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II.   ඇමතිතුමාකේ අනුමැතිය 
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IV.   ගැසට් නිකේදනය – (Regarding UDA Law No. 41 of 1978, Section 21) 
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7. Land and Building Development Strategy and Regulation 

 

 7.1 Zoning and Zoning Regulations 
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1 ෙලාපීයෙරණ හා ෙලාපීයෙරණ කරගුලාසි 

මහ ගාේල සංවර්ධන සැලසුම් බල ප්රගේශගයහි කලාපීය සැලසුම සකස් කිරීම සඳහා ගයාදා ගනු 

ලැබුගේ ඝනත්වය මත පදනම් වූ කලාපීයකෙණ උපක්රමයයි. ගමහිදී ඝනත්වය වශගයන් සලකනු 

ලබන්ගන් භූමි පරිහෙණගයහි තීව්රතාවය වන අතෙ ගමම ක්රමගේදය භාවිතා කිරීම මගින් යම් භූමි 

ප්රමාණයක වයාප්ත කිරීමට බලාගපාගොත්ු වන භූමි පරිහෙණ ඒකක ප්රමාණය සීමා කිරීම ගහෝ 

අවසෙ දීම සිදුකල හැකිය. එනම් යම් භූමි ප්රමාණයක ඉඩගදනු ලබන භාවිත ඒකක ප්රමාණය 

වැඩිවත්ම එම භූමිගයහි ඝනත්වය ගමන්ම භූමි පරිහෙණ තීව්රතාවය ද වැඩි ගවතැයි සලකනු ලැගේ.  

භූමිගයහි ගයෝගයතා විශ්ගේෂණය, පාරිසරික සංගේදීතාවය විශ්ගේෂණය හා සංවර්ධන පීඩනය 

යන විශ්ගේෂණ 3 මගින් ලබාගත් ප්රතිඵල අනුව මහගාේල සැලසුම් ප්රගේශය ුල වැඩි 

තීව්රතාවයක් ඇති කිරීම මගින් සංවර්ධනය කල හැකි ප්රගේශ හා සංවර්ධනය පාලනය කල යුු 

ප්රගේශ කවගර්දැයි හඳුනාගන්නා ලදි.  

භූමිකයහි කයෝගයතා විශ්කල්ෂණය 

සලකා බලනු ලබන භාවිතයන් සඳහා යම් භූමියක ගයෝගයතාවය ගසායා බැලීම සඳහා කෙනු 

ලබන විශ්ගේෂණය භූමිගයහි ගයෝගයතා විශ්ගේෂණය ගලස හඳුන්වනු ලැගේ. ඒ අනුව මහ 

ගාේල සංවර්ධන බල ප්රගේශය ුල අනාගත භූමි පරිහෙණගයහි ගභෞතික පැතිෙයාම ප්රවර්ධනය 

කිරීම හා පාලනය කිරීමට කලාපීයකෙණය ගමවලමක් ගලස භාවිතා කිරීගම් අටිගයන් ඒ සඳහා 

භූමිගයහි ගයෝගයතාවය ගසායා බැලීම සඳහා ගමම විශ්ගේෂණය සිදු කෙනු ලැබීය. 

 

ඒ අනුව විශ්ගේෂණය සිදු කිරීම සඳහා ගන්වාසික භාවිතය අෙමුණු කෙ ගනිමින් ඒ හා සමග බැඳුනු 

පුළුේ පොසයක් ුල හඳුනාගත් සාධක ගභෞතික, පාරිසරික, ආර්ික හා සාමාජීය යන අංශ ඔස්ගස් 

විශ්ගේෂණයට පාදක කෙගනු ලැබින. එම කරුණු කිහිපයක් පහත පරිදි ගේ. 

1. ජනගහනගේ පැතිෙ යාම හා ඝනත්වය 

2. ගපාදු යටිතල පහසුකම් (පාසේ, ගෙෝහේ, ගපාදු උදයාන, ක්රීඩා පිටි, පරිපාලන 
ආයතන, ප්රජා ශාලා) ආදියට ලඟා වීගම් පහසුව හා ඒවාගේ පැතිෙයාම 

3. පාරිසරික සම්පත් (හරිත ගහනය, කෘෂිකාර්මික භූමි) 

4. ප්රධාන මහා මාර්ග වලට ලඟාවීමට ඇති පහසුව 

5. අපෙවුහ පහසුකම් (නල ජල සැපයුම, විදුලිය, ඝන අපද්රවය බැහැෙ කිරීම)  

6. ස්වාභාවික විපත් හා උවදුරු (ගංවුෙ, නායයාම්, සුනාමි) ආදියට නිොවෙණය 
වීගම් හැකියාව 

ඉහත කී කරුණු සඳහා ඒවාගයහි තීව්රතාවය අනුව 0 – 5 දක්වා (0 අඩුම අගයත් 5 වැඩිම අගයත් වන ගස්) 

සංවර්ධනයට වන බලපෑම සඳහා අගයක් ලබා දී බෙ තැබීම මගින් පහත දැක්ගවන ආකාෙගේ ප්රතිඵලයක් 

ලබාගත හැකි විනි.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: UDA District office - Galle 
 

පාරිසරිෙ සංකේදීතා විශ්කල්ෂණය 

අනාගත සංවර්ධනය ගහ්ුගකාටගගන පරිසෙයට සිදුවිය හැකි බලපෑම ගසායා බැලීම සඳහා ගමම 

විශ්ගේෂණය සිදු කෙන ලදි. මහ ගාේල ප්රගේශ ුල පාරිසරික සංගේදී කලාපයන්හි ප්රශස්ථ පැතිෙයාමක් 

හඳුනාගත හැකි ගහයින් අනාගත සංවර්ධනය සැලසුම් කිරීමට ප්රථම පාරිසරික බලපෑම් හඳුනාගැනීගම් 

වැදගත්කම ඊට ප්රධානම ගහ්ුව වශගයන් හඳුනාගත හැකිය.  

ඒ අනුව පාරිසරික විශ්ගේෂණය ප්රධාන කරුණු 4 ක් ඔස්ගස් ගගාඩනගන ලදි. එම කරුණු 04 පහත පරිදි ගේ.  

   1.   ජල මූලාශ්ර (ගංගා, ඇළගදාළ, උේපත්, ජල රැඳවුම් ප්රගේශ ආදිය) 

   2.   ශාක ගහනය (වනාන්තෙ, ෙක්ෂිත, කගඩාලාන, ගතත්බිම්, කුඹුරු, ළඳුකැලෑ) 

3.   භූ රූපවිදයාත්මක හා අගනකුත් ලක්ෂණ  (ගං ඉවුරු, ඇළ ඉවුරු, නිම්න, බෑවුම්, නාය යෑම් අවදානම්     
ප්රගේශ)  

   4.   ගපාදු සම්පත් (පුොවිදයාත්මක ස්ථාන, ගලෝක උරුම ස්ථාන, ආගමික ස්ථාන, උදයාන, ක්රීඩා පිටි)           
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Suitable Lands for Development – Greater Galle 



විශ්ගේෂණය මගින් ලද ප්රතිඵලය අනුව මුහුදු තීෙය හා ඒ ආශ්රිත ප්රගේශය පාරිසරික සංගේදීතාවගයන් අඩු වුව 

ද ස්වාභාවික විපත් වලට නිොවෙණය වීගම් හැකියාව වැඩි බැවින් අනාගත සංවර්ධන කටයුු සඳහා මුහුදු 

තීෙය එතෙම් සුදුසු ගනාගේ. එම නිසා පාරිසරික සංගේදීතා විශ්ගේෂණය මගින් හඳුනාගත් කරුණු මත 

පදනම්ව එක් එක් ප්රගේශයන්ට උචිත සංවර්ධනගයහි තීව්රතාවය තීෙණය කෙ ඒ අනුව කලාපීයකෙණ 

සැලැස්ම සැකසීම සඳහා කලාප ආකෘතිය තීෙණය කෙ ගන්නා ලදි. ඒ අනුව නගෙගයන් උුරු ගදසට ඇති 

සංවර්ධනයට සුදුසු යැයි හඳුනාගත් බිම් ප්රගේශ ගවත සංවර්ධනය ගයාමු කිරීමටත් නගෙයට ආසන්නව 

හඳුනාගත් පාරිසරික සංගේදී ප්රගේශ තීව්ර සංවර්ධනගයන් මෑත් කිරීමට හඳුනාගන්නා ලදි.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: UDA District office – Galle 
 

  සංවර්ධන පීඩන විශ්කල්ෂණය 

සංවර්ධනය සඳහා අවශය වන භූමිය ගවනුගවන් පවතින ඉේුම මගින් එක් එක් ප්රගේශයන්ට අදාළව 

ඇතිවන සංවර්ධන පීඩනය විශ්ගේෂණය කිරීම සඳහා ගමම විශ්ගේෂණය සිදු කෙනු ලැබිනි. ඒ සඳහා 

ලඟාවීගම් පහසුව, දුෙ, ගවළඳගපාළ තත්වයන් හා සංවර්ධනගයහි ස්වභාවය, වැනි කරුණු මත පදනම්ව 

භූමිය සඳහා වන ඉේුම අධයයනය සඳහා ගයාදා ගැනිනි.  

 
ඒ අනුව ප්රගේශගේ ජනගහන වර්ධන ගේගය, ජන ඝනත්වය, ගගාඩනැගිලිවල පැතිරී යාම සහ ඝනත්වය 

සහ භූමිය එක් භාවිතයකින් තවත් භාවිතයක් ගවත ගවනස් වීගම් ගේගය යන කරුණු ගමම විශ්ගේෂණය 

බෙ තැබීමට ලක්විය.  

 

Environment Sensitivity Index – Greater Galle 



සංවර්ධන පීඩන විශ්කල්ෂණය මගින් ලද ප්රතිඵල ඔස්කස් ප්රකේශකයහි සංවර්ධනය මගින් ඇතිෙල පීඩනය 

වැඩි සහ අඩු ප්රකේශ හඳුනාගත හැකි වන අතර එම ප්රකේශ දීර්ඝ ොලීනව නාගරීෙරණකේ ප්රතිඵලයක් 

කලස බිහිවූ ප්රකේශ බව කමහිදී හඳුනාගත හැකිය.  

 

ඒ අනුව ගාල්ල නගර සීමාව, හිරිඹුර, ෙරාපිටිය වැඩි සංවර්ධන පීඩනයක් ලඟා ෙරගත් ප්රකේශ කලස 

හඳුනාගත හැකි වූ අතර නගර සීමාව තුල පැතිර තිබූ සංවර්ධනය ෙරාපිටිය කදසට ගමන් ෙරන 

ස්වභාවයක් ද කමහිදී හඳුනාගත හැෙ.  කමයට අමතරව ඉහත සංෙල්පකයන් බැහැරව සංවර්ධන පීඩනය 

නගර සීමාව ඉතා ආසන්නකේ පවතින මිනුවන්කගාඩ, මකුළුව, මිලිේුව, කෙෝන්ගහ හන්දිය, ෙන්කදවත්ත 

ආදී ප්රකේශ වල ද ඇතිවී තිකබන බව විශ්කල්ෂණය මගින් තවුරටත් හඳුනාගත හැකි විය. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: UDA District office – Galle 

 

 

 

 

 

 

 

 



අවසාන වශගයන් ගමම ගභෞතික විශ්ගේෂණ 03 එක මත එක තැබීගමන් පසු පහත දැක්ගවන ආකාෙගේ 

ප්රතිඵලයක් ලැබිනි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒ අනුව අනාගත සංවර්ධනය මගින් පරිසෙ පේධතියට හානි විය හැකි යැයි හඳුනාගත් ප්රගේශ ද, අධි 

ඝනත්වයකින් යුු සංවර්ධනයක් ප්රවර්ධනය කිරීමට හැකියාව ඇති ප්රගේශ ද, සංවර්ධන පීඩනය මගින් 

හඳුනාගත්, භූමිය සඳහා වැඩි ඉේුමක් සහිත ගවළඳ ප්රගේශ ද ගවන් ගවන් වශගයන් හඳුනාගැනීමට ගමම 

අවසන් විශ්ගේෂණ ප්රතිඵලය ගයාදා ගත හැකි විනි. 

ඒ අනුව පුළුේ පොසයකින් යුු ගභෞතික පාරිසරික, සාමාජීය හා ආර්ික සාධක මත පදනම් ව ප්රගේශගේ 

ගභෞතික සංවර්ධනය ප්රශස්ත ගලස නියාමනය කිරීම සඳහා මහ ගාේල බල ප්රගේශය සඳහා කලාපීයකෙණ 

සැලසුම සකස් ගකරිනි. 
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6.8  Zoning Map 
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Rumassala conservation zone 
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6.9 කපාු ෙලාපීයෙරණ කරගුලාසි  

ෙලාප සංගුණෙය 

හඳුනාගත් කලාපීයකෙණය යටගත් කලාප සඳහා කලාප සංගුණකය පහත ක්රියාපටිපාටිය 

මගින් ලබා ගන්නා ලදි. 

1. අගප්ක්ෂිත සංවර්ධන කටයුු  

සංවර්ධන සැලසුම මගින් හඳුනාගත් අෙමුණු සහ ඉලක්ක අනුව ගයෝජිත සංවර්ධනගයහි 

ඝනත්වය ගමහිදී ලබාගන්නා ලදි.  

 

2. සංවර්ධනය සඳහා පවතින සීමාවන් 

අනාගත සංවර්ධනය සඳහා භූමිගයහි දො ගැනීගම් හැකියාව සංවර්ධන කටයුු සඳහා පවතින 

ප්රවනතා සහ සංගවිදීතාවය ගමමගින් ලබාගන්නා ලදි. 

3. අගප්ක්ෂිත ගන්වාසික හා සංචෙණ ජනගහනය පිළිබඳ ගණනය කිරීම 

බුේධිමත් අනුමාන කිරීම් සහ කේපිතයන් ගගාඩනැගීම ුළින් ඉහත සඳහන් සංඛයා ගේඛණ 

සකස් කෙ ගන්නා ලදි.  

4. එක් එක් අගප්ක්ෂිත කලාපය ුළ අනාගත ජනගහනය සඳහා අවශය බිම් ප්රමාණය පිළිබඳ 

ගණනය කිරීම 

එක් එක් භාවිතයන් සඳහා අදාළ කලාපයන් ුළ අවශය වන ඉඩ ප්රමාණය සම්මත ප්රමිතීන් 

යටගත් ගණනය කෙන ලදි. 

ඒ අනුව ලබාගත් දත්තයන් මත පදනම්ව පහත දැක්ගවන අයුරින් කලාප සංගුණකය ඉදිරිපත් කල 

හැක.  

 

 

 

 ෙලාප සංගුණෙය  =       එක් එක් ෙලාපකයහි මුළු බිම් ප්රමාණකේ විශාලත්වය 

අදාළ ෙලාපය සංවර්ධනය ෙල හැකි බිම් ප්රමාණය 
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 ෙලාපීයෙරණ කරගුලාසි බලපවත්නා ප්රකේශ 

කමම කරගුලාසි 1978 අංෙ 3(1) දරණ නාගරිෙ සංවර්ධන අධිොරී පනත මගින් නාගරිෙ සංවර්ධන 

අධිොරිකේ බල ප්රකේශයක් කලස ප්රොශිත මහ ගාල්ල බල ප්රකේශ සීමාව තුළට අදාළ කේ.  

 
“These regulations will apply to all areas within the administrative limits of Greater Galle 

Area which is declared as an Urban Development Area under Section 3(1) of the UDA Law 

of 1978, subjected to amendments from time to time.” 

 

Provisions for Permissible and Non – Permissible Uses 

1. Where the use of a site or premise is designated for a specific use in the development 

plan, it shall be used only for the purpose so designated.  

 

2. Where the use of a block of land is not designated for a specific use, its use shall not 
be contrary to the use permissible and non-permissible in the zone in which it is 
situated.  
 

3. සංවර්ධන බලපත්රය මගින් අනුමත කෙන ලද භාවිතයට පරිබාහිෙව කිසියම් ගගාඩනැගිේලක් 

ගහෝ වයාපෘති කටයුත්තක් කිරීමට අවසෙ ගනාමැත.  

 
4. සියළුම භාවිතයන් අදාළ කලාපගේ අනනයතාවයට ගැලගපන පරිදි විය යුුය.   

Special Provisions for UDA 

1. The authority may defined areas where it deemed suitable, as special project area, 

redevelopment area, special housing project area, central commercial area, scenic 

area, conservation area and cultural area etc.  

 
2. In such areas, the Authority may restrict or prohibit the use of the site or construction 

of any building, relax any restrictions placed by these rules, impose new restrictions 

or may formulate separate regulations in order to attain the purpose for which the area 

has been defined 

  

Special Provisions for UDA 

3. The authority may defined areas where it deemed suitable, as special project area, 

redevelopment area, special housing project area, central commercial area, scenic 

area, conservation area and cultural area etc.  

 

4. In such areas, the Authority may restrict or prohibit the use of the site or construction 

of any building, relax any restrictions placed by these rules, impose new restrictions 

or may formulate separate regulations in order to attain the purpose for which the area 

has been defined 

 

Type of Zoning boundaries 
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The method used to identify and demarcate the Zoning boundaries ; 

 
Boundary lines of the zone shall follow X and Y coordinates based on which the 

boundaries of this Zone is defined on Transverse Mercator Projection prepared on 

1:10000 the basis of Sri Lanka Grid based on Kandawala – SL99 coordinate system 

of 200000, 200000 prepared by the Survey Department of Sri Lanka based on the 

geographical location of the country 

 

Boundary lines of the zone shall follow site or plot boundaries, street boundaries, municipal 

or ward boundaries, railway boundaries, water course, unless the zonal boundary lines are 

fixed by dimensions on the Development Plan.  (Map No…..) 

 

 

 Special Provisions for boundaries 

Situation wherever a dispute arises with regarded to any boundaries or zones ; 

 

1 Wherever any area in the zoning plan is shown as coming under two zones the zone 

classifications for the area will be decided based on the major portion of land coming 

under a zone. 

2 Where any property falls under more than two zones it shall be lawful to treat such 

plot as coming under the zone most favorable to the objectives of this development 

plan. 

3 Wherever there is any problems with regard to boundaries the final decision will rest 

with the Urban Development Authority. 

Zoning Factor 

If there are any special project which comes for the benefit of public in a zone there should be 

provisions for UDA to take final decision regarding zoning factor. 

 

Permissible floor area calculation formula 

Plans should be approved as per the per the formula given below respected to the all zones 

and zoning factor for an approved building. 

 
 
  
 
 

  
 
 
Proposed Road Width  : The Width of the Building Line Proposed in the Development Plan 
 
Road Frontage              :  Length of the Road Frontage/s of the Land from which land can claim 
                                         access 
 
 

 
 

 

Permissible  
Total Floor 

Area  

 (1+ Land Extent)      
          10,000 

Land Extent           x (2- % Plot Cover) + (Road Frontage x Proposed Road Width )    = Zone  
Factor    x 
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6.11    විකශ්ෂ ෙලාප සදහා වූ ෙලාපීයෙරණ කරගුලාසි 

   
කලාප අංකය සී 

සංවර්ධන කලාපය  වාණිජ 

උප කලාපය අධි වාණිජ කලාපය (C 1) 

කලාප අර්ථකථනය 

අධිඝනත්ව කලාපයක් අගප්ක්ෂා කෙන බැවින් භූමි පරිහෙණ තිව්රතාව/ඝනත්වය 

ගමම කලාපගේ ඉහළ අගයක් ගනී.  එබැවින් වාණිජ භාවිතය සඳහා දිරිගැන්වීමක් 

සිදු කෙයි.  එගස්ම අධි උසැති ගගාඩනැගිලි සඳහා ප්රමුඛත්වය ලබා දීමට ගයෝජිතය.  

(ගපෝෂක ප්රගේශය (Buffer Zone) හැෙ ගමම කලාපගේ ගසසු ප්රගේශවල) 

කලාප මායිම්  

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

සංගුණකය  4. 40 

අවසෙ දිය හැකි උස 

සීමාව  
මීටර් 10. 0 ගාේල - ගකාටුව ගපෝෂක ප්රගේශය සඳහා 

අවසෙ දිය හැකි ගගබිම් 

ආෙවණය  
80%  

සාමානය ගෙගුලාසි 

  

  

1.  අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 
2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය 

යුුය. 
3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, බාහිෙ 

පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතිකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය යුුය.  

(ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම ආකාෙයකින් 

පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 
4. පවත්නා භාවිතයන්ගේ අළුත්වැඩියා කිරීම්, වැඩි දියුණු කිරීම් ගහෝ ගවනත් එකු 

කිරීම් සඳහා අවසෙ දිය හැක. 

 

 

 අවසර කදනු ලබන භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 
1  ආගන්ුක නිවාස    

2  ආපනශාලා/උත්සව ශාලා/ගහෝටේ  මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
3  වාණිජ සංකිර්ණ/සුපිරි ගවළඳ සැේ  මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
4  වාණිජ කටයුු/ ගේකරි  

5  බැංකු/ෙක්ෂණ ආයතන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
6  මහජනයා එක්රැස් වන ගගාඩනැගිලි 

ශ්රවනාගාෙ 
මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

7  ගන්වාසික ගගාඩනැගිලි මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
8  මහේ ගගාඩනැගිලි මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
9  ගපාදු ගගාඩනැගිලි  මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
10  ඉන්ධන පිෙවුම්හේ   මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

(මීටර් 12 ක අවම පළල ප්රගේශ මාර්ගයක් තිබිය යුුය) 

11 කර්මාන්ත/වැඩ බිම්/ගමෝටර් ගොජ/මුද්රණාල  මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

12  ගබගහත් ශාලා/ඔසුහේ/ෙසානයනාගාෙ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

13 වෘත්තිය කාර්යාල මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

14  නාගරික උදයාන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

15  ක්රීඩාගාෙ/ ගෘහස්ථ ක්රීඩාංගන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

16 දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන/ගපෙ පාසැේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

17  උසස් අධයාපන ආයතන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

18 ගමෝටර් ෙථ අමතෙ ගකාටස් මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
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කලාප අංකය  

සී 

සංවර්ධන කලාපය  වාණිජ 

උප කලාපය ගසෞඛය මූලික වාණිජ කලාපය (C2) 

කලාප අර්ථකථනය 

ගසෞඛය මූලික වාණිජ ක්රියාකාෙකම් හා ඒ ආශ්රිත ක්රියාකාෙකම් සහිත කලාපයක් 

ගලස අධි උසැති ගගාඩනැගිලි සඳහා ප්රමුඛතාවය ලබා දීම අගප්ක්ෂා ගකගර් 

කලාප මායිම්  

(භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

සංගුණකය  3. 90 

අවසෙ දිය හැකි උස 

සීමාව  
මීටර් 10. 0 ගාේල - ගකාටුව ගපෝෂක ප්රගේශය සඳහා 

අවසෙ දිය හැකි ගගබිම් 

ආෙවණය  
80%  

සාමානය ගෙගුලාසි 

  

  

1. අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 

2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය 

යුුය. 

3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, 

බාහිෙ පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතිකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය 

යුුය.  (ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම 

ආකාෙයකින් පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 

 

 

    

අවසර දිය හැකි භාවිතයන්  කවනත් ෙරුණු 

1  ගෙෝහේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
2  ගෙෝහේ ආශ්රිත ක්රියාකාෙකම්     

3  වවදය මධයස්ථාන     

4  ෙසානයනාගාෙ   

5  ඔසුහේ   

6  ගන්වාසික ගගාඩනැගිලි     

7  ගන්වාසිකාගාෙ/මහේ නිවාස  මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

8  බැංකු/ ෙක්ෂණ ආයතන  මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

9  ආගමික ස්ථාන   

10  ආහාෙ ගවළදසැේ/ආපනශාලා   මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
11  වාණිජ ක්රියාකාෙකම්/ගේකරි    

12  සුපිරි ගවළඳසැේ  මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

13  දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන/ගපෙ 

පාසැේ   
  

අවසර දිය කනාහැකි භාවිත    

1අන්තොදායක කර්මාන්ත  5. ඇඹරුම් හේ 

2.පාසැේ 6.ගබඩා (අන්තොදායක හා ආපදාද්රවය ගබඩා)  

3. ෙථවාහන ගස්වා මධයස්ථාන  7.භයානක හා හානිකෙ ගවළඳාම්  

4. ඛනිජ කැනීම් හා ආශ්රිත   

කර්මාන්ත  
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14  ක්රීඩාගාෙ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

15  ඉන්ධන පිෙවුම් මධයස්ථාන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

ප්රගේශ මාර්ගගේ අවම පළල මීටර් 12. 0 ක් විය යුුය 
16  අවමංගලය ශාලා/මේශාලා     

  

 

 

 අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1  අනුරුදායක කර්මාන්ත   

2  ඛනිජ කැනීම් කර්මාන්ත 

3  ඇඹරුම් හේ 

4  ගමෝටර් ගස්වා මධයස්ථාන   
5  ගබඩා (අනුරුදායක හා හානිකෙ ද්රවය)  

6  අනුරුදායක ගවළඳාම  
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කලාප අංකය  

සී 

සංවර්ධන කලාපය  වාණිජ 

උප කලාපය  අඩු ඝනත්ව වාණිජ කලාපය (C 3) 

කලාප අර්ථකථනය 

අඩු ඝනත්වයක් සහිත වාණිජ සංවර්ධනයක් ගමන්ම ගන්වාසික සංවර්ධනයක් 

අගප්ක්ෂා ගකගර් 

කලාප මායිම්  

(භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

සංගුණකය  2. 10 

අනුමත උස සීමාව  මීටර් 10. 0 ගාේල - ගකාටුව ගපෝෂක ප්රගේශය සඳහා 

අවසෙ දිය හැකි ගගබිම් 

ආෙවණය  
80%  

සාමානය ගෙගුලාසි 

  

  

1. අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 

2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය 

යුුය. 

3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, 

බාහිෙ පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතිකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය 

යුුය.  (ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම 

ආකාෙයකින් පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 

 

 

 

 

අවසර දිය හැකි භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 

 

1  ගහෝටේ/ආපනශාලා/ආගන්ුක නිවාස 

 /උත්සව ශාලා 
මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

2  සුපිරි ගවළඳසැේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
3  ගවළඳ සංකීර්ණය   මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
4  වාණිජ ක්රියාකාෙකම්   
5  ඉන්ධන පිෙවුම් මධයස්ථාන/වාහන ගස්වා 

මධයස්ථාන 
මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

 ප්රගේශ මාර්ගගේ අවම පළල මීටර් 12. 0 ක් විය යුුය 
6  වාහන ගස්වා මධයස්ථාන  
7  ගන්වාසික ගගාඩනැගිලි ඒකක  
8  මහේ ගගාඩනැගිලි මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

9  ආගමික ස්ථාන  
10  බැංකු/ ෙක්ෂණ ආයතන  

11  ඔසුසැේ/වවදය මධයස්ථාන  

12  වෘත්තිය කාර්යාල  

13 ගපෙ පාසැේ/දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන  

14 පාසැේ  

15 අධයාපනික ආයතන  

16 ගමෝටර් ෙථ අළුත්වැඩියා කිරීම්/ගොජ  

17 හාඩ්ගවයාර් සහ ගමෝටර් ෙථ අමතෙ 
ගකාටස් 

 

18 කර්මාන්ත/ගබඩා/ඇඹරුම්හේ  
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අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

අනුරුදායක කර්මාන්ත  - මධයම පරිසෙ 

අධිකාරිය නිර්ගේශ කළ යුුය 

 

කලාප අංකය ආර් 

සංවර්ධන කලාපය  ගන්වාසික 

උප කලාපය ගන්වාසික ප්රමුඛතා කලාපය (ආර් 1) 

කලාප අර්ථකථනය 

 මධයම ඝනත්වයක් සහ ගන්වාසික සංවර්ධනයක් සඳහා ප්රමුඛතාවය ලබා දීමට 

අගප්ක්ෂිත කලාපයයි. පවත්නා ඉහළ ඉේුම් සහ වයසන සඳහා අවධානම් ෙහිත 

ආෙක්ෂිත කලාපයක් වන බැවින් ගන්වාසික භාවිතයන්ට ප්රමුඛතාවය වැඩි වී ඇත  

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

සංගුණකය  2. 18 

අනුමත උස සීමාව   

අවසෙ දිය හැකි ගගබිම් 

ආෙවණය  
80%  

සාමානය ගෙගුලාසි 

  

  

1. අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 

2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය 

යුුය. 

3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, 

බාහිෙ පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතිකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය 

යුුය.  (ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම 

ආකාෙයකින් පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 

 

 

 

 

අවසර දිය හැකි භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 

 

1  ගන්වාසික ඒකක   
2  මහේ ගගාඩනැගිලි මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
3  පාසැේ හා අධයාපනික ආයතන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

4  දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන/ගපෙ පාසැේ   
5  ප්රජා ශාලා මධයස්ථාන  
6  ගෘහ ආශ්රිත කර්මාන්ත  
7  ආගමික ස්ථාන  
8  වවදය මධයස්ථාන/ඔසු සැේ  

9  ආගන්ුක නිවාස  
10  වාණිජ ක්රියාකාෙකම් (කුඩා පරිමානගේ)  

11  සුපිරි ගවළඳ සැේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

12  ඉන්ධන පිෙවුම් මධයස්ථාන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

 ප්රගේශ මාර්ගගේ අවම පළල මීටර් 12. 0 ක් විය යුුය 
13 වාහන ජංගම ගස්වාව  
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කලාප අංකය ආර් (සී) 

සංවර්ධන කලාපය  ගන්වාසික කලාපය   

උප කලාපය මිශ්ර ගන්වාසික කලාපය (ආර් 2) 

කලාප අර්ථකථනය 

අඩු ඝනත්වයක් සහිත ගන්වාසික සංවර්ධන කලාපය ුළ හා මධයම උසක් සහිත 

ගගාඩනැගිලි තිබීම අගප්ක්ෂා ගකගර්  

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාප සංගුණකය  1. 12 

අනුමත උස සීමාව   

අනුමත බිම් කට්ටටි 
ආවෙණය  

65%  

සාමානය ගෙගුලාසි 

  

  

1. අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 

2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය 

යුුය. 

3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, 

බාහිෙ පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතිකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය 

යුුය.  (ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම 

ආකාෙයකින් පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 

 

 

 

අවසර දිය හැකි භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 
1  ගන්වාසික ඒකක   
2  මහේ ගගාඩනැගිලි මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
3  දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන/ගපෙ පාසැේ  
4  ප්රජා ශාලා  
5  ආගමික ස්ථාන  
6  සුපිරි ගවළඳ සැේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
7  ආගන්ුක නිවාස/ආපන ශාලා මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
8  වාණිජ ක්රියාකාෙකම් (සුළු පරිමාන)  

9  ගේකරි  
10  කැන්ටිම්  

11 ගෘහාශ්රිත ඇඹරුම්හේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

12 ඉන්ධන පිෙවුම් මධයස්ථාන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

 ප්රගේශ මාර්ගගේ අවම පළල මීටර් 12. 0 ක් විය යුුය 

13 වාහන ජංගම ගස්වාව  

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1  අනුරුදායක කර්මාන්ත   

2  ඇඹරුම් හේ 

3  වාහන ගස්වා මධයස්ථාන 

4  ඛනිජ කැනීම් 

5  උත්සව ශාලා  
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14 ඔසුසැේ/ගබගහත් ශාලා   

15 වෘත්තිය කාර්යාල මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

16 පාසැේ සහ අධයාපනික ආයතන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

 ප්රගේශ මාර්ගගේ අවම පළල මීටර් 12. 0 ක් විය යුුය 

 

 

 

 

 

 

 

කලාප අංකය ටී 

 

සංවර්ධන කලාපය  සංචාෙක   

උප කලාපය අධිඝනත්ත්ව  සංචාෙක  කලාපය (T1) 

කලාප අර්ථකථනය 

මධයම ඝනත්වයක් සහිත  සංචාෙක ගහෝ වාණිජ භාවිත සංවර්ධනයක් අගප්ක්ෂා 

කෙන අතෙ භූමි පරිහෙණ ෙටාව අධි සංචාෙක කලාපයක් කිරීම අෙමුණ ගේ.  

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාප සංගුණකය  2. 38 

අනුමත උස සීමාව  
ඉඩගම් අඩුම උන්නතාංශගේ සිට උපරිම උස මීටර් 60. 0 ක් දක්වා අවසෙ ගදනු 

ලැගේ. (දෘශය විශ්ගේෂනයට අනුව) 

අනුමත බිම් කට්ටටි 

ආවෙණය  
80%  

සාමානය ගෙගුලාසි 

  

  

1. සෑම ගගාඩනැගිේලක් ගදපසටම දර්ශන පථය විවෘත වනගස් පැති ඉඩකඩ තැබිය 

යුුය. 

2. කලාපය ුළ සියළුම ක්රියාකාෙකම් සඳහා මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතියක් 

ලබා ගත යුුය. 

 

1. අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 

2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය 

යුුය. 

3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, 

බාහිෙ පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතිකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය 

යුුය.  (ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම 

ආකාෙයකින් පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 

 

 

 

අවසර දිය හැකි භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 
1  ගහෝටේ/ආපනශාලා/ආගන්ුක නිවාස 

උත්සව ශාලා 
 මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

2  ස්පා/සම්බාහන මධයස්ථාන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

3  සංචාෙක කර්මාන්තය ආශ්රික කටයුු  
4  පාරිගභෝගික ගස්වා  
5  ගන්වාසික ඒකක   
6  මහේ ගගාඩනැගිලි මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
7  ඔසු සැේ/ගබගහත් ශාලා  

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1  අනුරුදායක කර්මාන්ත   

2  ඇඹරුම් හේ   (විශාල පරිමාණ) 

3  ඛනිජ කැනීම් 
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අවසර දිය හැකි භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 

 

1  ගහෝටේ/ආගන්ුක නිවාස/උත්සව 
ශාලා/ආපනශාලා 

 මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

2  ස්පා/සම්බාහන මධයස්ථාන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
3  සංචාෙක කටයුු ආශ්රිත ක්රියාකාෙකම්  
4  පරිගභෝගික ගසව්ා  
5  සුපිරි ගවළඳසැේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
6  අගනකුත් වාණිජ ක්රියාකාෙකම්  
7  ගන්වාසික ඒකක  
8  මහේ ගගාඩනැගිලි මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

9  ගෘහාශ්රිත සංචාෙක කටයුු  
10  ඔසු සැේ/ගබගහත් ශාලා  

11 ගේකරි   

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1  අනුරුදායක කර්මාන්ත   

2  වාහන ගස්වා මධයස්ථාන 

3  ඉන්ධන පිෙවුම් මධයස්ථාන 

4 ඇඹරුම් හේ 

5 සුපිරි ගවළඳ සැේ 

6 ඛනිජ කැනීම් 

7 දෘශයකාෙක හා අනුරුදායක ගුදම් හා ගබඩා 

කලාප අංකය ටී 
 

සංවර්ධන කලාපය  සංචාෙක   

උප කලාපය මධය ඝනත්ව සංචාෙක  කලාපය (T 2) 

කලාප අර්ථකථනය 

මධය ඝනත්වයක් සහිත  සංචාෙක ගහෝ වාණිජ භාවිත සංවර්ධන කලාපගයහි අධි 

උසැති සංචාෙක ගගාඩනැගිලි සඳහා ප්රමුඛත්වය ලබා දීම අගප්ක්ෂා ගකගර්. 

(අධිඝනත්ව සංචාෙක කලාපගේ ගගාඩනැගිේගලහි උස මීටර් 60 ඉක්මවිය හැකිය  

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාප සංගුණකය  2. 73 

අනුමත උස සීමාව   

අනුමත බිම් කට්ටටි 

ආවෙණය  
80%  

සාමානය ගෙගුලාසි 

  

  

1. අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 

2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය 

යුුය. 

3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, 

බාහිෙ පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය 

යුුය.  (ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම 

ආකාෙයකින් පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 
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අවසර දිය හැකි භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 

 

1  පරිසෙ හිතකාමී ආගන්ුක නිවාස හා 
ගහෝටේ ආපනශාලා 

 මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

2  උත්සව ශාලා මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
3  ගන්වාසික ඒකක/ගෘහාශ්රිත සංචාෙක 

කටයුු 
 

4  සංචාෙක කටයුු  
5  පාරිගභෝගික ගස්වා  
6  වාණිජ ක්රියාකාෙකම් (සුළු පරිමාණ)  
7  ගතාෙුරු මධයස්ථාන  
8  ඔසු සැේ/ගබගහත් ශාලා  

 

 

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1  අනුරුදායක කර්මාන්ත   

2  ගොජ සහ වාහන ජංගම ගස්වාව 

3  ඉන්ධන පිෙවුම් මධයස්ථාන 

4 වාහන ගස්වා මධයස්ථාන 

5 ඛනිජ කැනීම් 

6 ඇඹරුම් හේ 

කලාප අංකය ටී 

 

සංවර්ධන කලාපය  සංචාෙක   

උප කලාපය ගෘහාශ්රිත සංචාෙක  කලාපය (පාරිසරික හිතකාමී)  (ටී 3 - ඒ) 

කලාප අර්ථකථනය 

මධයම ඝනත්ව කලාපයක් ගලස සංවර්ධනය කිරිමට ගයෝජිත කලාපයක් වන අතෙ 

පාරිසරික හිතකාමි සංචාෙක ක්රියාකාෙකම් ප්රමුඛව සහ වාණිජ භාවිතයන් සඳහා 

සංවර්ධනයට ගයාමු වීම අගප්ක්ෂා ගකගර්  

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාප සංගුණකය  3. 48 

අනුමත උස සීමාව  මීටර් 10. 0 

අනුමත බිම් කට්ටටි 

ආවෙණය  
50%  

සාමානය ගෙගුලාසි 

  

  

1.    අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 

2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය 

යුුය. 

3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, 

බාහිෙ පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය 

යුුය.  (ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම 

ආකාෙයකින් පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 
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අවසර දිය හැකි භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 
1  ආගන්ුක නිවාස හා ආපනශාලා  මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
2  සංචාෙක කටයුු  
3  ගන්වාසික ඒකක  
4  ගතාෙුරු මධයස්ථාන  
5  වාණිජ කටයුු (සුළු පරිමාණ)  
6  ප්රජා ශාලා  
7  ගෘහාශ්රිත සංචාෙක කටයුු  
8  ගෘහාශ්රිත කර්මාන්ත (අනුරුදායක 

ගනාවන) 
 

   

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1  අනුරුදායක කර්මාන්ත   

2  වාහන ගස්වා මධයස්ථාන 

3  ඉන්ධන පිෙවුම් මධයස්ථාන 

4 ඇඹරුම් හේ 

5 ඛනිජ කැනීම් 

කලාප අංකය ටී 

 

සංවර්ධන කලාපය  සංචාෙක   

උප කලාපය ගෘහාශ්රිත සංචාෙක කලාපය (මිශ්ර වාණිජ) (T 3 - b) 

කලාප අර්ථකථනය 

අධිඝනත්ව සංවර්ධනයක් අගප්ක්ෂා කෙන අතෙ සංචාෙක හා වාණිජ භාවිතයට 

ප්රමුඛතාවය ලබා දීම සිදුගේ. 

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාප සංගුණකය  3.48 

අනුමත උස සීමාව  මීටර් 10. 0 

අනුමත බිම් කට්ටටි 

ආවෙණය  
80%  

සාමානය ගෙගුලාසි 

  

  

1.    අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 

2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය 

යුුය. 

3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, 

බාහිෙ පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතිකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය 

යුුය.  (ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම 

ආකාෙයකින් පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 
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අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1  අනුරුදායක කර්මාන්ත   

2  වාහන ගස්වා මධයස්ථාන 

3  ඉන්ධන පිෙවුම්හේ 

4 ඇඹරුම් හේ 

5 ගොජ 

6 ගුදම් හා ගබඩා 

කලාප අංකය ජී 

සංවර්ධන කලාපය  පාරිසරික කලාපය (G1) 

උප කලාපය කුඹුරු 

කලාප අර්ථකථනය 

ගමම කලාපය සම්පුර්ණගයන්ම කුඹුරු වශගයන් ගවන් කෙ තබා සංවර්ධනයට ලක් 

වූ ඉඩම තවදුෙටත් සංවර්ධනය වීම වළක්වා කුඹුරු වශගයන් වගා කිරීමට 

ප්රමුඛතාවය සලසා දීමට පාරිසරික සංගේදී කලාපයක් ගලස ගවන් කිරීම අගප්ක්ෂා 

ගකගර් 

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාපයට අදාල ගපාදු 

නියමතා 

 

 

කුඹුරු බිම් ගලස පවත්වා ගැනීම හා අගනකුත් සංවර්ධනයන්ට අවසෙ ගනාදීම 

 

කලාප අංකය ජී 

 

සංවර්ධන කලාපය  හරිත කලාපය (G 2) 

උප කලාපය 
පාරිසරික සංෙක්ෂණ කලාපය  1  

රූමස්සල සංෙක්ෂණ කලාපය - G 2 

කලාප අර්ථකථනය 

ගමම ුළ පාරිසරික සංෙක්ෂණ කලාපයක් වන අතෙ පාරිසරික හිතකාමී 

ක්රියාකාෙකම් සඳහා සහ රූමස්සල නියමතා සැලැස්ගම් ගෙගුලාසි වලට අනුකූල මිශ්ර 

සංවර්ධන ක්රියාකාෙකම් සඳහා උනන්දු කෙවීම අගප්ක්ෂා ගකගර් 

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාප සංගුණකය   

අනුමත උස සීමාව  රූමස්සල නියමතා සැලැස්මට අනුකූල විය යුුය. 

අනුමත බිම් කට්ටටි 

ආවෙණය  
රූමස්සල නියමතා සැලැස්මට අනුකූල විය යුුය  
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අනුමත භාවිතයන් 

01 වනජීවි සංෙක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්ුගේ අංක 1269/25 දෙණ 2003. 01. 01 දිනැති ගැසට්ට 

නිගේදනයට අනුව ගැසට්ට කෙන ලද අභය භූමි කලාපය ුළ කිිිසිඳු ඉදිකිරීමක් සඳහා 

අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කලාපයට අදාල ගපාදු 

නියමතා 

  

  

 

රූමස්සල නියමතා සැලැස්ගම් මාර්ගගෝපගේශන ගෙගුලාසි බලාත්මක ගේ 

පහත සඳහන් භාවිතයන් සඳහා පමණක් අවසර දිය   හැකිය 

1  ස්වාභාවික උදයාන 

2  ස්වාභාවික පාරිසරික අධයනයන් සඳහා ක්ගෂ්ත්ර විදයාගාෙ 

3  ස්වාභාවික මංගපත් 

4 වියන් පදික තීරු 

5 විගනෝද චාරිකා 

6 කුරුළු නැෙඹුම් මධයස්ථාන 

7 පාරිසරික හිතකාමී සංචාෙක ක්රියාකාෙකම් 

8 ගන්වාසික ඒකක 

9 ගපෙ පාසැේ/දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1   නියමතා සැලැස්මට අනුව තීෙණය කෙන 

භාවිතයන් 
2  අනුරුදායක කාර්මාන්ත 

3  ඉන්ධන පිෙවුම්හේ 

4 වාහන ගස්වා මධයස්ථාන 

5 ඇඹරුම් හේ 
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කලාප අංකය ජී 

 

සංවර්ධන කලාපය  හරිත කලාපය (ජී 3) 

උප කලාපය හරිත උත්ගත්ජක කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය 

පාරිසරික සංගේදී සංචාෙක කටයුු (අඩු ඝනත්වයකින්) සංවර්ධනය කිරීමට හා 

හරිත ආවෙණ හා කලාප සංෙක්ෂණය කිරිිීමටත් අගප්ක්ෂා ගකගර් (නීල හරිත 

සංගේදී කලාපය) 

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාප සංගුණකය  0.96 

අනුමත උස සීමාව  - 

අනුමත බිම් කට්ටටි 

ආවෙණය  
25%  

කලාපයට අදාල ගපාදු 

නියමතා 

  

  

1. සෑම ඉදිකිරීමක් සඳහාම පහත සඳහන් අදාල ආයතනවලින් මූලික සැලසුම් 

නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය. 

    නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ගගාවිජන ගසව්ා ගදපාර්තගම්න්ුව, ඉඩම් 

ගගාඩකිරීගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංස්ථාව සහ අදාල අගනකුත් ආයතන 

2.  අවම බිම් කට්ටටි ප්රමාණය පර්. 40. 0 ක් විය යුුය. 

3.  දක්ෂිණ අධිගේගී මාර්ග ආෙම්භගේ සිට ගාේල - මාතෙ ප්රධාන මාර්ගය දිගේ 

එෙමුදුගහහන්දිය දක්වා ආවෙණය වන මීටර් 300 ක කලාපය සඳහා රූමස්සල 

සංවර්ධන උත්ගත්ජක කලාපගේ (උප කලාපය) නියමතාවයන් බල පැවැත්ගේ. 

4.  ඉහත (3) කලාපයට අදාල සියළුම ගයෝජිත සංවර්ධනයන් සඳහා නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිගේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය. 

 

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1  සංචාෙක කටයුු 

2  පරිසෙ හිතකාමී ආගන්ුක නිවාස 

3  ස්වාභාවික උදයාන 

4 ක්ගෂ්ත්ර විදයාගාෙ (ස්වාභාවික පාරිසරික අධයයන කටයුු සඳහා) 

5 ස්වාභාවික මංතීරු 

6 හරිත වියන් පදික තීරු 

7 විගනෝද චාරික, කුරුළු උදයාන/පාරිසරික සංචාෙක කටයුු 

8 ගන්වාසික ඒකක 

9 පාරිසරික පර්ගේෂණ මධයස්ථාන 

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1  අනුරුදායක කර්මාන්ත 

2  වාහන ගස්වා  මධයස්ථාන 

3  ඉන්ධන පිෙවුම්හේ 

4 ඇඹරුම් හේ/විෂ සහිත හා අනුරුදායක ගබඩා 

5 ආගමික මධයස්ථාන 
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අවසර දිය හැකි භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 

 

1  ප්රවාහන කටයුු, කාර්යාල, ආගන්ුක 
නිවාස, වාණිජ කටයුු 

 

2  මහේ ගගාඩනැගිලි මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
3  ආපනශාලා, උත්සව ශාලා, ගහෝටේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
4  ගමෝටර් ෙථ ගස්වා මධයස්ථාන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

5  ඉන්ධන පිෙවුම්හේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
6  ප්රජා ශාලා  
7  ගන්වාසික ඒකක  
8  ෙථගාේ  

9  දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන/ගපෙ පාසැේ  
10  සුපිරි ගවළඳ සැේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

11 ගබඩා   

12 ඔසු සැේ/ ගබගහත් ශාලා  

 

 

 

 

 

 

කලාප අංකය යූ 

 

සංවර්ධන කලාපය  ප්රවාහන කටයුු 

උප කලාපය ප්රවාහන කටයුු කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය 

මධය පරිමානගේ ඝනත්වයක් සහිතව ප්රවාහන කටයුු සමඟ මිශ්ර වාණිජ සංවර්ධන 

කටයුු සඳහා ගවන් කෙන ලද කලාපයයි 

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාප සංගුණකය  3. 30 

අනුමත උස සීමාව  - 

අනුමත බිම් කට්ටටි 

ආවෙණය  
80%  

කලාපයට අදාල ගපාදු 

නියමතා 

  

  

1. අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 
2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය  

යුුය. 
3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, බාහිෙ 

පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතිකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය යුුය.  

(ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම ආකාෙයකින් 

පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 
 

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

 

1  අනුරුදායක කර්මාන්ත 

2  ඇඹරුම් හේ 

3  අනුරුදායක ගබඩා 
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අවසර දිය හැකි භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 
1  පරිපාල කටයුු , කාර්යාල, 

ආයතන,වාණිජ කටයුු 
මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

2  ගන්වාසික කටයුු  
3  මහේ ගගාඩනැගිලි මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

4  ආගමික ස්ථාන  
5  ප්රජා ශාලා  
6  ඉන්ධන පිෙවුම්හේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

 ප්රගේශ මාර්ගගේ අවම පළල මීටර් 12. 0 ක් විය යුුය 
7  ගමෝටර් ෙථ ගස්වා මධයස්ථාන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
8  බැංකු/මූලය ආයතන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

9  සුපිරි ගවළඳ සැේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
10  ඔසු සැේ/ ගබගහත් ශාලා  

 

 

 

 

 

 

 

 

කලාප අංකය ඒ 

 

සංවර්ධන කලාපය  පරිපාලන 

උප කලාපය පරිපාලන කටයුු කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය 

මධය ඝනත්වයක් සහිත කලාපයක් ගලස හා පරිපාලන කටයුු සඳහා ප්රමුඛතාවය 

ලබා දීම හා මිශ්ර සංවර්ධනයක් අගප්ක්ෂා ගකගර් 

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාප සංගුණකය  3. 49 

අනුමත උස සීමාව  - 

අනුමත බිම් කට්ටටි 

ආවෙණය  
80%  

කලාපයට අදාල ගපාදු 

නියමතා 

  

  

1. අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 
2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය  

යුුය. 
3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, බාහිෙ 

පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතිකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය යුුය.  

(ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම ආකාෙයකින් 

පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 
 

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1  අනුරුදායක කර්මාන්ත 

2  ඇඹරුම් හේ 

3  ගේගකාරි සහ ඛනිජ කැනීම් 
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අවසර දිය හැකි භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 

 

1  වොය ආශ්රිත කටයුු මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
2  මිශ්ර වාණිජ කටයුු   
3  සංචාෙක ආශ්රිත කටයුු (ආපන 

ශාලා/ගහෝටේ/ ආගන්ුක නිවාස) 
මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

4  ගන්වාසික ඒකක  
5  මහේ ගගාඩනැගිලි මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
6  කර්මාන්ත මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
7  ඇඹරුම්හේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
8  ඉන්ධන පිෙවුම්හේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

9  වාහන ගස්වා මධයස්ථාන මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 
10  ප්රජා ශාලා  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කලාප අංකය එම් 

 

සංවර්ධන කලාපය  නාවික කලාපය 

උප කලාපය පරිසෙය ආශ්රිත කටයුු කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය 

මධය ඝනත්ව සංවර්ධනයක් අගප්ක්ෂා කෙන අතෙ වොය ආශ්රිත සංචාෙක කටයුු 

හා වාණිජ කටයුු සඳහා ප්රමුඛතාවය ලබා දීමට ගයෝජිතය 

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාප සංගුණකය  2. 98 

අනුමත උස සීමාව  මීටර් 60. 0  - දෘශයතා විශ්ගේෂනය අනුව අහස් ගර්ඛාව අනුව ගේ 

අනුමත බිම් කට්ටටි 

ආවෙණය  
80%  

කලාපයට අදාල ගපාදු 

නියමතා 

  

  

1. අවශය ෙථවාහන නැවුම් ස්ථාන පහසුකම් අදාල භූමිය ුළ ෙථවාහන 

උපගේඛන අංක 9 ට අනුකූලව සැපයිය යුුය. 
2. ගයෝජිත භාවිතය මඟින් ෙථවාහන තදබදයක් ගහෝ අවහිෙතාවයක් ඇති ගනාවිය  

යුුය. 
3. ගයෝජිත භාවිතය ප්රගේශගේ පවත්නා ලක්ෂණ වලට අනුකූල විය යුු අතෙ, බාහිෙ 

පරිසෙයට ගහෝ අවට ප්රගේශයට අහිතිකෙ ගලස බලපෑම් ඇති ගනාවිය යුුය.  

(ගපෞේගලිකත්වයට හා පරිසෙ දූෂණයට ගහෝ ගවනත් ඕනෑම ආකාෙයකින් 

පීඩාකාරී ගනාවිය යුුය) 
 

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

1  පරිපාලන කටයුු 

2  පාසැේ  
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අවසර දිය හැකි භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 

1  ගාු ගකාටුව විගශ්ෂ නියමතා සැලැස්ගම් 
නියමතා ගෙගුලාසි හා පුොවිදයා 
ගදපාර්තගම්න්ුගේ නීති ගෙගුලාසි වලට 
අදාල විය යුුය 

අනුමත භාවිතයන් තීෙණය කෙනු ලබන්ගන් ගාු උරුමය 
සැලසුම් අනුකමිටුව මගින්ය 

 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කලාප අංකය ඒ 

 

සංවර්ධන කලාපය  පුොවිදයා සංෙක්ෂණ කලාපය 

උප කලාපය ගාු ගකාටුව සංෙක්ෂණ කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය 

ගලෝක උරුම ස්ථානයක් වශගයන් ප්රකාශයට පත් කෙ ඇති ගාු ගකාටුගේ ගෘහ 

නිර්මාණ ශිේපිය ලක්ෂණ හා පුො විදයාත්මක හා ඉතිහාසගත ලක්ෂණ නැවත 

ස්ථාපිත කිරීම හා සංෙක්ෂණය කිරීම අගප්ක්ෂා ගකගර් 

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණඩාංක) 
ඇමුණුම 4 පරිශිලනය කෙන්න 

කලාප සංගුණකය   

අනුමත උස සීමාව  
ගාු ගකාටුව සඳහා අති විගශ්ෂ නියමතා සැලැස්ගම් නියමතාවලට අනුකූල විය 

යුුය 

අනුමත බිම් කට්ටටි 

ආවෙණය  
ගාු ගකාටුව සඳහා අති විගශ්ෂ නියමතා සැලැස්ගම් නියමතාවලට අනුකූල විය 

යුුය 

කලාපයට අදාල ගපාදු 

නියමතා 

  

  

ගාු ගකාටුගේ නියමතා සැලැස්ගම් නියමතා ගෙගුලාසි වලට අනුකූලව ගාු 

ගකාටුව ුළ සියළුම සංවර්ධනයන් සඳහා ගාු උරුම සැලසුම් අනුකමිටුගේ මූලික 

සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය 

අවසර දිය කනාහැකි භාවිතයන්  

ගාු ගකාටුව නියමතා සැලැස්මට අනුකූල ගේ 
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6. 12 සංවර්ධන නියමතා සැලැස්ම සහ කරගුලාසි 
  

6.12.1. රූමසස්ල පාරිසරිෙ ආරක්ෂණ ෙලාපය 

 

6. 12.1.1 හැඳින්වීම 

  

පාරිසරික සංගේදී කලාපයකින් දර්ශනීය කඳු පේධතියකින්, විවිධ ශාක වර්ගවලින් සමන්විත 

සහ අලංකාෙවත් නැෙඹුම් පථයකින්, දර්ශනීය නැෙඹීගම් ස්ථාන වලින් ද සමන්විත ගසාබා 

දහගම් අනගි දායාදයක් ගලස රූමස්සල හැඳින්විය  හැකිය. 

ගමකී සුවිගශ්ෂී ලක්ෂණ ගහ්ුගවන් සංචාෙක කලාපයක් ගලස රූමස්සල වර්තමානගේ 

සීඝ් ෙගයන් දියුණු වන අතෙ, ආගයෝජකයින් ද ගමම කලාපය ුළ ආගයෝජනය සඳහා පවතින 

නැඹුරුතාවය සීඝ් ෙගයන් වර්ධනය වී ඇත.   

පුොවෘත්තයන්හි කියගවන පරිදි රූමසස්ල ප් ෙගේශය හනුමා ගදවියන් විසින් හිමාලගේ සිට 

රැගගන එන ලද ඖෂධීය ශාක අඩංගු ප් ෙගේශගයන් කඩා වැටුණු ගකාටසක් වන අතෙ, 

රූමසස්ල කඳු මුදුගනහි පිහිටා ඇති හනුමන් ගකෝවිල දැනටමත් දක්නට ලැගබන අතෙ, 

වාර්ෂිකව බැතිමුන් සමූහයක් විවිධ උත්සව හා වන්දනාමාන ගමම ස්ථානගේ සිදු කෙනු 

ලැගේ. 

 

සිතියම් අංක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ් ෙය -  google earth 

 

මෑත කාලගේදී රූමස්සල ප් ෙගේශය සංචාෙක සංවර්ධන කටයුු සඳහා විශාල ඉේුමක් 

පැවතීම ගහ්ුගවන් ස්වාභාවික හරිත ලක්ෂණයන් හායනයට ලක් වී ඇත. ඒ නිසා විසේ 

ගාේල සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් ගමම බල  ප් ෙගේශය නාගරික සංවර්ධන බල ප් ෙගේශයක් 
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ගලස හඳුනාගගන ප් ෙකාශයට පත් කෙන ලද අතෙ, අනාගතය සඳහා ස්වාභාවික ඓතිහාසික 

හා ආගේනික වටිනාකම් ආෙක්ෂා කෙ ගැනීම සඳහා මාර්ගගෝපගේශන සැලැස්මක 

අවශ් යතාවය හඳුනා ගගන තිගේ.  තවද නාගරික සංවර්ධන බල ප් ෙගේශයක් ගලස  ගවෙගළ ්

සිට කි. මී. 01 ක ප් ෙගේශයක් දැනටමත් ප් ෙකාශයට පත් කෙ ඇති අතෙ, ගවෙගළ් ස්ිෙ 

ුරුලතා මායිගම් සිට මීටර් 50. 0 ක් ගැඹුෙට ගබානවිස්ටා ගකාෙේ පෙය දක්වා වනජීවි 

ප් ෙගේශයක් ගලස ද නම් කෙ ඇත. 

 

6. 12. 1.2  අරමුණ 

 

1. සාගෙගයන් ඉස්මුව දර්ශනය වන හරිත කඳු පේධතිගයහි දර්ශනය සහ ඓතිහාසික, 

ස්ථාන, ආගේනික ලක්ෂණයන් සහ ඒවාගේ ගැටු හඳුනා ගැනීම සහ ඒවා 

සංෙක්ෂණය කිරීම සඳහා පියවෙ ගැනීම. 

2. ඉහත අෙමුණු 1 සාක්ෂාත් කෙ ගැනීම සඳහා සංවර්ධන කටයුු සඳහා මාර්ග 

උපගේශන මාලාවක් සකස් කිරීම. 

3. ගේශීය හා විගේශීය සංචාෙකයින්ට ආකර්ශනය වන ප් ෙධාන ස්ථාන සංෙක්ෂණය 

කිරීම හා ඒවා සංවර්ධනය කිරීම සහ එම ස්ථාන අතෙ, ඇවිදීගම් පහසුකම් සංවර්ධනය 

කිරීම. 

 

6. 12. 1.3   නියමතා සැලැස්කමහි විෂය පථය 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි නීතිගේ සම්පාදන කෙ ඇති විධිවිධාන යටගත් දර්ශන 

පථය සහ දර්ශනීය ස්ථාන රැක ගැනීම සඳහා විධිවිධාන සැලසීම ස්වභාවික හරිත තීරු 

ආෙක්ෂා කෙ ගැනීම සඳහා විධිවිධාන සැලසීම ඓතිහාසික ස්ථාන ආෙක්ෂා කෙ 

ගැනීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා මූලිකවම රූමස්සල විගශ්ෂ නියමතා 

කලාපගේ මඟ ගපන්වීම් සකස් කෙ ඇත.  රූමසස්ල මාර්ගගෝපගේශ සැලැස්ගම් 

මූලිකව මහ ගාේල සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රකාෙව අතිවිගශ්ෂ ගැසට්ට අංක 1421/29 සහ 

2005. 12. 01 දිනැති ගැසට්ට පත්රගේ සහ ගවෙළ තදාසන්නව කි. මී. 01 ක් ප්රකාශයට 

පත් කළ 223/16 හා 1982. 12. 17 දිනැති ගැසට්ට පත්රගේ සඳහන් බල ප්රගේශ සඳහා 

ගමම මාර්ගගෝපගේශන බලපානු ලැගේ.  තවද ගමම බල ප්රගේශගයන් ගකාටසක් 

ගවෙළ සංෙක්ෂණ පනත සහ වනජීවි සංෙක්ෂණ පනත යටගත් නිර්වචනය වී ඇති බල 

ප්රගේශ ගේ.  ගමම මාර්ගගෝපගේශන සැලැස්ම ුළ උපකලාප 04 කට අයත් මිණුම් 

දක්වා ඇති අතෙ, මාර්ගගෝපගේශන සපයා ඇත්ගත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනත 

යටගත් නිර්වචනය වී ඇති සංවර්ධන කටයුු සඳහා අදාල ගේ.  ගමම 

මාර්ගගෝපගේශන සකස් කෙ ඇත්ගත් දර්ශන පථය සගමෝච්ඡ ගර්ඛා, බෑවුම්, ඉඩම් 

පරිහෙණය, පාරිසරික සංගේදීතාවය, ගගාඩනැගිලි ඝනත්වය පිළිබඳ සිදු කෙන 

අධයයනයන් මතය.   

 6. 12.1.4 කපාු නියමතා කරගුලාසි 
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1. රූමසස්ල විගශ්ෂ ආෙක්ෂණ කලාපය ුළ පහත සඳහන් භාවිතයන් සඳහා 

අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ.  

i.   කර්මාන්ත  (සංචාෙක කටයුු සඳහා සිදු කෙනු ලබන හස්ත කර්මාන්ත 

ශාලා සහ පාරිසරික හානියක් ගගන ගදන දෘශ් යකාෙක යන්ත් ෙ භාවිතා 

කෙනු ලබන කර්මාන්ත) 

   ii.   කළුගේ කැඩීගම් කර්මාන්තය, ඛනිජ කැනීම හා පස් කැපීම   

   iii.   දුෙකථන කුළුන 

  iv. ගබඩා සහ ගුදම් 

   

2. සියළුම දැන්වීම් පුවරු හා ප් ෙචාෙක පුවරු සඳහා අවසෙ ලබා ගනාගදන අතෙ 

ගගාඩනැගිේගේ බාහිෙ ගපනුමට අවහිෙ ගනාවන ආකාෙයට සවි කෙ ඇති  

නාම පුවරු සඳහා පමණක් අවසෙ ගදනු ලැගේ.  

