
සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 1 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

භූමි හා ගගොඩනැගිලි සංවර්ධන උපාය මාර්ග සහ ගෙගුලාසි 

 

1. කලාප හා කලාපීයකෙණ ගෙගුලාසි  

1.1  ගපොදු කලාපීයකෙණ ගෙගුලාසි 

 

හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා සංවර්ධන සැලැස්තමහි ඇතුලත් මුලික අරමුණ හා පරමාර්ථ ලඟා කර ගැනීම 

සඳහා තභෞතික සංවර්ධන විධිමත් කිරීම හා 2035 වර්ෂය වන විට නගරතේ අතේක්ෂි  වයුහය ඇති වන තස  

ඉඩම් භාවි  කලාප සැලැස්ම සකස් කර ක්රියාත්මක කිරීම කලායකයකරණතයහි මුලික අතේාව ත ඒ   

අනුව, සකස් කරන ලද කලායකයකරණ නියම ා පහ  දැක්ත ඒ 

 

1. විටින් විට කරන ලද සංතශෝධනයන්ට යටත්ව 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

පනතත් 3 වන වගන්තිය යටතත් අංක 1639/2 හා 2010ඒ02ඒ02 දිනැති අතිවිතශ ෂ ගැසට් පත්රතේ නාගරික 

සංවර්ධන ප්රතේශයක් තලස ප්රකාශයට පත්කර ඇති හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශතේ 

පරිපාලන සීමාවන් තුළ පිහිටි මුළු ප්රතේශය සඳහාම තමම තරගුලාසි බල පැවැත්ත ඒ  

 

2. ජාතික තභෞතික සැලසුම් තදපාර් තම්න්තුව මගින් සැලසුම් ප්රතේශය සදහා යථා කාලතේ කරනු ලබන 

ප්රාතේය ය සංවර්ධන සැලැසත්ම් නියමු දපතේශයන්ට යටත්ව තමම සැලැසම් බල පැවැත්ත ඒ 

 
3. කලායකකරණ සැලැස්ම මගින් යම් ස්ථානයක් තහෝ තේපලක් යම් විතශ ෂි  භාවි ාවක් සදහා පමණක් 

නම් කර ඇති විටක දී, එම ස්ථානය තහෝ තේපල එම නම් කරන ලද කාර්යය සදහා පමණක් තයොදා ග  

යුතුය. 

 

4. සංවර්ධන සැලැස්තම් තරගුලාසි වලින් ආවරණය තනොවන්නා වූ යම් සංවර්ධන කටයුත් ක් ත  නම්   

සම්බන්ධතයන් තීරණ ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුත ඒ 

 

5. තමම නියම ාවල කවර ආකාරතයන් සදහන් වුව ද අධිකාරිය විසින් සංවර්ධන සැලැස්තම් අරමුණු ඉටු 

කරගනු පිණිස තහෝ බිම් කට්ටියක් භාවි යට ගැනීම, කවර තහෝ සංවර්ධන ක්රියාවක්  හනම් කිරීම තහෝ 

සීමා කිරීම තහෝ නියම ා ලිහිල් කිරීම තහෝ නව නියම ා හදුන්වා  දීම කල හැකි වන්තන්යඒ 

 

6. කිසියම් බිම් තකොටසක් පළාත් පාලන බල ප්රතේශ තදකක් අ රට හසු වන තස  පිහිටා ඇත්නම්, එම බිම් 

තකොටස එයට ප්රත ශය ලබන පළාත් පාලන බල ප්රතේශයට අයත් යයි සැලතක්. එතස ම කිසියම් බිම් 

තකොටසක් පළාත් පාලන බල ප්රතේශ තදකකට අයත් මාර්ග වලින් ප්රත ශය ලැතේ නම් ප්රධාන මාර්ගය 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 2 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

අයත් බල ප්රතේශයට තමම ඉඩම් කට්ටිය අයත් වන අ ර එම මාර්ග තදකම එකම පළලින් යුක්  ත  

නම් එම බිම් තකොටතස  වැඩි ප්රමාණයක් අයත් පළාත් පාලන බල ප්රතේශයට අයත් යයි සැලකිය යුතුයඒ 

 

7. සංවර්ධන බලපත්රයක් අනුම  කරනු ලැබූ භාවි ාවක් හැර යම් ස්ථානයක් තහෝ තගොඩනැගිල්ලක් කිසිදු 

පුේගලයකු විසින් කිසිදු භාවි යකට තනොග  යුතුය. 

 

8. අධිකාරිය විසින් සුදුසු යයි හැතගන අවස්ථාවකදී කිසියම් ප්රතේශයක් විතශ ෂ සංවර්ධන ප්රතේශ වශතයන් 

අර්ථ නිරුපණය කල හැකිය. 

 

9. අධිකාරිය විසින් නම් කරන විතශ ෂ වයාපෘති ප්රතේශ තුළ කවර තහෝ විතශ ෂි  තගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම 

සදහා බිම් තපතදස භාවි ා කිරීම, සීමා කිරීම තහෝ  හනම් කිරීම, තමම සැලැස්තමන් පනවා ඇති 

නිතයෝග,  හනම් ලිහිල් කිරීම තහෝ ප්රතේශය සදහා නියම කර ඇති කාර්යන් ඉටු කර ගැනීම සදහා 

තවනත් වයවස්ථා පැනවීම තහෝ අධිකාරිය විසින් සිදු කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

10. නි ය වශතයන් ඉදිතකතරනු ලබන විවිධ මාදිලිතේ ආගමික ස්ථාන හා ආගමික සංතක් , සලකුණු, 

ප්රතිමා තහෝ   හා සමාන ඉදිකිරීම් සදහා පවත්නා තගොඩනැගිලක් එවැනි භාවි  සදහා තවනස් කරනු 

ලැබීම් ඊට අදාල ආගමික කටයුතු තදපාර් තම්න්තුත  නිර්තේශයට යටත්ව සිදු කළ යුතුයඒ  

 
11. කිසියම් සථ්ානයක් තහෝ ඉඩම් කැබැල්ලක් ජල මාර්ගයකට යාබදව පිහිටා ඇති විටක  වාතේ ජල මාර්ග 

රක්ෂි ය ඇමුණුම 02හි සඳහන් පරිදි  ැබිය යුතුය.  

 

12. පුරා විදයාත්මක, පුරාණ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්යකය ක්රම සම්බන්ධව සහ ජාතික දරුමයන් හා සම්බන්ධ 

සියලු තගොඩනැගිලි හා භුමි භාගයන් පවතින ආකාරයට සංරක්ෂණය කල යුතු අ ර වැඩි දියුණු කිරීමක් 

තහෝ ප්රතිසංස්කරණයක් සිදු කිරීතම්දී සහ නව ඉදි කිරීමක් සිදු කිරීතම්දී පුරා විදයාත්මක අගයන් ආරක්ෂා 

වන පරිදි සැලසුම් කල යුතු අ ර   සදහා පුරවිදයා තදපාර් තම්න්තුත  තහෝ ඊට අදාල ආය නතේ 

නිර්තේශය ලබා ග  යුතුයඒ 

 

13. සැලැස්තම් තරගුලාසි බලපවත්වනු ලබන දිනය වන විට, කිසියම් නී යානුකුලව ක්රියාත්මක කරනු 

ලබන භාවි යක් එම කලාපයට තනොගැලතේ නම්, එකී භාවි ය කාලය දීර්ඝ කිරීතමන් තහෝ එහි 

තගොඩනැගිලි තකොටස් තහෝ යන්ත්ර සුත්ර වයාේ  කිරීතමන් තහෝ යාබද ඉඩම් වලින් තකොටස් එකතු 

කිරීතමන් තහෝ කිසියම් වයාපෘතියකට තුඩුතදන ක්රියාකාරකම් සදහා තහෝ අවසර තදනු තනොලැතේ.  වද 

තයෝජි  භුමිය තහෝ තගොඩනැගිල්ල දිගින් දිගටම පවත්වාතගන යාම අහි කර යයි හැතගන්තන්නම් එකී 

තනොගැලතපන භාවි ය න ර කරන තලස නියම කරනු ලැබිය හැකියඒ 
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පිටු අංක 3 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

14. යම් සථ්ානයක් තහෝ තේපලක් යම් විතශ ෂි  භාවි ාවක් සදහා නම් කර තනොමැති විටක දී, කලායකකරණ 

සැලැස්ම අනුව එම භාවි ය පිහිටා ඇති කලාපතේ අවසරලත් භාවි ා සදහා කිසිදු අවහිර ාවයක් 

තනොවිය යුතුයඒ 

 

15. යම් කිසි තේපලක් තහෝ තගොඩනැගිල්ලක් කලාප තදකකට අයත් ත  නම් එම තේපතලහි තහෝ 

තගොඩනැගිල්තල් ප්රත ශ මාර්ගය අයත් වන කලාපය එම තේපතලහි තහෝ තගොඩනැගිල්තලහි කලාපය 

තලස සැලකිය යුතුයඒ 

 

16. යම් කිසි තේපලක් කලාප තදකකට තහෝ වැඩි ගණනකට අයත් ත  නම් එබදු බිම් කට්ටියක් සංවර්ධන 

සැලැස්තම් අරමුණු වලට ඉ ාමත් හි කර වන කලාපයට ඇතුලත් තස  සැලකීම නී යානුකුල වනු ඇ ඒ 

 

17. කලායකකරණ සිතියතම් තපන්වා දී ඇති මායිම් තබොතහෝ විට පදනම් වී ඇත්තත් පවතින මහා මාර්ග, අතුරු 

මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග හා ජල මාර්ග වන අ ර එවැනි මායිම් තනොමැති අවසථ්ාවක දී සංවර්ධන සැලැස්තම් 

කලාප මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree අනුව තපන්වා දී ඇති X සහ Y ඛණ්ඩාංක 

පදනම් කරග  යුතුයඒ 

 

18. ස්ථීර නාම පුවරු තහෝ තවළද දැන්වීම් ප්රදර්ශනය හා ප්රදර්ශන පුවරු ප්රදර්ශනය කිරීම තහෝ ඉදි කිරීමට 

තපර අධිකාරිතේ අවසරය ලබා ග  යුතුයඒ 

 

19. අධිකාරිතේ අනුමැතියකින් ත ොරව රක්ෂි  තගොඩනැගිලි තුළ කිසිදු තවනස් කිරීමක් තහෝ 

අලුත්වැඩියාවක් සිදු තනොකළ යුතුයඒ 

 

20. සුසන භූමියක තගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීතම්දී තහෝ එවැනි තගොඩනැගිල්ලක් සංවර්ධනය කිරීතම් දී සුසාන 

භුමි ආඥා පනතත් සදහන් පරිදි කටයුතු කල යුතුයඒ 

 

21. තපොදු එළිමහන් දදයාන, විතනෝද කටයුතු අවකාශ සදහා දැනට භාවි ා වන හා හදුනාතගන ඇති ප්රතේශ 

එම කටයුතු සදහා පමණක් අවසර තදනු ලැතේඒ 

 

22. කලායකකරණ සැලැස්ම මගින් නම් කරන ලද එක් එක් කලාපය තුළ කිසියම් ඉදිකිරීමක් සිදු කිරීතම් දී, 

ඉදිකිරීම් කළහැකි දපරිම තගබිම් ප්රමාණය තමහි 40 වගන්තිතේ සඳහන් සූත්රය භාවි තයන් ලබා ග  

යුතුය.  
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පිටු අංක 4 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

23. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ අනුමැතිය තහෝ අවසරයකින් ත ොරව දප තල්ඛනතේ සදහන් කරන ලද 

කිසිදු තගොඩනැගිල්ලක් තවනස් කිරීමට, අලුත් වැඩියාවකට තහෝ කඩා බිද දැමීමකට, විකෘති කිරීමකට 

තහෝ අලාභ හානියකට තුඩු තදන කිසිදු කටයුත් ක් සිදු තනොකළ යුතුයඒ 

 

24. කිසියම් ස්ථානයක තහෝ ඉඩම් කැබැල්ලකට යාබද වීදිතේ තගොඩනැගිලි සීමාව ඇමුණුම 01හි සඳහන් 

පරිදි සඳහන් විය යුතුය.  

 

25. කිසියම් තපොදු අඩි පාරක් තහෝ පඩිතපලක් යාබදව පිහිටා ඇති ස්ථානයක් සදහා තගොඩනැගිලි තර්ඛාව 

ඇමුණුම 01හි  සඳහන් පරිදි ත . 

 

26. විතශ ෂ ස්ථානයක ඇති පාරිසරික වටපිටාව ආරක්ෂා කිරීම හා පවත්වාතගන යාම සදහා රක්ෂි  තහෝ 

බාධක කලාප තවන් කිරීම පිළිබඳ අවසාන තීරණය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සිදු කරනු 

ලබයි. 

 

27. එක් බිම් කට්ටියක් තුල අනුම  භාවි යන් සහි  තගොඩනැගිලි එකකට වඩා අවසර තදනු තනොලැතේඒ 

 

28. අධිකාරිය සෑහීමකට පත් වන්තන් නම් එක් එක් භාවි  කලාප තුළ අනුම  භාවි යට බාධාවක් තහෝ අවහිරයක් 

තනොවන තවනත් භාවි යන් සඳහා අවසර ලබා දීම තකොන්තේසිවලට යටත් සිදු කරනු ලැතේඒ 

29. අන් රාදායක, විෂ හා දූෂණ කාරක කර්මාන්  තහෝ වයාපාර ඉදි කිරීම තහෝ වයාේ  කිරීම සදහා 

අධිකාරිය මඟින් විතශ ෂ අනුමැතියක් ලබා ග  යුතුය. 

 

30. පහත් බිම්, කුඹුරු ඉඩම් හා පාරිසරික සංත දී ප්රතේශ තගොඩ කිරීම, ඉදි කිරීම හා භාවි යට ගැනීම සඳහා 

අධිකාරිය විසින් නිර්තේශ කරනු ලබන ආය නයන් මඟින් අනුමැතිය ලබා ග  යුතුය. 

 

31. අධිකාරිය විසින් නම් කරන විතශ ෂ වයාපෘති තහෝ වයාපෘති ප්රතේශ සදහා වන නිතයෝග තමම සැලැස්තම් 

සදහන් නිතයෝගයන් අභිබවනු ලැතේඒ 

 

32. මායිම්  ාේප ඉදි කිරීම සම්බන්ධව අධිකාරතේ අවසර ලබා ග  යුතුය.  

 

33. කලායකකරණ මායිම් පිළිබද ගැටළු අවස්ථාවක් ඇති විට   පිළිබද අවසාන තීරණය නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය සතු ත ඒ 

34. තසොතහොන්, ස්මාරක ඉදි කිරීතම්දී තහෝ නැව  ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීතම්දී සංවර්ධන බලපත්රයක් ලබාග  

යුතුයඒ 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 5 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

35. ඉඩමක් තහෝ භූමි භාගයක් තසොතහොනක් සඳහා තවන් කරනු ලබන විට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ 

අවසරය ලබා ග  යුතුය. 

 

36. යම් බිම් තකොටසක් තහෝ තේ තදොර ඉඩකඩමක් නිශ්චි  භාවි යක් සදහා තවන් කර ඇති  ැන්හී 

කිසිතවකුටත් එම ඉඩම් භාවි ය තවනස් කිරීමට ඉඩ තනොමැ . එතහත් සැලසුම් කමිටුත  නිර්තේශ ම  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ සභාපතිතුමාතේ අනුමැතිය ඇතිව පහ  කරුණු සම්පුර්ණ ත  නම් 

පළාත් පාලන ආය නයට තම්වා තවනස් කිරීම ගැන සලකා බැලිය හැකිය.  

 

i. එම භාවි යන් ප්රතේශතේ ඇති පහසුකම් වලට අවහිර ාවයක් සිදු තනොවිය යුතුයඒ  

ii. එම භාවි යන් වාහන ධාවනය සම්බන්ධ ගැටළු ඇති තනොකළ යුතුයඒ  

iii. එම භාවි යන් මගින් පරිසර දුෂණය වීතමන් තසෞඛය දවදුරු ඇති කිරීම මගින් පරිසරතේ 

අනුකුල වයන්ට බාධාවක් තනොවිය යුතුයඒ 

iv. ඉඩතම් ප්රමාණය අපරවයුහ පහසුකම් සැලසීමට ප්රමාණවත් විය යුතුයඒ  

v. ගින්තනන් සහ තවනත් දවදුරු වලින් ආරක්ෂා වීම සදහා ප්රමාණවත් විධි විධාන සලසා තිබිය 

යුතුයඒ 

vi. ගස් කැයකතමන්, අතු කැයකතමන් තහෝ ේත ශාකාරව ස්වභාවික වෘක්ෂ ල ා විනාශ කිරීතමන් එම 

ප්රතේශතේ භූ දර්ශන ලක්ෂණ වලට තවනසක් තනොකළ යුතුයඒ  

vii. එම භාවි යන් ඇති ප්රතේශතේ ඇති තගොඩනැගිලි, කදු, ඓතිහාසික සහ පුරා විදයාත්මක 

වටිනාකමක් ඇති ස්මාරක වලට බාධාවක් තනොකළ යුතුය. 

 

37ඒ සංවර්ධන සැලැස්තම් නම් කරන ලද කලාපයන්හි සංවර්ධන ඝනත්වය සදහා කලාප සංගුණකය (Zone 

Factor) පදනම් වී ඇ ඒ  වද කලාප සංගුණකය ගණනය කිරීතම්දී පහ  සදහන් කරුණු පදනම් වී ඇ ඒ  

i. පාරිසරික හා සංස්කෘතික සංත දී ාවය  

ii. අදාල කලාපතේ යටි ල පහසුකම් වල ප්රමණත්වය  

iii. භූතගෝලීය සාධක, ජන ඝණත්වය ඇතුළු   හා සමාන කරුණු ම  පදනම් වූ අදාල කලාපතේ 

සංවර්ධන දරාගැනීතම් හැකියාව 
 

39ඒ රක්ෂි  ප්රතේශ, විතශ ෂ  රක්ෂි  ප්රතේශ සදහා කලාප සංගුණකය අදාල තනොත ඒ එහිදී එම කලාප සදහා  

අදාල වන කලාප තරගුලාසි පමණක් වලංගු ත ඒ  

 

40ඒ යම් විතශ ෂ අවස්ථාවන්හී දී  තහෝ අනාග තේ ඇති විය හැකි සංවර්ධනයන් තහ තු තකොට තගන කලාප  

සංගුණකය අඩු තහෝ වැඩි කිරීතම් පුර්ණ බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ත ඒ 

 

41ඒ සංවර්ධන සැලැස්මට අදාලව සංවර්ධන කටයුත් ක් සදහා අනුමැතිය ලබා තදන මුළු තගබිම් ප්රමාණය  

ගණනය සදහා පහ  සුත්රය භාවි ා කල යුතුයඒ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 6 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 

 

;අනුම  මුළු තගබිම් ප්රමාණය   කලාප සංගුණකය X භූමි ප්රමාණය X  (2 - % භූමි ආවරණය) + (ඉඩතම් 

මුහුණ  පළල X  තගොඩනැගිලි සීමාත  පළල) 

 

42ඒ සංවර්ධන කටයුතු සදහා අනුමැතිය ලබා තදන “මුළු තගබිම් ප්රමාණය” තීරණය කිරීතම්දී ගැටළු පැන  

නගින අවස්ථා වල   සම්බන්ධතයන් අවසාන තීරණය ලබා දීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ත ඒ 

 

43ඒ සංවර්ධනකරුවකු විසින් නගර මධය වාණිජ කලාපය, මි්ර සංවර්ධන කලාපය,  කර්මාන්  කලාපය,  

වරාය හා වරාය ආශ්රි  කර්මාන්  කලාපය හා සංචාරක කලාපය තුළ තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීතම්දී නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිතේ මුලික සැලසුම් නිරාකරණය ලබා ග  යුතුයඒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+ භූමි ප්රමාණය  
         10,000 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 7 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

සිතියම් අංක 1.1 ගයෝජිත ඉඩම් භාවිතා කලාප සැලැස්ම (කලාප සංගුණකය සහිත) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ප්රධාන කාර්යාලය - 2009 

To Tangalle 

 

To 

Gonnoruwa 

To Tissa 
Sooriyawewa 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 8 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

සිතියම් අංක 1.1 ගයෝජිත ඉඩම් භාවතා කලාප සැලැස්ම - 2018 - 2035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ප්රධාන කාර්යාලය - 2018 

To Tangalle 

 

To 

Gonnoruwa 

To Tissa 
To 

Sooriyawewa 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 9 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

වගු අංක 1.1 හම්බන්ගතොට මහානගෙ සභා බල ප්රගශයය යගයෝජිත ඉඩම් භාවිතා කලාප සැලැස්ම : 2018 – 2035 

ඉඩම් 

භාවිත 

කලාපය 

භාවිතය ගයෝජිත 

ඝනත්වය 

භුමි ප්රමාණය 

(ගහක්ටයාර්) 

මුළු භුමිය 

(%) 

කලාප 

සංගුණකය 

ප්රමු  භාවිතය 

1 නගර මධය කලාපය 

(CBD) 

අධි 1953ඒ7 23ඒ5 3ඒ0 වාණිජ, 

තන්වාසික, 

සංචාරක, 

තස වා, 

පරිපාලන 

2 මි්ර සංවර්ධන කලාපය අධි 695ඒ2 8ඒ4 2ඒ5 මි්ර සංවර්ධන 

3 කර්මාන්  කලාපය අඩු 900ඒ5 10ඒ8 1ඒ0 කර්මාන්  

4 විතශ ෂ ආර්ථික කලාපය අධි 42ඒ3 0ඒ7 2ඒ5 සංචාරක, 

වාණිජ 

5 වරාය හා වරාය ආශ්රි  

කර්මාන්  කලාපය 

අධි 1980ඒ5 23ඒ8 1ඒ0 වරාය කටයුතු, 

කර්මාන්  

6 සංචාරක කලාපය මැදි 194ඒ0 22ඒ3 2ඒ5 සංචාරක 

7 ලුණු නිෂ්පාදන කලාපය අඩු 1518ඒ8 6ඒ4 0ඒ001 ලුණු 

නිෂ්පාදනය 

8 අලිකළමනාකරණ 

කලාපය 

- 1518ඒ8 19ඒ6 0ඒ001  - 

9 ස්වභාවික සංරක්ෂි  

කලාපය 

- 529ඒ6 6ඒ5 0ඒ001  - 

 එකතුව  8360ඒ0 100ඒ0   

මුලා්රය  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් කාර්යාලය 2018 
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පිටු අංක 10 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

1.4 ගයෝජිත කලාප හා අනුමත ක්රියාකාෙකම්  

 

1.4.1 කලාප අංකය 01 : නගෙ මධය වාිජ  කලාපය (CBD) - අනුමත ක්රියාකාෙකම්  

කලාප අංකය 01 

සංවර්ධන කලාපය නගර මධය වාණිජ කලාපය (CBD) 

කලාප 

අර්ථකථනය 

තමම කලාපය ස්ථාපි  කිරීතම් අරමුණ වන්තන් හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල 

ප්රතේශය සහ ඊට පිටතින් ඇතිවන කර්මාන්  හා තස වා තහ තුතවන් ප්රතේශයට 

සංක්රමණය වන ෛදනික හා තන්වාසික ජනගහනය සඳහා අ යවශයවන තස වා 

පහසුකම් සැපයීම, කර්මාන්  සංවර්ධනය සඳහා අවශය වන යටි ල පහසුකම් 

සහි ව අධිඝනත්ව කලාපයක් බවට පත් කිරීමඒ 

භාවිතා කලාපය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මායිම (භූ 

 න්ඩාංක) 

1.    6° 9'21.54"N  81° 5'52.95"E 

2.    6°10'28.53"N  81° 6'29.27"E 

3.    6°11'11.55"N  81° 7'45.49"E 

4.    6°10'20.05"N  81° 8'52.86"E 

5.    6° 9'28.58"N  81° 9'14.62"E 

6.    6° 9'9.44"N  81° 8'35.54"E 

7.    6° 8'50.32"N  81° 7'39.46"E 

8.    6° 8'24.09"N  81° 7'39.81"E 

9.    6° 8'12.87"N  81° 7'23.79"E 

10.    6° 8'15.61"N  81° 7'10.75"E 

11.    6° 8'11.90"N  81° 6'53.31"E 

12.    6° 9'13.80"N  81° 6'53.66"E 

13.    6° 9'19.07"N  81° 6'41.97"E 
 

To Tangalle 

To Gonnoruwa 

To Tissa 

To SooriyawewaTo 
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පිටු අංක 11 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ගභෞතික මායිම් උතුෙට 

තදවන වටරවුම් මාර්ගතේ සිරිතබෝපුර ග්රාම නිලධාරි වසතම් දතුරු මායිම හමුවන 

ලය ආරම්භක ලය තලස තගන එ ැන් සිට කෑලියපුර ග්රාම නිලධාරි වසතම් 

බටහිර මායිතම් සහ මි්ර සංවර්ධන කලාපතේ දකුණු මායිම සස්තස  හා 

හම්බන්ත ොට - මිරිජ්ජවිල මාර්ගය තේදනය කරමින් වන අලි කළමණාකරන 

ප්රතේශතේ බටහිර මායිම සස්තස  හා තකොතහොලංකල ග්රාම නිලධාරි වසතම් බටහිර 

මායිම හා තකොතහොලංකල වසම් මායිම හමුවන ලය දක්වා ද  

 

නැගගනහිෙට 

එකී අවසන්වරට සඳහන් කරනු ලබන ලතේ සිට තකොතහොලංකල දකුණු මායිම 

සස්තස  මා ර - ක රගම ප්රධාන මාර්ගය හමුවන ලය දක්වා ද  
 

දකුණට  

අවසන්වරට සඳහන් කරනු ලබන ලයතේ සිට මා ර - ක රගම මාර්ගතේ දකුණු 

මායිම සස්තස  හා මා ර - ක රගම මාර්ගය සස්තස  හම්බන්ත ොට නැතගනහිර 

ග්රාම නිලධාරි වසතම් දතුර මායිම සස්තස  සිරිතබෝපුර ග්රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු 

මායිම සස්තස  හා තල්වාය බටහිර මායිම ඉවුර සස්තස  මි්ර සංවර්ධන කලාපය 

හමුවන ලය දක්වා ද එ ැන් සිට සිරිතබෝපුර ග්රාම නිලධාරි වසතම් මායිතමන් 

මීටර් 800ක් දුරින් සාතමෝදාගම නැතගනහිර සීමාව ත ක් ද එ ැන් සිට 

සාතමෝදාගම ග්රාම නිලධාරි වසතම් දතුරු මායිම හා මධයම වාණිජ සංවර්ධන 

කලාපතේ බටහිර මායිතම් තේදනය වන ලය දක්වා ද  

 

බටහිෙට 

එකී අවසන්වරට සඳහන් කරන ලයතේ මීටර් 200ක් දුරින් මධය වාණිජ 

සංවර්ධන කලාපතේ බටහිර මායිම දක්වාද එ ැන් සිට සාතමෝදාගම ග්රාම නිලධාරි 

වසතම් දතුරු මායිතම් තර්ඛාත  මධය ලය දක්වා ද එකී ලතේ සිට සිරිතබෝපුර 

ග්රාම නිලධාරි දකුණු මායිම සස්තස  ආරම්භක ලය දක්වා ඇතුලත් ප්රතේශ 

කලාප සංගුණකය 3ඒ0 

අනුමත උස සීමාව කලාප සංගුණකය අනුව තීරණය තකතර්ඒ 

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවෙණය 

70% 

කලාපයට අදාල 

ගපොදු නියමතා 

 අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250 (පර්චස් 10) 

 තමම කලාපය තුළ පවත්නා පහත් බිම් ඊට අදාල ආය නයන්හි නිර්තේශයන්ට 

යටත්ව තවනත් භාවි යන් සඳමහා තයොදා ගැනීමට අවසර ඇ ඒ 

 සියළුම ඉදිකිරීම් සඳහා රථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ සංවර්ධන භූමිය තුළම තහෝ 

තපොදු රථවාහන අංගන තුළින් සැපයිය යුතුයඒ  



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 12 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 

 
අනුමත භාවිතයන් 

ගවනත් 

කරුණු 

1 තන්වාසික තගොඩනැඟිලි, නිල නිවාස/ තන්වාසිකාගාර, නිවාස සංකීර්ණ 

(අඩු/මධයම/සුපිරි)  

2 රජතේ තරෝහල්, පුේගලික තරෝහල්, සසු සැල්/ තග්රොසරි, ආයුර්ත ද ෛවදය 

මධයස්ථාන, චැනලින් තසන්ටර්, රාසායනාගාර තස වා  

3 රජතේ හා අර්ධ රජතේ පාසැල් ජා යන් ර පාසැල්, ජා යන් ර/රජතේ/තපොේගලික 

විශ්ව විදයාල, කාර්මික විදයාල/වෘත්තිය, පුහුණු ආය න, තපර පාසැල්,  ෘතියික 

අධයාපන ආය න, තහෝටල් පාසැල්, පිරිතවන්/තපෞේගලික ආය න  

4  ානාපති කාර්යාල, බැංකු, මුලය, රක්ෂණ ආය න රාජය/අර්ධ රාජය/ වෘත්තිය 

කාර්යාල  

5 ගෘහසථ් ක්රීඩාගාර, සංස්කෘතික මධයස්ථාන, දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන, ආගමික ස්ථාන, 

පුස් කාල, සම්මන්ත්රණ ශාලා, ප්රජා ශාලා, ශරීර සුව ා මධයසථ්ාන, වැඩිහිටි නිවාස, 

එළිමහන් රංග ශාලා යකඨ, රූපලාවනයාගාර, සැළුන්  

6 සුපිරි තවළඳසැල්/ වාණිජ සංකීර්ණ, සිල්ලර ත ොග අතලවිසැල්, බීමහල්, ගබඩා, 

තගොඩනැගිලි ද්රවය අතලවි සැල්, තලොන්ඩරි, තේකරි, විදුලි පරිගණක දපකරණ 

අළුත්වැඩියා මධයස්ථාන, ත ොග තවළඳ මධයසථ්ාන, ගුදම්  

7  රු පතහ  තහෝටල්, නාගරික තහෝටල්, ආපනශාලා / දත්සව ශාලා, ආගන්තුක නිවාස, 

බීමහල්/තහෝටල්, සමාජ ශාලා, සම්බාහන මධයසථ්ාන, පිහිනුම්  ටාක, කැසිතනෝ 

මධයස්ථාන, කැතරෝතක් මධයස්ථානය, ආභරණ අතලවිසැල්  

8 රථ වාහන අංගන, කන්තට්නර් අංගන, වාහන එකලස් කිරීතම් මධයසථ්ාන, වාහන 

අතලවි මධයසථ්ාන 

 

9 සුළු පරිමාණ කර්මාන් , ගෘහස්ථ කර්මාන් ,මුද්රණාල  

10 විදුලි වැට, වැ  ප්රතිස්ථානග  කිරීම  

11 ජල ටැංකි, ට්රාන්ස්තපෝමර්, භූග  ජල නල, භූග  විදුලි රැහැන්, නාම පුවරු, ඉන්ධන 

පිරවුම්හල්, භූග  දුරකථන රැහැන්, තජනතර්ටර් කාමර, ත ල් පිරිපහදු මධයස්ථාන, 

ගෑස් ඇසුරුම් මධයසථ්ාන, ගෑස් ගබඩා අයිස් නිෂ්පාදනාගාර, ජල පිරිපහදු මධයස්ථාන, 

ජලපිරිපහදු මධයස්ථාන, දුරකථන සංඥා කුළුණු, අධිබල විදුලි රැහැන්, 

පාලම්/තබෝක්කු, බස්නැවතුම්පල, දුම්රිය නැවතුම්පල, අන් ර් ල හුවමාරු 

මධයස්ථාන, වැසිජල ටැංකි 

 

 

 අනුමත ගනොවන භාවිතයන් 

1 ඉහ  අනුම  භාවි ා යට ට ඇතුලත් තනොවන තවනත් ඕනෑම භාවි යන් තමම කාලපය තුළ 

අනුමැතිය සඳහා සලකා බලනු තනොලැතේඒ 

1.4.2 කලාප අංකය 02 : මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය - අනුමත ක්රියාකාෙකම්  

කලාප අංකය 02 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 13 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

සංවර්ධන කලාපය මි්ර සංවර්ධන කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය තමම කලාපය ස්ථාපි  කිරීතම් අරමුණ වන්තන් ප්රතේශය තුළ අනාග තේ 

ඇතිවීමට නියමි  විවිධ වු සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අවස්ථාවන් ඇති කිරීමයිඒ 

කලාප සිතියම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මායිම (භූ  න්ඩාංක) 1.    6°12'5.81"N  81° 6'13.93"E 

2.    6°11'51.31"N  81° 6'49.22"E 

3.    6°11'49.59"N  81° 6'50.81"E 

4.    6°11'48.74"N  81° 6'51.00"E 

5.    6°11'30.72"N  81° 7'8.36"E 

6.    6°11'25.89"N  81° 7'23.86"E 

7.    6°11'13.45"N  81° 7'40.18"E 

8.    6°11'13.62"N  81° 7'34.39"E 

9.    6°11'7.34"N  81° 7'15.73"E 

10.    6°10'10.58"N  81° 6'11.69"E 

11.    6° 9'41.31"N  81° 5'57.85"E 

12.    6° 9'40.01"N  81° 5'57.00"E 

13.   6° 9'24.85"N  81° 5'53.23"E 

14.    6° 9'23.36"N  81° 5'53.46"E 

15.    6° 9'22.57"N  81° 5'52.69"E 

16.    6° 9'21.17"N  81° 5'52.29"E 

17.    6° 9'20.13"N  81° 5'38.64"E 

18.    6° 9'39.57"N  81° 5'40.08"E 

19.   6° 9'46.14"N  81° 5'42.45"E 

20.    6°10'25.86"N  81° 5'41.91"E 

21.    6°10'52.53"N  81° 6'50.16"E 

22.    6°13'15.43"N  81° 7'37.17"E 

23.    6°13'23.75"N  81° 8'5.87"E 

To Tangalle 

 

To Gonnoruwa 

To Tissa 

To Sooriyawewa 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 14 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

24.    6°13'26.71"N  81° 8'16.86"E 

25.    6°13'41.28"N  81° 8'19.84"E 

26.    6°13'45.30"N  81° 8'22.25"E 

27.    6°13'44.40"N  81° 8'47.37"E 

28.    6°13'33.92"N 81° 8'49.43"E 

29.    6°13'26.32"N  81° 8'52.12"E 

30.    6°13'25.26"N  81° 8'52.25"E 

31.    6°13'23.30"N  81° 8'53.32"E 

32.    6°13'21.06"N  81° 8'52.32"E 

33.    6°13'19.86"N  81° 8'54.98"E 

34.    6°13'6.87"N  81° 8'58.60"E 

35.    6°12'38.03"N  81° 8'49.98"E 

36.    6°12'25.49"N  81° 8'48.41"E 

37.    6°12'1.25"N  81° 8'34.00"E 

38.    6°12'11.78"N  81° 8'1.57"E 

39.    6°11'59.87"N  81° 7'52.21"E 

40.    6°12'1.42"N  81° 7'36.35"E 

41.    6°12'6.57"N  81° 8'52.61"E 

42.    6°11'40.92"N  81° 9'20.07"E 

43.    6°11'34.57"N  81° 9'34.99"E 

44.    6°11'11.10"N  81° 9'43.69"E 

45.    6°10'48.81"N  81°10'4.36"E 

46.    6°10'35.07"N  81°10'15.69"E 

47.    6°10'10.50"N  81°10'8.73"E 

48.    6° 9'59.17"N  81°10'5.58"E 

49.    6° 9'41.89"N  81° 9'43.11"E 

50.    6° 9'37.40"N  81° 9'33.74"E 

51.    6° 9'40.19"N  81° 9'30.52"E 

52.    6° 9'45.72"N  81° 9'37.61"E 

53.    6°10'2.79"N  81° 9'41.07"E 

54.    6°10'23.45"N  81° 9'41.13"E 

55.   6°11'1.89"N  81° 9'27.95"E 

56.  6°11'32.36"N  81° 9'18.25"E 

57.    6°11'30.70"N  81° 9'8.20"E 

58.    6°11'31.02"N  81° 8'45.53"E 

59.    6° 8'25.45"N  81° 7'41.24"E 

60.    6° 8'14.94"N  81° 7'43.55"E 

61.    6° 8'9.21"N  81° 7'54.14"E 

62.    6° 7'59.56"N  81° 7'43.40"E 

63.    6° 7'53.59"N  81° 7'34.62"E 

64.    6° 7'29.26"N  81° 7'33.59"E 

65.    6° 7'26.93"N  81° 7'25.87"E 

66.    6° 7'25.36"N  81° 7'1.72"E 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 15 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

67.  6° 7'17.79"N  81° 6'24.36"E 

68.    6° 7'28.78"N  81° 6'25.64"E 

69.    6° 7'36.47"N  81° 6'45.39"E 

70.    6° 7'39.31"N  81° 6'56.59"E 

71.    6° 7'47.01"N  81° 7'4.72"E 

72.    6° 7'54.19"N 81° 7'30.75"E 

73.    6° 8'7.89"N  81° 7'26.68"E 

74.    6° 8'12.72"N  81° 7'23.81"E 

75.    6° 7'1.07"N 81° 4'54.87"E 

76.    6° 6'57.84"N  81° 5'22.06"E 

77.    6° 6'56.35"N  81° 4'56.14"E 

78.    6°13'16.42"N  81° 7'39.34"E 

79.    6°12'1.16"N  81° 7'36.76"E 

80.    6°11'59.15"N  81° 7'52.32"E 

81.    6°12'14.06"N  81° 8'14.09"E 

82.    6°12'1.01"N  81° 8'33.48"E 

83.    6°12'24.21"N  81° 8'47.52"E 

84.    6°12'4.95"N  81° 8'54.99"E 

85.  6°11'30.55"N  81° 8'45.67"E 

86.    6°11'30.19"N  81° 9'18.04"E 

87.    6°10'55.82"N  81° 9'31.55"E 

88.    6° 9'46.05"N  81° 9'36.34"E 

89.    6° 9'29.02"N  81° 9'15.11"E 

90.    6°10'18.81"N  81° 8'54.63"E 

91.   6°11'12.74"N  81° 7'57.45"E 

92.    6°11'13.19"N  81° 7'40.36"E 

93.    6°11'25.17"N  81° 7'24.05"E 

94.    6°11'30.46"N  81° 7'8.49"E 

95.    6°11'50.88"N  81° 6'49.43"E 

96.    6°12'6.36"N  81° 6'13.49"E 

97.    6°12'29.15"N  81° 6'2.09"E 
 

ගභෞතික මායිම් මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය I 

 

උතුෙට 

හම්බන්ත ොට නගර සභා බල ප්රතේශතේ කෑලියපුර ග්රාම නිලධාරි වසතම් බටහිර 

මායිතම් හම්බන්ත ොට -  මීගහජදුර මාර්ගතේ සිට මීටර් 200ක් දුරින් කෑලියපුර 

ග්රාම නිලධාරි වසතම් දතුරු මායිම සස්තස  අලිකළමනාකරණ කලාපය සම්බන්ධ 

වන ස්ථානය ආරම්භක ලය තලස තගන එ ැන් සිට කෑලියපුර දතුරු ග්රාම 

නිලධාරි වසම් මායිම සස්තස  වැ  බැම්ම හරහා දතුරු දිශාවට තගොස් එම මායිම 

සස්තස  කෑලියපුර ග්රාම නිලධාරි වසතම් දතුරු මායිම සස්තස  සහ  ම්මැන්නාව 

ග්රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු මායිම හරහා මලලආර හමුවන ස්ථානය දක්වා ද 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 16 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

එ ැන්සිට යහංගල බටහිර ග්රාම නිලධාරි වසම් මායිම් සස්තස  කෑලියපුර ග්රාම 

නිලධාරි වසම් දකුණු මායිම් ආරම්භක ලය හා වන අලි කළමණාකරන 

ප්රතේශතේ නැතගනහිර මායිම දක්වා ද  

 

නැගගනහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් ලතේ සිට යහංගල බටහිර ග්රාම නිලධාරි වසම් මායිතම් 

බටහිර මායිම සස්තස  කෑලියපුර ග්රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු දිශාත  ආරම්භක 

ලය හා වන අලිකළමනාකරණ ප්රතේශතේ නැතගනහිර මායිම් ලය හමුවන 

ලය දක්වා ද එ ැන් සිට මීටර් 200ක් දුරින් අලිකළමනාකරණ ප්රතේශතේ 

බස්නාහිර තදසටවන්නට එ ැන් සිට අපිළිතවලින් අඳිනා ලද තර්ඛාත  මධය 

ලය හා වන අලි කළමණාකරනප්රතේශතේ දතුරු මායිම දක්වාද 

 

දකුණට 

අවසන්වරට සඳහන් ලතේ සිට අලිකළමනාකරණ ප්රතේශයට නැතගනහිර 

මායිම හා මි්ර සංවර්ධන කලාපතේ දකුණු සීමාත  මධය ලය දක්වා ද එ ැන් 

සිට මීටර් 200 දුරින් වැ  බැම්තම් දකුණු බැම්ම හරහා සහ වන අලි 

කළමණාකරනප්රතේශය මායිම සස්තස  මීගහජදුර - හම්බන්ත ොට මාර්ගය හමුවන 

ලය දක්වා ද  

 

බටහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් ලතේ සිට අපිළිතවලින් අඳිනා ලද තර්ඛාත  මධය ලතේ 

සිට හා වන අලි කළමණාකරන ප්රතේශතේ බටහිර මායිම සස්තස  ආරම්භ ලය 

දක්වා ද 

 

මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය II 

 

උතුෙට 

තකොතහොලංකල ග්රාම නිලධාරි වසතම් දතුරු මායිම හා වන අලි 

කළමණාකරනකලාප මායිතම් නැතගනහිර මායිම් ලයන් සම්බන්ධවන 

ස්ථානය ආරම්භක ලය තලස තගන එ ැන් සිට මීටර් 150 දුරින් මලලආර 

හමුවන ලය දක්වා ද එ ැන් සිට නැතගනහිර යහංගල වසම් මායිතම් දකුණු 

මායිම සස්තස  ජුල්ගමුව ේ රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු මායිම හමුවන ලය 

දක්වා ද  

නැගගනහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් කරන ලද ලතේ සිට මලලආර සස්තස  පල්තලමලල ග්රාම 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 17 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

නිලධාරි වසම හා බටහිර මායිම හා දකුණු මායිම් සස්තස  ක රගම - මා ර ප්රධාන 

මාර්ගය හමුවන ස්ථානය දක්වා ද  
 

දකුණට 

එකී අවසන්වරට සඳහන් කරන ලතේ සිට ස්වභාව සංරක්ෂි  කලාපතේ දතුරු 

මායිම් තර්ඛාවහා ක රගම - මා ර මාර්ගය සස්තස  හම්බන්ත ොට නැතගනහිර 

ග්රාම නිලධාරි වසම් මාර්ගය දතුරු දිශාතවන් තල්වාය හමුවන ලය දක්වා ද 

එ ැන් සිට තකොතහොලංකල ග්රාම නිලධාරි වසතම් වන අලි කළමණාකරන 

කලාපතේ දකුණු හා නැතගනහිර මායිම සස්තස  දතුරු තදසට අපිළිතවලින් 

අඳිනාලද තර්ඛාත  ලය දක්වා ද  

 

බටහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් කරන ලතේ සිට එතස  අපිළිතවලින් අඳින ලද තර්ඛාව 

සස්තස  ජුල්ගමුව ග්රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු මායිම් තකළවතර් සිට මීටර් 200ක් 

බටහිර තදසට හා වන අලි කළමණාකරන කලාපතේ දතුරු මායිම සස්තස  

ආරම්භක ලය දක්වා ද 

 

මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය III 
 

උතුෙට 

කෑලියපුර ග්රාම නිලධාරි වසතම් බටහිර මායිතමන් ආරම්භ වන මහඇතල් දකුණු 

ඉවුර ආරම්භක ලය තලස තගන එ ැන් සිට එම ඉවුර දිතේ කෑලියපුර ග්රාම 

නිලධාරි වසතම් බටහිර මායිතම් මධය ලය දක්වා ද 
 

නැගගනහිෙට 

එකී අවසන්වරට සඳහන් කෑලියපුර ග්රාම නිලධාරි වසතම් බටහිර මායිම සස්තස  

හම්බන්ත ොට - මීගහජදුර මාර්ගය හමුවන සථ්ානය හා තදවන වටරවුම් මාර්ගතේ 

දතුරු සීමාත  මධය ලය දක්වා ද  
 

දකුණට  

අවසන්වරට සඳහන් කරන ලතේ සිට තදවන වටරවුම් මාර්ගතේ දතුරු 

සීමාතවන් හා මි්ර සංවර්ධන කලාපතේ දකුණු මායිම් සීමාව සස්තස  සාතමෝදාගම 

ග්රාම නිලධාරි වසතම් දතුර වරාය මායිම් තර්ඛාව හමුවන ලතේ සිට බටහිර 

තදසට මීටර් 200 පමණ දුරින් හමුවන ලය දක්වා ද  

 

බටහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් කරන ලයතේ සිට කර්මාන්  කලාපතේ නැතගනහිර 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 18 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

මායිම සස්තස  හා නමඩගසව්ැව මාර්ගය සස්තස  ආරම්භක ලය දක්වා ද  
 

මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය IV  
 

උතුෙට 

මිරිජ්ජවිල ග්රාම නිලධාරි වසම හා හම්බන්ත ොට බටහිර ග්රාම නිලධාරි වසම් සීමාව 

සස්තස  තවරළ තීරය සිට මීටර් 800ක් දුරින් සංචාරක කලාපතේ හමුවන ලය 

ආරම්භක ලය තලස තගන එ ැන් සිට හම්බන්ත ොට බටහිර ග්රාම නිලධාරි 

වසතම් මධය ලය හරහා හම්බන්ත ොට බටහිර ග්රාම නිලධාරි වසතම් දතුරු 

සීමාව හා මධය වාීජජ කලාපතේ දකුණු මායිම් ලය දකුවා ද එ ැන් සිට 

හම්බන්ත ොට නැතගනහිර වසතම් බස්නාහිර මායිම හා තවරළ තීරතේ සිට 

සංචාරක කලාපතයන් මීටර් 200ක් දතුරු දිශාව දක්වා ද 
 

නැගගනහිෙට 

එකී අවසන්වරට සඳහන් කරන ලද ලතේ සිට සංචාරක කලාපතේ දතුරු 

මායිම සස්තස  හම්බන්ත ොට බටහිර ග්රාම නිලධාරි වසතම් සිට මීටර් 200ක් දුරින් 

සංචාරක කලාපතේ දතුරු සීමාව හමුවන ලය දක්වාද 
 

දකුණට 

අවසන්වරට සඳහන් කරනු ලබන ලතේ සිට මි්ර සංවර්ධන කලාපතේ දකුණු 

මායිම සස්තස  තවරළ තීරයට මීටර් 200ක් දුරින් සංචාරක කලාපතේ බටහිර මායිම් 

ලය දක්වා ද 
 

බටහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් ලතේ සිට හම්බන්ත ොට බටහිර ග්රාම නිලධාරි වසතම් 

මධය ලතේ මි්ර සංවර්ධන කලාපය ආරම්භක ලය දක්වා ද  

කලාප සංගුණකය 2ඒ5 

අනුමත උස සීමාව කලාප සංගුණකය අනුව තීරණය තකතර්ඒ 

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවෙණය 

තන්වාසික 70%  

වාණිජ 80% 

කලාපයට අදාල 

ගපොදු නියමතා 

 තමම කලාපය තුළ අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250ක් (පර්චස් 10) විය 

යුතුයිඒ 

 තන්වාසික භාවි තේ පවත්නා ඕනෑම තගොඩනැගිල්ලක් තවනත් භාවි යන් 

සඳහා තයදවීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ අනුම  තස වා ගාස්තු 

තගවීතමන් අවසර තදනු ලැතේඒ 

 තමම කලාපය තුළ පවත්නා පහත් බිම් ඊට අදාල ආය නයන්හි 

නිර්තේශයන්ට යටත්ව තවනත් භාවි යන් සඳමහා තයොදා ගැනීමට අවසර 

ඇ ඒ 

 අනුමත භාවිතයන් ගවනත් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 19 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

කරුණු 

1 තන්වාසික තගොඩනැඟිලි, නිල නිවාස/ තන්වාසිකාගාර, නිවාස සංකීර්ණ 

(අඩු/මධයම/සුපිරි) 

 

2 රජතේතරෝහල්, පුේගලික තරෝහල්, සසු සැල්/ තග්රොසරි, ආයුර්ත ද ෛවදය 

මධයස්ථාන, චැනලින් තසන්ටර්, සම්භාහන මධයසථ්ාන, රාසායනාගාර තස වා 

 

3 රජතේ හා අර්ධ රජතේ පාසැල්, ජා යන් ර පාසැල්, ජා යන් ර/රජතේ/ 

තපොේගලික විශ්ව විදයාල, කාර්මික විදයාල/වෘත්තිය, පුහුණු ආය න,තපර 

පාසැල්,  ෘතියික අධයාපන ආය න, තහෝටල් පාසැල්, පිරිතවන්/තපෞේගලික 

ආය න 

 

4  ානාපති කාර්යාල, බැංකු, මුලය, රක්ෂණ ආය න, රජතේ /අර්ධ රාජය/වෘත්තිය 

කාර්යාල 

 

5 ගෘහසථ් ක්රීඩාගාර, සංස්කෘතික මධයස්ථාන, දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන, ආගමික 

ස්ථාන, පුස් කාල, සම්මන්ත්රණ ශාලා, ප්රජා ශාලා, ශරීර සුව ා මධයසථ්ාන, 

වැඩිහිටි නිවාස, එළිමහන්රංග ශාලා යකඨ, රූපලාවනයාගාර, සැළුන් 

 

6 සුපිරි තවළඳසැල්/ වාණිජ සංකීර්ණ,සිල්ලර ත ොග අතලවිසැල්,බීමහල්, 

ගබඩා,තගොඩනැගිලි ද්රවය අතලවි සැල්,තලොන්ඩරි,තේකරි,විදුලි / පරිගණක 

දපකරණ අළුත්වැඩියා මධයස්ථාන,ත ොග තවළඳ මධයස්ථාන,ගුදම් 

 

7  රු පතහ  තහෝටල්,නාගරික තහෝටල්,අපනශාලා / දත්සව ශාලා,ආගන්තුක 

නිවාස,බීමහල්/ තහෝටල්,සමාජ ශාලා,සම්බාහන මධයස්ථාන,පිහිනුම් 

 ටාක,ආභරණ අතලවිසැල් 

 

8 රථ වාහන අංගන,කන්තට්නර් අංගන,වාහන එකලස් කිරීතම් මධයස්ථාන, වාහන 

අතලවි මධයසථ්ාන 

 

9 සුළු පරිමාණ කර්මාන් , මධයම පරිමාණ කර්මාන් , මහා පරිමාණ කර්මාන්  

ගෘහසථ් කර්මාන් , මුද්රණාල 

 

10 විදුලි වැට,වැ  ප්රතිස්ථානග  කිරීම,සෆාරි දදයානවැසිජල ටැංකි  

11 ජල ටැංකි, ට්රාන්ස්තපෝමර්, භූග  ජල නල, භූග  විදුලි රැහැන්, නාම 

පුවරු,ඉන්ධන පිරවුම්හල්, භූග  දුරකථන රැහැන්, තජනතර්ටර් කාමර, අයිස ්

නිෂ්පාදනාගාර,ජල පිරිපහදු මධයසථ්ාන, දුරකථන සංඥා කුළුණු, අධිබල විදුලි 

රැහැන්, පාලම්/තබෝක්කු, බස්නැවතුම්පල 

 

 

 අනුමත ගනොවන භාවිතයන් 

1 ඉහ  අනුම  භාවි ා යට ට ඇතුලත් තනොවන තවනත් ඕනෑම භාවි යන් තමම කාලපය තුළ 

අනුමැතිය සඳහා සලකා බලනු තනොලැතේඒ 

 

1.4.3 කලාප අංකය 03 : කර්මාන්ත කලාපය - අනුමත ක්රියාකාෙකම් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 20 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

  

කලාප අංකය 03 

සංවර්ධන කලාපය කර්මාන්  කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය තමමකලාපය සථ්ාපි  කිරීතම් ප්රධාන අරමුණ වන්තන් හම්බන්ත ොට ජා යන් ර 

වරාය වයාපෘතිය පදනම් කරතගන පවත්නා භූමිය කර්මාන්  සංවර්ධනය සඳහා 

තයොමු කිරීමත් එමඟින් රතට් දළ ජාතික නිෂ්පාදි ය ඉහළ නැංවීම හා රැකියා 

අවස්ථා දත්පාදනය කිරීමත්යඒ  

කලාප සිතියම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මායිම (භූ  න්ඩාංක) 1   6° 9'43.64"N  81° 4'18.71"E 

2   6° 9'4.30"N  81° 4'37.23"E 

3   6° 9'14.16"N  81° 5'8.84"E 

4   6° 9'20.09"N  81° 5'38.40"E 

5   6° 9'37.03"N  81° 5'40.21"E 

6   6° 9'45.77"N  81° 5'42.13"E 

7   6°10'25.76"N  81° 5'41.87"E 

8   6°10'9.86"N  81° 5'7.51"E 

9   6°10'0.16"N  81° 4'45.67"E 
 

ගභෞතික මායිම් උතුෙට 

බැල්ලගස්වැව ග්රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු මායිම හා කර්මාන්  කලාපතේ 

බටහිර මායිම් ලය සහ පහල බැරගම ග්රාම නිලධාරි වසතම් නැතගනහිර මායිම් 

හමුවන ලය ආරම්භක ලය තලස තගන එ ැන් සිට බැල්ලගස්වැව දකුණු 

To Gonnoruwa 

To Tissa 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 21 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

මායිම සස්තස  වල්සපුගල මාර්ගය හමුවන ලය දක්වා ද  

 

නැගගනහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් ලයතේ සිට වල්සපුගල මාර්ගය හා මි්ර සංවර්ධන 

කලාපතේ බටහිර මායිම සස්තස  චිත්රාගල මාර්ගය හමුවන ලය දක්වා ද  

 

දකුණට  

එකී අවසන්වරට සඳහන් කරන ලතේ සිට සාතමෝදාගම ග්රාම නිලධාරි වසතම් 

දතුරු මායිම සස්තස  චිත්රාගල මාර්ගය හා අඩි 100 මාර්ගය හමුවන ලය දක්වා ද 

 
බටහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් කරන ලයතේ සිට පහල බැරගම ග්රාම නිලධාරි වසතම් 

නැතගනහිර මායිම සස්තස  ආරම්භක ලය දක්වා 

කලාප සංගුණකය 1ඒ0 

අනුමත උස සීමාව ඉඩම් භාවි ා කලාප සංගුණකය අනුව තීරණය ත ඒ 

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවෙණය 

60% 

කලාපයට අදාල 

ගපොදු නියමතා 

 තමම කලාපය තුළ අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 1000ක් (පර්චස් 40) විය 

යුතුයිඒ 

 එවකටත් තන්වාසික තහෝ තන්වාසික තනොවන භාවි තේ පවත්නා ඕනෑම 

සුදුසු තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ භූමියක් සංවර්ධන කලාපතේ ප්රමුඛ භාවි ය 

සඳහා තයදවීමට අවසර පවතින අ ර   සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ 

අනුම  තස වා ගාස්තු අදාල ත ඒ  

 රථවාහන නැවතුම් ස්ථාන සංවර්ධි  භූමිය තුළම තහෝ තපොදු රථවාහන අංගන 

තුළ  ැබිය යුතුයඒ  

 තමම කලාපය තුළ ඉදිවන කර්මාන් ශාලා සඳහා අවශය වන විදුලි බල ශක්ති 

අවශය ාවතයන් 15%ක් සඳහා සූර්යය බල ශක්තිය තයොදා ග  යුතුයඒ 

 තමම කලාපය තුළ ඉදිවන සියළුම ප්රධාන මාර්ග අවමය මංතීරු 04ක් විය 

යුතුයඒ 

 සියළුම කර්මාන්  සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරිතේ අනුමැතිය අදාල වන 

අ ර, අධිකාරිය විසින් අවශය යැයි හැතඟන තවනත් ඕනෑම ආය නයක 

නිර්තේශ ඉල්ලා සිටීතම් හැකියාව අධිකාරිය සතු ත ඒ 
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හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 
අනුමත භාවිතයන් 

ගවනත් 

කරුණු 

1 තන්වාසික තගොඩනැඟිලි, නිවාස සංකීර්ණ  

2 සසු සැල්/ තග්රොසරි, චැනලින් තසන්ටර්, වාණිජ තගොඩනැගිලි  

3 බැංකු, මුලය, රක්ෂණ ආය න, රාජය /අර්ධ රාජය/වෘත්තිය කාර්යාල  

4 රථ වාහන අංගන, කන්තට්නර් අංගන,වාහන එකලස් කිරීතම් මධයස්ථාන, වාහන 

අතලවි මධයසථ්ාන 

 

5 සුළු පරිමාණ කර්මාන් ,මධයම පරිමාණ කර්මාන් , මහා පරිමාණ කර්මාන්    

6 ජල ටැංකි, ට්රාන්ස්තපෝමර්, භූග  ජල නල, භූග  විදුලි රැහැන්, නාම පුවරු, ඉන්ධන 

පිරවුම්හල්, භූග  දුරකථන රැහැන්, තජනතර්ටර් කාමර, ජල පිරිපහදු මධයස්ථාන, 

දුරකථන සංඥා කුළුණු, අධිබල විදුලි රැහැන්, පාලම්/තබෝක්කු,වැසිජල ටැංකි 

 

 

 අනුමත ගනොවන භාවිතයන් 

1 ඉහ  අනුම  භාවි ා යට ට ඇතුලත් තනොවන තවනත් ඕනෑම භාවි යන් තමම කාලපය තුළ 

අනුමැතිය සඳහා සලකා බලනු තනොලැතේඒ 

 

1.4.4 කලාප අංකය 04 : විගයේෂිත ආර්ථික කලාපය - අනුමත ක්රියාකාෙකම්  

 

කලාප අංකය 04 

සංවර්ධන කලාපය විතශ ෂි  ආර්ථික කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය තමම කලාපය ස්ථාපි  කිරීතම් අරමුණ වන්තන් තේය ය හා විතේය ය සංචාරකයින් 

ඉලක්ක කර සුපිරි තස වා පහසුකම ප්රතිස්ථාපනය කර ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම 

සඳහා දායකත්වය ලබාගැනීමයිඒ 

කාලප සිතියම  

 

 

 

 

 

 

 

 

වොය 
තංගල්ලට 
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හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

මායිම (භූ  න්ඩාංක) 1.    6° 6'56.18"N  81° 4'56.26"E 

2.    6° 6'57.74"N  81° 5'22.06"E 

3.    6° 6'58.49"N  81° 5'40.79"E 

4.    6° 6'56.32"N  81° 5'40.01"E 

5.    6° 6'52.98"N  81° 5'27.78"E 

6.    6° 6'48.78"N  81° 4'59.00"E 
 

ගභෞතික මායිම   

කලාප සංගුණකය 2ඒ5 

අනුමත උස සීමාව කලාප සංගුණකය ම  දස සීමාවන් තීරණය කරනු ලැතේඒ 

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවෙණය 

70% 

කලාපයට අදාල 

ගපොදු නියමතා 

 තමම කලාපය තුළ සිදු කරන සංවර්ධන කටයුතුවලදී තවරළ සංරණ 

තදපාර් තම්න්තුත  නිර්තේශය ලබා ග  යුතුයඒ 

 ඉඩතම් අවම විශාලත්වය පර්චස් 40ක් විය යුතුයඒ 

 

 අනුමත භාවිතයන් ගවනත් 

කරුණු 

1 සුපිරි නිවාස සංකීර්ණ  

2 පුේගලීක තරෝහල්, සසු සැල්/ තග්රොසරි, ආයුර්ත ද ෛවදය මධයස්ථාන, චැනලින් 

තසන්ටර්, සම්භාහන මධයස්ථාන, රාසායනාගාර තස වා 

 

3 බැංකු, මුලය, රක්ෂණ ආය න, රාජය /අර්ධ රාජය/වෘත්තිය කාර්යාල  

4 ගෘහසථ් ක්රීඩාගාර, සංස්කෘතික මධයසථ්ාන, පුස් කාල, සම්මන්ත්රණ ශාලා, ශරීර 

සුව ා මධයසථ්ාන, එළිමහන්රංග ශාලා, රූපලාවනයාගාර, සැළුන් 

 

5 සුපිරි තවළඳසැල්/ වාණිජ සංකීර්ණ, බීමහල්, ගබඩා, තලොන්ඩරි  

7  රු පතහ  තහෝටල්, නාගරික තහෝටල්,අපනශාලා / දත්සව ශාලා, ආගන්තුක නිවාස, 

තහෝටල්, සමාජ ශාලා, සම්බාහන මධයස්ථාන, පිහිනුම්  ටාක, කැසිතනෝ 

මධයස්ථාන, කැතරෝතක් මධයස්ථානය,ආභරණ අතලවිසැල් 

 

8 රථ වාහන අංගන  

9 ජල ටැංකි,ට්රාන්ස්තපෝමර්,භූග  ජල නල,භූග  විදුලි රැහැන්,නාම පුවරු,ඉන්ධන 

පිරවුම්හල්,භූග  දුරකථන රැහැන්, තජනතර්ටර් කාමර, දුරකථන සංඥා කුළුණු, 

අධිබල විදුලි රැහැන් 

 

 

 අනුමත ගනොවන භාවිතයන් 

1 ඉහ  අනුම  භාවි ා යට ට ඇතුලත් තනොවන තවනත් ඕනෑම භාවි යන් තමම කාලපය තුළ 

අනුමැතිය සඳහා සලකා බලනු තනොලැතේඒ 

1.4.5  කලාප අංකය 05 : වොය හා වොය ආශ්රිත කටයුතු කලාපය - අනුමත ක්රියාකාෙකම්  



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 24 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 

