරිමාණයට සනාඅඩු අඳින ලද සංවර්ධන ස්ථානය/ ඉඩම හා  යාබද ඉඩම් හා වීදි සපන්නුම් 

කරමින් අඳින ලද මුලික ිතියමක් (ප්රස්තූත සංවර්ධන ස්ථානය යාබදව පිහිටා ඇති අයදුම්කරු සතු 

ඉඩම් තිසබ් නම්, එය පැහැදිලිව සපන්විය යුතුය.) 

 

02. සවිස්තරාත්සමක සතාරතුරු ඇමුණුසම් දැක්සේ. 

 

සමම මුලික සැලසුම් අනුමැතිය යටසත්ස කිිම සංවර්ධන කටයුත්සතක් කරසගන යාමට මා සවත/ අපට අයිතියක් 

නැති බව ූර්ණ වශසයන් අවසබෝධ කරසගන ිටිමි./ ිටිමු. 

කාර්යාලීය  ප්රසයෝජනය සඳහා : 

අංකය  :  

සගවන ලද සපරසැරි ගාස්තුව : 

කුවිතාන්ි අංකය හා දිනය  : 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 191 

 

 

ඉඩම අයිතිකරුසේ කැමැත්සත දක්වන ලිපියක් සමයට අමුණා ඇත. 

 

ඉහත සතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බව සමයින් සහතික කරමි/ කරමු. 

 

දිනය : .............................   ........................................................... 

අයදුම්කරුසේ / අයිතිකරුසේ අත්සසන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 වන උපවල්ඛණවේ  “අ” ඇමුණුම 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 192 

 

(කරුණාකර පැහැදිලි අකුරින් ලිවීම සහෝ යතුරුලියනය කරන්න.) 

 

01. ඉල්ලුම්කරුසේ සතාරතුරු : 

නම    : ..................................................................... 

ලිපිනය   : ...................................................................... 

දුරකථන අංකය  : ...................................................................... 

02. අ) පවත්සනා සංවර්ධනය පිළිබඳ සතාරතුරු : 

සංවර්ධන ස්ථානය  : ...................................................... 

වරිපනම් අංකය  : ...................................................... 

පළාත්ස පාලන ආයතනය : ...................................................... 

ඡන්ද සකාට්ඨාශය  : ...................................................... 

වීිය   : ...................................................... 

කට්ටි/ මැනුම් සැලැස්සම් අංකය : ........................................ 

 (ආ) වර්තමාන භාවිතය : 

i. ඉඩම : .................................................................................. 

 ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) ......................................... 

 භාවිතය (වර්තමාන භාවිතය පිළිබඳ සවිස්තර සපයන්න.) 

 ............................................................................................. 

ii. සගාඩනැගිල්ල (අනුමත ස්ථානසේ ඇති එක් එක් සගාඩනැගිල්ල පිළිබඳ විස්තර දක්වන්න.) 

 මහල් සංඛ්යාව  : ............................... 

 උපරිම උස (මීටර්වලින්): ............................... 

 දළ සගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) : ......................... 

 එක් එක් භාවිතය සඳහා යටවී ඇති සගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) :............ 

 

03. සයෝජිත සංවර්ධනය පිළිබඳ විස්තර : 

 අ) ස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම  

  ස්ථානය සගාඩකර ඉස්සීමට සයෝජිතව ඇත්සසත්ස නම්, එම සගාඩකිරීම්වල මට්ටම පවත්සනා මාවත්ස හා 

ජලය බැස යන කාණු පිළිබඳ සයෝජනාවලට සම්බන්ධ විස්තර දැක්විය යුතුය. 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 193 

 

 

  එවැනි සගාඩකිරීමක් සඳහා (අදාළ වන්සන් නම්) ශ්රී ලංකා ඉඩම් සගාඩකිරීසම් හා සංවර්ධනය කිරීසම් 

සංස්ථාසේ කැමැත්සත ලබා තිසබ්දැයි කාරුණිකව සඳහන් කරන්න. 

 

 ආ) සයෝජිත සංවර්ධනසේ ස්වභාවය (සර්ඛ්ා සැලැස්මවල් සහ සපනුම පිළිබඳ සකටි විස්තරයක් 

සපයන්න.) 

04. සංවර්ධන ස්ථානසේ විස්තර  : 

ඉඩසම් ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 

05. පවත්සනා අපරවුහ පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර : 

වීි සහ ප්රසේශ මාර්ග 

ජල සම්පාදනය 

මලාපවහනය 

විදුලිය 

 

06. (අ) සයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්සතට අදාළ දළ සගබිම් ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 (ආ) මහල් සංඛ්යාව සහ සගාඩනැගිලිවල උපරිම උස 

  සගබිම් ප්රමාණසේ අනුපාතය  ියලුම සගාඩනැගිලිවල දළ සගබිම් ප්රමාණය 

       ඉඩසම් වර්ග ප්රමාණය 

  ඉඩම් කැබලි ආවරණය  බිම් මට්ටසම් සගබිසම් ප්රමාණය x100 

       ඉඩසම් වර්ග ප්රමාණය  

 (ඇ) පා මහල (උමං අගය) : 

i. ප්රමාණය 

ii. බිම් ආවරණය 

 (ඉ) සගබිම්වල විශාලත්සවය පිළිබඳ විස්තර (වර්ග මීටර්වලින්) : 

  සන්වාික     .......................... 

  ිල්ලර සවළඳාම    .......................... 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 194 

 

  සතාග සවළඳාම    .......................... 

  කාර්යාලය     .......................... 

  ආපනශාලා     .......................... 

  කර්මාන්තශාලා සහෝ වැඩපලවල් සඳහා .......................... 

  ගුදම් සඳහා     .......................... 

  සවනත්ස (නිශ්චිතව සඳහන් කරන්න.) .......................... 

  එකතුව      .......................... 

 (ඊ) වාහන ගාල්කිරීමට සලසා ඇති ඉඩකඩ : 

  සමෝටර් රථ     ............................. 

  සවනත්ස වාහන (නිශච්ිතව සඳහන් කරන්න.) .............................. 

07. සගපසල් අනුසබදුම පිළිබඳ සතාරතුරු  වර්ග මීටර් සම්ූර්ණ ඉඩම් ප්රතිශතය 

 (අ) ඉඩම් පරිහරණය 

  සන්වාික 

  වාණිජ 

  කර්මාන්ත 

  ආයතන සඳහා 

  විවෘත/ ප්රසේශ භූමි හා උයන්වතු 

  මහා මාර්ග 

  සවනත්ස 

 (ආ)ඉඩම් කැබැල්සල් ප්රමාණය  වර්ග මීටර් 

 (ඇ) සගාඩනැගිලි වර්ග ගණන සයෝජිතව ඇත්සනම් 

 (ඈ) සපාදු පහසුකම් ඇත්සනම් එය 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 195 

 

ඉහත සතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බව සමයින් සහතික කරමි/ කරමු. 

 

 

දිනය : ....................................................   ............................................... 

         අයදුම්කරුසේ අත්සසන   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 වන උපවල්ඛනය (ආ) 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   
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සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 197 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 198 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 199 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 200 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 201 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 202 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 203 

 

1 වන උපවල්ඛනය (ඇ) 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 204 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 205 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 206 
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1 වන උපවල්ඛනය (ඈ) 
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1 වන උපවල්ඛනය (ඉ)
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සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 217 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 219 

 

1 වන උපවල්ඛනය (ඊ) 

 

 

    

  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 220 

 

2  වන උපවල්ඛනය 

වන්වාසික සඳහා ූ වගාඩනැගිලිවලට ප්රවිශ්ඨය 

 

පදිංචි ඒකක සඳහා වන ප්රව්ශ මාර්ග 

වීථිවේ අවම පළල 

(මීටර්) 

වීථිවේ උපරිම දිග 

(මීටර්) 

උපරිම බිම් කට්ටි 

සංඛයාව 

බිම් කට්ටියක තිබිය 

හැකි උපරිම වාසස්ථාන 

ඒකක 

3.0 50.0 4 2 

4.5 100.0 8 2 

6.0 - 20 - 

 

 ඉඩසම් ප්රමාණය පර්චස් 20 හා ඊට වැඩිවන අවස්ථාවකදී හා එම ඉඩම සඳහා ප්රසේශය අඩි 15 ක  පළලින් 

යුතු මාර්ගයකින් වනවිට  ඉහත වගුසේ  ප්රමිතීන් ලිහිල් කර ඒකක 4 දක්වා උපරිමයක් සංවර්ධනය කළ 

හැක. 