3. පස් හෑරීම, පස් කැපීම හා ඉඩම් ගගාඩකිරීම සඳහා අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ. 

4. තද වර්ණ, අධික දීප්තිමත් වර්ණ සහ කැපී ගපගනන වර්ණ සහ පොවර්තන 

ද්රවය භාවිතය ගනාකළ යුුය.  පරිසෙ හිතකාමී වර්ණ සහ ඉදිකිරීම් ද්රවය 

භාවිතය කෙනු ලැබිය හැකිය. 

5. වහල සඳහා පැතලි ගකාන්ක් රිට්ට තට්ටටු මත උේ යාන වගාව හා හරිත ආවෙණය 

සඳහා ඉඩ ගදනු ලැගේ. 

6. ගකාළ පැහැති දැේ ආවෙණ ගහෝ දැවගයන් සකස් කෙන ලද විනිවිද ගපගනන 

තීරු සහ වැටවේ හැෙ අගනකුත් සියළුම මායිම් තාප්ප සඳහා අවසෙ ලබාගදනු 

ගනාලැගේ. 

7. සෑම ගගාඩනැගිේලකම මාර්ගයට මුහුනත ගයගදන පැත්ත සහ ගාේල - 

ගකාටුව ප්රගේශයට දර්ශනය වන ගගාඩනැගිලි වල මුහුණත හරිත 

ආවෙණයකින් වසා දැමිය යුුය. 

8. රූමසස්ල විගශ්ෂ නියමතා ප්රගේශගේ සියළුම සංවර්ධන කටයුු සඳහා 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණයක් ලබා ගත 

යුුය. 

 

 

 

9. අදාල අවස්ථාවන්හිදී මධයම පරිසෙ අධිකාරිය, ජාතික ගගාඩනැගිලි 

පර්ගේෂණ ආයතනය, ශ්රී ලංකා වොය අධිකාරිය, ගවෙළ සංෙක්ෂණ 

ගදපාර්තගම්න්ුව හා වනජීවි සංෙක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්ුව යන ආයතනවල 

නිර්ගේශ ලබා ගත යුුය. 

10. මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් කෙන විටදී 

වෘක්ෂ සංෙක්ෂණය ඇුළුව භූ දර්ශන සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළ යුුය. 
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11. සියළුම සංවර්ධන කටයුු වලදී ගගාඩනැගිලි නිර්මාණයක් නම් වෙලත් ගෘහ 

නිර්මාණ ශිේපිගයකු ද, ඉංජිගන්රු කටයුත්තක් නම් වෙලත් සිවිේ 

ඉංජිගන්රුවෙගයකු ද, ඉඩම් සංවර්ධන කටයුත්තක් නම් බලයලත් 

මිනින්ගදෝරු වෙගයකු සහ වෙලත් නගෙ නිර්මාණ ශිේපිගයකු විසින් සැලසුම් 

සකස් කෙ අනුමැතිය හා මූලික සැලසුම් නිොකෙණය සඳහා ඉදිරිපත් කළ 

යුුය. 

12. ඇවිදින මංතීරු, නැෙඹුම් කුටි, විගේක ප්රගේශ සහ සංචාෙකයින් සඳහා ගපාදු 

පහසුකම් සඳහා අවසෙ ගදනු ලැගේ. 

13. ගබානවිස්ටාව, යේගදහිමුේල, වැේගේ ගේවාලය වටෙවුම් මාර්ගය හැෙ 

අගනකුත් සියළුම නව මාර්ග ගහෝ මාර්ග පුළුේ කිරීම් සඳහා ඉඩ ගදනු 

ගනාලැගේ. 

14. සෑම සංවර්ධන කටයුත්තකදීම යාබද ගේපල මායිම් වලට අවම වශගයන් එක් 

පසකින් මිටර් 3කුත් අගනක් පසින් මීටර් 1. 5 කුත් තැබිය යුුය. 

 

6. 12. 1. 5 ෙලාප 

රූමසස්ල විගශ්ෂ සංෙක්ෂණ ප්රගේශය සඳහා මාර්ගගෝපගේශන සැලැස්ගම් 

පහත සඳහන් ප්රධාන කලාප 4 කින් සමන්විත ගේ. 

  1 ස්වාභාවික සංෙක්ෂණ කලාපය  

  2 පාලිත සංවර්ධන කලාපය 
  3 අන්තර් මධය සංවර්ධන කලාපය 

  4 සංවර්ධන ප්රවර්ධන කලාපය 
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1. ස්වාභාවිෙ සංරක්ෂණ ෙලාපය 

 

කලාප අංකය RSCA    I 

 

සංවර්ධන 

කලාපය 

රූමසස්ල විගශ්ෂ ආෙක්ෂණ කලාපය 
 

උප කලාපය ස්වාභාවික සංෙක්ෂණ කලාපය 
 

කලාප 

නිර්වචනය 

ඉහත කලාපය ුළ පිහිටා ඇති ඉඩම් වල වැඩි හරිත ඝනත්වයක් හා 

පාංශු ඛාදනයට සිදු විමට ඉඩ ඇති අධික බෑවුම් සහිත ස්වභාවයක්, කඳු 

මුදුන්, තෘණ භූමි සහ ගාේල ගකාටුව සහ අධිගේගී පිවිසුම් මාර්ගයට 

මනස්කාන්ත දර්ශනයක් සහිත ලක්ෂණවලින් සමන්විත ගේ.  එබැවින් 

ගමම කලාපය ුළ ස්වාභාවික පරිසෙය සහ භූගගෝලීය පිහිටීම සහ හරිත 

ආවෙණයට බලපෑමක් ඇති ගනාවිමට සංවර්ධන කටයුු දැඩි ගලස 

පාලනය ගකගර්. 

 

ගපාදු නියමතා 

 

1.  පවත්නා හරිත ලක්ෂණය ඒ ආකාෙගයන්ම පවත්වා ගත යුුය. 

2.  පවත්නා ගගාඩනැගිලි වල දීර්ඝ කිරිම් සඳහා ඉඩ ගදනු ගනාලැගේ. 

3. මායිම් තාප්ප හා වැටවේ සඳහා අවසෙ ගදනු   ගනාලැගේ. 

4. පවත්නා පාසැේ තවදුෙටත් පුළුේ කිරීමට ඉඩගදනු ගනාලැගේ. 

5.  ඉඩම් එළිගපගහලි කිරීම දැඩි ගලස තහනම් ගේ. 
 

 

 අවසර කදන ලද භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 

 

1 ස්වාභාවික උේ යාන සහ විවෘත ප්රගේශ  

2 පරිසෙ කටයුු පිළිබඳ අධයයනයන්  

3 ස්වාභාවික මාර්ග, අඩි පාෙවේ සහ ුරු 

අතෙ යකගඩන් හා දැවමය වශගයන් 

නිම කෙන ලද පදික මංතීරු 

 

4 විගනෝද චාරිකා සහ පක්ෂි නැෙඹුම් 

කුළුණු 
 

5 ස්වාභාවික පරිසෙ හිතකාමී සංචාෙක 
කටයුු 

 

6 තාවකාලික කඳවුරු ඉදිකිරිගම් ස්ථාන  

7 භාවනා මධ යස්ථාන උපරිම බිම් ආවෙණ ප් ෙතිශතය 5% 

දැවමය නිමාවකින් යුත් තනිමහේ 
ගගාඩනැගිලි 

(උපරිම උස මිටර් 4. 5 ක් දක්වා වහලය 

සහිතව) 

 

8 අභයවකාශ සාගෙ නැෙඹුම් මධ යස්ථාන  
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2.   පාලිත සංවර්ධන ෙලාපය 

කලාප අංකය RSCA  II   

සංවර්ධන කලාපය රූමසස්ල විගශ්ෂ ආෙක්ෂණ කලාපය 

උප කලාපය පාලිත සංවර්ධන කලාපය 

කලාපීයකෙණ නිර්වචනය ගමම කලාපය පිහිටා ඇත්ගත් රූමස්සල අධි බෑවුම් සහිත 

ගාු ගකාටුව ගදසට දර්ශනය වන හරිත තීරුව සහ මීටර් 

60 ට වඩා උගසන් යුත් කඳු මුදුන්  අතෙ ගේ.  ගමම කලාප 

ගදක අතෙ උගසහි සැලකිය යුු ගවනසක් ගනාමැති 

බැවින් සහ ගාු ගකාටුව ගදසට දර්ශනය වන බැවින් හරිත 

ආවෙණයට වඩා උස් වූ ගගාඩනැගිලි සංවර්ධන කටයුු 

දර්ශනය වීමට හැකියාවක් පවතී.  ඒ නිසා කඳු මුදුන් හා 

Green Patch එක අතෙ ගවනසක් ගනාමැති බැවින් හා 

වඩාත් උස් වූ ගගාඩනැගිලි අයහපත් ආකාෙයට දර්ශනය 

වීමට ඉඩ ඇත. 

අවසෙ ගදනු ලබන උපරිම උස ශාක ආවෙණය මුදුන් මට්ටටමට වඩා මීටර් 1 පළල මට්ටටම 

ගහෝ බිම් මට්ටටගම් සිට උපරිම මීටර් 5 යන මට්ටටම් වලින් 

අඩු මට්ටටම 

අවසෙ ගදන ලද බිම් ආවෙණ 

ප් ෙතිශතය 

 

35% 

ගපාදු නියමතා 1. මායිම් තාප්පය සඳහා අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ. 

2.ගගාඩනැගිලි වර්ණ ගයාදා ගනු ලබන ද්රවය අවට 
ප්රගේශගේ පවත්නා හරිත ස්වභාවය සමඟ සැසඳිය 

යුුය. 

3.  අවම බිම් ප්රමාණය පර්. 40 . 0 ක් විය යුුය. 

4. ෙජගේ ඉඩම් වල වාණිජ භාවිතයන් ඉදිකිරීම් සඳහා 

ගයාදා ගැනීමට ඉඩ ගදනු ගනාලැගේ. 

5. අවම වශගයන් ගදපස මායිම් සඳහා මීටර් 3. 0 ක ඉඩක් 

පවත්වා ගත යුුය. 

6.  ෙජගේ කාර්යාල සඳහා අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ. 
 

 

 අවසර කදන ලද භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 

 

1 ගන්වාසික ගගාඩනැගිලි  

2 දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන හා ගපෙ පාසැේ  

3 කුඩා පරිමාණගේ සිේලෙ ගවළඳ සැේ හා 

දුෙකථන පහසුකම් සැපයීම් මධයස්ථාන 

වර්ග මීටර් 50 ට ගනාවැඩි විය යුුය 

4 ප්රජා මධයස්ථාන, විවෘත ප්රගේශ විගේක හා 

විගනෝද කටයුු 

 

5 ආගමික සථ්ාන  

6 පැළ තවාන් මධයස්ථාන  

7 ගෘහාශ්රිත ආගන්ුක නිවාස අවම වශගයන් 50%  ක් ගන්වාසික විය 

යුුය 
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3. අන්තර් මධ ය සංවර්ධන ෙලාපය 

 

කලාප අංකය RSCA  III  

සංවර්ධන කලාපය රූමසස්ල විගශ්ෂ ආෙක්ෂණ කලාපය 

උප කලාපය අන්තර් සංවර්ධන කලාපය 

කලාපීයකෙණ නිර්වචනය ගමම කලාපය පිහිටා ඇත්ගත් කඳු මුදුන් ප්රගේශය පාලිත 

සංවර්ධන ප්රගේශය, හරිත තීරුව සහ සංවර්ධන ප්රවර්ධන 

කලාපය අතෙ වන බැවින් සහ ගාු ගකාටුව ගදසට 

දර්ශනය ගනාවන බැවින් දැඩි සංවර්ධන පාලනයක් ගහෝ 

උස පාලනය කිරීම සඳහා නිර්නායක ගයදීම 

අවශය ගනාගේ. නමුත් ගමම කලාපය ුළ තෙමක 

නායයෑමට හැකි සහ බෑවුම් ස්වභාවගේ ඉඩම් පිහිටා ඇති 

බැවින් අන්තර් මධයය සංවර්ධන පාලන උපක්රම ගයදිය 

යුුගේ. 

අවසෙ ගදන ලද උස    G + 2 උපරිම උස ගපාගළාව මට්ටටගම් සිට වහලද සමඟ 

මීටර් 11. 5 ක් විය යුුය 

ගපාදු නියමතා අවම බිම් ප්රමාණය පර්. 20.0 ක් විය යුුය.  (තවදුෙටත් 

අනුගබදුම් කිරීමට ඉඩ ලබා ගදනු ගනාලැගේ) 

 

  

 අවසර කදන ලද භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 

 

1 පාලිත සංවර්ධන කලාපය අවසෙ ගදනු 

ලබන භාවිතයන් සඳහා අවසෙ ගදනු ලැගේ 
 

2 ආයුර්ගේද සම්භාහන මධයස්ථාන  

3 පාරිසරික සංචාෙක කටයුු  

4 කුඩා පරිමාණගේ සිේලෙ ගවළඳ සැේ හා 
සන්නිගේදන මධයස්ථාන 

උපරිම ගගබිම් ප්රමාණය වර්ග මීටර් 50. 0 
ගනාඉක්ම විය යුුය 

5 විලා ආගන්ුක නිවාස ඉඩම් ප්රමාණය ව. මී. 80 

6 ත්රාසජනක හා ක්රියාදාම කටයුු  

 

4. සංවර්ධන ප්රවර්ධන ෙලාපය 

කලාප අංකය RSCA  IV  

සංවර්ධන කලාපය රූමසස්ල විගශ්ෂ ආෙක්ෂණ කලාපය 

උප කලාපය සංවර්ධන ප්රවර්ධන කලාපය 

කලාපීයකෙණ නිර්වචනය ගමම කලාපය ුළ මූලික වශගයන් පවත්නා ඉඩම් 

උණවටුන ගවෙළට හා ගාේල - මාතෙ ප්රධාන මාර්ගයට 

මුහුණ දී පිහිටා ඇත.  එබැවින් සංචාෙක කටයුු සහ මිශ්ර 

සංවර්ධන කටයුු සඳහා ඉහළ විභවතාවයක් ගමම ඉඩම් 

වලට පවති. 

 

කලාප මායිම්  

කලාප සංගුණකය  

අවසෙ ගදනු ලබන උපරිම උස මීටර් 60 ක බිම් මට්ටටගම් සිට උණවටුන මීටර් 45 බිම් 
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මට්ටටගම් සිට ගාේල - මාතෙ ප්රධාන මාර්ගයට මුහුණ ලා  

අවසෙ ගදන භාවිතයන් මායිම් තාප්ප සඳහා අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ 

 

 අවසර කදන ලද භාවිතයන් කවනත් ෙරුණු 

 

1 ආගන්ුක නිවාස  

2 ආපන ශාලා/උත්සව ශාලා/ගහාගටේ  

3 ස්වර්ණාභාෙණ සාප්පු  

4 වාණිජ කටයුු  

5 බැංකු/ ෙක්ෂණ ආයතන  

6 මහජන රැස්වීම් සථ්ාන/ එළිමහන් ෙංග පීඨ  

7 ගන්වාසික/ නිවාස සංකීර්ණ/ගපාදු ගගාඩනැගිලි  

8 සම්බාහන මධයසථ්ාන  

9 ඔසු සැේ/ ගබගහත් ශාලා  

10 පාරිගභෝගික ගස්වා මධයස්ථාන  

11 වෘත්තිය කාර්යාල  

12 නාගරික උදයාන  

13 කායවර්ධන මධයස්ථාන/ගෘහස්ථ ක් රීඩාංගන  

14 දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන/ගපෙ පාසැේ  

15 කැසිගනෝ  

16 Kriosks  

17 නිවාඩු නිගක්තන (Summer hut)  

18 වාහන නැවුම් ස්ථාන  

19 භාවනා මධයස්ථාන හා කායවර්ධන මධයස්ථාන  

20 ෙට බීම අගලවිහේ  

21 පිහිනුම් තටාක  
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6.12.1.2 ගාල්ල ඉපැරණි නගරය හා එහි කොටු බැම්ම ප්රකේශය 

 

6. 12.1.2.1 සැලසුම් නිකයෝග   

 

 ෙලාප අංෙ I II  සිතියම 

 

(අ) ගමම නිගයෝගය 2019 "ගාේල ඉපැෙණි නගෙය හා එහි ගකාටු බැම්ම" ප්රගේශය සඳහා වන 

(ගගාඩනැගිලි හා සැලසුම්) විගශ්ෂ නිගයෝග වශගයන් හඳුන්වනු ලැගේ. 

(ආ) ගමම නිගයෝග 1997 අගගෝස්ු මස 07 වන දින අංක 987/12 දෙණ අතිවිගශ්ෂ ගැසට්ට පත් ෙගේ 

පළ කෙන ලද නියමය මඟින් ප්රකාශිත "ගාු විගශ්ෂ නියාමන ප්රගේශගේ" සීමා ඇුළත අදාල 

විය යුුය. 

1 ගමම නිගයෝගය මඟින් "ගාේල ඉපැෙණි නගෙය හා එහි ගකාටු බැම්ම" ප් ෙගේශය 

ඇුළත යම් සංවර්ධන කටයුත්තකට අදාල කළ යුු  නිගයෝග 1978 අංක 41 දෙණ 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනගත් 21 වන වගන්තිය යටගත් සැලසුම් හා ගගාඩනැගිලි 

නිගයෝග පනවනු ලබන අතෙ එගස් වුවද එවැනි සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා 1982 

අංක 04 දෙණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි සංගශෝධන පනගත් 8 එ I වගන්තිය 

ප් ෙකාෙව අධිකාරිය විසින් එහිලා නිකුත් කෙන ලද අවසෙ පත් ෙයක බලය යටගත් 

මහගාේල සංවර්ධන බල ප් ෙගේශය සඳහා සකසන ලද සැලසුම් හා ගගාඩනැගිලි 

නිගයෝගවල ඇුළත් නියම වලට අතිගර්කව විය යුුය. 

2 9.4.1.2.2 ගාු උරුම සැලසුම් අනුකමිටුගේ ේ යුහය හා පිහිටුවීම නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිගේ සභාපතිවෙයා සු බලතල අනුව පහත සඳහන් ආයතනවල සාමාජිකයින් 

ගගන් හා විගශ්ෂිත දැනුමැති (ගලෝක උරුමයන් සුරැකීම සම්බන්ධ) පුේගලයින්ගගන් 

සමන්විත ගාු උරුම සැලසුම් කමිටුව පිහිටු විය හැක.  

- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - සභාපතිත්වය 

- පුොවිදයා ගදපාර්තගම්න්ුව 

- ගාු උරුමය පදනම 

- මධ යම සංස්කෘතික අෙමුදල 

- මධ යම පරිසෙ අධිකාරිය 

- ගවෙළ සංෙක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්ුව 

- සංෙක්ෂණය සම්බන්ධ විගශ්ෂඥයින් 

- වාස්ු විේ යාව සම්බන්ධ විගශ්ෂඥයින් 

- වුහ ඉංජිගන්රු  

3 ඉහතින් දැක්ගවනවාට අමතෙව ගවනත් ආයතන සහ විගශ්ෂිත දැනුම සහිත 

පුේගලයින්ගේ උපගේශනය අවශය ගේ යැයි කමිටුවට හැගේනම් ඔවුන් උපගේශකවරු 

ගලස සහභාගී කෙවා ගත හැකිය. 
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 (අ) සියළුම ගගාඩනැගිලි නිර්මාණය සහ සම්ෙණ ආෙක්ෂා කිරීම සංෙක්ෂණය කිරිම හා 

නඩත්ු කිරීම සඳහා අවශ් ය පියවෙ ගත යුු අතෙ, කාර්යක්ෂම හා ආර්ික වශගයන් 

ශක් ය ආකාෙයට ගේපල නියමාකාෙගයන් පරිහෙණය කෙන බවට සහතික විය යුුය. 

 (ආ) නව ඉදිකිරීම්, වැඩි දියුණු කිරීම්, ප්රතිනිර්මාණය වැඩ, යම් ගගාඩනැගිේලක අභයන්තෙ 

ගහෝ බාහිෙ ගපනුගම් ගවනස් කිරීම් ගහෝ යම් ගගාඩනැගිලි ද්රවයයක් ප්රතිගයෝජනය කිරීම් 

ගහෝ යම් ආකාෙගයන් කැනීම් වැඩක් සංෙක්ෂණය සංවර්ධන සැලැස්මට අනුකූලව කළ 

යුුය. 

 (ඇ) සියළු ඉදිකිරීම් අනුමත සැලැස්මට අනුකූල විය යුුය.  අනුමත සැලැස්මක් ගනාගේ නම් 

(අනවසෙ ඉදිකිරීම්) සංවර්ධනකරු/අයිතිකරු විසින් ගාු උරුමය සැලසුම් කමිටුව ගවත 

දින 14 ක් ුළ සැලසුම් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කළ යුු අතෙ, අනුමැතිය ලැගබන ගතක් 

ඉදිකිරීම් වහාම නතෙ කළ යුුගේ. 

 (ඈ) ෙථවාහන ගාේ කිරීම් ඇුළු කටයුු ගාු උරුමය සැලසුම් කමිටුව මඟින් සකස් කෙ 

ඇති ෙථවාහන කළමනාකෙණ සැලැස්ගම් දක්වා ඇති විධි විධාන වලට අනුකූල විය 

යුුය. 

 

6.12.1.2.2 සංරක්ෂණ කලාපය I 

 (අ) සියළුම ගගාඩනැගිලි නිර්මාණය සහ සම්ෙණ ආෙක්ෂා කිරීම සංෙක්ෂණය කිරිම හා 

නඩත්ු කිරීම සඳහා අවශය පියවෙ ගත යුු අතෙ, කාර්යක්ෂම හා ආර්ික වශගයන් 

ශකය ආකාෙයට ගේපල නියමාකාෙගයන් පරිහෙණය කෙන බවට සහතික විය යුුය. 

 (ආ) නව ඉදිකිරීම්, වැඩි දියුණු කිරීම්, ප්රතිනිර්මාණය වැඩ, යම් ගගාඩනැගිේලක අභයන්තෙ 

ගහෝ බාහිෙ ගපනුගම් ගවනස් කිරීම් ගහෝ යම් ගගාඩනැගිලි ද්රවයයක් ප්රතිගයෝජනය කිරීම් 

ගහෝ යම් ආකාෙගයන් කැනීම් වැඩක් සංෙක්ෂණය සංවර්ධන සැලැස්මට අනුකූලව කළ 

යුුය. 

01 මූලිෙ සැලසුම් නිෂ්ොශනය 

 ගාු ඉපැෙණි නගෙය හා එහි ගකාටු බැම්ම  ප්රගේශය ඇුළත සියළු සංවර්ධන කටයුු පහත 

දැක්ගවන කාර්ය පටිපාටියට අනුකූලව සිදු විය  යුුය. 

1. සියළුම වර්ගවල සංවර්ධන කටයුු සඳහා වූ මූලික සැලසුම් නිශ්කාශන නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් පත් කෙනු ලැබූ ගාු උරුමය සැලසුම් කමිටුගවන් ලබා 

ගත යුුය. 

2. සෑම සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහාම සංවර්ධකයා විසින් විධිමත්ව සම්ූර්ණ කෙන ලද 

ඉේුම්පතක් සංවර්ධනයට අදාල සියළු ගතාෙුරු සහ ගගාඩනැගිේල භාවිතා කිරීමට 

අදහස් කෙන්ගන් කුමක් සඳහා ද යන බවද සඳහන්  කෙ ගගාඩනැගිලි සැලසුම් 

ගපෙසැරි ගාස්ු ද සහිතව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

3. සියළුම ගගාඩනැගිලි සැලසුම් පහත සඳහන් සුදුසුකම් ලත් පුේගලයින් විසින් සකස ්

කෙ අත්සන් කළ යුුය. 

 ශ්රී ලංකා වාස්ු විදයඥයින්ගේ සංගමගේ සාමාජික වෙලත් වාස්ු 

විදයාඥයකු/ගෘහ නිර්මාණ ශිේපිගයකු විසින් අත්සන් කළ යුුය. 

 ේ යුහ ඉංජිගන්රු (අවශය ගේ නම්) 
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4. සංවර්ධකයා විසින් විධිමත්ව සම්ූර්ණ කෙන ලද අයදුම් පත්රය සමඟ පහත දැක්ගවන 

විස්තෙ ද ඉදිරිපත් කෙනු ලැබිය යුුය. 

(අ) පවත්නා ගගාඩනැගිේගේ ඉදිරි ගපනුම දැක්ගවන ඡායාරූප සමඟ ගදපස 

දැක්ගවන ගගාඩනැගිලි වල ඡායාරූප 

(ආ) වැඩ බිම හිස්ව පවත්ගන් නම් එහි එක් එක් පැත්තට යාබද ඉදිරි ගපනුගම් 

ඡායාරූප 

(ඇ) පවත්නා ගගාඩනැගිේගේ තිෙස් සහ සිෙස් කැපුම් සහිත මිනුම් සැලැස්ගම් ටිෂු 

(ගේසින්) පිටපතක් 

(ඉ) ඉදිරි සහ පැති ඉඩකඩ ඇුළත් පවත්නා ගගාඩනැගිේගේ ඡායාරූප 

(ඊ) වුහ සැලැස්ම (අවශය ගේ නම්) 

(එ) ගගාඩනැගිලි සැලැස්ගම් බිත්ති සම්මත වර්ණ වලින් මුේ රිතව සඳහන් කෙ 

ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

 පවත්නා බිත්ති    -  නිේ වර්ණය 

 කඩා ඉවත් කෙනු ලබන බිත්ති - ගකාළ වර්ණය 

 ගයෝජිත බිත්ති   - ෙු වර්ණය 

 

 5 සම්පුර්ණ කෙන ලද අයදුම්පත් ෙය ලැබීගමන් පසු සියළුම අවශ් යතා සම්ූර්ණ කෙ 

තිගේ නම් ගාු උරුමය සැලසුම් කමිටුගේ නිර්ගේශ මත එක් මාසයක කාලයක් 

ඇුළත මූලික සැලසුම් නිශ්කාශනය නිකුත් කෙනු ලැබිය යුුය. 

 

 02 සංවර්ධන අවසර පත්රය 

 (අ) ඉේුම්කරු/අයිතිකරු විසින් විධිමත්ව සම්ූර්ණ කෙන ලද අයදුම්පත්රය, ගගාඩනැගිලි 

සැලසුම්වල පිටපත් 05 ක් මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය සහිතව නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය ගවත ඉදිරිපත් කෙනු ලැබිය යුුය.  සැලසුම් පිළිගයල කෙනු ලැබ ඇත්ගත් 

නිශ්චිත නියමයට අනුකූල බවට සෑහීමකට පත් වූ පසු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ 

සැලසුම් කමිටුව විසින් සංවර්ධන කටයුත්ගත් නිෙත වීම සඳහා ඉේුම්කරුට/ 

අයිතිකරුට බලය ලබා ගදමින් අවුරුදු එකක කාල පරිච්ගේදයක් සඳහා වලංගු වූ අදාල 

සංවර්ධන බලපත් ෙය නිකුත් කෙනු ලැබිය යුුය. 

 (ආ) මූලික සැලසුම් නිශ්කාශන අනුමැතිය ලද සැලසුම් මුේ පිටපත හා නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මඟින් නිකුත් කෙන ලද සංවර්ධන අවසෙ පත්රගේ පිටපතක් සංවර්ධන භූමිගේ 

මාර්ගයට මුහුණ ලා ඇති දර්ශනය වන ස්ථානයක ප්රදර්ශනය කෙනු ලැබිය යුුය.  ගමම 

අවසෙ පත්රය, ඉදිකිරීම් කාල පරිච්ගේදය මුළුේගේම ප්රදර්ශනය කිරීම හා ආෙක්ෂා කිරීම 

කෙනු ලැබිය යුුය.   ගගාඩනැගිලි අවසෙ පත්රගේ මුේ පිටපත නිරික්ෂණය සඳහා සියළු 

අවස්ථාවන්හිදීම ඉදිකිරීම් ස්ථානගේ තිබිය යුුය.  ගගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ආෙම්භ කෙ 

ඇති එගහත් ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට ගනාහැකි වීම සම්බන්ධගයන් ගහ්ු දක්වමින් සහ 

නියමිත ගාස්ුවක් ගගවමින් ඉේලිමක් කෙනු ලැබූ විට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් අතිගර්ක කාල පරිච්ගේදයක් සඳහා අවසෙ පත්රගේ වලංගු කාල සීමාව දීර්ඝ කෙනු 

ලැබිය හැකි අතෙ, එම අතිගර්ක කාල සීමාව කිසිදු අවස්ථාවක වසෙ ගදකක් ගනාඉක්ම 

විය යුුය. 
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03 කපෞරාණිෙ වටිනාෙම් සහිත ස්ථාන සංරක්ෂණය 

 

 (අ) (188 වන අධිකාරිය වූ) පුොවස්ු ආඥා පනගත් 6 වන වගන්තිය ප්රකාෙ සංවර්ධන 

කටයුත්තක් සඳහා වැඩ බිම සකස් කිරීම පුොවිදයා ගදපාර්තගම්න්ුගේ සුපරීක්ෂණය 

යටගත් ක්රියාත්මක කළ යුුය.  එම සුපරීක්ෂණගේදී  යම් පුො වස්ුවක් නිරීක්ෂණය 

වුවගහාත් පුො විදයා ගදපාර්තගම්න්ුව විසින් වහාම ඒ බව නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය ගවත දැනුම් දිය යුුය.  අධිකාරිය විසින් ලබා දී ඇති බලපත්රය අවලංගු කෙනු 

ලැබීම සහ ස්වයංක්රීය බල ෙහිත ගේ.  ඒ අනුව සංවර්ධකයා විසින් නැවත සංගශෝධිත 

සැලැස්ම සළකා බැලීම සඳහා ගාු උරුමය සැලසුම් කමිටුව ගවත ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

 (ආ) අයිතිකරු/සංවර්ධනකරු විසින් සුපරීක්ෂණය සඳහා අදාල ගාස්ු පුොවිදයා 

ගදපාර්තගම්න්ුව ගවත ගගවිය යුුය. 

 (ඇ) ගාු උරුමය සැලසුම් අනුකමිටුව විසින් උරුම වටිනාකම් සහිතයැයි හඳුනාගන්නා ලද 

කිසිඳු ගගාඩනැගිේලක් බිඳ ගහලීම සඳහා අවසෙ ලබා ගදනු ගනාලැගේ.  

 

04 භාවිතය කවනස් කිරීම  

 (අ) ගාේල ඉපැෙණි නගෙය හා එහි ගකාටුබැම්ම ඇුළත ප් ෙගේශගේ සියළුම ඉඩම් 

හිමියන් ඔවුන්ගේ ඉඩම් ගාු ඉපැෙණි නගෙය සහ එහි ගකාටු බැම්ම සඳහා සකස ්

කෙන ලද කලාපීකෙණ සැලැස්මට අනුකූල විය යුුය. 

 

 (ආ) ගාේල ඉපැෙණි නගෙය හා එහි ගකාටුබැම්ම ප්රගේශය කලාපීකෙණ සැලැස්මට 

ගනාගැළගපන ගමහි සඳහන් භාවිත සඳහා අවසෙ ලබා ගදනු ගනාලැගේ. එනම් 

  ොජය ආයතන, නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සහ ගබඩා 

 

 (ඇ) කඩා ඉවත් කිරීමට ගයෝජිත සියළුම ගගාඩනැගිලි සඳහා පුොවිදයා ගදපාර්තගම්න්ුගේ 

නිර්ගේශය සහ අනුමැතිය ලබා ගත යුුය. 

 

05 අවසර ලත් භාවිතයන් 

  1. ගන්වාසික භාවිතයන් 

  2. සංචාෙකයින් ආශ්රිත කර්මාන්ත (හස්ත කර්මාන්ත සහ ප්රදර්ශනාගාෙ) 

  3. ගකෞුකාගාෙ 

  4. පිහිනුම් තටාක ගහෝ ජල ගපාකුණු ෙහිත කුඩා ප්රමාණගේ ගහෝටේ (කාමෙ 

   20 ට අඩු) 

  5. සංචාෙක සමරු සහ තයාග මධයස්ථාන 

  6. ප්රගේශ පත්ර අගලවි ස්ථාන 

  7. ආගන්ුක නිවාස (කාමෙ 10 ට අඩු) 

  8. කුඩා ප්රමාණගේ අවන්හේ (උපරිම ව. මී. 50) 

  9. ගලෝක උරුම ගාු ගකාටුව සඳහා ගැළගපන විගනෝදාත්මක කටයුු 

  10. ගපාත් සාප්පු (උපරිම ව. මී. 10) 

  11. කුඩා පරිමාණගේ වෘත්තිමය වයාපාරික ආයතන (ව. මී. 10 ට වඩා අඩු) 
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  12. කලාගාෙ 

  13. කුඩා සාප්පු (ව. මී. 20 ට අඩු) 

  14. මැණික් හා ස්වර්ණාභෙණ සාප්පු හා ඒ ආශ්රිත ගෘහසථ් කර්මාන්ත (ව. මි.  

   15 ට අඩුුු) 

  15. යටත් විජිත යුගගේ ඉදිකෙන ලද සහ ආෙම්භ කෙන ලද භාවිතයන් 

06 වාණිජ කටයුු සඳහා භාවිතය ගවනස් කෙනු ලබන ගන්වාසික ගගාඩනැගිලිවල 35% ගගබිම්  

 ප්රමාණයක් ගන්වාසික කටයුු සඳහා පවත්වා ගැනීම 

 

07 අවසර කනාලත් භාවිතයන් 

  1. ගොජ (වාහන නැවුම්) 

  2. වාහන අුත් වැඩියා කිරීගම් ගොජ 

  3. වාහන ගස්වා ස්ථාන 

  4. ඉන්ධන පිෙවුම්හේ 

  5. ගබඩා 

  6. කර්මාන්ත, ගගාඩනැගිලි හා කාර්මාන්ත 

  7. සියළුම ෙජගේ ආයතන (උරුම සංෙක්ෂණය දායක ආයතන හැෙ) 

  8. නිල නිවාස 

  9. කාමෙ 20 ඉක්මවන ගහෝටේ 

  10. නව පාසැේ ගහෝ පවත්නා පාසැේ ගගාඩනැගිලි වල එකු කිරිම් ගහෝ  

   වයාප්ත කිරීම් 

  11. සුපිරි ගවළඳ සැේ 

  12. ගුදම් ගහෝ ගවනත් ඒ සමාන ගගාඩනැගිලි 

  13. ගාු උරුම සැලසුම් කමිටුව මඟින් අවස්ථානුකූලව තීෙණය කෙනු  

   ලබන ගවනත් භාවිත 

 

08   පවත්නා කගාඩනැගිලි සංවර්ධනය කිරීම 

 (අ)   ගගාඩනැගිලිවල සියළුම උරුමයන් සහ වාස්ු විේ යාත්මක ලක්ෂණයන් 

       සංෙක්ෂණය කළ යුුය. 

 (ආ) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ අවසෙයක් ගනාලබා කෙන ලද ගවනස් කිරීම් සහ  

නවීකෙණය කිරීම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් දැනුම් දුන් දින සිට වසෙක 

කාලයක් ුළ මුේ සැලැස්මාකාෙව ප්රතිනිර්මාණය කළ යුුය. 

 

09 සියළුම කගාඩනැගිලි ඉදිරිපස මාර්ගවල රථවාහන ගාල් කනාෙළ යුතුය. 

 

10 (අ) ගගාඩනැගිලි වල බාහිෙ ගපනුමට ුඩුගදන ඉදිරිපස ආලින්දය ආවෙණය කිරීමට 



 35 

  ගහෝ ගවනස් කිරීමට ඉඩ ගදනු ගනාලැගේ.  යම් වීදියකට විගශ්ෂිත ලක්ෂණයක් ගගන 

ගදන්නා වූ ගගාඩනැගිේගේ ඉදිරි ආලින්ද, කුළුණු ගප්ළිය එගලසම සහ ඉදිරියටත් 

පවත්වා ගත යුුය. 

  (ආ) සියළුම පැෙණි අත්වැටවේ, කැටයම් ලී කුළුණු, ගදාෙවේ කැටයම් ජගන්ල, කුඩා 

  ජගන්ල ගහෝ ගවනත් විගශ්ෂිත උපාංග ගවනුවට සවි කෙනු ලබන නව සවි කිරීම්, මුේ 

සැලැස්මට අනුකූලව සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ අනුමැතියට අනුකූලව 

ක් රියාත්මක කළ යුුය. 

11 පවත්නා ගගාඩනැගිලි සඳහා කෙනු ලබන ඕනෑම ප්රතිසංස්කෙණයක් එම ගගාඩනැගිේලට  

 අදාල ඓතිහාසික ගහෝ ගෘහ නිර්මාණ ශිේපීය ලක්ෂණ වලට අනුකූලව ක් රියාත්මක කළ 

         යුුය. 

12 ගාු ඉපැෙණි නගෙය සහ එහි ගකාටු බැම්ම ප්රගේශය ුළ පිහිටි සියළුම ඉඩම් ඓතිහාසික  

        ේ යුහයන්ට සහ ලක්ෂණවලට ගැළගපන ආකාෙගයන් සුදුසු ගලස භාවිතා කළ යුුය. 

 

13 කගාඩනැගිලි වල උස සහ මුුන් වහල 

  (අ) ගාු ඉපැෙණි නගෙය සහ එහි ගකාටු බැම්ම ප් ෙගේශය ුළ සංවර්ධනය කිරිමට 

 ඉඩ ගදනු ගනාලබන ඕනෑම ගගාඩනැගිේලක උපරිම උස මීටර් 10 ගනාඉක්ම  

 විය යුුය අතෙ සහ සීමා විය යුු අතෙ මහේ ගදකකට (බිම් මහල සහ පළමු 

මහල) පමණක් සීමා විය යුුය.  වහල ආවෙණය සඳහා සිංහල උළු, ෙට උළු 

පමණක් අවසෙ ගදනු ලැගේ.  මහේ උයන් වු සඳහා අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ. 

 (ආ) ගාු උරුමය සැලසුම් කමිටුගේ සැලසුම් නිොකෙණයකින් ගතාෙව  

 ගගාඩනැගිේගේ ගභෞතික ගවනස් කිරීම් කිසිවක් කෙගගන ගනායා යුුය. 

 (ඇ) වහල මට්ටටගම් සවි කිරීමට ගයෝජිත සියළුම  වුෙ ටැංකි,  දුෙකථන හා  

 රූපවාහිනී සංඥා ඇන්ගටනා වහලගේ ආගේනික ලක්ෂණ වලට 

අවහිෙතාවයක් සිදු ගනාවන පරිදි හා මාර්ගයට දර්ශනය ගනාවන පරිදි සවි කළ 

යුුය. 

 

14 කගාඩනැගිලිවල වර්ණාකල්ප 

 ගාු ඉපැෙණි නගෙය හා එහි ගකාටු බැම්ම ප්රගේශය සඳහා නියමිත වර්ණ වලට අනුරූපි 

විය යුුය. 

 (අ) ගම් සඳහා සුදු වර්ණය සමෙ වර්ණය හැෙ ගවනත් වර්ණ සඳහා අවසෙ  

   ගදනු ගනාලැගේ. 

 (ආ) ගදමහේ ගගාඩනැගිලි තනි වර්ණයකින් පින්තාරු කෙනු ලැබිය යුුය. 

 (ඇ) මූලික වර්ණය වශගයන් කැපී ගපගනන තනි වර්ණයක් ඉදිරිපස තිබිය 

   යුුය.  

 (ඈ) විියක ගදපසට දර්ශනය වන ගගාඩනැගිලි වල ඉදිරිපස වර්ණ  

   එකිගනකට සමගාමී විය යුුය. 

15 කගාඩනැගිලි නිමාව  

  ගගාඩනැගිලි වල සියළු අභයන්තෙ හා බාහිෙ ගපනුම ගකාටුව ප්රගේශය ඇුළත දැනට 

පවත්නා ගපෞොණික ගගාඩනැගිලි නිමාවට අනුකූලව නිම කළ යුුය. 
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 (අ) ගගාඩනැගිේගේ ඉදිරි ගපනුම සඳහා පොවර්තන හා ප්රතිබිම්බික වීදුරු ගයාදා ගනාගත 

යුුය. 

 (ආ) කම්බි දමා නිම ගකගෙණු ගගඩාේ පාවිච්චිය, පිඟන් ගගඩාේ, විචිත්ර ගගඩාේ සහ පාට 

පැේලම් ගහෝ කැපී ගපගනන ආකෘති හා නුසුදුසු කපලාරු ආකෘති වලින් යුත් ගගඩාේ 

වලින් වැසීමට අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ. 

 (ඇ) යම් විියක පිහිටි ගගාඩනැගිේලක වහලගේ ආනතිය යාබද ගගාඩනැගිලිවල 

වහලගේ ආනතියට අනුරූපි විය යුුය. 

16 ගගබිම් නිමවුම් පවත්නා ගගාඩනැගිලි වල ඓතිහාසික ලක්ෂණ වලට සමගාමි විය යුුය. 

 ගගබිම් නිමවුම් සිගමන්ති, ගටොගකාටා, ටයිේ, ෙළු ගහෝ දීප්තියක් නැති කළුගේ සහ සිගමන්ති  

 ටයිේ ගයාදා ගැනිම සඳහා අවසෙ ලබා දිය හැකිය.  ගකගස් වුවද ගපාගළාව මත වර්ණ ආගේප  

 කිරීම අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ. 

 

  ගගබිම් ප්රමාණගේ අනුපාතය =  1. 1.5 අනුපාතය ගනාඉක්ම විය යුුය 

       එක් එක් මහගේ මුළු මහේ වර්ග ප්රමාණය 

       ---------------------------------------------- 

       ඉඩගම් වර්ග ප්රමාණය 

 ඉඩම් කැබලි ආවෙණ ප්රතිශතය = 75% 

       බිම් මහගේ වර්ග ප්රමාණය 

       ------------------------------ x 100 

       ඉඩගම් වර්ග ප්රමාණය 

 

17  මායිම් තාප්ප 

 (අ) ගගාඩනැගිලි මාර්ග වලට මුහුණ දී ඇති පැතිවල මායිම් තාප්ප ඉදිකිරීමට අවසෙ  

       ගදනු ගනාලැගේ.  ගගානැගිේගේ පැති වල සීමා තාප්ප ගහෝ වැටවේ ගහෝ පැල ඉනි වැට 

         මීටර් එකකට ගනාවැඩි උස සඳහා අනුමැතිය ගදනු ලැගේ. 

          (ආ) පවත්නා සහ ඉඩ ගදනු ලැබූ මායිම් තාප්ප කපලාරු කළ යුු අතෙ, අනුමත වර්ණයන්ගගන්  

                 සමන්විත වියයුුය.  (සුදු සහ සමෙ)  විචිත්ර ගගඩාේ, පිඟන් ගගඩාේ සහ වර්ණ සහිත        

                 ගගඩාේ  සඳහා අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ. 

 

18 පිහිනුම් තටාෙ හා කපාකුණු 

 ගාු ඉපැෙණි නගෙය සහ එහි ගකාටු බැම්ම ඇුළත ප්රගේශය ුළ ජල ගපාකුණු සහ 

පිහිනුම් තටාක සඳහා අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ. 

 
19 නාමපුවරු සහ දැන්වීම් පුවරු 

 (අ) සියළු ආකාෙගේ දැන්වීම්, සංඥා පුවරු, විගශ්ෂගයන් කැපී ගපගනන වඩාත් 

ප්රභාත්මක, ගනාකඩවා ගවනස්වන නිගයාන් බේබ වැනි උපාංග සඳහා අවසෙ ගදනු 

ලැගේ. 
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 (ආ) එක් ගගාඩනැගිේලකට එක් නාම පුවරුවක් සඳහා අවසෙ ගදනු ලැගේ.  හෙස් දැන්වීම් 

පුවරු ගාු උරුම සැලසුම් කමිටුගේ අවසෙය මත සවි කළ යුුය. 

 (ඇ) නාම පුවරු මත සහ ගවනත් දැන්වීම් වල ඇති අුරු වර්ණ සහ ප්රමාණය ගාු උරුමය 

සැලසුම් අනුකමිටුව විසින් තීෙණය කෙනු ලබන පරිදි විය යුුය. 

 (ඉ) දැන්වීම් පුවරුගවන් ආවෙණය වන මුළු ප්රමාණය ගගාඩනැගිේගේ මුහුණත 

ප්රමාණගයන් 1/3 ගනාඉක්ම විය යුුය. ගාු ඉපැෙණි නගෙය සහ එහි ගකාටු බැම්ම 

ඇුලත යම් දැන්වීමක් සවිකිරිම සඳහා ගාු උරුමය සැලසුම් අනුකමිටුගවන් ූර්ව 

අවසෙය ලබා ගත යුු අතෙ, මහ නගෙ සභාව විසින් දැන්වීම් පුවරු සවි කිරීම සඳහා 

සුදුසු ස්ථාන කිහිපයක් ගාු ගකාටුව ඉපැෙණි නගෙය හා එහි ගකාටු බැම්ම ප්රගේශය 

ුළ සැපයිය යුුය. 

 (ඊ) කිසියම් නාම පුවරුවක් ගහෝ දැන්වීම් පුවරුවක් සහ දැන්වීමක් විදුලි කණු, ගකාටු 

බැම්ම, මායිම් තාප්ප, විවෘත ප්රගේශ, ගස් මත, මාර්ගයන්හි, වහලය, පුොවස්ුවක් 

ආවෙණය වන පරිදි ගහෝ එවන් පුොවස්ුවක කැටයමක් ආවෙණය වන පරිදි සවි 

කිරීම ගහෝ ඇලවීම ගනාකළ යුුය. 

 (උ) ගපාදු සහ ගපෞේගලික ගේපල ුළ සියළු ආකාෙගේ ප්රචාෙක පුවරු සහ දැන්වීම් පුවරු 

සවි කිරීම තහනම් ගේ. 

 (ඌ) ගදාෙ, ජගන්ල සහ ගගාඩනැගිේගේ ගෘහ නිර්මාණ ශිේපීය ලක්ෂණ ආවෙණය වන 

පරිදි නාම පුවරු වලින් ආවෙණය ගනාකළ යුුය. 

20 භූමි දර්ශනය 

 ගාු ඉපැෙණි නගෙය සහ එහි ගකාටු බැම්ම ප්රගේශය ුළ හඳුනා ගත් සථ්ාන සඳහා නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් භූ දර්ශන සැලසුම් සැපයිය යුුය. 

 (අ) මු පිට ජලය බැස යන සියළු කාණු ගකාන්ක්රීට්ට තහඩු වලින් ආවෙණය කෙ ප්රධාන 

කාණු ගවත ගයාමු කළ යුුය. ප්රධාන කාණු නගෙ සභාව මඟින් නඩත්ු කළ යුුය. 

 (ආ) ඕලන්ද යුගගේ ඉදිකෙන ලද මළාපවහන පේධතිය ප්රතිසංස්කෙණය කළ යුු අතෙ, 

භූගත මලාපවහන  නාලිකා පිරිසිදු කෙ නඩත්ු කළ යුුය. 

 (ඇ) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ෙථවාහන නැවුම්, ගපාදු විවෘත ප්රගේශ, වැසිකිලි 

පහසුකම් සහ ගවනත් ගපාදු ගස්වා සඳහා විස්තොත්මක සැලසුම් සැපයිය යුුය. 

විථි දර්ශනය 

21 ගාු උරුම  සැලසුම් අනුකමිටුව විසින් විි ලාම්පු පේධතිය අනුමත කළ යුුය.  ලාම්පු 

ගමෝස්තෙය කමිටුව විසින් ගදන ලද අනුමැතියට අනුකූල විය යුුය.  ොත්රී කාලගේදී ගකාටු 

බැම්ගමහි ප්රධාන පාෙ ගදපස ආගලෝකකෙණය කළ යුුය. 

 

22 ගාේල ඉපැෙණි නගෙය හා එහි ගකාටු බැම්ම ආශ්රිත ප්රගේශය සඳහා විි නාම හා නාම පුවරු 

සඳහා ගපාදු සැලැස්මක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් හඳුන්වා දිය යුුය. 

 

23 ගාේල ඉපැෙණි නගෙය සහ එහි ගකාටු බැම්ම ආශ්රිත ප්රගේශගේ වත්මන් විි ගර්ඛාව 

එගලසම පවත්වා ගත යුුය. 
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24 වාහන ගමනාගමනය හා ෙථගාේ කළමනාකෙණය කිරීම 

 භාණඩ ප්රවාහනය කෙන සියළුම වර්ගගේ වාහන ගකාටුව ප්රගේශයට ඇුළු වීම හා පිටවීම 

පිළිගවලින් ගප. ව. 9. 00 සිට ගප. ව. 11. 00 සහ ප. ව.7.00 සිට ප. ව. 9. 00 දක්වා සීමා කළ 

යුුය. 

 

24 ගාේල ඉපැෙණි නගෙය සහ එහි ගකාටු බැම්ම ප්රගේශය සඳහා වාහන ඇුළුවීම වැළැක්වීම 

සඳහා සුදුසු උපාය මාර්ගික විසඳුම් ගාු උරුමය සැලසුම් කමිටුව මඟින් හඳුන්වා දිය යුුය. 

25 (අ) ගාේල  ඉපැෙණි නගෙය සහ එහි ගකාටු බැම්ම ආශ්රිත ප්රගේශය සියළු වාහන වල  

  ගේගය පැයට කි. මී. 25 ගනාඉක්ම විය යුුය. 

 (ආ) සියළු වාහන ෙථගාේ සඳහා ගවන් කළ ස්ථානවල පමණක් වාහන නතෙ කෙනු  

  ලැබිය යුු අතෙ එම වාහන නැවතීම නිශ්චිත කාලයකට සීමා විය යුුය. 

 

 

 

 

යටිතල පහසුෙම්  

 

26 සියළුම ගයෝජිත සහ පවත්නා ගගාඩනැගිල වල විදුලි රැහැන් විදුලිය, ජල ටැංකි සහ ජල 

සැපයුම් නල, සන්නිගේදන කුළුණු, වායු සමීකෙණ යන්ත්ර, කාණු පේධතීන් ගගානැගිේගේ 

ලක්ෂණයන්ට ගැළගපන පරිදි ආවෙණය කළ යුුය. 

 

27 ගාේල ඉපැෙණි නගෙය හා එහි ගකාටු බැම්ම ප්රගේශය ුළ සහ එහි ගදවන කලාපය ඇුළත 

සියළුම ගස්වා රැහැන් සහ  නල ගලෝක උරුම නගෙගේ දර්ශන පථය රැක ගැනීම සඳහා 

භූගත කළ යුුය. 

 

II වන ෙලාපකේ සංවර්ධන ෙටයුතු 

 

28 ගාේල ඉපැෙණි නගෙය හා එහි ගකාටු බැම්ම ආශ්රිත ප්රගේශගේ ගදවන කලාපය ුළ සියළුම 

සංවර්ධන කටයුු සහ අර්ධ සහ තාවකාලික ඉදිකිරිම් සඳහා පුොවිදයා ගදපාර්තගම්න්ුගේ 

අධයක්ෂ ජනොේගේ අවසෙය ගනාලබා ඉදි ගනාකළ යුුය. 

 

29 පැෙණි වොය ප්රගේශය ඇුළත ඓතිහාසික හා පුොවිදයාත්මක ලක්ෂණ ආෙක්ෂා කළ යුු 

අතෙ ගාු උරුම සැලසුම් අනුකමිටුව අනුමත භාවිතයන් සඳහා පමණක් භාවිතා කළ යුුය. 
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30 ගාේල පවත්නා ජාතයන්තෙ ක්රිකට්ට ක්රීඩාංගණය ප්රගේශය විවෘත ප්රගේශයක්/ විවෘත 

ක්රීඩාංගණයක් ගලස පවත්වා ගත යුුය.  එගස්ම ගාේල ජාතයන්තෙ ක්රිකට්ට ක්රීඩාංගණය 

සම්බන්ධගයන් යුගනස්ගකෝ සංවිධානය විසින් 2008 වර්ෂගේ සිට ගම් දක්වා ගු ලැබූ 

තීෙණ සහ නිර්ගේශ ක්රියාත්මක කිරීම.  (ඇමුණුම ............... ) 

 

31 ගාු ගකාටුව ඉපැෙණි නගෙය හා එහි ගකාටු බැම්ම ප්රගේශගේ ලක්ෂණයට අනුරූපි 

ගනාවන ගගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කඩා ඉවත් කළ යුු අතෙ අවශය විටක වඩා සුදුසු 

ස්ථානයක ප්රතිස්ථාපනය කෙනු ලැබිය යුුය. 

 

32 සියළු ඉදිකිරීම් මහගාේල ප්රගේශය සඳහා වූ සංවර්ධන සැලැස්මට අනුකූල විය යුුය. 

 

 

 

 

ගාලු ඉපැරණි නගරය හා එහි කොටු බැම්ම ආශ්රිත ප්රකේශය සඳහා කපරසැරි ගාස්තු 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  කන්වාසිෙ වාණිජ සංචාරෙ 

01.  මූලික සැලසුම් නිොකෙණය 5000. 00 20,000. 00 50,000. 00 

02.  සංවර්ධන බලපත් ෙ 5000. 00 20,000. 00 50,000. 00 

03. වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම   300. 00    2500. 00    5000. 00 

04. අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් 

කිරීම 

 10,000. 00 10, 000. 00 10, 000. 00 
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3.  සැලසුම් හා ග ාඩනැගිලි ගෙගුලාසි 
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මූලිෙ ෙරුණු 

 
 

හැඳින්වීම සහ 

ආරම්භය 

ගමම නිගයෝග 1982 අංක 4 දෙණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ (සංගශෝධිත) පනගත් 

11 (අ) ගකාටගස්  8 “ඊ” වගන්තිය සමඟ කියවිය යුු 1978  අංක 41 දෙණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරි පනගත් 21 වන වගන්තිය යටගත් ........................................        

...............................................................................................මහ නගෙ සභා/නගෙ 

සභා/ප්රාගේශීය සභා  යන සැලසුම් ප්රගේශ සඳහා මහානගෙ හා බස්නාහිෙ සංවර්ධන 

අමාතයවෙයා විසින් සාදනු ලැබූ නිගයෝග ගේ. 

 

 

 

මූලිෙ සැලසුම් 

නිරාෙරණය 

සඳහා ඉදිරිපත් 

කිරීම 

I  කොටස 

මූලිෙ සැලසුම් නිරාෙරණය සම්බන්ධ කරගුලාසි 
 
 

1. මූලික සැලසුම් නිොකෙණය අයදුම් කිරීම. 

(අ) නීතිගේ 8 එ වගන්තිය යටගත් මූලික සැලසුම් නිොකෙණය සඳහා කෙනු ලබන 

සෑම ඉේලීමක්ම 1 වන උපගේඛනගේ සඳහන් “අ”ආකෘති පත්රය මගින් 

අධිකාරිය ගවත ඉදිරිපත් කළයුුය.  ගමය අන්තර්ජාල පහසුකම් හෙහා පහත 

ගවේ අඩවිය ඔස්ගස් අයදුම් කළ හැක.   
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(ආ)  අදාළ ගාස්ු 5 වන උපගේඛනයට අනුකූලව ගගවිය යුුය. 
 

 

මූලිෙ සැලසුම් 

නිරාෙරණය 

2. සංවර්ධන ගයෝජනා සමඟ සවිස්තෙ සැලසුම්කෙණ හා තාක්ෂණික ගතාෙුරු 

සියේල විධිමත්ව ඉදිරිපත් කෙනු ලබන අවස්ථාවකදී, මූලික සැලසුම් නිොකෙණය 

ලබාදිය හැකිය.  අනුමැතිය සඳහා අනුරූපී සවිස්තෙ ගයෝජනාව ඇගයීමට 

ලක්කෙන විටදී, අධිකාරියට යම් අතිගර්ක ඉේලීමක් කිරීමට ඇති අයිතියට හානි 

ගනාවන පරිදි ඉඩම් හිමිකරු ගහෝ ඔහු විසින් බලය පවෙනු ලබන පුේගලයකු ගවත 

ගමම මූලික සැලසුම් නිොකෙණය ලබාගදනු ඇත. 
 

        i.   (අ) සංවර්ධන සැලැස්මක මූලික සැලසුම් නිොකෙණයක් ලබාගතයුු 

යැයි කියගවන අවස්ථාවක එය ලබාගත යුු අතෙ, අධිකාරියට 

හැගඟන ඕනෑම අවස්ථාවක මුලික සැලසුම් නිොකෙණයක් 

ලබාගැනීමට නියම කළහැකිය.  සංචාෙක ගහෝටේ ඉදිකිරීගම්දී නිදන 

කාමෙ 10 ක් ගහෝ ඊට වැඩිනම්,  සංචාෙක සංවර්ධන මන්ඩලය මගින් 

නිෙවුේ සහතිකයක් ලබාගත යුුය.   තවද, නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය විසින් පළාත් පාලන ආයතන සඳහා සකස් කෙන ලද 

සංවර්ධන සැලැස්මට අනුකූලව  එහි සඳහන් භාවිතයන්ට හා 

කලාපීකෙණ සැලැස්මට අනුකූලව ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එම 

පළාත් පාලන බල ප්රගේශය ුල  පවතින සියළුම ඉඩම් බදුදීමක්, 

සංවර්ධනයක් සිදු කිරීගම්දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ නිෙවුේ 

සහතිකයක් ලබාගත යුුය.  

 
 

(ආ) මූලික සැලසුම් නිොකෙණයක වලංගු කාලය එක් වසෙක් වන අතෙ, 
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එය තවත් වසෙ 2 ක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැකි අතෙ, වලංගු කාලය 

අවසන්වීමට ප්රථම ඒ සඳහා අයදුම් කළයුුය. එහිදී වන ගපෙසැරි 

ගාස්ුව පස්වන උපගේඛණගේ 16 යටගත් විය යුුය. එම වලංගු 

කාලසීමාව ඉක්මවා ගගාස් එය දීර්ඝ කිරීමට අයදුම් කළගහාත් ඉහත 

ගාස්ුවට අමතෙව එම මූලික ගාස්ුගවන් 25% ක ගස්වා ගාස්ුවක් 

ගගවිය යුු ගේ. යම් ගහයකින් මූලික සැලසුම් නිොකෙණගේ වලංගු 

කාලය ඉක්ම ගගාස් වසෙකට වැඩි කාලයක් ගගවී ගගාස් නැවත අයදුම් 

කෙන්ගන් නම් සම්ූර්ණ ගපෙසැරි ගාස්ුව ගගවා නව සැලසුම් 

නිොකෙණයක් ලබාගත යුත්ගත්ය. 

 
 

 (ඇ)  සංක්ෂිප්ත ගයෝජනාව අනුමත කෙනු ලැබීගමන් පසුව, ගකාන්ගේසි පනවා 

ගහෝ ගනාපනවා ඒ පිළිබඳව අයදුම්කරුට  මූලික සැලසුම් නිොකෙණ 

ලිපියක් මගින් දැනුම් ගදනු ලැගේ.  ඉන්පසුව අයදුම්කරු විසින් වසෙක් 

ඇුළත සවිස්තෙ විධිමත් ගයෝජනාවක් සකස් කෙගත යුුය.  ගමම 

කාලය ුළදී අයදුම්කරු ඒ ඒ ආයතන හා අදාළ වන්ගන් නම් කරුණු 

නිෙවුේ කෙගැනීම සඳහා විවිධ  නිගයෝජයායතන / ගදපාර්තගම්න්ු 

සමඟ සම්බන්ධව ක්රියාකළ යුුය.   ගමම මූලික සැලසුම් නිොකෙණ 

ලිපිගේ වලංගු කාලය වසෙකි.  

 
 

             (ඈ)    අයදුම්කරු විසින් විධිමත් අනුමැතිය සඳහා නීතිගේ 8 එ වගන්ති යටගත් 

නියමිත ආකෘති පත්රය මගින් සවිස්තෙ ගයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ 

යුුය.  ගයෝජිත සැලසුම්වලට අදාළ නිගයෝජයායතනවල තාක්ෂණික 

අවශයතා ගමන්ම අයදුම්කරු ගවත දැනුම්ගදන ලද අගනක් සැලසුම් 

අවශයතාද අඩංගු විය යුුය. 

 

 (ඉ)    මූලික සැලසුම් නිොකෙණය මගින් අවසෙ පත්රයක් නිගයෝජනය ගනාවන 

අතෙ, එමගින් අයදුම්කරුට ගහෝ ගවනත් තැනැත්තකුට කවොකාෙගේ 

ගහෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් පටන් ගැනීමට ගහෝ කෙගගන යාමට 

හිමිකමක් ගනාලැබිය යුුය. 
 

            (ඊ)      මූලික සැලසුම් නිොකෙණයක් කළුගේ කැඩීම, පස් කැපීම, පස් ගසෝදා 

වැලි ගැනීම, ගගාඩ වැලි කැනීම හා ඛනිජ සම්පත් කැනීම සඳහා 

ලබාගැනීගම්දී පහත සඳහන් ආයතනවල නිර්ගේශ ලබාගත යුුය. 

i. භූවිදයා සමීක්ෂණ හා පතේ කාර්යාංශය 

ii. මධයම පරිසෙ අධිකාරිය 

iii. අදාළ අගනකුත් ආයතන 

                     පස් කැපීගම්දී හා වැලි කැපීගම්දී ඉඩගම් මායිම්වල සිට මීටර් 1.5 ක්              

තැබිය යුු අතෙ, භූවිදයා හා පතේ කාර්යාංශගේ උපගදස් හා නිර්ගේශ 

අනුව කටයුු කළ යුුය.     
 

            (උ)   ෙජය සු ඉඩම් දීර්ඝකාලීනව බාහිෙ පාර්ශවයන්ට බදු දීගම්දී ඉඩම  

ලබාදීම හා එම භාවිතය ලබාදීම සම්බන්ධගයන් නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිගේ නිෙවුේ සහතිකයක් ලබාගත යුුය.   
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හරිත 

කගාඩනැගිලි 

සහතිෙෙරණය 

සඳහා 

ලියාපදිංචි වීම 

3. ොජය හා අර්ධ ොජය ආයනයන්හි වර්ග මීටර් 1000 ගහෝ ඉක්මවන ගගාඩනැගිලි 

සඳහා හරිත ගගාඩනැගිලි සහතිකය අනිවාර්යය වන අතෙ, මූලික සැලසුම් 

නිොකෙණ ලිපිය ලබාගන්නා අවස්ථාගේදී හරිත සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්යය ගේ. 

