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පිටපත් 

අංකය  

විස් ර  ඉදිරිපත් කල දිනය  නිකුත් කිරීම සඳහො 

අනුමැතිය 

1 වකටුම්පත   

2 වකටුම්පත   
 

 

වමම වේඛනය නිකුත් කරනු ලැබූ පාර්ය්වය  සහ ඉහත සඳහන් කරන ලද කර්තේයන්   අදාල සුවිවය්ෂී 

කාර්යයන් සඳහා පමණක් නිකුත් වකවර්. එය වවනත් කිසිම පාර්ය්වයක් වහෝ වවනත් අරමුණක් සඳහා 

වයාදා වනාගත යුතුය. වවනත් ඕනෑම පාර්යවයක් විසින් වමම ලියවිේවේ සඳහන් දත්ත වහෝ වතාරතුරු 

භාවිතා කරනු ලබන්වන් නම් ඒ සම්බන්ධ කිසියම් වදෝෂයක් වහෝ අපරාදයක් වහ්තුවවන් ආයතනය 

වගකීම  බැදී සිටිනු වනාලැවේ. වමම වේඛනය තුල ආයතනය සතු බුශධිමය වශපල අඩංගු වන අතර 

නිර්වශයයකින් වතාරව කිසිදු වතාරතුරක් ලග තබා ගැනීම වහෝ ඉදිරිපත් කිරීම වනාකල යුතුය.  
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වපරවදන  

ඇඹිලිපිටිය නාගරික සංවර්ධන බල ප්රවශයය තුළ ඉදිරි දයකයක කාලයකදී සංවර්ධන ක යුතු ක්රියාත්මක 

කිරීවම් මාර්වගෝපවශයකත්වය ලබාදීම සදහා වමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කර ඇත. වමම නගර 

සංවර්ධන සැලැස්වම් මුලික අරමුණ වන්වන් සබරගමුව පළාවත් අග නගරය වන රත්නපුර දිස්ික්කවේ 

ප්රධානතම කෘෂි හා වාණිජ් මධයස්ාානය බව  පත්කිරීමයි. වස්වා මධයස්ාාන මුලික කරගත් සංකේපය 

මත පදනම්ව කෘෂිකාර්මික,වාණිජ්, සංචාරක හා කාර්මික වස්වා ආශ්රිත ප්රධාන වස්වා මධයසා්ාන අතර 

අන්තර් සබධතා ඇතිකරමින් නගරවේ ආර්ිකය ඉහළ නැංවීම මුලික අවේක්ෂාව වේ. නාගරික ආර්ිකය 

සංවර්ධනය වමන්ම වභෞතික, සාමාජිය හා පාරිසරික සංවර්ධනය සදහා අදාළ සංවර්ධනයන් ඇතිකිරීම 

සදහා වන උපායමාර්ග හා වයාපෘති හදුනාවගන ඇති අතර එතුළින් නාගරික ජ්නතාව  ජීවත්වීම සදහා සුදුසු 

ව පි ාවක් හා පවතින පරිසර පශධතිය සුරක්ෂා කරමින් ඒ ආශ්රිත වසාබා වසෞන්දර්ය වැඩිදියුණු වූ 

ආකර්ෂණිය නගරයක් බිහිකිරීම අවසාන ඉලක්කය වලස හදුනාවගන ඇත. 
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ස්ූතිය  

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රවශයය සදහා වමම සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරිවම්දි සෘුවව සහ ව්රව අප වවත 

සහවයෝගය ලබාදුන් සම්පත් දායකයන් වවත අපවේ ස්තුතිය පුද කරමු.  

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවේ සභාපති ලලිත් ගමවේ මහතා,  ඇඹිලිපිටිය ප්රාවශයය සභාවේ සභාපති එම්. 

වක්.අමිේ මහතා ඇතුළු නගර සභාවේ හා ප්රාවශයය සියළු කාර්ය මණෞඩලය  ප්රාමව අපවේ ස්තුතිය 

පුදකරමු. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ සභාපතිතුමන්, අධයක්ෂ ජ්නරාේතුමන්, නිවයෝජ්ය අධයක්ෂ ජ්නරාේ 

(සැලසුම්), සංවර්ධන සැලසුම් අංයය හා භුවගෝලීය වතාරතුරු පශධති අංයය වවතින් වමම සංවර්ධන 

සැලසුම සාර්ාකව නිම කිරිම සදහා ලබාදුන් සහවයෝගයක් වවනුවවන් හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරන්වනමු. 

මුලික දත්ත රැස් කිරිවම් අදියවරහි සි  ගැසට් පත්රවයහි පලකිරිම අදියර දක්වා සියළු අදියරයන් වලදි 

සහවයෝගය ලබාදුන් රාජ්ය ආයතන, වපෞශගලික ආයතන හා පුශගලයින් වවත අපවේ ස්තුතිය අවසාන 

වයවයන් පුද කරන්වනමු. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

භූමි හො වගොඩනැගිලි සංවර්ධන උපක්රම හො වරගුලොසි  

පරිච්වේදය 01 

කලොප හො කලොප වරගුලොසි 

1.1 සොමොනය කලොපිකරණ වරගුලොසි  

වර්ෂ 2030 සදහා වයෝජිත ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන දැක්ම වවත ලගා වීම  අදාළව ඝණත්වය මත 

පදනම්ව ප්රධාන කලාප 9 ක් හදුනාවගන ඇත. වමම එක් එක් කලාපය  සුවිවය්ෂී වූ ලක්ෂණ අනුව අනුමත 

භාවිතයන් ඇතුළත් කරමින් සියලු කලාප වල  වපාදු හා එක් එක් කලාපය  සුවිවය්ෂී වන කලාපීය 

වරගුලාසි ඇතුළත් කර ඇත.  

01. ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළ ඇතුළත් කර ඇති සියලු කලාප හා කලාප වල  අදාළ 

වරගුලාසි, වර්ෂ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පණ වත් තුන්වන වගන්තිය  ය වත්  

වර්ෂ 2009 ුවනි මස 11 වන දින අංක 1605/41 ය මින්  රත්නපුර දරණ අතිවිවය්ෂ ගැසට් පත්ර

ම නිලධාරි වශයය  අයත් ්ාවශයය සභා බල ප්රවශයය හා ප්රාක්කවේ ඇඹිලිපිටිය නගරසභා බල ප්රදිස්ි

වකාට්ඨාස කින් සමන්විත වර්ග කිවලෝමී ර්21 150 වශයය  පමණක් මාක නාගරික බල ප්ර මාවේ . 

02. ජ්ාතික වභෞතික සැලසුම් වදපාර්තවම්න්තුව මින් සැලසුම් ප්රවශයය සදහා යාා කාලවේ කරනු ලබන 

ප්රාවශයය සංවර්ධන සැලැසව්ම් නියමු උපවශයයන්  ය ත්ව වමම සැලැසම් බල පැවැත්වේ 

 

03. කිසියම් පුශගලවයකු විසින් යම් ඉදිකිරීමක් සඳහා අනුමැතිය ඉේලා සිටින වි කදි ඒ ඒ කලාපවල 

අනනයතාවය ආරක්ෂා වන පරිදි එහි බාහිර වපනුම සම්බන්ධවයන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින්  වදනු ලබන උපවදස් පරිදි ක්රියාකළ යුතුවේ. 

 

04. වයෝජිත භූමි භාවිත කලාප සැලැස්ම තුළ දැන මත් පිහිටි වගාඩනැිලිවල උස  ,වර්ණය ,ඉදිකිරීම  

ේ වයාදාගන්නා ද්ර ය සහ ගෘහනිර්මාණය සම්බන්ධවයන් වන නවීකරණය කිරීමක් වහෝ වවනස ්

කිරීමක් සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නියම කළ හැකිය. 

05. කිසියම් සා්ානගත වහෝ ඉඩම් කාබැේලක  යාබද වීදිවේ වගාඩනැිලි මාමා හා මාර්ගවල අව  පළල 

ඇමුණුම අංක 01  අනුකූල විය යුතුය. 

 

06. කිසියම් වපාදු අඩිපාරක  පියගැ වපලක  යාබදව පිහි ා ඇති ස්ාානයක් සඳහා වගාඩනැිලි මාමාව  

අඩිපාර මධයවේ සි  මී ර් 2.0  වනාඅඩු විය යුතුය. 

 

07. කිසියම් ස්ාානයක් වහෝ බිම් කැබැේලක් ජ්ල මාර්ගයක  යාබදව පිහි ා ඇති විව ක එහි ජ්ල මාර්ග 

රක්ෂිතය ඇමුණුම් අංක2 අනුකූල විය යුතුය. 
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08. කිසියම් පුශගලවයකු විසින් ඛණිජ් ද්රවය සදහා කරනු ලබන කැණීම් ක යුතු වවනුවවන් අවසර 

ලබාවදනු ලබන කලාපවල කැණීම් ක යුතු අමුණුම් අංක 03 හි සදහන්වන රක්ෂිත  අවයයතාවන්  

අනුකූල විය යුතු අතර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවයන් ලබාගන්නා ලද මුලික සැලසුම් 

නිරාකරණවයන් වතාරව අදාළ කැණීම් ක යුතු සදහා කිසිදු ආයතනයක් අවසර වනාදිය යුතුය. 

 

09. අධිඝණත්ව වාණිජ් කලාපය තුළ ප්රධාන මාර්ගය  යාබදව පිහි ා ඇති ස්ාානයක් සඳහා 

වගාඩනැිලිවල බිම් මහල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ අවසරය ලබා ඇති අවස්ාාවලදී හැර, 

වාණිජ් භාවිතය හැර වවනත් භාවිතයන් සඳහා භාවිතා වනාකළ යුතුය. 

 

10. ආගමික සා්ානවේ වහෝ විවිධ මාදිලිවේ ආගමික ප්රතිමා හා සංවක්ත ඉදිකිරීමත් සඳහා ඉේලුම් කරන 

වි කදී වහෝ ඒ සඳහා යම් වගාඩනැිලිලක භාවිතය වවනස් කිරීම  අදහස් කරන වි කදි අදාළ 

ස්ාානවේ සි  කි.මී.0.5 ක අරයකින් යුත් ප්රවශයය තුළ පදිංි  ජ්නතාවවගන් විවරෝධතාවයක් වනාමැති 

බව අයදුම්කරු සනාාකළ යුතුය.  (අදාළ ්ාම නලිධාරී හා ප්රාවශයය වේකම් වරයාවේ වාර්තා මන්න්) 

 

11. භූමි භාවිත කලාපවල දැන  පවතින සියළු කුඹුරු ඉඩම්/පහත් බිම්/වගුරු බිම් හා හරිත සංවේදී ප්රවශය 

ආශ්රිත සංවර්ධන ක යුතුවලදී අදාළතාවය මත අධිකාරිය විසින් නියමු කරනු ලබන ආයතනයන්වේ 

නිර්වශය ලබා ගැනීම  ක යුතු කළ යුතුය. 

 

12. කලාපිකරණ සැලැස්ම (සිතියම් අංක 1.1) මින් යම් ස්ාානයක් වහෝ වශපලක් යම් විවය්ෂිත 

භාවිතාවක් සදහා පමණක් නම්කර ඇති වි කදී, එම සා්ානය වහෝ වශපල එම නම් කරන භාවිතයන් 

සදහා පමණක් වයාදා ගත යුතුය.  

 

13. සංවර්ධන සැලැස්වම් වරගුලාසි වලින් ආවරණය වනාවන්නා වූ යම් සංවර්ධන ක යුත්තක් වේ නම් 

ඒ සම්බන්ධවයන් තීරණ ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුවේ. 

 

14. වමම නියමතාවල කවර ආකාරවයන් සදහන් වුවද අධිකාරිය විසින් සංවර්ධන සැලැස්වම් අරමුණු ඉටු 

කරගනු පිණිස වහෝ බිම් කට්ටියක් භාවිතය  ගැනීම, කවර වහෝ සංවර්ධන ක්රියාවක්, තහනම් කිරීම 

වහෝ මාමා කිරීම වහෝ නියමතා ලිහිේ කිරීම වහෝ නව නියමතා හදුන්වා  දීම කල හැකි වන්වන්ය.  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

15. කිසියම් බිම් වකා සක පළාත් පාලන බල ප්රවශය වදකක් අතර  හසු වන වස් ඇත්නම්, එම බිම් 

වකා ස එය  ප්රවේයය ලබන පළාත් පාලන බල ප්රවශයය  අයත් යයි සැලවක්. එවස්ම කිසියම් බිම් 

වකා සක් පළාත් පාලන බල ප්රවශය වදකක  අයත් මාර්ග වලින් ප්රවේයය ලැවේ නම් ප්රධාන මාර්ගය 

අයත් බල ප්රවශයය  වමම ඉඩම් කට්ටිය අයත් වන අතර එම මාර්ග වදකම එකම පළලින් යුක්ත වේ 

නම් එම බිම් වකා වස් වැඩි ප්රමාණයක් අයත් පළාත් පාලන බල ප්රවශයය  අයත් යයි සැලකිය යුතුය 

 

16. අධිකාරිය විසින් සුදුසු යයි හැවගන අවස්ාාවකදී කිසියම් ප්රවශයයක් විවය්ෂ සංවර්ධන ප්රවශය වයවයන් 

අර්ානිරුපණය කල හැක. 

17. අධිකාරිය විසින් නම් කරන විවය්ෂ වයාපෘති ප්රවශය තුල කිනම් වහෝ විවය්ෂිත වගාඩනැිේලක් ඉදි 

කිරීම සදහා බිම් වපවදස භාවිතා කිරීම, මාමා කිරීම වහෝ තහනම් කිරීම, වමම සැලැස්වමන් පනවා ඇති 

නිවයෝග, තහනම් ලිහිේ කිරීම වහෝ ප්රවශයය සදහා නියම කර ඇති කාර්යන් ඉටු කර ගැනීම සදහා 

වවනත් වයවස්ාා  පැනවීම වහෝ අධිකාරිය විසින් සිදු කරනු ලැබිය හැක. 

18. යම් ස්ාානයක් වහෝ වශපලක් යම් විවය්ෂිත භාවිතාවන් සදහා නම්කර වනාමැති වි දී කලාපිකරණ 

සැලසුම අනුව එම භාවිතය පිහි ා ඇති කලාපවේ අවසරලත් භාවිත සදහා කිසිදු අවහිරතාවයක් 

වනාවිය යුතුය. 

19. සැලැස්වම් වරගුලාසි බලපවත්වනු ලබන දිනය වන වි , කිසියම් නිතයානුකුලව ක්රියාත්මක කරනු 

ලබන භාවිතයක් එම කලාපය  වනාගැලවේ නම්, එකී භාවිතය කාලය දීර්ඝ කිරීවමන් වහෝ එහි 

වගාඩනැිලි වකා ස් වහෝ යන්ත්ර සුත්ර වයාේත කිරීවමන් වහෝ යාබද ඉඩම් වලින් වකා ස් එකතු 

කිරීවමන් වහෝ කිසියම් වයාපෘතියක  තුඩු වදන ක්රියාකාරකම් සදහා වහෝ අවසර වදනු වනාලැවේ. 

තවද වයෝජිත භුමිය වහෝ වගාඩනැිේල දිින් දිග ම පවත්වාවගන යාම අහිතකර යයි 

හැවගන්වන්නම් එකී වනාගැලවපන භාවිතය නතර කරන වලස  නියම කරනු ලැබිය හැක.  

  

20. යම් කිසි   වශපලක් වහෝ වගාඩනැිේලක් කලාප වදකක  අයත් වේ නම් එම වශපවලහි  වහෝ 

වගාඩනැිේවේ ප්රවේය මාර්ගය අයත් වන කලාපය එම වශපවලහි වහෝ වගාඩනැිේවලහි කලාපය 

වලස සැලකිය යුතුය. 

21. කලාපීකරණ සිතියවම් වපන්වා දී ඇති  මායිම් වබාවහෝ වි  පදනම් වී ඇත්වත් පවතින මහා මාර්ග, 

අතුරු මාර්ග හා  ජ්ල මාර්ග වන අතර එවැනි මායිම් වනාමැති අවස්ාාවකදී සංවර්ධන සැලැස්වම් කලාප 

මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree අනුව වපන්වා දී ඇති X සහ Y ඛණඩාංක පදනම් 

කරගත යුතුය. 

 

22. ස්ීර නාම පුවරු වහෝ වවළද දැන්වීම් ප්රදර්යනය හා ප්රදර්යන පුවරු ප්රදර්යනය කිරීම වහෝ ඉදි කිරීම  

වපර අධිකාරිවේ අවසරය ලබා ගත යුතුය. 
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23. අධිකාරිවේ අනුමැතියකින් වතාරව රක්ෂිත වගාඩනැිලි තුල කිසිදු වවනස් කිරීමක් වහෝ 

අලුත්වැඩියාවක් සිදු වනාකළ යුතුය. 

 

24. සුසන භූමියක වගාඩනැිේලක් ඉදි කිරීවම්දී වහෝ එවැනි වගාඩනැිේලක් සංවර්ධනය කිරීවම්දී සුසන 

භුමි  ආඥා පනවත් සදහන් පරිදි ක යුතු කල යුතුය. 

 

25. ඉඩමක් වහෝ භූමි භාගයක් වසාවහානක් සඳහා වවන් කරනු ලබන වි  නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිවේ අවසරය ලබා ගත යුතුය. 

 

26.   කලාපීකරණ සැලැස්ම මින් නම් කරන ලද එක් එක් කලාපය තුල කිසියම් ඉදිකිරීමක් සිදුකිරීවම්දී, 

ඉදිකිරීම් කළහැකි උපරිම වගබිම් ප්රමාණය වමහි 41 වගන්තිවේ සඳහන් සූත්රය භාවිතවයන් ලබා ගත 

යුතුය. 

 

27. විවය්ෂ ස්ාානයක ඇති පාරිසරික ව පි ාව ආරක්ෂා කිරීම හා පවත්වාවගන යාම  සදහා රක්ෂිත වහෝ 

බාධක කලාප වවන්කිරීම පිළිබඳ අවසාන තීරණය නා.සං.අධි. මන්න් සිදු කරනු ලබයි. 

 

28. සංවර්ධන බලපත්රයකින් අනුමත කරනු ලැබූ භාවිතයක් හැර යම් ස්ාානයක් වහෝ වගාඩනැිේලක් 

කිසිදු පුශගලවයකු විසින් වවනත් භාවිතයක  වනාගත යුතුය  

 

29. ස්ිර නාමපුවරු වහෝ වවළද දැන්වීම් සවිකිරීම වීියක  ලම්බකව වහෝ වගාඩනැිේවේ බාහිර 

වපනුම  බාධාවක් වනාවන පරිදි විය යුතුය. ස්ිර නාමපුවරු වහෝ වවළද දැන්වීම් සවිකිරීවම්දී භූමිය  

ලම්බකව උස මී ර් 3.5 ක උසකින් ස්ාාපනය විය යුතු අතර, දැන්වීම් පුවරුවේ උපරිම උස මී ර් 1.5 

ක් විය යුතුය. රා වාහන තදබදය ඇතිකරන වාහන අනතුරුවල  තුඩුවදන ආකාරය  වහෝ ස්වභාවික 

දර්යනය  බාධාවන වලස මායිම් තාේපවල, ඉවුරුවල, දැන්වීම් පුවරු වහෝ නාමපුවරු සවිකිරීම තහනම් 

වේ. 

 

30. අන්තරාදායක, විෂ හා දූෂණ කාරක කර්මාන්ත වහෝ වයාපාර ඉදි කිරීම වහෝවයාේත කිරීම සදහා 

අධිකාරිය මන්න් විවය්ෂ අනුමැතියක් ලබා ගත යුතුය. 
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5 

සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

31. කලාපිකරණ සැලැස්වම් ඇතුළත් යම්කිසි ප්රවශයයක් කලාප වදකක  වඩා වැඩි ගණනක  

අයත්වන අවස්ාාවක යුක්ති සහගතව සංවර්ධන සැලැස්වම් අරමුණු වල  අනුව වඩාත් සමීප 

කලාපය  එම ප්රවශයය ඇතුලත් වස් සැලකීම නිතයානුකුල වන්වන්ය. 

 

32. කලාපයන් තුළ  ආදාළ මාමාවන් පිළිබද ගැ ළුවක් ඇති වූ අවස්ාාවක ඒ පිළිබද අවසාන නිගමනය 

ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව පැවවත්. 

33. කලාප සාධකය තුළින් නගරවේ අවේක්ෂිත ආකෘතිය  හානියක් වනාවන පරිදි  සිදුවන සංවර්ධන 

ක යුතු සදහා අවසරලත් වගබිම් ප්රමාණය තීරණය වකවර්. 

34. යම් බිම් වකා සක් වහෝ වේවදාර ඉඩකඩමක් නිය්ි ත භාවිතයක් සදහා වවන් කර ඇති තැන්  හී 

කිසිවවකු ත් එම  ඉඩම් භාවිතය වවනස් කිරීම  ඉඩ වනාමැත. එවහත් සැලසුම් කමිටුවේ නිර්වශය 

මත නා. සං. අධි. සභාපතිතුමාවේ අනුමැතිය ඇතිව පහත කරුණු සම්පුර්ණ වේ නම් පළාත් පාලන 

ආයතනය  වම්වා වවනස් කිරීම ගැන සලකා බැලිය හැක.  

1. එම භාවිතයන් ප්රවශයවේ ඇති පහසුකම් වල  අවහිරතාවයක් සිදු වනාවිය යුතුය  

2. එම භාවිතයන් වාහන ධාවනය සම්බන්ධ ගැ ළු ඇති වනාකළ යුතුය  

3. එම භාවිතයන් මින් පරිසර දුෂණය වීවමන් වසෞඛය උවදුරු ඇති කිරීම මින් පරිසරවේ 

අනුකුලතවයන්  බාධාවක් වනාවිය යුතුය  

4. ඉඩම් ප්රමාණය අපරවයුහ පහසුකම් සැලමාම  ප්රමාණවත් විය යුතුය  

5. ි න්වනන් සහ වවනත් උවදුරු වලින් ආරක්ෂා වීම සදහා ප්රමාණවත් විධි විධාන සලසා තිබිය යුතුය  

6. ගස් කැපීවමන්, අතු කැපීවමන් වහෝ ශවේයාකාරව ස්වභාවික වෘක්ෂ ලතා විනාය කිරීවමන් එම 

ප්රවශයවේ භූ දර්යන ලක්ෂණ වල  වවනසක් වනාකළ යුතුය  

7. එම භාවිතයන් ඇති ප්රවශයවේ ඇති වගාඩනැිලි, කදු, ඓතිහාසික සහ පුර විදයාත්මක 

වටිනාකමක් ඇති ස්මාරක වල  වවනසක් වහෝ සිදු වනාකළ යුතුය 

35. සංවර්ධන සැලැස්වම් නම් කරන ලද කලාපයන්හි සංවර්ධන ඝනත්වය  සදහා කලාප සංගුණකය (Zone 

Factor) පදනම් වී ඇත. තවද කලාප සංගුණකය ගණනය කිරීවම්දී පහත සදහන් කරුණු පදනම් වී ඇත  

1. පාරිසරික හා සංස්කෘතික සංවේදීතාවය  

2. අදාල කලාපවේ යටිතල පහසුකම් වල ප්රමණත්වය  

3. භූවගෝලීය සාධක, ජ්න ඝණත්වය ඇතුළු ඒ හා සමාන කරුණු මත පදනම් වූ අදාල කලාපවේ 

සංවර්ධන දරාගැනීවම් හැකියාවවපාදු එළිමහන් උදයාන, විවනෝද ක යුතු අවකාය සදහා දැන  

භාවිතා වන හා හදුනාවගන ඇති ප්රවශය එම ක යුතු සදහා පමණක් අවසර වදනු ලැවේ. 

 

36. රක්ෂිත ේරවශය, විවය්ෂ  රක්ෂිත ේරවශය සදහා කලාප සංගුණකය අදාල වනාවේ .එහිදී එම කලාප 

සදහා අදාල වන කලාප වරගුලාසි පමණක් වලංගු වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

37. යම් විවය්ෂ අවස්ාාවන්හී දී  වහෝ අනාගතවේ ඇති විය හැකි සංවර්ධනයන් වහ්තු වකා  වගන 

කලාප සංගුණකය අඩු වහෝ වැඩි කිරීවම් පුර්ණ බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු වේ. 

 
 

38. සංවර්ධන සැලැස්ම  අදාලව සංවර්ධන ක යුත්තක් සදහා අනුමැතිය ලබා වදන මුළු වගබිම් 

ේරමාණය ගණනය සදහා පහත සුත්රය භාවිතා කල යුතුය 

 

39. සංවර්ධන ක යුතු සදහා අනුමැතිය ලබා වදන “මුළු වගබිම් ප්රමාණය” තීරණය කිරීවම්දී ගැ ළු පැන 

නින අවස්ාා වල ඒ සම්බන්ධවයන් අවසාන තීරණය ලබා දීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු වේ 

40.   ආගමික වගාඩනැිලි හා සංවක්ත ඉදිකිරීම් සඳහා වපාදු  වරගුලාසි අංක   .7.2.3 ) Vii ) අනුව ක යුතු 

කළ  යුතුය. 

41.   සියළු සංවර්ධන ක යුතු 1986 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය සැලැසුම් හා වගාඩනැිලි වරගුලාසි 

නිවයෝග හා එහි සංවයෝධනයන්  අනුකූල විය යුතුය.  

42. හරිත සංරක්ෂණ කලාපය තුළ දැන  පවතින උස්බිම් ආය්රිතව  ( කුඹුරු ඉඩම් ,වගුරු බිම්,පහත්බිම් 

වනාවන )වන්වාසික අවය්යතා මත  30% බිම් ආවරණ අනුමැතිය  ය ත්ව හා අව  වබදුම් මාමාව 

පර්චස්  40ත වනාඅඩු ස්ාානයන්හි පාරිසරික බලපෑම් ඇතිවනාවන පරිදි ඉදිකිරීම් සිදුකිරීම සදහා මුලික 

සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය  ය ත්ව අවසර වදනු ලැවේ  
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1.2කලොපීය සිතියම  
 

වර්ෂ 2030 සදහා වයෝජිත ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් ඉලක්කගත සංවර්ධන දැක්ම වවත 

ලගාවීම සදහා මුලික අරමුණු හා පරමාර්ා හා සියලු හදුනාගත් උපායමාර්ග මත පදනම්ව  භුමි භාවිතය සදහා  

කලාපිකරණය වයාදාවගන ඇත. 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රවශයය සදහා සකස් කර ඇති වමම සැලැස්වම් කලාපිකරණය ඝණත්වය මත 

පදනම්ව සිදුකර ඇත. වමහිදී වර්තමානවේ පවතින ප්රවණතා අධයනය කරමින් වස්ම වයෝජිත වයාපෘති, 

පාරිසරික සන්වවධි ප්රවශය, ප්රවශයවේ පරිපාලන හා මහජ්න අදහස් සියේල මත පදනම්ව ඝණත්වය මත 

කලාපිකරණය සිදුකර ඇත. එහිදී හදුනාගත් ඝණත්ව කලාප අතරින් 2030 සදහා වයෝජිත නගර සංවර්ධන 

දැක්ම  අදාළව විවය්ෂිත භාවිත කලාප 9ක් හදුනාවගන ඇත. ඒ අනුව හදුනාගත් සංවර්ධන ප්රවණතා හා 

ඝණත්වය වමන්ම සංවර්ධන සැලස්වම් සංකේපය වන වාණිජ්, කෘෂිකාර්මික,සංචාරක හා කර්මාන්ත වස්වා 

මධයස්ාාන අතර අන්තර් සබධතා ඇතිකරමින් පණ වපවීම  අවේක්ෂිත නගරයක් කිරීම මුලික කරගනිමින් 

කලාප හදුනාවගන ඇති අතර භාවිතය විවය්ෂිත කරමින් එක් එක් කලාප සදහා නම් භාවිතා කර ඇත 

(සිතියම් අංක 1.1) 

1. වාණිජ් කලාපය  01  

2. වාණිජ් කලාපය  02  

3. ආයතනික කලාපය  

4. සංචාරක වස්වා කලාපය  

5. කෘෂි වස්වා කලාපය  

6. කර්මාන්ත කලාපය  

7. මියර් වන්වාසික කලාපය 

8. වන්වාසික කලාපය  

9. හරිත සංරක්ෂණ කලාපය  
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සිතියම් අංක  1.1: කලාපිකරණ සැලැස්ම  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1.3විවය්ෂි  කලොප සදහො වරගුලොසි  

වර්ෂ 2030 සදහා වයෝජිත ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළ අවේක්ෂිත දැක්ම වවත ලගාවීම  

අදාළව හදුනාවගන ඇති විවය්ෂිත කලාප නවය සදහා එක් එක් කලාපය තුළින් අවේක්ෂිත සුවිවය්ෂී ලක්ෂණ 

මුලික කරගනිමින් නගර සංවර්ධන දැක්ම වවත ලගාවීම අදාළව කලාප වල  විවය්ෂිත ලක්ෂණ, අනුමත 

භාවිත හා සුවිවය්ෂී වන වරගුලාසි හදුනාවගන ඇත. 

1.3.1 වොණිජ කලොපය I සදහො විවය්ෂි  වරගුලොසි 

වගු අංක  1.1: වාණිජ් කලාපය I සදහා විවය්ෂිත වරගුලාසි  

කලොප අංකය 01 
සංවර්ධන කලොපය වාණිජ් කලාපය I 

කලොප අර්ථකථනය වමම කලාපය ස්ාාපිත කිරීවමන් අවේක්ෂිත කරනුවේ ඇඹිලිපිටිය  

නගර මධයය ප්රවශයය  විවිධ වස්වා ලබාගැනීම සදහා පැමිවණන 

ජ්නතාව  පහසු වන පරිදි හා පවතින වාණිජ් ඉේලුම මුලික 

කරගනිමින් නගරවේ වාණිජ් ක්වෂ්ත්රය ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් ඒකරාය 

කිරීවමන් වාණිජ් කලාපයක් බව  පත් කිරීම 

මොයිම්  වමම කලාපවේ මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree X 

සහ Y එනම් අක්ෂාංය, වශයාංය සහිතව ඛණඩාංක තලයන් (GPS-

WGS-1984)  ඇමුණුම් අංක 6.1 හි සදහන් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 3 

අනුමත උස මාමාව පිහිටි වපාවළාවේ උස මට් වම් සි  උපරිම උස මී ර් 45යී  

අනුමත බිම් කට්ටි ආවරණය. 0.8 (80%) 

කලාපය  අදාළ වපාදු නියමතා.  

i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මී ර් 150 (පර්චස් 6) 

 

ii. ආගමික වගාඩනැිලි හා සංවක්ත ඉදිකිරීම් සඳහා සාමානය 

කලාපීයකරන වරගුලාසි අංක.              අනුව ක යුතු කළ  

යුතුය. 

iii. සියළු සංවර්ධන ක යුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය 

සැලැසුම් හා වගාඩනැිලි වරගුලාසිවල  අනුකූල විය යුතුය. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වගු අංක  1.2: වාණිජ් කලාපය I සදහා අනුමත භාවිතයන්  

අංක  අනුම  භොවි යන් වවනත් කරුණු 

i.  සියළුම වාණිජ් වස්වා  
සුපිරි වවළඳසැේ, සුපිරි වාණිජ් සංකීර්ණ 

- 

- 

ii.  වහෝ ේ, ආපනයාලා, උත්සව යාලා ,ලැගුම්හේ  - 

iii.  සිනමායාලා, සම්මන්ත්රණ යාලා, රංග යාලා, මහජ්න චතුරස්ර   - 

iv.  වපෞශගලික වරෝහේ, ඔසුහේ, රසායනාගාර වස්වා - 

v.  අධයාපන ආයතන, මුද්රණාල  - 

vi.  වෘත්තීය කාර්යාල, වාණිජ් කාර්යාල - 

vii.  රාවාහන නැවතුම් ස්ාාන, රාවාහන අංගන - 

viii.  බැංකු හා මුලය ආයතන, රක්ෂණ ආයතන   - 

ix.  නාගරික උදයාන - 

x.  වන්වාසික වගාඩනැිලි - 

xi.  කෘෂි නිෂ්පාදන ආශ්රිත ඇුරුම් කර්මාන්ත හා ඇසුරුම් කර්මාන්ත ව.මි.100  අඩු  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1.3.2 වාණිජ් කලාපය II 

වගු අංක 1.3 :වාණිජ් කාලපය I I සදහා විවය්ෂිත වරගුලාසි  

කලොප අංකය. 02 

සංවර්ධන කලොපය වාණිජ් කාලපය I I 

කලොප අර්ථකථනය. වමම කලාපය ස්ාාපිත කිරීවම් අරමුණ වන්වන් නගර මධයය 

ප්රවශයය  අමතරව වාණිජ් වස්වා තවදුර ත් පුළුේ කිරීම  අවයය 

ඉඩ පහසුකම් සපුරාවදමින් අධි ඝනත්ව වාණිජ් කලාපයක් බව  

පත්කිරීම 

මොයිම්  වමම කලාපවේ මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree X 

සහ Y එනම් අක්ෂාංය, වශයාංය සහිතව ඛණඩාංක තලයන් (GPS-

WGS-1984)  ඇමුණුම් අංක6.2 හි සදහන් කර ඇත. 

කලොප සංගුණකය 2 

අනුම  උස සීමොව පිහිටි වපාවළාවේ සි  උපරිම උස මී ර් 30 යි 

අනුම  බිම් කට්ටි ආවරණය. 0.8 (80%) 

කලොපයට අදොළ වපොදු 

නියම ො. 

i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මී ර් 150 (පර්චස් 6) 

 

ii. ආගමික වගාඩනැිලි හා සංවක්ත ඉදිකිරීම් සඳහා සාමානය 

කලාපීයකරන වරගුලාසි අංක. 7.2.3 (vii) අනුව ක යුතු කළ  යුතුය. 

 

iii. සියළු සංවර්ධන ක යුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය 

සැලැසුම් හා වගාඩනැිලි වරගුලාසිවල  අනුකූල විය යුතුය 

 

වගු අංක 1. 4: වාණිජ් කලාපය II සදහා අනුමත භාවිතයන්  

අනුම  භොවි යන් වවනත් කරුණු 
1. 0 ඉහත වාණිජ් කලාපය I තුළ අවසර වදන ලද භාවිතයන් - 
2.  වතාග ගබඩා  - 
3.  ඉන්ධන පිරවුම්හේ, වමෝ ර් රා අලුත්වැඩියා කරන සා්ාන , වාහන 

වස්වා ස්ාාන  
- 

4.  ක්රීඩාංගණ, ගෘහස්ා ක්රීඩාංග  - 
5.  කෘෂි නිෂ්පාදන ආශ්රිත ඇුරුම් කර්මාන්ත හා ඇසුරුම් කර්මාන්ත ව.මි. 150  අඩු  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1.3.3 ආය නික කලොපය 

වගු අංක 9. 5: ආයතනික කලාපය සදහා විවය්ෂිත වරගුලාසි  

කලොප අංකය. 03 

සංවර්ධන කලොපය ආයතනික කලාපය 

කලොප අර්ථකථනය. වමම කලාපය ස්ාාපිත කිරීවම් අරමුණ වන්වන් නගරවේ ප්රධාන 

පරිපාලන ආයතන වමම කලාපය තුළ  ඒකරාය කිරීවමන් 

ආයතනික  කලාපයක් බව  පත්කිරීම. 

මොයිම්  වමම කලාපවේ මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree X 

සහ Y එනම් අක්ෂාංය, වශයාංය සහිතව ඛණඩාංක තලයන් (GPS-

WGS-1984)  ඇමුණුම් අංක6.3 හි සදහන් කර ඇත. 

කලොප සංගුණකය 2.2 

අනුම  උස සීමොව පිහිටි වපාවළාවේ සි  උපරිම උස මී ර් 30 යි 

අනුම  බිම් කට්ටි ආවරණය. 0.65  

කලොපයට අදොළ වපොදු 

නියම ො. 

i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මී ර් 150 (පර්චස් 6) 

 

ii. ආගමික වගාඩනැිලි හා සංවක්ත ඉදිකිරීම් සඳහා සාමානය 

කලාපීයකරන වරගුලාසි අංක.   7.2.3 (vii)            අනුව ක යුතු 

කළ  යුතුය. 

 

iii. සියළු සංවර්ධන ක යුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය 

සැලැසුම් හා වගාඩනැිලි වරගුලාසිවල  අනුකූල විය යුතුය 

 

වගු අංක  1.6: ආයතනික කලාපය සදහා අනුමත භාවිතයන්   

අනුම  භොවි යන් වවනත් කරුණු 

i.  රාජ්ය හා අර්ධ රාජ්ය ආයතන/ කාර්යාල සංකීර්ණ/ වෘත්තීය 
පුහුණු ආයතන 

- 

ii.  ශ්රවණාගාර/ සම්මන්ත්රණ යාලා - 
iii.  මහජ්න චතුරස්ර   - 

iv.  ඔසුහේ, රසායනාගාර වස්වා - 

v.  අධයාපන ආයතන  - 

vi.  රාවාහන නැවතුම් ස්ාාන, රාවාහන අංගන - 

vii.  ක්රීඩාපිටි,ගෘහස්ා ක්රීඩාංගන, නාගරික උදයාන - 

viii.  මහේ නිවාස, නිල නිවාස, වන්වාසික වගාඩනැිලි - 

ix.  බැංකු හා මුලය ආයතන - 

x.  වාණිජ් ආයතන  ව.මි. 100    අඩු  

xi.  වහෝ ේ හා ආපනයාලා  ව.මි. 100    අඩු 

xii.  කෘෂි නිෂ්පාදන ආශ්රිත ඇුරුම් කර්මාන්ත හා ඇසුරුම් කර්මාන්ත ව.මි. 100   අඩු  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1.3.4 සංචොරක කලොපය  

වගු අංක 1.7: සංචාරක  කලාපය සදහා වන විවය්ෂිත වරගුලාසි  

කලොප අංකය. 04 

සංවර්ධන කලොපය සංචාරක  කලාපය. 

කලාප අර්ාකානය. වමම කලාපය ස්ාාපිත කිරීවමන් අවේක්ෂිත කරනුවේ සංචාරක 

ක යුතු ආශ්රිත වස්වා පහසුකම් අවයය ප්රමාණවයන් සා්ාපිත කරමින් 

සංචාරක කලාපයක් බව  පත්කිරීම 

මායිම්  වමම කලාපවේ මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree X 

සහ Y එනම් අක්ෂාංය, වශයාංය සහිතව ඛණඩාංක තලයන් (GPS-

WGS-1984)  ඇමුණුම් අංක 6.4  හි සදහන් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1 

අනුමත උස මාමාව පිහිටි වපාවළාවේ සි  උපරිම උස මී ර් 21 යි 

අනුමත බිම් කට්ටි ආවරණය. 0.7 

කලාපය  අදාළ වපාදු නියමතා. i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මී ර් 150 (පර්චස් 6) 

 

ii. ආගමික වගාඩනැිලි හා සංවක්ත ඉදිකිරීම් සඳහා සාමානය 

කලාපීයකරන වරගුලාසි අංක.              අනුව ක යුතු කළ  

යුතුය. 

 

iii. සියළු සංවර්ධන ක යුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය 

සැලැසුම් හා වගාඩනැිලි වරගුලාසිවල  අනුකූල විය යුතුය 

 

වගු අංක 1. 8: සංචාරක කලාපය සදහා අනුමත භාවිතයන් 

අනුම  භොවි යන් වවනත් කරුණු 

i.  සංචාරක වහෝ ේ/ ජ්ල ත ාක/සංචාරක වතාරතුරු මධයස්ාාන 

/සංචාරක කදවුරු බිම්  

- 

ii.  සතුටු උයන්/ කුඩා පරිමාණ සත්ව උදයාන/හරිත උදයාන /ගෘහසා් 

හා විවෘත ක්රීඩාංගණ  

- 

iii.  ඉහත වාණිජ් කලාපය II තුළ අවසර වදන ලද සියලු භාවිතයන් - 

iv.  කෘෂි නිෂ්පාදන ආශ්රිත ඇුරුම් කර්මාන්ත හා ඇසුරුම් කර්මාන්ත ව. මි. 150     අඩු  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1.3.5 කෘෂි වස්වො කලොපය  

වගු අංක 1.  9: කෘෂි වස්වා කලාපය සදහා විවය්ෂිත වරගුලාසි   

කලොප අංකය. 05 

සංවර්ධන කලොපය කෘෂි වස්වා කලාපය 

කලාප අර්ාකානය. වමම කලාපය ස්ාාපිත කිරීවමන් අවේක්ෂිත කරනුවේ ඇඹිලිපිටිය 

නගරවේ කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් ප්රමුඛ වූ මධයම ඝණත්ව 

කෘෂිකාර්මික කලාපයක් බව  පත්කිරීම. 

මායිම්  වමම කලාපවේ මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree X සහ 

Y එනම් අක්ෂාංය, වශයාංය සහිතව ඛණඩාංක තලයන් (GPS-WGS-

1984)  ඇමුණුම් අංක 6.5හි සදහන් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1 

අනුමත උස මාමාව පිහිටි වපාවළාවේ සි  උපරිම උස මී ර් 21 යි 

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවරණය. 

0.65 උපරිමය දක්වා. 

කලාපය  අදාළ වපාදු 

නියමතා. 

i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මී ර් 303 (පර්චස් 12) 

 

ii. ආගමික වගාඩනැිලි හා සංවක්ත ඉදිකිරීම් සඳහා සාමානය 

කලාපීයකරන වරගුලාසි අංක. 7.2.3 (vii)              අනුව ක යුතු කළ  

යුතුය. 

 

iii. සියළු සංවර්ධන ක යුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය සැලැසුම් 

හා වගාඩනැිලි වරගුලාසිවල  අනුකූල විය යුතුය 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වගු අංක  1.10: කෘෂි වස්වා කලාපය සදහා අනුමත භාවිතයන් 

අනුම  භොවි යන් වවනත් කරුණු 

i. 0 පැල තවාන්, අභිජ්නන මධයස්ාාන - 

ii.  ගබඩා සංකීර්ණ  

iii. 2 සුපිරි වවළඳසැේ, සුපිරි වාණිජ් සංකීර්ණ,වහෝ ේ  - 

iv. 3 ආපනයාලා, උත්සව යාලා,ලැගුම්හේ  - 

v. 4 ඉන්ධන පිරවුම්හේ, වමෝ ර්රා අලුත්වැඩියා කරන සා්ාන, වාහන 

වස්වා ස්ාාන  

- 

vi. 6 වවදය ප්රතිකාර මධයස්ාාන, ඔසුහේ,රසායනාගාර වස්වා  - 

vii.  පාසේ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන, පුහුණු මධයසා්ාන  - 

viii.  අධයාපන ආයතන, මුද්රණාල  ව.මි.600ට අඩු  

ix. 8 රාවාහන නැවතුම් ස්ාාන, රාවාහන අංගන - 

x. 1
0 
බැංකු හා මුලය ආයතන, රක්ෂණ ආයතන   - 

xi. 1
1 
ගෘහසා් හා විවෘත ක්රීඩාංගණ , නාගරික උදයාන - 

xii.  සත්ව නිෂ්පාදන කර්මාන්ත  ව.මි.150ට අඩු  

xiii. 1
2 
වන්වාසික වගාඩනැිලි  - 

xiv.  කෘෂි නිෂ්පාදන ආශ්රිත ඇුරුම් කර්මාන්ත හා ඇසුරුම් කර්මාන්ත ව.මි.600 ට අඩු  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1.3.6 කර්මොන්  කලොපය  

වගු අංක  1.11: කර්මාන්ත  කලාපය සදහා වන විවය්ෂ වරගුලාසි  

කලොප අංකය. 06 

සංවර්ධන කලොපය කර්මාන්ත  කලාපය 

කලාප අර්ාකානය. වමම කලාපය ස්ාාපිත කිරීවමන් අවේක්ෂිත කරනුවේ වියාල, 

මධයම, හා කුඩා පරිමාණවේ අගය එක්කරන කර්මාන්ත හා 

අවනකුත් පරිසර හිතකාමී කර්මාන්ත ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් ඒකරාය 

වූ කර්මාන්ත කලාපයක් බව  පත්කිරීම. 

මායිම්  වමම කලාපවේ මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree X 

සහ Y එනම් අක්ෂාංය, වශයාංය සහිතව ඛණඩාංක තලයන් (GPS-

WGS-1984)  ඇමුණුම් අංක 6.6 හි සදහන් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1 

අනුමත උස මාමාව පිහිටි වපාවළාවේ සි  උපරිම උස මී ර් 15 යි 

අනුමත බිම් කට්ටි ආවරණය. 0.5 

කලාපය  අදාළ වපාදු නියමතා. i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මී ර් 2023 (පර්චස් 80) 

 

ii. ආගමික වගාඩනැිලි හා සංවක්ත ඉදිකිරීම් සඳහා සාමානය 

කලාපීයකරන වරගුලාසි අංක. 7.2.3 (vii)              අනුව ක යුතු 

කළ  යුතුය. 

 

iii. සියළු සංවර්ධන ක යුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය 

සැලැසුම් හා වගාඩනැිලි වරගුලාසිවල  අනුකූල විය යුතුය 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වගු අංක  1.12: කර්මාන්ත කලාපය සදහා අනුමත භාවිතයන් 

අනුම  භොවි යන් වවනත් කරුණු 

1. 2 මහා පරිමාණ, මධයම පරිමාණ හා සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත ගබඩා 

සංකීර්ණ (අමුද්රවය හා නිෂ්පාදන)  

- 

2. 3 ආපනයාලා - 

3. 6 වවදය ප්රතිකාර මධයස්ාාන - 

4.  නිල නිවාස - 

5.  ප්රතිචක්රීකරණ මධයස්ාාන  

6. 8 උදයාන හා හරිත බිම් - 

7. 1

0 

රාවාහන නැවතුම් ස්ාාන  - 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1.3.7 මිශ්ර වන්වොසික  කලොපය 

වගු අංක 1. 13: මිශ්ර වන්වාසික  කලාපය සදහා වන විවය්ෂිත වරගුලාසි  

කලාප අංකය. 07 

සංවර්ධන කලාපය මිශ්ර වන්වාසික  කලාපය. 

කලාප අර්ාකානය. වමම කලාපය ස්ාාපිත කිරීවම් අරමුණ වන්වන් වන්වාසික හා මිශ්ර 

සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් ඇතුළත්ව මිශ්ර වන්වාසික කලාපයක් බව  

පත්කිරීම. 

මායිම්  වමම කලාපවේ මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree X 

සහ Y එනම් අක්ෂාංය, වශයාංය සහිතව ඛණඩාංක තලයන් (GPS-

WGS-1984)  ඇමුණුම් අංක 6.7 හි සදහන් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1 

අනුමත උස මාමාව පිහිටි වපාවළාවේ සි  උපරිම උස මී ර් 15 යි 

අනුමත බිම් කට්ටි ආවරණය. 0.65 - වන්වාසික, වවනත් -  0.7 

කලාපය  අදාළ වපාදු නියමතා. i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මී ර් 303 (පර්චස් 12) 

 

ii. ආගමික වගාඩනැිලි හා සංවක්ත ඉදිකිරීම් සඳහා සාමානය 

කලාපීයකරන වරගුලාසි අංක. 7.2.3 (vii)                           අනුව 

ක යුතු කළ  යුතුය. 

 

iii. සියළු සංවර්ධන ක යුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය 

සැලැසුම් හා වගාඩනැිලි වරගුලාසිවල  අනුකූල විය යුතුය 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

වගු අංක 1. 14: මිශ්ර වන්වාසික කලාපය සදහා අනුමත භාවිතයන්  

 

අනුම  භොවි යන් වවනත් කරුණු 

1. 3 වහෝ ේ, ආපනයාලා, උත්සව යාලා ,ලැගුම්හේ  - 

2. 4 ඉන්ධන පිරවුම්හේ, වමෝ ර් රා අලුත්වැඩියා කරන සා්ාන ,

වාහන වස්වා ස්ාාන  

- 

3. 6 වරෝහේ, වපෞශගලික වරෝහේ , වවදය ප්රතිකාර මධයස්ාාන, 

ඔසුහේ, රසායනාගාර වස්වා 

- 

4.  වෘත්තීමය කාර්යාල හා වාණිජ් කාර්යාල  

5.  දිවා සුරැකුම් මධයසා්ාන හා ළදරු පාසැේ  ,පාසේ ,  අධයාපන 

ආයතන  

- 

6. 8 රාවාහන නැවතුම් ස්ාාන, රාවාහන අංගන - 

7. 1

0 

බැංකු හා මුලය ආයතන, රක්ෂණ ආයතන   - 

8. 1

1 

ගෘහසා් හා විවෘත ක්රීඩාංගණ   , නාගරික උදයාන - 

9. 1

2 

වන්වාසික වගාඩනැිලි  ,මහේ නිවාස  - 

10.  වේකරි - 

11.  කෘෂි නිෂ්පාදන ආශ්රිත ඇුරුම් කර්මාන්ත හා ඇසුරුම් කර්මාන්ත ව.මි. 500  අඩු   

12.  ගෘහ ආශ්රිත කර්මාන්ත ව.මි. 100  අඩු  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

1.3.8 වන්වොසික කලොපය  
 

වගු අංක  1.15: වන්වාසික  කලාපය සදහා වන විවය්ෂිත වරගුලාසි  

කලොප අංකය. 08 

සංවර්ධන කලොපය වන්වාසික  කලාපය. 

කලාප අර්ාකානය. වමම කලාපය ස්ාාපිත කිරීවම් අරමුණ වන්වන් ඇඹිලිපිටිය නාගරික 

ජ්නතාව  වාසස්ාානය  සුදුසු යටිතල පහසුකම් සහිත වන්වාසික 

කලාපයක් බව  පත්කිරීම  

මායිම්  වමම කලාපවේ මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree X 

සහ Y එනම් අක්ෂාංය, වශයාංය සහිතව ඛණඩාංක තලයන් (GPS-

WGS-1984)  ඇමුණුම් අංක 6.8 හි සදහන් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1 

අනුමත උස මාමාව පිහිටි වපාවළාවේ සි  උපරිම උස මී ර් 10 යි 

අනුමත බිම් කට්ටි ආවරණය. 0.65  

කලාපය  අදාළ වපාදු නියමතා. i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මී ර් 303 (පර්චස් 12) 

 

ii. ආගමික වගාඩනැිලි හා සංවක්ත ඉදිකිරීම් සඳහා සාමානය 

කලාපීයකරන වරගුලාසි අංක.  7.2.3 (vii)                                       අනුව 

ක යුතු කළ  යුතුය. 

 

iii. සියළු සංවර්ධන ක යුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය 

සැලැසුම් හා වගාඩනැිලි වරගුලාසිවල  අනුකූල විය යුතුය 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

වගු අංක 1. 16 : වන්වාසික කලාපය සදහා අනුමත භාවිතයන්  

 

අනුම  භොවි යන් වවනත් කරුණු 

1. 0 වන්වාසික වගාඩනැිලි, නිවාස වයාපෘති - 

2.  වවදය ප්රතිකාර මධයස්ාාන, ඔසුහේ - 

3.  දිවා සුරැකුම් මධයසා්ාන හා ළදරු පාසේ, පාසේ, අධයාපන 

ආයතන 

- 

4. 3 ආපනයාලා - 

5. 4 වමෝ ර් රා අලුත්වැඩියා කරන ස්ාාන , වාහන වස්වා ස්ාාන  - 

6. 8 රාවාහන නැවතුම් ස්ාාන, රාවාහන අංගන - 

7. 1
1 
ගෘහසා් හා විවෘත ක්රීඩාංගණ , නාගරික උදයාන,  ජ්ල ත ාක - 

8.  වාණිජ් ආයතන ව.මි. 150  අඩු  

9.  වහෝ ේ ව.මි. 150  අඩු 

10.  වේකරි  

11.  ගෘහ ආශ්රිත කර්මාන්ත ව.මි. 100 අඩු  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

1.3.9 හරි  සංරක්ෂණ කලොපය  

වගු අංක1.17: හරිත සංරක්ෂණ  කලාපය සදහා විවය්ෂිත වරගුලාසි  

කලාප අංකය. 09 

සංවර්ධන කලාපය හරිත ආරක්ෂිත  කලාපය. 

කලාප අර්ාකානය. වමම කලාපය ස්ාාපිත කිරීවම් අරමුණ වන්වන් ඇඹිලිපිටිය නගරය 

තුළ පවතින වැේ, ඇළ, ගංගා, වතත්බිම් හා කුඹුරු ඇතුළත් සංවේදී 

පාරසරික කලාපයන් ආරක්ෂා කරමින් එකී ප්රවශය ආරක්ෂා කිරීම 

මුලික කරගනිමින් හරිත ආරක්ෂිත කලාපයක් බව  පත්කිරීම. 

මායිම්  වමම කලාපවේ මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree X 

සහ Y එනම් අක්ෂාංය, වශයාංය සහිතව ඛණඩාංක තලයන් (GPS-

WGS-1984)  ඇමුණුම් අංක 6.9 හි සදහන් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 0.3 

අනුමත උස මාමාව පිහිටි වපාවළාවේ සි  පවතින වගාඩනැන්ලි සඳහා වකා ස් එක් 

කිරීවම් උපරිම උස මී ර් 10 

අනුමත බිම් කට්ටි ආවරණය. 0.3උපරිමය දක්වා. 

කලාපය  අදාළ වපාදු නියමතා. i. ආගමික වගාඩනැිලි හා සංවක්ත ඉදිකිරීම් සඳහා සාමානය 

කලාපීයකරන වරගුලාසි අංක.     7.2.3 (vii)                                    

අනුව ක යුතු කළ  යුතුය. 

 

ii. සියළු සංවර්ධන ක යුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය 

සැලැසුම් හා වගාඩනැිලි වරගුලාසිවල  අනුකූල විය යුතුය 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වගු අංක  1.18: හරිත ආරක්ෂිත කලාපය සදහා අනුමත භාවිතයන්  

 

අනුම  භොවි යන් වවනත් කරුණු. 

දැන  පවත්න වගාඩනැිලිවල   වකා ස් එක් කිරීම අළුත්වැඩියා 

කිරීම හැරුණු වි  කිසිඳු නව ඉදිකිරීමක් සඳහා වමම කලාපය තුළ 

අවසර ලබා වනාවදන අතර (සාමානය කලාපිකරණ වරගුලාසි අංක 42 

හි සදහන් ප්රවශයවල හැර), චන්ිකා වැව සඳහා මී ර් 100 ක හා වලව 

ගඟ ඉවුවර් සි  මී ර් 30ක් වන රක්ෂිත මාමාවන් තුළ පවතින කිසිඳු 

වගාඩනැන්ේලක් සඳහා අළුතින් වකා ස් එක් කිරීම සඳහා අවසර වදනු 

වනාලබන අතර එම මාමාව තුළ දැන  පවත්නා වාණිජ් ආයතන හා 

කර්මාන්ත පවත්වාවගන යාම සඳහා පරිසර බලපත්ර ලබාගත යුතුයි.  

වමම කලාපය තුළ උදයාන/ විවෘත ක්රීඩා පිටි(වයුහාත්මක ඉදිකිරීම් 

වනාමැති) / පරිසර හිතකාමී සංචාරක ක යුතු සඳහා අවසර වදනු 

ලැවේ.    
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

පරිච්වේදය 02 

සංවර්ධන නියොමන සැලසුම් හො නියොමන සැලසුම් වරගුලොසි 

2.1 නියොමන සැලසුම් 

ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළ හදුන්වාදී ඇති ප්රධාන සංවර්ධන සැලසුම් අතරින් විවයෂ් 

නියාමනයන් ය  වත් සංවර්ධනය කිරීම සදහා හදුනාවගන ඇති සැලසුම්,  නියාමන සැලසුම් ය වත් ඇතුලත් 

කර ඇත. වම් අනුව ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රවශයය සදහා වයෝජිත කර්මාන්ත කලාපය සදහා පමණක් 

විවය්ෂිත  නියාමන සැලැසම්ක් සකස් කර ඇත. 

2.1.1වයෝජි  කර්මොන්  කලොප නියොමන සැලැස්ම  

කලාපයක් ස්ාාපනය සදහා අතවයය අමුද්රවය, ශ්රමය, නිෂ්පාදන වවළදවපාල හා නිෂ්පාදන පහසුවවන් 

වබදාහැරිම සදහා වන ඉඩකඩ ආදී සියලු සාධකයන්  වමම නගරය තුළ වම්වන වි ත් ස්ාාපනය වී ඇත. 

වකවසේ වගාව ප්රමුඛ වූ වී,එළවලු, පලතුරු ආදී වබාවහාමයක් වබෝග වගාවන් නිමවවන වමම භුමිය තුළ 

කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිත අගය එක්කරන කර්මාන්ත ඇති කිරීම සදහා පවතින අවස්ාාව මැනවින් 

හදුනාවගන ඇත. 

කර්මාන්ත නිෂ්පාදනයන් කලාපීයව හා ර පුරා වවළදවපාල  වබදාහැරීම  අමතරව,  අපනයනය සදහාද 

අවස්ාාව ලබාගැනීම  අවයය සම්පත් කලාපය  ආසන්නව පිහි ා තිබීම නව සංවර්ධන අවස්ාාවන් වලස 

හදුනාවගන ඇත. එවලස හදුනාවගන ඇති දක්ෂිණ අධිවේගී ගමන්මාර්ගය , මත්තල ගුවන්වතාටුවපාළ හා 

හම්බන්වතා  වරාය කර්මාන්ත කලාපවේ සි  කිවලෝමී ර් 50 ක  අඩු ආසන්න දුරවේ තුළින් පිහ ා ඇත.  

ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්ත කලාපය සඳහා දැන  කර්මාන්ත අමාතයාංයය ය වත් ක්රියාත්මක වන අක්කර 25 

කින් යුතු කර්මාන්ත කලාපය හා වම්වන වි  අක්රීය තත්ත්වවේ පැවතුනත් එවක  රී ලංකාවේ ප්රධානතම 

කර්මාන්ත ආයතනයක් වූ ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල පිහිටි භූමිය ඇතුළු අක්කර 927ක භූමි භාගයක් 

වයෝජිත කර්මාන්ත කලාපය සඳහා හඳුනාවගන ඇති අතර, එම කර්මාන්ත කලාපය ක්රියාත්මකවීම අදියර 2 

ක් ය වත් වයෝජ්නාකර ඇත. 

අදියර I - පවත්නා කර්මාන්ත කලාපවේ වදවන අදියර හා කඩදාසි කම්හල පිහිටි භූමිය  හා ඒ ආශ්රිත 

ප්රවශයය වයෝජිත කර්මාන්ත කලාපවේ පළමු අදියර වලස හදුනාවගන ඇත.  

වම්  ය වත් මහා පරිමාන කර්මාන්ත 5 ක් මධය පරිමාන කර්මාන්ත10 ක් හා සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත 21ක් 

ස්ාාපිත අදියර I ය වත් ක්රියාත්මක කිරීම  වයෝජිත වමම කර්මාන්ත කලාපය සඳහා අක්කර 284 භූමි 

භාගයක් හඳුනාවගන ඇති අතර, එහිදි පවත්නා කර්මාන්ත කලාපවේ වදවන අදියර සදහා වවන්කර ඇති 

අක්කර 25 ක භූමි භාගයක් හා දැන  වසා දමා ඇති කඩදාසි  කම්හල  අයත් භූමි භාගයක් අයත්වේ.  වමම 

අදියර ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය විවය්ෂ වන අතර, ඒවා ක්රියාත්මක වීම 

ප්රමුඛතාවය මත පහත පරිදි විය යුතුය. 
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• ප්රධොන මොර්ග සංවර්ධනය 

1) කදුරුගස්ආර හංදිවේ සි  කුඹුවගාඩආර හංදිය දක්වා දැන  පවතින කඩදාසි කම්හල මාර්ගය මං 

තීරු 2 කින් යුතුව පුළුේකර සංවර්ධනය කිරීම. 

2) කුට්ටිපල සි  පැරණි කරවිලයාය මාර්ගය කර්මාන්ත කලාපය අසලින් කඩදාසි කම්හල මාර්ගය හා 

සම්බන්ධවන පරිදි මංතීරු 2 කින් යුතුව කර්මාන්ත කලාපය සඳහා විකේප මාර්ගයක් වලස පුළුේකර 

සංවර්ධනය කිරිම. 

• විදුලිබල සැපයුම 

කර්මාන්ත කලාපවේ පලමු අදියර සඳහා ප්රමාණවත් තරම් විදුලිබල සැපයුමක් ඒ ආශ්රිතව පවතින අතර, 

විදුලිබල මණඩලය  අයත් කදුරුගස් ආර විදුලි උප වපාල ද එම කර්මාන්ත කලාපය ආශ්රිතව පිහි ා ඇත.  