3  වන උපවල්ඛනය 

වන්වාසික වනාවන වගාඩනැගිලිවලට  ප්රවිශ්ඨය 

වස්වා සලසන ඉඩවම් අවම  විශාලත්වය 

(වර්ග මීටර්වලින්) 

එක් එක් 

භූමිභාගවේ 

උපරිම වගබිම් 

අනුපාතය 

වීථිවේ අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

වීථිවේ උපරිම දිග 

(මීටර්වලින්) 

එක් බිම් කට්ටියක සහෝ භූමිභාගයකට වැඩි 

වූද, බිම් කට්ටි හතරකට අඩුවූද 

ප්රසේශයකට වීිසයන් සස්වා සලසන 

අවස්ථාවකදී 300 (වර්ග මීටර්) 

 

2.0 6.0 75 

එක් බිම් කට්ටියකට සහෝ භූමිභාගයකට 1.5 6.0 150 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 221 

 

වීිසයන් සස්වා සැලසසන අවස්ථාවකදී  

500 (වර්ග මීටර්) 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 222 

 

4 වන උපවල්ඛනය 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 223 

 

5 වන උපවල්ඛනය 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය ලොදීම,  සංවර්ධන අවසරපත්ර ලොගැනීම, ආවරණ 

අනුමැතිය ලොදීම , අනුකූලතා සහතිකය ලොදීම සඳහා අවම වපරසැරි ගාස්තු  

 සහ අතිවර්ක වගබිම් ප්රමාණය සඳහා ූ වස්වා ගාස්තු 

 

සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය 

 

 

1. ඉඩම් අනුසබදුම්  

වපරසැරි ගාස්තු  

බිම් කට්ටි ප්රමාණය(වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් පන්තිය) 

මුදල 

 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/- බැගින්  

2. කුඹුරු ඉඩම් සහ පහත්ස බිම් 
සංවර්ධනය (පිරවීම)  

 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/- බැගින් 

3. මායිම් තාප්තප / රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම  දික් මීටර්  1 කට රු. 100/-  

4. විකාශන කුළුණු / සන්නිසේදන කුළුණු 

ඉදිකිරීම 

 උස මීටර් 5 – 20 දක්වා                              රු. 50,000/-  

 උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 1 ක් සඳහාම  රු. 500/- බැගින්  

 

5. ඉන්ධන පිරවුම්හල් / සස්වා සථ්ාන i. දුම් පරීක්ෂා කරන ස්ථාන රු. 25,000/- 

ii. ඉන්ධන පිරවුම්හල්  රු. 75,000/- 

iii. වාහන සස්වා ස්ථාන රු. 50,000/ 

iv. වාහන සස්වා ස්ථාන හා දුම් පරීක්ෂාව රු. 75,000/ 

v. ඉන්ධන පිරවුම්හල් සහ වාණිජ සගාඩනැගිලි රු. 150,000/ 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 224 

 

vi. ඉන්ධන පිරවුම්හල්, දුම් පරීක්ෂා කරන ස්ථාන  
සහ  වාණිජ භාවිතයන් 

රු. 175,000/ 

vii. ඉන්ධන පිරවුම්හල්, වාහන සස්වා ස්ථාන හා 
වාණිජ 

රු. 200,000/ 

viii. වාහන සස්වා ස්ථාන, ඉන්ධන පිරවුම්හල්, 
දුම් පරීක්ෂාව හා වාණිජ 
 

රු. 225,000/ 

6. වාහන විකුණුම් ස්ථාන                                                                           රු. 200,000/- 

7. දැන්වීම් පුවරු a.  සවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 ඉසලක්සට්රානික් නාමපුවරු  

 (ව.මී. 1 කට) 

 ඉසලක්සට්රානික් සනාවන (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/- 

  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 225 

 

 

සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

8.  සකාම්සපෝස්ට් අංගන / කුණු රැස්කර 

තබන තාවකාලික ස්ථාන/ කුණු රැස් 

කරන ස්ථාන  

අක්කරයක් දක්වා රු. 50,000/- 

අක්කරයකට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 10,000/- බැගින් 

9. ජලය ආශිත සගාඩනැගිලි සහ ජලය 

ආශ්රිත සංවර්ධනයන් 

රු. 50,000/- 

10. කළුගල් කැඩීම,ඇඹරීම, පස් 

කැපීම,පස් සසෝදා වැලි ගැනීම,  

සගාඩවැලි කැපීම 

රු. 10,000/- 

11. ඉහත අංක 10 ට අමතරව ිදුකරන 

ඛ්නිජ සම්පත්ස කැණීම් 

වර්ග කිසලෝමීටර් 1 ක් දක්වා  රු.100,000/- 

වර්ග කිසලෝමීටර් 01 ට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 10,000/- බැගින් 

12. පහත සඳහන් සංවර්ධන කාර්යයන්  
(i)  

a. සන්වාික 

b. වාණිජ 

c. මිර සංවර්ධන 

d. කාර්යාල 

e. බැංකු සහ මූලය ආයතන 

f. පාසැල් 

g. අධයාපන ආයතන 

h. සරෝහල් සහ සසෞඛ්ය ස්ථාන 

i. ආගමික සගාඩනැගිලි 

j. සහෝටල් හා අදාළ සංවර්ධනයන් 

k. සමාජශාලා සහ අසනකුත්ස 
විසනෝදාස්වාද ස්ථාන 

l. කර්මාන්ත 

m. සස්වා කර්මාන්ත 

n. ගරාජ් 

o. සංස්කෘතික ස්ථාන / 
සකෞතුකාගාර 

p. සහෝටල් / නවාතැන්පලවල් 

q. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන 

r. වාහන නැවතුම් මධයස්ථාන 

s. සවනත්ස 
 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස පන්තිය) 

 

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/- බැගින් 
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(ii) අනාථ නිවාස / වැඩිහිටි නිවාස / 

පුනරුත්සථාපන මධයස්ථාන 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස පන්තිය) 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 2,500/- 

ව.මී. 301 – 500 රු. 5,000/- 

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/-  බැගින් 

 

සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

13.  (i) අනුමත සැලසුමට අමතරව   ිදුකරන 

සවනස් කිරීම් හා එකතු කිරීම්  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව 

අයත් පන්තිය) 

වන්වාසික වන්වාසික වනාවන 

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/- බැගින් රු. 1,000/- බැගින් 

 

      (ii)  අනුමත සැලැස්ම ඇතුළත කරනු 

ලබන සවනස් කිරීම් (සගබිම් 

ප්රමාණය සවනස් සනාවී) 

 

මුළු සගබිම් ප්රමාණයට අය කරනු ලබන ගාස්තුසවන් 25% ක්. 

 

14.  ඉහතින් සඳහන් සනාවන සවනත්ස 

සංවර්ධනයන් සඳහා 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය 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/- බැගින් 
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15.  රථවාහන ඇගයීම් වාර්තාව (TIA)                                                                       රු. 50,000/- 

16.  මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නැවත 

නිකුත්ස කිරීම 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ථාසේ 

ලබාගත්ස මුදලින් හරි අඩක්  

17. මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකසේ 

සහතික කරන ලද පිටපත්ස සඳහා 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ථාසේ 

ලබාගත්ස මුදලින්  10% ක මුදලක්. 

18. අධිසේගී අනුමැතියන් - දින 07 ක් ඇතුළත 

(ියළුම අවශයතා හා අදාළ අසනකුත්ස 

ලියකියවිලි සම්ූර්ණ කිරීසමන් පසු) 

සාමානය ගාස්තුව සමන්  සදගුණයක් 

19. අභියාචනා සඳහා (උප සැලසුම් කමිටු / 
ප්රධාන සැලසුම් කමිටුව සවත සයාමු 
කිරීමට) 
 

                 පළමුවන අභියාචනය 

                 සදවන අභියාචනය 

                 තුන්වන අභියාචනය 

                 හතරවන අභියාචනය 

                 පස්වන අභියාචනය 

 

මූලික වගවීම ඉතිරි වපරසැරි ගාස්තු (අනුමත කළ 

වහාත්) 

ගාස්තුසවන් නිදහස් ගාස්තුසවන් නිදහස් 

රු. 5,000/- මුළු සපරසැරි ගාස්තුසවන් 25% 

රු. 5,000/ මුළු සපරසැරි ගාස්තුසවන් 50% 

රු. 5,000/ මුළු සපරසැරි ගාස්තුසවන් 75% 

සම්ූර්ණ සපරසැරි 

ගාස්තුවම සගවිය යුතුසේ. 