 

 

 

ඉඩම් අනුකබුම්  

සඳහා සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

II  කොටස 

ඉඩම් අනුකබුම් කිරීම සම්බන්ධ කරගුලාසි 

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

ඉදිරිපත් කිරීම. 

(අ)  නීතිගේ 8 එ වගන්තිය යටගත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක නිෙතවීම සඳහා 

සංවර්ධන අවසෙපත්රයක් ලබාගැනීමට කෙනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන 

උපගේඛනගේ සඳහන් “ආ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය ගවත ඉදිරිපත් 

කළයුුය.  ගමය අන්තර්ජාලය හෙහා පහත ගවේ අඩවිය ඔස්ගස් අයදුම් කළ 

හැක.   
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(ආ)  අදාළ ගාස්ු 5 වන උපගේඛනයට අනුකූලව ගගවිය යුුය. 

 

       (ඇ)   ඕනෑම ඉඩම් කැබලි කිරීමක් ගහෝ ඒකාබේධ කිරීමක් සුදුසුකම්ලත් පුේගලයා 

(12 වන උපගේඛනය)  විසින් සකස් ගකාට අත්සන් කෙ තිබිය  යුුය.  

    

      (ඈ)  අයදුම්පත ඉඩගම් ගහෝ ස්ථානගේ අයිතිකරු විසින් ගහෝ අයිතිකරු විසින් 

බලය පවෙනු ලැබූ යම් පුේගලගයකු විසින් අත්සන් කෙනු ලැබිය යුුය. 

 

       (ඉ)   ඉඩම උප ගබදීම ගහෝ කැබලි කිරීගම්දී සැලසුම්වල ලකුණු කෙන කාණු 

සඳහා ඉඩම් කට්ටටි අංකයක් ලබාදිය යුු අතෙ, ඉඩගම් සිට ජලය බැහැෙ 

කෙන මාර්ගය හා දිශාව පැහැදිලිව දැක්විය යුුය.  

 

        (ඊ)  යම් ඉඩමක් අනුගබදුම් සිදු කිරීගම්දී එම ඉඩම ුල දැනට ගගාඩනැගිලි පවතී 

නම්, එම ගගාඩනැගිලිවලට අවශය විවෘත ඉඩකඩ,  ආගලෝකය, සංවාතනය 

හා අවම අවශයතා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ ගෙගුලාසි  පරිදි කටයුු 

කළ යුුය.  
                  

        (උ)   අනුගබදුම් කෙනු ලබන ඉඩම; 

i. ගහක්: 0.5 ට වඩා වැඩි  අවස්ථාවකදී කැබලි 10 ක් ගහෝ ඊට 

වැඩිවන අවස්ථාවකදී 

ii. ස්ථානගේ ස්වභාවය අනුව නගෙ නිර්මාණ ශිේපී උපගදස් 

ලබාගැනීමට අවශය යැයි අධිකාරිය තීෙණය කෙන්ගන් නම් ගහෝ 

                සුදුසුකම්ලත් නගෙ නිර්මාණ ශිේපියකු විසින් සහතික කෙන ලද විනයාස    

සැලැස්මක් සහ වාර්තාවක් මගින් ඉදිරිපත් කළ යුුය.  
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        (ඌ)   ගයෝජිත බිම් කට්ටටිද, ඒවාගේ පරිමාණයන්, දිසාව, පළල සහ සියළු ගයෝජිත 

වීදිවල මට්ටටම්, එළිමහන් සථ්ාන සහ ගවනස් ගකාට තැබිය යුු සහ ගවනත් 

පහසුකම් සඳහා ස්ථානද ගමන්ම සෑම ස්ථානයක්ම ගයාදවනු ලබන 

කාර්යයද ගපන්වා ගදමින් 1:1000 ට ගනාඅඩු පරිමාණයකින් යුත් 

සවිස්තොත්මක බිම් ගකාටස් ගවන් කිරීගම් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළ යුුය.   

 
 (එ) අනුමැතියට ඉදිරිපත් කෙන ඉඩගම් මිනුම් සැලැස්ම 1:1000 යන 

පරිමාණයට ගනාඅඩු පරිමාණයකින් ඇඳ පහත දැක්ගවන කරුණු ඇුළත් 

ගකාට සැපයිය යුුය. 

 
i. අනුගබදුම් කෙනු ලබන ඉඩගම් අවම බිම් ප්රමාණය පර්චස් 6 ක් වියයුු 

අතෙ, එහි අවම බිම් ප්රමාණය කලාපීයකෙණ සැලැස්ගම් සඳහන් 

ආකාෙයට අනුගබදුම් කළ යුුය.  

ii. ගගාඩනැගිලි කිසිවක් තිගේ නම්, ඒවාගේ දිග, පළල දැක්ගවන 

ඉලක්කම් ගයාදා ඉඩගම් පිහිටීම : 

iii. සැලැස්ගම් පරිමාණය උුරු දිශාව දැක්ගවන සංගක්තයක් සහ යාබද 

ඉඩම්වල ගහෝ ගගාඩනැගිලිවල වරිපනම් අංක ; 

iv. ඉඩමට ප්රවිෂ්ඨ වන මාර්ග ; 

v. පවත්නා හා ගයෝජිත සියළු කාණු හා ජල මාර්ග; 

ස්වභාවික හා වැසි ජලය බැස යාම සඳහා විධිමත් කාණු පේධතියක් 

සකස් කළයුු අතෙ, එම කාණු පේධතිය ගපාදු කාණුවකට ගහෝ ගපාදු 

ඇළ මාර්ගයකට ක්රමානුකූලව ජලය බැස යන ආකාෙගයන් සම්බන්ධ 

කළ යුුය.  

vi. ඉඩගම් සගමෝච්ඡ ගර්ඛා ගහෝ ස්ථානීය මට්ටටම් සහ අවශය අවස්ථාවලදී 

වීිගේ මට්ටටම් ගහෝ ඉඩම ඉදිරිපස වීිගේ මට්ටටම් ; 

vii. ඉඩම් අනුගබදුම් කිරීගම්දී ඉඩගම් කැබලි ප්රමාණය දහයක්  ගහෝ ඊට වැඩි 

නම් සහ කැලි කසල කළමනාකෙණය සඳහා ක්රමගේදයක් සකස් කළ 

යුුය. 

viii. ජලය, විදුලිය ලබාදීගම්දී සෑම බිම් ගකාටසක් සඳහාම සම්බන්ධතාවය 

ලබාදිය යුුය. 

 

(ඒ) ගයෝජිත අනුගබදීම්වල විශාලත්වය සහ ගයෝජිත සියු වීිවල දිසාව, පළල 

සහ මට්ටටම් සහ විවෘත භූමි භාග හා ගවනත් පහසුකම් සඳහා ගවන් කිරීමට 

අදහස් කෙන භූමි භාග සහ සෑම ඉඩමක්ම කුමන කාර්යයක් සඳහා භාවිතා 

කිරීමට අදහස් කෙන්ගන්ද යන්න ගපන්නුම් කෙමින් 1:1000 යන 

පරිමාණයට ගනාඅඩු පරිමාණයකින් අඳින ලද කට්ටටි කැඩීගම් 

සවිස්තොත්මක සැලැසම්ක් ඉදිරිපත් කෙනු ලැබිය යුුය. 
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පවතින බිම් 

ෙට්ටි 

5. පවතින බිම් කට්ටටියක් සම්බන්ධගයන් වූ විට ගයෝජිත ගගාඩනැගිේල අගනක් 

නියමයන්ට අනුකූල වන්ගන් නම්, නියමිත තැනුම්ගපාගළහි විශාලත්වය හා පළල 

පිළිබඳ අවශයතා ලිහිේ කිරීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

ඉඩම උප 

කබදීම කහෝ 

ඒොබේධ කිරීම 

6.   (1)  කිසිඳු ොජය නිගයෝජයායතනයක් ගහෝ ගවනත් යම් තැනැත්තකු විසින් නීතිගේ 

8 “අ” වන වගන්තිය යටගත් සාදන ලද සංවර්ධන සැලැස්ම යටගත් හා 21 

වන වගන්තිය යටගත් සාදන ලද සැලසුම්කෙණ හා ගගාඩනැගිලි පිළිබඳ 

නියමයන් යටගත් සාදන ලද සංවර්ධන මාර්ගගෝපගේශවලින් බැහැෙව කිසිඳු 

සංවර්ධන කාර්යයක් කෙගගන යාම ගහෝ එහි නිෙතවීම ගනාකළ යුුය. 

        (2) (අ)   කෘෂිකාර්මික උදයාන වගාව, ගතත් බිම් ප්රගේශ  හා  ගවනයම් භාවිතයක් 

සඳහා ගයෝජනා කෙන ලද ඉඩම් කැබැේලක් ගහෝ  බිම් කට්ටටියක් 

එබඳු උප ගබදීමක් සඳහා අදාළ සැලැස්ම අධිකාරිය විසින් අනුමත 

කෙනු ලැබ ඇත්නම් උප ගබදීමකට ගහෝ භාවිතයකට යටත් කළ 

හැක. 

               (ආ) ඉඩම් කැබලි කිරීමක් ගහෝ උප ගබදීමක් අදහස් කෙන ඕනෑම 

තැනැත්තකු ඒ සඳහා 4 වන නියමයන්හි ඇුළත් අවශයතාවයන්ට 

අනුකූල වන අයදුම්පතක් අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළ යුුය. 
 

        (3)  ඉඩම් කැබලි කිරීම ගහෝ උප ගබදීම සඳහා සැලසුම් අනුමත කිරීගම්දී 

අධිකාරියට අවශය යයි හැගේ නම්,  සැලසුම් ගවනස් කෙන ගමන් 

අධිකාරිය අයදුම්කරුවන්ගගන් ඉේලා සිටිය හැකිය.   ඉඩම  උප ගබදීම 

ගහෝ කැබලි කෙනු ලැබිය යුත්ගත් අධිකාරිගේ අනුමැතිය ගදනු ලැබීගමන් 

පසුවය. 

 

         (4)  (අ)  උප ගබදීමකදී කිසිඳු ඉඩම් කට්ටටියක් මුහුණත පළල මීටර් 6 ට සහ   

ගැඹුෙ මීටර් 12 කට වඩා අඩු ගනාවිය යුුය.  
 

 

        (5) උප ගබදීගම් සැලැස්මක ඇති බිම් කට්ටටියක් එහි අනුමත කෙනු ලැබූ 

පෙමාර්ථය හැෙ අන් පෙමාර්ථයක් සඳහා ප්රාගයෝජනයට ගනාගත යුුය. 

 

         (6)  ඉඩමක් උප ගබදුම් කිරීගම්දී ඉඩගම් සිදුවිය යුු සියළු සංවර්ධන කටයුු  සිදු 

කළයුු ආකාෙය සඳහන් කෙමින් ලිපියක් අධිකාරිය විසින් නිකුත් කෙනු 

ලබන අතෙ, ඊට අනුව කටයුු කෙ,  52 II  නියමයට අනුව අනුකූලතා 

සහතිකය ලබාගත යුුය.  ඉහත ලිපිය පදනම් කෙගගන සංවර්ධනය 

සම්බන්ධගයන් ප්රචාෙණය ගහෝ ඉඩම් විකිණීමක් සිදු ගනාකළ යුුය.  
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කන්වාසිෙ 

භාවිතය සඳහා  

වන බිම් ෙට්ටි 

සඳහා ප්රකේශ 

මාර්ග 

7.  ගමම නියමගේ (ආ)  (ඇ)  සහ (ඈ)  ගේදවල සඳහන් විධිවිධානවලට අනුව යම් උප 

ගබදීමක ඇති සෑම බිම් කට්ටටියක්ම දැනට පවත්නා ගහෝ ගයෝජිත ප්රසිේධ වීියකට 

ගහෝ වීිවලට යාව  පිහිටිය යුුය. 

       (අ) i.   ප්රගේශ මාර්ගගේ අවම පළල අධිකාරිය විසින්  අනුමත කෙනු ලැබූ පරිදි 

විය යුුය.  එය කවෙ අවස්ථාවකවත් මීටර් 3.0 කට ගනාඅඩුව තිබිය යුු 

අතෙ, කාණු හා අගනකුත් අවශයතාවයන් ඉඩගමන් ගවන්කෙ ලබාදිය 

යුුය.  

              ii.  යම් ඉඩම් අනුගබදුමක් සිදු කිරීගම්දී එම ඉඩම් කැබලි සඳහා ප්රගේශය 

සපයන ප්රධාන ප්රගේශ මාර්ගගේ පළල අඩි 30 ක් වන අවස්ථාගේදී එම අඩි 

30 ප්රධාන ප්රගේශ  මාර්ගය කැබලි සංඛයාව අනුව අඩි 20 දක්වා පමණක් 

අඩු කළ හැකි වුවත්, එම අඩි 20 ප්රගේශ මාර්ගය පළල තවදුෙටත් අඩු 

කිරීමකින් ගතාෙව ඒකාකාරී පළලකින් යුුව පවත්වාගත යුුය. 

iii. පියැවි ගකළවෙක් සහිත වීියක ගකළවෙට යාවන සෑම බිම් කට්ටටියක්ම 

ගහෝ සංවර්ධන ස්ථානයකටම සංවර්ධන මාර්ගගෝපගේශ ආකෘතිගේ 

සඳහන්  පළලට වඩා අඩු ඉදිරිපසක් තිබිය හැකිය.  එගහත් එහි වීි 

ගර්ඛාවට ලම්භකව පළලින් මීටර් 3.0 කට ගනාඅඩු ඉදිරිපසක් තිබිය යුුය. 

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

බිම් කට්ටටියක් ගමම නියමගේ 8 (අ) වන ගේදය යටගත් නියම කෙනු ලැබ 

ඇති ආකාෙගයන් හැෙ, පදිංචිය පිණිස ගනාවන පාවිච්චිය සඳහා යම් 

ගගාඩනැගිේලක් ඉදිකිරීම සඳහා ප්රගයෝජනයට ගනාගත යුුය.      
 

        (ඇ)  2 වන උපගේඛනගේ සඳහන් ආකෘතිගේ සපයා ඇති වාසස්ථාන ඒකක 

සංඛයාව    පළමුවන තීරුගේ සඳහන්  වීිවල ආෙම්භය හා අන්තය යන 

ගදකම ප්රසිේධ  වීියකට සම්බන්ධ වන්ගන් නම් ගදගුණ කළ හැකිය.  

එවැනි අවස්ථාවල ගදවන තීරුගේ සඳහන්  එම පාගර් පළල මීටර් 4.5 කට 

ගනාඅඩු වන්ගන් නම්, උපරිම දිග ගදගුණ කළ හැකිය. 
 

        (ඈ)  ඉඩමක් අනුගබදුම් කිරීගම්දී ඉහත ගෙගුලාසි අවශයතාවයන් ඇුළත් වුවත්, 

ගපාදු හා පවතින මාර්ග පදනම් කෙගගන ඉඩම් කැබලි කිරීගම්දී එම 

මාර්ගවල ගභෞතික පළල සැලකිේලට ගතයුු අතෙ, එහිදී අඩි 20 ට අඩු 

ගභෞතික පළල ඇති මාර්ග සඳහා කැබලි කළ හැකි උපරිම ඒකක සංඛයාව 

ගයෝජිත ඉඩම ුල 10 ක උපරිමයකට සීමා විය යුුය.  මාර්ගගයහි පළල 

අඩි 15 ක් නම්,  උපරිම  කැබලි සංඛයාව 8 ට සීමා විය යුුය.  අඩි 10 

මාර්ගයක් පදනම් කෙගගන ඉඩම් කැබලි කිරීගම්දී කැබලි 4 ට සීමා විය 

යුුය.  ගභෞතික පළල පදනම් කෙගගන කැබලි සංඛයාව සලකා බැුවද 

පවතින ප්රධාන මාර්ගය මධයගේ සිට ඉඩම ුලදී ගභෞතිකව ගගාඩනැගිලි 

සීමාව පුළුේ කළ යුුය.   ගගාඩනැගිලි සීමාවක් ගනාමැති අවස්ථාවකදී 

ප්රධාන වීිය මගින් ගස්වය  සපයන කැබලි සංඛයාව පදනම් කෙගගන, 

අධිකාරිය නියම කෙනු ලබන පරිදි මාර්ගය ගභෞතිකව පළේ කළ යුුය. 
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කන්වාසිෙ 

කනාවන බිම් 

ෙට්ටි සඳහා 

ප්රකේශ මාර්ග 

8. (i) (අ)    ගන්වාසික ගනාවන භාවිතය අෙමුණු කෙගත් ගගාඩනැගිලි සඳහා වන බිම් 

කට්ටටි එකක් ගහෝ වැඩි ගණනක් සඳහා ඇති වීියකට 3 වන 

උපගේඛනගේ  ආකෘතිගේ විස්තෙ කෙන පිරිවිතෙයට හා අනුකූලවීමට 

යටත්ව පළලින් මීටර් 09 කට අඩු ප්රගේශ මාර්ගයකට අවසෙ දිය හැකිය. 

      

         (ආ)  2 වන උපගේඛනගේ  නියමය පරිදි වාසස්ථාන නිවසක් සඳහා වන අවම 

ප්රගේශ මාර්ග පළල අවශයතා සම්ූර්ණ කෙන අවස්ථාවකදී යම් 

තැනැත්ගතකුට අයුු පීඩා ඇතිවන්ගන් යයි අධිකාරිගේ මතය වන්ගන් 

නම්, ප්රගේශ මාර්ගගේ අවම පළල පහත සඳහන් කරුණුවලට  යටත්ව, 

සැලසුම් කමිටුගේ නිර්ගේශ මත අඩු කෙනු ලැබිය හැකිය.  

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

ii. අළුත් උප ගබදීමක් සම්බන්ධගයන් ගමම අඩු කිරීම අදාළ ගනාවීම. 

iii. ජනපදය අඩු වියදම් ස්වභාවගේ ඒවා වීම. 

 

        (ඇ)   එවැනි සෑම වීියක්ම, මීටර් 6.0 කට ගනාඅඩු පළලක් ඇති ප්රසිේධ වීියකට 

සම්බන්ධවන හා අයිතිකරුට ගපෞේගලික පාෙකට මාර්ග අයිතියක් ඇති 

ප්රසිේධ ගහෝ ගපෞේගලික පාෙකට සම්බන්ධ විය යුුය. 
 

 (ii)  ප්රජා හා විගනෝද කටයුු හා ගපාදු එළිමහන්  ප්රගේශ ගලස සැලකූ විට, එම 

ගවන්කෙන ලද  ගපාදු එළිමහන්  ප්රගේශගයන් උපරිම 25% ක බිම් කැබලි 

ආවෙණයක් සහ මීටර් 5 ක උපරිම උසකට යටත්ව  ගෘහස්ත  ක්රීඩාගාෙයක්,  

පිහිනුම් තටාකයක්, ක්රීඩා හා විගනෝද කටයුු සඳහා අදාළ වන ඕනෑම 

භාවිතාවක් ගයාදාගත හැකි ගේ. 

 

හැරවුම්, 

වටරවුම් හා 

විවෘත ඉඩෙඩ 

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

විශ්කම්භය මීටර් 9.0 කට ගනාඅඩු  වටෙවුමක් ගහෝ වඩා ගයෝගය පරිදි 

වීිගේ පියැවි අග සිට අවසන් මීටර් 30 ුළ අධිකාරියට පිළිගත හැකි 

ගවනත් ආකාෙයක වාහන හැෙවීමට ඉඩක් සැලසිය යුුය. 

 
 

         (ආ)  පළලින් මීටර් 9 කට ගනාඅඩු පියැවි අග පාෙකට යාව පිහිටි පදිංචිය පිණිස 

ගනාවන කටයුුවලදී විශ්කම්භය මීටර් 15 කින් යුත් හැෙවුම් වටෙවුමක් 

ගහෝ පිළිගත හැකි ගවනත් ආකාෙයක වාහන හැෙවීමට ඉඩක් සැපයිය 

යුුය. 

ප්රජා, 

විකනෝදාංශ හා 

එළිමහන් 

ප්රකයෝජනය 

සඳහා ඉඩෙඩ 

කවන් කිරීම 

 

    (2)    උප ගබදීමට භාජනය කළයුු ඉඩම් ගකාටස ගහෝ සංවර්ධන සථ්ානය   

විශාලත්වගයන් ගහක්ටයාර් 1.0 ඉක්මවන්ගන් නම්, වීි සහ කාණු අත්හැෙ 

දැමූ පසු ඉඩගමන් සියයට දහයකට ගනාඅඩු ප්රමාණයක් පහත 

දැක්ගවනගස් සුදුසු ස්ථානයන්හි ප්රජා විගනෝදාංශ හා එළිමහන්වල 

ප්රගයෝජනය සඳහා ගවන් කළ යුුය. 

i. එගස් ගවන් කෙන ලද ඉඩකඩ සියළු ගාස්ුවලින් ගතාෙව අධිකාරිය 
ගවත පවෙනු ලැබිය යුුය. 
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ii. අධිකාරිගේ අදහස ් විමසා එබඳු ඉඩකඩ සංවර්ධනය ගකාට 

පවත්වාගගන යාමට පදිංචිකරුවන් ගපාළඹවා සංවර්ධකයා විසින් 

ක්රමගේදයක් හා මූලය විධිවිධාන සැලසිය යුුය. 

iii. එගස් ගවන් කෙනු ලබන ඉඩකඩ අනුමත ගනාවන ගවනත් කාර්යයකට 

ගයාදනු ලබන්ගන් නම් නීතිය යටගත් වෙදකට වෙදකරුවකු වන අතෙ, 

වෙදකරු කෙනු ලැබීගමන් පසුව නීතිගේ 1982  අංක 04 දෙණ පනගත් 

28(1)  වන වගන්තිය යටගත් දඞුවම් ලැබිය හැකිය. 

iv. වාණිජ හා කර්මාන්ත සඳහා වන ඉඩම් අනුගබදුමකදී, අනුගබදුම් අවම 

ඉඩම් ගකාටස වර්ග මීටර් 2024 (පර්. 80) කට ගනාඅඩු නම් සහ සියළුම 

මාර්ගවල පළල මීටර් 09 කට ගනාඅඩු නම් විවෘත ප්රගේශ භාවිතය 

සඳහා ඉඩම්වලින් 10%  ක්  ගවන් කිරීමකින් ගතාෙව අනුගබදීම් කළ 

හැකිය.  එගතකුදු වුවත් ඕනෑම ඉඩම් ගකාටසක වැඩිදුෙටත් අනුගබදුම් 

සිදුවන අවස්ථාවලදී සංවර්ධකයා විසින් ; 

(i) එගස් අනුගබදුම් කෙන ඉඩගම් 10% ක ප්රමාණය ගවන් කිරීම ගහෝ 
 

 (ii) එගස් අනුගබදුම් කෙන ලද ඉඩගම් 10% ක ප්රමාණගේ 

ගවළඳගපාල වටිනාකම අධිකාරිගයහි තැන්පත් කිරීම ගහෝ යන 

ගකාන්ගේසියට යටත්ව අනුගබදුම් කළ හැකිය. 
 

v. වාසය සඳහා වූ ඉඩම් අුරු ගබදීම්වලදී අුරු ගබදීමක අවම ඉඩම් 

ප්රමාණය වර්ග මීටර් 1,012 (පර්චස් 40) කට අඩු ගනාගේ නම් සහ එක් 

ඉඩම් ගකාටසක ඉදිගකගෙන නිවාස ඒකක සංඛයාව ගදකකට සීමාවන 

පරිදි සංවර්ධන කාර්යය සීමා ගකාට තිගේ නම්, එළිමහන් ප්රගේශ 

වශගයන් පාවිච්චි කිරීම සඳහා ඉඩගම් සියයට 10 ක ප්රමාණයක් ගවන් 

ගනාගකාට, ඒ ඉඩගම් අුරු ගබදීම් කළ හැකි නමුත්, ඒ අුරු 

ගබදීමවල තවදුෙටත් අුරු ගබදීම් කෙනු ලබන ගහෝ එක් ඉඩම් 

ගකාටසක නිවාස ඒකක ගදකකට වැඩිගයන් ඉදිකෙනු ලබන ගහෝ 

අවස්ථාවකදී එගස් අුරු ගබදීම කෙනු ලබන ගහෝ සංවර්ධනය කෙනු 

ලබන ඉඩගම් ගවළඳ අගගයන් සියයට 10 ක් ඒ සංවර්ධනකරු විසින් 

අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය ගවත තැන්පත් කළ යුුය. 
 

vi. අුරු ගබදීමට ගයෝජිත ඉඩම, විලක්, ගපාදු ක්රීඩාපිටියක් වැනි ගපාදු 

විවෘත ප්රගේශයක සිට කිගලෝමීටර් 0.5 ක් ුළ පිහිටා ඇත්තාවූද, එම 

විවෘත ප්රගේශය වර්ග මීටර් 4,047 (අක්කෙ එක) කට වඩා විශාලත්වය 

ඇත්තාවූද අවස්ථාවකදී, එම ඉඩගම් එළිමහන් ප්රගේශයක් ගභෞතිකවම 

ගවන් කිරීම ගවනුවට,  එළිමහන් ප්රගේශ අවශයතාව සඳහා වූ 

භූමිභාගගේ තක්ගස්රු වාර්තාගේ සඳහන් ගවළඳ අගය අධිකාරිය ගවත 

තැන්පත් කළයුු බවට සංවර්ධනකරුට අධිකාරිය විසින් නියම කෙනු 

ලැබුවගහාත්,  එම මුදල අධිකාරිය ගවත තැන්පත් කළයුුය.  
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 vii. අනුගබදීමකදී විවෘත ප්රගේශ අවශයතාවය වර්ග මීටර් 300 කට          

(පර්. 12) ගනාවැඩි වන්ගන් නම් ගහෝ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ අනුමැතිය සහිතව එගස් කිරීමට 

සංවර්ධකයාට පළාත් පාලන ආයතනය නියම කෙන්ගන් නම්, 

ගභෞතික වශගයන් විවෘත ප්රගේශය සපයාදීම ගවනුවට අනුගබදීම 

සඳහා අවශය වන විවෘත ප්රගේශ ඉඩගම් වර්ග ප්රමාණගේ ගවළඳපල 

අගය අධිකාරිය ගවත තැන්පත් කළ යුුය. 
 

viii. අනවසෙ ඉඩම්  අනුගබදුමකදී 10% (සියයට දහය) විවෘත ප්රගේශ ගවන් 

ගනාකිරීම අනුමත ගනාකිරීමට ගහ්ුවූ අවස්ථාවකදී ඉඩම් ගකාටගස් 

10% ගවළඳගපාල අගය අධිකාරිය ගවත තැන්පත් කිරීම ගහෝ එගස් 

සංවර්ධනය කෙනු ලැබූ ගහෝ අනුගබදුම් කෙනු ලැබූ ඉඩම් ගකාටසින් 

10% ක් ගවන් කිරීමට යටත්ව තනි ඉඩම් ගකාටස් සංවර්ධනය කිරීමට 

ගහෝ තවදුෙටත් අනුගබදුම් කිරීමට අධිකාරිගයහි අභිමතය පරිදි අවසෙ 

දිය හැකිය. 

 

වීථි කොන් 

රවුම් කිරීම 

ඉ.    අධිකාරිය අන් ආකාෙයකින් විධානය කෙ ගනාමැති නම්, බිම් කට්ටටි කිරීගම්දී සිදු 

කෙනු ලබන මාර්ග මංසන්ධි ඇති කිරීගම්දී මාර්ග ගේදන ලක්ෂගේ සිට ස්පර්ශක දිග 

සමඟ කවාකාෙව ගහෝ ඇළව සිටින ගස්, කවගේ ප්රමාණය පාගර් පළලින් අඩක් වන 

ගස් මායිම් සකස් කිරීමට අධිකාරිය විසින් විධානය කළ යුුය. 
 

 

  

 

III  කොටස 

කගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ කරගුලාසි 

 
10. අනුමැතිය සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම; 

ගගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

නීතිගේ 8 එ වගන්තිය යටගත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක නිෙතවීම සඳහා සංවර්ධන 

අවසෙපත්රයක් ලබාගැනීමට කෙනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන උපගේඛනගේ 

සඳහන් “ඇ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය ගවත ඉදිරිපත් කළයුුය.  ගමය 

අන්තර්ජාල පහසුකම් හෙහා පහත ගවේ අඩවිය ඔස්ගස ් අයදුම් කළ හැක. 

www.applicationuda.lk  (අදාළ ගාස්ු 5 වන උපගේඛනයට අනුකූලව ගගවිය 

යුුය.) 

 

http://www.applicationuda.lk/


 51 

 

කගාඩනැගිල්කල් 

මහල්වල වර්ග 

ප්රමාණය 

11. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ බල ප්රගේශයක් වශගයන් ප්රකාශයට පත් කෙන 

ප්රගේශ සඳහා මින් ඉදිරියට  ගගාඩනැගිලි සැලසුම් කිරීගම්දී එම 

ගගාඩනැගිේගේ  සම්ූර්ණ  ගගබිම් ප්රමාණය (Total Floor Area) වාහන 

නැවුම් ස්ථානද ඇුළත්ව පහත සඳහන් ගගාඩනැගිලි පිරිවිතෙ සමීකෙණය 

සහ එහි අවශයතාවයන්ට අනුකූලව ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

 

 

 

 

 

 

 11.1   කගබිම් ප්රමාණය; 

          ගගබිම් ප්රමාණය යන්ගනන් අදහස් කෙන්ගන් ඉඩගම් ප්රමාණගයන් ගකාපමණ 

වර්ග ප්රමාණයක් ගයෝජිත ගගාඩනැගිේල ඉදිකිරීම සඳහා අවසෙ ලබාගදන්ගන්ද 

යන්නයි.  ගමම ගගාඩනැගිලි වර්ග ප්රමාණය ුල ඉදිකිරීමට ගයෝජිත ගහෝ 

ඉදිකිරීමට හැකි උපරිම මහේවල වර්ග ප්රමාණය, එම වර්ග ප්රමාණය සඳහා 

අවශය සියළු අවශයතාවයන් ඇුළත් ගේ.  (වාහන නැවුම් සථ්ාන හා 

අගනකුත් අවශයතාවයන්) ගමම ගණනය කිරීගම්දී පුේ මහේ ඉදිකිරීමට 

ගමම වර්ග ප්රමාණයට ඇුළත් ගනාගේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 ෙලාප සංගුණෙය; 

          කලාප සංගුණකය යනු සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් නිශ්චිතව හඳුනාගන්නා ලද 

කලාපයක, සිදු කෙනු ලබන ගභෞතික සංවර්ධන කටයුු හා එහි සංවර්ධන 

ඝනත්වය නියාමනය කිරීම සඳහාත්, කලාපය ුල පවතින අපෙවුහ පහසුකම් 

හා සංවර්ධනය කළ හැකි ඉඩම් ප්රශස්ථ මට්ටටමින් භාවිතා කිරීම සඳහාත් 

ගගාඩනැගූ සංගුණයකි.    ගයෝජිත සංවර්ධනය පිහිටි ඉඩම අයත් කලාපීකෙණ 

සැලැස්ගම් ඊට අදාළ සංගුණකය භාවිතා කළ යුුය.  

 

 

 

 

 

 11.3  ඉඩකම් ප්රමාණය; 

          ගයෝජිත ඉදිකිරීම්  කිරීමට අදාළ ඉඩගමහි මුළු වර්ග ප්රමාණයයි.   

 
 

 

කගබිම් 

ප්රමාණය = 
කලාප 
සංගුණ
කය 

ඉඩගම් 
ප්රමාණය 

1+(ඉඩගම් ප්රමාණය) 

            10,000 

x 

  

 

2  - 

බිම් 
කට්ටටි 
ආවෙ
ණය %  

+ 

ඉඩගම් 
මුහුණත 
පළල x 

 

 
මාර්ගගයහි 

පළල 

 
                                කලාපය ුල ඉදිකිරීමට ඇස්තගම්න්ු කළ මුළු ගගබිම් ප්රමාණය 

   

         කලාපය ුල ඇති සංවර්ධනය කළ හැකි මුළු ඉඩම් ප්රමාණය 

කලාප 
සංගුණකය  = 
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 11.4  බිම් ෙට්ටි ආවරණය; 

         සංවර්ධන සැලසුම් මගින් නිශ්චිතව හඳුනාගන්නා ලද කලාපයක සිදු කෙනු 

ලබන ගභෞතික සංවර්ධන කටයුු හා එහි සංවර්ධන ඝනත්වය නියාමනය කිරීම 

සඳහාත්, සංවර්ධනය කළ හැකි  ඉඩම් ප්රශසථ් මට්ටටගමන් භාවිතා කිරීම සඳහා 

ගගාඩනැගිේල පිහිටි බිම් කැබැේගේ මුළු බිම් ප්රමාණයට සාගප්ක්ෂව 

ගගාඩනැගිේගේ මුළු ගගබිම්  ප්රගේශගේ  ප්රතිශතය අදහස් ගේ.   ගයෝජිත 

සංවර්ධනය පිහිටි ඉඩම අයත් කලාපීකෙණ සැලැස්ගම් ඊට අදාළ බිම් කට්ටටි 

ආවෙණය භාවිතා කළ යුුය. 

 
 11.5  ඉඩකම් මුහුණත පළල; 

ගයෝජිත ඉදිකිරීම සඳහා ගයාදාගන්නා ඉඩගම් ප්රගේශ මාර්ගයට මුහුණලා ඇති 

පළගලහි ප්රමාණය මුහුණත පළල වශගයන් සලකන අතෙ, ප්රගේශ මාර්ග 

කිහිපයක් ඇතිවිට ප්රධාන මාර්ගගයහි මුහුණත සැලකිය යුුය. 

 

 11.6  මාර්ගකයහි පළල ; 

          සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් පළාත් පාලන ආයතන ුල පවතින මාර්ග සඳහා හා 
සංවර්ධන සැලැස්ම ුලින්  ගයෝජිත මාර්ග සඳහා ගයෝජිත මාර්ගයන්හි පළල සඳහන් 
කෙ ඇති අතෙ, එගස් සඳහන් කෙ ඇති මාර්ගවලට මායිම් වන ඉඩම් සඳහා ගයෝජිත 
මාර්ගගේ පළලට අනුව සංවර්ධනයන් සැලසුම් කළයුු අතෙ, ඉහත අනුමත ගගබිම් 
ප්රමාණය ගණනය කිරීම සඳහා  ගගාඩනැගිලි ගර්ඛාව, ගයෝජිත මාර්ගගේ පළල,  
පවතින මාර්ගගේ පළල යනාදිය සුදුසු ගලස සමීකෙණයට භාවිතා කළ යුුය. 
(ඇමුණුම 02) 
 

 

 

 කගාඩනැගිලි 

සැලසුම් 

 

12. (1) නීතිගේ  8 එ වගන්තිය යටගත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම; 

(අ) සියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්ගතකු විසින් පිළිගයල ගකාට 

අත්සන්කෙ තැබිය යුුය.  (12 වන උපගේඛනය) 

(ආ) ඉඩගම් ගහෝ සථ්ානගේ අයිතිකරු විසින් ගහෝ අයිතිකරු විසින් බලය 

පවෙනු ලැබූ යම් පුේගලයකු විසින් අත්සන් කෙනු ලැබ තිබිය යුුය. 

(ඇ) පිටපත් 5 කින් ඉදිරිපත් කළයුුය.   අනුමත කිරීගමන් පසු අයදුම්කරුට 

පිටපත් 2 ක් ලබාදිය යුු අතෙ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ පළාත් 

පාලන ආයතනය ගවත  පිටපත් 02ක් ගයාමු කළ යුුය.   

 

          (ඈ) සැලැස්ම ජාතයන්තෙ “ඒ” ගශ්ර්ණිගේ සම්මත ගමට්රික් ප්රමාණගේ   

පත්රිකාවල සකස් ගකාට තිබිය යුුය. 

           (ඉ)   සැලැස්ම අදාළවන ගගාඩනැගිේල ගහෝ පරිශ්රය සංවර්ධනය කෙනු ලබන  

පෙමාර්ථය විස්තෙ ගකගෙන ප්රකාශයක් සමඟ විය යුුය. 
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          (ඊ)  ගගාඩනැගිේල පිහිටා ඇති ගහෝ ගයෝජිත ගගාඩනැගිේල පිහිටුවීමට යන 

ගහෝ ගගාඩනැගිේගේ වැඩ කෙගගන යනු ලබන පරිශ්රයට අදාළ අනුමත 

කළ මිනුම්ගදෝරු සැලැස්ගම් පිටපතක් සමඟ  ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

                 අවශය ගේ යැයි අධිකාරිය විසින් සලකා බලනු ලැබුවගහාත් මීට   

සම්බන්ධව අතිගර්ක සැලසුම් කට්ටටල ගහෝ වඩා පුළුේ විස්තෙ පිරිවිතෙ 

නැතගහාත් සම්බන්ධිත ගවනත් විස්තෙ ගහෝ ගවනත් ගේඛන ඉදිරිපත් 

කෙන ගලස අධිකාරිය විසින් නියම කෙනු ලැබිය හැක. 

 

      (2)   ඉඩම ුල සංවර්ධනයන් සිදු කිරීගම්දී ඉඩම අනුමත කළ පිඹුගර් පිටපතක්, 

ගගාඩනැගිලි සැලැස්ගමහි අනුමත පිටපතක් වැඩ භූමිගයහි ප්රදර්ශනය 

කළයුු අතෙ, අවශය අවසථ්ාවන්හිදී  අධිකාරිගේ බලයලත් නිලධාරීන් හට 

ඉදිරිපත් කළ යුුය. 
 

සැලසුම්වල 

පරිමාණය 

13. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිගේ 8 එ වගන්තිය අනුව සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා (12 වන උපගේඛනය)  විසින් අත්සන් කෙනු ලැබ ඉදිරිපත් කෙ 

ඇති සියළු සැලසුම් පහත සඳහන් පරිමාණය අනුව ඇඳ පහත සඳහන් කරුණු 

අඩංගු කළ යුුය. 

(අ)  ගගාඩනැගිලි තැනුම්පගළහි පිහිටීම දැක්වීමට ප්රමාණවත් පරිදි හාත්පස 

ප්රගේශගේ දළ සැලැස්මක් 

(ආ)   සංවර්ධන ස්ථානය සැලැස්ම 1:1000 

(ඇ)  ගගාඩනැගිේලක සැලැස්ම - 1:100 අවශය සම්මත ප්රමාණගේ කඩදාසියක 

ඇඳීමට ගනාහැකි තෙම් ගගාඩනැගිේගේ ප්රමාණය විශාල වන 

අවස්ථාවලදී 1:200 වඩා කුඩා ගනාවන පරිමාණයකට පිළිගයල කෙන ලද 

සැලැස්මක් පිළිගැනීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 
 

සංවර්ධන 

ස්ථානය 

සැලසුම්වල හා   

කගබිම් 

සැලසුම්වල 

අඩංගු විය යුතු 

විස්තර 

 

14. ගගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක් සඳහා ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සැලැස්මකට පහත 

සඳහන් විස්තෙ පිළිගත් වර්ණ හා සංගක්ත භාවිතා කෙමින් අඩංගු විය යුුය. 

       (අ) පහත සඳහන් විස්තෙ දැක්ගවන තැනුම්ගපාල සැලැස්ම ගහෝ බිම් ගකාටස ්

ගවන් කිරීගම් සැලැස්ම 

i.  බිම් කට්ටටිගේද ගගාඩනැගිේල ගහෝ ගගාඩනැගිලි කාර්යය කෙගගන යනු 

ලබන ස්ථානය සහ බිම් කට්ටටිගේ මායිම් අතෙ දුගෙහි අංකිත පරිමාණයන්ද 

ඇුළත්ව, බිම් කට්ටටිගයහි සහ තැනුම්ගපාගළහි පිහිටීම දැක්වීම සඳහා 

අක්ෂාංශ, ගේශාංශ සහිතව ඛණඩාංක තලයන් ලබාදීම (Google earth 

මෘදුකාංගගයන් දැක්ගවන පරිදි x හා y ඛණඩාංක ආකාෙගයන් දැක්විය 

යුුය.) ඉදිකිරීමට යන ගහෝ කෙගගන යනු ලබන ගගාඩනැගිලි 

කාර්යයන්හි ප්රමාණය, (පැහැදිලිව සීමා ලකුණු ගකාට) 

ii.  සැලැස්ගම් පරිමාණය, උුරු ුඩුව සහ යාබද බිම් කට්ටටිවල ගහෝ     

ගගාඩනැගිලිවල පරිශ්ර අංක 
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iii. සංවර්ධන ස්ථානයට ඇති ප්රගේශ මාර්ග 

    iv.  ගමම සැලැස්ගමන් හඳුනාගගන ඇති ගයෝජිත මාර්ග සීමාව, ගගාඩනැගිලි 

ගර්ඛා, යම් පාෙක් පුළුේ කිරීගම් ගර්ඛාවක් සහ ගසව්ා පාෙක් සඳහා වන 

යම් බිමක් ගහෝ ඉඩමක් සකස් කිරීගමන් පසු පටුමගක් ගහෝ ජලසම්පාදන 

සංචිතයක්, ෙක්ෂිතයන් සහ අමාතයවෙයා විසින් අනුමත කළ අදාළ 

සංවර්ධන සැලැස්මක ගපන්වනු ලැබිය හැකි ගහෝ පළාත් පාලන 

ආයතනගේ යම් වීි ගර්ඛා සැලසුම්වල ගපන්වනු ලැබිය හැකි ගවනත් 

විස්තෙ  

 v. පවත්නා සියළු කාණු, ජල මාර්ග, පේගදෝරු මාර්ග, මනුවල වැටවේ, 

රැඳවුම් බැමි, බිම් කට්ටටිය මත ගහෝ යාබද බිම් කට්ටටි මත ඇති බෑවුම් සහ 

කාණු, ගිනිදියමුව සහ ගගාඩනැගිලි  ගහෝ ගගාඩනැගිලි වැඩ කෙනු ලබන 

ස්ථාන අතෙ දුගෙහි අංකිත පරිමාණයන් ඇුළත්ව පවත්නා පාෙ පිහිටි 

ආසන්නතම දුෙ. 

vi.  ඉඩම ජලයට යටවන්ගන් නම්, වාරිමාර්ග ගදපාර්තගම්න්ුව, ශ්රී ලංකා 

ඉඩම් ගගාඩකිරීගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංස්ථාව ගහෝ ගවනයම් 

අධිකාරියක් විසින් වාර්තා කෙ ඇති ගගාඩනැගිලි බිගම් ඉහළතම ගංවුෙ 

මට්ටටම. 

vi. අංශක 45 ට වඩා ප්රපාතාකාෙ හා උසින් මීටර් එකහමාෙ ඉක්මවන බෑවුම් 

විගශ්ෂගයන් සඳහන් කෙමින් බිගමහිත් යාබද පාෙවල සහ   ඉඩම්වලත් 

පවතින සියළු සගමෝච්ඡයන් සහ ස්ථානීය මට්ටටම්. 

vii. අළුත් බෑවුමක ගහෝ ඉවුෙක යම් ඉදිකිරීමක් සහ බෑවුම ගහෝ ඉවුෙ එබඳු 

පවත්නා තැනුම්ගපාලකට ඇති බෑවුමට ගහෝ ඉවුෙට වඩා ඉහළ ගහෝ 

ප්රපාතාකාෙ නම්, එම බෑවුම ගහෝ කණඩිය සථ්ාවෙ කිරීම සඳහා වන 

රැඳවුම් බැම්මක් ගහෝ ගවනත් ඉදිකිරීමක් සැපයීම. 

ix. ගමහි ගකාන්ගේසි පිළිගත් පාංශු ඉංජිගන්රුවකුගේ වාර්තාගේ නිශ්චය 

කෙ ඇති පරිදි ගහෝ අධිකාරිය නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි අවශය පිටසන් 

සහිතව අනුමැතිය සඳහා බැම්ගම් ගහෝ ඉදිකිරීගම් සැලසුම් පසුව ඉදිරිපත් 

කළයුුය. 

x.   පළල මීටර් 6 ක් ගහෝ ඊට අඩු විශාලත්වය වර්ග මීටර් එකසිය පනහකට 

අඩු පවත්නා බිම් කට්ටටියක ඇති ගගාඩනැගිේලක උපරිම උස අධිකාරිය 

විසින් අන් ගලසකින් විධානය කෙනු ලැබ ගනාමැති නම්, මීටර් අටක් 

ගහෝ මහේ ගදකක් ගනාඉක්මවිය යුුය. 

 xi. යම් ගයෝජිත මුපිට ගහෝ යම් කාණුවක් සහ එහි පවත්නා කාණුවකට 

ගහෝ ජල මාර්ගයකට සම්බන්ධවන විස්තෙ සමඟ 

xii. යම් ගයෝජිත පේගදෝරු මාර්ගයක්, මනු වලක් සහ ඒවා පවත්නා 

පේගදෝරු මාර්ගයකට ගහෝ මනු වලකට සම්බන්ධවන ඒ ඒ සථ්ාන 
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(i) ගයෝජිත භූදර්ශන වැඩපිළිගවල 

(ii) ගයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා වන සියළු ෙථ ගාේ කිරීගම් වැඩපිළිගවල 
සහ 

(iii) ගයෝජිත විදුලි, දුෙකථන ගහෝ ගුවන්විදුලි සම්ගේෂණ  මාර්ග සහ ඒ 

එක් එක් මාර්ග පවත්නා ජාලයට සම්බන්ධ වන ස්ථාන. 

 

කගබිම් 

සැලැස්ම 

    (ආ)  පහත සඳහන් විසත්ෙ ඇුළත් කෙමින් හා දක්වමින් ගගාඩනැගිේගේ ඒ ඒ 

තට්ටටුගේ මහේ සැලැස්ම සහ එහි වහලය; 

i. තට්ටටුගේ එක් එක් ගකාටස ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන කාර්යය ගැන 

දක්වන පැහැදිලි ප්රකාශයක්. 

ii. ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ ගගාඩනැගිලි වැඩවල බිත්ති, උඩු හැටුම හා මහේ 

සඳහා ගයාදාගනු ලබන ද්රවයවල වර්ගය සහ එම මහේ ඇුළු දැරීමට 

නියමිත අවසෙ දිය හැකි උපරිම සජීවී බෙ 

 iii. ගගාඩනැගිේගේත් එහි සියළු කාමෙ, මැදිරි, ඉස්ගතෝප්පු, තෙප්පු ගපළ, 

ආලින්ද සහ  පියසි ගටගර්සයන්හි පරිමාණයන් සහ ඒවාගේ බිත්තිවල හා 

කුළුණුවල ඝනකම සංඛයාවලින්. 

iv. ගගාඩනැගිේගේ ගගාඩනැගිේල ුළ හා ඒ අවට පිහිටි වා ළිං (air well) 

පසු මිදුේ, මිදුේ සහ එළිමහන් ඉඩකඩවල නිර්බාධිත ප්රගේශගේ 

පරිමාණය සංඛයාවලින් සහ ගගාඩනැගිේගේ පිටත බිත්තිවල සිට යාබද 

මාර්ගවල මධය ගර්ඛාවට ඇති දුෙ සහ ඉඩම ුළ හා යාබද පිහිටි 

ජලාපවහන ෙක්ෂිත. 

v. සියළු බිත්ති, කණු හා කුළුණු අතෙ ඉඩකගඩහි පරිමාණය සංඛයාවලින්, 

vi. සියළු සනීපාෙක්ෂක උපාංග, වාතල සහ මහේ  හබකවල පිහිටීම සහ 

ඒවා ජලාපවහන මාර්ගවලට සම්බන්ධවීම. 

vii. ගගාඩනැගිේල ුළ ගහෝ ඒ වටා පිහිටි මුපිට සියළු ජලාපවහන මාර්ග 

ඒවාගේ ජලය ගලන දිසාව ඊතල මගින් දක්වමින්ද, ජලය නිකුත් කෙනු 

ලබන පිටමුව කාණු සහ එම පිටමුව කාණුවල ප්රමාණය 

viii. ගින්ගනන් ගේරීගම් මාර්ග, ගිනි නිවීගම් උපකෙණ සැපයුම් සහ ඒවාගේ 

ස්ථාපනද ඇුළත්ව ගගාඩනැගිේල සම්බන්ධගයන් ගන්නා ලද ගිනි හට 

ගැනීම වැළැක්වීගම් ක්රියාමාර්ග උස් ගගාඩනැගිේලක් වන අවස්ථාවකදී 

ගයාදනු ලබන අකුණු ආෙක්ෂණ වැඩපිළිගවල 

 ix. වායු සමනය කළයුු යන්ත්රානුසාරීව සංවාතනය ලබාදිය යුු ගහෝ පීඩන 

ගැන්විය යුු ගගාඩනැගිේගේ එක්  එක් තට්ටටුගේ සෑම ගකාටසක්ම සහ 

වායුසමීකෙණය කළයුු ගකාටසද, වායුසමීකෙණය කිරීම ගක්න්ද්රස්ථ 

පේධතියක මාර්ගයකින්ද නැතගහාත් සමූහගත ඒකකයකින්ද (Package 

unit)  යන වග දැක්ගවන පැහැදිලි ප්රකාශයකින්ද සහ හැකි සෑම 

අවස්ථාවකදීම වායුසමීකෙණ යන්ත්රවල ගහෝ ඒකකවල පිහිටීම ගහෝ  

පිහිටීම් මහේ සැලැස්ගම් දැක්විය යුුය. 
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x. වාහන ගාේ කිරීගම් ඉඩකඩ, බෑවුම් මං, තෙප්පු ගපළ, නැවුම්, හදිසි 

අවස්ථා විදුලි ජනක, විදුලි සම්ගේෂණ  ආෙක්ෂක කුටි සහ අතෙමැදි හා 

ඊට උස් ගන්වාසික ගගාඩනැගිලි වන අවස්ථාවලදී ගෘහ පරිගභෝජන ද්රව 

ඉන්ධන වායු ගක්න්ද්රස්ථ ටැංකිය ආදිගේ පිහිටීම. 

xi. සහාධිපතය ගේපළක් සම්බන්ධගයන් වූ විට 1973 අංක 11 දෙණ බේධ 

නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතියට (Apartment Ownership Law)  සහ එහි 

සංගශෝධනයන්ට අනුකූල  විය යුු අතෙ,  සියළු සැලසුම් අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන් විසින් සකස් කෙ අත්සන් තැබිය යුුය.  

සහාධිපතය අනුමැතිය ලබාගන්නා ගගාඩනැගිලි ඒවා විකිණීමට ගපෙ 

සහාධිපතය ගේපළ අධිකාරිය මගින් අනුමැතිය ලබාගත යුුය. 

xii. අධිකාරියට අවශය පරිදි නියම කෙනු ලැබූ පරිදි කුණු කසල බැහැෙ 

කිරීගම් ස්ථානවල පිහිටීම. 
 

හරස්ෙඩ       (ඇ)  යාබද බිම සහ ප්රගේශ මාර්ගය පිහිටි ආකාෙය පැහැදිලිව සලකුණු කෙමින් සහ 

පහත සඳහන් විස්තෙ දක්වමින් සකස් කෙන ලද ගගාඩනැගිේගේ හෙස්, 

ආයත සහ ගවනත් ගේදන ඇඳීම.   

i. ගයාදාගනු ලබන ද්රවයගේ වර්ගය සහ සියළු බිත්ති, මහේ, වහල, 

සීලිම, අත්තිවාෙම්, බාේක ඇුළුව කාණු සහ ගපෙවැසුම්වල ඝනකම 

සහ ගගාඩනැගිේගේ ගවනත් සම්බාධිත ගකාටස් 

ii. පවත්නා බිම් මට්ටටම සහ මට්ටටම්ද ගගාඩනැගිලි තැනුම්ගපාල උස් 

කළයුු ගහෝ පහත් කළයුු නම්, අළුත් බිම් මට්ටටම ගහෝ මට්ටටම් සියළු 

යාබද   ඉඩම්වල ගහෝ ගගාඩනැගිලිවල සථ්ාවෙභාවයට ගකගස් 

බලපාන්ගන්ද යන්න පිළිබඳ  පැහැදිලි ප්රකාශ සහ ඒවා ආෙක්ෂා 

කිරීමට ගනු ලැබූ පියවෙද, 

iii. උසින් මීටර් එකහමාෙ ඉක්මවන ස්ථානගේ තිගබන ගහෝ ඊට අවශය 

වන රැඳවුම්  බැම්ගම් ගහෝ බෑවුම්වල සිට ගයෝජිත ගගාඩනැගිේලට, 

එහි බිම් කට්ටටි මායිම්වලට ඇති දුගෙහි පරිමාණයන් සංඛයාවලින් සහ 

රැඳවුම් බැම්ගම් සහ බෑවුගම් සිට මීටර් දහයක් ඇුළත එනම් ඊට 

කිට්ටටුතම යාබද ඉඩගම් පිහිටි ගගාඩනැගිලි සහ, 

iv. පවත්නා බිමට සාගප්ක්ෂව ගගාඩනැගිේගේ ගදාෙවේ, ජගනේ ගහෝ 

සංවාතන විවෙ එක් එක් තට්ටටුගේ උස, සීලිගම් උස, බිම් මහගේ 

මට්ටටම ගහෝ මට්ටටම්, පියමං මට්ටටම ගහෝ මට්ටටම්වල පරිමාණයන් 

සංඛයාවලින් සහ එහි වීි මට්ටටම සහ මට්ටටම් සහ බිම් කට්ටටි මායිම් 

සහ ගගාඩනැගිේගේ පිටත බිත්ති අතෙ පෙතෙ දුෙද, 
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ආකරෝපන 

(Elevation) 

       (ඈ)  පහත සඳහන් විස්තෙ දක්වමින්  ගගාඩනැගිේගේ ඉදිරි, පිටුපස සහ පැති 

ආගෙෝපනය 

i. පරිමාණයන් සංඛයාවලින්  දක්වමින් ගගාඩනැගිේගේ සියළු බාහිෙ 

බිත්ති, බාහිෙ කුළුණු,  තාප්ප සහ ගදාෙවේද, ජගනේ  ගහෝ සංවාතන 

විවෙ,  මහල ආවෙණ බැේකනි සහ වහලද, අධිකාරිය විසින් නියම 

කෙන ලද පරිදි බාහිෙ කුළුණු, තාප්ප, විවෙ  වහල ආවෙණ, බැේකනි 

සහ වහල ඉදිකිරීගම්දී ගයාදාගනු  ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

ii. පවත්නා සෑම යාබද ගගාඩනැගිේලකම උස, බිම් මට්ටටම්, බාහිෙ 

බිත්ති, ගදාෙවේ, ජගනේ, වහල සහ ගවනත් බාහිෙ හා දෘෂයමාන 

ලක්ෂණද දක්වමින් සහ ඒවා නිර්මාණය කිරීම සඳහා ගයාදාගනු ලැබූ 

ද්රවයවල වර්ගයද, අධිකාරිය විසින් සවිස්තෙ මාර්ගගෝපගේශ සැපයිය 

යුු විගශ්ෂ ස්ථානද දක්වා එම ගගාඩනැගිලිවල අර්ධ   ආගෙෝපන සහ 

ආගෙෝපනද, 

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

මට්ටටම්ද සහ පියමගගහි, ආලින්ද මගගහි වීිගේ සහ බිගමහි ගයෝජිත 

ප්රතිරූපක බිත්තිහි මට්ටටම් සහ,    

            

වැඩ ආරම්භ 

කිරීමට 

කපරාතුව 

අයිතිෙරු, 

පදිංචිෙරු 

විසින් ෙළයුතු 

රාජොරි 

15.  (1)  යම් ගගාඩනැගිලි වැඩක් ආෙම්භ කිරීමට ගහෝ කෙගගන යාමට නැතගහාත් 

මාස 03 ක කාලයකට අත්හිටවනු ලැබ ඇති යම් ගගාඩනැගිලි වැඩක් යළි 

ආෙම්භ කිරීමට මත්ගතන්, පරිශ්රගේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු ගහෝ 

සංවර්ධනකරු විසින්; 

                (අ)  නීතිගේ 8 එ වගන්තිය යටගත් ඉදිරිපත් කළයුු ගගාඩනැගිලි වැඩවල 

සියළු  සැලසුම් අනුමත කෙනු ලැබ ඇති බවත්, එම අනුමැතිය අස්කෙ 

ගනාගගන තවමත් වලංගුව පවතින බව දැන සිටීමත්, 

                (ආ)  13 වන නියමගේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ගගාඩනැගිලි වැඩවල 

විස්තොත්මක හැටුම් සැලසුම් අධිකාරියට ඉදිරිපත් කෙනු ලැබ ඇති 

බවට වගබලා ගැනීමත්, 

                (ඇ) ගගාඩනැගිලි වැඩ ආෙම්භ කිරීගම්, කෙගගන යාගම් සහ යළි ආෙම්භ 

කිරීගම් ස්වකීය අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්වීම අඩු තෙමින් සත් දිනකින් 

ලබාදීම සහ එම ගගාඩනැගිලි වැඩ ආෙම්භ  කිරීගම්, කෙගගන යාගම් 

ගහෝ යළි ආෙම්භ කිරීගම් අවසෙය සඳහා අධිකාරිය ගවත ඉේුම් 

කිරීමත්, 

                (ඈ) ගගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ගස්වගේ ගයාදවනු ලබන 

ගහෝ නිෙත කෙවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා ගහෝ 

තැනැත්තන් විසින් තත් කාර්යය අනුව, ගගාඩනැගිලි වැඩ 83 වන 

නියමගේ (ඇ) ගේදය ප්රකාෙ අධීක්ෂණය කෙන බවට සුපුරුදු ආකෘති 

පත්රගයන් නිකුත් කෙන ලද ලිඛිතව සනාථ කිරීමක් ලැබීමත් අවශයය. 
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           (2)   ගමම නියමය යටගත් දිය යුු නිගේදනය සම්ූර්ණ එකක් විය යුු අතෙ, 

එහි කිසිඳු සාවදය විස්තෙ ගහෝ ගතාෙුරු අඩංගු ගනාවිය යුුය.  

            (3)   යම් ගගාඩනැගිලි සැලැස්මක් අනුමත කිරීගමන් පසු ගගාඩනැගිේගේ වැඩ 

ආෙම්භ කිරීගම්, කෙගගන යාගම්, යලි ආෙම්භ කිරීගම්දී පහත සඳහන් 

ආකාෙයට කටයුු කළ යුුය. 

i. ගගාඩනැගිේගේ වැඩ ආෙම්භ කෙන ගේලාව විගශ්ෂ අවසෙයක් 

ලබාගගන ගනාමැත්ගත් නම්, උගේ 6 - සවස 7 දක්වා විය යුුය. 

ii. යාබද ගේපළ ආෙක්ෂා  කෙ ගැනීම සඳහා ආෙක්ෂිත ක්රමගේදයන් 

භාවිතා කළ යුුය. 

iii.  ගගාඩනැගිලි ද්රවය පැටවීගම්දී ඉන් ඉවත් කිරීම හා ගගාඩනැගිේල 

ඉදිකිරීගම්දී ඇතිවන ශේදය හා  දූවිේල අවම කිරීම සඳහා 

අධිකාරිය විසින් පනවනු ලබන ගකාන්ගේසිවලට හා මධයම 

පරිසෙ අධිකාරිය නියම කෙනු ලබන නියමයන්ට අනුකූල විය 

යුුය. 

iv.  ගගාඩනැගිේගේ ඉදිකිරීම සඳහා ගයාදා ගනු ලබන වාහන 

ගගාඩනැගිලි ද්රවය ඒකොශී කිරීම  ගපාදු ප්රගේශයන්ට හා 

ගේපළවලට අවහිෙ  ගනාවන ගලස කටයුු කළ යුුය. 

v. ගගාඩනැගිලි ඉදිකිරීගම්දී අන්ධ බිත්තියක්, යාබද මායිමකට 

සම්බන්ධ යම් ඉදිකිරීමක් සිදු කෙයි නම්, එම ඉදිකිරීගම් ස්වභාවය 

මහේ 2 ක් ගහෝ උස මීටර් 6 ක් ඉක්මවන්ගන් නම්, යාබද 

ගේපළවලට සිදුවිය හැකි හානි වළක්වාලීම සඳහා හානිූර්ණ 

ෙක්ෂණ සහතිකගයහි පිටපතක් ගගාඩනැගිේගේ වැඩ ඇෙඹීමට 

ප්රථම ගගාඩනැගිේල අනුමත කෙන ලද ලිපිගගානුවට අයිතිකරු 

විසින් ලබාදිය යුුය.  

 
 

සැලසුම්වල 

පැහැදිලි බව 

සහ 

කගාඩනැගිලි 

වැඩවලදී 

කයාදා ගනු 

ලබන ද්රවයවල 

පිරිවිතර 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

16. (1)  නීතිය යටගත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුද්රණය 

ගකාට ඉදිරිපත් කළයුුය.  පවත්නා ගගාඩනැගිලි කාර්යයන්ට සම්බන්ධව 

පුළුේ කිරීම් සියේල අදාළ ශිේපීය ක්රම ප්රගයෝජනයට ගගන පැහැදිලිව 

දැක්විය යුු අතෙ, නව ගගාඩනැගිේලට ගකාටසක් එකු කිරීගම්දී ෙු 

වර්ණගයන් ඇඳ දැක්විය යුුය. සැලැස්ම එක් ඒකකයකට වඩා වැඩිවන 

අවස්ථාවලදී එවැනි ඒකක විවිධ වර්ණ ගහෝ සංගක්ත ප්රගයෝජනයට ගගන 

ඒකකයන් ගවන් ගවන්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි ගපන්විය යුු අතෙ, ඒ එක් එක් 

ඒකකයන්ට අයත් වර්ග ප්රමාණයන් දැක්විය යුුය.  