එහි ධාරිතාවය කර්මාන්ත සඳහා අවේක්ෂිත වමගා වවාට් ඇම්පියර් 10ක විදුලි බල අවයයතාවය සැපයීම  

තරම් ප්රමාණවත් තත්ත්වයක පවතී. 

එනම් විදුලි උප වපාල ධාරිතාවය වන වමගා වවාට් ඇම්පියර් 63ක ප්රමාණයක් දැන  ප්රවශයවේ විදුලි ඉේලුම 

සපුරාලීම සඳහා භාවිතය  ගැවනනුවේ වමගා වවාට් ඇම්පියර් 31.5 ප්රමාණයක් වන අතර අතිරික්තය 

වයවයන් වමගා වවාට් ඇම්පියර් 31.5ක විදුලි ධාරිතාවයක් එම උපවපාල තුළ පවතී. 

 

 

• ජලය සැපයුම 

පලමු අදියර ය වත් ක්රියාත්මක කිරීම  වයෝජිත කර්මාන්ත 25ක් සඳහා දැන  පවතින  කර්මාන්ත කලාපය 

හා පැරණි කඩදාසි කම්හල සඳහා ජ්ලය සපයා ඇති ප්රධාන ජ්ල සැපයුම් මාර්ග භාවිතය  ගැනීම සිදුකළ 

හැකි අතර, අවයයතාවය මත ජ්ල සැපයුම් ධාරිතාවය වැඩිකර ගැනීම සඳහා කර්මාන්ත කලාපය  

ආසන්නවේ පිහි ා ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරවේ ප්රධානතම ජ්ල සැපයුම් මූලාශ්රය වන චන්ිකා වැව භාවිතය  

ගැනීවම් හැකියාව පවතී. 

අදියර II - කර්මාන්ත කලාපවේ අදියර II සඳහා කඩදාසි කම්හල මාර්ගවේ වම්පසින් පිහිටි අක්කර 

643 ක භූමි භාගයක් වයෝජ්නාකර ඇති අතර, ඒ ය වත් මහා පරිමාණ කර්මාන්ත 10 ක් මධය පරිමාණ 

කර්මාන්ත 25ක් හා සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත 45 ක් ස්ාාපිත කිරීම  වයෝජිතව ඇත.  

අදියර II ය වත් ක්රියාත්මක කිරීම  වයෝජිත වමම කර්මාන්ත කලාපය සඳහා අක්කර 643ක භූමි භාගයක් 

හඳුනාවගන ඇති අතර, එම භූමියම තුළ දැන  ස්ාාපිතව ඇති වගාවිපලවේ10 ක් හා නිවාස 112 ක් සඳහා 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විකේප ස්ාාන ලබාදීමක් වහෝ වන්දි වගවීමකින් අනතුරුව අදාළ භාවිතයන් ඉවත් කිරිම සිදුකළ යුතුව 

පවතී.  

කර්මාන්ත කලාපය ආශ්රිතව ඉහත වගාවිපලවේ ක්රියාත්මකව පැවතුනද කර්මාන්ත ස්ාාපිත කිරීම හා 

ක්රියාත්මක කිරීම  ඒවා බාධාවක් වනාවන අතර, කර්මාන්ත කලාපය අභයන්තරය  වන්න  පිහි න නිවාස 

එම භූමිවේ පැවතීම අදාළ සංවර්ධන ක යුතු සඳහා බාධාවක් විය හැක.  එය  ප්රධානතම වහ්තුව වන්වන් 

කර්මාන්ත ක්රියාත්මක කිරීමක් සඳහා ඇතිවන යේදය හා අහිතකර වායු වර්ග ජ්න ජීවිතය  හානිකර අයුරින් 

පැවතුනවහාත් මහජ්න විවරෝධයක් ඇතිවීම  ඇති හැකියාව පැවතීමයි. 

ඒ අනුව කර්මාන්ත කලාපවේ වදවන අදියර ය වත් ඉවත් කිරීම   වයෝජිත නිවාස 112ක්  සඳහා කුඹුවගාඩ 

ආර ප්රවශයය ආශ්රිතව අක්කර 56 ක පමණ භූමි භාගයක් සියළු පහසුකම් සහිතව සංවර්ධනයකර නැවත 

පදිංි  කිරීවම් වැඩ ස හනක් ක්රියාත්මක කිරීම  හඳුනාවගන ඇත.  (සිතියම් අංක2.1)  මන්න් වයෝජිත භුමිය 

දැක්වේ.) 

• අභයන් ර මොර්ග සංවර්ධනය 

අදියර II ය වත් ක්රියාත්මක කිරීම  වයෝජිත අක්කර 643කින් යුතු භූමිය සඳහා ප්රධානතම වස්වා මාර්ගයක් 

වලස අදාළ කර්මාන්ත ප්රවශයය අභයන්තරවයන් මංතීරු 2 ක මාර්ගයක් ව  රවුම් මාර්ගක් වලස කඩදාසි 

කම්හල මාර්ගය හා පැරණි කරවිලයාය මාර්ගය හා සම්බන්ධ කරමින් නව මාර්ගයක් ඉදිකිරීමත් එම වස්වා 

මාර්ගය හා සම්බන්ධ කරමින් අවනකුත් අභයන්තර මාර්ග පශධතිය ඉදිකිරීමක් වමමින් වයෝජ්නා වකවර්.  

(වයෝජිත මාර්ග සැලැස්ම සිතියම් අංක. 2.1 මන්න් දැක්වේ.) 

• විදුලිබල සැපයුම 

කර්මාන්ත කලාපවේ අදියර II ය වත් ස්ාාපිත කිරීම  වයෝජිත කර්මාන්ත සඳහා අවේක්ෂිත විදුලි ඉේලුම් 

ධාරිතාවය වමගාවවාට් ඇම්පියර් 30ක් පමණ වන අතර එම විදුලි ඉේලුම සැපයීම සඳහා ඇඹිලිපිටිය 

කදුරුගස්ආර විදුලි උපවපාල පුළුේකිරීම සඳහා වමගාවවාට් ඇම්පියර් 30ක පමණ  නව විදුලි 

ට්රාන්ස්වමෝමරයක් ස්ාාපිත කිරීම  වයෝජ්නා වකවරන අතර, විකේප වයෝජ්නාවක් වලස වපාේපිටිය සි  

හම්බන්වතා  දක්වා ඉදිවවන කි.වවා.133000 ක අධිබල විදුලි සැපයුම් පශධතිය ඇඹිලිපිටිය නාගරික 

ප්රවශයය ආශ්රවයන් ගමන් කරන බැවින් එමන්න් අතිවර්ක සැපයුමක් වමම කර්මාන්ත කලාපය  

ලබාගැනීම ද වයෝජ්නා වකවර්. 

• ජල සැපයුම 

කර්මාන්ත කලාපවේ අදියර II ය වත් ස්ාාපිත කිරීම  වයෝජිත කර්මාන්ත සඳහා ජ්ල ඉේලුම දිනක  ඝණ 

මී ර් 8866ක පමණ ප්රමාණයක් වන අතර, එම ජ්ල ඉේලුම සැපයීම සඳහා ජ්ල සම්පාදන හා ජ්ලාපවහාන 

මණඩලය සතු ජ්ල සැපයුම් ප්රමානවත් වනාවේ.  එබැවින් චන්ිකා වැව මූලාශ්රයකරගත් නව ජ්ල 

වයාපෘතියක් කර්මාන්ත කලාපය ආශ්රිතව ස්ාාපිත කිරීම වහෝ ජ්ල සම්පාදන හා ජ්ලාපවාහන මණඩලය සතු 

ජ්ල සැපයුම් පශධතිය වැඩි දියුණු කිරීම සිදුකළ යුතුව ඇත. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

කර්මාන්ත සදහා අවයය ජ්ල ඉේලුම සපුරාලීම සඳහා චන්ිකා වැව ජ්ල මුලාශ්රය භාවිතා කිරීවමන් 

කර්මාන්ත කලාපය  අවයය පානීය ජ්ල අවයයතාවය සැපයිම සඳහා ජ්ල සම්පාදන හා ජ්ලාපවාහන 

මණඩලය සතු ජ්ල පිරිපහදුව පුළුේකර එහි ධාරිතාවය වැඩි කිරීමත් තුළින් හැකියාව පවතී. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

2.2 නියොමන සැලසුම් වරගුලොසි  
 

කර්මාන්ත කලාපවේ සංවර්ධන ක යුතු සඳහා වන වපාදු වරගුලාසි. 

1) කර්මාන්ත සඳහා ඉඩම් කැබලිකිරීවම්දී  අවම අනුවබදුම් මාමාව අක්කර 1 ක් (පර්චස් 160) විය යුතුය. 

2) කර්මාන්ත කලාපවේ පි ත මායිම හා වයෝජිත කර්මාන්ත බිම් අතර මී ර් 30 ක බිම් තීරුවක් හරිත 

වැටියක් වලස සංවර්ධනය කර නඩත්තු කළ යුතුය.  වමම හරිත වැටි ඉදිකිරීම  අදාළව මධයම පරිසර 

අධිකාරිවේ උපවදස් හා නිර්වශය ලබා ගැනීම වැදගත්වේ. 

3) කර්මාන්ත කලාපය ආශ්රිත සියළු ප්රධාන මාර්ගයක් අවම පළල මී ර් 12 ක් විය යුතු අතර, සියළු 

අභයන්තර මාර්ගවල අවම පළල මී ර් 9 ක් විය යුතුය.  වමම අවම පළල  අමතරව සෑම මාර්ගයක් වදපස  

මී ර් 2 ක පළලින් යුතු පදික මං තීරුවක් ඉදිකළ යුතුය. 

4) සියළු මගී ප්රවාහන රා මාර්ගවයන් පි පත  කර නතර කිරීම  හැකිවන පරිදි මාර්ගවයන් පි ත  

ිේවන ලද නැවතුම් ස්ාාන (Parking Bays.) අවයය ස්ාානයන්යහි ඉදිකල යුතුය. 

 

5) රා වාහන නැවතුම් ස්ාාන සඳහා වන ඉඩකඩ වපාදු ඉඩකඩ වයවයන් වහෝ කර්මාන්ත භූමි 

අභයන්තරවේ ප්රමානවත් පරිදි සැපයිය යුතුය. 

6) කර්මාන්ත සඳහා වයෝජිත භූමිවයන් 30% ක් පමණක් භූමි  ආවරණ අනුපාතය වයවයන් භාවිතය  

ගත යුතුය. 

7) කර්මාන්ත කලාපය තුළ ඉදිවකවරන වගාඩනැිලිවල උපරිම උස මාමාව මී ර් 15 ක් වන අතර 

අවසර වදනු ලබන උපරිම මහේ සංඛයාව බිම් මහල ඇතුළු මේ 03 ක් පමණක්වේ. 

8) සෑම කර්මාන්ත භූමියකම ඉහත වරගුලාසි අංක 2 හි සඳහන් හරිත වැටිය  මායිම් වනාවන පැති හැර 

අවනකුත් පැති සඳහා මී ර් 10 ක හරිත වැටියක් () ඉදිකර නඩත්තු කළ යුතුය. 

9) සෑම කර්මාන්ත භූමියක් සඳහාම අවයය ධාරිතාවයන්වගන් යුතුව විදුලිය හා ජ්ලය ලබා ගැනීම  

අවයය වස්වා පශධති ස්ාානගත කළ යුතුය. 

10) හදීසි ිණි ගැනීම් අවසා්ාවලදී ප්රවයෝජ්නය  ගැනීම සඳහා සෑම කර්මාන්ත භූමියක්ම ඇතුලත්වන 

පරිදි ජ්ලනල පශධතියක් ස්ාානගත කළ යුතුය. 

11) කර්මාන්ත කලාපයතුළ ස්ාාපිත කරනු ලබන සියළු කර්මාන්ත පාරිසරික බලපෑම් අවම වකවරන 

කර්මාන්ත විය යුතු අතර, කර්මාන්ත ස්ාාපිත කිරීම  ප්රාම පහත සඳහන් අදාළ ආයතනයන්හි නිර්වශය 

ලබා ගැනීම  ක යුතු කළ යුතුය. 

I. මධයම පරිසර අධිකාරිය. 
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II. ිණි නිවන වස්වා වදපාර්තවම්න්තුව. 

III. ලංකා විදුලිබල මණඩලය. 

IV. ජ්ල සැපයුම් හා ජ්ලාපවාහන මණඩලය. 

V. කර්මාන්ත අමාතයාංයය. 

VI. අදාළ පළාත් පාලන ආයතන 

12) අප ජ්ලය බැහැර කිරීම, කසළ කළමනාකරණය සම්බන්ධවයන් මධයම පරිසර අධිකාරිවේ නිර්වශය 

සහිත වැඩ පිලිවවලක් සමස්ා කර්මාන්ත කලාපය  ආවරණය වන පරිදි ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 

13) සෑම කර්මාන්තයක්ම ස්ාානගත කිරීම  ප්රාම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණ අනුමැතියක  ය ත්විය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

සිතියම් අංක  2.1: වයෝජිත කර්මාන්ත කලාපය  

මි ර් 30 රක්ෂිත ප්රවශයය  

මාර්ග  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

පරිච්වේදය 03.  

සැලසුම් හො වගොඩනැගිලි වරගුලොසි 

හැඳින්ීම සහ 

ආරම්භය 

වමම නිවයෝග 1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ (සංවයෝධිත) පනවත් 

11 (අ) වකා වස්  8 “ඊ” වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 1978  අංක 41 දරණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරි පනවත් 21 වන වගන්තිය ය වත් ඇඹිලිපිටිය නගර සභා හා ප්රවශයය 

සභා සැලසුම් ප්රවශය සඳහා මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයවරයා විසින් සාදනු 

ලැබූ නිවයෝග වේ. 

3.1 මූලික සැලසුම් නිරොකරණය සම්බන්ධ වරගුලොසි 
  

මූලික සැලසුම් 

නිරොකරණය 

සඳහො ඉදිරිපත් 

කිරීම 

1. මූලික සැලසුම් නිරාකරණය අයදුම් කිරීම. 

(අ) නීතිවේ 8 එ වගන්තිය ය වත් මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සඳහා කරනු ලබන 

සෑම ඉේලීමක්ම 1 වන උපවේඛනවේ සඳහන් “අ”ආකෘති පත්රය මින් 

අධිකාරිය වවත ඉදිරිපත් කළයුතුය.  වමය අන්තර්ජ්ාල පහසුකම් හරහා පහත 

වවේ අඩවිය ඔස්වස් අයදුම් කළ හැක.   

        www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපවේඛනය  අනුකූලව වගවිය යුතුය. 

(ඇ) පහත සඳහන් කාර්යයන් සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණය ලබාගැනීම    

අනිවාර්ය වේ. 

I.    වර්ග අඩි 10000  වැඩි සියළු වගාඩනැිලි. 

II.   සියළු කර්මාන්ත වගාඩනැිලි. 

 III.  වාහන වස්වා ගාස්තු හා ඉන්ධන පිරවුම්හේ හා පාරිසරික වයවයන් හානි සිදුවන 

සියළු ඉදිකිරීම්. 

IV.  සියළු කුඹුරු ඉඩම් හා පහත් බිම් වවනත් භාවිතයක  වයාදා ගැනීම සඳහා වූ 

සංවර්ධන ක යුතු. 

 V.   මුළු ඉඩම වහක්ව යාර් 0.5  වැඩි සියළු ඉඩම් අනුවබදුම්. 

VI.   සියළු  ගණවේ සංචාරක වහෝ ේ.  

VII.  විදුලි සංවශය කුළුණු හා කැණීම් ක යුතු. 

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


  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

31 

සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

මූලික සැලසුම් 

නිරොකරණය 

2. සංවර්ධන වයෝජ්නා සමඟ සවිස්තර සැලසුම්කරණ හා තාක්ෂණික වතාරතුරු 

සියේල විධිමත්ව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ාාවකදී, අනුරූපී සවිස්තර 

වයෝජ්නාව ඉදිරිපත් කරන වතක් මූලික සැලසුම් නිරාකරණය ලබාදිය හැකිය.  

අනුමැතිය සඳහා අනුරූපී සවිස්තර වයෝජ්නාව ඇගයීම  ලක්කරන වි දී, 

අධිකාරිය  යම් අතිවර්ක ඉේලීමක් කිරීම  ඇති අයිතිය  හානි වනාවන පරිදි 

ඉඩම් හිමිකරු වහෝ ඔහු විසින් බලය පවරනු ලබන පුශගලයකු වවත වමම මූලික 

සැලසුම් නිෂ්කායනය ලබාවදනු ඇත.  

 

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

කියවවන අවස්ාාවක එය ලබාගත යුතු අතර, අධිකාරිය  හැවඟන 

ඕනෑම අවස්ාාවක මුලික සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාගැනීම  නියම 

කළහැකිය. 

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

තවත් වසර 2 ක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැකි අතර, වලංගු කාලය අවසන්වීම  

ප්රාම ඒ සඳහා අයදුම් කළයුතුය. එහිදී වන වපරසැරි ගාස්තුව පස්වන 

උපවේඛණවේ 16 ය වත් විය යුතුය. එම වලංගු කාලමාමාව ඉක්මවා 

වගාස් එය දීර්ඝ කිරීම  අයදුම් කළවහාත් ඉහත ගාස්තුව  අමතරව එම 

මූලික ගාස්තුවවන් 25% ක වස්වා ගාස්තුවක් වගවිය යුතු වේ. යම් 

වහයකින් මූලික සැලසුම් නිරාකරණවේ වලංගු කාලය ඉක්ම වගාස ්

වසරක  වැඩි කාලයක් වගවී වගාස් නැවත අයදුම් කරන්වන් නම් 

සම්ූර්ණ වපරසැරි ගාසත්ුව වගවා නව සැලසුම් නිරාකරණයක් 

ලබාගත යුත්වත්ය. 

 (ඇ)  සංක්ෂිේත වයෝජ්නාව අනුමත කරනු ලැබීවමන් පසුව, වකාන්වශසි පනවා 

වහෝ වනාපනවා ඒ පිළිබඳව අයදුම්කරු  මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් 

නිකුත් කරනු ලැවේ.  ඉන්පසුව ඔහු විසින් වසරක් ඇතුළත සවිස්තර 

විධිමත් වයෝජ්නාවක් සකස් කරගත යුතුය.  වමම කාලය තුළදී 

අයදුම්කරු ඒ ඒ ආයතන හා අදාළ වන්වන් නම් කරුණු නිරවුේ 

කරගැනීම සඳහා විවිධ  නිවයෝජ්යායතන / වදපාර්තවම්න්තු සමඟ 

සම්බන්ධව ක්රියාකළ යුතුය.   වමම මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිවේ 

වලංගු කාලය වසරකි.  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

             (ඈ)    අයදුම්කරු විසින් විධිමත් අනුමැතිය සඳහා නීතිවේ 8 එ වගන්ති ය වත් 

නියමිත ආකෘති පත්රය මින් සවිස්තර වයෝජ්නාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

වයෝජිත සැලසුම්වල  අදාළ නිවයෝජ්යායතනවල තාක්ෂණික අවයයතා 

වමන්ම අයදුම්කරු වවත දැනුම්වදන ලද අවනක් සැලසුම් අවයයතාද 

අඩංගු විය යුතුය. 

 

 

(ඉ)    මූලික සැලසුම් නිරාකරණය මින් අවසර පත්රයක් නිවයෝජ්නය වනාවන 

අතර, එමින් අයදුම්කරු  වහෝ වවනත් තැනැත්තකු  කවරාකාරවේ 

වහෝ සංවර්ධන ක යුත්තක් ප න් ගැනීම  වහෝ කරවගන යාම  

හිමිකමක් වනාලැබිය යුතුය.             

හරි  

වගොඩනැගිලි 

සහතිකකරණය 

සඳහො 

ලියොපදිංචි ීම 

3. රාජ්ය හා අර්ධ රාජ්ය ආයනයන්හි වගාඩනැිලි සඳහා හරිත වගාඩනැිලි සහතිකය 

අනිවාර්යය වන අතර, මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිය ලබාගැනීවමන් අනතුරුව 

හරිත සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ ලියාපදිංි  විය 

යුතුය. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

3.2 ඉඩම් අනුවබදුම් කිරීම සම්බන්ධ වරගුලොසි 
 

ඉඩම් අනුවබදුම්  

සඳහො සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

4. ඉඩම් කැබලි කිරීම, ඒකාබශධ කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම. 

(අ)  නීතිවේ 8 එ වගන්තිය ය වත් යම් සංවර්ධන ක යුත්තක නිරතවීම සඳහා 

සංවර්ධන අවසරපත්රයක් ලබාගැනීම  කරනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන 

උපවේඛනවේ සඳහන් “ආ” ආකෘති පත්රය මින් අධිකාරිය වවත ඉදිරිපත් 

කළයුතුය.  වමය අන්තර්ජ්ාල පහසුකම් හරහා පහත වවේ අඩවිය ඔස්වස් අයදුම් 

කළ හැක.   

      www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපවේඛනය  අනුකූලව වගවිය යුතුය. 

       (ඇ)   ඕනෑම ඉඩම් කැබලි කිරීමක් වහෝ ඒකාබශධ කිරීමක් සුදුසුකම්ලත් පුශගලයා 

(ඇමුණුම 3)  විසින් සකස් වකා  අත්සන් කර තිබිය  යුතුය.     

      (ඈ)  අයදුම්පත ඉඩවම් වහෝ ස්ාානවේ අයිතිකරු විසින් වහෝ අයිතිකරු විසින් බලය 

පවරනු ලැබූ යම් පුශගලවයකු විසින් අත්සන් කරනු ලැබ තිබ යුතුය. 

       (ඉ)   ඉඩම උප වබදීම වහෝ කැබලි කිරීවම්දී සැලසුම්වල ලකුණු කරන කාණු සඳහා 

ඉඩම් කට්ටි අංකයක් ලබාදිය යුතු අතර, ඉඩවම් සි  ජ්ලය බැහැර කරන 

මාර්ගය පැහැදිලිව දැක්විය යුතුය.  

        (ඊ)  අළුත් උප වබදීමක් යම් සංවර්ධන සා්ානයක පවත්නා වගාඩනැිේලක ඇති 

විවෘත ඉඩකඩ, ආවලෝකය, සංවාතනය සහ අවනක් අවයයතා වමම නියමය 

ය වත් අවයය වන ඒවා  වඩා අඩු වකවරන යම් මායිමක් ඇති වනාකළ 

යුතුය.                  

        (උ)   එවැනි අනුවබදුමක්; 

i. වහක්: 0.5   වඩා වැඩි  අවස්ාාවකදී වහෝ ඉඩම් කැබලි 10ක  වැඩි 

අවස්ාාවකදී 

ii. ස්ාානවේ ස්වභාවය අනුව නගර නිර්මාණ ශිේපී උපවදස් 

ලබාගැනීම  අවයය යැයි අධිකාරිය තීරණය කරන්වන් නම් වහෝ 

                සුදුසුකම්ලත් නගර නිර්මාණ ශිේපියකු විසින් සහතික කර ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය.  

http://www.uda.gov.lk/
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        (ඌ)   වයෝජිත බිම් කට්ටිද, ඒවාවේ පරිමාණයන්, දිසාව, පළල සහ සියළු වයෝජිත 

වීදිවල මට් ම්, එළිමහන් සා්ාන සහ වවනස් වකා  තැබිය යුතු සහ වවනත් 

පහසුකම් සඳහා ස්ාානද වමන්ම සෑම ස්ාානයක්ම වයාදවනු ලබන කාර්යයද 

වපන්වා වදමින් 1:1000   වනාඅඩු පරිමාණයකින් යුත් සවිස්තරාත්මක බිම් 

වකා ස් වවන් කිරීවම් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.   

 (එ) අනුමැතිය  ඉදිරිපත් කරන ඉඩවම් මිනුම් සැලැස්ම 1:1000 යන පරිමාණය  

වනාඅඩු පරිමාණයකින් ඇඳ පහත දැක්වවන කරුණු ඇතුළත් වකා  සැපයිය 

යුතුය. 

i. දැන  පවතින වගාඩනැිලි   

ii. සැලැස්වම් පරිමාණය උතුරු දියාව දැක්වවන සංවක්තයක් සහ යාබද 

ඉඩම්වල වහෝ වගාඩනැිලිවල වරිපනම් අංක  වහෝ වලාට් අංක 

iii. ඉඩම  ප්රවිෂ්ඨ වන මාර්ග ; 

iv. පවත්නා සියලු කාණු සහ ජ්ල මාර්ග   ;සහ  

v. අවයය අවස්ාාවලදී ඉඩවම් සවමෝච්ඡ  වර්ඛා වහෝ ස්ාානීය මට් ම්  

වීිවේ මට් ම් වහෝ ඉඩම ඉදිරිපස වීිවේ මට් ම 

 

(ඒ) වයෝජිත අනුවබදීම්වල වියාලත්වය සහ වයෝජිත සියලු වීිවල දිසාව, පළල 

සහ මට් ම් සහ විවෘත භූමි භාග හා වවනත් පහසුකම් සඳහා වවන් කිරීම  

අදහස් කරන භූමි භාග සහ සෑම ඉඩමක්ම කුමන කාර්යයක් සඳහා භාවිතා 

කිරීම  අදහස් කරන්වන්ද යන්න වපන්නුම් කරමින් 1:1000 යන පරිමාණය  

වනාඅඩු පරිමාණයකින් අඳින ලද කට්ටි කැඩීවම් සවිස්තරාත්මක සැලැස්මක් 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය. 

 

පවතින බිම් 

කට්ටි 

5. පවතින බිම් කට්ටියක් සම්බන්ධවයන් වූ වි  වයෝජිත වගාඩනැිේල අවනක් 

නියමයන්  අනුකූල වන්වන් නම්, නියමිත තැනුම්වපාවළහි වියාලත්වය හා පළල 

පිළිබඳ අවයයතා ලිහිේ කිරීම  අධිකාරිය  පුළුවන. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඉඩම උප 

වබදීම වහෝ 

කැබලි කිරීම 

 

6.   (1)    ඉඩම් කැබලි කිරීමක් වහෝ උප වබදීමක් අදහස් කරන ඕනෑම තැනැත්තකු ඒ 

සඳහා 4 වන නියමයන්හි ඇතුළත් අවයයතාවයන්  අනුකූල වන අයදුම්පතක් 

අධිකාරිය  ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

        (2)  ඉඩම් කැබලි කිරීම වහෝ උප වබදීම සඳහා සැලසුම් අනුමත කිරීවම්දී 

අධිකාරිය  අවයය යයි හැවේ නම්,  සැලසුම් වවනස් කරන වමන් අධිකාරිය 

අයදුම්කරුවන්වගන් ඉේලා සිටිය හැකිය.   ඉඩම  උප වබදීම වහෝ කැබලි 

කරනු ලැබිය යුත්වත් අධිකාරිවේ අනුමැතිය වදනු ලැබීවමන් පසුවය. 

         (3)  (අ)  උප වබදීමකදී කිසිඳු ඉඩම් කට්ටියක් මුහුණත පළල මී ර් 6   සහ   ගැඹුර 

මී ර් 12 ක  වඩා අඩු වනාවිය යුතුය.  

        (4) උප වබදීවම් සැලැස්මක ඇති බිම් කට්ටියක් එහි අනුමත කරනු ලැබූ පරමාර්ාය 

හැර අන් පරමාර්ායක් සඳහා ප්රාවයෝජ්නය  වනාගත යුතුය. 

        

වන්වොසික 

කටයුතු සඳහො 

වන බිම් කට්ටි 

වල ප්රවේය 

මොර්ග 

7.  වමම නියමවේ (ආ)  (ඇ)  සහ (ඈ)  වේදවල සඳහන් විධිවිධානවල  අනුව යම් උප 

වබදීමක ඇති සෑම බිම් කට්ටියක්ම දැන  පවත්නා වහෝ වයෝජිත වීියක  වහෝ 

වීිවල  යාව  පිහිටිය යුතුය. 

       (අ) i.   ප්රවේය මාර්ගවේ අවම පළල අධිකාරිය විසින්  අනුමත කරනු ලැබූ පරිදි විය 

යුතුය.  එය කවර අවස්ාාවකවත් මී ර් 3.0 ක  වනාඅඩුව තිබිය යුතු අතර, 

කාණු හා අවනකුත් අවයයතාවයන් ඉඩවමන් වවන්කර ලබාදිය යුතුය.  

              ii.  යම් ඉඩම් අනුවබදුමක් සිදු කිරීවම්දී එම ඉඩම් කැබලි සඳහා ප්රවේයය 

සපයන ප්රධාන ප්රවේය මාර්ගවේ පළල අඩි 30 ක් වන අවස්ාාවේදී එම අඩි 

30 ප්රධාන ප්රවේය  මාර්ගය කැබලි සංඛයාව අනුව අඩි 20 දක්වා පමණක් 

අඩු කළ හැකි වුවත්, එම අඩි 20 ප්රවේය මාර්ගය පළල තවදුර ත් අඩු 

කිරීමකින් වතාරව ඒකාකාරී පළලකින් යුතුව පවත්වාගත යුතුය. 

iii. පියැවි වකළවරක් සහිත වීියක වකළවර  යාවන සෑම බිම් කට්ටියක්ම 

වහෝ සංවර්ධන ස්ාානයක ම සංවර්ධන මාර්වගෝපවශය ආකෘතිවේ සඳහන්  

පළල  වඩා අඩු ඉදිරිපසක් තිබිය හැකිය.  එවහත් එහි වීි වර්ඛාව  

ලම්භකව පළලින් මී ර් 3.0 ක  වනාඅඩු ඉදිරිපසක් තිබිය යුතුය. 
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       (ආ)  පළලින් මී ර් 6.0 ක  අඩු මාර්ගයක  යාව ඇති සංවර්ධන ස්ාානයක් වහෝ 

බිම් කට්ටියක් වමම නියමවේ 8 (අ) වන වේදය ය වත් නියම කරනු ලැබ 

ඇති ආකාරවයන් හැර, පදිංි ය පිණිස වනාවන පාවිච්ි ය සඳහා යම් 

වගාඩනැිේලක් ඉදිකිරීම සඳහා ප්රවයෝජ්නය  වනාගත යුතුය.       

(ඇ)  2 වන උපවේඛනවේ සඳහන් ආකෘතිවේ සපයා ඇති වන්වාසික ඒකක සංඛයාව    

පළමුවන තීරුවේ සඳහන්  වීිවල ආරම්භය හා අන්තය යන වදකම ප්රසිශධ  

වීියක  සම්බන්ධ වන්වන් නම් වදගුණ කළ හැකිය.  එවැනි අවස්ාාවල 

වදවන තීරුවේ සඳහන්  එම පාවර් පළල මී ර් 4.5 ක  වනාඅඩු වන්වන් නම්, 

උපරිම දිග වදගුණ කළ හැකිය.    
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පදිංචිය පිණිස 

වනොවන බිම් 

කට්ටි සඳහො 

ප්රවේය මොර්ග 

8. (i) (අ)   පදිංි ය පිණිස වනාවන පාවිච්ි ය අරමුණු කරගත් වගාඩනැිලි සඳහා වන 

බිම් කට්ටි එකක් වහෝ වැඩි ගණනක් සඳහා ඇති වීියක  3 වන 

උපවේඛනවේ  ආකෘතිවේ විස්තර කරන පිරිවිතරය  හා අනුකූලවීම  ය ත්ව 

පළලින් මී ර් 06 ක  වනාඅඩු ප්රවේය මාර්ගයක  අවසර දිය හැකිය. 

      

      (ආ)  2 වන උපවේඛනවේ  නියමය පරිදි වන්වාසික ඒකකයක් සඳහා වන අවම 

ප්රවේය මාර්ග පළල අවයයතා සම්ූර්ණ කරන අවස්ාාවකදී යම් 

තැනැත්වතකු  අයුතු පීඩා ඇතිවන්වන් යයි අධිකාරිවේ මතය වන්වන් නම්, 

ප්රවේය මාර්ගවේ අවම පළල පහත සඳහන් කරුණුවල   ය ත්ව, සැලසුම් 

කමිටුවේ නිර්වශය මත අඩු කරනු ලැබිය හැකිය.  

i. ප්රවේය මාර්ගය සඳහා මී ර් 3.0 අවම පළලක් ඇති බව , 

ii. අළුත් උප වබදීමක් සම්බන්ධවයන් වමම අඩු කිරීම අදාළ වනාවීම. 

iii. ජ්නපදය අඩු වියදම් ස්වභාවවේ ඒවා වීම. 

 

     (ඇ)   එවැනි සෑම වීියක්ම, මී ර් 6.0 ක  වනාඅඩු පළලක් ඇති ප්රසිශධ වීියක  

සම්බන්ධවන හා අයිතිකරු  වපෞශගලික පාරක  මාර්ග අයිතියක් ඇති 

ප්රසිශධ වහෝ වපෞශගලික පාරක  සම්බන්ධ විය යුතුය. 

 

 (ii)  ප්රජ්ා හා විවනෝද ක යුතු හා වපාදු එළිමහන්  ප්රවශය වලස සැලකූ වි , එම 

වවන්කරන ලද  වපාදු එළිමහන්  ප්රවශයවයන් උපරිම 25% ක බිම් කැබලි 

ආවරණයක් සහ මී ර් 5 ක උපරිම උසක  ය ත්ව  ගෘහසත්  ක්රීඩාගාරයක්,  

පිහිනුම් ත ාකයක්, ක්රීඩා හා විවනෝද ක යුතු සඳහා අදාළ වන ඕනෑම භාවිතාවක් 

වයාදාගත හැකි වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

හැරවුම්, 

වටරවුම් හො 

විවෘ  ඉඩකඩ 

9.(1) (අ) මී ර් 9.0 ක  අඩු පළලින් හා දිග මී ර් 30   වැඩි සෑම වීියක ම විය්කම්භය 

මී ර් 9.0 ක  වනාඅඩු  ව රවුමක් වහෝ වඩා වයෝගය පරිදි වීිවේ පියැවි 

අග සි  අවසන් මී ර් 30 තුළ අධිකාරිය  පිළිගත හැකි වවනත් ආකාරයක 

වාහන හැරවීම  ඉඩක් සැලසිය යුතුය. 

 

         (ආ)  පළලින් මී ර් 9 ක  වනාඅඩු පියැවි අග පාරක  යාව පිහිටි පදිංි ය පිණිස 

වනාවන ක යුතුවලදී විය්කම්භය මී ර් 15 කින් යුත් හැරවුම් ව රවුමක් 

වහෝ පිළිගත හැකි වවනත් ආකාරයක වාහන හැරවීම  ඉඩක් සැපයිය 

යුතුය. 

ප්රජො, 

විවනෝදොංය හො 

එළිමහන් 

ප්රවයෝජනය 

සඳහො ඉඩකඩ 

වවන් කිරීම 

 

    (2)    උප වබදීම  භාජ්නය කළයුතු ඉඩම් වකා ස වහෝ සංවර්ධන සා්ානය   

වියාලත්වවයන් වහක් යාර් 1.0 ඉක්මවන්වන් නම්, වීි සහ කාණු අත්හැර 

දැමූ පසු ඉඩවමන් සියය  දහයක  වනාඅඩු ප්රමාණයක් පහත දැක්වවනවස් 

සුදුසු සා්ානයන්හි ප්රජ්ා විවනෝදාංය හා එළිමහන්වල ප්රවයෝජ්නය සඳහා 

වවන් කළ යුතුය. 

i. එවස් වවන් කරන ලද ඉඩකඩ සියළු ගාසත්ුවලින් වතාරව අධිකාරිය 

වවත පවරනු ලැබිය යුතුය. 

ii. අධිකාරිවේ අදහස් විමසා එබඳු ඉඩකඩ සංවර්ධනය වකා  

පවත්වාවගන යාම  පදිංි කරුවන් වපාළුවා සංවර්ධකයා විසින් 

්රමවේදයක් හා මූලය විධිවිධාන සැලසිය යුතුය. 

iii. එවස් වවන් කරනු ලබන ඉඩකඩ අනුමත වනාවන වවනත් කාර්යයක  

වයාදනු ලබන්වන් නම් නීතිය ය වත් වරදක  වරදකරුවකු වන අතර, 

වරදකරු කරනු ලැබීවමන් පසුව නීතිවේ 1982  අංක 04 දරණ පනවත් 

28(1)  වන වගන්තිය ය වත් දඞුවම් ලැබිය හැකිය. 

iv. වාණිජ් හා කර්මාන්ත සඳහා වන ඉඩම් අනුවබදුමකදී, අනුවබදුම් අවම 

ඉඩම් වකා ස වර්ග මී ර් 2024 (පර්. 80) ක  වනාඅඩු නම් සහ සියළුම 

මාර්ගවල පළල මී ර් 09 ක  වනාඅඩු නම් විවෘත ප්රවශය භාවිතය සඳහා 

ඉඩම්වලින් 10%  ක්  වවන් කිරීමකින් වතාරව අනුවබදීම් කළ හැකිය.  

එවතකුදු වුවත් ඕනෑම ඉඩම් වකා සක වැඩිදුර ත් අනුවබදුම් සිදුවන 

අවස්ාාවලදී සංවර්ධකයා විසින් ; 

(i) එවස් අනුවබදුම් කරන ඉඩවම් 10% ක ප්රමාණය වවන් කිරීම  වහෝ 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 (ii)  එවස් අනුවබදුම් කරන ලද ඉඩවම් 10% ක ප්රමාණවේ තක්වස්රු 

වටිනාකම අධිකාරිවයහි තැන්පත් කිරීම වහෝ යන 

වකාන්වශසිය  ය ත්ව අනුවබදුම් කළ හැකිය. 

 

v. වාසය සඳහා වූ ඉඩම් අතුරු වබදීම්වලදී අතුරු වබදීමක අවම ඉඩම් 

ප්රමාණය වර්ග මී ර් 1,012 (පර්චස් 40) ක  අඩු වනාවේ නම් සහ එක් 

ඉඩම් වකා සක ඉදිවකවරන නිවාස ඒකක සංඛයාව වදකක  මාමාවන 

පරිදි සංවර්ධන කාර්යය මාමා වකා  තිවේ නම්, එළිමහන් ප්රවශය 

වයවයන් පාවිච්ි  කිරීම සඳහා ඉඩවම් සියය  10 ක ප්රමාණයක් වවන් 

වනාවකා , ඒ ඉඩවම් අතුරු වබදීම් කළ හැකි නමුත්, ඒ අතුරු 

වබදීමවල තවදුර ත් අතුරු වබදීම් කරනු ලබන වහෝ එක් ඉඩම් 

වකා සක නිවාස ඒකක වදකක  වැඩිවයන් ඉදිකරනු ලබන වහෝ 

අවස්ාාවකදී එවස් අතුරු වබදීම කරනු ලබන වහෝ සංවර්ධනය කරනු 

ලබන ඉඩවම් තක්වස්රු වටිනාකමින් සියය  10 ක් ඒ සංවර්ධනකරු 

විසින් අධිකාරිවයහි තැන්පත් කළ යුතුය. 

 

vi. අතුරු වබදීම  වයෝජිත ඉඩම, උදයානයක්, වපාදු ක්රීඩාපිටියක් වැනි 

වපාදු විවෘත ප්රවශයයක සි  කිවලෝමී ර් 0.5 ක් තුළ පිහි ා ඇත්තාවූද, 

එම විවෘත ප්රවශයය වර්ග මී ර් 4,047 (අක්කර එක) ක  වඩා 

වියාලත්වය ඇත්තාවූද අවස්ාාවකදී, එම ඉඩවම් එළිමහන් ප්රවශයයක් 

වභෞතිකවම වවන් කිරීම වවනුව ,  එළිමහන් ප්රවශය අවයයතාව සඳහා 

වූ භූමිභාගවේ වවළඳ අගය අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය වවත 

තැන්පත් කළයුතු බව  සංවර්ධනකරු  අධිකාරිය විසින් නියම කරනු 

ලැබුවවහාත්,  ඔහු විසින් අධිකාරිය වවත තැන්පත් කළයුතුය.  

 

 

 vii. අනුවබදීමකදී විවෘත ප්රවශය අවයයතාවය වර්ග මී ර් 300 ක           

(පර්. 12) වනාවැඩි වන්වන් නම් වහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

එවස් කිරීම   සංවර්ධකයා  නියම කරන්වන් නම්, වභෞතික වයවයන් 

විවෘත ප්රවශයය සපයාදීම වවනුව  අනුවබදීම සඳහා අවයය වන විවෘත 

ප්රවශය ඉඩවම් වර්ග ප්රමාණවේ  තක්වස්රු වටිනාකම අදාළ පළාත් 

පාලන ආයතනවේ තැන්පත් කළ යුතුය. 
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viii. අනවසර ඉඩම්  අනුවබදුමකදී 10% (සියය  දහය) විවෘත ප්රවශය වවන් 

වනාකිරීම අනුමත වනාකිරීම  වහ්තුවූ අවසා්ාවකදී ඉඩම් වකා වස් 

10% තක්වස්රු වටිනාකම අධිකාරිවයහි තැන්පත් කිරීම වහෝ එවස් 

සංවර්ධනය කරනු ලැබූ වහෝ අනුවබදුම් කරනු ලැබූ ඉඩම් වකා සින් 

10% ක් වවන් කිරීම  ය ත්ව තනි ඉඩම් වකා ස් සංවර්ධනය කිරීම  

වහෝ තවදුර ත් අනුවබදුම් කිරීම  අවසර දිය හැකිය. 

 

ීථි වකොන් 

රවුම් කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. අධිකාරිය අන් ආකාරයකින් විධානය කර වනාමැති නම් ,බිම් කට්ටි කිරීවම්දී 

සිදු කරනු ලබන මාර්ග මංසන්ධි ඇති කිරීවම්දී මාර්ග වේදන ලක්ෂවේ සි  

ස්පර්යක දිග සමඟ කවාකාරව වහෝ ඇළව සිටින වස් ,කවවේ ේරමාණය පාවර් 

පළලින් අඩක් වන වස් මායිම් සකස් කිරීම  අධිකාරිය විසින් විධානය කළ 

යුතුය. 
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3.3 වගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ වරගුලොසි 
 

අනුමැතිය 

සඳහො සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

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

 

(අ)  නීතිවේ 8 එ වගන්තිය ය වත් යම් සංවර්ධන ක යුත්තක නිරතවීම සඳහා 

සංවර්ධන අවසරපත්රයක් ලබාගැනීම  කරනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන 

උපවේඛනවේ සඳහන් “ඇ” ආකෘති පත්රය මින් අධිකාරිය වවත ඉදිරිපත් 

කළයුතුය.  වමය අන්තර්ජ්ාල පහසුකම් හරහා පහත වවේ අඩවිය ඔස්වස් අයදුම් 

කළ හැක.   

      www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපවේඛනය  අනුකූලව වගවිය යුතුය. 

 

වගොඩනැගිලි 

සැලසුම් 

 

12. (1) නීතිවේ  8 එ වගන්තිය ය වත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම; 

(අ) සියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්වතකු විසින් පිළිවයල වකා  

අත්සන්කර තැබිය යුතුය.  (ඇමුණුම 3) 

(ආ) ඉඩවම් වහෝ ස්ාානවේ අයිතිකරු විසින් වහෝ අයිතිකරු විසින් බලය පවරනු 

ලැබූ යම් පුශගලයකු විසින් අත්සන් කරනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

(ඇ) පි පත් 4 කින් ඉදිරිපත් කළයුතුය.   අනුමත කිරීවමන් පසු අයදුම්කරු  

පි පත් 1 ක් ලබාදිය යුතු අතර, පළාත් පාලන ආයතනය වවත  එක් 

පි පතක් වයාමු කළ යුතුය.   

 

            (ඈ) සැලැස්ම ජ්ාතයන්තර “ඒ” වශ්ර්ණිවේ සම්මත වමරික් ප්රමාණවේ   පිකාවල 

සකස් වකා  තිබිය යුතුය. 

           (ඉ)   සැලැස්ම අදාළවන වගාඩනැිේල වහෝ පරිශ්රය සංවර්ධනය කරනු ලබන  

පරමාර්ාය විස්තර වකවරන ප්රකායයක් සමඟ විය යුතුය. 

            (ඊ)  වගාඩනැිේල පිහි ා ඇති වහෝ වයෝජිත වගාඩනැිේල පිහිටුවීම  යන 

වහෝ වගාඩනැිේවේ වැඩ කරවගන යනු ලබන පරිශ්රය  අදාළ  

මිනුම්වදෝරු සැලැස්වම් පි පතක් සමඟ  ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

http://www.uda.gov.lk/
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             අවයය වේ යැයි අධිකාරිය විසින් සලකා බලනු ලැබුවවහාත් මී  සම්බන්ධව 

අතිවර්ක සැලසුම් කට් ල වහෝ වඩා පුළුේ විස්තර පිරිවිතර නැතවහාත් 

සම්බන්ධිත වවනත් විස්තර වහෝ වවනත් වේඛන ඉදිරිපත් කරන වලස 

අධිකාරිය විසින් නියම කරනු ලැබිය හැක. 

 

සැලසුම්වල 

පරිමොණය 

13. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිවේ 8 එ වගන්තිය අනුව සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා 

(ඇමුණුම 3)  විසින් අත්සන් කරනු ලැබ ඉදිරිපත් කර ඇති සියළු සැලසුම් පහත 

සඳහන් පරිමාණය අනුව ඇඳ පහත සඳහන් කරුණු අඩංගු කළ යුතුය. 

(අ)  වගාඩනැිලි තැනුම්පවළහි පිහිටීම දැක්වීම  ප්රමාණවත් පරිදි හාත්පස 

ප්රවශයවේ දළ සැලැස්මක් 

(ආ)   සංවර්ධන ස්ාානය සැලැස්ම 1:1000 

(ඇ)  වගාඩනැිේලක සැලැස්ම - 1:100 අවයය සම්මත ප්රමාණවේ කඩදාසියක 

ඇඳීම  වනාහැකි තරම් වගාඩනැිේවේ ප්රමාණය වියාල වන අවස්ාාවලදී 

1:200 වඩා කුඩා වනාවන පරිමාණයක  පිළිවයල කරන ලද සැලැස්මක් 

පිළිගැනීම  අධිකාරිය  පුළුවන. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සංවර්ධන 

ස්ථොනය 

සැලසුම්වල හො   

වගබිම් 

සැලසුම්වල 

අඩංගු විය යුතු 

විස් ර 

 

14. වගාඩනැිලි සංවර්ධනයක් සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලැස්මක  පහත සඳහන් 

විස්තර පිළිගත් වර්ණ හා සංවක්ත භාවිතා කරමින් අඩංගු විය යුතුය. 

       (අ) පහත සඳහන් විස්තර දැක්වවන තැනුම්වපාල සැලැස්ම වහෝ බිම් වකා ස් වවන් 

කිරීවම් සැලැස්ම (Site Plan) 

i.  බිම් කට්ටිවේද වගාඩනැිේල වහෝ වගාඩනැිලි කාර්යය කරවගන යනු 

ලබන ස්ාානය සහ බිම් කට්ටිවේ මායිම් අතර දුවරහි අංකිත පරිමාණයන්ද 

ඇතුළත්ව, බිම් කට්ටිවයහි සහ තැනුම්වපාවළහි පිහිටීම දැක්වීම සඳහා 

අක්ෂාංය, වශයාංය සහිතව ඛණඩාංක තලයන් ලබාදීම (GPS-WGS-1984) 

ඉදිකිරීම  යන වහෝ කරවගන යනු ලබන වගාඩනැිලි කාර්යයන්හි 

ප්රමාණය, (පැහැදිලිව මාමා ලකුණු වකා ) 

ii.  සැලැස්වම් පරිමාණය, උතුරු තුඩුව සහ යාබද බිම් කට්ටිවල වහෝ     

වගාඩනැිලිවල පරිශ්ර අංක 

iii. සංවර්ධන ස්ාානය  ඇති ප්රවේය මාර්ග 

    iv.  වමම සැලැස්වමන් හඳුනාවගන ඇති වයෝජිත මාර්ග මාමාව, වගාඩනැිලි 

වර්ඛා, යම් පාරක් පුළුේ කිරීවම් වර්ඛාවක් සහ වස්වා පාරක් සඳහා වන යම් 

බිමක් වහෝ ඉඩමක් සකස් කිරීවමන් පසු පටුමගක් වහෝ ජ්ලසම්පාදන 

සංි තයක්, රක්ෂිතයන් සහ අමාතයවරයා විසින් අනුමත කළ අදාළ 

සංවර්ධන සැලැස්මක වපන්වනු ලැබිය හැකි වහෝ පළාත් පාලන ආයතනවේ 

යම් වීි වර්ඛා සැලසුම්වල වපන්වනු ලැබිය හැකි වවනත් විස්තර  

 v. පවත්නා සියළු කාණු, ජ්ල මාර්ග, පේවදෝරු මාර්ග, මනුවල වැ වේ, රැඳවුම් 

බැමි, බිම් කට්ටිය මත වහෝ යාබද බිම් කට්ටි මත ඇති බෑවුම් සහ කාණු, 

ිනිදියමුව සහ වගාඩනැිලි  වහෝ වගාඩනැිලි වැඩ කරනු ලබන ස්ාාන 

අතර දුවරහි අංකිත පරිමාණයන් ඇතුළත්ව පවත්නා පාර පිහිටි ආසන්නතම 

දුර. 

vi.  ඉඩම ජ්ලය  ය වන්වන් නම්, වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව, රී ලංකා ඉඩම් 

වගාඩකිරීවම් හා සංවර්ධනය කිරීවම් සංස්ාාව වහෝ වවනයම් අධිකාරියක් 

විසින් වාර්තා කර ඇති වගාඩනැිලි බිවම් ඉහළතම ගංවතුර මට් ම. 

vi. අංයක 45   වඩා ප්රපාතාකාර හා උසින් මී ර් එකහමාර ඉක්මවන බෑවුම් 

විවය්ෂවයන් සඳහන් කරමින් බිවමහිත් යාබද පාරවල සහ   ඉඩම්වලත් 

පවතින සියළු සවමෝච්ඡ යන් සහ ස්ාානීය මට් ම්. 

vii. අළුත් බෑවුමක වහෝ ඉවුරක යම් ඉදිකිරීමක් සහ බෑවුම වහෝ ඉවුර එබඳු 

පවත්නා තැනුම්වපාලක  ඇති බෑවුම  වහෝ ඉවුර  වඩා ඉහළ වහෝ 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ප්රපාතාකාර නම්, එම බෑවුම වහෝ කණඩිය සා්ාවර කිරීම සඳහා වන රැඳවුම් 

බැම්මක් වහෝ වවනත් ඉදිකිරීමක් සැපයීම. 

ix. වමහි වකාන්වශසි පිළිගත් පාංශු ඉංජිවන්රුවකුවේ වාර්තාවේ නිය්චය කර 

ඇති පරිදි වහෝ අධිකාරිය නිය්ි තව දක්වා ඇති පරිදි අවයය පි සන් සහිතව 

අනුමැතිය සඳහා බැම්වම් වහෝ ඉදිකිරීවම් සැලසුම් පසුව ඉදිරිපත් 

කළයුතුය. 

x.   පළල මී ර් 6 ක් වහෝ ඊ  අඩු වියාලත්වය වර්ග මී ර් එකසිය පනහක  අඩු 

පවත්නා බිම් කට්ටියක ඇති වගාඩනැිේලක උපරිම උස අධිකාරිය විසින් 

අන් වලසකින් විධානය කරනු ලැබ වනාමැති නම්, මී ර් අ ක් වහෝ මහේ 

වදකක් වනාඉක්මවිය යුතුය. 

 xi. යම් වයෝජිත මතුපි  වහෝ යම් කාණුවක් සහ එහි පවත්නා කාණුවක  වහෝ 

ජ්ල මාර්ගයක  සම්බන්ධවන විස්තර සමඟ 

xii. යම් වයෝජිත පේවදෝරු මාර්ගයක්, මනු වලක් සහ ඒවා පවත්නා පේවදෝරු 

මාර්ගයක  වහෝ මනු වලක  සම්බන්ධවන ඒ ඒ සා්ාන 

(i) වයෝජිත භූදර්යන වැඩපිළිවවල 

(ii) වයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා වන සියළු රා ගාේ කිරීවම් වැඩපිළිවවල 

සහ 

(iii) වයෝජිත විදුලි, දුරකාන වහෝ ගුවන්විදුලි සම්වේෂණ  මාර්ග සහ ඒ එක් 

එක් මාර්ග පවත්නා ජ්ාලය  සම්බන්ධ වන ස්ාාන. 

 

වගබිම් 

සැලැස්ම 

    (අ)  පහත සඳහන් විසත්ර ඇතුළත් කරමින් හා දක්වමින් වගාඩනැිේවේ ඒ ඒ 

තට්ටුවේ මහේ සැලැස්ම සහ එහි වහලය 

 

i. තට්ටුවේ එක් එක් වකා ස ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන කාර්යය ගැන දක්වන 

පැහැදිලි ප්රකායයක්. 

ii. වගාඩනැිේවේ වහෝ වගාඩනැිලි වැඩවල බිත්ති, උඩු හැටුම හා මහේ 

සඳහා වයාදාගනු ලබන ද්රවයවල වර්ගය  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 iii. වගාඩනැිේවේත් එහි සියළු කාමර, මැදිරි, ඉස්වතෝේපු, තරේපු වපළ, 

ආලින්ද සහ  පියසි ව වර්සයන්හි පරිමාණයන් සහ ඒවාවේ බිත්තිවල හා 

කුළුණුවල ඝනකම සංඛයාවලින්. 

iv. වගාඩනැිේවේ වගාඩනැිේල තුළ හා ඒ අව  පිහිටි වා ළිං (air well) 

පසු මිදුේ, මිදුේ සහ එළිමහන් ඉඩකඩවල නිර්භාධිත ප්රවශයවේ පරිමාණය 

සංඛයාවලින් සහ වගාඩනැිේවේ පි ත බිත්තිවල සි  යාබද මාර්ගවල 

මධය වර්ඛාව  ඇති දුර සහ ඉඩම තුළ හා යාබද පිහිටි ජ්ලාපවහන රක්ෂිත. 

v. සියළු බිත්ති, කණු හා කුළුණු අතර ඉඩකවඩහි ප්රමාණය සංඛයාවලින්, 

vi. සියළු සනීපාරක්ෂක උපාංග, වාතල සහ මහේ  හබකවල පිහිටීම සහ ඒවා 

ජ්ලාපවහන මාර්ගවල  සම්බන්ධවීම. 

vii. වගාඩනැිේල තුළ වහෝ ඒ ව ා පිහිටි මතුපි  සියළු ජ්ලාපවහන මාර්ග 

ඒවාවේ ජ්ලය ගලන දිසාව ඊතල මින් දක්වමින්ද, ජ්ලය නිකුත් කරනු 

ලබන පි මුව කාණු සහ එම පි මුව කාණුවල ප්රමාණය 

viii. ින්වනන් වේරීවම් මාර්ග, ිනි නිවීවම් උපකරණ සැපයුම් සහ ඒවාවේ 

ස්ාාපනද ඇතුළත්ව වගාඩනැිේල සම්බන්ධවයන් ගන්නා ලද ිනි හ  

ගැනීම වැළැක්වීවම් ක්රියාමාර්ග උස් වගාඩනැිේලක් වන අවස්ාාවකදී 

වයාදනු ලබන අකුණු ආරක්ෂණ වැඩපිළිවවල 

 ix. වායු සමනය කළයුතු යන්ත්රානුසාරීව සංවාතනය ලබාදිය යුතු වහෝ පීඩන 

ගැන්විය යුතු වගාඩනැිේවේ එක්  එක් තට්ටුවේ සෑම වකා සක්ම සහ 

වායුසමීකරණය කළයුතු වකා සද, වායුසමීකරණය කිරීම වක්න්ද්රස්ා 

පශධතියක මාර්ගයකින්ද නැතවහාත් සමූහගත ඒකකයකින්ද (Package 

unit)  යන වග දැක්වවන පැහැදිලි ප්රකායයකින්ද සහ හැකි සෑම 

අවස්ාාවකදීම වායුසමීකරණ යන්ත්රවල වහෝ ඒකකවල පිහිටීම වහෝ  

පිහිටීම් මහේ සැලැස්වම් දැක්විය යුතුය. 

x. වාහන ගාේ කිරීවම් ඉඩකඩ, බෑවුම් මං, තරේපු වපළ, නැවතුම්, හදිසි 

අවස්ාා විදුලි ජ්නක, විදුලි සම්වේෂණ  ආරක්ෂක කුටි සහ අතරමැදි හා ඊ  

උස් වන්වාසික වගාඩනැිලි වන අවසා්ාවලදී ගෘහ පරිවභෝජ්න ද්රව 

ඉන්ධන වායු වක්න්ද්රස්ා  ැංකිය ආදිවේ පිහිටීම. 

xi. සහාධිපතය වශපළක් සම්බන්ධවයන් වූ වි  1973 අංක 11 දරණ බශධ 

නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතිය  (Apartment Ownership Law)  සහ එහි 

සංවයෝධනයන්  අනුකූල  විය යුතු අතර,  සියළු සැලසුම් අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන් විසින් සකස් කර අත්සන් තැබිය යුතුය. 

xii. අධිකාරිය  අවයය පරිදි නියම කරනු ලැබූ පරිදි කුණු කසල බැහැර කිරීවම් 

ස්ාානවල පිහිටීම. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

හරස්කඩ       (ආ)  යාබද බිම සහ ප්රවේය මාර්ගය පිහිටි ආකාරය පැහැදිලිව සලකුණු කරමින් සහ 

පහත සඳහන් විස්තර දක්වමින් සකස් කරන ලද වගාඩනැිේවේ හරස්, ආයත 

සහ වවනත් වේදන ඇඳීම.   

i. වයාදාගනු ලබන ද්රවයවේ වර්ගය සහ සියළු බිත්ති, මහේ, වහල, මාලිම, 

අත්තිවාරම්, බාේක ඇතුළුව කාණු සහ වපරවැසුම්වල ඝනකම සහ 

වගාඩනැිේවේ වවනත් සම්බාධිත වකා ස ්

ii. පවත්නා බිම් මට් ම සහ මට් ම්ද වගාඩනැිලි තැනුම්වපාල උස් 

කළයුතු වහෝ පහත් කළයුතු නම්, අළුත් බිම් මට් ම වහෝ මට් ම් සියළු 

යාබද   ඉඩම්වල වහෝ වගාඩනැිලිවල සා්ාවරභාවය  වකවස් 

බලපාන්වන්ද යන්න පිළිබඳ  පැහැදිලි ප්රකාය සහ ඒවා ආරක්ෂා කිරීම  

ගනු ලැබූ පියවරද, 

iii. උසින් මී ර් එකහමාර ඉක්මවන ස්ාානවේ තිවබන වහෝ ඊ  අවයය 

වන රැඳවුම්  බැම්වම් වහෝ බෑවුම්වල සි  වයෝජිත වගාඩනැිේල , එහි 

බිම් කට්ටි මායිම්වල  ඇති දුවරහි පරිමාණයන් සංඛයාවලින් සහ 

රැඳවුම් බැම්වම් සහ බෑවුවම් සි  මී ර් දහයක් ඇතුළත එනම් ඊ  

කිට්ටුතම යාබද ඉඩවම් පිහිටි වගාඩනැිලි සහ, 

iv. පවත්නා බිම  සාවේක්ෂව වගාඩනැිේවේ වදාරවේ, ජ්වනේ වහෝ 

සංවාතන විවර එක් එක් තට්ටුවේ උස, මාලිවම් උස, බිම් මහවේ මට් ම 

වහෝ මට් ම්, පියමං මට් ම වහෝ මට් ම්වල පරිමාණයන් සංඛයාවලින් 

සහ එහි වීි මට් ම සහ මට් ම් සහ බිම් කට්ටි මායිම් සහ 

වගාඩනැිේවේ පි ත බිත්ති අතර පරතර දුරද, 

 

ආවරෝපන 

(Elevation) 

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

ආවරෝපනය 

i. පරිමාණයන් සංඛයාවලින්  දක්වමින් වගාඩනැිේවේ සියළු බාහිර 

බිත්ති, බාහිර කුළුණු,  තාේප සහ වදාරවේද, ජ්වනේ  වහෝ සංවාතන 

විවර,  මහල ආවරණ බැේකනි සහ වහලද, අධිකාරිය විසින් නියම 

කරන ලද පරිදි බාහිර කුළුණු, තාේප, විවර  වහල ආවරණ, බැේකනි 

සහ වහල ඉදිකිරීවම්දී වයාදාගනු  ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

ii. පවත්නා සෑම යාබද වගාඩනැිේලකම උස, බිම් මට් ම්, බාහිර බිත්ති, 

වදාරවේ, ජ්වනේ, වහල සහ වවනත් බාහිර හා දෘෂයමාන ලක්ෂණද 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

දක්වමින් සහ ඒවා නිර්මාණය කිරීම සඳහා වයාදාගනු ලැබූ ද්රවයවල 

වර්ගයද, අධිකාරිය විසින් සවිස්තර මාර්වගෝපවශය සැපයිය යුතු විවය්ෂ 

ස්ාානද දක්වා එම වගාඩනැිලිවල අර්ධ   ආවරෝපන සහ ආවරෝපනද, 

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

මට් ම්ද සහ පියමවගහි, ආලින්ද මවගහි වීිවේ සහ බිවමහි වයෝජිත 

ප්රතිරූපක බිත්තිහි මට් ම් සහ,               

වැඩ ආරම්භ 

කිරීමට 

වපරොතුව 

අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු 

විසින් කළයුතු 

රොජකොරි 

15.  (1)  යම් වගාඩනැිලි වැඩක් ආරම්භ කිරීම  වහෝ කරවගන යාම  නැතවහාත් මාස 

03 ක කාලයක  අත්හි වනු ලැබ ඇති යම් වගාඩනැිලි වැඩක් යළි ආරම්භ 

කිරීම  මත්වතන්, පරිශ්රවේ අයිතිකරු, පදිංි කරු වහෝ සංවර්ධනකරු විසින්; 

                (අ)  නීතිවේ 8 එ වගන්තිය ය වත් ඉදිරිපත් කළයුතු වගාඩනැිලි වැඩවල 

සියළු  සැලසුම් අනුමත කරනු ලැබ ඇති බවත්, එම අනුමැතිය අස්කර 

වනාවගන තවමත් වලංගුව පවතින බව දැන සිටීමත්, 

                (ආ)  13 වන නියමවේ විධිවිධානවල  අනුකූලව වගාඩනැිලි වැඩවල 

විස්තරාත්මක හැටුම් සැලසුම් අධිකාරිය  ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති 

බව  වගබලා ගැනීමත්, 

                (ඇ) වගාඩනැිලි වැඩ ආරම්භ කිරීවම්, කරවගන යාවම් සහ යළි ආරම්භ 

කිරීවම් ස්වකීය අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්වීම අඩු තරමින් සත් දිනකින් 

ලබාදීම සහ එම වගාඩනැිලි වැඩ ආරම්භ  කිරීවම්, කරවගන යාවම් 

වහෝ යළි ආරම්භ කිරීවම් අවසරය සඳහා අධිකාරිය වවත ඉේලුම් 

කිරීමත්, 

                (ඈ) වගාඩනැිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා වස්වවේ වයාදවනු ලබන 

වහෝ නිරත කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා වහෝ 

තැනැත්තන් විසින් තත් කාර්යය අනුව, වගාඩනැිලි වැඩ 83 වන 

නියමවේ (ඇ) වේදය ප්රකාර අධීක්ෂණය කරන බව  සුපුරුදු ආකෘති 

පත්රවයන් නිකුත් කරන ලද ලිිතතව සනාා කිරීමක් ලැබීමත් අවයයය. 

