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භවනුය භවහ නගය බහ ඵර ප්රදේශලඹ 22017 – 2030 )                     නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ- භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ   

 i 
 

ලේඛන ල ොරතුරු 

 

වර් ලේ භ ෘකව   : භවනුය  නගය ංර්ධන ළරළසභ  

සලසුම් කලඳ භයිම් (ප්රකයට  ඳත් කරන ලද)  : භවනුය භව නගය බහ ඵර ප්රදේශලඹ  

ගසට් අංකට         :  

ඳර්යවකරුවන් : භවනුය භව නගය බහ ඵර ප්රදේශලඹ තුර ිව් න           

ජනතහ, භවනුය නගයඹ දේත ඳළමිදේෙන ජනතහ 

වහ අදහර ආඹතන  

ඉදිරිඳත් කරන ලද දිනට                                       : 

ලේඛනලේ  ත්ත්වට                                            : අහන 

 

 

ලේඛන ඉදිරිඳත් කිරීලම් ල ොරතුරු  

 

පි ඳත් 

අංකට  

විස ර  ඉදිරිඳත් කල දිනට  නිකුත් කිරීභ සහ 

අනුභතිට 

1 දේකටුම්ඳත   

2 දේකටුම්ඳත   

 

 

දේභභ හර්තහ, ඵරඹර් ඳහර්ලඹන් විසින් නිකු් කයනු රඵන අතය හර්තහදේේ දවන් අයමුණු දවහ 

ඳභෙක් බහවිතහ කර යුතුඹ. දේභභ හර්තහදේේ දවන් කරුණු දේන් ඳහර්ලඹන් විසින් දේවෝ දේන් 

අයමුෙක් දේනුදේන් බහවිතහ කිරිභ ම්පුර්ෙදේඹන්භ තවනම්දේේ. දේභභ හර්තහදේේ දවන් කරුණු දේන් 

ඳහර්ලඹක් විසින් දේවෝ දේන් අයමුෙක් දේනුදේන් දේඹොදහදේගන ඇතින ප්රතිවිඳහක ම්ඵන්ධදේඹන් 

අධිකහරිඹ ගකිඹනු දේනොරළදේේ. එදේභන්භ දේභභ හර්තහදේේ දවන් ද්ත දේවෝ දේතොයතුරු දේන් 

ඳහර්ලඹක් දේත රඵහ ගළනිභ දේවෝ දේන් අයමුෙක් දවහ දේඹොදහ ගළනිභ භගින් ඇතින ඵරඳළම් 

ම්ඵන්ධදේඹන්ද අධීකහරිඹ  ගකිඹනු දේනොරළදේේ. දේභභ හර්තහ තුර යවසිගත දේතොයතුරු ඇතුර් න 

අතය එඹ බුශධිභඹ දේශඳරක් දේේ. ඵරඹර් ඳහර්ලදේේ අනුභළතිඹක් දේනොභළති දේන් ඳහර්ලඹක් දේත 

රඵහදිභ පුයහ ගවනම්දේේ.  



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 

2 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 

ලවළුභ II 

ඳළමු ලකො ස 
 

I. ඇභතිතුභහදේේ ඳණිවිඩඹ  
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II. නගරධිඳතිතුභලේ ඳණිවිඩට  
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III. ලඳරවදන 
 

භවනුය භවහනගය බහ ඵර ප්රදේශලදේඹි  ඉදිරි ය 12ක කහරදේඹි  දේබෞතික, භහිවඹ, ඳහරිරික 

වහ ආර්ථික ංර්ධන ළරසුම් පිළීදේඹර කය ඇත. භවනුය නගය බහ ඵර ප්රදේශලදේේ 2012 

ර්දේේ ිව්න ර්ථභහන ජනගවනඹ 162,459 න අතය දදනික නගයඹට ඳළමිදේෙන 

ජනගවනඹ 325,000ක් ඳභෙ න ඵ ගෙන් ඵරහ ඇත. ශ්රී රංකහදේේ ප්රධහනතභ නගයඹක් දේරට 

භවනුය නගයඹ රකන අතය භධයභ ඳශහදේති  ප්රධහනතභ දේශද අධයහඳන, දේෞය, 

ඳහරිඳහරන වහ ආගමික භධයසථහනඹ දේර ්රිඹහ කය. . ඓතිවහසික විකහලනඹක් ි ත 

ංර්ධනඹ වි ඇති භවනුය නගයදේඹි  ඓතිවහසික දේ්ජහන්විත ඵ නළත ඇති කිරිභ දේභභ 

ළරසුදේභි  ප්රධහන දළක්භදේේ. එභ දළක්භ රගහ කය ගළනිභ දවහ අයමුණු ඳයභහර්ථ වහ උඳහඹ 

භහර්ගික යහඳිති දේභභ ළරසුභ තුර අන්තර්ගතදේේ. 2019 ජනහරි 01 දින සිට 2029.12.31 දක්හ 

කහර ඳයහඹ දවහ රංගුදේේ.  
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IV. පිදුභ  
 

භවනුය භව නගය බහ ඵර ප්රදේශලඹ දවහ දේභභ ංර්ධන ළරසුම් කස කිරිදේම්දි ිුව ව 

ක්ර අඳ දේත වදේඹෝගඹ රඵහදුන් ම්ඳ් දහඹකඹන් දේත අඳදේේ සතුතිඹ පුද කයමු.  

 

භවනුය භව නගය බහදේේ නගයහධිඳති...................................................... භවතහ,  නහගරික 

දේකොභහරිස ................................. භවතහ ඇතුළු භව නගය බහදේේ සිඹළු කහර්ඹ භෞඩරඹට 

මුලින්භ අඳදේේ සතුතිඹ පුදකයමු. 

 

නහගරික ංර්ධන අධිකහරිදේේ බහඳතිතුභන්ට , අධයක් ජනයහ්තතුභන්ට, නිදේඹෝජය අධයක් 

ජනයහ්ත 2ළරසුම්), ංර්ධන ළරසුම් අංලඹට, භුදේගෝලීඹ දේතොයතුරු ඳශධති අංලඹට දේභභ 

ංර්ධන ළරසුභ හර්ථක නිභ කිරිභ දවහ රඵහදුන් වදේඹෝගඹක් දේනුදේන් විදඹහංගභ 

සතුතිඹ පුද කයමි. 

 

මුලික ද්ත රැස කිරිදේම් අදිඹදේයි  සිට ගළට් ඳත්රදේඹි  ඳරකිරිභ අදිඹය දක්හ සිඹළු අදිඹයඹන් 

රදි වදේඹෝගඹ රඵහදුන් යහජය ආඹතන, දේඳෞශගලික ආඹතන වහ පුශගර. න් දේත අඳදේේ 

සතුතිඹ අහන ලදේඹන් පුද කයමි.  
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1.3.10. අධි ණේ හණිජ  කරහඳඹ IV ............................................................................................. 56 

1.3.11. ඳහරිරික ංදේේදී කරහඳඹ I ................................................................................................... 59 

1.3.12. ඳහරිරික ංදේේදී කරහඳඹ II .................................................................................................. 60 

2. සංවර්ධන නිටභන සලසුම් හ ලරගුලසි ............................................... Error! Bookmark not defined. 

3. ළරසුම් වහ දේගොඩනළගිලි දේයගුරහසි ......................................................................................................... 90 

3.1. මලික ළරසුම් නියහකයෙඹ ම්ඵන්ධ දේයගුරහසි ................................. Error! Bookmark not defined. 

3.2. ඉඩම් අනුදේඵදුම් කිරීභ ම්ඵන්ධ දේයගුරහසි .......................................... Error! Bookmark not defined. 

3.3. දේගොඩනළගිලි ඉදිකිරීභ ම්ඵන්ධ දේයගුරහසි ....................................... Error! Bookmark not defined. 

3.4. අනුකරතහ වතිකඹ ම්ඵන්ධ දේයගුරහසි ........................................ Error! Bookmark not defined. 

3.5. බහවිතදේේ දේනසවීභ ම්ඵන්ධ දේයගුරහසි ............................................ Error! Bookmark not defined. 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 

7 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 

3.6. දේන්  කරුණු ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

3.7. අර්ථ නිරඳනඹ .................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

3.8. ඹහ්කහලින  කිරීභ ..................................................................................................................... 155 

3.9. උඳදේ්තනඹ ............................................................................................................................... 156 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 

8 
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1. කලඳ හ කලපීකරණ ලරගුලසි  

1.1. කලපීටකරණ ලඳොදු ලරගුලසි  
 

1 විටින් විට කයන රද ංදේලෝදනඹන්ට ඹට් 1978 අංක 41 දයෙ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ 

ඳනදේ් 3 න ගන්තිඹ ඹටදේ් අංක ............. වහ ........... දිනළති අතිවිදේලේ ගළට් ඳත්රදේේ 

නහගරික ංර්ධන ප්රදේශලඹක් දේර ප්රකහලඹට ඳ්කය ඇති .............. භවහ නගය බහ/ නගය බහ/ 

ප්රහදේශය ඹ බහ ඵර ප්රදේශලදේේ ඳරිඳහරන සීභහන් තුර පිි ටි මුළු ප්රදේශලඹභ දේභභ දේයගුරහසි ඵර 

ඳළළ්දේේ 

2 ජහතික දේබෞතික ළරසුම් දේදඳහර්තදේම්න්තු භගින් ළරසුම් ප්රදේශලඹ දවහ ඹථහ කහරදේේ කයනු 

රඵන ප්රහදේශය ඹ ංර්ධන ළරළසදේම් නිඹමු උඳදේශලඹන්ට ඹට් දේභභ ළරළසභ ඵර ඳළළ්දේේ 

3 කරහපීකයෙ ළරළසභ භගින් ඹම් සථහනඹක්  දේවෝ දේශඳරක් ඹම් විදේලේෂිත බහවිතහක් දවහ 

ඳභෙක් නම් කය ඇති විටකදී, එභ සථහනඹ දේවෝ දේශඳර එභ නම් කයන රද කහර්ඹඹ දවහ ඳභෙක් 

දේඹොදහ ගත යුතුඹ. 

4 ංර්ධන ළරළසදේම් දේයගුරහසි ලින් ආයෙඹ දේනොන්නහ ව ඹම් ංර්ධන කටයු්තක් දේේ නම් 

ඒ ම්ඵන්ධදේඹන් තීයෙ ගළනීභ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ තුදේේ. 

5 දේභභ නිඹභතහර කය ආකහයදේඹන් දවන් වුද අධිකහරිඹ විසින් ංර්ධන ළරළසදේම් අයමුණු 

ඉටු කයගනු පිණි දේවෝ බිම් කට්ටිඹක් බහවිතඹට ගළනීභ, කය දේවෝ ංර්ධන ්රිඹහක්, තවනම් 

කිරීභ දේවෝ සීභහ කිරීභ දේවෝ නිඹභතහ ලිි ්ත කිරීභ දේවෝ න නිඹභතහ වදුන්හ  දීභ කර වළකි 

න්දේන්ඹ 

6 කිසිඹම් බිම් දේකොටක ඳශහ් ඳහරන ඵර ප්රදේශල දේදකක් අතයට වසු න දේේ ඇ්නම්, එභ බිම් 

දේකොට එඹට ප්රදේේලඹ රඵන ඳශහ් ඳහරන ඵර ප්රදේශලඹට අඹ් ඹ.  ළරදේක්. එදේේභ කිසිඹම් බිම් 

දේකොටක් ඳශහ් ඳහරන ඵර ප්රදේශල දේදකකට අඹ් භහර්ග ලින් ප්රදේේලඹ රළදේේ නම් ප්රධහන 

භහර්ගඹ අඹ් ඵර ප්රදේශලඹට දේභභ ඉඩම් කට්ටිඹ අඹ් න අතය එභ භහර්ග දේදකභ එකභ ඳශලින් 

යුක්ත දේේ නම් එභ බිම් දේකොටදේේ ළඩි ප්රභහෙඹක් අඹ් ඳශහ් ඳහරන ඵර ප්රදේශලඹට අඹ් ඹ.  

ළරකිඹ යුතුඹ 

7 ංර්ධන ඵරඳත්රඹක් අනුභත කයනු රළබ බහවිතහක්  වළය ඹම් සථහනඹක් දේවෝ දේගොඩනළගි්තරක් 

කිසිදු පුශගරඹකු විසින් කිසිදු බහවිතඹකට දේනොගත යුතුඹ. 

8 අධිකහරිඹ විසින් සුදුසු ඹ.  වළදේගන අසථහකදී කිසිඹම් ප්රදේශලඹක් විදේලේ ංර්ධන ප්රදේශල 

ලදේඹන් අර්ථනිරුඳෙඹ කර වළක. 

9 අධිකහරිඹ විසින් නම් කයන විදේලේ යහඳිති ප්රදේශල තුර කිනම් දේවෝ විදේලේෂිත දේගොඩනළගි්තරක් ඉදි 

කිරීභ දවහ බිම් දේඳදේද බහවිතහ කිරීභ, සීභහ කිරීභ දේවෝ තවනම් කිරීභ, දේභභ ළරළසදේභන් ඳනහ 

ඇති නිදේඹෝග, තවනම් ලිි ්ත කිරීභ දේවෝ ප්රදේශලඹ දවහ නිඹභ කය ඇති කහර්ඹන් ඉටු කය ගළනීභ 

දවහ දේන් යසථහ  ඳළනවීභ දේවෝ අධිකහරිඹ විසින් සිදු කයනු රළබිඹ වළක. 
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9 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 

10 නිතය ලදේඹන් ඉදි දේකදේයනු රඵන විවිධ භහදිලිදේේ ආගමික සථහන වහ ආගමික ංදේක්ත, රකුණු 

ප්රතිභහ දේවෝ ඒ වහ භහන ඉදිකිරීම් දවහ වහ ඳ්නහ දේගොඩනළගිරක් එළනි බහවිත දවහ 

දේනසකයනු රළබීම් .................. 2උඳදේදස : ප්රදේශලඹට සුදුසු ඳරිදි ්රිඹහ කයන්න) 

11 ඹම් කිසි බිම් දේකොටක් දේවෝ දේේ දේදොය ඉඩ කඩක් විදේලේ බහවිතඹක් දවහ දේන් දේකොට දේනොභළති 

විට එි  බහවිතඹ එඹ පිි ටි කරහඳදේේ අය දී ඇති බහවිතඹට අනුකර විඹ යුතුඹ 

12 කිසිඹම් සථහනඹක දේවෝ ඉඩම් කළඵළ්තරක් ජර භහර්ගඹකට ඹහඵද පිි ටහ ඇති විටක ඒහදේේ ජර 

භහර්ග යක්ෂිතඹ .......... 2මීටර් ගෙන වන් කයන්න) තළබිඹ යුතුඹ. 

13 පුයහවිදයහ්භක, පුයහෙ ගිව නිර්භහෙ ශි්තපීඹ ක්රභ ම්ඵන්ධ ව ජහතික උරුභඹන් වහ ම්ඵන්ද 

සිඹලු දේගොඩනළගිලි වහ භුමි බහගඹන් ඳතින ආකහයඹන්ට ංයක්ෙඹ  කර යුතු අතය ළඩි දියුණු  

කිරීභක් දේවෝ ප්රතිංසකයෙඹක් සිදු කිරීදේම්දී ව න ඉදි කිරීභක් සිදු කිරීදේම්දී පුයහ විදයහ්භක 

අගඹන් ආයක්හ න ඳරිදි ළරසුම් කර යුතු අතය ඒ දවහ පුයවිදයහ දේදඳහර්තදේම්න්තුදේේ දේවෝ අදහර 

ආඹතනදේේ නිර්දේශල රඵහ ගත යුතුඹ 

14 ළරළසදේම් දේයගුරහසි ඵරඳ්නු රඵන දිනඹ න විට, කිසිඹම් නිතයහනුකුර ්රිඹහ්භක කයනු 

රඵන බහවිතඹක් එභ කරහඳඹට දේනොගළරදේේ නම්, එකී බහවිතඹ කහරඹ දීර්ණ කිරීදේභන් දේවෝ එි  

දේගොඩනළගිලි දේකොටස දේවෝ ඹන්ත්ර සුත්ර යහේත කිරීදේභන් දේවෝ ඹහඵද ඉඩම් ලින් දේකොටස එකතු 

කිරීදේභන් දේවෝ කිසිඹම් යහඳිතිඹකට තුඩු දේදන ්රිඹහකහයකම් දවහ දේවෝ අය දේදනු දේනොරළදේේ. 

තද දේඹෝිවත භුමිඹ දේවෝ දේගොඩනළගි්තර දිගින් දිගටභ ඳ්හදේගන ඹහභ අි තකය ඹ.  

වළදේගන්දේන්නම් එකී දේනොගළරදේඳන බහවිතඹ නතය කයන දේර  නිඹභ කයනු රළබිඹ වළක 

15 ඹම් සථහනඹක්  දේවෝ දේශඳරක් ඹම් විදේලේෂිත බහවිතහක් දවහ නම් කය දේනොභළති විටකදී, 

කරහපීකයෙ ළරළසභ අනු එභ බහවිතඹ පිි ටහ ඇති කරහඳදේේ අයර් බහවිතහ දවහ කිසිදු 

අි යතහඹක් දේනොවිඹ යුතුඹ 

16 ඹම් කිසි   දේශඳරක් දේවෝ දේගොඩනළගි්තරක් කරහඳ දේදකකට අඹ් දේේ නම් එභ දේශඳදේරි   දේවෝ 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත ප්රදේේල භහර්ගඹ අඹ් න කරහඳඹ එභ දේශඳදේරි  දේවෝ දේගොඩනළගි්තදේරි  

කරහඳඹ දේර ළරකිඹ යුතුඹ 

17 ඹම් කිසි දේශඳරක් කරහඳ දේදකක දේවෝ ළඩි ගෙනකට අඹ් දේේ නම් එඵදු බිම් කට්ටිඹක් ංර්ධන 

ළරළසදේම් අයමුණු රට ඉතහභ් ි තකය න කරහඳඹට ඇතුර් දේේ ළරකීභ නීතයනුකුර නු 

ඇත 

18 කරහපීකයෙ සිතිඹදේම් දේඳන්හ දී ඇති  භහ. ම් දේඵොදේවෝ විට ඳදනම් වී ඇ්දේ් ඳතින භවහ භහර්ග, 

අතුරු භහර්ග, දුම්රිඹ භහර්ග වහ  ජර භහර්ග න අතය එළනි භහ. ම් දේනොභළති අසථහකදී ංර්ධන 

ළරළසදේම් කරහඳ භහ. ම් දවහ Google Earth ි  Decimal Degree අනු දේඳන්හ දී ඇති X ව Y 

ණ්ඩහංක ඳදනම් කයගත යුතුඹ. 

19 සථීය නහභ පුරු දේවෝ දේශද දළන්වීම් ප්රදර්ලනඹ වහ ප්රදර්ලන පුරු ප්රදර්ලනඹ කිරීභ දේවෝ ඉදි 

කිරීභට දේඳය අධිකහරිදේේ අයඹ රඵහ ගත යුතුඹ 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 

10 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 

20 අධිකහරිදේේ අනුභළතිඹකින් දේතොය යක්ෂිත දේගොඩනළගිලි තුර කිසිදු දේනස කිරීභක් දේවෝ 

අලු්ළඩිඹහක් සිදු දේනොකශ යුතුඹ 

21 සුන භමිඹක දේගොඩනළගි්තරක් ඉදි කිරීදේම්දී දේවෝ එළනි දේගොඩනළගි්තරක් ංර්ධනඹ කිරීදේම්දී 

සුන භුමි  ආඥහ ඳනදේ් දවන් ඳරිදි කටයුතු කර යුතුඹ 

22 දේඳොදු එළිභවන් උදයහන, විදේනෝද කටයුතු අකහල දවහ දළනට බහවිතහ න වහ වදුනහදේගන ඇති 

ප්රදේශල එභ කටයුතු දවහ ඳභෙක් අය දේදනු රළදේේ 

23 කරහපීකයෙ ළරළසභ භගින් නම් කයන රද එක් එක් කරහඳඹ තුර කිසිඹම් ඉදිකිරීභක් සිදුකිරීදේම්දී, 

ඉදිකිරීම් කශවළකි උඳරිභ දේගබිම් ප්රභහෙඹ දේභි  41 ගන්තිදේේ වන් සත්රඹ බහවිතදේඹන් රඵහ 

ගත යුතුඹ. 