         (2) පවත්නා ගගාඩනැගිේගේ ඉවත් කළයුු සියළු ගකාටස් සැලසුම්වල කඩ ඉරි 

මගින් ගපන්විය යුුය. 
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          (3) අධිකාරියට අවශය වන්ගන් නම්, නීතිය යටගත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන 

සැලැස්ම සමඟ සැලසුම් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන  ගගාඩනැගිලි වැඩවලදී 

ප්රගයෝජනයට ගන්නා වූ ගයෝජිත ද්රවයවල පිරිවිතෙද ඉදිරිපත් කළයුුය. 

 
එෙතු කිරීම් හා 

කවනස් කිරීම් 

සඳහා වන 

සැලසුම් 

 

17.  පවත්නා ගගාඩනැගිේලක ප්රතිසංස්කෙණයක් ගහෝ ගවනස් කිරීමක් ගහෝ ඊට යම් 

එක් කිරීමක් සිදු කෙන විටදී, නීතිය යටගත් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන එම 

ගගාඩනැගිලි කාර්යයන්හි සැලැස්ම ගහෝ සැලසුම් සමඟ අධිකාරිය විසින් එගස ්

කිරීම අවශය නම්, අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු තමා එම ගගාඩනැගිේල 

පරීක්ෂා කළ බවත්, තම මතයට අනුව ප්රතිසංස්කෙණ ගවනස් කිරීම් ගහෝ එකු 

කිරීම් නිසාගවන් යම් ආකාෙයකින් වැඩිවිය හැකි ගහෝ ගවනස් විය හැකි බෙ ගහෝ 

ආතතීන් එම ගගාඩනැගිේලට දැරිය  හැකි බව ප්රකාශ ගකගෙන නියමිත 

සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුුය.  

 
වුහාත්මෙ 

විස්තර හා 

ගණනය කිරීම් 

18. (1) ගගාඩනැගිලි වැඩවල සවිස්තෙ වුහාත්මක සැලසුම් නියම කෙනු ලැබ ඇති 

පරිදි පිරිමැවුම් ගණන් බැලීගම් පිටපතක් සමඟ අධිකාරියට ඉදිරිපත් 

කළයුුය. 

 

       (2) සවිස්තෙ වුහාත්මක සැලසුම් සහ පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම්, නීතිගේ 

විධිවිධානයන්ටත් ගමම නියමයන්ටත් ගමන්ම ගගාඩනැගිලි නිර්මාණයට අදාළ 

ගවනයම් ලිඛිත නීතියකටත් අනුකූලව සකස ් කළයුු අතෙ, එය සවිසත්ෙ 

වුහාත්මක සැලසුම් හා පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම පිළිගවල කළ අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් අත්සන් කෙනු ලැබ  තිබිය යුුය.  ඒ අතෙ එහි 

පහත සඳහන් කරුණුද දැක්විය යුුය. 

                (අ)   එක් එක් මහේ පේධතිය ගහෝ එහි ගකාටසක් සඳහා සැලසුම් කෙනු 

ලැබ ඇති ආගෙෝපිත භාෙය 

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

ගණනයන් ගමන්ම සෑරීම් පිළිබඳ සම්ූර්ණ විමර්ශන සහ පගසහි 

විස්තෙ. 

                 (ඇ)  ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන අත්තිවාෙම් ක්රමය ගහෝ ක්රම 

                (ඈ) අදාළ වන්ගන් නම්, ජම්බාෙ  වර්ගය, ජම්බාෙ ගැසීගම් ක්රමය සහ 

ජම්බාෙ ගැසීගම්දී පාවිච්චියට ගනු ලබන යන්ත්ර සූත්ර වර්ගය  

        (3) අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාගගන් (12 වන උපගේඛනය) ලබාගත් 

සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළයුුය. 
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සැපයිය යුතු 

විවෘත ඉඩෙඩ 

19.    (1)   කවෙ ස්ථානයක ගහෝ පිහිටි බිම් කට්ටටියක ගගාඩනැගීමට නියමිත සෑම 

ගගාඩනැගිේලකම විවෘත අංගනයක් ගහෝ ඉඩකඩක් ගගාඩනැගිේල 

ුළ ගහෝ ඒ වටා සැපයිය  යුු අතෙ, එය පහත පරිදි විය යුුය. 

කගාඩනැගිල්කල් 

උස 

පැති ඉඩ 

1. මීටර් 15 ට අඩු - 

2. මීටර් 15 – 30 එක් පැත්තකින් මීටර් 3 ක් සහ අගනක් 
පැත්ගතන් මීටර් 1 

3. මීටර් 30 ට වැඩි ගගාඩනැගිේගේ උගසන් 1/10 ක් ගහෝ මීටර්     
9 ක් යන්ගනන් අඩු දුෙ ගදපසින්ම තැබිය 
යුුය.  

          (2)  ගගාඩනැගිේලට ඇුළුවීම, එය නඩත්ු කිරීම ගහෝ එය යාබද 

ගගාඩනැගිලිවලින් ගවන් කිරීගම් පෙමාර්ථගයන් පැත්තක විවෘත 

ඉඩකඩක් සැලසීමට අදහස් කෙනු ලැබූ ගගාඩනැගිේලක් 

සම්බන්ධගයන් වූ විට, එම විවෘත ඉඩකඩ කවෙ අවස්ථාවකවත් පළලින් 

මීටර් 1.0 කට ගනාඅඩු විය යුුය. 

 

ආකලෝෙය හා 

සංවාතනය 

සපයන විවර 

20. සෑම ගගාඩනැගිේලකම ; 

 

         (අ) වීදුරු තහඩු ගයදූ ජගනේ, වහල, කවුළු, වා කවුළු, ගදාෙවේ ගහෝ ගවනත් 

අනුමත ස්වභාවික ආගලෝක සම්ගේෂණ මගින් ස්වභාවික ආගලෝකයද, 

         (ආ) ජගනේ, වහල කවුළු, වා කවුළු, ගදාෙවේ, ලූවෙ ගහෝ සංවාතන විවෙ 

මගින් ස්වභාවික සංවාතනයද සැපයිය යුුය. 

 

ස්වභාවිෙ 

ආකලෝෙය හා 

සංවාතන 

පරමාර්ථ සඳහා 

වා ළිං කහෝ මැද 

මිුල් 

 

 

 

 

21. (1) ස්වභාවික ආගලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීගම්දී පහත සඳහන්      

අවශයතා හා එකඟ විය යුුය. 

 

ස්වභාවිෙ ආකලෝෙය හා සංවාතනය සඳහා වන 

වා ළිං සම්බන්ධ පිරිවිතර 

මහල් සංඛ්යාව අවම පළල ඉඩෙකඩහි වර්ග 

ප්රමාණය 

1 සිට 2 දක්වා මීටර් 2.3 වර්ග මීටර්  06 

2 ට වැඩි 4 දක්වා  මීටර් 3.0 වර්ග මීටර්  12 

4 ට වැඩි 10 දක්වා මීටර් 5.0 වර්ග මීටර්  24 

10 ට වැඩි මීටර් 6.0 වර්ග මීටර්  36 
 

           (2)  ස්වභාවික අගලෝකය හා සංවාතනය සපයන අභයන්තෙ වා ළිං ගහෝ මිදුේ 

සඳහා වහල ආවෙණය ගනාකළ යුුය.  ගකගස් වුවද වා ළි ගඳ් ගකටිම දුෙ 

මීටර් 5.0 කට අඩු නම්, එවැනි  විවෘත ඉඩකඩකට ඉහළින් විහිගදන 

ගනරුම්, වියන්පත්, හිරු ගසවන උපක්රම, අගු ගහෝ බැේකනි පළලින් මීටර් 

0.5 ගනාඉක්මවිය යුුය. 
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          (3) අභයන්තෙ මැද මිදුගලහි බිම, අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන පරිදි නිසි කාණු 

පේධතියක් සහිතව, ගේ අුො ගහෝ පිඩලි අේලා අභයන්තෙ ගගඋයනක් 

ගලස නඩත්ු කළ යුුය. 

 

          (4) ගගාඩනැගිේලට  යටවන බිම් ප්රමාණය හැෙ ඉතිරිවන බිම්  ප්රමාණගයන් 

50% ක ප්රමාණයක් හරිත ආවෙණයක්  සහිතව පවත්වාගත යුුය.   
 

ස්වභාවිෙ 

ආකලෝෙය හා 

සංවාතන 

ප්රභවයන්හි 

පිහිටීම 

22.   (1) ගගාඩනැගිේලක ස්වභාවික ආගලෝකය හා සංවාතනය ලබාගත හැකි 

ජගනේ සහ විවෙ පිහිටිය යුත්ගත් ; 

                (අ)  ඒවා ; 

i. අහසට, 

ii. මාර්ග අයිතිය ගහෝ මහජන ප්රගයෝජනය සඳහා කැපවූ ප්රසිේධ 

ඉඩකඩක් සහිත ප්රසිේධ පාෙකට, වීදියකට ගහෝ විවෘත 

ප්රගේශයකට, 

iii. ගගාඩනැගිලි සමූහය ුළ පිහිටි හා අවසථ්ාගවෝචිත පරිදි 19 වන 

ගහෝ 27 වන නියමගේ අදාළ විධිවිධාන හා අනුකූල මිදුලකට, 

විවෘත ඉඩකඩකට, 

iv. 21 වන නියමගේ අවශයතාවයන් හා අනුකූල වා ළිඳකට (air 

well) මුහුණලා හා විවෘත වන ගස් නිර්බාධකව පිහිටිය යුුය. 
 

                එගමන්ම ස්වභාවික ආගලෝකය හා සංවාතනය ලබන ගගාඩනැගිේල ුළ; 

               (ආ)   “ඇ” උප ගේදගේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති ගගාඩනැගිේලක් හැෙ 

ගවනත් ගගාඩනැගිේලක් සම්බන්ධගයන් වූ විට, එවැනි ප්රභවයන් 

මගින් ගස්වය ලබන කාමෙගේ සිට විවෙගේ තලයට ලම්භක 

දිසාවකින් මීටර් 10 කට ඈත දුෙකින් ගනාපිහිටිය යුුය.  තවද, 

එවැනි කාමෙයක කිසිම ගකාටසක් විවෙගේ තලයට සමාන්තෙ 

දිශාවකින් විවෙගේ ගකළවෙ සිට මීට ර් 3 කට ඈතින් ගනාපිහිටිය 

යුුය. 
 

               (ඇ)  ගබඩා හා කර්මාන්තශාලාද, වැඩගපාළවේ හා ගුදම්ද සම්බන්ධගයන් 

වූ විට, එවැනි ප්රභවයක් මගින් ගස්වය ලබන කාමෙයක කවෙ ගහෝ 

ගකාටසක් ; 

i. විවෙගේ තලයට ලම්භකව එම විවෙගේ සිට මීටර් 12 කට 

වැඩි ඈත දුෙකින් ගනාපිහිටිය යුුය.  තවද, එම කාමෙගේ 

කිසිම ගකාටසක් විවෙගේ තලයට සමාන්තෙ දිසාවකින් 

විවෙගේ ගකළවෙ සිට මීටර් 5 ක් ඈතින් ගනාපිහිටිය යුුය. 

ii. ප්රභවය කාමෙගේ වහලයක ඇති සංවාතන විවෙයක් නම් ගහෝ 

ගවනත් ස්වභාවික සංවාතන උපක්රමයක් නම්, එම ප්රභවගේ 

සිට සිෙස්ව මීටර්  9 ක්  ඈතින් පිහිටා ගනාතිබිය යුුය. 
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ස්වභාවිෙ 

ආකලෝෙය කහෝ 

සංවාතනය 

බැල්ෙනියක්, 

ආලින්දයක් කහෝ 

ේවාර මණ්ඩපය 

කවත විවෘතව 

තැබිය හැකිය. 

 

        (2)  ආවෘත ගහෝ අර්ධ වශගයන් ආවෘත බැේකනි, ආලින්ද ගහෝ ේවාෙ 

මණඩපය ගවතට ස්වභාවික ආගලෝකය හා සංවාතන ප්රභවයන් විවෘතව 

තැබිය හැකිය.                 

                (අ)  එම බැේකනි, ආලින්ද ගහෝ ේවාෙ මණඩප වීදියක් ගහෝ ගස්වා 

මාර්ගයක් මතට ගහෝ ගගාඩනැගිලි සමූහයක් පිහිටි මිදුලක් මත ගහෝ 

විවෘත ඉඩකඩක් මත මුහුණලා පිහිටා 19, 32 සහ 22 නියමයන්ගේ 

අදාළ අවශයතා හා එකඟ වන්ගන් නම්ද,  
 

                 (ආ)  එබඳු ප්රභවයන් මගින් ගස්වය ලබන කාමෙගේ ගැඹුෙ බැේකනිගේ, 

ආලින්දගේ ගහෝ ේවාෙ මණඩපගේ පිට බිත්තිගේ පිටත මුහුණගතහි 

සිට මීටර් 10 ගනාඉක්මවන්ගන් නම්ද සහ ; 
 

                (ඇ) බැේකනිගේ, ආලින්දගේ ගහෝ ේවාෙ මණඩපගේ ස්වභාවික ආගලෝක 

වාතාශ්ර ප්රභවයන්ට විවෙයක් ඇත්නම් සහ එම විවෙගේ ප්රමාණය එම 

බැේකනිගේ, ආලින්දගේ ගහෝ ේවාෙ මණඩපගේ වර්ග ප්රමාණගයන් 

අඩු වශගයන් 75% ක් වත් ගේ නම්ද යන කරුණු සම්ූර්ණ විය 

යුුය.  

 
ස්වභාවිෙ 

ආකලෝෙ හා 

සංවාතන 

ප්රභවයන් 

 

 
කන්වාසිෙ 

ෙටයුතු සඳහා 

වන ොමර 

 

 

 

23.  යම් ගගාඩනැගිේලක සෑම කාමෙයකම ස්වභාවික ආගලෝකය හා සංවාතනය 

අනුමත එක් මාධයයකින් ගහෝ මාධය කිහිපයකින් 7 වන උපගේඛනයට  

අනුකුලව පහත ප්රමාණයන්ට ගනාඅඩුව සැපයිය යුුය.   

 

          (අ)  එම කාමෙය පහත (ඇ) ගේදගේ සඳහන් කාමෙ හැෙ පදිංචිවීගම් 

පෙමාර්ථය සඳහා ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන්ගන් නම්, කාමෙගේ මහේ 

බිගමන් සමස්ථ වශගයන් 15% කට අඩු ගනාවන ප්රමාණයක වියයුු 

අතෙ, ඉන් 70% ක් වත් නිර්බාධිතව වා මඟක් සඳහා විවෙ කළ හැකි 

ගහෝ ස්ිෙ විවෙ සහිතව පැවතිය යුුය. 

 

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

ගගාඩනැගිේලක  පිහිටි එකක් නම්, එම විවෙය සහ එම විවෙයට 

විරුේධ පස බිම් කට්ටටිගේ මායිම අතෙ මීටර් 2.3 කට ගනාඅඩු 

නිර්බාධිත වා මගක් (Passage)  තිබිය යුුය.  

 

කන්වාසිෙ 

කනාවන 

පරමාර්ථ සඳහා 

වන ොමර 

           (ඇ) එම කාමෙය වයාපාරික පෙමාර්ථ සඳහා ගහෝ සාප්පුවක්, මහජන 

නිගක්තන ස්ථානයක්, නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ගහෝ ගමම 

නියමගේ සඳහන් ගනාවන ගවනත් පාවිච්චියක් සඳහා ප්රගයෝජනයට 

ගනු ලබන්ගන් නම්, කාමෙගේ මහේ බිගමන් සමසථ් වශගයන් 15% 

කට ගනාඅඩු නිදහස් නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා අවම වශගයන් 50% 

ප්රමාණයක් විවෘත කළ හැකි ගහෝ ස්ිෙව විවෘතව පැවතිය යුුය. 
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කන්වාසිෙ 

කගාඩනැගිලිවල 

ගබඩා හා ගරාජ 

ආදිය 

           (ඈ)   එම කාමෙය, ගබඩාවක්, පැන්ට්රියක්, උපගයෝගිතා කාමෙයක්, ගොජයක් 

ගහෝ ගන්වාසික ගගාඩනැගිේලක එවැන්නක් සඳහා ප්රගයෝජනයට ගනු 

ලබන්ගන් නම් කාමෙගේ මහේ බිගමන් සමසථ් වශගයන් 10% 

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

ගහෝ විවෘතව පැවතිය යුුය. 

 

වැසිකිළි, කස්ුම් 

ොමර හා නාන 

ොමර 

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

කාමෙයක් (toilet)  ගහෝ ගෙදි ගස්දුම් කාමෙයක් වන්ගන් නම්, 

කාමෙගේ මහේ බිගමන් 10% ක් ගහෝ වර්ග මීටර් 0.2 ක් යන 

ගදගකන් වැඩි ගකාටස, වාතය නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව ගමන් 

කළ හැකි මුළුමනින්ම විවෘතව, වායුසමනය කළද ස්ිෙව 

විවෘතව තිබිය යුුය.  නැතගහාත්; 

 
 ii. එක් වර්ග මීටෙයකට ගනාඅඩු ප්රගේශයක් හා වැසිකිළිගේ ගස්දුම් 

කාමෙගේ  ගහෝ   නාන කාමෙගේ තලයට ලම්භකව නිර්බාධිත 

වාතාශ්රය ලබාගන්නා අවම දුෙ පහත සඳහන් වගුගේ  

පිරිවිතෙයන්ට අනුකූලව විය යුුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. වැසිකිළි, ගස්දුම්  කාමෙ ගහෝ නාන කාමෙ සඳහා නිර්බාධිත 

වාතාශ්රය ලබාගන්නා අවම දුෙ මීටර් 1 ක් වුවත්,  එම අවම දුෙ 

ප්රමාණවත් බවට හා වාතය පිටතට ඇදගැනීගම්  විදුලි පංකා 

(exhaust fan)  පැය 24 පුො ක්රියාත්මක වීගම් ක්රමගේදයත්, 

විදුලිය විසන්ධි වීගම්දී ක්රියාත්මක වන ක්රමගේදය 

සම්බන්ධගයන්  සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාගේ උපගදස්වලට 

අනුකූලව සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළයුු අතෙ, සැලසුම් කමිටුව 

ඒ සම්බන්ධගයන්  සෑහීමකට පත් වන්ගන් නම්, ඊට අනුකූලව 

කටයුු කළ යුුය. 
 

පාසැල්           (ඊ)     එම කාමෙය පාසලක් ගහෝ  ශික්ෂණ ස්ථානයක් වශගයන් දැනුම 

ගබදාහැරීම සඳහා ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන්ගන් නම්, කාමෙගේ 

මහේ බිගමන් 20% ප්රමාණයකටද, ඉන් අඩුම වශගයන් 50% ක් වත් 

නිදහස්ව හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි ගහෝ 

ස්ිෙව විවෘතව තැබිය යුුය. 
 

කරෝහල්           (උ)    එම කාමෙය ගෙෝහලක් ගෙෝගගෝපස්ථාන නිවාසයක්, සාත්ු නිවාසයක් 

ගහෝ ඒ හා සමාන කාර්යයක් සඳහා ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන්ගන් 

නම්, කාමෙගේ  මහේ බිගමන් 20% ක් නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව වා 

මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවෘත කළ හැකිව ගහෝ ස්ිෙව විවෘතව 

තිබිය යුුය.    
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තරප්පු කපළ  

ඉස්කතෝප්පුව සහ 

ප්රකේශ ශාලාව 

         (ඌ)  (i) ආවෘත තෙප්පු ගපළක්, ඉස්ගතෝප්පුවක් ගහෝ ප්රගේශ ශාලාවක් 

සම්බන්ධගයන් වූ විට මහලක වර්ග ප්රමාණගයන් 10% 

ප්රමාණයකටද ගගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාෙක්ෂක සංග්රහගේ 

විධිවිධාන යටගත් අවශය වන ආකාෙගයන් හැෙ, ඉන් 50% ක් 

නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවෘත කළ හැකි 

ස්ිෙව විවෘතව තිබිය යුුය. 
 

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

උස 8 වන උපගේඛනගේ  දක්වා ඇති මානවලට අනුකූල විය 

යුුය. 

                         
වාහන නතර 

කිරීම 

          (එ)  (i)   වාහන නවතා තබන කාමෙගේ බිගමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් 

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

කළ හැකි ගහෝ ස්ිෙව විවෘතව තැබිය හැකි විය යුුය. 

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

සඳහන් පරිදි වියයුුය. 

                (iii) වාහන නැවැත්වීගම් ස්ථාන 50 ක් ගහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් වාහන 

නැවැත්වීගම් සැලැස්ගම් සථ්ානීය පිහිටීම අනුව අධිකාරියට හැඟී 

යන අවස්ථාවකදී ගමනාගමන බලපෑම් තක්ගසර්ු වාර්තාවක් 

උපගේඛන අංක 13 ට අනුව අධිකාරිය විසින් ලබාගත යුු බවට 

නියම කළ හැක. 

 

ෙර්මාන්තශාලා 

ගබඩා හා ගුදම් 

          (ඒ) කාමෙය ගුදමක් ගහෝ ගවනත් ගබඩා ප්රගේශයක් වශගයන් ප්රගයෝජනයට 

ගනු ලබන්ගන් නම්, එහි බිගමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් අවම 

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

හැකි ගහෝ ස්ිෙව විවෘතව තැබිය හැකි විය යුුය.  එක් ප්රභවයකින් ගහෝ 

කිහිපයකින් ස්වභාවික ආගලෝකය හා සංවාතනය සැපයිය හැකිය. 

 

විුලි කසෝපාන 

පිළිබඳ පිරිවිතර 
           (ඔ)  (i) පළමුවන මහගලහි හා අගනකුත්  මහේහි ඒකක 10 ක් ගහෝ මහේ     

04 ක්  ඉක්මවන්ගන් නම් ගහෝ උසින් මීටර් 15 ට වැඩි  ගගාඩනැගිලි 

සඳහා අවම වශගයන් ප්රධාන ේවාෙය අසල සහ අගනකුත් සුදුසු 

ස්ථානවල ප්රමිතීන්ට අනුකූලව  විදුලි ගසෝපාන සවි කළ යුුය. 

 

බිම් මහල/ පතුල් 

මහල 

           (ඕ)  ස්වභාවික ආගලෝක හා සංවාතනය ලබාගැනීමට අදහස ්කෙන මහලක් 

සම්බන්ධගයන් වූ විට, එකී උසින් අවම වශගයන් 1/3 ක් වත් බිම් 

මට්ටටමින් තිබිය යුුය. 
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උස්තල නිවාස 24.  මීටර් 12 කට වැඩි ගැඹුෙක් සහිත උස්තල නිවාස සම්බන්ධගයන් එක් එක් 

මහගේ සියළු ඉදිරි, පිටුපස සහ  හෙස් බිත්තිවල ඉදිරිගේ සිට පිටුපසට සුදුසු  

හුළං කගපාු මගින් ස්ිෙ සංවාතනය සැපයිය යුුය.   එම හුළං කගපාු වල 

වර්ග මීටර් 0.4 කට ගනාඅඩු ශුේධ විවෙ ඉඩකඩක් තිබිය යුුයි. 

 

යාබද ොමර 25. ආගලෝක හා සංවාතන අවශයතා තීෙණය කිරීගම් පෙමාර්ථය සඳහා ගපාදු 

බිත්තිගේ වර්ග ප්රමාණගයන් අඩක් විවෘතව හා නිර්බාධිතව ඇති විටකදී යම් 

කාමෙයක් යාබද කාමෙගේ ගකාටසක් වශගයන් සලකනු ලැබිය හැකිය. 

 

පතුල් මහල 

ොමර 
26.  යම් කාමෙයක් පුේ මහගේ පිහිටි ඊට ස්වභාවිකව ආගලෝකය හා සංවාතනය 

සැපයිය යුු නම්, එම කාමෙගේ බාහිෙ බිත්ති අවම වශගයන් බිම් මට්ටටගමන් 

ුගනන් එක්  ගකාටසක් දක්වා උස් ගකාට 22 වන නියමගේ අවශයතා සැපයිය 

යුුය. 

 

මායිම් 

නිෂ්ොශනය  

කගාඩනැගිලි 

ුරස්ථ කිරීම 

27.  (1) (අ) ගගාඩනැගිේල දුෙස්ථ කිරීම කළ යුත්ගත් 19 වන නිගයෝගගේ  සඳහන් 

පරිදිය.  අධිකාරිය විසින් ගවනත් අදාළ කෙගත හැකි නීතියක ගහෝ 

නියමයක අවශයතා සපුොලීම සඳහා වැඩිමනත් දුෙස්ථතාද නියම 

කෙනු ලැබිය හැකිය. 

            (ආ)  පැති මායිම් බිත්ති දක්වා ඉදිකළ යුු ඕනෑම ගගාඩනැගිලි කාර්යයක් 

පහත සඳහන් කරුණු හා අනුකූල විය යුුය. 

 

 i. ඉදිකිරීගම්දී ගයාදාගනු ලබන නිර්මාණ ක්රමගේදගයන් යාබද 

ගේපළවලට කිසි ගලසකින් කිසිඳු  හානියක් සිදු ගනාවන බවට 

අදාළ සුදුසුකම්ලත් ඉංජිගන්රුවකුගේ සහතිකය සහ යාබද 

ගේපළට සිදුවිය හැකි හානිය ආවෙණය කෙමින් සුදුසුකම්ලත් 

තක්ගස්රුකරුවකු විසින් කෙන ලද තක්ගස්රුව පදනම් කෙගගන 

ගණනය කෙන ලද  සවිසත්ෙ ෙක්ෂණ ඔප්පුවද ඉදිරිපත් කළයුු 

අතෙ, වන්දි ආවෙණ සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුුය. (උපගේඛන 

4) 

ii. ඉහත I හි සඳහන් සහතික අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළයුත්ගත් 

සංවර්ධන අවසෙපත්රය ලබාගැනීමට ගපොුවය.  

 
කගාඩනැගිලිවල 

කනරුම් හා 

කවනත් හිරු 

කස්යාෙරණ 

උපක්රම 

     (2)   ගගාඩනැගිේලක ගනරුම්, වියන්පත් ගහෝ ගවනත් හිරුරැස් ආවෙණ උපක්රම 

ඉදිරියට ගනෙවීම සඳහා අවසෙ දිය හැක්ගක් ගයෝජිත මාර්ග / ගගාඩනැගිලි 

ගර්ඛාගවන් මීටර් 1.0 ක් දක්වා පමණි. 

     (3) එවැනි විවෘත බැේකනියක් යාබද පිහිටි ගේපළකට මුහුණලා ඇති අවසථ්ාවක 

එම බැේකනිගේ ගහෝ තට්ටටුගේ පිටත ඉගම් සිට අදාළ මායිම දක්වා අවම 

වශගයන් මීටර් 0.8 ක ඉඩ වාසියක් පවත්වාගගන යා යුුය. 
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      (4)  යාබද ගේපගේ මායිමට  සඳළුතල ගහෝ යම් භාවිතයක් සඳහා ඉඩකඩක් 

ගවන්කෙයි නම්, අවම වශගයන්  මීටර් 2 ක උසක් පවත්වාගත යුුය.   

පිටුපස ඉඩෙඩ 28. (1) ගමම නියමගේ පෙමාර්ථය සඳහා ගගාඩනැගිේගේ පිටුපස වශගයන් සලකනු 

ලබන්ගන් ගගාඩනැගිේල පිහිටන ඉඩගම් මායිම් වීදිය සිට වඩා ඈතින් ඇති 

මුහුණතයි.  එගස් වුවත් ගගාඩනැගිේල එක් වීදියකට වඩා වැඩි වීදි 

සංඛයාවක් මත පිහිටා ඇත්නම් ගගාඩනැගිේගේ පිටුපස යන්ගනන්, 

අධිකාරිය විසින් ගවනත් ආකාෙයක් සඳහා බලය දී ගහෝ විධානය ගකාට 

ගනාමැති නම්, පළේම වීදිගේ සිට දුරින්ම පිහිටා ඇති මුහුණත වශගයන් 

සලකනු ලැගේ. 

 
         

        (2)  ගගාඩනැගිේල පිටුපස ඉඩකඩ තැබිය යුු ඉඩගම් පිටුපස මායිම 

මුළුමනින්ම ප්රසිේධ වීදියක ගගාඩනැගිලි සීමාවට ගහෝ අවම වශගයන් මීටර් 

6 ක් පළල මාර්ග අයිතියක් සහිත  ගපෞේගලික වීදියකට යාව පිහිටා 

ඇත්ගත් නම් පිටුපස  ඉඩකඩ ගවන් කිරීමක්  අවශය ගනාගේ. ගමම පිටුපස 

ඉඩකඩ සීමාව ුළ නීතයානුකූල ආගලෝකය හා වාතාශ්ර අවශයතා අවහිෙ 

ගනාවන පරිදි තනනු ලබන විවෘත  ළිඳකට ගහෝ හදිසි අවස්ථාවකට 

ප්රගයෝජන ගැනීම සඳහා වන විවෘත වූ ෙවුම් අමතෙ පියගැට ගපළක් සඳහා 

අවසෙ ගදනු ලැබිය හැක. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

කගාඩනැගිල්කල් උස  (සියළුම 

කගාඩනැගිලි උස ප්රමාණ මාර්ගකේ 

උස මට්ටකම් සිට සලෙණු ලැකේ.) 

පසුපස අවොශය (පිටුපස මායිකම් 

සිට ුර සලෙණු ලැකේ.) 

1. මීටර් 15 ට අඩු මීටර් 3 

2. මීටර් 15 – 30 මීටර් 4 

3. මීටර් 40 ට වැඩි ගගාඩනැගිේගේ උගසන්    1/10 ක් 
ගහෝ මීටර් 10 ක් යන්ගනන් අඩු දුෙ 
මායිගම් සිට පිටුපසින් තැබිය යුුය.  

අක්රමවත් හැඩය      (3)    පිටුපස සම්ූර්ණ පළල දක්වාම විවෘත ඉඩකඩක් සැපයීමට ගනාහැකි 

අවිධිමත් හැඩගයන් යුත් හා පාෙවේ කිහිපයකට මුහුණලා ඇති 

ස්ථානවලදී අවස්ථාගත  තත්ත්වය ගැන සලකා බලා පිටුපස විවෘත 

ඉඩකඩ ප්රමාණය ඊට සුදුසු යැයි හැ ගඟන ගස් ගවන්ගකාට තිබීමට 

අවසෙදීම අධිකාරිය කෙනු ඇත. 
   

     (4)  ගගාඩනැගිේගේ පිටුපස වශගයන් ගපන්නුම් කෙන ගකාටස ගඟ 

ෙක්ෂිතයකට, ඇළ ෙක්ෂිතයකට අයත් වන්ගන් නම්, එම ෙක්ෂිතය පසු 

අවකාශය වශගයන්  සැලකිය හැකි වුවත්,  පසු අවකාශයට ගවන් කළයුු 

ඉඩ ප්රමාණගයන්  50% ක ප්රමාණයක  අවම ඉඩක් එම ෙක්ෂිතය හැෙ  

ඉඩගමන් ගවන්කෙ තැබිය යුුය. 
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සැපයිය යුතු 

පියමකේ පළල 

29.  සැපයිය යුු ගහෝ ඉදිකළ යුු ඕනෑම ආවෙණය ගනාවූ අඩි පාෙක්, ආරුක්කු 

පාෙක් ගහෝ ආලින්ද මාර්ගයක් ; 

       (අ)   ගගාඩනැගිලි බිම් කට්ටටිය ුළ පිහිටුවිය යුුය. 

       (ආ) වීදියකට යාව ඇති ගගාඩනැගිලි බිම් කට්ටටිගේ සම්ූර්ණ දිග ප්රමාණය 

ඔස්ගස් යා යුුය.  නැතගහාත් අධිකාරිය විසින් නියම කෙනු ලබන ගවනත් 

ආකාෙයකින් තිබිය යුුය.  

 

වීදියෙ සිට 

ප්රකේශවීම 
30. ප්රසිේධ පාෙකට යාව ගනාමැති බිම් කට්ටටියක් මත ඉදිගකගෙන සෑම 

ගගාඩනැගිේලකටම ගපෞේගලික වීදියක් මගින් ප්රගේශ විය යුු අතෙ, 

ප්රගේශවීගම් මාර්ග එහි ස්වභාවය හා පළල අධිකාරිය විසින් අනුමත කෙනු ලැබූ 

උප ගබදීගම් ගහෝ කැබලි කිරීගම් සැලසුමට  අනුව විය යුුය.  තවද, එම 

ගගාඩනැගිලි බිගම් අයිතිකරුට එම වීදිය භාවිතා කිරීමට නීතයානුකූල අයිතිය 

තිබිය යුුය. 

 
කගාඩනැගිලිවල 

ඇල ෙරන ලද 

කොන් 

31.  වීදි ගදකකින් යුත් සන්ධියක ගගාඩනැගිේලක් ඉදිකෙනු ලැබූ විටක සහ 

සංවර්ධන සැලැස්ගම් ගහෝ යම් වයවස්ථාපිත ගේඛනය ඇල කෙන ලද ගහෝ ෙවුම් 

කෙන ලද අංශකය ගනාගපන්වා ඇති විටක, එම ගගාඩනැගිලිවල ගකාන් දුෙ, 10 

වන වගන්තිගේ සඳහන් පරිදි වීදි මට්ටටගමන් ඉහළ මීටර් 6.0 කට ගනාඅඩු 

මට්ටටමක දක්වා උසක් ඇළව ඉදිකළ යුුය.  නැතගහාත් ෙවුම් කළ යුුය. 

 

වීදිය මාර්ග පුළුල් 

කිරීකම් කර්ඛ්ාව 

ආදිය ඉක්මවීම 

32.  ගගාඩනැගිේලක කිසිම ගකාටසක් ; 

       (අ)   එම ගගාඩනැගිේගේ කිසිම ගකාටසක් වීදියකට ඉහළින් ගහෝ  

       (ආ) අදාළ ගේඛනවල ගහෝ අධිකාරිය විසින් අනුමත කෙනු ලැබූ සැලැස්ගම් 

ගපන්වා ඇති පරිදි අවස්ථානුකූලව වීදියක්, ගර්ඛාවක් ගහෝ පවො ගැනීගම් 

මායිම් ගර්ඛාවක් විවෘතව තැබිය යුු ඉඩක් ඉක්මවා ගනායා යුුය. 

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

අවශය අවස්ථාවන්හිදී ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ නිෙවුේ 

සහතිකයක් ලබාගත යුුය. 

 

යම් 

කගාඩනැගිල්ලක් 

සම්බන්ධකයන් 

විවෘත ඉඩෙඩක් 

පියමගක් කහෝ 

ප්රකේශ මාර්ගයක් 

සපයනු ලැබ ඇති 

විටෙ; 

33.  (අ)  එම විවෘත ඉඩකගඩ් පියමගගහි ගහෝ ප්රගේශ මාර්ගගේ යම් ගවනස් කිරීමක් 

කිරීම ගහෝ එගස් ගවනස් කිරීම ගහෝ නඩත්ු කිරීම සඳහා අවසෙදීම.         

       (ආ) විවෘත ඉඩකගඩහි අඩි පාගර් ගහෝ ප්රගේශ මාර්ගගේ ප්රමාණය අඩුවන 

ගලසින් එහි යම් ගකාටසකට ඉහළින් වහලයක් ඉදිකිරීම ගහෝ එබන්දක් 

නඩත්ු කිරීම නැතගහාත් එගස් කිරීමට ගහෝ නඩත්ු කිරීමට අවසෙ දීම. 

        (ඇ) විවෘත ඉඩකඩට පියමගගහි ගහෝ ප්රගේශ මාර්ගයට කවොකාෙයක ගහෝ 

අවහිෙයක් කිරීම ගහෝ ඊට අවසෙදීම ගමම නියම යටගත් වෙදක් වන්ගන්ය. 
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කගාඩනැගිල්කල් 

උස හා වහල 

කවනුවට 

ඉදිෙරන 

කොන්ීට් තලය 

(Roof Terrace)  

 

34.  යම් ගගාඩනැගිේලක උස හා ඊට අයත් මහේ සංඛයාව දක්වා ඇති අවස්ථාවලදී 

විගශ්ෂ ගගාඩනැගිලි ගස්වා එනම්, ගගාඩනැගිේගේ වපසරිය 10% 

ගනාඉක්මවන විදුලි ගසෝපාන ඉඩකඩ, තෙප්පු ගපළ ආවෙණ ඉඩකඩ, ජල 

ටැංකිය ආදියට අවශයවන ඉඩකඩ සඳහා අවසෙ ඇත.  අගනක් සෑම විටම  

ගගාඩනැගිලි පිරිවිතෙ සමීකෙණගේ විධිවිධානයන්ට අනුකූල විය යුු අතෙ, මීට 

අමතෙව නාන තටාක සහ ඊට අවශය භාවිතයන්, ශරීෙ සුවතා මධයස්ථාන සඳහා 

අවසෙ ලබාදිය හැකි අතෙ, මුළු බිම් ආවෙණගයන් 75%  ක් විවෘත ප්රගේශයක් 

වශගයන් තැබිය යුුය.   බෑවුම් සහිත ප්රගේශවල ප්රධාන මාර්ගයට සමාන්තෙව  

ඇති වහලට පහළින් පිහිටන මහේ සාමානය මහේ ගලස සලකනු ලබන අතෙ,  

ඒවා මුළු ඉදිකිරීම් ප්රමාණයට ගණනය කළ යුුය.   

                  
පදිංචිය සඳහා 

වන 

කගාඩනැගිලිවල 

ොමරවල අවම 

වර්ග ප්රමාණය 

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

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

බිත්ති අතෙ මීටර් 2.5 ක අවම වාසි ඉඩක් සහිතව වර්ග මීටර් 8.0 ට ගනාඅඩු විය 

යුුය. 

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

ප්රමාණය මීටර් 5.0 ක් මුළුතැන්ගගය සඳහා තිබිය යුුය. 

 (ආ)   වර්ග මී ටර් 2.5 ට ගනාවැඩි වර්ග ප්රමාණයක් තිබිය යුු ගබඩා ගහෝ 

පාවිච්චිය පිණිස ඇති කාමෙද 

         (ඇ)   37 වන නියමගේ නිශ්චිතව සඳහන් පරිදි  ගන්වාසික ගගාඩනැගිලිවල 

කාමෙ උස තැබිය යුුය. 

 

වැසිකිළි,         දිය 

වැසිකිළි හා නාන 

ොමරවල අවම 

ප්රමාණය 

36.  සියළුම ගගාඩනැගිලිවල ඇති වැසිකිළිවල සහ නාන කාමෙවල ප්රමාණයන් 

පහත පරිදි විය යුුය. 

          (අ)  පාදස්තල වර්ගගේ වැසිකිළි සවිකූරු සහිතව ජලමුද්රිත වැසිකිළියක් ගහෝ 

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

          (ආ)  පාදස්තල වර්ගගේ වැසිකිළි සවිකූරු හැෙ, සවිකූරු සහිත ජල මුද්රිත 

වැසිකිළි ගහෝ වැසිකිළි සම්බන්ධගයන් වූ විට අවම ප්රමාණය මීටර්      

1.3 x 1 ක්ද, 

          (ඇ)  නාන කාමෙයට අයත් ප්රගේශය සම්බන්ධගයන් වූ විට මීටර් 0.8 කට 

ගනාඅඩු පළලක් ඇති වර්ග මීටර් 1.5 කට ගනාඅඩු ප්රමාණයක්ද සහ 

           (ඈ)   නාන කාමෙය සවිකූරු සහිත වැසිකිළියක් සම්බන්ධගයන් වූ විට මීටර් 

1.7 x 1 ක අවම ප්රමාණය සහිත වර්ග මීටර් 2.0 කට ගනාඅඩු 

ප්රමාණයක්ද තිබිය යුුය. 

 මීට අමතෙව 6 වන උගේඛනගේ “ආ” ආකෘතිය අනුගමනය කළ යුුය. 
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කන්වාසිෙ 

කගාඩනැගිලිවල 

ොමරවල උස 

37.  (1)   ගන්වාසික ගගාඩනැගිලිවල කාමෙවල අවම උස පහත සඳහන් පරිදි විය 

යුුය. 

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

ස්ථානීය උස මීටර් 2.4 කට ගනාඅඩු විය යුුය. 

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

මීටර් 2.4 කට ගනාඅඩු විය යුුය.   

                  (ඇ) නාන කාමෙ, වැසිකිළි, දිය වැසිකිළි, වැරැන්ඩා, බැේකනි, තට්ටටු සහ 

ගොජ සඳහා උස මීටර් 2.2 කට ගනාඅඩු ප්රමාණයක්ද විය යුුය. 

 

සාප්පු (2) සාප්පුවක බිම් මහගේ කාමෙවල උස මීටර් 3.1 කට ගනාඅඩු වියයුු 

අතෙ, ඉහළ මහගේ කාමෙවල සාමානය උස මීටර්     2.8 ක්  හා අවම 

ස්ථානය මීටර් 2.4 කටද ගනාඅඩු විය යුුය. 

 
පාසැල් (3) පාසැලක පංති කාමෙවල සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම සථ්ානය 

මීටර් 2.5 කටද ගනාඅඩු විය යුුය. 

 

කරෝහල් (4) ගෙෝහලක ගෙෝගීන් සඳහා ගන්වාසික ඉඩකඩ සපයනු ලබන කාමෙවල 

සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම ස්ථානය මීටර් 2.8 කටද ගනාඅඩු විය 

යුුය. 

 

ෙර්මාන්තශාලා (5) ඕනෑම ස්වභාවයක තැනැත්තකු වැඩ කෙන කර්මාන්තශාලාවක ඇති 

කාමෙවල සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම සථ්ානය මීටර් 2.8 කටද 

ගනාඅඩු විය යුුය. 

නිකක්තන (6) (අ)  ගපාදු ස්ථානයක පිහිටි කාමෙවල උස ; 

                නිගක්තනයක පිහිටි කාමෙයක උස මීටර් 3.1 කට ගනාඅඩු විය 

යුුය.  ගපාදු ස්ථානයක පිහිටි නිගක්තනයකට බැේකනියක් තනා 

ඇත්නම්, බැේකනිගේ ඉහළම ස්ථෙ මට්ටටමත්, එකී ඉහළම ස්ථෙ 

මට්ටටම මත ඇති සීලිමත් අතෙ උස හා බැේකනියට යටින් පිහිටි 

ආසන්නතම මහගේ හා බැේකනිගේ යටි පැත්ත අතෙ උස, ඒ එක් 

එක් මට්ටටගම්දී මීටර් 3.0 කට ගනාඅඩු විය යුුය. 

 
 

         (ආ)  ගපාදු ස්ථානයක පිහිටි නිගක්තනයකදී 7 වන ගේදගේ සඳහන් 

විධිවිධාන ගපාදු මහජනයා විසින් පාවිච්චි ගනාකෙන වැසිකිළි, 

ගමන් බඩු කාමෙ, මුළුතැන්ගගවේ, ආලින්ද සහ කාමෙ 

සම්බන්ධගයන් අදාළ ගේ. 
 

කවනත් 

කගාඩනැගිලි 

(7) 1 සිට 6 දක්වා ගේදවල නිශ්චිතව සඳහන් ගගාඩනැගිලිවල හැෙ, ගවනත් 

ගගාඩනැගිේලක බිම් මහගේ කාමෙවල උස මීටර් 2.8 ක උසක් සහ 

ඉහළ මහගේ ඕනෑම ගකාටසක් මීටර් 2.4 කට ගනාඅඩු විය යුුය. 



 70 

(අ)  ගම් හැෙ ඕනෑම වහලයක ගකාටසක් විවෘතව හා ආවෙණය වූ 

ගගවත්තක් වශගයන් ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන්ගන් නම් මීටර් 2.6 

කටද, 

                             නැතගහාත් 

(ආ)  වාහන නතෙ කිරීගම් පෙමාර්ථගයන් පාවිච්චියට ගනු ලබන්ගන් 

නම්, මීටර් 2.4 කටද ගනාඅඩු විය යුුය. 

 

පතුල් මහල් (8) පුේ මහල යන්ගනන් සම්ූර්ණගයන් ගහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් 

මහගේ සිට සහ ඉඩගම් මායිම්වල සිට මීටර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකෙන ලද 

ගහෝ සැලසුම් කෙන ලද මහලකි.  බිම් මට්ටටගම් සිට 1/3 ක ගකාටසක් 

ගපාගළාගවන් මුපිට තිගබන අවස්ථාවක එම පුේ මහල භාවිතාවන් 

සඳහා ගයාදාගත හැකි අතෙ, එහි අවම උස පහත සඳහන් පරිදි ගේ.  

 පුේ මහල සම්ූර්ණගයන්ම බිම් මට්ටටගමන් පහළ ඇති විට එහි 

භාවිතයන් වන්ගන් ගබඩා  පහසුකම්, වාහන නැවුම් හා 

අගනකුත් උපගයෝගිතා ගස්වාවන් සඳහා අවම උස මීටර් 2.6 ක් 

ගේ.    

  පුේ මහල ඉහත භාවිතයන්ට හැෙ ගවනත් භාවිතයන් සඳහා 

ගයාදා ගන්ගන් නම්, ඒ සඳහා අධිකාරිය නියම කෙනු ලබන 

ගකාන්ගේසි සහ නියමයන්ට අනුකූලව නිර්ගේශයන් ලබාගත 

යුුය.  

(අ) සාප්පු, කාර්යාල, වාණිජ ගගාඩනැගිලි, නිෂ්පාදන යන්ගත්රෝපකෙණ  

කාමෙ ගහෝ එවැනි කාර්ය සඳහා ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන්ගන් නම්, 

මීටර් 3 කට සීමා විය යුුය. 

 
වාහන නතර 

කිරීකම් ප්රකේශවල 

වාසි උස 

(9) 7 සහ 8 වන ගේදවල ඇුළත් විධිවිධාන ගකගස් වුවද ප්රධාන වශගයන් 

වාහන නතෙ කිරීගම් පෙමාර්ථය සඳහා ප්රගයෝජනයට ගනු ලැබූ ගහෝ 

ප්ර ගයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කෙන ලද ගගාඩනැගිේලක ඕනෑම 

ගකාටසක අවම වාසි උස සීලිමක, බාේකවල,  නලවල, ජලනිකුු 

ශීර්ෂවල, ගස්වා නලවල, ආගලෝක පේධති, නිෙවුරු සහ එවැනි ගේවල 

යටි පැත්තද  ඇුළුව මීටර් 2.2 ට අඩු ගනාවිය යුුය. 

 

තරප්පු හා ඇතුල් 

මංවල පළල හා 

උස 

38.  i.     29 වන නියමය අනුව ඉදිකෙන ලද යම් ඉදිකිරීමක් ආවෙණික පිය මඟක 

උස මීටර් 2.8 කට අඩු ගනාවිය යුුය.  ගමම උසට පහළින් පහත සඳහන් 

අයිතමයන්ගේ යටි පැත්ත පියමගගහි ඇතිරීමට ඉහළින් මීටර් 2.5 කට 

අඩු ගනාවන්ගන් නම්, එම අයිතමයන් පමණක් ඉදිරියට ගනො තැබිය 

හැකිය. 

                   (අ)    බාේක 

                   (ආ)   තෙප්පු ගපළ හා තෙප්පු ගපළ නැවුම් 
                   (ඇ)   තිෙ  



 71 

                   (ඈ)   සංඥා පුවරු හා ප්රචාෙක දැන්වීම් 

 

       ii.   යම් තෙප්පු ගපළක ගහෝ ආවෙණිත පියමගක නිර්බාධිත පළල  සඳහා 8 

වන උපගේඛනගේ නිගයෝගයන්ට අනුකූල විය යුුය. 

 

වායුසමීෙරණ 

යාන්ිෙ සංවාතන 

කහෝ ගිනි 

ආරක්ෂණ 

පේධතියක් සවි 

කිරීම, පුළුල් කිරීම 

කහෝ කවනස් කිරීම  

39. වර්ග අඩි 4000 ට වැඩි සියළු ඉදිකිරීම් සඳහා සහ අධිකාරිය විසින් නියම කෙනු 

ලබන අවස්ථාවලදී ගිනි ආෙක්ෂණ සහතිකයක් ලබාගත යුුය. යම් 

ගගාඩනැගිේලක ගහෝ එහි ගකාටසක යම් වායුසමීකෙණ, යාන්ත්රික සංවාතන 

ගහෝ ගිනි ආෙක්ෂක පේධතියක් සවිකළ යුු නම්, එවැනි යම් පේධතියක් පුළුේ 

කළයුු ගහෝ ගවනස් කළයුු නම්, අවස්ථානුකූලව එම සවි කිරීගම්, පුළුේ 

කිරීගම් හා ගවනස් කිරීගම් පිරිසැලැස්ම ගහෝ සවිසත්ෙ සැලසුම්, සවි කිරීම්, 

පුළුේ කිරීම් ගහෝ ගවනස් කිරීම් කිරීමට මත්ගතන් අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

පුේගලයාගගන් ලබාගත් සහතිකයක්ද සමඟ එම පේධතිය සවි කිරීමට, පුළුේ 

කිරීමට ගහෝ ගවනස් කිරීමට නියමිත ගගාඩනැගිේගේ සැලසුම් 17 වන නියමය 

යටගත් සපයා තිබුණද, අනුමැතිය සඳහා අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළයුුය. 

 

යාන්ත්රිකව ආගලෝකය හා වාතාශ්රය සපයන අවසථ්ාවක ගගාඩනැගිේගේ 

මහේහි වර්ග ප්රමාණගයන් 1/3 කටවත් ස්වාභාවික ආගලෝකය හා වාතාශ්රය 

සැපගයන ගලස සැලසුම් කළයුුය. 

 

      නමුත්  ගපාළව යට සිදු කෙනු ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා 100% යාන්ත්රිකව 

ආගලෝකය හා වාතාශ්රය සැපයිය යුු අතෙ, අවශය පරිදි ස්වයංක්රීය ශේද 

පාලනය කෙන ලද ගජනගර්ටර් ගයාදාගනිමින් හදිසි විදුලි බිඳවැටීම් සඳහා 

අතිගර්ක පහසුකම් සැලසිය යුුය.  100% කෘතිම සංවාතනය ලබාගන්නා 

ෙසායනාගාෙ, ශීත කාමෙ, වැසිකිළි හා නාන කාමෙ සඳහා ස්වයංක්රීයව 

ක්රියාත්මක වන විදුලිජනක යන්ත්ර සවිකළ යුුය.  

 
 

කන්වාසිෙ 

ොමරයක් සඳහා 

යාන්ිෙ සංවාතන 

සැපයීම 

40.   (1) යම් ගගාඩනැගිේලක වා සැකසීම, යාන්ත්රික සංවාතනය ගහෝ කෘතිම 

ආගලෝකකෙණයක් සවි කෙන ගහෝ සවි කිරීමට අදහස් කෙන 

අවස්ථාවක;                 

                (අ)  එගස් සවි කිරීම, ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ එහි ගකාටසක පදිංචිගේ ඇති 

විගශ්ෂ ස්වරූපය සැලකිේලට ගනිමින් ගමම නියමයන්හි  අදාළ 

විධිවිධාන හා අනුකූල වන්ගන් නම් සහ  

                (ආ) ගගාඩනැගිේගේ අයිතිකරු වා සැකසීගම් ඒකකය, යාන්ත්රික 

සංවාතන පේධතිය ගහෝ කෘතිම ආගලෝකය තවදුෙටත් පාවිච්චි 

ගනාකෙන විටදී ගමම නියමයන්හි අදාළ අගනකුත් විධිවිධානය හා 

මුළුමනින්ම  එකඟ වන බවට සහතික ගවමින් ගන්වාසික ගනාවන 

ගගාඩනැගිේගේ අයිතිකරු අධිකාරියට ගපාගොන්දුවී, ඒ සඳහා 



 72 

අවශය ඉඩකඩ පහසුකම් සපයා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන් විසින් 

සහතික කෙ ඇත්නම් ස්වභාවික ආගලෝකයට සංවාතනයට අදාළ 

ගමම නියමයන්හි විධිවිධාන අධිකාරිගේ අභිමතය පරිදි  සාධාෙණ 

යැයි හැ ගේ නම්, අත්හැෙ දැමිය හැකිය.  නැතගහාත් ගවනස් කළ 

හැකිය. 
 

        (2) පැයකට අවම වශගයන් වා ගවනස්කම් 3 ක් සපයමින් යාන්ත්රික ක්රමවලින් 

පිරිසිදු වාතය ලබාගන්නා, ගන්වාසික පෙමාර්ථ සඳහා පාවිච්චි කෙනු 

ලබන කාමෙයක, ස්වභාවික සංවාතනය ප්රභවයන්හි විවෙ ප්රගේශය 

අවස්ථානුරූපව 22 වන නියමගේ “අ” සිට “ඇ” ගේදවල නිශ්චිතව දක්වන 

ප්රමාණගයන් අඩක් දක්වා අඩු කළ හැකිය.  එගහත් එය කවෙ විගටකවත් 

වර්ග මීටර් 0.5 ට වඩා අඩු ගනාවිය යුුය. 

 

යාන්ිෙව 

සංවාතනය 

ෙළයුතු අකනක් 

ොමර 

41.  40 වන වගන්තිගේ (2) වන ගේදගේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති ආකාෙගයන් හැෙ; 

        (අ)  ගමම නියමයන් යටගත් ස්වභාවික සංවාතනය සඳහා අදාළ අවශයතා 

ගනාසපුෙන ලද සෑම කාමෙයකටම තෙප්පු ගපළකටම, ආලින්දයකටම 

ගහෝ ප්රගේශ ශාලාවකටමත්, 

        (ආ) අන් අවස්ථාවලදී ගමම නියමයන්ගේ ගවනත් විධිවිධානවලට අනුකූලව 

ගහෝ අවස්ථානුරූපව අධිකාරියට අවශය පරිදිත් යාන්ත්රික සංවාතනය 

සැපයිය යුුය.    

     
වා සැෙසුම කහෝ 

කවනත් සංවාතන 

පේධතියක් සඳහා 

සැලසුම්  

42. (අ)  වා සැකසුමක්, යාන්ත්රික සංවාතනයක් ගහෝ ගවනත් සංවාතන පේධතියක් 

සවි කිරීම, පුළුේ කිරීම ගහෝ ගවනස් කිරීම සඳහා වන සැලසුම් අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් පිළිගයල ගකාට ගමම නියමයන්ගේ 

අදාළ විධිවිධානවලට අනුකූලව අනුමැතිය සඳහා අධිකාරිය ගවත 

ඉදිරිපත් කළ යුුය.   

         (ආ) ගගාඩනැගිේගේ උස මහේ 5 ක් ගහෝ මීටර් 15 ක් ඉක්මවන්ගන් නම්, 

ගසෝපාන    සඳහා හා යාන්ත්රික ආගලෝක හා වා සැකසීම පිණිස හදිසි 

අවශයතා විදුලි ජනක හා සම්ගේෂණ ස්ථානගත කළයුුය. 

 

ජලසම්පාදනය  ජලසම්පාදනය හා පල්කදෝරුව 43.  1. සෑම ගගාඩනැගිේලක්ම පවත්නා ගපාදු ජලසම්පාදන පේධතියකට සම්බන්ධ 

වන ආෙක්ෂිත ජලසම්පාදන පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුුය. 

 

        2. ගපාදු ජලසම්පාදන පේධතියකට සම්බන්ධ කිරීමට ගනාහැකි අවස්ථාවලදී 

ගපෞේගලික ප්රභවයක් හා සම්බන්ධ පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුුය. 

 

        3. ගගාඩනැගිේගේ පිහිටීම සහ ප්රගේශගේ අගනක් බිම් සලකුණු සැලකිේලට 

ගැනීගම්දී ජලසම්පාදනය විධිමත් ගනාවන බව අධිකාරියට හැඟීයන 

අවස්ථාවක ඒ අවස්ථාගේදී නිශ්චිතව සඳහන් කෙනු ලැබිය හැකි ධාරිතාවක් 

සහිත ජලය ගබඩා කිරීගම් ටැංකිද අවශය ජලනල සෑම 

ගගාඩනැගිේලකටම සැපයිය යුුය. 
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         4.  (අ)   පානීය ජලය සැපයීම සඳහා පාවිච්චි කෙනු ලබන ළිඳක්, ගවෙ වලක 

සිට ගහෝ ූතික ටැංකිගයහි ගපඟවුම් වලක සිට මීටර් 15.0 කට අඩු 

දුෙකින් ගනාපිහිටිය යුු අතෙ, මායිගම් සිට අවම වශගයන් මීටර් 1 ක 

දුෙක් තබා  ඉදිකිරීම් කළ යුුය. 

               (ආ)  නල ජලය ගනාමැති ප්රගේශයකදී  වුවත් ගවෙ වලකින් ගහෝ ගපඟවුම් 

වලක ූතික ටැංකියකින් මීටර් 10 ක් ඈතින් සථ්ානගත කිරීම 

සුදුසුකම්ලත් භූ විදයාඥගයකුගේ ගහෝ අදාළ ප්රගේශගේ ගසෞඛය 

වවදය නිලධාරියාගේ නිර්ගේශ මත සලකා බැලිය හැකිය. 

                (ඇ) ගපාදු නල ජල සම්පාදන පේධතියක් සවි කෙනු ලැබ නැති ප්රගේශවල 

ගහෝ ක්රියාත්මක වන එවැනි ගයෝජනාවක් ගනාමැති ප්රගේශවල බිම් 

කට්ටටිගේ අවම වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250 ක් විය යුුය. 

                (ඈ) නල ජලය ගනාමැති ප්රගේශවල සහාධිපතය ගේපළ සඳහා 

පිරිපහදුවක් තැනිය යුු අතෙ, ඒ සඳහා මධයම පරිසෙ අධිකාරිගේ 

සහ ජලාපවහන මණඩලගේ අනුමැතිය ලබාගත යුුය. 

                (ඉ) ඉඩම් අනුගබදුමකදී අදාල ඉඩගමහි ප්රමාණවත් පරිදි භූගත ජලය 

පවතීද යන්න පරිගභාජනයට සුදුසු ද යන්න ජල සම්පත් හා ජල 

කළමනාකෙණ මණලගේ නිර්ගේශය ලබාගත යුුය 
 

සනීපාරක්ෂෙ 

පහසුව 

44.  1.  සෑම වාසසථ්ාන ඒකකයකට අඩු තෙමින් එක් දිය වැසිකිළියක්වත් තිබිය 

යුු අතෙ, ගවනත් සෑම ගගාඩනැගිේලකටම ප්රමාණවත් සංඛයාවකින් දිය 

වැසිකිළි, කැසිකිළි, ගදවුම් භාජන සහ ගවනත් සනීපාෙක්ෂක පහසුකම් 

සපයනු ලැබ තිබිය යුුය.   සැපයිය යුු දිය වැසිකිළි, ගදවුම් භාජන සහ 

ගවනත් සනීපාෙක්ෂක පහසුකම් සංඛයාව 6 වන උපගේඛනගේ “ඇ” 

ආකෘතිය පරිදි විය යුුය. 

 

හරිත කගාඩනැගිලි 

සහතිෙෙරණය 

සඳහා ලියාපදිංචි 

වීම 

45. (1) හරිත සංකේපය අනුව සංවර්ධන බලපත්රය ලබාගැනීම සඳහා ගගාඩනැගිලි 

සැලසුම් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කෙන අවස්ථාගේදී වර්ග මීටර් 1000 ට 

වැඩි සියළු ොජය හා අර්ධ ොජය ගගාඩනැගිලි හා වර්ග මීටර් 2000 ට වැඩි 

සියළුම ගගාඩනැගිලි සඳහා හරිත සහතිකය (Privisional Green 

Certificate)  ලබාගැනීමට කටයුු කළ යුුය. 
   

විධිමත් 

සැලසුම්ෙරණ 

අනුමැතිය 

46.  (1)  සෑම සංවර්ධන අවසෙපත්රයක්ම ලිඛිත විය යුු අතෙ, එය එහි විසත්ෙ  

සීමාවන්ට  හා ගකාන්ගේසිවලට යටත් විය යුුය. 

        (2)  විධිමත් ලිඛිත අවසෙය නිකුත් කෙනු ලබන්ගන් අවසන් සැලසුම්  නිසි 

පිළිගවලින් තිබීගමන් හා අදාළ ගාස්ු ගගවීගමන් පසුවය. 

         (3) ගමම අවසෙ පත්රගේ වලංගු කාලය වර්ෂයකට සීමාවන අතෙ, 

අයදුම්කරුගේ ඉේලීම  මත හා ඉදිකිරීම් ආෙම්භ කෙ ඇත්නම්, එම 

වලංගු කාලය වසරින් වසෙ තවත් වසෙ 2 ක උපරිමයක් දක්වා දීර්ඝ කළ 

හැක. ගම් සඳහා I උපගේඛනගේ “ඊ” අයදුම්පත මගින් ඉේලීමක් 
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අධිකාරිය ගවත ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

                තවද අනුමැතිය ලබා ප්රථම වසෙ ගදක ුළ ඉදිකිරීම් අෙඹා ගනාමැති නම් 

නව බලපත්රයක් ලබාගත යුුය. 

       (4)  ඉදිකිරීම් කටයුු සිදු කෙගගන යන කාලය අතෙුෙ අදාළ ඉදිකිරීම් 

අනුමත සැලැසම්ට අනුකූලව සිදු කෙන බවට තහවුරු කෙ ගැනීම සඳහා 

අධිකාරියට අවශයවූ විගටක  පැමිණ පරීක්ෂා කිරීමට බලතල හිමි 

වන්ගන්ය. 