           (2)   වමම නියමය ය වත් දිය යුතු නිවේදනය සම්ූර්ණ එකක් විය යුතු අතර, 

එහි කිසිඳු සාවදය විස්තර වහෝ වතාරතුරු අඩංගු වනාවිය යුතුය.  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සැලසුම්වල 

පැහැදිලි බව 

සහ 

වගොඩනැගිලි 

වැඩවලදී 

වයොදො ගනු 

ලබන ද්රවයවල 

පිරිවි ර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. (1)  නීතිය ය වත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුද්රණය 

වකා  ඉදිරිපත් කළයුතුය.  පවත්නා වගාඩනැිලි කාර්යයන්  සම්බන්ධව 

පුළුේ කිරීම් සියේල අදාළ ශිේපීය ්රම ප්රවයෝජ්නය  වගන පැහැදිලිව දැක්විය 

යුතු අතර, නව වගාඩනැිේල  වකා සක් එකතු කිරීවම්දී රතු වර්ණවයන් ඇඳ 

දැක්විය යුතුය. සැලැස්ම එක් ඒකකයක  වඩා වැඩිවන අවස්ාාවලදී එවැනි 

ඒකක විවිධ වර්ණ වහෝ සංවක්ත ප්රවයෝජ්නය  වගන ඒකකයන් වවන් වවන්ව 

හඳුනාගත හැකි පරිදි වපන්විය යුතු අතර, ඒ එක් එක් ඒකකයන්  අයත් වර්ග 

ප්රමාණයන් දැක්විය යුතුය.  

         (2) පවත්නා වගාඩනැිේවේ ඉවත් කළයුතු සියළු වකා ස් සැලසුම්වල කඩ ඉරි 

මින් වපන්විය යුතුය. 

         (3)  අධිකාරිය  අවයය වන්වන් නම්, නීතිය ය වත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලැස්ම 

සමඟ සැලසුම් ඉදිරිපත් කරනු ලබන  වගාඩනැිලි වැඩවලදී ප්රවයෝජ්නය  

ගන්නා වූ වයෝජිත ද්රවයවල පිරිවිතරද ඉදිරිපත් කළයුතුය.      
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එකතු කිරීම් හො 

වවනස් කිරීම් 

සඳහො වන 

සැලසුම් 

 

17. යම් වගාඩනැිලි කාර්යයකම පවත්නා වගාඩනැිේලක ප්රතිසංස්කරණයක් වහෝ 

වවනස් කිරීමක් වහෝ ඊ  යම් එක් කිරීමක් අයත්වන වි දී, නීතිය ය වත් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන එම වගාඩනැිලි කාර්යයන්හි සැලැස්ම වහෝ සැලසුම් සමඟ අධිකාරිය 

විසින් එවස් කිරීම අවයය නම්, අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු තමා එම 

වගාඩනැිේල පරීක්ෂා කළ බවත්, තම මතය  අනුව ප්රතිසංස්කරණ වවනස් කිරීම් 

වහෝ එකතු කිරීම් නිසාවවන් යම් ආකාරයකින් වැඩිවිය හැකි වහෝ වවනස් විය හැකි 

බර වහෝ ආතතීන් එම වගාඩනැිේල  දැරිය  හැකි බව ප්රකාය වකවරන නියමිත 

සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

 

වුහොත්මක 

විස් ර හො 

ගණනය කිරීම් 

18. (1) වගාඩනැිලි වැඩවල සවිස්තර වයුහාත්මක සැලසුම් නියම කරනු ලැබ ඇති පරිදි 

පිරිමැවුම් ගණන් බැලීවම් පි පතක් සමඟ අධිකාරිය  ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

 

     (2) සවිස්තර වයුහාත්මක සැලසුම් සහ පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම්, නීතිවේ 

විධිවිධානයන් ත් වමම නියමයන් ත් වමන්ම වගාඩනැිලි නිර්මාණය  අදාළ 

වවනයම් ලිිතත නීතියක ත් අනුකූලව සකස ් කළයුතු අතර, එය සවිසත්ර 

වයුහාත්මක සැලසුම් හා පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම පිළිවවල කළ අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් අත්සන් කරනු ලැබ  තිබිය යුතුය.  ඒ අතර එහි 

පහත සඳහන් කරුණුද දැක්විය යුතුය. 

               (අ)   එක් එක් මහේ පශධතිය වහෝ එහි වකා සක් සඳහා සැලසුම් කරනු ලැබ 

ඇති ආවරෝපිත භාරය 

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

ගණනයන් වමන්ම සෑරීම් පිළිබඳ සම්ූර්ණ විමර්යන සහ පවසහි 

විස්තර. 

                 (ඇ)  ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන අත්තිවාරම් ්රමය වහෝ ්රම 

                 (ඈ) අදාළ වන්වන් නම්, ජ්ම්බාර  වර්ගය, ජ්ම්බාර ගැමාවම් ්රමය සහ ජ්ම්බාර 

ගැමාවම්දී පාවිච්ි ය  ගනු ලබන යන්ත්ර සූත්ර වර්ගය  

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

කළයුතුය. 
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සැපයිය යුතු 

විවෘ  ඉඩකඩ 

19.    (1)   කවර ස්ාානයක වහෝ පිහිටි බිම් කට්ටියක වගාඩනැගීම  නියමිත සෑම 

වගාඩනැිේලකම විවෘත අංගනයක් වහෝ ඉඩකඩක් වගාඩනැිේල තුළ වහෝ ඒ ව ා 

සැපයිය  යුතු අතර, එය පහත පරිදි විය යුතුය. 

වගොඩනැගිේවේ 

උස 

පැති ඉඩ 

1. මී ර් 12   අඩු - 

2. මී ර් 12 – 30 එක් පැත්තකින් මී ර් 3 ක් සහ අවනක් 

පැත්වතන් මී ර් 1 

3. මී ර් 30   වැඩි වගාඩනැිේවේ උවසන් 1/10 ක් වහෝ මී ර්     9 

ක් යන්වනන් අඩු දුර වදපසින්ම තැබිය යුතුය. 

 
          (2)  වගාඩනැිේල  ඇතුළුවීම, එය නඩත්තු කිරීම වහෝ එය යාබද 

වගාඩනැිලිවලින් වවන් කිරීවම් පරමාර්ාවයන් පැත්තක විවෘත 

ඉඩකඩක් සැලමාම  අදහස් කරනු ලැබූ වගාඩනැිේලක් 

සම්බන්ධවයන් වූ වි , එම විවෘත ඉඩකඩ කවර අවස්ාාවකවත් පළලින් 

මී ර් 1.0 ක  වනාඅඩු විය යුතුය. 

 

ආවලෝකය හො 

සංවො නය 

සපයන විවර 

20. සෑම වගාඩනැිේලකම ; 

 

         (අ) වීදුරු තහඩු වයදූ ජ්වනේ, වහල, කවුළු, වා කවුළු, වදාරවේ වහෝ වවනත් 

අනුමත ස්වභාවික ආවලෝක සම්වේෂණ මින් ස්වභාවික ආවලෝකයද, 

         (ආ) ජ්වනේ, වහල කවුළු, වා කවුළු, වදාරවේ, ලූවර වහෝ සංවාතන විවර මින් 

ස්වභාවික සංවාතනයද සැපයිය යුතුය. 
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ස්වභොවික 

ආවලෝකය හො 

සංවො න පරමොර්ථ 

සඳහො වො ළිං වහෝ 

මැද මිදුේ 

 

 

 

 

 

 

21. (1) ස්වභාවික ආවලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීවම්දී පහත සඳහන්      

අවයයතා හා එකඟ විය යුතුය. 

 

ස්වභොවික ආවලෝකය හො සංවො නය සඳහො වන 

වො ළිං සම්බන්ධ පිරිවි ර 

මහේ සංඛයොව අවම පළල ඉඩකවඩහි වර්ග 

ප්රමොණය 

1 සි  2 දක්වා මී ර් 2.3 වර්ග මී ර්  06 

2   වැඩි 4 දක්වා  මී ර් 3.0 වර්ග මී ර්  12 

4   වැඩි 10 දක්වා මී ර් 5.0 වර්ග මී ර්  24 

10   වැඩි මී ර් 6.0 වර්ග මී ර්  36 

 
            

(2)  ස්වභාවික අවලෝකය හා සංවාතනය සපයන අභයන්තර වා ළිං වහෝ මිදුේ සඳහා 

වහල ආවරණය වනාකළ යුතුය.  වකවස් වුවද වා ළි වඳ් වකටිම දුර මී ර් 

5.0 ක  අඩු නම්, එවැනි  විවෘත ඉඩකඩක  ඉහළින් විහිවදන වනරුම්, 

වියන්පත්, හිරු වසවන උප්රම, අගු වහෝ බැේකනි පළලින් මී ර් 0.5 

වනාඉක්මවිය යුතුය. 

 

          (3) අභයන්තර මැද මිදුවලහි බිම, අධිකාරිය සෑහීමක  පත්වන පරිදි නිසි කාණු 

පශධතියක් සහිතව, ගේ අතුරා වහෝ පිඩලි අේලා අභයන්තර වගඋයනක් 

වලස නඩත්තු කළ යුතුය. 

 

          (4) වගාඩනැිේල   ය වන බිම් ප්රමාණය හැර ඉතිරිවන බිම්  ප්රමාණවයන් 

50% ක ප්රමාණයක් හරිත ආවරණයක්  සහිතව පවත්වාගත යුතුය.   
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ස්වභොවික 

ආවලෝකය හො 

සංවො න 

ප්රභවයන්හි පිහිීම 

22.   (1) වගාඩනැිේලක ස්වභාවික ආවලෝකය හා සංවාතනය ලබාගත හැකි 

ජ්වනේ සහ විවර පිහිටිය යුත්වත් ; 

                (අ)  ඒවා ; 

i. අහස , 

ii. මාර්ග අයිතිය වහෝ මහජ්න ප්රවයෝජ්නය සඳහා කැපවූ ප්රසිශධ 

ඉඩකඩක් සහිත ප්රසිශධ පාරක , වීදියක  වහෝ විවෘත 

ප්රවශයයක , 

iii. වගාඩනැිලි සමූහය තුළ පිහිටි හා අවසා්ාවවෝි ත පරිදි 19 වන 

වහෝ 27 වන නියමවේ අදාළ විධිවිධාන හා අනුකූල මිදුලක , 

විවෘත ඉඩකඩක , 

iv. 21 වන නියමවේ අවයයතාවයන් හා අනුකූල වා ළිඳක  (air 

well) මුහුණලා හා විවෘත වන වස් නිර්බාධකව පිහිටිය යුතුය. 

 

 

 

                 එවමන්ම ස්වභාවික ආවලෝකය හා සංවාතනය ලබන වගාඩනැිේල තුළ; 

 

               (ආ)   “ඇ” උප වේදවේ නිය්ි තව දක්වා ඇති වගාඩනැිේලක් හැර 

වවනත් වගාඩනැිේලක් සම්බන්ධවයන් වූ වි , එවැනි ප්රභවයන් 

මින් වස්වය ලබන කාමරවේ සි  විවරවේ තලය  ලම්භක 

දිසාවකින් මී ර් 10 ක  ඈත දුරකින් වනාපිහිටිය යුතුය.  තවද, 

එවැනි කාමරයක කිසිම වකා සක් විවරවේ තලය  සමාන්තර 

දියාවකින් විවරවේ වකළවර සි  මී  ර් 3 ක  ඈතින් වනාපිහිටිය 

යුතුය. 

 

 

 



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

53 
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               (ඇ)  ගබඩා හා කර්මාන්තයාලාද, වැඩවපාළවේ හා ගුදම්ද සම්බන්ධවයන් 

වූ වි , එවැනි ප්රභවයක් මින් වස්වය ලබන කාමරයක කවර වහෝ 

වකා සක් ; 

i. විවරවේ තලය  ලම්භකව එම විවරවේ සි  මී ර් 12 ක  වැඩි 

ඈත දුරකින් වනාපිහිටිය යුතුය.  තවද, එම කාමරවේ කිසිම 

වකා සක් විවරවේ තලය  සමාන්තර දිසාවකින් විවරවේ 

වකළවර සි  මී ර් 5 ක් ඈතින් වනාපිහිටිය යුතුය. 

ii. ප්රභවය කාමරවේ වහලයක ඇති සංවාතන විවරයක් නම් වහෝ 

වවනත් ස්වභාවික සංවාතන උප්රමයක් නම්, එම ප්රභවවේ 

සි  සිරස්ව මී ර්  9 ක්  ඈතින් පිහි ා වනාතිබිය යුතුය. 

ස්වභොවික 

ආවලෝකය වහෝ 

සංවො නය 

බැේකනියක්, 

ආලින්දයක් වහෝ 

ීවොර මණ්ඩපය 

වව  විවෘ ව 

 ැබිය හැකිය. 

 

        (2)  ආවෘත වහෝ අර්ධ වයවයන් ආවෘත බැේකනි, ආලින්ද වහෝ ශවාර මණඩපය 

වවත  ස්වභාවික ආවලෝකය හා සංවාතන ප්රභවයන් විවෘතව තැබිය 

හැකිය.                 

                (අ)  එම බැේකනි, ආලින්ද වහෝ ශවාර මණඩප වීදියක් වහෝ වස්වා 

මාර්ගයක් මත  වහෝ වගාඩනැිලි සමූහයක් පිහිටි මිදුලක් මත වහෝ 

විවෘත ඉඩකඩක් මත මුහුණලා පිහි ා 19, 32 සහ 22 නියමයන්වේ 

අදාළ අවයයතා හා එකඟ වන්වන් නම්ද,  

                 (ආ)  එබඳු ප්රභවයන් මින් වස්වය ලබන කාමරවේ ගැඹුර බැේකනිවේ, 

ආලින්දවේ වහෝ ශවාර මණඩපවේ පි  බිත්තිවේ පි ත මුහුණවතහි 

සි  මී ර් 10 වනාඉක්මවන්වන් නම්ද සහ ; 

 

                (ඇ) බැේකනිවේ, ආලින්දවේ වහෝ ශවාර මණඩපවේ ස්වභාවික ආවලෝක 

වාතාශ්ර ප්රභවයන්  විවරයක් ඇත්නම් සහ එම විවරවේ ප්රමාණය එම 

බැේකනිවේ, ආලින්දවේ වහෝ ශවාර මණඩපවේ වර්ග ප්රමාණවයන් 

අඩු වයවයන් 75% ක් වත් වේ නම්ද යන කරුණු සම්ූර්ණ විය 

යුතුය.  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ස්වභොවික 

ආවලෝක හො 

සංවො න ප්රභවයන් 

 

 

වන්වොසික කටයුතු 

සඳහො වන කොමර 

 

 

 

23.  යම් වගාඩනැිේලක සෑම කාමරයකම ස්වභාවික ආවලෝකය හා සංවාතනය 

අනුමත එක් මාධයයකින් වහෝ මාධය කිහිපයකින් 7 වන උපවේඛනය   

අනුකුලව පහත ප්රමාණයන්  වනාඅඩුව සැපයිය යුතුය.   

 

          (අ)  එම කාමරය පහත (ඇ) වේදවේ සඳහන් කාමර හැර පදිංි වීවම් පරමාර්ාය 

සඳහා ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන්වන් නම්, කාමරවේ මහේ බිවමන් 

සමසා් වයවයන් 15% ක  අඩු වනාවන ප්රමාණයක වියයුතු අතර, ඉන් 

70% ක් වත් නිර්බාධිතව වා මඟක් සඳහා විවර කළ හැකි වහෝ ස්ි ර 

විවර සහිතව පැවතිය යුතුය. 

           (ආ) එම කාමරය බිම් මහලක් හා තවත් මහලක් පමණක් වන වගාඩනැිේලක  

පිහිටි එකක් නම්, එම විවරය සහ එම විවරය  විරුශධ පස බිම් කට්ටිවේ 

මායිම අතර මී ර් 2.3 ක  වනාඅඩු නිර්බාධිත වා මගක් (Passage)  

තිබිය යුතුය.  

 

වන්වොසික 

වනොවන පරමොර්ථ 

සඳහො වන කොමර 

           (ඇ) එම කාමරය වයාපාරික පරමාර්ා සඳහා වහෝ සාේපුවක්, මහජ්න 

නිවක්තන ස්ාානයක්, නිෂ්පාදන කර්මාන්තයාලාවක් වහෝ වමම 

නියමවේ සඳහන් වනාවන වවනත් පාවිච්ි යක් සඳහා ප්රවයෝජ්නය  

ගනු ලබන්වන් නම්, කාමරවේ මහේ බිවමන් සමස්ා වයවයන් 15% 

ක  වනාඅඩු නිදහස් නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා අවම වයවයන් 50% 

ප්රමාණයක් විවෘත කළ හැකි වහෝ ස්ිරව විවෘතව පැවතිය යුතුය. 

වන්වොසික 

වගොඩනැගිලිවල 

ගබඩො හො ගරොජ 

ආදිය 

           (ඈ)  එම කාමරය, ගබඩාවක්, පැන්රියක්, උපවයෝිතා කාමරයක්, ගරාජ්යක් 

වහෝ වන්වාසික වගාඩනැිේලක එවැන්නක් සඳහා ප්රවයෝජ්නය  

ගනු ලබන්වන් නම් කාමරවේ මහේ බිවමන් සමස්ා වයවයන් 10% 

ප්රමාණයක්ද, 50% නිදහස් නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ 

හැකි වහෝ විවෘතව පැවතිය යුතුය. 

 



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

55 

සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වැසිකිළි, වස්දුම් 

කොමර හො නොන 

කොමර 

          (ඉ)       i.   එම කාමරය, වැසිකිළියක්, කැසිකිළියක්, නාන කාමරයක්, වස්දුම් 

කාමරයක් (toilet)  වහෝ වරදි වස්දුම් කාමරයක් වන්වන් නම්, 

කාමරවේ මහේ බිවමන් 10% ක් වහෝ වර්ග මී ර් 0.2 ක් යන 

වදවකන් වැඩි වකා ස, වාතය නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව ගමන් 

කළ හැකි මුළුමනින්ම විවෘතව, වායුසමනය කළද ස්ිරව 

විවෘතව තිබිය යුතුය.  නැතවහාත්; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. එක් වර්ග මී රයක  වනාඅඩු ප්රවශයයක් හා වැසිකිළිවේ වස්දුම් 

කාමරවේ  වහෝ   නාන කාමරවේ තලය  ලම්භකව නිර්බාධිත 

වාතාශ්රය ලබාගන්නා අවම දුර පහත සඳහන් වගුවේ  

පිරිවිතරයන්  අනුකූලව විය යුතුය. 

 

iii. නිර්බාධිත වාතාශ්රය ලබාගන්නා අවම දුර  

මහේ ගණන නිර්බොධි  වො ොශ්රය 

ලබොගන්නො තීරවේ 

දුර (මීටර්) 

1 – 6 1 

7 – 12 1.5 

12   වැඩි 2 
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පොසැේ           (ඊ)     එම කාමරය පාසලක් වහෝ  ශික්ෂණ ස්ාානයක් වයවයන් දැනුම 

වබදාහැරීම සඳහා ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන්වන් නම්, කාමරවේ 

මහේ බිවමන් 20% ප්රමාණයක ද, ඉන් අඩුම වයවයන් 50% ක් වත් 

නිදහස්ව හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි වහෝ ස්ිරව 

විවෘතව තැබිය යුතුය. 

 

වරෝහේ           (උ)    එම කාමරය වරෝහලක් වරෝවගෝපස්ාාන නිවාසයක්, සාත්තු නිවාසයක් 

වහෝ ඒ හා සමාන කාර්යයක් සඳහා ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන්වන් 

නම්, කාමරවේ  මහේ බිවමන් 20% ක් නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව වා 

මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවෘත කළ හැකිව වහෝ ස්ි රව විවෘතව 

තිබිය යුතුය.    

  



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

57 
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 රප්පු වපළ  

ඉස්ව ෝප්පුව සහ 

ප්රවේය යොලොව 

         (ඌ) (i)   ආවෘත තරේපු වපළක්, ඉස්වතෝේපුවක් වහෝ ප්රවේය යාලාවක් 

සම්බන්ධවයන් වූ වි  මහලක වර්ග ප්රමාණවයන් 10% 

ප්රමාණයක ද වගාඩනැිලි සඳහා වන ිනි ූර්වාරක්ෂක සං්හවේ 

විධිවිධාන ය වත් අවයය වන ආකාරවයන් හැර, ඉන් 50% ක් 

නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවෘත කළ හැකි 

ස්ිරව විවෘතව තිබිය යුතුය. 

 

                    (ii)  තරේපුවල අවම පළල සහ පඩිවල දිග, පළල සහ පඩි වදකක් අතර 

උස 8 වන උපවේඛනවේ  දක්වා ඇති මානවල  අනුකූල විය යුතුය. 

                          

වොහන න ර කිරීම           (එ)  (i)   වාහන නවතා තබන කාමරවේ බිවමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් 

අවම වයවයන් 50% ක් නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත 

කළ හැකි වහෝ ස්ිරව විවෘතව තැබිය හැකි විය යුතුය. 

                   (ii) රාවාහන නවතා තබන කුළුමංවල අවම පළල 9 වන උපවේඛනවේ  

සඳහන් පරිදි වියයුතුය. 

 

කර්මොන් යොලො 

ගබඩො හො ගුදම් 

          (ඒ) කාමරය ගුදමක් වහෝ වවනත් ගබඩා ප්රවශයයක් වයවයන් ප්රවයෝජ්නය  

ගනු ලබන්වන් නම්, එහි බිවමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් අවම 

වයවයන් 50% ක් වත් නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ 

හැකි වහෝ ස්ිරව විවෘතව තැබිය හැකි විය යුතුය.  එක් ප්රභවයකින් වහෝ 

කිහිපයකින් ස්වභාවික ආවලෝකය හා සංවාතනය සැපයිය හැකිය. 

 

විදුලි වසෝපොන 

පිළිබඳ පිරිවි ර 

           (ඔ)  (i)  වගාඩනැිේලක් වහෝ මහේ 04 ක්  ඉක්මවන්වන් නම් වහෝ මී ර් 12 

  වැඩි  වගාඩනැිලි සඳහා අවම වයවයන් ප්රධාන ශවාරය අසල සහ 

අවනකුත් සුදුසු සා්ානවල ප්රමිතීන්  අනුකූලව  විදුලි වසෝපාන සවි 

කළ යුතුය. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

පතුේ මහල            (ඕ)  ස්වභාවික ආවලෝක හා සංවාතනය ලබාගැනීම  අදහස් කරන මහලක් 

සම්බන්ධවයන් වූ වි , එකී උසින් අවම වයවයන් 1/3 ක් වත් බිම් 

මට් මින් ඉහල තිබිය යුතුය. 

 

උස් ල නිවොස 24.  මී ර් 12 ක  වැඩි ගැඹුරක් සහිත උස්තල නිවාස සම්බන්ධවයන් එක් එක් මහවේ 

සියළු ඉදිරි, පිටුපස සහ  හරස් බිත්තිවල ඉදිරිවේ සි  පිටුපස  සුදුසු  හුළං 

කවපාලු මින් ස්ිර සංවාතනය සැපයිය යුතුය.   එම හුළං කවපාලු වල වර්ග 

මී ර් 0.4 ක  වනාඅඩු ශුශධ විවර ඉඩකඩක් තිබිය යුතුයි. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

යොබද කොමර 25. ආවලෝක හා සංවාතන අවයයතා තීරණය කිරීවම් පරමාර්ාය සඳහා වපාදු 

බිත්තිවේ වර්ග ප්රමාණවයන් අඩක් විවෘතව හා නිර්බාධිතව ඇති වි කදී යම් 

කාමරයක් යාබද කාමරවේ වකා සක් වයවයන් සලකනු ලැබිය හැකිය. 

 

පතුේ මහල කොමර 26.  යම් කාමරයක් පතුේ මහවේ පිහිටි ඊ  ස්වභාවිකව ආවලෝකය හා සංවාතනය 

සැපයිය යුතු නම්, එම කාමරවේ බාහිර බිත්ති අවම වයවයන් බිම් මට් වමන් 

තුවනන් එක්  වකා සක් දක්වා උස් වකා  22 වන නියමවේ අවයයතා සැපයිය 

යුතුය. 

 

මොයිම් 

නිෂ්කොයනය  

වගොඩනැගිලි 

දුරස්ථ කිරීම 

27.  (1) (අ) වගාඩනැිේල දුරස්ා කිරීම කළ යුත්වත් 19 වන නිවයෝගවේ  සඳහන් 

පරිදිය.  අධිකාරිය විසින් වවනත් අදාළ කරගත හැකි නීතියක වහෝ 

නියමයක අවයයතා සපුරාලීම සඳහා වැඩිමනත් දුරස්ාතාද නියම කරනු 

ලැබිය හැකිය. 

 

            (ආ)  පැති මායිම් බිත්ති දක්වා ඉදිකළ යුතු ඕනෑම වගාඩනැිලි කාර්යයක් 

පහත සඳහන් කරුණු හා අනුකූල විය යුතුය. 

 

 i. ඉදිකිරීවම්දී වයාදාගනු ලබන නිර්මාණ ්රමවේදවයන් යාබද 

වශපළවල  කිසි වලසකින් කිසිඳු  හානියක් සිදු වනාවන බව  

අදාළ සුදුසුකම්ලත් ඉංජිවන්රුවකුවේ සහතිකය සහ යාබද 

වශපළ  සිදුවිය හැකි හානිය ආවරණය කරමින් සුදුසුකම්ලත් 

තක්වස්රුකරුවකු විසින් කරන ලද තක්වස්රුව පදනම් කරවගන 

ගණනය කරන ලද  සවිසත්ර රක්ෂණ ඔේපුවද ඉදිරිපත් කළයුතු 

අතර, වන්දි ආවරණ සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. (උපවේඛන 

4) 

ii. ඉහත I හි සඳහන් සහතික අධිකාරිය  ඉදිරිපත් කළයුත්වත් 

සංවර්ධන අවසරපත්රය ලබාගැනීම  වපරාතුවය.  
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වගොඩනැගිලිවල 

වනරුම් හො 

වවනත් හිරු 

වස්යොකරණ 

උපක්රම 

     (2)   වගාඩනැිේලක වනරුම්, වියන්පත් වහෝ වවනත් හිරුරැස ්ආවරණ උප්රම 

ඉදිරිය  වනරවීම සඳහා අවසර දිය හැක්වක් ඉදිකිරීම් ද්රවය ිනි වනාගන්නා 

ස්වභාවවේ ඒවා නම්, වගාඩනැිලි වර්ඛාවවන් මී ර් 1.0 ක් දක්වා පමණි. 

     (3) එවැනි විවෘත බැේකනියක් යාබද පිහිටි වශපළක  මුහුණලා ඇති අවසා්ාවක 

එම බැේකනිවේ වහෝ තට්ටුවේ පි ත ඉවම් සි  අදාළ මායිම දක්වා අවම 

වයවයන් මී ර් 0.8 ක ඉඩ වාසියක් පවත්වාවගන යා යුතුය. 

      (4)  යාබද වශපවේ මායිම   සඳළුතල වහෝ යම් භාවිතයක් සඳහා ඉඩකඩක් 

වවන්කරයි නම්, අවම වයවයන්  මී ර් 2 ක උසක් පවත්වාගත යුතුය.   

පිටුපස ඉඩකඩ 28. (1) වමම නියමවේ පරමාර්ාය සඳහා වගාඩනැිේවේ පිටුපස වයවයන් සලකනු 

ලබන්වන් වගාඩනැිේල පිහි න ඉඩවම් මායිම් වීදිය සි  වඩා ඈතින් ඇති 

මුහුණතයි.  එවස් වුවත් වගාඩනැිේල එක් වීදියක  වඩා වැඩි වීදි 

සංඛයාවක් මත පිහි ා ඇත්නම් වගාඩනැිේවේ පිටුපස යන්වනන්, 

අධිකාරිය විසින් වවනත් ආකාරයක් සඳහා බලය දී වහෝ විධානය වකා  

වනාමැති නම්, පළේම වීදිවේ සි  දුරින්ම පිහි ා ඇති මුහුණත වයවයන් 

සලකනු ලැවේ. 
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       (2)  වගාඩනැිේල පිටුපස ඉඩකඩ තැබිය යුතු ඉඩ මුහුණත මුළුමනින්ම ප්රසිශධ 

වීදියක වගාඩනැිලි මාමාව  වහෝ අවම වයවයන් මී ර් 6 ක් පළල මාර්ග 

අයිතියක් සහිත  වපෞශගලික වීදියක  යාව පිහි ා ඇත්වත් නම් පිටුපස  

ඉඩකඩ වවන් කිරීමක්  අවයය වනාවේ. වමම පිටුපස ඉඩකඩ මාමාව තුළ 

නීතයානුකූල ආවලෝක වාතාශ්ර අවයයතා අවහිර වනාවන පරිදි තනනු ලබන 

විවෘත  ළිඳක  වහෝ හදිසි අවස්ාාවක  ප්රවයෝජ්න ගැනීම සඳහා වන විවෘත 

වූ රවුම් අමතර පියගැ  වපළක් සඳහා අවසර වදනු ලැබිය හැක. 

වගොඩනැගිේවේ උස  (සියළුම 

වගොඩනැගිලි උස ප්රමොණ 

මොර්ගවේ උස මට්ටවම් සිට 

සලකණු ලැවේ.) 

පසුපස අවකොයය (පිටුපස 

මොයිවම් සිට දුර සලකණු ලැවේ.) 

1. මී ර් 15   අඩු මී ර් 3 

2. මී ර් 15 – 40 මී ර් 4 

3. මී ර් 40   වැඩි වගාඩනැිේවේ උවසන්    1/10 

ක් වහෝ මී ර් 10 ක් යන්වනන් 

අඩු දුර මායිවම් සි  පිටුපසින් 

තැබිය යුතුය. 
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අක්රමවත් හැඩය      (3)    පිටුපස සම්ූර්ණ පළල දක්වාම විවෘත ඉඩකඩක් සැපයීම  වනාහැකි 

අවිධිමත් හැඩවයන් යුත් හා පාරවේ කිහිපයක  මුහුණලා ඇති 

ස්ාානවලදී අවස්ාාගත  තත්ත්වය ගැන සලකා බලා පිටුපස විවෘත ඉඩකඩ 

ප්රමාණය ඊ  සුදුසු යැයි හැ වඟන වස් වවන්වකා  තිබීම  අවසරදීම 

අධිකාරිය කරනු ඇත. 

   

සැපයිය යුතු 

පියමව  පළල 

29.  සැපයිය යුතු වහෝ ඉදිකළ යුතු ඕනෑම ආවරණය වනාවූ අඩි පාරක්, ආරුක්කු 

පාරක් වහෝ ආලින්ද මාර්ගයක් ; 

       (අ)   වගාඩනැිලි බිම් කට්ටිය තුළ පිහිටුවිය යුතුය. 

       (ආ) වීදියක  යාව ඇති වගාඩනැිලි බිම් කට්ටිවේ සම්ූර්ණ දිග ප්රමාණය 

ඔස්වස් යා යුතුය.  නැතවහාත් අධිකාරිය විසින් නියම කරනු ලබන වවනත් 

ආකාරයකින් තිබිය යුතුය.  

 

ීදියක සිට 

ප්රවේයීම 

30. ප්රසිශධ පාරක  යාව වනාමැති බිම් කට්ටියක් මත ඉදිවකවරන සෑම 

වගාඩනැිේලක ම වපෞශගලික වීදියක් මින් ප්රවේය විය යුතු අතර, 

ප්රවේයවීවම් මාර්ග එහි ස්වභාවය හා පළල අධිකාරිය විසින් අනුමත කරනු ලැබූ 

උප වබදීවම් වහෝ කැබලි කිරීවම් සැලසුම   අනුව විය යුතුය.  තවද, එම 

වගාඩනැිලි බිවම් අයිතිකරු  එම වීදිය භාවිතා කිරීම  නීතයානුකූල අයිතිය 

තිබිය යුතුය. 

වගොඩනැගිලිවල 

ඇල කරන ලද 

වකොන් 

31.  වීදි වදකකින් යුත් සන්ධියක වගාඩනැිේලක් ඉදිකරනු ලැබූ වි ක සහ 

සංවර්ධන සැලැස්වම් වහෝ යම් වයවස්ාාපිත වේඛනය ඇල කරන ලද වහෝ රවුම් 

කරන ලද අංයකය වනාවපන්වා ඇති වි ක, එම වගාඩනැිලිවල වකාන් දුර, 10 

වන වගන්තිවේ සඳහන් පරිදි වීදි මට් වමන් ඉහළ මී ර් 6.0 ක  වනාඅඩු 

මට් මක දක්වා උසක් ඇළව ඉදිකළ යුතුය.  නැතවහාත් රවුම් කළ යුතුය. 
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ීදිය මොර්ග ුළුේ 

කිරීවම් වර්ඛොව 

ආදිය ඉක්මීම 

32.  වගාඩනැිේලක කිසිම වකා සක් ; 

       (අ)   එම වගාඩනැිේවේ කිසිම වකා සක් වීදියක  ඉහළින් වහෝ  

       (ආ) අදාළ වේඛනවල වහෝ අධිකාරිය විසින් අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්වම් 

වපන්වා ඇති පරිදි අවස්ාානුකූලව වීදියක්, වර්ඛාවක් වහෝ පවරා ගැනීවම් 

මායිම් වර්ඛාවක් විවෘතව තැබිය යුතු ඉඩක් ඉක්මවා වනායා යුතුය. 

  (ඇ) මායිම් තාේපවල උපරිම උස මී ර් 2 ක් වන අතර, මී  අමතර උසක් අවයය 

අවස්ාාවන්හිදී ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ නිරවුේ 

සහතිකයක් ලබාගත යුතුය. 

 

යම් 

වගොඩනැගිේලක් 

සම්බන්ධවයන් 

විවෘ  ඉඩකඩක් 

පියමගක් වහෝ 

ප්රවේය මොර්ගයක් 

සපයනු ලැබ ඇති 

විටක; 

33.  (අ)  එම විවෘත ඉඩකවේ පියමවගහි වහෝ ප්රවේය මාර්ගවේ යම් වවනස් කිරීමක් 

කිරීම වහෝ එවස් වවනස් කිරීම වහෝ නඩත්තු කිරීම සඳහා අවසරදීම.         

       (ආ) විවෘත ඉඩකවඩහි අඩි පාවර් වහෝ ප්රවේය මාර්ගවේ ප්රමාණය අඩුවන වලසින් 

එහි යම් වකා සක  ඉහළින් වහලයක් ඉදිකිරීම වහෝ එබන්දක් නඩත්තු 

කිරීම නැතවහාත් එවස් කිරීම  වහෝ නඩත්තු කිරීම  අවසර දීම. 

        (ඇ) විවෘත ඉඩකඩ  පියමවගහි වහෝ ප්රවේය මාර්ගය  කවරාකාරයක වහෝ 

අවහිරයක් කිරීම වහෝ ඊ  අවසරදීම වමම නියම ය වත් වරදක් වන්වන්ය. 

 

වගොඩනැගිේවේ 

උස 

34.  යම් වගාඩනැිේලක උස හා ඊ  අයත් මහේ සංඛයාව දක්වා ඇති අවස්ාාවලදී 

විවය්ෂ වගාඩනැිලි වස්වා එනම්, වගාඩනැිේවේ වපසරිය 10% 

වනාඉක්මවන විදුලි වසෝපාන ඉඩකඩ, තරේපු වපළ ආවරණ ඉඩකඩ, ජ්ල 

 ැංකිය ආදිය  අවයයවන ඉඩකඩ සඳහා අවසර ඇත.  අවනක් සෑම වි ම  

වගාඩනැිලි පිරිවිතර සමීකරණවේ විධිවිධානයන්  අනුකූල විය යුතුය. 
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පදිංචිය සඳහො වන 

වගොඩනැගිලිවල 

කොමරවල අවම 

වර්ග ප්රමොණය 

35. පදිංි ය සඳහා වන වගාඩනැිේලක වාසය  සුදුසු ඕනෑම කාමරයක් 6 වන 

උපවේඛනවේ “අ” ආකෘතිය  අනුකුල වියයුතු අතර,  කාමරයක වර්ග ප්රමාණය 

බිත්ති අතර මී ර් 2.5 ක අවම වාසි ඉඩක් සහිතව වර්ග මී ර් 8.0   වනාඅඩු විය 

යුතුය. 

         (අ)   බිත්ති අතර මී ර් 1.8 ක අවම වාසි ඉඩකඩක් සහිතව අවම වර්ග    ප්රමාණය 

මී ර් 5.0 ක් මුළුතැන්වගය සඳහා තිබිය යුතුය. 

(ආ)   වර්ග මී  ර් 2.5   වනාවැඩි වර්ග ප්රමාණයක් තිබිය යුතු ගබඩා වහෝ 

පාවිච්ි ය පිණිස ඇති කාමරද 

         (ඇ)   37 වන නියමවේ නිය්ි තව සඳහන් යම් කාමරයක්ද, 
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වැසිකිළි,         දිය 

වැසිකිළි හො නොන 

කොමරවල අවම 

ප්රමොණය 

36.  සියළුම වගාඩනැිලිවල ඇති වැසිකිළිවල සහ නාන කාමරවල ප්රමාණයන් පහත 

පරිදි විය යුතුය. 

          (අ)  පාදස්තල වර්ගවේ වැසිකිළි සවිකූරු සහිතව ජ්ලමුිත වැසිකිළියක් වහෝ 

වැසිකිළියක් සම්බන්ධවයන් වූ වි  අවම ප්රමාණය මී ර් 1.7 x 1 ක්ද, 

          (ආ)  පාදස්තල වර්ගවේ වැසිකිළි සවිකූරු හැර, සවිකූරු සහිත ජ්ල මුිත 

වැසිකිළි වහෝ වැසිකිළි සම්බන්ධවයන් වූ වි  අවම ප්රමාණය මී ර්      1.3 

x 1 ක්ද, 

          (ඇ)  නාන කාමරය  අයත් ප්රවශයය සම්බන්ධවයන් වූ වි  මී ර් 0.8 ක  

වනාඅඩු පළලක් ඇති වර්ග මී ර් 1.5 ක  වනාඅඩු ප්රමාණයක්ද සහ 

           (ඈ)   නාන කාමරය සවිකූරු සහිත වැසිකිළියක් සම්බන්ධවයන් වූ වි  මී ර් 

1.7 x 1 ක අවම ප්රමාණය සහිත වර්ග මී ර් 2.0 ක  වනාඅඩු ප්රමාණයක්ද 

තිබිය යුතුය. 

 මී  අමතරව 6 වන උවේඛනවේ “ආ” ආකෘතිය අනුගමනය කළ යුතුය. 

 

වන්වොසික 

වගොඩනැගිලිවල 

කොමරවල උස 

37.  (1)   වන්වාසික වගාඩනැිලිවල කාමරවල අවම උස පහත සඳහන් පරිදි විය 

යුතුය. 

                 (අ)  සාලය හා නිදන කාමර සඳහා සාමානය උස මී ර් 2.8 ක් හා අවම 

ස්ාානය මී ර් 2.4 ක  වනාඅඩු විය යුතුය. 

                 (ආ)  මුළුතැන්වගය සඳහා සාමානය උස මී ර් 2.8 ක්  හා අවම ස්ාානය 

මී ර් 2.4 ක  වනාඅඩු විය යුතුය.   

                  (ඇ) නාන කාමර, වැසිකිළි, දිය වැසිකිළි, වැරැන්ඩා, බැේකනි, තට්ටු සහ 

ගරාජ් සඳහා උස මී ර් 2.2 ක  වනාඅඩු ප්රමාණයක්ද විය යුතුය. 

 

සොප්පු (2) සාේපුවක බිම් මහවේ කාමරවල උස මී ර් 3.1 ක  වනාඅඩු වියයුතු අතර, 

ඉහළ මහවේ කාමරවල සාමානය උස මී ර්     2.8 ක්  හා අවම ස්ාානය 

මී ර් 2.4 ක ද වනාඅඩු විය යුතුය. 
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පොසැේ (3) පාසැලක පංති කාමරවල සාමානය උස මී ර් 3.5 ක් හා අවම සා්ානය 

මී ර් 2.5 ක ද වනාඅඩු විය යුතුය. 

 

වරෝහේ (4) වරෝහලක වරෝගීන් සඳහා වන්වාසික ඉඩකඩ සපයනු ලබන කාමරවල 

සාමානය උස මී ර් 3.5 ක් හා අවම ස්ාානය මී ර් 2.8 ක ද වනාඅඩු විය 

යුතුය. 

 

කර්මොන් යොලො (5) ඕනෑම ස්වභාවයක තැනැත්තකු වැඩ කරන කර්මාන්තයාලාවක ඇති 

කාමරවල සාමානය උස මී ර් 3.5 ක් හා අවම සා්ානය මී ර් 2.8 ක ද 

වනාඅඩු විය යුතුය. 

 

නිවක් න (6) (අ)  වපාදු ස්ාානයක පිහිටි කාමරවල උස ; 

                නිවක්තනයක පිහිටි කාමරයක උස මී ර් 3.1 ක  වනාඅඩු විය යුතුය.  

වපාදු ස්ාානයක පිහිටි නිවක්තනයක  බැේකනියක් තනා ඇත්නම්, 

බැේකනිවේ ඉහළම ස්ාර මට් මත්, එකී ඉහළම ස්ාර මට් ම මත 

ඇති මාලිමත් අතර උස හා බැේකනිය  යටින් පිහිටි ආසන්නතම 

මහවේ හා බැේකනිවේ යටි පැත්ත අතර උස, ඒ එක් එක් මට් වම්දී 

මී ර් 3.0 ක  වනාඅඩු විය යුතුය. 

         (ආ)  වපාදු ස්ාානයක පිහිටි නිවක්තනයකදී 7 වන වේදවේ සඳහන් 

විධිවිධාන වපාදු මහජ්නයා විසින් පාවිච්ි  වනාකරන වැසිකිළි, 

ගමන් බඩු කාමර, මුළුතැන්වගවේ, ආලින්ද සහ කාමර 

සම්බන්ධවයන් අදාළ වේ. 
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වවනත් 

වගොඩනැගිලි 

(7) 1 සි  6 දක්වා වේදවල නිය්ි තව සඳහන් වගාඩනැිලිවල හැර, වවනත් 

වගාඩනැිේලක බිම් මහවේ කාමරවල උස මී ර් 2.8 ක උසක් සහ ඉහළ 

මහවේ ඕනෑම වකා සක් මී ර් 2.4 ක  වනාඅඩු විය යුතුය. 

 

(අ)  වම් හැර ඕනෑම වහලයක වකා සක් විවෘතව හා ආවරණය වූ 

වගවත්තක් වයවයන් ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන්වන් නම් මී ර් 2.6 

ක ද, 

                             නැතවහාත් 

(ආ)  වාහන නතර කිරීවම් පරමාර්ාවයන් පාවිච්ි ය  ගනු ලබන්වන් නම්, 

මී ර් 2.4 ක ද වනාඅඩු විය යුතුය. 

 

පතුේ මහේ (8) පතුේ මහල යන්වනන් සම්ූර්ණවයන් වහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් 

මහවේ සි  සහ ඉඩවම් මායිම්වල සි  මී ර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද වහෝ 

සැලසුම් කරන ලද මහලකි.  බිම් මට් වම් සි  1/3 ක වකා සක් 

වපාවළාවවන් මතුපි  තිවබන අවස්ාාවක එම පතුේ මහල භාවිතාවන් 

සඳහා වයාදාගත හැකි අතර, එහි අවම උස පහත සඳහන් පරිදි වේ.  

 පතුේ මහල සම්ූර්ණවයන්ම බිම් මට් වමන් පහළ ඇති වි  එහි 

භාවිතයන් වන්වන් ගබඩා  පහසුකම්, වාහන නැවතුම් හා අවනකුත් 

උපවයෝිතා වස්වාවන් සඳහා අවම උස මී ර් 2.6 ක් වේ. 

 පතුේ මහල ඉහත භාවිතයන්  හැර වවනත් භාවිතයන් සඳහා 

වයාදා ගන්වන් නම්, ඒ සඳහා අධිකාරිය නියම කරනු ලබන 

වකාන්වශසි සහ නියමයන්  අනුකූලව නිර්වශයයන් ලබාගත 

යුතුය.  

(අ) සාේපු, කාර්යාල, වාණිජ් වගාඩනැිලි, නිෂ්පාදන යන්වත්රෝපකරණ  

කාමර වහෝ එවැනි කාර්ය සඳහා ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන්වන් නම්, 

මී ර් 3 ක ද, 
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වොහන න ර කිරීවම් 

ප්රවීයවල වොසි උස 

(9) 7 සහ 8 වන වේදවල ඇතුළත් විධිවිධාන වකවස් වුවද ප්රධාන 

වයවයන් වාහන නතර කිරීවම් පරමාර්ාය සඳහා ප්රවයෝජ්නය  ගනු 

ලැබූ වහෝ ප්ර වයෝජ්නය  ගැනීම  අදහස් කරන ලද වගාඩනැිේලක 

ඕනෑම වකා සක අවම වාසි උස මාලිමක, බාේකවල,  නලවල, 

ජ්ලනිකුතු යර්ෂවල, වස්වා නලවල, ආවලෝක පශධති, නිරවුරු සහ 

එවැනි වශවල යටි පැත්තද  ඇතුළුව මී ර් 2.2   අඩු වනාවිය යුතුය. 

 

 රප්පු හො ඇතුේ මංවල 

පළල හො උස 

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

මඟක උස මී ර් 2.8 ක  අඩු වනාවිය යුතුය.  වමම උස  පහළින් 

පහත සඳහන් අයිතමයන්වේ යටි පැත්ත පියමවගහි ඇතිරීම  

ඉහළින් මී ර් 2.5 ක  අඩු වනාවන්වන් නම්, එම අයිතමයන් 

පමණක් ඉදිරිය  වනරා තැබිය හැකිය. 

                   (අ)    බාේක 

                   (ආ)   තරේපු වපළ හා තරේපු වපළ නැවතුම් 

                   (ඇ)   තිර  

                   (ඈ)   සංඥා පුවරු හා ප්රචාරක දැන්වීම් 

 

       ii.   යම් තරේපු වපළක වහෝ ආවරණිත පියමගක නිර්බාධිත පළල  සඳහා 

8 වන උපවේඛනවේ නිවයෝගයන්  අනුකූල විය යුතුය. 
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වොයුසමීකරණ යොන්ික 

සංවො න වහෝ ගිනි 

ආරක්ෂණ පීධතියක් 

සවි කිරීම, ුළුේ කිරීම 

වහෝ වවනස් කිරීම  

39. යම් වගාඩනැිේලක වහෝ එහි වකා සක යම් වායුසමීකරණ, යාන්ික 

සංවාතන වහෝ ිනි ආරක්ෂක පශධතියක් සවිකළ යුතු නම්, එවැනි යම් 

පශධතියක් පුළුේ කළයුතු වහෝ වවනස් කළයුතු නම්, අවස්ාානුකූලව එම 

සවි කිරීවම්, පුළුේ කිරීවම් හා වවනස් කිරීවම් පිරිසැලැස්ම වහෝ සවිස්තර 

සැලසුම්, සවි කිරීම්, පුළුේ කිරීම් වහෝ වවනස් කිරීම් කිරීම  මත්වතන් අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් පුශගලයාවගන් ලබාගත් සහතිකයක්ද සමඟ එම පශධතිය සවි 

කිරීම , පුළුේ කිරීම  වහෝ වවනස් කිරීම  නියමිත වගාඩනැිේවේ 

සැලසුම් 17 වන නියමය ය වත් සපයා තිබුණද, අනුමැතිය සඳහා 

අධිකාරිය  ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

යාන්ිකව ආවලෝකය හා වාතාශ්රය සපයන අවසා්ාවක වගාඩනැිේවේ 

මහේහි වර්ග ප්රමාණවයන් 1/3 ක වත් ස්වාභාවික ආවලෝකය හා වාතාශ්රය 

සැපවයන වලස සැලසුම් කළයුතුය. 

      නමුත්  වපාළව ය  සිදු කරනු ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා 100% යාන්ිකව 

ආවලෝකය හා වාතාශ්රය සැපයිය යුතු අතර, අවයය පරිදි වජ්නවර් ර් 

වයාදාගනිමින් හදිසි විදුලි බිඳවැටීම් සඳහා අතිවර්ක පහසුකම් සැලසිය 

යුතුය. 

වන්වොසික කොමරයක් 

සඳහො යොන්ික 

සංවො න සැපයීම 

40.   (1) යම් වගාඩනැිේලක වා සැකමාම, යාන්ික සංවාතනය වහෝ කෘතිම 

ආවලෝකකරණයක් සවි කරන වහෝ සවි කිරීම  අදහස් කරන 

අවස්ාාවක;                 

                (අ)  එවස් සවි කිරීම, වගාඩනැිේවේ වහෝ එහි වකා සක පදිංි වේ 

ඇති විවය්ෂ ස්වරූපය සැලකිේල  ගනිමින් වමම නියමයන්හි  

අදාළ විධිවිධාන හා අනුකූල වන්වන් නම් සහ  

                (ආ) වගාඩනැිේවේ අයිතිකරු වා සැකමාවම් ඒකකය, යාන්ික 

සංවාතන පශධතිය වහෝ කෘතිම ආවලෝකය තවදුර ත් පාවිච්ි  

වනාකරන වි දී වමම නියමයන්හි අදාළ අවනකුත් 

විධිවිධානය හා මුළුමනින්ම  එකඟ වන බව  සහතික වවමින් 

වන්වාසික වනාවන වගාඩනැිේවේ අයිතිකරු අධිකාරිය  

වපාවරාන්දුවී, ඒ සඳහා අවයය ඉඩකඩ පහසුකම් සපයා 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන් විසින් සහතික කර ඇත්නම් 

ස්වභාවික ආවලෝකය  සංවාතනය  අදාළ වමම නියමයන්හි 

විධිවිධාන අධිකාරිවේ අභිමතය පරිදි  සාධාරණ යැයි හැ වේ 

නම්, අත්හැර දැමිය හැකිය.  නැතවහාත් වවනස් කළ හැකිය. 
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        (2) පැයක  අවම වයවයන් වා වවනස්කම් 3 ක් සපයමින් යාන්ික 

්රමවලින් පිරිසිදු වාතය ලබාගන්නා, වන්වාසික පරමාර්ා සඳහා 

පාවිච්ි  කරනු ලබන කාමරයක, ස්වභාවික සංවාතනය ප්රභවයන්හි 

විවර ප්රවශයය අවස්ාානුරූපව 22 වන නියමවේ “අ” සි  “ඇ” 

වේදවල නිය්ි තව දක්වන ප්රමාණවයන් අඩක් දක්වා අඩු කළ හැකිය.  

එවහත් එය කවර විව කවත් වර්ග මී ර් 0.5   වඩා අඩු වනාවිය 

යුතුය. 

 

යොන්ිකව සංවො නය 

කළයුතු අවනක් කොමර 

41.  40 වන වගන්තිවේ (2) වන වේදවේ නිය්ි තව දක්වා ඇති ආකාරවයන් 

හැර; 

        (අ)  වමම නියමයන් ය වත් ස්වභාවික සංවාතනය සඳහා අදාළ අවයයතා 

වනාසපුරන ලද සෑම කාමරයක ම තරේපු වපළක ම, 

ආලින්දයක ම වහෝ ප්රවේය යාලාවක මත්, 

        (ආ) අන් අවස්ාාවලදී වමම නියමයන්වේ වවනත් විධිවිධානවල  

අනුකූලව වහෝ අවස්ාානුරූපව අධිකාරිය  අවයය පරිදිත් යාන්ික 

සංවාතනය සැපයිය යුතුය.    

     

වො සැකසුම වහෝ 

වවනත් සංවො න 

පීධතියක් සඳහො 

සැලසුම්  

42. (අ)  වා සැකසුමක්, යාන්ික සංවාතනයක් වහෝ වවනත් සංවාතන 

පශධතියක් සවි කිරීම, පුළුේ කිරීම වහෝ වවනස් කිරීම සඳහා වන 

සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් පිළිවයල වකා  වමම 

නියමයන්වේ අදාළ විධිවිධානවල  අනුකූලව අනුමැතිය සඳහා 

අධිකාරිය වවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.   

         (ආ) වගාඩනැිේවේ උස මහේ 5 ක් වහෝ මී ර් 15 ක් ඉක්මවන්වන් නම්, 

වසෝපාන    සඳහා හා යාන්ික ආවලෝක හා වා සැකමාම පිණිස හදිසි 

අවයයතා විදුලි ජ්නක හා සම්වේෂණ ස්ාානගත කළයුතුය. 
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ජලසම්පොදනය හො 

පේවදෝරුව 

 

43.  1. සෑම වගාඩනැිේලක්ම පවත්නා වපාදු ජ්ලසම්පාදන පශධතියක  

සම්බන්ධ වන ආරක්ෂිත ජ්ලසම්පාදන පශධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය 

යුතුය. 

 

        2. වපාදු ජ්ලසම්පාදන පශධතියක  සම්බන්ධ කිරීම  වනාහැකි 

අවස්ාාවලදී වපෞශගලික ප්රභවයක් හා සම්බන්ධ පශධතියක් සපයනු 

ලැබ තිබිය යුතුය. 

 

        3. වගාඩනැිේවේ පිහිටීම සහ ප්රවශයවේ අවනක් බිම් සලකුණු 

සැලකිේල  ගැනීවම්දී ජ්ලසම්පාදනය විධිමත් වනාවන බව 

අධිකාරිය  හැඟීයන අවසා්ාවක ඒ අවස්ාාවේදී නිය්ි තව සඳහන් 

කරනු ලැබිය හැකි ධාරිතාවක් සහිත ජ්ලය ගබඩා කිරීවම්  ැංකිද අවයය 

වපාම්පද සෑම වගාඩනැිේලක ම සැපයිය යුතුය. 

        4.  (අ)   පානීය ජ්ලය සැපයීම සඳහා පාවිච්ි  කරනු ලබන ළිඳක්, ගවර 

වලක සි  වහෝ ූතික  ැංකිවයහි වපඟවුම් වලක සි  මී ර් 15.0 

ක  අඩු දුරකින් වනාපිහිටිය යුතු අතර, මායිවම් සි  අවම 

වයවයන් මී ර් 1 ක දුරක් තබා  ඉදිකිරීම් කළ යුතුය. 

               (ආ)  නල ජ්ලය වනාමැති ප්රවශයයකදී  වුවත් ගවර වලකින් වහෝ 

වපඟවුම් වලක ූතික  ැංකියකින් මී ර් 10 ක් ඈතින් ස්ාානගත 

කිරීම සුදුසුකම්ලත් භූ විදයාඥවයකුවේ වහෝ අදාළ ප්රවශයවේ 

වසෞඛය වවදය නිලධාරියාවේ නිර්වශය මත සලකා බැලිය 

හැකිය. 

                (ඇ) වපාදු නල ජ්ල සම්පාදන පශධතියක් සවි කරනු ලැබ නැති 

ප්රවශයවල වහෝ ක්රියාත්මක වන එවැනි වයෝජ්නාවක් වනාමැති 

ප්රවශයවල බිම් කට්ටිවේ අවම වර්ග ප්රමාණය වර්ග මී ර් 250 ක් 

විය යුතුය. 

                (ඈ) නල ජ්ලය වනාමැති ප්රවශයවල සහාධිපතය වශපළ සඳහා 

පිරිපහදුවක් තැනිය යුතු අතර, ඒ සඳහා මධයම පරිසර 

අධිකාරිවේ සහ ජ්ලාපවහන මණඩලවේ අනුමැතිය ලබාගත 

යුතුය. 
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සනීපොරක්ෂක 

පහසුකම් 

44.  1.  සෑම වාසසා්ාන ඒකකයක  අඩු තරමින් එක් දිය වැසිකිළියක්වත් තිබිය යුතු 

අතර, වවනත් සෑම වගාඩනැිේලක ම ප්රමාණවත් සංඛයාවකින් දිය 

වැසිකිළි, කැසිකිළි, වදවුම් භාජ්න සහ වවනත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සපයනු ලැබ තිබිය යුතුය.   සැපයිය යුතු දිය වැසිකිළි, වදවුම් භාජ්න සහ 

වවනත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංඛයාව 6 වන උපවේඛනවේ “ඇ” 

ආකෘතිය පරිදි විය යුතුය. 

 

ඝන අපද්රවය 

කළමනොකරණය 

 

        2. මහේ 5 ක් ද ඒකක 10ක් වහෝ වර්ග අඩි 10000 ඉක්මවා යන   

වගාඩනැිේලක් ඉදිකරන අවස්ාාවන්හිදී අදාළ පළාත් පාලන ආයතනවේ 

නිර්වශය ලබාගත යුතුය.  

 

හරි  වගොඩනැගිලි 

සහතිකකරණය 

සඳහො ලියොපදිංචි 

ීම 

45. (1)   හරිත සංකේපය අනුව වර්ග අඩි 100  වැඩි වගාඩනැිලි වල  සංවර්ධන 

බලපත්රය ලබාගැනීම සඳහා වගාඩනැිලි සැලසුම් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් 

කරන අවස්ාාවේදී යාවත්කාලීන හරිත සහතිකය (Privisional Green 

Certificate)  ලබාගැනීම  ක යුතු කළ යුතුය. 

   

විධිමත් 

සැලසුම්කරණ 

අනුමැතිය 

46.  (1)  සෑම සංවර්ධන අවසරපත්රයක්ම ලිිතත විය යුතු අතර, එය එහි විසත්ර  

මාමාවන්   හා වකාන්වශසිවල  ය ත් විය යුතුය. 