කලාප අංකය 05 

සංවර්ධන කලාපය වරාය හා වරාය ආශ්රි  කටයුතු කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය තමම කලාපය ස්ථාපි  කිරීතම් අරමුණ වන්තන් වරාය අභිමුඛ කරගත් කර්මාන්  

සංවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැපයීමයිඒ 

කලාප සිතියම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මායිම (භූ  න්ඩාංක) 1.    6° 9'13.76"N  81° 6'53.61"E 

2.    6° 8'11.79"N  81° 6'53.32"E 

3.    6° 8'7.67"N  81° 7'26.56"E 

4.    6° 7'47.45"N  81° 7'7.39"E 

5.    6° 7'32.19"N  81° 6'28.11"E 

6.    6° 7'12.32"N  81° 6'22.97"E 

7.    6° 7'11.71"N  81° 6'14.74"E 

8.    6° 6'55.96"N 81° 5'40.90"E 

9.    6° 7'0.58"N  81° 4'58.31"E 

10.   6° 8'2.32"N  81° 4'40.39"E 

11.    6° 8'54.67"N  81° 4'38.58"E 

12.    6° 9'19.09"N  81° 5'35.80"E 
 

ගභෞතික මායිම් උතුෙට  

සාතමෝදාගම ග්රාම නිලධාරි වසතම් දතුරු මායිම හා කර්මාන්  කලාපතේ දකුණු 

මායිතමන් චිත්රාගල මාර්ගය හමුවන ලය ආරම්භක ලය තලස තගන 

එ ැන්සිට කර්මාන්  කලාපතේ දකුණු මායිම හා සාතමෝදාගම ග්රාම නිලධාරි 

වසතම් දතුරු මායිම සසත්ස  මධයම වාණිජ සංවර්ධන කලාපතේ බටහිර මායිම 

To Tissa 

To Gonnoruwa 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 25 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

සස්තස  හා සිරිතබෝපුර ග්රාම නිලධාරි වසම් මායිතම් බටහිර මායිතම් සිට මීටර් 200ක් 

දුරින් වාණිජ සංවර්ධන කලාපතේ තදසට තගොස් අපිළිතවලින් අඳින ලද සරල 

තර්ඛාත  මධය ලය දක්වා ද  

 

නැගගනහිෙට 

එකී අවසන්වරට අඳිනා ලද ලයතේ සිට සාතමෝදාගම ග්රාම නිලධාරි වසතම් 

නැතගනහිර මායිම සස්තස  මධයම වාණිජ සංවර්ධන කලාපතේ දකුණු මායිම 

සස්තස  හා හම්බන්ත ොට බටහිර ග්රාම නිලධාරි වසතම් නැතගනහිර මායිම හා මි්ර 

සංවර්ධන කලාපය හමුවන ලය දක්වා ද  

 

දකුණට 

එකී අවසන්වරට සඳහන් කරන ලයය සිට මි්ර සංවර්ධන කලාපතේ දතුරු 

මායිම සස්තස  හා මිරිජ්ජවිල ග්රාම නිලධාරි වසම් මායිමට මීටර් 800ක් දුරින් දකුණු 

තදසට තවරළ සීමාව හමුවන ලය දකුවා ද එ ැන් සිට තවරළ සීමාත  දකුණු 

මායිම සස්තස  අඩි 100මාර්ගය හමුවන ලය දක්වාද එ ැන්සිට මිරිජ්ජවිල ග්රාම 

නිලධාරි වසතම් බටහිර මායිතම් අඩි 100 මාර්ගතේ මධය ලය දක්වා ද 

 

බටහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් කරන ලතේ සිට මිරිජ්ජවිල ග්රාම නිලධාරි වසතම් බටහිර 

මායිම හා සතමෝදාගම ග්රාම නිලධාරි වසතම් බටහිර මායිම් සස්තස  ආරම්භක ලය 

දක්වා ද  

කලාප සංගුණකය 1ඒ0 

අනුමත උස සීමාව ඉඩම් භාවි ා කලාප සංගුණකය අනුව තීරණය ත ඒ 

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවෙණය 

70%  

කලාපයට අදාල 

ගපොදු නියමතා 

 ඉඩතම් අවම විශාලත්වය පර්චස් 40ක් විය යුතුයඒ 

 ප්රත ශ මාර්ග සඳහා වන අවම පළල මීටර් 12ක් ත ඒ  

 

 

 

 

 

 අනුමත භාවිතයන් ගවනත් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 26 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

කරුණු 

1 තන්වාසික තගොඩනැඟිලි, නිල නිවාස  

2 මහා පරිමාණ කර්මාන්   

3 පුේගලික තරෝහල්,සසු සැල්/ තග්රොසරි,චැනලින් තසන්ටර්, සම්භාහන 

මධයස්ථාන,රාසායනාගාර තස වා 

 

4 බැංකු, මුලය, රක්ෂණ ආය න, රාජය/අර්ධ රාජය/වෘත්තිය කාර්යාල  

5 ගෘහසථ්ක්රීඩාගාර, සංස්කෘතික මධයස්ථාන, දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන, ආගමික 

ස්ථාන,පුස් කාල, සම්මන්ත්රණ ශාලා,ප්රජා ශාලා,ශරීර සුව ා 

මධයස්ථාන,රූපලාවනයාගාර, සැළුන් 

 

6 සුපිරි තවළඳසැල්/ වාණිජ සංකීර්ණ, සිල්ලර ත ොග අතලවිසැල්, බීමහල්, ගබඩා, 

තලොන්ඩරි, තේකරි, ත ොග තවළඳ මධයස්ථාන,ගුදම් 

 

7 බීමහල්,සමාජ ශාලා,සම්බාහන මධයසථ්ාන  

8 රථ වාහන අංගන,  කන්තට්නර් අංගන, වාහන එකලස් කිරීතම් මධයස්ථාන, නාවික 

පුහුණු මධයසථ්ාන, තබෝට්ටු අංගන, වාහන අතලවි මධයස්ථාන 

 

9 ජල ටැංකි, ට්රාන්ස්තපෝමර්, භූග  ජල නල, භූග  විදුලි රැහැන්, නාම පුවරු, ඉන්ධන 

පිරවුම්හල් ,භූග  දුරකථන රැහැන්, තජනතර්ටර් කාමර, පිරිපහදු ත ල් පිරිපහදු 

මධයස්ථාන, ගෑස් ඇසුරුම් මධයස්ථාන, ගෑස් ගබඩා අයිස් නිෂ්පාදනාගාර, ජල 

පිරිපහදු මධයස්ථාන, දුරකථන සංඥා කුළුණු, අධිබල විදුලි රැහැන්, පාලම්/තබෝක්කු, 

වැසිජල ටැංකි, සුර්යය පැනල 

 

 

 අනුමත ගනොවන භාවිතයන් 

1 ඉහ  අනුම  භාවි ා යට ට ඇතුලත් තනොවන තවනත් ඕනෑම භාවි යන් තමම කාලපය තුළ 

අනුමැතිය සඳහා සලකා බලනු තනොලැතේඒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.6  කලාප අංකය 06: සංචාෙක කලාපය  - අනුමත ක්රියාකාෙකම්  



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 27 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

කලාප අංකය 06 

සංවර්ධන කලාපය සංචාරක කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය තමම කලාපය සථ්ාප  කිරීතම් අරමුණ වන්තන් පැරණි හම්බන්ත ොට නගරතේ 

ක්රියාකාරීත්වය වර්ධනය කිරීම හා සංචාරක කර්මාන් ය දියුණු කිරීම සඳහා 

අවස්ථාවන් සලසාදීමයි 

කලාප සිතියම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මායිම (භූ 

 න්ඩාංක) 

1.    6° 8'23.21"N  81° 8'54.17"E 

2.    6° 8'21.23"N  81° 8'52.95"E 

3.    6° 8'16.31"N  81° 8'43.57"E 

4.    6° 8'12.30"N  81° 8'40.98"E 

5.    6° 8'9.30"N  81° 8'39.85"E 

6.  6° 8'10.49"N  81° 8'37.76"E 

7.    6° 8'7.16"N  81° 8'15.38"E 

8.    6° 7'54.63"N  81° 7'48.68"E 

9.    6° 7'36.36"N  81° 7'37.68"E 

10.    6° 7'24.80"N  81° 7'37.97"E 

11.    6° 7'16.81"N  81° 7'50.58"E 

12.    6° 7'12.33"N  81° 7'37.36"E 

13.    6° 7'13.32"N  81° 7'7.24"E 

14.    6° 7'12.60"N  81° 6'24.40"E 

15.    6° 7'17.36"N  81° 6'23.24"E 

16.    6° 7'25.53"N  81° 7'1.34"E 

17.    6° 7'28.76"N  81° 7'18.18"E 

18.    6° 7'29.51"N  81° 7'33.62"E 

19.    6° 7'53.49"N  81° 7'34.49"E 

20.    6° 8'8.71"N  81° 7'54.89"E 

To Tangalle 

To Tissa 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 28 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

21.    6° 8'14.22"N  81° 8'25.83"E 

22.    6° 8'21.21"N  81° 8'28.85"E 

23.    6° 8'24.04"N  81° 8'36.52"E 

24.    6° 8'23.07"N  81° 8'46.53"E 

25.    6° 6'56.18"N  81° 4'56.26"E 

26.    6° 6'57.74"N  81° 5'22.06"E 

27.    6° 6'58.49"N  81° 5'40.79"E 

28.    6° 6'56.32"N  81° 5'40.01"E 

29.    6° 6'52.98"N  81° 5'27.78"E 

30.    6° 6'48.78"N  81° 4'59.00"E 
 

ගභෞතික මායිම සංචාෙක කලාපය I 
 

උතුෙට 

සිරිතබෝපුර ග්රාම නිලධාරි වසම් මායිතම් නැතගනහිර මායිම හා මා ර - ක රගම 

මාර්ගතේ සිට මීටර් 500ක් දුරින් දකුණු තදසට ආරම්භක ලතේ තලස තගන 

එ ැන්සිට තකොතහොලංකල ග්රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු මායිම හමුවන ලය 

දක්වා ද  
 

නැගගනහිෙට  

අවසන්වරට සඳහන් කරන ලද ලතේ සිට මීටර් 800ක් දුරින් ස්වභාව සංරක්ෂි  

කලාපතේ බටහිර මායිම දක්වා ද  

 

දකුණට 

එකී අවසන්වරට සඳහන් කරනු ලබන ලතේ සිට හම්බන්ත ොට නැතගනහිර 

ග්රාම නිලධාරි වසතම් නැතගනහිර මායිම තදසින් සංචාරක කලාපතේ බටහිර මායිම 

දක්වා ද  
 

බටහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් කරනු ලබන ලතේ සිට ආරම්භක ලය දක්වා ද  
 

සංචාෙක කලාපය II 

 

උතුෙට 

මිරිජ්ජවිල ග්රාම නිලධාරි වසම් මායිම සහ හම්බන්ත ොට බටහිර ග්රාම නිලධාරි වසම් 

මායිම හා තවරළ කලාප මායිම් තර්ඛාව තේදනය වන ලයතේ සිට මීටර් 800ක් 

දුරින් දකුණු තදසට සාචරක කලාපතේ ආරම්භක ලය තලස තගන එ ැන් සිට 

හම්බන්ත ොට  බටහිර ග්රාම නිලධාරි වසතම් මි්ර සංවර්ධන කලාපතේ දකුණු සීමාව 

සස්තස  හා තවරළ තීරයට කිතලෝමීටර් 01ක් දුරින් හා හම්බන්ත ොට නැතගනහිර 

ග්රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු සීමාව දක්වා ද  

 

නැගගනහිෙට 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 29 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

එකී අවසන්වරට සඳහන් කරන ලබන ලතේ සිට ස්වභාව සංරක්ෂි  කලාපතේ 

සිට මීටර් 200ක් දුරින් තවරළ සීමාව දක්වා ද  

 

දකුණට  

අවසන්වරට සඳහන් කරන ද ලතේ සිට තවරළ තීරය සස්තස  මීටර් 500ක් දුරින් 

මි්ර සංවර්ධන කලාපතේ සිට සාචාරක කලාපය දකුණු මායිම තදසට ද 

 

බටහිෙට  

අවසන්වරට සඳහමන් කරනු ලබන ලතේ සිට හම්බන්ත ොට බටහිර ග්රාම 

නිලධාරි දකුණු වසම් මායිම හා තවරළ තීරතේ සිට ආරම්භක ලය දක්වා ද  

 

සංචාෙක කලාපය III 

 

උතුෙට  

ක රගම ප්රධාන මාර්ගය හා අඩි 100 මාර්ගය මිරිජ්ජවිල ග්රාම නිලධාරි වසතම් 

දකුණු සීමාව සම්බන්ධ වන ලය ආරම්භක ලක් ෂය තලස තගන එ ැන් සිට 

මිරිජ්ජවිල ග්රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු සීමාව දක්වා ද  

 

නැගගනහිෙට 

අවසන් වරට සඳහන් කරනු ලබන ලතේ සිට මීටර් 100ක් දුරින් තවරළ සීමාව 

තදසට ද  

 

දකුණට 

අවසන්වරට සඳහන් කරනු ලබන ලතේ සිට තවරළ තීරය සස්තස  ආරම්භක 

ලයට මීටර් 800ක් දුරින් ද 

 

බටහිෙට  

අවසන්වරට සඳහන් කරන ලද ලතේ සිට ආරම්භක ලය 

කලාප සංගුණකය 2ඒ5 

අනුමත උස සීමාව දපරිම දස මීටර් 15කිඒ 

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවෙණය 

75% 

කලාපයට අදාල 

ගපොදු නියමතා 

 තමම කලාපය තුළ ඉඩතම් අවම විශාලත්වය වර්ග මීටර් 500ක් (පර්චස් 20) 

විය යුතුයිඒ 

 සියළු සංවර්ධන කටයුතු සඳහා තවරළ සංරණ තදපාර් තම්න්තුත  සහ 

අවශය යැයි ඉල්ලා සිටින අතනකුත් ආය නයන්හි නිර්තේශ ලබා ග  යුතුයිඒ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 30 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 තමම කලාපය තුළ පවතින පුරාවිදයාත්මක වටිනාකම් සහි  ප්රතේශවල 

සංවර්ධන කටයුත් ක් සිදු කරන්තන් නම් ඊට තපර   සඳහා පුරාවිදයා 

තදපාර් තම්න්තුත  නිර්තේශය ලබා ග  යුතුයිඒ 

 තමම කලාපය තුළ පිහිටා ඇති තන්වාසික තගොඩනැගිලි තවනත් භාවි යන් 

සඳහා තයදවීතම්දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ අදාල ගාස්තු තගවා 

අනුමැතිය ලබා ග  යුතුයඒ 

 පවතින බිම් සඳහා සංවර්ධන කටයුතුවලදී සැලසුම් කමිටුත  නිර්තේශ ම  

අවසර අදනු ලැතේඒ 

 පැරණි කච්තච්රි කන්ද ප්රතේශතේ සියළුම ඉදිකිරීම් දස සීමාවන් මීටර් 12ට 

තනොවැඩි විය යුතුයිඒ 

 

 අනුමත භාවිතයන් ගවනත් 

කරුණු 

1 තන්වාසික තගොඩනැඟිලි, නිල නිවාස/ තන්වාසිකාගාර  

2 සසු සැල්/ තග්රොසරි,ආයුර්ත ද ෛවදය මධයස්ථාන,චැනලින් තසන්ටර්, සම්භාහන 

මධයස්ථාන,රාසායනාගාර තස වා 

 

3 රජතේ හා අර්ධ රජතේපාසැල්,කාර්මික විදයාල,තහෝටල් පාසැල්,පිරිතවන්  

4 බැංකු, මුලය, රක්ෂණ ආය න, රජය/අර්ධ රාජය/වෘත්තිය කාර්යාල  

5 සංස්කෘතිකමධයසථ්ාන,ආගමික සථ්ාන,පුස් කාල,සම්මන්ත්රණ ශාලා,ප්රජා ශාලා,ශරීර 

සුව ා මධයසථ්ාන,එළිමහන්රංග ශාලා යකඨ, රූපලාවනයාගාර, සැළුන් 

 

6 සිල්ලර ත ොග අතලවිසැල්, බීමහල්, තගොඩනැගිලි ද්රවය අතලවි සැල්,තලොන්ඩරි, තේකරි, 

විදුලි/පරිගණක දපකරණ අළුත්වැඩියා මධයස්ථාන, 

 

7  රු පතහ  තහෝටල්, නාගරික තහෝටල්, අපනශාලා / දත්සවශාලා, ආගන්තුක නිවාස, 

බීමහල්/ තහෝටල්, සමාජ ශාලා, සම්බාහන මධයසථ්ාන, පිහිනුම්  ටාක, කැසිතනෝ 

මධයස්ථාන, කැතරෝතක් මධයස්ථානය, ආභරණ අතලවිසැල් 

 

8 නාවික පුහුණු මධයස්ථාන,තබෝට්ටු අංගන,වාහන අතලවි මධයස්ථාන  

9 ගෘහසථ් කර්මාන් ,මුද්රණාල  

10 ජල ටැංකි,ට්රාන්ස්තපෝමර්,භූග  ජල නල,භූග  විදුලි රැහැන්,නාම පුවරු,ඉන්ධන 

පිරවුම්හල්,භූග  දුරකථන රැහැන්,තජනතර්ටර් කාමර,අයිස් නිෂ්පාදනාගාර,ජල පිරිපහදු 

මධයස්ථාන,දුරකථන සංඥා කුළුණු,අධිබල විදුලි රැහැන්,පාලම්/තබෝක්කු,වැසිජල ටැංකි 

 

 

 අනුමත ගනොවන භාවිතයන් 

1 ඉහ  අනුම  භාවි ා යට ට ඇතුලත් තනොවන තවනත් ඕනෑම භාවි යන් තමම කාලපය තුළ 

අනුමැතිය සඳහා සලකා බලනු තනොලැතේඒ 

1.4.7 කලාප අංකය 07 : ලුණු නිෂ්පාදන කලාපය -  අනුමත ක්රියාකාෙකම්  



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 31 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

කලාප අංකය 07 

සංවර්ධන කලාපය ලුණු නිෂ්පාදන කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය තමම භාවි ා කලාපය පිහිටුවීතම් ප්රධාන අරමුණ වන්තන් තේය ය කර්මාන් යක් 

වශතයන් ප්රතේශයට අනනය වු ලුණු කර්මාන් ය ප්රවර්ධනය කිරීමත් රැකියා 

අවසථ්ා ඇති කිරීම සහ පාරිසරික සංත දී කලාපයක් තලස තමම කලාපය ආරා 

කරගැනීමත්යඒ  

කලාප සිතියම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මායිම (භූ 

 න්ඩාංක) 

1.    6° 8'51.20"N  81° 7'39.78"E 

2.    6° 9'2.03"N  81° 7'57.13"E 

3.    6° 9'6.27"N  81° 8'12.47"E 

4.    6° 9'10.45"N  81° 8'40.53"E 

5.    6° 9'16.20"N  81° 8'58.48"E 

6.    6° 9'12.77"N  81° 9'9.91"E 

7.    6° 9'4.22"N  81° 9'23.41"E 

8.    6° 9'4.32"N  81° 9'30.37"E 

9.    6° 9'8.16"N  81° 9'31.85"E 

10.    6° 9'7.35"N  81° 9'25.93"E 

11.    6° 9'15.20"N 81° 9'16.08"E 

12.    6° 9'24.97"N  81° 9'15.51"E 

13.    6° 9'32.12"N  81° 9'29.78"E 

14.    6° 9'11.42"N  81° 9'44.07"E 

15.    6° 8'47.41"N  81° 9'42.34"E 

To Tissa 

To  

Tangalle 

Sea 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 32 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

16.    6° 8'41.62"N  81° 9'8.29"E 

17.    6° 8'37.30"N  81° 8'50.44"E 

18.    6° 8'22.77"N  81° 8'53.71"E 

19.    6° 8'24.20"N  81° 8'36.53"E 

20.    6° 8'21.45"N  81° 8'28.95"E 

21.    6° 8'7.94"N  81° 8'3.01"E 

22.    6° 8'8.96"N  81° 7'54.46"E 

23.  6° 8'9.31"N  81° 7'49.99"E 

24.    6° 8'20.04"N  81° 7'42.18"E 

25.    6° 8'39.29"N  81° 7'37.29"E 
 

ගභෞතික මායිම් උතුෙට  

හමිබන්ත ොට නැතගනහිර ග්රාම නිලධාරී වසතම් බටහිර මායිම හා කර්මාන්  

කලාපතේ දකුණු මායිම හා පරණ ක රගම මාර්ගය හමුවන ලක්ෂය ආරම්භක 

ලක්ෂය තලස තගන එ ැන් සිට කර්මාන්  කලාපතේ  දකුණු මායිම සස්තස   

පැරණි ක රගම මාර්ගය හා නව ක රගම මාර්ගය හමුවන ලක්ෂය  දක්වා ද, 

එ ැන් සිට කර්මාන්  කලාපතේ නැතගනහිර මායිම සස්තස  සංචාරක කලාපතේ 

දකුණු මායිම හා නැතගනහිර මායිම සස්තස  ක රගම මාර්ගය හමුවන ලක්ෂය 

දක්වා ද, එ ැන් සිට ස්වභාව සංරක්ෂි  කලාපතේ බටහිර මායිතම් මධය ලක්ෂය 

දක්වා ද,  
 

නැගගනහිෙට 

අවසන් වරට සදහන් ලක්ෂතේ සිට  ස්වභාව සංරක්ෂි  කලාපතේ බටහිර හා දකුණු 

මායිම් හමුවන ආරම්භක ලක්ෂය දක්වා ද, 
 

දකුණට 

එකී අවසන් වරට සදහන් ලක්ෂතේ සිට හම්බන්ත ොට නැතගනහිර ග්රාම නිලධාරී 

වසතම් දකුණු මායිම සස්තස  හා සංචාරක කලාපතේ  දතුරු මායිම සසත්ස  නව 

ක රගම මාර්ගය හමුවන ලක්ෂය දක්වා ද එ ැන් සිට සංචාරක කලාපතේ දතුරු 

මායිම සස්තස  මි්ර සංවර්ධන කළාපතේ දතුරු මායිම් ලක්ෂය හමුවන ස්ථානය 

දක්වා ද, 

බටහිෙට 

අවසන් වරට සදහන් කරනු ලබන ලක්ෂතේ සිට පැරණි ක රගම මාර්ගය හමුවන 

ලක්ෂය හා ආරම්භක ලක්ෂය දක්වා ද, 

කලාප සංගුණකය 0ඒ001 
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පිටු අංක 33 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

අනුමත උස සීමාව කලාප සංගුණකය අනුව තීරණය ත ඒ  

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවෙණය 

70% 

කලාපයට අදාල 

ගපොදු නියමතා 

 තමම කලාපය තුළ ඉඩතම් අවම විශාලත්වය වර්ග මීටර් 250ක් (පර්චස් 10) 

විය යුතුයිඒ 

 තමම කලාපය තුළ පවතින කලපු, තල්වායන්, වැ , ඇල මාර්ග, වැලි වැටි, 

කුඹුරු හා රක්ෂි  ප්රතේශ   ආකාරතයන් පවත්වාග  යුතුයඒ 

 තමම කලාපතේ කර්මාන්  සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මධයම පරිසර 

අධිකාරිතේ නිර්තේශය ලබා ග  යුතුයඒ 

 රථ වාහන නැවතුම් ස්ථාන සංවර්ධන භූමිය තුළ සැපයිය යුතුයඒ 

 තමම කලාපය තුළ තවරළ සංරණ තදපාර් තම්න්තුවට අයත් මීටර් 300 

සීමාව තුළ සියළුම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා එම ආය නතේ නිර්තේශය ලබා 

ග  යුතුයිඒ 

 

 අනුමත භාවිතයන් ගවනත් කරුණු 

1 තන්වාසික තගොඩනැඟිලි, නිල නිවාස/ තන්වාසිකාගාර,   

2 තපෞේගලික ෛවදය මධයස්ථාන  

3 තපර පාසැල්  

4 කාර්යාල  

5 ගෘහසථ් ක්රීඩාගාර, දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන, පුස් කාල, ශරීර සුව ා 

මධයස්ථාන,  

 

6 ලුණු නිෂ්පාදනය හා   ආශ්රි  කර්මාන්   

7 විදුලි වැට  

8 ජල ටැංකි, ට්රාන්ස්තපෝමර්, භූග  ජල නල, භූග  විදුලි රැහැන්, නාම පුවරු, 

ඉන්ධන පිරවුම්හල්, භූග  දුරකථන රැහැන්, තජනතර්ටර් කාමර, ජලපිරිපහදු 

මධයස්ථාන, දුරකථන සංඥා කුළුණු, අධිබල විදුලි රැහැන්, වැසිජල ටැංකි 

 

 

 අනුමත ගනොවන භාවිතයන් 

1 ඉහ  අනුම  භාවි ා යට ට ඇතුලත් තනොවන තවනත් ඕනෑම භාවි යන් තමම කාලපය තුළ 

අනුමැතිය සඳහා සලකා බලනු තනොලැතේඒ 

1.4.8 කලාප අංකය 08 :  අලි කළමනාකෙණ කලාපය - අනුමත ක්රියාකාෙකම්  

කලාප අංකය 08 
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පිටු අංක 34 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

සංවර්ධන කලාපය අලි කළමනාකරණ කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය තමම කලාපය ස්ථාපි  කිරීතම් අරමුණ වන්තන් ප්රතේශතේ සංසරණය වන, වන  

අලීන් සඳහා නිදහස් කලාපයක් ඇති කිරීම හා අලි මිනිස් ගැටුම් අවම කරගැනීමයිඒ 

කලාප සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මායිම (භූ 

 න්ඩාංක) 

1.    6°13'16.42"N  81° 7'39.34"E 

2.    6°12'1.16"N  81° 7'36.76"E 

3.    6°11'59.15"N  81° 7'52.32"E 

4.    6°12'14.06"N  81° 8'14.09"E 

5.    6°12'1.01"N  81° 8'33.48"E 

6.    6°12'24.21"N  81° 8'47.52"E 

7.    6°12'4.95"N  81° 8'54.99"E 

8.   6°11'30.55"N  81° 8'45.67"E 

9.    6°11'30.19"N  81° 9'18.04"E 

10.    6°10'55.82"N  81° 9'31.55"E 

11.    6° 9'46.05"N  81° 9'36.34"E 

12.    6° 9'29.02"N  81° 9'15.11"E 

13.    6°10'18.81"N  81° 8'54.63"E 

14.   6°11'12.74"N  81° 7'57.45"E 

15.    6°11'13.19"N  81° 7'40.36"E 

16.    6°11'25.17"N  81° 7'24.05"E 

17.    6°11'30.46"N  81° 7'8.49"E 

To Tangalle 

 

To Gonnoruwa 

To Tissa 

To Sooriyawewa 
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පිටු අංක 35 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

18.    6°11'50.88"N  81° 6'49.43"E 

19.    6°12'6.36"N  81° 6'13.49"E 

20.    6°12'29.15"N  81° 6'2.09"E 
 

ගභෞතික මායිම් උතුෙට 

හම්බනත ොට වල්සපුගල හා මීගහජදුර මාර්ගය හමුවන ලය හා තගොන්තනොරුව 

ග්රාම නිලධාරි වසම් මායිතම් හා දකුණු ග්රාම නිලධාරි වසම් මායිම මාර්ගය හා 

බැල්ලගස්වැව ග්රාම නිලධාරි වසතම් නැතගනහිර මායිම හමුවන ලය ආරම්භක 

ලය තලස තගන එ ැන් සිට තගොන්තනෝරුව ග්රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු මායිම 

සස්තස  හම්බන්ත ොට - මීගහජදුර ප්රධාන මාර්ග හමුවන ලතේ සිට මීටර් 200ක් 

දුරින් කෑලියපුර ග්රාම නිලධාරි වසතම් දතුරු මායිම තදසට ද එ ැන් සිට කෑලියපුර 

ග්රාම නිලධාරි වසතම් මි්ර සංවර්ධන කලාපතේ දතුරු මායිම් හමුවන ලය දක්වා 

ද එ ැන් සිට හම්බන්ත ොට - මීගහජදුර මාර්ගතේ සිට මීටර් 200ක් දුරින් මි්ර 

සංවර්ධන කලාපතේ බටහිර මායිම සස්තස  අපිළිතවලින් අඳින ලද කල්පි  තර්ඛාව 

සස්තස  පැමිණ නැව  හම්බන්ත ොට - මීගහජදුර මාර්ගය තේදනය කරමින් 

කෑලියපුර ග්රාම නිලධාරි වසම් දතුරු මායිම හා මි්ර සංවර්ධන කලාපතේ දකුණු 

මායිම සස්තස  මලලආර හමුවන ලය හා මි්ර සංවර්ධන කලාපතේ නැතගනහිර 

මායිම හමුවන ලය දක්වා ද එ ැන් සිට ජුල්ගමුව ග්රාම නිලධාරි වසතම් බටහිර 

මායිම මලලආර තේදනය වන ලය දක්වා ද 

 

නැගගනහිෙට 

එකී අවසන්වරට සඳහන් කරනු ලබන ලතේ සිට කිතලෝමීටර් 01ක් දුරින් වම් 

දිශාවට මි්ර සංවර්ධන කලාපතේ බටහිර මායිම හා කෑලියපුර ග්රාම නිලධාරි වසතම් 

මායිම නැතගනහිර සීමාතවන් තේදනය වන ලය දක්වා ද එ ැන් සිට 

තකොතහොලංකල ග්රාම නිලධාරි වසතම් දතුරු මායිම සස්තස  මලලආර හමුවන 

ලතේ සිට මීටර් 200ක් දුරින් දකුණු සීමාවට ද එ ැන්සිට මි්ර සංවර්ධන 

කලාපතේ බටහිර මායිම සස්තස  අපිළිතවලින් අඳින ලද සරල තර්ඛාව සස්තස  වැ  

ඉවුතර් සිට මීටර් 100ක් දුරින් මි්ර සංවර්ධන කලාප මායිම දක්වා ද  

 

දකුණට 

අවසන්වරට සඳහන් කරනු ලබන ලතේ සිට මි්ර සංවර්ධන කලාප මායිතම් 

බටහිර හා දකුණු මායිම සස්තස  මා ර - ක රගම හා මධය වාණිජ සංවර්ධන 

කලාපතේ තකොතහොලංකල ග්රාම නිලධාරි වසතම් වන අලි කළමණාකරන ප්රතේශය 

හමුවන ලය දක්වා ද එ ැන් සිට තකොතහොලංකල ග්රාම නිලධාරි වසතම් බටහිර 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 36 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

මායිම සස්තස  තදවන වටරවුම් මාර්ගය හමුවන ලය දක්වා ද 

 

බටහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් කරනු ලැබු ලතේ සිට තදවන වටරවුම් මාර්ගතේ දතුරු 

සීමාව සස්තස  හා හම්බන්ත ොට - මීගහජදුර මාර්ගය තේදනය කරමින් මි්ර 

සංවර්ධන කලාපතේ නැතගනහිර මායිම සසතස  හා දතුර මායිම සස්තස  ආරම්භ 

ලය  දක්වා ද 

කලාප සංගුණකය 0ඒ001 

අනුමත උස සීමාව - 

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවෙණය 

දැනටමත් පවත්නා තගොඩනැගිලි එතලසම පවත්වාතගන යා යුතු අ ර, සථ්ිර 

තගොඩනැගිලි සඳහා අවසර තදනු තනොලැතේඒ  

කලාපයට අදාල 

ගපොදු නියමතා 

 තමම කලාපය තුළ සිදු කරන ඕනෑම සංවර්ධන කටයුත් කදී වනජීවී සංරණ 

තදපාර් තම්න්තුත  නිර්තේශය ලබා ග  යුතුයඒ 

 

 

 අනුමත භාවිතයන් 

1 දැනටමත් පවත්වාතගන යනු ලබන අවසරලත් වගා බිම්  

2 දැනටමත් පවත්නා ස්ථිර තන්වාසික තගොඩනැගිලි/ කාර්යාල තගොඩනැගිලි   

3 පාරිසරික සංචාරක ප්රවර්ධන කටයුතු - අලිනැරඹුම් සථ්ාන TREKKING, කඳවුරු 

4 විදුලි වැට, වන අලීන්ට ගමන් කිරීම සඳහා යටිබිම්ග  මාර්ග 

5 වැ  ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

6 වැ  ප්රතිස්ථානග  කිරීම 

7 අත්හරින ලද තහ න් ඉඩම්, කාලීන වගා සඳහා තයොදාගැනීමඒ 

8 සෆාරි දදයාන 

 

 අනුමත ගනොවන භාවිතයන් ගවනත් 

කරුණු 

1 දැනටමත් පවත්නා තන්වාසික තගොඩනැඟිලි එතලසම පවත්වාතගන යා යුතු අ ර, 

නව තන්වාසික තගොඩනැගිලි සඳහා අවසර තදනු තනොලැතේඒ  

 

 

 

1.4.9 කලාප අංකය 09 :  ස්වභාවික සංෙක්ෂිත කලාපය - අනුමත ක්රියාකාෙකම්  
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හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

කලාප අංකය 09 

සංවර්ධන කලාපය ස්වභාවික සංරක්ෂි  කලාපය 

කලාප අර්ථකථනය තමම කලාපය ස්ථාප  කිරීතම් අරමුණ වන්තන් පාරිසරික වශතයන් සංත දී වන 

ස්වභාවික පරිසර පේධතීන් සංවර්ධන කටයුතුවලින් නිදහස්ව  බාගැනීමයිඒ තම් 

සඳහා ජාතික වතනෝදයාන හා අභය භූමි ඇතුලත්ව ඇ ඒ  

කලාප සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මායිම (භූ 

 න්ඩාංක) 

1.    6°10'35.48"N  81°10'16.33"E 

2.    6°10'25.97"N  81°10'26.88"E 

3.    6°10'35.73"N  81°10'31.19"E 

4.    6°10'24.48"N  81°10'48.39"E 

5.    6°10'11.58"N  81°10'39.14"E 

6.    6° 9'36.99"N  81°10'45.97"E 

7.    6° 9'29.33"N  81°11'4.53"E 

8.    6° 9'23.35"N  81°10'47.28"E 

9.    6° 9'4.32"N  81°10'22.19"E 

10.    6° 8'52.03"N  81°10'17.19"E 

11.    6° 8'35.98"N  81° 9'24.64"E 

12.    6° 8'23.19"N  81° 8'54.16"E 

13.    6° 8'27.75"N  81° 8'53.39"E 

14.    6° 8'37.11"N  81° 8'50.44"E 

15.    6° 8'42.84"N  81° 9'7.56"E 

16.    6° 8'47.07"N  81° 9'31.18"E 

17.    6° 8'56.04"N  81° 9'49.73"E 

18.    6° 9'17.43"N 81° 9'42.04"E 

19.    6° 9'33.51"N  81° 9'29.53"E 

20.  6° 9'42.48"N  81° 9'42.08"E 

21.    6° 9'58.29"N  81° 9'57.27"E 

22.    6°10'16.99"N  81°10'7.73"E 
 

ගභෞතික මායිම් උතුෙට 

To Tissa 

Sea 
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මි්ර සංවර්ධන II කලාපතේ දකුණු මායිම හා මා ර - ක රගම ප්රධාන මාර්ගය සහ 

තදවන වටරවුම් මාර්ගය සිට මීටර් 800ක් දුරින් ආරම්භ ලය තලස ගන 

එ ැන්සිට මා ර - ක රගම මාර්ගය මායිම් තර්ඛාව තලස තගන ස්වභාව සංරක්ෂි  

කලාපතේ දතුරු මායිම සස්තස  පල්තලමලල ග්රාම නිලධාරි වසතම් බටහිර මායිම 

සස්තස  හා ස්වභාව සංරක්ෂි  කලාපතේ නැතගන මායිතම් මධය ලය දක්වා ද  
 

නැගගනහිෙට  

එකී අවසන්වරට සඳහන් කරනු ලබන පල්තලමලල ග්රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු 

මායිම හා තවරළ තීරය හමුවන ලය දක්වා ද  
 

දකුණට 

අවසන්වරට සඳහන් කරන ලද ලතේ සිට තවරළ තීරය සස්තස  දකුණු ස්වභාව 

සංරක් ෂි  කලාපය සස්තස  හම්බන්ත ොට ග්රාම නිලධාරි වසතම් දකුණු මායිම 

සස්තස  මීටර් 100ක් දුරින් දතුරු තදසට තගොස් නැව  තල්වාතේ දකුණු මායිම හා 

ස්වභාව සංරක්ෂි  කලාපතේ බටහිර මායිතම් මධය ලය දක්වා ද 
 

බටහිෙට 

අවසන්වරට සඳහන් කරනු ලබන ලතේ සිට හම්බන්ත ොට නැතගනහිර මායිතම් 

සස්තස  ආරම්භක ලය දක්වා ද  

කලාප සංගුණකය 0 

අනුමත උස සීමාව -  

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවෙණය 

0 

කලාපයට අදාල 

ගපොදු නියමතා 

 තවරළ තීරය හා   ආශ්රි  වැලික, , කලපු, ඇල මාර්ග, වැ  සඳහා අදාල 

ආය නවලින් පනවන ලද රක්ෂි  සීමා   ආකාරතයන්ම පවත්වාතගන යා 

යුතුයඒ 

 

 අනුමත භාවිතයන් ගවනත් කරුණු 

1 වනජීවි හා වන සංරණ තදපාර් තම්න්තුව මඟින් අවසර තදනු ලබන 

භාවි යන් 

 

 

 අනුමත ගනොවන භාවිතයන් 

1 ඉහ  අනුම  භාවි ා යට ට ඇතුලත් තනොවන තවනත් ඕනෑම භාවි යන් තමම කාලපය තුළ 

අනුමැතිය සඳහා සලකා බලනු තනොලැතේඒ 

2. සැලසුම් හා ගගොඩනැගිලි ගෙගුලාසි 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 39 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

                           

මූලික කරුණු 

 
 

හැඳින්වීම සහ 

ආෙම්භය 

තමම නිතයෝග 1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ (සංතශෝධි ) පනතත් 

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

සංවර්ධන අධිකාරි පනතත් 21 වන වගන්තිය යටතත් හම්බන්ත ොට මහ නගර සභා 

සැලසුම් ප්රතේශ සඳහා මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමා යවරයා විසින් සාදනු 

ලැබූ නිතයෝග ත ඒ 

3.  

2.1    

 

මූලික සැලසුම් 

නිොකෙණය 

සඳහා ඉදිරිපත් 

කිරීම 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණය සම්බන්ධ ගෙගුලාසි - I  ගකොටස 
 
 

1. මූලික සැලසුම් නිරාකරණය අයදුම් කිරීමඒ 

(අ) නීතිතේ 8 එ වගන්තිය යටතත් මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සඳහා කරනු ලබන 

සෑම ඉල්ලීමක්ම 1 වන දපතල්ඛනතේ සඳහන් “අ”ආකෘති පත්රය මගින් 

අධිකාරිය තව  ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ  තමය අන් ර්ජාල පහසුකම් හරහා පහ  

තවේ අඩවිය සස්තස  අයදුම් කළ හැකඒ   

        www.udaඒgov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන දපතල්ඛනයට අනුකූලව තගවිය යුතුයඒ 

 
 

මූලික සැලසුම් 

නිෂ්කායනය 

2. සංවර්ධන තයෝජනා සමඟ සවිස් ර සැලසුම්කරණ හා  ාක්ෂණික ත ොරතුරු 

සියල්ල විධිමත්ව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවකදී, ඇගයීම් වාර් ාව ඉදිරිපත් 

කරන ත ක් මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය ලබාදිය හැකියඒ  අනුමැතිය සඳහා 

අනුරූයක සවිස් ර තයෝජනාව ඇගයීමට ලක්කරන විටදී, අධිකාරියට යම් අතිතර්ක 

ඉල්ලීමක් කිරීමට ඇති අයිතියට හානි තනොවන පරිදි ඉඩම් හිමිකරු තහෝ සහු විසින් 

බලය පවරනු ලබන පුේගලයකු තව  තමම මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය ලබාතදනු 

ඇ ඒ 

 

        i.   (අ) සංවර්ධන සැලැස්මක මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාග යුතු 

යැයි කියතවන අවස්ථාවක එය ලබාග  යුතු අ ර, අධිකාරියට 

හැතඟන ඕනෑම අවස්ථාවක මුලික සැලසුම් නිරාකරණයක් 

ලබාගැනීමට නියම කළහැකිය. 

 

(ආ) මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක වලංගු කාලය එක් වසරක් වන අ ර, 

එය  වත් වසර 2 ක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැකි අ ර, වලංගු කාලය 

අවසන්වීමට ප්රථම   සඳහා අයදුම් කළයුතුය. එහිදී වන තපරසැරි 

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


සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 40 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ගාස්තුව පස්වන දපතල්ඛණතේ 16 යටතත් විය යුතුය. එම වලංගු 

කාලසීමාව ඉක්මවා තගොස් එය දීර්ඝ කිරීමට අයදුම් කළතහොත් ඉහ  

ගාස්තුවට අම රව එම මූලික ගාස්තුතවන් 25% ක තස වා ගාස්තුවක් 

තගවිය යුතු ත . යම් තහයකින් මූලික සැලසුම් නිරාකරණතේ වලංගු 

කාලය ඉක්ම තගොස් වසරකට වැඩි කාලයක් තගවී තගොස් නැව  අයදුම් 

කරන්තන් නම් සම්පූර්ණ තපරසැරි ගාස්තුව තගවා නව සැලසුම් 

නිරාකරණයක් ලබාග  යුත්තත්ය. 

 

 (ඇ)  සංක්ෂිේ  තයෝජනාව අනුම  කරනු ලැබීතමන් පසුව, තකොන්තේසි 

පනවා තහෝ තනොපනවා   පිළිබඳව අයදුම්කරුට ලිපියක් මගින් දැනුම් 

තදනු ලැතේඒ  ඉන්පසුව සහු විසින් වසරක් ඇතුළ  සවිස් ර විධිමත් 

තයෝජනාවක් සකස් කරග  යුතුයඒ  තමම කාලය තුළදී අයදුම්කරු     

ආය න හා අදාළ වන්තන් නම් කරුණු නිරවුල් කරගැනීම සඳහා විවිධ  

නිතයෝජයාය න / තදපාර් තම්න්තු සමඟ සම්බන්ධව ක්රියාකළ යුතුයඒ   

තමම මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිතේ වලංගු කාලය වසරකිඒ  

 
 

             (ඈ)    අයදුම්කරු විසින් විධිමත් අනුමැතිය සඳහා නීතිතේ 8 එ වගන්ති යටතත් 

නියමි  ආකෘති පත්රය මගින් සවිස් ර තයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ 

යුතුයඒ  තයෝජි  සැලසුම්වලට අදාළ නිතයෝජයාය නවල  ාක්ෂණික 

අවශය ා තමන්ම අයදුම්කරු තව  දැනුම්තදන ලද අතනක් සැලසුම් 

අවශය ාද අඩංගු විය යුතුයඒ 
 

 

 

 

(ඉ)    මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය මගින් අවසර පත්රයක් නිතයෝජනය තනොවන 

අ ර, එමගින් අයදුම්කරුට තහෝ තවනත්  ැනැත් කුට කවරාකාරතේ 

තහෝ සංවර්ධන කටයුත් ක් පටන් ගැනීමට තහෝ කරතගන යාමට 

හිමිකමක් තනොලැබිය යුතුයඒ 

 

            (ඊ)      මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් කළුගල් කැඩීම, පස් කැයකම, පස් තසෝදා 

වැලි ගැනීම, තගොඩ වැලි කැනීම හා ඛනිජ සම්පත් කැනීම සඳහා 

ලබාගැනීතම්දී පහ  සඳහන් ආය නවල නිර්තේශ ලබාග  යුතුයඒ 

i. භූවිදයා සමීක්ෂණ හා ප ල් කාර්යාංශය 

ii. මධයම පරිසර අධිකාරිය 

iii. අදාළ අතනකුත් ආය න 

                     පස් කැයකතම්දී හා වැලි කැයකතම්දී ඉඩතම් මායිම්වල සිට මීටර් 1ඒ5 ක්              

 බා,  900 කින් ත ොරව ආනතියක් අනුව සිදු කළ යුතුයඒ  

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 41 
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හරිත 

ගගොඩනැගිලි 

සහතිකකෙණය 

සඳහා 

ලියාපදිංචි වීම 

3. රාජය හා අර්ධ රාජය ආයනයන්හි තගොඩනැගිලි සඳහා හරි  තගොඩනැගිලි සහතිකය 

අනිවාර්යය වන අ ර, මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිය ලබාගන්නා අවස්ථාත දී 

හරි  සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ ලියාපදිංචි වීම 

අනිවාර්යය ත ඒ 

 

 

 

3.2 

ඉඩම් අනුගබදුම්  

සඳහා සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

II  ගකොටස 

ඉඩම් අනුගබදුම් කිරීම සම්බන්ධ ගෙගුලාසි 

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

ඉදිරිපත් කිරීමඒ 

(අ)  නීතිතේ 8 එ වගන්තිය යටතත් යම් සංවර්ධන කටයුත් ක නිර වීම සඳහා 

සංවර්ධන අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුම්ප ක්ම 1 වන 

දපතල්ඛනතේ සඳහන් “ආ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය තව  ඉදිරිපත් 

කළයුතුයඒ  තමය අන් ර්ජාල පහසුකම් හරහා පහ  තවේ අඩවිය සස්තස  

අයදුම් කළ හැකඒ   

      www.udaඒgov.lk  

 

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන දපතල්ඛනයට අනුකූලව තගවිය යුතුයඒ 

 
       (ඇ)   ඕනෑම ඉඩම් කැබලි කිරීමක් තහෝ  කාබේධ කිරීමක් සුදුසුකම්ලත් පුේගලයා 

(ඇමුණුම 3)  විසින් සකස් තකොට අත්සන් කර තිබිය  යුතුයඒ  

    
      (ඈ)  අයදුම්ප  ඉඩතම් තහෝ ස්ථානතේ අයිතිකරු විසින් තහෝ අයිතිකරු විසින් 

බලය පවරනු ලැබූ යම් පුේගලතයකු විසින් අත්සන් කරනු ලැබ තිබ යුතුයඒ 

 

       (ඉ)   ඉඩම දප තබදීම තහෝ කැබලි කිරීතම්දී සැලසුම්වල ලකුණු කරන කාණු 

සඳහා ඉඩම් කට්ටි අංකයක් ලබාදිය යුතු අ ර, ඉඩතම් සිට ජලය බැහැර 

කරන මාර්ගය පැහැදිලිව දැක්විය යුතුයඒ  

 

        (ඊ)  අළුත් දප තබදීමක් යම් සංවර්ධන ස්ථානයක පවත්නා තගොඩනැගිල්ලක 

ඇති විවෘ  ඉඩකඩ, ආතලෝකය, සංවා නය සහ අතනක් අවශය ා තමම 

නියමය යටතත් අවශය වන  වාට වඩා අඩු තකතරන යම් මායිමක් ඇති 

තනොකළ යුතුයඒ 

                  
        (ද)   එවැනි ඉඩමක්; 

i. තහක්: 0ඒ5 ට වඩා වැඩි  අවස්ථාවකදී තහෝ 

ii. ස්ථානතේ ස්වභාවය අනුව නගර නිර්මාණ ශිල්යක දපතදස් 

http://www.uda.gov.lk/
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හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ලබාගැනීමට අවශය යැයි අධිකාරිය තීරණය කරන්තන් නම් තහෝ 

                සුදුසුකම්ලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පියකු විසින් සහතික කරන ලද විනයාස    

සැලැස්මක් සහ වාර් ාවක් මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුයඒ  

 

        (ඌ)   තයෝජි  බිම් කට්ටිද,  වාතේ පරිමාණයන්, දිසාව, පළල සහ සියළු තයෝජි  

වීදිවල මට්ටම්, එළිමහන් සථ්ාන සහ තවනස් තකොට  ැබිය යුතු සහ තවනත් 

පහසුකම් සඳහා ස්ථානද තමන්ම සෑම ස්ථානයක්ම තයොදවනු ලබන 

කාර්යයද තපන්වා තදමින් 1:1000 ට තනොඅඩු පරිමාණයකින් යුත් 

සවිස් රාත්මක බිම් තකොටස් තවන් කිරීතම් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයඒ   

 

 (එ) අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරන ඉඩතම් මිනුම් සැලැස්ම 1:1000 යන 

පරිමාණයට තනොඅඩු පරිමාණයකින් ඇඳ පහ  දැක්තවන කරුණු ඇතුළත් 

තකොට සැපයිය යුතුය. 

 

i. තගොඩනැගිලි කිසිවක් තිතේ නම්,  වාතේ දිග, පළල දැක්තවන 

ඉලක්කම් තයොදා ඉඩතම් පිහිටීම : 

ii. සැලැස්තම් පරිමාණය දතුරු දිශාව දැක්තවන සංතක් යක් සහ යාබද 

ඉඩම්වල තහෝ තගොඩනැගිලිවල වරිපනම් අංක ; 

iii. ඉඩමට ප්රවිෂ්ඨ වන මාර්ග ; 

iv. පවත්නා සියලු කාණු සහ ජල මාර්ග;  සහ 

v. ඉඩතම් සතමෝච්ඡ තර්ඛා තහෝ ස්ථානීය මට්ටම් සහ අවශය අවස්ථාවලදී 

වීථිතේ මට්ටම් තහෝ ඉඩම ඉදිරිපස වීථිතේ මට්ටම් ; 

 

( ) තයෝජි  අනුතබදීම්වල විශාලත්වය සහ තයෝජි  සියලු වීථිවල දිසාව, පළල 

සහ මට්ටම් සහ විවෘ  භූමි භාග හා තවනත් පහසුකම් සඳහා තවන් කිරීමට 

අදහස් කරන භූමි භාග සහ සෑම ඉඩමක්ම කුමන කාර්යයක් සඳහා භාවි ා 

කිරීමට අදහස් කරන්තන්ද යන්න තපන්නුම් කරමින් 1:1000 යන 

පරිමාණයට තනොඅඩු පරිමාණයකින් අඳින ලද කට්ටි කැඩීතම් 

සවිස් රාත්මක සැලැසම්ක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය. 

 

පවතින බිම් 

කට්ටි 

5. පවතින බිම් කට්ටියක් සම්බන්ධතයන් වූ විට තයෝජි  තගොඩනැගිල්ල අතනක් 

නියමයන්ට අනුකූල වන්තන් නම්, නියමි   ැනුම්තපොතළහි විශාලත්වය හා පළල 

පිළිබඳ අවශය ා ලිහිල් කිරීමට අධිකාරියට පුළුවනඒ 

 
 

ඉඩම උප 6ඒ   (1)  කිසි,  රාජය නිතයෝජයාය නයක් තහෝ තවනත් යම්  ැනැත් කු විසින් නීතිතේ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 43 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ගබදීම ගහෝ 

කැබලි කිරීම 

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

වන වගන්තිය යටතත් සාදන ලද සැලසුම්කරණ හා තගොඩනැගිලි පිළිබඳ 

නියමයන් යටතත් සාදන ලද සංවර්ධන මාර්තගෝපතේශවලින් බැහැරව කිසි,  

සංවර්ධන කාර්යයක් කරතගන යාම තහෝ එහි නිර වීම තනොකළ යුතුයඒ 

        (2) (අ)   කෘෂිකාර්මික දදයාන වගාව, ත ත් බිම් ප්රතේශ  හා  තවනයම් භාවි යක් 

සඳහා තයෝජනා කරන ලද ඉඩම් කැබැල්ලක් තහෝ  බිම් කට්ටියක් 

එබ,  දප තබදීමක් සඳහා අදාළ සැලැස්ම අධිකාරිය විසින් අනුම  

කරනු ලැබ ඇත්නම් දප තබදීමකට තහෝ භාවි යකට යටත් කළ 

හැකඒ 

               (ආ) ඉඩම් කැබලි කිරීමක් තහෝ දප තබදීමක් අදහස් කරන ඕනෑම 

 ැනැත් කු   සඳහා 4 වන නියමයන්හි ඇතුළත් අවශය ාවයන්ට 

අනුකූල වන අයදුම්ප ක් අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළ යුතුයඒ 

 

        (3)  ඉඩම් කැබලි කිරීම තහෝ දප තබදීම සඳහා සැලසුම් අනුම  කිරීතම්දී 

අධිකාරියට අවශය යයි හැතේ නම්,  සැලසුම් තවනස් කරන තමන් 

අධිකාරිය අයදුම්කරුවන්තගන් ඉල්ලා සිටිය හැකියඒ   ඉඩම  දප තබදීම 

තහෝ කැබලි කරනු ලැබිය යුත්තත් අධිකාරිතේ අනුමැතිය තදනු ලැබීතමන් 

පසුවයඒ 

 

         (4)  (අ)  දප තබදීමකදී කිසි,  ඉඩම් කට්ටියක් මුහුණ  පළල මීටර් 6 ට සහ   

ගැඹුර මීටර් 12 කට වඩා අඩු තනොවිය යුතුයඒ  

 
 

        (5) දප තබදීතම් සැලැස්මක ඇති බිම් කට්ටියක් එහි අනුම  කරනු ලැබූ 

පරමාර්ථය හැර අන් පරමාර්ථයක් සඳහා ප්රාතයෝජනයට තනොග  යුතුයඒ 

        

පදිංචිය පිිජස 

වන බිම් කට්ටි 

සඳහා ප්රගශය 

මාර්ග 

7ඒ  තමම නියමතේ (ආ)  (ඇ)  සහ (ඈ)  තේදවල සඳහන් විධිවිධානවලට අනුව යම් දප 

තබදීමක ඇති සෑම බිම් කට්ටියක්ම දැනට පවත්නා තහෝ තයෝජි  ප්රසිේධ වීථියකට 

තහෝ වීථිවලට යාව  පිහිටිය යුතුයඒ 

       (අ) i.   ප්රත ශ මාර්ගතේ අවම පළල අධිකාරිය විසින්  අනුම  කරනු ලැබූ පරිදි 

විය යුතුයඒ  එය කවර අවස්ථාවකවත් මීටර් 3ඒ0 කට තනොඅඩුව තිබිය යුතු 

අ ර, කාණු හා අතනකුත් අවශය ාවයන් ඉඩතමන් තවන්කර ලබාදිය 

යුතුයඒ  

              ii.  යම් ඉඩම් අනුතබදුමක් සිදු කිරීතම්දී එම ඉඩම් කැබලි සඳහා ප්රත ශය 

සපයන ප්රධාන ප්රත ශ මාර්ගතේ පළල අඩි 30 ක් වන අවස්ථාත දී එම අඩි 

30 ප්රධාන ප්රත ශ  මාර්ගය කැබලි සංඛයාව අනුව අඩි 20 දක්වා පමණක් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 44 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

අඩු කළ හැකි වුවත්, එම අඩි 20 ප්රත ශ මාර්ගය පළල  වදුරටත් අඩු 

කිරීමකින් ත ොරව  කාකාරී පළලකින් යුතුව පවත්වාග  යුතුයඒ 

iii. පියැවි තකළවරක් සහි  වීථියක තකළවරට යාවන සෑම බිම් කට්ටියක්ම 

තහෝ සංවර්ධන ස්ථානයකටම සංවර්ධන මාර්තගෝපතේශ ආකෘතිතේ 

සඳහන්  පළලට වඩා අඩු ඉදිරිපසක් තිබිය හැකියඒ  එතහත් එහි වීථි 

තර්ඛාවට ලම්භකව පළලින් මීටර් 3ඒ0 කට තනොඅඩු ඉදිරිපසක් තිබිය යුතුයඒ 

 
       (ආ)  පළලින් මීටර් 9ඒ0 කට අඩු මාර්ගයකට යාව ඇති සංවර්ධන ස්ථානයක් තහෝ 

බිම් කට්ටියක් තමම නියමතේ 8 (අ) වන තේදය යටතත් නියම කරනු ලැබ 

ඇති ආකාරතයන් හැර, පදිංචිය පිණිස තනොවන පාවිච්චිය සඳහා යම් 

තගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා ප්රතයෝජනයට තනොග  යුතුයඒ      

 
        (ඇ)  2 වන දපතල්ඛනතේ සඳහන් ආකෘතිතේ සපයා ඇති වාසස්ථාන  කක 

සංඛයාව    පළමුවන තීරුත  සඳහන්  වීථිවල ආරම්භය හා අන් ය යන 

තදකම ප්රසිේධ  වීථියකට සම්බන්ධ වන්තන් නම් තදගුණ කළ හැකියඒ  

එවැනි අවස්ථාවල තදවන තීරුත  සඳහන්  එම පාතර් පළල මීටර් 4ඒ5 කට 

තනොඅඩු වන්තන් නම්, දපරිම දිග තදගුණ කළ හැකියඒ 

 
පදිංචිය පිිජස 

ගනොවන බිම් 

කට්ටි සඳහා 

ප්රගශය මාර්ග 

8ඒ (i) (අ)   පදිංචිය පිණිස තනොවන පාවිච්චිය අරමුණු කරගත් තගොඩනැගිලි සඳහා වන 

බිම් කට්ටි එකක් තහෝ වැඩි ගණනක් සඳහා ඇති වීථියකට 3 වන 

දපතල්ඛනතේ  ආකෘතිතේ විස් ර කරන පිරිවි රයට හා අනුකූලවීමට 

යටත්ව පළලින් මීටර් 09 කට අඩු ප්රත ශ මාර්ගයකට අවසර දිය හැකියඒ 

      

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

ප්රත ශ මාර්ග පළල අවශය ා සම්පූර්ණ කරන අවස්ථාවකදී යම් 

 ැනැත්ත කුට අයුතු යකඩා ඇතිවන්තන් යයි අධිකාරිතේ ම ය වන්තන් නම්, 

ප්රත ශ මාර්ගතේ අවම පළල පහ  සඳහන් කරුණුවලට  යටත්ව, සැලසුම් 

කමිටුත  නිර්තේශ ම  අඩු කරනු ලැබිය හැකියඒ  

i. ප්රත ශ මාර්ගය සඳහා මීටර් 3ඒ0 අවම පළලක් ඇති බවට, 

ii. අළුත් දප තබදීමක් සම්බන්ධතයන් තමම අඩු කිරීම අදාළ තනොවීමඒ 

iii. ජනපදය අඩු වියදම් ස්වභාවතේ  වා වීමඒ 

 
     (ඇ)   එවැනි සෑම වීථියක්ම, මීටර් 6ඒ0 කට තනොඅඩු පළලක් ඇති ප්රසිේධ වීථියකට 

සම්බන්ධවන හා අයිතිකරුට තපෞේගලික පාරකට මාර්ග අයිතියක් ඇති 

ප්රසිේධ තහෝ තපෞේගලික පාරකට සම්බන්ධ විය යුතුයඒ 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 45 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 (ii)  ප්රජා හා විතනෝද කටයුතු හා තපොදු එළිමහන්  ප්රතේශ තලස සැලකූ විට, එම 

තවන්කරන ලද  තපොදු එළිමහන්  ප්රතේශතයන් දපරිම 40% ක බිම් කැබලි 

ආවරණයක් සහ මීටර් 5 ක දපරිම දසකට යටත්ව  ගෘහස්   ක්රීඩාගාරයක්,  

පිහිනුම්  ටාකයක්, ක්රීඩා හා විතනෝද කටයුතු සඳහා අදාළ වන ඕනෑම 

භාවි ාවක් තයොදාග  හැකි ත . 