 

කගාඩනැගිලි වැඩ 

කහෝ යම් 

සංවර්ධන 

ෙටයුත්තක්  

ෙරකගන යාකම්දී 

සිුවන වැරදි 

47.   (1)  යම් ගගාඩනැගිලි වැඩක් ගහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් අෙඹනු ලැබ 

ඇති, කෙගගන  යනු ලැබ ඇති ගහෝ යළි අෙඹනු ලැබ ඇති පරිශ්රයක 

අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු ගහෝ සංවර්ධකයකු; 

             (අ) 15 වන නියමයන් හා විධිවිධානවලට අනුකූලවීම උේලංඝනය 
කෙන්ගන් නම් සහ 

             (ආ)  එම සංවර්ධන කටයුු සඳහා වන සැලසුම් ගහෝ සැලසුම් පිළිගයල 

කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාගේ ගස්වය ගනාලබා යම් 

ගගාඩනැගිලි වැඩක් ගහෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් ආෙම්භ කිරීම, 

කෙගගන යාම ගහෝ යළි ආෙම්භ කිරීම කෙන්ගන් නම් ගහෝ 48 වන 

නියමගේ (ඇ) ගේදගේ විධිවිධානවලට අනුකූලව එම සංවර්ධන 

කටයුු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 83 වන නියමගේ (1) වන ගේදය 

යටගත් පත් කෙනු ලැබූ ගවනත් අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්ගතකුගේ ගස්වය ගනාලබා අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාගේ 

ගස්වය  නවතනු ලබන්ගන් නම්,  ගමම නියමය යටගත් යම් වෙදකට 

වෙදකරු විය යුුය. 

        (2) ගමම නියමගේ විධිවිධාන යටගත් වෙදකට වෙදකරු වන අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු  ගහෝ සංවර්ධකයකු වෙදකරු කෙනු ලැබීගමන් පසුව, 

නීතිගේ 28 වන වගන්තිගයන් නියම කෙනු ලැබ ඇති දණඩනයකට 

යටත් විය යුුය. 

 
අපවහනය 48. සියළු පේගදෝරු හා අපවිත්ර ජල පිටවීගම් මාර්ග පවත්නා පේගදෝරු 

පේධතියකට සම්බන්ධ කළයුු අතෙ, යම් විගශ්ෂිත අවස්ථාවන්හිදී 

පේගදෝරුව හා අපවිත්ර ජලය ගපාදු පේගදෝරු පේධතියකට සම්බන්ධ කිරීමට 

මත්ගතන් ඒවා පිළිගත හැකි ප්රමිතියකට ගගන ඒම සඳහා ූර්ව 

ප්රතිකාර්යනයක් කිරීමට අධිකාරියට අවශය විය හැකිය.  

 

             (අ)  ගපාදු පේගදෝරු පේධතියක් ගනාමැතිවිට ගහෝ ගපාදු පේගදෝරු 

පේධතියකට පිටවීගම් මාර්ග සම්බන්ධ කළ ගනාහැකි බව 

අධිකාරිගේ මතය වන කේහි පේගදෝරුව ගවෙ වලක් ගහෝ ූතික 

ටැංකියක් මගින් බැහැෙ කළ යුුය. 
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             (ආ) ගපාදු පේගදෝරු බැහැෙ කිරීගම් පේධති ගනාමැති හා ඇසුරුම් 

ප්රතිකාර්යන පිරියත සැපයීමට අදහස් කෙ ගනාමැති ප්රගේශවල පිහිටි 

නිවාස   ගයෝජනා ක්රම සම්බන්ධගයන් වූ විට, ගපාදු ූතික ටැංකි හා 

ගපඟවුම් වලවේ එක් එක් නිවාස ගපාකුෙකට එකක් වශගයන් 

සැපයිය යුුය.  එනමුදු එවැනි නිවාස ගපාකුෙක තිබිය යුු නිවාස 

ඒකක සංඛයාව උපරිම වශගයන් 5 කට සීමා කළ යුුය.  ගකගස ්

ගවතත් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින් විකේප වැඩපිළිගවලක් 

ගයෝජනා කෙන්ගන් නම් අධිකාරියට එය සලකා බැලිය හැක.  

එගහත් නිවාස ඒකක සංඛයාව 15 කට වඩා වැඩිවන විට ූර්ව 

ප්රතිකාෙකයක් ස්ථානගත කළයුු වන අතෙ, පිළිගත් ප්රමිතියකට 

අනුකූලව ඉන් බැහැෙ කෙනු ලබන ඝන හා දියෙ ද්රවය මුදාහැරීම 

සඳහා සුදුසු වැඩපිළිගවලක් ගයදිය යුුය.  

 

             (ඇ)   ගපඟවුම් වලක් මාර්ගගයන් අප ජලය සුදුසු ගලස බැහැෙ කළ යුුය. 

 

වැසි දිය 

ෙළමණාෙරණය 

හා ජලය  

බැසයාම. 

49. වැසි ජලය රැස් කිරීම සහ වහලගේ ගපාගළාවට එක එේගේ පතිත වන වැසි 

ජල ප්රමාණය අවම කිරීම අෙමුණු ගකාට සියළුම ආකාෙගේ පැතලි, වක්ර, 

තනි, ගදපළ ගහෝ සිේපළ වහලවලට සවි කෙනු ලැබ, සුදුසු ප්රමාණවලින් 

සකසා ඇති පීලි,  ජලය ගනාෙඳන ආනතියක් සහිතව නල සහ ආශ්රිත 

ගකාටස්වලින් කාන්දුවීම ගහෝ පිටාෙ ගැලීම වැළගකන අන්දමට, දැනට 

පවත්නා සහ ගයෝජිත සෑම ගගාඩනැගිේලක් ඉදිවිය යුුය.   ස්වභාවික 

පිහිටීම අනුව එම ජල බස්නා මාර්ගවලට අවහිෙ ගනාකෙ ඉදිකිරීම් සිදු කළ 

යුුය. 

    ස්වභාවික පිහිටීම අනුව එම ජලබස්නා  මාර්ග අවහිෙ කිරීගමන් ගතාෙව    

ඉදිකිරීම් සිදුකළ යුුය. 

 

           (1)   වැසි ජලය බැහැෙ කිරීම සම්බන්ධගයන් පහත දැක්ගවන දෑ නීති විගෙෝධී 

වන්ගන්ය. 

                 (අ)     වහලගයන් සෘජුවම වීි කාණුවට බැහැෙ කිරීම. 

                 (ආ)   ූතික ටැංකියක දිය බස්නා වලකට / ප්රතිගෙෝපණ ගහෝ   ගපාදු 

කැලි කසල අපවහන පේධතියකට ගහෝ සම්බන්ධ කිරීම. 

                 (ඇ)    යාබද භූමියකට මුදාහැරීම. 

          (2) ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ යාබද ගගාඩනැගිලිවල බිත්තිවලට ගහෝ 

අත්තිවාෙමට ගතතමනය උො ගනාගන්නා ආකාෙගයන් සිදු විය යුුය. 

          (3)  රැස් කෙනු ලබන ජලය, ජල රැඳවුම් ගදසට ගයාමු කළයුුය.  අවශය 

සමුලිත වැසි ජල රැඳවුම් සඳහා සංවර්ධනකරු එකඟ විය යුුය. 

          (4) අවම වැසි ජල රැඳවුම් සපුොලීගමන් පසු අතිරික්ත ජලය වීි කාණුවට 
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ගහෝ අනුමත පිටාෙයකට ගහෝ මුදාහැරිය හැකිය. 

 ගැසට්ට අංක: 1597/8- 2009.04.17 දිනැති ගැසට්ට නිගේදනගේ VII වන 

උපගේඛනගේ සඳහන් නිගයෝගවලට  අනුකුල වියයුුය. 
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ඝන අපද්රවය 

බැහැර කිරීම 

50. යම් පරිශ්රයක් ඇුළත ගහෝ යම් ප්රසිේධ ස්ථානයක උත්පාදනය වන අපද්රවය 

මහජනතාවගේ ගසෞඛයයට ගහෝ පරිසෙයට අනුරු වන ආකාෙයට එකු කිරීම 

ගහෝ බැහැෙ කිරීම ගනාකළ යුුය. හඳුනාගගන ඇති කිසිඳු අපද්රවයයක් 

මහජනතාවගේ ප්රගයෝජනය සඳහා අදහස් කෙනු ලබන ප්රගේශයකට ගහෝ ගතත් 

බිමකට ගහෝ පාරිසරික වශගයන් සංගේදී ගවනත් ප්රගේශයකට ගහෝ දැමීගමන් 

බැහැෙ කිරීම ගනාකළ යුුය.  (අංක: 1459/20 දෙණ 2006 අගගෝස්ු මස 23 

වන දින ගැසට්ට නිගේදනයට අනුව) 

 

ගපාදු ගගාඩනැගිලි ඉදිකිරීගම්දී ඉහත අවශයතාවයන්ට අනුකූලව වැසිකිළි 

අවශයතාවයන්  කාර්ය මණඩලයට හා ගපාදු ජනයාට ගවන් ගවන් වශගයන් 

භාවිතයට ගවන් කළ යුුය.   මහේ 5 ක් ගහෝ ව.අ. 3000 ට වැඩි ගන්වාසික  

ගගාඩනැගිලි හා වර්ග අඩි 4000 ඉක්මවන ගන්වාසික  ගගාඩනැගිේලක් 

ඉදිකෙන අවස්ථාවන්හිදී  අපද්රවය බැහැෙ කිරීම සඳහා ගපාදු ස්ථානයක් ගහෝ 

අධිකාරියට පිළිගත හැකි ගවනත් යම් පියවෙක් අනුගමනය කළ යුුය.   

 

විුලි හා ජල නල 

වැඩ 

51. යම් ගගාඩනැගිේලක ගහෝ පරිශ්රයක සියළු විදුලි හා ජලනල වැඩ තත් කාර්යය 

සඳහා අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින් කළයුු අතෙ, ගමම වැඩ එවැනි 

ගගාඩනැගිේලක ගහෝ පරිශ්රයක් ුළ උපරිම ආෙක්ෂාව හා සනීපාෙක්ෂක 

තත්ත්වය සහතික කිරීම සඳහා අධිකාරියට අවශය විය හැකි ප්රමිතිවලට සහ 

පිරිවිතෙයන්ට අනුකූල විය යුුය. 

 

 

 

අනුකූලතා 

සහතිෙය  

IV  කොටස 

අනුකූලතා සහතිෙය සම්බන්ධ කරගුලාසි 

52. (1)  (අ)  නීතිගේ 8  වගන්තිය යටගත් අනුකූලතා සහතිකය සඳහා කෙනු ලබන 

සෑම ඉේලීමක්ම 1 වන උපගේඛනගේ සඳහන් “ඈ” ආකෘති පත්රය 

මගින් අධිකාරිය ගවත ඉදිරිපත් කළයුුය.   ගමය අන්තර්ජාල 

පහසුකම් හෙහා පහත ගවේ අඩවිය ඔස්ගස් අයදුම් කළ හැක.   

                 www.applicationuda.lk  

         (ආ)  අදාළ ගාස්ු 5 වන උපගේඛනයට අනුකූලව ගගවිය යුුය. 

 
ඉඩම් අනුකබුම්       (2) අනුකූලතා සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ථාගේදී ඉඩම සංවර්ධනය කිරීගම්දී 

නිකුත් කළ ගකාන්ගේසි ලිපිගේ සඳහන් සියළු අවශයතා සම්ූර්ණ කෙ 

තිබිය යුුය.  

 

http://www.applicationuda.lk/
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              ඉඩමක සංවර්ධනයක් ගහෝ ඉඩමක උප ගබදීමක් සම්බන්ධගයන් වූ විට, 

i. අදාළ වන්ගන් නම්, උප ගබදීම අනුමත කෙනු ලැබූ සැලැස්මට ගහෝ 

අවසෙ පත්රයට අනුකූලව කළ බවට බලයලත් 

මිනින්ගදෝරුවෙගයකුගගන් සහ නගෙ සැලසුම්කරුගගන් ලබාගත් 

සහතිකයක්ද, 

ii. පාෙවේ  හා ගබෝක්කු තැනිම වැනි සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ 

ඉංජිගන්රු  වැඩ අයත් වන අවස්ථාවන්හිදී වෙලත් ගහෝ ලියාපදිංචි 

සිවිේ ඉංජිගන්රුවකු විසින් ගහෝ ආණඩුව විසින් ඉංජිගන්රුවකු 

වශගයන් ගස්වගේ ගයදවීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති 

තැනැත්තකු විසින් සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලසුම්, පිරිවිතෙ සහ 

අවසෙ පත්රයට අනුව ඔහුගේ අධීක්ෂණ කටයුු කෙගගන යනු ලැබ 

ඇති බවට සහතිකයක්ද,  

 

සම්ූර්ණ ෙරන 

ලද 

කගාඩනැගිල්ලෙ 

පදිංචිවීමට 

කපරාතුව 

අයිතිෙරු, 

පදිංචිෙරු කහෝ 

සංවර්ධනෙරු 

විසින් ෙළයුතු 

රාජොරි 

 

53. අනුමත කෙනු ලැබූ සැලැස්මට අනුව යම් ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක් 

සම්ූර්ණ කිරීගමන් පසු අයිතිකරු, පදිංචිකරු ගහෝ සංවර්ධනකරු විසින් 

       (අ)  නව ගගාඩනැගිේලක් නම් එහි ගහෝ එහි ගකාටසක පදිංචිවීම සඳහා 

අනුකූලතා සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහාද, 

       (ආ) ගමම නියමය යටගත් අනුකූල විය යුු සැලැස්ගමන් ගහෝ සැලසුම්වලින් 

සුළු වශගයන් ගවනස්වීම නිසා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීමට 

ගනාහැකි වූ විට, ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ ඉන් ගකාටසක් තාවකාලිකව 

පදිංචිවීමට බලපත්රයක් ලබාගැනීම සඳහාද ඉේුම් කළයුුය. 

 

       (ඇ) ගගාඩනැගිේගේ ගකාටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකය 

ලබාගැනීගමන් පසුව වුවද සංවර්ධන බලපත්රය මගින් ලබාගත් 

අනුමැතියට අනුව එය වලංගුව පවතින්ගන් නම් සාමාන් ය පරිදි ඉතිරි 

ගකාටස්වල ඉදිකිරිම් කටයුු කෙගගන යා හැකිය. 

 
 

පදිංචිවීම සඳහා 

වන අනුකූලතා 

සහතිෙය 

54. 18 වන නියමගේ විධිවිධානවලට අනුව ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි ගකාටසක් 

ගහෝ ගවනත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සම්බන්ධගයන් අනුමත කෙන ලද 

ගගාඩනැගිලි සැලසුම් සම්බන්ධ අධිකාරියට සෑම සහතිකයක්ම හා වාර්තාවක්ම 

ඉදිරිපත් කෙනු ලැබ ඇති විට ගගාඩනැගිේලක   එහි ගකාටසක් ගහෝ ගවනයම් 

සංවර්ධන කටයුුවල නිෙතවීම සඳහා  අනුකූලතා සහතිකයක් අධිකාරිය විසින් 

ලබාදිය හැකි අතෙ, එම සහතිකය සමඟ පහත සඳහන් කරුණු සැපයිය යුුය. 
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           (1)  සැලැස්ගම් ගහෝ සැලසුම්වල ගපන්වන ලද සියළු අවශයතා සහ 83 

වන  නියමගේ (ඇ) ගේදය යටගත් ගගාඩනැගිේගේ,  එහි ගකාටසක 

ගහෝ ගගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්ම පිළිගයල කළ අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට ගහෝ තැනැත්තන්ට අධිකාරිය විසින් ගදන 

ලද සියළු ලිඛිත විධානයන්ට ඔවුන් අනුකූල වී  ඇති බවත්, ඒ බවට 

අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාගගන් ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් 

කෙන බවත්,  

          (2)  ගමම නියමයන් යටගත් ගගවිය යුු සියළු ගාස්ු ගගවා ඇති බවත්,   
 

 

 
         

                  (අ)  ගගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධගයන් අවශය වන්නා වූ 

සහතික නම්, 

i. සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලැස්මට හා අවසෙ පත්රයට 

අනුව ඔහුගේ අධීක්ෂණය යටගත් කෙගගන යනු ලැබ 

ඇති බවට ලියාපදිංචි ගහෝ වෙලත් ගෘහ නිර්මාණ 

ශිේපියකුගගන් ගහෝ ආණඩුව විසින් ගෘහ නිර්මාණ 

ශිේපිගයකු වශගයන් ගසව්ගේ ගයදවීම සඳහා තීෙණය 

කෙ ඇති සුදුසුකම් ලබා ඇති තැනැත්ගතකුගගන් 

ලබාගත් සහතිකයක්   
 

 ii. ගගාඩනැගිලි වැඩවල හැටුම් මූලිකාංග අනුමත 

සැලසුම්වලටත්, අවසෙ පත්රයටත්, අනුකූලව හා 

අධිකාරියට ඉදිරිපත් කෙන ලද පිරිමැවුම්වලට එකඟව 

ඔහුගේ අධීක්ෂණය යටගත් සිදු ගකරුණු  බවටත් සහ 

ගගාඩනැගිලි වුහමය වශගයන් ආෙක්ෂාකාරී බවටත් 

වෙලත් ගහෝ ලියාපදිංචි සිවිේ ඉංජිගන්රුවකුගගන් 

ගහෝ ආණඩුව විසින් ඉංජිගන්රුවකු වශගයන් ගස්වගේ 

ගයදවීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති 

තැනැත්ගතකුගගන් ලබාගත් සහතිකයක්. 

 

iii. ගගාඩනැගිේගේ යාන්ත්රික, විදුලි, ජලාපවහන, 

වායුසමීකෙණ ගහෝ ගවනත් සම්බන්ධිත වැඩ  සඳහා 

අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන්ගගන් එකී වැඩ 

ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණය යටගත් හා අධිකාරියට අවශය 

විය හැකි ආකාෙගයන්  අනුමත සැලසුම් හා 

පිරිවිතෙයන්ට අනුකූලව කෙගගන යන ලද බවට 

සහතික්ද ගේ. 
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 iv. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ  ගෙගුලාසිවලට  

අනුකූලව අනුමත කෙන ලද  වර්ග අඩි 6000 ට වැඩි 

සියළු ඉදිකිරීම්,  ගෙගුලාසිවලට අනුකූලව 

ඉදිකෙන්ගන්ද යන්න පසුවිපෙම් කිරීම සඳහා එම 

ගගාඩනැගිලි අනුමත කළ දින සිට වසෙක් ඇුළත 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගයන් පසුවිපෙම් 

වාර්තාවක් ලබාගගන ඉදිරිපත් කළයුුය. තවද, 

වසෙක් ඇුළත ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට ගනාහැකි 

අවස්ථාවලදී සංවර්ධන බලපත්රය දීර්ඝ කෙන කාලය 

අනුව පසුවිපෙම් සහතිකයද  නැවත ලබාගැනීමට 

ඉේුම් කළ යුුය.   එවැනි ගගාඩනැගිලි සඳහා 

අනුකූලතා සහතික ලබාගැනීගම්දී පසුවිපෙම් වාර්තාව 

අනිවාර්යය වන අතෙ, එගස් ගනාමැති නම්, 5 වන 

උපගේඛනගේ සඳහන් ගස්වා ගාස්ුවකට යටත් විය 

යුුය.    

 

අධිොරිය විසින් ෙරනු 

ලබන පරීක්ෂාවන් 

55.  (1) සභාපති විසින් ගහෝ ඔහුගේ බලයලත් නිගයෝජිතයා විසින් යම් 

ගගාඩනැගිේලක පදිංචිය සඳහා හා ඉඩමක් වන අවස්ථාගේදී 

පාවිච්චිය සඳහා 54 වන ගෙගුලාසිය යටගත් අනුකූලතා සහතිකයක් 

නිකුත් කිරීමට මත්ගතන්, යම් ගගාඩනැගිලි කාර්යයක් කෙගගන යනු 

ලබන  කවෙ අදියෙකදී ගහෝ නීතිගේ සියළු විධිවිධානවලට සහ ගමම 

නියමයන්ට අනුකූලදැයි නිගමනය කිරීගම් සහ  අනුමත කෙන ලද 

සැලැස්ම ගහෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් ගමම සැලසුම් ඒවා සකස ්

කෙන ලද අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාගේ ගහෝ තැනැත්තන්ගේ 

අවධානය අනුමත සැලැසග්මන් ගහෝ ගමම නියමය යටගත් ඉදිරිපත් 

කෙන ලද  සංවර්ධන කටයුත්තක ගවනත් සැලසුමකින් බැහැෙවන 

අවස්ථාවන් ගකගෙහිත්, නැතගහාත් එම සැලසුමට ගහෝ 

සැලසුම්වලට අනුකූලව සංවර්ධන කාර්යය සම්ූර්ණ ගනාකිරීම 

ගකගෙහි ගහෝ ගමම නියමගේ විධිවිධාන ගහෝ අවසෙ පත්රය ගහෝ 

සැලසුම් ගහෝ ඒවාගේ සඳහන්  හා ඔහු විසින් පිළිපැදිය යුු 

අවශයතාවයන් ගකගෙහිත් ගයාමු කිරීගම් පෙමාර්ථය සඳහාත් යම් 

ගගාඩනැගිේලකට ගහෝ ඉඩමකට ඇුළුව එය පරීක්ෂා කෙ බැලිය 

හැකිය. 
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      (2)  අධිකාරිගේ බලයලත් නිගයෝජිතයා (1) වන ගේදය යටගත් යම් 

ගගාඩනැගිේලකට ගහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්තකට ඇුේවී එය 

පරීක්ෂා කිරීමට ගපොුව එගස් කිරීමට ඇති තම බලය ලිඛිතව 

ඉදිරිපත් ගකාට හා ප්රදර්ශනය ගකාට තමා විසින්ම හඳුන්වා දිය 

යුුය. 

 

කගාඩනැගිල්ලෙ 

තාවොලිෙ පදිංචියක් 

සඳහා බලපත්රය 

56.  (1) ගගාඩනැගිේල අනුමත සැලසුමට ගහෝ සැලසුම්වලට පටහැනි වීම 

නැතගහාත් අධිකාරිය විසින් සැලැස්ගම් ගහෝ සැලසුම්වල පිටසන් 

කෙන ලද අවශයතාවයන් හා එකඟ ගනාවීම   ගහෝ  ගගාඩනැගිේල 

සම්බන්ධව වැඩ සම්ූර්ණ ගනාකිරීම නිසා ගගාඩනැගිේලක ගහෝ 

එහි ගකාටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් 

ගනාකළද එගස් පටහැනි වීම, එකඟ ගනාවීම ගහෝ සම්ූර්ණ 

ගනාකිරීම අධිකාරිගේ මතය අනුව බෙපතල තත්ත්වයක් 

ගනාවන්ගන් නම්, එය එම කාලය ුළ ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ එහි 

ගකාටසක පදිංචිවී සිටින තැනැත්තාගේ ගහෝ තැන්තන්ගේ 

සුභසිේධියට හා ආෙක්ෂාවට කවොකාෙයකින් ගහෝ අනුරුදායක 

ගනාගේ නම් අධිකාරියට එම ගගාඩනැගිේගලහි ගහෝ එහි  ගකාටසක් 

මාස හයකට  ගනාවැඩි කාලයකට තාවකාලිකව පදිංචිවීම සඳහා  

බලපත්රයක් දීම ගහෝ බලපත්රය අළුත් කිරීම කළ හැකිය. 

 

          (2)  I  වන ගේදය යටගත් අධිකාරිය විසින් සුදුසුයැයි කේපනා කෙනු 

ලබන නියමයන් හා ගකාන්ගේසි මත බලපත්රයක් ලබාදීම ගහෝ 

බලපත්රය අළුත් කිරීම කෙනු ලැබිය හැකි අතෙ, එම නියමයන් ගහෝ 

ගකාන්ගේසි කිසිවක් කඩ කෙනු ලැබූ විට එම බලපත්රය ප්රතයාදිෂ්ඨ 

කළ යුුය. 

 

කගාඩනැගිල්ලෙ 

පදිංචිය සඳහා වන 

අනුකූලතා සහතිෙකේ 

අන්තර්ගතයන් හා එය 

ප්රදර්ශනය කිරීම 

57.   (1)   ගගාඩනැගිේලක පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය ගහෝ එහි 

තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රය මගින් ගගාඩනැගිේල කවෙ 

පෙමාර්ථයක් සඳහා ඉදිකෙනු ලැබුගේදැයි යන්න සඳහන් කළයුු 

අතෙ, ගගාඩනැගිේල අගන්වාසික ගහෝ බහුකාර්ය ගගාඩනැගිේලක් 

වන කේහි සහතිකය ගහෝ බලපත්රය මගින් ; 

               (අ)  ගගාඩනැගිේල ගකාටස් ගණනාවක් ඇතිව සැලසුම් ගකාට 

අනුමත කිරීම සඳහා අෙමුණු වූ ප්රගයෝජනය ගහෝ ප්රගයෝජනද, 

               (ආ)  ගින්නක් හටගත් විට, ඉන් ආෙක්ෂා වීම සදහා පිටවීගම් මාර්ග 

කීගදගනක් සඳහාද යන්න,   සහ 

                (ඇ)   එක් එක් මහල මගින් දැරිය හැකි උපරිම අවසෙ දිය හැකි සජීවී 

භාෙයද සඳහන් කළයුුය. 
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         (2)   ගන්වාසික ගනාවන ගගාඩනැගිේලකදී පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා 

සහතිකගේ පිටපත් ගහෝ ගගාඩනැගිේගේ තාවකාලික පදිංචිය 

සඳහා වන බලපත්රයද ගගාඩනැගිේගේ සෑම මහලකම ගහෝ 

ගකාටසකම අධිකාරිය විසින් විධානය කෙනු ලැබිය හැකි 

ආකාෙගයන් ගිනි ආෙක්ෂක විධානගේ (Fire Escape Direction)  

පිටපතද බලපත්රය ප්රදර්ශනය කෙනු ලබන ගගාඩනැගිේගේ 

නියමිත මහගේ සිට ගහෝ ගකාටගස් සිට ඇති අනුමත ගිනි 

ආෙක්ෂක මාර්ගය ගහෝ මාර්ග පැහැදිලිව ගපන්වන මහේ ගර්ඛා 

සටහනද සමඟ ප්රදර්ශනය කළ යුුය.  

 

           (3)   පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය ගහෝ ගගාඩනැගිේලක ගහෝ 

එහි ගකාටසක තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රයක් සන්තක 

කෙ ගැනීගමන් එහි අයිතිකරු ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ එහි 

ගකාටසක  අනුමත සැලසුගම් ගහෝ සැලසුම්වල පිටසන් කෙනු 

ලැබිය හැකි අදාළ බලගේ ගහෝ ලිඛිත අවසෙයක ගහෝ ගවනයම් 

ලිඛිත නීතියක් යටගත් ගගාඩනැගිේලට ගහෝ එහි යම් ගකාටසකට 

අදාළ විය හැකි අවශයතාවන්ට අනුකූල වීගමන් නිදහස් කෙනු 

ගනාලැබිය යුුය. 

 

           (4)  ගගාඩනැගිේගේ ශක්තිමත්භාවය, සහතිකගේ දක්වන ලද භාෙය 

දැරීමට ගනාසෑගහන්ගන් නම් ගහෝ සහතිකගේ අවසෙ දී ඇති 

පෙමාර්ථය සඳහා ගගාඩනැගිලි ප්රගයෝජනයට ගනාගන්ගන් නම්, 

සැලසුම්කෙණ කමිටුගේ තීෙණය අනුව ගගාඩනැගිේගේ පදිංචිය 

සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය අධිකාරිය විසින් කැඳවනු ලැබීම 

ගහෝ අවලංගු කිරීම කෙනු ලැබිය හැක. 

 

            (5)  සහතිකය නිකුත් කෙන ලද අවස්ථාගේදී බලාත්මකව ගනාපැවති 

ලිඛිත නීතියකට අනුකූලවීමට ගගාඩනැගිේල අගපාගහාසත් වන 

විටදී ගගාඩනැගිේගේ පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 4 

වන ගේදය යටගත් ආපසු ගනාකැඳවිය යුුය. 

 

            (6)  ගගාඩනැගිේල ුළ ගහෝ එහි ගකාටසක ගිනි අනුරු වැඩිවීමට ඉඩ 

ඇති ගහෝ පරිසෙයට අහිතකෙ අයුරින් ගහෝ   වාහන තදබදයකට 

ගහ්ුවන අයුරින් අනුකූලතා සහතිකගේ සඳහන් පෙමාෙථය හැෙ 

ගවනත් පෙමාර්තයක් සඳහා ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි ගකාටසක් 

පාවිච්චියට ගනු ලබන්ගන්නම්, ගගාඩනැගිේගේ  ගහෝ එහි 

ගකාටසක අයිතිකරු විසින් එම පෙමාර්ථය ගැන ගහෝ අදහස ්

කෙන ලද පාවිච්චිය ගැන අධිකාරියට දැන්විය  යුු අතෙ, 
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අධිකාරිය එම පෙමාර්ථය ගහෝ පාවිච්චිය සම්බන්ධගයන් ගදනු 

ලැබිය හැකි සියළු විධානයන් හා එකඟව ගමම නියමයන් මගින් 

කළයුු යම් අවශය වන්නාවූ ගගාඩනැගිලි වැඩ ගගාඩනැගිේල 

ගහෝ එහි ගකාටසක් එම පෙමාර්ථය ගහෝ පාවිච්චිය සඳහා ගයෝගය 

වන  පරිදි සිදු කෙගගන යා යුුය. 

 

              (7) ගපෞේගලික පදිංචි නිවසක් ගනාවන ගගාඩනැගිේලක පිටවීගම් 

මාර්ගයක් ගහෝ ගගාඩනැගිේගේ තෙප්පු ගපළකට ඇති සෑම ගදාෙ 

විවෙයක්මත් සහ ගගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාෙක්ෂක 

සංග්රහයට අනුකූලව එහි සපයනු ලැබ ඇති අගනක් සියළු 

ගින්ගනන් ආෙක්ෂා වීගම් මාර්ගත්, ගිනි නිවීගම් ප්රධානියාට අන් 

අයුෙකින් අවශය වන්ගන් නම් විනා, ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි 

ගකාටසක් පාවිච්චියට ගැනීගම්දී ගහෝ පදිංචියට ගැනීගම්දී අවහිෙ 

කිරීම ගහෝ බාධා කිරීම ගනාකළ යුුය. 

 

කගාඩනැගිලි වැඩ 

සම්ූර්ණ කිරීකමන් 

පසුව සිුවන  වැරදි 

58.  යම් ගගාඩනැගිේලක ගහෝ එහි ගකාටසක් අයිතිකරු, පදිංචිකරු ගහෝ 

සංවර්ධකයා ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි ගකාටස නිවාස සංවර්ධනයක 

ගකාටසක් ගහෝ ගවනත් යම් ගගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක ගකාටසක් වන 

විටදී කිසිඳු සාධාෙණ ගහ්ුවක් ගනාමැතිව 15 වන නියමගේ විධිවිධානය  

හා 53 වන නියමගේ හා 57. (2, 6 සහ 7) ගේදයන් උේලංඝනය කෙන්ගන් 

නම් ගහෝ ඒවාට අනුකූල වීමට අගපාගහාසත් වන්ගන් නම්, නීතිය යටගත් 

වෙදකට වෙදකරු වන අතෙ, වෙදකරු කෙනු ලැබීගමන් පසුව නීතිගේ 28 

වන වගන්තිගේ විස්තෙ ගකගෙන දණඩනයකට යටත් විය යුුය. 

 

යම් කගාඩනැගිල්ලෙ 

කහෝ යම් බිම් 

ෙට්ටියෙ 

අනවසරකයන් 

පදිංචිවීම කහෝ 

ප්රකයෝජනයට ගැනීම 

59. (1) අනුකූලතා සහතිකයක් ගනාමැතිව කිසිම තැනැත්ගතකු 

ගගාඩනැගිේලක ගහෝ එහි ගකාටසක පදිංචිවීම ගහෝ ගගාඩනැගිේල 

ගහෝ එහි ගකාටසක පදිංචිය සඳහා අවසෙ දීම ගහෝ යම් ඒකාබේධ 

ගහෝ උප ගබදීමකට යටත් බිම් කට්ටටියක යම් ඉදිකිරීමක්  කිරීම 

ගනාකළ යුුය. 

 

          (2)  1 වන ගේදගේ විධිවිධාන උේලංඝනය කෙන ඕනෑම තැනැත්තකු 

1984 අංක 44 දෙණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංගශෝධිත) 

පනගත් II වන ගකාටගස්  8 වන වගන්තිය යටගත් වෙදකට වෙදකරු 

විය යුුය. 

         (3) අනුකූලතා සහතිකය ලබා ගනාගගන භාවිතා කිරීම ගහෝ ප්රගයෝජනයට 

ගැනීම වෙදක් වන අතෙ,  ඒ සඳහා ගස්වා ගාස්ුවකට යටත් වන 

අතෙ, ඊට අදාළ ගස්වා ගාස්ු ව 5 වන උපගේඛනගේ  දක්වා ඇත.  
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         (4) අනවසෙගයන් ඉදිකිරිම් කෙන ලද ගගාඩනැගිේලක් සංවර්ධන 

ගෙගුලාසි අනුව ගෙගුලාසිගත කළ ගනාහැකි නම් එම ගගාඩනැගිේල 

සම්බන්ධගයන් නීතුනුකූලව කටයුු කළ යුුය. 

 
මහජනයා රැස්වන 

කගාඩනැගිලි සහතිෙය 

60. (1)  පදිංචිකරුවන්ගේ පැටවුම පුේගලයන් පන්සියයකට වඩා වැඩිවන 

ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු ගහෝ සංවර්ධකයකු විසින් ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ එහි 

ගකාටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකයට වැඩිමනත් 

වශගයන් අධිකාරිගයන් ප්රසිේධ ගගාඩනැගිලි සහතිකයකට 

අයදුම්ගකාට එය ලබාගත යුුය.  අයිතිකරු, පදිංචිකරු ගහෝ 

සංවර්ධකයා විසින් එගස් පදිංචිවීම සඳහා බලය ගදන ප්රසිේධ 

ගගාඩනැගිලි සහතිකය ගනාලබා ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි 

ගකාටසක පදිංචිවීම ගහෝ එය ප්රගයෝජනයට ගැනීම ගනාකළ යුු 

අතෙ, ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි ගකාටසක් පදිංචිවීමට ගහෝ 

ප්රගයෝජනයට ගැනීමට අවසෙ ගනාදිය යුුය. 

          (2)    ප්රසිේධ ගගාඩනැගිලි සහතිකය එහි නිශච්ිතව සඳහන් පරිදි අවුරුදු 

පහකට ගනාවැඩි කාලයකට වලංගු විය යුුය.  තවද, එහි 

අයිතිකරු, පදිංචිකරු ගහෝ සංවර්ධකයා විසින් කෙන ලද ඉේලීමක් 

මත අළුත් කෙනු ලැබිය හැකිය.  එබඳු ඉේලීමක් කළ යුත්ගත් 

වලංගු අවසෙ පත්රය ඉකුත්වීමට ගදමාසයකට ගපොුවය. 

           (3)   පදිංචිකරුවන්ගේ පැටවුම පුේගලයන් පන්සියයක් ඉක්මවන ප්රසිේධ 

ගගාඩනැගිලි සහතිකයක් අධිකාරිය විසින් නිකුත් කිරීම ගහෝ අළුත් 

කිරිම සඳහා ගකගෙන අයදුම් පත්රය සමඟ,           

         

      (අ)  ගගාඩනැගිේලක වුහමය වශගයන් පුේගලයන් පන්සියයකට වැඩි 

පදිංචිකරුවන් සංඛයාවකගේ බෙක් දැරීමට තෙම් ශක්තිමත් බව ස්ි ෙ 

කෙමින් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්ගතකුගගන් ලබාගත් සහතිකයක්ද 

සමඟ, 

 

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

අඳින ලද ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ එහි   ගකාටසකට අයිතිකරුගේ ගහෝ 

ඔහුගේ නිගයෝජිතයා විසින් සහතික කෙන ලද ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ 

එහි ගකාටසක සෑම මහලකම සැලැස්ගම් පිටපත් හතෙක්ද, 

i. ගගාඩනැගිේගලන් ගහෝ එහි ගකාටසකින් අගප්ක්ෂිත 

ප්රගයෝජනය හා පදිංචිකරුවන්ගේ පැටවුමද, 
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ii. ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි ගකාටස සඳහා අනුමත ගින්ගනන් 

ගේරීගම් උපක්රම හා ගින්ගනන් ගේරීගම් මාර්ග ගමන්ම ප්රධාන 

ගිනි නිවීගම් නිලධාරී විසින් ගගාඩනැගිලි සඳහා ගිනි 

ූර්වාෙක්ෂක සංග්රහගේ පරිදි ඊට සම්බන්ධ ගවනත් 

අවශයතාවන්ද, 

iii. ගගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාෙක්ෂක සංග්රහය ගහෝ ප්රධාන 

ගිනි නිවීගම් නිලධාරියාට අනුව ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ එහි   

ගකාටසක ඇති ගිනි නිවීගම් උපකෙණවල සවිගකාට ඇති 

ස්ථාන හා ඒවාගේ වර්ගයද, 

 iv. සෑම ජගන්ලයකමත්, ආගලෝකය, ස්වභාවික සංවාතනය, 

වායුසමීකෙණ පේධති සඳහා සෑම බාහිෙ බිත්තියකම ඇති 

ගවනත් විවෙවලත්, තිගේ නම් අගනකුත්  සංවාතන මාර්ගවලත් 

පිහිටීම සහ ඒවාගේ විශාලත්වයද සහ 

v. සෑම ඔසවනයකම විදුලි ගසෝපානයකම ගිනි ආෙක්ෂණ 

පේධතියක්ම සුචක ගිනි නිවනක ගමන්ම ගවනත් ගස්වා 

උපකෙණවල පිහිටීමද, 

      (ඇ) අදාළ සුදුසුකම්ලත් එක් තැනැත්ගතකුගගන් ගහෝ තැනැත්තන් වැඩි 

ගදගනකුගගන් ඔවුන් ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි ගකාටසක් සහ (ආ) 

උප ගේදගේ සඳහන් සෑම පේධතියක්ම හා උපකෙණයක්ම පරීක්ෂා 

කළ බවත්, ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි ගකාටස  සහ පේධති හා 

උපකෙණ මනා ක්රියාකාරීත්වගයන් පවතින බවත්, ඒවා පනතට හා ඒ 

යටගත් සාදන ලද යම් නියමයකට හා ගමම නියමයන්ටද 

ගගාඩනැගිලි සඳහා වන  ගිනි ූර්වාෙක්ෂක සංග්රහයටද අනුකූල බවද 

සහතික කෙමින් අධිකාරියට අවශය වන ආකාෙගේ සහතිකයක්ද, 

 

     (ඈ) 61 වන නියමය යටගත් ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි ගකාටස සඳහා 

ආෙක්ෂක නිලධාරියකු වශගයන් ක්රියාකිරීමට නම් කෙනු ලැබූ 

තැනැත්තාගේ අධිකාරියට අවශය විය හැකි පරිදි තම සුදුසුකම් හා 

ගවනත් අදාළ විස්තෙද ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

 
      (4)  (3) වන ගේදය යටගත් ප්රසිේධ ගගාඩනැගිලි සහතිකයක් අළුත් කිරිම 

සඳහා කෙනු ලබන අයදුම්පගත් (ආ) උප ගේදගේ සඳහන් මහේ 

සැලැස්ම, එය අධිකාරියට ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ අවසන් දිනගේ සිට එහි 

සඳහන් විස්තෙ ගවනස්වී ගනාමැති නම්, යළි ඉදිරිපත් කිරීම අවශය 

ගනාගේ. 
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       (5)  ප්රසිේධ ගගාඩනැගිලි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම ගහෝ අළුත් කිරීම සඳහා 

(3) වන ගේදය යටගත් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ අවස්ථාවකදී, 

අධිකාරිය විසින් ප්රසිේධ ගගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කිරීම ගහෝ 

අළුත් කිරීම ප්රතික්ගෂ්ප කෙනු ලැබිය හැකිය.  නැතගහාත් අධිකාරිය 

සුදුසුයැයි සිතන නියමයන් හා ගකාන්ගේසි මත ප්රසිේධ ගගාඩනැගිලි 

සහතිකය නිකුත් කිරීම ගහෝ අළුත් කිරීම කෙනු ලැබිය හැකිය. 

 

       (6)  ගමම නියමයන් යටගත් නිකුත් කෙන ලද ගහෝ අළුත් කෙන ලද යම් 

ප්රසිේධ ගගාඩනැගිලි සහතිකයක් පහත ගහ්තූන් මත අධිකාරිය විසින් 

අවලංගු කළ හැක. 

              (අ)   සහතිකගේ සඳහන්  යම් නියමයන් ගහෝ ගකාන්ගේසි කඩ කිරීම. 

              (ආ)   61 වන නියමගේ විධිවිධාන හා අනුකූල වීමට අගපාගහාසත් වීම. 

              (ඇ)  එවැනි ප්රසිේධ ගගාඩනැගිලි සහතිකයක් සඳහා වන අයදුම්පගතහි 

ගහෝ සහතිකය නිකුත් කිරීමට පදනම් කෙගත් සැලසුම් ගහෝ 

චක්රගේඛවල අඩංගු වැදගත් කරුණු යම් දුෙර්පනයක් තිබීම ගහෝ 

              (ඈ)  ප්රසිේධ ගගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කෙනු ලැබූ ගගාඩනැගිේල 

ගහෝ එහි ගකාටස ුළ ප්රධාන ගිනි නිවීගම් නිලධාරියා තෘප්තියට 

ගහ්ුවන පරිදි ප්රමාණවත් ගිනි ආෙක්ෂක ක්රියා මාර්ග 

ගනාගැනීගමන් ගිනි උවදුරු වැඩිගේ යැයි දැනීම. 

 

ආරක්ෂාව පිළිබඳ 

වගකීම 

61. මහගේ වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 5000 කට වැඩි ගහෝ පදිංචිකරුවන්      

1000 කට වැඩි පිරිසක් සහිත ගගාඩනැගිේලක ගහෝ එහි ගකාටගස් 

අයිතිකරු, පදිංචිකරු ගහෝ සංවර්ධකයා විසින් පහත සඳහන් පෙමාර්ථ 

සඳහා ආෙක්ෂක නිලධාරියා වශගයන් ක්රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුු 

තැනැත්ගතකු නම් කෙනු ලැබීම කළ හැකිය. 

        (අ)   ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි ගකාටස ුළ මනා ගෘහ පාලන රීති   හා ගිනි 

ආෙක්ෂක ූර්ගවෝපායන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

       (ආ)   ගගාඩනැගිේල ගහෝ එහි ගකාටස ුළ ඇති සියළු ගින්ගනන් ආෙක්ෂා 

වීගම් යා හැකි මාර්ග, විදුලි ගසෝපාන, ගිනි ආෙක්ෂණ පේධති සහ 

උපකෙණ නඩත්ුව අධීක්ෂණය කිරීම. 

        (ඇ) ගින්නක් හටගත් විට ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ එහි ගකාටසක ගස්වගේ 

නියුු ගහෝ එය පාවිච්චි කෙන සියළු පුේගලයන්ට ගින්ගනන් 

ආෙක්ෂා වීගම් සියළුම ක්රම පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින් 

කළ ගිනි සෙඹ සංවිධානය කිරීම. 
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මහජනයා රැස්වන 

කගාඩනැගිල්ලක් 

පාවිච්චචි කිරීකම්දී 

සිුවන  වැරදි 

62. පුේගලයන් 500 කට වැඩි පදිංචිකරුවන්ගේ බෙක් සහිත ගගාඩනැගිේලක 

ගහෝ එහි ගකාටසක අයිතිකරු ගහෝ සංවර්ධකයා සාධාෙණ ගහ්ුවක් 

ගනාමැතිව 59 වන නියමගේ 1 වන ගේදගේ ගහෝ 60 වන නියමගේ 

විධිවිධාන කිසිවක් උේලංඝනය කෙන්ගන් නම් ගහෝ එයට අනුකූල වීම 

පැහැෙ හරින්ගන් නම් නීතිගේ 59 වන වගන්තිය යටගත් යම් වෙදකට 

වෙදකරු වන්ගන්ය. 

 

හරිත කගාඩනැගිලි 

සහතිෙෙරණය සඳහා 

අවසන් සහතිෙය 

ලබාගැනීම 

 

63.   හරිත සංකේපය අනුව ගගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතිකය 

ලබාගැනීගම්දී අවසන් හරිත ප්රමිති සහතිකය  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මගින් ලබාගැනීම සිදු කළ යුුය. 

 

 V  කොටස 

භාවිතකේ කවනස්වීම සම්බන්ධ කරගුලාසි  

භාවිතය ගවනස් කිරීම   

සඳහා අවසෙ ලබාදීම 

 

64. 1982  අංක 4 දෙණ පනතින් සංගශෝධිත වූ 1978 අංක 41 දෙණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිගේ අංක 8එ (1) හා 8ඒ (3) දෙණ වගන්තීන් අනුව 

කිසියම් සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා නිකුත් කෙන ලද බලපත්රයක, එය 

නිකුත් කෙන ලද අවසෙ පත්රගයහි සඳහන් කාර්යය ගනාවන ගවනත් යම් 

කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චි කෙනු ගනාලැබිය යුුය.  ඉහත කී පනගත් 29 

වගන්තිය අනුව කිසියම් භාවිතයක් ගවනත් භාවිතයක් සඳහා ගයාදා ගැනීම 

සම්බන්ධගයන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කෙ ඇත. 

 

ඒ අනුව, ඉහත කී පනගත් 26 ආ හා 28 අ(1) වගන්තීන් යටගත් ගනාතීසියක්    

ගයාමු කෙමින් අවසෙ පත්රගේ සඳහන් කාර්යයට පරිබාහිෙ ගලස 

පවත්වාගගන යන්නාවූ භාවිතයක් සම්බන්ධගයන් ගස්වා ගාස්ු අයකෙ 

ගැනීම හා කිසියම් භාවිතයක් ගවනස්  කෙන ගලස නියම කිරීගම් බලය 

අධිකාරිය සු වන්ගන්ය.   
 

 ගමහිදී අනුගමනය කළයුු ක්රියාදාමය පහත පරිදිය. 

1. ගැසට්ට පත්රයක් මගින් ප්රකාශයට පත් කෙන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

පවතින අවස්ථාගේදී; 

1.1     අනුමත සැලැස්ගමහි සඳහන් භාවිතය හැෙ නිසි 

අනුමැතියකින් ගතාෙව ගවනත් භාවිතයකට ගයාදාගගන 

ඇති ගේපළ සම්බන්ධව සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීම.  

1.2       අනවසෙගයන් භාවිතයන් ගවනස් කෙන ලදැයි හඳුනාගත් 

පාර්ශවයන් ගවත එම භාවිතය ගවනස් කිරීම නීතයානුකූල 

ගනාවන බව පැහැදිලි කිරීමක් ගකාට, 
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 (අ) අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත් කිරීම ගහෝ 

    (ආ) පවත්වාගගන යන භාවිතය සඳහා අනුමැතයක්  

ලබාගැනීම යන කාෙණා ඉටු කළයුු බව දැන්වීම. 

1.3       කිසිගවක් ඉහත (ආ) අනුව කටයුු කිරීමට එකඟ වන්ගන් 

නම්, භාවිතය ගවනස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත 1 වන 

උපගේඛනගේ “ඊ” ආකෘතිය මගින් ඉදිරිපත් කෙ ඇති 

WP2018/1  නමැති ආකෘතිය සම්ූර්ණ කෙ, අනුමත වූ 

ඉඩගම් පිඹුරුපත, ගගාඩනැගිලි සැලැසම් හා වරිපනම් 

ලදුපත යන ගේඛනවල පිටපත් සමඟ ගමහි V  වන 

උපගේඛනගයහි සඳහන් නියමිත ගාස්ු  ගගවා  අධිකාරිය  

ගවතින් ලබාගත යුුය.  

1.4     අයදුම්කෙ ඇති නව භාවිතය ගැසට්ට කෙන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්ගමහි කලාපීකෙණ ගෙගුලාසිවලට අනුකූල 

වන්ගන්ද? පවත්නා භූමි පරිගභෝජන ෙටාවට අනුකූල 

වන්ගන්ද? පාරිසරික, සමාජීය, සිවිේ හා ගවනත් ගැටළුකාරී 

තත්වයන් අවම වන්ගන්ද? ෙථවාහන නවතා තැබීගම් 

ඉඩකඩ, විවෘත ඉඩගම් භූමි ප්රමාණය හා ප්රගේශ මාර්වල 

පළල, යටිතල පහසුකම් යනාදිය සුටුදායක වන්ගන්ද? හා 

අසේවාසීන්ට හිරිහැෙයක් වන්ගන්ද?  යනාදී වශගයන් 

ස්ථානගේ පවතින ප්රාගයෝගික තත්වයන් සැලකිේලට ගගන 

නව භාවිතය සඳහා  එක් වසෙක තාවකාලික අනුමැතියක් 

ලබාදීම අධිකාරිය විසින් සලකා බැලිය හැකිය. 

 
1.5      එම එක් වසෙක කාලය ුල යගථෝක්ත නව භාවිතය හා 

ක්රියාකාරීත්වය සම්බන්ධගයන් අධිකාරිය සෑහීමකට 

පත්වන්ගන් නම්, අයදුම්කරුවන්ගේ ඉේලීම් සලකා බලා 

නව භාවිතය පවත්වාගගන යාම සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම 

අධිකාරිය විසින් සලකා බැලිය හැකිය. 

 

                  1.6. භාවිතය ගවනස්වීම සම්බන්ධව විගෙෝධතාවක් ලැබී ඒ 

සම්බන්ධව විධිමත් පරීක්ෂණයකින් පසුව අධිකාරියට 

තීෙණයක් ගත හැකිය. 
 

                  1.7   එගස් වුවද, භාවිතය ගවනස් වීම සම්බන්ධගයන් ගපෙ 

ලබාගත් අනුමැතියකින් පසුව  බාහිෙ විගෙෝධතාවන්ගගන් 

ගතාෙව පවත්වා ගගන යයි නම් ඉේලීම අනුව වසෙකට වැඩි 

කාලයකට වුවද උපරිම වසෙ 03 ක් දක්වා එකවෙ අනුමැතිය 

සලකා බැලිය හැකිය. 
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2.      කිසියම් ප්රකාශිත ප්රගේශයක ගැසට්ට කෙන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

ගනාමැති අවස්ථාවකදී 1982 අංක 4 දෙණ සංගශෝධිත පනගත් 8එ 

හා 8ඒ වගන්තීන් අනුව ඉහත 1.1 සිට 1.5 දක්වා වගන්තිවල සඳහන් 

කටයුු සිදුකළ හැකිය. 

 

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

පාර්ශවයකට හැකියාවක් ගනාමැත්ගත් නම්, පවත්නා භාවිතය 

සම්බන්ධගයන් ඉහත 1.4 අනුව අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන්ගන් 

නම්, භාවිත ගගාඩනැගිේල දැනට පවත්නා අයුරු දැක්ගවන 

සැලැස්මක් ලබාගැනීගමන් අනුරුව ඉහත 1.3 සිට 1.5  දක්වා වූ 

කටයුු සිදුකළ හැකිය. 

 

4.       යම් ගහයකින් භාවිතය ගවනස් කිරිම ස්ිෙ ගලස සිදු කිරීමට යම් 

පාර්ශවයක් අදහස් කෙයි නම්, ඒ සඳහා සංවර්ධන සැලැස්ගමහි 

සැලසුම් හා ගගාඩනැගිලි ගෙගුලාසි පාදක කෙ ගනිමින් පළාත් 

පාලන ආයතන මගින් ඉටුකෙවා ගත යුුය.  

 

5.     ඉහත 1 හි 1.2 (ආ) සිට 4 දක්වා කාර්යයන් සඳහා කිසියම් පාර්ශවයක් 

එකඟ ගනාවන්ගන් නම්; 

 

5.1     අදාළ ගගාඩනැගිේල අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත් 

කෙන ගලස දැන්වීම හා  

එකඟ ගනාවන්ගන් නම්, 

5.2      පනගත් 28 වගන්තිය හා අනුශාංගික වගන්ති අනුව නීති 

මගින් කටයුු කළ යුුය.  

6. භාවිතය ගවනස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගදන අවස්ථාවලදී එක් 

වර්ෂයක් සඳහා වර්ග මීටර් 1 ක් සඳහා  V  වන උපගේඛනගේ 

සඳහන් ගාස්ු ගගවිය යුුය.  

 

7.  ගස්වා ගාස්ු අය කිරීම සඳහා බිම් වර්ග ප්රමාණය ගණන් බැලීගම්දී 

සියළු මහේවල වර්ගඵලය හා සඳළුතල (මීටර් 1 ට වඩා ඉදිරියට ගනො 

ඇති) ආදියද සැලකිේලට ගත යුුය.  
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 VI  කොටස 

කවනත්  ෙරුණු 

 

අභියාචනා 65. යම් අයදුම්කරුවකු තමාගේ මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අයදුම්පත්රය ගහෝ 

සැලසුම්කෙණ අනුමැතිය සඳහා වන විධිමත් අයදුම්පත්රය ගැන අධිකාරිය 

විසින් ගනු ලබන තීෙණගයන් අතෘප්තියට පත්වන්ගන් නම්, එම තීෙණය 

අයදුම්කරු ගවත දැනුම් ගදනු ලැබීගමන් දින තිහක් ඇුළත විෂයභාෙ 

අමාතයවෙයා ගවත ලිඛිත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැක. 

 
 

සැලසුම් පිළි 

කනාගැනීම. 

66. නීතිය යටගත් ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ සැලැස්මක්, ඇඳීමක් ගහෝ ගණනය 

කිරීමක් එය අත්සන් කෙන සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාගේ වෘත්තීය නිපුණතා 

පොසගයන් බාහිෙ යැයි අධිකාරිය අදහස් කෙන්ගන් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම 

ගහෝ ගණනය කිරීම් ප්රතික්ගෂ්ප කිරීමට අධිකාරියට හැක.   එගස් නැතගහාත් 

ඒවා පිළිගනු ලබන්ගන් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම ගහෝ ගණනයන් කිරීම්  

අධිකාරිය සන්තකගේ තබාගනු ඇත. 

 

සැලසුම් අනුමත කිරීම 

සඳහා ඇති ොල 

පරාසය 

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

ලබන විටදී, අධිකාරිය විසින් යම් නියමයන් ගහෝ ගකාන්ගේසි 

පනවා ගහෝ ගනාපනවා අයදුම්පත්රය ලියාපදිංචි කළ දින සිට ලිත් 

මාසයක් ඇුළත එය අනුමත කළයුු අතෙ, තාවකාලික 

ගගාඩනැගිේලක් සම්බන්ධගයන් වූ විටදී සැලැස්ම ගහෝ 

ගගාඩනැගිේල ඉදිකිරීමට අවසෙ පතන අයදුම්පත්රය අධිකාරිය 

විසින් තීෙණය කෙනු ලබන යම් නියමයන් ගහෝ ගකාන්ගේසි මත 

තාවකාලික අවසෙ පත්රයක් නිකුත් කිරීගම්  බලය අධිකාරිය සුය.  

 
            (ආ)  ගයෝජිත සංවර්ධන ක්රියාගවන් පරිසෙයට යම් බලපෑමක් ගහෝ 

ගවනත් විදියකින් ගහෝ අදාළ ඉඩම ගවනත් කාර්යයක් සඳහා වඩාත් 

ගයෝගය වන්ගන් යැයි අධිකාරියට හැ ගඟන්ගන් නම් එවැනි 

අවස්ථාවන්හිදී ගයෝජිත සංවර්ධනය සහ එහි අෙමුණු සහ ඉදිකිරීම් 

කාල සීමාව දක්වමින් දින 30 ක කාලසීමාවක්  ුළ ඉඩගම් දැන්වීම් 

පුවරුවක් ප්රදර්ශනය කිරීම මගින් මහජන අදහස් ගයෝජනා විමසා 

සිටීමට නිගයෝග කිරීගම් බලය අධිකාරිය සුය. 

 

     (2) 1 වන ගේදය යට ගත් තාවකාලික ගගාඩනැගිේලක් ඉදිකිරීම සඳහා 

නිකුත් කෙනු ලබන තාවකාලික අවසෙපත එහි නිශ්චිතව සඳහන් කෙනු 

ලැබිය හැකි කාලය සඳහා වලංගු විය යුුය. 
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තාවකාලික 

ගගාඩනැගිේල 

(3)   තාවකාලික ගගාඩනැගිේල : 

i.       විගනෝද පෙමාර්ථගයන් සඳහා වන මඩුවක් ගහෝ 
 

ii. අවමංගලය, ආගමික ගහෝ එවැනි ගවනත් පෙමාර්ථ සඳහා වන 

මඩුවක් ගහෝ 

iii. ගගාඩනැගිලිකරුගේ වැඩ මඩුවක් ගහෝ ගබඩාවක් ගහෝ යම් 

අළුත් වැඩක් සම්බන්ධගයන් ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන ගවනත් 

මඩුවක් ගහෝ 

iv. විශාල දැන්වීම් පුවරුවක්  ගහෝ දැන්වීම් ප්රදර්ශනය සඳහා වන 

ොමුවක් ගහෝ සංඥා පුවරුවක් ගහෝ ගවනත් දැන්වීම් ප්රචාෙක 

උපක්රම ගහෝ 

v.      යම් ගගාඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධව වීිගේ ගහෝ පියමගගහි ඇති 

ආෙක්ෂක පුවරුවක් පැන්නුම් ගේදිකාවක් (Catch platform)  

ගහෝ පැති පියමං මඩුවක් ගහෝ 

 vi. වීියක් මත ඇති පලංචියක් ගහෝ 

vii. ගගාඩනැගිේලක අගලවිසැලක් ගහෝ මඩුවක් ගහෝ ගවළඳ 

ප්රදර්ශන, විවිධ ප්රසංග ගහෝ ප්රදර්ශන පෙමාර්ථ ගකාටගත් 

ගවනත් පරිශ්රයක් ගහෝ  වන කේහි නිකුත් කළයුු අවසෙපත 

මාස 06 කට   ගනාවැඩි කාලයකට වලංගු විය යුුය. 

        

 (4) යම් ගගාඩනැගිේලක ගහෝ ගගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්මක් අනුමත 

කිරීගමන් පසුව අධිකාරිය විසින් ගගාඩනැගිේලක ගහෝ ගගාඩනැගිලි වැඩ 

ආෙම්භ කිරීමට, කෙගගන යාමට ගහෝ යළි පටන් ගැනීමට අයදුම්කරුට ගහෝ  

සැලැස්ම සම්පාදනය කළ ගහෝ ගගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීමට 

නියමිත සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට දැන ගැනීම සඳහා අනුමැතිගේදී ගදනු 

ලැබූ නියමයන් හා ගකාන්ගේසි තිගේ නම්, ඒ පිළිබඳවද දන්වා සැලැස්ගම් 

පිටපත් ගදකක් ආපසු යැවිය යුුය. 

 

අවසරය අත්හිටුවීම 68. ගමම නියමය යටගත් කරුණු උේලංඝනය වීමක් ගහෝ වැෙදි ගතාෙුරු  

ඉදිරිපත් කෙ අනුමැතිය ලබාගැනීමක් නැතගහාත් අනුමැතිය ගහෝ අවසෙ 

ගදනු ලැබූ නියමයන් ගහෝ ගකාන්ගේසි පිළිපැදීමට අගපාගහාසත් වුවගහාත්, 

නැතගහාත් අධිකාරියට ඕනෑ කෙන පරිදි සැලැස්ම ගහෝ අගනක් විස්තෙ 

ඉදිරිපත් කිරිම පැහැෙ  හරිනු ලැබුවගහාත්, අවසථ්ානුකූලව එම අනුමැතිය 

ගහෝ අවසෙ ප්රතයාදිෂ්ඨ කළ හැකිය. 
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අනුමැතිය ප්රතික්කෂ්ප 

කිරීම 

69.  i.  නීතිය යටගත් ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ යම් සංවර්ධන කාර්යයක 

සැලැස්මක් අධිකාරිය අනුමත ගනාකෙන්ගන් නම්, අධිකාරිය 

සංවර්ධන කටයුු ආෙම්භ කිරීමට, කෙගගන යාම ගහෝ යළි පටන් 

ගැනීමට නියමිත පරිශ්රගේ අයිතිකරුට සහ ද්රවය නියමය යටගත් 

සැලැස්ම සම්පාදනය කළ ගහෝ ඉදිරිපත් කළ නැතගහාත් 83 වන 

නියමගේ (ඇ)  පරිච්ගේදය යටගත් ගගාඩනැගිලි වැඩ  අධීක්ෂණය  

කිරීමට නියමිත සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට එම අනුමැතිය ප්රතික්ගෂ්ප 

කෙ ඒ සඳහා ගහ්ු දක්වා අයදුම්පත ලියාපදිංචි කෙනු ලැබූ දිනගේ 

සිට සති අටක් ඇුළත සැලැස්ගම් එක් පිටපතක් අයදුම්කරු ගවත 

යවා ගාස්ු ෙඳවා තබාගත යුුය.  

 

 ii. ඒ ඒ සංවර්ධන මාර්ගගෝපගේශ සැලසුම් මගින් ගෘහ 

නිර්මාණාත්මක, පාරිසරික, ගසෞන්දර්යාත්මක හා පුොවිදයාත්මක 

වටිනාකම් ඇති ප්රගේශ හා ගගාඩනැගිලි හඳුනාගගන ඒවාගේ 

ගේඛනයක් පිළිගයල කළයුුය. අධිකාරිගේ ූර්ව අනුමැතිය 

ගනාලබා ඒවා කඩා දැමීම්,  විපර්යාස කිරීම්, ගවනස් කිරීම් ගහෝ 

ඒවාට යම් එකු කිරීම් ගනාකළ යුුය. 

                    තවද, ගමම ගගාඩනැගිලි භාවිතය ගවනස් කිරීම ඉේලනු ලබන 

අවස්ථාවලදී අවට සංවර්ධනය වී  ඇති ආකාෙය, පාගර් පළල, 

ගගාඩනැගිලි ආවෙණය, කලාප ක්රමය හා පවත්නා අපෙවුහ 

පහසුකම් සලකා බැලීගමන් පසු නඩත්ුව හා සංෙක්ෂණය සඳහා 

භාවිතය ගවනස් කිරීමට ගකාන්ගේසි සහිතව අවසෙ දීමට අධිකාරිය 

සලකා බලනු ඇත. 