        (2)  විධිමත් ලිිතත අවසරය නිකුත් කරනු ලබන්වන් අවසන් සැලසුම්  නිසි 

පිළිවවලින් තිබීවමන් හා අදාළ ගාස්තු වගවීවමන් පසුවය. 

         (3) වමම අවසර පත්රවේ වලංගු කාලය වසරක  මාමාවන අතර, අයදුම්කරුවේ 

ඉේලීම  මත හා ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇත්නම්, එම වලංගු කාලය වසරින් 

වසර තවත් වසර 3 ක උපරිමයක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැක. වම් සඳහා I 

උපවේඛනවේ “ඊ” අයදුම්පත මින් ඉේලීමක් අධිකාරිය වවත ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

                තවද අනුමැතිය ලබා ප්රාම වසර වදක තුළ ඉදිකිරීම් අරුා වනාමැති නම් 

නව බලපත්රයක් ලබාගත යුතුය. 
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වගොඩනැගිලි වැඩ 

වහෝ යම් 

සංවර්ධන 

කටයුත් ක්  

කරවගන යොවම්දී 

සිදුවන වැරදි 

47.   (1)  යම් වගාඩනැිලි වැඩක් වහෝ යම් සංවර්ධන ක යුත්තක් අරුනු ලැබ ඇති, 

කරවගන  යනු ලැබ ඇති වහෝ යළි අරුනු ලැබ ඇති පරිශ්රයක 

අයිතිකරුවකු, පදිංි කරුවකු වහෝ සංවර්ධකයකු ඔහු  වහෝ ඇය, 

             (අ) 15 වන වරගුලාසිවේ විධිවිධානවල  අනුකූලවීම උේලංඝනය 

කරන්වන් නම් සහ 

             (ආ)  එම සංවර්ධන ක යුතු සඳහා වන සැලසුම් වහෝ සැලසුම් පිළිවයල කළ 

අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාවේ වස්වය වනාලබා යම් වගාඩනැිලි 

වැඩක් වහෝ සංවර්ධන ක යුත්තක් ආරම්භ කිරීම, කරවගන යාම වහෝ 

යළි ආරම්භ කිරීම කරන්වන් නම් වහෝ 48 වන නියමවේ (ඇ) වේදවේ 

විධිවිධානවල  අනුකූලව එම සංවර්ධන ක යුතු අධීක්ෂණය කිරීම 

සඳහා 83 වන නියමවේ (1) වන වේදය ය වත් පත් කරනු ලැබූ 

වවනත් අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්වතකුවේ වස්වය වනාලබා අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාවේ වස්වය  නවතනු ලබන්වන් නම්,  වමම 

නියමය ය වත්  සංවර්ධනකරු වරදකරු විය යුතුය. 

 

        (2) වමම නියමවේ විධිවිධාන ය වත් වරදක  වරදකරු වන අයිතිකරුවකු, 

පදිංි කරුවකු  වහෝ සංවර්ධකයකු වරදකරු කරනු ලැබීවමන් පසුව, 

නීතිවේ 28 වන වගන්තිවයන් නියම කරනු ලැබ ඇති දණඩනයක  ය ත් 

විය යුතුය. 

 

අපවහනය 48. සියළු පේවදෝරු හා අපවිත්ර ජ්ල පි වීවම් මාර්ග පවත්නා පේවදෝරු 

පශධතියක  සම්බන්ධ කළයුතු අතර, යම් විවය්ෂිත අවස්ාාවන්හිදී 

පේවදෝරුව හා අපවිත්ර ජ්ලය වපාදු පේවදෝරු පශධතියක  සම්බන්ධ කිරීම  

මත්වතන් ඒවා පිළිගත හැකි ප්රමිතියක  වගන ඒම සඳහා ූර්ව 

ප්රතිකාර්යනයක් කිරීම  අධිකාරිය  අවයය විය හැකිය.  

 

             (අ)  වපාදු පේවදෝරු පශධතියක් වනාමැතිවි  වහෝ වපාදු පේවදෝරු 

පශධතියක  පි වීවම් මාර්ග සම්බන්ධ කළ වනාහැකි බව අධිකාරිවේ 

මතය වන කේහි පේවදෝරුව ගවර වලක් වහෝ ූතික  ැංකියක් මින් 

බැහැර කළ යුතුය. 
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             (ආ) වපාදු පේවදෝරු බැහැර කිරීවම් පශධති වනාමැති හා ඇසුරුම් 

ප්රතිකාර්යන පිරියත සැපයීම  අදහස් කර වනාමැති ප්රවශයවල පිහිටි 

නිවාස   වයෝජ්නා ්රම සම්බන්ධවයන් වූ වි , වපාදු ූතික  ැංකි හා 

වපඟවුම් වලවේ එක් එක් නිවාස වපාකුරක  එකක් වයවයන් සැපයිය 

යුතුය.  එනමුදු එවැනි නිවාස වපාකුරක තිබිය යුතු නිවාස ඒකක 

සංඛයාව උපරිම වයවයන් 5 ක  මාමා කළ යුතුය.  වකවස් වවතත් 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින් විකේප වැඩපිළිවවලක් වයෝජ්නා 

කරන්වන් නම් අධිකාරිය  එය සලකා බැලිය හැක.  එවහත් නිවාස 

ඒකක සංඛයාව 15 ක  වඩා වැඩිවන වි  ූර්ව ප්රතිකාරකයක් 

ස්ාානගත කළයුතු වන අතර, පිළිගත් ප්රමිතියක  අනුකූලව ඉන් 

බැහැර කරනු ලබන ඝන හා දියර ද්රවය මුදාහැරීම සඳහා සුදුසු 

වැඩපිළිවවලක් වයදිය යුතුය.  

 

             (ඇ)   වපඟවුම් වලක් මාර්ගවයන් අප ජ්ලය සුදුසු වලස බැහැර කළ යුතුය. 

 

  



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

75 

සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වැසි දිය 

කළමණොකරණය 

හො ජලය  

බැසයොම. 

49. වැසි ජ්ලය රැස් කිරීම සහ වහලවේ වපාවළාව  එක එේවේ පතිත වන වැසි ජ්ල 

ප්රමාණය අවම කිරීම අරමුණු වකා  සියළුම ආකාරවේ පැතලි, ව්ර, තනි, වදපළ 

වහෝ සිේපළ වහලවල  සවි කරනු ලැබ, සුදුසු ප්රමාණවලින් සකසා ඇති පීලි,  

ජ්ලය වනාරඳන ආනතියක් සහිතව නල සහ ආශ්රිත වකා ස්වලින් කාන්දුවීම වහෝ 

පි ාර ගැලීම වැළවකන අන්දම , දැන  පවත්නා සහ වයෝජිත සෑම 

වගාඩනැිේලක් ඉදිවිය යුතුය. 

         (1)   වැසි ජ්ලය බැහැර කිරීම සම්බන්ධවයන් පහත දැක්වවන දෑ නීති විවරෝධී 

වන්වන්ය. 

                 (අ)     වහලවයන් සෘුවවම වීි කාණුව  බැහැර කිරීම. 

                 (ආ)   ූතික  ැංකියක දිය බස්නා වලක  / ප්රතිවරෝපණ වහෝ   වපාදු කැලි 

කසල අපවහන පශධතියක  වහෝ සම්බන්ධ කිරීම. 

                 (ඇ)    යාබද භූමියක  මුදාහැරීම. 

          (2) වගාඩනැිේවේ වහෝ යාබද වගාඩනැිලිවල බිත්තිවල  වහෝ 

අත්තිවාරම  වතතමනය උරා වනාගන්නා ආකාරවයන් සිදු විය යුතුය. 

          (3)  රැස් කරනු ලබන ජ්ලය, ජ්ල රැඳවුම් වදස  වයාමු කළයුතුය.  අවයය 

සමතුලිත වැසි ජ්ල රැඳවුම් සඳහා සංවර්ධනකරු එකඟ විය යුතුය. 

          (4) අවම වැසි ජ්ල රැඳවුම් සපුරාලීවමන් පසු අතිරික්ත ජ්ලය වීි කාණුව  වහෝ 

අනුමත පි ාරයක  වහෝ මුදාහැරිය හැකිය. 

 ගැසට් අංක: 1597/8- 2009.04.17 දිනැති ගැසට් නිවේදනවේ VII වන 

උපවේඛනවේ සඳහන් නිවයෝගවල   අනුකුල වියයුතුය. 

 

ඝන අපද්රවය 

බැහැර කිරීම 

50. යම් පරිශ්රයක් ඇතුළත වහෝ යම් ප්රසිශධ ස්ාානයක උත්පාදනය වන අපද්රවය 

මහජ්නතාවවේ වසෞඛයය  වහෝ පරිසරය  අනතුරු වන ආකාරය  එකතු කිරීම 

වහෝ බැහැර කිරීම වනාකළ යුතුය. හඳුනාවගන ඇති කිසිඳු අපද්රවයයක් 

මහජ්නතාවවේ ප්රවයෝජ්නය සඳහා අදහස් කරනු ලබන ප්රවශයයක  වහෝ වතත් 

බිමක  වහෝ පාරිසරික වයවයන් සංවේදී වවනත් ප්රවශයයක  වහෝ දැමීවමන් 

බැහැර කිරීම වනාකළ යුතුය.  (අංක: 1459/20 දරණ 2006 අවගෝස්තු මස 23 වන 

දින ගැසට් නිවේදනය  අනුව) 
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විදුලි හො ජල නල 

වැඩ 

51. යම් වගාඩනැිේලක වහෝ පරිශ්රයක සියළු විදුලි හා ජ්ලනල වැඩ තත් කාර්යය 

සඳහා අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින් කළයුතු අතර, වමම වැඩ එවැනි 

වගාඩනැිේලක වහෝ පරිශ්රයක් තුළ උපරිම ආරක්ෂාව හා සනීපාරක්ෂක 

තත්ත්වය සහතික කිරීම සඳහා අධිකාරිය  අවයය විය හැකි ප්රමිතිවල  සහ 

පිරිවිතරයන්  අනුකූල විය යුතුය. 

 

  



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

77 

සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

3.4 අනුකුල ො සහතිකය සම්බන්ධ වරගුලොසි  
 

අනුකූල ො සහතිකය 

සඳහො සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

 

   52.  අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම. 

(අ)  නීතිවේ 8  වගන්තිය ය වත් අනුකූලතා සහතිකය සඳහා කරනු ලබන 

සෑම ඉේලීමක්ම 1 වන උපවේඛනවේ සඳහන් “ඈ” ආකෘති පත්රය මින් 

අධිකාරිය වවත ඉදිරිපත් කළයුතුය.                  වමය අන්තර්ජ්ාල පහසුකම් 

හරහා පහත වවේ අඩවිය ඔස්වස් අයදුම් කළ හැක.   

       www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපවේඛනය  අනුකූලව වගවිය යුතුය. 

 

ඉඩම් අනුවබදුම් අනුකූලතා සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ාාවේදී ඉඩම සංවර්ධනය කිරීවම්දී නිකුත් 

කළ වකාන්වශසි ලිපිවේ සඳහන් සියළු අවයයතා සම්ූර්ණ කර තිබිය යුතුය.  

         (අ) ඉඩමක සංවර්ධනයක් වහෝ ඉඩමක උප වබදීමක් සම්බන්ධවයන් වූ වි , 

i. අදාළ වන්වන් නම්, උප වබදීම අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්ම  වහෝ 

අවසර පත්රය  අනුකූලව කළ බව  බලයලත් 

මිනින්වදෝරුවරවයකුවගන් සහ නගර සැලසුම්කරුවගන් ලබාගත් 

සහතිකයක්ද, 

ii. පාරවේ  හා වබෝක්කු තැනිම වැනි සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ 

ඉංජිවන්රු  වැඩ අයත් වන අවස්ාාවන්හිදී වරලත් වහෝ ලියාපදිංි  

සිවිේ ඉංජිවන්රුවකු විසින් වහෝ ආණඩුව විසින් ඉංජිවන්රුවකු 

වයවයන් වස්වවේ වයදවීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති 

තැනැත්තකු විසින් සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලසුම්, පිරිවිතර සහ 

අවසර පත්රය  අනුව ඔහුවේ අධීක්ෂණ ක යුතු කරවගන යනු ලැබ 

ඇති බව  සහතිකයක්ද,  

 

සම්ූර්ණ කරන ලද 

වගොඩනැගිේලක 

පදිංචිීමට වපරොතුව 

අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

53. අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්ම  අනුව යම් වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි 

වකා සක් සම්ූර්ණ කිරීවමන් පසු අයිතිකරු, පදිංි කරු වහෝ සංවර්ධනකරු 

විසින් 

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

විසින් කළයුතු රොජකොරි 

 

       (අ)  වගාඩනැිේල අළුත් එකක් නම් එහි වහෝ එහි වකා සක පදිංි වීම 

සඳහා අනුකූලතා සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහාද, 

       (ආ) වමම නියමය ය වත් අනුකූල විය යුතු සැලැස්වමන් වහෝ සැලසුම්වලින් 

සුළු වයවයන් වවනස්වීම නිසා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීම  

වනාහැකි වූ වි , වගාඩනැිේවේ වහෝ ඉන් වකා සක් තාවකාලිකව 

පදිංි වීම  බලපත්රයක් ලබාගැනීම සඳහාද ඉේලුම් කළයුතුය. 

 

       (ඇ) වගාඩනැිේවේ වකා සක පදිංි වීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකය 

ලබාගැනීවමන් පසුව වුවද සංවර්ධන බලපත්රය මින් ලබාගත් 

අනුමැතිය  අනුව එය වලංගුව පවතින්වන් නම් සාමානය පරිදි ඉතිරි 

වකා ස්වල ඉදිකිරිම් ක යුතු කරවගන යා හැකිය. 

 

පදිංචිීම සඳහො වන 

අනුකූල ො සහතිකය 

54. 18 වන නියමවේ විධිවිධානවල  අනුව වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා සක් 

වහෝ වවනත් යම් සංවර්ධන ක යුත්තක් සම්බන්ධවයන් අනුමත කරන ලද 

වගාඩනැිලි සැලසුම් සම්බන්ධ අධිකාරිය  සෑම සහතිකයක්ම හා 

වාර්තාවක්ම ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති වි  වගාඩනැිේලක   එහි වකා සක් 

වහෝ වවනයම් සංවර්ධන ක යුතුවල නිරතවීම සඳහා  අනුකූලතා 

සහතිකයක් අධිකාරිය විසින් ලබාදිය හැකි අතර, එම සහතිකය සමඟ පහත 

සඳහන් කරුණු සැපයිය යුතුය. 

           (1)  සැලැස්වම් වහෝ සැලසුම්වල වපන්වන ලද සියළු අවයයතා සහ 83 

වන  නියමවේ (ඇ) වේදය ය වත් වගාඩනැිේවේ,  එහි වකා සක 

වහෝ වගාඩනැිලි වැඩවල සැලැස්ම පිළිවයල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා  වහෝ තැනැත්තන්  අධිකාරිය විසින් වදන ලද සියළු 

ලිිතත විධානයන්  ඔවුන් අනුකූල වී  ඇති බවත්, ඒ බව  අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාවගන් ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන 

බවත්,  

          (2)  වමම නියමයන් ය වත් වගවිය යුතු සියළු ගාස්තු වගවා ඇති බවත්,   
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                  (අ)  වගාඩනැිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධවයන් අවයය වන්නා වූ සහතික 

නම්, 

i. සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලැස්ම  හා අවසර පත්රය  

අනුව ඔහුවේ අධීක්ෂණය ය වත් කරවගන යනු ලැබ 

ඇති බව  ලියාපදිංි  වහෝ වරලත් ගෘහ නිර්මාණ 

ශිේපියකුවගන් වහෝ ආණඩුව විසින් ගෘහ නිර්මාණ 

ශිේපිවයකු වයවයන් වසව්වේ වයදවීම සඳහා තීරණය 

කර ඇති සුදුසුකම් ලබා ඇති තැනැත්වතකුවගන් ලබාගත් 

සහතිකයක්   

 

 ii. වගාඩනැිලි වැඩවල හැටුම් මූලිකාංග අනුමත 

සැලසුම්වල ත්, අවසර පත්රය ත්, අනුකූලව හා 

අධිකාරිය  ඉදිරිපත් කරන ලද පිරිමැවුම්වල  එකඟව 

ඔහුවේ අධීක්ෂණය ය වත් සිදු වකරුණු  බව ත් සහ 

වගාඩනැිලි වයුහමය වයවයන් ආරක්ෂාකාරී බව ත් 

වරලත් වහෝ ලියාපදිංි  සිවිේ ඉංජිවන්රුවකුවගන් වහෝ 

ආණඩුව විසින් ඉංජිවන්රුවකු වයවයන් වස්වවේ 

වයදවීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති 

තැනැත්වතකුවගන් ලබාගත් සහතිකයක්. 

 

iii. වගාඩනැිේවේ යාන්ික, විදුලි, ජ්ලාපවහන, 

වායුසමීකරණ වහෝ වවනත් සම්බන්ධිත වැඩ  සඳහා 

අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන්වගන් එකී වැඩ 

ඔවුන්වේ අධීක්ෂණය ය වත් හා අධිකාරිය  අවයය 

විය හැකි ආකාරවයන්  අනුමත සැලසුම් හා 

පිරිවිතරයන්  අනුකූලව කරවගන යන ලද බව  

සහතික්ද වේ. 

 

 iv. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ  වරගුලාසිවල   

අනුකූලව අනුමත කරන ලද  වර්ග අඩි 6000   වැඩි 

සියළු ඉදිකිරීම්,  වරගුලාසිවල  අනුකූලව 



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

80 
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ඉදිකරන්වන්ද යන්න පසුවිපරම් කිරීම සඳහා එම 

වගාඩනැිලි අනුමත කළ දින සි  වසරක් ඇතුළත 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවයන් පසුවිපරම් වාර්තාවක් 

ලබාවගන ඉදිරිපත් කළයුතුය. තවද, වසරක් ඇතුළත 

ඉදිකිරීම් නිම කිරීම  වනාහැකි අවස්ාාවලදී සංවර්ධන 

බලපත්රය දීර්ඝ කරන කාලය අනුව පසුවිපරම් 

සහතිකයද  නැවත ලබාගැනීම  ඉේලුම් කළ යුතුය.   

එවැනි වගාඩනැිලි සඳහා අනුකූලතා සහතික 

ලබාගැනීවම්දී පසුවිපරම් වාර්තාව අනිවාර්යය වන 

අතර, එවස් වනාමැති නම්, 5 වන උපවේඛනවේ 

සඳහන් වස්වා ගාස්තුවක  ය ත් විය යුතුය.   ඒ සඳහා 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා වයවයන් වරලත් ගෘහ 

නිර්මාණ ශිේපියා වගකිය යුතුය.  එවස් වනාකරන 

නිලධාරීන් සම්බන්ධවයන් රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ 

ශිේපීන්වේ ආයතනය දැනුවත් කරනු ලැවේ. 

 

අධිකොරිය විසින් කරනු 

ලබන පරීක්ෂොවන් 

55.  (1)    සභාපතිවරයා විසින් හෝ ඔහගුේ බලයලත් නියෝජි්තයා විසින් යම ්

වගාඩනැිේලක පදිංි ය සඳහා හා ඉඩමක් වන අවස්ාාවේදී පාවිච්ි ය 

සඳහා 54 වන වරගුලාසිය ය වත් අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් 

කිරීම  මත්වතන්, යම් වගාඩනැිලි කාර්යයක් කරවගන යනු ලබන  

කවර අදියරකදී වහෝ නීතිවේ සියළු විධිවිධානවල  සහ වමම 

නියමයන්  අනුකූලදැයි නිගමනය කිරීවම් සහ  අනුමත කරන ලද 

සැලැස්ම වහෝ සංවර්ධන ක යුත්තක් වමම සැලසුම් ඒවා සකස් කරන 

ලද අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාවේ වහෝ තැනැත්තන්වේ අවධානය 

අනුමත සැලැස්වමන් වහෝ වමම නියමය ය වත් ඉදිරිපත් කරන ලද  

සංවර්ධන ක යුත්තක වවනත් සැලසුමකින් බැහැරවන අවස්ාාවන් 

වකවරහිත්, නැතවහාත් එම සැලසුම  වහෝ සැලසුම්වල  අනුකූලව 

සංවර්ධන කාර්යය සම්ූර්ණ වනාකිරීම වකවරහි වහෝ වමම නියමවේ 

විධිවිධාන වහෝ අවසර පත්රය වහෝ සැලසුම් වහෝ ඒවාවේ සඳහන්  හා 

ඔහු විසින් පිළිපැදිය යුතු අවයයතාවයන් වකවරහිත් වයාමු කිරීවම් 

පරමාර්ාය සඳහාත් යම් වගාඩනැිේලක  වහෝ ඉඩමක  ඇතුළුව 

එය පරීක්ෂා කර බැලිය හැකිය. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

      (2)  අධිකාරිවේ බලයලත් නිවයෝජිතයා (1) වන වේදය ය වත් යම් 

වගාඩනැිේලක  වහෝ යම් සංවර්ධන ක යුත්තක  ඇතුේවී එය 

පරීක්ෂා කිරීම  වපරාතුව එවස් කිරීම  ඇති තම බලය ලිිතතව 

ඉදිරිපත් වකා  හා ප්රදර්යනය වකා  තමා විසින්ම හඳුන්වා දිය යුතුය. 

 

වගොඩනැගිේලක 

 ොවකොලික පදිංචියක් 

සඳහො බලපත්රය 

56.  (1) වගාඩනැිේල අනුමත සැලසුම  වහෝ සැලසුම්වල  ප හැනි වීම 

නැතවහාත් අධිකාරිය විසින් සැලැස්වම් වහෝ සැලසුම්වල පි සන් 

කරන ලද අවයයතාවයන් හා එකඟ වනාවීම   වහෝ  වගාඩනැිේල 

සම්බන්ධව වැඩ සම්ූර්ණ වනාකිරීම නිසා වගාඩනැිේලක වහෝ එහි 

වකා සක පදිංි වීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් වනාකළද 

එවස් ප හැනි වීම, එකඟ වනාවීම වහෝ සම්ූර්ණ වනාකිරීම 

අධිකාරිවේ මතය අනුව බරපතල තත්ත්වයක් වනාවන්වන් නම්, එය 

එම කාලය තුළ වගාඩනැිේවේ වහෝ එහි වකා සක පදිංි වී සිටින 

තැනැත්තාවේ වහෝ තැන්තන්වේ සුභසිශධිය  හා ආරක්ෂාව  

කවරාකාරයකින් වහෝ අනතුරුදායක වනාවේ නම් අධිකාරිය  එම 

වගාඩනැිේවලහි වහෝ එහි  වකා සක් මාස හයක   වනාවැඩි 

කාලයක  තාවකාලිකව පදිංි වීම සඳහා  බලපත්රයක් දීම වහෝ 

බලපත්රය අළුත් කිරීම කළ හැකිය. 

 

          (2)  I  වන වේදය ය වත් අධිකාරිය විසින් සුදුසුයැයි කේපනා කරනු ලබන 

නියමයන් හා වකාන්වශසි මත බලපත්රයක් ලබාදීම වහෝ බලපත්රය 

අළුත් කිරීම කරනු ලැබිය හැකි අතර, එම නියමයන් වහෝ වකාන්වශසි 

කිසිවක් කඩ කරනු ලැබූ වි  එම බලපත්රය ප්රතයාදිෂ්ඨ කළ යුතුය. 
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වගොඩනැගිේලක 

පදිංචිය සඳහො වන 

අනුකූල ො සහතිකවේ 

අන් ර්ග යන් හො එය 

ප්රදර්යනය කිරීම 

57.   (1)   වගාඩනැිේලක පදිංි ය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය වහෝ එහි 

තාවකාලික පදිංි ය සඳහා වන බලපත්රය මින් වගාඩනැිේල කවර 

පරමාර්ායක් සඳහා ඉදිකරනු ලැබුවේදැයි යන්න සඳහන් කළයුතු 

අතර, වගාඩනැිේල අවන්වාසික වහෝ බහුකාර්ය වගාඩනැිේලක් 

වන කේහි සහතිකය වහෝ බලපත්රය මින් ; 

 

                (අ)  වගාඩනැිේල වකා ස් ගණනාවක් ඇතිව සැලසුම් වකා  

අනුමත කිරීම සඳහා අරමුණු වූ ප්රවයෝජ්නය වහෝ ප්රවයෝජ්නද, 

                (ආ)  ින්නක් හ ගත් වි , එයින් වේරී යා හැකි මාර්ග කීවදවනක් 

සඳහාද යන්න,   සහ 

                (ඇ)   එක් එක් මහල මින් දැරිය හැකි උපරිම අවසර දිය හැකි සජීවී 

භාරයද සඳහන් කළයුතුය. 

 

        (2)   වන්වාසික වනාවන වගාඩනැිේලකදී පදිංි ය සඳහා වන අනුකූලතා 

සහතිකවේ පි පත් වහෝ වගාඩනැිේවේ තාවකාලික පදිංි ය 

සඳහා වන බලපත්රයද වගාඩනැිේවේ සෑම මහලකම වහෝ 

වකා සකම අධිකාරිය විසින් විධානය කරනු ලැබිය හැකි 

ආකාරවයන් ිනි ආරක්ෂක විධානවේ (Fire Escape Direction)  

පි පතද බලපත්රය ප්රදර්යනය කරනු ලබන වගාඩනැිේවේ නියමිත 

මහවේ සි  වහෝ වකා වස් සි  ඇති අනුමත ි නි ආරක්ෂක මාර්ගය 

වහෝ මාර්ග පැහැදිලිව වපන්වන මහේ වර්ඛා ස හනද සමඟ 

ප්රදර්යනය කළ යුතුය.  

 

           (3)   පදිංි ය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය වහෝ වගාඩනැිේලක වහෝ 

එහි වකා සක තාවකාලික පදිංි ය සඳහා වන බලපත්රයක් සන්තක 

කර ගැනීවමන් එහි අයිතිකරු වගාඩනැිේවේ වහෝ එහි වකා සක  

අනුමත සැලසුවම් වහෝ සැලසුම්වල පි සන් කරනු ලැබිය හැකි 

අදාළ බලවේ වහෝ ලිිතත අවසරයක වහෝ වවනයම් ලිිතත නීතියක් 

ය වත් වගාඩනැිේල  වහෝ එහි යම් වකා සක  අදාළ විය හැකි 

අවයයතාවන්  අනුකූල වීවමන් නිදහස් කරනු වනාලැබිය යුතුය. 
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           (4)  වගාඩනැිේවේ යක්තිමත්භාවය, සහතිකවේ දක්වන ලද භාරය 

දැරීම  වනාසෑවහන්වන් නම් වහෝ සහතිකවේ අවසර දී ඇති 

පරමාර්ාය සඳහා වගාඩනැිලි ප්රවයෝජ්නය  වනාගන්වන් නම්, 

සැලසුම්කරණ කමිටුවේ තීරණය අනුව වගාඩනැිේවේ පදිංි ය 

සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය අධිකාරිය විසින් කැඳවනු ලැබීම 

වහෝ අවලංගු කිරීම කරනු ලැබිය හැක. 

 

            (5)  සහතිකය නිකුත් කරන ලද අවස්ාාවේදී බලාත්මකව වනාපැවති 

ලිිතත නීතියක  අනුකූලවීම  වගාඩනැිේල අවපාවහාසත් වන 

වි දී වගාඩනැිේවේ පදිංි ය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 4 

වන වේදය ය වත් ආපසු වනාකැඳවිය යුතුය. 

 

            (6)  වගාඩනැිේල තුළ වහෝ එහි වකා සක ිනි අනතුරු වැඩිවීම  ඉඩ 

ඇති වහෝ පරිසරය  අහිතකර අයුරින් වහෝ   වාහන තදබදයක  

වහ්තුවන අයුරින් අනුකූලතා සහතිකවේ සඳහන් පරමාරාය හැර 

වවනත් පරමාර්තයක් සඳහා වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා සක් 

පාවිච්ි ය  ගනු ලබන්වන්නම්, වගාඩනැිේවේ  වහෝ එහි 

වකා සක අයිතිකරු විසින් එම පරමාර්ාය ගැන වහෝ අදහස් කරන 

ලද පාවිච්ි ය ගැන අධිකාරිය  දැන්විය  යුතු අතර, අධිකාරිය එම 

පරමාර්ාය වහෝ පාවිච්ි ය සම්බන්ධවයන් වදනු ලැබිය හැකි සියළු 

විධානයන් හා එකඟව වමම නියමයන් මින් කළයුතු යම් අවයය 

වන්නාවූ වගාඩනැිලි වැඩ වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා සක් එම 

පරමාර්ාය වහෝ පාවිච්ි ය සඳහා වයෝගය වන  පරිදි සිදු කරවගන 

යා යුතුය. 

 

              (7) වපෞශගලික පදිංි  නිවසක් වනාවන වගාඩනැිේලක පි වීවම් 

මාර්ගයක් වහෝ වගාඩනැිේවේ තරේපු වපළක  ඇති සෑම වදාර 

විවරයක්මත් සහ වගාඩනැිලි සඳහා වන ිනි ූර්වාරක්ෂක 

සං්හය  අනුකූලව එහි සපයනු ලැබ ඇති අවනක් සියළු ි න්වනන් 

වේරීවම් මාර්ගත්, ිනි නිවීවම් ප්රධානියා  අන් අයුරකින් අවයය 
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වන්වන් නම් විනා, වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා සක් පාවිච්ි ය  

ගැනීවම්දී වහෝ පදිංි ය  ගැනීවම්දී අවහිර කිරීම වහෝ බාධා කිරීම 

වනාකළ යුතුය. 

 

වගොඩනැගිලි වැඩ 

සම්ූර්ණ කිරීවමන් 

පසුව සිදුවන  වැරදි 

58.  යම් වගාඩනැිේලක වහෝ එහි වකා සක් අයිතිකරු, පදිංි කරු වහෝ 

සංවර්ධකයා වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා ස නිවාස සංවර්ධනයක 

වකා සක් වහෝ වවනත් යම් වගාඩනැිලි සංවර්ධනයක වකා සක් වන 

වි දී කිසිඳු සාධාරණ වහ්තුවක් වනාමැතිව 15 වන නියමවේ විධිවිධානය  හා 

53 වන නියමවේ හා 57. (2, 6 සහ 7) වේදයන් උේලංඝනය කරන්වන් නම් 

වහෝ ඒවා  අනුකූල වීම  අවපාවහාසත් වන්වන් නම්, නීතිය ය වත් 

වරදක  වරදකරු වන අතර, වරදකරු කරනු ලැබීවමන් පසුව නීතිවේ 28 

වන වගන්තිවේ විස්තර වකවරන දණඩනයක  ය ත් විය යුතුය. 
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යම් වගොඩනැගිේලක 

වහෝ යම් බිම් කට්ටියක 

අනවසරවයන් 

පදිංචිීම වහෝ 

ප්රවයෝජනයට ගැනීම 

59. (1) අනුකූලතා සහතිකයක් වනාමැතිව කිසිම තැනැත්වතකු වගාඩනැිේලක 

වහෝ එහි වකා සක පදිංි වීම වහෝ වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා සක 

පදිංි ය සඳහා අවසර දීම වහෝ යම් ඒකාබශධ වහෝ උප වබදීමක  ය ත් 

බිම් කට්ටියක යම් ඉදිකිරීමක්  කිරීම වනාකළ යුතුය. 

         (2)  1 වන වේදවේ විධිවිධාන උේලංඝනය කරන ඕනෑම තැනැත්තකු 1984 

අංක 44 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංවයෝධිත) පනවත් II වන 

වකා වස්  8 වන වගන්තිය ය වත් වරදක  වරදකරු විය යුතුය. 

         (3) අනුකූලතා සහතිකය ලබා වනාවගන භාවිතා කිරීම වහෝ ප්රවයෝජ්නය  

ගැනීම වරදක් වන අතර,  ඒ සඳහා වස්වා ගාස්තුවක  ය ත් වන අතර, 

ඊ  අදාළ වස්වා ගාස්තුව 5 වන උපවේඛනවේ  දක්වා ඇත.  

         (4) අනවසරවයන් ඉදිකිරිම් කරන ලද වකා සක් සංවර්ධන වරගුලාසි 

අනුව වරගුලාසිගත කළ වනාහැකි නම් එය අධිකාරිවේ වශපළක් බව  

පත් වන්වන්ය. 

 

මහජනයො රැස්වන 

වගොඩනැගිලි සහතිකය 

60. (1)  පදිංි කරුවන්වේ පැ වුම පුශගලයන් පන්සියයක  වඩා වැඩිවන 

වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක අයිතිකරුවකු, පදිංි කරුවකු 

වහෝ සංවර්ධකයකු විසින් වගාඩනැිේවේ වහෝ එහි වකා සක 

පදිංි වීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකය  වැඩිමනත් වයවයන් 

අධිකාරිවයන් ප්රසිශධ වගාඩනැිලි සහතිකයක  අයදුම්වකා  එය 

ලබාගත යුතුය.  අයිතිකරු, පදිංි කරු වහෝ සංවර්ධකයා විසින් එවස ්

පදිංි වීම සඳහා බලය වදන ප්රසිශධ වගාඩනැිලි සහතිකය 

වනාලබා වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා සක පදිංි වීම වහෝ එය 

ප්රවයෝජ්නය  ගැනීම වනාකළ යුතු අතර, වගාඩනැිේල වහෝ එහි 

වකා සක් පදිංි වීම  වහෝ ප්රවයෝජ්නය  ගැනීම  අවසර වනාදිය 

යුතුය. 

          (2)    ප්රසිශධ වගාඩනැිලි සහතිකය එහි නියි් තව සඳහන් පරිදි අවුරුදු 

පහක  වනාවැඩි කාලයක  වලංගු විය යුතුය.  තවද, එහි අයිතිකරු, 

පදිංි කරු වහෝ සංවර්ධකයා විසින් කරන ලද ඉේලීමක් මත අළුත් 

කරනු ලැබිය හැකිය.  එබඳු ඉේලීමක් කළ යුත්වත් වලංගු අවසර 

පත්රය ඉකුත්වීම  වදමාසයක  වපරාතුවය. 
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           (3)   පදිංි කරුවන්වේ පැ වුම පුශගලයන් පන්සියයක් ඉක්මවන ප්රසිශධ 

වගාඩනැිලි සහතිකයක් අධිකාරිය විසින් නිකුත් කිරීම වහෝ අළුත් 

කිරිම සඳහා වකවරන අයදුම් පත්රය සමඟ,           
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

      (අ)  වගාඩනැිේලක වයුහමය වයවයන් පුශගලයන් පන්සියයක  වැඩි 

පදිංි කරුවන් සංඛයාවකවේ බරක් දැරීම  තරම් යක්තිමත් බව ස්ි ර 

කරමින් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්වතකුවගන් ලබාගත් සහතිකයක්ද සමඟ, 

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

අඳින ලද වගාඩනැිේවේ වහෝ එහි   වකා සක  අයිතිකරුවේ වහෝ 

ඔහුවේ නිවයෝජිතයා විසින් සහතික කරන ලද වගාඩනැිේවේ වහෝ 

එහි වකා සක සෑම මහලකම සැලැස්වම් පි පත් හතරක්ද, 

i. වගාඩනැිේවලන් වහෝ එහි වකා සකින් අවේක්ෂිත 

ප්රවයෝජ්නය හා පදිංි කරුවන්වේ පැ වුමද, 

ii. වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා ස සඳහා අනුමත ින්වනන් 

වේරීවම් උප්රම හා ින්වනන් වේරීවම් මාර්ග වමන්ම ප්රධාන 

ිනි නිවීවම් නිලධාරී විසින් වගාඩනැිලි සඳහා ිනි 

ූර්වාරක්ෂක සං්හවේ පරිදි ඊ  සම්බන්ධ වවනත් 

අවයයතාවන්ද, 

iii. වගාඩනැිලි සඳහා වන ිනි ූර්වාරක්ෂක සං්හය වහෝ ප්රධාන 

ිනි නිවීවම් නිලධාරියා  අනුව වගාඩනැිේවේ වහෝ එහි   

වකා සක ඇති ි නි නිවීවම් උපකරණවල සවිවකා  ඇති ස්ාාන 

හා ඒවාවේ වර්ගයද, 

 iv. සෑම ජ්වන්ලයකමත්, ආවලෝකය, ස්වභාවික සංවාතනය, 

වායුසමීකරණ පශධති සඳහා සෑම බාහිර බිත්තියකම ඇති 

වවනත් විවරවලත්, තිවේ නම් අවනකුත්  සංවාතන මාර්ගවලත් 

පිහිටීම සහ ඒවාවේ වියාලත්වයද සහ 

v. සෑම ඔසවනයකම විදුලි වසෝපානයකම ිනි ආරක්ෂණ 

පශධතියක්ම සුචක ිනි නිවනක වමන්ම වවනත් වස්වා 

උපකරණවල පිහිටීමද, 

      (ඇ) අදාළ සුදුසුකම්ලත් එක් තැනැත්වතකුවගන් වහෝ තැනැත්තන් වැඩි 

වදවනකුවගන් ඔවුන් වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා සක් සහ (ආ) උප 

වේදවේ සඳහන් සෑම පශධතියක්ම හා උපකරණයක්ම පරීක්ෂා කළ 

බවත්, වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා ස  සහ පශධති හා උපකරණ මනා 

ක්රියාකාරීත්වවයන් පවතින බවත්, ඒවා පනත  හා ඒ ය වත් සාදන ලද 

යම් නියමයක  හා වමම නියමයන් ද වගාඩනැිලි සඳහා වන  ිනි 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ූර්වාරක්ෂක සං්හය ද අනුකූල බවද සහතික කරමින් අධිකාරිය  

අවයය වන ආකාරවේ සහතිකයක්ද, 

 

 

     (ඈ) 61 වන නියමය ය වත් වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා ස සඳහා 

ආරක්ෂක නිලධාරියකු වයවයන් ක්රියාකිරීම  නම් කරනු ලැබූ 

තැනැත්තාවේ අධිකාරිය  අවයය විය හැකි පරිදි තම සුදුසුකම් හා 

වවනත් අදාළ විස්තරද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

      (4)  (3) වන වේදය ය වත් ප්රසිශධ වගාඩනැිලි සහතිකයක් අළුත් කිරිම 

සඳහා කරනු ලබන අයදුම්පවත් (ආ) උප වේදවේ සඳහන් මහේ 

සැලැස්ම, එය අධිකාරිය  ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවසන් දිනවේ සි  එහි 

සඳහන් විස්තර වවනස්වී වනාමැති නම්, යළි ඉදිරිපත් කිරීම අවයය 

වනාවේ. 

 

       (5)  ප්රසිශධ වගාඩනැිලි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම වහෝ අළුත් කිරීම සඳහා 

(3) වන වේදය ය වත් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ාාවකදී, 

අධිකාරිය විසින් ප්රසිශධ වගාඩනැිලි සහතිකය නිකුත් කිරීම වහෝ අළුත් 

කිරීම ප්රතික්වෂ්ප කරනු ලැබිය හැකිය.  නැතවහාත් අධිකාරිය සුදුසුයැයි 

සිතන නියමයන් හා වකාන්වශසි මත ප්රසිශධ වගාඩනැිලි සහතිකය 

නිකුත් කිරීම වහෝ අළුත් කිරීම කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

       (6)  වමම නියමයන් ය වත් නිකුත් කරන ලද වහෝ අළුත් කරන ලද යම් 

ප්රසිශධ වගාඩනැිලි සහතිකයක් පහත වහ්ූනන් මත අධිකාරිය විසින් 

අවලංගු කළ හැක. 

              (අ)   සහතිකවේ සඳහන්  යම් නියමයන් වහෝ වකාන්වශසි කඩ කිරීම. 

              (ආ)   61 වන නියමවේ විධිවිධාන හා අනුකූල වීම  අවපාවහාසත් වීම. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

              (ඇ)  එවැනි ප්රසිශධ වගාඩනැිලි සහතිකයක් සඳහා වන අයදුම්පවතහි 

වහෝ සහතිකය නිකුත් කිරීම  පදනම් කරගත් සැලසුම් වහෝ 

ච්රවේඛවල අඩංගු වැදගත් කරුණු යම් දුරර්පනයක් තිබීම වහෝ 

              (ඈ)  ප්රසිශධ වගාඩනැිලි සහතිකය නිකුත් කරනු ලැබූ වගාඩනැිේල 

වහෝ එහි වකා ස තුළ ප්රධාන ිනි නිවීවම් නිලධාරියා තෘේතිය  

වහ්තුවන පරිදි ප්රමාණවත් ිනි ආරක්ෂක ක්රියා මාර්ග 

වනාගැනීවමන් ිනි උවදුරු වැඩිවේ යැයි දැනීම. 

 

ආරක්ෂොව පිළිබඳ 

වගකීම 

61. මහවේ වර්ග ප්රමාණය වර්ග මී ර් 5000 ක  වැඩි වහෝ 1000 ක  වැඩි 

පදිංි කරුවන් පිරිසක් සහිත වගාඩනැිේලක වහෝ එහි වකා වස් අයිතිකරු, 

පදිංි කරු වහෝ සංවර්ධකයා විසින් පහත සඳහන් පරමාර්ා සඳහා ආරක්ෂක 

නිලධාරියා වයවයන් ක්රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුතු තැනැත්වතකු නම් කරනු 

ලැබීම කළ හැකිය. 

        (අ)   වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා ස තුළ මනා ගෘහ පාලන රීති   හා ිනි 

ආරක්ෂක ූර්වවෝපායන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

       (ආ)   වගාඩනැිේල වහෝ එහි වකා ස තුළ ඇති සියළු ින්වනන් වේරී යා 

හැකි මාර්ග, විදුලි වසෝපාන, ිනි ආරක්ෂණ පශධති සහ උපකරණ 

නඩත්තුව අධීක්ෂණය කිරීම. 

        (ඇ) ින්නක් හ ගත් වි  වගාඩනැිේවේ වහෝ එහි වකා සක වස්වවේ 

නියුතු වහෝ එය පාවිච්ි  කරන සියළු පුශගලයන්  ින්වනන් වේරීවම් 

සියළුම ්රම පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින් කළ ිනි සරු 

සංවිධානය කිරීම. 

 

මහජනයො රැස්වන 

වගොඩනැගිේලක් 

පොවිච්චි කිරීවම්දී 

සිදුවන  වැරදි 

62.   පුශගලයන් 500 ක  වැඩි පදිංි කරුවන්වේ බරක් සහිත වගාඩනැිේලක 

වහෝ එහි වකා සක අයිතිකරු වහෝ සංවර්ධකයා සාධාරණ වහ්තුවක් 

වනාමැතිව 59 වන නියමවේ 1 වන වේදවේ වහෝ 60 වන නියමවේ 

විධිවිධාන කිසිවක් උේලංඝනය කරන්වන් නම් වහෝ එය  අනුකූල වීම 

පැහැර හරින්වන් නම් නීතිවේ 59 වන වගන්තිය ය වත් යම් වරදක  

වරදකරු වන්වන්ය. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

හරි  වගොඩනැගිලි 

සහතිකකරණය සඳහො 

අවසන් සහතිකය 

ලබොගැනීම 

 

63.  හරිත සංකේපය අනුව වගාඩනැිලි සඳහා අනුකූලතා සහතිකය 

ලබාගැනීවම්දී අවසන් හරිත ප්රමිති සහතිකය  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මින් ලබාගැනීම සිදු කළ යුතුය. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

3.5 භොවි වේ වවනස්ීම සම්බන්ධ වරගුලොසි 

   

භොවි ය වවනස් කිරීම   

සඳහො අවසර ලබොදීම 

 

64. 1982  අංක 4 දරණ පනතින් සංවයෝධිත වූ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිවේ අංක 8එ (1) හා 8ඒ (3) දරණ වගන්තීන් අනුව 

කිසියම් සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා නිකුත් කරන ලද බලපත්රයක, එය නිකුත් 

කරන ලද අවසර පත්රවයහි සඳහන් කාර්යය වනාවන වවනත් යම් කාර්යයක් 

සඳහා පාවිච්ි  කරනු වනාලැබිය යුතුය.  ඉහත කී පනවත් 29 වගන්තිය අනුව 

කිසියම් භාවිතයක් වවනත් භාවිතයක් සඳහා වයාදා ගැනීම සම්බන්ධවයන් 

පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර ඇත. 

 

ඒ අනුව, ඉහත කී පනවත් 26 ආ හා 28 අ(1) වගන්තීන් ය වත් වනාතීසියක්    

වයාමු කරමින් අවසර පත්රවේ සඳහන් කාර්යය  පරිබාහිර වලස 

පවත්වාවගන යන්නාවූ භාවිතයක් සම්බන්ධවයන් වස්වා ගාස්තු අයකර 

ගැනීම හා කිසියම් භාවිතයක් වවනස්  කරන වලස නියම කිරීවම් බලය 

අධිකාරිය සතු වන්වන්ය.   

 

 වමහිදී අනුගමනය කළයුතු ක්රියාදාමය පහත පරිදිය. 

1. ගැසට් පත්රයක් මින් ප්රකායය  පත් කරන ලද සංවර්ධන සැලැසම්ක් 

පවතින අවස්ාාවේදී; 

1.1     අනුමත සැලැස්වමහි සඳහන් භාවිතය හැර නිසි අනුමැතියකින් 

වතාරව වවනත් භාවිතයක  වයාදාවගන ඇති වශපළ 

සම්බන්ධව සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීම.  

1.2       අනවසරවයන් භාවිතයන් වවනස් කරන ලදැයි හඳුනාගත් 

පාර්යවයන් වවත එම භාවිතය වවනස් කිරීම නීතයානුකූල 

වනාවන බව පැහැදිලි කිරීමක් වකා , 

 (අ) අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත් කිරීම වහෝ 

    (ආ) පවත්වාවගන යන භාවිතය සඳහා අනුමැතයක්  

ලබාගැනීම යන කාරණා ඉටු කළයුතු බව දැන්වීම. 

1.3       කිසිවවක් ඉහත (ආ) අනුව ක යුතු කිරීම  එකඟ වන්වන් 

නම්, භාවිතය වවනස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත 1 වන 

උපවේඛනවේ “ඊ” ආකෘතිය මින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
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WP2018/1  නමැති ආකෘතිය සම්ූර්ණ කර, අනුමත වූ 

ඉඩවම් පිඹුරුපත, වගාඩනැිලි සැලැස්ම හා වරිපනම් ලදුපත 

යන වේඛනවල පි පත් සමඟ වමහි V  වන උපවේඛනවයහි 

සඳහන් නියමිත ගාස්තු  වගවා  අධිකාරිය  වවතින් ලබාගත 

යුතුය.  

1.4     අයදුම්කර ඇති නව භාවිතය ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්වමහි කලාපීකරණ වරගුලාසිවල  අනුකූල 

වන්වන්ද? පවත්නා භූමි පරිවභෝජ්න ර ාව  අනුකූල 

වන්වන්ද? පාරිසරික, සමාජීය, සිවිේ හා වවනත් ගැ ළුකාරී 

තත්වයන් අවම වන්වන්ද? රාවාහන නවතා තැබීවම් 

ඉඩකඩ, විවෘත ඉඩවම් භූමි ප්රමාණය හා ප්රවේය මාර්වල 

පළල, යටිතල පහසුකම් යනාදිය සතුටුදායක වන්වන්ද? හා 

අසේවාමාන්  හිරිහැරයක් වන්වන්ද?  යනාදී වයවයන් 

ස්ාානවේ පවතින ප්රාවයෝික තත්වයන් සැලකිේල  වගන 

නව භාවිතය සඳහා  එක් වසරක තාවකාලික අනුමැතියක් 

ලබාදීම අධිකාරිය විසින් සලකා බැලිය හැකිය. 

 

1.5      එම එක් වසරක කාලය තුල යවාෝක්ත නව භාවිතය හා 

ක්රියාකාරීත්වය සම්බන්ධවයන් අධිකාරිය සෑහීමක  

පත්වන්වන් නම්, අයදුම්කරුවන්වේ ඉේලීම් සලකා බලා 

නව භාවිතය පවත්වාවගන යාම සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම 

අධිකාරිය විසින් සලකා බැලිය හැකිය. 

 

                  1.6. භාවිතය වවනස්වීම සම්බන්ධව විවරෝධතාවක් ලැබී ඒ 

සම්බන්ධව විධිමත් පරීක්ෂණයකින් පසුව අධිකාරිය  

තීරණයක් ගත හැකිය. 

 

                  1.7   එවස් වුවද, භාවිතය වවනස් වීම සම්බන්ධවයන් වපර ලබාගත් 

අනුමැතියකින් පසුව  බාහිර විවරෝධතාවන්වගන් වතාරව 

පවත්වා වගන යයි නම් ඉේලීම අනුව වසරක  වැඩි 

කාලයක  වුවද (උපරිම වසර 03 ක් දක්වා) එකවර අනුමැතිය 

සලකා බැලිය හැකිය. 
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2.      කිසියම් ප්රකාශිත ප්රවශයයක ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්මක් වනාමැති අවසා්ාවකදී 1982 අංක 4 දරණ සංවයෝධිත 

පනවත් 8එ හා 8ඒ වගන්තීන් අනුව ඉහත 1.1 සි  1.5 දක්වා 

වගන්තිවල සඳහන් ක යුතු සිදුකළ හැකිය. 

 

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

පාර්යවයක  හැකියාවක් වනාමැත්වත් නම්, පවත්නා භාවිතය 

සම්බන්ධවයන් ඉහත 1.4 අනුව අධිකාරිය සෑහීමක  පත්වන්වන් 

නම්, භාවිත වගාඩනැිේල දැන  පවත්නා අයුරු දැක්වවන 

සැලැස්මක් ලබාගැනීවමන් අනතුරුව ඉහත 1.3 සි  1.5  දක්වා වූ 

ක යුතු සිදුකළ හැකිය. 

 

4.       යම් වහයකින් භාවිතය වවනස් කිරිම ස්ිර වලස සිදු කිරීම  යම් 

පාර්යවයක් අදහස් කරයි නම්, ඒ සඳහා සංවර්ධන සැලැස්වමහි 

සැලසුම් හා වගාඩනැිලි වරගුලාසි පාදක කර ගනිමින් පළාත් පාලන 

ආයතන මින් ඉටුකරවා ගත යුතුය.  

 

5.     ඉහත 1 හි 1.2 (ආ) සි  4 දක්වා කාර්යයන් සඳහා කිසියම් පාර්යවයක් 

එකඟ වනාවන්වන් නම්; 

 

5.1     අදාළ වගාඩනැිේල අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත් 

කරන වලස දැන්වීම හා  

එකඟ වනාවන්වන් නම්, 

5.2      පනවත් 28 වගන්තිය හා අනුයාංික වගන්ති අනුව නීති 

මින් ක යුතු කළ යුතුය.  

6. භාවිතය වවනස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාවදන අවස්ාාවලදී එක් 

වර්ෂයක් සඳහා වර්ග මී ර් 1 ක් සඳහා  V  වන උපවේඛනවේ සඳහන් 

ගාස්තු වගවිය යුතුය.  
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7.  වස්වා ගාස්තු අය කිරීම සඳහා බිම් වර්ග ප්රමාණය ගණන් බැලීවම්දී සියළු 

මහේවල වර්ගලලය හා සඳළුතල (මී ර් 1   වඩා ඉදිරිය  වනරා ඇති) 

ආදියද සැලකිේල  ගත යුතුය.  

 

 

 

 

 

 

  



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

95 
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3.6 වවනත් කරුණු  
 

  

අභියොචනො 65. යම් අයදුම්කරුවකු තමාවේ මූලික සැලසුම්කරණ නිෂ්කායන අයදුම්පත්රය 

වහෝ සැලසුම්කරණ අනුමැතිය සඳහා වන විධිමත් අයදුම්පත්රය ගැන අධිකාරිය 

විසින් ගනු ලබන තීරණවයන් අතෘේතිය  පත්වන්වන් නම්, එම තීරණය ඔහු 

වවත දැනුම් වදනු ලැබීවමන් දින තිහක් ඇතුළත විෂයභාර අමාතයවරයා වවත 

ලිිතත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීම  ඔහු  පුළුවන. 

 

         එවස් වුවද ලබාවදන ලද තීරණය සම්බන්ධවයන් සෑහීම  පත් වනාවන්වන් 

නම්,  මූලික වයවයන් අධිකාරිය වවතද අභියාචනය කළහැකිය. 

 

සැලසුම් පිළි 

වනොගැනීම. 

66. නීතිය ය වත් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ සැලැසම්ක්, ඇඳීමක් වහෝ ගණනය කිරීමක් 

එය අත්සන් කරන සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාවේ වෘත්තීය නිපුණතා 

පරාසවයන් බාහිර යැයි අධිකාරිය අදහස් කරන්වන් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම 

වහෝ ගණනය කිරීම් ප්රතික්වෂ්ප කිරීම  අධිකාරිය  පුළුවන.   එවස් 

නැතවහාත් ඒවා පිළිගනු ලබන්වන් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම වහෝ ගණනයන් 

කිරීම්  අධිකාරිය සන්තකවේ තබාගනු ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

96 
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සැලසුම් අනුම  කිරීම 

සඳහො ඇති කොල 

පරොසය 

67. (1)(අ)   නීතිය ය වත් යම් සංවර්ධන ක යුත්තක සැලසුමක් ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන වි දී, අධිකාරිය විසින් යම් නියමයන් වහෝ වකාන්වශසි පනවා 

වහෝ වනාපනවා අයදුම්පත්රය ලියාපදිංි  කළ දින සි  ලිත් මාසයක් 

ඇතුළත එය අනුමත කළයුතු අතර, තාවකාලික වගාඩනැිේලක් 

සම්බන්ධවයන් වූ වි දී සැලැස්ම වහෝ වගාඩනැිේල ඉදිකිරීම  

අවසර පතන අයදුම්පත්රය අධිකාරිය විසින් තීරණය කරනු ලබන යම් 

නියමයන් වහෝ වකාන්වශසි මත තාවකාලික අවසර පත්රයක් නිකුත් 

කිරීවම්  බලය අධිකාරිය සතුය.  

 

            (ආ)  වයෝජිත සංවර්ධන ක්රියාවවන් පරිසරය  යම් බලපෑමක් වහෝ වවනත් 

විදියකින් වහෝ අදාළ ඉඩම වවනත් කාර්යයක් සඳහා වඩාත් වයෝගය 

වන්වන් යැයි අධිකාරිය  හැ වඟන්වන් නම් එවැනි අවස්ාාවන්හිදී 

වයෝජිත සංවර්ධනය සහ එහි අරමුණු සහ ඉදිකිරීම් කාල මාමාව 

දක්වමින් දින 30 ක කාලමාමාවක්  තුළ ඉඩවම් දැන්වීම් පුවරුවක් 

ප්රදර්යනය කිරීම මින් මහජ්න අදහස් වයෝජ්නා විමසා සිටීම  

නිවයෝග කිරීවම් බලය අධිකාරිය සතුය. 

     (2) 1 වන වේදය ය  වත් තාවකාලික වගාඩනැිේලක් ඉදිකිරීම සඳහා නිකුත් 

කරනු ලබන තාවකාලික අවසරපත එහි නිය්ි තව සඳහන් කරනු ලැබිය 

හැකි කාලය සඳහා වලංගු විය යුතුය. 
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 ොවකොලික 

වගොඩනැගිේල 

(3)   තාවකාලික වගාඩනැිේල : 

i.       විවනෝද පරමාර්ාවයන් සඳහා වන මඩුවක් වහෝ 

 

ii. අවමංගලය, ආගමික වහෝ එවැනි වවනත් පරමාර්ා සඳහා වන 

මඩුවක් වහෝ 

iii. වගාඩනැිලිකරුවේ වැඩ මඩුවක් වහෝ ගබඩාවක් වහෝ යම් 

අළුත් වැඩක් සම්බන්ධවයන් ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන වවනත් 

මඩුවක් වහෝ 

iv. වියාල දැන්වීම් පුවරුවක්  වහෝ දැන්වීම් ප්රදර්යනය සඳහා වන 

රාමුවක් වහෝ සංඥා පුවරුවක් වහෝ වවනත් දැන්වීම් ප්රචාරක 

උප්රම වහෝ 

v.      යම් වගාඩනැිලි වැඩ සම්බන්ධව වීිවේ වහෝ පියමවගහි ඇති 

ආරක්ෂක පුවරුවක් පැන්නුම් වේදිකාවක් (Catch platform)  

වහෝ පැති පියමං මඩුවක් වහෝ 

 vi. වීියක් මත ඇති පලංි යක් වහෝ 

vii. වගාඩනැිේලක අවලවිසැලක් වහෝ මඩුවක් වහෝ වවළඳ 

ප්රදර්යන, විවිධ ප්රසංග වහෝ ප්රදර්යන පරමාර්ා වකා ගත් වවනත් 

පරිශ්රයක් වහෝ  වන කේහි නිකුත් කළයුතු අවසරපත වසරක   

වනාඅඩු කාලයක  වලංගු විය යුතුය. 

        

 (4) යම් වගාඩනැිේලක වහෝ වගාඩනැිලි වැඩවල සැලැස්මක් අනුමත 

කිරීවමන් පසුව අධිකාරිය විසින් වගාඩනැිේලක වහෝ වගාඩනැිලි වැඩ 

ආරම්භ කිරීම , කරවගන යාම  වහෝ යළි ප න් ගැනීම  අයදුම්කරු  වහෝ  

සැලැස්ම සම්පාදනය කළ වහෝ වගාඩනැිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම  නියමිත 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා  දැන ගැනීම සඳහා අනුමැතිවේදී වදනු ලැබූ 

නියමයන් හා වකාන්වශසි තිවේ නම්, ඒ පිළිබඳවද දන්වා සැලැස්වම් පි පත් 

වදකක් ආපසු යැවිය යුතුය. 
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අවසරය අත්හිටුීම 68. වමම නියමය ය වත් කරුණු උේලංඝනය වීමක් වහෝ වැරදි වතාරතුරු  

ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබාගැනීමක් නැතවහාත් අනුමැතිය වහෝ අවසර 

වදනු ලැබූ නියමයන් වහෝ වකාන්වශසි පිළිපැදීම  අවපාවහාසත් වුවවහාත්, 

නැතවහාත් අධිකාරිය  ඕනෑ කරන පරිදි සැලැස්ම වහෝ අවනක් විස්තර 

ඉදිරිපත් කිරිම පැහැර  හරිනු ලැබුවවහාත්, අවසා්ානුකූලව එම අනුමැතිය 

වහෝ අවසර ප්රතයාදිෂ්ඨ කළ හැකිය. 
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අනුමැතිය ප්රතික්වෂ්ප 

කිරීම 

69.  i.  නීතිය ය වත් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ යම් සංවර්ධන කාර්යයක සැලැස්මක් 

අධිකාරිය අනුමත වනාකරන්වන් නම්, අධිකාරිය සංවර්ධන ක යුතු 

ආරම්භ කිරීම , කරවගන යාම වහෝ යළි ප න් ගැනීම  නියමිත 

පරිශ්රවේ අයිතිකරු  සහ ද්රවය නියමය ය වත් සැලැස්ම සම්පාදනය 

කළ වහෝ ඉදිරිපත් කළ නැතවහාත් 83 වන නියමවේ (ඇ)  පරිච්වේදය 

ය වත් වගාඩනැිලි වැඩ  අධීක්ෂණය  කිරීම  නියමිත සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා  එම අනුමැතිය ප්රතික්වෂ්ප කර ඒ සඳහා වහ්තු දක්වා 

අයදුම්පත ලියාපදිංි  කරනු ලැබූ දිනවේ සි  සති අ ක් ඇතුළත 

සැලැස්වම් එක් පි පතක් අයදුම්කරු වවත යවා ගාස්තු රඳවා තබාගත 

යුතුය.  

 

 ii. ඒ ඒ සංවර්ධන මාර්වගෝපවශය සැලසුම් මින් ගෘහ නිර්මාණාත්මක, 

පාරිසරික, වසෞන්දර්යාත්මක හා පුරාවිදයාත්මක වටිනාකම් ඇති 

ප්රවශය හා වගාඩනැිලි හඳුනාවගන ඒවාවේ වේඛනයක් පිළිවයල 

කළයුතුය. අධිකාරිවේ ූර්ව අනුමැතිය වනාලබා ඒවා කඩා දැමීම්,  

විපර්යාස කිරීම්, වවනස් කිරීම් වහෝ ඒවා  යම් එකතු කිරීම් වනාකළ 

යුතුය. 