24 නහගරික ංර්ධන අධිකහරිදේේ අනුභළතිඹ දේවෝ අයඹකින් දේතොය උඳ දේ්තනදේේ දවන් කයන 

රද කිසිදු දේගොඩනළගි්තරක් දේනස කිරීභට, අලු් ළඩිඹහන්  දේවෝ කඩහබිද දළමීභක්, විකිති  

කිරීභක්  දේවෝ අරහබවහනිඹකට තුඩු දේදන කිසිදු කටයු්තක් සිදුදේනොකශ යුතුඹ 

25 කිසිඹම් සථහනඹක දේවෝ ඉඩම් කළඵළ්තරකට ඹහඵද වීදිදේේ දේගොඩනළගිලි සීභහ උඳ දේ්තනදේේ ඳරිදි 

වන් විඹ යුතුඹ. 

26 කිසිඹම් දේඳොදු අඩි ඳහයක් දේවෝ ඳඩිදේඳරක් ඹහඵද පිි ටහ ඇති සථහනඹක් දවහ දේගොඩනළගිලි දේර්හ 

උඳ දේ්තනදේේ වන් ඳරිදි දේේ. 

27 විදේලේ සථහනඹක ඇති ඳහරිරික ටපිටහ ආයක්හ කිරීභ වහ ඳ්හදේගන ඹහභ  දවහ යක්ෂිත 

දේවෝ ඵහධක කරහඳ දේන්කිරීභ පිළිඵ අහන තීයෙඹ නහ.ං.අධි. භඟින් සිදු කයනු රඵ. . 

28 එක් බිම් කට්ටිඹක් තුර අනුභත බහවිතඹන් ි ත දේගොඩනළගිලි එකකට ඩහ අය දේදනු දේනොරළදේේ 

29 අදහර කරහඳදේේ  දේන් දේන් ලදේඹන් දක්හ ඇති බහවිතඹන්ට අභතය, අදේනකු් බහවිතඹන් 

දවහ අධිකහරිඹ ළහීභකට ඳ්දේනම්, දේකොන්දේශසි රට ඹට් අය දේදනු රළදේේ. 

30 අන්තයහදහඹක, වි වහ දෙ කහයක කර්භහන්ත දේවෝ යහඳහය ඉදි කිරීභ දේවෝයහේත කිරීභ දවහ 

අධිකහරිඹ භඟින් විදේලේ අනුභළතිඹක් රඵහ ගත යුතුඹ. 

31 ඳව් බිම්, කුබුරු ඉඩම් වහ ඳහරිරික ංදේේදී ප්රදේශල දේගොඩ කිරීභ, ඉදි කිරීභ වහ බහවිතඹට ගළනීභ 

වහ අධිකහරිඹ විසින් නිර්දේශල කයනු රඵන ආඹතනඹන් භඟින් අනුභළතිඹ රඵහ ගත යුතුඹ. 

32 අධිකහරිඹ විසින් නම් කයන විදේලේ යහඳිති දේවෝ යහඳිති ප්රදේශල දවහ න නිදේඹෝග දේභභ 

ළරළසදේම් දවන් නිදේඹෝගඹන් අභිඵනු  රළදේේ 

33 භහ. ම් තහේඳ ඉදි කිරීභ ම්ඵන්ධ අධිකහයදේේ අය රඵහ ගත යුතුඹ. 

34 කරහපීකයෙ භහ. ම් පිළිඵද ගළටළු අසථහක් ඇති විට ඒ පිළිඵද අහන තීයෙඹ නහගරික 

ංර්ධන අධිකහරිඹ තු දේේ 

35 දේොදේවොන්, සභහයක ඉදි කිරීදේම්දී දේවෝ නළත ප්රතිසාහඳනඹ කිරීදේම්දී ංර්ධන ඵරඳත්රඹක් 

රඵහගත යුතුඹ 

36 ඉඩභක් දේවෝ භමි බහගඹක් දේොදේවොනක් වහ දේන් කයනු රඵන විට නහගරික ංර්ධන 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 

අධිකහරිදේේ අයඹ රඵහ ගත යුතුඹ. 

37 ඹම් බිම් දේකොටක් දේවෝ දේේදේදොය ඉඩකඩභක් නිලසචිත බහවිතඹක් දවහ දේන් කය ඇති තළන්  හී 

කිසිදේකුට් එභ  ඉඩම් බහවිතඹ දේනස කිරීභට ඉඩ දේනොභළත. එදේව් ළරසුම් කමිටුදේේ නිර්දේශල 

භත නහ. ං. අධි. බහඳතිතුභහදේේ අනුභළතිඹ ඇති ඳවත කරුණු ම්පුර්ෙ දේේ නම් ඳශහ් ඳහරන 

ආඹතනඹට දේම්හ දේනස කිරීභ ගළන රකහ ඵළලිඹ වළක. 

1. එභ බහවිතඹන් ප්රදේශලදේේ ඇති ඳවසුකම් රට අි යතහඹක් සිදු දේනොවිඹ යුතුඹ 

2. එභ බහවිතඹන් හවන ධහනඹ ම්ඵන්ධ ගළටළු ඇති දේනොකශ යුතුඹ 

3. එභ බහවිතඹන් භගින් ඳරිය දුෙඹ වීදේභන් දේෞය උදුරු ඇති කිරීභ භගින් ඳරියදේේ 

අනුකුරතඹන්ට ඵහධහක් දේනොවිඹ යුතුඹ 

4. ඉඩම් ප්රභහෙඹ අඳයයුව ඳවසුකම් ළරසීභට ප්රභහේ විඹ යුතුඹ 

5. ගින්දේනන් ව දේන් උදුරු ලින් ආයක්හ වීභ දවහ ප්රභහේ විධි විධහන රහ තිබිඹ 

යුතුඹ 

6. ගස කළපීදේභන්, අතු කළපීදේභන් දේවෝ ශදේේලහකහය සබහවික ික් රතහ විනහල කිරීදේභන් එභ 

ප්රදේශලදේේ භ දර්ලන රක්ෙ රට දේනක් දේනොකශ යුතුඹ 

7. එභ බහවිතඹන් ඇති ප්රදේශලදේේ ඇති දේගොඩනළගිලි, කදු, ඓතිවහසික ව පුය විදයහ්භක 

ටිනහකභක් ඇති සභහයක රට දේනක් දේවෝ සිදු දේනොකශ යුතුඹ 

38 ංර්ධන ළරළසදේම් නම් කයන රද කරහඳඹන්ි  ංර්ධන ණන්ඹ  දවහ කරහඳ ංගුෙකඹ 

2Zone Factor) ඳදනම් වී ඇත. තද කරහඳ ංගුෙකඹ ගෙනඹ කිරීදේම්දී ඳවත දවන් කරුණු 

ඳදනම් වී ඇත 

1. ඳහරිරික වහ ංසකිතික ංදේේදීතහඹ 

2. අදහර කරහඳදේේ ඹටිතර ඳවසුකම් ර ප්රභේඹ 

3. භදේගෝලීඹ හධක, ජන ණේඹ ඇතුළු ඒ වහ භහන කරුණු භත ඳදනම් ව අදහර කරහඳදේේ 

ංර්ධන දයහගළනීදේම් වළකිඹහ 

39 යක්ෂිත ප්රදේශල, විදේලේ  යක්ෂිත ප්රදේශල දවහ කරහඳ ංගුෙකඹ අදහර දේනොදේේ. එි දී එභ කරහඳ 

දවහ අදහර න කරහඳ දේයගුරහසි ඳභෙක් රංගු දේේ. 

40 ඹම් විදේලේ අසථහන්හී දී  දේවෝ අනහගතදේේ ඇති විඹ වළකි ංර්ධනඹන් දේවේතු දේකොට දේගන 

කරහඳ ංගුෙකඹ අඩු දේවෝ ළඩි කිරීදේම් පුර්ෙ ඵරඹ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ තු දේේ 

41 ංර්ධන ළරළසභට අදහර ංර්ධන කටයු්තක් දවහ අනුභළතිඹ රඵහ දේදන මුළු දේගබිම් 

ප්රභහෙඹ ගෙනඹ දවහ ඳවත සුත්රඹ බහවිතහ කර යුතුඹ 
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අනුභත මුළු දේගබිම් ප්රභහෙඹ   කරහඳ ංගුෙකඹ  X   භමි ප්රභහෙඹ                                          X  

22 - % භමි ආයෙඹ) + 2ඉඩදේම් මුහුෙත ඳශර X  දේගොඩනළගිලි සීභහදේේ ඳශර) 

 

 

42 ංර්ධන කටයුතු දවහ අනුභළතිඹ රඵහ දේදන “මුළු දේගබිම් ප්රභහෙඹ” තීයෙඹ කිරීදේම්දී ගළටළු ඳළන 

නගින අසථහ ර ඒ ම්ඵන්ධදේඹන් අහන තීයෙඹ රඵහ දීභ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ තු 

දේේ 

43 දිය නිඹහභන ළරළසභ 2Visibility Map) ි  දවන් න කරහඳ විදේලේ කරහඳ දේර වදුන්නු 

රඵ. .එඵළවින් එභ ප්රදේශලඹන් ි  ංර්ධන කටයුතු සිදු කිරීභට ප්රථභ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ 

භගින් ළරසුම් නියහකයෙ වතිකඹක් රඵහ ගත යුතුඹ. 

44 දිය නිඹහභන ළරළසභ 2Visibility Map) භගීන් නිරුඳෙඹ කයනු රඵන විදේලේ කරහඳ ර භහ. ම් 

දවහ Google Earth ි  Decimal Degree අනු දේඳන්හ දී ඇති X ව Y ණ්ඩහංක ඳදනම් වී ඇත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+ භමි ප්රභහෙඹ  

         10,000         
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1.2. කලපීකරණ සලසභ   

1.2.1. කලපිකරණ සලසලභහි ඳසුබිභ  

 

භවනුය භවනගය බහ නගය ංර්ධන ළරළසභ තුලින් වඳුන්හදේදනු රඵන කරහපීකයෙ  ළරළසභ 

පිළිදේඹර කිරීභ වහ විදයහ්භක ව් තර්කහනකර ව් ක්රභදේේදඹක් අනුගභනඹ කයන රදී. ඒ වහ 

ණේ කරහපිකයෙ ක්රභදේේදඹ අනුගභනඹ කර අතය එි දී භුමි ඳරිවයෙ යටහදේි  ඳතින භුමි 

ඳරිවයෙ තී ස යතහ ඳහරනඹ කයනු රළදේේ.  දේම් වහ ඳහරිරික ංදේේදිතහ විලසදේ්තෙඹ, ජී් වීභට 

සුදුසු ප්රදේශල වහ ව විලදේ්තෙඹ වහ ංර්ධන විබතහ විලසදේ්තෙඹ ඳදනම් කය ගන්නහ රදී.  

ඳහරිරික ංදේේදිතහ විලසදේ්තෙඹ සිදු කිරීභ වහ  

1. ජර මුරහ්ර ඳතින සථහන 

2. ඳහරිරික ංදේේදී සථහන 2කුඹුරු ඉඩම්, ගුරු බිම්) 

3. ආඳදහ රට රක්විඹ වළකි ප්රදේශල  

4. භුමි ආනතිඹ  

5. ආගමික සථහන 

 

ඹන ංයචක ඳදනම් කය ගන්නහ රදී. ඒ අනු එභ ංයචක ර ඳතින ළදග්කභ ළරකි්තරට ගනිමින් 

ඒහ දේත ඵය තළබීභ සිදු කයන රදී. එඹ ළරසුම් කණ්ඩහඹභ විසි සිදු කයන රද අතය භසත ඵය 

තළබීදේභි  අතිච්දේච්දනඹ තුලින්  භවනුය නගයඹ තුර ඳතින ඳහරිරික ංදේේදීතහඹ වහ භවනුය 

නගයඹ තුර ඳහරිරික ංයක්ෙඹ සිදු කර යුතු සථහන වඳුනහ ගන්න රදී. 2ඇමුණුභ 01)  

වගු අංක 1. 1: ඳරිසරික සංලේදි  වියලේෂණලටහි සංරචක සහ ව ඵර  බීභ  

ංයචකඹ ඵය තළබීභ 

ජර මුරහ්ර ඳතින සථහන 10%  

ඳහරිරික ංදේේදී සථහන 20%  

ආඳදහ රට රක්විඹ වළකි ප්රදේශල 20%  

භුමි ආනතිඹ 4%  

ආගමික සථහන 10%  

එකතු  100%  

 

මරහ්රඹ: නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහලීඹ ළරසුම් කණ්ඩහඹභ  
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සිතිටම් අංක 1.  1: ඳරිසරික සංලේදි  වියලේෂණට  

මරහ්රඹ: නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ, භහනුවර 
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ජී් වීභට සුදුසු ප්රදේශල වහ ව විලසදේ්තෙඹ සිදු කිරීභ වහ භවනුය නගයඹ තුර ජී් නු රඵන 

ජනතට ජී් වීභට අලය අලයතහ පිළිඵ ළරකි්තරට ගනිමින්,  

1. දුම්රිඹ සථහන  

2. යජදේේ ආඹතන  

3. දේයෝව්ත   

4. අධයහඳනික සථහන    

5. නහගරික භධයසථහන 

6. ේ යධහන භහර්ග  

7. අඳදහ අභ ප්රදේශල  

 

ඹන ංයචක ඳදනම් කය ගන්නහ රදී. එභ ංයචක තුලින් ජනතහට අලය න ප්රහවන ඳවසුකම්, 

අධයහඳනික ඳවසුකම්, දේෞය ඳවසුම්, ආඳදහ අභ සථහන වහ දේශද අලයතහඹන් පුයහ ගත වළකි 

ප්රදේශල වඳුනහ ගළනීභ දේභි  අයමුෙ විඹ.  ඒ අනු එභ ංයචක ර ඳතින ළදග්කභ ළරකි්තරට 

ගනිමින් ඒහ දේත ඵය තළබීභ සිදු කයන රදී. එඹ ළරසුම් කණ්ඩහඹභ විසි සිදු කයන රද අතය භසත ඵය 

තළබීදේභි  අතිච්දේච්දනඹ තුලින්  භවනුය නගයඹ තුර ඳතින ජී් වීභට සුදුසු ප්රදේශල වඳුනහ ගන්න රදී. 

2ඇමුණුභ 02) 

වගු අංක 1. 2 : ජීවත් වීභ  සුදුසු ප්රලශය සහ ව ඵර  බීභ  

ංයචකඹ ඵය තළබීභ 

දුම්රිඹ සථහන  14%  

යජදේේ ආඹතන 14%  

දේයෝව්ත 14%  

අධයහඳනික සථහන    14%  

නහගරික භධයසථහන 14%  

ප්රධහන භහර්ග 14%  

අඳදහ අභ ප්රදේශල 14%  

එකතු  100%  

 

මරහ්රඹ: නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහලීඹ ළරසුම් කණ්ඩහඹභ  
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සිතිටම් අංක 1.  2 : ජීවත් වීභ  සුදුසු ප්රලශය සහ ව වියලේෂණට  

මරහ්රඹ: මරහ්රඹ:නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ, භහනුවර 
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17 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 

ංර්ධන විබතහ විලසදේ්තෙඹ සිදු කිරීභ වහ භවනුය නගයඹ තුර ංර්ධනඹ කිරීභට සුදුසු ප්රදේශල 

පිළිඵ ළරකි්තරට ගනිමින්,  

1. අධිදේගී භහර්ග පිවිසුභට ඳතින දුය  

2. නගය අතය ම්ඵන්ධතහ විලසදේ්තෙඹ  

3. ංකරනතහ විලසදේ්තෙඹ 2Space Syntax) 

 

ඹන ංයචක ඳදනම් කය ගන්නහ රදී. එභ ංයචක තුලින් භවනුය නගයඹ තුර ංර්ධනඹ කර වළකි 

සථහන වහ ංර්ධන විබහතහඹන් ඳතින සථහන වඳුනහගළනීභ දේභි  අයමුෙ විඹ.  ඒ අනු එභ ංයචක 

ර ඳතින ළදග්කභ ළරකි්තරට ගනිමින් ඒහ දේත ඵය තළබීභ සිදු කයන රදී. එඹ ළරසුම් 

කණ්ඩහඹභ විසි සිදු කයන රද අතය භසත ඵය තළබීදේභි  අතිච්දේච්දනඹ තුලින්  භවනුය නගයඹ තුර 

ආර්ථික ප්රතිරහබ රඵහ ගළනීභට වළකි ංර්ධන් වහ දේඹොදහ ගත වළකි ප්රදේශල වඳුනහ ගන්න රදී. 2ඇමුණුභ 

03) 

වගු අංක 1. 3 ; සංවර්ධන විබව  වියලේෂණට සහ ව ඵර  බීභ  

ංයචකඹ ඵය තළබීභ 

අධිදේගී භහර්ග පිවිසුභට ඳතින දුය  33%  

නගය අතය ම්ඵන්ධතහ විලසදේ්තෙඹ  33%  

ංකරනතහ විලසදේ්තෙඹ )Space Syntax2  34%  

එකතු  100%  

 

මරහ්රඹ: නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහලීඹ ළරසුම් කණ්ඩහඹභ  
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 

සිතිටම් අංක 1.  3 : සංවර්ධන විබව  වියලේෂණට 

මරහ්රඹ:නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ, භහනුවර
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 

 සිතිටම් අංක 1.  4: සංයුක්   සිතිටම් තුලින් කලපිකරණ සිතිටභ ලඵ ගනීභ     

ඳහරිරික ංදේේදිතහ විලසදේ්තෙඹ ජී් වීභට සුදුසු ප්රදේශල වහ ව 

විලසදේ්තෙඹ 

ංර්ධන විබතහ විලසදේ්තෙඹ 

 

කරහපිකයෙ ංයුක්තතහ සිතිඹභ  

 

ඉවත වන් සිඹලුභ විලසදේ්තෙඹන් එකිදේනකට ංයුක්ත කිරීදේභන් අනතුරු කරහපිකයෙ ංයුක්තතහ සිතිඹභ රඵහ ගන්නහ රදී. 2ඇමුණුභ 04) 

වගු අංක 1. 4 : වියලේෂණටන් සහ ඵර  බීභ  

විලසදේ්තෙඹ ඵය තළබීභ 
ඳහරිරික ංදේේදිතහ විලසදේ්තෙඹ 40%  

ජී් වීභට සුදුසු ප්රදේශල වහ ව විලසදේ්තෙඹ 55%  

ංර්ධන විබතහ විලසදේ්තෙඹ 05%  

මරහ්රඹ:නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ, භහනුවර  

කරහපිකයෙ ංයුක්තතහ සිතිඹභ ළරකි්තරට ගනිමින් භවනුය භවනගය බහ ඵර ප්රදේශලඹ වහ ව කරහපිකයෙ ළරළසභ පිළිදේඹශ කයන රදී. 