 
සහාධිපතය කේපළ 

සංවර්ධනය 

70. සහාධිපතය ගේපළ කළමණාකෙණ නීතිය යටගත් වන පියවගෙන් පියවෙ 

ගහෝ ගකාටසින් ගකාටස කෙනු ලබන කවොකාෙ ගේපළ සංවර්ධනයක් 

අධිකාරිය විසින් සලකා බැලිය හැකි වන අතෙ, සම්ූර්ණ ඉඩම සංවර්ධනය 

කිරීම සඳහා ගයෝජනා කෙනු ලබන සැලසුම් පළමු පියවගර්දීම අනුමත 

කෙවාගත යුුය.  බිම් කැබලි ආවෙණ ප්රතිශතය, මහේ වර්ගඵල අනුපාතය 

හා ගස්වා අවශයතා ගණනය කෙනු  ලැබිය යුත්ගත් සම්ූර්ණ සංවර්ධනය 

සඳහාය.  අනුමත සැලසුම්වල යම් ගවනස්කමක් පසුව කෙනු ලබන්ගන් නම් 

සම්ූර්ණ සැලැසම් සංගශෝධන සහිතව නැවත ඉදිරිපත් කෙ අනුමත කෙවා 

ගත යුුය.   සහාධිපතය ගේපළක් නැවත අනුගබදුම් කිරීම ගහෝ ඒකක  

ගවන් කිරීමක් සිදු ගනාකළ යුුය.  සහාධිපතය  අනුමැතිය ලබාගන්නා 

ගගාඩනැගිලි ඒවා විකිණීමට ගපෙ සහාධිපතය ගේපළ අධිකාරිය විසින් ූර්ව 

අනුමැතියක් ලබාගත යුුය.  
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සංවර්ධන 

මාර්කගෝපකේශ 

සැලැස්ම 

71. සංවර්ධන සැලැස්ගම්දී හඳුනාගනු ලැබූ විගශ්ෂ ප්රගේශගේ අනාගත 

සංවර්ධනය සඳහා වන අෙමුණු සහ දැක්ම ඇුළත් සංවර්ධන 

මාර්ගගෝපගේශ සැලැසම් (සං. මා. සැ.) සම්පාදනය කිරීම හා නිකුත් කිරීම 

පිළිබඳව අධිකාරිය වගකීම දැරිය යුුය. 

 

සංවර්ධන මාර්ගගෝපගේශ ආකෘතිගේ නිශ්චිතව සඳහන් මැදි උස පිළිබඳ 

සීමාවන්, පැති උස හා අවට ඇති සංවර්ධන ෙටාව, අනාගත සංවර්ධන 

ප්රවණතා, නාගරික ෙටාගේ ලක්ෂණ, එම ගගාඩනැගිේගේ භාවිතය හා 

ගවනත් සම්බන්ධිත සාධක පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බැලීගමන් පසුව අදාළ 

ස්ථානයට බලපාන අයුරින් පමණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ 

සැලසුම් කමිටුගේ උපගේශකත්වය මත ලිහිේ කළ හැකිය. 

 

            (අ) ගමම සං. මා. සැ. මගින් ගගාඩනැගිලි  දුෙස්ථ කිරීම, ගවනත් 

ෙක්ෂිතයන්, ඉඩම් ප්රගයෝජනයට ගැනීම, මාර්ග ෙක්ෂිත, පාරිසරික 

වැඩිදියුණු කිරීම්, යටිතල ගස්වා, මාර්ග හා වාහන ගමනාගමනය, 

විවෘත ඉඩකඩවල පිහිටීම, ගගාඩනැගිලිවල උස, සංවර්ධන 

තීව්රතාව,  සංෙක්ෂණ ප්රතිසංවර්ධනය, ගගාඩනැගිලි නිමැවුම් හා 

ඒවාගේ ගපනුම, දැන්වීම්කෙණ, ශාඛ ආදිගේ පාලනය හා 

ආෙක්ෂාව  ආදිගේ  සැලසුම්කෙණය,  සැලසුම් ප්රතිපත්ති හා 

මාර්ගගෝපගේශද ආවෙණය ගවයි 

           (ආ)  සං.මා.සැ. සම්පාදනය කෙන ගතක් සංවර්ධන කටයුු හා ගභෞතික 

සංවර්ධනය කිරීම හා සුසංගයෝග කිරීගම් අදහසින් ගමම නියමගේ 

අවශයතාවන් හා ගැලගපතැයි සලකනු ලබන ගවනස්කම් කිරීම 

සඳහා අයිතිකරුට ගහෝ අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට අධිකාරිය 

විසින් විධානය කළ හැකිය. 

            (ඇ)  සං. මා. සැ. සම්පාදනය කෙනු ලබන්ගන් සැලසුම්කෙණ අවශයතා 

මත යම් ඒකක ප්රගේශ (Unit area)  පදනම් කෙගගනය.   ගකගස ්

නමුත් අවසානගේදී සමසථ් පළාත් පාලන බල ප්රගේශය ආවෙණය 

වන සං. මා. සැ. සම්පාදනය කෙනු ලැගේ.   ගමම සංවර්ධන 

සැලැස්ම මගින් ඉඩම් හිමියන්ට ඒ ඒ ගේපළ සංවර්ධනය ආෙම්භ 

කෙන්ගන් ගකගස්ද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි මාර්ගගෝපගේශ 

සපයනු ලැගේ.  තවද, එමගින් විගශ්ෂ හා සවිස්තෙ පාලන විධි අදාළ 

වන ස්ථානද හඳුනා ගනී. 
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කවළඳ දැන්වීම්/  

කවළඳ දැන්වීම් පුවරු / 

ප්රදර්ශන මැදිරි / 

ුරෙථන කුටි ආදී 

පාලනය 

72.  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනත යටගත් ගවළඳ දැන්වීම් පාලනය, ගවළඳ 

දැන්වීම් ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා ගහෝ නාමපුවරුවක් වශගයන් භාවිතා කිරීම 

සඳහා අධිකාරිගේ අවසෙය ලබාගත යුු අතෙ, පහත සඳහන් පරිදි කටයුු 

කළ යුුය.  

 

(1) ගපාදු ගකාන්ගේසි හා උපගදස් 

 

i. කිසිම පුේගලගයකු / ආයතනයක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ 

/පළාත් පාලන ආයතනගේ අවසෙයකින්  ගතාෙව කිසිඳු ගවළඳ 

දැන්වීමක් ඉදිකිරීම, ප්රදර්ශනය කිරීම හා නඩත්ුව ගනාකළ යුුය. 

ii. සියළු ගවළඳ ප්රචාෙක දැන්වීම්/නාමපුවරු  නගෙගේ භූදර්ශනය, 

පාරිසරික වටිනාකම, නගෙ ගෘහ නිර්මාණාත්මක අනනයතාව, 

මහජන ගසෞඛයය හා සනීපාෙක්ෂාව තහවුරු වන ගලස ඉදිකිරීම් 

ප්රදර්ශනය හා නඩත්ු කළ යුුය. 

iii. කිසිඳු පුේගලගයකු / ආයතනයක් ගවළඳ දැන්වීමක් ගවනස් කිරීම 

අවසෙයකින් ගතාෙව ගනාකළ යුුය. 

iv.  සෑම නාමපුවරුවක් ගහෝ ප්රචාෙක දැන්වීමක් නගෙය ුල ප්රදර්ශනය 

කිරීමට ප්රථම එහි දළ සැලැස්මක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගවත 

ඉදිරිපත් කෙ, එයට ූර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුුවන අතෙ, ඉන් 

අනුරුව අධිකාරිගේ ගකාන්ගේසිවලට අනුකූලව පිළිගයල කෙන 

ලද එවැනි නාමපුවරු හා ප්රචාෙක දැන්වීම් අදාළ ස්ථානවල 

ස්ථානගත කිරීමට  අවසෙ ගදනු ලැගේ. 

v. සියළුම ගවළඳ දැන්වීම් ආෙක්ෂා සහිතව හා ප්රසන්න බවකින් යුක්තව 

පවත්වාගගන යා යුු අතෙ, හැකි සෑම විටකදීම, වර්ණ ගැන්වීම්, 

අබලි ගකාටස් ඉවත් කිරීම, පිරිසිදු කිරීම කළ යුුය.   තවද, එහි 

වුහය පිළිබඳ වුහාත්මක ඉංජිගන්රුවෙගයකුගේ සහතිකයක් 

ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

vi. ෙථවාහන ගමනාගමනයට බාධා ඇති  කෙන ප්රදර්ශන පුවරු, 

ෙථවාහන කටයුු වයාකූල කෙන ආකාෙගේ කිසිඳු දැන්විම් පුවරුවක් 

ඉදිකිරීම, ප්රදර්ශනය කිරීම හා පවත්වාගගන යාම ගනාකළ යුුය.  

ගම් සඳහා ගයාදාගන්නා වර්ණ, හැඩයන්, අකුරු මගින් මාර්ග 

සංඥාවන්ට වැෙදි වැටහීමක් ගහෝ ගනාමඟ යැවීමක් සිදු ගනාවිය 

යුුය. 

vii. කිසිඳු දැන්වීම් පුවරුවක් ගභෞතිකව ප්රගේශය ලබාගන්නා සීමාගවන් 

බැහැෙව ගයාදාගත යුු අතෙ, ප්රගේශයට බාධාවක් ගනාවන පරිදි 

කටයුු කළ යුුය. 
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viii. තාවකාලික කටයුු සඳහා ගයාදා ගන්නා දැන්වීම් පුවරු එම කාර්යය 

නිමාවී එළගඹන සතිගේ පළමුවන දින ුල ඉවත් කළ යුු අතෙ, 

ස්ථානය යථා තත්ත්වයට පත් කළ යුුය. 

ix.  ගගාඩනැගිේලක නාමපුවරුවක් ප්රදර්ශනය කෙන අවස්ථාවලදී කිසිම 

ගහ්ුවක් මත ගගාඩනැගිේගේ වහලයට උඩින් නාමපුවරුවක් 

ප්රදර්ශනය කිරීමට ඉඩ ගදනු ගනාලැගේ. 

x. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය / පළාත් පාලන ආයතනය සියළුම 

ප්රදර්ශන කෙනු ලබන ගවළඳ දැන්වීම් හා අගනකුත් දැන්වීම් සඳහා 

තත්ත්ව පාලන ඉේලා සිටිය හැකි අතෙ, එය තහවුරු කළ ගනාහැකි 

සියළු දැන්වීම් ඉවත් කිරීගම් බලතල පළාත් පාලන ආයතනය / 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සුය.   

xi. සියළුම ප්රදර්ශන පුවරු පිළිබඳව නීතයානුකූල කටයුු කිරීම, 

මඟගපන්වීම හා උපගදස් සැපයීම ඕනෑම අවස්ථාවක සිදු කළ හැකි 

අතෙ, ඒ සඳහා කටයුු කිරීගම් අයිතිය නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය/ පළාත් පාලන ආයතනය සුය. 

xii. විගශ්ෂ සංස්කෘතික හා ආගමික උත්සව අවස්ථාවලදී අවස්ථානුකූලව 

ප්රචාෙක දැන්වීම් ප්රදර්ශනය කිරීමට අවසෙ ගදනු ලැගේ. 

xiii. ප්රචාෙක දැන්වීම් ඉදිකිරීගම්දී ගහෝ සවි කිරීගම්දී ජගනේ, ගදාෙවේ, 

හදිසි ගදාෙටු, තෙප්පු ගහෝ කිසියම් නීතයානුකූල වාතාශ්රය ලබාගැනීම 

සඳහා ඇති ඉඩකඩ කවුළු අවහිෙ ගනාකළ යුුය.  ප්රචාෙක දැන්වීම 

ගස්, අපෙවුහ ආධාෙක (දුෙකථන හා විදුලි කණු ආදිය) ගේ, පාලම්, 

තාප්ප, ෙථවාහන හා මාර්ග සංඥා පුවරු ආධාෙ ගකාටගගන ඉදිකිරීම් 

සවිකිරීම ප්රදර්ශනය ගනාකළ යුුය. 

xiv. සියළුම අත්හැෙ දමන ලද ස්ථානිය දැන්වීම් පුවරු තවදුෙටත් එම 

ස්ථානගේ එම විගශ්ෂිත කටයුු සිදු  ගනාගේ නම්, එම දැන්වීම්  එම 

ස්ථානගේ අයිතිකරු විසින් ලිඛිත දැනුම්දීමකින් දින 30 ක් ඇුළත 

ඉවත් කළ යුුය.  එගස් ඉවත් කෙ ගැනීමට අගපාගහාසත් වන සියළු 

දැන්වීම් අදාළ දඩ මුදලකට යටත්ව ඉවත් කිරීගම් බලතල පළාත් 

පාලන ආයතනය/ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  සුය. 

xv. ප්රසිේධ සථ්ාන (පාසේ, පන්සේ, පේලි,  ගෙෝහේ, සුසාන භූමි, උසාවි, 

විවෘත ප්රගේශ, ස්වභාවික දර්ශනපථයන්, කඳුවැටි) වැසී යන 

ආකාෙයට එවැන්නකට එක එේගේම ඉදිරිගයන් මධයස්ථව කිසිම 

දැන්වීම් පුවරුවක් ගහෝ නාමපුවරුවක් (අදාළ ස්ථානගේ) ස්ථානගත 

කිරීමට අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ.  නමුත් එම ස්ථානවල සිට මීටර් 

250 ක්  ඈතින් දැන්වීම් පුවරු ස්ථානගත කිරීමට අවසෙ ගදනු ලැගේ. 
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xvi.  ගයෝජිත සංවර්ධන කලාපවල ආගේණික ගුණාංග විනාශ වී යන 

ආකාෙයට ප්රචාෙක දැන්වීම් පුවරු  ගහෝ නේන රූප සහිත ප්රචාෙක 

පුවරු ස්ථානගත කිරීමට අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ. 

xvii. කිසියම් වාණිජ ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ ප්රසිේධ ගගාඩනැගිේලක් වැසී 

යන ආකාෙයට එයට එක එේගේම ඉදිරිගයන් කිසිම දැන්වීම්/ 

ප්රචාෙක පුවරු ප්රදර්ශනය කිරීම සම්ූර්ණගයන්ම තහනම් ගේ. 

xviii. දක්ෂීණ අධිගේගී මාර්ගය ගදපස දැන්වීම් පුවරු ප්රදර්ශනය කිරීම 

සදහා අදාල ආයතනයන්ගේ නිර්ගේශය හා අනුමැතිය ලබාගත 

යුුය. 

 

(2) අවසෙ ගදනු ගනාලබන ගවළඳ දැන්වීම් 

i. අතහැෙ දමන ලද භාවිතයට ගනාගැලගපන දැන්වීම් පුවරු 

ii. එේලා තිගබන පැේගදන නාමපුවරු 

iii. ප්රතිදීප්ත දැන්වීම් පුවරු 

iv. මහජන අනාෙක්ෂිත දැන්වීම් පුවරු 

v.  ගන්වාසික ප්රගේශ ගවතම ප්රතිදීප්ත  වන ගලස සවිකෙ තිගබන 

පුවරු 

vi. මහජනයා අසීරුවට පත්වන ආගේගශීලී චිත්ර, රූපොමු, අකුරු 

සහිත දැන්වීම් 

vii. ගස්වලට සවිකෙනු ලබන දැන්වීම් පුවරු 

viii. ෙථවාහන ගැටළු ඇති කෙනු ලබන දැන්වීම් පුවරු 

ix. මහාමාර්ගවල ෙථ ධාවනයට බාධා වන ගලස හා එහි අනනයතාව 

විරූපී වන ගලස ප්රදර්ශනය කෙන පුවරු 

x. පාසැේ හා ආගමික ස්ථානවල සිට කි.මී. ½ ක් ුල එහි 

අනනයතාවය ගකගලසන අන්දගම් ප්රදර්ශන පුවරු 

 

(3) දැන්වීම් පුවරු සඳහා ප්රමිතීන් 

                නගෙ මධයගේ යම් වාණිජ ගගාඩනැගිේලක නාමපුවරුවක් 

ප්රදර්ශනය කෙනවිට නාමපුවරුව ගදපස ඇති ගගාඩනැගිලිවල 

නාමපුවරු හා එක තිෙස් මට්ටටමකින් පවත්වාගත යුු අතෙ, 

නාමපුවරුගේ මානයන් පහත දැක්ගවන ගලස විය යුුය. 

i. නාමපුවරුව පිටත මාර්ගයට සමාන්තෙ විය යුුය. 

ii. නාමපුවරුගේ වර්ගඵලය ගගාඩනැගිේල තට්ටටු 04 කින් 

සමන්විත වන අවස්ථාවකදී එහි පිටතට නිොවෙණය වන ඉදිරි 

මුහුණගත් වර්ගඵලගයන් 1/20  ක් විය යුුය. 

iii. එකී නාමපුවරු ප්රදර්ශනය කෙන බිත්තිගයන් ඔේබට  ගනොයන 

අවස්ථාවකදී එකී ගනොයන ගකාටස මීටර් 0.5 ක සීමාවට 
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යටත් විය යුුය. 

 

 

iv. හඳුනාගැනීගම් දැන්වීම් පුවරු 

- එක් බිම් කට්ටටියක් සඳහා හඳුනාගැනීගම් පුවරු එකක් 

පමණක් තිබීම. 

- හඳුනාගැනීගම් පුවරුව වර්ග අඩි 16 ට ගනාවැඩි වීම. 

v. තාවකාලික නාමපුවරු 

-  වර්ග අඩි 32 ට ගනාවැඩි වීම. 

vi. ඉගලක්ගරානික් නාමපුවරු 

-  වර්ග අඩි 20 ට ගනාවැඩි වීම 

- සුදු හා කළු වර්ණ පමණක් භාවිතා කිරීම 

 

බිම් ෙට්ටි ආවරණ  73. වාහන ගමනාගමන තත්ත්වය, ගිනි ආෙක්ෂාව, ගසෞඛය, පරිසෙය, 

ආෙක්ෂාව, සංවර්ධන වටපිටාව, පුොවිදයාත්මක වටිනාකම යනාදී බාහිෙ 

සාධකවලින් එකක් ගහෝ කිහිපයක් ගහ්ු ගකාටගගන සංවර්ධනගයන් ඇති 

වන බලපෑම් අධිකාරිය විසින් පාලනය කළ ගනාහැකි යැයි හැ ගඟන්ගන් 

නම්, ගගාඩනැගිලි පිරිවිතෙ සමීකෙණයට අනුකූල වුවත්,  දර්ශනයට බාධා 

වන හා අගනකුත් ගෙගුලාසි මගින් තවදුෙටත් සීමා කළ හැකිය. 

 
ආබාධිත තැනැත්තන් 

සඳහා පහසුෙම් 

සැපයීම 

74. ගෙෝහලක්, නෘතය ශාලාවක්, නැෙඹුම් ආසන ගපළක්, රැස්වීම් ශාලාවක්, 

ගදපාර්තගම්න්ු ගබඩාවක් ගහෝ ආබාධිත තැනැත්තන් විසින් පාවිච්චි කෙනු 

ලබන ගවනයම් ගගාඩනැගිේලක් වැනි මහජන ගගාඩනැගිේලක් ඉදිකිරීම 

සඳහා අනුමැතිය පතා කෙන අයදුම්පත්රය ප්රගේශ මාර්ගය / පිටවීගම් මාර්ග, 

ආලින්ද තෙප්පු ගපළ, ආ ගෙෝහක උපකෙණ,  වැසිකිළි හා අගනක් පහසුකම් 

ඉහත සඳහන් වර්ගයට අයත් තැනැත්තන්ට පහසුගවන් ප්රගයෝජනයට ගත 

හැකි  පරිදි, විධිවිධානවලට අනුකූලව සහ 1996 අංක 28 දෙණ  ආබාධ 

සහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආෙක්ෂා කිරීගම් පනත යටගත් 

2006.10.17 හා අංක 1467/15 දෙණ ගැසට්ට නිගේදනගේ නිගයෝගවලට 

අනුකූල විය යුුය. 

 

කස්වා මාර්ග, ුරෙථන 

සහ විුලි රැහැන්වල 

සිට තිබිය යුතු පරතරය 

75. ගයෝජිත තැනුම්පලට මායිම්ව ගහෝ භූගතව ගහෝ මුපිටින් ජල මාර්ග, 

මළාපවහන මාර්ග පේධති සහ අපජල අපවහන මාර්ග, විදුලි සංගේශ රැහැන්, 

ගමන්  ගන්ගන් නම්, ගයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා අදාළ ආයතනවල නිර්ගේශ 

ලබාගත යුුය.   අව බලැති විදුලි රැහැන් ගමන් ගන්ගන් නම් සිෙස්ව 2.5ක් 

හා තිෙස්ව 1.5ක් ද, අධිබලැති විදුලි රැහැන් ගමන් ගන්ගන් නම්, සිෙස් මීටර්  

4.5 ක් හා තිෙස් මීටර් 2.5 ක් දුෙ  තැබිය යුු අතෙ,  ලංකා විදුලිබල 
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මණඩලගේ නිෙවුේ සහතිකය ලබාගත යුුය. 
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ආරක්ෂාොරී කනාවන 

කගාඩනැගිලි 

76. (i)  යම් ගගාඩනැගිේලක් එහි පදිංචිකරුවන් හට ගහෝ අන් අයගේ 

ආෙක්ෂාවට අන්තොයකෙ බවක් ඇති කෙ ගන්ගන් නම් එම අනුෙ 

පහ කිරීම සඳහා එම ගගාඩනැගිේල අළුත්වැඩියා කිරීම, කඩාගහලීම 

ගහෝ ගවනත් ආකාෙයකින් කටයුු කිරීම පිණිස සුදුසුකම්ලත් ොජය 

ආයතනයකින් නිර්ගේශයක් ලබාගැනීගමන් පසු එහි අයිතිකරුට 

අධිකාරිය විසින් විධානය කළ හැකිය. 

 

      (ii)  ගගාඩනැගිේල ඉවත් කිරීම අයිතිකරු ගනාකෙන්ගන් නම්, ඉවත් 

කිරීගම් බලය අධිකාරිය සු වන අතෙ, ඒ සඳහා වන ඉවත් කිරීගම් 

ගාස්ු අයිතිකරුගගන් අයකෙ ගතයුු ගේ. 

 

පාරිසරිෙ පනත 

යටකත්  නියමිත 

වයාපෘති අනුමත කිරීම 

සඳහා වන විධිවිධාන 

77. (i)   පාරිසරික පනත යටගත් “නියමිත වයාපෘති” ආෙම්භ කිරීගම්දී වයාපෘති 

අනුමත කෙ ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කෙනු ලබන අයදුම්පත් 1993 අංක 

56 දෙණ පනතින් සංගශෝධිත 1980 අංක 47 දෙණ ජාතික පාරිසරික 

පනගත් iv  “ඇ” ගකාටගස් විධිවිධානවලට අනුකූල විය යුුය. 

 

ගිනි ආරක්ෂාව  78. (1)  සෑම ගගාඩනැගිේලක්ම එහි පදිංචිකරුවන් සඳහා වැඩි ආෙක්ෂාවක් 

සැලසීගම් අදහසින් අදාළ විය හැකි ගහෝ අධිකාරිය විසින් නිශ්චිතව 

දක්වනු ලැබිය හැකි ගිනි ආෙක්ෂක අවශයතා පිළිපැදිය යුුය. 

 

         (2)  බිම් මහල හා තවත් මහේ ුනකට වැඩි උස ගගාඩනැගිලි සහ මහේ 

වර්ගඵලගයන් වර්ග මීටර් 400 ඉක්මවන ගපාදු ගගාඩනැගිලි, 

කර්මාන්තශාලා ගමන්ම ගබඩාද ගිනි නිවීගම් ගදපාර්තගම්න්ුගේ 

ගහෝ අදාළ පළාත් අධිකාරිය අවශය ගේ යැයි තීෙණය කෙන 

ගගාඩනැගිලි ප්රධාන ගිනි නිවීගම් නිලධාරියා විසින් නිර්ගේශ කෙනු 

ලබන ආෙක්ෂක අවශයතා හා අනුකූල විය යුුය. 

 

රක්ිත 79. යම් ඉඩම් අනුගබදුමකදී, අදාළ ඉඩම ුල මාර්ගයකට, ගඟකට ගහෝ යම් 

ජල මූලාශ්රයකට මායිම්ව පිහිටා තිගබන්ගන් නම්, ඉඩම් අනුමැතිගේ අදාළ 

ආයතන නියම කෙ ඇති ෙක්ෂිතයන් සහ නියමයන් පිළිපැදිය යුුය. 

 
ආගමිෙ ෙටයුතු 80. යම් සථ්ානයක නව ආගමික ස්ථානයක් ඉදිකෙන්ගන් නම්, ග්රාම නිලධාරී 

මගින් ප්රගේශගේ ජනතාවගේ කැමැත්ත ලබාගගන ප්රාගේශීය ගේකම්ගේ 

සහතිකයක් සහිතව ඉදිරිපත් කළ යුුය.   
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කයෝජිත මාර්ග,  

කගාඩනැගිලි කර්ඛ්ා, 

වාහන ගාල් කිරීම හා 

මාර්ගස්ථ වාහන 

පාලනය කිරීම. 

81. (1) (අ) i.  මහා සභා රැස්වීමකදී සභාව විසින් සම්මත කෙන ලද 

ගයෝජනාවක් යටගත් පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කෙන ලද 

වීි ගර්ඛා හා ගගාඩනැගිලි ගර්ඛා පළාත් පාලන ආයතනගේ පරිපාලන 

සීමාවන් ුළ උපගයෝගී කෙගත හැකි වීි ගර්ඛා හා ගගාඩනැගිලි ගර්ඛා 

වශගයන් සලකනු ලැගේ.   

• මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අගනකුත් ආයතන මගින් සිදු කෙන 

මාර්ග පුළුේ කිරීම් සීමාවන් සහ ගයෝජනාවන් ලබාගගන,  ගමම 

අධිකාරිය මගින් ගගාඩනැගිලි සීමාවන් පනවනු ලැගේ.  
                       

අදාළ                   බල ප්රගේශය සඳහා වන   සංවර්ධන සැලැස්ගම් සඳහන් වීි     ගර්ඛා හා 

ගගාඩනැගිලි ගර්ඛා බලාත්මක වන්ගන්ය.  අධිකාරිය විසින් සැලසුම් 

ප්රගේශය ුල හඳුනාගත් වයාපෘතිවලට  ඇුළත් මාර්ග සඳහා ගයෝජිත 

මාර්ග හා ගගාඩනැගිලි සීමාව නියම කිරීගම් බලය අධිකාරිය සුය. 
 

            (ආ) i. අනුමැතියලත් වීි ගර්ඛා ගහෝ ගගාඩනැගිලි ගර්ඛා ගනාමැති 

ප්රගේශවල මායිගම් සිට අඩි 5 ක අවම ගගාඩනැගිලි සීමාවක්  

පවත්වාගත යුුය.  
 

            (ඇ)  පළලින් මීටර් 1.0 ගනාඉක්මවන බැේකනි, හිරු ආවෙණ ගහෝ අගු 

හැෙ කවෙ ගහෝ ගගාඩනැගිේලක් ගගාඩනැගිලි ගර්ඛාගවන් ඔේබට 

ගනාවිහිදිය යුුය.  එගහත් එම ගර්ඛාව ුළ පාෙ පළේ කිරීමට 

අවශය අවස්ථාවකදී වන්දි ලබාගැනීමකින් ගතාෙව කඩා ඉවත් 

කිරීමකට එකඟ වූ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමකින් පසු උසින් මීටර් 

ගදකක් ගනාඉක්මවන වැටකට, මායිම් තාප්පයකට ගහෝ වර්ග මීටර් 

5 ගනාඉක්මවන ආෙක්ෂක කුටියකට ඉඩදිය හැකිය. 

          (ඈ)   පළාත් අධිකාරිය විසින් අනුමත කළ ගහෝ ආඥාවලත්, යම් වීි 

ගර්ඛාවක් ගහෝ ගගාඩනැගිලි ගර්ඛාවක් අධිකාරිගේ ූර්ව 

අනුමැතියකින් ගතාෙව ගවනස් ගනාකළ යුුය. 

           (ඉ)   අයිතිකරු අවස්ථානුගත පරිදි පළාත් පාලන ආයතනයට ගහෝ මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරියට ගමම අධිකාරි ගදකින් එකක් විසින් ගහෝ 

වියදමක් ගනාදො වීි ගර්ඛාව ුළ ගහෝ මාර්ග ගගාඩනැගිලි සීමාව 

ුළ පිහිටි ඉඩම ඔප්පුවකින් පරිතයාග කෙන්ගන් නම්, අනුමත වීි 

ගර්ඛාවක් සහිතව සංවර්ධන තැනුම්ගපාල සඳහා ඇති ප්රගේශ 

මාර්ගය සීමා නිර්ණය ගකාට දැක්වීගම්දී, වීි ගර්ඛාගේ සම්ූර්ණ 

පළල පාගර් ගභෞතික පළල වශගයන් අවස්ථානුකූලව සැලකිේලට 

ගැනීමට අධිකාරියට පුළුවන.   
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       (2) (අ) සංවර්ධන කටයුු කෙගගන යාම සඳහා සංවර්ධන අවසෙයක් 

ලබාගැනීගම් පෙමාර්ථගයන් අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත් කෙනු 

ලබන සෑම සැලැස්මක්ම ෙථගාේ කිරීගම් අවශයතා පිළිබඳ 10 වන 

උපගේඛනගේ සඳහන් අවශයතා හා අනුකූල විය යුුය.  මීට 

අමතෙව අධිකාරියට අවශය යැයි හැ ගඟන අවස්ථාවක ෙථවාහන 

ගමනාගමන බලපෑම් තක්ගස්රු වාර්තාවක් ඇමුණුම 2 හි සඳහන් 

විස්තෙවලට අනුකුලව ලබා ගදන ගලස ඉේලා සිටිය හැකිය. 

            (ආ) අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසෙ දී ඇති අනුමත ෙථගාේ කිරීගම් 

හා ෙථ ගමනාගමනය පාලන නියමයන්ට ගවනස්ව කටයුු කෙන 

බවට සැක කෙන යම් ගගාඩනැගිේලකට ඇුළු වී පරීක්ෂා කිරීගම් 

බලය අධිකාරිය සුය. 

           (ඇ) ෙථ ගාේ කිරීම සඳහා අනුමත ඉඩකඩ එම කාර්යය හැෙ ගවනත් 

කටයුත්තකට ගයාදා ඇතැයි තහවුරු කෙගනු ලබන අවස්ථාවක එක් 

එක් ෙථ ගාේ කිරීගම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රුපියේ විසිදහස                   

(රු. 20,000) බැගින් වන ගස්වා ගාස්ුවක් අනුමත කාර්යය සඳහා 

නැවත ගයාදන ගතක් අධිකාරිය විසින් දිගින් දිගටම අය කළ යුුය. 
 

සැලසුම් සම්පාදනය 

කිරීකමහි නිරත කහෝ 

කගාඩනැගිලි වැඩ හා 

කවනත් සංවර්ධන 

ෙටයුතු අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහා කයාදවනු 

ලබන සුුසුෙම්ලත් 

තැනැත්තාකේ 

රාජොරි 

83. අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින් එම සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා ගතෝො 

ගැනීගම්දී  12 වන උපගේඛනයට අනුකූල විය යුුය. 

       (අ) තමා විසින් අත්සන් ගකාට නීතිගේ 8 එ වගන්තිය යටගත් ඉදිරිපත් 

කළයුු සැලැස්මක් සම්බන්ධව ලබාදීමට අවශය වන්නාවූ ගතාෙුරු 

එහි අඩංගු යම් විස්තෙයක් ගහෝ ආෙංචියක් යට පත් කිරීම ගනාගකාට 

හැකිතාත් දුෙට නිවැෙදිව හා පැහැදිලිව ලබාදිය යුුය. 

 

      (ආ) නීතිය යටගත් ඔහු විසින් අත්සන් කෙනු ලබන ගහෝ ඉදිරිපත් කෙනු 

ලබන සිය සැලසුම් හා පිරිවිතෙ ගමම නියමයන්හි සහ ගගාඩනැගිලි 

සඳහා වන ගිනි ූර්වාෙක්ෂක සංග්රහය යටගත් සම්පාදනය කෙන ලද 

නියමයක විධිවිධානවලට සහ ගිනි නිවීගම් ප්රධානියා විසින් ගදනු ලබන 

යම් විධානයකට අනුකූලවන බවට සහතික විය යුුය. 

 

      (ඇ) ඔහු විසින් පිළිගයල කෙනු ලබන සැලැස්ගම් ගහෝ සැලසුම්වල 

නැතගහාත් ගමම නියමයන් යටගත් ඔහු විසින් අනයාකාෙයකින් වගකිව 

යුු සියළු ගගාඩනැගිලි වැඩ ගහෝ ගවනත් සංවර්ධන කටයුු, ඒවා එම 

සැලසුම් හා සැලසුම්වලට සහ කමිටුව විසින් ගදනු ලබන යම් ලිඛිත 

නිගයෝගයකට ගහෝ විධානයකට අනුකූලව කෙගගන යන්ගන් දැයි 

සහතික කෙ ගැනීගම් පෙමාර්ථගයන් අධීක්ෂණය කළයුු අතෙ, 

ගගාඩනැගිලි වැඩ සම්ූර්ණ  කිරීගමන් පසුව හා වැඩ කෙගගන යනු 

ලබන ගගාඩනැගිේගේ අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කිරීමට ගපොුව 

ඔහුගේ අධීක්ෂණ සහතිකය ඉදිරිපත් කළයුුය. 
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       (ඈ) අධිකාරිය විසින් විධානය කෙනු ලබන්ගන් නම්, ගමහි පහත නිශ්චිතව 

සඳහන් ගගාඩනැගිලි වැඩ අදාළ ගේලාවන්හිදී ගහෝ අදියෙවලදී 

ගගාඩනැගිලි වැඩවල ප්රගතිය පිළිබඳ වාර්තාව සහ අදාළ වනවිටදී ඊට 

සම්බන්ධ සහතිකද අධිකාරියට  ඉදිරිපත් කළයුුය. 

 

i. 20 (i) නියමය ප්රකාෙ ගගාඩනැගිලි වැඩ ආෙම්භ කිරීගම්, කෙගගන 

යාගම් ගහෝ යළි ආෙම්භ කිරීගම් අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්වීම අධිකාරියට 

ඉදිරිපත් කෙනු ලැබූ  දිගනන් ආෙම්භව අවසන්වන සෑම මාස ුනක් 

අවසානගේ කිරීම. 
 
 

ii. අත්තිවාෙම සහ බිම් මට්ටටමට පහළ ගගාඩනැගිේගේ හැටුම් 

ගකාටස් සම්ූර්ණ කෙනු ලැබූ පසු සහ බිම් මට්ටටමට ඉහළ 

ගගාඩනැගිේගේ හැටුම් ගකාටස් හා සම්බන්ධ කවෙ ගහෝ වැඩක් 

ආෙම්භ කිරීමට ගපෙ, සටහන් සැලැස්මක් (Record Plan)  සමඟ 

ප්රගති වාර්තාවක් සහ තැනුම්ගපාගලහි කෙගගන යනු ලැබ ඇති 

සියළු ජම්බාෙ වැඩ පිළිබඳ විස්තෙද, 

 

iii. ගගාඩනැගිේගේ සියළු හැටුම් ගකාටස් සම්ූර්ණ කළපසු, හැටුම් 

ගකාටස්වලට සම්බන්ධ සියළු ගගාඩනැගිලි වැඩ 14 වන නියමය 

යටගත් ඉදිරිපත් කළ විස්තොත්මක හැටුම් සැලසුම් සහ ගණන් 

බැලීම්වලට අනුකූලව අයදුම්කරුගේ අධීක්ෂණය යටගත් 

කෙගගන යනු ලැබූ බවට සහතිකයක් ඇුළත් සම්ූර්ණ කිරීගම් 

වාර්තාවක්, 

 

 iv.  ගගාඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධගයන් ඔහුගේ / ඇයගේ ගස්වය 

අවසන් කෙනු ලැබූ විටදී, එගස් අවසන් කිරීගමන් දින  14 ක් 

ඇුළත ඔහුගේ / ඇයගේ අධීක්ෂණය යටගත් කෙගගන යනු ලැබූ 

සියළු ගගාඩනැගිලි වැඩ පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් සහ ඒ බවට 

සහතිකයක්ද  සහ 

 

v.       අධිකාරිය විසින් ගගාඩනැගිේගේ පදිංචිවීම සඳහා 54 වන 

නියමය යටගත් අනුකූලතා සහතිකයක් ගහෝ තාවකාලික පදිංචිය 

සඳහා 56 වන වගන්තිය යටගත් බලපත්රයක් නිකුත් කිරීමට 

මත්ගතන් ගගාඩනැගිේගලහි ගහෝ එහි ගකාටසක පදිංචිවී 

නැතගහාත් එය ප්රගයෝජනයට ගනු ලැබ ඇතිනම්, ඒ බව 

අධිකාරියට ලිඛිතව දැන්විය යුුය. 
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සුුසුෙම්ලත් 

තැනැත්තා කවනස්වීම 

84. (1) යම් ගගාඩනැගිලි  සැලැසම්ක් පිළිගයල කිරීම සඳහා ගහෝ එය 

අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ගස්වගේ ගයාදවනු ලබන නැතගහාත් නිෙත 

කෙවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා ගවනසව්න අවස්ථාවකදී 

සහ එම ගවනස්වීම නීතිගේ 8 එ වගන්තිය යටගත් සැලැස්ම ඉදිරිපත් 

කිරීගමන් පසු සිදුවන්ගන් නම්,  තම ගස්වා අවසන් කෙනු ලබන අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්නා විසින් එගස් ඔහුගේ / ඇයගේ ගස්වය අවසන් 

කෙනු ලැබීම පිළිබඳව ගස්වය අවසන් කිරීගමන් දින 14 ක් ඇුළත 

අධිකාරියට ලිඛිතව දැනුම් දිය යුු අතෙ, එම අවසන් කිරීම ක්රියාත්මක 

වන දිනගේ සිට 83 වන නියමගේ (ඇ) ගේදය යටගත් ගගාඩනැගිලි 

වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා වශගයන් 

ගවනත් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්ගතකු විසින්  ඔහුගේ / ඇයගේ පත්වීම 

ගැන අධිකාරියට දැනුම් ගදනු ලැබ ඇත්නම් මිස යම් ගගාඩනැගිලි 

වැඩක් ආෙම්භ කිරීම, කෙගගන යාම ගහෝ යළි ආෙම්භ කිරීම ගනාකළ 

යුුය. 

 
          (2) අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් 1 වන ගේදය යටගත් ගදනු ලබන 

ගස්වය අවසන් කිරීගම් නිගේදනය, 83 වන නියමගේ (ඈ) ගේදගේ 

(V)  වන උප ගේදයට අනුකූලව තම සංක්ෂිප්ත වාර්තාව හා සහතිකය 

සමඟ ඉදිරිපත් කළයුුය. 

 

සුුසුෙම්ලත් 

තැනැත්නා විසින් සිු 

ෙරන වරදවල් 

85.   (1)  නීතිය යටගත් යම් සැලැස්මක් ගහෝ පිරිවිතෙ ඉදිරිපත් කෙනු ලැබ ඇති 

ගහෝ නියමයන් යටගත් ගගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම අවශය 

වන්නා වූ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින් යම් සාධාෙණ ගහ්ුවක් 

ගනාමැතිව, 

                (අ)   එම සැලැස්ම ගහෝ පිරිවිතෙ පිළිබඳව නීතිය යටගත් ගහෝ ගමම 

නියමයන් යටගත් සැපයිය යුු අදාළ විස්තෙ ගහෝ ප්රවෘත්ති 

දුෙර්පණය කෙන්ගන් නම්, ගහෝ එම විස්තෙ ගහෝ ගතාෙුරු 

යටපත් කෙන්ගන් නම්ද, 

                (ආ)  17 වන නියමගේ (ඈ) ගේදගේ සඳහන් පරිදි අධිකාරියට සාවදය 

ප්රගති වාර්තා ගහෝ සහතිකපත්ර ඉදිරිපත් කෙන්ගන් නම්ද, 

                (ඇ) 83 ගහෝ 84 වන නියමගේ අඩංගු විධිවිධාන උේලංඝනය කෙනු 

ලබන්ගන් නම් ගහෝ ඒ කිසිවක් සමඟ අනුකූල ගනාවන්ගන් 

නම්ද, 

               ඔහු ගහෝ ඇය ගමම නියමයන් යටගත් යම් වෙදකට වෙදකරු විය         
යුුය. 

        (2) ගමම නියමය යටගත් යම් වෙදකට වෙදකරු වන යම් තැනැත්ගතකුට 

අධිකාරියට යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම 

තහනම් කෙනු ලැබිය හැක. 
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කමම සැලසුම් 

ෙලාපකේ දැනටමත් 

පවතින අධිකේගී 

මාර්ග හා කයෝජිත 

අධිකේගී මාර්ග සඳහා 

කරගුලාසි  

 

 86. ගමම කලාපය ුල පවතින අධිගේගී මාර්ගයක්, ගයෝජිත අධිගේගී මාර්ගයන් 

පවතී නම්, එම මාර්ග ගදපස ප්රගේශගේ  සංවර්ධනයන් 11 වන 

උපගේඛනයට අනුකූලව කටයුු කළ යුුය.   

සැහැල්ලු ුම්රිය 

මාර්ග සඳහා 

කරගුලාසි 

87.  සැහැේු දුම්රිය මාර්ගයක් වශගයන්  හඳුනාගත්  ප්රගේශ මාර්ගයක් ගහෝ 

අත්පත් කෙ ගත් ප්රගේශ මාර්ගයකට මායිම්ව යම් සංවර්ධනයක් සිදුවන්ගන් 

නම්, සංවර්ධන කටයුුවල ස්වභාවය අනුව අදාළ ආයතනවල නිර්ගේශය 

ලබාගැනීම සම්බන්ධගයන් සැලසුම් කමිටුව විසින් නියම කෙනු ඇත.   

 

සූර්ය බලශක්තිය 

භාවිත කගාඩනැගිලි  

88. ගගාඩනැගිේල සඳහා අවශය බලශක්තිය සූර්ය බලශක්තිය උපගයෝගී 

කෙගගන සපයා ගන්ගන් නම්, එවැනි සංවර්ධන කටයුුවලදී   සම්ූර්ණ 

ගගබිම් ප්රමාණගයන 5% ක අමතෙ ප්රමාණයක් ලබාදීම සම්බන්ධව තීෙණය 

කිරීගම් බලය අධිකාරිය සුය.  

     
         පැතලි වහල මත සූර්යගකෝෂ  සවි කිරීගම්දී එහි උපරිම උස මීටර් 1 ක් ගේ.  

  
         පුනර්ජනනීය බලශක්ති, ෆයිබර් ප්රකාශන මාර්ග, ගපාදු මහජනතාව 

ඒකොශී වන ස්ථාන, උදයාන හා මංතීරු, සැටලයිට්ට ඩිස්ක්, විගනෝදාස්වාද 

හා ත්රාසජනක උදයාන (Them parks, water parks and adventure 

parks), ගෘහස්ථාගාෙ (Stadiums) සඳහා සැලසුම් කමිටුව මගින් ලබාගදනු 

ලබන  නියමතා අනුව කටයුු කළ යුුය.  

 

සන්නිකේදන කුළුණු 89. ප්රධාන වශගයන් සන්නිගේදන කාර්යයන් සඳහා ගයාදා ගන්නා කුළුණු 

සඳහා පහත සඳහන් අවශයතා සම්ූර්ණ කළ යුුය. 

I. සන්නිගේදන කුළුණු අනුමැතිගේදී සියළු අයදුම්පත් විදුලි සංගේශ 

නියාමන ගකාමිෂන් සභාව මගින් ඉදිරිපත් කළයුු අතෙ,  ගමම 

අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ ආයතනවල නිර්ගේශ හා විදුලි 

සංගේශ නියාමන ගකාමිෂන් සභාගේ  අවසාන නිර්ගේශය සමඟ 

ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

II. ඉඩම ුල ඉදිකෙනු ලබන  කුළුණු ඉඩගම් මායිගම් සිට ඉදිකිරීමට 

ගයෝජිත කුළුගණ මායිම දක්වා මීටර් 5 ක ෙක්ෂිතයක් කිසිඳු 

ඉදිකිරීමකින් ගතාෙව සැලසුම් කෙ, අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ 

යුුය. 

III. ගගාඩනැගිේල ඉහළ මහගේ කුළුණු ඉදිකිරීගම්දී අදාළ ආයතනවල 

නිර්ගේශ සහිතව ගයෝජිත ඉදිකිරීම කෙන ලද ගගාඩනැගිේගේ  අනුමත 

සැලැස්ගම්  පිටපතක්  සහ අනුකූලතා සහතිකගේ පිටපතක්ද සමඟ 

ගයෝජිත සැලසුම් ඉදිරිපත් කළ යුුය.  
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VII  වන කොටස 
අර්ථ නිරූපනය 

 

ගමම නියමයන්හිදී පද සම්බන්ධය අනුව අන් අර්ථයක් අවශය ගනාවන්ගන් නම් ; 

“කුලී නිවස”  යන්ගනන් 1973 අංක 11 දෙණ කුලී නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතිගේ අර්ථ දක්වා ඇති 

ඒකකයක් අදහස් ගේ. 

 

“පිළිගත් වයවහාර සංග්රහය”  යන්ගනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පිළිගත හැකි සංග්රහ ප්රමිති 

ගහෝ උපගදස් සංග්රහයන් අදහස් ගේ. 

 

“ප්රකේශ මාර්ගය”   යන්ගනන් මහජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද ගගාඩනැගිේලකට ගහෝ 

ගවනත් පරිශ්රයකට ප්රගේශවීගම් මාර්ගයක් වශගයන් ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන යම් වීදියක් අදහස ්

ගේ. 

 

“වා සමනය”   යන්ගනන් වායුසමනයට භාජනය වූ ඉඩකගඩහි අවශයතාව ඉටුවන  පරිදි එහි 

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

වාතය ප්රතිකාර්යනය කිරීගම් ක්රියාවලිය අදහස්ගේ. 

 

“වාතය කවනස්වීම”   යන්ගනන් යම් ඉඩකඩකට එහි ඝනඵලය අනුව ඊට සව්භාවික ගහෝ යාන්ත්රික 

මාර්ගවලින් ඇුළුවන හා ඉන් පිටවන වාතගේ අනුපාතය අදහස්ගේ. 

 

“වා ළිඳ”  යන්ගනන් ස්වභාවික ආගලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීම සඳහා ගගාඩනැගිේල ුළ ගහෝ 

ඉන් පිටත ඇති අහසට නිොවෙණය වූ යම් ඉඩකඩක් අදහස්ගේ.    ගගාඩනැගිේගලන් පිටත යනු, 

එම බිම් කට්ටටිය ුළ පිහිටි එවැනි ගගාඩනැගිලිවල එක් මුහුණතකින් ගහෝ කිහිපයකින් 

නැතගහාත් එම බිම් කට්ටටිගේ එක් මායිමකින් ගහෝ වැඩි ගණනකින් වටවූ ඉඩකඩකි. 

 

 “සංකශෝධන සැලැස්ම”  යන්ගනන්  ගගාඩනැගිේලක අනුමත සැලැස්ගම් ගහෝ පදිංචිය සඳහා 

අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් ගනාකළ යම් ඉඩම් උප ගබදීමක්, යම් ගලසකින් ගවනස්වීමක් 

ගපන්වන සැලැස්මක් ගහෝ ඊට කෙන ලද සංගශෝධනයක් ගහෝ එකු කිරීමක් යන්න අදහස්ගේ. 

 

“අනුමත ෙළ”  යන්ගනන්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ගහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් පවෙන ලද බලය යටගත් අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් කෙන ලද අනුමත කිරීම 

අදහස්ගේ. 

 

“ොලීන අවසර පත්රය මත අනුමත ෙළ”  යන්ගනන් එවැනි අනුමැතියක් දීගම්දී නිකුත් කෙන ලද 

අවසෙ පත්රගේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ගහෝ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් 

නිශ්චිතව සඳහන් කෙනු ලැබිය හැකි සීමාසහිත කාලය සඳහා අනුමත කිරීමක් අදහස්ගේ. 
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“අනුමත ෙළ සැලැස්ම”  යන්ගනන් නීතියට ගහෝ නියමයන්ට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් ගහෝ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කෙන ලද ගගාඩනැගිේලක ගහෝ යම් 

ගගාඩනැගිලි කාර්යයක ගහෝ යම් ඉඩම් උප ගබදීමක සැලසුමක් අදහස්ගේ. 

 

“අධිොරිය”  යන්ගනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අදහස ්වන අතෙ, ඊට ගමම නියමයන් මගින් 

පවෙනු ලැබූ බලතල, කාර්යයන් සහ ොජකාරි සාමානයගයන් ගහෝ විගශ්ෂගයන් ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා කළමණාකෙණ මණඩලගේ අනුමැතිය සහිතව සභාපති විසින් බලය ගදනු ලැබූ යම් 

අධිකාරියක් ගහෝ නිලධාරිගයකුද ඇුළත්ගේ. 

 

“බැල්ෙනිය”  යන්ගනන් ගගාඩනැගිේලක බාහිෙ බිත්තිගේ පිටත බිත්තිගයන් ඔේබට යන ගලස 

ගගාඩනැගිේගේ පිටතට පිහිටි කුළුණ ගහෝ කැන්ටි ලිවර් මගින් දො සිටින යම් ගේදිකාවක්, 

ගබාකු ජගන්ලයක් ගහෝ ගවනත් සමාන ඉදිකිරීමක් අදහස්ගේ. 

         උපරිම මීටර් 1.2 ක් දක්වා පිටත බිත්තිගයන් ඔේබට ඉදිකළ හැකි අතෙ, එයට වඩා වැඩිවන්ගන් 

නම්,  මුළු ගගබිම් ප්රමාණය සඳහා සම්ූර්ණ බැේකනි ප්රගේශයම ගණනය කළයුු ගේ. 

 

“ මුළු කගබිම් ප්රමාණය” යන්ගනන් ගම් සඳහා භූමිය මත හා භූමිය යට සිදුකෙනු ලබන සියළුම 

ඉදිකිරීම්වලට අදාළ ගගබිම්  ප්රමාණයන් ඇුළත් ගේ.  වාහන නැවුම් සඳහා ගවන් කෙන ලද 

මහේවල වර්ග ප්රමාණයන් හා යාන්ත්රික වාහන නැවුම් ස්ථාන සඳහා සපයනු ලබන ොක්කවල 

(Stacks) වර්ග ප්රමාණයන්ද ගමයට ඇුළත් ගේ. 

 

“බිම් මහල”  යන්ගනන් ගගපළට යාව පිහිටි ප්රගේශ මාර්ගය මට්ටටමට ඉතාම ආසන්න උසකින් යුත් 

මහල යන්ගනන් අදහස්ගේ.  මාර්ග ගදකක් ගහෝ වැඩි ප්රමාණයක්      යාබද ව පිහිටි විට 

ගගාඩනැගිේලට ප්රගේශය ලබන ප්රධාන ගදාෙටුව පිහිටි මහලට ආසන්නතම උසකින් පිහිටි මහල 

යන්ගනන් අදහස්ගේ.  

 

“පතුල් මහල”  යන්ගනන් සම්ූර්ණගයන් ගහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් මහගේ සිට සහ ඉඩගම් 

මායිම්වල සිට මීටර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකෙන ලද ගහෝ සැලසුම් කෙන ලද  මහලකි. 

 

          බිම් මට්ටටගම් සිට 1/3 ගකාටසක් ගපාළගවන් මුපිට තිගබන අවස්ථාවක එම පුේ මහල 

භාවිතයන් සඳහා ගයාදාගත හැකි අතෙ, එහි අවම උස පහත සඳහන් පරිදි ගේ. 

i. වාණිජ, කාර්යාල      -    අවම උස මීටර් 3 

ii. පුේ මහල සම්ූර්ණගයන් බිම් මට්ටටගමන් පහළ ඇති විට එහි භාවිතයන් වන්ගන් ගබඩා 

පහසුකම්, වාහන නැවුම් හා අගනකුත් උපගයෝගිතා ගස්වාවන් සඳහා අවම උස මීටර්       

2.6 ක් ගේ.  

 පුේ මහල ඉහත භාවිතයන්ට හැෙ ගවනත් භාවිතයන් සඳහා ගයාදා ගන්ගන් නම්,            

ඒ සඳහා අධිකාරිය නියම කෙනු ලබන ගකාන්ගේසි හා නියමයන්ට අනුකූලව නිර්ගේශයන් 

ලබාගත යුුය.  
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“අතරමැදි මහල”  යන්ගනන් ආසන්නම පහත මහේ වර්ගඵලගයන් 50% ක් දක්වා ඉඩ දිය හැකි 

අතෙ, ඉහළට හා පහළට අවම වශගයන් මීටර්. 2.5 ක අවකාශයක් පවත්වා ගතයුු අතෙ, එයට 

වන ප්රගේශකත්වය ආසන්නම පහල මහගලන්ම පමණක් විය යුුය. එම මහගලන් ඉහළ 

මහලකට එක එේගේ ප්රගේශකත්වය ලබාගත ගනාහැක. 

 

“පැතලි වහල”   යන්ගනන් පඩිගපල මගින් ප්රගේශය ලබාගගන යම් කටයුත්තකට ගයාදා ගන්ගන් නම් 

මුළු ගගබිම්  ප්රමාණය සඳහා ගණනය කෙනු ලැගේ. (ගස්වා පහසුකම් හැෙ) 

 

“වාහන නැවතුම් මහල”   යන්කනන්  එම මහගේ මුළු ගගබිම් ප්රමාණගයන් අවම වශගයන් 70%ක් 

වත් වාහන නැවුම් සඳහා ගවන් කළයුු අතෙ, එක් වැසිකිළි පහසුකමක්, රාන්ස්ගපෝමර් 

කාමෙය, ආෙක්ෂක කුටියක්, රියදුරු විගේක ස්ථානයක් සඳහා අවසෙ ලබාදිය හැකිය. 

 

“මායිම් බිත්තිය”  යන්ගනන් යම් ඉඩම් කට්ටටියක්   තවත් යාබද ඉඩම් කට්ටටියකින් ගවන් කිරීගම් 

පෙමාර්ථගයන් එහි මායිම් ගර්ඛාව මත ගහෝ එහි දිගට ගගාඩනගන ලද යම් බිත්තියක්, වට 

කිරීමක් ගහෝ ආවෙණයක් අදහස්ගේ. 

 

“අඳ බිත්තිය”  යන්ගනන්  පොවර්තනීය ද්රවයවලින් ගහෝ විවෙවලින් ගතාෙ, ඉදිකෙන ලද ඝන 

බිත්තියක් අදහස්ගේ. 

 

“කගාඩනැගිල්ල”  යන්නට නිවසක් ආශ්රිත මඩුවක්, ඉස්තාලයක්, වැසිකිළියක්, මඩුවක්, ගුදමක්  ගහෝ 

ගපදගර්රු ගගඩාේ, මැටි, දැව, කළු ගේ ගහෝ ගවනත් ස්ිෙ ද්රවයවලින් තනන ලද යම් ඉදිකිරීමක් 

ඇුළත්ගේ. 

 

“කගාඩනැගිලි වහුන්නරාව”  යන්ගනන් පිටතින් එන තාප ශක්තිය සංවහනය කළ හැකි  වා සැකසුම් 

ඉඩකඩ ආවෘත ගකගෙන ගගාඩනැගිේලක මූලිකාංග අදහස්ගේ. 

 

“කගාඩනැගිලි කර්ඛ්ාව”  යන්ගනන් ගගාඩනැගිේලක් පුළුේ කිරීම සඳහා අවසෙ ගදනු ලබන ඉම 
අදහස්ගේ. 

 

“වයාපාරිෙ පරිශ්රය”  යන්ගනන් ලාභ ඉපයීගම් අභිප්රාගයන් වයාපාෙයක් කෙගගන යාම සඳහා සැලසුම් 

කෙන ලද,  අනුවර්තනය කෙන ලද ගහෝ පාවිච්චි කෙන ලද ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි  

ගකාටසක් අදහස්ගේ. 

 

“සභාපති”  යන්ගනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ සභාපති අදහස්ගේ. 

 

“වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී”  යන්ගනන් වෙලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිේපී වර්ගය යටගත් 1996 අංක 14 

දෙණ     ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිේපී ආයතන සංගශෝධිත පනත යටගත් සථ්ාපිත ගෘහ 

නිර්මාණ ශිේපීන් ලියාපදිංචි කිරීගම් මණඩලගේ ලියාපදිංචි වූ තැනැත්ගතකු විය යුුය. 
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“කගාඩනැගිලි සඳහා ගිනි ූර්වාරක්ෂෙ සංග්රහය”  යන්ගනන් අංක අයි සී ටී ඒ ඩී/ඩී ඊ වී/14 දෙණ 

ප්රකාශනය මගින් ප්රසිේධ කෙන ලද ගගාඩනැගිලි ගිනි නිවීම පිළිබඳ ූර්වාෙක්ෂක සංග්රහය ගහෝ 

ගකාළඹ  ගිනි නිවීම් පිළිබඳ ගදපාර්තගම්න්ුව විසින් ප්රසිේධ කෙන ලද ගිනි නිවීම් පිළිබඳ 

ගවනත් නියමයන්ද අදහසග්ේ. 

 

“කුළුණට සාකප්ක්ෂ හැටුම් වාකන්  කහෝ වැරගැන්වූ කොන්ීටය”  යන්ගනන් දික් අතින් සිදුවන 

සම්පීඩනයටත්, එවැනි සම්පීඩනයකින් ඇති ගකගෙන නැවීගම් ක්රියාවටත් ප්රතිගෙෝධාත්මකව යම් 

භාෙයක් දො සිටින හා සම්ගේෂණය ගකගෙන යම් ඉදිකිරීමක ගකාටසක් අදහස්ගේ. 

 

“ූර්ණ බලධාරියා”  යන්ගනහි සැලසුම්කෙණය අධිකාරිගයහි සපයා ඇති ගත්රුම ඇත්ගත්ය. 

 

“කොන්ීට්”  යන්ගනහි ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රුවන්ගේ ආයතනය විසින් පිළිගන්නා ලද වයාවහාෙ 

සංග්රහගයහි සපයා ඇති අර්ථයම තිබිය යුුය. 

 

“ඉදිකිරීම”  යන්ගනන් ගගාඩනැගීම, තනවා නියම තැන්හි පිහිටුවීම ගමන්ම යළි ඉදිකිරීම, යළි 

ගගාඩනැගීම, යළි නියම තැන්හි  යළි පිහිටුවීමද ඇුළත් ගේ. 

 

“හරස් බිත්තිය”  යන්ගනන් පාර්ශව බිත්තියක්, බාහිෙ බිත්තියක් නිශ්චිත දිගු ප්රමාණයන්ට ගබ දන 

අභයන්තෙ බිත්තියක් අදහස්ගේ. 

 

“නිතය භාරය කහෝ නිතය පැටවුම”  යන්ගනන් සියළු බිත්තිවල, මහේවල, වහලවල, ගවනස් කිරීම්වල 

සහ අගනක් සමාන ස්ි ෙ ගගාඩනැගිලිවල බෙ අදහස්ගේ. 

 

“ආබේධ කගාඩනැගිල්ල”  යන්ගනන් පදිංචිවීගම් පෙමාර්ථය සඳහා ප්රගයෝජනයට ගන්නා ලද ගහෝ 

ප්රගයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කළ අනුහුරු කළ ගහෝ සැලසුම් කළ ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි 

ගකාටසක් අදහස් වන අතෙ,  එය ස්ව-සංයුක්ත ඒකකයකි. 

 

“සංවර්ධෙයා”  යන්ගනන් සංවර්ධන කාර්යය කෙගගන යන තැනැත්තා අදහස්ගේ. 

 

“සංවර්ධන ොර්යය”  යන්නට නීතිගයහි සපයා ඇති අර්ථයම ඇත්ගත්ය. 

 

“වාසස්ථාන නිවස”  නැතගහාත් “වාසස්ථාන ඒෙෙය”  යන්ගනන් නිදහස්ව විසීගම්, ඉවුම් පිහුම් 

කිරීගම් සහ සනීපාෙක්ෂක පහසුකම් සහිත ස්ව-සංයුක්ත ඒකකයකින් යුත් කාමෙයක් ගහෝ 

කාමෙ කිහිපයක් අයත් ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක් අදහස්ගේ. 

 

“පුණාලය”  යන්ගනන් වාතය ගගනයාම සඳහා ඇති මාර්ගයක් අදහස්ගේ. 

 

“පුණාල මග”  යන්ගනන් ඇගලන හා පරිවෙණ ද්රවය ආගේපය හා පටලය ඇුළත්ව පුණාල අවාන් 

ආවෙණය ගහෝ පුණාල ූරිතයක ඇුේපස ගපෝරුව අදහස්ගේ. 
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“පවත්නා බිම් ෙට්ටිය”  යන්ගනන් ගමම නියමය ක්රියාත්මක වීමට ගපොුව පැවති වරිපනම් 

අංකයක් ගහෝ මිනුම් සැලැස්මක් සහිත ගහෝ ප්රාගේශීය අධිකාරියක් විසින් බිම් කට්ටටියක් 

වශගයන් හඳුනාගනු ලැබූ බිම් කට්ටටියක් අදහස්ගේ. 

 

“බාහිර බිත්තිය”  යන්ගනන් තවත් ගගාඩනැගිේලක බිත්තියකට යාව තිබිය හැකි වුවත් ගවන් 

කිරීගම් බිත්තියක් ගනාවන ගගාඩනැගිේලක පිටත බිත්තියක් ගහෝ සිෙස් ආවෘතයක් අදහස ්

ගේ. 