                    තවද, වමම වගාඩනැිලි භාවිතය වවනස් කිරීම ඉේලනු ලබන 

අවස්ාාවලදී අව  සංවර්ධනය වී  ඇති ආකාරය, පාවර් පළල, 

වගාඩනැිලි ආවරණය, කලාප ්රමය හා පවත්නා අපරවයුහ 

පහසුකම් සලකා බැලීවමන් පසු නඩත්තුව හා සංරක්ෂණය සඳහා 

භාවිතය වවනස් කිරීම  වකාන්වශසි සහිතව අවසර දීම  අධිකාරිය 

සලකා බලනු ඇත. 

 

සහොධිප ය වීපළ 

සංවර්ධනය 

70. සහාධිපතය වශපළ කළමණාකරණ නීතිය ය වත් වන පියවවරන් පියවර වහෝ 

වකා සින් වකා ස කරනු ලබන කවරාකාර වශපළ සංවර්ධනයක් අධිකාරිය 

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

වයෝජ්නා කරනු ලබන සැලසුම් පළමු පියවවර්දීම අනුමත කරවාගත යුතුය.  

බිම් කැබලි ආවරණ ප්රතියතය, මහේ වර්ගලල අනුපාතය හා වස්වා අවයයතා 

ගණනය කරනු  ලැබිය යුත්වත් සම්ූර්ණ සංවර්ධනය සඳහාය.  අනුමත 

සැලසුම්වල යම් වවනස්කමක් පසුව කරනු ලබන්වන් නම් සම්ූර්ණ සැලැසම් 

සංවයෝධන සහිතව නැවත ඉදිරිපත් කර අනුමත කරවා ගත යුතුය.   
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සහාධිපතය වශපළක් නැවත අනුවබදුම් කිරීම වහෝ වවන් වවන් ඒකක සඳහා 

වවන් කිරීම  කිසිඳු  ආකාරයකින්  සිදු වනාකළ යුතුය. 
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සංවර්ධන 

මොර්වගෝපවීය 

සැලැස්ම 

71. සංවර්ධන සැලැස්වම්දී හඳුනාගනු ලැබූ විවය්ෂ ප්රවශයවේ අනාගත 

සංවර්ධනය සඳහා වන අරමුණු සහ දැක්ම ඇතුළත් සංවර්ධන මාර්වගෝපවශය 

සැලැස්ම (සං. මා. සැ.) සම්පාදනය කිරීම හා නිකුත් කිරීම පිළිබඳව අධිකාරිය 

වගකීම දැරිය යුතුය. 

සංවර්ධන මාර්වගෝපවශය ආකෘතිවේ නිය්ි තව සඳහන් මැදි උස පිළිබඳ 

මාමාවන්, පැති උස හා අව  ඇති සංවර්ධන ර ාව, අනාගත සංවර්ධන 

ප්රවණතා, නාගරික ර ාවේ ලක්ෂණ, එම වගාඩනැිේවේ භාවිතය හා 

වවනත් සම්බන්ධිත සාධක පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බැලීවමන් පසුව අදාළ 

ස්ාානය  බලපාන අයුරින් පමණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ සැලසුම් 

කමිටුවේ උපවශයකත්වය මත ලිහිේ කළ හැකිය. 

            (ආ) වමම සං. මා. සැ. මින් වගාඩනැිලි  දුරස්ා කිරීම, වවනත් 

රක්ෂිතයන්, ඉඩම් ප්රවයෝජ්නය  ගැනීම, මාර්ග රක්ෂිත, පාරිසරික 

වැඩිදියුණු කිරීම්, යටිතල වස්වා, මාර්ග හා වාහන ගමනාගමනය, 

විවෘත ඉඩකඩවල පිහිටීම, වගාඩනැිලිවල උස, සංවර්ධන තීව්රතාව,  

සංරක්ෂණ ප්රතිසංවර්ධනය, වගාඩනැිලි නිමැවුම් හා ඒවාවේ 

වපනුම, දැන්වීම්කරණ, යාඛ ආදිවේ පාලනය හා ආරක්ෂාව  ආදිවේ  

සැලසුම්කරණය,  සැලසුම් ප්රතිපත්ති හා මාර්වගෝපවශයද ආවරණය 

වවයි 

           (ඇ)  සං.මා.සැ. සම්පාදනය කරන වතක් සංවර්ධන ක යුතු හා වභෞතික 

සංවර්ධනය කිරීම හා සුසංවයෝග කිරීවම් අදහසින් වමම නියමවේ 

අවයයතාවන් හා ගැලවපතැයි සලකනු ලබන වවනස්කම් කිරීම 

සඳහා අයිතිකරු  වහෝ අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා  අධිකාරිය 

විසින් විධානය කළ හැකිය. 

            (ඈ)  සං. මා. සැ. සම්පාදනය කරනු ලබන්වන් සැලසුම්කරණ අවයයතා 

මත යම් ඒකක ප්රවශය (Unit area)  පදනම් කරවගනය.   වකවස ්

නමුත් අවසානවේදී සමසා් පළාත් පාලන බල ප්රවශයය ආවරණය 

වන සං. මා. සැ. සම්පාදනය කරනු ලැවේ.   වමම සංවර්ධන සැලැසම් 

මින් ඉඩම් හිමියන්  ඒ ඒ වශපළ සංවර්ධනය ආරම්භ කරන්වන් 

වකවස්ද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි මාර්වගෝපවශය සපයනු ලැවේ.  

තවද, එමින් විවය්ෂ හා සවිස්තර පාලන විධි අදාළ වන ස්ාානද 

හඳුනා ගනී. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වවළඳ දැන්ීම්/  වවළඳ 

දැන්ීම් ුවරු / 

ප්රදර්යන මැදිරි / 

දුරකථන කුටි ආදී 

පොලනය 

72. අධිකාරිවේ ූර්ව අනුමැතියකින් වතාරව වවළඳ දැන්වීම් පුවරු ප්රදර්යනය 

කිරීම / ඉදිකිරීම, ප්රදර්යන මැදිරි, දුරකාන කුටි, ප්රතිමා ආදිය තැනීම වනාකළ 

යුතුය.  අවසා්ානුකූලව වමම ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධවයන් අධිකාරිය විසින් 

වකාන්වශසි පැනවිය  හැකිය.  අදාළ වන නීති ප්රකාර වමය  අනුකූල වනාවන 

බව  වහළිවන එවැනි ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් අධිකාරිය විසින් තීරණය කරනු 

ලබන පරිදි ඉවත් කරනු ලැවේ.  අවනකුත් ආයතන එම ක යුතු සඳහා යම් 

අවසරයක් ලබාදී ඇතිවි  එම අවසරය දින 14 නිවේදන නිකුත් කර ඉවත් 

කිරීවම් බලය අධිකාරිය සතුවේ.  

බිම් කට්ටි ආවරණ සහ 

මහේ වර්ගඵල 

අනුපො ය 

73. වාහන ගමනාගමන තත්ත්වය, ිනි ආරක්ෂාව, වසෞඛය, පරිසරය, ආරක්ෂාව, 

සංවර්ධන ව පි ාව, පුරාවිදයාත්මක වටිනාකම යනාදී බාහිර සාධකවලින් 

එකක් වහෝ කිහිපයක් වහ්තු වකා වගන සංවර්ධනවයන් ඇති වන බලපෑම් 

අධිකාරිය විසින් පාලනය කළ වනාහැකි යැයි හැ වඟන්වන් නම්, 11 වන 

උපවේඛනවේ වගාඩනැිලි පිරිවිතර සමීකරණය  අනුකූල වුවත්,  

දර්යනය  බාධා වන හා අවනකුත් වරගුලාසි මින් තවදුර ත් මාමා කළ 

හැකිය. 

රථ ගොේ කිරීම සඳහො 

අම ර අවයය ො 

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

ඉේලුම සැලකිේල  වගන තැනුම්පල තුල වාහන නැවැත්වීවම් ඉඩ 

පහසුකම් අවයයතාවය සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා තැනුම්පල තුල වගබිම් 

අනුපාතය උපරිමය 5% ක  මාමාවන වලස යාන්ික වාහන 

නැවැත්වීවම් පහසුකම් සඳහා ඉදිකිරීම්වල  අවස්ාාව ලබාදීම  

අධිකාරිය සලකා බැලිය හැක.  

 

ආබොධි   ැනැත් න් 

සඳහො පහසුකම් 

සැපයීම 

75. වරෝහලක්, නෘතය යාලාවක්, නැරඹුම් ආසන වපළක්, රැස්වීම් යාලාවක්, 

වදපාර්තවම්න්තු ගබඩාවක් වහෝ ආබාධිත තැනැත්තන් විසින් පාවිච්ි  කරනු 

ලබන වවනයම් වගාඩනැිේලක් වැනි මහජ්න වගාඩනැිේලක් ඉදිකිරීම 

සඳහා අනුමැතිය පතා කරන අයදුම්පත්රය ප්රවේය මාර්ගය / පි වීවම් මාර්ග, 

ආලින්ද තරේපු වපළ, ආ වරෝහක උපකරණ,  වැසිකිළි හා අවනක් පහසුකම් 

ඉහත සඳහන් වර්ගය  අයත් තැනැත්තන්  පහසුවවන් ප්රවයෝජ්නය  ගත 

හැකි  පරිදි, විධිවිධානවල  අනුකූලව සහ 1996 අංක 28 දරණ  ආබාධ සහිත 

තැනැත්තන්වේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීවම් පනත ය වත් 2006.10.17 හා 

අංක 1467/15 දරණ ගැසට් නිවේදනවේ නිවයෝගවල  අනුකූල විය යුතුය. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වස්වො මොර්ග, දුරකථන 

සහ විදුලි රැහැන්වල 

සිට තිබිය යුතු පර රය 

76. වයෝජිත තැනුම්පල  මායිම්ව වහෝ භූගතව වහෝ මතුපිටින් ජ්ල මාර්ග, 

මළාපවහන මාර්ග පශධති සහ අපජ්ල අපවහන මාර්ග, විදුලි සංවශය රැහැන්, 

විදුලි රැහැන් ගමන්  ගන්වන් නම්, වයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා අදාළ 

ආයතනවල නිර්වශය ලබාගත යුතුය.   අධිබලැති විදුලි රැහැන් ගමන් ගන්වන් 

නම්, සිරස් මී ර්  4 ක් හා තිරස් මී ර් 2 ක් දුර  තැබිය යුතුය. 

 

ආරක්ෂොකොරී වනොවන 

වගොඩනැගිලි 

77. (i)  යම් වගාඩනැිේලක් එහි පදිංි කරුවන් හ  වහෝ අන් අයවේ 

ආරක්ෂාව  අන්තරායකර බවක් ඇති කර ගන්වන් නම් එම අනතුර 

පහ කිරීම සඳහා එම වගාඩනැිේල අළුත්වැඩියා කිරීම, කඩාවහලීම 

වහෝ වවනත් ආකාරයකින් ක යුතු කිරීම පිණිස සුදුසුකම්ලත් රාජ්ය 

ආයතනයකින් නිර්වශයයක් ලබාගැනීවමන් පසු එහි අයිතිකරු  

අධිකාරිය විසින් විධානය කළ හැකිය. 

 

      (ii)  වගාඩනැිේල ඉවත් කිරීම අයිතිකරු වනාකරන්වන් නම්, ඉවත් කිරීවම් 

බලය අධිකාරිය සතු වන අතර, ඒ සඳහා වන ඉවත් කිරීවම් ගාස්තු 

අයිතිකරුවගන් අයකර ගතයුතු වේ. 

 

පොරිසරික පන  යටවත්  

නියමි  වයොපෘති 

අනුම  කිරීම සඳහො 

වන විධිවිධොන 

78. (i)   පාරිසරික පනත ය වත් “නියමිත වයාපෘති” ආරම්භ කිරීවම්දී වයාපෘති 

අනුමත කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පත් 1993 අංක 

56 දරණ පනතින් සංවයෝධිත 1980 අංක 47 දරණ ජ්ාතික පාරිසරික 

පනවත් iv  “ඇ” වකා වස් විධිවිධානවල  අනුකූල විය යුතුය. 
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ගිනි ආරක්ෂොව  79. (1)  සෑම වගාඩනැිේලක්ම එහි පදිංි කරුවන් සඳහා වැඩි ආරක්ෂාවක් 

සැලමාවම් අදහසින් අදාළ විය හැකි වහෝ අධිකාරිය විසින් නිය්ි තව 

දක්වනු ලැබිය හැකි ිනි ආරක්ෂක අවයයතා පිළිපැදිය යුතුය. 

 

         (2)  බිම් මහල හා තවත් මහේ තුනක  වැඩි උස වගාඩනැිලි සහ මහේ 

වර්ගලලවයන් වර්ග මී ර් 400 ඉක්මවන වපාදු වගාඩනැිලි, 

කර්මාන්තයාලා වමන්ම ගබඩාද ි නි නිවීවම් වදපාර්තවම්න්තුවේ වහෝ 

අදාළ පළාත් අධිකාරිය අවයය වේ යැයි තීරණය කරන වගාඩනැිලි 

ප්රධාන ිනි නිවීවම් නිලධාරියා විසින් නිර්වශය කරනු ලබන ආරක්ෂක 

අවයයතා හා අනුකූල විය යුතුය. 

 

රක්ෂි  80. යම් ඉඩම් අනුවබදුමකදී, අදාළ ඉඩම තුල මාර්ගයක , ගඟක  වහෝ යම් ජ්ල 

මූලාශ්රයක  මායිම්ව පිහි ා තිවබන්වන් නම්, ඉඩම් අනුමැතිවේ අදාළ 

ආයතන නියම කර ඇති රක්ෂිතයන් සහ නියමයන් පිළිපැදිය යුතුය. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ආගමික කටයුතු 81. යම් සා්ානයක නව ආගමික ස්ාානයක් ඉදිකරන්වන් නම්, ්ාම නිලධාරී 

මින් ප්රවශයවේ ජ්නතාවවේ කැමැත්ත ලබාවගන ප්රාවශයය වේකම්වේ 

සහතිකයක් සහිතව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.   

 

වයෝජි  මොර්ග, ීථි 

වර්ඛො හො වගොඩනැගිලි 

වර්ඛො, වොහන ගොේ 

කිරීම හො මොර්ගස්ථ 

වොහන පොලනය කිරීම. 

82. (1) (අ) i.  මහා සභා රැස්වීමකදී සභාව විසින් සම්මත කරන ලද වයෝජ්නාවක් 

ය වත් පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද වීි වර්ඛා හා 

වගාඩනැිලි වර්ඛා පළාත් පාලන ආයතනවේ පරිපාලන මාමාවන් තුළ 

උපවයෝගී කරගත හැකි වීි වර්ඛා හා වගාඩනැිලි වර්ඛා වයවයන් 

සලකනු ලැවේ.   

• මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අවනකුත් ආයතන මින් සිදු කරන 

මාර්ග පුළුේ කිරීම් මාමාවන් සහ වයෝජ්නාවන් ලබාවගන,  වමම 

අධිකාරිය මින් වගාඩනැිලි මාමාවන් පනවනු ලැවේ.  

 

                         අදාළ බල ප්රවශයය සඳහා වන   සංවර්ධන සැලැස්වම් සඳහන් වීි     වර්ඛා 

හා වගාඩනැිලි වර්ඛා බලාත්මක වන්වන්ය.  අධිකාරිය විසින් සැලසුම් 

ප්රවශයය තුල හඳුනාගත් වයාපෘතිවල   ඇතුළත් මාර්ග සඳහා වයෝජිත 

මාර්ග හා වගාඩනැිලි මාමාව නියම කිරීවම් බලය අධිකාරිය සතුය. 

 

            (ආ) i. අනුමැතියලත් වීි වර්ඛා වහෝ වගාඩනැිලි වර්ඛා වනාමැති 

ප්රවශයවල මායිවම් සි  අඩි 5 ක අවම වගාඩනැිලි මාමාවක්  

පවත්වාගත යුතුය.  

 

            (ඇ)  පළලින් මී ර් 1.0 වනාඉක්මවන බැේකනි, හිරු ආවරණ වහෝ අගු 

හැර කවර වහෝ වගාඩනැිේලක් වගාඩනැිලි වර්ඛාවවන් ඔේබ  

වනාවිහිදිය යුතුය.  එවහත් එම වර්ඛාව තුළ පාර පළේ කිරීම  

අවයය අවස්ාාවකදී වන්දි ලබාගැනීමකින් වතාරව කඩා ඉවත් 

කිරීමක  එකඟ වූ ිවිසුමක් අත්සන් කිරීමකින් පසු උසින් මී ර් 

වදකක් වනාඉක්මවන වැ ක , මායිම් තාේපයක  වහෝ වර්ග මී ර් 

5 වනාඉක්මවන ආරක්ෂක කුටියක  ඉඩදිය හැකිය. 
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          (ඈ)   පළාත් අධිකාරිය විසින් අනුමත කළ වහෝ ආඥාවලත්, යම් වීි 

වර්ඛාවක් වහෝ වගාඩනැිලි වර්ඛාවක් අධිකාරිවේ ූර්ව 

අනුමැතියකින් වතාරව වවනස් වනාකළ යුතුය. 

           (ඉ)   අයිතිකරු අවස්ාානුගත පරිදි පළාත් පාලන ආයතනය  වහෝ මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිය  වමම අධිකාරි වදකින් එකක් විසින් වහෝ 

වියදමක් වනාදරා වීි වර්ඛාව තුළ වහෝ මාර්ග වගාඩනැිලි මාමාව 

තුළ පිහිටි ඉඩම ඔේපුවකින් පරිතයාග කරන්වන් නම්, අනුමත වීි 

වර්ඛාවක් සහිතව සංවර්ධන තැනුම්වපාල සඳහා ඇති ප්රවේය මාර්ගය 

මාමා නිර්ණය වකා  දැක්වීවම්දී, වීි වර්ඛාවේ සම්ූර්ණ පළල පාවර් 

වභෞතික පළල වයවයන් අවස්ාානුකූලව සැලකිේල  ගැනීම  

අධිකාරිය  පුළුවන.   

 

       (2) (අ) සංවර්ධන ක යුතු කරවගන යාම සඳහා සංවර්ධන අවසරයක් 

ලබාගැනීවම් පරමාර්ාවයන් අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

සෑම සැලැස්මක්ම රාගාේ කිරීවම් අවයයතා පිළිබඳ 10 වන 

උපවේඛනවේ සඳහන් අවයයතා හා අනුකූල විය යුතුය.  මී  අමතරව 

අධිකාරිය  අවයය යැයි හැ වඟන අවස්ාාවක රාවාහන ගමනාගමන 

බලපෑම් තක්වස්රු වාර්තාවක් ඇමුණුම 4 හි සඳහන් විස්තරවල  

අනුකුලව ලබා වදන වලස ඉේලා සිටිය හැකිය. 

            (ආ) අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසර දී ඇති අනුමත රාගාේ කිරීවම් හා 

රා ගමනාගමනය පාලන නියමයන්  වවනස්ව ක යුතු කරන බව  

සැක කරන යම් වගාඩනැිේලක  ඇතුළු වී පරීක්ෂා කිරීවම් බලය 

අධිකාරිය සතුය. 

           (ඇ) රා ගාේ කිරීම සඳහා අනුමත ඉඩකඩ එම කාර්යය හැර වවනත් 

ක යුත්තක  වයාදා ඇතැයි තහවුරු කරගනු ලබන අවස්ාාවක එක් 

එක් රා ගාේ කිරීවම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයක  රුපියේ විසිදහස                   

(රු. 20,000) බැින් වන වස්වා ගාස්තුවක් අනුමත කාර්යය සඳහා 

නැවත වයාදන වතක් අධිකාරිය විසින් දිින් දිග ම අය කළ යුතුය. 
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සැලසුම් සම්පොදනය 

කිරීවමහි නිර  වහෝ 

වගොඩනැගිලි වැඩ හො 

වවනත් සංවර්ධන 

කටයුතු අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහො වයොදවනු 

ලබන සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත් ොව  

රොජකොරි 

83. අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින්, 

       (අ) තමා විසින් අත්සන් වකා  නීතිවේ 8 එ වගන්තිය ය වත් ඉදිරිපත් 

කළයුතු සැලැසම්ක් සම්බන්ධව ලබාදීම  අවයය වන්නාවූ වතාරතුරු එහි 

අඩංගු යම් විස්තරයක් වහෝ ආරංි යක් ය  පත් කිරීම වනාවකා  

හැකිතාත් දුර  නිවැරදිව හා පැහැදිලිව ලබාදිය යුතුය. 

      (ආ) නීතිය ය වත් ඔහු විසින් අත්සන් කරනු ලබන වහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

සිය සැලසුම් හා පිරිවිතර වමම නියමයන්හි සහ වගාඩනැිලි සඳහා වන 

ිනි ූර්වාරක්ෂක සං්හය ය වත් සම්පාදනය කරන ලද නියමයක 

විධිවිධානවල  සහ ිනි නිවීවම් ප්රධානියා විසින් වදනු ලබන යම් 

විධානයක  අනුකූලවන බව  සහතික විය යුතුය. 

      (ඇ) ඔහු විසින් පිළිවයල කරනු ලබන සැලැස්වම් වහෝ සැලසුම්වල නැතවහාත් 

වමම නියමයන් ය වත් ඔහු විසින් අනයාකාරයකින් වගකිව යුතු සියළු 

වගාඩනැිලි වැඩ වහෝ වවනත් සංවර්ධන ක යුතු, ඒවා එම සැලසුම් හා 

සැලසුම්වල  සහ කමිටුව විසින් වදනු ලබන යම් ලිිතත නිවයෝගයක  

වහෝ විධානයක  අනුකූලව කරවගන යන්වන් දැයි සහතික කර ගැනීවම් 

පරමාර්ාවයන් අධීක්ෂණය කළයුතු අතර, වගාඩනැිලි වැඩ සම්ූර්ණ  

කිරීවමන් පසුව හා වැඩ කරවගන යනු ලබන වගාඩනැිේවේ අනුකූලතා 

සහතිකය නිකුත් කිරීම  වපරාතුව ඔහුවේ අධීක්ෂණ සහතිකය ඉදිරිපත් 

කළයුතුය. 
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       (ඈ) අධිකාරිය විසින් විධානය කරනු ලබන්වන් නම්, වමහි පහත නිය්ි තව 

සඳහන් වගාඩනැිලි වැඩ අදාළ වේලාවන්හිදී වහෝ අදියරවලදී වගාඩනැිලි 

වැඩවල ප්රගතිය පිළිබඳ වාර්තාව සහ අදාළ වනවි දී ඊ  සම්බන්ධ සහතිකද 

අධිකාරිය   ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

i. 20 (i) නියමය ප්රකාර වගාඩනැිලි වැඩ ආරම්භ කිරීවම්, කරවගන යාවම් 

වහෝ යළි ආරම්භ කිරීවම් අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්වීම අධිකාරිය  ඉදිරිපත් 

කරනු ලැබූ  දිවනන් ආරම්භව අවසන්වන සෑම මාස තුනක් අවසානවේ 

කිරීම. 

 

ii. අත්තිවාරම සහ බිම් මට් ම  පහළ වගාඩනැිේවේ හැටුම් වකා ස් 

සම්ූර්ණ කරනු ලැබූ පසු සහ බිම් මට් ම  ඉහළ වගාඩනැිේවේ 

හැටුම් වකා ස් හා සම්බන්ධ කවර වහෝ වැඩක් ආරම්භ කිරීම  වපර, 

ස හන් සැලැස්මක් (Record Plan)  සමඟ ප්රගති වාර්තාවක් සහ 

තැනුම්වපාවලහි කරවගන යනු ලැබ ඇති සියළු ජ්ම්බාර වැඩ පිළිබඳ 

විස්තරද, 

iii. වගාඩනැිේවේ සියළු හැටුම් වකා ස් සම්ූර්ණ කළපසු, හැටුම් 

වකා ස්වල  සම්බන්ධ සියළු වගාඩනැිලි වැඩ 13 වන වරගුලාසිය 

ය වත් ඉදිරිපත් කළ විස්තරාත්මක හැටුම් සැලසුම් සහ ගණන් 

බැලීම්වල  අනුකූලව ඔහුවේ / ඇයවේ අධීක්ෂණය ය වත් කරවගන 

යනු ලැබූ බව  සහතිකයක් ඇතුළත් සම්ූර්ණ කිරීවම් වාර්තාවක්, 

iv. වගාඩනැිලි වැඩ සියේල සම්ූර්ණ කළ පසු ; 

 v.      වගාඩනැිලි වැඩ සම්බන්ධවයන් ඔහුවේ / ඇයවේ වස්වය අවසන් 

කරනු ලැබූ වි දී, එවස් අවසන් කිරීවමන් දින  14 ක් ඇතුළත ඔහුවේ 

/ ඇයවේ අධීක්ෂණය ය වත් කරවගන යනු ලැබූ සියළු වගාඩනැිලි 

වැඩ පිළිබඳ සංක්ෂිේත වාර්තාවක් සහ ඒ බව  සහතිකයක්ද  සහ 

vi. අධිකාරිය විසින් වගාඩනැිේවේ පදිංි වීම සඳහා 54 වන නියමය 

ය වත් අනුකූලතා සහතිකයක් වහෝ තාවකාලික පදිංි ය සඳහා 56 

වන වගන්තිය ය වත් බලපත්රයක් නිකුත් කිරීම  මත්වතන් 

වගාඩනැිේවලහි වහෝ එහි වකා සක පදිංි වී නැතවහාත් එය 

ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලැබ ඇතිනම්, ඒ බව අධිකාරිය  ලිිතතව දැන්විය 

යුතුය. 
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සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත් ො 

වවනස්ීම 

84. (1) යම් වගාඩනැිලි වැඩක සැලැස්මක් පිළිවයල කිරීම සඳහා වහෝ එය 

අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා වස්වවේ වයාදවනු ලබන නැතවහාත් නිරත 

කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා වවනස්වන අවස්ාාවකදී සහ 

එම වවනස්වීම නීතිවේ 8 එ වගන්තිය ය වත් සැලැස්ම ඉදිරිපත් කිරීවමන් 

පසු සිදුවන්වන් නම්,  තම වස්වා අවසන් කරනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්නා විසින් එවස් ඔහුවේ / ඇයවේ වස්වය අවසන් කරනු ලැබීම 

පිළිබඳව වස්වය අවසන් කිරීවමන් දින 14 ක් ඇතුළත අධිකාරිය  ලිිතතව 

දැනුම් දිය යුතු අතර, එම අවසන් කිරීම ක්රියාත්මක වන දිනවේ සි  83 වන 

නියමවේ (ඇ) වේදය ය වත් වගාඩනැිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා වයවයන් වවනත් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්වතකු 

විසින්  ඔහුවේ / ඇයවේ පත්වීම ගැන අධිකාරිය  දැනුම් වදනු ලැබ ඇත්නම් 

මිස යම් වගාඩනැිලි වැඩක් ආරම්භ කිරීම, කරවගන යාම වහෝ යළි 

ආරම්භ කිරීම වනාකළ යුතුය. 

 

          (2) අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් 1 වන වේදය ය වත්වදනු ලබන 

වස්වය අවසන් කිරීවම් නිවේදනය, 83 වන නියමවේ (ඈ) වේදවේ (V)  

වන උප වේදය  අනුකූලව තම සංක්ෂිේත වාර්තාව හා සහතිකය සමඟ 

ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

 

සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත්නො විසින් 

සිදු කරන වරදවේ 

85.   (1)  නීතිය ය වත් යම් සැලැසම්ක් වහෝ පිරිවිතර ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති වහෝ 

නියමයන් ය වත් වගාඩනැිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම අවයය වන්නා වූ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින් යම් සාධාරණ වහ්තුවක් වනාමැතිව, 

                (අ)   එම සැලැස්ම වහෝ පිරිවිතර පිළිබඳව නීතිය ය වත් වහෝ වමම 

නියමයන් ය වත් සැපයිය යුතු අදාළ විස්තර වහෝ ප්රවෘත්ති 

දුරර්පණය කරන්වන් නම්, වහෝ එම විස්තර වහෝ වතාරතුරු ය පත් 

කරන්වන් නම්ද, 

                (ආ)  17 වන නියමවේ (ඈ) වේදවේ සඳහන් පරිදි අධිකාරිය  සාවදය ප්රගති 

වාර්තා වහෝ සහතිකපත්ර ඉදිරිපත් කරන්වන් නම්ද, 

                (ඇ) 83 වහෝ 84 වන නියමවේ අඩංගු විධිවිධාන උේලංඝනය කරනු 

ලබන්වන් නම් වහෝ ඒ කිසිවක් සමඟ අනුකූල වනාවන්වන් නම්ද, 
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                         ඔහු වහෝ ඇය වමම නියමයන් ය වත් යම් වරදක  වරදකරු විය         

යුතුය. 

        (2) වමම නියමය ය වත් යම් වරදක  වරදකරු වන යම් තැනැත්වතකු  

අධිකාරිය  යම් සංවර්ධන ක යුත්තක් සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම 

තහනම් කරනු ලැබිය හැක. 

 

වමම සැලසුම් 

කලොපවේ 

දැනටමත් පවතින 

අධිවේගී මොර්ග හො 

වයෝජි  අධිවේගී 

මොර්ග සඳහො 

වරගුලොසි  

 

 86.  වමම අධිකාරිය මින් නිකුත් කරන ලද  දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය සඳහා නිකුත් 

කරන ලද සැලසුම්  ච්රවේඛ අංක  18   අනුව රත්නපුර දිස්ික්කය  අයත්වන 

අධිවේගී මාර්ග සදහා ක යුතු කළ යුතුය.  

 

සැහැේු දුම්රිය 

මොර්ග සඳහො 

වරගුලොසි 

87.  සැහැේලු දුම්රිය මාර්ගයක් වයවයන්  හඳුනාගත්  ප්රවේය මාර්ගයක් වහෝ අත්පත් 

කර ගත් ප්රවේය මාර්ගයක  මායිම්ව යම් සංවර්ධනයක් සිදුවන්වන් නම්, එම  

ප්රවේය මාර්ගය මධයවේ සි  අඩි 50 ක වගාඩනැිලි මාමාවක් නඩත්තු කළ 

යුතුය.   වමම මාර්ගය වදපස සිදුවන සංවර්ධන ක යුතුවල ස්වභාවය අනුව 

අදාළ ආයතනවල නිර්වශයය ලබාගැනීම සම්බන්ධවයන් සැලසුම් කමිටුව 

විසින් නියම කරනු ඇත.   
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සූර්යවකෝෂ භොවි  

වගොඩනැගිලි  

88. වගාඩනැිේල සඳහා අවයය බලයක්තිය සූර්යවකෝෂ උපවයෝගී කරවගන 

සපයා ගන්වන් නම්, එවැනි සංවර්ධන ක යුතුවලදී 5% ක අමතර වගබිම් 

අනුපාතයක් වහෝ බිම් කට්ටි ආවරණ අනුපාතයක් යන වදවකන් එකක් ලබාදීම 

සම්බන්ධව තීරණය කිරීවම් බලය අධිකාරිය සතුය.  

     

         පැතලි වහල මත සූර්යවකෝෂ  සවි කිරීවම්දී එහි උපරිම උස මී ර් 1 ක් වේ.  

  

         පුනර්ජ්නනීය බලයක්ති, මයිබර් ප්රකායන මාර්ග, වපාදු මහජ්නතාව ඒකරාය 

වන ස්ාාන, උදයාන හා මංතීරු, සැ ලයිට් ඩිස්ක්, විවනෝදාස්වාද හා ත්රාසජ්නක 

උදයාන (Them parks, water parks and adventure parks), ගෘහස්ාාගාර 

(Stadiums) සඳහා සැලසුම් කමිටුව මින් ලබාවදනු ලබන  නියමතා අනුව 

ක යුතු කළ යුතුය.  
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3.7 අර්ථ නිරූපනය  
 

වමම නියමයන්හිදී පද සම්බන්ධය අනුව අන් අර්ායක් අවයය වනාවන්වන් නම් ; 

“කුලී නිවස”  යන්වනන් 1973 අංක 11 දරණ කුලී නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතිවේ අර්ා දක්වා ඇති 

ඒකකයක් අදහස් වේ. 

 

“පිළිගත් වයවහොර සං්රහය”  යන්වනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  පිළිගත හැකි සං්හ ප්රමිති වහෝ 

උපවදස් සං්හයන් අදහස් වේ. 

 

“ප්රවේය මොර්ගය”   යන්වනන් මහජ්නතාව  මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද වගාඩනැිේලක  වහෝ 

වවනත් පරිශ්රයක  ප්රවේයවීවම් මාර්ගයක් වයවයන් ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන යම් වීදියක් අදහස ්

වේ. 

 

“වො සමනය”   යන්වනන් වායුසමනය  භාජ්නය වූ ඉඩකවඩහි අවයයතාව ඉටුවන  පරිදි එහි 

උෂ්ණත්වය, ආර්ද්රතාවය, පිරිසිදු බව, වයාේතිය හා චලනය එකවි ම පාලනය කළ හැකි පරිදි 

වාතය ප්රතිකාර්යනය කිරීවම් ක්රියාවලිය අදහස්වේ. 

 

“වො ය වවනස්ීම”   යන්වනන් යම් ඉඩකඩක  එහි ඝනලලය අනුව ඊ  ස්වභාවික වහෝ යාන්ික 

මාර්ගවලින් ඇතුළුවන හා ඉන් පි වන වාතවේ අනුපාතය අදහස්වේ. 

 

“වො ළිඳ”  යන්වනන් ස්වභාවික ආවලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීම සඳහා වගාඩනැිේල තුළ වහෝ 

ඉන් පි ත ඇති අහස  නිරාවරණය වූ යම් ඉඩකඩක් අදහස්වේ.    වගාඩනැිේවලන් පි ත යනු, 

එම බිම් කට්ටිය තුළ පිහිටි එවැනි වගාඩනැිලිවල එක් මුහුණතකින් වහෝ කිහිපයකින් නැතවහාත් 

එම බිම් කට්ටිවේ එක් මායිමකින් වහෝ වැඩි ගණනකින් ව වූ ඉඩකඩකි. 
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 “සංවයෝධන සැලැස්ම”  යන්වනන්  වගාඩනැිේලක අනුමත සැලැස්වම් වහෝ පදිංි ය සඳහා 

අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් වනාකළ යම් ඉඩම් උප වබදීමක්, යම් වලසකින් වවනස්වීමක් 

වපන්වන සැලැස්මක් වහෝ ඊ  කරන ලද සංවයෝධනයක් වහෝ එකතු කිරීමක් යන්න අදහස්වේ. 

 

“අනුම  කළ”  යන්වනන්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් වහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් පවරන ලද බලය ය වත් අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් කරන ලද අනුමත කිරීම 

අදහස්වේ. 

 

“කොලීන අවසර පත්රය ම  අනුම  කළ”  යන්වනන් එවැනි අනුමැතියක් දීවම්දී නිකුත් කරන ලද අවසර 

පත්රවේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් වහෝ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් නිය්ි තව සඳහන් 

කරනු ලැබිය හැකි මාමාසහිත කාලය සඳහා අනුමත කිරීමක් අදහස්වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“අනුම  කළ සැලැස්ම”  යන්වනන් නීතිය  වහෝ නියමයන්  අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 

වහෝ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද වගාඩනැිේලක වහෝ යම් වගාඩනැිලි 

කාර්යයක වහෝ යම් ඉඩම් උප වබදීමක සැලසුමක් අදහස්වේ. 

 

“අධිකොරිය”  යන්වනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අදහස් වන අතර, ඊ  වමම නියමයන් මින් 

පවරනු ලැබූ බලතල, කාර්යයන් සහ රාජ්කාරි සාමානයවයන් වහෝ විවය්ෂවයන් ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා කළමණාකරණ මණඩලවේ අනුමැතිය සහිතව සභාපති විසින් බලය වදනු ලැබූ යම් 

අධිකාරියක් වහෝ නිලධාරිවයකුද ඇතුළත්වේ. 

 

“බැේකනිය”  යන්වනන් වගාඩනැිේලක බාහිර බිත්තිවේ පි ත බිත්තිවයන් ඔේබ  යන වලස 

වගාඩනැිේවේ පි ත  පිහිටි කුළුණ වහෝ කැන්ටි ලිවර් මින් දරා සිටින යම් වේදිකාවක්, වබාකු 

ජ්වන්ලයක් වහෝ වවනත් සමාන ඉදිකිරීමක් අදහස්වේ. 

         උපරිම මී ර් 1.2 ක් දක්වා පි ත බිත්තිවයන් ඔේබ  ඉදිකළ හැකි අතර, එය  වඩා වැඩිවන්වන් 

නම්,  මුළු වගබිම් ප්රමාණය සඳහා සම්ූර්ණ බැේකනි ප්රවශයයම ගණනය කළයුතු වේ. 

 

“ මුළු වගබිම් ප්රමොණය” යන්වනන් වම් සඳහා භූමිය මත හා භූමිය ය  සිදුකරනු ලබන සියළුම 

ඉදිකිරීම්වල  අදාළ වගබිම්  ප්රමාණයන් ඇතුළත් වේ.  වාහන නැවතුම් සඳහා වවන් කරන ලද 

මහේවල වර්ග ප්රමාණයන් හා යාන්ික වාහන නැවතුම් ස්ාාන සඳහා සපයනු ලබන රාක්කවල 

(Stacks) වර්ග ප්රමාණයන්ද වමය  ඇතුළත් වේ. 

 

“බිම් මහල”  යන්වනන් වගපළ  යාව පිහිටි ප්රවේය මාර්ගය මට් ම  ඉතාම ආසන්න උසකින් යුත් 

මහල යන්වනන් අදහස්වේ.  මාර්ග වදකක් වහෝ වැඩි ප්රමාණයක්      යාබද ව පිහිටි වි  

වගාඩනැිේල  ප්රවේයය ලබන ප්රධාන වදාරටුව පිහිටි මහල  ආසන්නතම උසකින් පිහිටි මහල 

යන්වනන් අදහස්වේ.  

 

“පතුේ මහල”  යන්වනන් සම්ූර්ණවයන් වහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් මහවේ සි  සහ ඉඩවම් මායිම්වල 

සි  මී ර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද වහෝ සැලසුම් කරන ලද  මහලකි. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

          බිම් මට් වම් සි  1/3 වකා සක් වපාළවවන් මතුපි  තිවබන අවස්ාාවක එම පතුේ මහල 

භාවිතයන් සඳහා වයාදාගත හැකි අතර, එහි අවම උස පහත සඳහන් පරිදි වේ. 

i. වාණිජ්, කාර්යාල      -    අවම උස මී ර් 3 

ii. පතුේ මහල සම්ූර්ණවයන් බිම් මට් වමන් පහළ ඇති වි  එහි භාවිතයන් වන්වන් ගබඩා 

පහසුකම්, වාහන නැවතුම් හා අවනකුත් උපවයෝිතා වස්වාවන් සඳහා අවම උස මී ර්       2.6 

ක් වේ.  

 පතුේ මහල ඉහත භාවිතයන්  හැර වවනත් භාවිතයන් සඳහා වයාදා ගන්වන් නම්,            ඒ 

සඳහා අධිකාරිය නියම කරනු ලබන වකාන්වශසි හා නියමයන්  අනුකූලව නිර්වශයයන් 

ලබාගත යුතුය.  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“අ රමැදි මහල”  යන්වනන් ආසන්නම පහත මහේ වර්ගලලවයන් 50% ක් දක්වා ඉඩ දිය හැකි අතර, 

ඉහළ  හා පහළ  අවම වයවයන් මී ර්. 2.5 ක අවකායයක් පවත්වා ගතයුතු අතර, එය  වන 

ප්රවේයකත්වය ආසන්නම පහල මහවලන්ම පමණක් විය යුතුය. එම මහවලන් ඉහළ මහලක  

එක එේවේ ප්රවේයකත්වය ලබාගත වනාහැක. 

 

“පැ ලි වහල”   යන්වනන් පඩිවපල මින් ප්රවේයය ලබාවගන යම් ක යුත්තක  වයාදා ගන්වන් නම් 

මුළු වගබිම්  ප්රමාණය සඳහා ගණනය කරනු ලැවේ. (වස්වා පහසුකම් හැර) 

 

“වොහන නැවතුම් මහල”   යන්වනන්  එම මහවේ මුළු වගබිම් ප්රමාණවයන් අවම වයවයන් 70%ක් වත් 

වාහන නැවතුම් සඳහා වවන් කළයුතු අතර, එක් වැසිකිළි පහසුකමක්, ට්රාන්ස්වපෝමර් කාමරය, 

ආරක්ෂක කුටියක්, රියදුරු විවේක ස්ාානයක් සඳහා අවසර ලබාදිය හැකිය. 

 

“මොයිම් බිත්තිය”  යන්වනන් යම් ඉඩම් කට්ටියක්   තවත් යාබද ඉඩම් කට්ටියකින් වවන් කිරීවම් 

පරමාර්ාවයන් එහි මායිම් වර්ඛාව මත වහෝ එහි දිග  වගාඩනගන ලද යම් බිත්තියක්, ව  කිරීමක් 

වහෝ ආවරණයක් අදහස්වේ. 

 

“අඳ බිත්තිය”  යන්වනන්  පරාවර්තනීය ද්රවයවලින් වහෝ විවරවලින් වතාර, ඉදිකරන ලද ඝන බිත්තියක් 

අදහස්වේ. 

 

“වගොඩනැගිේල”  යන්න  නිවසක් ආශ්රිත මඩුවක්, ඉස්තාලයක්, වැසිකිළියක්, මඩුවක්, ගුදමක්  වහෝ 

වපදවර්රු ගවඩාේ, මැටි, දැව, කළු ගේ වහෝ වවනත් ස්ිර ද්රවයවලින් තනන ලද යම් ඉදිකිරීමක් 

ඇතුළත්වේ. 

 

“වගොඩනැගිලි වහුන්නරොව”  යන්වනන් පි තින් එන තාප යක්තිය සංවහනය කළ හැකි  වා සැකසුම් 

ඉඩකඩ ආවෘත වකවරන වගාඩනැිේලක මූලිකාංග අදහස්වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“වගොඩනැගිලි වර්ඛොව”  යන්වනන් වගාඩනැිේලක් පුළුේ කිරීම සඳහා අවසර වදනු ලබන ඉම 

අදහස්වේ. 

 

“වයොපොරික පරිශ්රය”  යන්වනන් ලාභ ඉපයීවම් අභිප්රාවයන් වයාපාරයක් කරවගන යාම සඳහා සැලසුම් 

කරන ලද,  අනුවර්තනය කරන ලද වහෝ පාවිච්ි  කරන ලද වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි  වකා සක් 

අදහස්වේ. 

 

“සභොපති”  යන්වනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ සභාපති අදහස්වේ. 

 

“වරලත් ගෘහ නිර්මොණ ශිේපී”  යන්වනන් වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිේපී වර්ගය ය වත් 1996 අංක 14 

දරණ     රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිේපී ආයතන සංවයෝධිත පනත ය වත් ස්ාාපිත ගෘහ නිර්මාණ 

ශිේපීන් ලියාපදිංි  කිරීවම් මණඩලවේ ලියාපදිංි  වූ තැනැත්වතකු විය යුතුය. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“වගොඩනැගිලි සඳහො ගිනි ූර්වොරක්ෂක සං්රහය”  යන්වනන් අංක අයි මා ටී ඒ ඩී/ඩී ඊ වී/14 දරණ 

ප්රකායනය මින් ප්රසිශධ කරන ලද වගාඩනැිලි ිනි නිවීම පිළිබඳ ූර්වාරක්ෂක සං්හය වහෝ 

වකාළු  ිනි නිවීම් පිළිබඳ වදපාර්තවම්න්තුව විසින් ප්රසිශධ කරන ලද ිනි නිවීම් පිළිබඳ වවනත් 

නියමයන්ද අදහස්වේ. 

 

“කුළුණට සොවප්පක්ෂ හැටුම් වොවන්  වහෝ වැරගැන්ූ වකොන්ීටය”  යන්වනන් දික් අතින් සිදුවන 

සම්පීඩනය ත්, එවැනි සම්පීඩනයකින් ඇති වකවරන නැවීවම් ක්රියාව ත් ප්රතිවරෝධාත්මකව යම් 

භාරයක් දරා සිටින හා සම්වේෂණය වකවරන යම් ඉදිකිරීමක වකා සක් අදහස්වේ. 

 

“ූර්ණ බලධොරියො”  යන්වනහි සැලසුම්කරණය අධිකාරිවයහි සපයා ඇති වත්රුම ඇත්වත්ය. 

 

“වකොන්ීට්”  යන්වනහි රී ලංකා ඉංජිවන්රුවන්වේ ආයතනය විසින් පිළිගන්නා ලද වයාවහාර 

සං්හවයහි සපයා ඇති අර්ායම තිබිය යුතුය. 

 

“ඉදිකිරීම”  යන්වනන් වගාඩනැගීම, තනවා නියම තැන්හි පිහිටුවීම වමන්ම යළි ඉදිකිරීම, යළි 

වගාඩනැගීම, යළි නියම තැන්හි  යළි පිහිටුවීමද ඇතුළත් වේ. 

 

“හරස් බිත්තිය”  යන්වනන් පාර්යව බිත්තියක්, බාහිර බිත්තියක් නිය්ි ත දිගු ප්රමාණයන්  වබ දන 

අභයන්තර බිත්තියක් අදහස්වේ. 

 

“නි ය භොරය වහෝ නි ය පැටවුම”  යන්වනන් සියළු බිත්තිවල, මහේවල, වහලවල, වවනස් කිරීම්වල 

සහ අවනක් සමාන ස්ි ර වගාඩනැිලිවල බර අදහස්වේ. 

 

“ආබීධ වගොඩනැගිේල”  යන්වනන් පදිංි වීවම් පරමාර්ාය සඳහා ප්රවයෝජ්නය  ගන්නා ලද වහෝ 

ප්රවයෝජ්නය  ගැනීම  අදහස් කළ අනුහුරු කළ වහෝ සැලසුම් කළ වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි 

වකා සක් අදහස් වන අතර,  එය ස්ව-සංයුක්ත ඒකකයකි. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“සංවර්ධකයො”  යන්වනන් සංවර්ධන කාර්යය කරවගන යන තැනැත්තා අදහස්වේ. 

 

“සංවර්ධන කොර්යය”  යන්න  නීතිවයහි සපයා ඇති අර්ායම ඇත්වත්ය. 

 

“වොසස්ථොන නිවස”  නැතවහාත් “වොසස්ථොන ඒකකය”  යන්වනන් නිදහස්ව විමාවම්, ඉවුම් පිහුම් 

කිරීවම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත ස්ව-සංයුක්ත ඒකකයකින් යුත් කාමරයක් වහෝ 

කාමර කිහිපයක් අයත් වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක් අදහස්වේ. 

 

“ුණොලය”  යන්වනන් වාතය වගනයාම සඳහා ඇති මාර්ගයක් අදහස්වේ. 

 

“ුණොල මග”  යන්වනන් ඇවලන හා පරිවරණ ද්රවය ආවේපය හා ප ලය ඇතුළත්ව පුණාල අවාන් 

ආවරණය වහෝ පුණාල ූරිතයක ඇතුේපස වපෝරුව අදහස්වේ. 

 

“පවත්නො බිම් කට්ටිය”  යන්වනන් වමම නියමය ක්රියාත්මක වීම  වපරාතුව පැවති වරිපනම් අංකයක් 

වහෝ මිනුම් සැලැස්මක් සහිත වහෝ ප්රාවශයය අධිකාරියක් විසින් බිම් කට්ටියක් වයවයන් 

හඳුනාගනු ලැබූ බිම් කට්ටියක් අදහස්වේ. 

 

“බොහිර බිත්තිය”  යන්වනන් තවත් වගාඩනැිේලක බිත්තියක  යාව තිබිය හැකි වුවත් වවන් කිරීවම් 

බිත්තියක් වනාවන වගාඩනැිේලක පි ත බිත්තියක් වහෝ සිරස් ආවෘතයක් අදහස් වේ. 

 

“ෆැක්ටරිය”  යන්වනන් ; 

          (අ)  යම් වදයක්, වවළඳ ද්රවයයක් වහෝ නිෂ්පාදනයක් වහෝ එහි වකා සක් සෑදීම  වහෝ 

 

          (ආ) යම් වදයක්, වවළද ද්රවයයක් වහෝ නිෂ්පාදනයක් වහෝ එහි වකා සක් වවනස් කිරීම , 

අළුත්වැඩියා කිරීම , සැරමාම , නිම කිරීම , පිරිසිදු කිරීම , වස්දීම  වහෝ වවන් කිරීම  

වහෝ බිඳ වහලීම  වහෝ 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

          (ඇ)  යම් වදයක්, වවළද ද්රවයයක්, නිෂ්පාදනයක් වහෝ එහි වකා සක්, විකිණීම සඳහා  අනුහුරු 

කිරීම  වහෝ එකලස් කිරීම  සැලසුම් කළ, වයාදාගත් වහෝ ප්රවයෝජ්නය  ගත් 

වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක් අදහස්වේ. 

 

“මහේ නිවස”  යන්වනන් මුළුමනින්ම වහෝ ප්රධාන වයවයන් තනි පවුලක මනුෂය වාසය සඳහා 

ප්රවයෝජ්නය  ගත්, ඉදිකරන ලද වහෝ අනුහුරු කළ මුළුතැන්වගයක්, වැසිකිළියක්, නාන 

කාමරයක්  වහෝ දිය වැසිකිළියක් අඩංගු වවන් කරන ලද වාසස්ාානයක් අදහස්වේ.  වවන් 

කළ එම වාසස්ාානය තුළ එවැනි වාසස්ාාන වදකක් වහෝ වැඩි ගණනක් සිරස්ව සම්බන්ධ 

කරන ලද වගාඩනැිේලක අඩංගු විය යුතුය. 

 

“සුනමය සම්බන්ධකය”  යන්වනන් අස්ත ඒකක, නිස්සාකාර ඒකක සහ සමැසි සම්බන්ධ වකවරන 

සංවෘත පුණාලවේ වකළවර සම්බන්ධනය අදහස්වේ. 

 

“ජල ගැලීම් මට්ටම”  යන්වනන් වමම නියමයන්වේ පරමාර්ාය තකා වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව 

වහෝ       රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් හා සංවර්ධනය කිරීවම් සංස්ාාව විසින් යම් ප්රවශයයක් 

වවනුවවන් නිය්ි ත වයවයන් නියම කරන ලද ජ්ල ගැලීම් මට් ම අදහස්වේ. 

 

“මහල”  යන්වනන් වසාේදරයක මතුපි  බව  පත්වන තිරස් වේදිකාව සහ යම් තැලිස්ස පුවරුවක්,  

ලී, ගේ, වකාන්ක්රීට්, වාවන් වහෝ එම වේදිකාව හා සම්බන්ධවන වහෝ එහි වකා සක් වන 

වවනත් ද්රවයයද ඇතුළත්වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“මහේ වර්ගඵලය”  යන්වනන් බාහිර බිත්තිවල බාහිර මුහුණත්වල සි  වහෝ වගාඩනැිලි වදකක් 

වවන් වකවරන වපාදු බිත්තියකදී නම්, එම බිත්තිවේ මධය වර්ඛාවේ සි  මනින ලද යම් 

වගාඩනැිේලක මහලක තිරස් වර්ගලලය අදහස් වන අතර, ඊ   පළලින් මී ර් 1.0 ඉක්මවන 

සියළු වහල වනරුම්ද, බැේකනිද, වහලක් අයත්වන සහ වැසිය හැකි සියළු ප්රවශයයද 

ඇතුළත්වේ. 

 

“දළ මහේ බිම”  යන්න  යම් වගාඩනැිේලක සෑම මහලකම මුළු මහේ බිම් ප්රමාණය අදහස්වේ. 

 

“අඩි ොලම”  යන්වනන් වගාඩනැිේලක බර වගාඩනැිේවේ අත්තිවාරම  වහෝ ජ්ම්බාරවල  

පවරනු ලබන ඉදිකිරීම අදහස්වේ. 

 

“මහේ වර්ගඵල අනුපො ය”  යන්වනන් බිම් කට්ටිවේ වර්ගලලවයන් වබදනු ලැබූ බිම් කට්ටිවේ පිහිටි 

සියළු වගාඩනැිලිවල දළ මහේ වර්ගලලය අදහස්වේ. 

 

“පියමග”  යන්න  යම් වීදියක  පැත්තක ඇති පියමගක් වහෝ ආලින්ද මගක් ඇතුළත්ය. 

 

“අත්තිවොරම”  යන්වනන් වගාඩනැිේලක බර වපාවළාව  සම්වේෂණය වකවරන හා 

වගාඩනැිේල හා සෘුවව සප්ර්ය වන වගාඩනැිේවේ අඩිතාලම්වල  ක්ෂණිකවම පහළින් 

පිහිටි ඉදිකිරීවම් වකා සක් අදහස්වේ. 

 

“පිරිසිදු වො ය”  යන්වනන් වසෞමය එළිමහන් වාතය අදහස් වන අතර, එය යාන්ික පිරියත ආදිවයන් 

නිකුත් වකවරන දුර්ගන්ධවයන්, දුමින්, පිවයදුමින්, දුමාරවයන් අපිරිසිදු වනාවිය යුතුය. 

 

“ගරොජය”  යන්වනන් වමෝ ර් වාහනවල  ආවරණය සලසන වහෝ ඒවා නතර කර තැබීම සඳහා 

ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක් අදහස්වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“ගුදම”  යන්වනන් කරවගන යනු ලබන වවළඳාමක  වහෝ වයාපාරයක  සම්බන්ධ එවහත් විකිණීම 

සඳහා වනාවන භාණඩ ගබඩා කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ, අනුහුරු කළ වහෝ ප්රවයෝජ්නය  ගනු 

ලබන වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක් අදහස්වේ. 

 

“භූ වසොේදරය”  යන්වනන් වගාඩනැිේවේ ඉදිරිපවසහිදී පි තින් ස්වභාවික භූමිය මතින් වහෝ ඉන් 

ඉහළින් වසාේදරයක  ප්රවේයයක් ඇති වගාඩනැිේලක වසාේදරයක් අදහස්වේ. 

 

“උස”  යන්වනන් ; 

          (අ)   කාමරයක් සම්බන්ධවයන් වූ වි  නිමි මහේ මට් ම සහ මාලිවම් යටි පැත්ත අතර මනින 

ලද සිරස් දුර අදහස්වේ. 

  

          (ආ)  යම් වසාේදරයක් සම්බන්ධවයන් වූ වි , ඉහළ මතුපි  හා සමගම ඇති මහවේ මනින ලද 

සිරස් දුර අදහස්වේ. 

 

          (ඇ)  බිත්තියක් සම්බන්ධවයන් වූ වි , ඉහළ පාමුල සි  එහි ඉහළම වකා ස දක්වාත්, කුරුංි ය 

සම්බන්ධවයන් වූ වි , කුරුංි  උවස් අඩක් දක්වාත් මනින ලද සිරස් දුර අදහස්වේ. 

 

          (ඈ) වගාඩනැිේලක් සම්බන්ධවයන් වූ වි , භූමිවේ සමාන සා්ානයක සි  එහි ඉහළම 

වකා ස දක්වා මනින ලද සිරස් උස අදහස්වේ.  

 

“වොසය කළ හැකි කොමරය”  යනු වර්ග මී ර් 8.0 ප්රමාණයක  වනාඅඩු කාමරයකි.  එවහත් ඊ  නාන 

කාමරයක්, දිය වැසිකිළියක්, විවෘත ආලින්දයක්, උස්තලයක් වහෝ ගරාජ්යක් ඇතුළත් 

වනාවේ. 

 

“වරෝහල”  යනු වරෝගීන් , දුබලයන් , වයස්ගතවූවන් , සුවවන වහෝ ගර්භනී මාතාවන්  උව ැන් 

වහෝ ප්රතිකාර කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ අනුහුරු කළ වහෝ  ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන 

වගාඩනැිේලක් වහෝ වකා සක් අදහස්වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

“වහෝටලය”  යන්වනන් මහජ්නයා සඳහා ආහාරපාන සැපයීවම් වැඩපිළිවවලක් ඇතද, නැතද, ලාභ 

ලැබීම අරමුණු වකා  වගන පුශගලයන්  ඉඩකඩ සැපයීම සඳහා විවය්ෂවයන් සැලසුම්වකා  

වගාඩනගන ලද නැතවහාත් අනුහුරු කරන ලද වගාඩනැිේලක් අදහස්වේ. 

 

“නිවොස ඉඩකඩ”  යන්න  මානව වාසස්ාානයක් සඳහා හා වයාපාරික පරිශ්රයක් වයවයන් මුළුමනින්ම 

වහෝ ප්රධාන වයවයන් වගාඩනගන ලද වහෝ අනුහුරු කරන ලද වගාඩනැිේලක් වහෝ වගයක් 

ඇතුළත්වේ. 

 

“නිවොස සංකීර්ණය”  යන්වනන් සංවර්ධන ස්ාානයක ස්ිර වපාදු භුක්තිය ඇති නිවාස ඒකක 

සමූහයක් අදහස්වේ.  ඊ  තට්ටු නිවාස වේළිද ඇතුළත්ය. 

 

“කර්මොන්  වගොඩනැගිේල ”  යන්න  මැක් රි, කම්හේ සහ ගුදම්ද ඇතුළත් වවයි. 

 

“නීතිය”  යන්වනන් 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිය සහ එහි සංවයෝධිත 

අදහස්වේ. 

 

“බලයලත් මිනින්වදෝරු හො මට්ටම්කරු”  යන්වනන් රී ලංකාවේ මැනුම්පති විසින් වෘත්තිවේ නියැලීම 

සඳහා බලය වදනු ලැබූ තැනැත්වතකු අදහස්වේ. 

 

“භොරය දරණ බිත්තිය”  යන්වනන් එහිම බර  අමතරව යම් භාරයක  රුකුේ වදන බිත්තියක් 

අදහස්වේ. 

 

“පළොත් අධිකොරිය”  යන්වනහි නීතිවේ සඳහන් අර්ායම ඇත්වත්ය. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“බිම් කට්ටිය”  යන්න ඉඩමක් සම්බන්ධවයන් වූ වි , යම් ඉඩම එක් තනි තැනැත්වතකු  වහෝ සම 

අයිතිකරුවන් පිරිසක  වහෝ අයිතිවන අවස්ාාවකදී මායිම් සලකුණු මින් මාමා කළ වහෝ 

මායිම් බිත්ති මින් වහෝ වැ වේ මින් ව කළ එවමන්ම පළාත් අධිකාරි විසින් අනුමත කරනු 

ලැබූ ඉඩමක් අදහස්වේ. 

 

“පවත්වොවගන යන ලදි”  යන්වනන් කාර්යක්ෂමව හා නිසි ක්රියාකාරී තත්ත්වයකින් වමන්ම මනා 

අළුත්වැඩියාවකින්  පවත්වාවගන යාම අදහස්වේ. 

 

“උළුවම”  යන්වනන් ගවඩාේ, ගේ කුහර වහෝ ඝන වකාන්ක්රීට් ගේ, කළු ගේ වහෝ වවනත් සමාන 

වගාඩනැිලි ද්රවය වහෝ ඒවා එක  එක් වකා  අනුබශධ කිරීමක් වහෝ බදාමයක  පත් කිරීමක් 

අදහස්වේ. 

 

“යොන්ික සංවො නය”  යන්වනන් යාන්ික මාර්ගවලින් වහෝ උප්රම මින් වගාඩනැිේලක  වහෝ 

එහි වකා සක  වාතය සැපයීවම් වහෝ ඉන් ඉවත් කිරීවම් ක්රියාවලිය අදහස්වේ. 

 

“ස්වභොවික සංවො නය”  යන්වනන්  පි ත සුළං නිසා සහ උෂ්ණත්වය වහෝ වගාඩනැිේවේ ඇතුළත 

හා පි ත අතර වාෂ්ප පීඩන වවනස්කම් (නැතවහාත් වදකම) නිසා ඇතිවන සංවහන 

බලපෑවමන් වගාඩනැිේලක ජ්වනේ සහ විවර මින් වගාඩනැිේලක  පි තින් වාතය 

සැපයීමක් වහෝ වගාඩනැිේලක් ඇතුළතින් වාතය ඉවත් කිරීමක් අදහස්වේ. 

 

“පදිංචි පිරිවස් බර”  යනු  වගාඩනැිේලක වහෝ එහි වකා සක පදිංි  පිරිවස් බර යනුවවන් අදහස ්

කරන්වන් යම් වේලාවක වගාඩනැිේවේ වහෝ එහි වකා සක පදිංි  සම්ූර්ණ 

තැනැත්තන්වේ බරයි. 