 

හැෙවුම්, 

වටෙවුම් හා 

විවෘත ඉඩකඩ 

9ඒ(1) (අ) මීටර් 9ඒ0 කට අඩු පළලින් හා දිග මීටර් 30 ට වැඩි සෑම වීථියකටම 

විශ්කම්භය මීටර් 9ඒ0 කට තනොඅඩු  වටරවුමක් තහෝ වඩා තයෝගය පරිදි 

වීථිතේ පියැවි අග සිට අවසන් මීටර් 30 තුළ අධිකාරියට පිළිග  හැකි 

තවනත් ආකාරයක වාහන හැරවීමට ඉඩක් සැලසිය යුතුයඒ 
 

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

තනොවන කටයුතුවලදී විශ්කම්භය මීටර් 15 කින් යුත් හැරවුම් වටරවුමක් 

තහෝ පිළිග  හැකි තවනත් ආකාරයක වාහන හැරවීමට ඉඩක් සැපයිය 

යුතුයඒ 

ප්ර ා, 

විගනෝදාංය හා 

එළිමහන් 

ප්රගයෝ නය 

සඳහා ඉඩකඩ 

ගවන් කිරීම 

 

    (2)    දප තබදීමට භාජනය කළයුතු ඉඩම් තකොටස තහෝ සංවර්ධන සථ්ානය   

විශාලත්වතයන් තහක්ටයාර් 1ඒ0 ඉක්මවන්තන් නම්, වීථි සහ කාණු අත්හැර 

දැමූ පසු ඉඩතමන් සියයට දහයකට තනොඅඩු ප්රමාණයක් පහ  

දැක්තවනතස  සුදුසු ස්ථානයන්හි ප්රජා විතනෝදාංශ හා එළිමහන්වල 

ප්රතයෝජනය සඳහා තවන් කළ යුතුයඒ 

 

i. එතස  තවන් කරන ලද ඉඩකඩ සියළු ගාස්තුවලින් ත ොරව අධිකාරිය 

තව  පවරනු ලැබිය යුතුයඒ 

 

ii. අධිකාරිතේ අදහස ් විමසා එබ,  ඉඩකඩ සංවර්ධනය තකොට 

පවත්වාතගන යාමට පදිංචිකරුවන් තපොළඹවා සංවර්ධකයා විසින් 

ක්රමත දයක් හා මූලය විධිවිධාන සැලසිය යුතුයඒ 

iii. එතස  තවන් කරනු ලබන ඉඩකඩ අනුම  තනොවන තවනත් කාර්යයකට 

තයොදනු ලබන්තන් නම් නීතිය යටතත් වරදකට වරදකරුවකු වන අ ර, 

වරදකරු කරනු ලැබීතමන් පසුව නීතිතේ 1982  අංක 04 දරණ පනතත් 

28(1)  වන වගන්තිය යටතත් දඞුවම් ලැබිය හැකියඒ 

iv. වාණිජ හා කර්මාන්  සඳහා වන ඉඩම් අනුතබදුමකදී, අනුතබදුම් අවම 

ඉඩම් තකොටස වර්ග මීටර් 2024 (පර්ඒ 80) කට තනොඅඩු නම් සහ සියළුම 

මාර්ගවල පළල මීටර් 09 කට තනොඅඩු නම් විවෘ  ප්රතේශ භාවි ය 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 46 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

සඳහා ඉඩම්වලින් 10%  ක්  තවන් කිරීමකින් ත ොරව අනුතබදීම් කළ 

හැකියඒ  එත කුදු වුවත් ඕනෑම ඉඩම් තකොටසක වැඩිදුරටත් අනුතබදුම් 

සිදුවන අවස්ථාවලදී සංවර්ධකයා විසින් ; 

(i) එතස  අනුතබදුම් කරන ඉඩතම් 10% ක ප්රමාණය තවන් කිරීම තහෝ 
 

 (ii) එතස  අනුතබදුම් කරන ලද ඉඩතම් 10% ක ප්රමාණතේ තවළඳතපොල 

වටිනාකම අදාළ පළාත් පාලන ආය නතයහි  ැන්පත් කිරීම 

තහෝ යන තකොන්තේසියට යටත්ව අනුතබදුම් කළ හැකියඒ 
 

v. වාසය සඳහා වූ ඉඩම් අතුරු තබදීම්වලදී අතුරු තබදීමක අවම ඉඩම් 

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

ඉඩම් තකොටසක ඉදිතකතරන නිවාස  කක සංඛයාව තදකකට සීමාවන 

පරිදි සංවර්ධන කාර්යය සීමා තකොට තිතේ නම්, එළිමහන් ප්රතේශ 

වශතයන් පාවිච්චි කිරීම සඳහා ඉඩතම් සියයට 10 ක ප්රමාණයක් තවන් 

තනොතකොට,   ඉඩතම් අතුරු තබදීම් කළ හැකි නමුත්,   අතුරු 

තබදීමවල  වදුරටත් අතුරු තබදීම් කරනු ලබන තහෝ එක් ඉඩම් 

තකොටසක නිවාස  කක තදකකට වැඩිතයන් ඉදිකරනු ලබන තහෝ 

අවස්ථාවකදී එතස  අතුරු තබදීම කරනු ලබන තහෝ සංවර්ධනය කරනු 

ලබන ඉඩතම් තවළඳ අගතයන් සියයට 10 ක්   සංවර්ධනකරු විසින් 

අදාළ පළාත් පාලන ආය නය තව   ැන්පත් කළ යුතුයඒ 

 

vi. අතුරු තබදීමට තයෝජි  ඉඩම, විලක්, තපොදු ක්රීඩාපිටියක් වැනි තපොදු 

විවෘ  ප්රතේශයක සිට කිතලෝමීටර් 0ඒ5 ක් තුළ පිහිටා ඇත් ාවූද, එම 

විවෘ  ප්රතේශය වර්ග මීටර් 4,047 (අක්කර එක) කට වඩා විශාලත්වය 

ඇත් ාවූද අවස්ථාවකදී, එම ඉඩතම් එළිමහන් ප්රතේශයක් තභෞතිකවම 

තවන් කිරීම තවනුවට,  එළිමහන් ප්රතේශ අවශය ාව සඳහා වූ 

භූමිභාගතේ තවළඳ අගය අදාළ පළාත් පාලන ආය නය තව   ැන්පත් 

කළයුතු බවට සංවර්ධනකරුට අධිකාරිය විසින් නියම කරනු 

ලැබුවතහොත්,  සහු විසින්   තවළඳ අගය   පළාත් පාලන ආය නය 

තව   ැන්පත් කළයුතුයඒ  

 
 

 vii. අනුතබදීමකදී විවෘ  ප්රතේශ අවශය ාවය වර්ග මීටර් 300 කට          

(පර්ඒ 12) තනොවැඩි වන්තන් නම් තහෝ පළාත් පාලන ආය නය විසින් 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ අනුමැතිය සහි ව එතස  කිරීමට 

සංවර්ධකයාට පළාත් පාලන ආය නය නියම කරන්තන් නම්, තභෞතික 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 47 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

වශතයන් විවෘ  ප්රතේශය සපයාදීම තවනුවට අනුතබදීම සඳහා අවශය 

වන විවෘ  ප්රතේශ ඉඩතම් වර්ග ප්රමාණතේ තවළඳපල අගය අදාළ 

පළාත් පාලන ආය නතේ  ැන්පත් කළ යුතුයඒ 

 

viii. අනවසර ඉඩම්  අනුතබදුමකදී 10% (සියයට දහය) විවෘ  ප්රතේශ තවන් 

තනොකිරීම අනුම  තනොකිරීමට තහ තුවූ අවස්ථාවකදී ඉඩම් තකොටතස  

10% තවළඳතපොල අගය අදාළ පළාත් පාලන ආය නතේ  ැන්පත් 

කිරීම තහෝ එතස  සංවර්ධනය කරනු ලැබූ තහෝ අනුතබදුම් කරනු ලැබූ 

ඉඩම් තකොටසින් 10% ක් තවන් කිරීමට යටත්ව  නි ඉඩම් තකොටස් 

සංවර්ධනය කිරීමට තහෝ  වදුරටත් අනුතබදුම් කිරීමට අවසර දිය 

හැකියඒ 

 

වීථි ගකොන් 

ෙවුම් කිරීම 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. අධිකාරිය අන් ආකාරයකින් විධානය කර තනොමැති නම්, බිම් කට්ටි කිරීතම්දී සිදු 

කරනු ලබන මාර්ග මංසන්ධි ඇති කිරීතම්දී මාර්ග තේදන ලක්ෂතේ සිට ස්පර්ශක 

දිග සමඟ කවාකාරව තහෝ ඇළව සිටින තස , කවතේ ප්රමාණය පාතර් පළලින් අඩක් 

වන තස  මායිම් සකස් කිරීමට අධිකාරිය විසින් විධානය කළ යුතුයඒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.3 

 

අනුමැතිය 

සඳහා සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

III  ගකොටස 

ගගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ ගෙගුලාසි 

 
11. තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමඒ 

 

(අ)  නීතිතේ 8 එ වගන්තිය යටතත් යම් සංවර්ධන කටයුත් ක නිර වීම සඳහා 

සංවර්ධන අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුම්ප ක්ම 1 වන 

දපතල්ඛනතේ සඳහන් “ඇ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය තව  ඉදිරිපත් 

කළයුතුයඒ  තමය අන් ර්ජාල පහසුකම් හරහා පහ  තවේ අඩවිය සස්තස  

අයදුම් කළ හැකඒ   

      www.udaඒgov.lk  

 

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන දපතල්ඛනයට අනුකූලව තගවිය යුතුයඒ 

 

http://www.uda.gov.lk/
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හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ගගොඩනැගිලි 

සැලසුම් 

 

12. (1) නීතිතේ  8 එ වගන්තිය යටතත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම; 

(අ) සියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත්ත කු විසින් පිළිතයල තකොට 

අත්සන්කර  ැබිය යුතුයඒ  (ඇමුණුම 3) 

(ආ) ඉඩතම් තහෝ ස්ථානතේ අයිතිකරු විසින් තහෝ අයිතිකරු විසින් බලය 

පවරනු ලැබූ යම් පුේගලයකු විසින් අත්සන් කරනු ලැබ තිබිය යුතුයඒ 

(ඇ) පිටපත් 5 කින් ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ   අනුම  කිරීතමන් පසු අයදුම්කරුට 

පිටපත් 2 ක් ලබාදිය යුතු අ ර, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ පළාත් 

පාලන ආය නය තව   එක් පිටප ක් තයොමු කළ යුතුයඒ   

 

            (ඈ) සැලැස්ම ජා යන් ර “ ” ත්ර ණිතේ සම්ම  තමරික් ප්රමාණතේ   

පත්රිකාවල සකස් තකොට තිබිය යුතුයඒ 

           (ඉ)   සැලැස්ම අදාළවන තගොඩනැගිල්ල තහෝ පරි්රය සංවර්ධනය කරනු ලබන  

පරමාර්ථය විස් ර තකතරන ප්රකාශයක් සමඟ විය යුතුයඒ 

            (ඊ)  තගොඩනැගිල්ල පිහිටා ඇති තහෝ තයෝජි  තගොඩනැගිල්ල පිහිටුවීමට යන 

තහෝ තගොඩනැගිල්තල් වැඩ කරතගන යනු ලබන පරි්රයට අදාළ අනුම  

කළ මිනුම්තදෝරු සැලැස්තම් පිටප ක් සමඟ  ඉදිරිපත් කළ යුතුයඒ 

 

             අවශය ත  යැයි අධිකාරිය විසින් සලකා බලනු ලැබුවතහොත් මීට සම්බන්ධව 

අතිතර්ක සැලසුම් කට්ටල තහෝ වඩා පුළුල් විස් ර පිරිවි ර නැ තහොත් 

සම්බන්ධි  තවනත් විස් ර තහෝ තවනත් තල්ඛන ඉදිරිපත් කරන තලස 

අධිකාරිය විසින් නියම කරනු ලැබිය හැකඒ 

 

සැලසුම්වල 

පරිමාණය 

13. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිතේ 8 එ වගන්තිය අනුව සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා 

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

සඳහන් පරිමාණය අනුව ඇඳ පහ  සඳහන් කරුණු අඩංගු කළ යුතුයඒ 

(අ)  තගොඩනැගිලි  ැනුම්පතළහි පිහිටීම දැක්වීමට ප්රමාණවත් පරිදි හාත්පස 

ප්රතේශතේ දළ සැලැස්මක් 

(ආ)   සංවර්ධන ස්ථානය සැලැස්ම 1:1000 

(ඇ)  තගොඩනැගිල්ලක සැලැස්ම - 1:100 අවශය සම්ම  ප්රමාණතේ කඩදාසියක 

ඇඳීමට තනොහැකි  රම් තගොඩනැගිල්තල් ප්රමාණය විශාල වන අවස්ථාවලදී 

1:200 වඩා කුඩා තනොවන පරිමාණයකට පිළිතයල කරන ලද සැලැස්මක් 

පිළිගැනීමට අධිකාරියට පුළුවනඒ 
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සංවර්ධන 

ස්ථානය 

සැලසුම්වල හා   

ගගබිම් 

සැලසුම්වල 

අඩංගු විය යුතු 

විස්තෙ 

 

14. තගොඩනැගිලි සංවර්ධනයක් සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලැස්මකට පහ  

සඳහන් විස් ර පිළිගත් වර්ණ හා සංතක්  භාවි ා කරමින් අඩංගු විය යුතුයඒ 

       (අ) පහ  සඳහන් විස් ර දැක්තවන  ැනුම්තපොල සැලැස්ම තහෝ බිම් තකොටස් 

තවන් කිරීතම් සැලැස්ම 

i.  බිම් කට්ටිතේද තගොඩනැගිල්ල තහෝ තගොඩනැගිලි කාර්යය කරතගන යනු 

ලබන ස්ථානය සහ බිම් කට්ටිතේ මායිම් අ ර දුතරහි අංකි  පරිමාණයන්ද 

ඇතුළත්ව, බිම් කට්ටිතයහි සහ  ැනුම්තපොතළහි පිහිටීම දැක්වීම සඳහා 

අක්ෂාංශ, තේශාංශ සහි ව ඛණ්ඩාංක  ලයන් ලබාදීම (GPS-WGS-1984) 

ඉදිකිරීමට යන තහෝ කරතගන යනු ලබන තගොඩනැගිලි කාර්යයන්හි 

ප්රමාණය, (පැහැදිලිව සීමා ලකුණු තකොට) 

 

ii. සැලැස්තම් පරිමාණය, දතුරු තුඩුව සහ යාබද බිම් කට්ටිවල තහෝ     

තගොඩනැගිලිවල පරි්ර අංක 

 

iii. සංවර්ධන ස්ථානයට ඇති ප්රත ශ මාර්ග 

 

iv. තමම සැලැස්තමන් හ, නාතගන ඇති තයෝජි  මාර්ග සීමාව, තගොඩනැගිලි 

තර්ඛා, යම් පාරක් පුළුල් කිරීතම් තර්ඛාවක් සහ තස වා පාරක් සඳහා වන යම් 

බිමක් තහෝ ඉඩමක් සකස් කිරීතමන් පසු පටුමගක් තහෝ ජලසම්පාදන 

සංචි යක්, රක්ෂි යන් සහ අමා යවරයා විසින් අනුම  කළ අදාළ 

සංවර්ධන සැලැස්මක තපන්වනු ලැබිය හැකි තහෝ පළාත් පාලන 

ආය නතේ යම් වීථි තර්ඛා සැලසුම්වල තපන්වනු ලැබිය හැකි තවනත් 

විස් ර  

 v. පවත්නා සියළු කාණු, ජල මාර්ග, පල්තදෝරු මාර්ග, මනුවල වැටවල්, 

රැඳවුම් බැමි, බිම් කට්ටිය ම  තහෝ යාබද බිම් කට්ටි ම  ඇති බෑවුම් සහ 

කාණු, ගිනිදියමුව සහ තගොඩනැගිලි  තහෝ තගොඩනැගිලි වැඩ කරනු ලබන 

ස්ථාන අ ර දුතරහි අංකි  පරිමාණයන් ඇතුළත්ව පවත්නා පාර පිහිටි 

ආසන්න ම දුරඒ 

vi.  ඉඩම ජලයට යටවන්තන් නම්, වාරිමාර්ග තදපාර් තම්න්තුව, ශ්රී ලංකා 

ඉඩම් තගොඩකිරීතම් හා සංවර්ධනය කිරීතම් සංස්ථාව තහෝ තවනයම් 

අධිකාරියක් විසින් වාර් ා කර ඇති තගොඩනැගිලි බිතම් ඉහළ ම ගංවතුර 

මට්ටමඒ 

vi. අංශක 45 ට වඩා ප්රපා ාකාර හා දසින් මීටර් එකහමාර ඉක්මවන බෑවුම් 

විතශ ෂතයන් සඳහන් කරමින් බිතමහිත් යාබද පාරවල සහ   ඉඩම්වලත් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 50 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

පවතින සියළු සතමෝච්ඡයන් සහ ස්ථානීය මට්ටම්ඒ 

vii. අළුත් බෑවුමක තහෝ ඉවුරක යම් ඉදිකිරීමක් සහ බෑවුම තහෝ ඉවුර එබ,  

පවත්නා  ැනුම්තපොලකට ඇති බෑවුමට තහෝ ඉවුරට වඩා ඉහළ තහෝ 

ප්රපා ාකාර නම්, එම බෑවුම තහෝ කණ්ඩිය සථ්ාවර කිරීම සඳහා වන 

රැඳවුම් බැම්මක් තහෝ තවනත් ඉදිකිරීමක් සැපයීමඒ 

ix. තමහි තකොන්තේසි පිළිගත් පාංශු ඉංජිතන්රුවකුතේ වාර් ාත  නිශ්චය 

කර ඇති පරිදි තහෝ අධිකාරිය නිශ්චි ව දක්වා ඇති පරිදි අවශය පිටසන් 

සහි ව අනුමැතිය සඳහා බැම්තම් තහෝ ඉදිකිරීතම් සැලසුම් පසුව ඉදිරිපත් 

කළයුතුයඒ 

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

අඩු පවත්නා බිම් කට්ටියක ඇති තගොඩනැගිල්ලක දපරිම දස අධිකාරිය 

විසින් අන් තලසකින් විධානය කරනු ලැබ තනොමැති නම්, මීටර් අටක් 

තහෝ මහල් තදකක් තනොඉක්මවිය යුතුයඒ 

 xi. යම් තයෝජි  මතුපිට තහෝ යම් කාණුවක් සහ එහි පවත්නා කාණුවකට 

තහෝ ජල මාර්ගයකට සම්බන්ධවන විස් ර සමඟ 

xii. යම් තයෝජි  පල්තදෝරු මාර්ගයක්, මනු වලක් සහ  වා පවත්නා 

පල්තදෝරු මාර්ගයකට තහෝ මනු වලකට සම්බන්ධවන     සථ්ාන 

(i) තයෝජි  භූදර්ශන වැඩපිළිතවල 

(ii) තයෝජි  සංවර්ධනය සඳහා වන සියළු රථ ගාල් කිරීතම් වැඩපිළිතවල 

සහ 

(iii) තයෝජි  විදුලි, දුරකථන තහෝ ගුවන්විදුලි සම්තප්ර ෂණ  මාර්ග සහ   

එක් එක් මාර්ග පවත්නා ජාලයට සම්බන්ධ වන ස්ථානඒ 

ගගබිම් 

සැලැස්ම 

    (අ)  පහ  සඳහන් විස ්ර ඇතුළත් කරමින් හා දක්වමින් තගොඩනැගිල්තල්     

 ට්ටුත  මහල් සැලැස්ම සහ එහි වහලය 

i.  ට්ටුත  එක් එක් තකොටස ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන කාර්යය ගැන 

දක්වන පැහැදිලි ප්රකාශයක්ඒ 

ii. තගොඩනැගිල්තල් තහෝ තගොඩනැගිලි වැඩවල බිත්ති, දඩු හැටුම හා මහල් 

සඳහා තයොදාගනු ලබන ද්රවයවල වර්ගය සහ එම මහල් ඇතුළු දැරීමට 

නියමි  අවසර දිය හැකි දපරිම සජීවී බර 

 iii. තගොඩනැගිල්තල්ත් එහි සියළු කාමර, මැදිරි, ඉස්ත ෝේපු,  රේපු තපළ, 

ආලින්ද සහ  පියසි තටතර්සයන්හි පරිමාණයන් සහ  වාතේ බිත්තිවල හා 

කුළුණුවල ඝනකම සංඛයාවලින්ඒ 

iv. තගොඩනැගිල්තල් තගොඩනැගිල්ල තුළ හා   අවට පිහිටි වා ළිං (air well) 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 51 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

පසු මිදුල්, මිදුල් සහ එළිමහන් ඉඩකඩවල නිර්භාධි  ප්රතේශතේ 

පරිමාණය සංඛ් යාවලින් සහ තගොඩනැගිල්තල් පිට  බිත්තිවල සිට යාබද 

මාර්ගවල මධය තර්ඛාවට ඇති දුර සහ ඉඩම තුළ හා යාබද පිහිටි 

ජලාපවහන රක්ෂි ඒ 

v. සියළු බිත්ති, කණු හා කුළුණු අ ර ඉඩකතඩහි පරිමාණය සංඛයාවලින්, 

vi. සියළු සනීපාරක්ෂක දපාංග, වා ල සහ මහල්  හබකවල පිහිටීම සහ 

 වා ජලාපවහන මාර්ගවලට සම්බන්ධවීමඒ 

vii. තගොඩනැගිල්ල තුළ තහෝ   වටා පිහිටි මතුපිට සියළු ජලාපවහන මාර්ග 

 වාතේ ජලය ගලන දිසාව ඊ ල මගින් දක්වමින්ද, ජලය නිකුත් කරනු 

ලබන පිටමුව කාණු සහ එම පිටමුව කාණුවල ප්රමාණය 

viii. ගින්තනන් තේරීතම් මාර්ග, ගිනි නිවීතම් දපකරණ සැපයුම් සහ  වාතේ 

ස්ථාපනද ඇතුළත්ව තගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධතයන් ගන්නා ලද ගිනි හට 

ගැනීම වැළැක්වීතම් ක්රියාමාර්ග දස් තගොඩනැගිල්ලක් වන අවස්ථාවකදී 

තයොදනු ලබන අකුණු ආරක්ෂණ වැඩපිළිතවල 

 ix. වායු සමනය කළයුතු යන්ත්රානුසාරීව සංවා නය ලබාදිය යුතු තහෝ යකඩන 

ගැන්විය යුතු තගොඩනැගිල්තල් එක්  එක්  ට්ටුත  සෑම තකොටසක්ම සහ 

වායුසමීකරණය කළයුතු තකොටසද, වායුසමීකරණය කිරීම තක්න්ද්රස්ථ 

පේධතියක මාර්ගයකින්ද නැ තහොත් සමූහග   කකයකින්ද (Package 

unit)  යන වග දැක්තවන පැහැදිලි ප්රකාශයකින්ද සහ හැකි සෑම 

අවස්ථාවකදීම වායුසමීකරණ යන්ත්රවල තහෝ  කකවල පිහිටීම තහෝ  

පිහිටීම් මහල් සැලැස්තම් දැක්විය යුතුයඒ 

x. වාහන ගාල් කිරීතම් ඉඩකඩ, බෑවුම් මං,  රේපු තපළ, නැවතුම්, හදිසි 

අවස්ථා විදුලි ජනක, විදුලි සම්තප්ර ෂණ  ආරක්ෂක කුටි සහ අ රමැදි හා 

ඊට දස් තන්වාසික තගොඩනැගිලි වන අවස්ථාවලදී ගෘහ පරිතභෝජන ද්රව 

ඉන්ධන වායු තක්න්ද්රස්ථ ටැංකිය ආදිතේ පිහිටීමඒ 

xi. සහාධිප ය තේපළක් සම්බන්ධතයන් වූ විට 1973 අංක 11 දරණ බේධ 

නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතියට (Apartment Ownership Law)  සහ එහි 

සංතශෝධනයන්ට අනුකූල  විය යුතු අ ර,  සියළු සැලසුම් අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් න් විසින් සකස් කර අත්සන්  ැබිය යුතුයඒ 

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

කිරීතම් ස්ථානවල පිහිටීමඒ 

හෙස්කඩ       (ආ)  යාබද බිම සහ ප්රත ශ මාර්ගය පිහිටි ආකාරය පැහැදිලිව සලකුණු කරමින් සහ 

පහ  සඳහන් විස් ර දක්වමින් සකස් කරන ලද තගොඩනැගිල්තල් හරස්, 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 52 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ආය  සහ තවනත් තේදන ඇඳීමඒ   

i. තයොදාගනු ලබන ද්රවයතේ වර්ගය සහ සියළු බිත්ති, මහල්, වහල, 

සීලිම, අත්තිවාරම්, බාල්ක ඇතුළුව කාණු සහ තපරවැසුම්වල ඝනකම 

සහ තගොඩනැගිල්තල් තවනත් සම්බාධි  තකොටස් 

ii. පවත්නා බිම් මට්ටම සහ මට්ටම්ද තගොඩනැගිලි  ැනුම්තපොල දස් 

කළයුතු තහෝ පහත් කළයුතු නම්, අළුත් බිම් මට්ටම තහෝ මට්ටම් සියළු 

යාබද   ඉඩම්වල තහෝ තගොඩනැගිලිවල ස්ථාවරභාවයට තකතස  

බලපාන්තන්ද යන්න පිළිබඳ  පැහැදිලි ප්රකාශ සහ  වා ආරක්ෂා 

කිරීමට ගනු ලැබූ පියවරද, 

iii. දසින් මීටර් එකහමාර ඉක්මවන ස්ථානතේ තිතබන තහෝ ඊට අවශය 

වන රැඳවුම්  බැම්තම් තහෝ බෑවුම්වල සිට තයෝජි  තගොඩනැගිල්ලට, 

එහි බිම් කට්ටි මායිම්වලට ඇති දුතරහි පරිමාණයන් සංඛයාවලින් සහ 

රැඳවුම් බැම්තම් සහ බෑවුතම් සිට මීටර් දහයක් ඇතුළ  එනම් ඊට 

කිට්ටු ම යාබද ඉඩතම් පිහිටි තගොඩනැගිලි සහ, 

iv. පවත්නා බිමට සාතේක්ෂව තගොඩනැගිල්තල් තදොරවල්, ජතනල් තහෝ 

සංවා න විවර එක් එක්  ට්ටුත  දස, සීලිතම් දස, බිම් මහතල් 

මට්ටම තහෝ මට්ටම්, පියමං මට්ටම තහෝ මට්ටම්වල පරිමාණයන් 

සංඛයාවලින් සහ එහි වීථි මට්ටම සහ මට්ටම් සහ බිම් කට්ටි මායිම් 

සහ තගොඩනැගිල්තල් පිට  බිත්ති අ ර පර ර දුරද, 

 

ආගෙෝපන 

(Elevation) 

       (ඇ)  පහ  සඳහන් විස් ර දක්වමින්  තගොඩනැගිල්තල් ඉදිරි, පිටුපස සහ පැති 

ආතරෝපනය 

i. පරිමාණයන් සංඛයාවලින්  දක්වමින් තගොඩනැගිල්තල් සියළු බාහිර 

බිත්ති, බාහිර කුළුණු,   ාේප සහ තදොරවල්ද, ජතනල්  තහෝ සංවා න 

විවර,  මහල ආවරණ බැල්කනි සහ වහලද, අධිකාරිය විසින් නියම 

කරන ලද පරිදි බාහිර කුළුණු,  ාේප, විවර  වහල ආවරණ, බැල්කනි 

සහ වහල ඉදිකිරීතම්දී තයොදාගනු  ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

 

ii. පවත්නා සෑම යාබද තගොඩනැගිල්ලකම දස, බිම් මට්ටම්, බාහිර 

බිත්ති, තදොරවල්, ජතනල්, වහල සහ තවනත් බාහිර හා දෘෂයමාන 

ලක්ෂණද දක්වමින් සහ  වා නිර්මාණය කිරීම සඳහා තයොදාගනු ලැබූ 

ද්රවයවල වර්ගයද, අධිකාරිය විසින් සවිස් ර මාර්තගෝපතේශ සැපයිය 

යුතු විතශ ෂ ස්ථානද දක්වා එම තගොඩනැගිලිවල අර්ධ   ආතරෝපන සහ 

ආතරෝපනද, 

 
iii. තගොඩනැගිල්තල් සෑම යාබද පියමගකම, ආලින්ද මගකම වීථි සහ බිම් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 53 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

මට්ටම්ද සහ පියමතගහි, ආලින්ද මතගහි වීථිතේ සහ බිතමහි තයෝජි  

ප්රතිරූපක බිත්තිහි මට්ටම් සහ,    

            

වැඩ ආෙම්භ 

කිරීමට 

ගපොතුව 

අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු 

විසින් කළයුතු 

ො කාරි 

15ඒ  (1)  යම් තගොඩනැගිලි වැඩක් ආරම්භ කිරීමට තහෝ කරතගන යාමට නැ තහොත් 

මාස 03 ක කාලයකට අත්හිටවනු ලැබ ඇති යම් තගොඩනැගිලි වැඩක් යළි 

ආරම්භ කිරීමට මත්ත න්, පරි්රතේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු තහෝ 

සංවර්ධනකරු විසින්; 

                (අ)  නීතිතේ 8 එ වගන්තිය යටතත් ඉදිරිපත් කළයුතු තගොඩනැගිලි වැඩවල 

සියළු  සැලසුම් අනුම  කරනු ලැබ ඇති බවත්, එම අනුමැතිය අස්කර 

තනොතගන  වමත් වලංගුව පවතින බව දැන සිටීමත්, 

                (ආ)  13 වන නියමතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව තගොඩනැගිලි වැඩවල 

විස් රාත්මක හැටුම් සැලසුම් අධිකාරියට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති 

බවට වගබලා ගැනීමත්, 

                (ඇ) තගොඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීතම්, කරතගන යාතම් සහ යළි ආරම්භ 

කිරීතම් ස්වකීය අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්වීම අඩු  රමින් සත් දිනකින් 

ලබාදීම සහ එම තගොඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ  කිරීතම්, කරතගන යාතම් 

තහෝ යළි ආරම්භ කිරීතම් අවසරය සඳහා අධිකාරිය තව  ඉල්ලුම් 

කිරීමත්, 

                (ඈ) තගොඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා තස වතේ තයොදවනු ලබන 

තහෝ නිර  කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා තහෝ 

 ැනැත් න් විසින්  ත් කාර්යය අනුව, තගොඩනැගිලි වැඩ 83 වන 

නියමතේ (ඇ) තේදය ප්රකාර අධීක්ෂණය කරන බවට සුපුරුදු ආකෘති 

පත්රතයන් නිකුත් කරන ලද ලිි ව සනාථ කිරීමක් ලැබීමත් අවශයයඒ 

 

           (2)   තමම නියමය යටතත් දිය යුතු නිත දනය සම්පූර්ණ එකක් විය යුතු අ ර, 

එහි කිසි,  සාවදය විස් ර තහෝ ත ොරතුරු අඩංගු තනොවිය යුතුයඒ 
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පිටු අංක 54 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

සැලසුම්වල 

පැහැදිලි බව 

සහ 

ගගොඩනැගිලි 

වැඩවලදී 

ගයොදා ගනු 

ලබන ද්රවයවල 

පිරිවිතෙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

16ඒ (1)  නීතිය යටතත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුද්රණය 

තකොට ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ  පවත්නා තගොඩනැගිලි කාර්යයන්ට සම්බන්ධව 

පුළුල් කිරීම් සියල්ල අදාළ ශිල්යකය ක්රම ප්රතයෝජනයට තගන පැහැදිලිව 

දැක්විය යුතු අ ර, නව තගොඩනැගිල්ලට තකොටසක් එකතු කිරීතම්දී රතු 

වර්ණතයන් ඇඳ දැක්විය යුතුයඒ සැලැස්ම එක්  කකයකට වඩා වැඩිවන 

අවස්ථාවලදී එවැනි  කක විවිධ වර්ණ තහෝ සංතක්  ප්රතයෝජනයට තගන 

 කකයන් තවන් තවන්ව හ, නාග  හැකි පරිදි තපන්විය යුතු අ ර,   එක් එක් 

 කකයන්ට අයත් වර්ග ප්රමාණයන් දැක්විය යුතුයඒ  

         (2) පවත්නා තගොඩනැගිල්තල් ඉවත් කළයුතු සියළු තකොටස් සැලසුම්වල කඩ ඉරි 

මගින් තපන්විය යුතුයඒ 

         (3)  අධිකාරියට අවශය වන්තන් නම්, නීතිය යටතත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

සැලැස්ම සමඟ සැලසුම් ඉදිරිපත් කරනු ලබන  තගොඩනැගිලි වැඩවලදී 

ප්රතයෝජනයට ගන්නා වූ තයෝජි  ද්රවයවල පිරිවි රද ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ      

එකතු කිරීම් හා 

ගවනස් කිරීම් 

සඳහා වන 

සැලසුම් 

 

17. යම් තගොඩනැගිලි කාර්යයකම පවත්නා තගොඩනැගිල්ලක ප්රතිසංස්කරණයක් තහෝ 

තවනස් කිරීමක් තහෝ ඊට යම් එක් කිරීමක් අයත්වන විටදී, නීතිය යටතත් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන එම තගොඩනැගිලි කාර්යයන්හි සැලැස්ම තහෝ සැලසුම් සමඟ 

අධිකාරිය විසින් එතස  කිරීම අවශය නම්, අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු  මා එම 

තගොඩනැගිල්ල පරීක්ෂා කළ බවත්,  ම ම යට අනුව ප්රතිසංස්කරණ තවනස් 

කිරීම් තහෝ එකතු කිරීම් නිසාතවන් යම් ආකාරයකින් වැඩිවිය හැකි තහෝ තවනස් 

විය හැකි බර තහෝ ආ තීන් එම තගොඩනැගිල්ලට දැරිය  හැකි බව ප්රකාශ තකතරන 

නියමි  සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයඒ  

 

වුහාත්මක 

විස්තෙ හා 

ගණනය කිරීම් 

18. (1) තගොඩනැගිලි වැඩවල සවිස් ර වයුහාත්මක සැලසුම් නියම කරනු ලැබ ඇති 

පරිදි පිරිමැවුම් ගණන් බැලීතම් පිටප ක් සමඟ අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ 

 

     (2) සවිස් ර වයුහාත්මක සැලසුම් සහ පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම්, නීතිතේ 

විධිවිධානයන්ටත් තමම නියමයන්ටත් තමන්ම තගොඩනැගිලි නිර්මාණයට අදාළ 

තවනයම් ලිි  නීතියකටත් අනුකූලව සකස ් කළයුතු අ ර, එය සවිස ්ර 

වයුහාත්මක සැලසුම් හා පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම පිළිතවල කළ අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා විසින් අත්සන් කරනු ලැබ  තිබිය යුතුයඒ    අ ර එහි 

පහ  සඳහන් කරුණුද දැක්විය යුතුයඒ 

               (අ)   එක් එක් මහල් පේධතිය තහෝ එහි තකොටසක් සඳහා සැලසුම් කරනු ලැබ 

ඇති ආතරෝපි  භාරය 

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



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 55 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ගණනයන් තමන්ම සෑරීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශන සහ පතසහි 

විස් රඒ 

                 (ඇ)  ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන අත්තිවාරම් ක්රමය තහෝ ක්රම 

                 (ඈ) අදාළ වන්තන් නම්, ජම්බාර  වර්ගය, ජම්බාර ගැසීතම් ක්රමය සහ 

ජම්බාර ගැසීතම්දී පාවිච්චියට ගනු ලබන යන්ත්ර සූත්ර වර්ගය  

        (3) අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාතගන් (ඇමුණුම 3) ලබාගත් සහතිකයක් 

ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ 

 

සැපයිය යුතු 

විවෘත ඉඩකඩ 

19.    (1)   කවර ස්ථානයක තහෝ පිහිටි බිම් කට්ටියක තගොඩනැගීමට නියමි  සෑම 

තගොඩනැගිල්ලකම විවෘ  අංගනයක් තහෝ ඉඩකඩක් තගොඩනැගිල්ල තුළ තහෝ   

වටා සැපයිය  යුතු අ ර, එය පහ  පරිදි විය යුතුයඒ 

 

 

ගගොඩනැගිල්ගල් 

උස 

පැති ඉඩ 

1. මීටර් 12 ට අඩු - 

2. මීටර් 12 – 30 එක් පැත් කින් මීටර් 3 ක් සහ අතනක් 
පැත්ත න් මීටර් 1 

3. මීටර් 30 ට වැඩි තගොඩනැගිල්තල් දතසන් 1/10 ක් තහෝ මීටර්     
9 ක් යන්තනන් අඩු දුර තදපසින්ම  ැබිය යුතුයඒ 

   (2) තගොඩනැගිල්ලට ඇතුළුවීම, එය නඩත්තු කිරීම තහෝ එය යාබද 

තගොඩනැගිලිවලින් තවන් කිරීතම් පරමාර්ථතයන් පැත් ක විවෘ  ඉඩකඩක් 

සැලසීමට අදහස් කරනු ලැබූ තගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධතයන් වූ විට, එම විවෘ  

ඉඩකඩ කවර අවස්ථාවකවත් පළලින් මීටර් 1ඒ0 කට තනොඅඩු විය යුතුයඒ 

 

ආගලෝකය හා 

සංවාතනය 

සපයන විවෙ 

20. සෑම තගොඩනැගිල්ලකම ; 

 

         (අ) වීදුරු  හඩු තයදූ ජතනල්, වහල, කවුළු, වා කවුළු, තදොරවල් තහෝ තවනත් 

අනුම  ස්වභාවික ආතලෝක සම්තප්ර ෂණ මගින් ස්වභාවික ආතලෝකයද, 

         (ආ) ජතනල්, වහල කවුළු, වා කවුළු, තදොරවල්, ලූවර තහෝ සංවා න විවර 

මගින් ස්වභාවික සංවා නයද සැපයිය යුතුයඒ 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 56 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ස්වභාවික 

ආගලෝකය හා 

සංවාතන පෙමාර්ථ 

සඳහා වා ළිං ගහෝ 

මැද මිදුල් 

 

 

 

 

 

 

21. (1) ස්වභාවික ආතලෝකය හා සංවා නය ලබාගැනීතම්දී පහ  සඳහන්      

අවශය ා හා එකඟ විය යුතුයඒ 

 

ස්වභාවික ආගලෝකය හා සංවාතනය සඳහා වන 

වා ළිං සම්බන්ධ පිරිවිතෙ 

 

මහල් සං යාව අවම පළල ඉඩකගඩහි වර්ග 

ප්රමාණය 

1 සිට 2 දක්වා මීටර් 2ඒ3 වර්ග මීටර්  06 

2 ට වැඩි 4 දක්වා  මීටර් 3ඒ0 වර්ග මීටර්  12 

4 ට වැඩි 10 දක්වා මීටර් 5ඒ0 වර්ග මීටර්  24 

10 ට වැඩි මීටර් 6ඒ0 වර්ග මීටර්  36 
 

          (2)  ස්වභාවික අතලෝකය හා සංවා නය සපයන අභයන් ර වා ළිං තහෝ මිදුල් 

සඳහා වහල ආවරණය තනොකළ යුතුයඒ  තකතස  වුවද වා ළි තඳ  තකටිම දුර 

මීටර් 5ඒ0 කට අඩු නම්, එවැනි  විවෘ  ඉඩකඩකට ඉහළින් විහිතදන 

තනරුම්, වියන්පත්, හිරු තසවන දපක්රම, අගු තහෝ බැල්කනි පළලින් 

මීටර් 0ඒ5 තනොඉක්මවිය යුතුයඒ 

 

          (3) අභයන් ර මැද මිදුතලහි බිම, අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන පරිදි නිසි 

කාණු පේධතියක් සහි ව, ගල් අතුරා තහෝ පිඩලි අල්ලා අභයන් ර 

තගදයනක් තලස නඩත්තු කළ යුතුයඒ 

 

          (4) තගොඩනැගිල්ලට  යටවන බිම් ප්රමාණය හැර ඉතිරිවන බිම්  ප්රමාණතයන් 

50% ක ප්රමාණයක් හරි  ආවරණයක්  සහි ව පවත්වාග  යුතුයඒ   

ස්වභාවික 

ආගලෝකය හා 

සංවාතන 

ප්රභවයන්හි පිහිීම 

22ඒ   (1) තගොඩනැගිල්ලක ස්වභාවික ආතලෝකය හා සංවා නය ලබාග  හැකි 

ජතනල් සහ විවර පිහිටිය යුත්තත් ; 

                (අ)   වා ; 

i. අහසට, 

ii. මාර්ග අයිතිය තහෝ මහජන ප්රතයෝජනය සඳහා කැපවූ ප්රසිේධ 

ඉඩකඩක් සහි  ප්රසිේධ පාරකට, වීදියකට තහෝ විවෘ  

ප්රතේශයකට, 

iii. තගොඩනැගිලි සමූහය තුළ පිහිටි හා අවසථ්ාතවෝචි  පරිදි 19 වන 

තහෝ 27 වන නියමතේ අදාළ විධිවිධාන හා අනුකූල මිදුලකට, 

විවෘ  ඉඩකඩකට, 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 57 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

iv. 21 වන නියමතේ අවශය ාවයන් හා අනුකූල වා ළිඳකට (air 

well) මුහුණලා හා විවෘ  වන තස  නිර්බාධකව පිහිටිය යුතුයඒ 
 

 

 

                 එතමන්ම ස්වභාවික ආතලෝකය හා සංවා නය ලබන තගොඩනැගිල්ල 

තුළ; 

 

               (ආ)   “ඇ” දප තේදතේ නිශ්චි ව දක්වා ඇති තගොඩනැගිල්ලක් හැර 

තවනත් තගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධතයන් වූ විට, එවැනි ප්රභවයන් 

මගින් තස වය ලබන කාමරතේ සිට විවරතේ  ලයට ලම්භක 

දිසාවකින් මීටර් 10 කට ඈ  දුරකින් තනොපිහිටිය යුතුයඒ   වද, 

එවැනි කාමරයක කිසිම තකොටසක් විවරතේ  ලයට සමාන් ර 

දිශාවකින් විවරතේ තකළවර සිට මීට ර් 3 කට ඈතින් තනොපිහිටිය 

යුතුයඒ 
 

 

 

               (ඇ)  ගබඩා හා කර්මාන් ශාලාද, වැඩතපොළවල් හා ගුදම්ද සම්බන්ධතයන් 

වූ විට, එවැනි ප්රභවයක් මගින් තස වය ලබන කාමරයක කවර තහෝ 

තකොටසක් ; 

i. විවරතේ  ලයට ලම්භකව එම විවරතේ සිට මීටර් 12 කට 

වැඩි ඈ  දුරකින් තනොපිහිටිය යුතුයඒ   වද, එම කාමරතේ 

කිසිම තකොටසක් විවරතේ  ලයට සමාන් ර දිසාවකින් 

විවරතේ තකළවර සිට මීටර් 5 ක් ඈතින් තනොපිහිටිය යුතුයඒ 

ii. ප්රභවය කාමරතේ වහලයක ඇති සංවා න විවරයක් නම් 

තහෝ තවනත් ස්වභාවික සංවා න දපක්රමයක් නම්, එම 

ප්රභවතේ සිට සිරස්ව මීටර්  9 ක්  ඈතින් පිහිටා තනොතිබිය 

යුතුයඒ 

ස්වභාවික 

ආගලෝකය ගහෝ 

සංවාතනය 

බැල්කනියක්, 

ආලින්දයක් ගහෝ 

ශවාෙ මණ්ඩපය 

ගවත විවෘතව 

තැබිය හැකිය. 

 

        (2)  ආවෘ  තහෝ අර්ධ වශතයන් ආවෘ  බැල්කනි, ආලින්ද තහෝ ේවාර 

මණ්ඩපය තව ට ස්වභාවික ආතලෝකය හා සංවා න ප්රභවයන් විවෘ ව 

 ැබිය හැකියඒ                 

                (අ)  එම බැල්කනි, ආලින්ද තහෝ ේවාර මණ්ඩප වීදියක් තහෝ තස වා 

මාර්ගයක් ම ට තහෝ තගොඩනැගිලි සමූහයක් පිහිටි මිදුලක් ම  

තහෝ විවෘ  ඉඩකඩක් ම  මුහුණලා පිහිටා 19, 32 සහ 22 

නියමයන්තේ අදාළ අවශය ා හා එකඟ වන්තන් නම්ද,  

                 (ආ)  එබ,  ප්රභවයන් මගින් තස වය ලබන කාමරතේ ගැඹුර බැල්කනිතේ, 

ආලින්දතේ තහෝ ේවාර මණ්ඩපතේ පිට බිත්තිතේ පිට  මුහුණත හි 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 58 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

සිට මීටර් 10 තනොඉක්මවන්තන් නම්ද සහ ; 

                (ඇ) බැල්කනිතේ, ආලින්දතේ තහෝ ේවාර මණ්ඩපතේ ස්වභාවික 

ආතලෝක වා ා්ර ප්රභවයන්ට විවරයක් ඇත්නම් සහ එම විවරතේ 

ප්රමාණය එම බැල්කනිතේ, ආලින්දතේ තහෝ ේවාර මණ්ඩපතේ 

වර්ග ප්රමාණතයන් අඩු වශතයන් 75% ක් වත් ත  නම්ද යන 

කරුණු සම්පූර්ණ විය යුතුයඒ  

 
ස්වභාවික 

ආගලෝක හා 

සංවාතන ප්රභවයන් 

 

 
ගන්වාසික කටයුතු 

සඳහා වන කාමෙ 

 

 

 

23ඒ  යම් තගොඩනැගිල්ලක සෑම කාමරයකම ස්වභාවික ආතලෝකය හා සංවා නය 

අනුම  එක් මාධයයකින් තහෝ මාධය කිහිපයකින් 7 වන දපතල්ඛනයට  

අනුකුලව පහ  ප්රමාණයන්ට තනොඅඩුව සැපයිය යුතුයඒ   

 

          (අ)  එම කාමරය පහ  (ඇ) තේදතේ සඳහන් කාමර හැර පදිංචිවීතම් 

පරමාර්ථය සඳහා ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන්තන් නම්, කාමරතේ මහල් 

බිතමන් සමස්ථ වශතයන් 15% කට අඩු තනොවන ප්රමාණයක වියයුතු 

අ ර, ඉන් 70% ක් වත් නිර්බාධි ව වා මඟක් සඳහා විවර කළ හැකි 

තහෝ ස්ථිර විවර සහි ව පැවතිය යුතුයඒ 

 

           (ආ) එම කාමරය බිම් මහලක් හා  වත් මහලක් පමණක් වන 

තගොඩනැගිල්ලක  පිහිටි එකක් නම්, එම විවරය සහ එම විවරයට 

විරුේධ පස බිම් කට්ටිතේ මායිම අ ර මීටර් 2ඒ3 කට තනොඅඩු 

නිර්බාධි  වා මගක් (Passage)  තිබිය යුතුයඒ  

 

ගන්වාසික 

ගනොවන පෙමාර්ථ 

සඳහා වන කාමෙ 

           (ඇ) එම කාමරය වයාපාරික පරමාර්ථ සඳහා තහෝ සාේපුවක්, මහජන 

නිතක් න ස්ථානයක්, නිෂ්පාදන කර්මාන් ශාලාවක් තහෝ තමම 

නියමතේ සඳහන් තනොවන තවනත් පාවිච්චියක් සඳහා ප්රතයෝජනයට 

ගනු ලබන්තන් නම්, කාමරතේ මහල් බිතමන් සමස්ථ වශතයන් 15% 

කට තනොඅඩු නිදහස් නිර්බාධි  වා මගක් සඳහා අවම වශතයන් 50% 

ප්රමාණයක් විවෘ  කළ හැකි තහෝ ස්ථිරව විවෘ ව පැවතිය යුතුයඒ 

 

ගන්වාසික 

ගගොඩනැගිලිවල 

ගබඩා හා ගො  

ආදිය 

           (ඈ)  එම කාමරය, ගබඩාවක්, පැන්රියක්, දපතයෝගි ා කාමරයක්, 

ගරාජයක් තහෝ තන්වාසික තගොඩනැගිල්ලක එවැන්නක් සඳහා 

ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන්තන් නම් කාමරතේ මහල් බිතමන් සමසථ් 

වශතයන් 10% ප්රමාණයක්ද, 50% නිදහස් නිර්බාධි  වා මගක් 

සඳහා විවෘ  කළ හැකි තහෝ විවෘ ව පැවතිය යුතුයඒ 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 59 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

වැසිකිළි, ගසේදුම් 

කාමෙ හා නාන 

කාමෙ 

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

කාමරයක් (toilet)  තහෝ තරදි තස දුම් කාමරයක් වන්තන් නම්, 

කාමරතේ මහල් බිතමන් 10% ක් තහෝ වර්ග මීටර් 0ඒ2 ක් යන 

තදතකන් වැඩි තකොටස, වා ය නිදහස්ව හා නිර්බාධි ව ගමන් 

කළ හැකි මුළුමනින්ම විවෘ ව, වායුසමනය කළද ස්ථිරව 

විවෘ ව තිබිය යුතුයඒ  නැ තහොත්; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. එක් වර්ග මීටරයකට තනොඅඩු ප්රතේශයක් හා වැසිකිළිතේ 

තස දුම් කාමරතේ  තහෝ   නාන කාමරතේ  ලයට ලම්භකව 

නිර්බාධි  වා ා්රය ලබාගන්නා අවම දුර පහ  සඳහන් වගුත   

පිරිවි රයන්ට අනුකූලව විය යුතුයඒ 

iii. නිර්බාධි  වා ා්රය ලබාගන්නා අවම දුර  

මහල් ගණන නිර්බාධිත වාතාශ්රය 

ලබාගන්නා තීෙගේ 

දුෙ (මීටර්) 

1 – 6 1 

7 – 12 1ඒ5 
12 ට වැඩි 2 

 

පාසැල්           (ඊ)     එම කාමරය පාසලක් තහෝ  ශික්ෂණ ස්ථානයක් වශතයන් දැනුම 

තබදාහැරීම සඳහා ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන්තන් නම්, කාමරතේ 

මහල් බිතමන් 20% ප්රමාණයකටද, ඉන් අඩුම වශතයන් 50% ක් 

වත් නිදහස්ව හා නිර්බාධි  වා මගක් සඳහා විවෘ  කළ හැකි තහෝ 

ස්ථිරව විවෘ ව  ැබිය යුතුයඒ 

ගෙෝහල්           (ද)    එම කාමරය තරෝහලක් තරෝතගෝපස්ථාන නිවාසයක්, සාත්තු නිවාසයක් 

තහෝ   හා සමාන කාර්යයක් සඳහා ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන්තන් 

නම්, කාමරතේ  මහල් බිතමන් 20% ක් නිදහස්ව හා නිර්බාධි ව වා 

මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවෘ  කළ හැකිව තහෝ සථ්ිරව විවෘ ව 

තිබිය යුතුයඒ    

තෙප්පු ගපළ  

ඉස්ගතෝප්පුව සහ 

ප්රගශය යාලාව 

         (ඌ) (i)   ආවෘ   රේපු තපළක්, ඉස්ත ෝේපුවක් තහෝ ප්රත ශ ශාලාවක් 

සම්බන්ධතයන් වූ විට මහලක වර්ග ප්රමාණතයන් 10% 

ප්රමාණයකටද තගොඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි පූර්වාරක්ෂක 

සංග්රහතේ විධිවිධාන යටතත් අවශය වන ආකාරතයන් හැර, ඉන් 

50% ක් නිදහස් හා නිර්බාධි  වා මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවෘ  

කළ හැකි ස්ථිරව විවෘ ව තිබිය යුතුයඒ 

                    (ii)   රේපුවල අවම පළල සහ පඩිවල දිග, පළල සහ පඩි තදකක් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 60 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

අ ර දස 8 වන දපතල්ඛනතේ  දක්වා ඇති මානවලට අනුකූල විය 

යුතුයඒ                          

වාහන නතෙ කිරීම           (එ)  (i)   වාහන නව ා  බන කාමරතේ බිතමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් 

අවම වශතයන් 50% ක් නිදහස් හා නිර්බාධි  වා මගක් සඳහා 

විවෘ  කළ හැකි තහෝ ස්ථිරව විවෘ ව  ැබිය හැකි විය යුතුයඒ 

                   (ii) රථවාහන නව ා  බන කුළුමංවල අවම පළල 9 වන 

දපතල්ඛනතේ  සඳහන් පරිදි වියයුතුයඒ 

 

කර්මාන්තයාලා 

ගබඩා හා ගුදම් 

          ( )  කාමරය ගුදමක් තහෝ තවනත් ගබඩා ප්රතේශයක් වශතයන් ප්රතයෝජනයට 

ගනු ලබන්තන් නම්, එහි බිතමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් අවම 

වශතයන් 50% ක් වත් නිදහස් හා නිර්බාධි  වා මගක් සඳහා විවෘ  කළ 

හැකි තහෝ ස්ථිරව විවෘ ව  ැබිය හැකි විය යුතුයඒ  එක් ප්රභවයකින් තහෝ 

කිහිපයකින් ස්වභාවික ආතලෝකය හා සංවා නය සැපයිය හැකියඒ 

 
විදුලි ගසෝපාන 

පිළිබඳ පිරිවිතෙ 
           (ස)  (i)  කක 20 කින් සමන්වි  වූ මහල් 02 ක තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ 

මහල් 05 ක්  ඉක්මවන්තන් නම් තහෝ දසින් මීටර් 15 ට වැඩි  

තගොඩනැගිලි සඳහා අවම වශතයන් ප්රධාන ේවාරය අසල සහ 

අතනකුත් සුදුසු සථ්ානවල ප්රමිතීන්ට අනුකූලව  විදුලි තසෝපාන සවි 

කළ යුතුයඒ 

බිම් මහල/ පතුල් 

මහල 

           (ඕ)  ස්වභාවික ආතලෝක හා සංවා නය ලබාගැනීමට අදහස් කරන මහලක් 

සම්බන්ධතයන් වූ විට, එකී දසින් අවම වශතයන් 1/3 ක් වත් බිම් 

මට්ටමින් තිබිය යුතුයඒ 

උස්තල නිවාස 24.  මීටර් 12 කට වැඩි ගැඹුරක් සහි  දස් ල නිවාස සම්බන්ධතයන් එක් එක් 

මහතල් සියළු ඉදිරි, පිටුපස සහ  හරස් බිත්තිවල ඉදිරිතේ සිට පිටුපසට සුදුසු  

හුළං කතපොලු මගින් ස්ථිර සංවා නය සැපයිය යුතුයඒ   එම හුළං කතපොලු වල 

වර්ග මීටර් 0ඒ4 කට තනොඅඩු ශුේධ විවර ඉඩකඩක් තිබිය යුතුයිඒ 

 
යාබද කාමෙ 25. ආතලෝක හා සංවා න අවශය ා තීරණය කිරීතම් පරමාර්ථය සඳහා තපොදු 

බිත්තිතේ වර්ග ප්රමාණතයන් අඩක් විවෘ ව හා නිර්බාධි ව ඇති විටකදී යම් 

කාමරයක් යාබද කාමරතේ තකොටසක් වශතයන් සලකනු ලැබිය හැකියඒ 

 

පතුල් මහල කාමෙ 26.  යම් කාමරයක් පතුල් මහතල් පිහිටි ඊට ස්වභාවිකව ආතලෝකය හා සංවා නය 

සැපයිය යුතු නම්, එම කාමරතේ බාහිර බිත්ති අවම වශතයන් බිම් මට්ටතමන් 

තුතනන් එක්  තකොටසක් දක්වා දස් තකොට 22 වන නියමතේ අවශය ා සැපයිය 

යුතුයඒ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 61 
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මායිම් 

නිෂ්කායනය  

ගගොඩනැගිලි 

දුෙස්ථ කිරීම 

27.  (1) (අ)  තගොඩනැගිල්ල දුරස්ථ කිරීම කළ යුත්තත් 19 වන නිතයෝගතේ  සඳහන් 

පරිදියඒ  අධිකාරිය විසින් තවනත් අදාළ කරග  හැකි නීතියක තහෝ 

නියමයක අවශය ා සපුරාලීම සඳහා වැඩිමනත් දුරස්ථ ාද නියම 

කරනු ලැබිය හැකියඒ 

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

පහ  සඳහන් කරුණු හා අනුකූල විය යුතුයඒ 

 

 i. ඉදිකිරීතම්දී තයොදාගනු ලබන නිර්මාණ ක්රමත දතයන් යාබද 

තේපළවලට කිසි තලසකින් කිසි,   හානියක් සිදු තනොවන බවට 

අදාළ සුදුසුකම්ලත් ඉංජිතන්රුවකුතේ සහතිකය සහ යාබද 

තේපළට සිදුවිය හැකි හානිය ආවරණය කරමින් සුදුසුකම්ලත් 

 ක්තස රුකරුවකු විසින් කරන ලද  ක්තස රුව පදනම් කරතගන 

ගණනය කරන ලද  සවිස ්ර රක්ෂණ සේපුවද ඉදිරිපත් කළයුතු 

අ ර, වන්දි ආවරණ සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයඒ 

(දපතල්ඛන 4) 

ii. ඉහ  I හි සඳහන් සහතික අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළයුත්තත් 

සංවර්ධන අවසරපත්රය ලබාගැනීමට තපරාතුවයඒ  

 
ගගොඩනැගිලිවල 

ගනරුම් හා 

ගවනත් හිරු 

ගසේයාකෙණ 

උපක්රම 

     (2)   තගොඩනැගිල්ලක තනරුම්, වියන්පත් තහෝ තවනත් හිරුරැස ්ආවරණ දපක්රම 

ඉදිරියට තනරවීම සඳහා අවසර දිය හැක්තක් ඉදිකිරීම් ද්රවය ගිනි 

තනොගන්නා ස්වභාවතේ  වා නම්, තගොඩනැගිලි තර්ඛාතවන් මීටර් 1ඒ0 ක් 

දක්වා පමණිඒ 

     (3) එවැනි විවෘ  බැල්කනියක් යාබද පිහිටි තේපළකට මුහුණලා ඇති 

අවස්ථාවක එම බැල්කනිතේ තහෝ  ට්ටුත  පිට  ඉතම් සිට අදාළ මායිම 

දක්වා අවම වශතයන් මීටර් 0ඒ8 ක ඉඩ වාසියක් පවත්වාතගන යා යුතුයඒ 

      (4)  යාබද තේපතල් මායිමට  සඳළු ල තහෝ යම් භාවි යක් සඳහා ඉඩකඩක් 

තවන්කරයි නම්, අවම වශතයන්  මීටර් 2 ක දසක් පවත්වාග  යුතුයඒ   

පිටුපස ඉඩකඩ 28. (1) තමම නියමතේ පරමාර්ථය සඳහා තගොඩනැගිල්තල් පිටුපස වශතයන් 

සලකනු ලබන්තන් තගොඩනැගිල්ල පිහිටන ඉඩතම් මායිම් වීදිය සිට වඩා 

ඈතින් ඇති මුහුණ යිඒ  එතස  වුවත් තගොඩනැගිල්ල එක් වීදියකට වඩා 

වැඩි වීදි සංඛයාවක් ම  පිහිටා ඇත්නම් තගොඩනැගිල්තල් පිටුපස 

යන්තනන්, අධිකාරිය විසින් තවනත් ආකාරයක් සඳහා බලය දී තහෝ 

විධානය තකොට තනොමැති නම්, පළල්ම වීදිතේ සිට දුරින්ම පිහිටා ඇති 

මුහුණ  වශතයන් සලකනු ලැතේඒ 
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       (2)  තගොඩනැගිල්ල පිටුපස ඉඩකඩ  ැබිය යුතු ඉඩ මුහුණ  මුළුමනින්ම ප්රසිේධ 

වීදියක තගොඩනැගිලි සීමාවට තහෝ අවම වශතයන් මීටර් 6 ක් පළල මාර්ග 

අයිතියක් සහි   තපෞේගලික වීදියකට යාව පිහිටා ඇත්තත් නම් පිටුපස  

ඉඩකඩ තවන් කිරීමක්  අවශය තනොත ඒ තමම පිටුපස ඉඩකඩ සීමාව තුළ 

නී යානුකූල ආතලෝක වා ා්ර අවශය ා අවහිර තනොවන පරිදි  නනු 

ලබන විවෘ   ළිඳකට තහෝ හදිසි අවස්ථාවකට ප්රතයෝජන ගැනීම සඳහා 

වන විවෘ  වූ රවුම් අම ර පියගැට තපළක් සඳහා අවසර තදනු ලැබිය 

හැකඒ 

ගගොඩනැගිල්ගල් උස  (සියළුම 

ගගොඩනැගිලි උස ප්රමාණ මාර්ගගේ 

උස මට්ටගම් සිට සලකණු ලැගේ.) 

පසුපස අවකායය (පිටුපස මායිගම් 

සිට දුෙ සලකණු ලැගේ.) 

1. මීටර් 15 ට අඩු මීටර් 3 

2. මීටර් 15 – 40 මීටර් 4 

3. මීටර් 40 ට වැඩි තගොඩනැගිල්තල් දතසන්    1/10 ක් 
තහෝ මීටර් 10 ක් යන්තනන් අඩු දුර 
මායිතම් සිට පිටුපසින්  ැබිය යුතුයඒ  

අක්රමවත් හැඩය      (3)  පිටුපස සම්පූර්ණ පළල දක්වාම විවෘ  ඉඩකඩක් සැපයීමට තනොහැකි 

අවිධිමත් හැඩතයන් යුත් හා පාරවල් කිහිපයකට මුහුණලා ඇති 

ස්ථානවලදී අවස්ථාග    ත්ත්වය ගැන සලකා බලා පිටුපස විවෘ  

ඉඩකඩ ප්රමාණය ඊට සුදුසු යැයි හැ තඟන තස  තවන්තකොට තිබීමට 

අවසරදීම අධිකාරිය කරනු ඇ ඒ 

සැපයිය යුතු 

පියමගේ පළල 
29ඒ  සැපයිය යුතු තහෝ ඉදිකළ යුතු ඕනෑම ආවරණය තනොවූ අඩි පාරක්, ආරුක්කු 

පාරක් තහෝ ආලින්ද මාර්ගයක් ; 

       (අ)   තගොඩනැගිලි බිම් කට්ටිය තුළ පිහිටුවිය යුතුයඒ 
       (ආ) වීදියකට යාව ඇති තගොඩනැගිලි බිම් කට්ටිතේ සම්පූර්ණ දිග ප්රමාණය 

සස්තස  යා යුතුයඒ  නැ තහොත් අධිකාරිය විසින් නියම කරනු ලබන 
තවනත් ආකාරයකින් තිබිය යුතුයඒ  

වීදියක සිට 

ප්රගශයවීම 
30ඒ ප්රසිේධ පාරකට යාව තනොමැති බිම් කට්ටියක් ම  ඉදිතකතරන සෑම 

තගොඩනැගිල්ලකටම තපෞේගලික වීදියක් මගින් ප්රත ශ විය යුතු අ ර, 

ප්රත ශවීතම් මාර්ග එහි ස්වභාවය හා පළල අධිකාරිය විසින් අනුම  කරනු ලැබූ 

දප තබදීතම් තහෝ කැබලි කිරීතම් සැලසුමට  අනුව විය යුතුයඒ   වද, එම 

තගොඩනැගිලි බිතම් අයිතිකරුට එම වීදිය භාවි ා කිරීමට නී යානුකූල අයිතිය 

තිබිය යුතුයඒ 

ගගොඩනැගිලිවල 

ඇල කෙන ලද 

ගකොන් 

31ඒ  වීදි තදකකින් යුත් සන්ධියක තගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරනු ලැබූ විටක සහ 

සංවර්ධන සැලැස්තම් තහෝ යම් වයවස්ථාපි  තල්ඛනය ඇල කරන ලද තහෝ 

රවුම් කරන ලද අංශකය තනොතපන්වා ඇති විටක, එම තගොඩනැගිලිවල තකොන් 

දුර, 10 වන වගන්තිතේ සඳහන් පරිදි වීදි මට්ටතමන් ඉහළ මීටර් 6ඒ0 කට 

තනොඅඩු මට්ටමක දක්වා දසක් ඇළව ඉදිකළ යුතුයඒ  නැ තහොත් රවුම් කළ 

යුතුයඒ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 63 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 

වීදිය මාර්ග පුළුල් 

කිරීගම් ගර් ාව 

ආදිය ඉක්මවීම 

32.  තගොඩනැගිල්ලක කිසිම තකොටසක් ; 

       (අ)   එම තගොඩනැගිල්තල් කිසිම තකොටසක් වීදියකට ඉහළින් තහෝ  

       (ආ) අදාළ තල්ඛනවල තහෝ අධිකාරිය විසින් අනුම  කරනු ලැබූ සැලැස්තම් 

තපන්වා ඇති පරිදි අවස්ථානුකූලව වීදියක්, තර්ඛාවක් තහෝ පවරා ගැනීතම් 

මායිම් තර්ඛාවක් විවෘ ව  ැබිය යුතු ඉඩක් ඉක්මවා තනොයා යුතුයඒ 

  (ඇ) මායිම්  ාේපවල දපරිම දස මීටර් 2 ක් වන අ ර, මීට අම ර දසක් 

අවශය අවස්ථාවන්හිදී   සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ නිරවුල් 

සහතිකයක් ලබාග  යුතුය. 