+ = + 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

සිතිටම් අංක 1.  5 : කලපිකරණ සංයුක්   සිතිටභ  

මරහ්රඹ:නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ, භහනුවර   
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

1.2.2.  ලටෝජි  කළපීකරණ සලසභ  

 

සිතිටම් අංක 1.  6 : ලටෝජි  කළපීකරණ සලසභ 

මරහ්රඹ:නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ, භවනුය 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

1.2.3. කලපීට අංක හ කලපීට නභවලිට  
 

වගු අංක 1. 5 : කලපීට අංක හ කලපීට නභවලිට  

කරහඳ 
අංකඹ  කරහඳ ර්ෙඹ  කරහඳඹ 

01  පජහ භමි කරහඳඹ 

02  ඓතිවහසික නගය භධය කරහඳඹ 

03  උඳදේඹෝගිතහ දේේහ කරහඳඹ 

04  ළ යවුභ කරහඳඹ 

05  භධයභ ණේ මි්ර ංර්ධන කරහඳඹ 

06  භධයභ  ණේ දේන්හසික කරහඳඹ 

07  අධි ණේ හණිජ  කරහඳඹ I 

08  අධි ණේ හණිජ කරහඳඹ II 

09  අධි ණේ හණිජ කරහඳඹ III 

10  අධි ණේ හණිජ කරහඳඹ IV 

11  ඳහරිරික කරහඳඹ I 

12  ඳහරිරික කරහඳඹ II 

 

මරහ්රඹ:නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ, භවනුය 

 

1978 අංක 41  දයෙ නහගරික ංර්ධන අධිකහරි ඳනදේ් ප්රකහය නහගරික ංර්ධන  අධිකහරි  ඵර 

ප්රදේශලඹක් දේර ප්රකහලඹට ඳ්කයන රද  භවනුය භවනගය බහ  ඵර ප්රදේශලඹ වහ දේභභ දේයගුරහසි 

අදහර දේේ. 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

1.3. ඉදිකිරීම් සිදු කළ හකි උඳරිභ උස   
 

සිතිටම් අංක 1.  7 : අනගරික ධර්භඳල භවල හි ලදඳස ඇති ලගොඩනගිලි සහ ඉදි කල හකි උඳරිභ උස 

 

මරහ්රඹ:නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ, භවනුය 
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සිතිටම් අංක 1.  8: සිතිටම් අංක 6. 8:ශ්රීභත් කුඩරත්වත්  භව  ලදඳස ඇති ලගොඩනගිලි සහ ඉදි කල හකි උඳරිභ උස 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මරහ්රඹ:නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ, භවනුය 
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සිතිටම් අංක 1.  9 : සංඝරජ භව  ලදඳස ඇති ලගොඩනගිලි සහ ඉදි කල හකි උඳරිභ උස   
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සිතිටම් අංක 1.  10 : විලිටම්ලගොඳේලව භව  ලදඳස ඇති ලගොඩනගිලි සහ ඉදි කල හකි උඳරිභ උස 
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සිතිටම් අංක 1.  11 : සිරිභලවෝ ඵණ්ඩරනටක භව  ලදඳස ඇති ලගොඩනගිලි සහ ඉදි කල හකි උඳරිභ උස   
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1.3.1. පජ භූමි කලඳට 

 

කලඳ  අංකට 01 

සංවර්ධන කලඳට පජහ භමි කරහඳඹ 

කලඳ අර්ථකථනට 
1984 ුවනි භ 08 න දින අංක 301 දයෙ ඇති විදේලේ ගළට් ඳත්රි  

වන් විදිවිධහන වහ දේකොන්දේශසි දේභභ කරහඳඹට අදහශ දේේ.  

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X වහ 

Y භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් අංක 

05භඟින් දළක්දේේ.  

කලඳ සංගුණකට 2.0 

අනුභ  උස  සීභව 
දේගොඩනළගි්තදේ්ත උ දේඳොර භට්ටදේම් සිට මීටර් 12කත දේනොදි න දේේ 

වරර මුදුන්මුදුන් ළකසිඹ යුතුඹ.  

අනුභ  බිම් කට්ටි 

ආවරණට 
0.80 

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  

1. 2001 දේනොළම්ඵර් භ 08 න දින අංක 1209/19 දයෙ ඇති විදේලේ 

ගළට් නිදේේදනඹ භඟින් පජහ භුමි ප්රදේශලදේේ දේකොටක් ලදේඹන් 

ප්රකහලඹට ඳ්කය ඇති ප්රදේශලඹ තුශ ඉවත වන් අනුභත බහවිතඹන් 

නවහ අය දේදනු රඵන අතය ංර්ධන කහර්ඹන් සිදු කිරීභ 12.6. 

ඹටදේ් දළක්දේන උඳදේදලතහ ළරසුභට අනුකුර විඹ යුතුඹ. 

2. 1984 ුවනි 08 න දින 301 දයෙ අතිවිදේලේ ගළට් ඳත්රදේඹි  වන් 

විදිවිධහන වහ දේකොන්දේශසි දේභභ කරහඳඹට අදහශ දේේ.  

3. 2001 දේනොළම්ඵර් භ 08 න දින අංක 1209/19 දයෙ ඇති විදේලේ 

ගළට් නිදේේදනදේඹි  විසතයහ්භක දක්හ ඇති බහවිතඹන් වහ 

නිඹභඹන් දේභභ කරහඳඹට අදහශ දේේ.  

4. භ්ත්ත ඳහර්ලඹට අඹ් උදේඳෝෂිත වහ පුසඳහයහභ ඳන්්ත ර ව 

අසගිරිඹ ඳහර්ලඹට අඹ් බඹගිරි වහ විදේේසුන්දයහයහභ ඳන්්ත ර 

නිතයහනුකුර භහ. ම් භඟින් නිඹභ කය ඇති ප්රදේශල තුශ ආගමික වහ 

ම්ප්රදහ. ක ්රිඹහකහයකම් වහ අය දේදනු රදේේ.  

5.  2000 දේඳඵයහරි භ 23 න දින අංක  1120/15 දයෙ ගළට් ඳත්රඹ 

භඟින් දක්හ ඇති ආගමික කහර්ඹන් වහ අනුලංශික ්රිඹහකහයකම් 

දේභභ කරහඳඹ තුශ අය දේදනු රළදේේ. 
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1.3.1.1. අනුභ  හ අනුභ  ලනොවන බවි ටන්  

 

අනුභ  බවි ටන් ලවනත් කරුණු 

ලන්වසික ඳදිංචිඹ වහ න නිහ 
 

ලසෞඛය ඔසු ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 25 m2 

ආට න 

යජදේේ කහර්ඹහර ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 25 m2 

ඵළංකු, මුරය ආඹතන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 50 m2 

ATM භධයසථහන 
 

සභජ ලසේව 
පුසතකහර 

 
දේකොන්ඩ කළපීම්/ රඳරහනය ආඹතන  

වණිජ සි්තරය බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 25 m2 

සංචරක ක යුතු 

ආඳනලහරහ 
 

නිහඩු නිදේක්තන 
 

නහගරික දේවෝට්ත  

රළඟුම් ව්ත  

රථ වහන දේඳොදු යථගහ්ත  

කර්භන්  
අ්කම් බහණ්ඩ  නිසඳහදන/ගිවසථ කර් 

භහන්ත (ඳරියඹට වහනිදහඹක දේනොන) 
 

විලේක හ විලනෝද ක යුතු 

උදයහන 
 

විිත ප්රදේශල 
 

භ දර්ලන ප්රදේශල 
 

අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 

ලන්වසික 

තට්ටු නිහ 

ඵශධ නිහ 

දේන්හසිකහගහය 

නිහ ංකීර් ෙ 

ලසෞඛය 

යජදේේ  දේයෝව්ත 

පුශගලීක දේයෝව්ත 

දදය  උඳදේශලෙ දේේහ භධයසථහන 

යහහඹනහගහය දේේහ 

ආයුර්දේේද දදය භධයසථහන 

ම්බහවන භධයසථහන 

අධයඳන 

යජදේේ වහ අර්ධ යජදේේ  ඳහළ්ත 

අර්ධ යජදේේ ඳහළ්ත 

ජහතයන්තය ඳහළ්ත 

යජදේේ/ දේඳොශගලික විලස විදයහර 

කහර්මික ඳහළ්ත/ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 
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ශදරු ඳහළ්ත 

තිති. ක අධයහඳන ඳහාභහරහන් ඳළළ්දේන ආඹතන 

දේඳෞශගලික උඳකහය ඳන්ති 

ආට න 
යජදේේ කහර්ඹහර ංකීර් ෙ 

ම්භන්ත්රෙ ලහරහ 

සභජ ලසේව 

 

ක්රීඩහ භධයසථහන 

ප්රජහ ලහරහ/ ංසකිතික භධයසථහන 

දිහ සුරැකුම් භධයසථහන 

ළඩිි ටි නිහ 

ලරීය සුතහ භධයසථහන 

වණිජ 

දේතොඟ බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත 

අංශික  දේශ ළ්ත 

භහළු අදේරවි ළ්ත 

භස අදේරවි ළ්ත 2ළකසුම්  කයන රද භස ඳභණි.) 

දේගොඩනළගිලි ද්රය අදේරවි ළ්ත 

භ්ඳළන් අදේරවි ළ්ත 

ගඵඩහ/ගුදම් 

දේේකරි 

ඉන්ධන පියවුම් ව්ත 

ගෆස ව විදුලි ඵර 2හවන වහ පියවුම් ව්ත) 

හවන අභතය දේකොටස අදේරවි ළ්ත 

ලී බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත 

සංචරක ක යුතු 

ංචහයක දේවෝට්ත 

අඳන ලහරහ 

නිහඩු නිදේක්තන 

නහගරික දේවෝට්ත 

රළගුම් ව්ත 

රථ වහන 

යථ හවන අදේරවි සථහන 

යථ හවන අළු්ළඩිඹහ සථහන (ගයහේ) 

හවන දේේහ භධයසථහන 2Service Centers) 

හවන දේේදුම් සථහන 

කර්භන්  දේගොඩනළගිලි ද්රය නිභවුම් ආඹතන (ගදේඩෝත නිභවුම්) 

විලනෝද ක යුතු ශභහ උදයහන 
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1.3.2.  ඓතිහසික නගර භධය කලඳට 

 
 

කලඳ  අංකට 02  

සංවර්ධන කලඳට ඓතිවහසික නගය භධය කරහඳඹ 2විදේලේ උඳදේශලන ළරසුම් කරහඳඹ) 

කලඳ අර්ථකථනට 

ඓතිවහසික විකහලනඹ ව භහර්ග ජහරඹක් ව ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි 

විලහර ප්රභහෙඹක් යහේත වී ඇති දේභභ කරහඳඹ ඓතිවහසික 

දේගොඩනළගිලි ආයක්හ කිරීභ, දේඳයවළය වහ වහ ඳවසුකම් ළරසීභ 

වහ ංචහයක ආකර්ෙඹ ප්රර්ධනඹ කයන කරහඳඹක් දේර ංර්ධනඹ 

කයනු රඵ. . විදේලේ උඳදේශලන ළරසුභක් භඟින් ංර්ධන කහර්ඹන් 

කශභනහකයෙඹ කයනු රඵ. . 

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X වහ 

Y භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් අංක 

06 භඟින් දළක්දේේ. 

කලඳ සංගුණකට 2.0 

අනුභ  උස  සීභව 
දේගොඩනගිලි ර උ දේඳොර භට්ටදේම් සිට මීටර් 12කත දේනොළඩි 

නදේේ වරර මුදුන ළකසිඹ යුතුඹ.  

අනුභ  බිම් කට්ටි 

ආවරණට 
0.80 

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  

1. දේභභ කරහඳඹ තුශ ඉදිදේකදේයන කය දේවෝ දේගොඩනළගි්තරක උළු 

දේේවිලිකයන රද වරක උර මුදුන් ලීඹ දක්හ න උඳරිභ උ 

මීටර් 12 දේනොඉක්භහ යුතු අතය වදේ්ත අභ ඵෆවුභ අංලක 22 ½ක් 

විඹ යුතුඹ.  

 

2. දේභි දී 6.12. භඟින් දළක්දේන උඳදේශලන ළරසුභට අනුකර විඹ 

යුතුඹ 
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1.3.2.1. අනුභ  හ අනුභ  ලනොවන බවි ටන්  

 

අනුභ  බවි ටන් ලවනත් කරුණු 

ලන්වසික 

ඳදිංචිඹ වහ න නිහ  

තට්ටු නිහ  

ඵශධ නිහ  

දේන්හසිකහගහය  

ලසෞඛය  

ඔසු ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 25 m2 

දදය  උඳදේශලෙ දේේහ භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 50 m2 

ආයුර්දේේද දදය භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 50 m2 

ම්ඵහවන භධයසථහන   

අධයඳන  දේඳෞශගලික උඳකහයක ඳන්ති   

ආට න 

යජදේේ කහර්ඹහර  

ි්තිඹ කහර්ඹහර  

ම්භන්ත්රෙ ලහරහ ආන 200ට අඩු 

ඵළංකු, මුරය ආඹතන  

ATM භධයසථහන  

සභජ ලසේව  

ප්රජහ ලහරහ/ ංසකිතික භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 50 m2 

පුසතකහර  

ලරීය සුතහ භධයසථහන  

දේකොන්ඩ කළපීම්/ රඳරහනය ආඹතන  

වණිජ 

සි්තරය බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත   

ආශික දේශ ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 100 m2 

භහළු අදේරවි ළ්ත  

භස අදේරවි ළ්ත 2ළකසුම්  කයන රද 

භස ඳභණි.) 
 

භ්ඳළන් අදේරවි ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 25 m2 

ලී බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  
 

සංචරක ක යුතු 

ංචහයක දේවෝට්ත  

ආඳන ලහරහ  

උ් ලහරහ  

නහගරික දේවෝට්ත  

රළගුම් ව්ත  

රථවහන   දේඳොදු යථ ගහ්ත  

කර්භන්   
අ්කම් බහණ්ඩ  නිසඳහදන/ගිවසථ කර් -

භහන්ත (ඳරියඹට වහනිදහඹක දේනොන) 
 

විලේක හ විලනෝද ක යුතු 

ශභහ උදයහන  

උදයහන  

විිත ප්රදේශල  
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භ දර්ලන ප්රදේශල  

අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 

ලන්වසික  නිහ ංකීර්ෙ 

ලසෞඛය 
යජදේේ  දේයෝව්ත 

පුශගලීක දේයෝව්ත 

අධයඳන  

යජදේේ වහ අර්ධ යජදේේ  ඳහළ්ත 

අර්ධ යජදේේ ඳහළ්ත 

ජහතයන්තය ඳහළ්ත 

යජදේේ/ දේඳෞශගලික විලස විදයහර 

කහර්මික ඳහළ්ත/ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

ශදරු ඳහළ්ත 

තිති. ක අධයහඳන ඳහාභහරහන් ඳළළ්දේන ආඹතන 

ආට න  යජදේේ කහර්ඹහර ංකීර්ෙ 

සභජ ලසේව  

ක්රීඩහ භධයසථහන  

දිහ සුරැකුම් භධයසථහන 

ළඩිි ටි නිහ 

වණිජ 

 

 

දේතොඟ බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත 

ගඵඩහ/ගුදම් 

දේේකරි 

ඉන්ධන පියවුම් ව්ත 

ගෆස ව විදුලි ඵර 2හවන වහ පියවුම් ව්ත) 

සංචරක ක යුතු නිහඩු නිදේක්තන 

රථ වහන  

යථ හවන අදේරවි සථහන 

යථ හවන අළු්ළඩිඹහ සථහන (ගයහේ) 

හවන දේේහ භධයසථහන 2Service Centers) 

හවන දේේදුම් සථහන 

කර්භන්   දේගොඩනළගිලි ද්රය නිභවුම් ආඹතන (ගදේඩෝත නිභවුම්) 
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1.3.3. උඳලටෝගි  ලසේව කලඳ  

 

 

 

 

කලඳ  අංකට 03 

සංවර්ධන කලඳට උඳදේඹෝගිතහ දේේහ කරහඳ 2 විදේලේ උඳදේශලන ළරසුම් කරහඳඹ)  

කලඳ අර්ථකථනට 

භවනුඅය නගයඹ දේත ඳළමිදේෙන ජනතහට අලය උඳදේඹෝගිත 

දේේහන් න ප්රහවන, දේෞකය, දේශද කහර්ඹන් වහ විිත වහ විදේනෝද 

කටුයුතු වහ ඳවසුකම් ඳඹන කරහඳඹක් දේර ංර්ධනඹ කයනු 

රළදේේ.  

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X 

වහ Y භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් 

අංක 07 භඟින් දළක්දේේ. 

කලඳ සංගුණකට 4.3  

අනුභ  උස  සීභව 
6.10. භඟින් දේඳන්හ ඇති සිතිඹම් රට අදහර උ සීභහන්ට ඹට් විඹ 

යුතුඹ   

අනුභ  බිම් කට්ටි 

ආවරණට 
0.80 

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  

 

1. දේභභ කරහඳඹ තුශ ඳ්නහ අඩු ඳවසුකම් ි ත නිහ වහ 

නිහ ළඳයීභ දේවෝ නළත නිහ ගත කිරීභ වහ දේඹෝජනහ ක්රභ 

්රිඹහ්භක කශ වළකින අතය දේභභ ළරසුදේභි  ළරසුම් වහ 

දේගොඩනළගිලි දේයගුරහසි ර්තභහනඹට ගළරදේඳන ඳරිදි දේනස කිරීභ 

අධිකහරිඹ විසින් සිදු කශ වළක.  

 
2. දේභභ කරහඳඹට අඹ්න භවනුය භව දේයෝවදේරි  කහර්ඹඹන් 

ප්රර්ධනඹ න න ංර්ධන කහර්ඹඹන් වහ අයඹ රඵහ 

දේනොදේදන අතය දේයෝවර තුශ දේයෝගීන්ට ව කහර්ඹ භණ්ඩරඹට 

ඳතින අඳවසුතහඹන් කශභනහකයෙඹ කිරීදේම් ංර්ධන 

කහර්ඹඹන් වහ අය දේදනු රළදේේ.  
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1.3.3.1. අනුභ  හ අනුභ  ලනොවන බවි ටන්  

 

අනුභ  බවි ටන් ලවනත් කරුණු 

ලන්වසික ඳදිංචිඹ වහ න නිහ  

තට්ටු නිහ  

ඵශධ නිහ  

දේන්හසිකහගහය  

නිහ ංකීර්ෙ   

ලසෞඛය යහඹනහගහය දේේහ   

ඔසු ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

අයුරුදේේද දදය භධයසථහන  

අධයඳන  දේඳෞශගලික උඳකහයක ඳන්ති   

ආට න යජදේේ කහර්ඹහර  

ි්තිඹ කහර්ඹහර  

ම්භන්ත්රෙ ලහරහ ආන 200ට අඩු 

ඵළංකු, මුරය ආඹතන  

ATM භධයසථහන  

සභජ ලසේව ප්රජහ ලහරහ/ ංසකිතික භධයසථහන  

පුසතකහර  

සිනභහ ලහරහ  

ලරීය සුතහ භධයසථහන  

වණිජ සි්තරය බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

ආශික දේශ ළ්ත  

භහළු අදේරවි ළ්ත  

භස අදේරවි ළ්ත 2ළකසුම්  කයන රද භස 

ඳභණි.) 