 

“අයිතිකරු” යන්වනන් පළාත් අධිකාරිවේ වරිපනම් ලියාපදිංි  කාර්යාලවේ නම ලියාපදිංි වී ඇති 

තැනැත්තා  අදහස්වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“කොර්යොලය”  යන්වනන් කාර්යාලීය පරමාර්ායන් තකා වහෝ පරිපාලන ලිපිකරු වැඩ, වපාත් තැබීම, 

ගණන් තැබීම, ඇඳීම, සංසක්රණ වැඩ වහෝ බැංකුකරණ පරමාර්ා සඳහා වයාදාගනු ලබන 

වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක් අදහස්වේ. 

 

“ජවන්ල බිත්තිය”  යන්වනන් කුළුණු හා කණු  අතර රාමු නිර්මාණයකින් වගාඩනගන ලද 

මුළුමනින්ම එක් එක් තට්ටුවේදී ආධාරක ලබන භාරය වනාදරන බිත්තියක් අදහසව්ේ. 

 

“ ොප්පපය”  යන්වනන්  බැේකනියක වහෝ ආලින්දයක මායිමක් මත ඉදිකළ මිටි බිත්තියක් අදහස්වේ. 

 

 

“වවන් කිරීම”  යන්වනන් වගාඩනැිේලක් තුළ ඇති ඉඩකඩ අනුවබදීමක් සඳහා ගේ දැව වහෝ 

ේලාස්ටික් තහඩු නැතවහාත් වවනත් සමාන ද්රවයයක් ප්රවයෝජ්නය  ගනිමින් සාදන ලද 

තාවකාලික වහෝ පහසුවවන් ඉවත් කළ හැකි සිරස් ඉදිකිරීමක් අදහස්වේ. 

 

“පොර්යව බිත්තිය”  යනු විවිධ අයිතිකරුවන්  අයත් වහෝ විවිධ තැනැත්තන්වේ පදිංි ය සඳහා අරමුණු 

කරන ලද යාබද වගාඩනැිලිවල, ඉඩම්වල වහෝ යම් වගාඩනැිේලක වකා සක් වවන් කිරීම 

සඳහා වගාඩනැිේලක වකා සක් වන්නාවූද, ප්රවයෝජ්නය  ගැනීම  අදහස ්කරන්නාවූද, එම 

වගාඩනැිේවේ උස  හා දිග  අනුව ඉදිකරන ලද බිත්තියක් අදහස්වේ. 

 

“ආබොධි   ැනැත් ො”  යන්වනන් යම් තැනැත්වතකු සහජ්වයන්ම වනාවූවද, තමාවේ යාරීරික වහෝ 

මානසික හැකියාවන්වේ අඩුවක් නිසා ජීවන අවස්ාා මුළුමනින්ම වහෝ අර්ධ වයවයන් සපුරා 

ගැනීම  වනාහැකි තැනැත්වතකු අදහස්වේ. 

 

“මහජන ූජනීය ස්ථොනය”  යන්වනන් පේලියක්, වශව මැදුරක්, මුස්ලිම් පේලියක්, පන්සලක් 

වයවයන් නිය්ි තව දක්වා මාමා වකා  ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන වහෝ ප්රවයෝජ්නය  ගැනීම 

සඳහා ඉදිකරන ලද වහෝ අනුහුරු කරන ලද වගාඩනැිේලක් වහෝ සාමානය වයවයන්  වහෝ 

ඉඳහි  වුවද මහජ්න වන්දනාමාන වහෝ ආගමික උත්සව පවත්වනු ලබන වවනත් සා්ානයක් 

අදහස්වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

“සැලසුම්කරණ කමිටුව”  යන්වනන් නීතිවේ “8 ආ (1)” වගන්තිය ය වත් පත් කරන ලද කමිටුව 

අදහස්වේ. 

 

“බිම් කැබලි ආවරණ පථය” යන්වනන් වගාඩනැිේල පිහිටි බිම් කැබැේවේ මුළු බිම් ප්රමාණය  

සාවේක්ෂ වගාඩනැිේවේ මුළු පාකඩ ප්රවශයවේ ප්රතියතය අදහස්වේ.  පළලින් මී රය 

ඉක්මවන වනරුම් වහෝ බැේකනි අයත් වගාඩනැිලි වහෝ එහි වකා සක් අයත් වගාඩනැිලි 

සම්බන්ධවයන් වූ වි  බිම් කැබලි ආවරණ පාය ගණනය කිරීවම්දී එවැනි අතිවර්ක වර්ග 

ප්රමාණයන්ද ඇතුළත් කළ යුතුය. 

 

“වපොදු වගොඩනැගිේල”  යන්වනන් පේලියක්, වදේ මැදුරක්, මුස්ලිම් පේලියක්, පන්සලක් වහෝ 

වවනත් වපාදු ූජ්නීය ස්ාානයක් වහෝ ආගමික උත්සව පවත්වනු ලබන ස්ාානයක් වනාවන, 

සාේපුවක්, කාර්යාලයක්, වරෝහලක් වහෝ මහජ්න නිවක්තන ස්ාානයක් වයවයන් පාවිච්ි  

කරනු ලබන වහෝ ඉදිකරන ලද වහෝ පාවිච්ි ය  ගැනීම සඳහා අනුහුරු කරන ලද 

වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක්  අදහස්වේ.  

 

 

“වපොදු ීදිය”  යන්වනන් මහජ්නයා  ඒ මතින් ගමන් කිරීම සඳහා මාර්ග අයිතිය ඇති හා යම් නීතියක් 

ය වත් වහෝ යම් නීතියක් ක්රියාත්මක කිරීවමන් යම් අධිකාරියක  පැවරී ඇති ඕනෑම වීදියක් 

අදහස් වන අතර, ඊ  අනුබශධ කාණුවක් වහෝ පියමගක්ද ඇතුළත්වේ. 

 

“වැරගැන්ූ වකොන්ීට්”  යන්වනහි භාවිත සං්හවේ 110 හි අන්තර්ගත වත්රුම  තිබිය යුතුය. 

 

“අළුත්වැඩියොව”  යන්වනන් යම් වගාඩනැිේලක යළි ඉදිකිරීමක් වනාවන එහි සවදාස් හරිගැස්වීමක් 

අදහස්වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“වන්වොසික වගොඩනැගිේල”  යන්වනන් වවන්වුනු, අර්ධ වයවයන් වවන්වුනු වහෝ උස්තල නිවසක් 

වහෝ වන්වාසික තට්ටු නිවසක් වැනි මනුෂය වාසය සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන 

ලද වහෝ ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක් අදහස්වේ.  මී  

වගාඩනැිේවේ  වහෝ එහි වකා වස් පදිංි කරුවන්වේ විවනෝදය පිණිස ඇති බාහිර 

වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක්ද නැතවහාත් එවැනි වන්වාසික   වගාඩනැිේලක 

වවනත් අන්දමක අනුබශධයක්ද අයත්වේ. 

 

 “රැඳවුම් බැම්ම”  යන්වනන්  සෘුවව යම් ද්රවයයක් පාර්ය්වික විස්ාාපනය  ප්රතිවරෝධ දැක්වීම සඳහා 

ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන බැම්මකි. 

 

“කොමරය”  යනු බිත්තිවලින් වහෝ වවන් කිරීම්වලින් ව වූ වගාඩනැිේලක යම් වකා සක් 

අදහස්වේ. 

 

“සනීපොරක්ෂක පහසුකම්”  යන්වනන් සෘුවව වහෝ  අන් අයුරකින් වපෞශගලික පේවදෝරු ප්රතිකාර්යක 

පිරියතයක  වහෝ වපාදු පේවදෝරු පශධතියක  සම්බන්ධ වැසිකිළි, වදවුම් වේසම්, නාන 

කාමර, වදවුම් භාජ්න සහ වරදි වස්දීම  ඇති පහසුකම් අදහස්වේ. 

 

“පොසැල”  යනු දැනුම වයාේත කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන ලද වහෝ ප්රවයෝජ්නය   

ගනු ලබන වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි   වකා සක් අදහස්වේ. 

 

“වස්වො ගරොජය”  යන්න  වමෝ ර් වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම, පින්තාරු කිරීම සහ  වස්දීම සඳහා 

ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක් ඇතුළත් වේ. 

 

“පේවදෝරුව”  යන්වනන් යම් ද්රවයමය අපතයක් අදහස් වන අතර, ඊ  ජ්ලජ් වරාන්වබාර හා වාණිජ්  

පිවයදුම්ද ඇතුළත්වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“පේවදෝරු පීධතිය”  යන්වනන් යම් පේවදෝරුවක්, කාණු වේළියක්, ගවර වලක්, ූතික  ැංකියක් 

වහෝ ඒවාවේ යම් අනුබශධයක් අදහස්වේ. 

 

“සොප්පු වහෝ සොප්පු මධයස්ථොන”  යනු භාණඩ විකිණීම මූලික පරමාර්ාය කරගත් වවළඳාමක් වහෝ 

වයාපාරයක් කරවගන යාම සඳහා ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන්නාවූ සහ මහජ්නතාව  ප්රවේය 

විය හැකි   වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක් වන අතර, ඊ  වකාණඩ සැකමාම , 

අවසරපත් නිකුත් කිරීවම් නිවයෝජිත, උකස්කරුවන්, වබවහත්යාලා, භාණඩ වසද්ීම, පිරිසිදු 

කිරීම වහෝ අළුත්වැඩියාව සඳහා භාරගන්නා ස්ාාන වහෝ වවනත් සමාන වවළඳාම් වහෝ 

වයාපාර කරවගන යනු ලබන වගාඩනැිේලක්ද අයත්වේ. 

 

“සම්ම  ආකෘතිය”  යන්වනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් තීරණය කරනු ලැබිය හැකි 

සම්මත වර්ගය  අයත් ආකෘතියක් අදහස්වේ. 

 

“වසොේදර  ට්ටුව”  යන්වනන්  සෑම මහලකම ඉහළ මතුපි  සහ ඊ  උඩින් ඇති ඊළඟ මහවේ මතුපි  

අතර ඇති ඉඩ අදහස්වේ.  එවැනි මහලක් නැති අවස්ාාවක මහවේ ආකෘතිවේ කරබඳ 

තලාඳවයහි වහෝ වවනත් ආවරණයක යටි පැත්තද, ආතතියක් වහෝ කරබඳ තලාඳයක් යන 

වදකම නැතිවූ වි ,  වහලවේ පරාලවල වහෝ වවනත් ආධාරකයක් දක්වා වන  සිරස් උසින් 

අර්ධයක් අදහස්වේ. 

 

“ීදිය” යන්න  මහජ්නතාව  මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද වාසස්ාාන ඒකක වහෝ වගවේ වදකක 

වහෝ වැඩි ගණනක ප්රවේය මාර්ගයක් වයවයන් ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන වහෝ ප්රවයෝජ්නය  

ගැනීම  අදහස් කර ඇති යම් පාරක්, පියමගක් නැතවහාත් පිළක් අදහස්වේ. 

 

“ීදි වර්ඛොව”  යන්වනන්  පළාත් අධිකාරිය විසින් දක්වා ඇති වහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් පැහැදිලි කරනු ලැබ ඇති යම් පවත්නා පාරක අනාගත පුළුේ කිරීම පිළිබඳව වහෝ 

අනාගතවේ වගාඩ නගනු ලබන පාරක පළල පිළිබඳව යම් වීදියක වදපැත්වත්ම සලකුණු 

වකා  ඇති වර්ඛාව වහෝ වර්ඛා අදහස්වේ. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

“වගොඩනැගිේලක හැටුම් වකොටස”  යන්න  වගාඩනැිේලක වහලය, කුළුණක් වහෝ ප්රධාන 

කණුවක්, තලාඳයක්, අත්තිවාරම, බිත්ති අවලම්බිත, බිමක් වහෝ පියගැ වපළක් අදහස ්වන 

නමුදු ඊ  එහි වදාරක්, ජ්වන්ලයක් වහෝ අභයන්තරික වවන් කිරීමක් අයත් වනාවේ. 

 

“අධි සථ්ොපි  භොරය”  වහෝ “අධි සථ්ොපි  පැටවුම”   යන්වනන් නිසල පැ වුම හැර අන් සියළු පැ වුම් 

අදහස්වේ. 

 

“ ොවකොලික වගොඩනැගිේල”  යන්වනන් යම් නිය්ි ත කාලයක් තිබීම සඳහා අධිකාරිය විසින් අවසර 

වදනු ලැබූ එවහත් එකී කාලමාමාව ඉකුත් වූ පසු කඩා ඉවත් කරනු ලබන වගාඩනැිේලක් 

අදහස්වේ. 

 

“උස් ල නිවොස” යන්වනන් තනි පදිංි  නිවසක් වයවයන් සැලසුම් කරන ලද සහ එබඳු වන්වාසික 

වගාඩනැිලි තුනක  වනාඅඩු වේළියක වහෝ උස් තලයක වකා සක් නිර්මාණය වකවරන 

වන්වාසික වගාඩනැිේලක් අදහස්වේ. 

 

“නගර නිර්මොණ ශිේපී”  යන්වනන් රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිේපීන්වේ ආයතනය විසින් 

පවත්වාවගන යනු ලබන වේඛනවේ නම සඳහන් තැනැත්වතකු අදහස්වේ. 

 

“ගබඩො” යන්න  වවළඳ ද්රවය වහෝ භාණඩ වවළඳාම සඳහා ගබඩා කිරීම පිණිස ප්රධාන වයවයන් 

ප්රවයෝජ්නය  ගනු ලබන වගාඩනැිේලක් වහෝ එහි වකා සක් ඇතුළත්වේ. 
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“ ක්වස්රුකරු”  යන්වනන් 1975 අංක 33 දරණ රී ලංකා තක්වස්රුකරුවන්වේ ආයතන නීතිය 

ය වත් සංස්ාාගත කරන ලද තක්වස්රුකරුවන්වේ ආයතනවේ සංස්ාා සාමාජිකයකු 

අදහස්වේ. 

 

“ආලින්ද මග”  යන්වනන් වීදියක පැත්වතන් පිහිටි ආවරණය කරන ලද පියමගක් අදහස්වේ. 

 

“අදොළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ො”  යන්වනන් ; 

           (අ)   වරලත් වහෝ ලියාපදිංි  ගෘහ නිර්මාණ ශිේපිවයකු 

           (ආ)  වරලත් නගර නිර්මාණ ශිේපි වයකු 

           (ඇ) නීතිය ය වත් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වැඩවල  අදාළ විෂයක  වෘත්තීය 

සුදුසුකම්ලත් ඉංජිවන්රුවකු 

           (ඈ)  බලයලත් මිනුම්වදෝරු හා මට් ම්කරුවකු  

           (ඉ)   තක්වස්රුකරුවකු 

           (ඊ) රී ලංකාණඩුව විසින් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තවයහිලා සුදුසුකම් ලැබූ වවනත් යම් තැනැත්වතකු 

                   යනාදී නිය්ි ත ක්වෂ්ත්රය  වෘත්තීය සුදුසුකම් ලැබූ යම් තැනැත්වතකු  වහෝ රජ්ය විසින් 

අදාළ     වෘත්තිය සඳහා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු වලස පිළිගනු ලබන අයකු. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

3.8 උපවේඛන  

1 වන උපවේඛනය (අ) 

 

 

 

නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

වයෝජි  සංවර්ධනය සඳහො මූලික සැලසුම් අනුමැතිය ලබොගැනීවම් අයදුම්පත්රය 

 

 

............................... වගන් 

....................................... 

.............................. මින්. 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. 

 

මහත්මයාවණනි, 

 

................................ නගරවේ ....................... වකාට්ඨායවේ ......................... වීදිවේ වරිපනම් අංක ..................... 

දරණ ඉඩවම් වගාඩනැිේලක් තැනීම / අනුවබදුම්වල  වබදීම වවනුවවන් මුලික සැලසුම් අනුමැතිය වමයින් 

අවේක්ෂා කරමි./ කරමු. 

 

පහත සඳහන් ලියවිලි පි පත් 01 කින් යුතුව නිසි පරිදි මා / අප අත්සන් කරන ලදුව වම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි./ කරමු. 

01. 0001:1 පරි මාණය  වනාඅඩු අඳින ලද සංවර්ධන ස්ාානය  /ඉඩම හා  යාබද ඉඩම් හා වීදි වපන්නුම් කරමින් 

අඳින ලද මුලික සිතියමක් )ස්ූනතප්ර සංවර්ධන ස්ාානය යාබදව පිහි ා ඇති අයදුම්කරු සතු ඉඩම් තිවේ නම් ,

එය පැහැදිලිව වපන්විය යුතුය(.  

 

02. සවිස්තරාත්මක වතාරතුරු ඇමුණුවම් දැක්වේ. 

 

කාර්යාලීය  ප්රවයෝජ්නය සඳහා : 

අංකය  :  

වගවන ලද වපරසැරි ගාස්තුව : 

කුවිතාන්සි අංකය හා දිනය  : 
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වමම මුලික සැලසුම් අනුමැතිය ය වත් කිසිම සංවර්ධන ක යුත්තක් කරවගන යාම  මා වවත/ අප  අයිතියක් නැති 

බව ූර්ණ වයවයන් අවවබෝධ කරවගන සිටිමි./ සිටිමු. 

 

ඉඩම අයිතිකරුවේ කැමැත්ත දක්වන ලිපියක් වමය  අමුණා ඇත. 

 

ඉහත වතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බව වමයින් සහතික කරමි/ කරමු. 

 

දිනය : .............................   ........................................................... 

අයදුම්කරුවේ / අයිතිකරුවේ අත්සන 
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1 වන උපවේඛණවේ  “අ” ඇමුණුම 

(කරුණාකර පැහැදිලි අකුරින් ලිවීම වහෝ යතුරුලියනය කරන්න.) 

 

01. ඉේලුම්කරුවේ වතාරතුරු : 

නම    : ..................................................................... 

ලිපිනය   : ...................................................................... 

දුරකාන අංකය  : ...................................................................... 

02. අ( පවත්නා සංවර්ධනය පිළිබඳ වතාරතුරු : 

සංවර්ධන ස්ාානය  ...................................................... : 

වරිපනම් අංකය  ...................................................... : 

පළාත් පාලන ආයතනය ...................................................... : 

ඡ න්ද වකාට්ඨායය  ...................................................... : 

වීිය   ...................................................... : 

කට්ටි  /මැනුම් සැලැස්වම් අංකය    ........................................ : .............. 

 (ආ) වර්තමාන භාවිතය : 

i. ඉඩම  :..................................................................................  

 ප්රමාණය (වර්ග මී ර්වලින්) ............................................ 

 භාවිතය (වර්තමාන භාවිතය පිළිබඳ සවිස්තර සපයන්න.) 

 ............................................................................................. 

ii. වගාඩනැිේල )අනුමත ස්ාානවේ ඇති එක් එක් වගාඩනැිේල පිළිබඳ විස්තර දක්වන්න(.  

 වමහේ සංඛයා   ............................... : 

 උපරිම උස )මී ර්වලින්............... :(................  

 මාණයදළ වගබිම්  ප්ර )වර්ග මී ර්වලින්......................... : (  

 මාණයඑක් එක් භාවිතය සඳහා ය වී ඇති වගබිම්  ප්ර )වර්ග මී ර්වලින්............: (  

 

03. වයෝජිත සංවර්ධනය පිළිබඳ විස්තර : 

 අ) ස්ාානය සංවර්ධනය කිරීම  

  ස්ාානය වගාඩකර ඉස්මාම  වයෝජිතව ඇත්වත් නම්, එම වගාඩකිරීම්වල මට් ම පවත්නා මාවත් හා 

ජ්ලය බැස යන කාණු පිළිබඳ වයෝජ්නාවල  සම්බන්ධ විස්තර දැක්විය යුතුය. 

 

  එවැනි වගාඩකිරීමක් සඳහා (අදාළ වන්වන් නම්) රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් හා සංවර්ධනය කිරීවම් 

සංස්ාාවේ කැමැත්ත ලබා තිවේදැයි කාරුණිකව සඳහන් කරන්න. 
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 ආ) වයෝජිත සංවර්ධනවේ ස්වභාවය (වර්ඛා සැලැස්මවේ සහ වපනුම පිළිබඳ වකටි විස්තරයක් සපයන්න.) 

04. සංවර්ධන ස්ාානවේ විස්තර  : 

ඉඩවම් ප්රමාණය )වර්ග මී ර්වලින්(  

 

05. පවත්නා අපරවයුහ පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර : 

වීි සහ ප්රවේය මාර්ග 

ජ්ල සම්පාදනය 

මලාපවහනය 

විදුලිය 

 

06. )අ( වයෝජිත සංවර්ධන ක යුත්ත  අදාළ දළ වගබිම් ප්රමාණය )වර්ග මී ර්වලින්(  

 (ආ) මහේ සංඛයාව සහ වගාඩනැිලිවල උපරිම උස 

  වගබිම් ප්රමාණවේ අනුපාතය  සියලුම වගාඩනැිලිවල දළ වගබිම් ප්රමාණය 

       ඉඩවම් වර්ග ප්රමාණය 

  ඉඩම් කැබලි ආවරණය  බිම් මට් වම් වගබිවම් ප්රමාණය x100 

       ඉඩවම් වර්ග ප්රමාණය  

 (ඇ) පා මහල (උමං අගය) : 

i. ප්රමාණය 

ii. බිම් ආවරණය 

 (ඉ) වගබිම්වල වියාලත්වය පිළිබඳ විස්තර (වර්ග මී ර්වලින්) : 

  වන්වාසික     .......................... 

  සිේලර වවළඳාම   ......................... 

  වතාග වවළඳාම   .......................... 

  කාර්යාලය     .......................... 

  ආපනයාලා    .......................... 

  කර්මාන්තයාලා වහෝ වැඩපලවේ සඳහා .......................... 

  ගුදම් සඳහා    .......................... 

  වවනත් (නිය්ි තව සඳහන් කරන්න.) .......................... 

  එකතුව     .......................... 

 (ඊ) වාහන ගාේකිරීම  සලසා ඇති ඉඩකඩ : 
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  වමෝ ර් රා     ............................. 

  වවනත් වාහන (නියි් තව සඳහන් කරන්න.) .............................. 

 

07. වගපවේ අනුවබදුම පිළිබඳ වතාරතුරු  වර්ග මී ර් තියතයසම්ූර්ණ ඉඩම් ප්ර  

 (අ) ඉඩම් පරිහරණය 

  වන්වාසික 

  වාණිජ් 

  කර්මාන්ත 

  ආයතන සඳහා 

  විවෘත/ ප්රවශය භූමි හා උයන්වතු 

  මහා මාර්ග 

  වවනත් 

 (ආ)ඉඩම් කැබැේවේ ප්රමාණය  වර්ග මී ර් 

 (ඇ) වගාඩනැිලි වර්ග ගණන වයෝජිතව ඇත්නම් 

 (ඈ) වපාදු පහසුකම් ඇත්නම් එය 

 

ඉහත වතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බව වමයින් සහතික කරමි/ කරමු. 

 

 

දිනය : ....................................................   ............................................... 

         අයදුම්කරුවේ අත්සන   
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 1 වන උපවේඛනය (ආ) 
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1 වන උපවේඛනය (ඇ) 
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  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

152 

සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
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1 වන උපවේඛනය (ඈ) 
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1 වන උපවේඛනය (ඉ)
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1 වන උපවේඛනය (ඊ) 
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2  වන උපවේඛනය 

වන්වොසික සඳහො ූ වගොඩනැගිලිවලට ප්රවිය් ය 

 

පදිංචි ඒකක සඳහො වන ප්රවේය මොර්ග 

ීථිවේ අවම පළල 

(මීටර්) 

ීථිවේ උපරිම දිග 

(මීටර්) 

උපරිම බිම් කට්ටි 

සංඛයොව 

බිම් කට්ටියක තිබිය 

හැකි උපරිම වොසස්ථොන 

ඒකක 

3.0 50.0 4 2 

4.5 100.0 8 2 

6.0 - 20 - 

 

 ඉඩවම් ප්රමාණය පර්චස් 20 හා ඊ  වැඩිවන අවස්ාාවකදී හා එම ඉඩම සඳහා ප්රවේයය අඩි 15 ක  පළලින් 

යුතු මාර්ගයකින් වනවි   ඉහත වගුවේ  ප්රමිතීන් ලිහිේ කර ඒකක 4 දක්වා උපරිමයක් සංවර්ධනය කළ හැක. 
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3  වන උපවේඛනය 

වන්වොසික වනොවන වගොඩනැගිලිවලට  ප්රවිය් ය 

වස්වො සලසන ඉඩවම් අවම  වියොලත්වය 

(වර්ග මීටර්වලින්) 

එක් එක් 

භූමිභොගවේ 

උපරිම වගබිම් 

අනුපො ය 

ීථිවේ අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

ීථිවේ උපරිම දිග 

(මීටර්වලින්) 

එක් බිම් කට්ටියක වහෝ භූමිභාගයක  වැඩි 

වූද, බිම් කට්ටි හතරක  අඩුවූද 

ප්රවශයයක  වීිවයන් වස්වා සලසන 

අවස්ාාවකදී 300 (වර්ග මී ර්) 

 

2.0 6.0 75 

එක් බිම් කට්ටියක  වහෝ භූමිභාගයක  

වීිවයන් වස්වා සැලවසන අවස්ාාවකදී  

500 (වර්ග මී ර්) 

 

1.5 6.0 150 
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4 වන උපවේඛනය 
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5 වන උපවේඛනය 

මූලික සැලසුම් නිරොකරණ අනුමැතිය ලබොදීම,  සංවර්ධන අවසරපත්ර ලබොගැනීම, ආවරණ 

අනුමැතිය ලබොදීම , අනුකූල ො සහතිකය ලබොදීම සඳහො අවම වපරසැරි ගොස්තු  

 සහ අතිවර්ක වගබිම් ප්රමොණය සඳහො ූ වස්වො ගොස්තු 

 

සංවර්ධන කොර්යවේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

 

මූලික සැලසුම් නිරොකරණ අනුමැතිය 

 

 

1. ඉඩම් අනුවබදුම්  

වපරසැරි ගොස්තු  

බිම් කට්ටි ප්රමොණය(වර්ග ප්රමොණය 

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 ක ම රු.1000/- බැින්  

2. කුඹුරු ඉඩම් සහ පහත් බිම් 
සංවර්ධනය (පිරවීම)  

 ව.මී. 250 දක්වා                                            රු. 2500/- 

 ව.මී. 251 – 500 දක්වා                                  රු. 7500/- 

 ව.මී. 501   වැඩිවන සෑම ව.මි. 150 ක ම    රු. 3000/- බැින් 

3. මායිම් තාේප / රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම  දික් මී ර්  1 ක  රු. 100/-  

4. විකායන කුළුණු / සන්නිවේදන කුළුණු 

ඉදිකිරීම 

 උස මී ර් 5 – 20 දක්වා                              රු. 50,000/-  

 උස මී ර් 20   වැඩි සෑම මී ර් 1 ක් සඳහාම  රු. 500/- බැින්  

 

5. ඉන්ධන පිරවුම්හේ / වස්වා සා්ාන i. දුම් පරීක්ෂා කරන ස්ාාන රු. 25,000/- 

ii. ඉන්ධන පිරවුම්හේ  රු. 75,000/- 

iii. වාහන වස්වා ස්ාාන රු. 50,000/ 

iv. වාහන වස්වා ස්ාාන හා දුම් පරීක්ෂාව රු. 75,000/ 

v. ඉන්ධන පිරවුම්හේ සහ වාණිජ් වගාඩනැිලි රු. 150,000/ 

vi. ඉන්ධන පිරවුම්හේ, දුම් පරීක්ෂා කරන ස්ාාන  
සහ  වාණිජ් භාවිතයන් 

රු. 175,000/ 

vii. ඉන්ධන පිරවුම්හේ, වාහන වස්වා ස්ාාන හා 
වාණිජ් 

රු. 200,000/ 

viii. වාහන වස්වා ස්ාාන, ඉන්ධන පිරවුම්හේ, 
දුම් පරීක්ෂාව හා වාණිජ් 

රු. 225,000/ 
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6. වාහන විකුණුම් ස්ාාන                                                                           රු. 200,000/- 

7. දැන්වීම් පුවරු a.  වවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 ඉවලක්වට්රානික් නාමපුවරු  

 (ව.මී. 1 ක ) 

 ඉවලක්වට්රානික් වනාවන (ව.මී. 1 

ක ) 

 

රු. 5,000/- 

 

රු. 3,000/- 

b. නාම පුවරු (ව.මී. 1 ක ) රු. 1,000/- 

c. ආරුක්කු(Gentries)  (ව.මී. 1 ක ) රු. 6,000/- 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සංවර්ධන කොර්යවේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

8.  වකාම්වපෝස්ට් අංගන / කුණු රැස්කර 

තබන තාවකාලික ස්ාාන/ කුණු රැස් 

කරන ස්ාාන  

අක්කරයක් දක්වා රු. 50,000/- 

අක්කරයක  වැඩිවන සෑම අවස්ාාවකම රු. 10,000/- බැින් 

9. ජ්ලය ආශිත වගාඩනැිලි සහ ජ්ලය 

ආශ්රිත සංවර්ධනයන් 

රු. 50,000/- 

10. කළුගේ කැඩීම,ඇුරීම, පස් 

කැපීම,පස් වසෝදා වැලි ගැනීම,  

වගාඩවැලි කැපීම 

රු. 10,000/- 

11. ඉහත අංක 10   අමතරව සිදුකරන 

ඛනිජ් සම්පත් කැණීම් 

වර්ග කිවලෝමී ර් 1 ක් දක්වා  රු.100,000/- 

වර්ග කිවලෝමී ර් 01   වැඩිවන සෑම අවස්ාාවකම රු. 10,000/- බැින් 

12. පහත සඳහන් සංවර්ධන කාර්යයන්  
(i)  

a. වන්වාසික 
b. වාණිජ් 
c. මිශ්ර සංවර්ධන 
d. කාර්යාල 
e. බැංකු සහ මූලය ආයතන 
f. පාසැේ 
g. අධයාපන ආයතන 
h. වරෝහේ සහ වසෞඛය ස්ාාන 
i. ආගමික වගාඩනැිලි 
j. වහෝ ේ හා අදාළ සංවර්ධනයන් 
k. සමාජ්යාලා සහ අවනකුත් 

විවනෝදාස්වාද ස්ාාන 
l. කර්මාන්ත 
m. වස්වා කර්මාන්ත 
n. ගරාජ් 
o. සංස්කෘතික ස්ාාන / 

වකෞතුකාගාර 
p. වහෝ ේ / නවාතැන්පලවේ 
q. ළමා සුරැකුම් මධයස්ාාන 
r. වාහන නැවතුම් මධයස්ාාන 
s. වවනත් 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

 

(ii) අනාා නිවාස / වැඩිහිටි නිවාස / 

පුනරුත්ාාපන මධයස්ාාන 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් 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/- 

වර්ග මී ර් 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   වැඩිවන සෑම ව.මී. 100 ක ම  රු. 500/- බැින් 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

ව.මී. 1001   වැඩිවන සෑම 

වර්ග මී ර් 100 ක් සඳහා 

රු. 200/-  බැින් 

 

සංවර්ධන කොර්යවේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

13.  (i) අනුමත සැලසුම  අමතරව   සිදුකරන 

වවනස් කිරීම් හා එකතු කිරීම්  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය අනුව 

අයත් පන්තිය) 

වන්වොසික වන්වොසික වනොවන 

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   

වැඩිවන සෑම වර්ග 

මී ර් 100 ක් සඳහා 

රු. 500/- බැින් රු. 1,000/- බැින් 

 

      (ii)  අනුමත සැලැස්ම ඇතුළත කරනු 

ලබන වවනස් කිරීම් (වගබිම් 

ප්රමාණය වවනස් වනාවී) 

 

මුළු වගබිම් ප්රමාණය  අය කරනු ලබන ගාස්තුවවන් 25% ක්. 

 

14.  ඉහතින් සඳහන් වනාවන වවනත් 

සංවර්ධනයන් සඳහා 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය අනුව අයත් පන්තිය) 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 5,000/- 

ව.මී. 301 – 500 රු.10,000/- 

ව.මී. 501 – 750  රු. 25,000/- 

ව.මී. 751 – 1000  රු. 50,000/- 

ව.මී. 1001   වැඩිවන සෑම වර්ග මී ර් 

100 ක් සඳහා 

රු. 500/- බැින් 

 
15.  රාවාහන ඇගයීම් වාර්තාව (TIA)                                                                       රු. 50,000/- 

16.  මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නැවත 

නිකුත් කිරීම 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ාාවේ 

ලබාගත් මුදලින් හරි අඩක්  

17. මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකවේ 

සහතික කරන ලද පි පත් සඳහා 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ාාවේ 

ලබාගත් මුදලින්  10% ක මුදලක්. 

18. අධිවේගී අනුමැතියන් - දින 07 ක් ඇතුළත 

(සියළුම අවයයතා හා අදාළ අවනකුත් 

ලියකියවිලි සම්ූර්ණ කිරීවමන් පසු) 

සාමානය ගාස්තුව වමන්  වදගුණයක් 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

19. අභියාචනා සඳහා (උප සැලසුම් කමිටු / 
ප්රධාන සැලසුම් කමිටුව වවත වයාමු 
කිරීම ) 
 

                 පළමුවන අභියාචනය 

                 වදවන අභියාචනය 

                 තුන්වන අභියාචනය 

                 හතරවන අභියාචනය 

                 පස්වන අභියාචනය 

 

මූලික වගීම ඉතිරි වපරසැරි ගොස්තු (අනුම  කළ 

වහොත්) 

ගාස්තුවවන් නිදහස් ගාස්තුවවන් නිදහස් 

රු. 5,000/- මුළු වපරසැරි ගාස්තුවවන් 25% 

රු. 5,000/ මුළු වපරසැරි ගාස්තුවවන් 50% 

රු. 5,000/ මුළු වපරසැරි ගාස්තුවවන් 75% 

සම්ූර්ණ වපරසැරි 

ගාස්තුවම වගවිය යුතුවේ. 

සම්ූර්ණ වපරසැරි ගාස්තුවම 

වගවිය යුතුවේ. 
 

20. මූලික වපරසැරි ගාස්තුවක් ලබාගැනීම වපරසැරි කිරීම් මුළු මුදල රු.10,000/- ඉක්ම වන්වන් නම් 

රු.5,000/- ක මූලික ගාස්තුවක් ලබාවගන එය වපරසැරි කළ හැකි 

අතර, මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නිකුත් කරන්වන් නම් පමණක් 

ඉතිරි මුදල අය කළ යුතුවේ. 

  

 

සංවර්ධන කොර්යවේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

සංවර්ධන අවසරපත්ර නිකුත් කිරීම 

                                                                       (වර්ග ප්රමොණය අනුව අයත් පන්තිය)   වපරසැරි ගොස්තු 

1. ඉඩම් අනුවබදුම් සඳහා ව.මී. 150 – 300 වලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 1,000/- 

ව.මී. 301 – 600 වලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 750/- 

ව.මී. 601 – 900 වලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 500/- 

ව.මී. 900   වැඩි වලාට් 1 ක් සඳහා         රු. 250/- 

2. මායිම් තාේප/ රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම දික් මී ර් 1 ක් සඳහා ගාස්තුව රු. 100/- 

3. විකායන කුළුණු / සන්නිවේදන  කුළුණු ඉදිකිරීම උස මී ර් 5 – 20 අතර   රු. 20,000/- 

උස මී ර් 20   වැඩි සෑම මී ර් 01 ක් සඳහාම රු. 100/- 

බැින් 

4. ඉන්ධන පිරවුම්හේ / වස්වා සා්ාන / දුම් පරීක්ෂා 

කරන ස්ාාන 

ව.මී. 1 ක  රු. 100/- 

5.     
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

i. වවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 

 

 

 

 

 

ii. නාමපුවරු  

iii. ආරුක්කු(Gentries ) 

ඉවලක්වට්රානික් නාම පුවරු  

ව.මී. 1 ක   

 

 

රු. 2,500/- 

ඉවලක්වට්රානික් වනාවන 

නාම පුවරු  

රු. 1,500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා  රු. 500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා රු. 1,000/- 

6. වකාම්වපෝස්ට් අංගන / කුණු රැස් කරන ස්ාාන/ 

කුණු රැස් කරන තාවකාලික ස්ාාන 

 

වහක්. 1 දක්වා 

 

රු. 25,000/- 

වහක්. 1   වැඩිවන සෑම 

ඉඩම් ප්රමාණයක ම 

රු. 5,000/-බැින්  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සංවර්ධන කොර්යවේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

7. පහත ක්රියාකාරකම් 

a. වන්වාසික 
b. වාණිජ් 
c. මිශ්ර සංවර්ධන 
d. කාර්යාල 
e. බැංකු හා මූලයායතන 
f. වරෝහේ සහ වසෞඛය මධයස්ාාන 
g. ආගමික වගාඩනැිලි 
h. පාසේ 
i. අධයාපන ආයතන  
j. වහෝ ේ සහ අදාළ සංවර්ධනයන් 
k. සමාජ්යාලා සහ අවනකුත් විවනෝදාස්වාද ස්ාාන 
l. කර්මාන්ත 
m. ගරාජ් 
n. වස්වා කර්මාන්ත 
o. සංස්කෘතික ස්ාාන / වකෞතුකාගාර 
p. වහා ේ / නවාතැන් 
q. ළමා සුරැකුම් මධයස්ාාන 
r. වාහන නැවතුම් මධයස්ාාන 
s. වවනත් 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

8. ජ්ලය ආශ්රිත වගාඩනැිලි හා ජ්ලය ආශ්රිත 

සංවර්ධනයන් 

 

වගබිම් ප්රමොණය වර්ග මීටර් 1 කට ගොස්තු 

ව.මී. 100 දක්වා රු. 1,000/- 

ව.මී. 101-300 රු. 2,500/- 

ව.මී. 301   වැඩි රු. 3,000/- 
 

9.  අනුමත සැලසුම  අමතරව සිදුකරන වවනස් කිරීම් 

හා එකතු කිරීම්  
 

 පිහිනුම් ත ාක (ත ාකවේ වඩක් සමඟ) 

 සූර්ය පැනල 

 

 

 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය 

අනුව අයත් 

පන්තිය) 

වන්වොසික වන්වොසික 

වනොවන 

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   

වැඩිවන සෑම 

වර්ග මී ර් 100 

ක් සඳහා 

රු. 750/- 

බැින් 

රු. 1,000/- 

බැින් 

 

 

 

ව.මී. 100 දක්වා    - ව.මී. 1 ක  රු.20/-  

ව.මී. 101 – 300    - ව.මී. 1 ක  රු. 25/- 

ව.මී. 301   වැඩි   - ව.මී. 1 ක  රු.30/- 

 



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

171 

සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සංවර්ධන කොර්යවේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

10. ඉහතින් සඳහන් වනාවන වවනත් සංවර්ධනයන් 

සඳහා  

(i) අනුමත සැලැස්ම  අමතරව සිදු කරන වවනස් 

කිරීම් හා එකතු කිරීම් 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

ව.මී. 100 දක්වා        -    ව.මී. 1 ක  රු. 20/- 

ව.මී. 101 – 300        -   ව.මී. 1 ක  රු. 25/- 

ව.මී. 301   වැඩි       -    ව.මී. 1 ක  රු. 30/- 

 

(ii) අනුමත සැලසුම් තුල වගබිම් ප්රමාණය වවනස් 

වනාවී කරනු ලබන අභයන්තර වවනස්කම් 

මුළු වපරසැරි ගොස්තුවවන් 25% 

11. නිසි බලපත්රයක් වනාමැතිව; 

ඉඩම් අනුවබදුම් කිරීම සඳහා  

එක් එක් බිම් වකා ස සඳහා රු. 3,000/- ක ගාස්තුවක් 

12. i නිසි සංවර්ධන බලපත්රයකින් වතාරව වගාඩනැිලි 
ඉදිකිරීම / වකා ස් එකතු කිරීම / නැවත ඉදිකිරීම 

වන්වොසික වර්ග මීටර්      

1 ක් සඳහො ගොස්තු 

වොණිජ හො වවනත් ව.මී.       1 

ක් සඳහො ගොස්තු 

 අත්තිවාරම් වැඩ පමණක් (කයිරු මට් ම) 
සම්ූර්ණ කර ඇති වි  

 

රු. 400/- 

 

රු. 500/- 

 බිත්ති ඉදිකිරීම වහල මට් ම දක්වා (වහල 
රහිතව) ඉදිවකා  ඇති වි   වහෝ කණු මත වහල 

රු. 300/- රු. 1,000/- 

 බිත්ති , වහල සහිතව  රු. 400/- රු. 1,500/- 

 සම්ූර්ණ ඉදිකිරීම්  රු. 500/- රු. 2,000/- 

i. මායිම් තාේප / රැඳවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම රු. 400/- රු. 500/- 

ii. විකායන/ සන්නිවේදන කුළුණු සඳහා උස සෑම මී ර් 5 ක  රු. 10,000/- බැින් 

iii. අනුකූලතා සහතිකය වනාමැතිව පදිංි වීම / 
භාවිතා කිරීම වහෝ ප්රවයෝජ්නය  ගැනීම. 
 

එක් දිනක     ව.මී. 1 ක     -  වන්වාසික            1.00 

                                            වන්වාසික වනාවන 2.00 

13.  වමෝ ර් රා නවතා තැබීවම් ස්ාාන (නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරි නිවයෝග ය වත් සංවර්ධන 
ස්ාානය තුල නියම කර ඇති නමුත් සපයා නැති එක් 
වමෝ ර් රායක් නවතා තබන ස්ාාන සඳහා වස්වා 
ගාස්තු) 
 

i.  වකාළු මහ නගර සභාව 

 

 

 

 

 
සැහැේලු වාහන හා කාර්              රු. 500,000 



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

172 
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වලාරි                                         රු. 1,000,000 

කන්වට්නර් ඇතුළු වියාල වාහන  ර. 2,500,000 

ii.  වවනත් මහ නගර සභා සියළුම වාහන සඳහා     රු. 500,000 

iii.  නගර සභා / ප්රාවශයය සභා සියළුම වාහන සඳහා     රු. 250,000 

අනුකූල ො සහතිකය නිකුත් කිරීම 

1. ඉඩම් අනුවබදුම් කිරීම 

 

එක් කැබැේලක  රු. 1000/- 
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සංවර්ධන කොර්යවේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

2. වගාඩනැිලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් 

පන්තිය 

ගොස්තුව 

 

ව.මී. 100 දක්වා 

වන්වොසික වොණිජ 

ව.මී, 1 ක   රු.  5/- රු. 10/- 

ව.මී. 101 – 300 ව.මී, 1 ක   රු. 10/- රු. 15/- 

ව.මී. 301   වැඩි ව.මී, 1 ක   රු. 15/- රු. 20/- 
 

3. එකතු කිරීම් හා වවනස් කිරීම් රු. 1,000/- සහ අමතර වගබිම් සඳහා ඉහත ii  හි සඳහන් 

පරිදි. 

4. දුරකාන සන්නිවේදන කුළුණු මී ර් 5 – 20 අතර රු. 10,000/- හා වැඩිවන මී ර් 1 ක් 

සඳහා   රු. 100/- බැින් 

5. මායිම් තාේප හා රැඳවුම් බැමි  දික් මී ර් 1 ක  රු. 100/- බැින්  

භොවි ය වවනස් කිරීම සඳහො වස්වො ගොස්තු අය කිරීම  

1. අඩු ඝනත්ව කලාපවේ භාවිතයන් වවනත් 

භාවිතයන් සඳහා වයාදාගන්වන් නම් ව.මී. 1 ක  

රු. 750/- බැින්  

2. අනිකුත් කලාපයන්හි අනුමත භාවිතයන් වවනත් 

භාවිතයන් සඳහා වයාදාගන්වන් නම් ව.මී. 1 ක  

රු. 500/- බැින්  

 

 

 පසු විපරම් සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහා 

ගාස්තුව රු. 5,000/- 

 පසු විපරම් සහතිකය ලබා වනාගැනීම මත අය 

කරනු ලබන වසව්ා ගාස්තුව                රු. 

10,000/- 

 

 

සැ.යු. : ඉහත ගාස්තුවල  අමතරව ස්ාානීය පරීක්ෂාව සඳහා ප්රවාහන ගාස්තු  වයවයන්  කි.මී. 1 ක දුරක්  සඳහා රු. 

50/-  ක් හා අතිවර්ක ගාස්තුවක් අය කරනු  ලැවේ. නමුත් වවළඳපවේ  සිදුවන ඉන්ධන මිවළහි  වවනසක්ම් 

මත ගාස්තු වවනස් කිරීවම් බලය අධිකාරිය සතු වේ.  
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6 වන උපවේඛනය 

 

(අ)   කොමරවල අභයන් ර ුදීධ මොනයන් 

කොමරය 

 

 

 

1 

අවම 

වියොලත්වය 

(වර්ග 

මීටර්වලින්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 

 

 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

 

 

4 

(i)  පදිංි ය සඳහා වූ වගාඩනැිේලක කාමරය 

 

8.0 - 2.5 

(ii) මුළුතැන්වගය 5.0 

 

- 1.8 

 

 

(ආ)   නොන කොමර සහ වැසිකිළි අ ර ුදීධ මොනයන් 

කොමරය 

 

1 

අවම 

වියොලත්වය 

(වර්ග මීටර්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

4 

නාන කාමරය 1.5 - 1 

වැසිකිළිය 1.7 - 1 

නාන කාමරය සහ වැසිකිළිය ඒකාබශධව 2.0 1.7 1 
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(ඇ) සනීපොරක්ෂක පහසුකම් පිළිබඳ ප්රමිතීන් 

භොවි ය ගැහැණු පිරිමි 

 වැසිකිළි මුහුණ 

වසෝදන 

වේසම් 

වැසිකිළි මත්රො බඳුන් මුහුණ 

වසෝදන 

වේසම් 

 

1  ආපනයාලා, වහෝ ේ, 

සංචාරක ක යුතු සඳහා 

අදාළ සංවර්ධනයන් 

ව.මි. 300 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ව.මී. 400 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ව.මි. 500 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ව.මී. 450 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ව.මී. 450 ක  

1 ක් වහෝ 

වකා සක   

 

2  සිනමා ආසන 40 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ආසන 50 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ආසන 120 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ආසන 40 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ආසන 60 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

 

3  සාේපු/ වදපාර්තවම්න්තු 

ගබඩා/ සුපර් මාර්කට් හා      

ඒ ආශ්රිත  

ව.මි. 800 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ව.මි. 1200 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ව.මි. 1300 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ව.මි. 1400 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ව.මි. 1250 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

 

4  කාර්යාල ව.මි. 500 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

 

ව.මි. 750 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ව.මි. 850 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ව.මි. 650 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

ව.මි. 800 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

5  පාසේ/ පුශගලික අධයාපන 

ආයතන/ උපකාරක පංති/ 

ජ්ාතයන්තර පාසේ 

සිසුන් 50 ක  

1 ක් වහෝ 

වකා සක  

සිසුන් 50 ක  

1 ක් වහෝ 

වකා සක  

සිසුන් 50 ක  

1 ක් වහෝ 

වකා සක  

සිසුන් 50 ක  

1 ක් වහෝ 

වකා සක  

සිසුන් 50 ක  

1 ක් වහෝ 

වකා සක  

 

6  වපාදු ස්ාාන, වපාදු 

මහජ්නතාව රැස්වන ස්ාාන, 

උදයාන හා ඒ ආශ්රිත 

පුශගලයින් 

100 ක  1 ක් 

වහෝ 

වකා සක  

පුශගලයින් 

100 ක  1 ක් 

වහෝ 

වකා සක  

පුශගලයින් 

100 ක  1 ක් 

වහෝ 

වකා සක  

පුශගලයින් 

100 ක  1 ක් 

වහෝ 

වකා සක  

පුශගලයින් 

100 ක  1 ක් 

වහෝ 

වකා සක  

 

7  වවනත් ව.මි. 200 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

 

ව.මි. 200 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

 

ව.මි. 200 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

 

ව.මි. 200 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

 

ව.මි. 200 

ක  1 ක් වහෝ 

වකා සක  

 

*  ඉහත වගබිම් ප්රමාණය වපාදු පහසුකම් හැර අදාළ භාවිතයන්  වයාදා ගන්නා වගබිම් ප්රමාණය දැක්වේ. 
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7  වන උපවේඛනය 

(22  නිවයෝගයට අනුකූලව) 

 

ස්වභොවික ආවලෝකය සහ වො ොශ්රය සඳහො නිර්බොධි  කවුළුවලින්  

ඉඩහල යුතු ප්රමොණයන් 

 

වර්ගය 

 

 

 

 

 

 

I වන තීරය 

1 වන තීරුවේ සඳහන් එක් 

එක් විෂය යටවත් වන මුළු 

වර්ග ප්රමොණවේ වකොටසක් 

වලස (ස්වභොවික ආවලෝකය 

හො වො ශ්රය සඳහො) නිර්බොධි  

කවුළු මගින් ඉඩහල යුතු 

ප්රමොණය 

II වන තීරය 

කවුළු විවෘ  කළ හැකි 

ඉඩකවඩහි ප්රතිය ය 

 

 

 

 

III වන තීරය 

 

(1) නාන කාමර සහ වැසිකිළි 1/10 100 

(2) වාහන නවතා තබන ගරාජ්ය 1/10 50 

(3) කර්මාන්තයාලා සහ ගුදම් 1/10 50 

(4) වවනත් සියළු කාමර 1/7 50 
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8  වන උපවේඛනය 

(38 (II)  නිවයෝගවලට අනුකූලව) 

 රප්පු 

 

වර්ගය 

 

 

 

1 

 රප්පුවේ 

පළල 

(වසන්ටි 

මීටර්) 

2 

අවම උස 

(මීටර්) 

 

 

3 

පඩියක 

උස 

(වසන්ටි 

මීටර්) 

4 

පඩියක 

පළල 

(වසන්ටි 

මීටර්) 

5 

(අ)  1.  එක් උඩුමහලක් සඳහා පමණක් 

භාවිතා කරන අභයන්තර 

තරේපුවක්  

        2.  ඒකක 2  ක් සහිත 

75 

 

 

2.0 19.0 22.5 

100 2 19 22.5 

(ආ) මහජ්නයා රැස්වන වපාදු 

වගාඩනැිේලක පිහිටි තරේපු  හා 

වවනත් සියළු වර්ග 

100 2.1 17.5 22.5 
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9  වන උපවේඛණය 

(23 “එ” (ii)  වන නිවයෝගයට අනුකූලව) 

 

රථවොහන නව ො  බන වකොටු අ ර කුළුමංවල පළල 

 

රථවොහන නව ො  බන වකෝණය 

 

 

 

 

1   

එක් දිසොවකට 

පමණක් එක් 

පැත් ක පමණක් 

නැවැත්ීම 

(මීටර්වලින්) 

2    

වදපවසහිම 

නැවැත්ීම 

(මීටර්වලින්) 

 

 

3 

වදදියොවටම 

ධොවනය 

(මීටර්වලින්) 

 

 

4     

සමාන්තරව 3.6 3.6 6.0 

අංයක 30   3.6 4.2 6.0 

අංයක 45   4.2 4.8 6.0 

අංයක 60   4.8 4.8 6.0 

අංයක 90   6.0 6.0 6.0 

 

                ස හන :   ඉහත 1, 2, 3 සහ 4 තීරුවල දැක්වවන විස්තර බහලුම් / වලාරි සඳහා අදාළ වනාවේ.   බහලුම් / 

වලාරි සඳහා අවයය ඉහත ඉඩකඩ අධිකාරිය විසින් කර්මාන්තවේ ස්වභාවය සලකා නියම 

කරනු ලැබිය හැක. 

 

* යම් සංවර්ධනයක මුළු රථ වොහන නැවතුම් ඉඩකඩ අවයය ොවය 100 කට වැඩිනම්         80% දක්වො 

වොහන නැවතුම් ඉඩකඩ ප්රමොණයක් පිරිවි රයන්ට අනුව සැලසිය යුතුය.   ඉතිරි ප්රමොණය එකක් පිටුපස 

එකක් (Tandem) වලස නැවැත්ීවම් පහසුකම ලබොග  හැකි අ ර, ඒ සඳහො වොහන හසුරුවන්නන්ව  

(Valet) වස්වය ලබොගැනීම අනිවොර්ය වේ. 
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වමෝටර්රථ වොහන නව ො  බන ගොේ වකොටසක මොනයන් 

 

වොහන වර්ගය පළල (මීටර්) දිග (මීටර්) 

(i) සාමානය වමෝ ර්රා 2.4 4.8 

(ii) වාණිජ් වාහන (බස් / වලාරි) ඇක්සේ වදක 3.6 10.0 

(iii) වාණිජ් වාහන  ඇක්සේ වදකක  වැඩි 3.6 18.0 
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10 වන උපවේඛනය 

රථවොහන නැවතුම් පිළිබඳ අවයය ොවය 

 

 

භොවි ය 

රථවොහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

වමෝටර් රථ බස්රථ වලොරි  බහුවිධ 

(කන්වට්නර්) 

යතුරුපැදි/ 

පොපැදි 

වන්වාසික 

මහේ නිවාස, පදිංි  ඒකක සහ 

තට්ටු නිවාස 
ඒකකයක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් හා 

ඒකකයක වගබිම් 

ප්රමාණය ව.මී. 300 

  වැඩි වන්වන් 

නම්, අමතර 

රාවාහන නැවතුම් 

ඉඩකඩක්,   සෑම 

වාහන නැවතුම් 

ස්ාාන  10   

අමුත්තන් සඳහා 

එක් රාවාහන 

නැවතුම් ස්ාානයක් 

    

වොණිජ 

සිේලර වවළඳසැේ / ව්ාසරි 

හා සමාන භාවිතයන් 
ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

සාේපු සංකීර්ණ, සුපිරි 

වවළඳසැේ 
ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

  

බැංකු සහ පාරිවභෝික වස්වා ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

- -   

වගාඩනැිලි ද්රවය වවළඳසැේ ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 50 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

  

කාර්යාල භාවිතය ව.මී. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 -   

නගරබද වහෝ ේ සංවර්ධනය 

(City  Hotel) 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

බස්නැවතුම් 

01 

වස්වා 

ප්රවශයය  

ආසන්නව 

වලාරි රා 

නැවතුම් 01 
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තරු පන්ති වහෝ ේ 

සංවර්ධනය 
කාමර 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් සහ 

කට් ේ 2 ක  1 ක් 

කාමර 50 ක් 

දක්වා එක් 

බස්නැවතුමක් 

හා ඊ  වැඩි 

වන්වන් නම් 

බස් නැවතුම් 

02 ක්  

වස්වා 

ප්රවශයය  

ආසන්නව 

වලාරි රා 

නැවතුම් 02 

  

a. උත්සවයාලා ආසන 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

b. සම්මන්ත්රණයාලා ආසන 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

c. කාර්ය මණඩල සඳහා 
නිවාස 

i. විධායක කාර්ය 
මණඩලය 
 

ii. අවනකුත් 

 

 

කාමර 02 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

 

 

 

    ඇඳන් 04 

ක  එක් 

ඉඩකඩක් 
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භොවි ය 

රථවොහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

වමෝටර් රථ බස්රථ වලොරි  බහුවිධ 

(කන්වට්නර්) 

යතුරුපැදි/ 

පොපැදි 

ආගන්තුක නිවාස හා 

ලැගුම්හේ, බුටික් වහාවට්ේ 

කාමර 5 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

වන්වාසිකාගාර ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ආපනයාලා / වභෝජ්නාගාර ව.මී. 10 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

(වස්වා ප්රවශයය 

හැර) 

   ව.මී. 20 ක් 

සඳහා 

එකක් 

සිනමාහේ, රඟහේ, ශ්රවණාගාර 

සහ සමාන භාවිතයන් 
ආසන 10 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් වහෝ 

ව.මී. 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් යන 

මින් වැඩි එක 

සඳහා වවන් කළ 

යුතුය. 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

   

මැක් රි සහ කර්මාන්තයාලා  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 

වවනත් වාණිජ් වගාඩනැිලි ව.මී. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

 

  

වසෞඛයය 

සාත්තු නිවාස සහ වපෞශගලික 

වරෝහේ 
ඇඳන් 02 ක  01 

බැින් වහෝ ව.මී. 

20 ක  එක් ඉඩක් 

යන වදකින් වැඩි 

එක. 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

  

වවදය රසායනාගාර සහ 

බාහිර වරෝගී අංය 
ව.මී. 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 
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වවදය  උපවශයන වස්වා 

කාමර (අවම කාමරයක 

ප්රමාණය ව.මී. 08) 

එක් උපවශයන 

වස්වා කාමරයක් 

සඳහා ඉඩකඩ 06 

ක් වහෝ ව.මී. 10 

ක  ඉඩකඩ 02 

බැින් යන වදකින් 

වැඩි එක. 

 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

  

අධයාපන 

විය්ව විදයාල ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 
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භොවි ය 

රථවොහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

වමෝටර් රථ බස්රථ වලොරි  බහුවිධ 

(කන්වට්නර්) 

යතුරුපැදි/ 

පොපැදි 

වපෞශගලික පාසේ, 

ජ්ාතයන්තර පාසේ, වපර 

පාසේ 

ළමුන් 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් වහෝ 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩක් යන 

වදකින් වැඩි එක 

    

වපෞශගලික උපකාරක පන්ති 

සහ වවනත් අධයාපනික 

ආයතන 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

විවේක හා විවනෝද ක යුතු  

විවේක හා විවනෝද ක යුතු  ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

වවනත් භාවිතයන් 

 අධිකාරිය විසින් 

තීරණය කරනු 

ලබන වවනත් 

ඕනෑම භාවිතයක් 

සඳහා ව.මී. 100 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

අධිකාරිය විසින් 

තීරණය කරනු 

ලබන වවනත් 

ඕනෑම 

භාවිතයක 

ස්වභාවය අනුව 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

 

අධිකාරිය 

විසින් 

තීරණය 

කරනු ලබන 

වවනත් 

ඕනෑම 

භාවිතයක 

ස්වභාවය 

අනුව ව.මී. 

500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

 

  

 

සටහන; 

 ඉහ   භොවි යන්වගන් දක්වො ඇත්වත් අවම රථවොහන නැවතුම් අවයය ොවයන් වන අ ර, මීට අම රව වැඩිමනත් 

රථවොහන නැවතුම් ස්ථොන සංවර්ධනකරු ලබොවදන්වන් නම්,  ඒ සඳහො ප්රමුඛ ොවය ලබොදිය යුතුය. 
 

 නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිවේ / පළොත් පොලන ආය නවේ අනුමැතිය ම  වවන් කරන ලද වොහන නැවතුම් ස්ථොන 

වවනත් ආය න වව  කුලී පදනම ම  ලබොදිය හැක.  නමුත් රථවොහන නැවතුම් පහසුකම් වවනත් භොවි යක් සඳහො 

භොවි  කළ වනොහැක. 
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11 වන උපවේඛනය 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම් 

ඇමුණුම් අංක 01 මොර්ග ීථි වර්ඛො හො වගොඩනැගිලි වර්ඛො 

මාර්ග මාර්ගවේ අව  පළල 

(අඩි ) 

වීි වර්ඛාව (අඩි ) වගාඩනැිලි වර්ඛාව  

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

වයෝජිත 

මංතීරු හතර  

80 40 50 

වයෝජිත 

මංතීරු වදක  

60 30 

පවත්නා 

මාර්ග  

  

පළාත්බද මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිය  

30 15 30 

පළාත් පාලන 

ආයතන සතු  

30  15 25 

ගුරු පාර, ට්රැක් ර් 

පාර හා කරත්ත පාර  

23 11 15 

අඩිපාර , 

පියගැ වපළ  

6 3 6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

191 

සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම් අංක 02  ජල මුලොශ්ර ආශ්රි  රක්ෂි  සීමොවන්  
 

ජ්ල මුලාශ්රය  රක්ෂිත මාමාව  

චන්ිකා වැව  මි ර් 100 (වැේ ඉවුවර් සි ) 

වලවේ ගග  මී ර් 30 (ගං ඉවුරු මායිවම් සි ) 

රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය විසින් පනවා ඇති ජ්ලාය සදහා වන රක්ෂිත මාමාවන්  

i. ජ්ලවශහය  ,ජ්ලය ගලා යන මාර්ගවේ කවර ස්ාානයක් වහෝ මි ර් 25 ක  වඩා පළලක් ඇති 

වපාදු ජ්ල මාර්ගයක් වහෝ ගංඟාවක් නම් ,එම ජ්ල මාර්ගවේ වහෝ ගංඟාවේ ඉවුවර් සි  මී ර් 

වශයයක් තුළ පැතිර පවතින ප්ර60  

ii. ජ්ලවශහය  ,ජ්ලය ගලා යන මාර්ගවේ කවර ස්ාානයක් වහෝ මි ර් 25 ක  වඩා අඩු පළලක් 

ඇති වපාදු ජ්ල මාර්ගයක් වේ නම්  ,එම ජ්ල මාර්ගවේ ඉවුවර් සි  මි ර් 30 ක් තුළ පැතිර 

වශයයපවතින ප්ර  

iii.  ජ්ලවශහය, වැවක්, ජ්ලායයක් වහෝ වපාකුණක් නම් එහි උපරිම ජ්ල සැපයුම් මට් වම් සි  

මි ර් 100 ක් තුළ පැතිර පවතින ප්රවශයය  

 

රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් හා සංවර්ධනය කිරීවම් සංස්ාාව විසින් පනවා ඇති ජ්ලාය සදහා වන 

රක්ෂිත මාමාවන්  

ඇවළහි මතුපි  පළල(මි ර්)  ඇළ ඉවුවර් මායිවම් සි  රක්ෂිතය 

විවෘත ඇළ සදහා (මී ර්) මතුපි  ආවරණය කරන ලද 

ඇළ සදහා (මී ර්) 

1.0 – 1.2  1.0 0.3 

1.3 – 3.0 2.0 1.0 

3.1 – 4.5  2.75 1.0 

4.6 – 6.0  3.5 1.5 

6.1-9.0  4.5 1.5 

9.0  වැඩි  6.5 2.0 

ඉහත රක්ෂිත සම්බන්ධව වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව, මධයම පරිසර අධිකාරිය ,මහවැලි අධිකාරිය, 

වගාවි වස්වා වදපාර්තවම්න්තුව හා පළාත්   පාලන ආයතනය විසින් ප්රකාය කර ඇති දුර ප්රමාණ වමම 

ප්රකායවේ රක්ෂිත ප්රමාණයන්  වැඩි අවස්තාවක එම ආයතනය විසින් ප්රකාය කරනු ලබන රක්ෂිත 

තැබිය යුතුය. 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම් අංක 03 කැණීම් සදහො රක්ෂි  අවයය ො 

ඉදිකිරිම  රක්ෂිත මාමා 

මී ර්  අඩි  

මාර්ග (මාර්ග මධය වර්ඛාවේ සි )  

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ග    

A මාර්ග  45 150 

B මාර්ග 20 66 

C මාර්ග 13 44 

වසසු මාර්ග  7 22 

වපෞශගලික මාර්ග  3 11 

ජ්ල මාර්ග  

ගංගා 10 33 

ඇළ  7 22 

ඉදිකිරීම්  

පාලම් වබෝක්කු  10 33 

තට්ටු වගාඩනැිලි  20 66 

වවනත් වගාඩනැිලි  10 33 

ක්රීඩා පිටි  10 33 

වවනත් ඉදිකිරීම්  3 10 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම් අංක 4 කලොප භොවි යන් (Z oning Metrix) 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

197 

සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම් අංක 05  කලොප සොධක ගණනය කිරීම  

ඝණත්වය මත පදනම් ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රවශය කලාපිකරණය (Density base Embilipitiya 

Zonning Plan) 

වර්ෂ 2030 සදහා වයෝජිත ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්වම් වයෝජිත කලාපිකරණ සැලැස්ම සකස ්

කිරීම ඝණත්වය (Density) මත පදනම්ව සිදුකර ඇත. වමහිදී  ඝණත්වය මුලික කරගත් කලාපිකරණය 

පහතින් දක්වා ඇති මුලික දත්ත විය්වේෂණයන් කිහිපය හා දීර්ඝ ගණනය කිරීම් තුළින් සිදුකර ඇත  

 සංකේපිත සැලැස්ම (concept plan) 

 සංවර්ධන ප්රවණතා අධයයනය (Development Pressure  ) 

 පාරිසරික සන්වේධිතා අධයයනය (Environmental Sensitivity( 

 මාර්ග ඝණත්වය (Integration( 

 ජිවත් වීම  වඩාත් වයෝගය ප්රවශය විය්වේෂණය (Livability ( 

  ජ්ල වපෝෂක ප්රවශය විය්වේෂණය )water catchment ( 

 එක් එක් ප්රවශයය  ආවේණික ලක්ෂණ විය්වේෂණය (Area Prominent charactor Analysis) 

 

සංවර්ධන ප්රවණ ො අධයයනය (Development Pressure  ) 

නගරවේ පවතින සංවර්ධන ප්රවණතාවවේ වයාේතිය හදුනාගැනීම සදහා වමම සංවර්ධන ප්රවණතා 

විය්වේෂණය සිදුකර ඇත. වමහිදී පවතින භුමි භාවිතය, ජ්න ඝණත්වය, ජ්නගහන වර්ධන වේගය, ප්රධාන 

නගර මධයසා්ාන අතර අන්තර් සබධතා, කලාපිය මාර්ග වයාේතිය සමග පහසුවවන් ලගාවියහැකි බව 

(Accessibility) යනාදී මුලික දත්ත කිහිපය පදනම් කරගනිමින් වමම  නගර සංවර්ධන ප්රවණතා අධයයනය  

සිදුකර ඇත. එහිදී එම දත්ත වල පවතින අදාලතාවය අනුව බර තැබීම් සිදුකරමින් ඇඹිලිපිටිය නගර 

සංවර්ධන ප්රවණතා අධයනය සිදුකර ඇත (වගු අංක 1.1 ). 

ඒ අනුව හදුනාගත් සංවර්ධන ප්රවණතා මට් ම  අනුව ඉතා අධික සංවර්ධන ප්රවනතාවයක් වපන්නුම් කර 

ඇත්වත් ඇඹිලිපිටිය නගර මධය ප්රවශයය, උඩවලව  ආශ්රිතව හා තුංකම,කුට්ටිගල,පදලංගල ප්රවශයය 

ආශ්රිතවයි. වම් අනුව සංවර්ධන ප්රවණතාවය නගරය පුරා ඒකාකාරිව වයාේත වීමක් වනාමැති අතර ප්රධාන 

නාගරික මධයස්ාාන කිහිපයක් පදනම් කරගනිමින් තැනින් තැන වයාේතවී ඇති සංවර්ධන ප්රවණතාවයක් 

(scatter Development Trend) හදුනාවගන ඇත. ඊ  අමතර ඇඹිලිපිටිය නගරය හරහා ගමන් ගන්නා 

ප්රධානතම මාර්ගය වන වනානගම මාර්ගය ඔස්වස් වනානගම වදස  ඉතා අධික වනාවුනත් අධික 

මට් මකින් සිදුවන සංවර්ධන වයාේතියක් හදුනාවගන ඇත.(සිතියම් අංක 1.1) 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඒ අනුව වමම සංවර්ධන විය්වේෂණය තුළින් තහවුරු කරගත් නිගමන කිහිපයකි. 

 ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන ප්රවණතාවය ඉතා සි්රවයන්  ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය ප්රවශයය ආශ්රිතව, 

උඩවලව ආශ්රිතව හා  තුංකම,කුට්ටිගල හා පදලංගල  ප්රවශය ආශ්රිතව සිදුවීම. 

 තැනින් තැන සංවර්ධන මට් ම වැඩි ප්රවණතාවයක් වපන්නුම් කලත් එහි ගලායාම වනානගම මාර්ගය 

මුලික කරගනිමින් උඩවලව සි  වනානගම වදස  ඇදියාමක් හදුනාවගන ඇත.  

වගු අංක  1.1 : සංවර්ධන ප්රවණතා අධයයනය  අදාළ බර තැබීම්  

මුලික අගයන්  

(CORE 

VALUES) 

බර  ැබීම්  

(WEIGHT) 

 

PARAMETER 
නිර්ණොයක  
VALUES 

බර  ැබීම්  
SCORE 

භුමි භාවිතය  
Land use 

 

20 Land use 

distribution 
Built up 
Vegetation 
Hydro 
other 

5 
3 
2 
1 

පහසුවවන් 
ලගාවියහැකි 
බව  
Accessibility 

30 Tendency to 

accessibility of 

transport 

network 

Major Roads (A 

Roads)  
Minor Roads (B 

Roads) 
Other Roads (C 

Roads, jeep/Cart 

track)  

(0-1km)         5  
(1-2km)         4 
 (2-3km)         3  
(0-1km)          5 
 (1-2km)         4 
 (2-2.5km)      3  
(0-200m)         5  
(200-300m)     4 
 (300-500m)    3 

ජ්න ඝණත්වය  
Population 

density 

10 Density <218 
294 
497 
1047 
2515< 

1 
2 
3 
4 
5 

ජ්නගහන 
වර්ධන වේගය  
Population 

growth rate 

10 Rate  <-0.003 
0.006 
0.014 
0.029 
0.07 

1 
2 
3 
4 
5 

කලාපිය 
සබධතා  
Local 

connectivity 

30 Hierarchical 

level of town 

centers 

Level 1 town 

center  
Level 2 town 

center  
Level 3 town 

center 

3 
2 
1 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

සිතියම් අංක  1.1 : සංවර්ධන ප්රවණතාවය  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

පොරිසරික සන්වේධි ොවය (Environmental Sensitivity) 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රවශයය තුළ පවතින භුමි භාවිතයන්  අනුව 27%ක භුමි ප්රමාණයක් කුඹුරු වලසද 

6% ක් ජ්ල මුලාශ්ර හදුනාවගන ඇත. වම් අනුව වමම භුමි ප්රවශයය තුළ කුඹුරු, වැේ, ගංගා, ඇළ මාර්ග, වගුරු 

බිම් ආදී සංවේදී පරිසර පශශතියකින් සමන්විතව පවතින බැවින් පාරිසරික සංවේධිතාව විය්වේෂණය සිදුකර 

ඇත. 

වගු අංක  1.2 : පාරිසරික සන්වේධිතාවය බර තැබීම්  

මුලික අගයන්  

(CORE 

VALUES) 

බර  ැබීම්  

(WEIGHT) 

 

PARAMETER 
නිර්ණොයක  
VALUES 

බර  ැබීම්  
SCORE 

භුමි භාවිතය  
Land use 

 

10 Land use 

distribution 
Hydro 

Mash land & wetland 

paddy 

Vegetation 
other 

5 
4 
4 

4 

3 

1 

ජ්ලාශ්ර  
Hydro 

20 Water bodies 

and their 

reservation 

areas 

Buffer Distance 

Walawe River(30m) 

Main Canals (15m)          

Other water bodies (10m)          

5  
4 
3  

වැේ  
Tanks 

30 Tank 

reservations  
Buffer Distance 

Udawalawa Tank (150m)   

Chandrika Tank (100m)   

Ridiyagama Tank(100m)   
Other Small scale Tanks 

(30m)     

5 
 
4 
4 
 
3 

 

Vegetation  
30 Vegetation 

cover 

Paddy 

Forest 

Scrub 

Croup 

5 

4 

3 

2 

 

Contour  

10 Slop  m 

5-80 

80-135 

135-190 

190-255 

255-350 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වම් අනුව ඉහත වගු අංක   සදහන් දත්ත විය්වේෂණවයන් තහවුරු කරගත් නිගමනයන් කිහිපයකි 

අධිසංවේධි ප්රවශය වබාවහාමයක් නාගරික බල ප්රවශය මාමාවවන් පි ත පිහි ා තිබීම  

නාගරික බල ප්රවශයය තුළ චන්ිකා වැව ආශ්රිත ප්රවශයය, වලවේ ගග ආශ්රිත ප්රවශයය හා වමාරකැටිය 

ආශ්රිත ප්රවශය කිහිපයක් අධි සංවේදී ප්රවශය වලස නිරුපණය වීම (සිතියම් අංක1.2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිතියම් අංක 1. 2: පාරිසරික සංවේධිතා විය්වේෂණය  

පොරිසරික සංවේධි ො  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

Livability (ජිවත් ීමට වඩොත් වයෝගය ප්රවීය විය්වේෂණය) 

වමම නගරවේ පවතින යටිතල පහසුකම් අනුව නගරවාමාන්  වාසය කිරීම  වඩාත් වයෝගය සා්ාන 

හදුනාගැනීම සදහා වමම දත්ත විය්වේෂණය සිදුකර ඇත. වමහිදී ප්රධාන වලස පානීය ජ්ල සැපයුම, විදුලිය 

සැපයුම, ඒ ආශ්රිත වයෝජිත නව වයාපෘති, ප්රධාන මාර්ග හා අවනකුත් මාර්ග සදහා පවතින දුර, පාසේ හා 

වරෝහේ වල පිහිටීම් හා ඒවාවයන් ආවරණිත වපෝෂක ප්රවශය, පවතින භුමි භාවිතය, වයෝජිත නව වයාපෘති 

ආදී දත්ත පිළිබද විය්වේෂණය තුළින් වමම විය්වේෂණය සිදුකර ඇත. 

වගු අංක  1.3: ජිවත් වීම  වඩාත් වයෝගය ප්රවශය විය්වේෂණය සදහා අදාළ බර තැබීම්  

මුලික අගයන්  

(CORE 

VALUES) 

බර  ැබීම්  

(WEIGHT) 

 

PARAMETER 
නිර්ණොයක  
VALUES 

බර  ැබීම්  
SCORE 

භුමි භාවිතය  
Land use 

 

10 භූමී භාවිතය  
Land use 

distribution 

Built up 
Vegetation 
Hydro 
other 

5 
4 
3 

2 

විදුලිය  
Electricity 

30 විදුලි සැපයුම් 
වයාේතිය  
Electricity 

Distribution  

Electricity Line (distance -km) 

33Kv 

19-9 

9-5 

5-2 

2-1 

1> 

 
5 

4 

3 

2 

1 

පානීය ජ්ලය  
Drinking 
Water 

30 ජ්ල සැපයුම  
Water supply 

network 

Water supply network (distance -

km) 

12-7 

7-3 

3-2 

2-1 

1> 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

වරෝහේ  
Locations of 

Hospitals 

20 වපෝෂක ප්රවශයය  
Catchment area 

Embilipitiya District General 

Hospital -20km 

Divisional Hospital- 5km 

Ayurveda Hospital – 5km 

Poli clinic pvt Hospital – 5km 

Other Private Hospitals – 3km 

5 

 

4 

3 

2 

1 

පාසේ  
Locations of 

Schools 

10 වපෝෂක ප්රවශයය  
Catchment area 

Distance of School Locations-km 

1AB –(4km) 

2 (3km) 

1C(1km) 

 

 

 

 

5 

4 

3 

ප්රවේයය  
Accessibility 

 Road Network Major Roads (A Roads) -1Km 
Minor Roads (B Roads) – 500km 
Other Roads (C Roads, jeep/Cart 

track)              -200km 

5 

4 

 

3 
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වම් අනුව නාගරික බල ප්රවශයය තුළ ජීවත්වීම  වඩාත් සුදුසු ප්රවශය සිතියම් අංක මින් නිරුපණය කර 

ඇත. 

 

සිතියම් අංක  1.3: ජ්නාවාසය  වයෝගය ප්රවශය විය්වේෂණය  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඉහත සදහන් කළ ප්රධාන දත්ත විය්වේෂණයන් තුන මින් ලබාගන්නා ලද ප්රතිලල විය්වේෂණය 

(overlap) කිරීම තුළින් වමම නගරය තුළ පවතින ඝණත්ව වයාේතිය හදුනාවගන ඇත.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 Very low 

2 low 

3 moderate 

4 high 

5 Very high 

සිතියම් අංක  1.4: අගයන් ලකුණු කරන ලද සංවර්ධන ප්රවණතා සිතියම  
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1 Very low 

2 low 

3 moderate 

4 high 

5 Very high 

සිතියම් අංක  1.3: අගයන් ලකුණු කරන ලද ජීවත්වීම  වයෝගය ප්රවශය විය්වේෂණය  
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1 Very low 

2 low 

3 moderate 

4 high 

5 Very high 

පරිසර සංවේධිතා  

සිතියම් අංක  1.4: අගයන් ලකුණු කරන ලද පරිසර සංවේධිතා විය්වේෂණය  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඉහත සදහන් කරන ලද දත්ත විය්වේෂණ ප්රතිලල එකිවනන ප්රධාන දත්ත විය්වේෂණයන් වදක බැින් 

වගන  සංසන්දනය කරමින් ඉදිරි සංවර්ධන කාර්යයන් සදහා වඩා සුදුසු භුමි භාවිතයන් හදුනාවගන ඇත. 

Sensitivity Analysis & Livability Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensitivity Analysis 

-Very High 

-High 

-Moderate 

-Low 

-Very Low 

Livability Analysis 

5 – Very High 

4 – High 

3 – Moderate 

2 – Low 

1 – Very Low 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

Development Pressure Analysis & Livability Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වම් අනුව සියලු දත්ත වියව්ේෂණයන් හා අවස්ාා නව ප්රවණතා සියේල ඇතුළත් කරමින් එම එකිවනක 

ප්රවශය තුල පවතින නව අවස්ාා අතර පවතින සබදතාවල යක්තිමට් ම් හදුනාවගන ඇත. තවද වර්ෂ 2030 

වනවි  අවේක්ෂිත නගර සංවර්ධන දැක්ම වවත ලගාවීම අවේක්ෂා කරගනිමින් ලබාගන්නා ලද දත්ත 

විය්වේෂණ වතාරතුරු වල  ආදාලව ප්රධාන කලාප හදුනාවගන ඇත. 

  

 

 

 

 

Development Pressure Analysis 

-Very High 

-High 

-Moderate 

-Low 

-Very Low 

Livability Analysis 

5 – Very High 

4 – High 

3 – Moderate 

2 – Low 

1 – Very Low 
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Sensitivity Analysis & Livability Analysis & Potential Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Livability Analysis 

 

     

 

 

 

 

1 Very low 

2 low 

3 moderate 

4 high 

5 Very high 

Very High 

High 

Moderate 

Low 

Very Low 

Sensitivity Analysis 

High Connectivity 

Low Connectivity 

Proposed Industrial zone 

Udawalawa Tourism zone 

Ongoing Southern Highway 
Expansion 

Existing Industrial zone 

Economic center 

Watiya Interchange 

Ongoing Kawanthissa Lake park project 

Embilipitiya Public fair 

Thunkama Fair 

Tourism hotels 

Kuttigala Fair 

City center Commercial zone 
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Identified Main Density Zones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udawalawa Tourism zone 

Ongoing Southern Highway 
Expansion 

Economic center 

Watiya Interchange 

Embilipitiya Public fair 

City center Commercial zone 

Existing Industrial zone 

Proposed Industrial zone Kuttigala Fair 

Thunkama Fair 

Ongoing Kawanthissa Lake park project 

Tourism hotels 

Very High Density Zone 

High Density Zone 

Intermedium Density 
Zone 
Low Density Zone 

Environment Protective Zone 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 වම් අනුව ඉහත සිදුකරන ලද ප්රධාන දත්ත විය්වේෂණයන් තුළින් හදුනාගන්නා ලද ප්රධාන ඝනත්ව කලාප 

පහකි.  

කලාපිකරණය  අනුව අවේක්ෂිත වන්වාසික හා සංසරණ ජ්නගහනය  

සබරගමුව පළාවත් වදවන වපළ නගරයක් වලස හදුනාවගන ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරය  මා්ර සංවර්ධනයක් 

වපන්නුම් කරමින් පවතින නගරයක් වලස හදුනාවගන ඇත. කෘෂිකාර්මික කලාපයක  අයත් කෘෂිකාර්මික 

නගරයක් වුවත් කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිත වමන්ම වාණිජ් ක යුතු සදහා සුවිවය්ෂී වූ නගරයක් වලස වමම 

නගරය හදුනාවගන ඇත. 

කෘෂිකාර්මික ක යුතු හා ඒ ආශ්රිත වාණිජ් ක යුතු, බැංකු හා මුලය ක යුතු, ආයතනික , අධයාපනික, 

වසෞඛය ආදී වබාවහෝ වස්වාවන් රාශියක් ලබාගැනීම සදහා වමම නගරය  වදනිකව වබාවහෝ පිරිසක් 

පැමිවණ. වමම පිරිස ප්රධාන වයවයන් වස්වා ලබාගැනීම  පැමිවණන්නන් හා වැඩකරන ජ්නගහනය වලස 

වර්ගීකරණය කළ හැක. 

වමහිදී නාගරික වැඩකරන ජ්නගහන හා වස්වා ලබාගැනීම  පැමිවණන ජ්නතාව පිළිබද වතාරතුරු සම්පත් 

පැතිකඩ ආදී දත්ත වේඛනයන්, රාවාහන සමීක්ෂණ, සංචාරක වාර්තා ආදී වලස විය්වේෂණයන් රාශියක් 

සිදුකරමින් හදුනාවගන ඇත. වමම හදුනාගත් සංසරණ ජ්නගහනය වර්ෂ 2030 වනවි  අවේක්ෂිත සංවර්ධන 

ක යුතු වල  අනුව වැඩිවන අයුරු පුවරෝකානය කරමින් කලාපියව අවේක්ෂිත සංසරණ ජ්නගහනය 

හදුනාවගන ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගු අංක  1.4 : සංසරණ ජ්නගහනය  2017  

  
 commuter population 

Commercial 133118 

Institutional 87218 

Industry 18477 

Tourism 22968 

Total  261781 
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Existing commuter population 230781 

Existing Residential population 99138 

Ex-com-pop & ex pop ratio 2.327876294 

  2.3 : 1 

    

2030 forecast population 120440 

2030 Expected commuter population   
325188 assume commuter population will increase 2.7 

of residential population 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගු අංක  1.5 : වර්ෂ 2030 දී අවේක්ෂිත සංසරණ ජ්නගහනය  

  

Existing 
commuter 
population 2017% 2030% 

Very High density Commercial 
Cluster 81499.4 30.5 39 

High density urban cluster I 45368.7 17.2 13 

High density urban cluster II 26031.9 10.3 8 

Moderate density tourism cluster  46240.9 17.6 15 

Moderate density agriculture 
cluster 18877.0 7.2 5 

Moderate density industries cluster 9026.0 3.6 10 

moderate density Mix Residential 
cluster 14617.1 5.8 5 

Moderate density Residential 
cluster  5885.2 2.3 3 

low density conservation cluster 14234.9 5.5 2 

        

  261781 100 100 
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වගු අංක  1.6 : එක් එක් කලාප සදහා අවේක්ෂිත සංසරණ ජ්නගහනය  

 

  2030%  Population  

Commercial Cluster I 39 117429 

High density urban cluster I 13 39143 

High density urban cluster II 8 24088 

Moderate density tourism cluster  15 45165 

Moderate density agriculture 
cluster 

5 15055 

Moderate density industries 
cluster 

10 30110 

moderate density Mix Residential 
cluster 

5 15055 

Moderate density Residential 
cluster  

3 9033 

low density conservation cluster 2 6022 

Total 
 

    

100 301100 

 

එක් එක් කලාපය සදහා අවේක්ෂිත සංසරණ ජ්නගහනය  අනුව අවයය ඉඩ ප්රමාණයන් ගණනය කරමින් 

කලාපිකරණ සාධකය වසායාවගන ඇත.  

වගු අංක  1.7 : එක් එක් භාවිතයන් අනුව එක් පුශගලවයක් සදහා වවන්වන ඉඩ ප්රමාණය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity Type Average 
Per Capita 
Space 
(Sq.m) 

Retail / Wholesale 20 

Tourism 40 

Private Office 30 

Industrial 60 

Institutional 25 
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වගු අංක  1.8 : භාවිතයන්  අනුව සංසරණ ජ්නගහනය සදහා අවයය ඉඩ ප්රමාණයන්  

 

 

  

 
Comme
rcial 
populati
on sqm 

Instituti
onal 
populati
on sqm 

Industr
ial 
popula
tion sqm 

Touris
m 
popula
tion sqm 

Very High 
density 
Commercial 
Cluster 111605 

2232090
.432 6341 

15852
9.2 1268 

76093.9
92 7609 

30437
6 

High density 
urban 
cluster I 27478 

549567.
72 9300 

23250
9.4 2198 

131896.
2528 3297 

13189
6.3 

High density 
urban 
cluster II 4423 

88451.1
36 20032 

50078
9.5 520 

31218.0
48 1040 

41624
.06 

Moderate 
density 
tourism 
cluster  13170 

263402.
28 9756 

24389
1 1463 

87800.7
6 24389 

97556
4 

Moderate 
density 
agriculture 
cluster 8943 

178853.
4 4553 

11381
5.8 2276 

136578.
96 487 

19511
.28 

Moderate 
density 
industries 
cluster 1626 32518.8 650 

16259
.4 30242 

1814549
.04 0.0 0 

moderate 
density Mix 
Residential 
cluster 1463 

29266.9
2 9983 

24958
1.8 3252 

195112.
8 1560 

62436
.1 

Moderate 
density 
Residential 
cluster  2058 

41168.8
008 4507 

11267
7.6 2527 

151602.
6456 6634 

26535
.34 

low density 
conservatio
n cluster 1301 

26015.0
4 3707 

92678
.58 195 

11706.7
68 1300 

52030
.08 

total 172067 
3441334

.529 68829 
17207

32 43943 
2636559

.266 40349 
16139

73 
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වගු අංක  1.9: ප්රධාන භාවිතයන්  අනුව අවේක්ෂිත සම්පුර්ණ ඉඩ ප්රමාණය  

 

  Residential  Commercial Institutional Industry Tourism 

Total 
Required 

space(Total 
allowable 

lands) 

Very High density 
Commercial Cluster 851017.9749 2232090.432 158529.2 76093.99 304376 3622107.517 

High density urban 
cluster I 1458150.356 549567.72 232509.4 131896.3 131896.3 2504020.002 

High density urban 
cluster II 818216.4256 88451.136 500789.5 31218.05 41624.06 1480299.194 

Moderate density 
tourism cluster  1820485.989 263402.28 243891 87800.76 975564 3391144.029 

Moderate density 
agriculture cluster 3942260.284 178853.4 113815.8 136579 19511.28 4391019.724 

Moderate density 
industries cluster 791489.2372 32518.8 16259.4 1814549 0 2654816.477 

moderate density Mix 
Residential cluster 9785188.122 29266.92 249581.8 195112.8 62436.1 10321585.73 

Moderate density 
Residential cluster  8333112.127 41168.8008 112677.6 151602.6 26535.34 8665096.556 

low density 
conservation cluster 2310079.485 26015.04 92678.58 11706.77 52030.08 2492509.953 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zoning Factor = Total Allowable Floor Area in zone 

Developable land in the Zone 
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වගු අංක  1.10: කලාපිකරණ සාධකය  

 

 zone 

Total Required 
space(Total 

allowable lands) 
developable 

lands 
zone factor 
  

Commercial zone I 3622107.517 1328562.45 2.726336 3 

Commercial zone I I 2504020.002 1649988.95 1.517598 2 

Admin Zone 1480299.194 674151.24 2.195797 2.2 

Tourism Zone 3391144.029 5505517.47 0.615954 0.6 

Agriculture Zone 4391019.724 9628124.26 0.456062 0.5 

Industrial Zone 2654816.477 3508476.24 0.756686 0.8 

Mix Residential Zone 10321585.73 21827048.39 0.472881 0.5 

Residential Zone 8665096.556 18951555.26 0.457224 0.5 

Green Protected Zone 2492509.953 7172354.52 0.347516 0.3 
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කලාප සාධක අගයන්  අනුව වර්ණ ගන්වා ඇති සිතියම පහත සිතියම් අංක 10.7 මින් නිරූපණය වේ. 

සිතියම් අංක 1.7:ඝණත්වය අනුව කලාපිකරණය  
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ඇමුණුම් අංක 06 කලොප මොයිම්  
 

වගු අංක 6.1 වාණිජ් කලාපය I 

වාණිජ් කලාපය I සිතියම  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

කලාප මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT NUMBER POINT_X(E) POINT_Y(N) 

1 80.84665 6.336291 

3 80.84665 6.33591 

4 80.84664 6.335294 

5 80.84731 6.334744 

6 80.84813 6.33421 

7 80.84872 6.333684 

8 80.84915 6.333204 

10 80.84984 6.33261 

11 80.84949 6.332236 

13 80.84906 6.331096 

14 80.84915 6.330409 

14 80.84891 6.331796 

15 80.84921 6.329323 

16 80.8492 6.328515 

17 80.84919 6.328084 

18 80.84919 6.327679 

19 80.84965 6.327184 
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20 80.8503 6.326694 

21 80.85124 6.326005 

22 80.85225 6.325291 

23 80.85265 6.324585 

24 80.85332 6.324517 

25 80.85446 6.323721 

26 80.85521 6.323206 

27 80.85588 6.322856 

28 80.85637 6.322654 

30 80.8567 6.323013 

31 80.85728 6.323629 

32 80.85763 6.324097 

33 80.85775 6.324359 

34 80.85805 6.324998 

35 80.85829 6.325526 

36 80.85893 6.326987 

37 80.85935 6.327753 

38 80.85986 6.328348 

40 80.85932 6.328947 

41 80.85899 6.329297 

42 80.85906 6.329561 

43 80.85932 6.330186 

44 80.85982 6.331428 

46 80.86023 6.332363 

47 80.86051 6.332764 

48 80.8609 6.332986 

49 80.86145 6.333156 

50 80.86206 6.333167 

53 80.86227 6.333327 

55 80.86279 6.33329 

56 80.86337 6.333323 

57 80.864 6.334055 

58 80.86475 6.334895 

59 80.86517 6.335341 

60 80.86511 6.335961 

61 80.8654 6.335974 

62 80.86561 6.336392 

64 80.86558 6.336908 

66 80.86555 6.337288 

68 80.86492 6.337185 

71 80.86409 6.337117 

72 80.86366 6.337089 

73 80.86365 6.337087 

74 80.86333 6.337034 

76 80.86271 6.336978 
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78 80.86238 6.337173 

81 80.8623 6.337611 

83 80.8623 6.338213 

84 80.8619 6.338079 

85 80.86125 6.337801 

86 80.86081 6.337484 

87 80.86041 6.337136 

89 80.85993 6.336529 

90 80.85964 6.336556 

91 80.85892 6.336502 

92 80.85853 6.336143 

93 80.85815 6.335894 

94 80.85795 6.33589 

95 80.85745 6.33586 

96 80.85672 6.335549 

97 80.85575 6.335222 

98 80.8549 6.335111 

99 80.85442 6.335094 

100 80.8542 6.334971 

102 80.85335 6.33527 

103 80.85377 6.33568 

104 80.85386 6.336212 

105 80.85398 6.336555 

106 80.85383 6.336865 

107 80.8535 6.336865 

108 80.85297 6.336836 

109 80.85237 6.336818 

110 80.85167 6.336711 

111 80.8507 6.336567 

112 80.85003 6.336405 

113 80.84975 6.336388 

114 80.84959 6.33674 

115 80.84873 6.336864 

116 80.84865 6.33638 

117 80.84833 6.335981 

118 80.84778 6.33608 
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වගු අංක 6.2: වාණිජ් කලාපය II 

වාණිජ් කලාපය II සිතියම  

 

මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT NUMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.83792 6.335375 

2 80.83867 6.335665 

3 80.84095 6.336738 

4 80.84236 6.336944 

5 80.84409 6.336799 

6 80.84564 6.336715 

7 80.8464 6.336349 

8 80.84665 6.33591 

9 80.84664 6.335294 

10 80.84731 6.334744 

11 80.84813 6.33421 

12 80.84872 6.333684 

13 80.84915 6.333204 

14 80.84961 6.332734 

16 80.84949 6.332236 

17 80.84889 6.331923 

18 80.84906 6.331096 
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19 80.84915 6.330409 

20 80.84921 6.329323 

21 80.8492 6.328515 

23 80.84919 6.327679 

24 80.84965 6.327184 

25 80.8503 6.326694 

26 80.85124 6.326005 

27 80.85225 6.325291 

28 80.85265 6.324585 

30 80.85164 6.323622 

32 80.85092 6.322958 

33 80.85037 6.322421 

34 80.84975 6.321838 

36 80.84901 6.321073 

37 80.84833 6.320626 

41 80.84757 6.320154 

44 80.84793 6.319737 

46 80.84732 6.318728 

47 80.84689 6.318123 

49 80.84613 6.317108 

51 80.84509 6.317707 

53 80.8445 6.31789 

55 80.84427 6.317482 

58 80.844 6.319285 

59 80.8448 6.320443 

60 80.84548 6.321423 

61 80.84602 6.322206 

62 80.84749 6.324204 

63 80.84822 6.325189 

64 80.84854 6.32561 

66 80.84767 6.326016 

67 80.84691 6.326146 

68 80.84629 6.3262 

70 80.84602 6.327509 

71 80.84581 6.328336 

72 80.84564 6.329079 

73 80.84547 6.330061 

74 80.8454 6.331409 

75 80.8458 6.331886 

76 80.84604 6.332663 

77 80.84579 6.333833 

79 80.8452 6.334936 

80 80.84455 6.335167 

81 80.84406 6.335163 

83 80.84339 6.334642 
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84 80.84287 6.334563 

85 80.84225 6.334013 

86 80.84111 6.333793 

87 80.84061 6.334055 

88 80.84018 6.333653 

89 80.84024 6.332897 

90 80.83968 6.332163 

91 80.83851 6.332504 

92 80.83835 6.333318 

93 80.83828 6.334283 

96 80.8567 6.323013 

97 80.85728 6.323629 

98 80.85763 6.324097 

100 80.85805 6.324998 

101 80.85829 6.325526 

102 80.85893 6.326987 

103 80.85935 6.327753 

104 80.85986 6.328348 

106 80.85932 6.328947 

107 80.85899 6.329297 

109 80.85932 6.330186 

111 80.85991 6.331632 

112 80.86023 6.332363 

113 80.86051 6.332764 

114 80.8609 6.332986 

115 80.86145 6.333156 

117 80.86228 6.333142 

121 80.86279 6.33329 

123 80.86342 6.333181 

125 80.86384 6.33216 

126 80.86392 6.331696 

128 80.8641 6.331163 

130 80.86372 6.330035 

131 80.86339 6.329173 

132 80.86314 6.328492 

134 80.86309 6.327917 

136 80.86323 6.327158 

137 80.86416 6.32698 

138 80.8647 6.326818 

140 80.86495 6.325899 

142 80.86556 6.326118 

143 80.86557 6.325368 

144 80.86563 6.324635 

146 80.86599 6.324056 

147 80.8666 6.324422 
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149 80.86687 6.324057 

150 80.86788 6.324046 

152 80.86794 6.32322 

153 80.86808 6.322021 

154 80.86803 6.320924 

155 80.868 6.319889 

156 80.86769 6.320053 

157 80.867 6.32022 

158 80.86648 6.320483 

159 80.86589 6.32079 

160 80.86487 6.321478 

161 80.86424 6.321732 

162 80.86318 6.322314 

163 80.86209 6.322919 

164 80.86146 6.323325 

165 80.86105 6.323013 

166 80.86073 6.322447 

167 80.86046 6.321842 

168 80.8606 6.321378 

171 80.86048 6.320387 

172 80.85939 6.321012 

173 80.85847 6.321698 

174 80.85777 6.321973 

174 80.85778 6.321967 

175 80.85653 6.322334 

176 80.86058 6.321392 

177 80.86317 6.322314 

179 80.84427 6.317482 

180 80.84322 6.318188 

183 80.86285 6.337087 

185 80.86341 6.337806 

186 80.8639 6.338023 

187 80.86445 6.338404 

189 80.86523 6.338715 

190 80.86611 6.33886 

191 80.86733 6.338846 

192 80.86794 6.338773 

193 80.86872 6.338752 

194 80.86958 6.338934 

195 80.87002 6.338949 

197 80.87007 6.337948 

198 80.87061 6.338023 

199 80.87117 6.338105 

200 80.8719 6.338488 

201 80.87256 6.338797 
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202 80.87348 6.339141 

203 80.87475 6.339468 

204 80.87523 6.339524 

206 80.87685 6.339364 

207 80.87685 6.340349 

208 80.87781 6.34032 

209 80.87881 6.340316 

210 80.87944 6.340207 

211 80.87938 6.33965 

212 80.8794 6.338623 

214 80.8805 6.338519 

215 80.88102 6.338456 

216 80.88148 6.338421 

219 80.8825 6.33817 

222 80.88249 6.337221 

225 80.88154 6.337441 

227 80.88076 6.337625 

228 80.87987 6.33781 

229 80.8791 6.337896 

230 80.87838 6.337921 

231 80.87775 6.337945 

232 80.87708 6.337974 

233 80.87621 6.338011 

234 80.87556 6.338033 

236 80.87467 6.338058 

237 80.87406 6.33803 

238 80.87356 6.337825 

239 80.87247 6.337368 

240 80.87113 6.336829 

241 80.87015 6.336439 

242 80.86936 6.336301 

243 80.86825 6.336196 

244 80.86761 6.336146 

245 80.86639 6.336035 

246 80.86582 6.336001 

249 80.8656 6.336678 

251 80.86555 6.337195 

254 80.86492 6.337185 

256 80.8644 6.337138 

262 80.86366 6.337089 
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වගු අංක 6.3: ආයතනික කලාපය 

ආයතනික කලාපය සිතියම  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මායිම් - භූ ඛණඩාංක  
POINT NUMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.84224 6.316985 

2 80.84324 6.318188 

3 80.84322 6.318188 

4 80.844 6.319285 

5 80.8448 6.320443 

6 80.84548 6.321423 

7 80.84602 6.322206 

8 80.84771 6.324505 

9 80.84822 6.325189 

10 80.84854 6.32561 

11 80.83837 6.313281 

12 80.83827 6.314798 

13 80.83819 6.316395 

14 80.8402 6.323173 

15 80.84369 6.325908 

16 80.84691 6.326146 

17 80.84767 6.326016 

18 80.84749 6.324204 

19 80.83882 6.313641 

20 80.84834 6.325715 

21 80.83987 6.314607 

22 80.84119 6.315946 

23 80.84618 6.326217 

24 80.84558 6.326227 
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25 80.84487 6.326137 

26 80.84253 6.325308 

27 80.84182 6.324812 

28 80.84102 6.324206 

29 80.8402 6.323166 

30 80.83983 6.322598 

31 80.83917 6.321602 

32 80.83877 6.320574 

33 80.83851 6.319643 

34 80.83823 6.318256 

35 80.8383 6.314128 

36 80.83834 6.313522 
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වගු අංක 6.4: සංචාරක වස්වා කලාපය 

සංචාරක වස්වා කලාපය  

 

මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT NUMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.80342 6.402322 

2 80.8031 6.403154 

3 80.80267 6.404267 

4 80.80167 6.406011 

5 80.80095 6.407223 

6 80.79986 6.40816 

7 80.79767 6.40985 

8 80.79635 6.410877 

9 80.79669 6.41156 

10 80.79756 6.414603 

11 80.80171 6.417002 

12 80.80431 6.418084 

13 80.80732 6.419404 

14 80.80994 6.420334 

15 80.81306 6.421178 

16 80.81524 6.422684 

17 80.81708 6.424064 
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18 80.82039 6.424661 

19 80.82315 6.424849 

20 80.82625 6.424978 

21 80.83042 6.42519 

22 80.83323 6.425533 

23 80.83509 6.426208 

24 80.83781 6.42721 

25 80.84085 6.428296 

26 80.84103 6.426793 

27 80.83913 6.425286 

28 80.83843 6.423953 

29 80.83808 6.422688 

30 80.83875 6.420662 

31 80.83958 6.420322 

32 80.84015 6.419598 

33 80.84089 6.419093 

34 80.84003 6.417197 

35 80.8389 6.416421 

36 80.83431 6.4137 

37 80.83386 6.410308 

38 80.83226 6.406653 

39 80.83082 6.406201 

40 80.82774 6.409402 

41 80.82577 6.411046 

42 80.82363 6.410396 

43 80.82233 6.409814 

44 80.82208 6.409208 

45 80.82151 6.40747 

46 80.82095 6.405935 

47 80.82047 6.405615 

48 80.81968 6.403847 

49 80.81096 6.404056 

50 80.80886 6.404255 

51 80.80488 6.402999 

52 80.82039 6.404436 

53 80.82015 6.403729 

54 80.80707 6.403585 

55 80.8136 6.404762 

56 80.81593 6.404942 

57 80.81716 6.404574 

58 80.81823 6.403895 

59 80.82011 6.404463 

60 80.8208 6.405525 

61 80.82699 6.410357 

62 80.82842 6.408569 

63 80.82963 6.407042 
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64 80.83303 6.408164 

65 80.83335 6.408964 

66 80.83415 6.412593 

67 80.83494 6.413615 

68 80.83613 6.414011 

69 80.8378 6.41571 

70 80.84031 6.417932 
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වගු අංක 6.5:  කෘෂි වස්වා කලාප සිතියම 

කෘෂි වස්වා කලාප සිතියම  
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මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT NUMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.933 6.239334 

2 80.93451 6.241603 

3 80.93608 6.243796 

4 80.9296 6.250439 

5 80.92749 6.253637 

6 80.93087 6.255367 

7 80.93615 6.259516 

8 80.93713 6.260812 

9 80.93529 6.262264 

10 80.93647 6.26429 

11 80.93716 6.266847 

12 80.93506 6.270415 

13 80.93284 6.271197 

14 80.92834 6.275892 

15 80.92504 6.27783 

16 80.92174 6.277552 

17 80.9203 6.279491 

18 80.91614 6.285681 

19 80.91589 6.287805 

20 80.91836 6.289906 

21 80.9158 6.289774 

22 80.91416 6.290381 

23 80.91235 6.291007 

24 80.9073 6.292113 

25 80.9054 6.293781 

26 80.90383 6.294939 

27 80.90263 6.296034 

28 80.90006 6.295757 

29 80.89841 6.296742 

30 80.89835 6.295436 

31 80.89842 6.293814 

32 80.89682 6.292583 

33 80.89455 6.296041 

34 80.89502 6.294351 

35 80.90961 6.291731 

36 80.91556 6.283302 

37 80.91865 6.280977 

38 80.92281 6.278175 

39 80.92985 6.274065 

40 80.9309 6.273411 

41 80.93652 6.26868 
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42 80.93448 6.257617 

43 80.93103 6.248528 

44 80.93297 6.246676 

45 80.93459 6.245201 

46 80.93065 6.239913 

47 80.9289 6.239295 

48 80.92703 6.238784 

49 80.92498 6.240371 

50 80.92288 6.242898 

51 80.9207 6.245457 

52 80.9192 6.246924 

53 80.91672 6.249314 

54 80.91487 6.251327 

55 80.91222 6.254057 

56 80.91016 6.252059 

57 80.90742 6.250078 

58 80.9058 6.248774 

59 80.90368 6.248117 

60 80.90251 6.247174 

61 80.90108 6.246808 

62 80.89984 6.247907 

63 80.89821 6.249349 

64 80.89649 6.252376 

65 80.89612 6.253951 

66 80.89432 6.252705 

67 80.89362 6.25607 

68 80.89204 6.258742 

69 80.89053 6.259303 

70 80.88387 6.262969 

71 80.88567 6.265575 

72 80.88716 6.266552 

73 80.88656 6.267417 

74 80.88562 6.268969 

75 80.88464 6.270481 

76 80.88328 6.273117 

77 80.88283 6.27606 

78 80.88676 6.275949 

79 80.89064 6.293035 

80 80.89278 6.295377 

81 80.88675 6.277859 

82 80.88492 6.276001 

83 80.88753 6.26092 

84 80.89306 6.257481 

85 80.89364 6.256019 

86 80.89728 6.250743 
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87 80.88808 6.29149 

88 80.88612 6.289134 

89 80.88672 6.285203 

90 80.88688 6.282069 
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වගු අංක 6.6: කර්මාන්ත කලාපය සිතියම 

කර්මාන්ත කලාපය සිතියම  

 

මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT NUMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.85867 6.287248 

2 80.85774 6.287249 

3 80.85678 6.2882 

4 80.85542 6.28991 

5 80.85475 6.290299 

6 80.85357 6.292022 

7 80.85102 6.292012 

8 80.84934 6.29219 

9 80.84578 6.293111 

10 80.86743 6.27265 

11 80.86733 6.273606 

12 80.8644 6.273958 

13 80.86355 6.275314 

14 80.86327 6.276427 

15 80.86304 6.277253 

16 80.8628 6.278039 
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17 80.86253 6.279093 

18 80.86219 6.280205 

19 80.86192 6.281197 

20 80.85949 6.287228 

21 80.85946 6.286036 

22 80.85947 6.285287 

23 80.86141 6.283453 

24 80.86166 6.282323 

25 80.86601 6.273804 

26 80.86686 6.272447 

27 80.86572 6.272571 

28 80.86388 6.272687 

29 80.86123 6.273021 

30 80.85914 6.273152 

31 80.85755 6.273488 

32 80.85692 6.273629 

33 80.85596 6.273708 

34 80.85464 6.274695 

35 80.85371 6.274318 

36 80.85327 6.274377 

37 80.85166 6.274629 

38 80.85046 6.274392 

39 80.84923 6.273955 

40 80.84858 6.272639 

41 80.84715 6.27254 

42 80.84642 6.271454 

43 80.84439 6.271307 

44 80.84257 6.27141 

45 80.84262 6.273494 

46 80.84276 6.276022 

47 80.84128 6.278778 

48 80.84009 6.281191 

49 80.83875 6.283166 

50 80.83654 6.286728 

51 80.83555 6.287891 

52 80.83467 6.288736 

53 80.8351 6.289273 

54 80.83553 6.289922 

55 80.836 6.290849 

56 80.8371 6.289746 

57 80.83782 6.289048 

58 80.83914 6.28777 

59 80.83996 6.289267 

60 80.84023 6.289995 

61 80.84088 6.290788 
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62 80.84232 6.291859 

63 80.844 6.29306 

64 80.84577 6.293111 

65 80.84661 6.292911 

66 80.84788 6.2925 

67 80.85356 6.292022 

68 80.85473 6.290299 

69 80.85587 6.289406 

70 80.86111 6.284362 

71 80.86027 6.284208 

72 80.85973 6.284516 

73 80.84478 6.293082 

74 80.83962 6.288417 

75 80.83873 6.28815 

76 80.83631 6.290524 

77 80.83585 6.290464 
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වගු අංක 6.7: මිශ්ර වන්වාසික කලාපය 

මිශ්ර වන්වාසික කලාපය සිතියම 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

මායිම්- භූ ඛණඩාංක  
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POINT NUMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.80342 6.402322 

2 80.81968 6.403847 

3 80.81096 6.404056 

4 80.80886 6.404255 

5 80.80488 6.402999 

6 80.82039 6.404436 

7 80.81969 6.402391 

8 80.81527 6.396605 

9 80.81615 6.390106 

10 80.81871 6.38789 

11 80.82045 6.386499 

12 80.82271 6.384386 

13 80.82205 6.381531 

14 80.82832 6.378957 

15 80.83081 6.378242 

16 80.83558 6.37262 

17 80.83767 6.37183 

18 80.83902 6.369502 

19 80.84005 6.369134 

20 80.84084 6.364607 

21 80.84229 6.36191 

22 80.84363 6.362503 

23 80.8462 6.36234 

24 80.84823 6.357558 

25 80.84858 6.355824 

26 80.84543 6.349504 

27 80.84573 6.347874 

28 80.84491 6.346341 

29 80.84291 6.342776 

30 80.8448 6.340189 

31 80.84585 6.339467 

32 80.84705 6.33813 

33 80.84409 6.336799 

34 80.84095 6.336738 

35 80.83792 6.335375 

36 80.83828 6.334283 

37 80.83851 6.332504 

38 80.83844 6.331163 

39 80.83728 6.330484 

40 80.83637 6.329226 

41 80.83501 6.329599 

42 80.83365 6.330218 

43 80.83247 6.331015 
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44 80.82627 6.331199 

45 80.82012 6.331123 

46 80.81926 6.333299 

47 80.81923 6.335016 

48 80.81945 6.336571 

49 80.8209 6.338284 

50 80.82042 6.33938 

51 80.82116 6.342295 

52 80.82237 6.343122 

53 80.82428 6.343256 

54 80.82556 6.34341 

55 80.82559 6.344618 

56 80.82618 6.347016 

57 80.82647 6.348424 

58 80.82628 6.350214 

59 80.82511 6.353381 

60 80.82665 6.354333 

61 80.8265 6.355528 

62 80.82603 6.356594 

63 80.82448 6.357588 

64 80.82356 6.357662 

65 80.82247 6.358463 

66 80.82406 6.359358 

67 80.8248 6.360492 

68 80.8269 6.361047 

69 80.82797 6.360774 

70 80.82931 6.360264 

71 80.82877 6.361319 

72 80.82835 6.362992 

73 80.82791 6.366369 

74 80.82757 6.368437 

75 80.82654 6.370206 

76 80.8243 6.372878 

77 80.82241 6.375071 

78 80.8205 6.377208 

79 80.8187 6.379497 

80 80.81751 6.381396 

81 80.81519 6.384045 

82 80.81277 6.387615 

83 80.81196 6.389778 

84 80.81139 6.391419 

85 80.80998 6.394248 

86 80.80813 6.396066 

87 80.80596 6.397641 
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88 80.80445 6.400096 

89 80.80707 6.403585 

90 80.8136 6.404762 

91 80.81593 6.404942 

92 80.81823 6.403895 

93 80.84603 6.351724 

94 80.84683 6.352925 

95 80.84796 6.35492 

96 80.84737 6.35999 

97 80.84053 6.367948 

98 80.83461 6.376467 

99 80.83272 6.377544 

100 80.82491 6.379451 

101 80.82346 6.378478 

102 80.82163 6.379259 

103 80.82262 6.383322 

104 80.81589 6.391887 

105 80.81572 6.394132 

106 80.81608 6.398863 

107 80.81877 6.401412 

108 80.84564 6.336715 

109 80.82249 6.330884 

110 80.8246 6.331192 

111 80.82879 6.331751 

112 80.83047 6.332003 

113 80.82445 6.351065 

114 80.8206 6.357061 

115 80.84715 6.337066 

116 80.84316 6.341407 

117 80.84331 6.344461 
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මිශ්ර වන්වාසික කලාප සිතියම 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මායිම් -භූ ඛණඩාංක  

POINT_NUMBER POINT_X POINT_Y 
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1 80.83532 6.311113 

2 80.83679 6.311973 

3 80.84016 6.312689 

4 80.84215 6.312687 

5 80.84223 6.312781 

6 80.84142 6.313536 

7 80.84157 6.314043 

8 80.84199 6.314421 

9 80.84265 6.31507 

10 80.84286 6.315241 

11 80.84265 6.31557 

12 80.84203 6.316164 

13 80.83837 6.313281 

14 80.83827 6.314798 

15 80.83819 6.316395 

16 80.8402 6.323173 

17 80.84369 6.325908 

18 80.83882 6.313641 

19 80.84629 6.32652 

20 80.84581 6.328336 

21 80.84547 6.330061 

22 80.83987 6.314607 

23 80.84119 6.315946 

24 80.84265 6.315557 

25 80.84122 6.313728 

26 80.84143 6.313516 

27 80.84188 6.313116 

28 80.84171 6.312415 

29 80.84066 6.312384 

30 80.8402 6.312394 

31 80.84018 6.312427 

32 80.8397 6.312537 

33 80.83916 6.311891 

34 80.83908 6.311093 

35 80.83903 6.310464 

36 80.8389 6.309855 

37 80.83846 6.309878 

38 80.83756 6.309913 

39 80.83755 6.309669 

40 80.83736 6.309563 

41 80.83719 6.309778 

42 80.83711 6.310552 

43 80.83702 6.311231 

44 80.83677 6.311973 
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45 80.83602 6.311498 

46 80.83471 6.310805 

47 80.83446 6.31069 

48 80.83405 6.310471 

49 80.83388 6.31081 

50 80.83373 6.313141 

51 80.83394 6.317342 

52 80.8344 6.319148 

53 80.83505 6.321008 

54 80.83548 6.322206 

55 80.83633 6.323702 

56 80.83791 6.325689 

57 80.83889 6.326748 

58 80.83981 6.327515 

59 80.84238 6.329193 

60 80.8439 6.329594 

61 80.84485 6.329894 

62 80.84564 6.329079 

63 80.84602 6.327509 

64 80.84629 6.3262 

65 80.84618 6.326217 

66 80.84558 6.326227 

67 80.84487 6.326137 

68 80.84253 6.325308 

69 80.84182 6.324812 

70 80.84102 6.324206 

71 80.8402 6.323166 

72 80.83983 6.322598 

73 80.83917 6.321602 

74 80.83877 6.320574 

75 80.83851 6.319643 

76 80.83823 6.318256 

77 80.8383 6.314128 

78 80.83834 6.313522 

79 80.843 6.329419 

80 80.84163 6.328745 

81 80.84078 6.3281 

82 80.83706 6.324682 

83 80.83387 6.31567 

84 80.83383 6.31414 

85 80.83374 6.312025 
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මිශ්ර වන්වාසික කලාප සිතියම 3 

 

මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT_NUMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.8454 6.293535 

2 80.84571 6.295089 

3 80.84592 6.297523 

4 80.84592 6.298524 

5 80.84539 6.299249 

6 80.84465 6.300457 

7 80.84546 6.301446 

8 80.84613 6.301979 

9 80.84726 6.302807 

10 80.8479 6.303377 

11 80.84847 6.303984 

12 80.84779 6.304834 

13 80.84724 6.304737 

14 80.84561 6.304222 

15 80.84503 6.304269 

16 80.84405 6.304622 

17 80.84219 6.304694 

18 80.83932 6.304065 
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19 80.83825 6.304067 

20 80.83642 6.304195 

21 80.83504 6.304443 

22 80.83185 6.305856 

23 80.83107 6.306375 

24 80.83039 6.306669 

25 80.83147 6.308145 

26 80.83205 6.30874 

27 80.83251 6.309237 

28 80.83467 6.288736 

29 80.8351 6.289273 

30 80.83553 6.289922 

31 80.836 6.290849 

32 80.8371 6.289746 

33 80.83782 6.289048 

34 80.83914 6.28777 

35 80.83996 6.289267 

36 80.84023 6.289995 

37 80.84088 6.290788 

38 80.84232 6.291859 

39 80.844 6.29306 

40 80.83203 6.309872 

41 80.83145 6.308145 

42 80.83037 6.306669 

43 80.83105 6.306375 

44 80.8327 6.305453 

45 80.83392 6.305018 

46 80.83824 6.304067 

47 80.83994 6.304138 

48 80.84068 6.304461 

49 80.84559 6.304222 

50 80.84653 6.304645 

51 80.84887 6.305207 

52 80.84881 6.304716 

53 80.84788 6.303377 

54 80.84682 6.302496 

55 80.84612 6.301979 

56 80.84463 6.300457 

57 80.84498 6.29967 

58 80.84591 6.298524 

59 80.8459 6.296854 

60 80.84601 6.295929 

61 80.84559 6.294287 

62 80.84478 6.293082 

63 80.84297 6.292343 
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64 80.83962 6.288417 

65 80.83873 6.28815 

66 80.83413 6.289256 

67 80.83361 6.289198 

68 80.83278 6.289103 

69 80.83184 6.288875 

70 80.83123 6.288733 

71 80.83038 6.288616 

72 80.82979 6.289056 

73 80.82912 6.289069 

74 80.82747 6.289037 

75 80.82624 6.289516 

76 80.82393 6.289334 

77 80.82274 6.289462 

78 80.82215 6.289526 

79 80.82228 6.29006 

80 80.82288 6.290562 

81 80.82302 6.291302 

82 80.8234 6.291937 

83 80.82252 6.293916 

84 80.82127 6.298921 

85 80.82176 6.300571 

86 80.8229 6.300552 

87 80.82318 6.301542 

88 80.82332 6.302571 

89 80.82377 6.303384 

90 80.82416 6.304469 

91 80.82531 6.304954 

92 80.82687 6.30557 

93 80.82762 6.306748 

94 80.82797 6.307749 

95 80.82802 6.308891 

96 80.82808 6.310133 

97 80.82781 6.311411 

98 80.82794 6.312325 

99 80.82816 6.313436 

100 80.82861 6.314355 

101 80.82923 6.314178 

102 80.82988 6.31357 

103 80.83032 6.312552 

104 80.8319 6.311508 

105 80.83197 6.310712 

106 80.82143 6.296175 

107 80.82182 6.294588 

108 80.83127 6.311931 
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මිශ්ර වන්වාසික කලාප සිතියම 4 
 

මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT_NUMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.88233 6.337256 

2 80.88154 6.337441 

3 80.88076 6.337625 

4 80.87987 6.33781 

5 80.8791 6.337896 

6 80.87838 6.337921 

7 80.87556 6.338033 

8 80.87621 6.338011 

9 80.87708 6.337974 

10 80.88341 6.336142 

11 80.88277 6.335059 

12 80.88177 6.334382 

13 80.88156 6.333719 

14 80.88164 6.332893 

15 80.88162 6.332265 

16 80.88161 6.331437 

17 80.88165 6.330387 
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18 80.87989 6.32973 

19 80.87823 6.329739 

20 80.87801 6.33016 

21 80.87765 6.330949 

22 80.87627 6.331839 

23 80.87579 6.333708 

24 80.87559 6.334616 

25 80.87538 6.335577 

26 80.87522 6.336292 

27 80.8751 6.336999 

28 80.87502 6.337498 

29 80.87502 6.338052 

30 80.88321 6.33697 

31 80.87695 6.331498 

32 80.87882 6.329715 

33 80.88066 6.329788 

34 80.88166 6.329806 

35 80.88219 6.334442 

36 80.8831 6.335605 

37 80.88362 6.336547 

38 80.90031 6.345149 

39 80.89981 6.346173 

40 80.89934 6.34743 

41 80.89172 6.34349 

42 80.90109 6.344722 

43 80.90233 6.344314 

44 80.90301 6.343419 

45 80.90223 6.34043 

46 80.90175 6.33928 

47 80.90141 6.336878 

48 80.90127 6.336562 

49 80.90089 6.336824 

50 80.9007 6.337646 

51 80.901 6.338929 

52 80.90077 6.339354 

53 80.90003 6.339138 

54 80.89835 6.338652 

55 80.89667 6.338211 

56 80.89615 6.339096 

57 80.89194 6.338964 

58 80.89113 6.336648 

59 80.88811 6.337284 

60 80.88964 6.337835 

61 80.89124 6.338408 

62 80.89465 6.339369 
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63 80.89465 6.338589 

64 80.89527 6.337534 

65 80.89328 6.337193 

66 80.89316 6.337485 

67 80.89799 6.348364 

68 80.89748 6.347888 

69 80.89783 6.347562 

70 80.89897 6.347382 

71 80.89874 6.34671 

72 80.89888 6.346016 

73 80.89774 6.346218 

74 80.8961 6.346512 

75 80.89422 6.346889 

76 80.89252 6.347016 

77 80.89115 6.346682 

78 80.88959 6.346323 

79 80.8907 6.345694 

80 80.89221 6.344728 

81 80.8915 6.341185 

82 80.89172 6.339513 

83 80.88975 6.336906 

84 80.89191 6.33708 

85 80.89266 6.344564 
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මිශ්ර වන්වාසික කලාප සිතියම 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT_NUMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.87254 6.294498 

2 80.8661 6.28949 

3 80.86633 6.315979 

4 80.86879 6.306762 

5 80.87042 6.304059 

6 80.89488 6.297809 

7 80.89419 6.303281 
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8 80.89064 6.293035 

9 80.89278 6.295377 

10 80.86219 6.280205 

11 80.86338 6.280572 

12 80.86639 6.280272 

13 80.86907 6.279922 

14 80.87626 6.278133 

15 80.88072 6.277772 

16 80.88383 6.277847 

17 80.88675 6.277859 

18 80.86192 6.281197 

19 80.86127 6.285812 

20 80.86209 6.286505 

21 80.87002 6.29258 

22 80.87041 6.304059 

23 80.86878 6.306762 

24 80.86741 6.31139 

25 80.86687 6.313791 

26 80.86632 6.315979 

27 80.86424 6.321732 

28 80.86487 6.321478 

29 80.868 6.319889 

30 80.86803 6.320924 

31 80.86808 6.322021 

32 80.86794 6.32322 

33 80.86788 6.324046 

34 80.86571 6.323998 

35 80.86556 6.326118 

36 80.8647 6.326818 

37 80.86323 6.327158 

38 80.86309 6.327917 

39 80.86585 6.328619 

40 80.86871 6.328511 

41 80.86968 6.328872 

42 80.87177 6.328075 

43 80.87199 6.327212 

44 80.87201 6.327212 

45 80.87192 6.326373 

46 80.87302 6.325687 

47 80.87352 6.324989 

48 80.87448 6.325102 

49 80.87492 6.324352 

50 80.87582 6.323618 

51 80.87645 6.32391 
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52 80.87756 6.322656 