 
යම් 

ගගොඩනැගිල්ලක් 

සම්බන්ධගයන් 

විවෘත ඉඩකඩක් 

පියමගක් ගහෝ 

ප්රගශය මාර්ගයක් 

සපයනු ලැබ ඇති 

විටක; 

33ඒ  (අ)  එම විවෘ  ඉඩකතේ පියමතගහි තහෝ ප්රත ශ මාර්ගතේ යම් තවනස් කිරීමක් 

කිරීම තහෝ එතස  තවනස් කිරීම තහෝ නඩත්තු කිරීම සඳහා අවසරදීමඒ         

       (ආ) විවෘ  ඉඩකතඩහි අඩි පාතර් තහෝ ප්රත ශ මාර්ගතේ ප්රමාණය අඩුවන 

තලසින් එහි යම් තකොටසකට ඉහළින් වහලයක් ඉදිකිරීම තහෝ එබන්දක් 

නඩත්තු කිරීම නැ තහොත් එතස  කිරීමට තහෝ නඩත්තු කිරීමට අවසර දීමඒ 

        (ඇ) විවෘ  ඉඩකඩට පියමතගහි තහෝ ප්රත ශ මාර්ගයට කවරාකාරයක තහෝ 

අවහිරයක් කිරීම තහෝ ඊට අවසරදීම තමම නියම යටතත් වරදක් 

වන්තන්යඒ 

ගගොඩනැගිල්ගල් 

උස 
34.  යම් තගොඩනැගිල්ලක දස හා ඊට අයත් මහල් සංඛයාව දක්වා ඇති අවස්ථාවලදී 

විතශ ෂ තගොඩනැගිලි තස වා එනම්, තගොඩනැගිල්තල් වපසරිය 10% 

තනොඉක්මවන විදුලි තසෝපාන ඉඩකඩ,  රේපු තපළ ආවරණ ඉඩකඩ, ජල 

ටැංකිය ආදියට අවශයවන ඉඩකඩ සඳහා අවසර ඇ ඒ  අතනක් සෑම විටම  

තගොඩනැගිලි පිරිවි ර සමීකරණතේ විධිවිධානයන්ට අනුකූල විය යුතුයඒ 

                  

පදිංචිය සඳහා වන 

ගගොඩනැගිලිවල 

කාමෙවල අවම 

වර්ග ප්රමාණය 

35ඒ පදිංචිය සඳහා වන තගොඩනැගිල්ලක වාසයට සුදුසු ඕනෑම කාමරයක් 6 වන 

දපතල්ඛනතේ “අ” ආකෘතියට අනුකුල වියයුතු අ ර,  කාමරයක වර්ග 

ප්රමාණය බිත්ති අ ර මීටර් 2ඒ5 ක අවම වාසි ඉඩක් සහි ව වර්ග මීටර් 8ඒ0 ට 

තනොඅඩු විය යුතුයඒ 

         (අ)   බිත්ති අ ර මීටර් 1ඒ8 ක අවම වාසි ඉඩකඩක් සහි ව අවම වර්ග    

ප්රමාණය මීටර් 5ඒ0 ක් මුළු ැන්තගය සඳහා තිබිය යුතුයඒ 

 (ආ)   වර්ග මී ටර් 2ඒ5 ට තනොවැඩි වර්ග ප්රමාණයක් තිබිය යුතු ගබඩා තහෝ 

පාවිච්චිය පිණිස ඇති කාමරද 

         (ඇ)   37 වන නියමතේ නිශ්චි ව සඳහන් යම් කාමරයක්ද, 

වැසිකිළි,         දිය 36ඒ  සියළුම තගොඩනැගිලිවල ඇති වැසිකිළිවල සහ නාන කාමරවල ප්රමාණයන් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 64 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

වැසිකිළි හා නාන 

කාමෙවල අවම 

ප්රමාණය 

පහ  පරිදි විය යුතුයඒ 

          (අ)    පාදස් ල වර්ගතේ වැසිකිළි සවිකූරු සහි ව ජලමුද්රි  වැසිකිළියක් තහෝ 

වැසිකිළියක් සම්බන්ධතයන් වූ විට අවම ප්රමාණය මීටර් 1ඒ7 x 1 ක්ද, 

          (ආ)  පාදස් ල වර්ගතේ වැසිකිළි සවිකූරු හැර, සවිකූරු සහි  ජල මුද්රි  

වැසිකිළි තහෝ වැසිකිළි සම්බන්ධතයන් වූ විට අවම ප්රමාණය මීටර්      

1ඒ3 x 1 ක්ද, 

          (ඇ)  නාන කාමරයට අයත් ප්රතේශය සම්බන්ධතයන් වූ විට මීටර් 0ඒ8 කට 

තනොඅඩු පළලක් ඇති වර්ග මීටර් 1ඒ5 කට තනොඅඩු ප්රමාණයක්ද සහ 

           (ඈ)   නාන කාමරය සවිකූරු සහි  වැසිකිළියක් සම්බන්ධතයන් වූ විට මීටර් 

1ඒ7 x 1 ක අවම ප්රමාණය සහි  වර්ග මීටර් 2ඒ0 කට තනොඅඩු 

ප්රමාණයක්ද තිබිය යුතුයඒ 

 මීට අම රව 6 වන දතල්ඛනතේ “ආ” ආකෘතිය අනුගමනය කළ යුතුයඒ 

ගන්වාසික 

ගගොඩනැගිලිවල 

කාමෙවල උස 

37ඒ  (1)   තන්වාසික තගොඩනැගිලිවල කාමරවල අවම දස පහ  සඳහන් පරිදි විය 

යුතුයඒ 

                 (අ)  සාලය හා නිදන කාමර සඳහා සාමානය දස මීටර් 2ඒ8 ක් හා අවම 

ස්ථානය මීටර් 2ඒ4 කට තනොඅඩු විය යුතුයඒ 

                 (ආ)  මුළු ැන්තගය සඳහා සාමානය දස මීටර් 2ඒ8 ක්  හා අවම ස්ථානය 

මීටර් 2ඒ4 කට තනොඅඩු විය යුතුයඒ   

                  (ඇ) නාන කාමර, වැසිකිළි, දිය වැසිකිළි, වැරැන්ඩා, බැල්කනි,  ට්ටු සහ 

ගරාජ සඳහා දස මීටර් 2ඒ2 කට තනොඅඩු ප්රමාණයක්ද විය යුතුයඒ 

 

සාප්පු (2) සාේපුවක බිම් මහතල් කාමරවල දස මීටර් 3ඒ1 කට තනොඅඩු වියයුතු 

අ ර, ඉහළ මහතල් කාමරවල සාමානය දස මීටර්     2ඒ8 ක්  හා අවම 

ස්ථානය මීටර් 2ඒ4 කටද තනොඅඩු විය යුතුයඒ 

පාසැල් (3) පාසැලක පංති කාමරවල සාමානය දස මීටර් 3ඒ5 ක් හා අවම සථ්ානය 

මීටර් 2ඒ5 කටද තනොඅඩු විය යුතුයඒ 

ගෙෝහල් (4) තරෝහලක තරෝගීන් සඳහා තන්වාසික ඉඩකඩ සපයනු ලබන කාමරවල 

සාමානය දස මීටර් 3ඒ5 ක් හා අවම ස්ථානය මීටර් 2ඒ8 කටද තනොඅඩු විය 

යුතුයඒ 

කර්මාන්තයාලා (5) ඕනෑම ස්වභාවයක  ැනැත් කු වැඩ කරන කර්මාන් ශාලාවක ඇති 

කාමරවල සාමානය දස මීටර් 3ඒ5 ක් හා අවම සථ්ානය මීටර් 2ඒ8 කටද 

තනොඅඩු විය යුතුයඒ 

නිගක්තන (6) (අ)  තපොදු ස්ථානයක පිහිටි කාමරවල දස ; 

                නිතක් නයක පිහිටි කාමරයක දස මීටර් 3ඒ1 කට තනොඅඩු විය 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 65 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

යුතුයඒ  තපොදු ස්ථානයක පිහිටි නිතක් නයකට බැල්කනියක්  නා 

ඇත්නම්, බැල්කනිතේ ඉහළම ස්ථර මට්ටමත්, එකී ඉහළම ස්ථර 

මට්ටම ම  ඇති සීලිමත් අ ර දස හා බැල්කනියට යටින් පිහිටි 

ආසන්න ම මහතල් හා බැල්කනිතේ යටි පැත්  අ ර දස,   එක් 

එක් මට්ටතම්දී මීටර් 3ඒ0 කට තනොඅඩු විය යුතුයඒ 

 
 

         (ආ)  තපොදු ස්ථානයක පිහිටි නිතක් නයකදී 7 වන තේදතේ සඳහන් 

විධිවිධාන තපොදු මහජනයා විසින් පාවිච්චි තනොකරන වැසිකිළි, 

ගමන් බඩු කාමර, මුළු ැන්තගවල්, ආලින්ද සහ කාමර 

සම්බන්ධතයන් අදාළ ත ඒ 

 

ගවනත් 

ගගොඩනැගිලි 

(7) 1 සිට 6 දක්වා තේදවල නිශ්චි ව සඳහන් තගොඩනැගිලිවල හැර, තවනත් 

තගොඩනැගිල්ලක බිම් මහතල් කාමරවල දස මීටර් 2ඒ8 ක දසක් සහ 

ඉහළ මහතල් ඕනෑම තකොටසක් මීටර් 2ඒ4 කට තනොඅඩු විය යුතුයඒ 

 

(අ)  තම් හැර ඕනෑම වහලයක තකොටසක් විවෘ ව හා ආවරණය වූ 

තගවත් ක් වශතයන් ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන්තන් නම් මීටර් 2ඒ6 

කටද, 

                             නැ තහොත් 

(ආ)  වාහන න ර කිරීතම් පරමාර්ථතයන් පාවිච්චියට ගනු ලබන්තන් 

නම්, මීටර් 2ඒ4 කටද තනොඅඩු විය යුතුයඒ 

පතුල් මහල් (8) පතුල් මහල යන්තනන් සම්පූර්ණතයන් තහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් 

මහතල් සිට සහ ඉඩතම් මායිම්වල සිට මීටර් 1ඒ5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද 

තහෝ සැලසුම් කරන ලද මහලකිඒ  බිම් මට්ටතම් සිට 1/3 ක තකොටසක් 

තපොතළොතවන් මතුපිට තිතබන අවස්ථාවක එම පතුල් මහල භාවි ාවන් 

සඳහා තයොදාග  හැකි අ ර, එහි අවම දස පහ  සඳහන් පරිදි ත ඒ  

 පතුල් මහල සම්පූර්ණතයන්ම බිම් මට්ටතමන් පහළ ඇති විට එහි 

භාවි යන් වන්තන් ගබඩා  පහසුකම්, වාහන නැවතුම් හා 

අතනකුත් දපතයෝගි ා තස වාවන් සඳහා අවම දස මීටර් 2ඒ6 ක් 

ත ඒ    

  පතුල් මහල ඉහ  භාවි යන්ට හැර තවනත් භාවි යන් සඳහා 

තයොදා ගන්තන් නම්,   සඳහා අධිකාරිය නියම කරනු ලබන 

තකොන්තේසි සහ නියමයන්ට අනුකූලව නිර්තේශයන් ලබාග  

යුතුයඒ  



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 66 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

(අ) සාේපු, කාර්යාල, වාණිජ තගොඩනැගිලි, නිෂ්පාදන යන්තත්රෝපකරණ  

කාමර තහෝ එවැනි කාර්ය සඳහා ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන්තන් නම්, 

මීටර් 3 කටද, 

 
වාහන නතෙ 

කිරීගම් ප්රගශයවල 

වාසි උස 

(9) 7 සහ 8 වන තේදවල ඇතුළත් විධිවිධාන තකතස  වුවද ප්රධාන වශතයන් 

වාහන න ර කිරීතම් පරමාර්ථය සඳහා ප්රතයෝජනයට ගනු ලැබූ තහෝ 

ප්ර තයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කරන ලද තගොඩනැගිල්ලක ඕනෑම 

තකොටසක අවම වාසි දස සීලිමක, බාල්කවල,  නලවල, ජලනිකුතු 

ය ර්ෂවල, තස වා නලවල, ආතලෝක පේධති, නිරවුරු සහ එවැනි තේවල 

යටි පැත් ද  ඇතුළුව මීටර් 2ඒ2 ට අඩු තනොවිය යුතුයඒ 

 

තෙප්පු හා ඇතුල් 

මංවල පළල හා 

උස 

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

දස මීටර් 2ඒ8 කට අඩු තනොවිය යුතුයඒ  තමම දසට පහළින් පහ  සඳහන් 

අයි මයන්තේ යටි පැත්  පියමතගහි ඇතිරීමට ඉහළින් මීටර් 2ඒ5 කට 

අඩු තනොවන්තන් නම්, එම අයි මයන් පමණක් ඉදිරියට තනරා  ැබිය 

හැකියඒ 

                   (අ)    බාල්ක 

                   (ආ)    රේපු තපළ හා  රේපු තපළ නැවතුම් 
                   (ඇ)   තිර  
                   (ඈ)   සංඥා පුවරු හා ප්රචාරක දැන්වීම් 

 

       ii.   යම්  රේපු තපළක තහෝ ආවරණි  පියමගක නිර්බාධි  පළල  සඳහා 8 

වන දපතල්ඛනතේ නිතයෝගයන්ට අනුකූල විය යුතුයඒ 

 

වායුසමීකෙණ 

යාන්ත්රික සංවාතන 

ගහෝ ගිනි 

ආෙක්ෂණ 

පශධතියක් සවි 

කිරීම, පුළුල් කිරීම 

ගහෝ ගවනස් කිරීම  

39. යම් තගොඩනැගිල්ලක තහෝ එහි තකොටසක යම් වායුසමීකරණ, යාන්ත්රික 

සංවා න තහෝ ගිනි ආරක්ෂක පේධතියක් සවිකළ යුතු නම්, එවැනි යම් 

පේධතියක් පුළුල් කළයුතු තහෝ තවනස් කළයුතු නම්, අවස්ථානුකූලව එම සවි 

කිරීතම්, පුළුල් කිරීතම් හා තවනස් කිරීතම් පිරිසැලැස්ම තහෝ සවිස ්ර සැලසුම්, 

සවි කිරීම්, පුළුල් කිරීම් තහෝ තවනස් කිරීම් කිරීමට මත්ත න් අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

පුේගලයාතගන් ලබාගත් සහතිකයක්ද සමඟ එම පේධතිය සවි කිරීමට, පුළුල් 

කිරීමට තහෝ තවනස් කිරීමට නියමි  තගොඩනැගිල්තල් සැලසුම් 17 වන නියමය 

යටතත් සපයා තිබුණද, අනුමැතිය සඳහා අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ 

 

යාන්ත්රිකව ආතලෝකය හා වා ා්රය සපයන අවසථ්ාවක තගොඩනැගිල්තල් 

මහල්හි වර්ග ප්රමාණතයන් 1/3 කටවත් ස්වාභාවික ආතලෝකය හා වා ා්රය 

සැපතයන තලස සැලසුම් කළයුතුය. 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 67 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

      නමුත්  තපොළව යට සිදු කරනු ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා 100% යාන්ත්රිකව 

ආතලෝකය හා වා ා්රය සැපයිය යුතු අ ර, අවශය පරිදි තජනතර්ටර් 

තයොදාගනිමින් හදිසි විදුලි බිඳවැටීම් සඳහා අතිතර්ක පහසුකම් සැලසිය යුතුයඒ 

 

ගන්වාසික 

කාමෙයක් සඳහා 

යාන්ත්රික සංවාතන 

සැපයීම 

40ඒ   (1) යම් තගොඩනැගිල්ලක වා සැකසීම, යාන්ත්රික සංවා නය තහෝ කෘතිම 

ආතලෝකකරණයක් සවි කරන තහෝ සවි කිරීමට අදහස් කරන 

අවස්ථාවක;                 

                (අ)  එතස  සවි කිරීම, තගොඩනැගිල්තල් තහෝ එහි තකොටසක පදිංචිතේ ඇති 

විතශ ෂ ස්වරූපය සැලකිල්ලට ගනිමින් තමම නියමයන්හි  අදාළ 

විධිවිධාන හා අනුකූල වන්තන් නම් සහ  

                (ආ) තගොඩනැගිල්තල් අයිතිකරු වා සැකසීතම්  කකය, යාන්ත්රික 

සංවා න පේධතිය තහෝ කෘතිම ආතලෝකය  වදුරටත් පාවිච්චි 

තනොකරන විටදී තමම නියමයන්හි අදාළ අතනකුත් විධිවිධානය හා 

මුළුමනින්ම  එකඟ වන බවට සහතික තවමින් තන්වාසික තනොවන 

තගොඩනැගිල්තල් අයිතිකරු අධිකාරියට තපොතරොන්දුවී,   සඳහා 

අවශය ඉඩකඩ පහසුකම් සපයා සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් න් විසින් 

සහතික කර ඇත්නම් ස්වභාවික ආතලෝකයට සංවා නයට අදාළ 

තමම නියමයන්හි විධිවිධාන අධිකාරිතේ අභිම ය පරිදි  සාධාරණ 

යැයි හැ තේ නම්, අත්හැර දැමිය හැකියඒ  නැ තහොත් තවනස් කළ 

හැකියඒ 

        (2) පැයකට අවම වශතයන් වා තවනස්කම් 3 ක් සපයමින් යාන්ත්රික ක්රමවලින් 

පිරිසිදු වා ය ලබාගන්නා, තන්වාසික පරමාර්ථ සඳහා පාවිච්චි කරනු 

ලබන කාමරයක, ස්වභාවික සංවා නය ප්රභවයන්හි විවර ප්රතේශය 

අවස්ථානුරූපව 22 වන නියමතේ “අ” සිට “ඇ” තේදවල නිශ්චි ව දක්වන 

ප්රමාණතයන් අඩක් දක්වා අඩු කළ හැකියඒ  එතහත් එය කවර විතටකවත් 

වර්ග මීටර් 0ඒ5 ට වඩා අඩු තනොවිය යුතුයඒ 

 

යාන්ත්රිකව 

සංවාතනය 

කළයුතු අගනක් 

කාමෙ 

41ඒ  40 වන වගන්තිතේ (2) වන තේදතේ නිශ්චි ව දක්වා ඇති ආකාරතයන් හැර; 

        (අ)  තමම නියමයන් යටතත් ස්වභාවික සංවා නය සඳහා අදාළ අවශය ා 

තනොසපුරන ලද සෑම කාමරයකටම  රේපු තපළකටම, ආලින්දයකටම 

තහෝ ප්රත ශ ශාලාවකටමත්, 

        (ආ) අන් අවස්ථාවලදී තමම නියමයන්තේ තවනත් විධිවිධානවලට අනුකූලව 

තහෝ අවස්ථානුරූපව අධිකාරියට අවශය පරිදිත් යාන්ත්රික සංවා නය 

සැපයිය යුතුයඒ    

     



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 68 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

වා සැකසුම ගහෝ 

ගවනත් සංවාතන 

පශධතියක් සඳහා 

සැලසුම්  

42ඒ (අ)  වා සැකසුමක්, යාන්ත්රික සංවා නයක් තහෝ තවනත් සංවා න පේධතියක් 

සවි කිරීම, පුළුල් කිරීම තහෝ තවනස් කිරීම සඳහා වන සැලසුම් අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා විසින් පිළිතයල තකොට තමම නියමයන්තේ 

අදාළ විධිවිධානවලට අනුකූලව අනුමැතිය සඳහා අධිකාරිය තව  

ඉදිරිපත් කළ යුතුයඒ   

         (ආ) තගොඩනැගිල්තල් දස මහල් 5 ක් තහෝ මීටර් 15 ක් ඉක්මවන්තන් නම්, 

තසෝපාන    සඳහා හා යාන්ත්රික ආතලෝක හා වා සැකසීම පිණිස හදිසි 

අවශය ා විදුලි ජනක හා සම්තප්ර ෂණ ස්ථානග  කළයුතුයඒ 

 

සනීපාෙක්ෂාව   ලසම්පාදනය හා පල්ගදෝරුව 43ඒ  1ඒ සෑම තගොඩනැගිල්ලක්ම පවත්නා තපොදු ජලසම්පාදන පේධතියකට සම්බන්ධ 

වන ආරක්ෂි  ජලසම්පාදන පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතුයඒ 

 

        2ඒ තපොදු ජලසම්පාදන පේධතියකට සම්බන්ධ කිරීමට තනොහැකි අවස්ථාවලදී 

තපෞේගලික ප්රභවයක් හා සම්බන්ධ පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතුයඒ 

 

        3ඒ තගොඩනැගිල්තල් පිහිටීම සහ ප්රතේශතේ අතනක් බිම් සලකුණු සැලකිල්ලට 

ගැනීතම්දී ජලසම්පාදනය විධිමත් තනොවන බව අධිකාරියට හැඟීයන 

අවස්ථාවක   අවස්ථාත දී නිශ්චි ව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි ධාරි ාවක් 

සහි  ජලය ගබඩා කිරීතම් ටැංකිද අවශය තපොම්පද සෑම 

තගොඩනැගිල්ලකටම සැපයිය යුතුයඒ 

 

        4ඒ  (අ)   පානීය ජලය සැපයීම සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන ළිඳක්, ගවර වලක 

සිට තහෝ පූතික ටැංකිතයහි තපඟවුම් වලක සිට මීටර් 15ඒ0 කට අඩු 

දුරකින් තනොපිහිටිය යුතු අ ර, මායිතම් සිට අවම වශතයන් මීටර් 1 ක 

දුරක්  බා  ඉදිකිරීම් කළ යුතුයඒ 

               (ආ)  නල ජලය තනොමැති ප්රතේශයකදී  වුවත් ගවර වලකින් තහෝ තපඟවුම් 

වලක පූතික ටැංකියකින් මීටර් 10 ක් ඈතින් සථ්ානග  කිරීම 

සුදුසුකම්ලත් භූ විදයාඥතයකුතේ තහෝ අදාළ ප්රතේශතේ තසෞඛය 

ෛවදය නිලධාරියාතේ නිර්තේශ ම  සලකා බැලිය හැකියඒ 

                (ඇ) තපොදු නල ජල සම්පාදන පේධතියක් සවි කරනු ලැබ නැති ප්රතේශවල 

තහෝ ක්රියාත්මක වන එවැනි තයෝජනාවක් තනොමැති ප්රතේශවල බිම් 

කට්ටිතේ අවම වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250 ක් විය යුතුයඒ 

                (ඈ) නල ජලය තනොමැති ප්රතේශවල සහාධිප ය තේපළ සඳහා 

පිරිපහදුවක්  ැනිය යුතු අ ර,   සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරිතේ 

සහ ජලාපවහන මණ්ඩලතේ අනුමැතිය ලබාග  යුතුයඒ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 69 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

සනීපාෙක්ෂක 

පහසුව 

44ඒ  1ඒ  සෑම වාසසථ්ාන  කකයකට අඩු  රමින් එක් දිය වැසිකිළියක්වත් තිබිය 

යුතු අ ර, තවනත් සෑම තගොඩනැගිල්ලකටම ප්රමාණවත් සංඛයාවකින් දිය 

වැසිකිළි, කැසිකිළි, තදවුම් භාජන සහ තවනත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සපයනු ලැබ තිබිය යුතුයඒ   සැපයිය යුතු දිය වැසිකිළි, තදවුම් භාජන සහ 

තවනත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංඛයාව 6 වන දපතල්ඛනතේ “ඇ” 

ආකෘතිය පරිදි විය යුතුයඒ 

ඝන අපද්රවය 

කළමනාකෙණය 

 

        2ඒ මහල් 5 ක් තහෝ  කක 10 කින් යුත් තගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන 

අවස්ථාවන්හිදී අදාළ පළාත් පාලන ආය නතේ නිර්තේශ ලබාග  යුතුයඒ  

හරිත ගගොඩනැගිලි 

සහතිකකෙණය 

සඳහා ලියාපදිංචි 

වීම 

45ඒ (1) හරි  සංකල්පය අනුව සංවර්ධන බලපත්රය ලබාගැනීම සඳහා තගොඩනැගිලි 

සැලසුම් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාත දී යාවත්කාලීන හරි  

සහතිකය (Privisional Green Certificate)  ලබාගැනීමට කටයුතු කළ 

යුතුයඒ   

විධිමත් 

සැලසුම්කෙණ 

අනුමැතිය 

46ඒ  (1)  සෑම සංවර්ධන අවසරපත්රයක්ම ලිි  විය යුතු අ ර, එය එහි විස ්ර  

සීමාවන්ට  හා තකොන්තේසිවලට යටත් විය යුතුයඒ 

        (2)  විධිමත් ලිි  අවසරය නිකුත් කරනු ලබන්තන් අවසන් සැලසුම්  නිසි 

පිළිතවලින් තිබීතමන් හා අදාළ ගාස්තු තගවීතමන් පසුවයඒ 

         (3) තමම අවසර පත්රතේ වලංගු කාලය වර්ෂ තදකකට සීමාවන අ ර, 

අයදුම්කරුතේ ඉල්ලීම  ම  හා ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇත්නම්, එම 

වලංගු කාලය වසරින් වසර  වත් වසර 3 ක දපරිමයක් දක්වා දීර්ඝ කළ 

හැකඒ තම් සඳහා I දපතල්ඛනතේ “ඊ” අයදුම්ප  මගින් ඉල්ලීමක් 

අධිකාරිය තව  ඉදිරිපත් කළ යුතුයඒ 

                 වද අනුමැතිය ලබා ප්රථම වසර තදක තුළ ඉදිකිරීම් අරඹා තනොමැති නම් 

නව බලපත්රයක් ලබාග  යුතුය. 

 

ගගොඩනැගිලි වැඩ 

ගහෝ යම් 

සංවර්ධන 

කටයුත්තක්  

කෙගගන යාගම්දී 

සිදුවන වැෙදි 

47ඒ   (1)  යම් තගොඩනැගිලි වැඩක් තහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත් ක් අරඹනු ලැබ 

ඇති, කරතගන  යනු ලැබ ඇති තහෝ යළි අරඹනු ලැබ ඇති පරි්රයක 

අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු තහෝ සංවර්ධකයකු සහු  තහෝ ඇය, 

             (අ) 15 වන තරගුලාසිතේ විධිවිධානවලට අනුකූලවීම දල්ලංඝනය 

කරන්තන් නම් සහ 

             (ආ)  එම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වන සැලසුම් තහෝ සැලසුම් පිළිතයල 

කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාතේ තස වය තනොලබා යම් 

තගොඩනැගිලි වැඩක් තහෝ සංවර්ධන කටයුත් ක් ආරම්භ කිරීම, 

කරතගන යාම තහෝ යළි ආරම්භ කිරීම කරන්තන් නම් තහෝ 48 වන 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 70 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

නියමතේ (ඇ) තේදතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව එම සංවර්ධන 

කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 83 වන නියමතේ (1) වන තේදය 

යටතත් පත් කරනු ලැබූ තවනත් අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත්ත කුතේ තස වය තනොලබා අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාතේ 

තස වය  නව නු ලබන්තන් නම්,  තමම නියමය යටතත් යම් වරදකට 

වරදකරු විය යුතුයඒ 

        (2) තමම නියමතේ විධිවිධාන යටතත් වරදකට වරදකරු වන අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු  තහෝ සංවර්ධකයකු වරදකරු කරනු ලැබීතමන් පසුව, 

නීතිතේ 28 වන වගන්තිතයන් නියම කරනු ලැබ ඇති දණ්ඩනයකට 

යටත් විය යුතුයඒ 

 
අපවහනය 48. සියළු පල්තදෝරු හා අපවිත්ර ජල පිටවීතම් මාර්ග පවත්නා පල්තදෝරු 

පේධතියකට සම්බන්ධ කළයුතු අ ර, යම් විතශ ෂි  අවස්ථාවන්හිදී 

පල්තදෝරුව හා අපවිත්ර ජලය තපොදු පල්තදෝරු පේධතියකට සම්බන්ධ කිරීමට 

මත්ත න්  වා පිළිග  හැකි ප්රමිතියකට තගන  ම සඳහා පූර්ව 

ප්රතිකාර්යනයක් කිරීමට අධිකාරියට අවශය විය හැකියඒ  

             (අ)  තපොදු පල්තදෝරු පේධතියක් තනොමැතිවිට තහෝ තපොදු පල්තදෝරු 

පේධතියකට පිටවීතම් මාර්ග සම්බන්ධ කළ තනොහැකි බව 

අධිකාරිතේ ම ය වන කල්හි පල්තදෝරුව ගවර වලක් තහෝ පූතික 

ටැංකියක් මගින් බැහැර කළ යුතුයඒ 

             (ආ) තපොදු පල්තදෝරු බැහැර කිරීතම් පේධති තනොමැති හා ඇසුරුම් 

ප්රතිකාර්යන පිරිය  සැපයීමට අදහස් කර තනොමැති ප්රතේශවල පිහිටි 

නිවාස   තයෝජනා ක්රම සම්බන්ධතයන් වූ විට, තපොදු පූතික ටැංකි හා 

තපඟවුම් වලවල් එක් එක් නිවාස තපොකුරකට එකක් වශතයන් 

සැපයිය යුතුයඒ  එනමුදු එවැනි නිවාස තපොකුරක තිබිය යුතු නිවාස 

 කක සංඛයාව දපරිම වශතයන් 5 කට සීමා කළ යුතුයඒ  තකතස  

තව ත් සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු විසින් විකල්ප වැඩපිළිතවලක් 

තයෝජනා කරන්තන් නම් අධිකාරියට එය සලකා බැලිය හැකඒ  

එතහත් නිවාස  කක සංඛයාව 15 කට වඩා වැඩිවන විට පූර්ව 

ප්රතිකාරකයක් ස්ථානග  කළයුතු වන අ ර, පිළිගත් ප්රමිතියකට 

අනුකූලව ඉන් බැහැර කරනු ලබන ඝන හා දියර ද්රවය මුදාහැරීම 

සඳහා සුදුසු වැඩපිළිතවලක් තයදිය යුතුයඒ  

             (ඇ)   තපඟවුම් වලක් මාර්ගතයන් අප ජලය සුදුසු තලස බැහැර කළ යුතුයඒ 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 71 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

වැසි දිය 

කළමණාකෙණය 

හා  ලය  

බැසයාම. 

49. වැසි ජලය රැස් කිරීම සහ වහලතේ තපොතළොවට එක එල්තල් පති  වන වැසි ජල 

ප්රමාණය අවම කිරීම අරමුණු තකොට සියළුම ආකාරතේ පැ ලි, වක්ර,  නි, 

තදපළ තහෝ සි පළ වහලවලට සවි කරනු ලැබ, සුදුසු ප්රමාණවලින් සකසා ඇති 

යකලි,  ජලය තනොරඳන ආනතියක් සහි ව නල සහ ආශ්රි  තකොටස්වලින් 

කාන්දුවීම තහෝ පිටාර ගැලීම වැළතකන අන්දමට, දැනට පවත්නා සහ තයෝජි  

සෑම තගොඩනැගිල්ලක් ඉදිවිය යුතුයඒ 

 

         (1)   වැසි ජලය බැහැර කිරීම සම්බන්ධතයන් පහ  දැක්තවන දෑ නීති විතරෝධී 

වන්තන්යඒ 

                 (අ)     වහලතයන් සෘජුවම වීථි කාණුවට බැහැර කිරීමඒ 

                 (ආ)   පූතික ටැංකියක දිය බස්නා වලකට / ප්රතිතරෝපණ තහෝ   තපොදු 

කැලි කසල අපවහන පේධතියකට තහෝ සම්බන්ධ කිරීමඒ 

                 (ඇ)    යාබද භූමියකට මුදාහැරීමඒ 

          (2) තගොඩනැගිල්තල් තහෝ යාබද තගොඩනැගිලිවල බිත්තිවලට තහෝ 

අත්තිවාරමට ත  මනය දරා තනොගන්නා ආකාරතයන් සිදු විය යුතුයඒ 

          (3)  රැස් කරනු ලබන ජලය, ජල රැඳවුම් තදසට තයොමු කළයුතුයඒ  අවශය 

සමතුලි  වැසි ජල රැඳවුම් සඳහා සංවර්ධනකරු එකඟ විය යුතුයඒ 

          (4) අවම වැසි ජල රැඳවුම් සපුරාලීතමන් පසු අතිරික්  ජලය වීථි කාණුවට 

තහෝ අනුම  පිටාරයකට තහෝ මුදාහැරිය හැකියඒ 

 ගැසට් අංක: 1597/8- 2009ඒ04ඒ17 දිනැති ගැසට් නිත දනතේ VII වන 

දපතල්ඛනතේ සඳහන් නිතයෝගවලට  අනුකුල වියයුතුයඒ 
 

 

ඝන අපද්රවය 

බැහැෙ කිරීම 

50. යම් පරි්රයක් ඇතුළ  තහෝ යම් ප්රසිේධ ස්ථානයක දත්පාදනය වන අපද්රවය 

මහජන ාවතේ තසෞඛයයට තහෝ පරිසරයට අනතුරු වන ආකාරයට එකතු කිරීම 

තහෝ බැහැර කිරීම තනොකළ යුතුයඒ හ, නාතගන ඇති කිසි,  අපද්රවයයක් 

මහජන ාවතේ ප්රතයෝජනය සඳහා අදහස් කරනු ලබන ප්රතේශයකට තහෝ ත ත් 

බිමකට තහෝ පාරිසරික වශතයන් සංත දී තවනත් ප්රතේශයකට තහෝ දැමීතමන් 

බැහැර කිරීම තනොකළ යුතුයඒ  (අංක: 1459/20 දරණ 2006 අතගෝස්තු මස 23 

වන දින ගැසට් නිත දනයට අනුව) 

 

යම් සංවර්ධනයක් මහල් 5 ක්,  කක 10 ක් තහෝ වඒමීඒ 1000 ක් ඉක්මවන්තන් 

නම්, අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ අදාළ පළාත් පාලන ආය නතේ අපද්රවය 

කළමනාකරණ අංශතේ නිර්තේශය ලබාග  යුතුයඒ 

 

විදුලි හා  ල නල 51. යම් තගොඩනැගිල්ලක තහෝ පරි්රයක සියළු විදුලි හා ජලනල වැඩ  ත් කාර්යය 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 72 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

වැඩ සඳහා අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු විසින් කළයුතු අ ර, තමම වැඩ එවැනි 

තගොඩනැගිල්ලක තහෝ පරි්රයක් තුළ දපරිම ආරක්ෂාව හා සනීපාරක්ෂක 

 ත්ත්වය සහතික කිරීම සඳහා අධිකාරියට අවශය විය හැකි ප්රමිතිවලට සහ 

පිරිවි රයන්ට අනුකූල විය යුතුයඒ 

 

 

3.4 

අනුකූලතා සහතිකය 

සඳහා සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

IV  ගකොටස 

අනුකූලතා සහතිකය සම්බන්ධ ගෙගුලාසි 

52.  අනුකූල ා සහතිකය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමඒ 

(අ)  නීතිතේ 8  වගන්තිය යටතත් අනුකූල ා සහතිකය සඳහා කරනු ලබන 

සෑම ඉල්ලීමක්ම 1 වන දපතල්ඛනතේ සඳහන් “ඈ” ආකෘති පත්රය 

මගින් අධිකාරිය තව  ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ තමය අන් ර්ජාල පහසුකම් 

හරහා පහ  තවේ අඩවිය සස්තස  අයදුම් කළ හැකඒ   

       www.udaඒgov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන දපතල්ඛනයට අනුකූලව තගවිය යුතුයඒ 

 

ඉඩම් අනුගබදුම් අනුකූල ා සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ථාත දී ඉඩම සංවර්ධනය කිරීතම්දී 

නිකුත් කළ තකොන්තේසි ලිපිතේ සඳහන් සියළු අවශය ා සම්පූර්ණ කර තිබිය 

යුතුයඒ  

 

         (අ) ඉඩමක සංවර්ධනයක් තහෝ ඉඩමක දප තබදීමක් සම්බන්ධතයන් වූ 
විට, 

i. අදාළ වන්තන් නම්, දප තබදීම අනුම  කරනු ලැබූ සැලැසම්ට 

තහෝ අවසර පත්රයට අනුකූලව කළ බවට බලයලත් 

මිනින්තදෝරුවරතයකුතගන් සහ නගර සැලසුම්කරුතගන් ලබාගත් 

සහතිකයක්ද, 

 

ii. පාරවල්  හා තබෝක්කු  ැනිම වැනි සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ 

ඉංජිතන්රු  වැඩ අයත් වන අවස්ථාවන්හිදී වරලත් තහෝ ලියාපදිංචි 

සිවිල් ඉංජිතන්රුවකු විසින් තහෝ ආණ්ඩුව විසින් ඉංජිතන්රුවකු 

වශතයන් තස වතේ තයදවීම සඳහා හ, නාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති 

 ැනැත් කු විසින් සංවර්ධන වැඩ අනුම  සැලසුම්, පිරිවි ර සහ 

අවසර පත්රයට අනුව සහුතේ අධීක්ෂණ කටයුතු කරතගන යනු 

ලැබ ඇති බවට සහතිකයක්ද,  

 
 

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


සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 73 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

සම්පූර්ණ කෙන ලද 

ගගොඩනැගිල්ලක 

පදිංචිවීමට ගපොතුව 

අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

ගහෝ සංවර්ධනකරු 

විසින් කළයුතු 

ො කාරි 

 

53. අනුම  කරනු ලැබූ සැලැස්මට අනුව යම් තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි 

තකොටසක් සම්පූර්ණ කිරීතමන් පසු අයිතිකරු, පදිංචිකරු තහෝ 

සංවර්ධනකරු විසින් 

       (අ)  තගොඩනැගිල්ල අළුත් එකක් නම් එහි තහෝ එහි තකොටසක පදිංචිවීම 

සඳහා අනුකූල ා සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහාද, 

       (ආ) තමම නියමය යටතත් අනුකූල විය යුතු සැලැස්තමන් තහෝ 

සැලසුම්වලින් සුළු වශතයන් තවනස්වීම නිසා අනුකූල ා සහතිකය 

ලබාගැනීමට තනොහැකි වූ විට, තගොඩනැගිල්තල් තහෝ ඉන් තකොටසක් 

 ාවකාලිකව පදිංචිවීමට බලපත්රයක් ලබාගැනීම සඳහාද ඉල්ලුම් 

කළයුතුයඒ 

 

       (ඇ) තගොඩනැගිල්තල් තකොටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූල ා සහතිකය 
ලබාගැනීතමන් පසුව වුවද සංවර්ධන බලපත්රය මගින් ලබාගත් 
අනුමැතියට අනුව එය වලංගුව පවතින්තන් නම් සාමානය පරිදි ඉතිරි 

තකොටස්වල ඉදිකිරිම් කටයුතු කරතගන යා හැකිය. 
 

පදිංචිවීම සඳහා වන 

අනුකූලතා සහතිකය 

54ඒ 18 වන නියමතේ විධිවිධානවලට අනුව තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි තකොටසක් 

තහෝ තවනත් යම් සංවර්ධන කටයුත් ක් සම්බන්ධතයන් අනුම  කරන ලද 

තගොඩනැගිලි සැලසුම් සම්බන්ධ අධිකාරියට සෑම සහතිකයක්ම හා 

වාර් ාවක්ම ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති විට තගොඩනැගිල්ලක   එහි 

තකොටසක් තහෝ තවනයම් සංවර්ධන කටයුතුවල නිර වීම සඳහා  

අනුකූල ා සහතිකයක් අධිකාරිය විසින් ලබාදිය හැකි අ ර, එම සහතිකය 

සමඟ පහ  සඳහන් කරුණු සැපයිය යුතුයඒ 

           (1)  සැලැස්තම් තහෝ සැලසුම්වල තපන්වන ලද සියළු අවශය ා සහ 83 

වන  නියමතේ (ඇ) තේදය යටතත් තගොඩනැගිල්තල්,  එහි තකොටසක 

තහෝ තගොඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්ම පිළිතයල කළ අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාට තහෝ  ැනැත් න්ට අධිකාරිය විසින් තදන 

ලද සියළු ලිි  විධානයන්ට සවුන් අනුකූල වී  ඇති බවත්,   බවට 

අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාතගන් ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් 

කරන බවත්,  

          (2)  තමම නියමයන් යටතත් තගවිය යුතු සියළු ගාස්තු තගවා ඇති බවත්,   
 

 

 
         
                  (අ)  තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධතයන් අවශය වන්නා වූ 

සහතික නම්, 

i. සංවර්ධන වැඩ අනුම  සැලැස්මට හා අවසර පත්රයට 

අනුව සහුතේ අධීක්ෂණය යටතත් කරතගන යනු ලැබ 

ඇති බවට ලියාපදිංචි තහෝ වරලත් ගෘහ නිර්මාණ 

ශිල්පියකුතගන් තහෝ ආණ්ඩුව විසින් ගෘහ නිර්මාණ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 
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ශිල්පිතයකු වශතයන් තස වතේ තයදවීම සඳහා තීරණය 

කර ඇති සුදුසුකම් ලබා ඇති  ැනැත්ත කුතගන් 

ලබාගත් සහතිකයක්   
 

 ii.  තගොඩනැගිලි වැඩවල හැටුම් මූලිකාංග අනුම  

සැලසුම්වලටත්, අවසර පත්රයටත්, අනුකූලව හා 

අධිකාරියට ඉදිරිපත් කරන ලද පිරිමැවුම්වලට එකඟව 

සහුතේ අධීක්ෂණය යටතත් සිදු තකරුණු  බවටත් සහ 

තගොඩනැගිලි වයුහමය වශතයන් ආරක්ෂාකාරී බවටත් 

වරලත් තහෝ ලියාපදිංචි සිවිල් ඉංජිතන්රුවකුතගන් 

තහෝ ආණ්ඩුව විසින් ඉංජිතන්රුවකු වශතයන් තස වතේ 

තයදවීම සඳහා හ, නාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති 

 ැනැත්ත කුතගන් ලබාගත් සහතිකයක්ඒ 

 

iii. තගොඩනැගිල්තල් යාන්ත්රික, විදුලි, ජලාපවහන, 

වායුසමීකරණ තහෝ තවනත් සම්බන්ධි  වැඩ  සඳහා 

අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් න්තගන් එකී වැඩ 

සවුන්තේ අධීක්ෂණය යටතත් හා අධිකාරියට අවශය 

විය හැකි ආකාරතයන්  අනුම  සැලසුම් හා 

පිරිවි රයන්ට අනුකූලව කරතගන යන ලද බවට 

සහතික්ද ත ඒ 

 
 iv. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ  තරගුලාසිවලට  

අනුකූලව අනුම  කරන ලද  වර්ග අඩි 6000 ට වැඩි 

සියළු ඉදිකිරීම්,  තරගුලාසිවලට අනුකූලව 

ඉදිකරන්තන්ද යන්න පසුවිපරම් කිරීම සඳහා එම 

තගොඩනැගිලි අනුම  කළ දින සිට වසරක් ඇතුළ  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතයන් පසුවිපරම් 

වාර් ාවක් ලබාතගන ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ  වද, 

වසරක් ඇතුළ  ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට තනොහැකි 

අවස්ථාවලදී සංවර්ධන බලපත්රය දීර්ඝ කරන කාලය 

අනුව පසුවිපරම් සහතිකයද  නැව  ලබාගැනීමට 

ඉල්ලුම් කළ යුතුයඒ   එවැනි තගොඩනැගිලි සඳහා 

අනුකූල ා සහතික ලබාගැනීතම්දී පසුවිපරම් වාර් ාව 

අනිවාර්යය වන අ ර, එතස  තනොමැති නම්, 5 වන 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 75 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

දපතල්ඛනතේ සඳහන් තස වා ගාස්තුවකට යටත් විය 

යුතුයඒ     සඳහා සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා වශතයන් 

වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා වගකිය යුතුයඒ  එතස  

තනොකරන නිලධාරීන් සම්බන්ධතයන් ශ්රී ලංකා ගෘහ 

නිර්මාණ ශිල්යකන්තේ ආය නය දැනුවත් කරනු ලැතේඒ 

 

අධිකාරිය විසින් කෙනු 

ලබන පරීක්ෂාවන් 

55ඒ   (1) සභාපති විසින් තහෝ සහුතේ බලයලත් නිතයෝජි යා විසින් යම් 

තගොඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා හා ඉඩමක් වන අවස්ථාත දී 

පාවිච්චිය සඳහා 54 වන තරගුලාසිය යටතත් අනුකූල ා සහතිකයක් 

නිකුත් කිරීමට මත්ත න්, යම් තගොඩනැගිලි කාර්යයක් කරතගන යනු 

ලබන  කවර අදියරකදී තහෝ නීතිතේ සියළු විධිවිධානවලට සහ තමම 

නියමයන්ට අනුකූලදැයි නිගමනය කිරීතම් සහ  අනුම  කරන ලද 

සැලැස්ම තහෝ සංවර්ධන කටයුත් ක් තමම සැලසුම්  වා සකස ්

කරන ලද අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාතේ තහෝ  ැනැත් න්තේ 

අවධානය අනුම  සැලැසත්මන් තහෝ තමම නියමය යටතත් ඉදිරිපත් 

කරන ලද  සංවර්ධන කටයුත් ක තවනත් සැලසුමකින් බැහැරවන 

අවස්ථාවන් තකතරහිත්, නැ තහොත් එම සැලසුමට තහෝ 

සැලසුම්වලට අනුකූලව සංවර්ධන කාර්යය සම්පූර්ණ තනොකිරීම 

තකතරහි තහෝ තමම නියමතේ විධිවිධාන තහෝ අවසර පත්රය තහෝ 

සැලසුම් තහෝ  වාතේ සඳහන්  හා සහු විසින් පිළිපැදිය යුතු 

අවශය ාවයන් තකතරහිත් තයොමු කිරීතම් පරමාර්ථය සඳහාත් යම් 

තගොඩනැගිල්ලකට තහෝ ඉඩමකට ඇතුළුව එය පරීක්ෂා කර බැලිය 

හැකියඒ 

      (2)  අධිකාරිතේ බලයලත් නිතයෝජි යා (1) වන තේදය යටතත් යම් 

තගොඩනැගිල්ලකට තහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත් කට ඇතුල්වී එය 

පරීක්ෂා කිරීමට තපරාතුව එතස  කිරීමට ඇති  ම බලය ලිි ව 

ඉදිරිපත් තකොට හා ප්රදර්ශනය තකොට  මා විසින්ම හ, න්වා දිය 

යුතුයඒ 

 

ගගොඩනැගිල්ලක 

තාවකාලික පදිංචියක් 

සඳහා බලපත්රය 

56ඒ  (1) තගොඩනැගිල්ල අනුම  සැලසුමට තහෝ සැලසුම්වලට පටහැනි වීම 

නැ තහොත් අධිකාරිය විසින් සැලැස්තම් තහෝ සැලසුම්වල පිටසන් 

කරන ලද අවශය ාවයන් හා එකඟ තනොවීම   තහෝ  තගොඩනැගිල්ල 

සම්බන්ධව වැඩ සම්පූර්ණ තනොකිරීම නිසා තගොඩනැගිල්ලක තහෝ 

එහි තකොටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූල ා සහතිකයක් නිකුත් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 76 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

තනොකළද එතස  පටහැනි වීම, එකඟ තනොවීම තහෝ සම්පූර්ණ 

තනොකිරීම අධිකාරිතේ ම ය අනුව බරප ල  ත්ත්වයක් 

තනොවන්තන් නම්, එය එම කාලය තුළ තගොඩනැගිල්තල් තහෝ එහි 

තකොටසක පදිංචිවී සිටින  ැනැත් ාතේ තහෝ  ැන් න්තේ 

සුභසිේධියට හා ආරක්ෂාවට කවරාකාරයකින් තහෝ අනතුරුදායක 

තනොත  නම් අධිකාරියට එම තගොඩනැගිල්තලහි තහෝ එහි  තකොටසක් 

මාස හයකට  තනොවැඩි කාලයකට  ාවකාලිකව පදිංචිවීම සඳහා  

බලපත්රයක් දීම තහෝ බලපත්රය අළුත් කිරීම කළ හැකියඒ 

 

          (2)  I  වන තේදය යටතත් අධිකාරිය විසින් සුදුසුයැයි කල්පනා කරනු 

ලබන නියමයන් හා තකොන්තේසි ම  බලපත්රයක් ලබාදීම තහෝ 

බලපත්රය අළුත් කිරීම කරනු ලැබිය හැකි අ ර, එම නියමයන් තහෝ 

තකොන්තේසි කිසිවක් කඩ කරනු ලැබූ විට එම බලපත්රය ප්ර යාදිෂ්ඨ 

කළ යුතුයඒ 

 

ගගොඩනැගිල්ලක 

පදිංචිය සඳහා වන 

අනුකූලතා සහතිකගේ 

අන්තර්ගතයන් හා එය 

ප්රදර්යනය කිරීම 

57ඒ   (1)   තගොඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා වන අනුකූල ා සහතිකය තහෝ එහි 

 ාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රය මගින් තගොඩනැගිල්ල කවර 

පරමාර්ථයක් සඳහා ඉදිකරනු ලැබුත දැයි යන්න සඳහන් කළයුතු 

අ ර, තගොඩනැගිල්ල අතන්වාසික තහෝ බහුකාර්ය තගොඩනැගිල්ලක් 

වන කල්හි සහතිකය තහෝ බලපත්රය මගින් ; 

 

                (අ)  තගොඩනැගිල්ල තකොටස් ගණනාවක් ඇතිව සැලසුම් තකොට 

අනුම  කිරීම සඳහා අරමුණු වූ ප්රතයෝජනය තහෝ ප්රතයෝජනද, 

                (ආ)  ගින්නක් හටගත් විට, එයින් තේරී යා හැකි මාර්ග කීතදතනක් 

සඳහාද යන්න,   සහ 

                (ඇ)   එක් එක් මහල මගින් දැරිය හැකි දපරිම අවසර දිය හැකි සජීවී 

භාරයද සඳහන් කළයුතුයඒ 

 

        (2)  අතන්වාසික තගොඩනැගිල්ලකදී පදිංචිය සඳහා වන අනුකූල ා 

සහතිකතේ පිටපත් තහෝ තගොඩනැගිල්තල්  ාවකාලික පදිංචිය 

සඳහා වන බලපත්රයද තගොඩනැගිල්තල් සෑම මහලකම තහෝ 

තකොටසකම අධිකාරිය විසින් විධානය කරනු ලැබිය හැකි 

ආකාරතයන් ගිනි ආරක්ෂක විධානතේ (Fire Escape Direction)  

පිටප ද බලපත්රය ප්රදර්ශනය කරනු ලබන තගොඩනැගිල්තල් 

නියමි  මහතල් සිට තහෝ තකොටතස  සිට ඇති අනුම  ගිනි 
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පිටු අංක 77 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ආරක්ෂක මාර්ගය තහෝ මාර්ග පැහැදිලිව තපන්වන මහල් තර්ඛා 

සටහනද සමඟ ප්රදර්ශනය කළ යුතුයඒ  

 
           (3)   පදිංචිය සඳහා වන අනුකූල ා සහතිකය තහෝ තගොඩනැගිල්ලක තහෝ 

එහි තකොටසක  ාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රයක් සන් ක 

කර ගැනීතමන් එහි අයිතිකරු තගොඩනැගිල්තල් තහෝ එහි 

තකොටසක  අනුම  සැලසුතම් තහෝ සැලසුම්වල පිටසන් කරනු 

ලැබිය හැකි අදාළ බලතේ තහෝ ලිි  අවසරයක තහෝ තවනයම් 

ලිි  නීතියක් යටතත් තගොඩනැගිල්ලට තහෝ එහි යම් තකොටසකට 

අදාළ විය හැකි අවශය ාවන්ට අනුකූල වීතමන් නිදහස් කරනු 

තනොලැබිය යුතුයඒ 

           (4)  තගොඩනැගිල්තල් ශක්තිමත්භාවය, සහතිකතේ දක්වන ලද භාරය 

දැරීමට තනොසෑතහන්තන් නම් තහෝ සහතිකතේ අවසර දී ඇති 

පරමාර්ථය සඳහා තගොඩනැගිලි ප්රතයෝජනයට තනොගන්තන් නම්, 

සැලසුම්කරණ කමිටුත  තීරණය අනුව තගොඩනැගිල්තල් පදිංචිය 

සඳහා වන අනුකූල ා සහතිකය අධිකාරිය විසින් කැඳවනු ලැබීම 

තහෝ අවලංගු කිරීම කරනු ලැබිය හැකඒ 

 

            (5)  සහතිකය නිකුත් කරන ලද අවස්ථාත දී බලාත්මකව තනොපැවති 

ලිි  නීතියකට අනුකූලවීමට තගොඩනැගිල්ල අතපොතහොසත් වන 

විටදී තගොඩනැගිල්තල් පදිංචිය සඳහා වන අනුකූල ා සහතිකය 4 

වන තේදය යටතත් ආපසු තනොකැඳවිය යුතුයඒ 

 

            (6)  තගොඩනැගිල්ල තුළ තහෝ එහි තකොටසක ගිනි අනතුරු වැඩිවීමට ඉඩ 

ඇති තහෝ පරිසරයට අහි කර අයුරින් තහෝ   වාහන  දබදයකට 

තහ තුවන අයුරින් අනුකූල ා සහතිකතේ සඳහන් පරමාරථය හැර 

තවනත් පරමාර් යක් සඳහා තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි තකොටසක් 

පාවිච්චියට ගනු ලබන්තන්නම්, තගොඩනැගිල්තල්  තහෝ එහි 

තකොටසක අයිතිකරු විසින් එම පරමාර්ථය ගැන තහෝ අදහස ්

කරන ලද පාවිච්චිය ගැන අධිකාරියට දැන්විය  යුතු අ ර, 

අධිකාරිය එම පරමාර්ථය තහෝ පාවිච්චිය සම්බන්ධතයන් තදනු 

ලැබිය හැකි සියළු විධානයන් හා එකඟව තමම නියමයන් මගින් 

කළයුතු යම් අවශය වන්නාවූ තගොඩනැගිලි වැඩ තගොඩනැගිල්ල 

තහෝ එහි තකොටසක් එම පරමාර්ථය තහෝ පාවිච්චිය සඳහා තයෝගය 

වන  පරිදි සිදු කරතගන යා යුතුයඒ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 78 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 

              (7) තපෞේගලික පදිංචි නිවසක් තනොවන තගොඩනැගිල්ලක පිටවීතම් 

මාර්ගයක් තහෝ තගොඩනැගිල්තල්  රේපු තපළකට ඇති සෑම තදොර 

විවරයක්මත් සහ තගොඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි පූර්වාරක්ෂක 

සංග්රහයට අනුකූලව එහි සපයනු ලැබ ඇති අතනක් සියළු 

ගින්තනන් තේරීතම් මාර්ගත්, ගිනි නිවීතම් ප්රධානියාට අන් 

අයුරකින් අවශය වන්තන් නම් විනා, තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි 

තකොටසක් පාවිච්චියට ගැනීතම්දී තහෝ පදිංචියට ගැනීතම්දී අවහිර 

කිරීම තහෝ බාධා කිරීම තනොකළ යුතුයඒ 

 

 

ගගොඩනැගිලි වැඩ 

සම්පූර්ණ කිරීගමන් 

පසුව සිදුවන  වැෙදි 

58ඒ  යම් තගොඩනැගිල්ලක තහෝ එහි තකොටසක් අයිතිකරු, පදිංචිකරු තහෝ 

සංවර්ධකයා තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි තකොටස නිවාස සංවර්ධනයක 

තකොටසක් තහෝ තවනත් යම් තගොඩනැගිලි සංවර්ධනයක තකොටසක් වන 

විටදී කිසි,  සාධාරණ තහ තුවක් තනොමැතිව 15 වන නියමතේ විධිවිධානය  

හා 53 වන නියමතේ හා 57ඒ (2, 6 සහ 7) තේදයන් දල්ලංඝනය කරන්තන් 

නම් තහෝ  වාට අනුකූල වීමට අතපොතහොසත් වන්තන් නම්, නීතිය යටතත් 

වරදකට වරදකරු වන අ ර, වරදකරු කරනු ලැබීතමන් පසුව නීතිතේ 28 

වන වගන්තිතේ විස් ර තකතරන දණ්ඩනයකට යටත් විය යුතුයඒ 

 

යම් ගගොඩනැගිල්ලක 

ගහෝ යම් බිම් 

කට්ටියක 

අනවසෙගයන් 

පදිංචිවීම ගහෝ 

ප්රගයෝ නයට ගැනීම 

59ඒ (1) අනුකූල ා සහතිකයක් තනොමැතිව කිසිම  ැනැත්ත කු 

තගොඩනැගිල්ලක තහෝ එහි තකොටසක පදිංචිවීම තහෝ තගොඩනැගිල්ල 

තහෝ එහි තකොටසක පදිංචිය සඳහා අවසර දීම තහෝ යම්  කාබේධ 

තහෝ දප තබදීමකට යටත් බිම් කට්ටියක යම් ඉදිකිරීමක්  කිරීම 

තනොකළ යුතුයඒ 

         (2)  1 වන තේදතේ විධිවිධාන දල්ලංඝනය කරන ඕනෑම  ැනැත් කු 

1984 අංක 44 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංතශෝධි ) 

පනතත් II වන තකොටතස   8 වන වගන්තිය යටතත් වරදකට වරදකරු 

විය යුතුයඒ 

         (3) අනුකූල ා සහතිකය ලබා තනොතගන භාවි ා කිරීම තහෝ ප්රතයෝජනයට 

ගැනීම වරදක් වන අ ර,    සඳහා තස වා ගාස්තුවකට යටත් වන 

අ ර, ඊට අදාළ තස වා ගාසත්ුව 5 වන දපතල්ඛනතේ  දක්වා ඇ ඒ  

         (4) අනවසරතයන් ඉදිකිරිම් කරන ලද තකොටසක් සංවර්ධන තරගුලාසි 

අනුව තරගුලාසිග  කළ තනොහැකි නම් එය අධිකාරිතේ තේපළක් 

බවට පත් වන්තන්ය. 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 79 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ප්රසිශධ ගගොඩනැගිලි 

සහතිකය 

60ඒ (1)  පදිංචිකරුවන්තේ පැටවුම පුේගලයන් පන්සියයකට වඩා වැඩිවන 

තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු තහෝ සංවර්ධකයකු විසින් තගොඩනැගිල්තල් තහෝ එහි 

තකොටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූල ා සහතිකයට වැඩිමනත් 

වශතයන් අධිකාරිතයන් ප්රසිේධ තගොඩනැගිලි සහතිකයකට 

අයදුම්තකොට එය ලබාග  යුතුයඒ  අයිතිකරු, පදිංචිකරු තහෝ 

සංවර්ධකයා විසින් එතස  පදිංචිවීම සඳහා බලය තදන ප්රසිේධ 

තගොඩනැගිලි සහතිකය තනොලබා තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි 

තකොටසක පදිංචිවීම තහෝ එය ප්රතයෝජනයට ගැනීම තනොකළ යුතු 

අ ර, තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි තකොටසක් පදිංචිවීමට තහෝ 

ප්රතයෝජනයට ගැනීමට අවසර තනොදිය යුතුයඒ 

          (2)    ප්රසිේධ තගොඩනැගිලි සහතිකය එහි නිශච්ි ව සඳහන් පරිදි අවුරුදු 

පහකට තනොවැඩි කාලයකට වලංගු විය යුතුයඒ   වද, එහි 

අයිතිකරු, පදිංචිකරු තහෝ සංවර්ධකයා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක් 

ම  අළුත් කරනු ලැබිය හැකියඒ  එබ,  ඉල්ලීමක් කළ යුත්තත් 

වලංගු අවසර පත්රය ඉකුත්වීමට තදමාසයකට තපරාතුවයඒ 

           (3)   පදිංචිකරුවන්තේ පැටවුම පුේගලයන් පන්සියයක් ඉක්මවන ප්රසිේධ 

තගොඩනැගිලි සහතිකයක් අධිකාරිය විසින් නිකුත් කිරීම තහෝ අළුත් 

කිරිම සඳහා තකතරන අයදුම් පත්රය සමඟ,    

         

      (අ)  තගොඩනැගිල්ලක වයුහමය වශතයන් පුේගලයන් පන්සියයකට වැඩි 

පදිංචිකරුවන් සංඛයාවකතේ බරක් දැරීමට  රම් ශක්තිමත් බව සථ්ිර 

කරමින් සුදුසුකම්ලත්  ැනැත්ත කුතගන් ලබාගත් සහතිකයක්ද 

සමඟ, 

     (ආ) පැහැදිලි වර්ණවලින් පහ  සඳහන් විස් ර දක්වමින් 1:200 පරිමාණයට 

අඳින ලද තගොඩනැගිල්තල් තහෝ එහි   තකොටසකට අයිතිකරුතේ තහෝ 

සහුතේ නිතයෝජි යා විසින් සහතික කරන ලද තගොඩනැගිල්තල් තහෝ 

එහි තකොටසක සෑම මහලකම සැලැස්තම් පිටපත් හ රක්ද, 

i. තගොඩනැගිල්තලන් තහෝ එහි තකොටසකින් අතේක්ෂි  

ේ රතයෝජනය හා පදිංචිකරුවන්තේ පැටවුමද, 

ii. තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි තකොටස සඳහා අනුම  ගින්තනන් 