 

“ෆැක්ටරිය”  යන්ගනන් ; 

          (අ)  යම් ගදයක්, ගවළඳ ද්රවයයක් ගහෝ නිෂ්පාදනයක් ගහෝ එහි ගකාටසක් සෑදීමට ගහෝ 

 

          (ආ) යම් ගදයක්, ගවළද ද්රවයයක් ගහෝ නිෂ්පාදනයක් ගහෝ එහි ගකාටසක් ගවනස් කිරීමට, 

අළුත්වැඩියා කිරීමට, සැෙසීමට, නිම කිරීමට, පිරිසිදු කිරීමට, ගස්දීමට ගහෝ ගවන් කිරීමට 

ගහෝ බිඳ ගහලීමට ගහෝ 

 

          (ඇ)  යම් ගදයක්, ගවළද ද්රවයයක්, නිෂ්පාදනයක් ගහෝ එහි ගකාටසක්, විකිණීම සඳහා  

අනුහුරු කිරීමට ගහෝ එකලස් කිරීමට සැලසුම් කළ, ගයාදාගත් ගහෝ ප්රගයෝජනයට ගත් 

ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක් අදහස්ගේ. 

 

“මහල් නිවස”  යන්ගනන් මුළුමනින්ම ගහෝ ප්රධාන වශගයන් තනි පවුලක මනුෂය වාසය සඳහා 

ප්රගයෝජනයට ගත්, ඉදිකෙන ලද ගහෝ අනුහුරු කළ මුළුතැන්ගගයක්, වැසිකිළියක්, නාන 

කාමෙයක්  ගහෝ දිය වැසිකිළියක් අඩංගු ගවන් කෙන ලද වාසස්ථානයක් අදහස්ගේ.  ගවන් 

කළ එම වාසස්ථානය ුළ එවැනි වාසස්ථාන ගදකක් ගහෝ වැඩි ගණනක් සිෙස්ව සම්බන්ධ 

කෙන ලද ගගාඩනැගිේලක අඩංගු විය යුුය. 

 
“සුනමය සම්බන්ධෙය”  යන්ගනන් අස්ත ඒකක, නිස්සාකාෙ ඒකක සහ සමැසි සම්බන්ධ ගකගෙන 

සංවෘත පුණාලගේ ගකළවෙ සම්බන්ධනය අදහස්ගේ. 

 

“ජල ගැලීම් මට්ටම”  යන්ගනන් ගමම නියමයන්ගේ පෙමාර්ථය තකා වාරිමාර්ග ගදපාර්තගම්න්ුව 

ගහෝ       ශ්රී ලංකා ඉඩම් ගගාඩකිරීගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංස්ථාව විසින් යම් ප්රගේශයක් 

ගවනුගවන් නිශ්චිත වශගයන් නියම කෙන ලද ජල ගැලීම් මට්ටටම අදහස්ගේ. 

 

“මහල”  යන්ගනන් ගසාේදෙයක මුපිට බවට පත්වන තිෙස් ගේදිකාව සහ යම් තැලිස්ස පුවරුවක්,  

ලී, ගේ, ගකාන්ක්රීට්ට, වාගන් ගහෝ එම ගේදිකාව හා සම්බන්ධවන ගහෝ එහි ගකාටසක් වන 

ගවනත් ද්රවයයද ඇුළත්ගේ. 
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“මහල් වර්ගඵලය”  යන්ගනන් බාහිෙ බිත්තිවල බාහිෙ මුහුණත්වල සිට ගහෝ ගගාඩනැගිලි ගදකක් 

ගවන් ගකගෙන ගපාදු බිත්තියකදී නම්, එම බිත්තිගේ මධය ගර්ඛාගේ සිට මනින ලද යම් 

ගගාඩනැගිේලක මහලක තිෙස් වර්ගඵලය අදහස ් වන අතෙ, ඊට  පළලින් මීටර් 1.0 

ඉක්මවන සියළු වහල ගනරුම්ද, බැේකනිද, වහලක් අයත්වන සහ වැසිය හැකි සියළු 

ප්රගේශයද ඇුළත්ගේ. 

 

“දළ මහල් බිම”  යන්නට යම් ගගාඩනැගිේලක සෑම මහලකම මුළු මහේ බිම් ප්රමාණය අදහස්ගේ. 

 

“අඩිතාලම”  යන්ගනන් ගගාඩනැගිේලක බෙ ගගාඩනැගිේගේ අත්තිවාෙමට ගහෝ ජම්බාෙවලට 

පවෙනු ලබන ඉදිකිරීම අදහස්ගේ. 

 

“මහල් වර්ගඵල අනුපාතය”  යන්ගනන් බිම් කට්ටටිගේ වර්ගඵලගයන් ගබදනු ලැබූ බිම් කට්ටටිගේ 

පිහිටි සියළු ගගාඩනැගිලිවල දළ මහේ වර්ගඵලය අදහස්ගේ. 

 

“පියමග”  යන්නට යම් වීදියකට පැත්තක ඇති පියමගක් ගහෝ ආලින්ද මගක් ඇුළත්ය. 

 

“අත්තිවාරම”  යන්ගනන් ගගාඩනැගිේලක බෙ ගපාගළාවට සම්ගේෂණය ගකගෙන හා 

ගගාඩනැගිේල හා සෘජුව සප්ර්ශ වන ගගාඩනැගිේගේ අඩිතාලම්වලට ක්ෂණිකවම පහළින් 

පිහිටි ඉදිකිරීගම් ගකාටසක් අදහස්ගේ. 

 

“පිරිසිු වාතය”  යන්ගනන් ගසෞමය එළිමහන් වාතය අදහස් වන අතෙ, එය යාන්ත්රික පිරියත 

ආදිගයන් නිකුත් ගකගෙන දුර්ගන්ධගයන්, දුමින්, පිගයදුමින්, දුමාෙගයන් අපිරිසිදු ගනාවිය 

යුුය. 

 

“ගරාජය”  යන්ගනන් ගමෝටර් වාහනවලට ආවෙණය සලසන ගහෝ ඒවා නතෙ කෙ තැබීම සඳහා 

ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක් අදහස්ගේ. 

 

“ගුදම”  යන්ගනන් කෙගගන යනු ලබන ගවළඳාමකට ගහෝ වයාපාෙයකට සම්බන්ධ එගහත් 

විකිණීම සඳහා ගනාවන භාණඩ ගබඩා කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ, අනුහුරු කළ ගහෝ 

ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක් අදහස්ගේ. 

 

“භූ කසාල්දරය”  යන්ගනන් ගගාඩනැගිේගේ ඉදිරිපගසහිදී පිටතින් ස්වභාවික භූමිය මතින් ගහෝ ඉන් 

ඉහළින් ගසාේදෙයකට ප්රගේශයක් ඇති ගගාඩනැගිේලක ගසාේදෙයක් අදහස්ගේ. 

 

“උස”  යන්ගනන් ; 
          (අ)   කාමෙයක් සම්බන්ධගයන් වූ විට නිමි මහේ මට්ටටම සහ සීලිගම් යටි පැත්ත අතෙ මනින 

ලද සිෙස් දුෙ අදහස්ගේ. 

  

          (ආ)  යම් ගසාේදෙයක් සම්බන්ධගයන් වූ විට, ඉහළ මුපිට හා සමගම ඇති මහගේ මනින 

ලද සිෙස් දුෙ අදහස්ගේ. 
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          (ඇ)  බිත්තියක් සම්බන්ධගයන් වූ විට, ඉහළ පාමුල සිට එහි ඉහළම ගකාටස දක්වාත්, 

කුරුංචිය සම්බන්ධගයන් වූ විට, කුරුංචි උගස් අඩක් දක්වාත් මනින ලද සිෙස් දුෙ 

අදහස්ගේ. 

 

          (ඈ) ගගාඩනැගිේලක් සම්බන්ධගයන් වූ විට, භූමිගේ සමාන සථ්ානයක සිට එහි ඉහළම 

ගකාටස දක්වා මනින ලද සිෙස් උස අදහස්ගේ.  

 

“වාසය ෙළ හැකි ොමරය”  යනු වර්ග මීටර් 8.0 ප්රමාණයකට ගනාඅඩු කාමෙයකි.  එගහත් ඊට නාන 

කාමෙයක්, දිය වැසිකිළියක්, විවෘත ආලින්දයක්, උස්තලයක් ගහෝ ගොජයක් ඇුළත් 

ගනාගේ. 

 

“කරෝහල”  යනු ගෙෝගීන්ට, දුබලයන්ට, වයස්ගතවූවන්ට, සුවවන ගහෝ ගර්භනී මාතාවන්ට උවටැන් 

ගහෝ ප්රතිකාෙ කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ අනුහුරු කළ ගහෝ  ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන 

ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ ගකාටසක් අදහස්ගේ. 

 

“කහෝටලය”  යන්ගනන් මහජනයා සඳහා ආහාෙපාන සැපයීගම් වැඩපිළිගවලක් ඇතද, නැතද, ලාභ 

ලැබීම අෙමුණු ගකාට ගගන පුේගලයන්ට ඉඩකඩ සැපයීම සඳහා විගශ්ෂගයන් 

සැලසුම්ගකාට ගගාඩනගන ලද නැතගහාත් අනුහුරු කෙන ලද ගගාඩනැගිේලක් අදහස්ගේ. 

 

“නිවාස ඉඩෙඩ”  යන්නට මානව වාසස්ථානයක් සඳහා හා වයාපාරික පරිශ්රයක් වශගයන් 

මුළුමනින්ම ගහෝ ප්රධාන වශගයන් ගගාඩනගන ලද ගහෝ අනුහුරු කෙන ලද ගගාඩනැගිේලක් 

ගහෝ ගගයක් ඇුළත්ගේ. 

 

“නිවාස සංකීර්ණය”  යන්ගනන් සංවර්ධන ස්ථානයක ස්ිෙ ගපාදු භුක්තිය ඇති නිවාස ඒකක 

සමූහයක් අදහස්ගේ.  ඊට තට්ටටු නිවාස ගප්ළිද ඇුළත්ය. 

 

“ෙර්මාන්ත කගාඩනැගිල්ල ”  යන්නට ෆැක්ටරි, කම්හේ සහ ගුදම්ද ඇුළත් ගවයි. 

 

“නීතිය”  යන්ගනන් 1978 අංක 41 දෙණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිය සහ එහි සංගශෝධිත 

අදහස්ගේ. 

 

“බලයලත් මිනින්කදෝරු හා මට්ටම්ෙරු”  යන්ගනන් ශ්රී ලංකාගේ මැනුම්පති විසින් වෘත්තිගේ 

නියැලීම සඳහා බලය ගදනු ලැබූ තැනැත්ගතකු අදහස්ගේ. 

 

“භාරය දරණ බිත්තිය”  යන්ගනන් එහිම බෙට අමතෙව යම් භාෙයකට රුකුේ ගදන බිත්තියක් 

අදහස්ගේ. 

 

“පළාත් අධිොරිය”  යන්ගනහි නීතිගේ සඳහන් අර්ථයම ඇත්ගත්ය. 
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“බිම් ෙට්ටිය”  යන්න ඉඩමක් සම්බන්ධගයන් වූ විට, යම් ඉඩම එක් තනි තැනැත්ගතකුට ගහෝ සම 

අයිතිකරුවන් පිරිසකට ගහෝ අයිතිවන අවස්ථාවකදී මායිම් සලකුණු මගින් සීමා කළ ගහෝ 

මායිම් බිත්ති මගින් ගහෝ වැටවේ මගින් වටකළ එගමන්ම පළාත් අධිකාරි විසින් අනුමත 

කෙනු ලැබූ ඉඩමක් අදහසග්ේ. 

 

“පවත්වාකගන යන ලදි”  යන්ගනන් කාර්යක්ෂමව හා නිසි ක්රියාකාරී තත්ත්වයකින් ගමන්ම මනා 

අළුත්වැඩියාවකින්  පවත්වාගගන යාම අදහස්ගේ. 

 

“උළුවම”  යන්ගනන් ගගඩාේ, ගේ කුහෙ ගහෝ ඝන ගකාන්ක්රීට්ට ගේ, කළු ගේ ගහෝ ගවනත් සමාන 

ගගාඩනැගිලි ද්රවය ගහෝ ඒවා එකට එක් ගකාට අනුබේධ කිරීමක් ගහෝ බදාමයකට පත් 

කිරීමක් අදහස්ගේ. 

 

“යාන්ිෙ සංවාතනය”  යන්ගනන් යාන්ත්රික මාර්ගවලින් ගහෝ උපක්රම මගින් ගගාඩනැගිේලකට 

ගහෝ එහි ගකාටසකට වාතය සැපයීගම් ගහෝ ඉන් ඉවත් කිරීගම් ක්රියාවලිය අදහස්ගේ. 

 

“ස්වභාවිෙ සංවාතනය”  යන්ගනන්  පිටත සුළං නිසා සහ උෂ්ණත්වය ගහෝ ගගාඩනැගිේගේ 

ඇුළත හා පිටත අතෙ වාෂ්ප පීඩන ගවනස්කම් (නැතගහාත් ගදකම) නිසා ඇතිවන සංවහන 

බලපෑගමන් ගගාඩනැගිේලක ජගනේ සහ විවෙ මගින් ගගාඩනැගිේලකට පිටතින් වාතය 

සැපයීමක් ගහෝ ගගාඩනැගිේලක් ඇුළතින් වාතය ඉවත් කිරීමක් අදහස්ගේ. 

 

“පදිංචි පිරිකස් බර”  යනු  ගගාඩනැගිේලක ගහෝ එහි ගකාටසක පදිංචි පිරිගස් බෙ යනුගවන් අදහස් 

කෙන්ගන් යම් ගේලාවක ගගාඩනැගිේගේ ගහෝ එහි ගකාටසක පදිංචි සම්ූර්ණ 

තැනැත්තන්ගේ බෙයි. 

 

“අයිතිෙරු” යන්ගනන් පළාත් අධිකාරිගේ වරිපනම් ලියාපදිංචි කාර්යාලගේ නම ලියාපදිංචිවී ඇති 

තැනැත්තා  අදහස්ගේ. 

 

“ොර්යාලය”  යන්ගනන් කාර්යාලීය පෙමාර්ථයන් තකා ගහෝ පරිපාලන ලිපිකරු වැඩ, ගපාත් 

තැබීම, ගණන් තැබීම, ඇඳීම, සංස්කෙණ වැඩ ගහෝ බැංකුකෙණ පෙමාර්ථ සඳහා ගයාදාගනු 

ලබන ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක් අදහස්ගේ. 

 

“ජකන්ල බිත්තිය”  යන්ගනන් කුළුණු හා කණු  අතෙ ොමු නිර්මාණයකින් ගගාඩනගන ලද 

මුළුමනින්ම එක් එක් තට්ටටුගේදී ආධාෙක ලබන භාෙය ගනාදෙන බිත්තියක් අදහසග්ේ. 

 

“තාප්පය”  යන්ගනන්  බැේකනියක ගහෝ ආලින්දයක මායිමක් මත ඉදිකළ මිටි බිත්තියක් 

අදහස්ගේ. 

 
 

“කවන් කිරීම”  යන්ගනන් ගගාඩනැගිේලක් ුළ ඇති ඉඩකඩ අනුගබදීමක් සඳහා ගේ දැව ගහෝ 

ප්ලාස්ටික් තහඩු නැතගහාත් ගවනත් සමාන ද්රවයයක් ප්රගයෝජනයට ගනිමින් සාදන ලද 

තාවකාලික ගහෝ පහසුගවන් ඉවත් කළ හැකි සිෙස් ඉදිකිරීමක් අදහස්ගේ. 
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“පාර්ශව බිත්තිය”  යනු විවිධ අයිතිකරුවන්ට අයත් ගහෝ විවිධ තැනැත්තන්ගේ පදිංචිය සඳහා 

අෙමුණු කෙන ලද යාබද ගගාඩනැගිලිවල, ඉඩම්වල ගහෝ යම් ගගාඩනැගිේලක ගකාටසක් 

ගවන් කිරීම සඳහා ගගාඩනැගිේලක ගකාටසක් වන්නාවූද, ප්රගයෝජනයට ගැනීමට අදහස ්

කෙන්නාවූද, එම ගගාඩනැගිේගේ උසට හා දිගට අනුව ඉදිකෙන ලද බිත්තියක් අදහස්ගේ. 

 

“ආබාධිත තැනැත්තා”  යන්ගනන් යම් තැනැත්ගතකු සහජගයන්ම ගනාවූවද, තමාගේ ශාරීරික ගහෝ 

මානසික හැකියාවන්ගේ අඩුවක් නිසා ජීවන අවස්ථා මුළුමනින්ම ගහෝ අර්ධ වශගයන් සපුො 

ගැනීමට ගනාහැකි තැනැත්ගතකු අදහස්ගේ. 

 

“මහජන ූජනීය ස්ථානය”  යන්ගනන් පේලියක්, ගේව මැදුෙක්, මුස්ලිම් පේලියක්, පන්සලක් 

වශගයන් නිශ්චිතව දක්වා සීමා ගකාට ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන ගහෝ ප්රගයෝජනයට ගැනීම 

සඳහා ඉදිකෙන ලද ගහෝ අනුහුරු කෙන ලද ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ සාමානය වශගයන්  ගහෝ 

ඉඳහිට වුවද මහජන වන්දනාමාන ගහෝ ආගමික උත්සව පවත්වනු ලබන ගවනත් සථ්ානයක් 

අදහස්ගේ. 

 

“සැලසුම්ෙරණ ෙමිටුව”  යන්ගනන් නීතිගේ “8 ආ (1)” වගන්තිය යටගත් පත් කෙන ලද කමිටුව 

අදහස්ගේ. 

 

“බිම් ෙැබලි ආවරණ පථය” යන්ගනන් ගගාඩනැගිේල පිහිටි බිම් කැබැේගේ මුළු බිම් ප්රමාණයට 

සාගප්ක්ෂ ගගාඩනැගිේගේ මුළු පාකඩ ප්රගේශගේ ප්රතිශතය අදහස්ගේ.  පළලින් මීටෙය 

ඉක්මවන ගනරුම් ගහෝ බැේකනි අයත් ගගාඩනැගිලි ගහෝ එහි ගකාටසක් අයත් ගගාඩනැගිලි 

සම්බන්ධගයන් වූ විට බිම් කැබලි ආවෙණ පථය ගණනය කිරීගම්දී එවැනි අතිගර්ක වර්ග 

ප්රමාණයන්ද ඇුළත් කළ යුුය. 

 

“කපාු කගාඩනැගිල්ල”  යන්ගනන් පේලියක්, ගදේ මැදුෙක්, මුස්ලිම් පේලියක්, පන්සලක් ගහෝ 

ගවනත් ගපාදු ූජනීය ස්ථානයක් ගහෝ ආගමික උත්සව පවත්වනු ලබන ස්ථානයක් ගනාවන, 

සාප්පුවක්, කාර්යාලයක්, ගෙෝහලක් ගහෝ මහජන නිගක්තන ස්ථානයක් වශගයන් පාවිච්චි 

කෙනු ලබන ගහෝ ඉදිකෙන ලද ගහෝ පාවිච්චියට ගැනීම සඳහා අනුහුරු කෙන ලද 

ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක්  අදහස්ගේ.  
 

 

“කපාු වීදිය”  යන්ගනන් මහජනයාට ඒ මතින් ගමන් කිරීම සඳහා මාර්ග අයිතිය ඇති හා යම් 

නීතියක් යටගත් ගහෝ යම් නීතියක් ක්රියාත්මක කිරීගමන් යම් අධිකාරියකට පැවරී ඇති 

ඕනෑම වීදියක් අදහස් වන අතෙ, ඊට අනුබේධ කාණුවක් ගහෝ පියමගක්ද ඇුළත්ගේ. 

 

“වැරගැන්වූ කොන්ීට්”  යන්ගනහි භාවිත සංග්රහගේ 110 හි අන්තර්ගත ගත්රුමට තිබිය යුුය. 
 

“අළුත්වැඩියාව”  යන්ගනන් යම් ගගාඩනැගිේලක යළි ඉදිකිරීමක් ගනාවන එහි සගදාස් 

හරිගැස්වීමක් අදහස්ගේ. 
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“කන්වාසිෙ කගාඩනැගිල්ල”  යන්ගනන් ගවන්වුනු, අර්ධ වශගයන් ගවන්වුනු ගහෝ උස්තල නිවසක් 

ගහෝ ගන්වාසික තට්ටටු නිවසක් වැනි මනුෂය වාසය සඳහා සැලසුම් කෙන ලද අනුහුරු කෙන 

ලද ගහෝ ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක් අදහස්ගේ.  මීට 

ගගාඩනැගිේගේ  ගහෝ එහි ගකාටගස් පදිංචිකරුවන්ගේ විගනෝදය පිණිස ඇති බාහිෙ 

ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක්ද නැතගහාත් එවැනි ගන්වාසික   ගගාඩනැගිේලක 

ගවනත් අන්දමක අනුබේධයක්ද අයත්ගේ. 

 

 “රැඳවුම් බැම්ම”  යන්ගනන්  සෘජුව යම් ද්රවයයක් පාර්ශ්වික විස්ථාපනයට ප්රතිගෙෝධ දැක්වීම සඳහා 

ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන බැම්මකි. 

 

“ොමරය”  යනු බිත්තිවලින් ගහෝ ගවන් කිරීම්වලින් වටවූ ගගාඩනැගිේලක යම් ගකාටසක් 

අදහස්ගේ. 

 

“සනීපාරක්ෂෙ පහසුෙම්”  යන්ගනන් සෘජුව ගහෝ  අන් අයුෙකින් ගපෞේගලික පේගදෝරු 

ප්රතිකාර්යක පිරියතයකට ගහෝ ගපාදු පේගදෝරු පේධතියකට සම්බන්ධ වැසිකිළි, ගදවුම් 

ගේසම්, නාන කාමෙ, ගදවුම් භාජන සහ ගෙදි ගස්දීමට ඇති පහසුකම් අදහස්ගේ. 

 

“පාසැල”  යනු දැනුම වයාප්ත කිරීම සඳහා සැලසුම් කෙන ලද අනුහුරු කෙන ලද ගහෝ ප්රගයෝජනයට  

ගනු ලබන ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි   ගකාටසක් අදහස්ගේ. 

 

“කස්වා ගරාජය”  යන්නට ගමෝටර් වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම, පින්තාරු කිරීම සහ  ගස්දීම සඳහා 

ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක් ඇුළත් ගේ. 

 

“පල්කදෝරුව”  යන්ගනන් යම් ද්රවයමය අපතයක් අදහස් වන අතෙ, ඊට ජලජ ගොන්ගබාෙ හා වාණිජ  

පිගයදුම්ද ඇුළත්ගේ. 

 

“පල්කදෝරු පේධතිය”  යන්ගනන් යම් පේගදෝරුවක්, කාණු ගප්ළියක්, ගවෙ වලක්, ූතික ටැංකියක් 

ගහෝ ඒවාගේ යම් අනුබේධයක් අදහස්ගේ. 

 

“සාප්පු කහෝ සාප්පු මධයස්ථාන”  යනු භාණඩ විකිණීම මූලික පෙමාර්ථය කෙගත් ගවළඳාමක් ගහෝ 

වයාපාෙයක් කෙගගන යාම සඳහා ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන්නාවූ සහ මහජනතාවට ප්රගේශ 

විය හැකි   ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක් වන අතෙ, ඊට ගකාණඩ සැකසීමට, 

අවසෙපත් නිකුත් කිරීගම් නිගයෝජිත, උකස්කරුවන්, ගබගහත්ශාලා, භාණඩ ගසද්ීම, පිරිසිදු 

කිරීම ගහෝ අළුත්වැඩියාව සඳහා භාෙගන්නා ස්ථාන ගහෝ ගවනත් සමාන ගවළඳාම් ගහෝ 

වයාපාෙ කෙගගන යනු ලබන ගගාඩනැගිේලක්ද අයත්ගේ. 
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“සම්මත ආෙෘතිය”  යන්ගනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් තීෙණය කෙනු ලැබිය හැකි 

සම්මත වර්ගයට අයත් ආකෘතියක් අදහස්ගේ. 

 

“කසාල්දර තට්ටුව”  යන්ගනන්  සෑම මහලකම ඉහළ මුපිට සහ ඊට උඩින් ඇති ඊළඟ මහගේ 

මුපිට අතෙ ඇති ඉඩ අදහස්ගේ.  එවැනි මහලක් නැති අවස්ථාවක මහගේ ආකෘතිගේ 

කෙබඳ තලාඳගයහි ගහෝ ගවනත් ආවෙණයක යටි පැත්තද, ආතතියක් ගහෝ කෙබඳ 

තලාඳයක් යන ගදකම නැතිවූ විට,  වහලගේ පොලවල ගහෝ ගවනත් ආධාෙකයක් දක්වා වන  

සිෙස් උසින් අර්ධයක් අදහස්ගේ. 

 

“වීදිය” යන්නට මහජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද වාසස්ථාන ඒකක ගහෝ ගගවේ ගදකක 

ගහෝ වැඩි ගණනක ප්රගේශ මාර්ගයක් වශගයන් ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන ගහෝ ප්රගයෝජනයට 

ගැනීමට අදහස් කෙ ඇති යම් පාෙක්, පියමගක් නැතගහාත් පිළක් අදහස්ගේ. 

 

“වීදි කර්ඛ්ාව”  යන්ගනන්  පළාත් අධිකාරිය විසින් දක්වා ඇති ගහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් පැහැදිලි කෙනු ලැබ ඇති යම් පවත්නා පාෙක අනාගත පුළුේ කිරීම පිළිබඳව ගහෝ 

අනාගතගේ ගගාඩ නගනු ලබන පාෙක පළල පිළිබඳව යම් වීදියක ගදපැත්ගත්ම සලකුණු 

ගකාට ඇති ගර්ඛාව ගහෝ ගර්ඛා අදහස්ගේ. 

 

“කගාඩනැගිල්ලෙ හැටුම් කොටස”  යන්නට ගගාඩනැගිේලක වහලය, කුළුණක් ගහෝ ප්රධාන 

කණුවක්, තලාඳයක්, අත්තිවාෙම, බිත්ති අවලම්බිත, බිමක් ගහෝ පියගැටගපළක් අදහස ්වන 

නමුදු ඊට එහි ගදාෙක්, ජගන්ලයක් ගහෝ අභයන්තරික ගවන් කිරීමක් අයත් ගනාගේ. 

 

“අධි ස්ථාපිත භාරය”  ගහෝ “අධි ස්ථාපිත පැටවුම”   යන්ගනන් නිසල පැටවුම හැෙ අන් සියළු 

පැටවුම් අදහස්ගේ. 

 

“තාවොලිෙ කගාඩනැගිල්ල”  යන්ගනන් යම් නිශ්චිත කාලයක් තිබීම සඳහා අධිකාරිය විසින් අවසෙ 

ගදනු ලැබූ එගහත් එකී කාලසීමාව ඉකුත් වූ පසු කඩා ඉවත් කෙනු ලබන ගගාඩනැගිේලක් 

අදහස්ගේ. 

 

“උස්තල නිවාස” යන්ගනන් තනි පදිංචි නිවසක් වශගයන් සැලසුම් කෙන ලද සහ එබඳු ගන්වාසික 

ගගාඩනැගිලි ුනකට ගනාඅඩු ගප්ළියක ගහෝ උස් තලයක ගකාටසක් නිර්මාණය ගකගෙන 

ගන්වාසික ගගාඩනැගිේලක් අදහස්ගේ. 

 

“නගර නිර්මාණ ශිල්පී”  යන්ගනන් ශ්රී ලංකා නගෙ නිර්මාණ ශිේපීන්ගේ ආයතනය විසින් 

පවත්වාගගන යනු ලබන ගේඛනගේ නම සඳහන් තැනැත්ගතකු අදහස්ගේ. 

 

“ගබඩා” යන්නට ගවළඳ ද්රවය ගහෝ භාණඩ ගවළඳාම සඳහා ගබඩා කිරීම පිණිස ප්රධාන වශගයන් 

ප්රගයෝජනයට ගනු ලබන ගගාඩනැගිේලක් ගහෝ එහි ගකාටසක් ඇුළත්ගේ. 
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“තක්කස්රුෙරු”  යන්ගනන් 1975 අංක 33 දෙණ ශ්රී ලංකා තක්ගස්රුකරුවන්ගේ ආයතන නීතිය 

යටගත් සංස්ථාගත කෙන ලද තක්ගස්රුකරුවන්ගේ ආයතනගේ සංස්ථා සාමාජිකයකු 

අදහස්ගේ. 

 

“ආලින්ද මග”  යන්ගනන් වීදියක පැත්ගතන් පිහිටි ආවෙණය කෙන ලද පියමගක් අදහස්ගේ. 

 

“අදාළ සුුසුෙම්ලත් තැනැත්තා”  යන්ගනන් ; 

           (අ)   වෙලත් ගහෝ ලියාපදිංචි ගෘහ නිර්මාණ ශිේපිගයකු 

           (ආ)  වෙලත් නගෙ නිර්මාණ ශිේපි ගයකු 

           (ඇ) නීතිය යටගත් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කෙනු ලබන වැඩවලට අදාළ විෂයක  වෘත්තීය 

සුදුසුකම්ලත් ඉංජිගන්රුවකු 

           (ඈ)  බලයලත් මිනුම්ගදෝරු හා මට්ටටම්කරුවකු  

           (ඉ)   තක්ගස්රුකරුවකු 

           (ඊ) ශ්රී ලංකාණඩුව විසින් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තගයහිලා සුදුසුකම් ලැබූ ගවනත් යම් 

තැනැත්ගතකු 

                   යනාදී නිශ්චිත ක්ගෂ්ත්රයට වෘත්තීය සුදුසුකම් ලැබූ යම් තැනැත්ගතකු  ගහෝ ෙජය විසින් 

අදාළ     වෘත්තිය සඳහා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු ගලස පිළිගනු ලබන අයකු. 
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1 වන උපකල්ඛ්නය (අ) 
 

 

 

 

නාගරිෙ සංවර්ධන අධිොරිය 

කයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා මූලිෙ සැලසුම් අනුමැතිය ලබාගැනීකම් අයුම්පත්රය 

 

 

............................... ගගන් 

....................................... 

.............................. මගින්. 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. 

 

මහත්මයාගණනි, 

 

................................ නගෙගේ ....................... ගකාට්ටඨාශගේ ......................... වීදිගේ වරිපනම් අංක 

..................... දෙණ ඉඩගම් ගගාඩනැගිේලක් තැනීම / අනුගබදුම්වලට ගබදීම ගවනුගවන් මුලික 

සැලසුම් අනුමැතිය ගමයින් අගප්ක්ෂා කෙමි./ කෙමු. 

 

පහත සඳහන් ලියවිලි පිටපත් 01 කින් යුුව නිසි පරිදි මා / අප අත්සන් කෙන ලදුව ගම් සමඟ ඉදිරිපත් 

කෙමි./ කෙමු. 

01. 1:1000 පරිමාණයට ගනාඅඩු අඳින ලද සංවර්ධන ස්ථානය/ ඉඩම හා  යාබද ඉඩම් හා 

වීදි ගපන්නුම් කෙමින් අඳින ලද මුලික සිතියමක් (ප්රස්තූත සංවර්ධන ස්ථානය යාබදව 

පිහිටා ඇති අයදුම්කරු සු ඉඩම් තිගේ නම්, එය පැහැදිලිව ගපන්විය යුුය.) 

 

02. සවිස්තොත්මක ගතාෙුරු ඇමුණුගම් දැක්ගේ. 

 

ගමම මුලික සැලසුම් අනුමැතිය යටගත් කිසිම සංවර්ධන කටයුත්තක් කෙගගන යාමට මා ගවත/ අපට 

අයිතියක් නැති බව ූර්ණ වශගයන් අවගබෝධ කෙගගන සිටිමි./ සිටිමු. 

 

ඉඩම අයිතිකරුගේ කැමැත්ත දක්වන ලිපියක් ගමයට අමුණා ඇත. 

 

ඉහත ගතාෙුරු සතය හා නිවැෙදි බව ගමයින් සහතික කෙමි/ කෙමු. 

 

දිනය : .............................   ........................................................... 

අයදුම්කරුගේ / අයිතිකරුගේ අත්සන 

කාර්යාලීය  ප්රගයෝජනය සඳහා : 

අංකය  :  

ගගවන ලද ගපෙසැරි ගාස්ුව : 

කුවිතාන්සි අංකය හා දිනය  : 
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1 වන උපකල්ඛ්ණකේ  “අ” ඇමුණුම 

(කරුණාකෙ පැහැදිලි අකුරින් ලිවීම ගහෝ යුරුලියනය කෙන්න.) 

 

01. ඉේුම්කරුගේ ගතාෙුරු : 

නම    : ..................................................................... 

ලිපිනය   : ...................................................................... 

දුෙකථන අංකය  : ...................................................................... 

02. අ) පවත්නා සංවර්ධනය පිළිබඳ ගතාෙුරු : 

සංවර්ධන ස්ථානය  : ...................................................... 

වරිපනම් අංකය  : ...................................................... 

පළාත් පාලන ආයතනය : ...................................................... 

ඡන්ද ගකාට්ටඨාශය  : ...................................................... 

වීිය   : ...................................................... 

කට්ටටි/ මැනුම් සැලැස්ගම් අංකය : ........................................ 

 (ආ) වර්තමාන භාවිතය : 

i. ඉඩම : .................................................................................. 

 ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) ......................................... 

 භාවිතය (වර්තමාන භාවිතය පිළිබඳ සවිස්තෙ සපයන්න.) 

 ............................................................................................. 

ii. ගගාඩනැගිේල (අනුමත ස්ථානගේ ඇති එක් එක් ගගාඩනැගිේල පිළිබඳ විස්තෙ 

දක්වන්න.) 

 මහේ සංඛයාව  : ............................... 

 උපරිම උස (මීටර්වලින්): ............................... 

 දළ ගගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) : ......................... 

 එක් එක් භාවිතය සඳහා යටවී ඇති ගගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) :............ 

 

03. ගයෝජිත සංවර්ධනය පිළිබඳ විස්තෙ : 

 අ) ස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම  

  ස්ථානය ගගාඩකෙ ඉස්සීමට ගයෝජිතව ඇත්ගත් නම්, එම ගගාඩකිරීම්වල මට්ටටම පවත්නා 

මාවත් හා ජලය බැස යන කාණු පිළිබඳ ගයෝජනාවලට සම්බන්ධ විස්තෙ දැක්විය යුුය. 

 

  එවැනි ගගාඩකිරීමක් සඳහා (අදාළ වන්ගන් නම්) ශ්රී ලංකා ඉඩම් ගගාඩකිරීගම් හා 

සංවර්ධනය කිරීගම් සංස්ථාගේ කැමැත්ත ලබා තිගේදැයි කාරුණිකව සඳහන් කෙන්න. 

 

 ආ) ගයෝජිත සංවර්ධනගේ ස්වභාවය (ගර්ඛා සැලැස්මවේ සහ ගපනුම පිළිබඳ ගකටි 

විස්තෙයක් සපයන්න.) 
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04. සංවර්ධන ස්ථානගේ විස්තෙ  : 

ඉඩගම් ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 

05. පවත්නා අපෙවුහ පහසුකම් පිළිබඳ විස්තෙ : 

වීි සහ ප්රගේශ මාර්ග 

ජල සම්පාදනය 

මලාපවහනය 

විදුලිය 

 

06. (අ) ගයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්තට අදාළ දළ ගගබිම් ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 (ආ) මහේ සංඛයාව සහ ගගාඩනැගිලිවල උපරිම උස 

  ගගබිම් ප්රමාණගේ අනුපාතය  සියුම ගගාඩනැගිලිවල දළ ගගබිම් ප්රමාණය 

       ඉඩගම් වර්ග ප්රමාණය 

  ඉඩම් කැබලි ආවෙණය  බිම් මට්ටටගම් ගගබිගම් ප්රමාණය x100 

       ඉඩගම් වර්ග ප්රමාණය  

 (ඇ) පා මහල (උමං අගය) : 

i. ප්රමාණය 

ii. බිම් ආවෙණය 

 (ඉ) ගගබිම්වල විශාලත්වය පිළිබඳ විස්තෙ (වර්ග මීටර්වලින්) : 

  ගන්වාසික     .......................... 

  සිේලෙ ගවළඳාම    .......................... 

  ගතාග ගවළඳාම    .......................... 

  කාර්යාලය     .......................... 

  ආපනශාලා     .......................... 

  කර්මාන්තශාලා ගහෝ වැඩපලවේ සඳහා .......................... 

  ගුදම් සඳහා     .......................... 

  ගවනත් (නිශ්චිතව සඳහන් කෙන්න.) .......................... 

  එකුව      .......................... 

 (ඊ) වාහන ගාේකිරීමට සලසා ඇති ඉඩකඩ : 

  ගමෝටර් ෙථ     ............................. 

  ගවනත් වාහන (නිශ්චිතව සඳහන් කෙන්න.) .............................. 
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07. ගගපගේ අනුගබදුම පිළිබඳ ගතාෙුරු  වර්ග මීටර් සම්ූර්ණ ඉඩම් ප්රතිශතය 

 (අ) ඉඩම් පරිහෙණය 

  ගන්වාසික 

  වාණිජ 

  කර්මාන්ත 

  ආයතන සඳහා 

  විවෘත/ ප්රගේශ භූමි හා උයන්වු 

  මහා මාර්ග 

  ගවනත් 

 (ආ)ඉඩම් කැබැේගේ ප්රමාණය  වර්ග මීටර් 

 (ඇ) ගගාඩනැගිලි වර්ග ගණන ගයෝජිතව ඇත්නම් 

 (ඈ) ගපාදු පහසුකම් ඇත්නම් එය 

 

ඉහත ගතාෙුරු සතය හා නිවැෙදි බව ගමයින් සහතික කෙමි/ කෙමු. 

 

 

දිනය : ....................................................   ............................................... 

         අයදුම්කරුගේ අත්සන   
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1 වන උපකල්ඛ්නය (ආ) 
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1 වන උපකල්ඛ්නය (ඇ) 
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1 වන උපකල්ඛ්නය (ඈ) 
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1 වන උපකල්ඛ්නය (ඉ)
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1 වන උපකල්ඛ්නය (ඊ) 
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2  වන උපකල්ඛ්නය 

කන්වාසිෙ සඳහා වූ කගාඩනැගිලිවලට ප්රවිශ්ඨය 

 

පදිංචි ඒෙෙ සඳහා වන ප්රකේශ මාර්ග 

වීථිකේ අවම පළල 

(මීටර්) 

වීථිකේ උපරිම 

දිග (මීටර්) 

උපරිම බිම් ෙට්ටි 

සංඛ්යාව 

බිම් ෙට්ටියෙ තිබිය 

හැකි උපරිම 

වාසස්ථාන ඒෙෙ 

3.0 50.0 4 2 

4.5 100.0 8 2 

6.0 - 20 - 

 

 ඉඩගම් ප්රමාණය පර්චස් 20 හා ඊට වැඩිවන අවස්ථාවකදී හා එම ඉඩම සඳහා ප්රගේශය අඩි 15 ක  

පළලින් යුු මාර්ගයකින් වනවිට  ඉහත වගුගේ  ප්රමිතීන් ලිහිේ කෙ ඒකක 4 දක්වා උපරිමයක් 

සංවර්ධනය කළ හැක. 

 

             ප්රගේශ මාර්ගය පදනම් කෙගගන ගගාඩනැගිලි ඒකක සංඛයාව තීෙණය කිරීගම්දී,  අන් ගලසකින් 

නියම කෙ ගහෝ සඳහන් කෙ ගනාමැති අවස්ථාවක ප්රගේශ මාර්ගය ප්රධාන මාර්ගගේ සිට ගයෝජිත 

ඉඩමට පමණක් ප්රගේශය ලබාගනී නම්,  පහත සඳහන් ගලස ඒකක ගණන ලිහිේ කළ හැකිය. 

 

වීථිකේ අවම පළල වාසස්ථාන ඒෙෙ සංඛ්යාව 

අඩි 10 4 

අඩි 15 8 

 

 

3  වන උපකල්ඛ්නය 

කන්වාසිෙ කනාවන කගාඩනැගිලිවලට  ප්රවිශ්ඨය 

කස්වා සලසන ඉඩකම් අවම  විශාලත්වය   

(වර්ග මීටර්වලින්) 

වීථිකේ අවම 

පළල 

(මීටර්වලින්) 

වීථිකේ උපරිම දිග 

(මීටර්වලින්) 

එක් බිම් කට්ටටියක ගහෝ භූමිභාගයකට වැඩි වූද, බිම් 

කට්ටටි හතෙකට අඩුවූද ප්රගේශයකට වීිගයන් ගස්වා 

සලසන අවසථ්ාවකදී 300 (වර්ග මීටර්) 

 

6.0 75 

එක් බිම් කට්ටටියකට ගහෝ භූමිභාගයකට වීිගයන් 

ගස්වා සැලගසන අවස්ථාවකදී  500 (වර්ග මීටර්) 

 

6.0 150 
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4 වන උපකල්ඛ්නය 
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5 වන උපකල්ඛ්නය 

මූලිෙ සැලසුම් නිරාෙරණ අනුමැතිය ලබාදීම,  සංවර්ධන අවසරපත්ර ලබාගැනීම, ආවරණ 

අනුමැතිය ලබාදීම , අනුකූලතා සහතිෙය ලබාදීම සඳහා අවම කපරසැරි ගාස්තු  

 සහ අතිකර්ෙ කගබිම් ප්රමාණය සඳහා වූ කස්වා ගාස්තු 

 

සංවර්ධන ොර්යකේ ස්වභාවය අයෙළ යුතු ගාස්තු 

 

මූලිෙ සැලසුම් නිරාෙරණ අනුමැතිය 

 
 

1. ඉඩම් අනුගබදුම්  

කපරසැරි ගාස්තු  

බිම් ෙට්ටි ප්රමාණය(වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් පන්තිය) 

මුදල 

 ව.මී. 150 – 500  රු. 2,000/- 

 ව.මී. 501 – 1000  රු. 3,000/- 

 ව.මී. 1001 – 5000  රු. 7,500/- 

 ව.මී. 5001 – 10000     රු. 10,000/-  

ව.මී.10001  වැඩි සෑම ව.මී. 1000 කටම රු.1000/- බැගින්  

2. කුඹුරු ඉඩම් සහ පහත් බිම් 
සංවර්ධනය (පිෙවීම)  

 ව.මී. 250 දක්වා                                            රු. 2500/- 

 ව.මී. 251 – 500 දක්වා                                  රු. 7500/- 

 ව.මී. 501 ට වැඩිවන සෑම ව.මි. 150 කටම    රු. 3000/- බැගින් 

3. මායිම් තාප්ප / රැඳවුම් බැමි 
ඉදිකිරීම 

 දික් මීටර්  1 කට රු. 100/-  

4. විකාශන කුළුණු / සන්නිගේදන 

කුළුණු ඉදිකිරීම 

 උස මීටර් 5 – 20 දක්වා                              රු. 50,000/-  

 උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 1 ක් සඳහාම  රු. 500/- බැගින්  

 

5. ඉන්ධන පිෙවුම්හේ / ගස්වා ස්ථාන i. දුම් පරීක්ෂා කෙන ස්ථාන රු. 25,000/- 

ii. ඉන්ධන පිෙවුම්හේ  රු. 75,000/- 

iii. වාහන ගස්වා ස්ථාන රු. 50,000/ 

iv. වාහන ගස්වා ස්ථාන හා දුම් පරීක්ෂාව රු. 75,000/ 

v. ඉන්ධන පිෙවුම්හේ සහ වාණිජ 
ගගාඩනැගිලි 

රු. 150,000/ 

vi. ඉන්ධන පිෙවුම්හේ, දුම් පරීක්ෂා කෙන 
ස්ථාන  සහ  වාණිජ භාවිතයන් 

රු. 175,000/ 

vii. ඉන්ධන පිෙවුම්හේ, වාහන ගස්වා ස්ථාන 
හා වාණිජ 

රු. 200,000/ 

viii. වාහන ගස්වා ස්ථාන, ඉන්ධන 
පිෙවුම්හේ, දුම් පරීක්ෂාව හා වාණිජ 

 

රු. 225,000/ 

6. වාහන විකුණුම් ස්ථාන                                                                           රු. 200,000/- 

7. දැන්වීම් පුවරු a.  ගවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 ඉගලක්ගරානික් නාමපුවරු  

 (ව.මී. 1 කට) 

 ඉගලක්ගරානික් ගනාවන (ව.මී. 1 කට) 

 

රු. 5,000/- 

 

රු. 3,000/- 

b. නාම පුවරු (ව.මී. 1 කට) රු. 1,000/- 

c. ආරුක්කු(Gentries)  (ව.මී. 1 කට) රු. 6,000/- 
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සංවර්ධන ොර්යකේ ස්වභාවය අයෙළ යුතු ගාස්තු 

8.  ගකාම්ගපෝස්ට්ට අංගන / කුණු 

රැස්කෙ තබන තාවකාලික ස්ථාන/ 

කුණු රැස් කෙන ස්ථාන  

අක්කෙයක් දක්වා රු. 50,000/- 

අක්කෙයකට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 10,000/- බැගින් 

9. ජලය ආශිත ගගාඩනැගිලි සහ ජලය 

ආශ්රිත සංවර්ධනයන් 

රු. 50,000/- 

10. කළුගේ කැඩීම,ඇඹරීම, පස් 

කැපීම,පස් ගසෝදා වැලි ගැනීම,  

ගගාඩවැලි කැපීම 

රු. 10,000/- 

11. ඉහත අංක 10 ට අමතෙව සිදුකෙන 

ඛනිජ සම්පත් කැණීම් 

වර්ග කිගලෝමීටර් 1 ක් දක්වා  රු.100,000/- 

වර්ග කිගලෝමීටර් 01 ට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 10,000/- 

බැගින් 

12. පහත සඳහන් සංවර්ධන කාර්යයන්  
(i)  

a. ගන්වාසික 

b. වාණිජ 

c. මිශ්ර සංවර්ධන 

d. කාර්යාල 

e. බැංකු සහ මූලය ආයතන 

f. පාසැේ 

g. අධයාපන ආයතන 

h. ගෙෝහේ සහ ගසෞඛය ස්ථාන 

i. ආගමික ගගාඩනැගිලි 

j. ගහෝටේ හා අදාළ සංවර්ධනයන් 

k. සමාජශාලා සහ අගනකුත් 
විගනෝදාස්වාද ස්ථාන 

l. කර්මාන්ත 

m. ගස්වා කර්මාන්ත 

n. ගොජ් 

o. සංස්කෘතික ස්ථාන / 
ගකෞුකාගාෙ 

p. ගහෝටේ / නවාතැන්පලවේ 

q. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන 

r. වාහන නැවුම් මධයස්ථාන 

s. ගවනත් 
 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

 

(ii) අනාථ නිවාස / වැඩිහිටි නිවාස / 

පුනරුත්ථාපන මධයස්ථාන 

 

 

 

 

(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/- 

ව.මී. 1001 ට වැඩිවන සෑම 
වර්ග මීටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 200/-  බැගින් 

 

වර්ග මීටර් 300 දක්වා  රු. 5,000/- 
ව.මී. 301 – 500          රු.  10,000/- 
ව.මී. 501 – 750          රු.  25,000/- 
ව.මී. 751 – 1000        රු.  50,000/- 
1001 ට වැඩිවන සෑම ව.මී. 100 කටම  රු. 500/- බැගින් 
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සංවර්ධන ොර්යකේ ස්වභාවය අයෙළ යුතු ගාස්තු 

13.  (i) අනුමත සැලසුමට අමතෙව   

සිදුකෙන ගවනස් කිරීම් හා එකු 

කිරීම්  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් 

පන්තිය) 

කන්වාසිෙ කන්වාසිෙ 

කනාවන 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 2,000/- රු. 5,000/- 

ව.මී. 301 – 500 රු. 3,000/- රු. 10,000/- 
ව.මී. 501 – 1000 රු. 4,000/- රු. 25,000/- 

ව.මී. 1001 ට 
වැඩිවන සෑම වර්ග 
මීටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 500/- 
බැගින් 

රු. 1,000/- 
බැගින් 

 

      (ii)  අනුමත සැලැසම් ඇුළත කෙනු 

ලබන ගවනස් කිරීම් (ගගබිම් 

ප්රමාණය ගවනස් ගනාවී) 

 

මුළු ගගබිම් ප්රමාණයට අය කෙනු ලබන ගාස්ුගවන් 25% ක්. 

 

14.  ඉහතින් සඳහන් ගනාවන ගවනත් 

සංවර්ධනයන් සඳහා 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 5,000/- 

ව.මී. 301 – 500 රු.10,000/- 

ව.මී. 501 – 750  රු. 25,000/- 
ව.මී. 751 – 1000  රු. 50,000/- 

ව.මී. 1001 ට වැඩිවන සෑම වර්ග 
මීටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 500/- 
බැගින්  

15.  ෙථවාහන ඇගයීම් වාර්තාව (TIA)                                                                       රු. 50,000/- 

16.  මූලික සැලසුම් නිොකෙණය නැවත 

නිකුත් කිරීම 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණ සහතිකය ලබාගන්නා 

අවස්ථාගේ ලබාගත් මුදලින් හරි අඩක්  

17. මූලික සැලසුම් නිොකෙණ සහතිකගේ 

සහතික කෙන ලද පිටපත් සඳහා 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණ සහතිකය ලබාගන්නා අවසථ්ාගේ 

ලබාගත් මුදලින්  10% ක මුදලක්. 

18. අධිගේගී අනුමැතියන් - දින 07 ක් 

ඇුළත (සියළුම අවශයතා හා අදාළ 

අගනකුත් ලියකියවිලි සම්ූර්ණ 

කිරීගමන් පසු) 

සාමානය ගාස්ුව ගමන්  ගදගුණයක් 

19. අභියාචනා සඳහා (උප සැලසුම් කමිටු / 
ප්රධාන සැලසුම් කමිටුව ගවත ගයාමු 
කිරීමට) 
 

                 පළමුවන අභියාචනය 

                 ගදවන අභියාචනය 
                 ුන්වන අභියාචනය 

                 හතෙවන අභියාචනය 
                 පස්වන අභියාචනය 

 

මූලිෙ කගවීම ඉතිරි කපරසැරි ගාස්තු (අනුමත 

ෙළ කහාත්) 

ගාස්ුගවන් නිදහස ් ගාස්ුගවන් නිදහස ්

රු. 5,000/- මුළු ගපෙසැරි ගාස්ුගවන් 25% 

රු. 5,000/ මුළු ගපෙසැරි ගාස්ුගවන් 50% 

රු. 5,000/ මුළු ගපෙසැරි ගාස්ුගවන් 75% 
සම්ූර්ණ ගපෙසැරි 
ගාස්ුවම ගගවිය 
යුුගේ. 

සම්ූර්ණ ගපෙසැරි ගාස්ුවම 
ගගවිය යුුගේ. 

 
20. මූලික ගපෙසැරි ගාස්ුවක් ලබාගැනීම ගපෙසැරි කිරීම් මුළු මුදල රු.10,000/- ඉක්ම වන්ගන් නම් 

රු.5,000/- ක මූලික ගාස්ුවක් ලබාගගන එය ගපෙසැරි කළ 

හැකි අතෙ, මූලික සැලසුම් නිොකෙණය නිකුත් කෙන්ගන් 

නම් පමණක් ඉතිරි මුදල අය කළ යුුගේ. 
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සංවර්ධන ොර්යකේ ස්වභාවය අයෙළ යුතු ගාස්තු 

සංවර්ධන අවසරපත්ර නිකුත් කිරීම 

                                                                       (වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය)   කපරසැරි ගාස්තු 

1. ඉඩම් අනුගබදුම් සඳහා ව.මී. 150 – 300 ගලාට්ට 1 ක් සඳහා         රු. 1,000/- 

ව.මී. 301 – 600 ගලාට්ට 1 ක් සඳහා         රු. 750/- 

ව.මී. 601 – 900 ගලාට්ට 1 ක් සඳහා         රු. 500/- 

ව.මී. 900 ට වැඩි ගලාට්ට 1 ක් සඳහා         රු. 250/- 

2. මායිම් තාප්ප/ රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම දික් මීටර් 1 ක් සඳහා ගාස්ුව රු. 100/- 

3. විකාශන කුළුණු / සන්නිගේදන  කුළුණු 

ඉදිකිරීම 

උස මීටර් 5 – 20 අතෙ   රු. 20,000/- 

උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 01 ක් සඳහාම රු. 100/- 

බැගින් 

4. ඉන්ධන පිෙවුම්හේ / ගස්වා ස්ථාන / දුම් 

පරීක්ෂා කෙන ස්ථාන 

ව.මී. 1 කට රු. 100/- 

5.   

i. ගවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 

 

 
 

 

 

ii. නාමපුවරු  

iii. ආරුක්කු(Gentries ) 

 

ඉගලක්ගරානික් නාම 

පුවරු  

ව.මී. 1 කට  

 

 

 

රු. 2,500/- 

ඉගලක්ගරානික් ගනාවන 

නාම පුවරු  

රු. 1,500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා  රු. 500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා රු. 1,000/- 

6. ගකාම්ගපෝස්ට්ට අංගන / කුණු රැස් කෙන 

ස්ථාන/ කුණු රැස් කෙන තාවකාලික ස්ථාන 

 

ගහක්. 1 දක්වා 

 

රු. 25,000/- 

ගහක්. 1 ට වැඩිවන සෑම 

ඉඩම් ප්රමාණයකටම 

රු. 5,000/-බැගින්  
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සංවර්ධන ොර්යකේ ස්වභාවය අයෙළ යුතු ගාස්තු 

7. පහත ක්රියාකාෙකම් 

a. ගන්වාසික 

b. වාණිජ 
c. මිශ්ර සංවර්ධන 
d. කාර්යාල 
e. බැංකු හා මූලයායතන 
f. ගෙෝහේ සහ ගසෞඛය මධයස්ථාන 
g. ආගමික ගගාඩනැගිලි 
h. පාසේ 
i. අධයාපන ආයතන  
j. ගහෝටේ සහ අදාළ සංවර්ධනයන් 
k. සමාජශාලා සහ අගනකුත් විගනෝදාස්වාද ස්ථාන 
l. කර්මාන්ත 
m. ගොජ් 
n. ගස්වා කර්මාන්ත 
o. සංස්කෘතික ස්ථාන / ගකෞුකාගාෙ 
p. ගහාටේ / නවාතැන් 

q. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන 
r. වාහන නැවුම් මධයස්ථාන 
s. ගවනත් 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

8. ජලය ආශ්රිත ගගාඩනැගිලි හා ජලය ආශ්රිත 

සංවර්ධනයන් 

 

කගබිම් ප්රමාණය වර්ග මීටර් 1 ෙට 

ගාස්තු 

ව.මී. 100 දක්වා රු. 1,000/- 
ව.මී. 101-300 රු. 2,500/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි රු. 3,000/-  
9.  අනුමත සැලසුමට අමතෙව සිදුකෙන ගවනස් 

කිරීම් හා එකු කිරීම්  
 

 පිහිනුම් තටාක (තටාකගේ ගඩක් සමඟ) 

 සූර්ය පැනල 

 

 

 

 

 

 

 

(වර්ග 

ප්රමාණය අනුව 

අයත් පන්තිය) 

කන්වාසිෙ කන්වාසිෙ 

කනාවන 

ව.මී. 300 
දක්වා 

රු. 4,000/- රු.6,000/- 

ව.මී. 301 – 
500 

රු. 6,000/- රු. 15,000/- 

ව.මී. 501 – 
1000 

රු. 8,000/- රු. 30,000/- 

ව.මී. 1001 ට 
වැඩිවන සෑම 
වර්ග මීටර් 
100 ක් සඳහා 

රු. 750/- 
බැගින් 

රු. 1,000/- 
බැගින් 

 

 

 

ව.මී. 100 දක්වා    - ව.මී. 1 කට රු.20/-  

ව.මී. 101 – 300    - ව.මී. 1 කට රු. 25/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි   - ව.මී. 1 කට රු.30/- 
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10. ඉහතින් සඳහන් ගනාවන ගවනත් සංවර්ධනයන් 

සඳහා  

(i) අනුමත සැලැසම්ට අමතෙව සිදු කෙන 

ගවනස් කිරීම් හා එකු කිරීම් 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

ව.මී. 100 දක්වා        -    ව.මී. 1 කට රු. 20/- 

ව.මී. 101 – 300        -   ව.මී. 1 කට රු. 25/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි       -    ව.මී. 1 කට රු. 30/- 

 

(ii) අනුමත සැලසුම් ුල ගගබිම් ප්රමාණය 

ගවනස් ගනාවී කෙනු ලබන අභයන්තෙ 

ගවනස්කම් 

මුළු කපරසැරි ගාස්තුකවන් 25% 

11. නිසි බලපත්රයක් ගනාමැතිව; 

ඉඩම් අනුගබදුම් කිරීම සඳහා  

එක් එක් බිම් ගකාටස සඳහා රු. 3,000/- ක 

ගාස්ුවක් 

12. i නිසි සංවර්ධන බලපත්රයකින් ගතාෙව 
ගගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම / ගකාටස් එකු කිරීම / 
නැවත ඉදිකිරීම 

කන්වාසිෙ වර්ග 

මීටර්      1 ක් 

සඳහා ගාස්තු 

වාණිජ හා කවනත් ව.මී.       

1 ක් සඳහා ගාස්තු 

 අත්තිවාෙම් වැඩ පමණක් (කයිරු මට්ටටම) 
සම්ූර්ණ කෙ ඇති විට 

 

රු. 400/- 
 

රු. 500/- 

 බිත්ති ඉදිකිරීම වහල මට්ටටම දක්වා (වහල 
ෙහිතව) ඉදිගකාට ඇති විට  ගහෝ 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 තාප්ප / රැඳවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම රු. 400/- රු. 500/- 

ii. විකාශන/ සන්නිගේදන කුළුණු සඳහා උස සෑම මීටර් 5 කට රු. 10,000/- බැගින් 

iii. අනුකූලතා සහතිකය ගනාමැතිව පදිංචිවීම / 
භාවිතා කිරීම ගහෝ ප්රගයෝජනයට ගැනීම. 
 

එක් දිනකට    ව.මී. 1 කට    -  ගන්වාසික            
1.00 

                                            ගන්වාසික ගනාවන 
2.00 

13.  ගමෝටර් ෙථ නවතා තැබීගම් ස්ථාන (නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරි නිගයෝග යටගත් සංවර්ධන 
ස්ථානය ුල නියම කෙ ඇති නමුත් සපයා නැති 
එක් ගමෝටර් ෙථයක් නවතා තබන ස්ථාන සඳහා 
ගස්වා ගාස්ු) 
 

i.  ගකාළඹ මහ නගෙ සභාව 

 

 

 

 

 
සැහැේු වාහන හා කාර්              රු. 500,000 

ගලාරි                                         රු. 1,000,000 
කන්ගට්ටනර් ඇුළු විශාල වාහන  ෙ. 2,500,000 

ii.  ගවනත් මහ නගෙ සභා සියළුම වාහන සඳහා     රු. 500,000 

iii.  නගෙ සභා / ප්රාගේශීය සභා සියළුම වාහන සඳහා     රු. 250,000 

අනුකූලතා සහතිෙය නිකුත් කිරීම 

1. ඉඩම් අනුගබදුම් කිරීම 

 

එක් කැබැේලකට රු. 1000/- 
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2. ගගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

වර්ග ප්රමාණය 
අනුව අයත් 

පන්තිය 

ගාස්තුව 

 

ව.මී. 100 දක්වා 
කන්වාසිෙ වාණිජ 

ව.මී, 1 කට  රු.  
5/- 

රු. 10/- 

ව.මී. 101 – 300 ව.මී, 1 කට  රු. 
10/- 

රු. 15/- 

ව.මී. 301 ට 
වැඩි 

ව.මී, 1 කට  රු. 
15/- 

රු. 20/- 

 

3. එකු කිරීම් හා ගවනස් කිරීම් රු. 1,000/- සහ අමතෙ ගගබිම් සඳහා ඉහත ii  හි 

සඳහන් පරිදි. 