53 80.87775 6.321421 

54 80.8767 6.319501 

55 80.87607 6.318903 

56 80.8756 6.318433 

57 80.87473 6.316251 

58 80.87296 6.312997 

59 80.87121 6.312087 

60 80.87063 6.310949 

61 80.8709 6.310161 

62 80.87179 6.309907 

63 80.8711 6.306036 

64 80.87168 6.306746 

65 80.87306 6.310853 

66 80.8739 6.311605 

67 80.8748 6.311253 

68 80.87611 6.309548 

69 80.87676 6.309334 

70 80.87712 6.310237 

71 80.87509 6.311941 

72 80.87487 6.312696 

73 80.87577 6.313073 

74 80.87651 6.312335 

75 80.87746 6.312706 

76 80.87741 6.313549 

77 80.87725 6.314229 

78 80.87775 6.314273 

79 80.87768 6.315014 

80 80.87742 6.316019 

81 80.87681 6.317164 

82 80.87716 6.317581 

83 80.87809 6.316778 

84 80.87911 6.315955 

85 80.88016 6.315556 

86 80.87955 6.313648 

87 80.87963 6.311856 

88 80.88006 6.309055 

89 80.88074 6.307563 

90 80.88125 6.308441 

91 80.89011 6.306985 

92 80.89276 6.304621 

93 80.89569 6.300692 

94 80.88808 6.29149 

95 80.88612 6.289134 
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96 80.88672 6.285203 

97 80.88688 6.282069 

98 80.87247 6.278956 

99 80.86141 6.283453 

100 80.86166 6.282323 

101 80.87199 6.301261 

102 80.87158 6.297568 

103 80.86137 6.284685 

104 80.86557 6.325368 

105 80.867 6.32022 

106 80.86589 6.32079 

107 80.88467 6.307603 

108 80.88005 6.314991 

109 80.87509 6.311942 

110 80.87629 6.311202 

111 80.87538 6.310591 

112 80.87144 6.307517 

113 80.87061 6.307465 

114 80.87079 6.308559 

115 80.87113 6.30944 

116 80.87489 6.314135 

117 80.87502 6.317759 

118 80.87774 6.320213 

119 80.87822 6.320491 

120 80.87063 6.328647 

121 80.86715 6.328451 

122 80.86514 6.328004 

123 80.86411 6.327711 
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වගු අංක 6.8 

වන්වාසික කලාප සිතියම 1 
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මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT_NAMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.86663 6.355222 

2 80.8624 6.367635 

3 80.8624 6.367744 

4 80.86013 6.371193 

5 80.8601 6.371215 

6 80.85728 6.371884 

7 80.85527 6.373298 

8 80.85406 6.376146 

9 80.85211 6.383581 

10 80.85208 6.383612 

11 80.85208 6.383617 

12 80.84667 6.385081 

13 80.84499 6.386072 

14 80.84498 6.386087 

15 80.84499 6.387566 

16 80.84524 6.389435 

17 80.84569 6.391415 

18 80.8458 6.392348 

19 80.84186 6.398293 

20 80.84012 6.400092 

21 80.83809 6.401799 

22 80.83808 6.40183 

23 80.83808 6.401849 

24 80.84073 6.404605 

25 80.84346 6.404255 

26 80.84357 6.408041 

27 80.84357 6.408047 

28 80.84345 6.410201 

29 80.84345 6.41023 

30 80.84313 6.411577 

31 80.84278 6.412682 

32 80.84239 6.41444 

33 80.84187 6.417442 

34 80.84003 6.417197 

35 80.83431 6.4137 

36 80.83386 6.410308 

37 80.83226 6.406653 

38 80.83082 6.406201 

39 80.82577 6.411046 
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40 80.82363 6.410396 

41 80.82233 6.409814 

42 80.82151 6.40747 

43 80.82095 6.405935 

44 80.82039 6.404436 

45 80.82015 6.403729 

46 80.81969 6.402391 

47 80.81527 6.396605 

48 80.81615 6.390106 

49 80.81871 6.38789 

50 80.82045 6.386499 

51 80.82271 6.384386 

52 80.82205 6.381531 

53 80.82832 6.378957 

54 80.83081 6.378242 

55 80.83558 6.37262 

56 80.83767 6.37183 

57 80.83902 6.369502 

58 80.84005 6.369134 

59 80.84084 6.364607 

60 80.84229 6.36191 

61 80.84363 6.362503 

62 80.8462 6.36234 

63 80.84823 6.357558 

64 80.84858 6.355824 

65 80.8208 6.405525 

66 80.85097 6.352615 

67 80.85048 6.352907 

68 80.84366 6.408985 

69 80.84345 6.406476 

70 80.84371 6.405225 

71 80.83879 6.403634 

72 80.84384 6.395505 

73 80.84534 6.392909 

74 80.84983 6.384944 

75 80.85426 6.380584 

76 80.86198 6.369294 

77 80.86323 6.363681 

78 80.86568 6.361174 

79 80.86593 6.35731 

80 80.86728 6.354763 

81 80.86787 6.353635 

82 80.86754 6.349968 

83 80.86713 6.349892 
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84 80.86626 6.349787 

85 80.86584 6.348801 

86 80.86432 6.349232 

87 80.86227 6.350147 

88 80.86162 6.349821 

89 80.86035 6.350095 

90 80.85727 6.34933 

91 80.85599 6.349847 

92 80.84893 6.35442 

93 80.84848 6.354461 

94 80.84772 6.35461 

95 80.84796 6.35492 

96 80.84737 6.35999 

97 80.84053 6.367948 

98 80.83461 6.376467 

99 80.83272 6.377544 

100 80.82491 6.379451 

101 80.82346 6.378478 

102 80.82163 6.379259 

103 80.82262 6.383322 

104 80.81747 6.3889 

105 80.81589 6.391887 

106 80.81572 6.394132 

107 80.81608 6.398863 

108 80.81877 6.401412 

109 80.82699 6.410357 

110 80.82842 6.408569 

111 80.82963 6.407042 

112 80.83303 6.408164 

113 80.83415 6.412593 

114 80.83613 6.414011 

115 80.8378 6.41571 

116 80.84202 6.416233 

117 80.86854 6.352161 

118 80.86832 6.352753 

119 80.85247 6.35267 

120 80.85342 6.352556 

121 80.85426 6.35166 

122 80.85501 6.350602 

123 80.85843 6.349744 

124 80.86477 6.348985 

125 80.86778 6.350461 

126 80.8684 6.351143 

127 80.86883 6.351627 
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වන්වාසික කලාප සිතියම 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මායිම් -භූ ඛණඩාංක  

POINT_NAMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.82032 6.341676 

2 80.82049 6.341803 

3 80.82116 6.342295 

4 80.82237 6.343122 

128 80.8498 6.353496 
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5 80.8235 6.343248 

6 80.82428 6.343256 

7 80.82508 6.343269 

8 80.82556 6.34341 

9 80.82559 6.344618 

10 80.82587 6.345923 

11 80.82618 6.347016 

12 80.82647 6.348424 

13 80.8266 6.349077 

14 80.82685 6.350025 

15 80.82628 6.350214 

16 80.82506 6.350728 

17 80.82394 6.351358 

18 80.82511 6.353381 

19 80.82542 6.35404 

20 80.82558 6.354359 

21 80.82602 6.354324 

22 80.82665 6.354333 

23 80.8265 6.355528 

24 80.82603 6.356594 

25 80.82536 6.357082 

26 80.82448 6.357588 

27 80.82356 6.357662 

28 80.82244 6.357297 

29 80.82151 6.35708 

30 80.82463 6.352366 

31 80.82445 6.351065 

32 80.82018 6.34248 

33 80.82021 6.343063 

34 80.82017 6.343837 

35 80.82 6.343854 

36 80.8199 6.344296 

37 80.81958 6.345579 

38 80.81899 6.347675 

39 80.81828 6.3503 

40 80.81692 6.350902 

41 80.81696 6.352166 

42 80.81742 6.352108 

43 80.81811 6.353678 

44 80.81816 6.35531 

45 80.81777 6.355849 

46 80.81774 6.357305 

47 80.81831 6.357296 

48 80.8199 6.357247 
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49 80.82037 6.357095 

50 80.8206 6.357061 

 
වන්වාසික කලාප සිතියම 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මායිම් -භූ ඛණඩාංක  

POINT_NAMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.83844 6.331163 

2 80.83728 6.330484 

3 80.83684 6.329908 

4 80.83691 6.329199 

5 80.83676 6.32891 

6 80.83637 6.329226 
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7 80.83501 6.329599 

8 80.83365 6.330218 

9 80.83324 6.330938 

10 80.83294 6.330435 

11 80.83247 6.331015 

12 80.83131 6.331284 

13 80.82961 6.332015 

14 80.82816 6.331391 

15 80.82778 6.331661 

16 80.82777 6.331189 

17 80.82627 6.331199 

18 80.82252 6.331179 

19 80.82211 6.330894 

20 80.82092 6.331063 

21 80.83193 6.310188 

22 80.83203 6.309872 

23 80.83236 6.309579 

24 80.83261 6.309446 

25 80.82215 6.289526 

26 80.82228 6.29006 

27 80.82288 6.290562 

28 80.82302 6.291302 

29 80.8234 6.291937 

30 80.82252 6.293916 

31 80.82127 6.298921 

32 80.82176 6.300571 

33 80.8229 6.300552 

34 80.82318 6.301542 

35 80.82332 6.302571 

36 80.82377 6.303384 

37 80.82416 6.304469 

38 80.82531 6.304954 

39 80.82687 6.30557 

40 80.82753 6.306287 

41 80.82762 6.306748 

42 80.82797 6.307749 

43 80.82802 6.308891 

44 80.82808 6.310133 

45 80.82781 6.311411 

46 80.82794 6.312325 

47 80.82816 6.313436 

48 80.82861 6.314355 

49 80.82923 6.314178 

50 80.82988 6.31357 

51 80.83032 6.312552 
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52 80.8319 6.311508 

53 80.8321 6.311023 

54 80.83197 6.310712 

55 80.82143 6.296175 

56 80.82182 6.294588 

57 80.82208 6.289446 

58 80.82151 6.288827 

59 80.82127 6.288742 

60 80.8205 6.288529 

61 80.81998 6.288425 

62 80.81896 6.28778 

63 80.81837 6.287363 

64 80.81748 6.286856 

65 80.81651 6.287115 

66 80.81472 6.288519 

67 80.81366 6.289679 

68 80.81385 6.290473 

69 80.81385 6.293252 

70 80.81398 6.29459 

71 80.81414 6.296236 

72 80.81456 6.298425 

73 80.81521 6.300251 

74 80.81577 6.302917 

75 80.8156 6.305151 

76 80.81531 6.306479 

77 80.81447 6.308038 

78 80.8138 6.309122 

79 80.81358 6.310651 

80 80.81323 6.313024 

81 80.8136 6.313137 

82 80.81441 6.313387 

83 80.8153 6.313505 

84 80.81682 6.313709 

85 80.81865 6.313965 

86 80.82145 6.314078 

87 80.82316 6.314634 

88 80.82378 6.315145 

89 80.84547 6.330061 

90 80.84579 6.333833 

91 80.84552 6.33485 

92 80.8452 6.334936 

93 80.84345 6.335016 

94 80.84339 6.334642 

95 80.84225 6.334013 

96 80.84111 6.333793 
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97 80.84061 6.334055 

98 80.84018 6.333653 

99 80.84024 6.332897 

100 80.83968 6.332163 

101 80.83905 6.331567 

102 80.83405 6.310471 

103 80.83388 6.31081 

104 80.83373 6.313141 

105 80.83394 6.317342 

106 80.8344 6.319148 

107 80.83505 6.321008 

108 80.83548 6.322206 

109 80.83633 6.323702 

110 80.83791 6.325689 

111 80.83889 6.326748 

112 80.83981 6.327515 

113 80.84238 6.329193 

114 80.8439 6.329594 

115 80.84485 6.329894 

116 80.83127 6.311931 

117 80.82373 6.315296 

118 80.82281 6.316928 

119 80.82275 6.317627 

120 80.82125 6.317718 

121 80.8196 6.318748 

122 80.82012 6.319519 

123 80.82076 6.322527 

124 80.821 6.323359 

125 80.82045 6.325092 

126 80.82092 6.326632 

127 80.82227 6.327655 

128 80.82225 6.327672 

129 80.82175 6.329412 

130 80.82117 6.330915 

131 80.82117 6.330924 

132 80.82114 6.330947 

133 80.82127 6.331004 

134 80.82249 6.330884 

135 80.8246 6.331192 

136 80.8274 6.331179 

137 80.82879 6.331751 

138 80.83047 6.332003 

139 80.83553 6.329423 

140 80.84287 6.334563 

141 80.84406 6.335163 
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142 80.84455 6.335167 

143 80.84604 6.332663 

144 80.8458 6.331886 

145 80.8454 6.331409 

146 80.843 6.329419 

147 80.84163 6.328745 

148 80.84078 6.3281 

149 80.83706 6.324682 

150 80.83387 6.31567 

151 80.83383 6.31414 

152 80.83374 6.312025 

153 80.83368 6.310325 

154 80.83332 6.310086 

155 80.83295 6.309794 
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වන්වාසික කලාප සිතියම 04 
 

 

මායිම්- භූ ඛණඩාංක  

POINT_NAMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.87781 6.34032 

2 80.87881 6.340316 

3 80.87944 6.340207 

4 80.87938 6.33965 

5 80.8794 6.338623 

6 80.87986 6.338575 

7 80.8805 6.338519 

8 80.88221 6.33838 

9 80.8825 6.338367 

10 80.86611 6.33886 

11 80.86794 6.338773 

12 80.86872 6.338752 

13 80.87002 6.338949 

14 80.87007 6.338499 

15 80.87007 6.337948 

16 80.87061 6.338023 

17 80.87114 6.338194 
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18 80.87117 6.338105 

19 80.87256 6.338797 

20 80.87475 6.339468 

21 80.87523 6.339524 

22 80.87659 6.33936 

23 80.87685 6.339364 

24 80.87685 6.340349 

25 80.86489 6.33899 

26 80.86533 6.339348 

27 80.86572 6.339749 

28 80.86573 6.340351 

29 80.86607 6.340867 

30 80.8664 6.341332 

31 80.86679 6.341736 

32 80.86724 6.342549 

33 80.86798 6.343053 

34 80.86941 6.342042 

35 80.87065 6.342226 

36 80.87151 6.342743 

37 80.87237 6.343596 

38 80.87297 6.344301 

39 80.87394 6.34535 

40 80.87554 6.34638 

41 80.87719 6.347363 

42 80.87823 6.347988 

43 80.88025 6.349217 

44 80.88096 6.347332 

45 80.88139 6.346377 

46 80.88203 6.344909 

47 80.8822 6.344593 

48 80.88241 6.344105 

49 80.88241 6.342464 

50 80.88236 6.339085 

51 80.88241 6.338939 

52 80.88248 6.338709 

53 80.8825 6.338576 

54 80.88148 6.338421 

55 80.88102 6.338456 

56 80.87348 6.339141 

57 80.8719 6.338488 

58 80.86958 6.338934 

59 80.86733 6.338846 

60 80.86523 6.338715 

61 80.88248 6.340825 

62 80.88057 6.348323 
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63 80.87883 6.348353 

64 80.87583 6.346553 

65 80.87485 6.345972 

66 80.87412 6.345535 

67 80.87354 6.344874 

68 80.87004 6.34223 

69 80.86857 6.342349 
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වන්වාසික කලාප සිතියම 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මායම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT_NAME POINT_X POINT_Y 

1 80.90134 6.247097 

2 80.90108 6.246808 

3 80.89984 6.247907 

4 80.89821 6.249349 
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5 80.89649 6.252376 

6 80.89626 6.253165 

7 80.89612 6.253951 

8 80.89432 6.252705 

9 80.89362 6.25607 

10 80.89239 6.258196 

11 80.89204 6.258742 

12 80.89159 6.259633 

13 80.89053 6.259303 

14 80.88387 6.262969 

15 80.88567 6.265575 

16 80.88716 6.266552 

17 80.88656 6.267417 

18 80.88562 6.268969 

19 80.88464 6.270481 

20 80.88328 6.273117 

21 80.88365 6.273609 

22 80.88283 6.27606 

23 80.88676 6.275949 

24 80.86719 6.272371 

25 80.86743 6.27265 

26 80.86733 6.273606 

27 80.86487 6.273901 

28 80.8645 6.273925 

29 80.8644 6.273958 

30 80.86395 6.27448 

31 80.86355 6.275314 

32 80.86342 6.275836 

33 80.86327 6.276427 

34 80.86304 6.277253 

35 80.8628 6.278039 

36 80.86253 6.279093 

37 80.86219 6.280205 

38 80.86338 6.280572 

39 80.86639 6.280272 

40 80.86907 6.279922 

41 80.87626 6.278133 

42 80.88072 6.277772 

43 80.88383 6.277847 

44 80.88675 6.277859 

45 80.88492 6.276001 

46 80.88316 6.274949 

47 80.88753 6.26092 

48 80.89306 6.257481 

49 80.89364 6.256019 
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50 80.89728 6.250743 

51 80.9026 6.245701 

52 80.90121 6.244762 

53 80.90003 6.24606 

54 80.89909 6.246073 

55 80.89788 6.247052 

56 80.89703 6.247764 

57 80.89614 6.248121 

58 80.89538 6.248936 

59 80.89558 6.250177 

60 80.8956 6.251069 

61 80.89539 6.251507 

62 80.89444 6.251039 

63 80.89277 6.25027 

64 80.89178 6.249758 

65 80.88998 6.248893 

66 80.88801 6.247978 

67 80.8864 6.247171 

68 80.88516 6.246447 

69 80.88399 6.246707 

70 80.88243 6.24675 

71 80.88128 6.24687 

72 80.88149 6.24743 

73 80.88095 6.247841 

74 80.8809 6.248286 

75 80.88009 6.248249 

76 80.87996 6.24896 

77 80.87947 6.249555 

78 80.87868 6.25031 

79 80.8792 6.251966 

80 80.87822 6.254014 

81 80.87836 6.254494 

82 80.87839 6.255679 

83 80.87784 6.255572 

84 80.87777 6.255113 

85 80.87732 6.254748 

86 80.87709 6.254216 

87 80.87682 6.255017 

88 80.87652 6.255572 

89 80.87593 6.256533 

90 80.87554 6.256995 

91 80.87589 6.257517 

92 80.8756 6.257884 

93 80.87503 6.257485 

94 80.87448 6.257864 
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95 80.87376 6.258559 

96 80.87367 6.25902 

97 80.87384 6.259524 

98 80.87324 6.259922 

99 80.8727 6.260465 

100 80.87224 6.260907 

101 80.87208 6.261808 

102 80.87193 6.26243 

103 80.87124 6.263487 

104 80.87072 6.264705 

105 80.86939 6.266071 

106 80.86792 6.26746 

107 80.8666 6.269389 

108 80.86649 6.270004 

109 80.86673 6.271966 

110 80.87247 6.278956 

111 80.86375 6.274783 

112 80.86601 6.273804 

113 80.86686 6.272447 
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වන්වාසික කලාප සිතියම 06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT_NAMER POINT_X POINT_Y 

1 80.91802 6.301495 

2 80.92017 6.297346 

3 80.92172 6.295403 

4 80.92457 6.294223 

5 80.9259 6.293772 
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6 80.92806 6.291267 

7 80.9299 6.28852 

8 80.9313 6.286357 

9 80.93258 6.283926 

10 80.93304 6.281835 

11 80.93334 6.279736 

12 80.93348 6.278159 

13 80.93294 6.277042 

14 80.93269 6.275031 

15 80.93352 6.272887 

16 80.93491 6.271959 

17 80.93611 6.271603 

18 80.93818 6.271765 

19 80.94008 6.270968 

20 80.94091 6.269443 

21 80.94029 6.267374 

22 80.94124 6.264321 

23 80.94083 6.260759 

24 80.94149 6.258351 

25 80.94356 6.256375 

26 80.94522 6.254707 

27 80.94662 6.252364 

28 80.94653 6.249709 

29 80.94625 6.247856 

30 80.94641 6.246663 

31 80.94715 6.245351 

32 80.9481 6.243293 

33 80.94722 6.242958 

34 80.94749 6.24219 

35 80.94871 6.241978 

36 80.95003 6.241163 

37 80.95156 6.240463 

38 80.95261 6.239099 

39 80.95264 6.237258 

40 80.95203 6.23622 

41 80.95056 6.235464 

42 80.94799 6.236668 

43 80.94671 6.237291 

44 80.94544 6.236447 

45 80.94244 6.232234 

46 80.94074 6.230127 

47 80.93892 6.228795 

48 80.93692 6.229943 

49 80.93562 6.23185 

50 80.93554 6.233419 
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51 80.93462 6.236313 

52 80.93342 6.238783 

53 80.933 6.239334 

54 80.93371 6.240333 

55 80.93451 6.241603 

56 80.93608 6.243796 

57 80.9296 6.250439 

58 80.92749 6.253637 

59 80.93087 6.255367 

60 80.93615 6.259516 

61 80.93713 6.260812 

62 80.93529 6.262264 

63 80.93538 6.263329 

64 80.93647 6.26429 

65 80.93664 6.26554 

66 80.93716 6.266847 

67 80.93506 6.270415 

68 80.93284 6.271197 

69 80.92979 6.274153 

70 80.92834 6.275892 

71 80.92504 6.27783 

72 80.92174 6.277552 

73 80.92019 6.278974 

74 80.9203 6.279491 

75 80.91654 6.282734 

76 80.91614 6.285681 

77 80.91589 6.287805 

78 80.91644 6.288327 

79 80.91836 6.289906 

80 80.91781 6.289881 

81 80.9158 6.289774 

82 80.91416 6.290381 

83 80.91235 6.291007 

84 80.91075 6.291524 

85 80.9073 6.292113 

86 80.90609 6.293073 

87 80.9054 6.293781 

88 80.90472 6.294413 

89 80.90383 6.294939 

90 80.9032 6.2956 

91 80.90263 6.296034 

92 80.90206 6.295968 

93 80.90136 6.295489 

94 80.90006 6.295757 

95 80.89924 6.296179 
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96 80.89841 6.296742 

97 80.8981 6.296513 

98 80.89821 6.295986 

99 80.89835 6.295436 

100 80.89863 6.294243 

101 80.89842 6.293814 

102 80.89767 6.29308 

103 80.89682 6.292583 

104 80.89618 6.292599 

105 80.89569 6.29302 

106 80.89497 6.293708 

107 80.89488 6.297809 

108 80.89419 6.303281 

109 80.89497 6.30391 

110 80.89608 6.303756 

111 80.89628 6.303736 

112 80.89677 6.304125 

113 80.89801 6.302973 

114 80.89778 6.302227 

115 80.89748 6.301353 

116 80.8981 6.300605 

117 80.89828 6.300444 

118 80.89878 6.300545 

119 80.89975 6.300946 

120 80.89991 6.300615 

121 80.89989 6.300126 

122 80.8996 6.29881 

123 80.90021 6.298637 

124 80.90107 6.298585 

125 80.90144 6.298814 

126 80.90285 6.298525 

127 80.90375 6.298959 

128 80.90469 6.299307 

129 80.90541 6.299453 

130 80.90791 6.299657 

131 80.90927 6.300256 

132 80.90996 6.300652 

133 80.91128 6.301522 

134 80.91316 6.302808 

135 80.91607 6.303288 

136 80.89455 6.296041 

137 80.89497 6.295135 

138 80.89502 6.294351 

139 80.90961 6.291731 

140 80.91556 6.283302 
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141 80.91865 6.280977 

142 80.92281 6.278175 

143 80.92985 6.274065 

144 80.9309 6.273411 

145 80.93652 6.26868 

146 80.93448 6.257617 

147 80.93103 6.248528 

148 80.93297 6.246676 

149 80.93459 6.245201 

150 80.93544 6.243012 

151 80.89569 6.300692 
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වගු අංක 6.9: හරිත සංරක්ෂණ කලාපය  

හරිත සංරක්ෂණ කලාප සිතියම 01 
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මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT_NUMBER POINT_X POINT_Y 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1 80.87254 6.294498 

2 80.8661 6.28949 

3 80.85867 6.287248 

4 80.85774 6.287249 

5 80.85678 6.2882 

6 80.85475 6.290299 

7 80.85357 6.292022 

8 80.85102 6.292012 

9 80.84934 6.29219 

10 80.84531 6.293097 

11 80.84592 6.297523 

12 80.84592 6.298524 

13 80.84465 6.300457 

14 80.84546 6.301446 

15 80.84613 6.301979 

16 80.84726 6.302807 

17 80.84847 6.303984 

18 80.84889 6.305207 

19 80.84779 6.304834 

20 80.84503 6.304269 

21 80.84405 6.304622 

22 80.84219 6.304694 

23 80.83932 6.304065 

24 80.83825 6.304067 

25 80.83642 6.304195 

26 80.83504 6.304443 

27 80.83185 6.305856 

28 80.83039 6.306669 

29 80.83205 6.30874 

30 80.83532 6.311113 

31 80.83679 6.311973 

32 80.84223 6.312781 

33 80.84199 6.314421 

34 80.84286 6.315241 

35 80.84203 6.316164 

36 80.84224 6.316985 

37 80.84324 6.318188 

38 80.8464 6.317436 

39 80.86318 6.322314 

40 80.86633 6.315979 

41 80.86879 6.306762 

42 80.87042 6.304059 

43 80.86146 6.323325 

44 80.85777 6.321973 
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45 80.85939 6.321012 

46 80.8521 6.324058 

47 80.86209 6.286505 

48 80.87002 6.29258 

49 80.87041 6.304059 

50 80.86878 6.306762 

51 80.86741 6.31139 

52 80.86687 6.313791 

53 80.86632 6.315979 

54 80.86424 6.321732 

55 80.85949 6.287228 

56 80.85947 6.285287 

57 80.84661 6.292911 

58 80.84788 6.2925 

59 80.85356 6.292022 

60 80.85473 6.290299 

61 80.85587 6.289406 

62 80.85521 6.323206 

63 80.85332 6.324517 

64 80.87199 6.301261 

65 80.87158 6.297568 

66 80.8614 6.285405 

67 80.86111 6.284362 

68 80.85973 6.284516 

69 80.83145 6.308145 

70 80.83392 6.305018 

71 80.83824 6.304067 

72 80.84068 6.304461 

73 80.84653 6.304645 

74 80.84887 6.305207 

75 80.84612 6.301979 

76 80.84463 6.300457 

77 80.84498 6.29967 

78 80.84591 6.298524 

79 80.84601 6.295929 

80 80.84559 6.294287 

81 80.85126 6.323274 

82 80.85037 6.322421 

83 80.84957 6.321605 

84 80.84833 6.320626 

85 80.84793 6.319737 

86 80.84732 6.318728 

87 80.84509 6.317707 

88 80.84427 6.317482 
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89 80.86317 6.322314 

90 80.86073 6.322447 

91 80.86058 6.321392 

92 80.86048 6.320387 

93 80.85778 6.321967 

94 80.85653 6.322334 

95 80.84143 6.313516 

96 80.84066 6.312384 

97 80.8397 6.312537 

98 80.83916 6.311891 

99 80.83903 6.310464 

100 80.83846 6.309878 

101 80.83719 6.309778 

102 80.83711 6.310552 

103 80.83677 6.311973 

104 80.83332 6.310086 
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හරිත සංරක්ෂණ කලාප සිතියම 02 

 
 

මායිම් - භූ ඛණඩාංක  

POINT NUMBER POINT_X POINT_Y 

1 80.89765 6.34855 
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2 80.89644 6.34859 

3 80.89643 6.34859 

4 80.89513 6.349006 

5 80.89343 6.349712 

6 80.89343 6.349713 

7 80.88629 6.35163 

8 80.88006 6.353362 

9 80.88005 6.353362 

10 80.87776 6.353574 

11 80.87392 6.355798 

12 80.87041 6.355475 

13 80.86906 6.354868 

14 80.84543 6.349504 

15 80.84573 6.347874 

16 80.84491 6.346341 

17 80.84291 6.342776 

18 80.8448 6.340189 

19 80.84585 6.339467 

20 80.84705 6.33813 

21 80.84603 6.351724 

22 80.84683 6.352925 

23 80.86787 6.353635 

24 80.86503 6.348935 

25 80.86239 6.350146 

26 80.86227 6.350147 

27 80.86035 6.350095 

28 80.85599 6.349847 

29 80.84848 6.354461 

30 80.89419 6.303281 

31 80.89497 6.30391 

32 80.89628 6.303736 

33 80.89801 6.302973 

34 80.89778 6.302227 

35 80.89748 6.301353 

36 80.89828 6.300444 

37 80.89975 6.300946 

38 80.89989 6.300126 

39 80.8996 6.29881 

40 80.90144 6.298814 

41 80.90285 6.298525 

42 80.90375 6.298959 

43 80.90541 6.299453 

44 80.90791 6.299657 

45 80.90927 6.300256 

46 80.91128 6.301522 
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47 80.91316 6.302808 

48 80.91607 6.303288 

49 80.86585 6.328619 

50 80.86871 6.328511 

51 80.86968 6.328872 

52 80.87177 6.328075 

53 80.87199 6.327212 

54 80.87201 6.327212 

55 80.87192 6.326373 

56 80.87302 6.325687 

57 80.87379 6.32467 

58 80.87448 6.325102 

59 80.87492 6.324352 

60 80.87582 6.323618 

61 80.87645 6.32391 

62 80.87756 6.322656 

63 80.87775 6.321421 

64 80.8767 6.319501 

65 80.87607 6.318903 

66 80.87473 6.316251 

67 80.87296 6.312997 

68 80.87121 6.312087 

69 80.87063 6.310949 

70 80.8709 6.310161 

71 80.8711 6.306036 

72 80.87197 6.306539 

73 80.87171 6.309333 

74 80.87298 6.310614 

75 80.87394 6.311759 

76 80.8748 6.311253 

77 80.87574 6.30995 

78 80.87676 6.309334 

79 80.87712 6.310237 

80 80.87696 6.310705 

81 80.87509 6.311941 

82 80.87487 6.312696 

83 80.87577 6.313073 

84 80.87687 6.312641 

85 80.87746 6.312706 

86 80.87725 6.314229 

87 80.87775 6.314273 

88 80.87768 6.315014 

89 80.87733 6.316399 

90 80.87681 6.317164 

91 80.87716 6.317581 
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92 80.87809 6.316778 

93 80.87911 6.315955 

94 80.88016 6.315556 

95 80.87955 6.313648 

96 80.87963 6.311856 

97 80.88006 6.309055 

98 80.88074 6.307563 

99 80.88125 6.308441 

100 80.89011 6.306985 

101 80.89276 6.304621 

102 80.84778 6.33608 

103 80.84873 6.336864 

104 80.85297 6.336836 

105 80.85368 6.335165 

106 80.85815 6.335894 

107 80.86511 6.335961 

108 80.864 6.334055 

109 80.88233 6.337256 

110 80.86936 6.336301 

111 80.86761 6.336146 

112 80.86341 6.337806 

113 80.8636 6.33279 

114 80.864 6.330763 

115 80.86339 6.329173 

116 80.86305 6.328063 

117 80.88341 6.336142 

118 80.88277 6.335059 

119 80.88156 6.333719 

120 80.88164 6.332893 

121 80.88161 6.331437 

122 80.88165 6.330387 

123 80.87989 6.32973 

124 80.87801 6.33016 

125 80.8761 6.332284 

126 80.87579 6.333708 

127 80.87559 6.334616 

128 80.87538 6.335577 

129 80.8751 6.336999 

130 80.86573 6.340351 

131 80.86679 6.341736 

132 80.86798 6.343053 

133 80.87151 6.342743 

134 80.87237 6.343596 

135 80.87719 6.347363 

136 80.88025 6.349217 
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137 80.88096 6.347332 

138 80.88203 6.344909 

139 80.88241 6.344105 

140 80.88241 6.342464 

141 80.88236 6.339085 

142 80.86523 6.338715 

143 80.89172 6.34349 

144 80.90089 6.336824 

145 80.9007 6.337646 

146 80.901 6.338929 

147 80.90003 6.339138 

148 80.89835 6.338652 

149 80.89667 6.338211 

150 80.89615 6.339096 

151 80.89194 6.338964 

152 80.89113 6.336648 

153 80.88811 6.337284 

154 80.88964 6.337835 

155 80.89124 6.338408 

156 80.89465 6.339369 

157 80.89465 6.338589 

158 80.89527 6.337534 

159 80.89316 6.337485 

160 80.87591 6.354875 

161 80.88246 6.353249 

162 80.89046 6.351077 

163 80.89251 6.350286 

164 80.89748 6.347888 

165 80.89783 6.347562 

166 80.89874 6.34671 

167 80.89888 6.346016 

168 80.89774 6.346218 

169 80.8961 6.346512 

170 80.89422 6.346889 

171 80.89252 6.347016 

172 80.89115 6.346682 

173 80.88959 6.346323 

174 80.8907 6.345694 

175 80.89213 6.343733 

176 80.8915 6.341185 

177 80.89172 6.339513 

178 80.88248 6.340825 

179 80.87883 6.348353 

180 80.87485 6.345972 

181 80.87354 6.344874 
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182 80.87004 6.34223 

183 80.87 6.34223 

184 80.91501 6.309336 

185 80.91654 6.306099 

186 80.91706 6.304006 

187 80.88467 6.307603 

188 80.88005 6.314991 

189 80.87509 6.311942 

190 80.87595 6.312013 

191 80.87629 6.311202 

192 80.87144 6.307517 

193 80.87069 6.306824 

194 80.87079 6.308559 

195 80.87113 6.30944 

196 80.87453 6.313676 

197 80.87502 6.317759 

198 80.87822 6.320491 

199 80.87063 6.328647 

200 80.86715 6.328451 

201 80.86514 6.328004 

202 80.86411 6.327711 

203 80.86372 6.330035 

204 80.86392 6.331696 

205 80.87113 6.336829 

206 80.87247 6.337368 

207 80.87356 6.337825 

208 80.87467 6.338058 

209 80.87695 6.331498 

210 80.87882 6.329715 

211 80.88166 6.329806 

212 80.88975 6.336906 

213 80.89191 6.33708 

214 80.90444 6.334801 

215 80.90773 6.334117 

216 80.90889 6.332082 

217 80.90638 6.328777 

218 80.90536 6.325721 

219 80.90664 6.320659 

220 80.9089 6.319143 

221 80.91052 6.316761 

222 80.91211 6.314825 

223 80.91303 6.31225 

224 80.89266 6.344564 

225 80.85247 6.35267 

226 80.85426 6.35166 
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227 80.85843 6.349744 

228 80.86477 6.348985 

229 80.86652 6.349727 

230 80.86778 6.350461 

231 80.86883 6.351627 

232 80.86125 6.337801 

233 80.85964 6.336556 

234 80.85575 6.335222 

235 80.85167 6.336711 

236 80.84316 6.341407 

237 80.84331 6.344461 

238 80.84725 6.35449 

239 80.8498 6.353496 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම් අංක 7 සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ො  
 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ො 

සුදුසුකම් තැනැත්තන් සහතික කර ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලසුම් එහි නිරවදයතාවය, සම්මත 

ප්රමිතීන්  අදාළ  බව  සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ සැලසුම් හා වගාඩනැිලි  නිවයෝගවල   

අනුකූල බව  සහතික කර එහි වගකීම ගතයුතුය.  සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාවේ ලියාපදිංි  කිරීම  

අදාළ සංවිධාන වාර්ෂිකව සාමාජික නාමවේඛනයක්  පවත්වාවගන යායුතු අතර, එහි පි පතක් 

වාර්ෂිකව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්වත් 

ස්වභොවය 

II වන තීරය 

ඉඩවම් වහෝ 

වගොඩනැගිේවල

හි ප්රමොණය 

(අදොළ 

අවස්ථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත්  ැන් කුව  

අනුමැතිය අවයය වන 

විවය්ෂ කොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම්  ැනැත් ො 

සඳහො අවයය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

1  ඉඩම තුල 

සංවර්ධන 

ක යුත්ත සඳහා 

වගාඩනැිලි වැඩ 

ඇතුළත් 

වනාවන්වන් නම් 

වහක් යාර්        

0.5 ඉක්මවීම 

පරිශ්ර ප්රදර්යන සැලැස්ම නගර නිර්මාණ 

ශිේපීන්වේ ආයතනවේ 

සංස්ාාගත 

සාමාජිකවයකු 

සැලසුම් නිවයෝගවල  

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ 

ශිේපීන්වේ ආයතනවේ 

සංස්ාාගත 

සාමාජිකවයකු 

උප වබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත් මිනින්වදෝරු 

සහ තලමිතිකරු 

2  ඉඩම තුල 

සංවර්ධන 

ක යුත්ත සඳහා 

වගාඩනැිලි වැඩ 

ඇතුළත් 

වනාවන්වන් නම් 

වහක් යාර්        

0.5   අඩු 

පරිශ්ර ප්රදර්යන සැලැස්ම හා 

උප අනුවබදුම් සැලැස්ම 

සකස් කිරීම 

බලයලත් මිනින්වදෝරු 

සහ තලමිතිකරු 

සැලසුම් නිවයෝගවල  

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ 

ශිේපීන්වේ ආයතනවේ 
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සංස්ාාගත 

සාමාජිකවයකු  

(නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මින් අවයය 

අවස්ාාවලදී අයදුම්කරු 

දැනුවත් කරනු ලබයි) 

3  සංවර්ධන 

ක යුත්ත සඳහා 

ඉංජිවන්රු වැඩ 

ඇතුළත් වන්වන් 

නම් (මාර්ග, 

වබෝක්කු, කාණු 

ඉදිකිරීම්) 

 බලපත්රවේ නිය්ි තව දක්වා 

ඇති කරුණුවල  එකඟව 

ඉංජිවන්රු වැඩ සිදුකර ඇති 

බව  ප්රකාය කරන සහතික 

පත්රයක් 

වරලත් සිවිේ ඉංජිවන්රු 

4  සංවර්ධන 

ක යුත්ත සඳහා 

ඉඩමක් 

අනුවබදීමක් වහෝ 

ඒකාබශධ කිරීමක් 

ඇතුළත් වන්වන් 

නම් 

වහක් යාර් 0.5 

ඉක්මවීම 

මිනින්වදෝරු සැලැස්ම නගර 

සැලසුම් අවයයතාවල  

අනුකූල බව  ප්රකාය කරනු 

ලබන සහතික පත්රයක් 

නගර නිර්මාණ 

ශිේපීන්වේ ආයතනවේ 

සංස්ාාගත 

සාමාජිකවයකු  
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්වත් 

ස්වභොවය 

II වන තීරය 

ඉඩවම් වහෝ 

වගොඩනැගිේවලහි 

ප්රමොණය (අදොළ 

අවස්ථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත්  ැන් කුව  

අනුමැතිය අවයය වන විවය්ෂ 

කොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම්  ැනැත් ො 

සඳහො අවයය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

5  සංවර්ධන 

ක යුත්ත 

වගාඩනැිේල

ක් සඳහා වනවි  

වර්ග මී ර් 600 

ඉක්මවීම හා 

වගාඩනැිලි උස 

මී ර් 15 ඉක්මවීම 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැසම් 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැස්ම  අනුකූලව සිදුකර 

ඇති බව  සහ ඔහුවේ 

අධීක්ෂණය ය වත් අවසරය 

ලබාදී ඇති බව  ප්රකාය කරන 

සහතික පත්රයක්) 

 

වරලත් වාස්තු 

විදයාඥයකු වහෝ 

වාස්තු විදයාඥ 

මණඩලවේ 

ලියාපදිංි  යම් වාස්තු 

විදයාඥයකු 

වර්ග මී ර් 600 

දක්වා 

වගාඩනැිලි උස 

මී ර් 15 දක්වා 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැසම් 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැස්ම  අනුකූලව සිදුකර 

ඇති බව  සහ ඔහුවේ 

අධීක්ෂණය ය වත් අවසරය 

ලබාදී ඇති බව  ප්රකාය කරන 

සහතික පත්රයක්) 

 

 

වරලත් වාස්තු 

විදයාඥයකු වහෝ 

වාස්තු විදයාඥයින් 

ලියාපදිංි   කිරීවම් 

මණඩලවේ 

ලියාපදිංි  වාස්තු 

විදයා ආවසරික 

සහතිකලාභී 

  වර්ග මී ර් 400 

දක්වා හා 

වගාඩනැිලි උස 

මී ර් 12 දක්වා 

1. ගෘහ නිර්මාණ සැලැසම් 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැස්ම  අනුකූලව සිදුකර 

ඇති බව  සහ ඔහුවේ 

අධීක්ෂණය ය වත් අවසරය 

ලබාදී ඇති බව  ප්රකාය 

කරන සහතික පත්රයක්) 

 

රජ්වේ වහෝ පුශගලික 

ආයතනයක වර්ෂ 

හතරක(4) 

පළපුරුශදක් ඇති 

ගෘහ නිර්මාණ 

සැලසුම් ශිේපිවයකු 

වහෝ ජ්ාතික වෘත්තීය 

නිපුණතා  5  මට් වම් 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

සැලසුම් තාක්ෂණ 

ශිේපී (වගාඩනැිලි) 

   2. නිර්මාණ ගණනය කිරීම් 

සමඟ වයුහ නිර්මාණ 

සැලැස්ම (අත්තිවාරම සහ 

වගාඩනැිලි අනුමත 

සැලැස්ම  අනුකූල බව  

සහ වගාඩනැිේල 

වයුහාත්මක වලස ආරක්ෂිත 

බව  ප්රකාය කරන සහතික 

පත්රයක්) 

 

රී ලංකා ඉංජිවන්රු 

ආයතනවේ වරලත් 

සිවිේ ඉංජිවන්රු වහෝ 

වරලත් වයුහාත්මක 

ඉංජිවන්රු 
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සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්වත් 

ස්වභොවය 

II වන තීරය 

ඉඩවම් වහෝ 

වගොඩනැගිේවලහි 

ප්රමොණය (අදොළ 

අවස්ථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත්  ැන් කුව  

අනුමැතිය අවයය වන විවය්ෂ 

කොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම්  ැනැත් ො 

සඳහො අවයය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

   3. වස්වා සැලසුම් (විදුලිබලය 

සැපයීම, ජ්ල සැපයුම, 

මළාපවහන, කාණු සහ වැසි 

ජ්ලය පාලනය කිරීම, ිනි 

ආරක්ෂණය හා සම්බන්ධ 

සැලසුම් ඇතුළත් වේ.) 

ඉේලුම් කරන අවස්ාාවේ 

අධිකාරිය විසින් නියම 

කරනු ලැබුවවහාත් පමණක් 

කරුණු සැපයිය යුතුය. 

 

සපයන ලද වස්වාව   

අදාළ පහත දක්වනු 

ලබන 

තැනැත්තන්වගන් 

අදාළ වන රී ලංකා 

ඉංජිවන්රු 

ආයතනවේ 

ඉංජිවන්රුවරයා ; 

 වරලත් විදුලි 

ඉංජිවන්රු, 

වරලත් සිවිේ 

ඉංජිවන්රු, 

වරලත් 

වයුහාත්මක 

ඉංජිවන්රු, 

වරලත් 

වගාඩනැිලි 

වස්වා ඉංජිවන්රු, 

වරලත් යාන්ික 

ඉංජිවන්රු 

 

   4. වායු සමීකරණ වහෝ 

යාන්ික වාතාශ්රය පිළිබඳ 

විස්තරාත්මක සැලැස්ම 

(සවිකිරීම, දීර්ඝ කිරීම වහෝ 

වවනස් කිරීම සඳහා) 

රී ලංකා ඉංජිවන්රු 

ආයතනවේ වරලත් 

යාන්ික ඉංජිවන්රු, 

වරලත් විදුලි 

ඉංජිවන්රු 
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  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

296 

සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම් අංක 08 රථවොහන න ර කිරීම හො රථවොහන පොලනය 
 

1. (අ) අධිකාරිවේ සැලසුම් කමිටුව මින් නියම කරන ලද වාහන නතර කිරීවම් හා වාහන ගමනාගමන 

පාලන වැඩපිළිවවල සම්බන්ධ වරගුලාසිවල  අනුකූලව ක යුතු කළ යුතුය.    

2. (i) සංවර්ධන කාර්යයක් කරවගන යාම සඳහා අවසරපත්රයක් ලබාගැනීවම් පරමාර්ාවයන් 

අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක් මින්ම වගාඩනැිලි තැනුම්වපාල 

තුළම වහෝ අධිකාරිය  පිළිගත හැකි සා්ානයක අවයය වාහන නතර කිරීවම් ඉඩකඩ සංඛයාව 

වමම  10 වන උපවේඛණවේ  නිවයෝගය  අනුකූලව විය යුතුය. 

 (ii) ඉහත  (i) හි සඳහන් පරිදි වාහන නතර කිරීවම් ඉඩකඩ සැපයීම ප්රාවයෝික වනාවන අවස්ාාවලදී 

සැලසුම් කමිටුව තීරණය කරන පරිදි වමහි 5 වන උපවේඛණවේ සඳහන් ආකාරවයන් වස්වා 

ගාස්තු අය කළයුතුය. 

 (iii) වාහන නතර කිරීවම් සමසා් සංඛයාව 10 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධන කාර්යයකදීම ඉහත සඳහන් 

අවයයතාවවන් ½  ක  සමානව යතුරුපැදි හා පාපැදි නතර කිරීවම් ඉඩකඩද සැපයිය යුතුය. 

 (iv) එක් එක් වර්ගය සඳහා වන වාහන නතර කිරීවම් කුටිවල අවම සැලසුම් මානයන් වමවස්ය. 

වොහන වර්ගය මඩුවේ පළල 

(මීටර්) 

වකෝණිකව 

න ර කිරීම වහෝ 

සමොන් රව 

න ර කිරීම 

මඩුවේ දිග 

(මීටර්) 

වකෝණිකව 

න ර කිරීම 

මඩුවේ දිග 

(මීටර්) 

සමොන් රව 

න ර කිරීම 

සම්මත වමෝ ර් කාර් සමානකයන් 2.4 4.8 5.5 

ශවී වහෝ ත්රී වරෝද රා 2.1 2.4 2.5 

පාපැදි 0.6 2.25 2.25 

වාණිජ් (ශවී අකර) 3.6 10.0 12.0 

වාණිජ් (බහු අකර) 3.6 18.0 20.0 
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 (v) පරතර ඉඩකඩවල අවම පළල පහත සඳහන් අවයයතාවයන්  අනුකූල විය යුතුය. 

 

වොහන වකෝණිකව න ර 

කිරීවම් අංයකය 

 නි දිසො වොහන 

ගමනොගමනය 

 නි පැති 

නැවතුම් සීමොව 

(මීටර්) 

 නි දිසො වොහන 

ගමනොගමනය 

වදපැති 

නැවතුම් සීමොව 

(මීටර්) 

වදපැති වොහන 

ගමනොගමනය 

(මීටර්) 

අංයක 00 සමාන්තර 3.6 3.6 6.0 

අංයක 30 වකෝණික 3.6 4.2 6.0 

අංයක 45 වකෝණික 4.2 4.8 6.2 

අංයක 60 වකෝණික 4.8 4.8 6.6 

අංයක 90 වකෝණික 6.0 6.4 7.2 

 

 (vi) ගෘහසා් වාහන නතර කිරීවම් වපවදසක  ඇති ප්රවේයවේ පළල ඇතුළුවීවම් හා පි වීවම් මාර්ග 

වවන වවනම සපයා ඇත්නම්, සියළු පියමං සහ වවනත් අවහිරතා අතහැර මී ර් 3 ක  වනාඅඩු 

විය යුතුය.  එවහත් ඇතුේවීවම් හා පි වීවම් මාර්ග එක ම සපයනු ලැබ මධය බාධාවකින් 

වතාරනම්, එම පළල මී ර් 5.5 ක  අඩු වනාවිය යුතුය.  වයාපාරික වාහන නතර කිරීවම් ප්රවශයවේ 

පළල පිළිවවලින් මී ර් 4.5 හා 6.0 විය යුතුය. 

 (vii) වාහන නතර කිරීවම් ප්රවශය තුනක  වැඩි සංඛයාවක් සැපයිය යුතු වගාඩනැිලිවල සියළුම 

වර්ගවේ වාහන ආපසු හැරවීම  හැකි පහසුකම් පරිශ්රය තුළ සපයා තිබිය යුතුය.  වීදියකින් 

තැනුම්පළ  වහෝ තැනුම්පළින් වීදියක  පසුපස  පැදවීම  ඉඩවදනු වනාලැවේ.   

 (viii) මී ර් 10 ක  අඩු මාර්ග මුහුණතක් ඇති මී ර් 40 ක  අඩු ගැඹුරක් සහිත වගාඩනැිලි 

ස්ාානයන්හි වාහන නතර කිරීවම් ප්රවශයය  ඇති ධාවන මාර්ගවේ පළල පහත සඳහන් 

කරුණුවල  ය ත්ව මී ර් 3 ක  අඩු කළ හැකිය. 

 (අ) එබඳු ධාවන මාර්ගය දිවේ අධිකාරිය  පිළිගත හැකි වලස හා අවයය ප්රමාණය  වාහන 

මාරුවීම  ඉඩකඩ සැපයීම. 

 (ආ) එබඳු සංවර්ධනයක වාහන නතර කිරීවම් ඉඩකඩ අවයයතාවය 10 ක  වනාඉක්මවිය යුතුය. 
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 (ix) යම් වාහන නතර කිරීවම් ප්රවශයයක  ඇති ඇතුේවීවම් වහෝ පි වීවම් විවරස්ාානයක් හරහා යම් 

පැති පියමගක් විහිවදන්වන් නම්, ආබාධිත තැනැත්තන් පිළිබඳව විවය්ෂ සැලකිේලක් දක්වමින් 

පදිකයන්  ගමන් කිරීම සඳහා ඉවුරු කැටිවල  වහෝ පැති පියමවගහි යම් වකා සක  

සංවර්ධකයන්වේ වියදමින් යම් වවනස් කිරීම් අධිකාරිය විසින් නිය්ි ත වකා  දැක්විය යුතුය.  

වමම මගී මාරු සමාන එවැනි විවරස්ාාන හරහාද පවත්වාවගන යන වලස ද අධිකාරිය විසින් 

විවය්ෂවයන් නියම කළ හැකිය. 

 (x) වීදියක  ඇතුේවීවම්දී, ඉන් පි වීවම්දී පහත සඳහන් වගුවවහි නිය්ි තව සඳහන් ප්රමාණය ඇතුළත 

හා පි ත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සැපයිය යුතුය. 

 මගී 

ප්රවොහන 

කොරකය 

ීී අකර 

වොණිජ 

වොහන 

බහු අකර 

වොණිජ 

වොහන 

ඇතුළත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය 

(මී ර්) 

7.3 12.8 13.8 

පි ත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය (මී ර්) 4.7 8.7 6.9 

 

 (xi) ඉහත සඳහන් පරිදි අවම හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා සැපයිය වනාහැකි 

බව සතුටුදායක අන්දමින් අධිකාරිය වවත ඔේපු කළ හැකි අවස්ාාවක පළල මී ර් 3 ක  වනාඅඩු 

පළලකින් යුත් අතිවර්ක සම්බන්ධතා පටුමගක් එබඳු ඇතුේවීවම්  / සහ / වහෝ පි වීවම්  මාර්ගය  

ආබශධ කර සැපයිය යුතුය.  එබඳු පටු මාර්ග සැලසුම් කළයුත්වත් වීිය  ඇතිවන බලපෑම් අවම 

කරමින් නිදහස් වාහන ගමනාගමනය සහතික වන පරිදිවේ.  වමය අධිකාරිවේ සැලසුම්කරණ 

කමිටුව විසින් අනුමත කළ යුතුය. 

 (xii) බෑවුම් මං සඳහා බෑවුම්වල උපරිම ඇලකරය 1:8   වඩා වැඩි වනාවිය යුතුය.  බෑවුම් මං ඇති 

අවස්ාාවලදී ඉඩම් කට්ටිවේ මායිමත්  බෑවුමත් අතර මී ර් 6.0 ක  වනාඅඩු දිගකින් යුත් සමතලා 

ඉඩක් සැපයිය යුතුය. 

 (xiii) ඇතුළුවීම සහ පි වීම වවන වවනම සපයා ඇත්නම්, පියමං සියේල සහ වවනත් අවහිරතා අත්හැරි 

කළ බෑවුම් මංවල පළල මී ර් 3.0 ක  වනාඅඩු විය යුතුයි.  එවහත් ඇතුළුවීම සහ පි වීම එක ම 

සපයනු ලබන්වන් නම් වමම උපවේඛණවේ (vi) හි සඳහන් අවසා්ාවලදී මිස මධයවර්ති 

විභජ්කයකින් වතාර නම්, එය මී ර් 6 ක් විය යුතුය. 
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 (xiv) මී ර් 2.1 ක අවම උසක් බෑවුම් මංවල හා බහු මහේ රාවාහන නැවතුම් ස්ාානවල තිබිය යුතුය. 

 (xv) මාර්ග බාධක ආරක්ෂක කුටි සහ වාහන නතර කිරීම පාලනය කිරීවම් උප්රම හා ආවරෝහකයන් 

වැනිදෑ පාර අශදර සි  එබඳු බාධක දක්වා අවම වයවයන් මී ර් 6 ක පරතර තුළ වනාපිහිටිය යුතුය.  

වාහන නතර කිරීවම් එක් එක් මඩු 25 ක් වහෝ ඒවායින් වකා සක් සඳහා සමස්ා පරතර දුර මී ර් 

6 කින් වැඩි කළයුතුය.  වමය එකම පටුමගක  වහෝ පටුමං බහු සංඛයාවක  සැපයිය හැකිය. 

 (xvi) වාහන බර මැනීවම් ප්රවශයය වීි අශදර සි  මී ර් 20 ක අවම පරතර දුරක් තුළ වනාපිහිටිය යුතුය.  

වාණිජ් වාහන නතර කිරීවම් එක් එක් කුටි 15  වහෝ එහි වකා සක් සඳහා සමස්ා පරතර දුර මී ර් 

15 කින් වැඩි කළයුතුය.  වමය එකම පටුමගක වහෝ පටුමං බහු සංඛයාවක  සැපයිය හැකිය. 

 (xvii) වාහන නතර කිරීවම් ප්රවශයය සඳහා වන බෑවුම් වපාවළාව සම්බන්ධවයන් වූ වි  1:20 අනුපාතය 

වනාඉක්මවිය යුතුය. 

 (xviii)වාණිජ්ය වාහන සඳහා වන නතර කිරීවම් ප්රවශයයක  ඇතුළුවීම  වහෝ ඉන් පි වීම  තම පි වීවම් 

වහෝ ඇතුළුවීවම් විවර සලසා ඇති විවර තනි මං වීියකදී නම්, එහි පරතර පළල මී ර් 4.5 ක්ද,  

වදමං වීියකදී නම්, මී ර් 6.5 ක්ද වන අවස්ාාවක එවස් ඇතුළුවීම වහෝ පි වීම සඳහා ඉඩවදනු 

වනාලැවේ.     

3. (i) මාර්ගය  මුහුණලා ඇති පළල මී ර් 12.0   අඩු ස්ාාන සඳහා සැපයිය යුත්වත් එක් ඇතුළුවීවම් 

හා පි වීවම් ස්ාානයක් පමණි. 

 (ii) පදිංි ය සඳහා වන සංවර්ධන කාර්යයක් සම්බන්ධවයන් වූ වි  ස්ාානය තුළ ඇති වාහන නතර 

කිරීවම් අවයයතාව නතර කිරීවම් මඩු 100  ඉක්මවන කේහි හා වන්වාසික වනාවන සංවර්ධන 

කාර්යයක් සම්බන්ධවයන් එම අවයයතාව නතර කිරීවම් මඩු 50 ක් වන කේහි අවස්ාානුකූලව 

අවයය වන වාහන ගමනාගමනය ඒකාබශධවීවම් අමතර පටුමග වහෝ වාහන රඳවා තබන ඉඩ 

සැපයිය යුත්වත් වාහන ගමනාගමන සැලසුම්කරණ කමිටුව විසින් නිර්වශය කර ඇති පරිදි 

වාහනවල නිදහස් ධාවනය  ඇතිවන බලපෑම අවම වන පරිදිය. 

4. පදිංි ය පිණිස වනාවන පාවිච්ි යක් සම්බන්ධවයන් වූ වි  නතර කිරීවම් මඩු 60 ක  වැඩි සංඛයාවක්ද, 

පදිංි ය පිණිස  නැතවහාත් මිශ්රිත සංවර්ධනය අනුපාතික සංවයෝජ්නයක් සම්බන්ධවයන් වූ වි  කුටි 120 

ක්ද සැපයීම අවයය වන අවස්ාාව අධිකාරිය විසින් වාහන ගමනාගමන බලපෑම් අධයයනවේ තීරණ 

අනුව වයෝජිත සංවර්ධනය වහ්තුවකා  වගන වැඩි වන ගමනාගමන ක යුතු නිසා එවැන්නක් අවයය 

බව සනාා වී ඇත්නම්, එවැනි වාර්තාවක නිර්වශය කර ඇති නිය්ි ත වාහන ගමනාගමන පාලන 

ක යුතුවල වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සංවර්ධකයා විසින් දරනු ලැබීම  අධිකාරිය ක යුතු 

සැලැස්විය යුතුය. 

 



  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030  

300 

සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

5. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුමත රා නැවැත්වීවම් සහ රාවාහන ගමනාගමන පාලන 

නියමයන්  වවන්ව ක යුතු කරන බව  සැක කරන යම් වගාඩනැිේලක  ඇතුළුවී පරීක්ෂා කරන 

වලස අධිකාරිය විසින් වපාලිසිවයන් ඉේලා සිටිය හැකිය. 

6. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුමත රා නැවැත්වීවම් හැර වවනත් යම් ක යුත්තක  වයාදා 

ඇතැයි දැනගනු ලබන අවස්ාාවක අනුමත රා නැවැත්වීවම් ඉඩකඩ ප්රමාණයන්වගන් අඩුවී ඇති එක් 

එක් රා නැවැත්වීවම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයක  රු. 20,000/- ක වස්වා ගාස්තුවක් අධිකාරිය  අයකළ 

යුතුය.  එම ගාස්තු ඒ කාර්ය සඳහා වයාදාවගන ඇති ඉඩ ප්රමාණය සංවර්ධන අවසර පත්රවේ අනුමත කර 

ඇති පරිදි වාහන නැවැත්වීවම් ඉඩකඩ බව  නැවත පත් වකවරන වතක් දිග ම අය කළයුතුය. 

7. “ප්රතිබිම්බිත වීදුරු”  වහෝ වවනත් පරාවර්තන ද්රවයයක් ප්රසිශධ වීියක  මුහුණලා සිටින වස් යම් 

වගාඩනැිේලක බිම් මහල  පළමු වහෝ වදවන මහේවල  සවි වනාකළ යුතුය. 

8. අධිකාරිය විසින් වාහන මාමා කරන ලද ප්රවශයයක් වලස ප්රකායය  පත් කරනු ලැබ ඇති වීි වහෝ ප්රවශය 

ඇතුළත් වන යම් ප්රවශයයක වහෝ වීියක සංවර්ධනය පිණිස උපරිම වාහන නතර කිරීවම් ඉඩකඩ 

කවවර්දැයි නිය්ි ත වයවයන් වවන් වකා  දැන්වීම  අධිකාරිය  පුළුවන. 

9. (i) වීිය වහෝ ප්රවශයය වාහන නතර කිරීවම් ප්රවශයයක් වලස ප්රකායය  පත් කරනු ලැබීවමන් පසුව 

යම් පවත්නා සංවර්ධනයක් තුළ ඇති ප්රවයෝජ්නය  ගත් සෑම වාහන නතර කිරීවම් මඩුවක් සඳහා 

වන වාර්ෂික වස්වා ගාස්තුව අධිකාරිය විසින් තීරණය වකා  අය කරනු ලැවේ. 

 (ii) වවනත් යම් නියමය කුමක් සඳහන්ව තිබුණද සැලසුම් කමිටුවේ ලිිතත නිර්වශය මත අධිකාරිය 

විසින්, 

    (අ) පරිශ්රය තුළ එවැනි  වැඩ සඳහා අවයය වාහන නතර කිරීවම් මඩු වනාසපයන වහෝ සපයන 

ලද එවැනි ඉඩකඩ තත් කාර්යය සඳහා ප්රවයෝජ්නය  වනාවගන යම් ජ්ාතික මහා මාර්ගයක 

වහෝ එහි වකා සක වාහන අළුත්වැඩියාව වහෝ ඔපවත් කිරීම කරවගන යන වහෝ 

         (ආ) සැලසුම් කමිටුවේ මතය අනුව වාහන ගමනාගමනය  අහිතකර බලපෑම් ඇති කරන 

වවනත් වෘත්තියක් වහෝ වයාපාරයක් කරවගන යන යම් සංවර්ධන වශපළ අයිතිකරුවන්  

එකී ක යුතු නිවැරදි කරන වලස දැන්වීමක් කළ හැකිය. 
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