තේරීතම් දපක්රම හා ගින්තනන් තේරීතම් මාර්ග තමන්ම ප්රධාන 

ගිනි නිවීතම් නිලධාරී විසින් තගොඩනැගිලි සඳහා ගිනි 

පූර්වාරක්ෂක සංග්රහතේ පරිදි ඊට සම්බන්ධ තවනත් 

අවශය ාවන්ද, 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 80 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

iii. තගොඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංග්රහය තහෝ ප්රධාන 

ගිනි නිවීතම් නිලධාරියාට අනුව තගොඩනැගිල්තල් තහෝ එහි   

තකොටසක ඇති ගිනි නිවීතම් දපකරණවල සවිතකොට ඇති 

ස්ථාන හා  වාතේ වර්ගයද, 

 iv. සෑම ජතන්ලයකමත්, ආතලෝකය, ස්වභාවික සංවා නය, 

වායුසමීකරණ පේධති සඳහා සෑම බාහිර බිත්තියකම ඇති 

තවනත් විවරවලත්, තිතේ නම් අතනකුත්  සංවා න මාර්ගවලත් 

පිහිටීම සහ  වාතේ විශාලත්වයද සහ 

v. සෑම සසවනයකම විදුලි තසෝපානයකම ගිනි ආරක්ෂණ 

පේධතියක්ම සුචක ගිනි නිවනක තමන්ම තවනත් තස වා 

දපකරණවල පිහිටීමද, 

      (ඇ) අදාළ සුදුසුකම්ලත් එක්  ැනැත්ත කුතගන් තහෝ  ැනැත් න් වැඩි 

තදතනකුතගන් සවුන් තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි තකොටසක් සහ (ආ) 

දප තේදතේ සඳහන් සෑම පේධතියක්ම හා දපකරණයක්ම පරීක්ෂා 

කළ බවත්, තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි තකොටස  සහ පේධති හා 

දපකරණ මනා ක්රියාකාරීත්වතයන් පවතින බවත්,  වා පන ට හා   

යටතත් සාදන ලද යම් නියමයකට හා තමම නියමයන්ටද 

තගොඩනැගිලි සඳහා වන  ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංග්රහයටද අනුකූල බවද 

සහතික කරමින් අධිකාරියට අවශය වන ආකාරතේ සහතිකයක්ද, 

 

     (ඈ) 61 වන නියමය යටතත් තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි තකොටස සඳහා 

ආරක්ෂක නිලධාරියකු වශතයන් ක්රියාකිරීමට නම් කරනු ලැබූ 

 ැනැත් ාතේ අධිකාරියට අවශය විය හැකි පරිදි  ම සුදුසුකම් හා 

තවනත් අදාළ විස් රද ඉදිරිපත් කළ යුතුයඒ 

 
      (4)  (3) වන තේදය යටතත් ප්රසිේධ තගොඩනැගිලි සහතිකයක් අළුත් කිරිම 

සඳහා කරනු ලබන අයදුම්පතත් (ආ) දප තේදතේ සඳහන් මහල් 

සැලැස්ම, එය අධිකාරියට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවසන් දිනතේ සිට එහි 

සඳහන් විස් ර තවනස්වී තනොමැති නම්, යළි ඉදිරිපත් කිරීම අවශය 

තනොත ඒ 

 
       (5)  ප්රසිේධ තගොඩනැගිලි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම තහෝ අළුත් කිරීම සඳහා 

(3) වන තේදය යටතත් අයදුම්ප ක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවකදී, 

අධිකාරිය විසින් ප්රසිේධ තගොඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කිරීම තහෝ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 81 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

අළුත් කිරීම ප්රතික්තෂ ප කරනු ලැබිය හැකියඒ  නැ තහොත් අධිකාරිය 

සුදුසුයැයි සි න නියමයන් හා තකොන්තේසි ම  ප්රසිේධ තගොඩනැගිලි 

සහතිකය නිකුත් කිරීම තහෝ අළුත් කිරීම කරනු ලැබිය හැකියඒ 

 

       (6)  තමම නියමයන් යටතත් නිකුත් කරන ලද තහෝ අළුත් කරන ලද යම් 

ප්රසිේධ තගොඩනැගිලි සහතිකයක් පහ  තහ ූනන් ම  අධිකාරිය විසින් 

අවලංගු කළ හැකඒ 

              (අ)   සහතිකතේ සඳහන්  යම් නියමයන් තහෝ තකොන්තේසි කඩ කිරීමඒ 

              (ආ)   61 වන නියමතේ විධිවිධාන හා අනුකූල වීමට අතපොතහොසත් වීමඒ 

              (ඇ)  එවැනි ප්රසිේධ තගොඩනැගිලි සහතිකයක් සඳහා වන අයදුම්පත හි 

තහෝ සහතිකය නිකුත් කිරීමට පදනම් කරගත් සැලසුම් තහෝ 

චක්රතල්ඛවල අඩංගු වැදගත් කරුණු යම් දුරර්පනයක් තිබීම තහෝ 

              (ඈ)  ප්රසිේධ තගොඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කරනු ලැබූ තගොඩනැගිල්ල 

තහෝ එහි තකොටස තුළ ප්රධාන ගිනි නිවීතම් නිලධාරියා  ෘේතියට 

තහ තුවන පරිදි ප්රමාණවත් ගිනි ආරක්ෂක ක්රියා මාර්ග 

තනොගැනීතමන් ගිනි දවදුරු වැඩිත  යැයි දැනීමඒ 

 

ආෙක්ෂාව පිළිබඳ 

වගකීම 

61ඒ මහතල් වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 5000 කට වැඩි තහෝ 1000 කට වැඩි 

පදිංචිකරුවන් පිරිසක් සහි  තගොඩනැගිල්ලක තහෝ එහි තකොටතස  

අයිතිකරු, පදිංචිකරු තහෝ සංවර්ධකයා විසින් පහ  සඳහන් පරමාර්ථ 

සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරියා වශතයන් ක්රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුතු 

 ැනැත්ත කු නම් කරනු ලැබීම කළ හැකියඒ 

        (අ)   තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි තකොටස තුළ මනා ගෘහ පාලන රීති   හා ගිනි 

ආරක්ෂක පූර්තවෝපායන් ක්රියාත්මක කිරීමඒ 

       (ආ)   තගොඩනැගිල්ල තහෝ එහි තකොටස තුළ ඇති සියළු ගින්තනන් තේරී යා 

හැකි මාර්ග, විදුලි තසෝපාන, ගිනි ආරක්ෂණ පේධති සහ දපකරණ 

නඩත්තුව අධීක්ෂණය කිරීමඒ 

        (ඇ) ගින්නක් හටගත් විට තගොඩනැගිල්තල් තහෝ එහි තකොටසක තස වතේ 

නියුතු තහෝ එය පාවිච්චි කරන සියළු පුේගලයන්ට ගින්තනන් 

තේරීතම් සියළුම ක්රම පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින් කළ 

ගිනි සරඹ සංවිධානය කිරීමඒ 

 

ප්රසිශධ 

ගගොඩනැගිල්ලක් 

62ඒ පුේගලයන් 500 කට වැඩි පදිංචිකරුවන්තේ බරක් සහි  තගොඩනැගිල්ලක 

තහෝ එහි තකොටසක අයිතිකරු තහෝ සංවර්ධකයා සාධාරණ තහ තුවක් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 82 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

පාවිච්චි කිරීගම්දී 

සිදුවන  වැෙදි 

තනොමැතිව 59 වන නියමතේ 1 වන තේදතේ තහෝ 60 වන නියමතේ 

විධිවිධාන කිසිවක් දල්ලංඝනය කරන්තන් නම් තහෝ එයට අනුකූල වීම 

පැහැර හරින්තන් නම් නීතිතේ 59 වන වගන්තිය යටතත් යම් වරදකට 

වරදකරු වන්තන්යඒ 

 

හරිත ගගොඩනැගිලි 

සහතිකකෙණය සඳහා 

අවසන් සහතිකය 

ලබාගැනීම 

 

63.   හරි  සංකල්පය අනුව තගොඩනැගිලි සඳහා අනුකූල ා සහතිකය 

ලබාගැනීතම්දී අවසන් හරි  ප්රමිති සහතිකය  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මගින් ලබාගැනීම සිදු කළ යුතුයඒ 

 

3.5 

V  ගකොටස 

භාවිතගේ ගවනසව්ීම සම්බන්ධ ගෙගුලාසි  

භාවි ය තවනස් කිරීම   

සඳහා අවසර ලබාදීම 

 

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

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

කිසියම් සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා නිකුත් කරන ලද බලපත්රයක, එය 

නිකුත් කරන ලද අවසර පත්රතයහි සඳහන් කාර්යය තනොවන තවනත් යම් 

කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චි කරනු තනොලැබිය යුතුයඒ  ඉහ  කී පනතත් 29 

වගන්තිය අනුව කිසියම් භාවි යක් තවනත් භාවි යක් සඳහා තයොදා ගැනීම 

සම්බන්ධතයන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර ඇ ඒ 

 

  අනුව, ඉහ  කී පනතත් 26 ආ හා 28 අ(1) වගන්තීන් යටතත් තනොතීසියක්    

තයොමු කරමින් අවසර පත්රතේ සඳහන් කාර්යයට පරිබාහිර තලස 

පවත්වාතගන යන්නාවූ භාවි යක් සම්බන්ධතයන් තස වා ගාස්තු අයකර 

ගැනීම හා කිසියම් භාවි යක් තවනස්  කරන තලස නියම කිරීතම් බලය 

අධිකාරිය සතු වන්තන්යඒ   

 

 තමහිදී අනුගමනය කළයුතු ක්රියාදාමය පහ  පරිදියඒ 

1. ගැසට් පත්රයක් මගින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්මක් පවතින අවස්ථාත දී; 

1.1     අනුම  සැලැස්තමහි සඳහන් භාවි ය හැර නිසි 

අනුමැතියකින් ත ොරව තවනත් භාවි යකට තයොදාතගන 

ඇති තේපළ සම්බන්ධව සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීමඒ  

1.2       අනවසරතයන් භාවි යන් තවනස් කරන ලදැයි හ, නාගත් 

පාර්ශවයන් තව  එම භාවි ය තවනස් කිරීම නී යානුකූල 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 83 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

තනොවන බව පැහැදිලි කිරීමක් තකොට, 

 (අ) අනුම  භාවි ය සඳහා නැව  පත් කිරීම තහෝ 

    (ආ) පවත්වාතගන යන භාවි ය සඳහා අනුමැ යක්  

ලබාගැනීම යන කාරණා ඉටු කළයුතු බව දැන්වීමඒ 

1.3       කිසිතවක් ඉහ  (ආ) අනුව කටයුතු කිරීමට එකඟ වන්තන් 

නම්, භාවි ය තවනස් කිරීම සඳහා අයදුම්ප  1 වන 

දපතල්ඛනතේ “ඊ” ආකෘතිය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති 

WP2018/1  නමැති ආකෘතිය සම්පූර්ණ කර, අනුම  වූ 

ඉඩතම් පිඹුරුප , තගොඩනැගිලි සැලැසම් හා වරිපනම් 

ලදුප  යන තල්ඛනවල පිටපත් සමඟ තමහි V  වන 

දපතල්ඛනතයහි සඳහන් නියමි  ගාස්තු  තගවා  අධිකාරිය  

තවතින් ලබාග  යුතුයඒ  

1.4     අයදුම්කර ඇති නව භාවි ය ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්තමහි කලායකකරණ තරගුලාසිවලට අනුකූල 

වන්තන්ද? පවත්නා භූමි පරිතභෝජන රටාවට අනුකූල 

වන්තන්ද? පාරිසරික, සමාජීය, සිවිල් හා තවනත් ගැටළුකාරී 

 ත්වයන් අවම වන්තන්ද? රථවාහන නව ා  ැබීතම් 

ඉඩකඩ, විවෘ  ඉඩතම් භූමි ප්රමාණය හා ප්රත ශ මාර්වල 

පළල, යටි ල පහසුකම් යනාදිය සතුටුදායක වන්තන්ද? හා 

අසල්වාසීන්ට හිරිහැරයක් වන්තන්ද?  යනාදී වශතයන් 

ස්ථානතේ පවතින ප්රාතයෝගික  ත්වයන් සැලකිල්ලට තගන 

නව භාවි ය සඳහා  එක් වසරක  ාවකාලික අනුමැතියක් 

ලබාදීම අධිකාරිය විසින් සලකා බැලිය හැකියඒ 

 

1.5      එම එක් වසරක කාලය තුල යතථෝක්  නව භාවි ය හා 

ක්රියාකාරීත්වය සම්බන්ධතයන් අධිකාරිය සෑහීමකට 

පත්වන්තන් නම්, අයදුම්කරුවන්තේ ඉල්ලීම් සලකා බලා 

නව භාවි ය පවත්වාතගන යාම සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම 

අධිකාරිය විසින් සලකා බැලිය හැකියඒ 

 

                  1.6. භාවි ය තවනස්වීම සම්බන්ධව විතරෝධ ාවක් ලැබී   

සම්බන්ධව විධිමත් පරීක්ෂණයකින් පසුව අධිකාරියට 

තීරණයක් ග  හැකිය. 
 

                  1.7   එතස  වුවද, භාවි ය තවනස් වීම සම්බන්ධතයන් තපර 



සංවර්ධන සැලැස්ම 
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ලබාගත් අනුමැතියකින් පසුව  බාහිර විතරෝධ ාවන්තගන් 

ත ොරව පවත්වා තගන යයි නම් ඉල්ලීම අනුව වසරකට වැඩි 

කාලයකට වුවද (දපරිම වසර 03 ක් දක්වා) එකවර 

අනුමැතිය සලකා බැලිය හැකිය. 

 

2.      කිසියම් ප්රකාශි  ප්රතේශයක ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්මක් තනොමැති අවසථ්ාවකදී 1982 අංක 4 දරණ සංතශෝධි  

පනතත් 8එ හා 8  වගන්තීන් අනුව ඉහ  1ඒ1 සිට 1ඒ5 දක්වා 

වගන්තිවල සඳහන් කටයුතු සිදුකළ හැකියඒ 

 

3.      ඉහ  1 හා 2 ට අදාළව අනුම  වූ සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමට යම් 

පාර්ශවයකට හැකියාවක් තනොමැත්තත් නම්, පවත්නා භාවි ය 

සම්බන්ධතයන් ඉහ  1ඒ4 අනුව අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන්තන් 

නම්, භාවි  තගොඩනැගිල්ල දැනට පවත්නා අයුරු දැක්තවන 

සැලැස්මක් ලබාගැනීතමන් අනතුරුව ඉහ  1ඒ3 සිට 1ඒ5  දක්වා වූ 

කටයුතු සිදුකළ හැකියඒ 

 

4.       යම් තහයකින් භාවි ය තවනස් කිරිම ස්ථිර තලස සිදු කිරීමට යම් 

පාර්ශවයක් අදහස් කරයි නම්,   සඳහා සංවර්ධන සැලැස්තමහි 

සැලසුම් හා තගොඩනැගිලි තරගුලාසි පාදක කර ගනිමින් පළාත් 

පාලන ආය න මගින් ඉටුකරවා ග  යුතුයඒ  

5.     ඉහ  1 හි 1ඒ2 (ආ) සිට 4 දක්වා කාර්යයන් සඳහා කිසියම් පාර්ශවයක් 

එකඟ තනොවන්තන් නම්; 

 

5.1     අදාළ තගොඩනැගිල්ල අනුම  භාවි ය සඳහා නැව  පත් 

කරන තලස දැන්වීම හා  

එකඟ තනොවන්තන් නම්, 

5.2      පනතත් 28 වගන්තිය හා අනුශාංගික වගන්ති අනුව නීති 

මගින් කටයුතු කළ යුතුයඒ  

6. භාවි ය තවනස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාතදන අවස්ථාවලදී එක් 

වර්ෂයක් සඳහා වර්ග මීටර් 1 ක් සඳහා  V  වන දපතල්ඛනතේ 

සඳහන් ගාස්තු තගවිය යුතුයඒ  

7.  තස වා ගාස්තු අය කිරීම සඳහා බිම් වර්ග ප්රමාණය ගණන් බැලීතම්දී 

සියළු මහල්වල වර්ගලලය හා සඳළු ල (මීටර් 1 ට වඩා ඉදිරියට තනරා 

ඇති) ආදියද සැලකිල්ලට ග  යුතුයඒ 
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3.6 
VI  ගකොටස 

ගවනත්  කරුණු 

 
අභියාචනා 65. යම් අයදුම්කරුවකු  මාතේ මූලික සැලසුම්කරණ නිෂ්කාශන අයදුම්පත්රය 

තහෝ සැලසුම්කරණ අනුමැතිය සඳහා වන විධිමත් අයදුම්පත්රය ගැන 

අධිකාරිය විසින් ගනු ලබන තීරණතයන් අ ෘේතියට පත්වන්තන් නම්, එම 

තීරණය සහු තව  දැනුම් තදනු ලැබීතමන් දින තිහක් ඇතුළ  විෂයභාර 

අමා යවරයා තව  ලිි  අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට සහුට පුළුවනඒ 

         එතස  වුවද ලබාතදන ලද තීරණය සම්බන්ධතයන් සෑහීමට පත් තනොවන්තන් 

නම්,  මූලික වශතයන් අධිකාරිය තව ද අභියාචනය කළහැකිය. 

 

සැලසුම් පිළි 

ගනොගැනීම. 

66. නීතිය යටතත් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ සැලැසම්ක්, ඇඳීමක් තහෝ ගණනය 

කිරීමක් එය අත්සන් කරන සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාතේ වෘත්තීය නිපුණ ා 

පරාසතයන් බාහිර යැයි අධිකාරිය අදහස් කරන්තන් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම 

තහෝ ගණනය කිරීම් ප්රතික්තෂ ප කිරීමට අධිකාරියට පුළුවනඒ   එතස  

නැ තහොත්  වා පිළිගනු ලබන්තන් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම තහෝ ගණනයන් 

කිරීම්  අධිකාරිය සන් කතේ  බාගනු ඇ ඒ 

සැලසුම් අනුමත කිරීම 

සඳහා ඇති කාල 

පොසය 

67. (1)(අ)   නීතිය යටතත් යම් සංවර්ධන කටයුත් ක සැලසුමක් ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන විටදී, අධිකාරිය විසින් යම් නියමයන් තහෝ තකොන්තේසි 

පනවා තහෝ තනොපනවා අයදුම්පත්රය ලියාපදිංචි කළ දින සිට ලිත් 

මාසයක් ඇතුළ  එය අනුම  කළයුතු අ ර,  ාවකාලික 

තගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධතයන් වූ විටදී සැලැස්ම තහෝ 

තගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අවසර ප න අයදුම්පත්රය අධිකාරිය 

විසින් තීරණය කරනු ලබන යම් නියමයන් තහෝ තකොන්තේසි ම  

 ාවකාලික අවසර පත්රයක් නිකුත් කිරීතම්  බලය අධිකාරිය සතුයඒ  

 
            (ආ)  තයෝජි  සංවර්ධන ක්රියාතවන් පරිසරයට යම් බලපෑමක් තහෝ 

තවනත් විදියකින් තහෝ අදාළ ඉඩම තවනත් කාර්යයක් සඳහා වඩාත් 

තයෝගය වන්තන් යැයි අධිකාරියට හැ තඟන්තන් නම් එවැනි 

අවස්ථාවන්හිදී තයෝජි  සංවර්ධනය සහ එහි අරමුණු සහ ඉදිකිරීම් 

කාල සීමාව දක්වමින් දින 30 ක කාලසීමාවක්  තුළ ඉඩතම් දැන්වීම් 

පුවරුවක් ප්රදර්ශනය කිරීම මගින් මහජන අදහස් තයෝජනා විමසා 

සිටීමට නිතයෝග කිරීතම් බලය අධිකාරිය සතුයඒ 
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     (2) 1 වන තේදය යට තත්  ාවකාලික තගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා 

නිකුත් කරනු ලබන  ාවකාලික අවසරප  එහි නිශ්චි ව සඳහන් කරනු 

ලැබිය හැකි කාලය සඳහා වලංගු විය යුතුයඒ 

          
 ාවකාලික 

තගොඩනැගිල්ල 

(3)    ාවකාලික තගොඩනැගිල්ල : 

i.       විතනෝද පරමාර්ථතයන් සඳහා වන මඩුවක් තහෝ 
 

ii. අවමංගලය, ආගමික තහෝ එවැනි තවනත් පරමාර්ථ සඳහා වන 

මඩුවක් තහෝ 

iii. තගොඩනැගිලිකරුතේ වැඩ මඩුවක් තහෝ ගබඩාවක් තහෝ යම් 

අළුත් වැඩක් සම්බන්ධතයන් ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන තවනත් 

මඩුවක් තහෝ 

iv. විශාල දැන්වීම් පුවරුවක්  තහෝ දැන්වීම් ප්රදර්ශනය සඳහා වන 

රාමුවක් තහෝ සංඥා පුවරුවක් තහෝ තවනත් දැන්වීම් ප්රචාරක 

දපක්රම තහෝ 

v.      යම් තගොඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධව වීථිතේ තහෝ පියමතගහි ඇති 

ආරක්ෂක පුවරුවක් පැන්නුම් ත දිකාවක් (Catch platform)  

තහෝ පැති පියමං මඩුවක් තහෝ 

 vi.  වීථියක් ම  ඇති පලංචියක් තහෝ 

vii. තගොඩනැගිල්ලක අතලවිසැලක් තහෝ මඩුවක් තහෝ තවළඳ 

ප්රදර්ශන, විවිධ ප්රසංග තහෝ ප්රදර්ශන පරමාර්ථ තකොටගත් 

තවනත් පරි්රයක් තහෝ  වන කල්හි නිකුත් කළයුතු අවසරප  

වසරකට  තනොඅඩු කාලයකට වලංගු විය යුතුයඒ 

        
 (4) යම් තගොඩනැගිල්ලක තහෝ තගොඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්මක් අනුම  

කිරීතමන් පසුව අධිකාරිය විසින් තගොඩනැගිල්ලක තහෝ තගොඩනැගිලි වැඩ 

ආරම්භ කිරීමට, කරතගන යාමට තහෝ යළි පටන් ගැනීමට අයදුම්කරුට තහෝ  

සැලැස්ම සම්පාදනය කළ තහෝ තගොඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීමට 

නියමි  සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාට දැන ගැනීම සඳහා අනුමැතිතේදී තදනු 

ලැබූ නියමයන් හා තකොන්තේසි තිතේ නම්,   පිළිබඳවද දන්වා සැලැස්තම් 

පිටපත් තදකක් ආපසු යැවිය යුතුයඒ 

 
අවසෙය අත්හිටුවීම 68. තමම නියමය යටතත් කරුණු දල්ලංඝනය වීමක් තහෝ වැරදි ත ොරතුරු  

ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබාගැනීමක් නැ තහොත් අනුමැතිය තහෝ අවසර 

තදනු ලැබූ නියමයන් තහෝ තකොන්තේසි පිළිපැදීමට අතපොතහොසත් වුවතහොත්, 

නැ තහොත් අධිකාරියට ඕනෑ කරන පරිදි සැලැස්ම තහෝ අතනක් විස් ර 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 87 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ඉදිරිපත් කිරිම පැහැර  හරිනු ලැබුවතහොත්, අවසථ්ානුකූලව එම අනුමැතිය 

තහෝ අවසර ප්ර යාදිෂ්ඨ කළ හැකියඒ 

 

 

අනුමැතිය ප්රතික්ගෂේප 

කිරීම 

69.  i.  නීතිය යටතත් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ යම් සංවර්ධන කාර්යයක 

සැලැස්මක් අධිකාරිය අනුම  තනොකරන්තන් නම්, අධිකාරිය 

සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට, කරතගන යාම තහෝ යළි පටන් 

ගැනීමට නියමි  පරි්රතේ අයිතිකරුට සහ ද්රවය නියමය යටතත් 

සැලැස්ම සම්පාදනය කළ තහෝ ඉදිරිපත් කළ නැ තහොත් 83 වන 

නියමතේ (ඇ)  පරිච්තේදය යටතත් තගොඩනැගිලි වැඩ  අධීක්ෂණය  

කිරීමට නියමි  සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාට එම අනුමැතිය ප්රතික්තෂ ප 

කර   සඳහා තහ තු දක්වා අයදුම්ප  ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ දිනතේ 

සිට සති අටක් ඇතුළ  සැලැස්තම් එක් පිටප ක් අයදුම්කරු තව  

යවා ගාස්තු රඳවා  බාග  යුතුයඒ  

 ii.     සංවර්ධන මාර්තගෝපතේශ සැලසුම් මගින් ගෘහ නිර්මාණාත්මක, 

පාරිසරික, තසෞන්දර්යාත්මක හා පුරාවිදයාත්මක වටිනාකම් ඇති 

ප්රතේශ හා තගොඩනැගිලි හ, නාතගන  වාතේ තල්ඛනයක් පිළිතයල 

කළයුතුයඒ අධිකාරිතේ පූර්ව අනුමැතිය තනොලබා  වා කඩා දැමීම්,  

විපර්යාස කිරීම්, තවනස් කිරීම් තහෝ  වාට යම් එකතු කිරීම් තනොකළ 

යුතුයඒ 

                     වද, තමම තගොඩනැගිලි භාවි ය තවනස් කිරීම ඉල්ලනු ලබන 

අවස්ථාවලදී අවට සංවර්ධනය වී  ඇති ආකාරය, පාතර් පළල, 

තගොඩනැගිලි ආවරණය, කලාප ක්රමය හා පවත්නා අපරවයුහ 

පහසුකම් සලකා බැලීතමන් පසු නඩත්තුව හා සංරක්ෂණය සඳහා 

භාවි ය තවනස් කිරීමට තකොන්තේසි සහි ව අවසර දීමට අධිකාරිය 

සලකා බලනු ඇ ඒ 

සහාධිපතය ගශපළ 

සංවර්ධනය 

70. සහාධිප ය තේපළ කළමණාකරණ නීතිය යටතත් වන පියවතරන් පියවර 

තහෝ තකොටසින් තකොටස කරනු ලබන කවරාකාර තේපළ සංවර්ධනයක් 

අධිකාරිය විසින් සලකා බැලිය හැකි වන අ ර, සම්පූර්ණ ඉඩම සංවර්ධනය 

කිරීම සඳහා තයෝජනා කරනු ලබන සැලසුම් පළමු පියවතර්දීම අනුම  

කරවාග  යුතුයඒ  බිම් කැබලි ආවරණ ප්රතිශ ය, මහල් වර්ගලල අනුපා ය 

හා තස වා අවශය ා ගණනය කරනු  ලැබිය යුත්තත් සම්පූර්ණ සංවර්ධනය 

සඳහායඒ  අනුම  සැලසුම්වල යම් තවනස්කමක් පසුව කරනු ලබන්තන් නම් 

සම්පූර්ණ සැලැසම් සංතශෝධන සහි ව නැව  ඉදිරිපත් කර අනුම  කරවා 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 88 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ග  යුතුයඒ   සහාධිප ය තේපළක් නැව  අනුතබදුම් කිරීම තහෝ තවන් තවන් 

 කක සඳහා තවන් කිරීමට කිසි,   ආකාරයකින්  සිදු තනොකළ යුතුයඒ 

 
සංවර්ධන 

මාර්ගගෝපගශය 

සැලැස්ම 

71. සංවර්ධන සැලැස්තම්දී හ, නාගනු ලැබූ විතශ ෂ ප්රතේශතේ අනාග  

සංවර්ධනය සඳහා වන අරමුණු සහ දැක්ම ඇතුළත් සංවර්ධන 

මාර්තගෝපතේශ සැලැසම් (සංඒ මාඒ සැඒ) සම්පාදනය කිරීම හා නිකුත් කිරීම 

පිළිබඳව අධිකාරිය වගකීම දැරිය යුතුයඒ 

 
සංවර්ධන මාර්තගෝපතේශ ආකෘතිතේ නිශ්චි ව සඳහන් මැදි දස පිළිබඳ 

සීමාවන්, පැති දස හා අවට ඇති සංවර්ධන රටාව, අනාග  සංවර්ධන 

ප්රවණ ා, නාගරික රටාත  ලක්ෂණ, එම තගොඩනැගිල්තල් භාවි ය හා 

තවනත් සම්බන්ධි  සාධක පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බැලීතමන් පසුව අදාළ 

ස්ථානයට බලපාන අයුරින් පමණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ 

සැලසුම් කමිටුත  දපතේශකත්වය ම  ලිහිල් කළ හැකියඒ 

 

            (ආ) තමම සංඒ මාඒ සැඒ මගින් තගොඩනැගිලි  දුරස්ථ කිරීම, තවනත් 

රක්ෂි යන්, ඉඩම් ප්රතයෝජනයට ගැනීම, මාර්ග රක්ෂි , පාරිසරික 

වැඩිදියුණු කිරීම්, යටි ල තස වා, මාර්ග හා වාහන ගමනාගමනය, 

විවෘ  ඉඩකඩවල පිහිටීම, තගොඩනැගිලිවල දස, සංවර්ධන 

තීව්ර ාව,  සංරක්ෂණ ප්රතිසංවර්ධනය, තගොඩනැගිලි නිමැවුම් හා 

 වාතේ තපනුම, දැන්වීම්කරණ, ශාඛ ආදිතේ පාලනය හා 

ආරක්ෂාව  ආදිතේ  සැලසුම්කරණය,  සැලසුම් ප්රතිපත්ති හා 

මාර්තගෝපතේශද ආවරණය තවයිඒ 

 

           (ඇ)  සංඒමාඒසැඒ සම්පාදනය කරන ත ක් සංවර්ධන කටයුතු හා තභෞතික 

සංවර්ධනය කිරීම හා සුසංතයෝග කිරීතම් අදහසින් තමම නියමතේ 

අවශය ාවන් හා ගැලතප ැයි සලකනු ලබන තවනස්කම් කිරීම 

සඳහා අයිතිකරුට තහෝ අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාට අධිකාරිය 

විසින් විධානය කළ හැකියඒ 

 

            (ඈ)  සංඒ මාඒ සැඒ සම්පාදනය කරනු ලබන්තන් සැලසුම්කරණ අවශය ා 

ම  යම්  කක ප්රතේශ (Unit area)  පදනම් කරතගනයඒ   තකතස  

නමුත් අවසානතේදී සමසථ් පළාත් පාලන බල ප්රතේශය ආවරණය 

වන සංඒ මාඒ සැඒ සම්පාදනය කරනු ලැතේඒ   තමම සංවර්ධන 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 89 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

සැලැස්ම මගින් ඉඩම් හිමියන්ට     තේපළ සංවර්ධනය ආරම්භ 

කරන්තන් තකතස ද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි මාර්තගෝපතේශ 

සපයනු ලැතේඒ   වද, එමගින් විතශ ෂ හා සවිස් ර පාලන විධි අදාළ 

වන ස්ථානද හ, නා ගනීඒ 

 

ගවළඳ දැන්වීම්/  

ගවළඳ දැන්වීම් පුවරු / 

ප්රදර්යන මැදිරි / 

දුෙකථන කුටි ආදී 

පාලනය 

72. අධිකාරිතේ පූර්ව අනුමැතියකින් ත ොරව තවළඳ දැන්වීම් පුවරු ප්රදර්ශනය 

කිරීම / ඉදිකිරීම, ප්රදර්ශන මැදිරි, දුරකථන කුටි, ප්රතිමා ආදිය  ැනීම 

තනොකළ යුතුයඒ  අවසථ්ානුකූලව තමම ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධතයන් 

අධිකාරිය විසින් තකොන්තේසි පැනවිය  හැකියඒ  අදාළ වන නීති ප්රකාර 

තමයට අනුකූල තනොවන බවට තහළිවන එවැනි ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් 

අධිකාරිය විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ඉවත් කරනු ලැතේඒ  අතනකුත් 

ආය න එම කටයුතු සඳහා යම් අවසරයක් ලබාදී ඇතිවිට එම අවසරය දින 

14 නිත දන නිකුත් කර ඉවත් කිරීතම් බලය අධිකාරිය සතුත ඒ  

 

බිම් කට්ටි ආවෙණ සහ 

මහල් වර්ගඵල 

අනුපාතය 

73. වාහන ගමනාගමන  ත්ත්වය, ගිනි ආරක්ෂාව, තසෞඛය, පරිසරය, 

ආරක්ෂාව, සංවර්ධන වටපිටාව, පුරාවිදයාත්මක වටිනාකම යනාදී බාහිර 

සාධකවලින් එකක් තහෝ කිහිපයක් තහ තු තකොටතගන සංවර්ධනතයන් ඇති 

වන බලපෑම් අධිකාරිය විසින් පාලනය කළ තනොහැකි යැයි හැ තඟන්තන් 

නම්, 11 වන දපතල්ඛනතේ තගොඩනැගිලි පිරිවි ර සමීකරණයට අනුකූල 

වුවත්,  දර්ශනයට බාධා වන හා අතනකුත් තරගුලාසි මගින්  වදුරටත් සීමා 

කළ හැකියඒ 

 
ෙථ ගාල් කිරීම සඳහා 

අමතෙ අවයයතා 

74. (අ)  පවත්නා භාවි ය අනුව වාහන නැවැත්වීතම් ඉඩකඩ සඳහා ඇතිවන 

ඉල්ලුම සැලකිල්ලට තගන  ැනුම්පල තුල වාහන නැවැත්වීතම් ඉඩ 

පහසුකම් අවශය ාවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා  ැනුම්පල තුල තගබිම් 

අනුපා ය දපරිමය 5% කට සීමාවන තලස යාන්ත්රික වාහන 

නැවැත්වීතම් පහසුකම් සඳහා ඉදිකිරීම්වලට අවස්ථාව ලබාදීමට 

අධිකාරිය සලකා බැලිය හැකඒ  

ආබාධිත තැනැත්තන් 

සඳහා පහසුකම් 

සැපයීම 

75. තරෝහලක්, නෘ ය ශාලාවක්, නැරඹුම් ආසන තපළක්, රැස්වීම් ශාලාවක්, 

තදපාර් තම්න්තු ගබඩාවක් තහෝ ආබාධි   ැනැත් න් විසින් පාවිච්චි කරනු 

ලබන තවනයම් තගොඩනැගිල්ලක් වැනි මහජන තගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම 

සඳහා අනුමැතිය ප ා කරන අයදුම්පත්රය ප්රත ශ මාර්ගය / පිටවීතම් මාර්ග, 

ආලින්ද  රේපු තපළ, ආ තරෝහක දපකරණ,  වැසිකිළි හා අතනක් පහසුකම් 

ඉහ  සඳහන් වර්ගයට අයත්  ැනැත් න්ට පහසුතවන් ප්රතයෝජනයට ග  



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 90 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

හැකි  පරිදි, විධිවිධානවලට අනුකූලව සහ 1996 අංක 28 දරණ  ආබාධ 

සහි   ැනැත් න්තේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීතම් පන  යටතත් 

2006ඒ10ඒ17 හා අංක 1467/15 දරණ ගැසට් නිත දනතේ නිතයෝගවලට 

අනුකූල විය යුතුයඒ 

 

ගසේවා මාර්ග, දුෙකථන 

සහ විදුලි රැහැන්වල 

සිට තිබිය යුතු පෙතෙය 

76. තයෝජි   ැනුම්පලට මායිම්ව තහෝ භූග ව තහෝ මතුපිටින් ජල මාර්ග, 

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

විදුලි රැහැන් ගමන්  ගන්තන් නම්, තයෝජි  සංවර්ධනය සඳහා අදාළ 

ආය නවල නිර්තේශ ලබාග  යුතුයඒ   අධිබලැති විදුලි රැහැන් ගමන් 

ගන්තන් නම්, සිරස් මීටර්  4 ක් හා තිරස් මීටර් 2 ක් දුර   ැබිය යුතුයඒ 

 

ආෙක්ෂාකාරී ගනොවන 

ගගොඩනැගිලි 

77. (i)  යම් තගොඩනැගිල්ලක් එහි පදිංචිකරුවන් හට තහෝ අන් අයතේ 

ආරක්ෂාවට අන් රායකර බවක් ඇති කර ගන්තන් නම් එම අනතුර 

පහ කිරීම සඳහා එම තගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම, කඩාතහලීම 

තහෝ තවනත් ආකාරයකින් කටයුතු කිරීම පිණිස සුදුසුකම්ලත් රාජය 

ආය නයකින් නිර්තේශයක් ලබාගැනීතමන් පසු එහි අයිතිකරුට 

අධිකාරිය විසින් විධානය කළ හැකියඒ 

 

      (ii)  තගොඩනැගිල්ල ඉවත් කිරීම අයිතිකරු තනොකරන්තන් නම්, ඉවත් 

කිරීතම් බලය අධිකාරිය සතු වන අ ර,   සඳහා වන ඉවත් කිරීතම් 

ගාස්තු අයිතිකරුතගන් අයකර ග යුතු ත . 

 
පාරිසරික පනත 

යටගත්  නියමිත 

වයාපෘති අනුමත කිරීම 

සඳහා වන විධිවිධාන 

78. (i)   පාරිසරික පන  යටතත් “නියමි  වයාපෘති” ආරම්භ කිරීතම්දී වයාපෘති 

අනුම  කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පත් 1993 අංක 

56 දරණ පනතින් සංතශෝධි  1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික 

පනතත් iv  “ඇ” තකොටතස  විධිවිධානවලට අනුකූල විය යුතුයඒ 

 

 

ගිනි ආෙක්ෂාව  79. (1)  සෑම තගොඩනැගිල්ලක්ම එහි පදිංචිකරුවන් සඳහා වැඩි ආරක්ෂාවක් 

සැලසීතම් අදහසින් අදාළ විය හැකි තහෝ අධිකාරිය විසින් නිශ්චි ව 

දක්වනු ලැබිය හැකි ගිනි ආරක්ෂක අවශය ා පිළිපැදිය යුතුයඒ 

 

         (2)  බිම් මහල හා  වත් මහල් තුනකට වැඩි දස තගොඩනැගිලි සහ මහල් 

වර්ගලලතයන් වර්ග මීටර් 400 ඉක්මවන තපොදු තගොඩනැගිලි, 
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පිටු අංක 91 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

කර්මාන් ශාලා තමන්ම ගබඩාද ගිනි නිවීතම් තදපාර් තම්න්තුත  

තහෝ අදාළ පළාත් අධිකාරිය අවශය ත  යැයි තීරණය කරන 

තගොඩනැගිලි ප්රධාන ගිනි නිවීතම් නිලධාරියා විසින් නිර්තේශ කරනු 

ලබන ආරක්ෂක අවශය ා හා අනුකූල විය යුතුයඒ 

 

ෙක්ෂිත 80. යම් ඉඩම් අනුතබදුමකදී, අදාළ ඉඩම තුල මාර්ගයකට, ගඟකට තහෝ යම් ජල 

මූලා්රයකට මායිම්ව පිහිටා තිතබන්තන් නම්, ඉඩම් අනුමැතිතේ අදාළ 

ආය න නියම කර ඇති රක්ෂි යන් සහ නියමයන් පිළිපැදිය යුතුයඒ 

 
ආගමික කටයුතු 81. යම් සථ්ානයක නව ආගමික ස්ථානයක් ඉදිකරන්තන් නම්, ග්රාම නිලධාරී 

මගින් ප්රතේශතේ ජන ාවතේ කැමැත්  ලබාතගන ප්රාතේය ය තල්කම්තේ 

සහතිකයක් සහි ව ඉදිරිපත් කළ යුතුයඒ   

 

ගයෝජිත මාර්ග, වීථි 

ගර් ා හා 

ගගොඩනැගිලි ගර් ා, 

වාහන ගාල් කිරීම හා 

මාර්ගස්ථ වාහන 

පාලනය කිරීම. 

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

තයෝජනාවක් යටතත් පළාත් පාලන ආය නය විසින් අනුම  කරන ලද 

වීථි තර්ඛා හා තගොඩනැගිලි තර්ඛා පළාත් පාලන ආය නතේ පරිපාලන 

සීමාවන් තුළ දපතයෝගී කරග  හැකි වීථි තර්ඛා හා තගොඩනැගිලි තර්ඛා 

වශතයන් සලකනු ලැතේඒ   

• මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අතනකුත් ආය න මගින් සිදු කරන 

මාර්ග පුළුල් කිරීම් සීමාවන් සහ තයෝජනාවන් ලබාතගන,  තමම 

අධිකාරිය මගින් තගොඩනැගිලි සීමාවන් පනවනු ලැතේ.  

 

                         අදාළ බල ප්රතේශය සඳහා වන   සංවර්ධන සැලැස්තම් සඳහන් වීථි     

තර්ඛා හා තගොඩනැගිලි තර්ඛා බලාත්මක වන්තන්යඒ  අධිකාරිය විසින් 

සැලසුම් ප්රතේශය තුල හ, නාගත් වයාපෘතිවලට  ඇතුළත් මාර්ග සඳහා 

තයෝජි  මාර්ග හා තගොඩනැගිලි සීමාව නියම කිරීතම් බලය අධිකාරිය 

සතුයඒ 
 

            (ආ) i. අනුමැතියලත් වීථි තර්ඛා තහෝ තගොඩනැගිලි තර්ඛා තනොමැති 

ප්රතේශවල මායිතම් සිට අඩි 5 ක අවම තගොඩනැගිලි සීමාවක්  

පවත්වාග  යුතුයඒ  

 
 

            (ඇ)  පළලින් මීටර් 1ඒ0 තනොඉක්මවන බැල්කනි, හිරු ආවරණ තහෝ අගු 

හැර කවර තහෝ තගොඩනැගිල්ලක් තගොඩනැගිලි තර්ඛාතවන් සේබට 

තනොවිහිදිය යුතුයඒ  එතහත් එම තර්ඛාව තුළ පාර පළල් කිරීමට 

අවශය අවස්ථාවකදී වන්දි ලබාගැනීමකින් ත ොරව කඩා ඉවත් 
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හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

කිරීමකට එකඟ වූ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමකින් පසු දසින් මීටර් 

තදකක් තනොඉක්මවන වැටකට, මායිම්  ාේපයකට තහෝ වර්ග මීටර් 

5 තනොඉක්මවන ආරක්ෂක කුටියකට ඉඩදිය හැකියඒ 

          (ඈ)   පළාත් අධිකාරිය විසින් අනුම  කළ තහෝ ආඥාවලත්, යම් වීථි 

තර්ඛාවක් තහෝ තගොඩනැගිලි තර්ඛාවක් අධිකාරිතේ පූර්ව 

අනුමැතියකින් ත ොරව තවනස් තනොකළ යුතුයඒ 

 

           (ඉ)   අයිතිකරු අවස්ථානුග  පරිදි පළාත් පාලන ආය නයට තහෝ මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරියට තමම අධිකාරි තදකින් එකක් විසින් තහෝ 

වියදමක් තනොදරා වීථි තර්ඛාව තුළ තහෝ මාර්ග තගොඩනැගිලි සීමාව 

තුළ පිහිටි ඉඩම සේපුවකින් පරි යාග කරන්තන් නම්, අනුම  වීථි 

තර්ඛාවක් සහි ව සංවර්ධන  ැනුම්තපොල සඳහා ඇති ප්රත ශ 

මාර්ගය සීමා නිර්ණය තකොට දැක්වීතම්දී, වීථි තර්ඛාත  සම්පූර්ණ 

පළල පාතර් තභෞතික පළල වශතයන් අවස්ථානුකූලව සැලකිල්ලට 

ගැනීමට අධිකාරියට පුළුවනඒ   

 

       (2) (අ) සංවර්ධන කටයුතු කරතගන යාම සඳහා සංවර්ධන අවසරයක් 

ලබාගැනීතම් පරමාර්ථතයන් අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන සෑම සැලැස්මක්ම රථගාල් කිරීතම් අවශය ා පිළිබඳ 10 වන 

දපතල්ඛනතේ සඳහන් අවශය ා හා අනුකූල විය යුතුයඒ  මීට 

අම රව අධිකාරියට අවශය යැයි හැ තඟන අවස්ථාවක රථවාහන 

ගමනාගමන බලපෑම්  ක්තස රු වාර් ාවක් ඇමුණුම 4 හි සඳහන් 

විස් රවලට අනුකුලව ලබා තදන තලස ඉල්ලා සිටිය හැකියඒ 

 

            (ආ) අනුම  සංවර්ධනය සඳහා අවසර දී ඇති අනුම  රථගාල් කිරීතම් 

හා රථ ගමනාගමනය පාලන නියමයන්ට තවනස්ව කටයුතු කරන 

බවට සැක කරන යම් තගොඩනැගිල්ලකට ඇතුළු වී පරීක්ෂා කිරීතම් 

බලය අධිකාරිය සතුයඒ 

 

           (ඇ) රථ ගාල් කිරීම සඳහා අනුම  ඉඩකඩ එම කාර්යය හැර තවනත් 

කටයුත් කට තයොදා ඇ ැයි  හවුරු කරගනු ලබන අවස්ථාවක එක් 

එක් රථ ගාල් කිරීතම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රුපියල් විසිදහස                   

(රුඒ 20,000) බැගින් වන තස වා ගාස්තුවක් අනුම  කාර්යය සඳහා 

නැව  තයොදන ත ක් අධිකාරිය විසින් දිගින් දිගටම අය කළ යුතුයඒ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 93 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

සැලසුම් සම්පාදනය 

කිරීගමහි නිෙත ගහෝ 

ගගොඩනැගිලි වැඩ හා 

ගවනත් සංවර්ධන 

කටයුතු අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහා ගයොදවනු 

ලබන සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තාගේ 

ො කාරි 

83ඒ අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු විසින්, 

       (අ)  මා විසින් අත්සන් තකොට නීතිතේ 8 එ වගන්තිය යටතත් ඉදිරිපත් 

කළයුතු සැලැස්මක් සම්බන්ධව ලබාදීමට අවශය වන්නාවූ ත ොරතුරු 

එහි අඩංගු යම් විස් රයක් තහෝ ආරංචියක් යට පත් කිරීම තනොතකොට 

හැකි ාත් දුරට නිවැරදිව හා පැහැදිලිව ලබාදිය යුතුයඒ 

      (ආ) නීතිය යටතත් සහු විසින් අත්සන් කරනු ලබන තහෝ ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන සිය සැලසුම් හා පිරිවි ර තමම නියමයන්හි සහ තගොඩනැගිලි 

සඳහා වන ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංග්රහය යටතත් සම්පාදනය කරන ලද 

නියමයක විධිවිධානවලට සහ ගිනි නිවීතම් ප්රධානියා විසින් තදනු ලබන 

යම් විධානයකට අනුකූලවන බවට සහතික විය යුතුයඒ 

 

      (ඇ) සහු විසින් පිළිතයල කරනු ලබන සැලැස්තම් තහෝ සැලසුම්වල 

නැ තහොත් තමම නියමයන් යටතත් සහු විසින් අනයාකාරයකින් වගකිව 

යුතු සියළු තගොඩනැගිලි වැඩ තහෝ තවනත් සංවර්ධන කටයුතු,  වා එම 

සැලසුම් හා සැලසුම්වලට සහ කමිටුව විසින් තදනු ලබන යම් ලිි  

නිතයෝගයකට තහෝ විධානයකට අනුකූලව කරතගන යන්තන් දැයි 

සහතික කර ගැනීතම් පරමාර්ථතයන් අධීක්ෂණය කළයුතු අ ර, 

තගොඩනැගිලි වැඩ සම්පූර්ණ  කිරීතමන් පසුව හා වැඩ කරතගන යනු 

ලබන තගොඩනැගිල්තල් අනුකූල ා සහතිකය නිකුත් කිරීමට තපරාතුව 

සහුතේ අධීක්ෂණ සහතිකය ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ 

 

       (ඈ) අධිකාරිය විසින් විධානය කරනු ලබන්තන් නම්, තමහි පහ  නිශ්චි ව 

සඳහන් තගොඩනැගිලි වැඩ අදාළ ත ලාවන්හිදී තහෝ අදියරවලදී 

තගොඩනැගිලි වැඩවල ප්රගතිය පිළිබඳ වාර් ාව සහ අදාළ වනවිටදී ඊට 

සම්බන්ධ සහතිකද අධිකාරියට  ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ 

i. 20 (i) නියමය ප්රකාර තගොඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීතම්, කරතගන යාතම් 

තහෝ යළි ආරම්භ කිරීතම් අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්වීම අධිකාරියට ඉදිරිපත් 

කරනු ලැබූ  දිතනන් ආරම්භව අවසන්වන සෑම මාස තුනක් අවසානතේ 

කිරීමඒ 
 

ii. අත්තිවාරම සහ බිම් මට්ටමට පහළ තගොඩනැගිල්තල් හැටුම් තකොටස් 

සම්පූර්ණ කරනු ලැබූ පසු සහ බිම් මට්ටමට ඉහළ තගොඩනැගිල්තල් 

හැටුම් තකොටස් හා සම්බන්ධ කවර තහෝ වැඩක් ආරම්භ කිරීමට තපර, 

සටහන් සැලැස්මක් (Record Plan)  සමඟ ප්රගති වාර් ාවක් සහ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 94 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 ැනුම්තපොතලහි කරතගන යනු ලැබ ඇති සියළු ජම්බාර වැඩ පිළිබඳ 

විස් රද, 

iii. තගොඩනැගිල්තල් සියළු හැටුම් තකොටස් සම්පූර්ණ කළපසු, හැටුම් 

තකොටස්වලට සම්බන්ධ සියළු තගොඩනැගිලි වැඩ 13 වන තරගුලාසිය 

යටතත් ඉදිරිපත් කළ විස් රාත්මක හැටුම් සැලසුම් සහ ගණන් 

බැලීම්වලට අනුකූලව සහුතේ / ඇයතේ අධීක්ෂණය යටතත් 

කරතගන යනු ලැබූ බවට සහතිකයක් ඇතුළත් සම්පූර්ණ කිරීතම් 

වාර් ාවක්, 

iv. තගොඩනැගිලි වැඩ සියල්ල සම්පූර්ණ කළ පසු ; 

 v.      තගොඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධතයන් සහුතේ / ඇයතේ තස වය අවසන් 

කරනු ලැබූ විටදී, එතස  අවසන් කිරීතමන් දින  14 ක් ඇතුළ  සහුතේ 

/ ඇයතේ අධීක්ෂණය යටතත් කරතගන යනු ලැබූ සියළු තගොඩනැගිලි 

වැඩ පිළිබඳ සංක්ෂිේ  වාර් ාවක් සහ   බවට සහතිකයක්ද  සහ 

vi. අධිකාරිය විසින් තගොඩනැගිල්තල් පදිංචිවීම සඳහා 54 වන නියමය 

යටතත් අනුකූල ා සහතිකයක් තහෝ  ාවකාලික පදිංචිය සඳහා 56 

වන වගන්තිය යටතත් බලපත්රයක් නිකුත් කිරීමට මත්ත න් 

තගොඩනැගිල්තලහි තහෝ එහි තකොටසක පදිංචිවී නැ තහොත් එය 

ප්රතයෝජනයට ගනු ලැබ ඇතිනම්,   බව අධිකාරියට ලිි ව දැන්විය 

යුතුයඒ 

 

සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා 

ගවනස්වීම 

84ඒ (1) යම් තගොඩනැගිලි වැඩක සැලැස්මක් පිළිතයල කිරීම සඳහා තහෝ එය 

අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා තස වතේ තයොදවනු ලබන නැ තහොත් නිර  

කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා තවනස්වන අවස්ථාවකදී 

සහ එම තවනස්වීම නීතිතේ 8 එ වගන්තිය යටතත් සැලැසම් ඉදිරිපත් 

කිරීතමන් පසු සිදුවන්තන් නම්,   ම තස වා අවසන් කරනු ලබන අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත්නා විසින් එතස  සහුතේ / ඇයතේ තස වය අවසන් 

කරනු ලැබීම පිළිබඳව තස වය අවසන් කිරීතමන් දින 14 ක් ඇතුළ  

අධිකාරියට ලිි ව දැනුම් දිය යුතු අ ර, එම අවසන් කිරීම ක්රියාත්මක 

වන දිනතේ සිට 83 වන නියමතේ (ඇ) තේදය යටතත් තගොඩනැගිලි වැඩ 

අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා වශතයන් තවනත් 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත්ත කු විසින්  සහුතේ / ඇයතේ පත්වීම ගැන 

අධිකාරියට දැනුම් තදනු ලැබ ඇත්නම් මිස යම් තගොඩනැගිලි වැඩක් 

ආරම්භ කිරීම, කරතගන යාම තහෝ යළි ආරම්භ කිරීම තනොකළ යුතුයඒ 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 95 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

          (2) අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා විසින් 1 වන තේදය යටතත්තදනු ලබන 

තස වය අවසන් කිරීතම් නිත දනය, 83 වන නියමතේ (ඈ) තේදතේ (V)  

වන දප තේදයට අනුකූලව  ම සංක්ෂිේ  වාර් ාව හා සහතිකය සමඟ 

ඉදිරිපත් කළයුතුයඒ 

 

සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්නා විසින් 

සිදු කෙන වෙදවල් 

85ඒ   (1)  නීතිය යටතත් යම් සැලැසම්ක් තහෝ පිරිවි ර ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති 

තහෝ නියමයන් යටතත් තගොඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම අවශය 

වන්නා වූ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු විසින් යම් සාධාරණ තහ තුවක් 

තනොමැතිව, 

                (අ)   එම සැලැස්ම තහෝ පිරිවි ර පිළිබඳව නීතිය යටතත් තහෝ තමම 

නියමයන් යටතත් සැපයිය යුතු අදාළ විස් ර තහෝ ප්රවෘත්ති 

දුරර්පණය කරන්තන් නම්, තහෝ එම විස් ර තහෝ ත ොරතුරු 

යටපත් කරන්තන් නම්ද, 

                (ආ)  17 වන නියමතේ (ඈ) තේදතේ සඳහන් පරිදි අධිකාරියට සාවදය 

ප්රගති වාර් ා තහෝ සහතිකපත්ර ඉදිරිපත් කරන්තන් නම්ද, 

                (ඇ) 83 තහෝ 84 වන නියමතේ අඩංගු විධිවිධාන දල්ලංඝනය කරනු 

ලබන්තන් නම් තහෝ   කිසිවක් සමඟ අනුකූල තනොවන්තන් නම්ද, 

                         සහු තහෝ ඇය තමම නියමයන් යටතත් යම් වරදකට වරදකරු විය         

යුතුයඒ 

        (2) තමම නියමය යටතත් යම් වරදකට වරදකරු වන යම්  ැනැත්ත කුට 

අධිකාරියට යම් සංවර්ධන කටයුත් ක් සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම 

 හනම් කරනු ලැබිය හැකඒ 

ගමම සැලසුම් 

කලාපගේ 

දැනටමත් පවතින 

අධිගශගී මාර්ග හා 

ගයෝජිත අධිගශගී 

මාර්ග සඳහා 

ගෙගුලාසි  

 

 86ඒ  තමම අධිකාරිය මගින් නිකුත් කරන ලද  තකොළඹ - කටුනායන අධිත ගී 

මාර්ගය සඳහා 2013ඒ05ඒ30 අංක 05/02/01/18 යටතත් නිකුත් කරන ලද 

සංවර්ධන තරගුලාසි චක්රතල්ඛ අංක  26 ට අනුව  වදුරටත් කටයුතු කළ 

යුතුයඒ  

සැහැල්ලු දුම්රිය 

මාර්ග සඳහා 

ගෙගුලාසි 

87ඒ  සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගයක් වශතයන්  හ, නාගත්  ප්රත ශ මාර්ගයක් තහෝ 

අත්පත් කර ගත් ප්රත ශ මාර්ගයකට මායිම්ව යම් සංවර්ධනයක් සිදුවන්තන් 

නම්, එම  ප්රත ශ මාර්ගය මධයතේ සිට අඩි 50 ක තගොඩනැගිලි සීමාවක් 

නඩත්තු කළ යුතුයඒ   තමම මාර්ගය තදපස සිදුවන සංවර්ධන කටයුතුවල 

ස්වභාවය අනුව අදාළ ආය නවල නිර්තේශය ලබාගැනීම සම්බන්ධතයන් 

සැලසුම් කමිටුව විසින් නියම කරනු ඇ ඒ   
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සූර්යගකෝෂ භාවිත 

ගගොඩනැගිලි  

1. තගොඩනැගිල්ල සඳහා අවශය බලශක්තිය සූර්යතකෝෂ දපතයෝගී කරතගන 

සපයා ගන්තන් නම්, එවැනි සංවර්ධන කටයුතුවලදී 5% ක අම ර තගබිම් 

අනුපා යක් තහෝ බිම් කට්ටි ආවරණ අනුපා යක් යන තදතකන් එකක් 

ලබාදීම සම්බන්ධව තීරණය කිරීතම් බලය අධිකාරිය සතුයඒ  

     
         පැ ලි වහල ම  සූර්යතකෝෂ  සවි කිරීතම්දී එහි දපරිම දස මීටර් 1 ක් ත ඒ  

  
         පුනර්ජනනීය බලශක්ති, ෆයිබර් ප්රකාශන මාර්ග, තපොදු මහජන ාව  කරාය  

වන ස්ථාන, දදයාන හා මංතීරු, සැටලයිට් ඩිසක්්, විතනෝදාස්වාද හා 

ත්රාසජනක දදයාන (Them parks, water parks and adventure parks), 

ගෘහසථ්ාගාර (Stadiums) සඳහා සැලසුම් කමිටුව මගින් ලබාතදනු ලබන  

නියම ා අනුව කටයුතු කළ යුතුයඒ  

 

VII  වන ගකොටස 

3.7 අර්ථ නිරූපනය 

 

තමම නියමයන්හිදී පද සම්බන්ධය අනුව අන් අර්ථයක් අවශය තනොවන්තන් නම් ; 

“කුලී නිවස”  යන්තනන් 1973 අංක 11 දරණ කුලී නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතිතේ අර්ථ දක්වා ඇති 

 කකයක් අදහස් ත ඒ 

 

“පිළිගත් වයවහාෙ සං්රහය”  යන්තනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පිළිග  හැකි සංග්රහ ප්රමිති 

තහෝ දපතදස් සංග්රහයන් අදහස් ත ඒ 

 

“ප්රගශය මාර්ගය”   යන්තනන් මහජන ාවට මාර්ග අයිතිය ඇ ද, නැ ද තගොඩනැගිල්ලකට තහෝ 

තවනත් පරි්රයකට ප්රත ශවීතම් මාර්ගයක් වශතයන් ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන යම් වීදියක් අදහස ්

ත ඒ 

 

“වා සමනය”   යන්තනන් වායුසමනයට භාජනය වූ ඉඩකතඩහි අවශය ාව ඉටුවන  පරිදි එහි 

දෂ්ණත්වය, ආර්ද්ර ාවය, පිරිසිදු බව, වයාේතිය හා චලනය එකවිටම පාලනය කළ හැකි පරිදි 

වා ය ප්රතිකාර්යනය කිරීතම් ක්රියාවලිය අදහස්ත ඒ 

 

“වාතය ගවනස්වීම”   යන්තනන් යම් ඉඩකඩකට එහි ඝනලලය අනුව ඊට සව්භාවික තහෝ යාන්ත්රික 

මාර්ගවලින් ඇතුළුවන හා ඉන් පිටවන වා තේ අනුපා ය අදහස්ත ඒ 

 

“වා ළිඳ”  යන්තනන් ස්වභාවික ආතලෝකය හා සංවා නය ලබාගැනීම සඳහා තගොඩනැගිල්ල තුළ තහෝ 

ඉන් පිට  ඇති අහසට නිරාවරණය වූ යම් ඉඩකඩක් අදහස්ත ඒ    තගොඩනැගිල්තලන් පිට  යනු, 

එම බිම් කට්ටිය තුළ පිහිටි එවැනි තගොඩනැගිලිවල එක් මුහුණ කින් තහෝ කිහිපයකින් 
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නැ තහොත් එම බිම් කට්ටිතේ එක් මායිමකින් තහෝ වැඩි ගණනකින් වටවූ ඉඩකඩකිඒ 

 

 “සංගයෝධන සැලැස්ම”  යන්තනන්  තගොඩනැගිල්ලක අනුම  සැලැස්තම් තහෝ පදිංචිය සඳහා 

අනුකූල ා සහතිකයක් නිකුත් තනොකළ යම් ඉඩම් දප තබදීමක්, යම් තලසකින් තවනස්වීමක් 

තපන්වන සැලැස්මක් තහෝ ඊට කරන ලද සංතශෝධනයක් තහෝ එකතු කිරීමක් යන්න අදහස්ත ඒ 

 

“අනුමත කළ”  යන්තනන්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් තහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් පවරන ලද බලය යටතත් අදාළ පළාත් පාලන ආය නය විසින් කරන ලද අනුම  කිරීම 

අදහස්ත ඒ 

 

“කාලීන අවසෙ පත්රය මත අනුමත කළ”  යන්තනන් එවැනි අනුමැතියක් දීතම්දී නිකුත් කරන ලද 

අවසර පත්රතේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් තහෝ පළාත් පාලන ආය නය විසින් 

නිශ්චි ව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි සීමාසහි  කාලය සඳහා අනුම  කිරීමක් අදහස්ත ඒ 

 

“අනුමත කළ සැලැස්ම”  යන්තනන් නීතියට තහෝ නියමයන්ට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් තහෝ පළාත් පාලන ආය නය විසින් අනුම  කරන ලද තගොඩනැගිල්ලක තහෝ යම් 

තගොඩනැගිලි කාර්යයක තහෝ යම් ඉඩම් දප තබදීමක සැලසුමක් අදහස්ත ඒ 

 

“අධිකාරිය”  යන්තනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අදහස ්වන අ ර, ඊට තමම නියමයන් මගින් 

පවරනු ලැබූ බල ල, කාර්යයන් සහ රාජකාරි සාමානයතයන් තහෝ විතශ ෂතයන් ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා කළමණාකරණ මණ්ඩලතේ අනුමැතිය සහි ව සභාපති විසින් බලය තදනු ලැබූ යම් 

අධිකාරියක් තහෝ නිලධාරිතයකුද ඇතුළත්ත ඒ 

“බැල්කනිය”  යන්තනන් තගොඩනැගිල්ලක බාහිර බිත්තිතේ පිට  බිත්තිතයන් සේබට යන තලස 

තගොඩනැගිල්තල් පිට ට පිහිටි කුළුණ තහෝ කැන්ටි ලිවර් මගින් දරා සිටින යම් ත දිකාවක්, 

තබොකු ජතන්ලයක් තහෝ තවනත් සමාන ඉදිකිරීමක් අදහස්ත ඒ 

         දපරිම මීටර් 1.2 ක් දක්වා පිට  බිත්තිතයන් සේබට ඉදිකළ හැකි අ ර, එයට වඩා වැඩිවන්තන් 

නම්,  මුළු තගබිම් ප්රමාණය සඳහා සම්පූර්ණ බැල්කනි ප්රතේශයම ගණනය කළයුතු ත . 