සම්ූර්ණ සපරසැරි ගාස්තුවම 

සගවිය යුතුසේ. 

 
20. මූලික සපරසැරි ගාස්තුවක් ලබාගැනීම සපරසැරි කිරීම් මුළු මුදල රු.10,000/- ඉක්ම වන්සන් නම් 

රු.5,000/- ක මූලික ගාස්තුවක් ලබාසගන එය සපරසැරි කළ හැකි 

අතර, මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නිකුත්ස කරන්සන් නම් පමණක් 

ඉතිරි මුදල අය කළ යුතුසේ. 
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සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

සංවර්ධන අවසරපත්ර නිකුත් කිරීම 

                                                                       (වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය)   වපරසැරි ගාස්තු 

1. ඉඩම් අනුසබදුම් සඳහා ව.මී. 150 – 300 සලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 1,000/- 

ව.මී. 301 – 600 සලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 750/- 

ව.මී. 601 – 900 සලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 500/- 

ව.මී. 900 ට වැඩි සලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 250/- 

2. මායිම් තාප්තප/ රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම දික් මීටර් 1 ක් සඳහා ගාස්තුව රු. 100/- 

3. විකාශන කුළුණු / සන්නිසේදන  කුළුණු ඉදිකිරීම උස මීටර් 5 – 20 අතර   රු. 20,000/- 

උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 01 ක් සඳහාම රු. 100/- 

බැගින් 

4. ඉන්ධන පිරවුම්හල් / සස්වා සථ්ාන / දුම් පරීක්ෂා 

කරන ස්ථාන 

ව.මී. 1 කට රු. 100/- 

5.   

i. සවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 

 

 

 

 

 

ii. නාමපුවරු  

iii. ආරුක්කු(Gentries ) 

 

ඉසලක්සට්රානික් නාම පුවරු  

ව.මී. 1 කට  

 

 

 

රු. 2,500/- 

ඉසලක්සට්රානික් සනාවන 

නාම පුවරු  

රු. 1,500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා  රු. 500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා රු. 1,000/- 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 229 

 

6. සකාම්සපෝස්ට් අංගන / කුණු රැස් කරන ස්ථාන/ 

කුණු රැස් කරන තාවකාලික ස්ථාන 

 

සහක්. 1 දක්වා 

 

රු. 25,000/- 

සහක්. 1 ට වැඩිවන සෑම 

ඉඩම් ප්රමාණයකටම 

රු. 5,000/-බැගින්  

 

සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

7. පහත ක්රියාකාරකම් 

a. සන්වාික 
b. වාණිජ 
c. මිර සංවර්ධන 
d. කාර්යාල 
e. බැංකු හා මූලයායතන 
f. සරෝහල් සහ සසෞඛ්ය මධයස්ථාන 
g. ආගමික සගාඩනැගිලි 
h. පාසල් 
i. අධයාපන ආයතන  
j. සහෝටල් සහ අදාළ සංවර්ධනයන් 
k. සමාජශාලා සහ අසනකුත්ස විසනෝදාස්වාද ස්ථාන 
l. කර්මාන්ත 
m. ගරාජ් 
n. සස්වා කර්මාන්ත 
o. සංස්කෘතික ස්ථාන / සකෞතුකාගාර 
p. සහාටල් / නවාතැන් 
q. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන 
r. වාහන නැවතුම් මධයස්ථාන 
s. සවනත්ස 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස පන්තිය) 

8. ජලය ආශ්රිත සගාඩනැගිලි හා ජලය ආශ්රිත 

සංවර්ධනයන් 

 

වගබිම් ප්රමාණය වර්ග මීටර් 1 කට ගාස්තු 

ව.මී. 100 දක්වා රු. 1,000/- 

ව.මී. 101-300 රු. 2,500/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි රු. 3,000/- 

 

 

 

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 සැලැසුම   
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9.  අනුමත සැලසුමට අමතරව ිදුකරන සවනස් කිරීම් 

හා එකතු කිරීම්  
 

 පිහිනුම් තටාක (තටාකසේ සඩක් සමඟ) 

 සූර්ය පැනල 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් 

පන්තිය) 

වන්වාසික වන්වාසික 

වනාවන 

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 

වර්ග මීටර් 100 

ක් සඳහා 

රු. 750/- 

බැගින් 

රු. 1,000/- 

බැගින් 

 

 

සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

10. ඉහතින් සඳහන් සනාවන සවනත්ස සංවර්ධනයන් 

සඳහා  

(i) අනුමත සැලැස්මට අමතරව ිදු කරන සවනස් 

කිරීම් හා එකතු කිරීම් 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස පන්තිය) 

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 තුල සගබිම් ප්රමාණය සවනස් 

සනාවී කරනු ලබන අභයන්තර සවනස්කම් 

මුළු වපරසැරි ගාස්තුවවන් 25% 

11. නිි බලපත්රයක් සනාමැතිව; 

ඉඩම් අනුසබදුම් කිරීම සඳහා  

එක් එක් බිම් සකාටස සඳහා රු. 3,000/- ක ගාස්තුවක් 

12. i නිි සංවර්ධන බලපත්රයකින් සතාරව සගාඩනැගිලි 
ඉදිකිරීම / සකාටස් එකතු කිරීම / නැවත ඉදිකිරීම 

වන්වාසික වර්ග මීටර්      

1 ක් සඳහා ගාස්තු 

වාණිජ හා වවනත් ව.මී.       1 

ක් සඳහා ගාස්තු 

 අත්සතිවාරම් වැඩ පමණක් (කයිරු මට්ටම) 
සම්ූර්ණ කර ඇති විට 

  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   
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රු. 400/- රු. 500/- 

 බිත්සති ඉදිකිරීම වහල මට්ටම දක්වා (වහල 
රහිතව) ඉදිසකාට ඇති විට  සහෝ කණු මත වහල 

රු. 300/- රු. 1,000/- 

 බිත්සති , වහල සහිතව  රු. 400/- රු. 1,500/- 

 සම්ූර්ණ ඉදිකිරීම්  රු. 500/- රු. 2,000/- 

i. මායිම් තාප්තප / රැඳවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම රු. 400/- රු. 500/- 

ii. විකාශන/ සන්නිසේදන කුළුණු සඳහා උස සෑම මීටර් 5 කට රු. 10,000/- බැගින් 

iii. අනුකූලතා සහතිකය සනාමැතිව පදිංචිවීම / 
භාවිතා කිරීම සහෝ ප්රසයෝජනයට ගැනීම. 
 

එක් දිනකට    ව.මී. 1 කට    -  සන්වාික            1.00 

                                            සන්වාික සනාවන 2.00 

13.  සමෝටර් රථ නවතා තැබීසම් ස්ථාන (නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරි නිසයෝග යටසත්ස සංවර්ධන 
ස්ථානය තුල නියම කර ඇති නමුත්ස සපයා නැති එක් 
සමෝටර් රථයක් නවතා තබන ස්ථාන සඳහා සස්වා 
ගාස්තු) 
 

i.  සකාළඹ මහ නගර සභාව 

 

 

 

 

 

සැහැල්ලු වාහන හා කාර්              රු. 500,000 

සලාරි                                         රු. 1,000,000 

කන්සට්නර් ඇතුළු විශාල වාහන  ර. 2,500,000 

ii.  සවනත්ස මහ නගර සභා ියළුම වාහන සඳහා     රු. 500,000 

iii.  නගර සභා / ප්රාසේශීය සභා ියළුම වාහන සඳහා     රු. 250,000 

අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කිරීම 

1. ඉඩම් අනුසබදුම් කිරීම 

 

එක් කැබැල්ලකට රු. 1000/- 
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සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

2. සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත්ස 

පන්තිය 

ගාස්තුව 

 

ව.මී. 100 දක්වා 

වන්වාසික වාණිජ 

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. එකතු කිරීම් හා සවනස් කිරීම් රු. 1,000/- සහ අමතර සගබිම් සඳහා ඉහත ii  හි 

සඳහන් පරිදි. 