 

භ්ඳළන් අදේරවි ළ්ත  

සංචරක ක යුතු ංචහයක දේවෝට්ත  

අඳන ලහරහ  

නිහඩු නිදේක්තන  

උ් ලහරහ  

නහගරික දේවෝට්ත  

රළගුම් ව්ත  

රත් වහන  දේඳොදු යථ ගහ්ත  

විලේක හ විලනෝද ක යුතු ශභහ උදයහන  

උදයහන  

විිත ප්රදේශල  

භ දර්ලන ප්රදේශල  

අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 
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ලසෞඛය 

යජදේේ  දේයෝව්ත 

පුශගලීක දේයෝව්ත 

දදය  උඳදේශලෙ දේේහ භධයසථහන 

ආයුර්දේේද දදය භධයසථහන 

අධයඳන 

 

 

 

 

යජදේේ වහ අර්ධ යජදේේ  ඳහළ්ත 

අර්ධ යජදේේ ඳහළ්ත 

ජහතයන්තය ඳහළ්ත 

යජදේේ/ දේඳොශගලික විලස විදයහර 

කහර්මික ඳහළ්ත/ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

ශදරු ඳහළ්ත 

තිති. ක අධයහඳන ඳහාභහරහන් ඳළළ්දේන ආඹතන 

ආට න යජදේේ කහර්ඹහර ංකීර්ෙ 

සභජ ලසේව 

ක්රීඩහ භධයසථහන - ගිවසථ, 

එළිභවන් 

දිහ සුරැකුම් භධයසථහන 

ළඩිි ටි නිහ 

දේකොණ්ඩ කළපීම්/ රඳරහනය  ආඹතන 

වණිජ 

දේතොඟ බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත- 

දේගොඩනළගිලි ද්රය අදේරවි ළ්ත  

ගඵඩහ/ගුදම් 

ඉන්ධන පියවුම් ව්ත 

ගෆස ව විදුලි ඵර 2හවන වහ පියවුම් ව්ත) 

හවන අභතය දේකොටස අදේරවි ළ්ත   

ලී බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත 

රථ වහන 

යථ හවන අදේරවි සථහන 

යථ හවන අළු්ළඩිඹහ සථහන (ගයහේ) 

හවන දේේහ භධයසථහන 2Service Centers) 

හවන දේේදුම් සථහන 

කර්භන්  

අ්කම් බහණ්ඩ  නිසඳහදන/ගිවසථ කර්භහන්ත       ( ඳරියඹට 

වහනිදහඹක දේනොන) 

දේගොඩනළගිලි ද්රය නිභවුම් ආඹතන (ගදේඩෝත නිභවුම්) 
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1.3.4. වව රවුභ කලඳට   
 

කලඳ  අංකට 04 

සංවර්ධන කලඳට ළ යවුභ කරහඳඹ   

කලඳ අර්ථකථනට 

භවනුය ළදේි  දේඳෝෙ ප්රදේශලඹ ටහ දේභභ කරහඳඹ යහේත වී ඇති 

අතය දේභභ කරහඳඹ ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභ වහ ංචහයක කහර්ඹන් 

වහ අලය ඳවසුකම්  රහ දේදනු රළදේේ. එභන්භ දේභභ කරහඳඹ 

තුශ ඳරිය ි තකහමී දේර ඉදිකිරීම් භඵයතඹකින් යුතු 

ඳ්හදේගන ඹනු ඇත.   

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X 

වහ Y භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් 

අංක 08 භඟින් දළක්දේේ. 

කලඳ සංගුණකට 1.2   

අනුභ  උස  සීභව 
6.10. භඟින් දේඳන්හ ඇති සිතිඹම් රට අදහර උ සීභහන්ට ඹට් 

විඹ යුතුඹ   

අනුභ  බිම් කට්ටි ආවරණට 0.50 

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  
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1.3.4.1. අනුභ  හ අනුභ  ලනොවන බවි ටන්  

 

අනුභ  බවි ටන් ලවනත් කරුණු 

ලන්වසික 

ඳදිංචිඹ වහ න නිහ  

තට්ටු නිහ  

දේන්හසිකහගහය  

ලසෞඛය 

දදය  උඳදේශලෙ දේේහ භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

ඔසු ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

ආයුර්දේේද දදය භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

ම්බහවන භධයසථහන 

 
අධයඳන 

ශදරු ඳහළ්ත ශමුන් 50ත අඩු 

දේඳෞශගලික උඳකහය ඳන්ති ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

ආට න 

යජදේේ කහර්ඹහර ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

ි්තිඹ කහර්ඹහර ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50  m2 

ම්භන්ත්රෙ ලහරහ ආන 50ට අඩු 

ඵළංකු, මුරය ආඹතන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50  m2 

ATM භධයසථහන 

 

සභජ ලසේව 

ක්රීඩහ භධයසථහන - ගිවසථ ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 m2 

ප්රජහ ලහරහ/ ංසකිතික භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50  m2 

පුසතකහර 

 දිහ සුරැකුම් භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50  m2 

දේකොණ්ඩ කළපීම්/ රඳරහනය  ආඹතන  

සිනභහ ලහරහ  

ලරීය සුතහ භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50  m2 

වණිජ සි්තරය බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

සංචරක ක යුතු 

ංචහයක දේවෝට්ත  

අඳන ලහරහ  

නිහඩු නිදේක්තන  

රළගුම් ව්ත  

රථ වහන දේඳොදු යථ ගහ්ත  

කර්භන්   

අ්කම් බහණ්ඩ  නිසඳහදන/ගිවසථ 

කර්භහන්ත ( ඳරියඹට වහනිදහඹක 

දේනොන)  

විලේක හ විලනෝද 

ක යුතු 

ශභහ උදයහන  

උදයහන  

විිත ප්රදේශල  

භ දර්ලන ප්රදේශල  

අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 
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ලන්වසික  
නිහ ංකීර්ෙ 

ඵශධ නිහ  

ලසෞඛය 

යජදේේ  දේයෝව්ත 

පුශගලීක දේයෝව්ත 

යහහඹනහගහය දේේහ 

අධයඳන 

යජදේේ වහ අර්ධ යජදේේ  ඳහළ්ත 

අර්ධ යජදේේ ඳහළ්ත 

ජහතයන්තය ඳහළ්ත 

යජදේේ/ දේඳොශගලික විලස විදයහර 

කහර්මික ඳහළ්ත/ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

තිති. ක අධයහඳන ඳහාභහරහන් ඳළළ්දේන ආඹතන 

ආට න යජදේේ කහර්ඹහර ංකීර්ෙ 

සභජ ලසේව  ළඩිි ටි නිහ  

වණිජ 

දේතොඟ බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත 

ආශික දේශ ළ්ත 

භහළු අදේරවිළ්ත  

භස අදේරවි ළ්ත 2ළකසුම් කයන රද භස ඳභණි) 

දේගොඩනළගිලි ද්රය අදේරවි ළ්ත  

භ්ඳළන් අදේරවි ළ්ත 

ගඵඩහ/ගුදම් 

දේේකරි 

ඉන්ධන පියවුම් ව්ත 

ගෆස ව විදුලි ඵර 2හවන වහ පියවුම් ව්ත) 

හවන අභතය දේකොටස අදේරවි ළ්ත   

ලී බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත 

සංචරක  
උ් ලහරහ  

නහගරික දේවෝට්ත  

රථ වහන 

යථ හවන අදේරවි සථහන 

යථ හවන අළු්ළඩිඹහ සථහන (ගයහේ) 

හවන දේේහ භධයසථහන 2Service Centers) 

හවන දේේදුම් සථහන  

කර්භන්  දේගොඩනළගිලි ද්රය නිභවුම් ආඹතන (ගදේඩෝත නිභවුම්) 
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1.3.5. භධයභ ඝණත්ව මි්ර සංවර්ධන කලඳට 
 

කලඳ  අංකට 05 

සංවර්ධන කලඳට භධයභ ණේ මි්ර ංර්ධන කරහඳඹ 

කලඳ අර්ථකථනට 

 

මුහුදු භට්ටදේම් සිට ආදී 1600ත ඉවලින් ඳතින දේභභ කරහඳඹ තුශ 

ඉදිකිරීභ ව ඳරියඹ අතය භඵයතඹකින් යුක්ත දේන්හසික වහ 

ංචහයක ප්රර්ධන කහර්ඹන් ඳ්හදේගන ඹහභ අදේේක්හ දේකදේර්. 

 

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X 

වහ Y භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් 

අංක 09 භඟින් දළක්දේේ. 

කලඳ සංගුණකට 1.2. 

අනුභ  උස  සීභව 
6.10. භඟින් දේඳන්හ ඇති සිතිඹම් රට අදහර උ සීභහන්ට ඹට් 

විඹ යුතුඹ   

අනුභ  බිම් කට්ටි ආවරණට 0.65  

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  
 

 

1.3.5.1. අනුභ  හ අනුභ  ලනොවන බවි ටන්  

 

අනුභ  බවි ටන් ලවනත් කරුණු 

ලන්වසික 

ඳදිංචිඹ වහ න නිහ  

තට්ටු නිහ  

ඵශධ නිහ  

දේන්හසිකහගහය  

නිහ ංකීර්ෙ  

ලසෞඛය  

දදය  උඳදේශලෙ දේේහ 

භධයසථහන 
ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50 m2 

යහහඹනහගහය දේේහ ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

ඔසු ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

අධයඳන 
ශදරු ඳහළ්ත ශමුන් 50ත අඩු 

දේඳෞශගලික උඳකහය ඳන්ති ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

ආට න ි්තිඹ කහර්ඹහර ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 
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ඵළංකු, මුරය ආඹතන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50 m2 

ATM භධයසථහන 
 

සභජ ලසේව 

ක්රීඩහ භධයසථහන  
ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 

m2 

ප්රජහ ලහරහ/ ංසකිතික භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50 m2 

දිහ සුරැකුම් භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50 m2 

ළඩිි ටි නිහ  

දේකොණ්ඩ කළපීම්/ රඳරහනය  

ආඹතන 
 

ලරීය සුතහ භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50 m2 

වණිජ 

සි්තරය බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

ආශික දේශ ළ්ත 
ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 

m2 

භ්ඳළන් අදේරවි ළ්ත  

ගෆස ව විදුලි ඵර 2හවන වහ 

පියවුම් ව්ත) 
 

සංචරක ක යුතු 

ංචහයක දේවෝට්ත කහභය 10ට අඩු 

ආඳන ලහරහ   

නිහඩු නිදේක්තන කහභය 10ට අඩු 

උ් ලහරහ ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 50 m2 

රළගුම් ව්ත කහභය 10 ට අඩු 

විලේක හ විලනෝද ක යුතු 

ශභහ උදයහන  

උදයහන  

විිත ප්රදේශල  

භ දර්ලන ප්රදේශල 
 

අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 

 

දේෞය 

යජදේේ  දේයෝව්ත 

පුශගලීක දේයෝව්ත 

ආයුර්දේේද දදය භධයසථහන 

ම්බහවන භධයසථහන 

අධයහඳන 

යජදේේ වහ අර්ධ යජදේේ  ඳහළ්ත 

අර්ධ යජදේේ ඳහළ්ත 

ජහතයන්තය ඳහළ්ත 

යජදේේ/ දේඳොශගලික විලස විදයහර 

කහර්මික ඳහළ්ත/ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

තිති. ක අධයහඳන ඳහාභහරහන් ඳළළ්දේන ආඹතන 

ආඹතන 

යජදේේ කහර්ඹහර 

යජදේේ කහර්ඹහර ංකීර්ෙ 

ම්භන්ත්රෙ ලහරහ 
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භහජ දේේහ සිනභහ ලහරහ 

හණිජ 

දේතොඟ බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත 

භහළු අදේරවි ළ්ත 

භස අදේරවි ළ්ත 2ළකසුම්  කයන රද භස ඳභණි.) 

දේගොඩනළගිලි ද්රය අදේරවි ළ්ත  

භ් ඳළන් අදේරවි ළ්ත 

ගඵඩහ/ගුදම් 

දේේකරි  

ඉන්ධන පියවුම් ව්ත 

හවන අභතය දේකොටස අදේරවි ළ්ත   

ලී බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත 

සංචරක ක යුතු නහගරික දේවෝට්ත 

රථ වහන 

යථ හවන අදේරවි සථහන 

යථ හවන අළු්ළඩිඹහ සථහන (ගයහේ) 

හවන දේේහ භධයසථහන 2Service Centers) 

හවන දේේදුම් සථහන 

දේඳොදු යථ ගහ්ත 

කර්භන්  

අ්කම් බහණ්ඩ  නිසඳහදන/ගිවසථ කර්භහන්ත ( ඳරියඹට 

වහනිදහඹක දේනොන) 

දේගොඩනළගිලි ද්රය නිභවුම් ආඹතන (ගදේඩෝත නිභවුම්) 
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1.3.6. භධය  ඝණත්ව ලන්වසික කලඳට 
 

කලඳ  අංකට 06 

සංවර්ධන කලඳට භධය  ණේ දේන්හසික කරහඳඹ 

කලඳ අර්ථකථනට 

දේන්හසික කහර්ඹන් වහ දේන්හසික බහවිතඹන් වහ අලය අදේනකු් 

ඳවසුකම් ළඳයීභ් භධය ණන්ඹකින් දේන්හසික කහර්ඹන් 

ඳ්හදේගනඹහභ අදේේක්හ දේකදේර්.  

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X 

වහ Y භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් 

අංක 10 භඟින් දළක්දේේ. 

කලඳ සංගුණකට 1.8  

අනුභ  උස  සීභව 
6.10. භඟින් දේඳන්හ ඇති සිතිඹම් රට අදහර උ සීභහන්ට ඹට් 

විඹ යුතුඹ   

අනුභ  බිම් කට්ටි ආවරණට 0.65  

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  

දේභභ කරහඳඹ තුශ භවළලි ගදේඟි  භහ. ම් ඉවුදේර් සිට මීටර් 100ක 

කරහඳඹක් තුශ ංචහයක දේවෝට්ත ව රළගුම්ව්ත වහ අය රඵහ 

දේදන අතය එළනි ංර්ධන කකහර්ඹඹන් වහ ඳළතිඹ යුතු අභ බිම් 

ප්රභහෙඹ ර්ග මීටර් කහර්ඹඹක් වහ ඳළතිඹ යුතු අභ බිම් ප්රභහෙඹ 

ර්ග මීටර් 500ක් විඹ යුතු අතය කරහඳඹට අදහර අදේනකු් දේර්ගුරහසි 

දේභභ ප්රදේශලඹ වහ අදහශ දේේ. 

 

1.3.6.1. අනුභ  හ අනුභ  ලනොවන බවි ටන්  

 

අනුභ  බවි ටන් ලවනත් කරුණු 

ලන්වසික 

ඳදිංචිඹ වහ න නිහ  

තට්ටු නිහ  

ඵශධ නිහ  

දේන්හසිකහගහය  

නිහ ංකීර්ෙ  

ලසෞඛය 

දදය  උඳදේශලෙ දේේහ භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 25 m2 

ඔසු ළ්ත  ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 25 m2 

ආයුර්දේේද දදය භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 25 m2 
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අධයඳන 
ශදරු ඳහළ්ත   

දේඳෞශගලික උඳකහය ඳන්ති ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 25 m2 

ආට න 

යජදේේ කහර්ඹහර ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 25 m2 

ි්තිඹ කහර්ඹහර ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 25 m2 

ඵළංකු, මුරය ආඹතන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 50 m2 

ATM භධයසථහන 

 

සභජ ලසේව 

ක්රීඩහ භධයසථහන  
ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 

m2 

ප්රජහ ලහරහ/ ංසකිතික භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 50 m2 

පුසතකහර 

 දිහ සුරැකුම් භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ 50 m2 

ළඩිි ටි නිහ  

දේකොණ්ඩ කළපීම්/ රඳරහනය  

ආඹතන  

සිනභහ ලහරහ  

ලරීය සුතහ භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50 m2 

වණිජ 

සි්තරය බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

ආශික දේශ ළ්ත 
ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 

m2 

භහළු අදේරවි ළ්ත  

භස අදේරවි ළ්ත 2ළකසුම්  කයන රද 

භස ඳභණි.)  

දේේකරි ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50 m2 

ගෆස ව විදුලි ඵර 2හවන වහ 

පියවුම් ව්ත)  

ලී බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50 m2 

සංචරක ක යුතු 

ආඳන ලහරහ ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25 m2 

නිහඩු නිදේක්තන 

 
උ් ලහරහ 

ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 

m2 

රථ වහන 
හවන දේේදුම් සථහන  

දේඳොදු යථ ගහ්ත  

කර්භන්  

අ්කම් බහණ්ඩ  නිසඳහදන/ගිවසථ 

කර්භහන්ත  ( ඳරියඹට වහනිදහඹක 

දේනොන)  

දේගොඩනළගිලි ද්රය නිභවුම් ආඹතන 

(ගදේඩෝත නිභවුම්) 

ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50 m2 

ඹන්ත්ර 1ක් 

විලේක හ විලනෝද ක යුතු 

ශභහ උදයහන  

උදයහන  

විිත ප්රදේශල  

භ දර්ලන ප්රදේශල  
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අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 

ලසෞඛය 

යජදේේ  දේයෝව්ත 

පුශගලීක දේයෝව්ත 

යහහඹනහගහය දේේහ 

ම්බහවන භධයසථහන 

අධයඳන 

යජදේේ වහ අර්ධ යජදේේ  ඳහළ්ත 

අර්ධ යජදේේ ඳහළ්ත 

ජහතයන්තය ඳහළ්ත 

යජදේේ/ දේඳොශගලික විලස විදයහර 

කහර්මික ඳහළ්ත/ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

තිති. ක අධයහඳන ඳහාභහරහන් ඳළළ්දේන ආඹතන 

ආට න  
යජදේේ කහර්ඹහර ංකීර්ෙ 

ම්භන්ත්රෙ ලහරහ 

වණිජ  

දේතොඟ බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත 

දේගොඩනළගිලි ද්රය අදේරවි ළ්ත  

භ්ඳළන් අදේරවි ළ්ත  

ගඵඩහ/ගුදම් 

ඉන්ධන පියවුම් ව්ත 

හවන අභතය දේකොටස අදේරවි ළ්ත 

සංචරක ක යුතු 

ංචහයක දේවෝට්ත 

නහගරික දේවෝට්ත 

රළඟුම් ව්ත  

රථ වහන 

යථ හවන අදේරවි සථහන 

යථ හවන අළු්ළඩිඹහ සථහන (ගයහේ) 

හවන දේේහ භධයසථහන 2Service Centers) 
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1.3.7. අධි ඝණත්ව වණිජ  කලඳට I 

 

කලඳ  අංකට 07  

සංවර්ධන කලඳට අධි ණේ හණිජ  කරහඳඹ I 

කලඳ අර්ථකථනට 

ඉවර ණන්ඹකින් යුතු මි්ර ංර්ධන කහර්ඹන් වහ ඳවසුකම් 

ළඳයීභට අදේේක්හ කයන අතය ඹහඵද ේරිම්දේයෝස කන්ද වහ ඵි ය 

කන්දේදි  දර්ලනඹ ආයක්හ කය ගළනීභට අදේේක්හ දේේ.  

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X 

වහ Y භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් 

අංක 11 භඟින් දළක්දේේ. 

කලඳ සංගුණකට 3.6   

අනුභ  උස  සීභව 
6.10. භඟින් දේඳන්හ ඇති සිතිඹම් රට අදහර උ සීභහන්ට ඹට් 

විඹ යුතුඹ   

අනුභ  බිම් කට්ටි 

ආවරණට 
0.80  

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  

1. දේන්හසික කහර්ඹඹන් වහ බිම් කට්ටි ආයෙඹ 65%ක් වහ 

දේන්හසික දේනොන කහර්ඹඹන් වහ බිම් කට්ටි ආයෙඹ 

80%ක් විඹ යුතුඹ.  