 

“ මුළු ගගබිම් ප්රමාණය” යන්තනන් තම් සඳහා භූමිය ම  හා භූමිය යට සිදුකරනු ලබන සියළුම 

ඉදිකිරීම්වලට අදාළ තගබිම්  ප්රමාණයන් ඇතුළත් ත .  වාහන නැවතුම් සඳහා තවන් කරන ලද 

මහල්වල වර්ග ප්රමාණයන් හා යාන්ත්රික වාහන නැවතුම් ස්ථාන සඳහා සපයනු ලබන රාක්කවල 

(Stacks) වර්ග ප්රමාණයන්ද තමයට ඇතුළත් ත ඒ 

 

“බිම් මහල”  යන්තනන් තගපළට යාව පිහිටි ප්රත ශ මාර්ගය මට්ටමට ඉ ාම ආසන්න දසකින් යුත් 

මහල යන්තනන් අදහස්ත ඒ  මාර්ග තදකක් තහෝ වැඩි ප්රමාණයක්      යාබද ව පිහිටි විට 

තගොඩනැගිල්ලට ප්රත ශය ලබන ප්රධාන තදොරටුව පිහිටි මහලට ආසන්න ම දසකින් පිහිටි මහල 
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පිටු අංක 98 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

යන්තනන් අදහස්ත ඒ  

 

“පතුල් මහල”  යන්තනන් සම්පූර්ණතයන් තහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් මහතල් සිට සහ ඉඩතම් 

මායිම්වල සිට මීටර් 1ඒ5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද තහෝ සැලසුම් කරන ලද  මහලකිඒ 

 

          බිම් මට්ටතම් සිට 1/3 තකොටසක් තපොළතවන් මතුපිට තිතබන අවස්ථාවක එම පතුල් මහල 

භාවි යන් සඳහා තයොදාග  හැකි අ ර, එහි අවම දස පහ  සඳහන් පරිදි ත ඒ 

i. වාණිජ, කාර්යාල      -    අවම දස මීටර් 3 

ii. පතුල් මහල සම්පූර්ණතයන් බිම් මට්ටතමන් පහළ ඇති විට එහි භාවි යන් වන්තන් ගබඩා 

පහසුකම්, වාහන නැවතුම් හා අතනකුත් දපතයෝගි ා තස වාවන් සඳහා අවම දස මීටර්       

2ඒ6 ක් ත ඒ  

 පතුල් මහල ඉහ  භාවි යන්ට හැර තවනත් භාවි යන් සඳහා තයොදා ගන්තන් නම්,            

  සඳහා අධිකාරිය නියම කරනු ලබන තකොන්තේසි හා නියමයන්ට අනුකූලව නිර්තේශයන් 

ලබාග  යුතුයඒ  

 

“අතෙමැදි මහල”  යන්තනන් ආසන්නම පහ  මහල් වර්ගලලතයන් 50% ක් දක්වා ඉඩ දිය හැකි 

අ ර, ඉහළට හා පහළට අවම වශතයන් මීටර්. 2.5 ක අවකාශයක් පවත්වා ග යුතු අ ර, එයට 

වන ප්රත ශකත්වය ආසන්නම පහල මහතලන්ම පමණක් විය යුතුය. එම මහතලන් ඉහළ 

මහලකට එක එල්තල් ප්රත ශකත්වය ලබාග  තනොහැක. 

 

“පැතලි වහල”   යන්තනන් පඩිතපල මගින් ප්රත ශය ලබාතගන යම් කටයුත් කට තයොදා ගන්තන් නම් 

මුළු තගබිම්  ප්රමාණය සඳහා ගණනය කරනු ලැතේ. (තස වා පහසුකම් හැර) 

 

“වාහන නැවතුම් මහල”   යන්ගනන්  එම මහතල් මුළු තගබිම් ප්රමාණතයන් අවම වශතයන් 70%ක් 

වත් වාහන නැවතුම් සඳහා තවන් කළයුතු අ ර, එක් වැසිකිළි පහසුකමක්, ට්රාන්ස්තපෝමර් 

කාමරය, ආරක්ෂක කුටියක්, රියදුරු විත ක ස්ථානයක් සඳහා අවසර ලබාදිය හැකිය. 

 

“මායිම් බිත්තිය”  යන්තනන් යම් ඉඩම් කට්ටියක්    වත් යාබද ඉඩම් කට්ටියකින් තවන් කිරීතම් 

පරමාර්ථතයන් එහි මායිම් තර්ඛාව ම  තහෝ එහි දිගට තගොඩනගන ලද යම් බිත්තියක්, වට 

කිරීමක් තහෝ ආවරණයක් අදහස්ත ඒ 

 

“අඳ බිත්තිය”  යන්තනන්  පරාවර් නීය ද්රවයවලින් තහෝ විවරවලින් ත ොර, ඉදිකරන ලද ඝන 

බිත්තියක් අදහස්ත ඒ 

 

“ගගොඩනැගිල්ල”  යන්නට නිවසක් ආශ්රි  මඩුවක්, ඉස් ාලයක්, වැසිකිළියක්, මඩුවක්, ගුදමක්  තහෝ 
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පිටු අංක 99 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

තපදතර්රු ගතඩොල්, මැටි, දැව, කළු ගල් තහෝ තවනත් ස්ථිර ද්රවයවලින්  නන ලද යම් ඉදිකිරීමක් 

ඇතුළත්ත ඒ 

 

“ගගොඩනැගිලි වහුන්නොව”  යන්තනන් පිටතින් එන  ාප ශක්තිය සංවහනය කළ හැකි  වා සැකසුම් 

ඉඩකඩ ආවෘ  තකතරන තගොඩනැගිල්ලක මූලිකාංග අදහස්ත ඒ 

 

“ගගොඩනැගිලි ගර් ාව”  යන්තනන් තගොඩනැගිල්ලක් පුළුල් කිරීම සඳහා අවසර තදනු ලබන ඉම 
අදහස්ත ඒ 

 

“වයාපාරික පරිශ්රය”  යන්තනන් ලාභ ඉපයීතම් අභිප්රාතයන් වයාපාරයක් කරතගන යාම සඳහා සැලසුම් 

කරන ලද,  අනුවර් නය කරන ලද තහෝ පාවිච්චි කරන ලද තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි  

තකොටසක් අදහස්ත ඒ 

 

“සභාපති”  යන්තනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ සභාපති අදහස්ත ඒ 

 

“වෙලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී”  යන්තනන් වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්යක වර්ගය යටතත් 1996 අංක 14 

දරණ     ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්යක ආය න සංතශෝධි  පන  යටතත් සථ්ාපි  ගෘහ 

නිර්මාණ ශිල්යකන් ලියාපදිංචි කිරීතම් මණ්ඩලතේ ලියාපදිංචි වූ  ැනැත්ත කු විය යුතුයඒ 

 

“ගගොඩනැගිලි සඳහා ගිනි පූර්වාෙක්ෂක සං්රහය”  යන්තනන් අංක අයි සී ටී   ඩී/ඩී ඊ වී/14 දරණ 

ප්රකාශනය මගින් ප්රසිේධ කරන ලද තගොඩනැගිලි ගිනි නිවීම පිළිබඳ පූර්වාරක්ෂක සංග්රහය තහෝ 

තකොළඹ  ගිනි නිවීම් පිළිබඳ තදපාර් තම්න්තුව විසින් ප්රසිේධ කරන ලද ගිනි නිවීම් පිළිබඳ 

තවනත් නියමයන්ද අදහසත් ඒ 

 

“කුළුණට සාගප්ක්ෂ හැටුම් වාගන්  ගහෝ වැෙගැන්වූ ගකොන්ක්රීටය”  යන්තනන් දික් අතින් සිදුවන 

සම්යකඩනයටත්, එවැනි සම්යකඩනයකින් ඇති තකතරන නැවීතම් ක්රියාවටත් ප්රතිතරෝධාත්මකව යම් 

භාරයක් දරා සිටින හා සම්තප්ර ෂණය තකතරන යම් ඉදිකිරීමක තකොටසක් අදහස්ත ඒ 

 

“පූර්ණ බලධාරියා”  යන්තනහි සැලසුම්කරණය අධිකාරිතයහි සපයා ඇති තත්රුම ඇත්තත්යඒ 

 

“ගකොන්ක්රීට්”  යන්තනහි ශ්රී ලංකා ඉංජිතන්රුවන්තේ ආය නය විසින් පිළිගන්නා ලද වයාවහාර 

සංග්රහතයහි සපයා ඇති අර්ථයම තිබිය යුතුයඒ 

 

“ඉදිකිරීම”  යන්තනන් තගොඩනැගීම,  නවා නියම  ැන්හි පිහිටුවීම තමන්ම යළි ඉදිකිරීම, යළි 

තගොඩනැගීම, යළි නියම  ැන්හි  යළි පිහිටුවීමද ඇතුළත් ත ඒ 

 

“හෙස් බිත්තිය”  යන්තනන් පාර්ශව බිත්තියක්, බාහිර බිත්තියක් නිශ්චි  දිගු ප්රමාණයන්ට තබ දන 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 100 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

අභයන් ර බිත්තියක් අදහස්ත ඒ 

 

“නිතය භාෙය ගහෝ නිතය පැටවුම”  යන්තනන් සියළු බිත්තිවල, මහල්වල, වහලවල, තවනස් කිරීම්වල 

සහ අතනක් සමාන සථ්ිර තගොඩනැගිලිවල බර අදහස්ත ඒ 

“ආබශධ ගගොඩනැගිල්ල”  යන්තනන් පදිංචිවීතම් පරමාර්ථය සඳහා ප්රතයෝජනයට ගන්නා ලද තහෝ 

ප්රතයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කළ අනුහුරු කළ තහෝ සැලසුම් කළ තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි 

තකොටසක් අදහස් වන අ ර,  එය ස්ව-සංයුක්   කකයකිඒ 

 

“සංවර්ධකයා”  යන්තනන් සංවර්ධන කාර්යය කරතගන යන  ැනැත් ා අදහස්ත ඒ 

 

“සංවර්ධන කාර්යය”  යන්නට නීතිතයහි සපයා ඇති අර්ථයම ඇත්තත්යඒ 

 

“වාසස්ථාන නිවස”  නැ තහොත් “වාසස්ථාන ඒකකය”  යන්තනන් නිදහස්ව විසීතම්, ඉවුම් පිහුම් 

කිරීතම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහි  ස්ව-සංයුක්   කකයකින් යුත් කාමරයක් තහෝ 

කාමර කිහිපයක් අයත් තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක් අදහස්ත ඒ 

 

“පුණාලය”  යන්තනන් වා ය තගනයාම සඳහා ඇති මාර්ගයක් අදහස්ත ඒ 

 

“පුණාල මග”  යන්තනන් ඇතලන හා පරිවරණ ද්රවය ආතල්පය හා පටලය ඇතුළත්ව පුණාල අවාන් 

ආවරණය තහෝ පුණාල පූරි යක ඇතුල්පස තපෝරුව අදහස්ත ඒ 

 

“පවත්නා බිම් කට්ටිය”  යන්තනන් තමම නියමය ක්රියාත්මක වීමට තපරාතුව පැවති වරිපනම් 

අංකයක් තහෝ මිනුම් සැලැස්මක් සහි  තහෝ ප්රාතේය ය අධිකාරියක් විසින් බිම් කට්ටියක් 

වශතයන් හ, නාගනු ලැබූ බිම් කට්ටියක් අදහස්ත ඒ 

 

“බාහිෙ බිත්තිය”  යන්තනන්  වත් තගොඩනැගිල්ලක බිත්තියකට යාව තිබිය හැකි වුවත් තවන් 

කිරීතම් බිත්තියක් තනොවන තගොඩනැගිල්ලක පිට  බිත්තියක් තහෝ සිරස් ආවෘ යක් අදහස ්

ත ඒ 

 

“ෆැක්ටරිය”  යන්තනන් ; 

          (අ)  යම් තදයක්, තවළඳ ද්රවයයක් තහෝ නිෂ්පාදනයක් තහෝ එහි තකොටසක් සෑදීමට තහෝ 

 

          (ආ) යම් තදයක්, තවළද ද්රවයයක් තහෝ නිෂ්පාදනයක් තහෝ එහි තකොටසක් තවනස් කිරීමට, 

අළුත්වැඩියා කිරීමට, සැරසීමට, නිම කිරීමට, පිරිසිදු කිරීමට, තස දීමට තහෝ තවන් කිරීමට 

තහෝ බිඳ තහලීමට තහෝ 

 

          (ඇ)  යම් තදයක්, තවළද ද්රවයයක්, නිෂ්පාදනයක් තහෝ එහි තකොටසක්, විකිීජම සඳහා  



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 101 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

අනුහුරු කිරීමට තහෝ එකලස් කිරීමට සැලසුම් කළ, තයොදාගත් තහෝ ප්රතයෝජනයට ගත් 

තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක් අදහස්ත ඒ 

 

 

“මහල් නිවස”  යන්තනන් මුළුමනින්ම තහෝ ප්රධාන වශතයන්  නි පවුලක මනුෂය වාසය සඳහා 

ප්රතයෝජනයට ගත්, ඉදිකරන ලද තහෝ අනුහුරු කළ මුළු ැන්තගයක්, වැසිකිළියක්, නාන 

කාමරයක්  තහෝ දිය වැසිකිළියක් අඩංගු තවන් කරන ලද වාසස්ථානයක් අදහස්ත ඒ  තවන් 

කළ එම වාසස්ථානය තුළ එවැනි වාසස්ථාන තදකක් තහෝ වැඩි ගණනක් සිරස්ව සම්බන්ධ 

කරන ලද තගොඩනැගිල්ලක අඩංගු විය යුතුයඒ 

 

“සුනමය සම්බන්ධකය”  යන්තනන් අස්   කක, නිස්සාකාර  කක සහ සමැසි සම්බන්ධ තකතරන 

සංවෘ  පුණාලතේ තකළවර සම්බන්ධනය අදහස්ත ඒ 

 

“ ල ගැලීම් මට්ටම”  යන්තනන් තමම නියමයන්තේ පරමාර්ථය  කා වාරිමාර්ග තදපාර් තම්න්තුව 

තහෝ       ශ්රී ලංකා ඉඩම් තගොඩකිරීතම් හා සංවර්ධනය කිරීතම් සංස්ථාව විසින් යම් ප්රතේශයක් 

තවනුතවන් නිශ්චි  වශතයන් නියම කරන ලද ජල ගැලීම් මට්ටම අදහස්ත ඒ 

 

“මහල”  යන්තනන් තසොල්දරයක මතුපිට බවට පත්වන තිරස් ත දිකාව සහ යම්  ැලිස්ස පුවරුවක්,  

ලී, ගල්, තකොන්ක්රීට්, වාතන් තහෝ එම ත දිකාව හා සම්බන්ධවන තහෝ එහි තකොටසක් වන 

තවනත් ද්රවයයද ඇතුළත්ත ඒ 

 

“මහල් වර්ගඵලය”  යන්තනන් බාහිර බිත්තිවල බාහිර මුහුණත්වල සිට තහෝ තගොඩනැගිලි තදකක් 

තවන් තකතරන තපොදු බිත්තියකදී නම්, එම බිත්තිතේ මධය තර්ඛාත  සිට මනින ලද යම් 

තගොඩනැගිල්ලක මහලක තිරස් වර්ගලලය අදහස ් වන අ ර, ඊට  පළලින් මීටර් 1ඒ0 

ඉක්මවන සියළු වහල තනරුම්ද, බැල්කනිද, වහලක් අයත්වන සහ වැසිය හැකි සියළු 

ප්රතේශයද ඇතුළත්ත ඒ 

 

“දළ මහල් බිම”  යන්නට යම් තගොඩනැගිල්ලක සෑම මහලකම මුළු මහල් බිම් ප්රමාණය අදහස්ත ඒ 

 

“අඩිතාලම”  යන්තනන් තගොඩනැගිල්ලක බර තගොඩනැගිල්තල් අත්තිවාරමට තහෝ ජම්බාරවලට 

පවරනු ලබන ඉදිකිරීම අදහස්ත ඒ 

 

“මහල් වර්ගඵල අනුපාතය”  යන්තනන් බිම් කට්ටිතේ වර්ගලලතයන් තබදනු ලැබූ බිම් කට්ටිතේ 

පිහිටි සියළු තගොඩනැගිලිවල දළ මහල් වර්ගලලය අදහස්ත ඒ 

 

“පියමග”  යන්නට යම් වීදියකට පැත් ක ඇති පියමගක් තහෝ ආලින්ද මගක් ඇතුළත්යඒ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 102 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 

“අත්තිවාෙම”  යන්තනන් තගොඩනැගිල්ලක බර තපොතළොවට සම්තප්ර ෂණය තකතරන හා 

තගොඩනැගිල්ල හා සෘජුව සප්ර්ශ වන තගොඩනැගිල්තල් අඩි ාලම්වලට ක්ෂණිකවම පහළින් 

පිහිටි ඉදිකිරීතම් තකොටසක් අදහස්ත ඒ 

 

“පිරිසිදු වාතය”  යන්තනන් තසෞමය එළිමහන් වා ය අදහස් වන අ ර, එය යාන්ත්රික පිරිය  

ආදිතයන් නිකුත් තකතරන දුර්ගන්ධතයන්, දුමින්, පිතයදුමින්, දුමාරතයන් අපිරිසිදු තනොවිය 

යුතුයඒ 

 

“ගො ය”  යන්තනන් තමෝටර් වාහනවලට ආවරණය සලසන තහෝ  වා න ර කර  ැබීම සඳහා 

ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක් අදහස්ත ඒ 

 

“ගුදම”  යන්තනන් කරතගන යනු ලබන තවළඳාමකට තහෝ වයාපාරයකට සම්බන්ධ එතහත් 

විකිීජම සඳහා තනොවන භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ, අනුහුරු කළ තහෝ 

ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක් අදහස්ත ඒ 

 

“භූ ගසොල්දෙය”  යන්තනන් තගොඩනැගිල්තල් ඉදිරිපතසහිදී පිටතින් ස්වභාවික භූමිය මතින් තහෝ ඉන් 

ඉහළින් තසොල්දරයකට ප්රත ශයක් ඇති තගොඩනැගිල්ලක තසොල්දරයක් අදහස්ත ඒ 

 

“උස”  යන්තනන් ; 
          (අ)   කාමරයක් සම්බන්ධතයන් වූ විට නිමි මහල් මට්ටම සහ සීලිතම් යටි පැත්  අ ර මනින 

ලද සිරස් දුර අදහස්ත ඒ 

  
          (ආ)  යම් තසොල්දරයක් සම්බන්ධතයන් වූ විට, ඉහළ මතුපිට හා සමගම ඇති මහතල් මනින 

ලද සිරස් දුර අදහස්ත ඒ 

 

          (ඇ)  බිත්තියක් සම්බන්ධතයන් වූ විට, ඉහළ පාමුල සිට එහි ඉහළම තකොටස දක්වාත්, 

කුරුංචිය සම්බන්ධතයන් වූ විට, කුරුංචි දතස  අඩක් දක්වාත් මනින ලද සිරස් දුර 

අදහස්ත ඒ 

 

          (ඈ) තගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධතයන් වූ විට, භූමිතේ සමාන සථ්ානයක සිට එහි ඉහළම 

තකොටස දක්වා මනින ලද සිරස් දස අදහස්ත ඒ  

 

“වාසය කළ හැකි කාමෙය”  යනු වර්ග මීටර් 8ඒ0 ප්රමාණයකට තනොඅඩු කාමරයකිඒ  එතහත් ඊට නාන 

කාමරයක්, දිය වැසිකිළියක්, විවෘ  ආලින්දයක්, දස් ලයක් තහෝ ගරාජයක් ඇතුළත් 

තනොත ඒ 

 

“ගෙෝහල”  යනු තරෝගීන්ට, දුබලයන්ට, වයස්ග වූවන්ට, සුවවන තහෝ ගර්භනී මා ාවන්ට දවටැන් 

තහෝ ප්රතිකාර කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ අනුහුරු කළ තහෝ  ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 103 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ තකොටසක් අදහස්ත ඒ 

 

“ගහෝටලය”  යන්තනන් මහජනයා සඳහා ආහාරපාන සැපයීතම් වැඩපිළිතවලක් ඇ ද, නැ ද, ලාභ 

ලැබීම අරමුණු තකොට තගන පුේගලයන්ට ඉඩකඩ සැපයීම සඳහා විතශ ෂතයන් 

සැලසුම්තකොට තගොඩනගන ලද නැ තහොත් අනුහුරු කරන ලද තගොඩනැගිල්ලක් අදහස්ත ඒ 

 

“නිවාස ඉඩකඩ”  යන්නට මානව වාසස්ථානයක් සඳහා හා වයාපාරික පරි්රයක් වශතයන් 

මුළුමනින්ම තහෝ ප්රධාන වශතයන් තගොඩනගන ලද තහෝ අනුහුරු කරන ලද තගොඩනැගිල්ලක් 

තහෝ තගයක් ඇතුළත්ත ඒ 

 

“නිවාස සංකීර්ණය”  යන්තනන් සංවර්ධන ස්ථානයක ස්ථිර තපොදු භුක්තිය ඇති නිවාස  කක 

සමූහයක් අදහස්ත ඒ  ඊට  ට්ටු නිවාස තේළිද ඇතුළත්යඒ 

 

“කර්මාන්ත ගගොඩනැගිල්ල ”  යන්නට ෆැක්ටරි, කම්හල් සහ ගුදම්ද ඇතුළත් තවයිඒ 

 

“නීතිය”  යන්තනන් 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිය සහ එහි සංතශෝධි  

අදහස්ත ඒ 

 

“බලයලත් මිනින්ගදෝරු හා මට්ටම්කරු”  යන්තනන් ශ්රී ලංකාත  මැනුම්පති විසින් වෘත්තිතේ 

නියැලීම සඳහා බලය තදනු ලැබූ  ැනැත්ත කු අදහස්ත ඒ 

 

“භාෙය දෙණ බිත්තිය”  යන්තනන් එහිම බරට අම රව යම් භාරයකට රුකුල් තදන බිත්තියක් 

අදහස්ත ඒ 

“පළාත් අධිකාරිය”  යන්තනහි නීතිතේ සඳහන් අර්ථයම ඇත්තත්යඒ 

 

“බිම් කට්ටිය”  යන්න ඉඩමක් සම්බන්ධතයන් වූ විට, යම් ඉඩම එක්  නි  ැනැත්ත කුට තහෝ සම 

අයිතිකරුවන් පිරිසකට තහෝ අයිතිවන අවස්ථාවකදී මායිම් සලකුණු මගින් සීමා කළ තහෝ 

මායිම් බිත්ති මගින් තහෝ වැටවල් මගින් වටකළ එතමන්ම පළාත් අධිකාරි විසින් අනුම  

කරනු ලැබූ ඉඩමක් අදහසත් ඒ 

 

“පවත්වාගගන යන ලදි”  යන්තනන් කාර්යක්ෂමව හා නිසි ක්රියාකාරී  ත්ත්වයකින් තමන්ම මනා 

අළුත්වැඩියාවකින්  පවත්වාතගන යාම අදහස්ත ඒ 

 

“උළුවම”  යන්තනන් ගතඩොල්, ගල් කුහර තහෝ ඝන තකොන්ක්රීට් ගල්, කළු ගල් තහෝ තවනත් සමාන 

තගොඩනැගිලි ද්රවය තහෝ  වා එකට එක් තකොට අනුබේධ කිරීමක් තහෝ බදාමයකට පත් 

කිරීමක් අදහස්ත ඒ 

 

“යාන්ත්රික සංවාතනය”  යන්තනන් යාන්ත්රික මාර්ගවලින් තහෝ දපක්රම මගින් තගොඩනැගිල්ලකට 
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පිටු අංක 104 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

තහෝ එහි තකොටසකට වා ය සැපයීතම් තහෝ ඉන් ඉවත් කිරීතම් ක්රියාවලිය අදහස්ත ඒ 

 

“ස්වභාවික සංවාතනය”  යන්තනන්  පිට  සුළං නිසා සහ දෂ්ණත්වය තහෝ තගොඩනැගිල්තල් 

ඇතුළ  හා පිට  අ ර වාෂ්ප යකඩන තවනස්කම් (නැ තහොත් තදකම) නිසා ඇතිවන සංවහන 

බලපෑතමන් තගොඩනැගිල්ලක ජතනල් සහ විවර මගින් තගොඩනැගිල්ලකට පිටතින් වා ය 

සැපයීමක් තහෝ තගොඩනැගිල්ලක් ඇතුළතින් වා ය ඉවත් කිරීමක් අදහස්ත ඒ 

“පදිංචි පිරිගසේ බෙ”  යනු  තගොඩනැගිල්ලක තහෝ එහි තකොටසක පදිංචි පිරිතස  බර යනුතවන් අදහස් 

කරන්තන් යම් ත ලාවක තගොඩනැගිල්තල් තහෝ එහි තකොටසක පදිංචි සම්පූර්ණ 

 ැනැත් න්තේ බරයිඒ 

 

“අයිතිකරු” යන්තනන් පළාත් අධිකාරිතේ වරිපනම් ලියාපදිංචි කාර්යාලතේ නම ලියාපදිංචිවී ඇති 

 ැනැත් ා  අදහස්ත ඒ 

 

“කාර්යාලය”  යන්තනන් කාර්යාලීය පරමාර්ථයන්  කා තහෝ පරිපාලන ලිපිකරු වැඩ, තපොත් 

 ැබීම, ගණන්  ැබීම, ඇඳීම, සංස්කරණ වැඩ තහෝ බැංකුකරණ පරමාර්ථ සඳහා තයොදාගනු 

ලබන තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක් අදහස්ත ඒ 

 

“ ගන්ල බිත්තිය”  යන්තනන් කුළුණු හා කණු  අ ර රාමු නිර්මාණයකින් තගොඩනගන ලද 

මුළුමනින්ම එක් එක්  ට්ටුත දී ආධාරක ලබන භාරය තනොදරන බිත්තියක් අදහසත් ඒ 

 

“තාප්පය”  යන්තනන්  බැල්කනියක තහෝ ආලින්දයක මායිමක් ම  ඉදිකළ මිටි බිත්තියක් 

අදහස්ත ඒ 

 
 

“ගවන් කිරීම”  යන්තනන් තගොඩනැගිල්ලක් තුළ ඇති ඉඩකඩ අනුතබදීමක් සඳහා ගල් දැව තහෝ 

ේලාස්ටික්  හඩු නැ තහොත් තවනත් සමාන ද්රවයයක් ප්රතයෝජනයට ගනිමින් සාදන ලද 

 ාවකාලික තහෝ පහසුතවන් ඉවත් කළ හැකි සිරස් ඉදිකිරීමක් අදහස්ත ඒ 

 

“පාර්යව බිත්තිය”  යනු විවිධ අයිතිකරුවන්ට අයත් තහෝ විවිධ  ැනැත් න්තේ පදිංචිය සඳහා 

අරමුණු කරන ලද යාබද තගොඩනැගිලිවල, ඉඩම්වල තහෝ යම් තගොඩනැගිල්ලක තකොටසක් 

තවන් කිරීම සඳහා තගොඩනැගිල්ලක තකොටසක් වන්නාවූද, ප්රතයෝජනයට ගැනීමට අදහස ්

කරන්නාවූද, එම තගොඩනැගිල්තල් දසට හා දිගට අනුව ඉදිකරන ලද බිත්තියක් අදහස්ත ඒ 

 

“ආබාධිත තැනැත්තා”  යන්තනන් යම්  ැනැත්ත කු සහජතයන්ම තනොවූවද,  මාතේ ශාරීරික තහෝ 

මානසික හැකියාවන්තේ අඩුවක් නිසා ජීවන අවස්ථා මුළුමනින්ම තහෝ අර්ධ වශතයන් සපුරා 

ගැනීමට තනොහැකි  ැනැත්ත කු අදහස්ත ඒ 

 

“මහ න පූ නීය ස්ථානය”  යන්තනන් පල්ලියක්, තේව මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්ලියක්, පන්සලක් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 105 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

වශතයන් නිශ්චි ව දක්වා සීමා තකොට ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන තහෝ ප්රතයෝජනයට ගැනීම 

සඳහා ඉදිකරන ලද තහෝ අනුහුරු කරන ලද තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ සාමානය වශතයන්  තහෝ 

ඉඳහිට වුවද මහජන වන්දනාමාන තහෝ ආගමික දත්සව පවත්වනු ලබන තවනත් සථ්ානයක් 

අදහස්ත ඒ 

“සැලසුම්කෙණ කමිටුව”  යන්තනන් නීතිතේ “8 ආ (1)” වගන්තිය යටතත් පත් කරන ලද කමිටුව 

අදහස්ත ඒ 

“බිම් කැබලි ආවෙණ පථය” යන්තනන් තගොඩනැගිල්ල පිහිටි බිම් කැබැල්තල් මුළු බිම් ප්රමාණයට 

සාතේක්ෂ තගොඩනැගිල්තල් මුළු පාකඩ ප්රතේශතේ ප්රතිශ ය අදහස්ත ඒ  පළලින් මීටරය 

ඉක්මවන තනරුම් තහෝ බැල්කනි අයත් තගොඩනැගිලි තහෝ එහි තකොටසක් අයත් තගොඩනැගිලි 

සම්බන්ධතයන් වූ විට බිම් කැබලි ආවරණ පථය ගණනය කිරීතම්දී එවැනි අතිතර්ක වර්ග 

ප්රමාණයන්ද ඇතුළත් කළ යුතුයඒ 

 

“ගපොදු ගගොඩනැගිල්ල”  යන්තනන් පල්ලියක්, තද  මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්ලියක්, පන්සලක් තහෝ 

තවනත් තපොදු පූජනීය ස්ථානයක් තහෝ ආගමික දත්සව පවත්වනු ලබන ස්ථානයක් තනොවන, 

සාේපුවක්, කාර්යාලයක්, තරෝහලක් තහෝ මහජන නිතක් න ස්ථානයක් වශතයන් පාවිච්චි 

කරනු ලබන තහෝ ඉදිකරන ලද තහෝ පාවිච්චියට ගැනීම සඳහා අනුහුරු කරන ලද 

තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක්  අදහස්ත ඒ  
 

 

“ගපොදු වීදිය”  යන්තනන් මහජනයාට   මතින් ගමන් කිරීම සඳහා මාර්ග අයිතිය ඇති හා යම් 

නීතියක් යටතත් තහෝ යම් නීතියක් ක්රියාත්මක කිරීතමන් යම් අධිකාරියකට පැවරී ඇති 

ඕනෑම වීදියක් අදහස් වන අ ර, ඊට අනුබේධ කාණුවක් තහෝ පියමගක්ද ඇතුළත්ත ඒ 

 

“වැෙගැන්වූ ගකොන්ක්රීට්”  යන්තනහි භාවි  සංග්රහතේ 110 හි අන් ර්ග  තත්රුමට තිබිය යුතුයඒ 
 

“අළුත්වැඩියාව”  යන්තනන් යම් තගොඩනැගිල්ලක යළි ඉදිකිරීමක් තනොවන එහි සතදොස් 

හරිගැස්වීමක් අදහස්ත ඒ 

 

“ගන්වාසික ගගොඩනැගිල්ල”  යන්තනන් තවන්වුනු, අර්ධ වශතයන් තවන්වුනු තහෝ දස් ල නිවසක් 

තහෝ තන්වාසික  ට්ටු නිවසක් වැනි මනුෂය වාසය සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන 

ලද තහෝ ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක් අදහස්ත ඒ  මීට 

තගොඩනැගිල්තල්  තහෝ එහි තකොටතස  පදිංචිකරුවන්තේ විතනෝදය පිණිස ඇති බාහිර 

තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක්ද නැ තහොත් එවැනි තන්වාසික   තගොඩනැගිල්ලක 

තවනත් අන්දමක අනුබේධයක්ද අයත්ත ඒ 

 

 “රැඳවුම් බැම්ම”  යන්තනන්  සෘජුව යම් ද්රවයයක් පාර්ශ්වික විස්ථාපනයට ප්රතිතරෝධ දැක්වීම සඳහා 

ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන බැම්මකිඒ 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 106 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 

“කාමෙය”  යනු බිත්තිවලින් තහෝ තවන් කිරීම්වලින් වටවූ තගොඩනැගිල්ලක යම් තකොටසක් 

අදහස්ත ඒ 

 

“සනීපාෙක්ෂක පහසුකම්”  යන්තනන් සෘජුව තහෝ  අන් අයුරකින් තපෞේගලික පල්තදෝරු 

ප්රතිකාර්යක පිරිය යකට තහෝ තපොදු පල්තදෝරු පේධතියකට සම්බන්ධ වැසිකිළි, තදවුම් 

තේසම්, නාන කාමර, තදවුම් භාජන සහ තරදි තස දීමට ඇති පහසුකම් අදහස්ත ඒ 

“පාසැල”  යනු දැනුම වයාේ  කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන ලද තහෝ ප්රතයෝජනයට  

ගනු ලබන තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි   තකොටසක් අදහස්ත ඒ 

 

“ගසේවා ගො ය”  යන්නට තමෝටර් වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම, පින් ාරු කිරීම සහ  තස දීම සඳහා 

ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක් ඇතුළත් ත ඒ 

 

“පල්ගදෝරුව”  යන්තනන් යම් ද්රවයමය අප යක් අදහස් වන අ ර, ඊට ජලජ තරොන්තබොර හා වාණිජ  

පිතයදුම්ද ඇතුළත්ත ඒ 

 

“පල්ගදෝරු පශධතිය”  යන්තනන් යම් පල්තදෝරුවක්, කාණු තේළියක්, ගවර වලක්, පූතික ටැංකියක් 

තහෝ  වාතේ යම් අනුබේධයක් අදහස්ත ඒ 

 

“සාප්පු ගහෝ සාප්පු මධයස්ථාන”  යනු භාණ්ඩ විකිීජම මූලික පරමාර්ථය කරගත් තවළඳාමක් තහෝ 

වයාපාරයක් කරතගන යාම සඳහා ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන්නාවූ සහ මහජන ාවට ප්රත ශ 

විය හැකි   තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක් වන අ ර, ඊට තකොණ්ඩ සැකසීමට, 

අවසරපත් නිකුත් කිරීතම් නිතයෝජි , දකස්කරුවන්, තබතහත්ශාලා, භාණ්ඩ තස දීම, පිරිසිදු 

කිරීම තහෝ අළුත්වැඩියාව සඳහා භාරගන්නා ස්ථාන තහෝ තවනත් සමාන තවළඳාම් තහෝ 

වයාපාර කරතගන යනු ලබන තගොඩනැගිල්ලක්ද අයත්ත ඒ 

 

 

“සම්මත ආකෘතිය”  යන්තනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් තීරණය කරනු ලැබිය හැකි 

සම්ම  වර්ගයට අයත් ආකෘතියක් අදහස්ත ඒ 

 

“ගසොල්දෙ තට්ටුව”  යන්තනන්  සෑම මහලකම ඉහළ මතුපිට සහ ඊට දඩින් ඇති ඊළඟ මහතල් 

මතුපිට අ ර ඇති ඉඩ අදහස්ත ඒ  එවැනි මහලක් නැති අවස්ථාවක මහතල් ආකෘතිතේ 

කරබඳ  ලාඳතයහි තහෝ තවනත් ආවරණයක යටි පැත් ද, ආ තියක් තහෝ කරබඳ 

 ලාඳයක් යන තදකම නැතිවූ විට,  වහලතේ පරාලවල තහෝ තවනත් ආධාරකයක් දක්වා වන  

සිරස් දසින් අර්ධයක් අදහස්ත ඒ 

 

“වීදිය” යන්නට මහජන ාවට මාර්ග අයිතිය ඇ ද, නැ ද වාසස්ථාන  කක තහෝ තගවල් තදකක 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 107 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

තහෝ වැඩි ගණනක ප්රත ශ මාර්ගයක් වශතයන් ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන තහෝ ප්රතයෝජනයට 

ගැනීමට අදහස් කර ඇති යම් පාරක්, පියමගක් නැ තහොත් පිළක් අදහස්ත ඒ 

 

“වීදි ගර් ාව”  යන්තනන්  පළාත් අධිකාරිය විසින් දක්වා ඇති තහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් පැහැදිලි කරනු ලැබ ඇති යම් පවත්නා පාරක අනාග  පුළුල් කිරීම පිළිබඳව තහෝ 

අනාග තේ තගොඩ නගනු ලබන පාරක පළල පිළිබඳව යම් වීදියක තදපැත්තත්ම සලකුණු 

තකොට ඇති තර්ඛාව තහෝ තර්ඛා අදහස්ත ඒ 

 

“ගගොඩනැගිල්ලක හැටුම් ගකොටස”  යන්නට තගොඩනැගිල්ලක වහලය, කුළුණක් තහෝ ප්රධාන 

කණුවක්,  ලාඳයක්, අත්තිවාරම, බිත්ති අවලම්බි , බිමක් තහෝ පියගැටතපළක් අදහස ්වන 

නමුදු ඊට එහි තදොරක්, ජතන්ලයක් තහෝ අභයන් රික තවන් කිරීමක් අයත් තනොත ඒ 

 

“අධි ස්ථාපිත භාෙය”  තහෝ “අධි ස්ථාපිත පැටවුම”   යන්තනන් නිසල පැටවුම හැර අන් සියළු 

පැටවුම් අදහස්ත ඒ 

 

“තාවකාලික ගගොඩනැගිල්ල”  යන්තනන් යම් නිශ්චි  කාලයක් තිබීම සඳහා අධිකාරිය විසින් අවසර 

තදනු ලැබූ එතහත් එකී කාලසීමාව ඉකුත් වූ පසු කඩා ඉවත් කරනු ලබන තගොඩනැගිල්ලක් 

අදහස්ත ඒ 

 

“උස්තල නිවාස” යන්තනන්  නි පදිංචි නිවසක් වශතයන් සැලසුම් කරන ලද සහ එබ,  තන්වාසික 

තගොඩනැගිලි තුනකට තනොඅඩු තේළියක තහෝ දස්  ලයක තකොටසක් නිර්මාණය තකතරන 

තන්වාසික තගොඩනැගිල්ලක් අදහස්ත ඒ 

 

“නගෙ නිර්මාණ ශිල්පී”  යන්තනන් ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්යකන්තේ ආය නය විසින් 

පවත්වාතගන යනු ලබන තල්ඛනතේ නම සඳහන්  ැනැත්ත කු අදහස්ත ඒ 

 

“ගබඩා” යන්නට තවළඳ ද්රවය තහෝ භාණ්ඩ තවළඳාම සඳහා ගබඩා කිරීම පිණිස ප්රධාන වශතයන් 

ප්රතයෝජනයට ගනු ලබන තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ එහි තකොටසක් ඇතුළත්ත ඒ 

 

“තක්ගසේරුකරු”  යන්තනන් 1975 අංක 33 දරණ ශ්රී ලංකා  ක්තස රුකරුවන්තේ ආය න නීතිය 

යටතත් සංස්ථාග  කරන ලද  ක්තස රුකරුවන්තේ ආය නතේ සංස්ථා සාමාජිකයකු 

අදහස්ත ඒ 

 

“ආලින්ද මග”  යන්තනන් වීදියක පැත්ත න් පිහිටි ආවරණය කරන ලද පියමගක් අදහස්ත ඒ 

“අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා”  යන්තනන් ; 

           (අ)   වරලත් තහෝ ලියාපදිංචි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිතයකු 

           (ආ)  වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පි තයකු 
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           (ඇ) නීතිය යටතත් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වැඩවලට අදාළ විෂයක  වෘත්තීය 

සුදුසුකම්ලත් ඉංජිතන්රුවකු 

           (ඈ)  බලයලත් මිනුම්තදෝරු හා මට්ටම්කරුවකු  

           (ඉ)    ක්තස රුකරුවකු 

           (ඊ) ශ්රී ලංකාණ්ඩුව විසින් ඉදිකිරීම් කර්මාන් තයහිලා සුදුසුකම් ලැබූ තවනත් යම් 

 ැනැත්ත කු 

                   යනාදී නිශ්චි  ක්තෂ ත්රයට වෘත්තීය සුදුසුකම් ලැබූ යම්  ැනැත්ත කු  තහෝ රජය විසින් 

අදාළ  වෘත්තිය සඳහා සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු තලස පිළිගනු ලබන අයකුඒ  

3.9 උපගල් න  

1 වන උපගල් නය (අ) 
 

 

 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ගයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා මූලික සැලසුම් අනුමැතිය ලබාගැනීගම් අයදුම්පත්රය 

 

 

ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ තගන් 

ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ මගින්ඒ 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියඒ 

 

මහත්මයාතණනි, 

ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ නගරතේ ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ තකොට්ඨාශතේ ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ වීදිතේ වරිපනම් අංක 

ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ දරණ ඉඩතම් තගොඩනැගිල්ලක්  ැනීම / අනුතබදුම්වලට තබදීම තවනුතවන් මුලික සැලසුම් 

අනුමැතිය තමයින් අතේක්ෂා කරමිඒ/ කරමුඒ 

 

පහ  සඳහන් ලියවිලි පිටපත් 01 කින් යුතුව නිසි පරිදි මා / අප අත්සන් කරන ලදුව තම් සමඟ ඉදිරිපත් 

කරමිඒ/ කරමුඒ 

01. 1:1000 පරිමාණයට තනොඅඩු අඳින ලද සංවර්ධන ස්ථානය/ ඉඩම හා  යාබද ඉඩම් හා වීදි 

තපන්නුම් කරමින් අඳින ලද මුලික සිතියමක් (ප්රස්ූන  සංවර්ධන ස්ථානය යාබදව පිහිටා ඇති 

අයදුම්කරු සතු ඉඩම් තිතේ නම්, එය පැහැදිලිව තපන්විය යුතුයඒ) 

02. සවිස් රාත්මක ත ොරතුරු ඇමුණුතම් දැක්ත ඒ 

කාර්යාලීය  ප්රතයෝජනය සඳහා : 

අංකය  :  

තගවන ලද තපරසැරි ගාස්තුව : 

කුවි ාන්සි අංකය හා දිනය  : 
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තමම මුලික සැලසුම් අනුමැතිය යටතත් කිසිම සංවර්ධන කටයුත් ක් කරතගන යාමට මා තව / අපට 

අයිතියක් නැති බව පූර්ණ වශතයන් අවතබෝධ කරතගන සිටිමිඒ/ සිටිමුඒ 

ඉඩම අයිතිකරුතේ කැමැත්  දක්වන ලිපියක් තමයට අමුණා ඇ ඒ 

ඉහ  ත ොරතුරු ස ය හා නිවැරදි බව තමයින් සහතික කරමි/ කරමුඒ 

 

දිනය : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ   ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

අයදුම්කරුතේ / අයිතිකරුතේ අත්සන 

1 වන උපගල් ණගේ  “අ” ඇමුණුම 

(කරුණාකර පැහැදිලි අකුරින් ලිවීම තහෝ යතුරුලියනය කරන්නඒ) 

 

01. ඉල්ලුම්කරුතේ ත ොරතුරු : 

නම    : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

ලිපිනය   : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

දුරකථන අංකය  : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

02. අ) පවත්නා සංවර්ධනය පිළිබඳ ත ොරතුරු : 

සංවර්ධන ස්ථානය  : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

වරිපනම් අංකය  : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

පළාත් පාලන ආය නය : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

ඡන්ද තකොට්ඨාශය  : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

වීථිය   : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

කට්ටි/ මැනුම් සැලැස්තම් අංකය : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

 (ආ) වර් මාන භාවි ය : 

i. ඉඩම : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

 ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

 භාවි ය (වර් මාන භාවි ය පිළිබඳ සවිස් ර සපයන්නඒ) 

 ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

ii. තගොඩනැගිල්ල (අනුම  සථ්ානතේ ඇති එක් එක් තගොඩනැගිල්ල පිළිබඳ විස් ර දක්වන්නඒ) 

 මහල් සංඛයාව  : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

 දපරිම දස (මීටර්වලින්): ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

 දළ තගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

 එක් එක් භාවි ය සඳහා යටවී ඇති තගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) :ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

 

03. තයෝජි  සංවර්ධනය පිළිබඳ විස් ර : 
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 අ) ස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම  

  ස්ථානය තගොඩකර ඉස්සීමට තයෝජි ව ඇත්තත් නම්, එම තගොඩකිරීම්වල මට්ටම පවත්නා 

මාවත් හා ජලය බැස යන කාණු පිළිබඳ තයෝජනාවලට සම්බන්ධ විස් ර දැක්විය යුතුයඒ 

 

  එවැනි තගොඩකිරීමක් සඳහා (අදාළ වන්තන් නම්) ශ්රී ලංකා ඉඩම් තගොඩකිරීතම් හා සංවර්ධනය 

කිරීතම් සංස්ථාත  කැමැත්  ලබා තිතේදැයි කාරුණිකව සඳහන් කරන්නඒ 

 ආ) තයෝජි  සංවර්ධනතේ ස්වභාවය (තර්ඛා සැලැස්මවල් සහ තපනුම පිළිබඳ තකටි විස් රයක් 

සපයන්නඒ) 

04. සංවර්ධන ස්ථානතේ විස් ර  : 

ඉඩතම් ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 

05. පවත්නා අපරවයුහ පහසුකම් පිළිබඳ විස් ර : 

වීථි සහ ප්රත ශ මාර්ග 

ජල සම්පාදනය 

මලාපවහනය 

විදුලිය 

 

06. (අ) තයෝජි  සංවර්ධන කටයුත් ට අදාළ දළ තගබිම් ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 (ආ) මහල් සංඛයාව සහ තගොඩනැගිලිවල දපරිම දස 

  තගබිම් ප්රමාණතේ අනුපා ය  සියලුම තගොඩනැගිලිවල දළ තගබිම් ප්රමාණය 

       ඉඩතම් වර්ග ප්රමාණය 

  ඉඩම් කැබලි ආවරණය  බිම් මට්ටතම් තගබිතම් ප්රමාණය x100 

       ඉඩතම් වර්ග ප්රමාණය  

 (ඇ) පා මහල (දමං අගය) : 

i. ප්රමාණය 

ii. බිම් ආවරණය 

 (ඉ) තගබිම්වල විශාලත්වය පිළිබඳ විස් ර (වර්ග මීටර්වලින්) : 

  තන්වාසික     ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

  සිල්ලර තවළඳාම    ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

  ත ොග තවළඳාම    ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

  කාර්යාලය     ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

  ආපනශාලා     ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

  කර්මාන් ශාලා තහෝ වැඩපලවල් සඳහා ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

  ගුදම් සඳහා     ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 
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  තවනත් (නිශ්චි ව සඳහන් කරන්නඒ) ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

  එකතුව      ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

 (ඊ) වාහන ගාල්කිරීමට සලසා ඇති ඉඩකඩ : 

  තමෝටර් රථ     ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

  තවනත් වාහන (නිශ්චි ව සඳහන් කරන්නඒ) ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

 

 

 

07. තගපතල් අනුතබදුම පිළිබඳ ත ොරතුරු  වර්ග මීටර් සම්පූර්ණ ඉඩම් ප්රතිශ ය 

 (අ) ඉඩම් පරිහරණය 

  තන්වාසික 

  වාණිජ 

  කර්මාන්  

  ආය න සඳහා 

  විවෘ / ප්රතේශ භූමි හා දයන්වතු 

  මහා මාර්ග 

  තවනත් 

 (ආ)ඉඩම් කැබැල්තල් ප්රමාණය  වර්ග මීටර් 

 (ඇ) තගොඩනැගිලි වර්ග ගණන තයෝජි ව ඇත්නම් 

 (ඈ) තපොදු පහසුකම් ඇත්නම් එය 

 

ඉහ  ත ොරතුරු ස ය හා නිවැරදි බව තමයින් සහතික කරමි/ කරමුඒ 

 

 

දිනය : ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ   ඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒඒ 

         අයදුම්කරුතේ අත්සන   
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2  වන උපගල් නය 

ගන්වාසික සඳහා වූ ගගොඩනැගිලිවලට ප්රවිය්යය 

 

පදිංචි ඒකක සඳහා වන ප්රගශය මාර්ග 

වීථිගේ අවම පළල 

(මීටර්) 

වීථිගේ උපරිම 

දිග (මීටර්) 

උපරිම බිම් කට්ටි 

සං යාව 

බිම් කට්ටියක තිබිය 

හැකි උපරිම 

වාසස්ථාන ඒකක 

3ඒ0 50ඒ0 4 2 

4ඒ5 100ඒ0 8 2 

6ඒ0 - 20 - 

 

 ඉඩතම් ප්රමාණය පර්චස් 20 හා ඊට වැඩිවන අවස්ථාවකදී හා එම ඉඩම සඳහා ප්රත ශය අඩි 15 ක  පළලින් යුතු 

මාර්ගයකින් වනවිට  ඉහ  වගුත   ප්රමිතීන් ලිහිල් කර  කක 4 දක්වා දපරිමයක් සංවර්ධනය කළ හැකඒ 

 

3  වන උපගල් නය 

ගන්වාසික ගනොවන ගගොඩනැගිලිවලට  ප්රවිය්යය 

ගසේවා සලසන ඉඩගම් අවම  

වියාලත්වය (වර්ග මීටර්වලින්) 

එක් එක් 

භූමිභාගගේ 

උපරිම 

ගගබිම් 

අනුපාතය 

වීථිගේ අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

වීථිගේ උපරිම 

දිග (මීටර්වලින්) 

එක් බිම් කට්ටියක තහෝ භූමිභාගයකට 

වැඩි වූද, බිම් කට්ටි හ රකට අඩුවූද 

ප්රතේශයකට වීථිතයන් තස වා සලසන 

අවස්ථාවකදී 300 (වර්ග මීටර්) 

 

2ඒ0 6ඒ0 75 

එක් බිම් කට්ටියකට තහෝ භූමිභාගයකට 

වීථිතයන් තස වා සැලතසන 

අවස්ථාවකදී  500 (වර්ග මීටර්) 

 

1ඒ5 6ඒ0 150 
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4 වන උපගල් නය 
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5 වන උපගල් නය 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබාදීම,  සංවර්ධන අවසෙපත්ර ලබාගැනීම, ආවෙණ 

අනුමැතිය ලබාදීම , අනුකූලතා සහතිකය ලබාදීම සඳහා අවම ගපෙසැරි ගාස්තු  

 සහ අතිගර්ක ගගබිම් ප්රමාණය සඳහා වූ ගසේවා ගාස්තු 

 

සංවර්ධන කාර්යගේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය 

 
 

1. ඉඩම් අනුතබදුම්  

ගපෙසැරි ගාස්තු  

බිම් කට්ටි ප්රමාණය(වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් පන්තිය) 

මුදල 

 වඒමීඒ 150 – 500  රුඒ 2,000/- 

 වඒමීඒ 501 – 1000  රුඒ 3,000/- 

 වඒමීඒ 1001 – 5000  රුඒ 7,500/- 

 වඒමීඒ 5001 – 10000     රුඒ 10,000/-  

වඒමීඒ10001  වැඩි සෑම වඒමීඒ 1000 කටම රුඒ1000/- බැගින්  

2. කුඹුරු ඉඩම් සහ පහත් බිම් 

සංවර්ධනය (පිරවීම)  

 වඒමීඒ 250 දක්වා                                            රුඒ 2500/- 

 වඒමීඒ 251 – 500 දක්වා                                  රුඒ 7500/- 

 වඒමීඒ 501 ට වැඩිවන සෑම වඒමිඒ 150 කටම    රුඒ 3000/- බැගින් 

3. මායිම්  ාේප / රැඳවුම් බැමි 
ඉදිකිරීම 

 දික් මීටර්  1 කට රුඒ 100/-  

4. විකාශන කුළුණු / සන්නිත දන 

කුළුණු ඉදිකිරීම 

 දස මීටර් 5 – 20 දක්වා                              රුඒ 50,000/-  

 දස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 1 ක් සඳහාම  රුඒ 500/- බැගින්  

5. ඉන්ධන පිරවුම්හල් / තස වා ස්ථාන i. දුම් පරීක්ෂා කරන ස්ථාන රුඒ 25,000/- 

ii. ඉන්ධන පිරවුම්හල්  රුඒ 75,000/- 

iii. වාහන තස වා ස්ථාන රුඒ 50,000/ 

iv. වාහන තස වා ස්ථාන හා දුම් පරීක්ෂාව රුඒ 75,000/ 

v. ඉන්ධන පිරවුම්හල් සහ වාණිජ 
තගොඩනැගිලි 

රුඒ 150,000/ 

vi. ඉන්ධන පිරවුම්හල්, දුම් පරීක්ෂා කරන 
ස්ථාන  සහ  වාණිජ භාවි යන් 

රුඒ 175,000/ 

vii. ඉන්ධන පිරවුම්හල්, වාහන තස වා ස්ථාන 
හා වාණිජ 

රුඒ 200,000/ 

viii. වාහන තස වා ස්ථාන, ඉන්ධන 
පිරවුම්හල්, දුම් පරීක්ෂාව හා වාණිජ 

 

රුඒ 225,000/ 

6. වාහන විකුණුම් ස්ථාන                                                                           රුඒ 200,000/- 

7. දැන්වීම් පුවරු a.  තවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 ඉතලක්තට්රොනික් නාමපුවරු  

 (වඒමීඒ 1 කට) 

 ඉතලක්තට්රොනික් තනොවන (වඒමීඒ 1 

කට) 

 

රුඒ 5,000/- 

 

රුඒ 3,000/- 

b. නාම පුවරු (වඒමීඒ 1 කට) රුඒ 1,000/- 

c. ආරුක්කු(Gentries)  (වඒමීඒ 1 කට) රුඒ 6,000/- 
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පිටු අංක 141 
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සංවර්ධන කාර්යගේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

8.  තකොම්තපෝස්ට් අංගන / කුණු 

රැස්කර  බන  ාවකාලික ස්ථාන/ 

කුණු රැස් කරන ස්ථාන  

අක්කරයක් දක්වා රුඒ 50,000/- 

අක්කරයකට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රුඒ 10,000/- බැගින් 

9. ජලය ආශි  තගොඩනැගිලි සහ ජලය 

ආශ්රි  සංවර්ධනයන් 

රුඒ 50,000/- 

10. කළුගල් කැඩීම,ඇඹරීම, පස් 

කැයකම,පස් තසෝදා වැලි ගැනීම,  

තගොඩවැලි කැයකම 

රුඒ 10,000/- 

11. ඉහ  අංක 10 ට අම රව සිදුකරන 

ඛනිජ සම්පත් කැීජම් 

වර්ග කිතලෝමීටර් 1 ක් දක්වා  රුඒ100,000/- 

වර්ග කිතලෝමීටර් 01 ට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රුඒ 10,000/- 

බැගින් 

12. පහ  සඳහන් සංවර්ධන කාර්යයන්  
(i)  

a. තන්වාසික 

b. වාණිජ 

c. මි්ර සංවර්ධන 

d. කාර්යාල 

e. බැංකු සහ මූලය ආය න 

f. පාසැල් 

g. අධයාපන ආය න 

h. තරෝහල් සහ තසෞඛය ස්ථාන 

i. ආගමික තගොඩනැගිලි 

j. තහෝටල් හා අදාළ සංවර්ධනයන් 

k. සමාජශාලා සහ අතනකුත් 
විතනෝදාස්වාද ස්ථාන 

l. කර්මාන්  

m. තස වා කර්මාන්  

n. ගරාජ් 

o. සංස්කෘතික ස්ථාන / 
තකෞතුකාගාර 

p. තහෝටල් / නවා ැන්පලවල් 

q. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන 

r. වාහන නැවතුම් මධයස්ථාන 

s. තවනත් 
 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

 

(ii) අනාථ නිවාස / වැඩිහිටි නිවාස / 

පුනරුත්ථාපන මධයස්ථාන 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

වඒමීඒ 300 දක්වා රුඒ 2,500/- 

වඒමීඒ 301 – 500 රුඒ 5,000/- 

වඒමීඒ 501 – 750       රුඒ 10,000/- 

වඒමීඒ 751 – 1000 රුඒ 20,000/- 

වඒමීඒ 1001 ට වැඩිවන සෑම 
වර්ග මීටර් 100 ක් සඳහා 

රුඒ 200/-  බැගින් 

 

සංවර්ධන කාර්යගේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

වර්ග මීටර් 300 දක්වා  රුඒ 5,000/- 
වඒමීඒ 301 – 500          රුඒ  10,000/- 
වඒමීඒ 501 – 750          රුඒ  25,000/- 
වඒමීඒ 751 – 1000        රුඒ  50,000/- 
1001 ට වැඩිවන සෑම වඒමීඒ 100 කටම  රුඒ 500/- බැගින් 
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13.  (i) අනුම  සැලසුමට අම රව   

සිදුකරන තවනස් කිරීම් හා එකතු 

කිරීම්  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් 

පන්තිය) 

ගන්වාසික ගන්වාසික 

ගනොවන 

වඒමීඒ 300 දක්වා රුඒ 2,000/- රුඒ 5,000/- 

වඒමීඒ 301 – 500 රුඒ 3,000/- රුඒ 10,000/- 

වඒමීඒ 501 – 1000 රුඒ 4,000/- රුඒ 25,000/- 
වඒමීඒ 1001 ට 
වැඩිවන සෑම වර්ග 
මීටර් 100 ක් සඳහා 

රුඒ 500/- 
බැගින් 

රුඒ 1,000/- 
බැගින් 

 

      (ii)  අනුම  සැලැසම් ඇතුළ  කරනු 

ලබන තවනස් කිරීම් (තගබිම් 

ප්රමාණය තවනස් තනොවී) 

 

මුළු තගබිම් ප්රමාණයට අය කරනු ලබන ගාස්තුතවන් 25% ක්ඒ 

 

14.  ඉහතින් සඳහන් තනොවන තවනත් 

සංවර්ධනයන් සඳහා 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

වඒමීඒ 300 දක්වා රුඒ 5,000/- 

වඒමීඒ 301 – 500 රුඒ10,000/- 

වඒමීඒ 501 – 750  රුඒ 25,000/- 

වඒමීඒ 751 – 1000  රුඒ 50,000/- 
වඒමීඒ 1001 ට වැඩිවන සෑම වර්ග 
මීටර් 100 ක් සඳහා 

රුඒ 500/- 
බැගින්  

15.  රථවාහන ඇගයීම් වාර් ාව (TIA)                                                                       රුඒ 50,000/- 

16.  මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නැව  
නිකුත් කිරීම 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්නා 
අවස්ථාත  ලබාගත් මුදලින් හරි අඩක්  

17. මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකතේ 
සහතික කරන ලද පිටපත් සඳහා 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්නා අවසථ්ාත  
ලබාගත් මුදලින්  10% ක මුදලක්ඒ 

18. අධිත ගී අනුමැතියන් - දින 07 ක් 
ඇතුළ  (සියළුම අවශය ා හා අදාළ 
අතනකුත් ලියකියවිලි සම්පූර්ණ 
කිරීතමන් පසු) 

සාමානය ගාස්තුව තමන්  තදගුණයක් 

19. අභියාචනා සඳහා (දප සැලසුම් කමිටු / 
ප්රධාන සැලසුම් කමිටුව තව  තයොමු 
කිරීමට) 
 

                 පළමුවන අභියාචනය 
                 තදවන අභියාචනය 

                 තුන්වන අභියාචනය 

                 හ රවන අභියාචනය 
                 පස්වන අභියාචනය 

 

මූලික ගගවීම ඉතිරි ගපෙසැරි ගාස්තු (අනුමත 

කළ ගහොත්) 

ගාස්තුතවන් නිදහස ් ගාස්තුතවන් නිදහස ්

රුඒ 5,000/- මුළු තපරසැරි ගාස්තුතවන් 25% 
රුඒ 5,000/ මුළු තපරසැරි ගාස්තුතවන් 50% 

රුඒ 5,000/ මුළු තපරසැරි ගාස්තුතවන් 75% 

සම්පූර්ණ තපරසැරි 
ගාස්තුවම තගවිය 
යුතුත ඒ 

සම්පූර්ණ තපරසැරි ගාස්තුවම 
තගවිය යුතුත ඒ 

 
20. මූලික තපරසැරි ගාස්තුවක් ලබාගැනීම තපරසැරි කිරීම් මුළු මුදල රු.10,000/- ඉක්ම වන්තන් නම් 

රු.5,000/- ක මූලික ගාස්තුවක් ලබාතගන එය තපරසැරි කළ 
හැකි අ ර, මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නිකුත් කරන්තන් 

නම් පමණක් ඉතිරි මුදල අය කළ යුතුත . 