4. දුරකථන සන්නිසේදන කුළුණු මීටර් 5 – 20 අතර රු. 10,000/- හා වැඩිවන මීටර් 1 ක් 

සඳහා   රු. 100/- බැගින් 

5. මායිම් තාප්තප හා රැඳවුම් බැමි  දික් මීටර් 1 කට රු. 100/- බැගින්  

භාවිතය වවනස් කිරීම සඳහා වස්වා ගාස්තු අය කිරීම  

1. අඩු ඝනත්සව කලාපසේ භාවිතයන් සවනත්ස 

භාවිතයන් සඳහා සයාදාගන්සන් නම් ව.මී. 1 කට 

රු. 750/- බැගින්  

2. අනිකුත්ස කලාපයන්හි අනුමත භාවිතයන් සවනත්ස 

භාවිතයන් සඳහා සයාදාගන්සන් නම් ව.මී. 1 කට 

රු. 500/- බැගින්  

 

 

 පසු විපරම් සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහා 

ගාස්තුව රු. 5,000/- 

 පසු විපරම් සහතිකය ලබා සනාගැනීම මත අය 

කරනු ලබන සසව්ා ගාස්තුව                රු. 

10,000/- 

 

 

සැ.යු. : ඉහත ගාස්තුවලට අමතරව ස්ථානීය පරීක්ෂාව සඳහා ප්රවාහන ගාස්තු  වශසයන්  කි.මී. 1 ක දුරක්  සඳහා රු. 

50/-  ක් හා අතිසර්ක ගාස්තුවක් අය කරනු  ලැසබ්. නමුත්ස සවළඳපසල්  ිදුවන ඉන්ධන මිසළහි  

සවනසක්ම් මත ගාස්තු සවනස් කිරීසම් බලය අධිකාරිය සතු සේ.  
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6 වන උපවල්ඛනය 

 

(අ)   කාමරවල අභයන්තර ශුේධ මානයන් 

කාමරය 

 

 

 

1 

අවම 

විශාලත්වය 

(වර්ග 

මීටර්වලින්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 

 

 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

 

 

4 

(i)  පදිංචිය සඳහා වූ සගාඩනැගිල්ලක කාමරය 

 

8.0 - 2.5 

(ii) මුළුතැන්සගය 5.0 

 

- 1.8 

 (ආ)   නාන කාමර සහ වැසිකිළි අතර ශුේධ මානයන් 

කාමරය 

 

1 

අවම 

විශාලත්වය 

(වර්ග මීටර්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

4 

නාන කාමරය 1.5 - 1 

වැිකිළිය 1.7 - 1 

නාන කාමරය සහ වැිකිළිය ඒකාබේධව 2.0 1.7 1 
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 (ඇ) සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පිළිෙඳ ප්රමිතීන් 

භාවිතය ගැහැණු පිරිමි 

 වැසිකිළි මුහුණ 

වසෝදන 

වේසම් 

වැසිකිළි මත්රා ෙඳුන් මුහුණ 

වසෝදන 

වේසම් 

 

1  ආපනශාලා, සහෝටල්, 

සංචාරක කටයුතු සඳහා 

අදාළ සංවර්ධනයන් 

ව.මි. 300 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ව.මී. 400 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 500 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට  

 

2  ිනමා ආසන 40 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ආසන 50 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ආසන 120 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ආසන 40 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ආසන 60 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

 

3  සාප්තපු/ සදපාර්තසම්න්තු 

ගබඩා/ සුපර් මාර්කට් හා      

ඒ ආශ්රිත  

ව.මි. 800 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1200 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1300 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1400 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1250 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

 

4  කාර්යාල ව.මි. 500 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

 

ව.මි. 750 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 850 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 650 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 800 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

5  පාසල්/ පුේගලික අධයාපන 

ආයතන/ උපකාරක පංති/ 

ජාතයන්තර පාසල් 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

 

6  සපාදු ස්ථාන, සපාදු 

මහජනතාව රැස්වන ස්ථාන, 

උදයාන හා ඒ ආශ්රිත 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සහෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සහෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සහෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සහෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සහෝ 

සකාටසකට 

 

7  සවනත්ස ව.මි. 200 ව.මි. 200 ව.මි. 200 ව.මි. 200 ව.මි. 200 
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කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

 

කට 1 ක් සහෝ 

සකාටසකට 

 

 

*  ඉහත සගබිම් ප්රමාණය සපාදු පහසුකම් හැර අදාළ භාවිතයන්ට සයාදා ගන්නා සගබිම් ප්රමාණය දැක්සේ. 
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7  වන උපවල්ඛනය 

(22  නිවයෝගයට අනුකූලව) 

 

ස්වභාවික ආවලෝකය සහ වාතාශ්රය සඳහා නිර්ොධිත කවුළුවලින්  

ඉඩහල යුතු ප්රමාණයන් 

 

වර්ගය 

 

 

 

 

 

 

I වන තීරය 

1 වන තීරුව් සඳහන් එක් 

එක් විෂය යටවත් වන මුළු 

වර්ග ප්රමාණවේ වකාටසක් 

වලස (ස්වභාවික ආවලෝකය 

හා වාතශ්රය සඳහා) නිර්ොධිත 

කවුළු මගින් ඉඩහල යුතු 

ප්රමාණය 

II වන තීරය 

කවුළු විවෘත කළ හැකි 

ඉඩකවඩහි ප්රතිශතය 

 

 

 

 

III වන තීරය 

 

(1) නාන කාමර සහ වැිකිළි 1/10 100 

(2) වාහන නවතා තබන ගරාජය 1/10 50 

(3) කර්මාන්තශාලා සහ ගුදම් 1/10 50 

(4) සවනත්ස ියළු කාමර 1/7 50 
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8  වන උපවල්ඛනය 

(38 (II)  නිවයෝගවලට අනුකූලව) 

තරප්පපු 

 

වර්ගය 

 

 

 

1 

තරප්පපුව් 

පළල 

(වසන්ි 

මීටර්) 

2 

අවම උස 

(මීටර්) 

 

 

3 

පඩියක 

උස 

(වසන්ි 

මීටර්) 

4 

පඩියක 

පළල 

(වසන්ි 

මීටර්) 

5 

(අ)  1.  එක් උඩුමහලක් සඳහා පමණක් 

භාවිතා කරන අභයන්තර 

තරප්තපුවක්  

        2.  ඒකක 2  ක් සහිත 

75 

 

 

2.0 19.0 22.5 

100 2 19 22.5 

(ආ) මහජනයා රැස්වන සපාදු 

සගාඩනැගිල්ලක පිහිටි තරප්තපු  හා 

සවනත්ස ියළු වර්ග 

100 2.1 17.5 22.5 
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9  වන උපවල්ඛණය 

(23 “එ” (ii)  වන නිවයෝගයට අනුකූලව) 

 

රථවාහන නවතා තෙන වකාටු අතර කුළුමංවල පළල 

 

රථවාහන නවතා තෙන වකෝණය 

 

 

 

 

1   

එක් දිසාවකට 

පමණක් එක් 

පැත්තක පමණක් 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 

2    

වදපවසහිම 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 

 

 

3 

වදදිශාවටම 

ධාවනය 

(මීටර්වලින්) 

 

 

4     

සමාන්තරව 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 ට 3.6 4.2 6.0 

අංශක 45 ට 4.2 4.8 6.0 

අංශක 60 ට 4.8 4.8 6.0 

අංශක 90 ට 6.0 6.0 6.0 

 

                සටහන :   ඉහත 1, 2, 3 සහ 4 තීරුවල දැක්සවන විස්තර බහලුම් / සලාරි සඳහා අදාළ සනාසේ.   බහලුම් 

/ සලාරි සඳහා අවශය ඉහත ඉඩකඩ අධිකාරිය විින් කර්මාන්තසේ ස්වභාවය සලකා නියම 

කරනු ලැබිය හැක. 