 

 

1.3.7.1. අනුභ  හ අනුභ  ලනොවන බවි ටන්  

 

අනුභ  බවි ටන් ලවනත් කරුණු 

ලන්වසික 

 

ඳදිංචිඹ වහ න නිහ  

තට්ටු නිහ  

ඵශධ නිහ  

දේන්හසිකහගහය  

නිහ ංකීර්ෙ  

ලසෞඛය දදය  උඳදේශලෙ දේේහ භධයසථහන 
ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 

m2 
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යහහඹනහගහය දේේහ  

ඔසු ළ්ත  

ආයුර්දේේද දදය භධයසථහන 
ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 

m2 

ම්බහවන භධයසථහන  

අධයඳන 

කහර්මික ඳහළ්ත/ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන  

ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන  

ශදරු ඳහළ්ත  

තිති. ක අධයහඳන ඳහාභහරහන් 

ඳළළ්දේන ආඹතන  

දේඳෞශගලික උඳකහය ඳන්ති  

ආට න 

යජදේේ කහර්ඹහර  

ි්තිඹ කහර්ඹහර  

ම්භන්ත්රෙ ලහරහ 
 

ඵළංකු, මුරය ආඹතන  

ATM භධයසථහන  

සභජ ලසේව 

ක්රීඩහ භධයසථහන   

ප්රජහ ලහරහ/ ංසකිතික භධයසථහන  

දිහ සුරැකුම් භධයසථහන  

ළඩිි ටි නිහ  

දේකොණ්ඩ කළපීම්/ රඳරහනය  ආඹතන  

සිනභහ ලහරහ  

ලරීය සුතහ භධයසථහන  

වණිජ 

සි්තරය බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

දේතොඟ බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

ආශික දේශ ළ්ත  

භහළු අදේරවි ළ්ත  

භස අදේරවි ළ්ත 2ළකසුම්  කයන රද භස 

ඳභණි.) 
 

භ්ඳළන් අදේරවි ළ්ත  

දේේකරි  
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ඉන්ධන පියවුම් ව්ත  

ගෆස ව විදුලි ඵර 2හවන වහ පියවුම් 

ව්ත) 
 

හවන අභතය දේකොටස අදේරවි ළ්ත    

ලී බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

සංචරක ක යුතු 

ංචහයක දේවෝට්ත  

ආඳන ලහරහ  

නිහඩු නිදේක්තන  

උ් ලහරහ  

නහගරික දේවෝට්ත  

රළගුම් ව්ත  

රථ වහන 

යථ හවන අදේරවි සථහන  

යථ හවන අළු්ළඩිඹහ සථහන (ගයහේ)  

හවන දේේහ භධයසථහන 2Service Centers)  

හවන දේේදුම් සථහන  

දේඳොදු යථ ගහ්ත  

කර්භන්  

අ්කම් බහණ්ඩ  නිසඳහදන/ගිවසථ 

කර්භහන්ත       ( ඳරියඹට වහනිදහඹක 

දේනොන) 
 

දේගොඩනළගිලි ද්රය නිභවුම් ආඹතන (ගදේඩෝත 

නිභවුම්) 
 

විලේක හ විලනෝද 

ක යුතු 

ශභහ උදයහන  

උදයහන  

විිත ප්රදේශල  

භ දර්ලන ප්රදේශල  

අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 

ලසෞඛය 
යජදේේ  දේයෝව්ත 

පුශගලීක දේයෝව්ත 

අධයඳන 
යජදේේ වහ අර්ධ යජදේේ  ඳහළ්ත 

අර්ධ යජදේේ ඳහළ්ත 
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ජහතයන්තය ඳහළ්ත 

යජදේේ/ දේඳොශගලික විලස විදයහර 

ආට න  යජදේේ කහර්ඹහර ංකීර්ෙ  

සභජ ලසේව  පුසතකහර  

වණිජ 
දේගොඩනගිලි ද්රය අදේරවි ළ්ත  

ගඵඩහ/ගුදම්  

 

1.3.8. අධි ඝණත්ව වණිජ  කලඳට II  
 

කලඳ  අංකට 08 

සංවර්ධන කලඳට අධි ණේ හණිජ  කරහඳඹ II 

කලඳ අර්ථකථනට 

ඉවර ණන්ඹකින් යුතු මි්ර ංර්ධන කහර්ඹන් වහ ඳවසුකම් 

ළඳයීභට අදේේක්හ කයන අතය වන්තහන කන්දේදි  දර්ලනඹ ආයක්හ කය 

ගළනීභට අදේේක්හ දේේ.  

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X වහ Y 

භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් අංක 12 

භඟින් දළක්දේේ. 

කලඳ සංගුණකට 2.9    

අනුභ  උස  සීභව 
6.10. භඟින් දේඳන්හ ඇති සිතිඹම් රට අදහර උ සීභහන්ට ඹට් විඹ 

යුතුඹ   

අනුභ  බිම් කට්ටි 

ආවරණට 
0.80  

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  

1. දේන්හසික කහර්ඹඹන් වහ බිම් කට්ටි ආයෙඹ 65%ක් වහ 

දේන්හසික දේනොන කහර්ඹඹන් වහ බිම් කට්ටි ආයෙඹ 80%ක් 

විඹ යුතුඹ. 
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1.3.8.1. අනුභ  හ අනුභ  ලනොවන බවි ටන්  

 

අනුභ  බවි ටන් ලවනත් කරුණු 

ලන්වසික 

 

ඳදිංචිඹ වහ න නිහ  

තට්ටු නිහ  

ඵශධ නිහ  

දේන්හසිකහගහය  

නිහ ංකීර්ෙ  

ලසෞඛය 

දදය  උඳදේශලෙ දේේහ භධයසථහන 
ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 

m2 

යහහඹනහගහය දේේහ  

ඔසු ළ්ත  

ආයුර්දේේද දදය භධයසථහන 
ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 

m2 

ම්බහවන භධයසථහන  

අධයඳන 

කහර්මික ඳහළ්ත/ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන  

ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන  

ශදරු ඳහළ්ත  

තිති. ක අධයහඳන ඳහාභහරහන් 

ඳළළ්දේන ආඹතන  

දේඳෞශගලික උඳකහය ඳන්ති  

ආට න 

යජදේේ කහර්ඹහර  

ි්තිඹ කහර්ඹහර  

ම්භන්ත්රෙ ලහරහ 
 

ඵළංකු, මුරය ආඹතන  

ATM භධයසථහන  

සභජ ලසේව 

ක්රීඩහ භධයසථහන   

ප්රජහ ලහරහ/ ංසකිතික භධයසථහන  

දිහ සුරැකුම් භධයසථහන  

ළඩිි ටි නිහ  

දේකොණ්ඩ කළපීම්/ රඳරහනය  ආඹතන  

සිනභහ ලහරහ  

ලරීය සුතහ භධයසථහන  

වණිජ 

සි්තරය බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

දේතොඟ බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

ආශික දේශ ළ්ත  

භහළු අදේරවි ළ්ත  

භස අදේරවි ළ්ත 2ළකසුම්  කයන රද භස 

ඳභණි.) 
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භ්ඳළන් අදේරවි ළ්ත  

දේේකරි  

ඉන්ධන පියවුම් ව්ත  

ගෆස ව විදුලි ඵර 2හවන වහ පියවුම් 

ව්ත) 
 

හවන අභතය දේකොටස අදේරවි ළ්ත    

ලී බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

සංචරක ක යුතු 

ංචහයක දේවෝට්ත  

ආඳන ලහරහ  

නිහඩු නිදේක්තන  

උ් ලහරහ  

නහගරික දේවෝට්ත  

රළගුම් ව්ත  

රථ වහන 

යථ හවන අදේරවි සථහන  

යථ හවන අළු්ළඩිඹහ සථහන (ගයහේ)  

හවන දේේහ භධයසථහන 2Service 

Centers) 
 

හවන දේේදුම් සථහන  

දේඳොදු යථ ගහ්ත  

කර්භන්  

අ්කම් බහණ්ඩ  නිසඳහදන/ගිවසථ 

කර්භහන්ත       ( ඳරියඹට වහනිදහඹක 

දේනොන) 
 

දේගොඩනළගිලි ද්රය නිභවුම් ආඹතන 

(ගදේඩෝත නිභවුම්) 
 

විලේක හ විලනෝද 

ක යුතු 

ශභහ උදයහන  

උදයහන  

විිත ප්රදේශල  

භ දර්ලන ප්රදේශල  

අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 

ලසෞඛය 
යජදේේ  දේයෝව්ත 

පුශගලීක දේයෝව්ත 

අධයඳන 

යජදේේ වහ අර්ධ යජදේේ  ඳහළ්ත 

අර්ධ යජදේේ ඳහළ්ත 

ජහතයන්තය ඳහළ්ත 

යජදේේ/ දේඳොශගලික විලස විදයහර 

ආට න  යජදේේ කහර්ඹහර ංකීර්ෙ  

සභජ ලසේව  පුසතකහර  

වණිජ 
දේගොඩනගිලි ද්රය අදේරවි ළ්ත  

ගඵඩහ/ගුදම්  
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1.3.9. අධි ඝණත්ව වණිජ  කලඳට III 

කලඳ  අංකට 09  

සංවර්ධන කලඳට අධි ණේ හණිජ  කරහඳඹ III 

කලඳ අර්ථකථනට 

ඉවර ණන්ඹකින් යුතු මි්ර ංර්ධන කහර්ඹන් වහ භවනුය සිට 

කටුගසදේතොට දක්හ ංර්ධන තීයඹන් දේර ංර්ධනඹ කිරීභට  

අදේේක්හ කයන භහර්ගඹන් දේදඳ ඳතින කඳු ඳන්තීන්දේේ දර්ලනඹ 

ආයක්හ කය ගළනීභට අදේේක්හ දේේ.  

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X 

වහ Y භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් 

අංක 13 භඟින් දළක්දේේ. 

කලඳ සංගුණකට 3.9    

අනුභ  උස  සීභව 
6.10. භඟින් දේඳන්හ ඇති සිතිඹම් රට අදහර උ සීභහන්ට ඹට් 
විඹ යුතුඹ   

අනුභ  බිම් කට්ටි ආවරණට 0.80  

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  
1. දේන්හසික කහර්ඹඹන් වහ බිම් කට්ටි ආයෙඹ 65%ක් වහ 
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දේන්හසික දේනොන කහර්ඹඹන් වහ බිම් කට්ටි ආයෙඹ 

80%ක් විඹ යුතුඹ 

 

1.3.9.1. .අනුභ  හ අනුභ  ලනොවන බවි ටන්  

 

අනුභ  බවි ටන් ලවනත් කරුණු 

ලන්වසික 

 

ඳදිංචිඹ වහ න නිහ  

තට්ටු නිහ  

ඵශධ නිහ  

දේන්හසිකහගහය  

නිහ ංකීර්ෙ  

ලසෞඛය 

දදය  උඳදේශලෙ දේේහ 

භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 m2 

යහහඹනහගහය දේේහ  

ඔසු ළ්ත  

ආයුර්දේේද දදය භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 m2 

ම්බහවන භධයසථහන  

අධයඳන 

කහර්මික ඳහළ්ත/ි්තිඹ පුහුණු 

ආඹතන  

ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන  

ශදරු ඳහළ්ත  

තිති. ක අධයහඳන ඳහාභහරහන් 

ඳළළ්දේන ආඹතන  

දේඳෞශගලික උඳකහය ඳන්ති  

ආට න 

යජදේේ කහර්ඹහර  

ි්තිඹ කහර්ඹහර  

ම්භන්ත්රෙ ලහරහ 
 

ඵළංකු, මුරය ආඹතන  

ATM භධයසථහන  

සභජ ලසේව 

ක්රීඩහ භධයසථහන   

ප්රජහ ලහරහ/ ංසකිතික භධයසථහන  

දිහ සුරැකුම් භධයසථහන  

ළඩිි ටි නිහ  

දේකොණ්ඩ කළපීම්/ රඳරහනය  

ආඹතන 
 

සිනභහ ලහරහ  

ලරීය සුතහ භධයසථහන  

වණිජ සි්තරය බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  
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දේතොඟ බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

ආශික දේශ ළ්ත  

භහළු අදේරවි ළ්ත  

භස අදේරවි ළ්ත 2ළකසුම්  කයන 

රද භස ඳභණි.) 
 

භ්ඳළන් අදේරවි ළ්ත  

දේේකරි  

ඉන්ධන පියවුම් ව්ත  

ගෆස ව විදුලි ඵර 2හවන වහ 

පියවුම් ව්ත) 
 

හවන අභතය දේකොටස අදේරවි ළ්ත    

ලී බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

සංචරක ක යුතු 

ංචහයක දේවෝට්ත  

ආඳන ලහරහ  

නිහඩු නිදේක්තන  

උ් ලහරහ  

නහගරික දේවෝට්ත  

රළගුම් ව්ත  

රථ වහන 

යථ හවන අදේරවි සථහන  

යථ හවන අළු්ළඩිඹහ සථහන 

(ගයහේ) 
 

හවන දේේහ භධයසථහන 2Service 

Centers) 
 

හවන දේේදුම් සථහන  

දේඳොදු යථ ගහ්ත  

කර්භන්  

අ්කම් බහණ්ඩ  නිසඳහදන/ගිවසථ 

කර්භහන්ත       ( ඳරියඹට 

වහනිදහඹක දේනොන) 
 

දේගොඩනළගිලි ද්රය නිභවුම් ආඹතන 

(ගදේඩෝත නිභවුම්) 
 

විලේක හ විලනෝද ක යුතු 

ශභහ උදයහන  

උදයහන  

විිත ප්රදේශල  

භ දර්ලන ප්රදේශල  

අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 

ලසෞඛය 
යජදේේ  දේයෝව්ත 

පුශගලීක දේයෝව්ත 

අධයඳන 

යජදේේ වහ අර්ධ යජදේේ  ඳහළ්ත 

අර්ධ යජදේේ ඳහළ්ත 

ජහතයන්තය ඳහළ්ත 
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යජදේේ/ දේඳොශගලික විලස විදයහර 

ආට න  යජදේේ කහර්ඹහර ංකීර්ෙ  

සභජ ලසේව  පුසතකහර  

වණිජ 
දේගොඩනගිලි ද්රය අදේරවි ළ්ත  

ගඵඩහ/ගුදම්  
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1.3.10. අධි ඝණත්ව වණිජ  කලඳට IV 

 

කලඳ  අංකට 10  

සංවර්ධන කලඳට අධි ණේ හණිජ  කරහඳඹ IV 

කලඳ අර්ථකථනට 

කටුගසදේතොට නගයඹ ආශ්රිත ඉවර ණන්ඹකින් යුක්ත මි්ර 

ංර්ධන කහර්ඹන් වහ ඳවසුකම් ළඳයීභ දේභභ කරහඳඹ භඟින් 

අදේේක්හ දේකදේර්.  

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X 

වහ Y භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් 

අංක 14 භඟින් දළක්දේේ. 

කලඳ සංගුණකට 4.2     

අනුභ  උස  සීභව 
6.10. භඟින් දේඳන්හ ඇති සිතිඹම් රට අදහර උ සීභහන්ට ඹට් 

විඹ යුතුඹ   

අනුභ  බිම් කට්ටි ආවරණට 0.80  

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  
 

1. දේන්හසික කහර්ඹඹන් වහ බිම් කට්ටි ආයෙඹ 65%ක් වහ 

දේන්හසික දේනොන කහර්ඹඹන් වහ බිම් කට්ටි ආයෙඹ 

80%ක් විඹ යුතුඹ 

1.3.10.1. අනුභ  හ අනුභ  ලනොවන බවි ටන්  

 

අනුභ  බවි ටන් ලවනත් කරුණු 

ලන්වසික 

 

ඳදිංචිඹ වහ න නිහ  

තට්ටු නිහ  

ඵශධ නිහ  

දේන්හසිකහගහය  

නිහ ංකීර්ෙ  

ලසෞඛය 

දදය  උඳදේශලෙ දේේහ 
භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 m2 

යහහඹනහගහය දේේහ  

ඔසු ළ්ත  

ආයුර්දේේද දදය භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ100 m2 

ම්බහවන භධයසථහන  

අධයඳන 

කහර්මික ඳහළ්ත/ි්තිඹ පුහුණු 
ආඹතන  

ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන  

ශදරු ඳහළ්ත  
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තිති. ක අධයහඳන ඳහාභහරහන් 
ඳළළ්දේන ආඹතන  

දේඳෞශගලික උඳකහය ඳන්ති  

ආට න 

යජදේේ කහර්ඹහර  

ි්තිඹ කහර්ඹහර  

ම්භන්ත්රෙ ලහරහ 
 

ඵළංකු, මුරය ආඹතන  

ATM භධයසථහන  

සභජ ලසේව 

ක්රීඩහ භධයසථහන   

ප්රජහ ලහරහ/ ංසකිතික භධයසථහන  

දිහ සුරැකුම් භධයසථහන  

ළඩිි ටි නිහ  

දේකොණ්ඩ කළපීම්/ රඳරහනය  
ආඹතන 

 

සිනභහ ලහරහ  

ලරීය සුතහ භධයසථහන  

වණිජ 

සි්තරය බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

දේතොඟ බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

ආශික දේශ ළ්ත  

භහළු අදේරවි ළ්ත  

භස අදේරවි ළ්ත 2ළකසුම්  කයන රද 
භස ඳභණි.) 

 

භ්ඳළන් අදේරවි ළ්ත  

දේේකරි  

ඉන්ධන පියවුම් ව්ත  

ගෆස ව විදුලි ඵර 2හවන වහ 
පියවුම් ව්ත) 

 

හවන අභතය දේකොටස අදේරවි ළ්ත    

ලී බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත  

සංචරක ක යුතු 

ංචහයක දේවෝට්ත  

ආඳන ලහරහ  

නිහඩු නිදේක්තන  

උ් ලහරහ  

නහගරික දේවෝට්ත  

රළගුම් ව්ත  

රථ වහන 

යථ හවන අදේරවි සථහන  

යථ හවන අළු්ළඩිඹහ සථහන 
(ගයහේ) 

 

හවන දේේහ භධයසථහන 2Service 
Centers) 

 

හවන දේේදුම් සථහන  

දේඳොදු යථ ගහ්ත  

කර්භන්  
අ්කම් බහණ්ඩ  නිසඳහදන/ගිවසථ 
කර්භහන්ත       ( ඳරියඹට වහනිදහඹක 
දේනොන) 
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දේගොඩනළගිලි ද්රය නිභවුම් ආඹතන 
(ගදේඩෝත නිභවුම්) 

 

විලේක හ විලනෝද ක යුතු 

ශභහ උදයහන  

උදයහන  

විිත ප්රදේශල  

භ දර්ලන ප්රදේශල  

අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 

ලසෞඛය 
යජදේේ  දේයෝව්ත 

පුශගලීක දේයෝව්ත 

අධයඳන 

යජදේේ වහ අර්ධ යජදේේ  ඳහළ්ත 

අර්ධ යජදේේ ඳහළ්ත 

ජහතයන්තය ඳහළ්ත 

යජදේේ/ දේඳොශගලික විලස විදයහර 

ආට න  යජදේේ කහර්ඹහර ංකීර්ෙ  

සභජ ලසේව  පුසතකහර  

වණිජ 
දේගොඩනගිලි ද්රය අදේරවි ළ්ත  

ගඵඩහ/ගුදම්  
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1.3.11. ඳරිසරික සංලේදී කලඳට I 

 

කලඳ  අංකට 11  

සංවර්ධන කලඳට ඳහරිරික ංදේේදී කරහඳඹ I  

කලඳ අර්ථකථනට 
මුහුදු භට්ටදේම් සිට අඩි 2000ට ඉවලින් ඳතින දේභභ කරහඳඹ තුශ 

ංර්ධන කහර්ඹන් ලින් දේතොය ඳ්හදේගන ඹහභ අදේේක්හ දේකදේර්. 

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X වහ 

Y භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් අංක 

15භඟින් දළක්දේේ. 