 සංවර්ධන කාර්යගේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 
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සංවර්ධන අවසෙපත්ර නිකුත් කිරීම 

                                                                       (වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය)   ගපෙසැරි ගාස්තු 

1. ඉඩම් අනුතබදුම් සඳහා වඒමීඒ 150 – 300 තලොට් 1 ක් සඳහා         රුඒ 1,000/- 

වඒමීඒ 301 – 600 තලොට් 1 ක් සඳහා         රුඒ 750/- 

වඒමීඒ 601 – 900 තලොට් 1 ක් සඳහා         රුඒ 500/- 

වඒමීඒ 900 ට වැඩි තලොට් 1 ක් සඳහා         රුඒ 250/- 

2. මායිම්  ාේප/ රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම දික් මීටර් 1 ක් සඳහා ගාස්තුව රුඒ 100/- 

3. විකාශන කුළුණු / සන්නිත දන  කුළුණු 

ඉදිකිරීම 

දස මීටර් 5 – 20 අ ර   රුඒ 20,000/- 

දස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 01 ක් සඳහාම රුඒ 100/- 

බැගින් 

4. ඉන්ධන පිරවුම්හල් / තස වා ස්ථාන / දුම් 

පරීක්ෂා කරන ස්ථාන 

වඒමීඒ 1 කට රුඒ 100/- 

5.   

i. තවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 

 

 
 

 

 

ii. නාමපුවරු  

iii. ආරුක්කු(Gentries ) 

 

ඉතලක්තට්රොනික් නාම 

පුවරු  

වඒමීඒ 1 කට  

 

 

 

රුඒ 2,500/- 

ඉතලක්තට්රොනික් තනොවන 

නාම පුවරු  

රුඒ 1,500/- 

වඒමීඒ 1 ක් සඳහා  රුඒ 500/- 

වඒමීඒ 1 ක් සඳහා රුඒ 1,000/- 

6. තකොම්තපෝස්ට් අංගන / කුණු රැස් කරන 

ස්ථාන/ කුණු රැස් කරන  ාවකාලික ස්ථාන 

 

තහක්ඒ 1 දක්වා 

 

රුඒ 25,000/- 

තහක්ඒ 1 ට වැඩිවන සෑම 

ඉඩම් ප්රමාණයකටම 

රුඒ 5,000/-බැගින්  

 

 

 

 

 

 

 

 

සංවර්ධන කාර්යගේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 
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7. පහ  ක්රියාකාරකම් 

a. තන්වාසික 
b. වාණිජ 
c. මි්ර සංවර්ධන 
d. කාර්යාල 
e. බැංකු හා මූලයාය න 
f. තරෝහල් සහ තසෞඛය මධයස්ථාන 
g. ආගමික තගොඩනැගිලි 
h. පාසල් 
i. අධයාපන ආය න  
j. තහෝටල් සහ අදාළ සංවර්ධනයන් 
k. සමාජශාලා සහ අතනකුත් විතනෝදාස්වාද ස්ථාන 
l. කර්මාන්  
m. ගරාජ් 

n. තස වා කර්මාන්  
o. සංස්කෘතික ස්ථාන / තකෞතුකාගාර 
p. තහොටල් / නවා ැන් 
q. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන 
r. වාහන නැවතුම් මධයස්ථාන 
s. තවනත් 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

8. ජලය ආශ්රි  තගොඩනැගිලි හා ජලය ආශ්රි  

සංවර්ධනයන් 

 

ගගබිම් ප්රමාණය වර්ග මීටර් 1 කට 

ගාස්තු 

වඒමීඒ 100 දක්වා රුඒ 1,000/- 

වඒමීඒ 101-300 රුඒ 2,500/- 
වඒමීඒ 301 ට වැඩි රුඒ 3,000/-  

9.  අනුම  සැලසුමට අම රව සිදුකරන තවනස් 

කිරීම් හා එකතු කිරීම්  
 

 පිහිනුම්  ටාක ( ටාකතේ තඩක් 

සමඟ) 

 සූර්ය පැනල 

 

 

 

 

 

 

 

(වර්ග 

ප්රමාණය අනුව 

අයත් පන්තිය) 

ගන්වාසික ගන්වාසික 

ගනොවන 

වඒමීඒ 300 
දක්වා 

රුඒ 4,000/- රුඒ6,000/- 

වඒමීඒ 301 – 
500 

රුඒ 6,000/- රුඒ 15,000/- 

වඒමීඒ 501 – 
1000 

රුඒ 8,000/- රුඒ 30,000/- 

වඒමීඒ 1001 ට 
වැඩිවන සෑම 
වර්ග මීටර් 
100 ක් සඳහා 

රුඒ 750/- 
බැගින් 

රුඒ 1,000/- 
බැගින් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වඒමීඒ 100 දක්වා    - වඒමීඒ 1 කට රුඒ20/-  

වඒමීඒ 101 – 300    - වඒමීඒ 1 කට රුඒ 25/- 

වඒමීඒ 301 ට වැඩි   - වඒමීඒ 1 කට රුඒ30/- 
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10. ඉහතින් සඳහන් තනොවන තවනත් සංවර්ධනයන් 

සඳහා  

(i) අනුම  සැලැසම්ට අම රව සිදු කරන 

තවනස් කිරීම් හා එකතු කිරීම් 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

වඒමීඒ 100 දක්වා        -    වඒමීඒ 1 කට රුඒ 20/- 

වඒමීඒ 101 – 300        -   වඒමීඒ 1 කට රුඒ 25/- 

වඒමීඒ 301 ට වැඩි       -    වඒමීඒ 1 කට රුඒ 30/- 

 

(ii) අනුම  සැලසුම් තුල තගබිම් ප්රමාණය 

තවනස් තනොවී කරනු ලබන අභයන් ර 

තවනස්කම් 

මුළු ගපෙසැරි ගාස්තුගවන් 25% 

11. නිසි බලපත්රයක් තනොමැතිව; 

ඉඩම් අනුතබදුම් කිරීම සඳහා  

එක් එක් බිම් තකොටස සඳහා රුඒ 3,000/- ක 

ගාස්තුවක් 

12. i නිසි සංවර්ධන බලපත්රයකින් ත ොරව 
තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම / තකොටස් එකතු කිරීම / 
නැව  ඉදිකිරීම 

ගන්වාසික වර්ග 

මීටර්      1 ක් 

සඳහා ගාස්තු 

වාිජ  හා ගවනත් ව.මී.       

1 ක් සඳහා ගාස්තු 

 අත්තිවාරම් වැඩ පමණක් (කයිරු මට්ටම) 
සම්පූර්ණ කර ඇති විට 

 

රුඒ 400/- 
 

රුඒ 500/- 

 බිත්ති ඉදිකිරීම වහල මට්ටම දක්වා (වහල 
රහි ව) ඉදිතකොට ඇති විට  තහෝ කණු ම  
වහල 

රුඒ 300/- රුඒ 1,000/- 

 බිත්ති , වහල සහි ව  රුඒ 400/- රුඒ 1,500/- 

 සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම්  රුඒ 500/- රුඒ 2,000/- 

i. මායිම්  ාේප / රැඳවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම රුඒ 400/- රුඒ 500/- 

ii. විකාශන/ සන්නිත දන කුළුණු සඳහා දස සෑම මීටර් 5 කට රුඒ 10,000/- බැගින් 

iii. අනුකූල ා සහතිකය තනොමැතිව පදිංචිවීම / 
භාවි ා කිරීම තහෝ ප්රතයෝජනයට ගැනීමඒ 
 

එක් දිනකට    වඒමීඒ 1 කට    -  තන්වාසික            
1ඒ00 

තන්වාසික තනොවන 2ඒ00 

13.  තමෝටර් රථ නව ා  ැබීතම් ස්ථාන (නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරි නිතයෝග යටතත් සංවර්ධන 
ස්ථානය තුල නියම කර ඇති නමුත් සපයා නැති 
එක් තමෝටර් රථයක් නව ා  බන ස්ථාන සඳහා 
තස වා ගාස්තු) 
 

i.  තකොළඹ මහ නගර සභාව 

 

 

 

 

 
සැහැල්ලු වාහන හා කාර්              රුඒ 500,000 
තලොරි                                         රුඒ 1,000,000 

කන්තට්නර් ඇතුළු විශාල වාහන  රඒ 2,500,000 

ii.  තවනත් මහ නගර සභා සියළුම වාහන සඳහා     රුඒ 500,000 

iii.  නගර සභා / ප්රාතේය ය සභා සියළුම වාහන සඳහා     රුඒ 250,000 
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අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කිරීම 

1. ඉඩම් අනුතබදුම් කිරීම 

 

එක් කැබැල්ලකට රුඒ 1000/- 

සංවර්ධන කාර්යගේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

2. තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

වර්ග ප්රමාණය 
අනුව අයත් 
පන්තිය 

ගාස්තුව 

 

වඒමීඒ 100 දක්වා 
ගන්වාසික වාිජ  

වඒමී, 1 කට  රුඒ  
5/- 

රුඒ 10/- 

වඒමීඒ 101 – 300 වඒමී, 1 කට  රුඒ 
10/- 

රුඒ 15/- 

වඒමීඒ 301 ට 
වැඩි 

වඒමී, 1 කට  රුඒ 
15/- 

රුඒ 20/- 

 

3. එකතු කිරීම් හා තවනස් කිරීම් රුඒ 1,000/- සහ අම ර තගබිම් සඳහා ඉහ  ii  හි 

සඳහන් පරිදිඒ 

4. දුරකථන සන්නිත දන කුළුණු මීටර් 5 – 20 අ ර රුඒ 10,000/- හා වැඩිවන මීටර් 1 

ක් සඳහා   රුඒ 100/- බැගින් 

5. මායිම්  ාේප හා රැඳවුම් බැමි  දික් මීටර් 1 කට රුඒ 100/- බැගින්  

භාවිතය ගවනස් කිරීම සඳහා ගසේවා ගාස්තු අය කිරීම  

1. අඩු ඝනත්ව කලාපතේ භාවි යන් තවනත් 

භාවි යන් සඳහා තයොදාගන්තන් නම් වඒමීඒ 1 

කට රුඒ 750/- බැගින්  

2. අනිකුත් කලාපයන්හි අනුම  භාවි යන් 

තවනත් භාවි යන් සඳහා තයොදාගන්තන් 

නම් වඒමීඒ 1 කට රුඒ 500/- බැගින්  

 

 

 පසු විපරම් සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහා 

ගාස්තුව රුඒ 5,000/- 

 පසු විපරම් සහතිකය ලබා තනොගැනීම ම  

අය කරනු ලබන තස වා ගාස්තුව                

රුඒ 10,000/- 

 

 

සැ.යුඒ : ඉහ  ගාස්තුවලට අම රව ස්ථානීය පරීක්ෂාව සඳහා ප්රවාහන ගාස්තු  වශතයන්  කිඒමීඒ 1 ක දුරක්  සඳහා රුඒ 
50/-  ක් හා අතිතර්ක ගාස්තුවක් අය කරනු  ලැතේඒ නමුත් තවළඳපතල්  සිදුවන ඉන්ධන මිතළහි  තවනසක්ම් 
ම  ගාස්තු තවනස් කිරීතම් බලය අධිකාරිය සතු ත ඒ  
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6 වන උපගල් නය 

 

(අ)   කාමෙවල අභයන්තෙ ුදශධ මානයන් 

කාමෙය 

 

 

 

1 

අවම 

වියාලත්වය 

(වර්ග 

මීටර්වලින්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 
 

 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 
 

 

4 

(i)  පදිංචිය සඳහා වූ තගොඩනැගිල්ලක 

කාමරය 

 

8ඒ0 - 2ඒ5 

(ii) මුළු ැන්තගය 5ඒ0 

 

- 1ඒ8 

 

 

(ආ)   නාන කාමෙ සහ වැසිකිළි අතෙ ුදශධ මානයන් 

කාමෙය 

 

1 

අවම 

වියාලත්වය 

(වර්ග මීටර්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

4 

නාන කාමරය 1ඒ5 - 1 

වැසිකිළිය 1ඒ7 - 1 

නාන කාමරය සහ වැසිකිළිය  කාබේධව 2ඒ0 1ඒ7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 148 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 

 

 

 

(ඇ) සනීපාෙක්ෂක පහසුකම් පිළිබඳ ප්රමිතීන් 

භාවිතය ගැහැණු පිරිමි 

 වැසිකිළි මුහුණ 

ගසෝදන 

ගේසම් 

වැසිකිළි මත්රා බනන් මුහුණ 

ගසෝදන 

ගේසම් 

 

1  ආපනශාලා, තහෝටල්, 

සංචාරක කටයුතු සඳහා 

අදාළ සංවර්ධනයන් 

ව.මි. 300 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ව.මී. 400 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ව.මි. 500 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට  

 

2  සිනමා ආසන 40 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ආසන 50 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ආසන 120 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ආසන 40 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ආසන 60 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

 

3  සාේපු/ තදපාර් තම්න්තු 

ගබඩා/ සුපර් මාර්කට් හා      

  ආශ්රි   

ව.මි. 800 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ව.මි. 1200 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ව.මි. 1300 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ව.මි. 1400 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ව.මි. 1250 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

 

4  කාර්යාල ව.මි. 500 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

 

ව.මි. 750 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ව.මි. 850 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ව.මි. 650 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

ව.මි. 800 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

5  පාසල්/ පුේගලික අධයාපන 

ආය න/ දපකාරක පංති/ 

ජා යන් ර පාසල් 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

 

6  තපොදු ස්ථාන, තපොදු 

මහජන ාව රැස්වන ස්ථාන, 

දදයාන හා   ආශ්රි  

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

තහෝ 

තකොටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

තහෝ 

තකොටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

තහෝ 

තකොටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

තහෝ 

තකොටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

තහෝ 

තකොටසකට 

 

7  තවනත් ව.මි. 200 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් තහෝ 

තකොටසකට 

 

 

*  ඉහ  තගබිම් ප්රමාණය තපොදු පහසුකම් හැර අදාළ භාවි යන්ට තයොදා ගන්නා තගබිම් ප්රමාණය දැක්ත . 
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7  වන උපගල් නය 
(22  නිගයෝගයට අනුකූලව) 

 

ස්වභාවික ආගලෝකය සහ වාතාශ්රය සඳහා නිර්බාධිත කවුළුවලින්  

ඉඩහල යුතු ප්රමාණයන් 

 
වර්ගය 

 

 

 

 

 

 

I වන තීෙය 

1 වන තීරුගශ සඳහන් එක් 

එක් විෂය යටගත් වන මුළු 

වර්ග ප්රමාණගේ ගකොටසක් 

ගලස (ස්වභාවික 

ආගලෝකය හා වාතශ්රය 

සඳහා) නිර්බාධිත කවුළු 

මගින් ඉඩහල යුතු ප්රමාණය 

II වන තීෙය 

කවුළු විවෘත කළ 

හැකි ඉඩකගඩහි 

ප්රතියතය 

 

 

 

 

III වන තීෙය 

 

(1) නාන කාමර සහ වැසිකිළි 1/10 100 

(2) වාහන නව ා  බන 
ගරාජය 

1/10 50 

(3) කර්මාන් ශාලා සහ ගුදම් 1/10 50 

(4) තවනත් සියළු කාමර 1/7 50 

 

8  වන උපගල් නය 

(38 (II)  නිගයෝගවලට අනුකූලව) 

තෙප්පු 

 

වර්ගය 

 

 

 

1 

තෙප්පුගශ 

පළල 

(ගසන්ටි 

මීටර්) 

2 

අවම උස 

(මීටර්) 

 

 

3 

පඩියක 

උස 

(ගසන්ටි 

මීටර්) 

4 

පඩියක 

පළල 

(ගසන්ටි 

මීටර්) 

5 

(අ)  1ඒ  එක් දඩුමහලක් සඳහා 

පමණක් භාවි ා කරන 

අභයන් ර  රේපුවක්  

        2ඒ   කක 2  ක් සහි  

75 

 

 

2ඒ0 19ඒ0 22ඒ5 

100 2 19 22ඒ5 

(ආ) මහජනයා රැස්වන තපොදු 100 2ඒ1 17ඒ5 22ඒ5 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 150 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

තගොඩනැගිල්ලක පිහිටි  රේපු  හා 

තවනත් සියළු වර්ග 

 

 

 

9  වන උපගල් ණය 

(23 “එ” (ii)  වන නිගයෝගයට අනුකූලව) 

 

ෙථවාහන නවතා තබන ගකොටු අතෙ කුළුමංවල පළල 

 

ෙථවාහන නවතා තබන 

ගකෝණය 

 

 

 

 

1   

එක් දිසාවකට 

පමණක් එක් 

පැත්තක පමණක් 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 

2    

ගදපගසහිම 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 
 

 

3 

ගදදියාවටම 

ධාවනය 

(මීටර්වලින්) 
 

 

4     

සමාන් රව 3ඒ6 3ඒ6 6ඒ0 

අංශක 30 ට 3ඒ6 4ඒ2 6ඒ0 

අංශක 45 ට 4ඒ2 4ඒ8 6ඒ0 

අංශක 60 ට 4ඒ8 4ඒ8 6ඒ0 

අංශක 90 ට 6ඒ0 6ඒ0 6ඒ0 

 

                සටහන :   ඉහ  1, 2, 3 සහ 4 තීරුවල දැක්තවන විස් ර බහලුම් / තලොරි සඳහා අදාළ තනොත ඒ   බහලුම් / 
තලොරි සඳහා අවශය ඉහ  ඉඩකඩ අධිකාරිය විසින් කර්මාන් තේ ස්වභාවය සලකා නියම 
කරනු ලැබිය හැකඒ 

 

* යම් සංවර්ධනයක මුළු ෙථ වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ අවයයතාවය 100 කට වැඩිනම්         80% 

දක්වා වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ ප්රමාණයක් පිරිවිතෙයන්ට අනුව සැලසිය යුතුය.   ඉතිරි ප්රමාණය 

එකක් පිටුපස එකක් (Tandem) ගලස නැවැත්වීගම් පහසුකම ලබාගත හැකි අතෙ, ඒ සඳහා 

වාහන හසුරුවන්නන්ගේ (Valet) ගසේවය ලබාගැනීම අනිවාර්ය ගශ. 

 

ගමෝටර්ෙථ වාහන නවතා තබන ගාල් ගකොටසක මානයන් 

 

වාහන වර්ගය පළල (මීටර්) දිග (මීටර්) 

(i) සාමානය තමෝටර්රථ 2ඒ4 4ඒ8 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 151 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

(ii) වාණිජ වාහන (බස් / තලොරි) ඇක්සල් තදක 3ඒ6 10ඒ0 

(iii) වාණිජ වාහන  ඇක්සල් තදකකට වැඩි 3ඒ6 18ඒ0 

 

 

 

10 වන උපගල් නය 

ෙථවාහන නැවතුම් පිළිබඳ අවයයතාවය 

 
 

භාවිතය 

ෙථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

ගමෝටර් ෙථ බස්ෙථ ගලොරි  බහුවිධ 
(කන්ගට්නර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

තන්වාසික 

මහල් නිවාස, පදිංචි  කක සහ 
 ට්ටු නිවාස 

 කකයක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් හා 
 කකයක තගබිම් 
ප්රමාණය වඒමීඒ 300 
ට වැඩි වන්තන් 
නම්, අම ර 
රථවාහන නැවතුම් 
ඉඩකඩක්,   සෑම 
වාහන නැවතුම් 
ස්ථාන  10 ට 
අමුත් න් සඳහා 
එක් රථවාහන 
නැවතුම් ස්ථානයක් 

    

වාිජ  

සිල්ලර තවළඳසැල් / තග්රොසරි 
හා සමාන භාවි යන් 

වඒමීඒ 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    

සාේපු සංකීර්ණ, සුපිරි 
තවළඳසැල් 

වඒමීඒ 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

 වඒමීඒ 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 

  

බැංකු සහ පාරිතභෝගික තස වා වඒමීඒ 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

- -   

තගොඩනැගිලි ද්රවය තවළඳසැල් වඒමීඒ 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

 වඒමීඒ 50 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 

  

කාර්යාල භාවි ය වඒමීඒ 100 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

 -   

නගරබද තහෝටල් සංවර්ධනය 

(City  Hotel) 

වඒමීඒ 200 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

බස්නැවතුම් 
01 

තස වා 
ප්රතේශයට 
ආසන්නව 
තලොරි රථ 
නැවතුම් 01 

  

 රු පන්ති තහෝටල් 
සංවර්ධනය 

කාමර 05 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් සහ 
කට්ටල් 2 කට 1 ක් 

කාමර 50 ක් 
දක්වා එක් 
බස්නැවතුමක් 
හා ඊට වැඩි 

තස වා 
ප්රතේශයට 
ආසන්නව 
තලොරි රථ 

  



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 152 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

වන්තන් නම් 
බස් නැවතුම් 
02 ක්  

නැවතුම් 02 

a. දත්සවශාලා ආසන 05 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    

b. සම්මන්ත්රණශාලා ආසන 05 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    

c. කාර්ය මණ්ඩල සඳහා 
නිවාස 

i. විධායක කාර්ය 
මණ්ඩලය 

 

ii. අතනකුත් 

 

 
කාමර 02 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    

 

 
 

    ඇඳන් 04 
කට එක් 
ඉඩකඩක් 

 

 

 

භාවිතය 

ෙථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

ගමෝටර් ෙථ බස්ෙථ ගලොරි  බහුවිධ 
(කන්ගට්නර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

ආගන්තුක නිවාස හා 
ලැගුම්හල්, බුටික් තහොතට්ල් 

කාමර 5 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

තන්වාසිකාගාර වඒමීඒ 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ආපනශාලා / තභෝජනාගාර වඒමීඒ 10 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 
(තස වා ප්රතේශය 
හැර) 

   වඒමීඒ 20 ක් 

සඳහා 

එකක් 

සිනමාහල්, රඟහල්, ්රවණාගාර 
සහ සමාන භාවි යන් 

ආසන 10 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් තහෝ 
වඒමීඒ 20 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් යන 
මින් වැඩි එක 
සඳහා තවන් කළ 
යුතුයඒ 

වඒමීඒ 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්ඒ 

   

ෆැක්ටරි සහ කර්මාන් ශාලා  වඒමීඒ 300 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්ඒ 

 වඒමීඒ 300 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්ඒ 

වඒමීඒ 500 ක් 
සඳහා එකක් 
 

වඒමීඒ300 
ක් සඳහා 
එකක් 
 

ගබඩා භාවි ය / ගුදම් වඒමීඒ 500 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක්ඒ 

 වඒමීඒ 300 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්ඒ 

වඒමීඒ 500 ක් 
සඳහා එකක් 

වඒමීඒ 300 
ක් සඳහා 
එකක් 

තවනත් වාණිජ තගොඩනැගිලි වඒමීඒ 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්ඒ 

 වඒමීඒ 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්ඒ 
 

  

තසෞඛයය 

සාත්තු නිවාස සහ තපෞේගලික 
තරෝහල් 

ඇඳන් 02 කට 01 
බැගින් තහෝ වඒමීඒ 
20 කට එක් ඉඩක් 

 වඒමීඒ 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්ඒ 
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පිටු අංක 153 
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යන තදකින් වැඩි 
එකඒ 

ෛවදය රසායනාගාර සහ 
බාහිර තරෝගී අංශ 

වඒමීඒ 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්ඒ 

 වඒමීඒ 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්ඒ 

  

ෛවදය  දපතේශන තස වා 
කාමර (අවම කාමරයක 
ප්රමාණය වඒමීඒ 08) 

එක් දපතේශන 
තස වා කාමරයක් 
සඳහා ඉඩකඩ 06 
ක් තහෝ වඒමීඒ 10 
කට ඉඩකඩ 02 
බැගින් යන තදකින් 
වැඩි එකඒ 
 

 වඒමීඒ 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්ඒ 

  

අධයාපන 

විශ්ව විදයාල වඒමීඒ 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්ඒ 

    

 

 

භාවිතය 

ෙථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

ගමෝටර් ෙථ බස්ෙථ ගලොරි  බහුවිධ 
(කන්ගට්නර්) 

යතුරුපැදි

/ පාපැදි 

තපෞේගලික පාසල්, 
ජා යන් ර පාසල්, තපර 
පාසල් 

ළමුන් 20 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් තහෝ 
වඒමීඒ 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩක් යන 
තදකින් වැඩි එක 

    

තපෞේගලික දපකාරක පන්ති 
සහ තවනත් අධයාපනික 
ආය න 

වඒමීඒ 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්ඒ 

    

විත ක හා විතනෝද කටයුතු  

විත ක හා විතනෝද කටයුතු  වඒමීඒ 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්ඒ 

    

තවනත් භාවි යන් 

 අධිකාරිය විසින් 
තීරණය කරනු 
ලබන තවනත් 
ඕනෑම භාවි යක් 
සඳහා වඒමීඒ 100 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්ඒ 

අධිකාරිය විසින් 
තීරණය කරනු 
ලබන තවනත් 
ඕනෑම 
භාවි යක 
ස්වභාවය අනුව 
වඒමීඒ 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 
 

අධිකාරිය 
විසින් 
තීරණය 
කරනු ලබන 
තවනත් 
ඕනෑම 
භාවි යක 
ස්වභාවය 
අනුව වඒමීඒ 
500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 
 

  

 

සටහන; 
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පිටු අංක 154 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 ඉහත  භාවිතයන්ගගන් දක්වා ඇත්ගත් අවම ෙථවාහන නැවතුම් අවයයතාවයන් වන අතෙ, මීට අමතෙව වැඩිමනත් 

ෙථවාහන නැවතුම් ස්ථාන සංවර්ධනකරු ලබාගදන්ගන් නම්,  ඒ සඳහා ප්රමු තාවය ලබාදිය යුතුය. 
 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ / පළාත් පාලන ආයතනගේ අනුමැතිය මත ගවන් කෙන ලද වාහන නැවතුම් ස්ථාන 

ගවනත් ආයතන ගවත කුලී පදනම මත ලබාදිය හැක.  නමුත් ෙථවාහන නැවතුම් පහසුකම් ගවනත් භාවිතයක් සඳහා 

භාවිත කළ ගනොහැක. 
 

 

 

 

11 වන උපගල් නය 

 

 

 

  



සංවර්ධන සැලැස්ම 
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පිටු අංක 156 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 157 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 158 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 159 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ඇමුණුම - 3 
සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා 

සුදුසුකම්  ැනැත් න් සහතික කර ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලසුම් එහි නිරවදය ාවය, සම්ම  

ප්රමිතීන්ට අදාළ  බවට සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිතේ සැලසුම් හා තගොඩනැගිලි  නිතයෝගවලට  

අනුකූල බවට සහතික කර එහි වගකීම ග යුතුයඒ  සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාතේ ලියාපදිංචි කිරීමට 

අදාළ සංවිධාන වාර්ෂිකව සාමාජික නාමතල්ඛනයක්  පවත්වාතගන යායුතු අ ර, එහි පිටප ක් 

වාර්ෂිකව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තව  ඉදිරිපත් කළ යුතුයඒ 

 I  වන තීෙය 

සංවර්ධන 

කටයුත්ගත් ස්වභාවය 

II වන තීෙය 

ඉඩගම් ගහෝ 

ගගොඩනැගිල්ගල

හි ප්රමාණය 

(අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීෙය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුගේ 

අනුමැතිය අවයය වන 

විගයේෂ කාර්යය 

IV වන තීෙය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා සඳහා 

අවයය සුදුසුකම්/පදවිය 

1  ඉඩම තුල සංවර්ධන 

කටයුත්  සඳහා 

තගොඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත් තනොවන්තන් 

නම් 

තහක්ටයාර්        

0ඒ5 ඉක්මවීම 

පරි්ර ප්රදර්ශන සැලැස්ම නගර නිර්මාණ ශිල්යකන්තේ 

ආය නතේ සංස්ථාග  

සාමාජිකතයකු 

සැලසුම් නිතයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ ශිල්යකන්තේ 

ආය නතේ සංස්ථාග  

සාමාජිකතයකු 

දප තබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත් මිනින්තදෝරු සහ 

 ලමිතිකරු 

2  ඉඩම තුල සංවර්ධන 

කටයුත්  සඳහා 

තගොඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත් තනොවන්තන් 

නම් 

තහක්ටයාර්        

0ඒ5 ට අඩු 

පරි්ර ප්රදර්ශන සැලැස්ම හා 

දප අනුතබදුම් සැලැස්ම 

සකස් කිරීම 

බලයලත් මිනින්තදෝරු සහ 

 ලමිතිකරු 

සැලසුම් නිතයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ ශිල්යකන්තේ 

ආය නතේ සංස්ථාග  

සාමාජිකතයකු  

(නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින් අවශය 

අවස්ථාවලදී අයදුම්කරු 

දැනුවත් කරනු ලබයි) 

3  සංවර්ධන කටයුත්  

සඳහා ඉංජිතන්රු වැඩ 

ඇතුළත් වන්තන් නම් 

(මාර්ග, තබෝක්කු, 

කාණු ඉදිකිරීම්) 

 බලපත්රතේ නිශ්චි ව දක්වා 

ඇති කරුණුවලට එකඟව 

ඉංජිතන්රු වැඩ සිදුකර ඇති 

බවට ප්රකාශ කරන සහතික 

පත්රයක් 

වරලත් සිවිල් ඉංජිතන්රු 

4  සංවර්ධන කටයුත්  

සඳහා ඉඩමක් 

අනුතබදීමක් තහෝ 

 කාබේධ කිරීමක් 

ඇතුළත් වන්තන් නම් 

තහක්ටයාර් 0ඒ5 

ඉක්මවීම 

මිනින්තදෝරු සැලැස්ම නගර 

සැලසුම් අවශය ාවලට 

අනුකූල බවට ප්රකාශ කරනු 

ලබන සහතික පත්රයක් 

නගර නිර්මාණ ශිල්යකන්තේ 

ආය නතේ සංස්ථාග  

සාමාජිකතයකු  

 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 160 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 I  වන තීෙය 

සංවර්ධන 

කටයුත්ගත් 

ස්වභාවය 

II වන තීෙය 

ඉඩගම් ගහෝ 

ගගොඩනැගිල්ගලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීෙය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුගේ 

අනුමැතිය අවයය වන විගයේෂ 

කාර්යය 

IV වන තීෙය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා 

සඳහා අවයය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

5  සංවර්ධන 

කටයුත්  

තගොඩනැගිල්ලක් 

සඳහා වනවිට 

වර්ග මීටර් 600 

ඉක්මවීම හා 

තගොඩනැගිලි දස 

මීටර් 15 ඉක්මවීම 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුම  සැලැස්මට 

අනුකූලව සිදුකර ඇති බවට සහ 

සහුතේ අධීක්ෂණය යටතත් 

අවසරය ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ 

කරන සහතික පත්රයක්) 

 

වරලත් වාස්තු 

විදයාඥයකු තහෝ වාස්තු 

විදයාඥ මණ්ඩලතේ 

ලියාපදිංචි යම් වාස්තු 

විදයාඥයකු 

වර්ග මීටර් 600 

දක්වා තගොඩනැගිලි 

දස මීටර් 15 දක්වා 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුම  සැලැස්මට 

අනුකූලව සිදුකර ඇති බවට සහ 

සහුතේ අධීක්ෂණය යටතත් 

අවසරය ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ 

කරන සහතික පත්රයක්) 
 

 

වරලත් වාස්තු 

විදයාඥයකු තහෝ වාස්තු 

විදයාඥයින් ලියාපදිංචි  

කිරීතම් මණ්ඩලතේ 

ලියාපදිංචි වාස්තු විදයා 

ආවසරික සහතිකලාභී 

  වර්ග මීටර් 400 

දක්වා හා 

තගොඩනැගිලි දස 

මීටර් 12 දක්වා 

1. ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුම  

සැලැස්මට අනුකූලව සිදුකර 

ඇති බවට සහ සහුතේ 

අධීක්ෂණය යටතත් අවසරය 

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ කරන 

සහතික පත්රයක්) 
 

 
 

 

රජතේ තහෝ පුේගලික 

ආය නයක වර්ෂ 

හ රක(4) පළපුරුේදක් 

ඇති ගෘහ නිර්මාණ 

සැලසුම් ශිල්පිතයකු 

තහෝ ජාතික වෘත්තීය 

නිපුණ ා  5  මට්ටතම් 

සැලසුම්  ාක්ෂණ 

ශිල්යක (තගොඩනැගිලි) 

   2. නිර්මාණ ගණනය කිරීම් සමඟ 

වයුහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(අත්තිවාරම සහ තගොඩනැගිලි 

අනුම  සැලැස්මට අනුකූල 

බවට සහ තගොඩනැගිල්ල 

වයුහාත්මක තලස ආරක්ෂි  

බවට ප්රකාශ කරන සහතික 

පත්රයක්) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිතන්රු 

ආය නතේ වරලත් 

සිවිල් ඉංජිතන්රු තහෝ 

වරලත් වයුහාත්මක 

ඉංජිතන්රු 
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 I  වන තීෙය 

සංවර්ධන 

කටයුත්ගත් 

ස්වභාවය 

II වන තීෙය 

ඉඩගම් ගහෝ 

ගගොඩනැගිල්ගලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීෙය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුගේ 

අනුමැතිය අවයය වන විගයේෂ 

කාර්යය 

IV වන තීෙය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා 

සඳහා අවයය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

   3. තස වා සැලසුම් (විදුලිබලය 

සැපයීම, ජල සැපයුම, 

මළාපවහන, කාණු සහ වැසි 

ජලය පාලනය කිරීම, ගිනි 

ආරක්ෂණය හා සම්බන්ධ 

සැලසුම් ඇතුළත් ත ඒ) ඉල්ලුම් 

කරන අවස්ථාත  අධිකාරිය 

විසින් නියම කරනු 

ලැබුවතහොත් පමණක් කරුණු 

සැපයිය යුතුයඒ 

 

සපයන ලද තස වාවට  

අදාළ පහ  දක්වනු 

ලබන 

 ැනැත් න්තගන් 

අදාළ වන ශ්රී ලංකා 

ඉංජිතන්රු ආය නතේ 

ඉංජිතන්රුවරයා ; 

 වරලත් විදුලි 

ඉංජිතන්රු, වරලත් 

සිවිල් ඉංජිතන්රු, 

වරලත් 

වයුහාත්මක 

ඉංජිතන්රු, වරලත් 

තගොඩනැගිලි තස වා 

ඉංජිතන්රු, වරලත් 

යාන්ත්රික 

ඉංජිතන්රු 

 

   4. වායු සමීකරණ තහෝ යාන්ත්රික 

වා ා්රය පිළිබඳ 

විස් රාත්මක සැලැස්ම 

(සවිකිරීම, දීර්ඝ කිරීම තහෝ 

තවනස් කිරීම සඳහා) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිතන්රු 

ආය නතේ වරලත් 

යාන්ත්රික ඉංජිතන්රු, 

වරලත් විදුලි ඉංජිතන්රු 
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ඇමුණුම් අංක 04 

 

ෙථවාහන නතෙ කිරීම හා ෙථවාහන පාලනය 

 

 
1ඒ (අ) අධිකාරිතේ සැලසුම් කමිටුව මගින් නියම කරන ලද වාහන න ර කිරීතම් හා වාහන ගමනාගමන 

පාලන වැඩපිළිතවල සම්බන්ධ තරගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුයඒ   

 
  

2ඒ (i) සංවර්ධන කාර්යයක් කරතගන යාම සඳහා අවසරපත්රයක් ලබාගැනීතම් පරමාර්ථතයන් 

අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක් මගින්ම තගොඩනැගිලි  ැනුම්තපොල 

තුළම තහෝ අධිකාරියට පිළිග  හැකි ස්ථානයක අවශය වාහන න ර කිරීතම් ඉඩකඩ සංඛයාව 

තමම  10 වන දපතල්ඛණතේ  නිතයෝගයට අනුකූලව විය යුතුයඒ 

 

 (ii) ඉහ   (i) හි සඳහන් පරිදි වාහන න ර කිරීතම් ඉඩකඩ සැපයීම ප්රාතයෝගික තනොවන අවස්ථාවලදී 

සැලසුම් කමිටුව තීරණය කරන පරිදි තමහි 5 වන දපතල්ඛණතේ සඳහන් ආකාරතයන් තස වා 

ගාස්තු අය කළයුතුයඒ 

 

 (iii) වාහන න ර කිරීතම් සමසථ් සංඛයාව 10 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධන කාර්යයකදීම ඉහ  සඳහන් 

අවශය ාතවන් ½  කට සමානව යතුරුපැදි හා පාපැදි න ර කිරීතම් ඉඩකඩද සැපයිය යුතුයඒ 

 

 (iv) එක් එක් වර්ගය සඳහා වන වාහන න ර කිරීතම් කුටිවල අවම සැලසුම් මානයන් තමතස යඒ 

 

වාහන වර්ගය මඩුගශ පළල 

(මීටර්) 

ගකෝිජකව 

නතෙ කිරීම 

ගහෝ 

සමාන්තෙව 

නතෙ කිරීම 

මඩුගශ දිග 

(මීටර්) 

ගකෝිජකව 

නතෙ 

කිරීම 

මඩුගශ දිග 

(මීටර්) 

සමාන්තෙව 

නතෙ කිරීම 

සම්ම  තමෝටර් කාර් සමානකයන් 2ඒ4 4ඒ8 5ඒ5 

ේවී තහෝ ත්රී තරෝද රථ 2ඒ1 2ඒ4 2ඒ5 

පාපැදි 0ඒ6 2ඒ25 2ඒ25 

වාණිජ (ේවී අකර) 3ඒ6 10ඒ0 12ඒ0 

වාණිජ (බහු අකර) 3ඒ6 18ඒ0 20ඒ0 

 

 (v) පර ර ඉඩකඩවල අවම පළල පහ  සඳහන් අවශය ාවයන්ට අනුකූල විය යුතුයඒ 
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වාහන ගකෝිජකව නතෙ 

කිරීගම් අංයකය 

තනි දිසා වාහන 

ගමනාගමනය 

තනි පැති 

නැවතුම් සීමාව 

(මීටර්) 

තනි දිසා 

වාහන 

ගමනාගමනය 

ගදපැති 

නැවතුම් සීමාව 

(මීටර්) 

ගදපැති වාහන 

ගමනාගමනය 

(මීටර්) 

අංශක 00 සමාන් ර 3ඒ6 3ඒ6 6ඒ0 

අංශක 30 තකෝණික 3ඒ6 4ඒ2 6ඒ0 

අංශක 45 තකෝණික 4ඒ2 4ඒ8 6ඒ2 

අංශක 60 තකෝණික 4ඒ8 4ඒ8 6ඒ6 

අංශක 90 තකෝණික 6ඒ0 6ඒ4 7ඒ2 

 

 (vi) ගෘහසථ් වාහන න ර කිරීතම් තපතදසකට ඇති ප්රත ශතේ පළල ඇතුළුවීතම් හා පිටවීතම් මාර්ග 

තවන තවනම සපයා ඇත්නම්, සියළු පියමං සහ තවනත් අවහිර ා අ හැර මීටර් 3 කට තනොඅඩු 

විය යුතුයඒ  එතහත් ඇතුල්වීතම් හා පිටවීතම් මාර්ග එකටම සපයනු ලැබ මධය බාධාවකින් 

ත ොරනම්, එම පළල මීටර් 5ඒ5 කට අඩු තනොවිය යුතුයඒ  වයාපාරික වාහන න ර කිරීතම් 

ප්රතේශතේ පළල පිළිතවලින් මීටර් 4ඒ5 හා 6ඒ0 විය යුතුයඒ 

 

 (vii) වාහන න ර කිරීතම් ප්රතේශ තුනකට වැඩි සංඛයාවක් සැපයිය යුතු තගොඩනැගිලිවල සියළුම 

වර්ගතේ වාහන ආපසු හැරවීමට හැකි පහසුකම් පරි්රය තුළ සපයා තිබිය යුතුයඒ  වීදියකින් 

 ැනුම්පළට තහෝ  ැනුම්පළින් වීදියකට පසුපසට පැදවීමට ඉඩතදනු තනොලැතේඒ   

 

 

 (viii) මීටර් 10 කට අඩු මාර්ග මුහුණ ක් ඇති මීටර් 40 කට අඩු ගැඹුරක් සහි  තගොඩනැගිලි 

ස්ථානයන්හි වාහන න ර කිරීතම් ප්රතේශයට ඇති ධාවන මාර්ගතේ පළල පහ  සඳහන් 

කරුණුවලට යටත්ව මීටර් 3 කට අඩු කළ හැකියඒ 

 

 (අ) එබ,  ධාවන මාර්ගය දිතේ අධිකාරියට පිළිග  හැකි තලස හා අවශය ප්රමාණයට වාහන 

මාරුවීමට ඉඩකඩ සැපයීමඒ 

 

 (ආ) එබ,  සංවර්ධනයක වාහන න ර කිරීතම් ඉඩකඩ අවශය ාවය 10 කට තනොඉක්මවිය යුතුයඒ 

 

 (ix) යම් වාහන න ර කිරීතම් ප්රතේශයකට ඇති ඇතුල්වීතම් තහෝ පිටවීතම් විවරස්ථානයක් හරහා යම් 

පැති පියමගක් විහිතදන්තන් නම්, ආබාධි   ැනැත් න් පිළිබඳව විතශ ෂ සැලකිල්ලක් දක්වමින් 

පදිකයන්ට ගමන් කිරීම සඳහා ඉවුරු කැටිවලට තහෝ පැති පියමතගහි යම් තකොටසකට 

සංවර්ධකයන්තේ වියදමින් යම් තවනස් කිරීම් අධිකාරිය විසින් නිශ්චි  තකොට දැක්විය යුතුයඒ  



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 164 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

තමම මගී මාරු සමාන එවැනි විවරස්ථාන හරහාද පවත්වාතගන යන තලසටද අධිකාරිය විසින් 

විතශ ෂතයන් නියම කළ හැකියඒ 

 

 (x) වීදියකට ඇතුල්වීතම්දී, ඉන් පිටවීතම්දී පහ  සඳහන් වගුතවහි නිශ්චි ව සඳහන් ප්රමාණය ඇතුළ  

හා පිට  හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සැපයිය යුතුයඒ 

 

 මගී 

ප්රවාහන 

කාෙකය 

ශවී අකෙ 

වාිජ  

වාහන 

බහු අකෙ 

වාිජ  

වාහන 

ඇතුළ  හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය 

(මීටර්) 

7ඒ3 12ඒ8 13ඒ8 

පිට  හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය (මීටර්) 4ඒ7 8ඒ7 6ඒ9 

 

 

 (xi) ඉහ  සඳහන් පරිදි අවම හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා සැපයිය තනොහැකි 

බව සතුටුදායක අන්දමින් අධිකාරිය තව  සේපු කළ හැකි අවස්ථාවක පළල මීටර් 3 කට තනොඅඩු 

පළලකින් යුත් අතිතර්ක සම්බන්ධ ා පටුමගක් එබ,  ඇතුල්වීතම්  / සහ / තහෝ පිටවීතම්  මාර්ගයට 

ආබේධ කර සැපයිය යුතුයඒ  එබ,  පටු මාර්ග සැලසුම් කළයුත්තත් වීථියට ඇතිවන බලපෑම් අවම 

කරමින් නිදහස් වාහන ගමනාගමනය සහතික වන පරිදිත ඒ  තමය අධිකාරිතේ සැලසුම්කරණ 

කමිටුව විසින් අනුම  කළ යුතුයඒ 

 

 (xii) බෑවුම් මං සඳහා බෑවුම්වල දපරිම ඇලකරය 1:8 ට වඩා වැඩි තනොවිය යුතුයඒ  බෑවුම් මං ඇති 

අවස්ථාවලදී ඉඩම් කට්ටිතේ මායිමත්  බෑවුමත් අ ර මීටර් 6ඒ0 කට තනොඅඩු දිගකින් යුත් සම ලා 

ඉඩක් සැපයිය යුතුයඒ 

 

 (xiii) ඇතුළුවීම සහ පිටවීම තවන තවනම සපයා ඇත්නම්, පියමං සියල්ල සහ තවනත් අවහිර ා අත්හැරි 

කළ බෑවුම් මංවල පළල මීටර් 3ඒ0 කට තනොඅඩු විය යුතුයිඒ  එතහත් ඇතුළුවීම සහ පිටවීම එකටම 

සපයනු ලබන්තන් නම් තමම දපතල්ඛණතේ (vi) හි සඳහන් අවස්ථාවලදී මිස මධයවර්ති 

විභජකයකින් ත ොර නම්, එය මීටර් 6 ක් විය යුතුයඒ 

 

 (xiv) මීටර් 2ඒ1 ක අවම දසක් බෑවුම් මංවල හා බහු මහල් රථවාහන නැවතුම් ස්ථානවල තිබිය යුතුයඒ 

 

 (xv) මාර්ග බාධක ආරක්ෂක කුටි සහ වාහන න ර කිරීම පාලනය කිරීතම් දපක්රම හා ආතරෝහකයන් 

වැනිදෑ පාර අේදර සිට එබ,  බාධක දක්වා අවම වශතයන් මීටර් 6 ක පර ර තුළ තනොපිහිටිය යුතුයඒ  

වාහන න ර කිරීතම් එක් එක් මඩු 25 ක් තහෝ  වායින් තකොටසක් සඳහා සමස්ථ පර ර දුර මීටර් 6 

කින් වැඩි කළයුතුයඒ  තමය එකම පටුමගකට තහෝ පටුමං බහු සංඛයාවකට සැපයිය හැකියඒ 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 165 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 (xvi) වාහන බර මැනීතම් ප්රතේශය වීථි අේදර සිට මීටර් 20 ක අවම පර ර දුරක් තුළ තනොපිහිටිය යුතුයඒ  

වාණිජ වාහන න ර කිරීතම් එක් එක් කුටි 15  තහෝ එහි තකොටසක් සඳහා සමස්ථ පර ර දුර මීටර් 

15 කින් වැඩි කළයුතුයඒ  තමය එකම පටුමගක තහෝ පටුමං බහු සංඛයාවකට සැපයිය හැකියඒ 

 

 (xvii) වාහන න ර කිරීතම් ප්රතේශය සඳහා වන බෑවුම් තපොතළොව සම්බන්ධතයන් වූ විට 1:20 අනුපා ය 

තනොඉක්මවිය යුතුයඒ 

 

 (xviii)වාණිජය වාහන සඳහා වන න ර කිරීතම් ප්රතේශයකට ඇතුළුවීමට තහෝ ඉන් පිටවීමට  ම 

පිටවීතම් තහෝ ඇතුළුවීතම් විවර සලසා ඇති විවර  නි මං වීථියකදී නම්, එහි පර ර පළල මීටර් 

4ඒ5 ක්ද,  තදමං වීථියකදී නම්, මීටර් 6ඒ5 ක්ද වන අවස්ථාවක එතස  ඇතුළුවීම තහෝ පිටවීම සඳහා 

ඉඩතදනු තනොලැතේඒ 

     

3ඒ (i) මාර්ගයට මුහුණලා ඇති පළල මීටර් 12ඒ0 ට අඩු ස්ථාන සඳහා සැපයිය යුත්තත් එක් ඇතුළුවීතම් හා 

පිටවීතම් ස්ථානයක් පමණිඒ 

 
 (ii) පදිංචිය සඳහා වන සංවර්ධන කාර්යයක් සම්බන්ධතයන් වූ විට ස්ථානය තුළ ඇති වාහන න ර 

කිරීතම් අවශය ාව න ර කිරීතම් මඩු 100  ඉක්මවන කල්හි හා තන්වාසික තනොවන සංවර්ධන 

කාර්යයක් සම්බන්ධතයන් එම අවශය ාව න ර කිරීතම් මඩු 50 ක් වන කල්හි අවස්ථානුකූලව 

අවශය වන වාහන ගමනාගමනය  කාබේධවීතම් අම ර පටුමග තහෝ වාහන රඳවා  බන ඉඩ 

සැපයිය යුත්තත් වාහන ගමනාගමන සැලසුම්කරණ කමිටුව විසින් නිර්තේශ කර ඇති පරිදි 

වාහනවල නිදහස් ධාවනයට ඇතිවන බලපෑම අවම වන පරිදියඒ 

 
4ඒ පදිංචිය පිණිස තනොවන පාවිච්චියක් සම්බන්ධතයන් වූ විට න ර කිරීතම් මඩු 60 කට වැඩි සංඛයාවක්ද, 

පදිංචිය පිණිස  නැ තහොත් මිශ්රි  සංවර්ධනය අනුපාතික සංතයෝජනයක් සම්බන්ධතයන් වූ විට කුටි 120 

ක්ද සැපයීම අවශය වන අවස්ථාව අධිකාරිය විසින් වාහන ගමනාගමන බලපෑම් අධයයනතේ තීරණ 

අනුව තයෝජි  සංවර්ධනය තහ තුතකොට තගන වැඩි වන ගමනාගමන කටයුතු නිසා එවැන්නක් අවශය බව 

සනාථ වී ඇත්නම්, එවැනි වාර් ාවක නිර්තේශ කර ඇති නිශ්චි  වාහන ගමනාගමන පාලන කටයුතුවල 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සංවර්ධකයා විසින් දරනු ලැබීමට අධිකාරිය කටයුතු සැලැස්විය 

යුතුයඒ 

 

5ඒ අනුම  සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුම  රථ නැවැත්වීතම් සහ රථවාහන ගමනාගමන පාලන 

නියමයන්ට තවන්ව කටයුතු කරන බවට සැක කරන යම් තගොඩනැගිල්ලකට ඇතුළුවී පරීක්ෂා කරන 

තලස අධිකාරිය විසින් තපොලිසිතයන් ඉල්ලා සිටිය හැකියඒ 

 

6ඒ අනුම  සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුම  රථ නැවැත්වීතම් හැර තවනත් යම් කටයුත් කට තයොදා 

ඇ ැයි දැනගනු ලබන අවස්ථාවක අනුම  රථ නැවැත්වීතම් ඉඩකඩ ප්රමාණයන්තගන් අඩුවී ඇති එක් 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 166 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

එක් රථ නැවැත්වීතම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රුඒ 20,000/- ක තස වා ගාස්තුවක් අධිකාරියට අයකළ 

යුතුයඒ  එම ගාස්තු   කාර්ය සඳහා තයොදාතගන ඇති ඉඩ ප්රමාණය සංවර්ධන අවසර පත්රතේ අනුම  කර 

ඇති පරිදි වාහන නැවැත්වීතම් ඉඩකඩ බවට නැව  පත් තකතරන ත ක් දිගටම අය කළයුතුයඒ 

 

7ඒ “ප්රතිබිම්බි  වීදුරු”  තහෝ තවනත් පරාවර් න ද්රවයයක් ප්රසිේධ වීථියකට මුහුණලා සිටින තස  යම් 

තගොඩනැගිල්ලක බිම් මහලට පළමු තහෝ තදවන මහල්වලට සවි තනොකළ යුතුයඒ 

 

8ඒ අධිකාරිය විසින් වාහන සීමා කරන ලද ප්රතේශයක් තලස ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇති වීථි තහෝ ප්රතේශ 

ඇතුළත් වන යම් ප්රතේශයක තහෝ වීථියක සංවර්ධනය පිණිස දපරිම වාහන න ර කිරීතම් ඉඩකඩ 

කවතර්දැයි නිශ්චි  වශතයන් තවන් තකොට දැන්වීමට අධිකාරියට පුළුවනඒ 

 

9ඒ (i) වීථිය තහෝ ප්රතේශය වාහන න ර කිරීතම් ප්රතේශයක් තලස ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබීතමන් පසුව 

යම් පවත්නා සංවර්ධනයක් තුළ ඇති ප්රතයෝජනයට ගත් සෑම වාහන න ර කිරීතම් මඩුවක් සඳහා 

වන වාර්ෂික තස වා ගාස්තුව අධිකාරිය විසින් තීරණය තකොට අය කරනු ලැතේඒ 

 

 (ii) තවනත් යම් නියමය කුමක් සඳහන්ව තිබුණද සැලසුම් කමිටුත  ලිි  නිර්තේශ ම  අධිකාරිය 

විසින්, 

 

    (අ) පරි්රය තුළ එවැනි  වැඩ සඳහා අවශය වාහන න ර කිරීතම් මඩු තනොසපයන තහෝ සපයන 

ලද එවැනි ඉඩකඩ  ත් කාර්යය සඳහා ප්රතයෝජනයට තනොතගන යම් ජාතික මහා මාර්ගයක 

තහෝ එහි තකොටසක වාහන අළුත්වැඩියාව තහෝ සපවත් කිරීම කරතගන යන තහෝ 

 

         (ආ) සැලසුම් කමිටුත  ම ය අනුව වාහන ගමනාගමනයට අහි කර බලපෑම් ඇති කරන තවනත් 

වෘත්තියක් තහෝ වයාපාරයක් කරතගන යන යම් සංවර්ධන තේපළ අයිතිකරුවන්ට එකී 

කටයුතු නිවැරදි කරන තලස දැන්වීමක් කළ හැකියඒ 
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පිටු අංක 167 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

ඇමුණුම් අංක 05 

වීදි ගර් ාවන් සහ ගගොඩනැගිලි ගර් ාවන් 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මාර්ග 
 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මාර්ග තගොඩනැගිලි සීමාව 

අධිගශගී මාර්ගය (වොය පිවිසුම්) මීටර්  36  

ගකොළඹ - ගාල්ල - හම්බන්ගතොට - වැල්ලවාය මාර්ගය මීටර් 25  

තජ්ල් වීදිය මීටර් 15 

තල්වාය පාර මීටර් 15 

මිරිජ්ජවිල - සූරියවැව පාර මීටර් 25 

මිරිජ්ජවිල - තගොන්තනෝරුව - මීගහජදුර මාර්ගය මීටර් 36 

කටුවැව ගුවන් පාලම මීටර් 25 

සිරිතබෝපුර ගුවන් පාලම මීටර් 25 

වටරවුම් පාර මීටර් 25 

මුලා්රය  -මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් කාර්යාලය - 2018 

 

පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මාර්ග 

පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මාර්ග තගොඩනැගිලි සීමාව 

අළුත් පාෙ ( සිංහ කණුව දක්වා) මීටර් 12 

හම්බන්ත ොට රජතේ නිවාස මාර්ගය මීටර් 12 

මුලා්රය  -පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  - 2018 

 

 

හම්බන්ගතොට මහා නගෙ සභාව සතු මාර්ග 

හම්බන්ගතොටබටහිෙ වසම 

අනු 

අංකය 

වර්තමාන නාමය මාවගත් ආෙම්භය මාවගත් අවසානය ගයෝජිත 

මාර්ග පළල 

(මීටර්) 

1 ආතලෝකපුරපාර බැරැක්වීදිය ටාගට්පාර 10 

2 විශ්වදසුන් ගම්මාන පාර අතලෝකපුරපාර විශ්වදසුන් ගම්මානය  10 

3 ටාගට්පාර ආතලෝකපුරහංදිය පරණ ංගල්ල පාර 10 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 168 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

4 ටාගට්පාර අතුරු පාර 1 ටාගට්පාර තගවල් 18 /35 පාර 10 

5 ටාගට්පාර අතුරු පාර 2 ටාගට්පාර තගවල් 18 /35 පාර 7 

6 ටාගට්පාර අතුරු පාර 3 ටාගට්පාර ඉන්ද්රසිරිමාව  7 

7 ටාගට්පාර අතුරු පාර 4 ටාගට්පාර ඉන්ද්රසිරිමාව  7 

8 1ඉන්ද්රසිරිමාව  ටාගට්පාර පරණ ංගල්ල පාර 10 

9 තගවල් 18 /35 පාර අළුත්පාර ටාගට්පාර අතුරු පාර 
3 

10 

10 තගවල් 18 අතුරු පාර 1 තගවල් 18 /35 පාර නිවස 10 

11 තගවල් 18 අතුරු පාර 2 තගවල් 18 /35 පාර නිවස 10 

12 තගවල් 18 අතුරු පාර 3 තගවල් 18 /35 පාර නිවස 7 

13 තගවල් 18 අතුරු පාර 4 තගවල් 18 /35 පාර නිවස 7 

14 ඉදිවින්නසුසාන භූමිය පාර තගවල් 18 /35 පාර සුසානභූමිය 7 

15 ජාතිකනිවාස මාව  දැවගබඩාව පාර තගවල් 18 /35 පාර 10 

16 ජාතිකනිවාස 1 පටුමග ජාතිකනිවාස මාව  ටාගට්පාර 10 

17 ජාතිකනිවාස 2 පටුමග ජාතිකනිවාස මාව  ටාගට්පාර 10 

18 ජාතිකනිවාස 3 පටුමග ජාතිකනිවාස මාව  ටාගට්පාර 10 

19 ජාතිකනිවාස 4 පටුමග ජාතිකනිවාස මාව  ටාගට්පාර 10 

20 ජාතිකනිවාස 5 පටුමග ජාතිකනිවාස මාව  ටාගට්පාර 10 

21 ජාතිකනිවාස 6 පටුමග ජාතිකනිවාස මාව  ටාගට්පාර 10 

22 තජ්ඒඩේඒ බුල්ජන්ස් 1 පටුමග ජාතිකනිවාස මාව  බුල්ජන්ස්මාව  7 

23 තජ්ඒඩේඒ බුල්ජන්ස් 2 පටුමග ජාතිකනිවාස මාව  බුල්ජන්ස්මාව  7 

24 බුල්ජන්ස්මාව  බුල්ජන්ස්වට රවුම් පාර ඉඩම 7 

25 බුල්ජන්ස්වට රවුම් පාර අළුත්පාර අළුත්පාර 10 

26 දැවගබඩාව පාර ආතලෝකපුරහංදිය පරණ ංගල්ල පාර 10 

27 නගරසභා ක්රීඩා පිටිය පාර දැවගබඩාව පාර බුල්ජන්ස්මාව  7 

28 තටරස්වීදිය හම්බන්ත ොටප්රධාන පාර තජ්ල්වීදිය 7 

29 මුවර්වීදිය තජ්ල්වීදිය පරණ  ංගල්ල පාර 10 
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පිටු අංක 169 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

30 පිලිේවීදිය තේබෘක්වීදිය මුවර්වීදිය 10 

31 බැරැක්වීදිය හම්බන්ත ොටප්රධාන පාර තජ්ල් වීදිය 10 

32 එම්ඒආර්ඒ  ාසිම් මාව  බැරැක්වීදිය හම්බන්ත ොට ප්රධාන 
පාර 

10 

33 බැරැක්වීදිය අතුරු පාර 01 එම්ඒආර්ඒ  ාසිම් මාව  බැරැක්වීදිය 7 

34 මිලින්ටන්වීදිය විල්මට්වීදිය තම්වීදිය 7 

35 කඩවීදිය තජ්ල්වීදිය මතර් පාර 10 

36 කඩවීදිය අතුරු පාර 1 කඩවීදිය නිවස 7 

37 බැක්වීදිය කඩවීදිය මිලින්ටන් වීදිය 7 

38 තම්වීදිය ටවර්හිල්පාර මතර් පාර 7 

39 තම්වීදිය අතුරු පාර 1 තම්වීදිය පරණ  ංගල්ල පාර 7 

40 තම්වීදිය අතුරු පාර 2 තම්වීදිය සදර්න් දඩ පාර 10 

41 තම්වීදිය අතුරු පාර 3 තම්වීදිය අතුරු පාර 2 මතර් පාර 10 

42 තම්වීදිය අතුරු පාර 4 තම්වීදිය අතුරු පාර 3 මතර් පාර 10 

43 තකෝවිල්වත්  පාර තම්වීදිය අතුරු පාර 3 නිවස 10 

44 තවෝකර්වීදිය බසාර්වීදිය පරණ  ංගල්ල පාර 10 

45 තේබෘක්වීදිය ආතලෝකපුරපාර පරණ  ංගල්ල පාර 10 

46 හම්බන්ත ොටවිදයාලය මාව  අළුත්පාර නිවස 7 

47 රජතේනිවාස මාව  අළුත්පාර අළුත්පාර 7 

48 රජතේනිවාස මාව  අතුරු පාර 
1 

රජතේනිවාස මාව  වැව 8 

49 රජතේනිවාස මාව  අතුරු පාර 
2 

රජතේනිවාස මාව  ආතලෝකපුරපාර 7 

50 රජතේනිවාස මාව  අතුරු පාර 
3 

රජතේනිවාස මාව  නිවස 7 

51 කුලතුංගමාව  අළුත්පාර පරණ  ංගල්ල පාර 10 

52 තරෝහල්පටුමග අළුත්පාර තජ්ල් වීදිය 7 

53 තරෝහල්මාව  තජ්ල්වීදිය ශාන් තම්රී පාසල 10 

54 මතර්පාර කඩවීදිය හංදිය පරණ  ංගල්ල පාර 12 

55 මතර්පාර අතුරු පාර 1 මතර්පාර නිවස 8 

56 මතර්පාර අතුරු පාර 1 -1 මතර්පාර අතුරු පාර 1 මුහුදුතවරළ 7 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 170 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