 

* යම් සංවර්ධනයක මුළු රථ වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ අවශයතාවය 100 කට වැඩිනම්         80% දක්වා 

වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ ප්රමාණයක් පිරිවිතරයන්ට අනුව සැලසිය යුතුය.   ඉතිරි ප්රමාණය එකක් පිටුපස 

එකක් (Tandem) වලස නැවැත්වීවම් පහසුකම ලොගත හැකි අතර, ඒ සඳහා වාහන හසුරුවන්නන්වේ 

(Valet) වස්වය ලොගැනීම අනිවාර්ය ව්. 
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වමෝටර්රථ වාහන නවතා තෙන ගාල් වකාටසක මානයන් 

 

වාහන වර්ගය පළල (මීටර්) දිග (මීටර්) 

(i) සාමානය සමෝටර්රථ 2.4 4.8 

(ii) වාණිජ වාහන (බස් / සලාරි) ඇක්සල් සදක 3.6 10.0 

(iii) වාණිජ වාහන  ඇක්සල් සදකකට වැඩි 3.6 18.0 
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10 වන උපවල්ඛනය 

රථවාහන නැවතුම් පිළිෙඳ අවශයතාවය 

 

 

භාවිතය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

වමෝටර් රථ ෙස්රථ වලාරි  ෙහුවිධ 

(කන්වට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

සන්වාික 

මහල් නිවාස, පදිංචි ඒකක සහ 

තට්ටු නිවාස 

ඒකකයක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් හා 

ඒකකයක සගබිම් 

ප්රමාණය ව.මී. 300 

ට වැඩි වන්සන් 

නම්, අමතර 

රථවාහන නැවතුම් 

ඉඩකඩක්,   සෑම 

වාහන නැවතුම් 

ස්ථාන  10 ට 

අමුත්සතන් සඳහා 

එක් රථවාහන 

නැවතුම් ස්ථානයක් 

    

වාණිජ 

ිල්ලර සවළඳසැල් / සග්රාසරි 

හා සමාන භාවිතයන් 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

සාප්තපු සංකීර්ණ, සුපිරි 

සවළඳසැල් 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

  

බැංකු සහ පාරිසභෝගික සස්වා ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

- -   

සගාඩනැගිලි ද්රවය සවළඳසැල් ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 50 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 
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කාර්යාල භාවිතය ව.මී. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 -   

නගරබද සහෝටල් සංවර්ධනය 

(City  Hotel) 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

බස්නැවතුම් 

01 

සස්වා 

ප්රසේශයට 

ආසන්නව 

සලාරි රථ 

නැවතුම් 01 

  

තරු පන්ති සහෝටල් 

සංවර්ධනය 

කාමර 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් සහ 

කට්ටල් 2 කට 1 ක් 

කාමර 50 ක් 

දක්වා එක් 

බස්නැවතුමක් 

හා ඊට වැඩි 

වන්සන් නම් 

බස් නැවතුම් 

02 ක්  

සස්වා 

ප්රසේශයට 

ආසන්නව 

සලාරි රථ 

නැවතුම් 02 

  

a. උත්සසවශාලා ආසන 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

b. සම්මන්ත්රණශාලා ආසන 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

c. කාර්ය මණ්ඩල සඳහා 
නිවාස 

i. විධායක කාර්ය 
මණ්ඩලය 
 

ii. අසනකුත්ස 

 

 

කාමර 02 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

 

 

 

    ඇඳන් 04 

කට එක් 

ඉඩකඩක් 
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භාවිතය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

වමෝටර් රථ ෙස්රථ වලාරි  ෙහුවිධ 

(කන්වට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

ආගන්තුක නිවාස හා 

ලැගුම්හල්, බුටික් සහාසට්ල් 

කාමර 5 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

සන්වාිකාගාර ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ආපනශාලා / සභෝජනාගාර ව.මී. 10 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

(සස්වා ප්රසේශය 

හැර) 

   ව.මී. 20 ක් 

සඳහා 

එකක් 

ිනමාහල්, රඟහල්, රවණාගාර 

සහ සමාන භාවිතයන් 

ආසන 10 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් සහෝ 

ව.මී. 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් යන 

මින් වැඩි එක 

සඳහා සවන් කළ 

යුතුය. 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

   

ෆැක්ටරි සහ කර්මාන්තශාලා  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 

සවනත්ස වාණිජ සගාඩනැගිලි ව.මී. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

 

  

සසෞඛ්යය 

සාත්සතු නිවාස සහ සපෞේගලික 

සරෝහල් 

ඇඳන් 02 කට 01 

බැගින් සහෝ ව.මී. 

20 කට එක් ඉඩක් 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 
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යන සදකින් වැඩි 

එක. 

ඉඩකඩක්. 

වවදය රසායනාගාර සහ 

බාහිර සරෝගී අංශ 

ව.මී. 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

  

වවදය  උපසේශන සස්වා 

කාමර (අවම කාමරයක 

ප්රමාණය ව.මී. 08) 

එක් උපසේශන 

සස්වා කාමරයක් 

සඳහා ඉඩකඩ 06 

ක් සහෝ ව.මී. 10 

කට ඉඩකඩ 02 

බැගින් යන සදකින් 

වැඩි එක. 

 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

  

අධයාපන 

විශ්ව විදයාල ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 
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භාවිතය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

වමෝටර් රථ ෙස්රථ වලාරි  ෙහුවිධ 

(කන්වට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

සපෞේගලික පාසල්, 

ජාතයන්තර පාසල්, සපර 

පාසල් 

ළමුන් 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් සහෝ 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩක් යන 

සදකින් වැඩි එක 

    

සපෞේගලික උපකාරක පන්ති 

සහ සවනත්ස අධයාපනික 

ආයතන 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

විසේක හා විසනෝද කටයුතු  

විසේක හා විසනෝද කටයුතු  ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

සවනත්ස භාවිතයන් 

 අධිකාරිය විින් 

තීරණය කරනු 

ලබන සවනත්ස 

ඕනෑම භාවිතයක් 

සඳහා ව.මී. 100 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

අධිකාරිය විින් 

තීරණය කරනු 

ලබන සවනත්ස 

ඕනෑම 

භාවිතයක 

ස්වභාවය අනුව 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

 

අධිකාරිය 

විින් 

තීරණය 

කරනු ලබන 

සවනත්ස 

ඕනෑම 

භාවිතයක 

ස්වභාවය 

අනුව ව.මී. 

500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

 

  

 

සටහන; 

 ඉහත  භාවිතයන්වගන් දක්වා ඇත්වත් අවම රථවාහන නැවතුම් අවශයතාවයන් වන අතර, මීට අමතරව 
වැඩිමනත් රථවාහන නැවතුම් ස්ථාන සංවර්ධනකරු ලොවදන්වන් නම්,  ඒ සඳහා ප්රමුඛතාවය ලොදිය යුතුය. 
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 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ / පළාත් පාලන ආයතනවේ අනුමැතිය මත වවන් කරන ලද වාහන නැවතුම් 
ස්ථාන වවනත් ආයතන වවත කුලී පදනම මත ලොදිය හැක.  නමුත් රථවාහන නැවතුම් පහසුකම් වවනත් 
භාවිතයක් සඳහා භාවිත කළ වනාහැක. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 246 

 

    11 වන උපවල්ඛනය 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 247 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 248 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 249 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 250 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 251 

 

ඇමුණුම -  

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා 

සුදුසුකම් තැනැත්සතන් සහතික කර ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සැලසුම් එහි නිරවදයතාවය, සම්මත ප්රමිතීන්ට 

අදාළ  බවට සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සැලසුම් හා සගාඩනැගිලි  නිසයෝගවලට  අනුකූල බවට 

සහතික කර එහි වගකීම ගතයුතුය.  සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාසේ ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ සංවිධාන 

වාර්ිකව සාමාජික නාමසල්ඛ්නයක්  පවත්සවාසගන යායුතු අතර, එහි පිටපතක් වාර්ිකව නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්වත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩවම් වහෝ 

වගාඩනැගිල්වලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුවේ 

අනුමැතිය අවශය වන විවශ්ෂ 

කාර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා සඳහා 

අවශය සුදුසුකම්/පදවිය 

1  ඉඩම තුල සංවර්ධන 

කටයුත්සත සඳහා 

සගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත්ස 

සනාවන්සන් නම් 

සහක්ටයාර්        

0.5 ඉක්මවීම 

පරිර ප්රදර්ශන සැලැස්ම නගර නිර්මාණ 

ශිල්පීන්සේ ආයතනසේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකසයකු 

සැලසුම් නිසයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්පීන්සේ ආයතනසේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකසයකු 