කලඳ සංගුණකට 0  

අනුභ  උස  සීභව - 

අනුභ  බිම් කට්ටි ආවරණට 0   

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  
 

දේභභ කරහඳඹ තුශ උචිත ික් රතහ වහ ගහ වළය අන් කය දේවෝ 

බහවිතඹකට අය දේදනු දේනොරළදේේ 
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1.3.12.  ඳරිසරික සංලේදී කලඳට II 

 

කලඳ  අංකට 12  

සංවර්ධන කලඳට ඳහරිරික ංදේේදී කරහඳඹ II  

කලඳ අර්ථකථනට 

මුහුදු භට්ටදේම් සිට අඩි 1800-2000 අතය ඳතින දේභභ කරහඳඹ තුශ 

වරිත ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභට අදේේක්හ කයන අතය ඳ්නහ 

දේන්හසික කහර්ඹන් ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ඳභෙක් අයඹ රඵහ 

දේදනු රළදේේ.  

භයිභ (භූ ඛන්ඩංක) 

දේභභ කරහඳඹට අඹ් කරහඳ භහ. ම් ර  X වහ Y භ ණ්ඩහංක වහ X 

වහ Y භ ණ්ඩහංක නිරඳෙඹ කයන අන අංක ි ත සිතිඹභ ඇමුණුම් 

අංක 16 භඟින් දළක්දේේ. 

කලඳ සංගුණකට 0.3 

අනුභ  උස  සීභව බිම් භට්ටදේම් සිට උඳරිභ උ මීටර් 6ක් ඳභණි  

අනුභ  බිම් කට්ටි ආවරණට 0.25  

කලඳට  අදළ ලඳොදු 

නිටභ  
 

1. දේභභ කරහඳඹ තුශ ංර්ධන කහර්ඹඹන් ේදව ඉ්තලුම් කිරීදේම්දී 

ඳළතිඹ යුතු බිම් කට්ටිදේේ අභ ප්රභහෙඹ ර්ග මීටර් 500කි.  

2. ර්ග මීටර් 500ටහ අඩු ඳ්නහ ඉඩම් කට්ටි තුශ අය රඵහ 

දේදනුදේේ දේන්හසික කහර්ඹඹන් වහ ඳභණි. 

 

1.3.12.1. අනුභ  හ අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 
 

අනුභ  බවි ටන් ලවනත් කරුණු 

ලන්වසික 
ඳදිංචිඹ වහ න නිහ  

ඵශධ නිහ  

සභජ ලසේව 

ප්රජහ ලහරහ/ ංසකිතික භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50 m2 

දිහ සුරැකුම් භධයසථහන ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ50 m2 

ළඩිි ටි නිහ  

දේකොණ්ඩ කළපීම්/ රඳරහනය  ආඹතන  

වණිජ සි්තරය බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත ඉදි කිරීම් උඳරිභඹ25m2 

සංචරක ක යුතු  
නිහඩු නිදේක්තන   

රළඟුම් ව්ත   

විලේක හ විලනෝද ක යුතු ශභහ උදයහන  
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උදයහන  

විිත ප්රදේශල  

භ දර්ලන ප්රදේශල  

අනුභ  ලනොවන බවි ටන් 

ලන්වසික  

තට්ටු නිහ 

දේන්හසිකහගහය 

නිහ ංකීර්ෙ 

ලසෞඛය 

යජදේේ  දේයෝව්ත 

පුශගලීක දේයෝව්ත 

දදය  උඳදේශලෙ දේේහ භධයසථහන 

යහහඹනහගහය දේේහ 

ඔසු ළ්ත 

ආයුර්දේේද දදය භධයසථහන 

ම්බහවන භධයසථහන 

අධයඳන 

යජදේේ වහ අර්ධ යජදේේ  ඳහළ්ත 

අර්ධ යජදේේ ඳහළ්ත 

ජහතයන්තය ඳහළ්ත 

යජදේේ/ දේඳොශගලික විලස විදයහර 

කහර්මික ඳහළ්ත/ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

ි්තිඹ පුහුණු ආඹතන 

ශදරු ඳහළ්ත 

තිති. ක අධයහඳන ඳහාභහරහන් ඳළළ්දේන ආඹතන 

දේඳෞශගලික උඳකහය ඳන්ති 

ආට න 

යජදේේ කහර්ඹහර 

යජදේේ කහර්ඹහර ංකීර්ෙ 

ි්තිඹ කහර්ඹහර 

ම්භන්ත්රෙ ලහරහ 

ඵළංකු, මුරය ආඹතන 

ATM භධයසථහන 

සභජ ලසේව 

ක්රීඩහ භධයසථහන  

පුසතකහර 

සිනභහ ලහරහ 

ලරීය සුතහ භධයසථහන 

වණිජ 

දේතොඟ බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත 

ආශික දේශ ළ්ත 

භහළු අදේරවි ළ්ත 

භස අදේරවි ළ්ත 2ළකසුම්  කයන රද භස ඳභණි.) 

දේගොඩනළගිලි ද්රය අදේරවි ළ්ත  

භ්ඳළන් අදේරවි ළ්ත 
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ගඵඩහ/ගුදම් 

දේේකරි 

ඉන්ධන පියවුම් ව්ත 

ගෆස ව විදුලි ඵර 2හවන වහ පියවුම් ව්ත) 

හවන අභතය දේකොටස අදේරවි  

ලී බහණ්ඩ අදේරවි ළ්ත 

සංචරක ක යුතු 

ංචහයක දේවෝට්ත 

ආඳන ලහරහ 

උ් ලහරහ 

නහගරික දේවෝට්ත 

රථ වහන 

යථ හවන අදේරවි සථහන 

යථ හවන අළු්ළඩිඹහ සථහන (ගයහේ) 

හවන දේේහ භධයසථහන 2Service Centers) 

හවන දේේදුම් සථහන 

දේඳොදු යථ ගහ්ත 

කර්භන්  

අ්කම් බහණ්ඩ  නිසඳහදන/ගිවසථ කර්භහන්ත       (ඳරියඹට 

වහනිදහඹක දේනොන) 

දේගොඩනළගිලි ද්රය නිභවුම් ආඹතන (ගදේඩෝත නිභවුම්) 
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 2. ලලෝක උරුභ ප්රලශයට සදහ සංවර්ධන නිටභන  සලසුභ හ ලරගුලසි  

දේභභ ංර්ධන ළරළසුදේම් කශහපිකයෙ ළරසුම් භගින් දක්හ ඇති ඓතිවහසික නගය භධය කශහඳඹ 

ව 2001 දේනොළම්ඵර් භ 08 දින අංක 1209/19 දයෙ අති විදේලේ ගළට් නිදේේදනඹ භගින් පුජහ භුමි 

ප්රදේශලදේේ දේකොටක් ලදේඹන් ප්රකහලඹට ඳ් කය ඇති ප්රදේශලඹ දවහ දේභභ උඳදේශලන ළරසුභ 

අදහරදේේ.  

 

2.1 ලලෝක උරුභ ප්රලශයට සදහ සලසුම් ප්රලේයට  

භවනුය නගය භධයඹ ප්රදේේලඹ දවහ දේභභ ංර්ධන  ළරසුම් භගින් දේඹෝජනහ කයනු රඵන මුලික 

ළරසුම් ංක්තඳඹ න්දේන්, 

01. වි්ත භවනුය ප්රදේශලඹ දවහ ඹහඵද ඳර්ද නගයඹන්ද ඒකහඵශධ කය ගනිමින් නහගරික දේේහ 

භධයසථහනඹක් දේර ංර්ධනඹ කිරිභ 2නගය භධයඹ තුර ඳතින ්රිඹහකහයකම් ක්රභහනුකුර 

අදහර ඳර්ද නගයඹන් දේත සථහන ගත කිරිභ. උදහ, කටුගසදේතොට 

02. උරුභ ප්රදේශලඹ තුර ඳතින ඓතිවහසික ව ංසකිතික උරුභඹන් , ඹහඵද සහබහවික ඳරියඹද 

භග ංයක්ෙඹ වහ ප්රතිංර්ධනඹ කිරිභ  

03. ඳදික ි තකහමි භහර්ග ජහරඹක් ව විිත භුමි ප්රදේශලඹන් ජහරඹක් ඇති කිරිභ. 

 

ටවන 2.1.1 උරුභ ප්රදේශලඹ දවහ ළරසුම් ප්රදේේලඹ  

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ  

රඳ ටවන භගින් උරුභ ප්රදේශලඹ දවහ දේඹෝිවත නහගරික දේේහ භධයසථහනඹ දේඳන්නුම් කයන 

අතය දේභඹ ක්රභහනුකුර ඹහඵද ඳර්ද නගය න කටුගසදේතොට, ගළටදේේ - දේේයහදේදණිඹ, 

කුණ්ඩහදේ්ත - දිගන වහ ම්ඵන්ධ දේමින් ංර්ධනඹ කිරිභට අදේේක්හ කය. . දේභභ 
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ංක්තඳඹට අනු උරුභ ප්රදේශලඹ තුර ඳතින ්රිඹහකහයකම් ළඩි ප්රභහෙඹක් ආකර්ලෙඹ කය 

ගනිමින් ඉතහ ළදග් ඳර්ද නගයඹ දේර කටුගසදේතොට නගයඹ ංර්ධනඹ නු ඇත.  

දේඹෝිවත ළරසුම් ප්රදේේලඹ තුර ඳවත ්රිඹහකහයකම් අන්තර්ගතඹ.   

 ප්රහවන ජහර ංර්ධනඹ - වික්තඳ භහර්ග ංර්ධනඹ , දුම්රිඹ භහර්ග ධහරිතහඹ 

ර්ධනඹ, යථහවන ගභනහ ගභන කශභෙහකයෙඹ භහර්ග ංර්ධනඹ 

 ඓතිවහසික නගය කරහඳඹ තුර ඓතිවහසික රක්ෙ දේඳන්නුම් කයන ඳරියඹක් 

නිර්භහෙඹ කිරිභ ව දර්ලණිඹ ළ යවුභ ප්රදේශලඹක් නිර්භහෙඹ කිරිභ. 

 නහගරික ්රිඹහකහයකම් ප්රතියුවගත කිරිභ, න නහගරික ්රිඹහකහයකම් වදුන්හදිභ වහ 

යජදේේ ඉඩම් ප්රතිංවිධහනඹ භගින් විිත භුමි ප්රභහෙඹ ංර්ධනඹ  

 ංචහයක ංර්ධනඹ ංචහයක දේේහ ර්ධනඹ වහ දේතොයතුරු ම්ඳහදනඹ  

 ිව්විදේම් ඳරිය ර්ධනඹ කිරිභ, අඩු ඳවසුකම් ි ත දේන්හසික ප්රදේශල ප්රති ංර්ධනඹ, 

භහජ නිහ යහඳිතිඹ ව ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ  

 

2.1.1 උඳදේශලන ළරසුදේම් අන්තර්ගතඹන්  

  දේභභ විදේලේ උඳදේශලන ළරසුභ තුර ඳවත උඳහංග අන්තර්ගතදේේ. 

1. දේරෝක උරුභ දේගොඩනළගිලි දවහ විදේලේ දේයගුරහසි   

2. ගිව නිර්භහෙ ශි්තපිඹ ඳහරනඹ  වහ දළන්විම් පුරු ඳහරනඹ  

3. ප්රහවන කශභෙහකයනඹ  

 

2.2 ලලෝක උරුභ ලගොඩනගිලි සංරක්ෂණ උඳලදස 

දේභභ ංර්ධන ළරසුදේම් 10 න උඳදේ්තෙදේේ දළක්දේන දේරෝක උරුභ දේගොඩනළගිලි ර 

ංර්ධන කහර්ඹඹන් රදී ඳවත උඳදේදස අනුගභනඹ කර යුතුඹ  

 

      2.2.1 A ල්රේණිලේ ලගොඩනගිලි සංරක්ෂණ උඳලදස 

දේභළනි දේගොඩනළගි්තරක් දේනස කිරිභ දේවෝ කඩහ දළමිභ කර දේනොවළකි අතයභ එන් 

දේගොඩනළගි්තරක  ඹම් දේනක් සිදු කයන්දේන් නම් එකී ළරසුභ අනිහර්ඹදේඹන්භ දේරෝක උරුභ 

දේගොඩනළගිලි ංයක්ෙ වහ තහක්ෙ අනුකමිටුදේේ ව ළරසුම් කමිටුදේේ අනුභළතිඹ රඵහගත යුතුඹ. 

ඒ අනු, 

1. ළරසුභ දේරෝක උරුභ දේගොඩනළගිලි ංයක්න වහ තහක්ෙ අනුකමිටු භගින් අධික්ෙඹ කර 

යුතුඹ.  

2. අමුද්රය නුසුදුසු දේර බහවිතඹට අකහල දේනොභළත. 

3. ංයක්ෙඹ විනහ නවිකයෙඹ දවහ අකහල දේනොභළත.  
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4. වර බි්ති ඉදිරිඳ දේඳනුභ ඒ ආකහයදේඹන්භ ඳළතිඹ යුතුඹ.  

5. දේරෝක උරුභ සීභහදේේ අඩි 40ට ඩහ උ භට්ටභ ඉක්භවිඹ දේනොවළක. 

6. දේගොඩනළගි්තදේ්ත අළු්ළඩිඹහ කටයුතු ආයම්බදේේ සිට අහනඹ දක්හ දේරෝක උරුභ 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත ංයක්ෙ වහ තහක්ෙ කමිටුදේේ නිර අධික්ෙඹට එකඟ විඹ යුතුඹ. 

7. යර් හසතු විදයහඥදේඹකු විසින් ළරසුභ ඉදිරිඳ් කිරිභ ව අධික්ෙඹ කිරිභ සිදු කර යුතුඹ.  

8. දේරෝක උරුභ දේගොඩනළගිලි අනු කමිටු නිර්දේශල සිඹ්තර දේරෝක උරුභ කමිටුදේේ දළන ගළනිභ 

පිණි දේඹොමු කර යුතුඹ.  

 

 2.2.2 B ල්රේණිලේ ලගොඩනගිලි සංරක්ෂණ උඳලදස  

1. අබයන්තය දේනස කිරිදේම් වළකිඹහ ඇත. 

2. ඉදිරිඳ දේඳනුභ එදේරභ ඳ්හ ගත යුතුඹ.  

3. අමුද්රය බහවිතදේේදී 100% ළරකිලිභ් විඹ යුතු නළත. 

4. දේරෝක උරුභ සීභහදේේ අඩි 40ට ඩහ උ භට්ටභ ඉක්භවිඹ දේනොවළක. 

5. ඓතිවහසික දේවෝ ංසකිතික න්දර්බඹට වහනි කිරිභ දේවෝ විකිති කිරිභ දේනොකර යුතුඹ.  

6. ළරසුම් කමිටුදේේ පුර්ෙ අධික්ෙඹට රක්විඹ යුතුඹ. 

7. දේරෝක උරුභ කමිටුදේේ අනුභළතිඹ රඵහගත යුතුඹ. 

8. ංසකිතික උරුභඹට ගළරදේඳන තීන්ත ආදේ්තඳ කර යුතුඹ.  

9. දේගබිභ ව වරදේේ වළඩඹ දේනස දේනොකර යුතුඹ. 

10. දේවි්තර සුදුසු ඳරිදි දේනස කිරිදේම් වළකිඹහ ඇත. 

11. දේගබිභ සුදුසු ඳරිදි දේනස කිරිදේම් වළකිඹහ ඇත.  

 

2.2.3 C ල්රේණිලේ ලගොඩනගිලි සංරක්ෂණ උඳලදස  

1. ඉදිරිඳ දේඳනුදේම් දේඳෞයහණික රක්ෙ  ඇ්නම් එඹ ආයක්හ කර යුතුඹ. 

2. ප්රතිංසකයනඹ දවහ වළකිඹහ ඇත.  

 

 

2.3 ගෘහ නිර්භණ ශිේපිට ඳලනට හ දන්විම් පුවරු ඳලනට   

  

2.3.1 මුරධර්භ 

I. න දේගොඩනළගි්තර ඓතිවහසික නගය කරහඳඹ තුර ඳ්නහ ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි ර 

සරුඳඹට අනුකුර විඹ යුතුඹ. 
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II. න දේගොඩනළගි්තදේරි  දේඳනුභ, දේගොඩනළගිලි ද්රය, ර්ෙඹ වහ දේගොඩනළගිලි උදේන් 

ඓතිවහසික දේගොඩනළගි්තරකට භහන දේනොවිඹ යුතු අතය එභ දේගොඩනළගි්තදේරන් දේනස 

දර්ලනඹ විඹ යුතුඹ.  

III. න දේගොඩනළගි්තරක් , පුයහවිදයහ දේගොඩනළගි්තරක ආකිතිඹක් දේර නිර්භහෙඹ දේනොවිඹ 

යුතුඹ.  

IV. දශදහ දේඳයවළයක් භග ඳතින උස ඵ නිහ දේභභ කරහඳඹ තුර ඉදිකයන න දේගොඩනළගිලි 

ඉවශ ගුේඹකින් යුක්ත ඉදිවිඹ යුතුඹ.  

 

2.3.2 දේගොඩනළගිලි සිභහ 2street wall) 

I. ඉදිකයනු රඵන න දේගොඩනළගි්තරක්, අදහර භහර්ගදේේ දේගොඩනළගිලි ඉදිවි ඇති භහ. භට සිභහවිඹ 

යුතුඹ.  

II. දේගොඩනළගි්තදේරි  කිසිදු දේකොටක් එභ සීභහදේන් ඉදිරිඹට භහර්ගඹට දේනයහ ඹන දේර ඉදිකිරිම් 

සිදු දේනොකර යුතුඹ.   

III. දේඹෝිවත දේගොඩනළගි්තර හණිජ දේනොන 2දේන්හසික, ආගමික දේවෝ ආඹතනික) න අසථහර 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඉදිරිඳ කිසිඹම් ඉඩ ප්රභහෙඹක් ප්රදේේලඹක් දේර දේන් කිරිභ දවහ අකහලඹ 

රඵහ දේදන අතය ,එභ ඉඩ ප්රභහෙඹ තුර ඉදිකිරිම් භහ. භ ඳ්හදේගන ඹහභ දවහ දර්ලනඹට 

ඵහධහක් දේනොන ඉදිකිරිභක් සිදු කර වළක. 2උදහ: ඹකඩ ළටක්, ලී ළටක්, ඳව් තහේඳඹක්) 

IV. යථ හවන නළතුම් සථහන ි ත න දේගොඩනළගි්තරක් අලය න විට යථ නළතුම් 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඉදිරිඳ දේඳන්විභ දවහ අය දිඹ වළකි අතය එභ ඉඩකඩ ප්රභහෙඹද ඉවත 

ඳරිදි ආයෙඹ කර යුතුදේේ. එළනි දේගොඩනළගි්තරක ඉවශ භව්ත භහ. ම් දේර්හ දක්හ 

ඳළමිණිභ දවහ අය දිඹ වළක. අලය යථගහ්ත ංයහ දේන් ඉඩභකින් දේවෝ දේඳොදු යථ 

ගහරකින් මිරට ගළනිභට දේවෝ අලය යථහවන ංයහ දේනුදේන් දේභභ ංර්ධන ළරසුදේම් 

2 න උඳදේ්තෙදේේ දවන් ගහසතු අධීකහරිඹ දේත දේගවිභට අ. තිකරුට වළකිඹහ ඳති. 