57 මතර්පාර අතුරු පාර 2 මතර්පාර සමගිපුරධීවර නිවාස 

අතුරු පාර 7 - 1 

8 

58 මතර්පාර අතුරු පාර 3 මතර්පාර නිවස 7 

59 මතර්පාර අතුරු පාර 4 මතර්පාර නිවස 7 

60 මතර්පාර අතුරු පාර 5 මතර්පාර නිවස 7 

61 මතර්පාර අතුරු පාර 6 මතර්පාර සමගිපුරධීවර නිවාස 
මාව  

7 

62 මතර්පාර අතුරු පාර 7 මතර්පාර සමගිපුරළිද පාර 7 

63 මතර්පාර අතුරු පාර 8 මතර්පාර නිවස 7 

64 ළිංපාර මතර්පාර පරණ  ංගල්ල පාර 10 

65 සමගිපුරධිවර නිවාස පාර පරණ ංගල්ල පාර මතර් පාර 10 

66 සමගිපුරධීවර නිවාස අතුරු 

පාර 1 

සමගිපුරධිවර නිවාස පාර නිවස 7 

67 සමගිපුරධීවර නිවාස අතුරු 

පාර 2 

සමගිපුරධිවර නිවාස පාර සමගිපුරධිවර නිවාස 
පාර 

8 

68 සමගිපුරධීවර නිවාස අතුරු 
පාර 3 

සමගිපුරධිවර නිවාස පාර නිවස 7 

69 සමගිපුරධීවර නිවාස අතුරු 

පාර 4 

සමගිපුරධිවර නිවාස පාර මුහුදු තවරළ 8 

70 සමගිපුරධීවර නිවාස අතුරු 

පාර 5 

සමගිපුරධිවර නිවාස පාර මුහුදු තවරළ 7 

71 සමගිපුරධීවර නිවාස අතුරු 
පාර 6 

සමගිපුරධිවර නිවාස පාර නිවස 7 

72 සමගිපුරධීවර නිවාස අතුරු 

පාර 7 

සමගිපුරධිවර නිවාස පාර මුහුදු තවරළ 8 

73 සමගිපුරධීවර නිවාස අතුරු 
පාර 7 – 1 

සමගිපුරධීවර නිවාස 
අතුරු පාර 7 

නිවස 7 

74 සමගිපුරළිද පාර පරණ ංගල්ල පාර හිජ්රාමාව  7 

75 සමගිපුරළිද පාර අතුරු මාර්ග 1 සමගිපුරලිද පාර නිවස 7 

76 සමගිපුරළිද පාර අතුරු මාර්ග 2 සමගිපුරලිද පාර සමගිපුරධීවර නිවාස 
මාව  

8 

77 සමගිපුරළිද පාර අතුරු මාර්ග 3 සමගිපුරලිද පාර නිවස 8 

78 සමගිපුරළිද පාර අතුරු මාර්ග 4 සමගිපුරලිද පාර නිවස 7 

79 හිජ්රාමාව  පරණ ංගල්ල පාර සමගිපුරලිද පාර 7 

80 හිජ්රාමාව  අතුරු මාර්ග 1 හිජ්රාමාව  නිවස 7 

81 හිජ්රාමාව  අතුරු මාර්ග 1 – 1 හිජ්රාමාව  අතුරු මාර්ග 
1 

මුහුදුතවරළ 7 

82 හිජ්රාමාව  අතුරු මාර්ග 2 හිජ්රාමාව  නිවස 7 

83 හිජ්රාමාව  අතුරු මාර්ග 3 හිජ්රාමාව  නිවස 7 

84 හිජ්රාමාව  අතුරු මාර්ග 4 හිජ්රාමාව  නිවස 7 

85 හිජ්රාමාව  අතුරු මාර්ග 5 හිජ්රාමාව  නිවස 7 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 171 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

හම්බන්ගතොටනැගගනහිෙ වසම 

අනුඅං

කය 

වර්ථමාන නාමය මාවගත් ආෙම්භය මාවගත් අවසානය ගයෝජිත 

මාර්ග පළල 

(මීටර්) 

1 බැේදවල පටුමග හ/ත ොටප්රධාන පාර නිවස 10 

2 දිනියාමාව  හ/ත ොටප්රධාන පාර සංචාරකබංගලාව 
පාර 

7 

3 දිනියාමාව  අතුරු පාර 1 දිනියා මාව  නිවස 7 

4 තේවසභා තද  මැදුර පාර තිස්ස ප්රධාන පාර සංචාරකබංගලාව 
පාර 

7 

5 තේවසභා තද  මැදුර අතුරු 

පාර 01 

තේවසභා තද  මැදුර පාර නිවස 7 

6 පැරණිප්රාතේය ය තල්කම් 
කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය 

තිස්ස ප්රධාන පාර නිවස 10 

7 සංචාරකබංගලාව පාර හ/ත ොට ප්රධාන පාර තිස්සප්රධාන පාර 12 

8 සංචාරකබංගලාව අතුරු පාර 
01 

සංචාරක බංගලාව පාර නිවස  7 

 

මිරිජ් විල වසම 

අනු 

අංකය 

වර්තමාන නාමය මාවගත් ආෙම්භය මාවගත් අවසානය ගයෝජිත 

මාර්ග පළල 

(මීටර්) 
1 හුණුතකොටුමුල්ල මාව  ප්රධාන මාර්ගය වරායසීමාව 7 

2 සපුආරච්චි මාව  මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 01 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
05 

7 

3 තරොමලවැව අතුරු පාර මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 01 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
07 

7 

4 නිලන් තගොඩතේ මාව  මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 03 ප්රධානමාර්ගය 7 

5 තදවන තරොටලවැව අතුරු පාර 
03 

මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 01 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
06 

7 

6 සපුආරච්චි මාව  ප්රධානමාර්ගය මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
02 

7 

7 තදවන තරොටලවැව පාර මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 03 වරායසීමාව 7 

8 තදවන තරොටලවැව අතුරු පාර 
01 

මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 06 නිවස 7 

9 තදවන තරොටලවැව අතුරු පාර 
02 

මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 06 නිවස 7 

10 තරොටලවැව පාර ප්රධානමාර්ගය වරායසීමාව 7 

11 නිල නිවස පාර මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 07 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
07 අතුරු පාර 02 

7 
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පිටු අංක 172 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

12 තරොටලවැව පළමු පටුමඟ මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 07 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
08 

8 

13 තරොටලවැව තදවන පටුමඟ මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 07 නිවස 7 

14 තරොටලවැව 04 පටුමඟ මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 07 නිවස 7 

15 තරොටලවැව 05 පටුමඟ මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 07 නිවස 7 

16 තරොටලවැව 06 පටුමඟ මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 07 නිවස 7 

17 තරොටලවැව 07 පටුමඟ මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 07 නිවස 7 

18 තරොටලවැව 09 පටුමඟ මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 07 නිවස 10 

19 තරොටලවැව 09/01 පටුමඟ මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 07 
අතුරු පාර 08 

නිවස 7 

20 තකොතහොඹගහ හන්දිය පාර ප්රධානමාර්ගය මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
07 අතුරු පාර 02 

7 

21 තකොතහොඹගහ හන්දිය 01 
පටුමඟ 

මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 08 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
07 අතුරු පාර 02 

8 

22 සමරනායක මාව  මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 06 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
07 අතුරු පාර 02 

10 

23 සමරනායක මාව  01 පටුමඟ මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 09 නිවස 7 

24 සමරනායක මාව  02 පටුමඟ මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 09 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
07 අතුරු පාර 08 

7 

25 අවුස්තකෝන් අතුරු පාර මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 09 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
08 අතුරු පාර 01 

10 

26 අවුස්තකෝන් අතුරු පාර 01 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 10 නිවස 7 

27 අවුස්තකෝන් මාව  ප්රධානමාර්ගය වරායසීමාව 7 

28 ග්රාම නිලධාරි මාව  ප්රධානමාර්ගය මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
10 

7 

29 අවුස්තකෝන් 01 පටුමඟ ප්රධානමාර්ගය ප්රධානමාර්ගය 10 

30 අවුස්තකෝන් 02 පටුමඟ ප්රධානමාර්ගය නිවස 7 

31 අඩි 100 පාර තදවන පටුමඟ ප්රධානමාර්ගය නිවස 10 

32 අඩි 100 පාර 04 පටුමඟ ප්රධානමාර්ගය නිවස 7 

33 අඩි 100 පාර 05 පටුමඟ ප්රධානමාර්ගය නිවස 7 

34 රණවිරු ගම්මානය පාර 01 ප්රධානමාර්ගය වරායසීමාව 10 

35 රණවිරු ගම්මානය අතුරු පාර 
01 

මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 15 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
16 

10 

36 රණවිරු ගම්මානය අතුරු පාර 
02 

මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 15 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
16 

12 
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පිටු අංක 173 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

37 රණවිරු ගම්මානය අතුරු පාර 
03 

මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 15 මිරිජ්ජවිලමාර්ග අංක 
16 

10 

38 රණවිරු ගම්මානය පාර 02 ප්රධානමාර්ගය වරායසීමාව 10 

39 කජුවත්  පාර 01 ප්රධානමාර්ගය වරායසීමාව 7 

40 කජුවත්  පාර 02 ප්රධානමාර්ගය වරායසීමාව 10 

41 පාසල් මාව  ප්රධානමාර්ගය නිවස 12 

 

සගමෝදාගම වසම 

අනු 

අංකය 

වර්ථමාන නාමය මාවගත් ආෙම්භය මාවගත් අවසානය ගයෝජිත 

මාර්ග පළල 

(මීටර්) 

1 කරගම්තල්වායමාව  ප්රධානපාර ආරතබොක්කපාර 12 

2 කරගම්තල්වායමාව  

අතුරුපාර 01 

කරගම්තල්වායමාව  මැදමාව  7 

3 මැදමාව  ආරතබොක්කපාර කරගම්තල්වායමාව  7 

4 මැදමාව  අතුරු පාර 01 මැදමාව  නිවස 7 

5 මැදමාව  අතුරු පාර 02 මැදමාව  ප්රධානපාර 12 

6 ආරතබොක්කපාර ප්රධානපාර ත ල්ගබඩා 

සංකීර්ණය පිවිසුම් 

මාර්ගය 

12 

7 ආරතබොක්කපාර අතුරු පාර 01 ආරතබොක්කපාර සිේපිකුලමවැව පාර 10 

8 ආරතබොක්කපාර අතුරු පාර 02 ආරතබොක්කපාර නිවස 7 

9 ආරතබොක්කපාර අතුරු පාර 03 ආරතබොක්කපාර ජනසවිපාසල් මාව  7 

10 ආරතබොක්කපාර අතුරු පාර 04 ආරතබොක්කපාර ප්රජාශාලාව 8 

11 සුනාමිගමපාර 01 ආරතබොක්කපාර සුලංවිදුලි 

බලාගාරයට යන පාර 

8 

12 සුනාමිගමපාර 01 අතුරුපාර01 සුනාමිගමපාර 01 නිවස 7 

13 සුනාමිගමපාර 01 අතුරු පාර 

01/01 

සුනාමිගමපාර 01 සුනාමිගමපාර 01 

අතුරු පාර 05 

7 

14 සුනාමිගමපාර 01 අතුරු පාර 

02 

සුනාමිගමපාර 01 ජනසවිපාසල් මාව  7 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 174 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

15 සුනාමිගමපාර 01 අතුරු පාර 

02/01 

සුනාමිගමපාර 01 අතුරු 

පාර 02 

සුලංවිදුලි 

බලාගාරයට යන පාර 

7 

16 සුනාමිගමපාර 01 අතුරු පාර 

03 

සුනාමිගමපාර 01 සුනාමිගමපාර 01 

අතුරු පාර 02/01 

7 

17 සුනාමිගමපාර 01 අතුරු පාර 

04 

සුනාමිගමපාර 01 ඉඩමක් 7 

18 සුනාමිගමපාර 01 අතුරු පාර 

05 

සුනාමිගමපාර 01 නිවස 10 

19 සුනාමිගමපාර 01 අතුරු පාර 

05/01 

සුනාමිගමපාර 01 අතුරු 

පාර 05 

ඉඩමක් 7 

20 ෆයිසාල්රය න්පුර පාර සුනාමිගමපාර 01 ෆයිසාල්රය න්පුර පාර 7 

21 ෆයිසාල්රය න්පුර අතුරු පාර 

01  

ෆයිසාල්රය න්පුර පාර ෆයිසාල්රය න්පුර 

අතුරු පාර 02  

7 

22 ෆයිසාල්රය න්පුර අතුරු පාර 

02 

ෆයිසාල්රය න්පුර පාර ෆයිසාල්රය න්පුර පාර 7 

23 ශිරන්තිරාජපක්ෂ මාව  ෆයිසාල්රය න්පුර පාර ත ල්ගබඩා 

සංකීර්ණයපිවිසුම් 

මාර්ගය 

7 

24 සුනාමිගමපාර 02 ආරතබොක්කපාර ෆයිසාල්රය න්පුර පාර 7 

25 ජනසවිපාසල් මාව  ආරතබොක්කපාර සාතමෝදයාරාමයපන්

සල 

12 

26 ජනසවිපාසල් මාව  අතුරු 

පාර 01 

ජනසවිපාසල් මාව  පාසල් මාව  7 

27 සිේපිකුලමවැව පාර ජනසවිපාසල් මාව  ප්රධානපාර 7 

28 සිේපිකුලමවැව පාර අතුරු පාර 

01 

සිේපිකුලමවැව පාර නිවස 7 

29 සිේපිකුලමවැව පාර අතුරු පාර 

02 

සිේපිකුලමවැව පාර නිවස 7 

30 සිේපිකුලමවැව පාර අතුරු පාර 

03 

සිේපිකුලමවැව පාර පාසල්මාව  7 

31 ගතඩොල්මුල්ලපාර සිේපිකුලමවැව පාර පාසල්මාව  7 

32 සාතමෝදාගමපාර ප්රධානපාර සාතමෝදයාරාමයපන්

සල 

17 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 175 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

33 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 01 සාතමෝදාගමපාර සිේපිකුලමවැ  බැම්ම 12 

34 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 02 සාතමෝදාගමපාර සිේපිකුලමවැ  බැම්ම 7 

35 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 03 සාතමෝදාගමපාර එම්ඒටී ාසිම් මාව  10 

36 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 04 සාතමෝදාගමපාර එම්ඒටී ාසිම් මාව  7 

37 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 05 සිේපිකුලමවැව පාර අතුරු 

පාර 03 

සාතමෝදාගමපාර 7 

38 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 06 සාතමෝදාගමපාර සිේපිකුලමවැව පාර 

අතුරු පාර 03 

7 

39 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

06/01 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 06 

පාසල්මාව  7 

40 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

06/02 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 06 

සාතමෝදාගමපාර 

අතුරු පාර 05 

7 

41 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 07 සාතමෝදාගමපාර එම්ඒටී ාසිම් මාව  7 

42 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 08 සාතමෝදාගමපාර සුලංවිදුලි 

බලාගාරයට යන පාර 

9 

43 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

08/01 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 08 

සුලංවිදුලි 

බලාගාරයට යන පාර 

12 

44 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

08/02 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 08 

සාතමෝදාගමපාර 

අතුරු පාර 08 

12 

45 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

08/03 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 08 

නිවස 7 

46 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

08/04 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 08 

සාතමෝදාගමපාර 

අතුරු පාර 08/06 

7 

47 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

08/05 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 08 

සාතමෝදාගමපාර 

අතුරු පාර 08/02 

7 

48 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

08/06 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 08 

එම්ඒටී ාසිම් මාව  7 

49 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

08/07 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 08 

නිවස 7 

50 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

08/08 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 08 

සාතමෝදාගමපාර 

අතුරු පාර 08 

7 

51 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

08/09 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 08 

සාතමෝදාගමපාර 

අතුරු පාර 08/08 

7 

52 සාතමෝදාගමපාර අතුරු පාර 

08/10 

සාතමෝදාගමපාර අතුරු 

පාර 08 

දිසාවැ  බැම්ම 7 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 176 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

53 මුහුම්මදියාමාව  සාතමෝදාගමපාර එම්ඒටී ාසිම් මාව  7 

54 මුහුම්මදියාමාව  අතුරු පාර 

01 

මුහුම්මදියාමාව   ාසිම්මාව  7 

55 මුහුම්මදියාමාව  අතුරු පාර 

02 

මුහුම්මදියාමාව   ාසිම්මාව  7 

56  ාසිම්මාව  සාතමෝදාගමපාර එම්ඒටී ාසිම් මාව  9 

57  ාසිම්මාව  අතුරු පාර 01  ාසිම් මාව  නිවස 7 

58 සුලංවිදුලි බලාගාරයට යන 

පාර 

සාතමෝදයාරාමයපන්සල ත ල්ගබඩා 

සංකීර්ණය පිවිසුම් 

මාර්ගය 

10 

59 සුලංවිදුලි බලාගාරයට යන 

පාර අතුරු පාර 01 

සුලංවිදුලි බලාගාරයට යන 

පාර 

නිවස 7 

60 සුලංවිදුලි බලාගාරයට යන 

පාර අතුරු පාර 02 

සුලංවිදුලි බලාගාරයට යන 

පාර 

නිවස 7 

61 එම්ඒටී ාසිම් මාව  ප්රධානපාර සාතමෝදාගමපාර 

අතුරු පාර 08 

9 

62 එම්ඒටී ාසිම් මාව  අතුරු පාර 

01 

එම්ඒටී ාසිම් මාව  ්රමශක්ති මාව  7 

63 එම්ඒටී ාසිම් මාව  අතුරු පාර 

02 

එම්ඒටී ාසිම් මාව  නිවස 7 

64 එම්ඒටී ාසිම් මාව  අතුරු පාර 

03 

එම්ඒටී ාසිම් මාව  එම්ඒටී ාසිම් මාව  

අතුරු පාර 05 

7 

65 එම්ඒටී ාසිම් මාව  අතුරු පාර 

04 

එම්ඒටී ාසිම් මාව  නිවස 7 

66 එම්ඒටී ාසිම් මාව  අතුරු පාර 

05 

එම්ඒටී ාසිම් මාව  ්රමශක්ති මාව  9 

67 එම්ඒටී ාසිම් මාව  අතුරු පාර 

06 

එම්ඒටී ාසිම් මාව  නිවස 7 

68 ්රමශක්ති මාව  ප්රධානපාර බ ම්පරපාර 7 

69 ්රමශක්ති මාව  අතුරු පාර 01 ්රමශක්ති මාව  නිවස 9 

70 ්රමශක්ති මාව  අතුරු පාර 02 ්රමශක්ති මාව  නිවස 7 

71 ්රමශක්ති මාව  අතුරු පාර 03 ්රමශක්ති මාව  නිවස 7 

72 බ ම්පරපාර ප්රධානපාර නයිට්බසාර් 7 

73 බැේදවලපටුමග 02 ප්රධානපාර නිවස 7 
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සිරිගබෝපුෙ වසම 

අනු 

අංකය 

වර්තමාන නාමය මාවගත් ආෙම්භය මාවගත් අවසානය ගයෝජිත 

මාර්ග පළල 

(මීටර්) 

1 තබෞේධාතලෝක මාව  තගොන්තනෝරුවප්රධාන පාර තිස්සප්රධාන පාර 15 

2 තකයාර් නිවාස 07 වන පටුමඟ තගොන්තනෝරුවප්රධාන පාර තිස්සප්රධාන පාර 15 

3 ෆැක්සාර්නිවාස 01/01 වන 

අතුරු පාර 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 02 වන 

අතුරු පාර 

12 

4 අධී නීනිඥ තටනිසන් 

එදිරිසූරිය මාව  

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 01/01 

වන අතුරු පාර 

12 

5 ෆැක්සාර්නිවාස මාව  සිරිතබෝපුර ප්රධාන මාර්ගය සුචී නිවාස 01 වන 

පටුමග 

7 

6 ෆැක්සාර්නිවාස 01 වන අතුරු 

පාර 

තකයාර් නිවාස 08 වන 

පටුමග 

තකයාර් නිවාස 07 

වන පටුමග 

7 

7 තකයාර් නිවාස 06 වන පටුමග ෆැක්ස් නිවාස මාව  ෆැක්ස් නිවාස මාව  10 

8 තකයාර් නිවාස 06 වන පටුමග 

01 වන අතුරු පාර 

තකයාර්නිවාස 08 වන 

පටුමග 

සිරිතබෝපුරප්රධාන 

මාර්ගය 

7 

9 තකයාර්නිවාස 06 වන පටුමග 

02 වන අතුරු පාර 

තකයාර්නිවාස 06 වන 

පටුමග 

ෆැක්ස් නිවාස මාව  7 

10 තකයාර්නිවාස 05 වන පටුමග තකයාර් නිවාස 06 වන 

පටුමග 

තකයාර් නිවාස 05 

වන පටුමග 01 වන 

අතුරු පාර 

10 

11 තකයාර්නිවාස 05 වන පටුමග 

01 වන අතුරු පාර 

තකයාර් නිවාස 08 වන 

පටුමග 

තගොන්තනෝරුව 

ප්රධාන පාර 

10 

12 තකයාර්නිවාස 04 වන පටුමග තකයාර්නිවාස 05 වන 

පටුමග 

තකයාර්නිවාස 05 

වන පටුමග 

12 

13 තකයාර්නිවාස 04 වන පටුමග 

01 වන අතුරු පාර 

තකයාර්නිවාස 08 වන 

පටුමග 

තගොන්තනෝරුවප්රධාන 

පාර 

10 

14 තකයාර්නිවාස 04 වන පටුමග 

02 වන අතුරු පාර 

තකයාර්නිවාස 04 වන 

පටුමග 

තකයාර්නිවාස 05 

වන පටුමග 

12 

15 තකයාර්නිවාස 04 වන පටුමග 

03 වන අතුරු පාර 

තකයාර්නිවාස 04 වන 

පටුමග 

තකයාර්නිවාස 03 

වන පටුමග 01 වන 

අතුරු පාර 

15 
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16 තකයාර්නිවාස 03 වන පටුමග තකයාර්නිවාස 04 වන 

පටුමග 

තකයාර්නිවාස 03 

වන පටුමග 

9 

17 තකයාර්නිවාස 03 වන පටුමග 

01 වන අතුරු පාර 

තකයාර්නිවාස 08 වන 

පටුමග 

තගොන්තනෝරුවප්රධාන 

පාර 

7 

18 තකයාර්නිවාස 02 වන පටුමග තකයාර්නිවාස 03 වන 

පටුමග 

තකයාර්නිවාස 03 

වන පටුමග 

7 

19 තකයාර්නිවාස 02 වන පටුමග 

02 වන අතුරු පාර 

තකයාර්නිවාස 08 වන 

පටුමග 

තගොන්තනෝරුවප්රධාන 

පාර 

10 

20 තකයාර්නිවාස 02 වන පටුමග 

02 වන අතුරු පාර 

තකයාර්නිවාස 02 වන 

පටුමග 

තකයාර්නිවාස 03 

වන පටුමග 

7 

21 සුතබෝධා නිවාස 03 පටුමඟ තකයාර්නිවාස 02 වන 

පටුමග 

තකයාර්නිවාස 01 

වන පටුමග 

12 

22 සුතබෝධා 02 පටුමඟ  තකයාර්නිවාස 08 වන 

පටුමග 

ප්රධානපාර 9 

23 සුතබෝධා 02 පටුමඟ ප්රධානපාර කැළය 9 

24 සුතබෝධා 01 පටුමඟ ප්රධානපාර කැළය 9 

25 යකඒතක්ඒ සිරිල් මාව  සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

12 

26 ස්වර්ණ ප්රදීප 01 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර ඉඩම 7 

27 ස්වර්ණ ප්රදීප 02 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර ඉඩම 7 

28 ස්වර්ණ ප්රදීප 03 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර ඉඩම 7 

29 ස්වර්ණ සිංහ 02 තකොටස 

මාව  

සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

7 

30 සිංහ ගම්මානය 01 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

7 

31 සිංහ ගම්මානය 03 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

9 

32 සිංහ ගම්මානය 05 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

7 

33 සිංහ ගම්මානය 06 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

7 

34 නව නිවාස 01 පටුමඟ  සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

9 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 179 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

35 නව නිවාස 02 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

9 

36 නව නිවාස 02/1 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

9 

37 නව නිවාස 03 පටුමඟ සිංහගම්මානය අතුරු පාර 

10 

සිංහගම්මානය අතුරු 

පාර 12 

7 

38 නව නිවාස 04 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

7 

39 නව නිවාස 05 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

9 

40 නව නිවාස 05/1 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

9 

41 නව නිවාස 06 පටුමඟ සිංහගම්මානය අතුරු පාර 

13 

සිංහගම්මානය අතුරු 

පාර 15 

10 

42 නව නිවාස 07 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

9 

43 නව නිවාස 08 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

9 

44 නව නිවාස 09 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

7 

45 නව නිවාස 10 පටුමඟ සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

7 

46 D.A.D. චාර්ලිස් මාව  සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

9 

47 ස්වර්ණ සිංහ 01 තකොටස 

මාව  

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

7 

48 සිංහ ගම්මානය 02 පටුමඟ නවනිවාස පාර සිංහගම්මානය පාර 7 

49 සිංහ ගම්මානය 04 පටුමඟ නවනිවාස පාර සිංහගම්මානය පාර 7 

50 නවනිවාස 04 වන අතුරු පාර සිංහගම්මානය පාර තකයාර්නිවාස 08 

වන පටුමග 

9 

51 නවනිවාස 05 වන අතුරු පාර නවනිවාස පාර සිංහගම්මානය පාර 9 

52 සුචී පාසල් මාව  නවනිවාස පාර සිංහගම්මානය පාර 12 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 180 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

53 සුචී 07 වන පටුමග තිස්සප්රධාන පාර සිරිතබෝපුරප්රධාන 

මාර්ගය 

9 

54 සුචී 08 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර සුචී 10/02 වන 

පටුමග 

9 

55 සුචී 09 වන පටුමග නවනිවාස පිවිසුම් මාර්ගය සුචීප්රධාන පාර 12 

56 සුචී 01 වන පටුමග සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීප්රධාන පාර 12 

57 සුචී 01/01 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර නවනිවාස පාර 12 

58 සුචී 01/02 වන පටුමග සුචී 01 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර 12 

59 සුචී 01/03 වන පටුමග සුචී 01 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර 7 

60 සුචී 01/04 වන පටුමග සුචී 01 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර 12 

61 සුචී 01/05 වන පටුමග සුචී 01 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර 9 

62 සුචී 02 වන පටුමග සුචී 01 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර 7 

63 සුචී 02/01 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර ඉඩම 7 

64 සුචී 03 වන පටුමග සුචී 02 වන පටුමග සුචී 05 වන පටුමග 9 

65 සුචී 03/01 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර ඉඩම 9 

66 සුචී 03/02 වන පටුමග සුචී 03 වන පටුමග සුචී 05 වන පටුමග 7 

67 සුචී 04 වන පටුමග සුචී 03 වන පටුමග සුචී 05 වන පටුමග 7 

68 සුචී 05 වන පටුමග සුචී 03 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර 15 

69 සුචී 06 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර නවනිවාස පාර 15 

70 සුචී  ායිවාන් තබෞේධ පදනම 

මාව  

සුචීප්රධාන පාර නවනිවාස පාර 9 

71 සුචී A/1 පටුමඟ සුචීප්රධාන පාර සිරිතබෝපුර 16/ 05 

වන පටුමග 

10 

72 සුචී A/2 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 04 වන පටුමග සිරිතබෝපුරප්රධාන 

මාර්ගය 

9 

73 සුචී A/3 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 04 වන පටුමග සිරිතබෝපුරප්රධාන 

මාර්ගය 

12 

74 සුචී C/1 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 04 වන පටුමග සිරිතබෝපුරප්රධාන 

මාර්ගය 

12 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 181 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

75 සුචී C/2 පටුමඟ සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීප්රධාන පාර 12 

76 සුචී C/2/1 පටුමඟ සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීප්රධාන පාර 12 

77 සුචී C/2/2 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 05 වන පටුමග සුචී  09  වන පටුමග 10 

78 සුචී C/2/3 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 05 වන පටුමග සුචී 09  වන පටුමග 10 

79 සුචී C/3 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 05 වන පටුමග සුචී  09  වන පටුමග 10 

80 සුචී D/1 පටුමඟ සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීමැද පාර 9 

81 සුචී D/2 පටුමඟ සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීමැද පාර 7 

82 සුචී G/1 පටුමඟ සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීමැද පාර 9 

83 රහුමානයා ජුම්මා මස්ජිත් 

මාව  

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීමැද පාර 7 

84 රහුමානයා ජුම්මා මස්ජිත් 01 

පටුමඟ 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීප්රධාන පාර 9 

85 රහුමානයා ජුම්මා මස්ජිත් 02 

පටුමඟ 

සිරිතබෝපුර 10 වන පටුමග සුචීප්රධාන පාර 10 

86 රහුමානයා ජුම්මා මස්ජිත් 03 

පටුමඟ 

සුචී  09  වන පටුමග සිරිතබෝපුර 10/01 

වන පටුමග 

12 

87 සුචී G/2 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 10 වන පටුමග සිරිතබෝපුර 10/01 

වන පටුමග 

9 

88 සුචී G/3 පටුමඟ සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීමැද පාර 7 

89 සුචී J/1 පටුමඟ සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීමැද පාර 7 

90 සුචී J/2 පටුමඟ සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීමැද පාර 7 

91 සුචී J/4/1 පටුමඟ සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීමැද පාර 12 

92 සුචී J/4/2 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 10/01 වන 

පටුමග 

සිරිතබෝපුර 16 වන 

පටුමග 

9 

93 සුචී J/4/3 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 14 වන පටුමග සිරිතබෝපුර 10/01 

වන පටුමග 

7 

94 තබල්ජියම් නිවාස 01 වන 

පටුමඟ 

සිරිතබෝපුර 14 වන පටුමග සිරිතබෝපුර 10/01 

වන පටුමග 

9 

95 තබල්ජියම් නිවාස 01 වන 

පටුමඟ 01 වන අතුරු පාර 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සතම්ගානිවාස පාර 7 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 182 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

96 සුචී J/3 පටුමඟ තබල්ජියම්නිවාස 01 වන 

පටුමග 

තබල්ජියම්නිවාස 02 

වන පටුමග 

7 

97 තබල්ජියම් නිවාස 02 වන 

පටුමග 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීමැද පාර 10 

98 තබල්ජියම් නිවාස 02 වන 

පටුමග 01 වන අතුරු පාර 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සතම්ගානිවාස පාර 7 

99 සුචී J/4 පටුමඟ තබල්ජියම්නිවාස 02 වන 

පටුමග 

තබල්ජියම්නිවාස 02 

වන පටුමග 

9 

100 සුචී J/4/1 පටුමඟ සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සුචීප්රධාන පාර 9 

101 සුචී J/4/2 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 16 වන පටුමග නිවස 10 

102 සුචී J/4/3 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 16 වන පටුමග තක්ේතලෝක් ළමා 

දදයානය 

10 

103 සුචී J/4/4 පටුමඟ සිරිතබෝපුර 16 වන පටුමග තක්ේතලෝක් ළමා 

දදයානය 

10 

104 තබල්ජියම් නිවාස 03 වන 

පටුමග 

සිරිතබෝපුර 16 වන පටුමග තක්ේතලෝක් ළමා 

දදයානය 

9 

105 තබල්ජියම්නිවාස 03 වන 

පටුමග 02 වන අතුරු පාර 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සතම්ගානිවාස පාර 15 

106 තබල්ජියම්නිවාස 03 වන 

පටුමග 01 වන අතුරු පාර 

තබල්ජියම්නිවාස 03 වන 

පටුමග 

තබල්ජියම්නිවාස 02 

වන පටුමග 

12 

107 I.D. යුසුෆ් මාව  තබල්ජියම්නිවාස 03 වන 

පටුමග 

තබල්ජියම්නිවාස 04 

වන පටුමග 01 වන 

107අතුරු පාර 

9 

108 තබල්ජියම්නිවාස 04 වන 

පටුමග 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සිරි108තබෝපුර 04 

වන පටු109මග 

9 

109 තබල්ජියම්නිවාස 04 වන 

පටුමග 01 වන අතුරු පාර 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සතම්ගානිවාස පාර 7 

110 තබල්ජියම්නිවාස 05 වන 

පටුමග 

තබල්ජියම්නිවාස 04 වන 

පටුමග 

තබල්ජියම්නිවාස 04 

වන පටුමග 

12 

111 තබල්ජියම්නිවාස 05 වන 

පටුමග 01 වන අතුරු පාර 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය සතම්ගානිවාස පාර 15 

112 තබල්ජියම්නිවාස 05 වන 

පටුමග 02 වන අතුරු පාර 

තබල්ජියම්නිවාස 05 වන 

පටුමග 

ප්රධානපාර 7 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 183 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

113 ෛමත්රීගම 01 වන පටුමග තබල්ජියම්නිවාස 05 වන 

පටුමග 

තබල්ජියම්නිවාස 04 

වන පටුමග 

12 

114 ෛමත්රීගම 01 වන පටුමග 01 

වන අතුරු පාර 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය ෛමත්රීගම 01 වන 

පටුමග 01 වන අතුරු 

පාර 

7 

115 කැන්බරානිවාස මාව  ෛමත්රීගම 01 වන පටුමග තගොන්තනෝරුවප්රධාන 

පාර 

9 

116 ෛමත්රීගම 02 වන පටුමග සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය ෛමත්රීගම 03 වන 

පටුමග 02 වන අතුරු 

පාර 

6 

117 ෛමත්රීගම 02 වන පටුමග 01 

වන අතුරු පාර 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය ෛමත්රීගම 03 වන 

පටුමග 02 වන අතුරු 

පාර 

9 

118 ෛමත්රීගම 03 වන පටුමග ෛමත්රීගම 02 වන පටුමග ෛමත්රීගම 01 වන 

පටුමග 

10 

119 ෛමත්රීගම 03 වන පටුමග 01 

වන අතුරු පාර 

සිරිතබෝපුරප්රධාන මාර්ගය ෛමත්රීගම 03 වන 

පටුමග 02 වන අතුරු 

පාර 

7 

120 ෛමත්රීගම 02 වන පටුමග 02 

වන අතුරු පාර 

ෛමත්රීගම 03 වන පටුමග ෛමත්රීගම 02 වන 

පටුමග 

12 

121 ෛමත්රීගම 02 වන පටුමග 02 

වන අතුරු පාර 

ෛමත්රීගම 03 වන පටුමග ෛමත්රීගම 01 වන 

පටුමග 

12 

 

ගකොගහොලංකල වසම 

අනු 

අංකය 

වර්තමාන 

නාමය 

මාවගත් ආෙම්භය මාවගත් අවසානය ගයෝජිත 

මාර්ග පළල 

(මීටර්) 

1 මයුරපුරපාර A පිට වට රවුම් පාර තමත්තසවණ මාව  15 

2 තමත්තසවණ මාව  ප්රධානපාර තමත්තසවණ මාව  9 

3 තමත්තසවණ අතුරු පාර 01 තමත්තසවණ මාව  38 වන පටුමග 7 

4 තමත්තසවණ අතුරු පාර 02 තමත්තසවණ අතුරු පාර 

01 

තමත්තසවණ මාව  7 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 184 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

5 මැටිගත් වැව පාර ප්රධානපාර මයුරපුරපාර A 7 

6 මයුරපුර A-1 පාර මයුරපුරපාර A වාස්ගුණවර්ධන 

මාව  

7 

7 මයුරපුර A-2 පාර ප්රධානපාර මයුරපුරපාර A 7 

8 මයුරපුර A-3 පාර මයුරපුරපාර A වාස්ගුණවර්ධන 

මාව  

7 

9 මයුරපුර A-4 පාර ප්රධානපාර වාස්ගුණවර්ධන 

මාව  

7 

10 මයුරපුර A-5 පාර මයුරපුරපාර A S.L.S. ගම්මානය 9 

11 මයුරපුර A-6 පාර ප්රධානපාර මයුරපුරපාර A 12 

12 මයුරපුර A-7 පාර මයුරපුරපාර A මයුරපුරපාර C 12 

13 මයුරපුර A-8 පාර මයුරපුරපාර A මයුරපුරපාර C 12 

14 මයුරපුර A-9 පාර ප්රධානපාර මයුරපුරපාර C 12 

15 මයුරපුර A-10  පාර මයුරපුරපාර A වාස්ගුණවර්ධන 

මාව  

9 

16 මයුරපුර A-11  පාර ප්රධානපාර මයුරපුරපාර A 12 

17 මයුරපුර A-12  පාර මයුරපුරපාර A වාස්ගුණවර්ධන 

මාව  

12 

18 මයුරපුර A-13  පාර ප්රධානපාර මයුරපුරපාර A 15 

19 මයුරපුර A-14  පාර මයුරපුරපාර A වාස්ගුණවර්ධන 

මාව  

9 

20 මයුරපුර A-15  පාර මයුරපුරපාර A වාස්ගුණවර්ධන 

මාව  

10 

21 මයුරපුර A-16  පාර ප්රධානපාර මයුරපුරපාර A 12 

22 මයුරපුරපාර B පිට වට රවුම් පාර මයුරපුර A-12  පාර 9 

23 මයුරපුරපාර C පිට වට රවුම් පාර තමත්තසවණ මාව  10 

24 මයුරපුරපාර D පිට වට රවුම් පාර මයුරපුර A-12  පාර 9 

25 වාස්ගුණවර්ධන මාව  පිට වට රවුම් පාර තමත්තසවණ මාව  7 

26 S.L.S. ගම්මානය මාර්ග අංක 

01 

පිට වට රවුම් පාර කැළය 9 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 185 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

27 S.L.S. ගම්මානය මාර්ග අංක 

02 

වාස්ගුණවර්ධන මාව  කැළය 9 

28 S.L.S. ගම්මානය මාර්ග අංක 

02 අතුරු පාර 01 

S.L.S. ගම්මානය මාර්ග 

අංක 02 

S.L.S. ගම්මානය 

මාර්ග අංක 02 

9 

29 S.L.S. ගම්මානය මාර්ග අංක 

02 අතුරු පාර 02 

S.L.S. ගම්මානය මාර්ග 

අංක 02 

S.L.S. ගම්මානය 

මාර්ග අංක 02 

9 

30 S.L.S. ගම්මානය මාර්ග අංක 

01 අතුරු පාර 01 

S.L.S. ගම්මානය මාර්ග 

අංක 02 අතුරු පාර 02 

S.L.S. ගම්මානය 

මාර්ග අංක 01 

12 

31 S.L.S. ගම්මානය මාර්ග අංක 

01 අතුරු පාර 02 

S.L.S. ගම්මානය මාර්ග 

අංක 01 

S.L.S. ගම්මානය 

මාර්ග අංක 01 අතුරු 

පාර 02 

12 

32 සුනී ානා හිමි මාව  ප්රධානපාර රුවන්පුර 02 වන 

පටුමග 

9 

33 සිේපිකුලමවැව පාර පිට වට රවුම් පාර සුනී ානා හිමි මාව  7 

34 සංචාරකනිවාස මාව  සිේපිකුලමවැව පාර සුනී ානා හිමි මාව  9 

35 රුවන්පුර 01 වන පටුමග පිට වට රවුම් පාර රුවන්පුර 02 වන 

හරස් විදීය 

9 

36 රුවන්පුර 01 වන හරස් විදීය රුවන්පුර 01 වන පටුමග රුවන්පුර 05 වන 

පටුමග 

7 

37 රුවන්පුර 02 වන හරස් විදීය රුවන්පුර 01 වන පටුමග රුවන්පුර 05 වන 

පටුමග 

7 

38 රුවන්පුර 02 වන පටුමග පිට වට රවුම් පාර රුවන්පුර 02 වන 

හරස් විදීය 

7 

39 රුවන්පුර 03 වන පටුමග පිට වට රවුම් පාර රුවන්පුර 02 වන 

හරස් විදීය 

7 

40 රුවන්පුර 04 වන පටුමග පිට වට රවුම් පාර රුවන්පුර 02 වන 

හරස් විදීය 

7 

41 රුවන්පුර 05 වන පටුමග පිට වට රවුම් පාර රුවන්පුර 02 වන 

හරස් විදීය 

7 

42 තවතහරගලආරනය මාව   01 තිස්සප්රධාන පාර තවතහරගල ආරනය 

මාව  අංක 01 

9 

43 තවතහරගලආරනය මාව   02 තවතහරගලආරනය මාව  

අංක 01 

තවතහරගල ආරනය 

මාව  අංක 02 

9 

44 තවතහරගලආරනය මාව  තවතහරගලආරනය මාව  

අංක 02 

තගොන්නතනෝරුව 

ප්රධාන පාර 

9 

 



සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිටු අංක 186 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

කෑලියපුෙ වසම 

අනු 

අංකය වර්තමාන නාමය මාවගත් ආෙම්භය මාවගත් අවසානය 

ගයෝජිත 

මාර්ග පළල 

(මීටර්) 

1 කපුවත්  මාර්ගය තගොන්තනොරුව ප්රධාන 

මාර්ගය 

ළමා නිවාසය පාර 10 

2 කපුවත්  පාර අතුරු මාර්ගය 

01 

කපුවත් පාර ඉඩමකි 12 

3 කපුවත්  පාර අතුරුමාර්ගය 

02 

කපුවත් පාර ඉඩමකි 10 

4 කපුවත්  පාර අතුරුමාර්ගය 

03 

කපුවත් පාර ඉඩමකි 10 

5 කපුවත්  පාර අතුරුමාර්ගය 

04 

කපුවත් පාර ඉඩමකි 9 

6 කපුවත්  පාර අතුරුමාර්ගය 

06 

කපුවත් පාර ඉඩමකි 9 

7 විහාරාමාව  ප්රධානපාර කලිගමවැව 12 

8 විහාරාමාව  අතුරු මාර්ග 01 විහාරාමාව  ඉඩමකි 9 

9 අතශෝකාරාමයමාර්ගය තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

පන්සල 12 

10 අතශෝකාරාමයඅතුරු මාර්ගය 

01 

අතශෝකාරාමයමාර්ගය ඉඩමකි 9 

11 තපොතහොරගබඩාව අසල 

මාර්ගය 

තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

වැව 9 

12 කැලිගමමාර්ගය තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

තකොතහොලංකලග්රාම 

නිළධාරී වසම 

9 

13 කැලිගමමැද පාර තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

වැව 9 

14 කැලිගමමැද පාර අතුරු මාර්ග 

01 

කැලිගමමැද පාර ඉඩමකි 9 

15 කැලිගමමැද පාර අතුරු මාර්ග 

02 

කැලිගමමැද පාර ඉඩමකි 9 
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පිටු අංක 187 
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16 තපරපාසල මාව  තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

කැලෑව 9 

17 තගොවිගම්මානය පාර තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

වැව 9 

18 කිකිළියේදඅතුරු මාර්ගය තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

වැව 9 

19 තගොවිගම්මානය පාර අතුරු 

මාර්ගය 01 

තගොවිගම්මානය පාර ඉඩමකි 9 

20 තගොවිගම්මානය පාර අතුරු 

මාර්ගය 02 

තගොවිගම්මානය පාර ඉඩමකි 9 

21 තගොවිගම්මානය පාර අතුරු 

මාර්ගය 03 

තගොවිගම්මානය පාර (01) ඉඩමකි 9 

22 තගොවිගම්මානය පාර අතුරු 

මාර්ගය 02 (01) 

තගොවිගම්මානය පාර (01) 

අතුරු මාර්ග 02 

තගොවිගම්මානය පාර 

(01) අතුරු මාර්ග 01 

9 

23 තගොවිගම්මානය පාර (02) තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

ඉඩමකි 9 

24 කිකිළියේදවැව පාර තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

වැව 9 

25 කිකිළියේදවැව පාර අතුරු 

මාර්ග 01 

කිකිළියේදවැව පාර තගොවිගම්මානය පාර 

(03) 

9 

26 කිකිළියේදවැව පාර අතුරු 

මාර්ග 02 

කිකිළියේදවැව පාර තගොවිගම්මානය පාර 

(03) 

9 

27 තගොවිගම්මානය පාර 03 තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

වැව 9 

28 රුහුණුෆාම් පාර තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

ඇළ 9 

29 රුහුණුෆාම් පාර අතුරු මාර්ග 

01 

රුහුණුෆාම් පාර කැලෑව 9 

30 හයිතට්ෂන්පාර තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

වැව 12 

31 ෛමත්රීගමප්රධාන පාර තගොන්තනොරුවප්රධාන 

මාර්ගය 

සිරිතබෝපුරප්රධාන පාර 15 

32 ෛමත්රීගමපන්සල පාර ෛමත්රීගමප්රධාන පාර ෛමත්රීගම 02 වන 

අතුරු පාර 

10 
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පිටු අංක 188 
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33 ෛමත්රීගම 02 වන අතුරු පාර ෛමත්රීගමප්රධාන පාර සිරිතබෝපුරප්රධාන පාර 9 

34 ෛමත්රීගම 01 වන අතුරු පාර ෛමත්රීගම 02 වන අතුරු 

පාර 

තගොන්තනොරුවප්රධාන 

පාර 

9 

35 ෛමත්රීගම 03 වන අතුරු පාර තගොන්තනොරුවප්රධාන පාර ෛමත්රීගම 01 වන 

අතුරු පාර 

9 

36 ෛමත්රීගම 04 වන අතුරු පාර තගොන්තනොරුවප්රධාන පාර ෛමත්රීගම 05 වන 

අතුරු පාර 

9 

37 ෛමත්රීගම 05 වන අතුරු පාර ෛමත්රීගමපන්සල පාර ෛමත්රීගම 03 වන 

අතුරු පාර 

9 

38 ෛමත්රීගම 06 වන අතුරු පාර ෛමත්රීගම 01 වන අතුරු 

පාර 

ෛමත්රීගමපන්සල 

පාර 

9 

39 වරායගම්මානය 01 අතුරු 

මාර්ගය 

ෛමත්රීගමප්රධාන පාර වරායගම්මානය 02 

අතුරු මාර්ගය 

9 

40 වරායගම්මානය 01 (01) වරායගම්මානය 01 අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 02 

අතුරු මාර්ගය 

9 

41 වරායගම්මානය 01 (02) වරායගම්මානය 01 අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 02 

අතුරු මාර්ගය 

9 

42 වරායගම්මානය 01 (03) වරායගම්මානය 01 අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 02 

අතුරු මාර්ගය 

9 

43 වරායගම්මානය 01 (04) වරායගම්මානය 01 අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 02 

අතුරු මාර්ගය 

9 

44 වරායගම්මානය 01 (05) වරායගම්මානය 01 අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 

09(3) අතුරු මාර්ගය 

9 

45 වරායගම්මානය 01 (06) වරායගම්මානය 01 අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 01 

(05) අතුරු මාර්ගය 

9 

46 වරායගම්මානය 02 අතුරු 

මාර්ගය 

ෛමත්රීගමප්රධාන පාර වරායගම්මානය 01 

අතුරු මාර්ගය 

9 

47 තස නානන්දවිහාරය මාව  වරායගම්මානය 02 අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 04 

අතුරු මාර්ගය 

10 

48 වරායගම්මානය 03 අතුරු 

මාර්ගය 

ෛමත්රීගමප්රධාන පාර වරායගම්මානය 07 

අතුරු මාර්ගය 

9 

49 වරායගම්මානය 04 අතුරු 

මාර්ගය 

ෛමත්රීගමප්රධාන පාර සිරිතබෝපුරප්රධාන පාර 10 
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50 වරායගම්මානය 05 අතුරු 

මාර්ගය 

ෛමත්රීගමප්රධාන පාර වරායගම්මානය 07 

අතුරු මාර්ගය 

10 

51 වරායගම්මානය 06 අතුරු 

මාර්ගය 

ෛමත්රීගමප්රධාන පාර වරායගම්මානය 04 

අතුරු මාර්ගය 

9 

52 වරායගම්මානය 06 (1) අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 06 අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 07 

අතුරු මාර්ගය 

9 

53 වරායගම්මානය 07 අතුරු 

මාර්ගය 

ෛමත්රීගමප්රධාන පාර වරායගම්මානය 02 

අතුරු මාර්ගය 

9 

54 වරායගම්මානය 07 (1)අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 07 අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 01 

(05) අතුරු මාර්ගය 

9 

55 වරායගම්මානය 08 අතුරු 

මාර්ගය 

ෛමත්රීගමප්රධාන පාර වරායගම්මානය 09 

(01) අතුරු මාර්ගය 

9 

56 වරායගම්මානය 09 අතුරු 

මාර්ගය 

ෛමත්රීගමප්රධාන පාර වරායගම්මානය 04 

අතුරු මාර්ගය 

9 

57 වරායගම්මානය 09 (1) අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 09 අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 06 

අතුරු මාර්ගය 

9 

58 වරායගම්මානය 09 (2) අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 09 අතුරු 

මාර්ගය 

සිරිතබෝපුර ප්රධාන 

පාර 

9 

59 වරායගම්මානය 09 (3) අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 09 අතුරු 

මාර්ගය 

වරායගම්මානය 06 

අතුරු මාර්ගය 

9 

60 වරායගම්මානය 10 අතුරු 

මාර්ගය 

ෛමත්රීගමප්රධාන පාර වරායගම්මානය 

පිවිසුම් අතුරු මාර්ගය 

01 

9 

61 වරායගම්මානය 11 අතුරු 

මාර්ගය 

ෛමත්රීගමප්රධාන පාර වරාය ගම්මානය 

පිවිසුම් මාර්ගය 

9 

62 වරාය ගම්මානය 

පිවිසුම්මාර්ගය 

සිරිතබෝපුර ප්රධාන පාර වරායගම්මානය 01 

අතුරු මාර්ගය 

7 

63 වරායගම්මානය පිවිසුම් අතුරු 

මාර්ගය 01 

වරාය ගම්මානය 

පිවිසුම්මාර්ගය 

වරායගම්මානය 04 

අතුරු මාර්ගය 

7 

මුලා්රය  -  හම්බන්ත ොට මහා නගර සභාව - 2018 
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ඇමුණුම් අංක 06 

වැශ ෙක්ෂිත සීමා 
 
 

වැගශ නම ෙක්ෂිත සීමාව වැශ 

ඉවුගර් 

සිට (මීටර්) 

මැටිගත් වැව 20 

දඩමලල වැව 20 

තකොතහොලංකල වැව (නටඹුන්) 20 

සමරතකෝන් වැව 20 

කෑලියගම වැව 20 

පුංචි කටු වැව 20 

කපුවත්  වැව 100 

කිකිළි විේද වැව 20 

ස්වර්ණමාලී  වැව 20 

එදිරිචිචාරිය වැව 20 

 නුතේතවල වැව 20 

ගල් වැව 20 

ප ලයාගම වැව 20 

කටු වැව 20 

ආරතබොක්ක වැව 20 

තනලුම්ගම වැව 20 

පට්ටිය වලවැව (නටඹුන්) 20 

පුංචි ජුල් වැව  20 

කන්කුන් වැව 20 

පලුගස් වැව 20 

දුන්තහ තන් වැව (නටඹුන්) 20 

බලන  තවඩි තිේබ වැව 20 

ගල්වත් කඩ වැව 20 

තරොටවලමඩ වැව 20 
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ඇමුණුම් අංක 07 

අනුමත භාවිත 
 

 
 
 
 
                                            කලාපය 
 
 
භාවි ය 

 
  න

ග
ර
 ම
ධ
ය
 ක
ල
ාප
ය

 

මි
්ර
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ර්
ධ
න
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ල
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ය

 

ක
ර්
ම
ාන්
 
 ක
ල
ාප
ය

 

වි
ත
ශ
 ෂ
 ආ
ර්
ථි
ක
 ක
ල
ාය

 

ස
ංච
ාර
ක
 ක
ල
ාය

 

අ
ලි
ක
ළ
ම
න
ාක
ර
ණ
 ක
ල
ාප
ය

 

ලු
ණු
 නි
ෂ්
ප
ාද
න
 ක
ල
ාප
ය

 

ස
්ව
භ
ාව
 ස
ංර
ක්
ෂ
ණ
 ක
ල
ාප
ය

 

ත
න්
ව
ාසි
ක

 තන්වාසික තගොඩනැඟිලි        

නිල නිවාස/ තන්වාසිකාගාර         

නිවාස සංකීර්ණ(අඩු/මධයම/සුපිරි)        

ත
ස
ෞඛ
ය

 

රජතේතරෝහල්         

පුේගලීක තරෝහල්         

සසු සැල්/ තග්රොසරි         

ආයුර්ත ද ෛවදය මධයස්ථාන         

චැනලින් තසන්ටර්         

සම්භාහන මධයසථ්ාන         

රාසායනාගාර තස වා         

අ
ධ
ය
ාප
න

 

රජතේ හා අර්ධ රජතේපාසැල්         

ජා යන් ර පාසැල්         

ජා යන් ර/රජතේ/ තපොේගලික විශ්ව විදයාල         

කාර්මික විදයාල/වෘත්තිය          

පුහුණු ආය න         

තපර පාසැල්         

 ෘතියික අධයාපන ආය න         

තහෝටල් පාසැල්         

පිරිතවන්/තපෞේගලික ආය න         

ආ
ය
 
න

 

 ානාපති කාර්යාල         

බැංකු, මුලය, රක්ෂණ ආය න         
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                                            කලාපය 
 
 
භාවි ය 
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රජතේ /අර්ධ රාජය/වෘත්තිය කාර්යාල         

කාර්යාල         

ස
ම
ාජ
 ත
ස
 ව
ා 

ගෘහසථ් ක්රීඩාගාර         

සංස්කෘතිකමධයසථ්ාන         

දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන         

ආගමික සථ්ාන         

පුස් කාල          

සම්මන්ත්රණ ශාලා        

ප්රජා ශාලා        

ශරීර සුව ා මධයසථ්ාන         

වැඩිහිටි නිවාස          

එළිමහන්රංග ශාලා යකඨ         

රූපලාවනයාගාර, සැළුන්         

ව
ාණි
ජ

 

සුපිරි තවළඳසැල්/ වාණිජ සංකීර්ණ         

සිල්ලර ත ොග අතලවිසැල්         

බීමහල්         

ගබඩා         

තගොඩනැගිලි ද්රවය අතලවි සැල්          

තලොන්ඩරි         

තේකරි         

විදුලි / පරිගණක දපකරණ අළුත්වැඩියා 

මධයස්ථාන 
 

 
      

ත ොග තවළඳ මධයසථ්ාන         
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ගුදම්  
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 රු පතහ  තහෝටල්        

නාගරික තහෝටල්        

අපන ශාලා / දත්සව ශාලා 
   

 
  

ආගන්තුක නිවාස         

බීමහල්/ තහෝටල්        

සමාජ ශාලා        

සම්බාහන මධයසථ්ාන        

පිහිනුම්  ටාක        

කැසිතනෝ මධයස්ථාන        

කැතරෝතක් මධයස්ථානය        

ආභරණ අතලවිසැල්         

ර
ථ
 ව
ාහ
න

 

රථ වාහන අංගන         

කන්තට්නර් අංගන         

වාහන එකලස් කිරීතම් මධයස්ථාන          

නාවික පුහුණු මධයස්ථාන         
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තබෝට්ටු අංගන         

වාහන අතලවි මධයස්ථාන         

ක
ර්
ම
ාන්
 

 

සුළු පරිමාණ කර්මාන්          

ගෘහසථ් කර්මාන්          

මධයම පරිමාණ කර්මාන්          

මුද්රණාල         

ප
ාරි
ස
රි
ක

 විදුලි වැට         

වැ  ප්රතිස්ථානග  කිරීම         

සෆාරි දදයාන         

අ
 
ය
ව
ය
 ත
ස
 ව
ා 

ජල ටැංකි        

ට්රාන්ස්තපෝමර්        

භූග  ජල නල        

භූග  විදුලි රැහැන්        

නාම පුවරු        

ඉන්ධන පිරවුම්හල්        

භූග  දුරකථන රැහැන්        

තජනතර්ටර් / කාමර 

 

     
 





පිරිපහදු ත ල් මධයස්ථාන         

ගෑස් ඇසුරුම් මධයස්ථාන        

ගෑස් ගබඩා        

අයිස් නිෂ්පාදනාගාර        

ජල පිරිපහදු මධයස්ථාන        

ජල පිරිපහදු මධයස්ථාන        

දුරකථන සංඥා කුළුණු        
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අධිබල විදුලි රැහැන්        

පාලම්/තබෝක්කු        

බස්නැවතුම්පල        

දුම්රියනැවතුම්පල        

අන් ර් ල හුවමාරු මධයසථ්ාන        

වැසිජල ටැංකි        

සුසාන භූමි        

 

 

          ඇමුණුම් අංක 08 

කලාප සංගුණකය  (Zoning Factor)     

 

යම් ඉඩම් තකොටසක් තුල ලබාදිය හැකි දපරිම සංවර්ධනතේ  රම තීරණය කිරීම කලාප සංගුණකය ම  සිදු 

ත ඒ තමම සංගුණකය ගණනය කිරීතම්දී ප්රතේශතේ පවත්නා පාරිසරික සංත දී ාවය දරාගැනීතම් හැකියාව 

භූතගෝලීය  ත්ත්වයන්, ඇස ්තම්න්තුග  ජන සංඛයාව යන කරුණු සලකා බලා ඇ ඒ 

“ Fare Share” සංකල්පය මගින් ඕනෑම ඉඩම් තකොටසක පිහිටීම අනුව ඉඩතම් ප්රමාණයට සාතේව  තපොදු 

අවශය ා සදහා තවන් කල යුතු භූම් ප්රමාණයට සාධාරීජකරණයක් වශතයන් ඉඩතමන් අත්හරින ලද බිම් 

ප්රමාණයට ගණනය කරන ලද අවකාශ ඉඩක් සංවර්ධනය කල හැකි මුළු භූමි ප්රමාණයට එකතුකර ලබාතදනු 

ලැතේඒ 

 

තමම අවකාශ ඉඩ ලබා දීම කලාප සංගුණකය (Zoning Factor) ම  තීරණය කරනු ලබන අ ර, යම් ඉඩම් 

තකොටසකට අදාල සියලු සාධක ඇතුලත් කර තගොඩනගන ලද සමීකරණය පහ  පරිදි ත ඒ 
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පිටු අංක 196 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

 

 

 

අනුම  මුළු තගබිම් ප්රමාණය   කලාප සංගුණකය X භූමි ප්රමාණය X  (2 - % භූමි ආවරණය) + (ඉඩතම් 

මුහුණ  පළල X  තගොඩනැගිලි සීමාත  පළල) 

 

කලාප සංගුණකය තීෙණය කිරීම 

 

හමිබන්ත ොට මහා නගර සභා සංවර්ධන සැලැසම් තුලින් හදුනාගන්නා ලද අනාග  සංවර්ධනය  ලඟා කර 

ගැනීම සහ අතේක්ෂි  නාගරික ආකෘතිය ලඟාකර ගැනීම සඳහා පරිසර සංත දී ාවය, සංවර්ධනය 

දරාගැනීතම් හැකියාව සලකා බලා ගණනය කරන ලද තන්වාසික, වාණිජ හා තවනත් භාවි යන් සදහා  

තයොදාග  හැකි මුළු භූම් ප්රමාණය දැනට ප්රතේශය තුල සංවර්ධනය සදහා තයොදාග  හැකි භූම් ප්රමාණතයන් 

තබදු විට ලැතබන අගය එම කලාපතේ කලාප සංගුණකය ත ඒ 

 

කලාප සංගුණක අගය 0 සිට 03 දක්වා විචලනය වන අ ර, තයෝජි  ඝණත්ව කලාපයට සංවර්ධන අවකාශ 

ලබා දීමට දචි  වන අයුරින් කලාප සංගුණකය ගණනය කරනු ලබයිඒ ඉ ා ඉහල සංවර්ධනයක් (අධි 

ඝණත්ත්ව කලාපය) අතේා කරන්තන් නම් එහිදී කලාප සංගුණක අගය 02ට වඩා ඉහල අගයක් ගනීඒ 

 

හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා සංවර්ධන සැලැස්ම තුලින් අතේක්ෂි  දැක්ම වන “දකුණු ආසියාත  පිබිතදන 

මුවතදොර” යන දැක්ම ප්රතේශතේ දපාය මාර්ගික පිහිටීම ම  හදුනාතගන ඇ ඒ   අනුව ජා යන් ර වරාය 

ම  පදනම් වූ සංවර්ධනයක් ප්රතේශය සදහා අතේා කරන බැවින් අතේක්ෂි  සංවර්ධනයට ලඟාකර 

ගැනීමට ගැලතපන අයුරින් ඝණත්ව කලාප හදුනාතගන ඇ ඒ   අනුව නගර මධය වාණිජ කලාපය විසල් 

හම්බන්ත ොට සැලැස්ම මගින් හදුනාතගන ඇති  මුළු ප්රතේශය සදහාම සියලු තස වා පහසුකම් සලසා දීමට 

අතේා තකතරන බැවින් එම සංවර්ධනයට අවශය ඉඩ පහසුකම් ලබාදීම සදහා කලාප සංගුණකතේ අගය  

3ඒ0ක් තලස ද  හා සමාන් රව නගර මධය වාණිජ කලාපතේ පවත්නා හා සමාන සංවර්ධනයක් මි්ර 

සංවර්ධන කලාපයට ලබා දීම සඳහා කලාප සංගුණක අගය 2ඒ5ක් තලස ද ඉහල සංචාරක කටයුතු 

සංවර්ධනයක් ලබාදී සඳහා කලාප සංගුණක අගය 2ඒ5ක් ද ලබා දී ඇ ඒ 

 

තමම ප්රධාන කලාප වලට අම රව වරාය හා වරාය ආශ්රි  කර්මාන්  කලාපය සදහා කලාප සංගුණක අගය 

1ඒ0ක අගයක් ද කර්මාන්  සංවර්ධන කලාපය සඳහා කලාප සංගුණක අගය 1ඒ0ක්ද ලුණු නිෂ්පාදන කලාපය 

සදහා 0ඒ001ක අගයක් ද අලි කළමනාකරණ කලාපය සහ ස්වභාව රක්ෂි  කලාපය  වදුරටත් 

සංවර්ධනයකින් ත ොරව පවත්වාතගන යෑම සදහා කලාප සංගුණක අගය 0ක අගයක්ද ලබා දී ඇ ඒ 

 

1+ භූමි ප්රමාණය  
         10,000 
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පිටු අංක 197 
හම්බන්ත ොට මහා නගර සභා බල ප්රතේශය    2018 – 2035                                      දකුණු පළා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

  අනුව, හම්බන්ත ොට නගරය තුල සැලසුම් ආකෘතිය සලකා බැලීතම්දී නගර මධය කලාපය තුල ඉහළ 

තගොඩනැගිලි ඝණත්වයක් හා ඊට සාතේක්ෂව නැතගනහිර තදසට වන්නට ඉදිකිරීම් රහි  රක්ෂි  කලාපයක් 

තලස ද පැවත නු ඇ ඒ  

 