උප සබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත්ස මිනින්සදෝරු සහ 

තලමිතිකරු 

2  ඉඩම තුල සංවර්ධන 

කටයුත්සත සඳහා 

සගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත්ස 

සනාවන්සන් නම් 

සහක්ටයාර්        

0.5 ට අඩු 

පරිර ප්රදර්ශන සැලැස්ම හා 

උප අනුසබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත්ස මිනින්සදෝරු සහ 

තලමිතිකරු 

සැලසුම් නිසයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්පීන්සේ ආයතනසේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකසයකු  

(නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින් අවශය 

අවස්ථාවලදී අයදුම්කරු 

දැනුවත්ස කරනු ලබයි) 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 252 

 

3  සංවර්ධන කටයුත්සත 

සඳහා ඉංජිසන්රු 

වැඩ ඇතුළත්ස 

වන්සන් නම් (මාර්ග, 

සබෝක්කු, කාණු 

ඉදිකිරීම්) 

 බලපත්රසේ නිශ්චිතව දක්වා 

ඇති කරුණුවලට එකඟව 

ඉංජිසන්රු වැඩ ිදුකර ඇති 

බවට ප්රකාශ කරන සහතික 

පත්රයක් 

වරලත්ස ිවිල් ඉංජිසන්රු 

4  සංවර්ධන කටයුත්සත 

සඳහා ඉඩමක් 

අනුසබදීමක් සහෝ 

ඒකාබේධ කිරීමක් 

ඇතුළත්ස වන්සන් 

නම් 

සහක්ටයාර් 0.5 

ඉක්මවීම 

මිනින්සදෝරු සැලැස්ම නගර 

සැලසුම් අවශයතාවලට 

අනුකූල බවට ප්රකාශ කරනු 

ලබන සහතික පත්රයක් 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්පීන්සේ ආයතනසේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකසයකු  

 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්වත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩවම් වහෝ 

වගාඩනැගිල්වලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුවේ 

අනුමැතිය අවශය වන විවශ්ෂ 

කාර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා 

සඳහා අවශය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

5  සංවර්ධන 

කටයුත්සත 

සගාඩනැගිල්ලක් 

සඳහා වනවිට 

වර්ග මීටර් 600 

ඉක්මවීම හා 

සගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 15 ඉක්මවීම 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත සැලැස්මට 

අනුකූලව ිදුකර ඇති බවට සහ 

ඔහුසේ අධීක්ෂණය යටසත්ස 

අවසරය ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ 

කරන සහතික පත්රයක්) 

 

වරලත්ස වාස්තු 

විදයාඥයකු සහෝ වාස්තු 

විදයාඥ මණ්ඩලසේ 

ලියාපදිංචි යම් වාස්තු 

විදයාඥයකු 

වර්ග මීටර් 600 

දක්වා සගාඩනැගිලි 

උස මීටර් 15 දක්වා 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත සැලැස්මට 

අනුකූලව ිදුකර ඇති බවට සහ 

ඔහුසේ අධීක්ෂණය යටසත්ස 

අවසරය ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ 

කරන සහතික පත්රයක්) 

 

 

වරලත්ස වාස්තු 

විදයාඥයකු සහෝ වාස්තු 

විදයාඥයින් ලියාපදිංචි  

කිරීසම් මණ්ඩලසේ 

ලියාපදිංචි වාස්තු විදයා 

ආවසරික සහතිකලාභී 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 253 

 

  වර්ග මීටර් 400 

දක්වා හා 

සගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 12 දක්වා 

1. ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැස්මට අනුකූලව ිදුකර 

ඇති බවට සහ ඔහුසේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස අවසරය 

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ කරන 

සහතික පත්රයක්) 
 

 

 

 

රජසේ සහෝ පුේගලික 

ආයතනයක වර්ෂ 

හතරක(4) පළපුරුේදක් 

ඇති ගෘහ නිර්මාණ 

සැලසුම් ශිල්පිසයකු 

සහෝ ජාතික වෘත්සතීය 

නිපුණතා  5  මට්ටසම් 

සැලසුම් තාක්ෂණ 

ශිල්පී (සගාඩනැගිලි) 

   2. නිර්මාණ ගණනය කිරීම් සමඟ 

වුහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(අත්සතිවාරම සහ සගාඩනැගිලි 

අනුමත සැලැස්මට අනුකූල 

බවට සහ සගාඩනැගිල්ල 

වුහාත්සමක සලස ආරක්ිත 

බවට ප්රකාශ කරන සහතික 

පත්රයක්) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිසන්රු 

ආයතනසේ වරලත්ස 

ිවිල් ඉංජිසන්රු සහෝ 

වරලත්ස වුහාත්සමක 

ඉංජිසන්රු 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්වත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩවම් වහෝ 

වගාඩනැගිල්වලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුවේ 

අනුමැතිය අවශය වන විවශ්ෂ 

කාර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා 

සඳහා අවශය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

   3. සස්වා සැලසුම් (විදුලිබලය 

සැපයීම, ජල සැපයුම, 

මළාපවහන, කාණු සහ වැි 

ජලය පාලනය කිරීම, ගිනි 

ආරක්ෂණය හා සම්බන්ධ 

සැලසුම් ඇතුළත්ස සේ.) ඉල්ලුම් 

කරන අවස්ථාසේ අධිකාරිය 

විින් නියම කරනු 

ලැබුවසහාත්ස පමණක් කරුණු 

සපයන ලද සස්වාවට  

අදාළ පහත දක්වනු 

ලබන 

තැනැත්සතන්සගන් 

අදාළ වන ශ්රී ලංකා 

ඉංජිසන්රු ආයතනසේ 

ඉංජිසන්රුවරයා ; 

 වරලත්ස විදුලි 

ඉංජිසන්රු, වරලත්ස 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 254 

 

සැපයිය යුතුය. 

 

ිවිල් ඉංජිසන්රු, 

වරලත්ස 

වුහාත්සමක 

ඉංජිසන්රු, වරලත්ස 

සගාඩනැගිලි සස්වා 

ඉංජිසන්රු, වරලත්ස 

යාන්ික 

ඉංජිසන්රු 

 

   4. වායු සමීකරණ සහෝ යාන්ික 

වාතාරය පිළිබඳ 

විස්තරාත්සමක සැලැස්ම 

(සවිකිරීම, දීර්ඝ කිරීම සහෝ 

සවනස් කිරීම සඳහා) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිසන්රු 

ආයතනසේ වරලත්ස 

යාන්ික ඉංජිසන්රු, 

වරලත්ස විදුලි ඉංජිසන්රු 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 255 

 

ඇමුණුම් අංක 04 

 

රථවාහන නතර කිරීම හා රථවාහන පාලනය 

 

1. (අ) අධිකාරිසේ සැලසුම් කමිටුව මගින් නියම කරන ලද වාහන නතර කිරීසම් හා වාහන ගමනාගමන පාලන 

වැඩපිළිසවල සම්බන්ධ සරගුලාිවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.   

 

  

2. (i) සංවර්ධන කාර්යයක් කරසගන යාම සඳහා අවසරපත්රයක් ලබාගැනීසම් පරමාර්ථසයන් අයදුම්පත්රය 

සමඟ ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක් මගින්ම සගාඩනැගිලි තැනුම්සපාල තුළම සහෝ අධිකාරියට 

පිළිගත හැකි ස්ථානයක අවශය වාහන නතර කිරීසම් ඉඩකඩ සංඛ්යාව සමම  10 වන උපසල්ඛ්ණසේ  

නිසයෝගයට අනුකූලව විය යුතුය. 

 

 (ii) ඉහත  (i) හි සඳහන් පරිදි වාහන නතර කිරීසම් ඉඩකඩ සැපයීම ප්රාසයෝගික සනාවන අවස්ථාවලදී 

සැලසුම් කමිටුව තීරණය කරන පරිදි සමහි 5 වන උපසල්ඛ්ණසේ සඳහන් ආකාරසයන් සස්වා ගාස්තු අය 

කළයුතුය. 

 

 (iii) වාහන නතර කිරීසම් සමස්ථ සංඛ්යාව 10 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධන කාර්යයකදීම ඉහත සඳහන් 

අවශයතාසවන් ½  කට සමානව යතුරුපැදි හා පාපැදි නතර කිරීසම් ඉඩකඩද සැපයිය යුතුය. 