 

ටවන 2.3.1 න දේගොඩනළගි්තරක් ව භහර්ගඹ අතය ඳතින ම්ඵන්ධතහඹ  
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මුරහ්රඹ :  වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ  

 

2.3.3 දේගොඩනළගිලි ර ඉදිරි දේඳනුභ 

2අ) දේගොඩනළගිලි ර ඉදිරිඳ දේඳනුභ ණ්ඩනඹ කය දළක්විභ  

I. ඳ්නහ ඉඩම් කට්ටි කිඳඹක් එකතුකය එක් දේගොඩනළගි්තරක් ඉදිකිරිභට අදේේක්හ කයනවිට 

එභ දේගොඩනළගි්තදේරි  ඉදිරි දේඳනුභ ඳළතලි දේඳනුභක් දේනොවිඹ යුතු අතය කරහඳදේේ ඳ්නහ 

සරුඳඹට ගළරදේඳන දේර ංර්ධනඹ යුතුඹ. 2ටවන 2.3.2 ) 

II. එළනි අසථහර දේගොඩනළගිලි යුවහ්භක දේකොටස රට දේන් කිරිභ අලය දේනොන 

අතය ඉදිරිඳ දේඳනුභ ඳභෙක් ගළරදේඳන ආකහයඹට ළකසිඹ යුතුඹ. 

III. ඹහඵද දේගොඩනළගිලිද රකහ ඵරහ දේගොඩනළගිලි ඒකකඹන් ප්රභහෙඹ තියෙඹ කර යුතු අතය 

ඳළතලි දේඳනුභක් දේනොන ආකහයඹට දේගොඩනළගි්තදේරි  ළරසුභ කස කයගත යුතුඹ. 

IV. එදේේ වුද ඹහඵද පුයහවිදයහ දේගොඩනළගි්තරක සරුඳඹ ඒ ආකහයදේඹන්භ පිටඳ් කය 

ඉදිදේනොකර යුතුඹ.  

V. දේගොඩනළගිලි අඹදුම්ඳත්රඹ භග ඹහඵද දේගොඩනළගිලි ර ඡහඹහරුඳ වහ දේගොඩනළගි්තර ඳ්නහ 

භහර්ගදේේ රක්ෙ ආයක්හ කිරිභ දවහ දේඹොදහ ගන්නහ ළරසුම් ංක්තඳඹ ඉදිරිඳ් කර 

යුතුඹ.  

 

ටවන 2.3.2 දේඹොදහගත යුතු ව දේනොගත යුතු ඉදිරිඳ දේඳනුභ 
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2ආ) දේගොඩනළගි්තදේරි  ඉදිරිඳ විිත දේකොටස තළබිභ 

I. ඓතිවහසික නගය කශහඳඹ තුර ඳ්නහ ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි දේභන්භ අළුතින් ඉදිකයන 

රද දේගොඩනළගිලි රද දළකිඹ වළකි රක්ෙඹ න්දේන් ඉදිරිඳ , විිත කර වළකි ජදේන්ර, 

ආලින්ද ඳළතිභ. . දශදහ දේඳයවළය නළයඹිභ දවහ දේභළනි විිත උඳහංග දේඹොදහ තිදේේ. විදුරු 

ි ත ඳළතළලි විිත ඉඩකඩ දේනුට න දේගොඩනළගිලි දවහද ඉවශ භවරඹන් ර  දේභළනි 

විිත දේකොටස දේඹදිභ සිදුකර යුතුඹ. 2ටවන 2.3.3) දේඳයවළය කහරඹන් රදී දේභළනි 

ඉඩකඩ ංචහයඹකඹන්ට කුලිඹට දිභ භගින් ආදහඹභක් උඳඹහගත වළක.  

 

        ටවන 2.3.3 දේඳයවළය කහරදේේ භහර්ගඹක වයසකඩ ටවනක්  
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II  ඉවත නිර්දේශලඹන්ට අභතය දේඳයවළය කහරදේේදි දේඳයවළය නළයඹිභට වළකි න ඳරිදි ඓතිවහසික 

නගය කරහඳදේේ දේගොඩනළගිලි ර ඳශමු භවර විිත ජදේන්ර, ආලින්ද ි ත ඉදිකිරිභ භගින් 

දේගොඩනළගිලි ව දේඳයවළය අතය ම්ඵන්ධතහඹක් දේගොඩනළගිඹ වළක.  

III  දේගොඩනළගිලි ර ඳශමු ව ඉවශ භව්තර විිත ආලින්ද ඉතහ ණේ ංකීර්ෙ උඳහංග 

ලින් නිභ දේනොකර යුතු අතය ඒහ භහර්ගඹ දේදට දේනයහඹන ආකහයඹට ඉදි දේනොකර යුතුඹ. 

ඹකඩ ළට්ත දේභභ ආලින්ද ප්රදේශල දවහ දේඹදිභ ඩහ දේඹෝගඹදේේ.  

 

ටවන 2.3.4 ආලින්දඹන් දවහ ඹකඩ ළටක් දවහ උදහවයෙඹක්  

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ  

 

2ඇ) දේගොඩනළගිලි ර ඒකහකහරි උක් ඇති කිරිභ  

දේභභ කශහඳඹ තුර ඳතින දේගොඩනළගිලි ර ඒකහකහරි උක් දක්නට දේනොරළදේේ. නමු් 

ඉතිවහදේේ ඳළති දේගොඩනළගිලි ඒකහකහරි උකින් ඳළති ඇත. කිසිඹම් භහර්ගඹක ඳතින 
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ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි ර උ ඉදිකයනු රඵන න දේගොඩනළගි්තරකට ඹහඵද ඳතින 

දේඳෞයහණික දේගොඩනළගිලි ර උ ළරකි්තරට ගනිමින් න දේගොඩනළගිලි ර උ නිර්භහෙඹ 

විඹ යුතුඹ. 2ටවන 2.3.5)  

 

ටවන 2.3.5 න දේගොඩනළගිලි ර වහ ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි ර උ ඒකහකහරි 

ඳ්හදේගන ඹහභ  

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

 

2.3.4 දේගොඩනළගිලි ර උ ඳහරනඹ කිරිභ 

දේභභ ංර්ධන ළරසුදේම් කශහපිකයෙ දේයගුරහසි ඹටදේ් දළක්දේන කශහපිකයෙ ංගුෙකඹන් අනු 

දේභභ කහශහඳඹන්ි  බිම් දේකොටක ඉදිකිරිභට ඉඩ දිඹ වළකි දේගබිම් ප්රභහෙඹ තියෙඹදේේ. එදේේ වුද,  

I. දේගොඩනළගි්තදේ්ත බිම් භවර සිට දේගොඩනළගි්තදේ්ත වරදේේ මුදුන් රක්ඹ දළක සදේන 

සථහනඹ දේගොඩනළගි්තදේ්ත උ දේර ළරකිඹ යුතු. . 

II. ඓතිවහසික නගය කශහඳඹ තුර වහ පුජහ භුමි කශහඳඹ තුර අළුතින් ඉදිකයනු රඵන 

දේගොඩනළගි්තරක උ මිටර් 12 ක් විඹ යුතු අතය දේගොඩනළගි්තදේ්ත වරදේේ මුදුන් රක්ඹ 

අභ උ දේර ළරකිඹ යුතුඹ.  මිටර් 12 උ බිම් භවර ව ත් භව්ත 02කට සීභහ විඹ 

යුතුඹ.  

III. දේඹෝිවත දේගොඩනළගිලි දේකොට දේරෝක උරුභ ංයක්ෙ රළ. සතුදේේ ඇතුර් දේනොන 

එදේව් දේඳෞයහණික දේගොඩනළගි්තරක් න අසථහක එභ ඳළයණී දේගොඩනළගි්තදේ්ත උ 

ඳ්නහ වරඹ උභ වහ ඳ්නහ වරඹ ඳ්හ ගත යුතුඹ.   

IV. දේඹෝිවත දේගොඩනළගිලි දේකොට ංයක්ෙ රළ. සතුදේේ ඇතුර් දේගොඩනළගි්තරක 

දේකොටක් න අසථහක ංයක්ෂිත දේගොඩනළගි්තදේ්ත උභ ඳ්හගත යුතුඹ. 
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2.3.4.1 රළ. සතුගත ංයක්ෂිත දේගොඩනළගිලි රට පිටුඳ දේකොටක් එකතු කිරිභ 2ංයක්ෂිත 

දේගොඩනළගිලි රට අදහර දේයගුරහසි අදහරදේේ) 

දේභභ කරහඳඹ තුර ඳතින දේඵොදේවෝභඹක් දේගොඩනළගිලි ර මුහුෙත ඳශර ඉතහ කුඩහ න අතය 

ගළඹුය ඉතහ විලහරදේේ. 2ටවන 2.3.6)  එළනි දේගොඩනළගිලි ර ඉතහ ළදග් දේකොට ආයක්හ 

කිරිභ දවහ  දේගොඩනළගිලි ඉදිරිඳ දේකොට එදේේභ ඳළතිඹදී පිටුඳ දේකොට කඩහ ඉ් කය 

ංර්ධනඹ කිරිභ දවහ අසථහ රඵහදිඹ වළක.  

 

ටවන 2.3.6 ඳ්නහ කඩ කහභය ර  ඉදිරිඳ වහ ඳළති දේඳනුභ  

 

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

ඒ අනු එළනි දේගොඩනළගිලි ර ඉදිරිඳ මිටර් 10ක් දුයට ඳළයණි දේගොඩනළගි්තර එදේේභ 

දේනොඳළතිඹදි පිටුඳ දේකොට මිටර් 12 ක් දක්හ උට දේගොඩනළගිභ සිදු කර වළක.ප්රදේේල භහර්ගඹ 

දේදසින් දිසටිඹට ඵහධහක් දේනොදේේ නම් ඉවත ඳරිදි ඉදිකිරිභ දවහ අය දිඹ වළක. ංයක්ෂිත 

දේගොඩනළගි්තර ඳතින ඒකක ර මුහුෙත ඳටු දේර විිත ඵළවින් එක් දේගොඩනළගි්තරක් දේර 

දේඳදේනන ආකහයඹට ඒකක ර එකතුකිරිම් ඊට ඔබින ආකහයඹට කර යුතුඹ. 

 

ටවන 2.3.7 රළ. සතුගත ංයක්ෂිත දේගොඩනළගිලි රට පිටුඳ දේකොටක් එකතු කිරිභ  

 

 

 

 

 

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 
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ඉවත විදුම් භගින් දේගොඩනළගිලි ි මිකරුන්ට වන ළරදේන අතය ඒ තුලින් ම්පුර්ෙ අි යතහ 

භවවළරි කර දේනොවළකි අතය අභතය භව්ත එකතු කර දේනොවළක.  

 

2.3.4.2 දේඹෝිවත ක්රදේභෝඳහඹන් 

I. රළ. සතුගත පුයහවිදයහ දේගොඩනළගිලි කිඳඹක් ඒකහඵශධ ංර්ධනඹ කර යුතු අසථහ ර 

නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ, පුයහවිදයහ දේදඳහර්තදේම්න්තු වහ භවනුය භව නගය බහ 

අනුභළතිඹ ි ත එභ දේගොඩනළගිලි ර ඉදිරිඳ මිටර් 10ක් දුයට අතවළය පිටුඳ දේකොට ටර් 

12ක් දක්හ උට ඉදිකිරිභ දවහ අය දිඹ වළක.  

II. එළනි දේගොඩනළගි්තරක ඳ්හ ගත යුතු දේකොට නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ, පුයහවිදයහ 

දේදඳහර්තදේම්න්තු, භවනුය භව නගය බහ වහ භධයභ ංසකිතික අයමුදර විසින් අනුභත 

කර යුතුඹ.  

III. ංයක්ෙ දේගොඩනළගි්තරට ගළරදේඳන ආකහයඹට නිර්භහෙ ළරසුම් පිළිදේඹර කර යුතු අතය 

ඉදිරිඳ දේගොඩනළගි්තදේ්ත නිර්භහෙ ළරළසභ පිටඳතක් ලදේඹන් රඵහගළනිභ දේනොකර යුතුඹ.  

IV. රළ. සතුගත ංයක්ෙ දේගොඩනළගිලි ර ංයක්ෙ ළරළසභ දවහ නහගරික ංර්ධන 

අධිකහරිදේේ ව පුයහවිදයහ දේදඳහර්තදේම්න්තුදේේ අනුභළතිඹ රඵහගත යුතු අතය ංයක්ෙ ළඩ 

ව අභතය එකතු කිරිභ එකය සිදු කර යුතුඹ. 

 

 

 

2.3.5 ර්ෙ දේඹදිභ 

දේගොඩනළගි්තරක ඵහි ය බි්ති ව වරඹ දවහ දේඹොදහ රන්නහ ර්ෙ භගින් ම්පුර්ෙ 

දේගොඩනළගි්තදේරි භ දේඳනුභ තියෙඹ න ඵළවින් ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි ඳතින කශහඳඹ තුර 

දේගොඩනළගිලි දවහ ර්ෙ දේතෝයහගළනිභ ඉතහ ළදග්දේේ. ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි දවහ සුදු 

ව අදුරු ර්ෙ දේඹොදහ තිබිභක් දක්නට රළදේේ. විලහර ඳරිභහෙ ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි දවහ 

සුදු ර්ෙඹ දේඹොදහ ගළනිභ ඵහුර දක්නට රළදේේ. එභ ත්ඹන් ළරකි්තරට දේගන සුදු ව 

උණුසුම් ර්ෙ අතය ර්ෙ ඳයහඹක් දේඹොදහගළනිභ නිර්දේශල දේකදේර්.  

ඉඩදිඹ වළකි ර්ෙඹන් මුන්දේ්ත (Munsell) ර්ෙ නිඹහඹට අනු තියෙඹ දේේ. එභ නිඹහඹට 

අනු හධකඹන් 03ක් 2ඳළවළඹ, තිවුයතහඹ, අගඹ) ඳදනම් කයදේගන ර්ෙඹ තියෙඹ කය. .  

අළුතින් ඉදිකයනු රඵන දේගොඩනළගිලි ව ංයක්ෙඹ දවහ රළ. සතුගත කය නළති 

දේගොඩනළගිලි දවහ දේභන්භ ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි දවහද දේභභ ර්ෙ නයහඹ අදහරදේේ.  
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ර්ෙ ගළන්විභ පිළිඵද නිඹභඹන්  

I. අළුතින් ඉදිකයනු රඵන දේගොඩනළගිලි ර පිටත බි්ති දේදොය්ත, ජදේන්ර  ව වර දවහ දේභභ 

ර්ෙ දේඹොදහ ගළනිභ කර යුතුඹ.    

II. දේඵොදේවොභඹක් රළ. සතුගත ංයක්ෙ දේගොඩනළගිලි ර ඳතින ර්ෙඹ සුදු දේවෝ උණුසුම් 

ර්ෙඹක්දේේ. එළනි දේගොඩනළගි්තරක් ඳ්නහ කරහඳඹ තුර ඉදිකයනු රඵන අළු් දේගොඩනළගිලි 

දවහද එභ ර්ෙ බහවිතහ කිරිභ භගින් ඒකහකහය ම්ඵන්ධතහඹක් ඳ්හගත වළකිඹ.   

III. ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි ර වරඹන්ි  ඳතින උළු  දවහ යතු දේවෝ තළඹිලි ර්ෙඹන් 

දේඹොදහදේගන ඇති අතය න දේගොඩනළගිලි දවහද එභ ර්ෙ දේඹොදහ ගළනිභ තුලින් ඳ්නහ ත්ඹට 

අන්තර්ගතවිභක් සිදුදේේ.   

IV. බහි ය බි්ති ව දේදොය ජදේන්ර දවහ දේඹොදහගත වළකි ර්ෙදේේ ඳළවළඹ ටවන 2.3.8 ආකහයඹට 

විඹ යුතුඹ.  

.  

ඳළවළඹ -  10R 5yr, 10yr 5y 10y  

 

ටවන : 2.3.8 බහි ය බි්ති දව වරඹ දවහ බහවිතහ කර වළකි ර්ෙ  

 

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

 

V බහි ය බි්ති දවහ ර්ෙ තිවුයතහඹ වහ අගඹ ටවන 2.3.9 ආකහයඹට විඹ යුතුඹ.  

 ර්ෙ තිවුයතහඹ 2Chroma)  1 - 4 

 අගඹ 2Value)   6 සිට ඉවශ ට  

 

ටවන 2.3.9 බහි ය බි්ති දවහ ර්ෙ තිවුයතහඹ වහ අගඹ 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

74 
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මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

 

VI වරඹ දවහ දේඹොදහගනු රඵන අමුද්රය දවහ අදහර ර්ෙ ටවන 2.3.10 

 ඳළවළඹ - 5YR 

 ර්ෙ තිවුයතහඹ 8 - 12 

 අගඹ 5 ව 6 

 

ටවන 2.3.10 වර දවහ දේඹොදහගත වළකි ර්ෙ තිවුයතහඹ වහ අගඹන් 

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

 

2.3.6 නහභ පුරු දවහ භහර්දේගෝඳදේශල 

පුජහභුමි කශහඳඹ ව ඓතිවහසික නගය කශහඳදේේ දේගොඩනළගිලි දවහ දේභභ නහභපුරු දවහ 

භහර්දේගෝඳදේශල අනිහර්ඹ න අතය අනිකු් කරහඳඹන් දවහද දේභභ භහර්දේගෝඳදේශලඹන් බහවිතහ 

කර වළක. ටවන 
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2.3.6.1  නහභ පුරු දවහ භහර්දේගෝඳදේශලඹන්දේේ අයමුෙ  

I. නහභ පුරු ඳ්හදේගන ඹහභ දේයගුරහසි අනු සිදු කිරිභ ව යහඳහරික. න්ට එි  

ළදග්කභ පිළිඵද දළනු් කිරිභ ව ඔවුන්දේේ වබහගි්ඹ තුලින් දේයගුරහසි රට 

අනුගත කිරිභ වහ ඔවුන්දේේ ප්රතිරහබ ළඩි කිරිභ ප්රධහන අයමුෙකි. 

II. නහභපුරු භගින් දර්ලන ඳත අි ය විභ සිදුන අතය භවජනතහට දේතොයතුරු රඵහගළනිභට 

නහභ පුරු දේද ඵළලිභට ඳ්නහ අකභළ්ත වදුනහ ග් කරුෙකි. එඵළවින් නහභපුරු 

දවහ වු භහර්දේගෝඳදේශලඹන් භගින් භවජනතහට දේතොයතුරු ඉක්භනින් රඵහ ගළනිභට 

වළකිඹහක් ඇති කිරිභ වහ විථි දර්ලෙඹ ළඩි දියුණු කිරිභ 

III. භභගින් යහඳහරිකඹන්ට ඳහරිදේබෝගිකඹන් දේත අලය දේතොයතුරු ඳවසුදේන් රඵහදිඹ වළකි 

ත්ඹක් රඵහදිඹ වළකිදේේ. දේභභ යහඳහරිකඹන්ට හසිඹක් න අතයභ නගය 

අරංකයෙඹටද ඉව්තදේේ.   

IV. ඓතිවහසික නගය කශහඳඹ තුර ව ඉන් පිටත සීභහ තුර නහභ පුරු දවහ දේයගුරහසි 

වදුන්හදිභ ඳවත අයමුණු දේඳයදළරි කයදේගන ්රිඹහ්භකදේේ. 

2අ) කඩ හේපු පිළිඵද දේතොයතුරු එකය ඳදික. න්ට වදුනහ ගත වළකිවිභ 

2ආ) භවජනතහදේේ ඇ පිනවිභ 

2ඇ) ඩහ් සුදුසු විථි දර්ලකඹන් ඇති කිරිභට දහඹකවිභ 

 

V නහභ පුරු විථි දර්ලනදේේ දේකොටක් න අතය එභගින් භවනුය ංසකිතික ඳහර්භඳරික 

රක්ෙ ද නිරුඳෙඹ විඹ යුතුඹ. එභගින් ඩහ සුදුසු විථි දර්ලනඹක් නිර්භහෙඹ කයනු 

රඵ. . නහභ පුරු වහ දේගොඩනළගි්තර එකිදේනකට අනුකුර විඹ යුතුඹ.  

 

          Vi භවනුය නගයඹ තුර ඳ්නහ ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි රට අනුකුර න ආකහයඹට නහභ   

පුරු ඳළතිඹ යුතුඹ.  