4. දුෙකථන සන්නිගේදන කුළුණු මීටර් 5 – 20 අතෙ රු. 10,000/- හා වැඩිවන මීටර් 1 

ක් සඳහා   රු. 100/- බැගින් 

5. මායිම් තාප්ප හා රැඳවුම් බැමි  දික් මීටර් 1 කට රු. 100/- බැගින්  

භාවිතය කවනස් කිරීම සඳහා කස්වා ගාස්තු අය කිරීම  

1. අඩු ඝනත්ව කලාපගේ භාවිතයන් ගවනත් 

භාවිතයන් සඳහා ගයාදාගන්ගන් නම් ව.මී. 1 

කට රු. 750/- බැගින්  

2. අනිකුත් කලාපයන්හි අනුමත භාවිතයන් 

ගවනත් භාවිතයන් සඳහා ගයාදාගන්ගන් 

නම් ව.මී. 1 කට රු. 500/- බැගින්  

 

 

 පසු විපෙම් සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහා 

ගාස්ුව රු. 5,000/- 

 පසු විපෙම් සහතිකය ලබා ගනාගැනීම මත 

අය කෙනු ලබන ගස්වා ගාස්ුව                

රු. 10,000/- 

 

 

සැ.යු. : ඉහත ගාස්ුවලට අමතෙව ස්ථානීය පරීක්ෂාව සඳහා ප්රවාහන ගාස්ු  වශගයන්  කි.මී. 1 ක දුෙක්  සඳහා 
රු. 50/-  ක් හා අතිගර්ක ගාස්ුවක් අය කෙනු  ලැගේ. නමුත් ගවළඳපගේ  සිදුවන ඉන්ධන මිගළහි  
ගවනසක්ම් මත ගාස්ු ගවනස් කිරීගම් බලය අධිකාරිය සු ගේ.  
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6 වන උපකල්ඛ්නය 

 

(අ)   ොමරවල අභයන්තර ශුේධ මානයන් 

ොමරය 

 

 

 

1 

අවම 

විශාලත්වය 

(වර්ග 

මීටර්වලින්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 
 

 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 
 

 

4 

(i)  පදිංචිය සඳහා වූ ගගාඩනැගිේලක 

කාමෙය 

 

8.0 - 2.5 

(ii) මුළුතැන්ගගය 5.0 

 

- 1.8 

 

 

(ආ)   නාන ොමර සහ වැසිකිළි අතර ශුේධ මානයන් 

ොමරය 

 

1 

අවම 

විශාලත්වය 

(වර්ග මීටර්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

4 

නාන කාමෙය 1.5 - 1 

වැසිකිළිය 1.7 - 1 

නාන කාමෙය සහ වැසිකිළිය 

ඒකාබේධව 

2.0 1.7 1 
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(ඇ) සනීපාරක්ෂෙ පහසුෙම් පිළිබඳ ප්රමිතීන් 

භාවිතය ගැහැණු පිරිමි 

 වැසිකිළි මුහුණ 

කසෝදන 

කේසම් 

වැසිකිළි මත්රා බඳුන් මුහුණ 

කසෝදන 

කේසම් 

 

1  ආපනශාලා, ගහෝටේ, 

සංචාෙක කටයුු සඳහා 

අදාළ සංවර්ධනයන් 

ව.මි. 300 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ව.මී. 400 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ව.මි. 500 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට  

 

2  සිනමා ආසන 40 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ආසන 50 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ආසන 120 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ආසන 40 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ආසන 60 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

 

3  සාප්පු/ ගදපාර්තගම්න්ු 

ගබඩා/ සුපර් මාර්කට්ට හා      

ඒ ආශ්රිත  

ව.මි. 800 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ව.මි. 1200 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ව.මි. 1300 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ව.මි. 1400 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ව.මි. 1250 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

 

4  කාර්යාල ව.මි. 500 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

 

ව.මි. 750 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ව.මි. 850 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ව.මි. 650 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

ව.මි. 800 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

5  පාසේ/ පුේගලික අධයාපන 

ආයතන/ උපකාෙක පංති/ 

ජාතයන්තෙ පාසේ 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

 

6  ගපාදු ස්ථාන, ගපාදු 

මහජනතාව රැස්වන ස්ථාන, 

උදයාන හා ඒ ආශ්රිත 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

ගහෝ 

ගකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

ගහෝ 

ගකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

ගහෝ 

ගකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

ගහෝ 

ගකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

ගහෝ 

ගකාටසකට 

 

7  ගවනත් ව.මි. 200 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් ගහෝ 

ගකාටසකට 

 

 

*  ඉහත ගගබිම් ප්රමාණය ගපාදු පහසුකම් හැෙ අදාළ භාවිතයන්ට ගයාදා ගන්නා ගගබිම් ප්රමාණය දැක්ගේ. 
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7  වන උපකල්ඛ්නය 
(22  නිකයෝගයට අනුකූලව) 

 

ස්වභාවිෙ ආකලෝෙය සහ වාතාශ්රය සඳහා නිර්බාධිත ෙවුළුවලින්  

ඉඩහල යුතු ප්රමාණයන් 

 
වර්ගය 

 

 

 

 

 

 

I වන තීරය 

1 වන තීරුකේ සඳහන් එක් 

එක් විෂය යටකත් වන මුළු 

වර්ග ප්රමාණකේ කොටසක් 

කලස (ස්වභාවිෙ 

ආකලෝෙය හා වාතශ්රය 

සඳහා) නිර්බාධිත ෙවුළු 

මගින් ඉඩහල යුතු ප්රමාණය 

II වන තීරය 

ෙවුළු විවෘත ෙළ 

හැකි ඉඩෙකඩහි 

ප්රතිශතය 

 

 

 

 

III වන තීරය 

 

(1) නාන කාමෙ සහ වැසිකිළි 1/10 100 

(2) වාහන නවතා තබන 
ගොජය 

1/10 50 

(3) කර්මාන්තශාලා සහ ගුදම් 1/10 50 

(4) ගවනත් සියළු කාමෙ 1/7 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 158 

 

 

 

8  වන උපකල්ඛ්නය 

(38 (II)  නිකයෝගවලට අනුකූලව) 

තරප්පු 

 

වර්ගය 

 

 

 

1 

තරප්පුකේ 

පළල 

(කසන්ටි 

මීටර්) 

2 

අවම උස 

(මීටර්) 

 

 

3 

පඩියෙ 

උස 

(කසන්ටි 

මීටර්) 

4 

පඩියෙ 

පළල 

(කසන්ටි 

මීටර්) 

5 

(අ)  1.  එක් උඩුමහලක් සඳහා 

පමණක් භාවිතා කෙන 

අභයන්තෙ තෙප්පුවක්  

        2.  ඒකක 2  ක් සහිත 

75 

 

 

2.0 19.0 22.5 

100 2 19 22.5 

(ආ) මහජනයා රැස්වන ගපාදු 

ගගාඩනැගිේලක පිහිටි තෙප්පු  හා 

ගවනත් සියළු වර්ග 

100 2.1 17.5 22.5 
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9  වන උපකල්ඛ්ණය 

(23 “එ” (ii)  වන නිකයෝගයට අනුකූලව) 

 

රථවාහන නවතා තබන කොටු අතර කුළුමංවල පළල 

 

රථවාහන නවතා තබන 

කෙෝණය 

 

 

 

 

1   

එක් දිසාවෙට 

පමණක් එක් 

පැත්තෙ පමණක් 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 

2    

කදපකසහිම 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 
 

 

3 

කදදිශාවටම 

ධාවනය 

(මීටර්වලින්) 
 

 

4     

සමාන්තෙව 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 ට 3.6 4.2 6.0 

අංශක 45 ට 4.2 4.8 6.0 

අංශක 60 ට 4.8 4.8 6.0 

අංශක 90 ට 6.0 6.0 6.0 

 

                සටහන :   ඉහත 1, 2, 3 සහ 4 තීරුවල දැක්ගවන විස්තෙ බහුම් / ගලාරි සඳහා අදාළ ගනාගේ.   
බහුම් / ගලාරි සඳහා අවශය ඉහත ඉඩකඩ අධිකාරිය විසින් කර්මාන්තගේ ස්වභාවය 
සලකා නියම කෙනු ලැබිය හැක. 

 

* යම් සංවර්ධනයෙ මුළු රථ වාහන නැවතුම් ඉඩෙඩ අවශයතාවය 100 ෙට වැඩිනම්         

80% දක්වා වාහන නැවතුම් ඉඩෙඩ ප්රමාණයක් පිරිවිතරයන්ට අනුව සැලසිය යුතුය.   

ඉතිරි ප්රමාණය එෙක් පිටුපස එෙක් (Tandem) කලස නැවැත්වීකම් පහසුෙම ලබාගත 

හැකි අතර, ඒ සඳහා වාහන හසුරුවන්නන්කේ (Valet) කස්වය ලබාගැනීම අනිවාර්ය කේ. 

 

කමෝටර්රථ වාහන නවතා තබන ගාල් කොටසෙ මානයන් 

 

වාහන වර්ගය පළල (මීටර්) දිග (මීටර්) 

(i) සාමානය ගමෝටර්ෙථ 2.4 4.8 

(ii) වාණිජ වාහන (බස් / ගලාරි) ඇක්සේ ගදක 3.6 10.0 

(iii) වාණිජ වාහන  ඇක්සේ ගදකකට වැඩි 3.6 18.0 
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10 වන උපකල්ඛ්නය 

රථවාහන නැවතුම් පිළිබඳ අවශයතාවය 

 
 

භාවිතය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩෙඩ 

ප්රමිතීන් 

කමෝටර් රථ බස්රථ කලාරි  බහුවිධ 
(ෙන්කට්නර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

ගන්වාසික 

මහේ නිවාස, පදිංචි ඒකක සහ 
තට්ටටු නිවාස 

ඒකකයක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් හා 
ඒකකයක ගගබිම් 
ප්රමාණය ව.මී. 300 
ට වැඩි වන්ගන් 
නම්, අමතෙ 
ෙථවාහන නැවුම් 
ඉඩකඩක්,   සෑම 
වාහන නැවුම් 
ස්ථාන  10 ට 
අමුත්තන් සඳහා 
එක් ෙථවාහන 
නැවුම් ස්ථානයක් 

    

වාණිජ 

සිේලෙ ගවළඳසැේ / ගග්රාසරි 
හා සමාන භාවිතයන් 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    

සාප්පු සංකීර්ණ, සුපිරි 
ගවළඳසැේ 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 

  

බැංකු සහ පාරිගභෝගික ගස්වා ව.මී. 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

- -   

ගගාඩනැගිලි ද්රවය ගවළඳසැේ ව.මී. 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 50 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 

  

කාර්යාල භාවිතය ව.මී. 100 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

 -   

නගෙබද ගහෝටේ සංවර්ධනය 

(City  Hotel) 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

බස්නැවුම් 
01 

ගස්වා 
ප්රගේශයට 
ආසන්නව 
ගලාරි ෙථ 
නැවුම් 01 

  

තරු පන්ති ගහෝටේ 
සංවර්ධනය 

කාමෙ 05 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් සහ 
කට්ටටේ 2 කට 1 ක් 

කාමෙ 50 ක් 
දක්වා එක් 
බස්නැවුමක් 
හා ඊට වැඩි 
වන්ගන් නම් 
බස් නැවුම් 
02 ක්  

ගස්වා 
ප්රගේශයට 
ආසන්නව 
ගලාරි ෙථ 
නැවුම් 02 

  

a. උත්සවශාලා ආසන 05 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    

b. සම්මන්ත්රණශාලා ආසන 05 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    

c. කාර්ය මණඩල සඳහා 
නිවාස 

i. විධායක කාර්ය 
මණඩලය 

 

ii. අගනකුත් 

 

 
කාමෙ 02 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    

 

 
 

    ඇඳන් 04 
කට එක් 
ඉඩකඩක් 
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භාවිතය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩෙඩ 

ප්රමිතීන් 

කමෝටර් රථ බස්රථ කලාරි  බහුවිධ 
(ෙන්කට්නර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

ආගන්ුක නිවාස හා 
ලැගුම්හේ, බුටික් ගහාගට්ටේ 

කාමෙ 5 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ගන්වාසිකාගාෙ ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ආපනශාලා / ගභෝජනාගාෙ ව.මී. 10 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 
(ගස්වා ප්රගේශය 
හැෙ) 

   ව.මී. 20 ක් 

සඳහා 

එකක් 

සිනමාහේ, ෙඟහේ, ශ්රවණාගාෙ 
සහ සමාන භාවිතයන් 

ආසන 10 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් ගහෝ 
ව.මී. 20 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් යන 
මින් වැඩි එක 
සඳහා ගවන් කළ 
යුුය. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

   

ෆැක්ටරි සහ කර්මාන්තශාලා  ව.මී. 300 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එකක් 
 

ව.මී.300 
ක් සඳහා 
එකක් 
 

ගබඩා භාවිතය / ගුදම් ව.මී. 500 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එකක් 

ව.මී. 300 
ක් සඳහා 
එකක් 

ගවනත් වාණිජ ගගාඩනැගිලි ව.මී. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 
 

  

ගසෞඛයය 

සාත්ු නිවාස සහ ගපෞේගලික 
ගෙෝහේ 

ඇඳන් 02 කට 01 
බැගින් ගහෝ ව.මී. 
20 කට එක් ඉඩක් 
යන ගදකින් වැඩි 
එක. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

වවදය ෙසායනාගාෙ සහ 
බාහිෙ ගෙෝගී අංශ 

ව.මී. 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

වවදය  උපගේශන ගස්වා 
කාමෙ (අවම කාමෙයක 
ප්රමාණය ව.මී. 08) 

එක් උපගේශන 
ගස්වා කාමෙයක් 
සඳහා ඉඩකඩ 06 
ක් ගහෝ ව.මී. 10 
කට ඉඩකඩ 02 
බැගින් යන ගදකින් 
වැඩි එක. 
 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

අධයාපන 

විශ්ව විදයාල ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 
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භාවිතය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩෙඩ 

ප්රමිතීන් 

කමෝටර් රථ බස්රථ කලාරි  බහුවිධ 
(ෙන්කට්නර්) 

යතුරුපැදි

/ පාපැදි 

ගපෞේගලික පාසේ, 
ජාතයන්තෙ පාසේ, ගපෙ 
පාසේ 

ළමුන් 20 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් ගහෝ 
ව.මී. 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩක් යන 
ගදකින් වැඩි එක 

    

ගපෞේගලික උපකාෙක පන්ති 
සහ ගවනත් අධයාපනික 
ආයතන 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

විගේක හා විගනෝද කටයුු  

විගේක හා විගනෝද කටයුු  ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

ගවනත් භාවිතයන් 

 අධිකාරිය විසින් 
තීෙණය කෙනු 
ලබන ගවනත් 
ඕනෑම භාවිතයක් 
සඳහා ව.මී. 100 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

අධිකාරිය විසින් 
තීෙණය කෙනු 
ලබන ගවනත් 
ඕනෑම 
භාවිතයක 
ස්වභාවය අනුව 
ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 
 

අධිකාරිය 
විසින් 
තීෙණය 
කෙනු ලබන 
ගවනත් 
ඕනෑම 
භාවිතයක 
ස්වභාවය 
අනුව ව.මී. 
500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 
 

  

 

සටහන; 

 ඉහත  භාවිතයන්කගන් දක්වා ඇත්කත් අවම රථවාහන නැවතුම් අවශයතාවයන් වන අතර, මීට අමතරව 

වැඩිමනත් රථවාහන නැවතුම් ස්ථාන සංවර්ධනෙරු ලබාකදන්කන් නම්,  ඒ සඳහා ප්රමුඛ්තාවය ලබාදිය යුතුය. 
 

 නාගරිෙ සංවර්ධන අධිොරිකේ / පළාත් පාලන ආයතනකේ අනුමැතිය මත කවන් ෙරන ලද වාහන නැවතුම් 

ස්ථාන කවනත් ආයතන කවත කුලී පදනම මත ලබාදිය හැෙ.  නමුත් රථවාහන නැවතුම් පහසුෙම් කවනත් 

භාවිතයක් සඳහා භාවිත ෙළ කනාහැෙ. 
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11 වන උපකල්ඛ්නය 

 

කොළඹ ෙටුනායෙ අධිකේගී මාර්ගකේ කොරිකඩෝව සඳහා භූමි පරිහරණ සැලැස්ම (2013 ජනවාරි සිට) 

ෙලාපකේ 

සීමාව 

ෙලාපය බිම් ෙට්ටියෙ 

අවම ප්රමාණය 

කගාඩනැගිලි උස අනුමත ෙරනු ලබන භාවිතයන් 

මාර්ගය සඳහා 

අත්පත් කෙගත් 

සීමාගේ සිට 

මීටර් 10 

සංවර්ධන 

පාලිත 

කලාපය 

ගමම තීෙය 

ුල කිසිඳු 

ගගාඩනැගිලි 

ඉදිකිරීමක් 

අනුමත 

ගනාගකගර්. 

  සියළු ඉදිකිරීම් සඳහා අධිගේගී මාර්ග සීමාගේ සිට මීටර් 10 ක භූදර්ශන අලංකාෙ කෙන 

ලද විවෘත අවකාශයක් තැබිය යුුය.  මාර්ග, ජල මාර්ග, උදයාන වැනි ගගාඩනැගිලි ෙහිත 

කටයුු සඳහා භාවිත කළ හැකිය. 

 

 දැනට පවතින පහත් බිම් සහ කුඹුරු ඉඩම් ගගාඩකිරීම් සඳහා අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ. 
 

 ගමම තීෙගේ පවත්නා නිවාසවලට ගකාටස් එකු ගනාකළ යුු අතෙ, අළුත්වැඩියාවන් 

පමණක් පළාත් පාලන ආයතනගේ අවසෙය පරිදි කළ හැකිය. 

 

 පළාත් පාලන ආයතනගේ උපගදස් පරිදි  පවතින ගගාඩනැගිලි වර්ණ කිරීම, වහල 

අළුත්වැඩියා කිරීම කළ හැකිය.  හිස් අවකාශ සුදුසු පරිදි භූදර්ශනය කළ යුුය. 

 

 ගමම කලාපය ුල ගවළඳ දැන්වීම්පුවරු හා ප්රචාෙක දැන්වීම් ඉදිකිරීම, සුන් ඇති කිරීම, 

කැලිකසළ බැහැෙ කිරීම තහනම් ගේ. 
 

 දැනට පවතින නිවාස නැවත පදිංචි කිරීගම් වැඩපිළිගවලක් ආෙම්භ කෙනුරු තබාගත 

හැකිය.  කුමන අයුෙකින් ගහෝ අධිගේගී මාර්ග සීමාවට හානි ගනාකළ යුු අතෙ, එම 

සීමාගේ සිට ගගාඩනැගිලිවලට මීටර් 10 ක ෙක්ෂිතයක් නඩත්ු කළ යුුය. 
 

 අධිගේගී මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටි මායිම් ඉඩම් ගකාටස් සඳහා තාප්ප ඉදිකිරීමට අවසෙ 

ගනාගදන අතෙ, ඒ සඳහා කම්බි දැේ වැටක් ගහෝ ඒ හා සමාන නිමාවකින් යුු වැටක් 

මීටර් 2 ක උසින් පමණක් නිම කළ හැක. 

1
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1
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ෙලාපකේ 

සීමාව 

ෙලාපය බිම් ෙට්ටියෙ 

අවම ප්රමාණය 

කගාඩනැගිලි උස අනුමත ෙරනු ලබන භාවිතයන් 

මීටර් 10  

සීමාගේ සිට 

මීටර් 60 

සංවර්ධන 

කලාප - 1 

පර්චස් 10 උපරිම මීටර් 06 ක් 

ගහෝ මහේ  2 ක 

ගගාඩනැගිලි 

 මිශ්ර ගන්වාසික කලාපයන්හි අවසෙ ගදනු ලබන භාවිතයන් සඳහා පමණක් අවසෙ ගදනු 

ලැගේ. 
 

 දැනට පවතින පහත් බිම් සහ කුඹුරු ඉඩම් ගගාඩකිරීම සඳහා අවසෙ ගදනු ගනාලැගේ. 
 

 කලාපය ුල පවතින උස් බිම් ගස් පවතින ඉඩම් ගකාටස් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ 

සැලසුම් හා ගගාඩනැගිලි ගෙගුලාසිවලට යටත්ව සංවර්ධනය කෙ ගැනීමට අවසෙ ගදනු 

ලැගේ. 
 

 පවතින ගගාඩනැගිලි වර්ණ ගැන්වීගම් සහ අළුත්වැඩියාවන් අදාළ පළාත් පාලන 

ආයතනයන්ගේ උපගදස් පරිදි කළ යුුය. 

 

 ගමම කලාපය ුල විශාල ප්රමාණගේ කර්මාන්ත ගහෝ ගබඩා සඳහා අවසෙ ගනාගදන 

අතෙ, ගෘහ කර්මාන්ත ගහෝ පරිසෙ දූෂයකාෙක ගනාවන කුඩා කර්මාන්ත සහ සුළු වාණිජ 

කටයුු සඳහා අවසෙ ගදනු ලැගේ. 

 

 දැන්වීම් පුවරු හා ප්රචාෙක දැන්වීම් පළ කිරීම හා කැලිකසළ බැහැෙ කිරීම තහනම් ගේ. 

 

 පවතින ඉඩම් ගකාටස් සඳහා බිම් මහල සහ තවත් එක් මහලක් ඉදිකිරීම සඳහා අවසෙ 

ගදනු ලැගේ. 
 

     ගගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වැනි සංවර්ධන කටයුු සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ 

පවත්නා සැලසුම් හා ගගාඩනැගිලි ගෙගුලාසි බලපැවැත්ගේ. 
 

 දැන්වීම් පුවරු ඉදිකිරීම සම්බන්ධගයන් පහත සඳහන් ගෙගුලාසි බලපැවැත්ගේ. 
 

1. එම මීටර් 60 ක ෙක්ෂිත කලාපගයන් පිටත ප්රගේශගේ ඉදිකෙනු ලබන දැන්වීම්පුවරු 

සඳහා අදාළ පළාත් පාලන ආයතනගේ අනුමැතිය ලබාගත යුුය.  එම දැන්වීම්පුවරු 

අධිගේගී මාර්ගගේ ධාවනය වන ෙථවල රියදුෙන්ගේ  අවධානයට කිසිඳු බලපෑමක් 

ගනාවිය යුුය.  රියදුෙන්ගේ අවධානය ගවනස්වන දැන්වීම්පුවරු සහ විදුලි බුබුළු 

(Neon bulbs) වලින් නිම කෙන ලද දැන්වීම්පුවරු ඉදි ගනාකළ යුුය. 1
2
2
 



 3 

 

ෙලාපකේ 

සීමාව 

ෙලාපය බිම් ෙට්ටියෙ 

අවම ප්රමාණය 

කගාඩනැගිලි උස අනුමත ෙරනු ලබන භාවිතයන් 

මීටර් 60 ට වැඩි 

සීමාව 

සංවර්ධන 

කලාප - 2 

   

2. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිගේ පළාත් අධයක්ෂවෙයා ගහෝ ඔහුගේ නිගයෝජිතයා සහ 

බල ප්රගේශගේ ෙථවාහන ගපාලිස් ස්ථානාධිපති එම දැන්වීම්පුවරු අනුමත කෙන 

සැලසුම් කමිටුගේ සාමාජිකගයක්වීම ගහෝ ඒ සම්බන්ධව ගපාලිස් ස්ථානාධිපතිගේ හා 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිගේ නිර්ගේශයන් අනුමැතියට ගපෙ ලබාගත යුුය. 

 

3. යම් අනවසෙ දැන්වීමක් ඉදිකළගහාත් මහජන ආෙක්ෂක පනත යටගත් එම 

පුේගලයන්ට විරුේධව නීති මගින් කටයුු කිරීමට ගහෝ එම දැන්වීම් පුවරු කඩිනමින් 

ගලවා ඉවත් කිරීම සඳහා අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයට දැනුම්දීමට බල ප්රගේශගේ 

ගපාලිස් ස්ථානාධිපතිවෙයාට බලය ඇත. 

 

4. අනුමත කෙනු ලබන දැන්වීම්පුවරු නියමිත ස්ථානගේ, නිර්ගේශිත නියමිත 

ප්රමාණගයන් යුක්තව සවිකළ යුුය. 

 

 

 

සටහන : 
I. ඉඩම් අනුගබදුම් අනුමත කිරීගම්දී ගමම මීටර් 10 ක ෙක්ෂිත මායිම මානක සැලැස්ගම් සලකුණු කෙ සටහන් කළ යුුය. 

 

II. කැලිකසළ හා අපද්රවය බැහැෙ කිරීම සඳහා ඒ ඒ අදාළ පළාත් පාලන ආයතන විධිමත් ක්රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කළයුු අතෙ, අධිගේගී මාර්ග 
ෙක්ෂිතයක් ගහෝ පහත් බිම් හා කුඹුරු ඉඩම් කිසිගසත්්ම ගම් සඳහා භාවිතා ගනාකළ යුුය.  අධිගේගී මාර්ගගේ සිට කි.මී. ½  ක කලාපය ුල එවැනි 
කැලිකසළ බැහැෙ කිරීම කිසිගස්ත්ම ගනාකළ යුුය. 

 

III. ගමම කලාපය ුල ජාතික වනජීවී සංෙක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්ුව, ශ්රී ලංකා ඉඩම් ගගාඩකිරීගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංස්ථාව, මධයම පරිසෙ අධිකාරිය, 
වාරිමාර්ග ගදපාර්තගම්න්ුව වැනි  ොජය ආයතනවලින් ප්රකාශයට පත් කෙ ඇති ෙක්ෂිත ුලින් එම ආයතනවල පවතින විධිවිධාන හා ගෙගුලාසි යටගත් 
ක්රියාත්මක ගේ. 

 

IV. ප්රගේශගේ ජල මාර්ග හා ජලය බැස යාගම් මාර්ග කිසිගලසකින් අවහිෙ ගනාකළ යුුය.  එගස ් කෙන්නන් හට එගෙහිව පළාත් පාලන ආයතන මගින් 
නීතයානුකූලව කටයුු කළ හැකිය. 

 

 

1
2
3
 



 

12 වන උපකල්ඛ්නය  
 

සුුසුෙම්ලත් තැනැත්තා 

සුදුසුකම් තැනැත්තන් සහතික කෙ ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සැලසුම් එහි නිෙවදයතාවය, සම්මත 

ප්රමිතීන්ට අදාළ  බවට සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ සැලසුම් හා ගගාඩනැගිලි  

නිගයෝගවලට  අනුකූල බවට සහතික කෙ එහි වගකීම ගතයුුය.  සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාගේ 

ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ සංවිධාන වාර්ෂිකව සාමාජික නාමගේඛනයක්  පවත්වාගගන යායුු 

අතෙ, එහි පිටපතක් වාර්ෂිකව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගවත ඉදිරිපත් කළ යුුය. 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

ෙටයුත්කත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩකම් කහෝ 

කගාඩනැගිල්කලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුුසුෙම්ලත් තැන්තකුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශ්ෂ 

ොර්යය 

IV වන තීරය 

සුුසුෙම් තැනැත්තා සඳහා 

අවශය සුුසුෙම්/පදවිය 

1  ඉඩම ුල සංවර්ධන 

කටයුත්ත සඳහා 

ගගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇුළත් 

ගනාවන්ගන් නම් 

ගහක්ටයාර්        

0.5 ඉක්මවීම 

පරිශ්ර ප්රදර්ශන සැලැස්ම නගෙ නිර්මාණ 

ශිේපීන්ගේ ආයතනගේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකගයකු 

සැලසුම් නිගයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගෙ නිර්මාණ 

ශිේපීන්ගේ ආයතනගේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකගයකු 

උප ගබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත් මිනින්ගදෝරු සහ 

තලමිතිකරු 

2  ඉඩම ුල සංවර්ධන 

කටයුත්ත සඳහා 

ගගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇුළත් 

ගනාවන්ගන් නම් 

ගහක්ටයාර්        

0.5 ට අඩු 

පරිශ්ර ප්රදර්ශන සැලැස්ම හා 

උප අනුගබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත් මිනින්ගදෝරු සහ 

තලමිතිකරු 

සැලසුම් නිගයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගෙ නිර්මාණ 

ශිේපීන්ගේ ආයතනගේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකගයකු  

(නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින් අවශය 

අවස්ථාවලදී අයදුම්කරු 

දැනුවත් කෙනු ලබයි) 

3  සංවර්ධන කටයුත්ත 

සඳහා ඉංජිගන්රු 

වැඩ ඇුළත් 

වන්ගන් නම් (මාර්ග, 

ගබෝක්කු, කාණු 

ඉදිකිරීම්) 

 බලපත්රගේ නිශ්චිතව දක්වා 

ඇති කරුණුවලට එකඟව 

ඉංජිගන්රු වැඩ සිදුකෙ ඇති 

බවට ප්රකාශ කෙන සහතික 

පත්රයක් 

වෙලත් සිවිේ ඉංජිගන්රු 

4  සංවර්ධන කටයුත්ත 

සඳහා ඉඩමක් 

අනුගබදීමක් ගහෝ 

ගහක්ටයාර් 0.5 

ඉක්මවීම 

මිනින්ගදෝරු සැලැස්ම නගෙ 

සැලසුම් අවශයතාවලට 

අනුකූල බවට ප්රකාශ කෙනු 

නගෙ නිර්මාණ 

ශිේපීන්ගේ ආයතනගේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකගයකු  



 

ඒකාබේධ කිරීමක් 

ඇුළත් වන්ගන් 

නම් 

ලබන සහතික පත්රයක්  
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 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

ෙටයුත්කත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩකම් කහෝ 

කගාඩනැගිල්කලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුුසුෙම්ලත් තැන්තකුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශ්ෂ 

ොර්යය 

IV වන තීරය 

සුුසුෙම් තැනැත්තා 

සඳහා අවශය 

සුුසුෙම්/පදවිය 

5  සංවර්ධන 

කටයුත්ත 

ගගාඩනැගිේලක් 

සඳහා වනවිට 

වර්ග මීටර් 600 

ඉක්මවීම හා 

ගගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 15 ඉක්මවීම 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත සැලැස්මට 

අනුකූලව සිදුකෙ ඇති බවට සහ 

ඔහුගේ අධීක්ෂණය යටගත් 

අවසෙය ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ 

කෙන සහතික පත්රයක්) 

 

වෙලත් වාස්ු 

විදයාඥයකු ගහෝ වාස්ු 

විදයාඥ මණඩලගේ 

ලියාපදිංචි යම් වාස්ු 

විදයාඥයකු 

වර්ග මීටර් 600 

දක්වා ගගාඩනැගිලි 

උස මීටර් 15 දක්වා 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත සැලැස්මට 

අනුකූලව සිදුකෙ ඇති බවට සහ 

ඔහුගේ අධීක්ෂණය යටගත් 

අවසෙය ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ 

කෙන සහතික පත්රයක්) 
 

 

වෙලත් වාස්ු 

විදයාඥයකු ගහෝ වාස්ු 

විදයාඥයින් ලියාපදිංචි  

කිරීගම් මණඩලගේ 

ලියාපදිංචි වාස්ු විදයා 

ආවසරික සහතිකලාභී 

  වර්ග මීටර් 400 

දක්වා හා 

ගගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 12 දක්වා 

1. ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැස්මට අනුකූලව සිදුකෙ 

ඇති බවට සහ ඔහුගේ 

අධීක්ෂණය යටගත් අවසෙය 

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ කෙන 

සහතික පත්රයක්) 
 

 
 

 

ෙජගේ ගහෝ පුේගලික 

ආයතනයක වර්ෂ 

හතෙක(4) පළපුරුේදක් 

ඇති ගෘහ නිර්මාණ 

සැලසුම් ශිේපිගයකු 

ගහෝ ජාතික වෘත්තීය 

නිපුණතා  5  මට්ටටගම් 

සැලසුම් තාක්ෂණ 

ශිේපී (ගගාඩනැගිලි) 

   2. නිර්මාණ ගණනය කිරීම් සමඟ 

වුහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(අත්තිවාෙම සහ ගගාඩනැගිලි 

අනුමත සැලැස්මට අනුකූල 

බවට සහ ගගාඩනැගිේල 

වුහාත්මක ගලස ආෙක්ෂිත 

බවට ප්රකාශ කෙන සහතික 

පත්රයක්) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රු 

ආයතනගේ වෙලත් 

සිවිේ ඉංජිගන්රු ගහෝ 

වෙලත් වුහාත්මක 

ඉංජිගන්රු 

 

 

 



 

 

 

 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

ෙටයුත්කත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩකම් කහෝ 

කගාඩනැගිල්කලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුුසුෙම්ලත් තැන්තකුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශ්ෂ 

ොර්යය 

IV වන තීරය 

සුුසුෙම් තැනැත්තා 

සඳහා අවශය 

සුුසුෙම්/පදවිය 

   3. ගස්වා සැලසුම් (විදුලිබලය 

සැපයීම, ජල සැපයුම, 

මළාපවහන, කාණු සහ වැසි 

ජලය පාලනය කිරීම, ගිනි 

ආෙක්ෂණය හා සම්බන්ධ 

සැලසුම් ඇුළත් ගේ.) ඉේුම් 

කෙන අවස්ථාගේ අධිකාරිය 

විසින් නියම කෙනු 

ලැබුවගහාත් පමණක් කරුණු 

සැපයිය යුුය. 

 

සපයන ලද ගස්වාවට  

අදාළ පහත දක්වනු 

ලබන 

තැනැත්තන්ගගන් 

අදාළ වන ශ්රී ලංකා 

ඉංජිගන්රු ආයතනගේ 

ඉංජිගන්රුවෙයා ; 

 වෙලත් විදුලි 

ඉංජිගන්රු, වෙලත් 

සිවිේ ඉංජිගන්රු, 

වෙලත් 

වුහාත්මක 

ඉංජිගන්රු, වෙලත් 

ගගාඩනැගිලි ගස්වා 

ඉංජිගන්රු, වෙලත් 

යාන්ත්රික 

ඉංජිගන්රු 

 

   4. වායු සමීකෙණ ගහෝ යාන්ත්රික 

වාතාශ්රය පිළිබඳ 

විස්තොත්මක සැලැස්ම 

(සවිකිරීම, දීර්ඝ කිරීම ගහෝ 

ගවනස් කිරීම සඳහා) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිගන්රු 

ආයතනගේ වෙලත් 

යාන්ත්රික ඉංජිගන්රු, 

වෙලත් විදුලි ඉංජිගන්රු 
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13 වන උපකල්ඛ්නය  
 

රථවාහන නතර කිරීම හා රථවාහන පාලනය 

 

 
1. (අ) අධිකාරිගේ සැලසුම් කමිටුව මගින් නියම කෙන ලද වාහන නතෙ කිරීගම් හා වාහන 

ගමනාගමන පාලන වැඩපිළිගවල සම්බන්ධ ගෙගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුු කළ යුුය.   

 
  

2. (i) සංවර්ධන කාර්යයක් කෙගගන යාම සඳහා අවසෙපත්රයක් ලබාගැනීගම් පෙමාර්ථගයන් 

අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත් කෙනු ලබන සෑම සැලැස්මක් මගින්ම ගගාඩනැගිලි තැනුම්ගපාල 

ුළම ගහෝ අධිකාරියට පිළිගත හැකි ස්ථානයක අවශය වාහන නතෙ කිරීගම් ඉඩකඩ 

සංඛයාව ගමම  10 වන උපගේඛණගේ  නිගයෝගයට අනුකූලව විය යුුය. 

 

 (ii) ඉහත  (i) හි සඳහන් පරිදි වාහන නතෙ කිරීගම් ඉඩකඩ සැපයීම ප්රාගයෝගික ගනාවන 

අවස්ථාවලදී සැලසුම් කමිටුව තීෙණය කෙන පරිදි ගමහි 5 වන උපගේඛණගේ සඳහන් 

ආකාෙගයන් ගස්වා ගාස්ු අය කළයුුය. 

 

 (iii) වාහන නතෙ කිරීගම් සමස්ථ සංඛයාව 10 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධන කාර්යයකදීම ඉහත 

සඳහන් අවශයතාගවන් ½  කට සමානව යුරුපැදි හා පාපැදි නතෙ කිරීගම් ඉඩකඩද 

සැපයිය යුුය. 

 

 (iv) එක් එක් වර්ගය සඳහා වන වාහන නතෙ කිරීගම් කුටිවල අවම සැලසුම් මානයන් ගමගස්ය. 

 

වාහන වර්ගය මඩුකේ පළල 

(මීටර්) 

කෙෝණිෙව 

නතර කිරීම 

කහෝ 

සමාන්තරව 

නතර කිරීම 

මඩුකේ දිග 

(මීටර්) 

කෙෝණිෙව 

නතර 

කිරීම 

මඩුකේ දිග 

(මීටර්) 

සමාන්තරව 

නතර කිරීම 

සම්මත ගමෝටර් කාර් සමානකයන් 2.4 4.8 5.5 

ේවී ගහෝ ත්රී ගෙෝද ෙථ 2.1 2.4 2.5 

පාපැදි 0.6 2.25 2.25 

වාණිජ (ේවී අකෙ) 3.6 10.0 12.0 

වාණිජ (බහු අකෙ) 3.6 18.0 20.0 

 

 (v) පෙතෙ ඉඩකඩවල අවම පළල පහත සඳහන් අවශයතාවයන්ට අනුකූල විය යුුය. 

 



 

 

 

 

 

 

 

වාහන කෙෝණිෙව නතර 

කිරීකම් අංශෙය 

තනි දිසා වාහන 

ගමනාගමනය 

තනි පැති 

නැවතුම් සීමාව 

(මීටර්) 

තනි දිසා 

වාහන 

ගමනාගමනය 

කදපැති 

නැවතුම් සීමාව 

(මීටර්) 

කදපැති වාහන 

ගමනාගමනය 

(මීටර්) 

අංශක 00 සමාන්තෙ 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 ගකෝණික 3.6 4.2 6.0 

අංශක 45 ගකෝණික 4.2 4.8 6.2 

අංශක 60 ගකෝණික 4.8 4.8 6.6 

අංශක 90 ගකෝණික 6.0 6.4 7.2 

 

 (vi) ගෘහසථ් වාහන නතෙ කිරීගම් ගපගදසකට ඇති ප්රගේශගේ පළල ඇුළුවීගම් හා පිටවීගම් 

මාර්ග ගවන ගවනම සපයා ඇත්නම්, සියළු පියමං සහ ගවනත් අවහිෙතා අතහැෙ මීටර් 3 

කට ගනාඅඩු විය යුුය.  එගහත් ඇුේවීගම් හා පිටවීගම් මාර්ග එකටම සපයනු ලැබ මධය 

බාධාවකින් ගතාෙනම්, එම පළල මීටර් 5.5 කට අඩු ගනාවිය යුුය.  වයාපාරික වාහන නතෙ 

කිරීගම් ප්රගේශගේ පළල පිළිගවලින් මීටර් 4.5 හා 6.0 විය යුුය. 

 

 (vii) වාහන නතෙ කිරීගම් ප්රගේශ ුනකට වැඩි සංඛයාවක් සැපයිය යුු ගගාඩනැගිලිවල සියළුම 

වර්ගගේ වාහන ආපසු හැෙවීමට හැකි පහසුකම් පරිශ්රය ුළ සපයා තිබිය යුුය.  වීදියකින් 

තැනුම්පළට ගහෝ තැනුම්පළින් වීදියකට පසුපසට පැදවීමට ඉඩගදනු ගනාලැගේ.   

 

 

 (viii) මීටර් 10 කට අඩු මාර්ග මුහුණතක් ඇති මීටර් 40 කට අඩු ගැඹුෙක් සහිත ගගාඩනැගිලි 

ස්ථානයන්හි වාහන නතෙ කිරීගම් ප්රගේශයට ඇති ධාවන මාර්ගගේ පළල පහත සඳහන් 

කරුණුවලට යටත්ව මීටර් 3 කට අඩු කළ හැකිය. 

 

 (අ) එබඳු ධාවන මාර්ගය දිගේ අධිකාරියට පිළිගත හැකි ගලස හා අවශය ප්රමාණයට 

වාහන මාරුවීමට ඉඩකඩ සැපයීම. 

 

 (ආ) එබඳු සංවර්ධනයක වාහන නතෙ කිරීගම් ඉඩකඩ අවශයතාවය 10 කට ගනාඉක්මවිය 

යුුය. 
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 (ix) යම් වාහන නතෙ කිරීගම් ප්රගේශයකට ඇති ඇුේවීගම් ගහෝ පිටවීගම් විවෙස්ථානයක් හෙහා 

යම් පැති පියමගක් විහිගදන්ගන් නම්, ආබාධිත තැනැත්තන් පිළිබඳව විගශ්ෂ සැලකිේලක් 

දක්වමින් පදිකයන්ට ගමන් කිරීම සඳහා ඉවුරු කැටිවලට ගහෝ පැති පියමගගහි යම් 

ගකාටසකට සංවර්ධකයන්ගේ වියදමින් යම් ගවනස් කිරීම් අධිකාරිය විසින් නිශ්චිත ගකාට 

දැක්විය යුුය.  ගමම මගී මාරු සමාන එවැනි විවෙස්ථාන හෙහාද පවත්වාගගන යන 

ගලසටද අධිකාරිය විසින් විගශ්ෂගයන් නියම කළ හැකිය. 

 

 (x) වීදියකට ඇුේවීගම්දී, ඉන් පිටවීගම්දී පහත සඳහන් වගුගවහි නිශ්චිතව සඳහන් ප්රමාණය 

ඇුළත හා පිටත හැෙවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සැපයිය යුුය. 

 

 මගී 

ප්රවාහන 

ොරෙය 

ේවී අෙර 

වාණිජ 

වාහන 

බහු අෙර 

වාණිජ 

වාහන 

ඇුළත හැෙවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය 

(මීටර්) 

7.3 12.8 13.8 

පිටත හැෙවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය (මීටර්) 4.7 8.7 6.9 

 

 

 (xi) ඉහත සඳහන් පරිදි අවම හැෙවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා සැපයිය 

ගනාහැකි බව සුටුදායක අන්දමින් අධිකාරිය ගවත ඔප්පු කළ හැකි අවස්ථාවක පළල මීටර් 

3 කට ගනාඅඩු පළලකින් යුත් අතිගර්ක සම්බන්ධතා පටුමගක් එබඳු ඇුේවීගම්  / සහ / 

ගහෝ පිටවීගම්  මාර්ගයට ආබේධ කෙ සැපයිය යුුය.  එබඳු පටු මාර්ග සැලසුම් කළයුත්ගත් 

වීියට ඇතිවන බලපෑම් අවම කෙමින් නිදහස් වාහන ගමනාගමනය සහතික වන පරිදිගේ.  

ගමය අධිකාරිගේ සැලසුම්කෙණ කමිටුව විසින් අනුමත කළ යුුය. 

 

 (xii) බෑවුම් මං සඳහා බෑවුම්වල උපරිම ඇලකෙය 1:8 ට වඩා වැඩි ගනාවිය යුුය.  බෑවුම් මං ඇති 

අවස්ථාවලදී ඉඩම් කට්ටටිගේ මායිමත්  බෑවුමත් අතෙ මීටර් 6.0 කට ගනාඅඩු දිගකින් යුත් 

සමතලා ඉඩක් සැපයිය යුුය. 

 

 (xiii) ඇුළුවීම සහ පිටවීම ගවන ගවනම සපයා ඇත්නම්, පියමං සියේල සහ ගවනත් අවහිෙතා 

අත්හැරි කළ බෑවුම් මංවල පළල මීටර් 3.0 කට ගනාඅඩු විය යුුයි.  එගහත් ඇුළුවීම සහ 

පිටවීම එකටම සපයනු ලබන්ගන් නම් ගමම උපගේඛණගේ (vi) හි සඳහන් අවස්ථාවලදී 

මිස මධයවර්ති විභජකයකින් ගතාෙ නම්, එය මීටර් 6 ක් විය යුුය. 

 

 (xiv) මීටර් 2.1 ක අවම උසක් බෑවුම් මංවල හා බහු මහේ ෙථවාහන නැවුම් ස්ථානවල තිබිය 

යුුය. 
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 (xv) මාර්ග බාධක ආෙක්ෂක කුටි සහ වාහන නතෙ කිරීම පාලනය කිරීගම් උපක්රම හා 

ආගෙෝහකයන් වැනිදෑ පාෙ අේදෙ සිට එබඳු බාධක දක්වා අවම වශගයන් මීටර් 6 ක පෙතෙ 

ුළ ගනාපිහිටිය යුුය.  වාහන නතෙ කිරීගම් එක් එක් මඩු 25 ක් ගහෝ ඒවායින් ගකාටසක් 

සඳහා සමස්ථ පෙතෙ දුෙ මීටර් 6 කින් වැඩි කළයුුය.  ගමය එකම පටුමගකට ගහෝ පටුමං 

බහු සංඛයාවකට සැපයිය හැකිය. 

 

 (xvi) වාහන බෙ මැනීගම් ප්රගේශය වීි අේදෙ සිට මීටර් 20 ක අවම පෙතෙ දුෙක් ුළ ගනාපිහිටිය 

යුුය.  වාණිජ වාහන නතෙ කිරීගම් එක් එක් කුටි 15  ගහෝ එහි ගකාටසක් සඳහා සමසථ් 

පෙතෙ දුෙ මීටර් 15 කින් වැඩි කළයුුය.  ගමය එකම පටුමගක ගහෝ පටුමං බහු සංඛයාවකට 

සැපයිය හැකිය. 

 

 (xvii) වාහන නතෙ කිරීගම් ප්රගේශය සඳහා වන බෑවුම් ගපාගළාව සම්බන්ධගයන් වූ විට 1:20 

අනුපාතය ගනාඉක්මවිය යුුය. 

 

 (xviii)වාණිජය වාහන සඳහා වන නතෙ කිරීගම් ප්රගේශයකට ඇුළුවීමට ගහෝ ඉන් පිටවීමට තම 

පිටවීගම් ගහෝ ඇුළුවීගම් විවෙ සලසා ඇති විවෙ තනි මං වීියකදී නම්, එහි පෙතෙ පළල 

මීටර් 4.5 ක්ද,  ගදමං වීියකදී නම්, මීටර් 6.5 ක්ද වන අවස්ථාවක එගස් ඇුළුවීම ගහෝ 

පිටවීම සඳහා ඉඩගදනු ගනාලැගේ. 

     

3. (i) මාර්ගයට මුහුණලා ඇති පළල මීටර් 12.0 ට අඩු ස්ථාන සඳහා සැපයිය යුත්ගත් එක් 

ඇුළුවීගම් හා පිටවීගම් ස්ථානයක් පමණි. 

 
 (ii) පදිංචිය සඳහා වන සංවර්ධන කාර්යයක් සම්බන්ධගයන් වූ විට ස්ථානය ුළ ඇති වාහන 

නතෙ කිරීගම් අවශයතාව නතෙ කිරීගම් මඩු 100  ඉක්මවන කේහි හා ගන්වාසික ගනාවන 

සංවර්ධන කාර්යයක් සම්බන්ධගයන් එම අවශයතාව නතෙ කිරීගම් මඩු 50 ක් වන කේහි 

අවස්ථානුකූලව අවශය වන වාහන ගමනාගමනය ඒකාබේධවීගම් අමතෙ පටුමග ගහෝ 

වාහන ෙඳවා තබන ඉඩ සැපයිය යුත්ගත් වාහන ගමනාගමන සැලසුම්කෙණ කමිටුව විසින් 

නිර්ගේශ කෙ ඇති පරිදි වාහනවල නිදහස් ධාවනයට ඇතිවන බලපෑම අවම වන පරිදිය. 

 
4. පදිංචිය පිණිස ගනාවන පාවිච්චියක් සම්බන්ධගයන් වූ විට නතෙ කිරීගම් මඩු 60 කට වැඩි 

සංඛයාවක්ද, පදිංචිය පිණිස  නැතගහාත් මිශ්රිත සංවර්ධනය අනුපාතික සංගයෝජනයක් 

සම්බන්ධගයන් වූ විට කුටි 120 ක්ද සැපයීම අවශය වන අවස්ථාව අධිකාරිය විසින් වාහන 

ගමනාගමන බලපෑම් අධයයනගේ තීෙණ අනුව ගයෝජිත සංවර්ධනය ගහ්ුගකාට ගගන වැඩි වන 

ගමනාගමන කටයුු නිසා එවැන්නක් අවශය බව සනාථ වී ඇත්නම්, එවැනි වාර්තාවක නිර්ගේශ 
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කෙ ඇති නිශ්චිත වාහන ගමනාගමන පාලන කටයුුවල වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන පිරිවැය 

සංවර්ධකයා විසින් දෙනු ලැබීමට අධිකාරිය කටයුු සැලැස්විය යුුය. 

 

5. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසෙදී ඇති අනුමත ෙථ නැවැත්වීගම් සහ ෙථවාහන ගමනාගමන 

පාලන නියමයන්ට ගවන්ව කටයුු කෙන බවට සැක කෙන යම් ගගාඩනැගිේලකට ඇුළුවී 

පරීක්ෂා කෙන ගලස අධිකාරිය විසින් ගපාලිසිගයන් ඉේලා සිටිය හැකිය. 

 

6. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසෙදී ඇති අනුමත ෙථ නැවැත්වීගම් හැෙ ගවනත් යම් කටයුත්තකට 

ගයාදා ඇතැයි දැනගනු ලබන අවස්ථාවක අනුමත ෙථ නැවැත්වීගම් ඉඩකඩ ප්රමාණයන්ගගන් අඩුවී 

ඇති එක් එක් ෙථ නැවැත්වීගම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රු. 20,000/- ක ගස්වා ගාස්ුවක් 

අධිකාරියට අයකළ යුුය.  එම ගාස්ු ඒ කාර්ය සඳහා ගයාදාගගන ඇති ඉඩ ප්රමාණය සංවර්ධන 

අවසෙ පත්රගේ අනුමත කෙ ඇති පරිදි වාහන නැවැත්වීගම් ඉඩකඩ බවට නැවත පත් ගකගෙන 

ගතක් දිගටම අය කළයුුය. 

 

7. “ප්රතිබිම්බිත වීදුරු”  ගහෝ ගවනත් පොවර්තන ද්රවයයක් ප්රසිේධ වීියකට මුහුණලා සිටින ගස් යම් 

ගගාඩනැගිේලක බිම් මහලට පළමු ගහෝ ගදවන මහේවලට සවි ගනාකළ යුුය. 

 

8. අධිකාරිය විසින් වාහන සීමා කෙන ලද ප්රගේශයක් ගලස ප්රකාශයට පත් කෙනු ලැබ ඇති වීි ගහෝ 

ප්රගේශ ඇුළත් වන යම් ප්රගේශයක ගහෝ වීියක සංවර්ධනය පිණිස උපරිම වාහන නතෙ කිරීගම් 

ඉඩකඩ කවගර්දැයි නිශ්චිත වශගයන් ගවන් ගකාට දැන්වීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

9. (i) වීිය ගහෝ ප්රගේශය වාහන නතෙ කිරීගම් ප්රගේශයක් ගලස ප්රකාශයට පත් කෙනු ලැබීගමන් 

පසුව යම් පවත්නා සංවර්ධනයක් ුළ ඇති ප්රගයෝජනයට ගත් සෑම වාහන නතෙ කිරීගම් 

මඩුවක් සඳහා වන වාර්ෂික ගස්වා ගාස්ුව අධිකාරිය විසින් තීෙණය ගකාට අය කෙනු 

ලැගේ. 

 

 (ii) ගවනත් යම් නියමය කුමක් සඳහන්ව තිබුණද සැලසුම් කමිටුගේ ලිඛිත නිර්ගේශ මත 

අධිකාරිය විසින්, 

 

    (අ) පරිශ්රය ුළ එවැනි  වැඩ සඳහා අවශය වාහන නතෙ කිරීගම් මඩු ගනාසපයන ගහෝ 

සපයන ලද එවැනි ඉඩකඩ තත් කාර්යය සඳහා ප්රගයෝජනයට ගනාගගන යම් ජාතික 

මහා මාර්ගයක ගහෝ එහි ගකාටසක වාහන අළුත්වැඩියාව ගහෝ ඔපවත් කිරීම 

කෙගගන යන ගහෝ 

 

         (ආ) සැලසුම් කමිටුගේ මතය අනුව වාහන ගමනාගමනයට අහිතකෙ බලපෑම් ඇති කෙන 

ගවනත් වෘත්තියක් ගහෝ වයාපාෙයක් කෙගගන යන යම් සංවර්ධන ගේපළ 

අයිතිකරුවන්ට එකී කටයුු නිවැෙදි කෙන ගලස දැන්වීමක් කළ හැකිය. 
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පදිංචිය සඳහා වන නිවාස √ √ √ √ √ √  √ √  √  √ √ √ 

මහේ නිවාස √ √ √ √ √ √ √      √ √ √ 

බේධ නිවාස                

ගන්වාසිකාගාෙ  √              

නිවාස සංකීර් ණ                

ග
ස

ෞඛ
ය

 

ෙජගේ  ගෙෝහේ 
 √               

පුේගලීක ගෙෝහේ 
 √               

වවදය  උපගේශණ ගස්වා 
මධයස්ථාන 

 √ √ √            

ොසායනාගාෙ ගස්වා √ √              

ඔසු සැේ √ √ √ √ √ √ √ √     √ √  

ආයුර් ගේද වවදය මධයස්ථාන √               

සම්භාහන මධයස්ථාන      √ √         

අ
ධ

ය
ාප

න
 

ෙජගේ හා අර් ධ ෙජගේ  පාසැේ    √ √            

අර් ධ ෙජගේ පාසැේ                 

ජාතයන්තෙ පාසැේ                 

ෙජගේ/ ගපාේගලික විශ්ව 
විදයාල 

                

කාර් මික පාසැේ/වෘත්තිය 
පුහුණු ආයතන √               

වෘත්තිය පුහුණු ආයතන                



 

ළදරු පාසැේ √ √ √ √ √      √  √   

තෘතියික අධයාපන 
පාඨමාලාවන් පැවැත්ගවන 

ආයතන 
               

ආගමික ඉගගනුම් මධයස්ථාන                 

ගපෞේගලික උපකාෙ පන්ති                

ආ
ය

ත
න

 

ෙජගේ කාර් යාල     
 

       √ √  

වෘත්තිය කාර් යාල √  √  √        √ √  

ෙජගේ කාර් යාල සංකීර් ණ              √   

බැංකු, මුලය ආයතන √ √ √             

ATM මධයස්ථාන                

ස
ම

ාජ
 ග

ස
්ව

ා 

ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගෘහස්ථ, √               

එළිමහන් ෙංග ශාලා                

ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික 
මධයස්ථාන 

   √ √    √    √ √ √ 

පුස්තකාල                

දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන √ √ √ √ √      √     

වැඩිහිටි නිවාස                

ගකාණඩ කැපීම්/ රූපලාවනය  
ආයතන                

සිනමා ශාලා                

ශරීෙ සුවතා මධයස්ථාන                

ආගමිෙ මධයස්ථාන  √ √ √ √         √   



 

ව
ාණි

ජ
 

සිේලෙ භාණඩ අගලවි සැේ √   √ √    √       

ගතාඟ භාණඩ අගලවි සැේ √               

සුපිරි ගවළඳ සැේ √   √ √ √       √ √  

මාළු අගලවි සැේ                

මස් අගලවි සැේ (සැකසුම්  
කෙන ලද මස් පමණි.)                

ගගාඩනැගිලි ද්රවය අගලවි සැේ  
i.වැලි, මැටේ, සිගමන්ති, 
කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 

               

ii. අගනකුත් ගගාඩනැගිලි ද්රවය                

මත්පැන් අගලවි සැේ                

ගබඩා/ගුදම්   √          √   

ගේකරි √ √   √  √      √   

ඉන්ධන පිෙවුම් හේ √ √  √ √        √ √ √  

ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන 
සඳහා පිෙවුම් හේ) 

               

වාහන අමතෙ ගකාටස් අගලවි 
සැේ  i. බඳ ගකාටස් (Body 

Parts) 
√  √             

ii. අගනකුත් අමතෙ ගකාටස්                

ලී භාණඩ අගලවි සැේ 
 
 

 

               

ස
ංච

ාෙ
ක

 ක
ට

යු
ු

 

සංචාෙක ගහෝටේ √  √   √ √ √     √  √ 

අපන ශාලා √ √ √  √ √ √  √    √  √ 

අිිගන්ුක නිගක්තන √   √ √ √ √  √
   √  √ 

උත්සව ශාලා √  √   √ √ √     √   



 

නාගරික ගහෝටේ                

ලැගුම් හේ   √            √ 

ෙ
ථ

 ව
ාහ

න
 

ෙථ වාහන අගලවි ස්ථාන                

ෙථ වාහන අළුත්වැඩියා ස්ථාන 
(ගොජ්) √  √             

වාහන ගස්වා මධයස්ථාන 
(Service Centers)   √           √ √ 

වාහන ජංගම ගස්වා    √ √           

ගපාදු ෙථ ගාේ             √   

ක
ර්

 ම
ාන්

ත
 

අත්කම් භාණඩ  නිෂ්පාදන/ගෘහස්ථ 
කර් මාන්ත (පරිසෙයට හානිදායක 

ගනාවන) 
   √ √    √        

ගගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් 
ආයතන (ගගඩාේ නිමවුම්) 

               

වි
ග

ේ
ක

 හ
ා 

වි
ග

න
ෝද

 ක
ට

යු
ු

 

ළමා උදයාන                

උදයාන √          √ √    

විවෘත ප්රගේශ                

භූ දර් ශන ප්රගේශ 
 
 

 
 
 

               

 ශ්ර වණාගාෙ √               

 සුපිරි ගවළදසැේ √               

 ගපාදු ගගාඩනැගිලි √               

 අගනකුත් ක්රියාකාෙකම් √      √ √        

 ගෘහ ආශ්රිත චංචාෙක කටයුු       √ √ √       

 පරිසෙ හිතකාමි ආපනශාලා 
ආගන්ුක නිවාස /ගහෝටේ 

       √    √    



 

  

 

 

 

 

ඇමුණුම 1 

 ඇඹරැම්හේ 
             √  

 ගෘහාශ්රිත කර්මාන්ත 
               

 කර්මාන්ත (පරිසෙයට හානි 
ගනාවන) 

√             √  

 කැන්ටිම් 
    √           

 අධයාපනික ආයතන 
    √ √          

 සංචාෙක කර්මාන්ත 
අපනනයන කටයුු 

           √    

 සංචාෙක කර්මාන්ත -  
     √  √        

 පාරිගභෝගිත ගස්වා 
    √ √ √         

 ස්පා 
    √ √          

 ගතාෙුරැ මධයස්ථාන 
          √ √    

 
ස්වාභාවික පාරිසරික 

අධයානයන හා ක්ගෂ්ත්ර  
ගේශනාගාෙ 

          √ √    

       වායනි පදිකකරු 
          √ √    

 කුරුඑ නැෙඹුම් මධයස්ථාන 
               

 පාරිසරික කර්මාන්ත කටයුු 
               

 මිශ්ර  වාණිජ කාටයුු 
             √  

 වොය අශ්රිත කටයුු 
             √  



 

 

 

 

 

 



 



 

ඇමුණුම 02 

 

 මාර්ගකේ නම කගාඩනැගිලි සීමාව 

(මාර්ගකේ මැද සිට) 

(මීටර්) 

කයෝජිත 

මාර්ගකයහි මාර්ග 

පළල 

(මීටර්) 

මාර්ග සංවර්ධන අධිොරිකේ මාර්ග 

01 ගකාළඹ -  මාතෙ පාෙ  15 30 

02 ගාේල - ගදනියාය පාෙ (අකුරැස්ස පාෙ)  15 30 

03 මුහුදු මාවත (සමුේ ෙ මාවත)  15 30 

04 තලාපිටිය පාෙ  15 30 

05 ගාේල වක්වැේල පාෙ  15 30 

06 ගාේල බේගේගම පාෙ  15 30 

07 ගාේල උඩුගම පාෙ  15 30 

08 ගමාරිස් පාෙ  15 30 

09 ගාේල - මාපලගම පාෙ  15 30 

10 ගිංගතාට - වක්වැේල පාෙ  15 30 

11 ඕේකට්ට මාවත  15 30 

12 ගබෝගප් පාෙ  15 30 

13 කොපිටිය ලබුදූව පාෙ  15 30 

14 හිරිඹුෙ කොපිටිය පාෙ  15 30 

15 කගේගාන - හිරිඹුෙ පාෙ 

(කිුලම්පිටිය පාෙ) 

 15 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 02 - 

 

 මාර්ගකේ නම කගාඩනැගිලි සීමාව 

(මාර්ගකේ මැද සිට) 

(මීටර්) 

කයෝජිත 

මාර්ගකයහි මාර්ග 

පළල 

(මීටර්) 

පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිොරිකේ මාර්ග 

01 ආනන්ද මාවත 8 16 

02 කහදූව වත්ත - නාවින්න පාෙ 8 16 

03 ගගාඩකන්ද පාෙ 8 16 

04 වටරැක පාෙ 8 16 

05 හපුගල බටුවන්ුඩාව පාෙ 8 16 

06 ශ් රි පියෙතන මාවත 8 16 

07 ඊරියගහ - ඕපාත පාෙ 8 16 

08 ලබුදූව - නොවල පාෙ 8 16 

09 නොවල - ගපෝේදල පාෙ 8 16 

10 ආචාර්ය රිචඩ් පතිෙණ මාවත 8 16 

11 ගහෝළුවාගගාඩ පාෙ 8 16 

12 වැලිපත පාෙ 8 16 

13 කලංසූරිය පාෙ 8 16 

14 උළුවිටිගක් - ගගාඩකන්ද පාෙ 8 16 

15 මැලිබන් මාවත 8 16 

16 ජම්බුකැටිය පාෙ 8 16 
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 මාර්ගකේ නම කගාඩනැගිලි සීමාව 

(මාර්ගකේ මැද සිට) 

(මීටර්) 

කයෝජිත මාර්ගකයහි 

මාර්ග පළල 

(මීටර්) 

01 කන්ගේවත්ත පාෙ 12 24 

02 ක් රිප්ස් පාෙ 12 24 

03 සර්කියුලර් පාෙ 12 24 

04 කනම්පිටිය පාෙ 12 24 

05 ගකෝන්ගහ පාෙ 12 24 

06 සර්කියුලර් පාෙ (ගකෝන්ගහ - උඩුගම පාෙ අතෙ) 12 24 

07 ගජ්. ඊ. ගපගර්ො මාවත 12 24 

08 බාලදක්ෂ මාවත 12 24 

09 බණඩාෙනායක ගපගදස 12 24 

10 එඩ්මන් මාවත 12 24 

11 හිරිඹුෙ හෙස් පාෙ 12 24 

 

 මාර්ගකේ නම කගාඩනැගිලි සීමාව 

(මාර්ගකේ මැද සිට) 

(මීටර්) 

කයෝජිත 

මාර්ගකයහි මාර්ග 

පළල 

(මීටර්) 

01 රිච්මන්ඩ් කන්ද පාෙ 9 18 

02 කුඹේවැේල පාෙ 9 18 

03 වුඩ්වඩ් මාවත (එලියට්ට පාෙ) 9 18 

04 ශ් රී ගහ්මානන්ද මාවත 9 18 

05 ඩී. සැම්සන් ොජපක්ෂ මාවත 9 18 

06 මහවීදිය 9 18 

07 මාඉටිගප් I පටුමග 9 18 

08 මාඉටිගප් II පටුමග 9 18 

09 මාඉටිගප් III පටුමග 9 18 
 

සටහන 

 ගාේල - ගකාටුව ප්රගේශයට ගගාඩනැගිලි සීමාවක් බල ගනාපැවැත්ගවන අතෙ පවතින 

මාර්ගගේ පළල ගයෝජිත මාර්ගගයහි මාර්ග පළල ගලස සලකනු ලැගේ. 

 

 මහගාේල බල ප්රගේශය ුළ ඉහත නම් ගනාකෙන ලද සියළු ප්රාගේශීය සභා මාර්ග සඳහා 

ගයෝජිත මාර්ගගේ අවම පළල මීටර් 7. 0  ක් විය යුුය. 
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