 

 (iv) එක් එක් වර්ගය සඳහා වන වාහන නතර කිරීසම් කුටිවල අවම සැලසුම් මානයන් සමසස්ය. 

 

වාහන වර්ගය මඩුව් පළල 

(මීටර්) 

වකෝණිකව 

නතර කිරීම වහෝ 

සමාන්තරව 

මඩුව් දිග 

(මීටර්) 

වකෝණිකව 

නතර කිරීම 

මඩුව් දිග 

(මීටර්) 

සමාන්තරව 

නතර කිරීම 
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නතර කිරීම 

සම්මත සමෝටර් කාර් සමානකයන් 2.4 4.8 5.5 

ේවී සහෝ ත්රී සරෝද රථ 2.1 2.4 2.5 

පාපැදි 0.6 2.25 2.25 

වාණිජ (ේවී අකර) 3.6 10.0 12.0 

වාණිජ (බහු අකර) 3.6 18.0 20.0 

 

 (v) පරතර ඉඩකඩවල අවම පළල පහත සඳහන් අවශයතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

 

 

වාහන වකෝණිකව නතර 

කිරීවම් අංශකය 

තනි දිසා වාහන 

ගමනාගමනය තනි 

පැති නැවතුම් 

සීමාව (මීටර්) 

තනි දිසා වාහන 

ගමනාගමනය 

වදපැති නැවතුම් 

සීමාව (මීටර්) 

වදපැති වාහන 

ගමනාගමනය 

(මීටර්) 

අංශක 00 සමාන්තර 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 සකෝණික 3.6 4.2 6.0 

අංශක 45 සකෝණික 4.2 4.8 6.2 

අංශක 60 සකෝණික 4.8 4.8 6.6 

අංශක 90 සකෝණික 6.0 6.4 7.2 

 

 (vi) ගෘහස්ථ වාහන නතර කිරීසම් සපසදසකට ඇති ප්රසේශසේ පළල ඇතුළුවීසම් හා පිටවීසම් මාර්ග සවන 

සවනම සපයා ඇත්සනම්, ියළු පියමං සහ සවනත්ස අවහිරතා අතහැර මීටර් 3 කට සනාඅඩු විය යුතුය.  

එසහත්ස ඇතුල්වීසම් හා පිටවීසම් මාර්ග එකටම සපයනු ලැබ මධය බාධාවකින් සතාරනම්, එම පළල 

මීටර් 5.5 කට අඩු සනාවිය යුතුය.  වයාපාරික වාහන නතර කිරීසම් ප්රසේශසේ පළල පිළිසවලින් මීටර් 4.5 

හා 6.0 විය යුතුය. 
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 (vii) වාහන නතර කිරීසම් ප්රසේශ තුනකට වැඩි සංඛ්යාවක් සැපයිය යුතු සගාඩනැගිලිවල ියළුම වර්ගසේ 

වාහන ආපසු හැරවීමට හැකි පහසුකම් පරිරය තුළ සපයා තිබිය යුතුය.  වීදියකින් තැනුම්පළට සහෝ 

තැනුම්පළින් වීදියකට පසුපසට පැදවීමට ඉඩසදනු සනාලැසබ්.   

 

 

 (viii) මීටර් 10 කට අඩු මාර්ග මුහුණතක් ඇති මීටර් 40 කට අඩු ගැඹුරක් සහිත සගාඩනැගිලි ස්ථානයන්හි 

වාහන නතර කිරීසම් ප්රසේශයට ඇති ධාවන මාර්ගසේ පළල පහත සඳහන් කරුණුවලට යටත්සව මීටර් 3 

කට අඩු කළ හැකිය. 

 

 (අ) එබඳු ධාවන මාර්ගය දිසේ අධිකාරියට පිළිගත හැකි සලස හා අවශය ප්රමාණයට වාහන මාරුවීමට 

ඉඩකඩ සැපයීම. 

 

 (ආ) එබඳු සංවර්ධනයක වාහන නතර කිරීසම් ඉඩකඩ අවශයතාවය 10 කට සනාඉක්මවිය යුතුය. 

 

 (ix) යම් වාහන නතර කිරීසම් ප්රසේශයකට ඇති ඇතුල්වීසම් සහෝ පිටවීසම් විවරස්ථානයක් හරහා යම් පැති 

පියමගක් විහිසදන්සන් නම්, ආබාධිත තැනැත්සතන් පිළිබඳව විසශ්ෂ සැලකිල්ලක් දක්වමින් පදිකයන්ට 

ගමන් කිරීම සඳහා ඉවුරු කැටිවලට සහෝ පැති පියමසගහි යම් සකාටසකට සංවර්ධකයන්සේ වියදමින් 

යම් සවනස ් කිරීම් අධිකාරිය විින් නිශ්චිත සකාට දැක්විය යුතුය.  සමම මගී මාරු සමාන එවැනි 

විවරස්ථාන හරහාද පවත්සවාසගන යන සලසටද අධිකාරිය විින් විසශ්ෂසයන් නියම කළ හැකිය. 

 

 (x) වීදියකට ඇතුල්වීසම්දී, ඉන් පිටවීසම්දී පහත සඳහන් වගුසවහි නිශ්චිතව සඳහන් ප්රමාණය ඇතුළත හා 

පිටත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සැපයිය යුතුය. 

 

 

 

 මගී ප්රවාහන 

කාරකය 

ේවී අකර 

වාණිජ 

ෙහු අකර 

වාණිජ වාහන 
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වාහන 

ඇතුළත හැරවුම් අර්ධ විෂක්ම්භය (මීටර්) 7.3 12.8 13.8 

පිටත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය (මීටර්) 4.7 8.7 6.9 

 

 

 (xi) ඉහත සඳහන් පරිදි අවම හැරවුම් අර්ධ විෂක්ම්භය සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා සැපයිය සනාහැකි බව 

සතුටුදායක අන්දමින් අධිකාරිය සවත ඔප්තපු කළ හැකි අවස්ථාවක පළල මීටර් 3 කට සනාඅඩු පළලකින් 

යුත්ස අතිසර්ක සම්බන්ධතා පටුමගක් එබඳු ඇතුල්වීසම්  / සහ / සහෝ පිටවීසම්  මාර්ගයට ආබේධ කර 

සැපයිය යුතුය.  එබඳු පටු මාර්ග සැලසුම් කළයුත්සසත්ස වීියට ඇතිවන බලපෑම් අවම කරමින් නිදහස් 

වාහන ගමනාගමනය සහතික වන පරිදිසේ.  සමය අධිකාරිසේ සැලසුම්කරණ කමිටුව විින් අනුමත කළ 

යුතුය. 

 

 (xii) බෑවුම් මං සඳහා බෑවුම්වල උපරිම ඇලකරය 1:8 ට වඩා වැඩි සනාවිය යුතුය.  බෑවුම් මං ඇති 

අවස්ථාවලදී ඉඩම් කට්ටිසේ මායිමත්ස  බෑවුමත්ස අතර මීටර් 6.0 කට සනාඅඩු දිගකින් යුත්ස සමතලා ඉඩක් 

සැපයිය යුතුය. 

 

 (xiii) ඇතුළුවීම සහ පිටවීම සවන සවනම සපයා ඇත්සනම්, පියමං ියල්ල සහ සවනත්ස අවහිරතා අත්සහැරි කළ 

බෑවුම් මංවල පළල මීටර් 3.0 කට සනාඅඩු විය යුතුයි.  එසහත්ස ඇතුළුවීම සහ පිටවීම එකටම සපයනු 

ලබන්සන් නම් සමම උපසල්ඛ්ණසේ (vi) හි සඳහන් අවස්ථාවලදී මිස මධයවර්ති විභජකයකින් සතාර 

නම්, එය මීටර් 6 ක් විය යුතුය. 

 

 (xiv) මීටර් 2.1 ක අවම උසක් බෑවුම් මංවල හා බහු මහල් රථවාහන නැවතුම් ස්ථානවල තිබිය යුතුය. 

 

 (xv) මාර්ග බාධක ආරක්ෂක කුටි සහ වාහන නතර කිරීම පාලනය කිරීසම් උපක්රම හා ආසරෝහකයන් වැනිදෑ 

පාර අේදර ිට එබඳු බාධක දක්වා අවම වශසයන් මීටර් 6 ක පරතර තුළ සනාපිහිටිය යුතුය.  වාහන 

නතර කිරීසම් එක් එක් මඩු 25 ක් සහෝ ඒවායින් සකාටසක් සඳහා සමස්ථ පරතර දුර මීටර් 6 කින් වැඩි 

කළයුතුය.  සමය එකම පටුමගකට සහෝ පටුමං බහු සංඛ්යාවකට සැපයිය හැකිය. 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 259 

 

 (xvi) වාහන බර මැනීසම් ප්රසේශය වීි අේදර ිට මීටර් 20 ක අවම පරතර දුරක් තුළ සනාපිහිටිය යුතුය.  

වාණිජ වාහන නතර කිරීසම් එක් එක් කුටි 15  සහෝ එහි සකාටසක් සඳහා සමස්ථ පරතර දුර මීටර් 15 

කින් වැඩි කළයුතුය.  සමය එකම පටුමගක සහෝ පටුමං බහු සංඛ්යාවකට සැපයිය හැකිය. 

 

 (xvii) වාහන නතර කිරීසම් ප්රසේශය සඳහා වන බෑවුම් සපාසළාව සම්බන්ධසයන් වූ විට 1:20 අනුපාතය 

සනාඉක්මවිය යුතුය. 

 

 (xviii)වාණිජය වාහන සඳහා වන නතර කිරීසම් ප්රසේශයකට ඇතුළුවීමට සහෝ ඉන් පිටවීමට තම පිටවීසම් සහෝ 

ඇතුළුවීසම් විවර සලසා ඇති විවර තනි මං වීියකදී නම්, එහි පරතර පළල මීටර් 4.5 ක්ද,  සදමං 

වීියකදී නම්, මීටර් 6.5 ක්ද වන අවස්ථාවක එසස් ඇතුළුවීම සහෝ පිටවීම සඳහා ඉඩසදනු සනාලැසබ්. 

     

3. (i) මාර්ගයට මුහුණලා ඇති පළල මීටර් 12.0 ට අඩු ස්ථාන සඳහා සැපයිය යුත්සසත්ස එක් ඇතුළුවීසම් හා 

පිටවීසම් ස්ථානයක් පමණි. 

 

 (ii) පදිංචිය සඳහා වන සංවර්ධන කාර්යයක් සම්බන්ධසයන් වූ විට ස්ථානය තුළ ඇති වාහන නතර කිරීසම් 

අවශයතාව නතර කිරීසම් මඩු 100  ඉක්මවන කල්හි හා සන්වාික සනාවන සංවර්ධන කාර්යයක් 

සම්බන්ධසයන් එම අවශයතාව නතර කිරීසම් මඩු 50 ක් වන කල්හි අවස්ථානුකූලව අවශය වන වාහන 

ගමනාගමනය ඒකාබේධවීසම් අමතර පටුමග සහෝ වාහන රඳවා තබන ඉඩ සැපයිය යුත්සසත්ස වාහන 

ගමනාගමන සැලසුම්කරණ කමිටුව විින් නිර්සේශ කර ඇති පරිදි වාහනවල නිදහස් ධාවනයට ඇතිවන 

බලපෑම අවම වන පරිදිය. 

 

4. පදිංචිය පිණිස සනාවන පාවිච්චියක් සම්බන්ධසයන් වූ විට නතර කිරීසම් මඩු 60 කට වැඩි සංඛ්යාවක්ද, පදිංචිය 

පිණිස  නැතසහාත්ස මිශ්රිත සංවර්ධනය අනුපාතික සංසයෝජනයක් සම්බන්ධසයන් වූ විට කුටි 120 ක්ද සැපයීම 

අවශය වන අවස්ථාව අධිකාරිය විින් වාහන ගමනාගමන බලපෑම් අධයයනසේ තීරණ අනුව සයෝජිත 

සංවර්ධනය සහ්තුසකාට සගන වැඩි වන ගමනාගමන කටයුතු නිසා එවැන්නක් අවශය බව සනාථ වී ඇත්සනම්, 

එවැනි වාර්තාවක නිර්සේශ කර ඇති නිශච්ිත වාහන ගමනාගමන පාලන කටයුතුවල වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

වන පිරිවැය සංවර්ධකයා විින් දරනු ලැබීමට අධිකාරිය කටයුතු සැලැස්විය යුතුය. 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 260 

 

5. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්සවීසම් සහ රථවාහන ගමනාගමන පාලන 

නියමයන්ට සවන්ව කටයුතු කරන බවට සැක කරන යම් සගාඩනැගිල්ලකට ඇතුළුවී පරීක්ෂා කරන සලස 

අධිකාරිය විින් සපාලිිසයන් ඉල්ලා ිටිය හැකිය. 

 

6. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්සවීසම් හැර සවනත්ස යම් කටයුත්සතකට සයාදා ඇතැයි 

දැනගනු ලබන අවස්ථාවක අනුමත රථ නැවැත්සවීසම් ඉඩකඩ ප්රමාණයන්සගන් අඩුවී ඇති එක් එක් රථ 

නැවැත්සවීසම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රු. 20,000/- ක සස්වා ගාස්තුවක් අධිකාරියට අයකළ යුතුය.  එම ගාස්තු 

ඒ කාර්ය සඳහා සයාදාසගන ඇති ඉඩ ප්රමාණය සංවර්ධන අවසර පත්රසේ අනුමත කර ඇති පරිදි වාහන 

නැවැත්සවීසම් ඉඩකඩ බවට නැවත පත්ස සකසරන සතක් දිගටම අය කළයුතුය. 

 

7. “ප්රතිබිම්බිත වීදුරු”  සහෝ සවනත්ස පරාවර්තන ද්රවයයක් ප්රිේධ වීියකට මුහුණලා ිටින සස් යම් 

සගාඩනැගිල්ලක බිම් මහලට පළමු සහෝ සදවන මහල්වලට සවි සනාකළ යුතුය. 

 

8. අධිකාරිය විින් වාහන සීමා කරන ලද ප්රසේශයක් සලස ප්රකාශයට පත්ස කරනු ලැබ ඇති වීි සහෝ ප්රසේශ 

ඇතුළත්ස වන යම් ප්රසේශයක සහෝ වීියක සංවර්ධනය පිණිස උපරිම වාහන නතර කිරීසම් ඉඩකඩ කවසර්දැයි 

නිශ්චිත වශසයන් සවන් සකාට දැන්වීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

9. (i) වීිය සහෝ ප්රසේශය වාහන නතර කිරීසම් ප්රසේශයක් සලස ප්රකාශයට පත්ස කරනු ලැබීසමන් පසුව යම් 

පවත්සනා සංවර්ධනයක් තුළ ඇති ප්රසයෝජනයට ගත්ස සෑම වාහන නතර කිරීසම් මඩුවක් සඳහා වන 

වාර්ික සස්වා ගාස්තුව අධිකාරිය විින් තීරණය සකාට අය කරනු ලැසබ්. 

 

 (ii) සවනත්ස යම් නියමය කුමක් සඳහන්ව තිබුණද සැලසුම් කමිටුසේ ලිඛිත නිර්සේශ මත අධිකාරිය විින්, 

 

    (අ) පරිරය තුළ එවැනි  වැඩ සඳහා අවශය වාහන නතර කිරීසම් මඩු සනාසපයන සහෝ සපයන ලද 

එවැනි ඉඩකඩ තත්ස කාර්යය සඳහා ප්රසයෝජනයට සනාසගන යම් ජාතික මහා මාර්ගයක සහෝ එහි 

සකාටසක වාහන අළුත්සවැඩියාව සහෝ ඔපවත්ස කිරීම කරසගන යන සහෝ 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 261 

 

         (ආ) සැලසුම් කමිටුසේ මතය අනුව වාහන ගමනාගමනයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරන සවනත්ස 

වෘත්සතියක් සහෝ වයාපාරයක් කරසගන යන යම් සංවර්ධන සේපළ අයිතිකරුවන්ට එකී කටයුතු 

නිවැරදි කරන සලස දැන්වීමක් කළ හැකිය. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
සංවර්ධන සැලැසුම   

ඇල්ල  නගර සංවර්ධන බල ප්රසේශය 2018-2030     ඌව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 262 

 

                                                                              

ඇමුණුම් අංක 05 

දර්ශන පථ ආරක්ෂණ කලාප   