 

Vii දේවොද විථි දර්ලනඹක් තුලින් භවජනතහ ඇවිදිදේම් ප්රෙතහඹ ළඩින අතය ඒ තුලින් භහර්ග 

දේදඳ කඩ හේපු තුර විකුණුම් භට්ටම් ඉවශඹහභ සිදුදේේ.  දේභඹ යහඳහරික ප්රර්ධන 

උඳක්රභඹක් දේරද වදුනහගත වළක.  

 

2.3.6.2  අර්ථ දළක්විභ  

I. සඹං ප්රචහයෙඹ 2Self advertising)  



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   
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ඔහු/ ඇඹදේේ දේඳෞශගලික යහඳහයඹ දවහ ප්රචහය  ෙඹ 

II. හභහනය නහභ පුරු 2Generic sign board)  

දේශදළ්ත ි මිඹහ විසින් බහවිතහ කරද අනුගහවකඹකු විසින් සථහපිත කය ඇති නහභ පුරු  

III. නහභහලි නහභ පුරු 2Directory sign) 

 ඵදුකරුන් කිි ඳදේදදේනක් දවහ නහභ පුරු ඳශධති  

IV. බි්ති නහභ පුරු 2Wall sign)  

 බි්තිඹට ම්ඵන්ධ කය අදින නහභ පුරු   

V. දේනයහ සිටින නහභ පුරු 2projecting sign) 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඉදිරි බි්තිදේඹන් ඉදිරිඳට දේනයහ සිටින දේේ විකයන නහභ පුරු   

VI. ජදේන්ර නහභපුරු 2Windows sign) 

ප්රදර්ලෙ විදුරුට ඇතුලින් එ්තරහ ඇති නහභ පුරු  

 උඩු විඹන දේර ඳතින නහභ පුරු 2Awning sign) 

 විඹනක් දේර ලිඹහ ඇති නහභ පුරු 

 

    2.3.6.3 නහභ පුරු දවහ දේයගුරහසි 2 Sign board guideline) 

නහභ පුරු දවහ දේයගුරහසි ඳවත ආකහයඹට එකිදේනකට දේනස ර්ග 03කින් දළක්විඹ වළක.  

 

(1) කුඩහ ප්රභහෙදේේ ඓතිවහසික දේගොඩනළගිලි දවහ නහභ පුරු  2ටවන 2.3.11)  

දේගොඩනළගි්තරක විථිඹට මුහුෙරහ ඇති දේකොටදේි  ඳශර මිටර් 3- 6 ප්රභහෙදේේ නම් දේභභ 

දේගොඩනළගිලි කුඩහ ප්රභහෙදේේ දේගොඩනළගිලි දේර ළරදේක්. 

උදහවයෙ : දේකොශම විදිඹ  

 

බි්ති නහභ 

පුරු2Wall sign) 

 

I. එක් බි්ති නහභ පුරුක් ඳභෙක් දේගොඩනළගිලි ඉදිරිඳ 

දේඹදිභ දවහ අය දේදනු රළදේේ. 

II. දේභභ නහභ පුරු නිර්භහෙ ළරසුම් පිළිදේඹර කිරිදේම්දි 

දේගොඩනළගිලි නිර්භහෙ ළරසුම් වහ විථි දර්ලනඹ 

ළරකි්තරට ගත යුතුඹ.  

III. දේඹෝිවත නහභ පුරු දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඉදිරිඳ භධයදේේ 

පිි ටිඹ යුතු අතය ඳශමු  භවර ජදේන්ර රට ඳවළීන් දේඹදිභ 

කර යුතුඹ. නහභ පුරු භගින් දේගොඩනළගිලි ර ඓතිවහසික 

රක්ෙඹන් ආයෙඹ  දේනොවිඹ යුතුඹ. 

IV. එක් බි්ති නහභ පුරුක් ර්ග මිටර් 5ක් දේනොඉක්භවිඹ 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   
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යුතුඹ.  

V. මිටර් 1ට ඩහ උ  දේනොවිඹ යුතුඹ.  

VI. බි්ති නහභපුරු ර ම්පුර්ෙ ප්රභහෙඹ දේගොඩනළගි්තදේ්ත 

මුහුෙත ප්රභහෙදේඹන් 25% ඩහ අඩු විඹ යුතුඹ.  

VII. නිලසඳහදන නහභ ප්රදර්ලෙඹ කයන නහභ පුරු දවහ අය 

දේදනු දේනොරළදේේ. 

VIII. අලය අසථහකදී බි්ති නහභ පුරු දවහ ඵහි ය 

ආදේරෝකකයෙඹ දේඹොදහ ගත වළකි අතය චතුයඝ්රහකහය විදුලි 

ආදේරෝකකයෙ ක් යභ දවහ අය දේදනු දේනොරළදේේ. තනි 

තනි බහවිත කයන ආදේරෝක කයෙ අකුරු භගින් දළන්විම් 

දවහ අය දේදනු රළදේේ.  

 

වරඹ භත  

නහභපුරු  

 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත වර භත නහභ පුරු දේවෝ බි්ති නහභ පුරු 

දේදන භවර දේවෝ ඊට ඉවශ භව්ත ර දළන්විම් දවහ අය දේදනු 

දේනොරළදේේ. 

 

දේනයහ සිටින 

නහභපුරු  

 

I. එක් යහඳහරික සථහනඹක් දවහ පිටතට දේනයහගිඹ එක් 

නහභපුරුක් දේඹදිභට අය දේදනු රළදේේ.    

II. පිටතට දේනයහ ගිඹ නහභ පුරු දේන්ටිමිටර් 90ඩහ ඳශර 

දේනොවිඹ යුතු අතය උ දේන්ටිමිටර් 60 ව ණෙකභ 

දේන්ටිමිටර් 10ක් විඹ යුතුඹ.  

III. පිටතට දේනයහගිඹ නහභ පුරු ඳදික දේේදිකහදේේ සිට මිටර් 

2.5 ඉවළින් ලක්තිභ් විකර යුතුඹ.  

IV. නිර්භහෙහ්භක නහභ පුරු  ව ඉවශ නිර්භහෙ ශි්තපි ක්රභ 

දේඹොදහ ගළනිභ ළදග්දේේ. 

 

උඩුවිඹනක් දේර 

ඳතින නහභපුරු  

I. එක් සථහනඹක් දවහ විඹනක් ආකහයදේේ නහභ පුරු එකක් 

දවහ අය දේදනු රළදේේ. 

II. බි්ති නහභ පුරු රට අදහර දේකොන්දේශසි  වහ නිති දේම් 

දවහද අදහරදේේ. 
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ටවන 2.3.11 කුඩහ ප්රභහෙදේේ දේරෝක උරුභ දේගොඩනළගිලි දවහ විසතයහ්භක භහර්දේගෝඳදේශලඹන් 

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

 

2.  විලහර ප්රභහෙදේේ දේරෝක උරුභ දේගොඩනළගිලි ර නහභ පුරු දවහ දේයගුරහසි 

විලහර ප්රභහෙදේේ දේරෝක උරුභ දේගොඩනළගිලි දවහ අදහර න අතය දේගොඩනළගි්තදේ්ත   ඳශර ව 

උ ළරකි්තරට ගනු රළදේේ. උදහවයෙ යජවිදිඹ, දේයොඹ්ත ඵහර් ව දේවෝටරඹ දශදහ විදිඹ කහගි්තස 

දේගොඩනළගි්තර ව රංකහ ඵළංකු දේගොඩනළගි්තර. 

  

බි්ති නහභ 

පුරු 

I. එක් දේගොඩනළගිලි මුහුෙතක් දවහ දේවෝ එක් හේපු මුහුෙතක් දවහ 

එක් නහභ පුරුක් දවහ ඳභෙක් අය දේදනු රළදේේ. 

II. විථි දර්ලෙඹ ව දේගොඩනළගි්තදේ්ත මුහුෙත ම්පුර්ෙ නිර්භහෙ 

ළරසුභ ළරකි්තරට දේගන බි්ති නහභපුරු නිර්භහෙඹ කර යුතුඹ.  

III. දේඹෝිවත නහභ පුරු හේපු භධඹදේේ ඉවශ ව ඳශමු භවර ජදේන්ර 

රට ඳවළීන් දේඹදිභ කර යුතුඹ. නහභ පුරු භගින් දේගොඩනළගිලි ර 

ඓතිවහසික රක්ෙඹන් ආයෙඹ  දේනොවිඹ යුතුඹ.  

IV. එක් බි්ති නහභ පුරුක් ර්ග මිටර් 5ක් දේනොඉක්භවිඹ යුතුඹ. මිටර් 

1ට ඩහ උ දේනොවිඹ යුතුඹ.  

V. නහභ පුරුර ම්පුර්ෙ ප්රභහෙඹ දේගොඩනළගි්තදේ්ත මුහුෙත 

ප්රභහෙදේඹන් 10% ඩහ අඩු විඹ යුතුඹ.  

VI. නිලසඳහදන නහභ ප්රදර්ලෙඹ කයන නහභ පුරු දවහ අය දේදනු 

දේනොරළදේේ. 
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VII. අලය අසථහකදී බි්ති නහභ පුරු දවහ ඵහි ය ආදේරෝකකයෙඹ 

දේඹොදහ ගත වළකි අතය චතුයඝ්රහකහය විදුලි ආදේරෝකකයෙ ක්රභ දවහ 

අය දේදනු දේනොරළදේේ. තනි තනි බහවිත කයන ආදේරෝක කයෙ 

අකුරු භගින් දළන්විම් දවහ අය දේදනු රළදේේ.  

 

දේනයහ සිටින 

නහභ පුරු  

 

I. එක් යහඳහරික සථහනඹක් දවහ පිටතට දේනයහගිඹ නහභපුරුක් 

දේඹදිභට අය දේදනු රළදේේ.    

II. පිටතට දේනයහ ගිඹ නහභ පුරු දේන්ටිමිටර් 90ඩහ ඳශර දේනොවිඹ යුතු 

අතය උ දේන්ටිමිටර් 60 ව ණෙකභ දේන්ටිමිටර් 10ක් විඹ යුතුඹ.  

III. පිටතට දේනයහගිඹ නහභ පුරු සිට මිටර් 2.5 ඉවළින් ලක්තිභ් 

විකර යුතුඹ.  

IV. නිර්භහෙහ්භක නහභ පුරු රට ඉවශ නිර්භහෙ ශි්තපි ක්රභ දේඹොදහ 

ගළනිභ තුලින් දේශද යහඳහය කටයුතු ඉවශඹහභ සිදුදේේ. 

 

රවරඹ භත 

නහභපුරු  

දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේදන භවර දේවෝ ඊට ඉවශ භව්ත ර දේවෝ වරඹ භත 

දළන්විම් දවහ අය දේදනු දේනොරළදේේ. 

 

දේගොඩනළගි්තක ඵදු කරුන් කිඳදේදදේනකු සිටින අසථහක විිති ආරුක්කුක නහභහලි 

නහභපුරුක් අයදිඹ වළකි අතය ආරුක්කුදේේ ම්පුර්ෙ ඳශර දළන්විභ භගින් ආයෙඹ 

දේනොවිඹ යුතුඹ. ඳශමු භවදේ්ත දේවෝ ඉවශ භවදේ්ත දළන්විභ දවහ අය දේදනු දේනොරළදේේ. බි්ති 

නහභ පුරු , වර භත නහභපුරු , දේනයහගිඹ නහභ පුරු දවහ දේයගුරහසි එදේරභ අදහරදේේ.  

 

 

 

ටවන 2.3.12 ඵදුකරුන් කිඳදේදදේනකු සිටින අසථහක නහභ පුරු  
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මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

 

3. දේරෝක උරුභ දේගොඩනළගිලි දේනොන දේගොඩනළගිලි දවහ නහභ පුරු අංක 22.3.13)  

බි්ති නහභ පුරු I. බිම් භවදේ්ත ව ඳශමු භවදේ්ත බි්ති නහභ පුරු දේඹදිඹ වළක.  

II. එක් බි්ති නහභ පුරුක් ඳභෙක් දේගොඩනළගිලි දේවෝ හේපු 

ඉදිරිඳ දේඹදිභ දවහ අය දේදනු රළදේේ. 

III. දේභභ නහභ පුරු නිර්භහෙ ළරසුම් පිළිදේඹර කිරිදේම්දි 

දේගොඩනළගිලිනිර්භහෙ ළරසුම් වහ විථි දර්ලනඹ ළරකි්තරට ගත 

යුතුඹ.  

IV. දේඹෝිවත නහභ පුරු හේපු භධයදේේ ඉවශ ව ඳශමු භවර 

ජදේන්ර රට ඳවළීන් දේඹදිභ කර යුතුඹ. නහභ පුරු භගින් 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත රක්ෙඹන් ආයෙඹ  දේනොවිඹ යුතුඹ. 

2දේගොඩනළගිලි ර)  

V. එක් බි්ති නහභ පුරුක් ර්ග මිටර් 5ක් දේනොඉක්භවිඹ යුතුඹ. 

මිටර් 1ට ඩහ උ  දේනොවිඹ යුතුඹ 

VI. ම්පුර්ෙ දළන්විම් ර ප්රභහෙඹ දේගොඩනළගි්තදේ්ත මුහුෙත 

ප්රභහෙදේඹන් 10% ඩහ අඩු විඹ යුතුඹ.  
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VII. නිලසඳහදන නහභ ප්රදර්ලෙඹ කයන නහභ පුරු දවහ අය දේදනු 

දේනොරළදේේ. 

VIII. අලය අසථහකදී බි්ති නහභ පුරු දවහ ඵහි ය 

ආදේරෝකකයෙඹ දේඹොදහ ගත වළකි අතය චතුයඝ්රහකහය විදුලි 

ආදේරෝකකයෙ ක්රභ දවහ අය දේදනු දේනොරළදේේ. තනි තනි 

බහවිත කයන ආදේරෝක කයෙ අකුරු භගින් දළන්විම් දවහ අය 

දේදනු රළදේේ.  

 

වරඹ භත නහභ 

පුරු  

 

දේදන දේවෝ ඉවශ භව්ත ර දේවෝ වරඹ භත දළන්විම් දවහ අය දේදනු 

දේනොරළදේේ. 

 

දේනයහගිඹ නහභ 

පුරු  

 

I. එක් යහඳහරික සථහනඹක් දවහ පිටතට දේනයහගිඹ නහභපුරුක් 

දේඹදිභට අය දේදනු රළදේේ.    

II. පිටතට දේනයහ ගිඹ නහභ පුරු දේන්ටිමිටර් 90ඩහ ඳශර දේනොවිඹ 

යුතු අතය උ දේන්ටිමිටර් 60 ව ණෙකභ දේන්ටිමිටර් 10ක් 

විඹ යුතුඹ.  

III. පිටතට දේනයහගිඹ නහභ පුරු ඳදික දේේදිකහදේේ සිට මිටර් 2.5 

ඉවළින් ලක්තිභ් විකර යුතුඹ.  

IV. නිර්භහෙහ්භක නහභ පුරු රට ඉවශ නිර්භහෙ ශි්තපි ක්රභ 

දේඹොදහ ගළනිභ තුලින් දේශද යහඳහය කටයුතු ඉවශඹහභ සිදුදේේ. 

 

ප්රදර්ලෙ කවුළුට 

ඇතුරතින් දේඳන්හ 

ඇති නහභ පුරු 

 

එක් එක් ප්රදර්ලෙ කවුළුක් දවහ එක් නහභපුරුක් දේඹදිභ ප්රදර්ලෙ 

කවුළුදේේ ප්රභහෙදේඹන් 25% අඩු ප්රභහෙඹක් නහභපුරු දවහ ආයෙඹ 

කර යුතුඹ.  

 

උඩු විඹන් දේර 

ඳතින නහභ පුරු 

 

I. එක් නහභ පුරුක් දවහ අය දේදනු රළදේේ.  

II. දේගොඩනළගි්තදේ්ත මුහුෙ වහ ඳ්නහ විථි දර්ලෙඹ ළරකි්තරට 

දේගන දේභභ නහභ පුරු නිර්භහෙඹ කර යුතුඹ.  

III. දේශද නහභ ඇතුර් හභහනය නහභ පුරු දවහ අය දේදනු 

දේනොරළදේේ.  

 

 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

82 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

 

ටවන 2.3.13 දේරෝක උරුභ දේගොඩනළගිලි දේනොන දේගොඩනළගිලි දවහ නහභ පුරු  

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

 

2.3.6.4 නහභ පුරු අකුරු ව ර්ෙඹන්  

I. නහභ පුරු ළරසුම් කරහ්භක විඹ යුතුඹ. පින්තුය වහ ප්රසථහය දේඹොදහගළනිදේභන් දේශදහම් වහ 

දේේහන් ඉවශ නළංවිභ සිදු කර වළක.  

II. නහභපුරු ර අකුරු මුද්රෙඹ දේකටි වහ යර විඹ යුතු අතය එභගින් භවජනඹහට ඳවසුදේන් 

කිඹවිභට වළකිදේේ.  

III. චන ප්රභහෙඹ අභ විඹ යුතු අතය ංදේතත බහවිතහ කිරිභ තුලින් භවජනඹහ ඳළවළදිලි අදවක් 

රඵහදිඹ වළක.   

IV. ර්ෙ විලහර ප්රභහෙඹක් බහවිතහ කිරිභ දර්ලෙඹට සුදුසු දේනොදේේ. නහභපුරු දවහ දේඹොදහගන්නහ 

ර්ෙඹන් ඹහඵද දේගොඩනළගි්තර ව දේඹෝිවත / ඳ්නහ දේගොඩනළගි්තදේ්ත ර්ෙ භග ණේ 

ගළරදේඳන ඳරිදි දේතෝයහගත යුතු අතය නහභ පුරුදේේ ර්ෙඹන් යර විඹ යුතුඹ.  

V. නහභ පුරු තුර ඳතින අකුරු ව විිත ඉඩකදේඩි  අභහනතහ නහභ පුරු ඳවසුදේන් කිඹවිභට 

වළකිදේේ.  

 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

83 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

2.4   ප්රහවන කශභෙහකයනඹ  

ඓතිවහසික නගය කරහඳඹ තුර ඳදික ි තකහමි ප්රදේශලඹක් ඵට ඳරිර්ථනඹ කිරිභ ඉතහ ළදග් 

ප්රතිඳ්ති ඹක්දේේ. දේම් දවහ රකහ ඵළලිඹ යුතු විසතයහ්භක ප්රතිඳ්තින් කිඳඹක් ඳවත දේේ.  

(1) ප්රහවනඹ භත ඳදනම් වු ංර්ධනඹ 2TOD) භත ඳදනම් දේඳොදු ප්රහවනඹ ංර්ධනඹ දේම් 

තුරට දුම්රිඹ භහර්ගඹ ශවි් භංතිරු කිරිභට 2දේේයහදේදණිඹ  - භවනුය - කටුගසදේතොට) දේඳොදු 

ඵස ප්රහවනඹ කහර්ඹක්භ කිරිභ හවන ගහ්ත කය ප්රහවනඹ කිරිභ (park and ride)  

(2) නගයඹ තුරට ඳළමිදේෙන යථහවන ප්රභහෙඹ අභ කිරිභ දවහ වික්තඳ භහර්ග ංර්ධනඹ , 

ඵසයථනළතුම් සථහන ංර්ධනඹ, ත්රිදේයෝද යථ ප්රමු භංතිරු වදුන්හදිභ ඳ්නහ භහර්ග 

ප්රතිංර්ධනඹ , යථහවන කශභෙහකයෙඹ ආදි භගින් දේඳෞශගලික යථහවන ප්රභහෙඹ 

අභ කයනු රළදේේ.  

(3) පුයහවිදයහ නගය කශහඳඹ වහ උඳදේඹෝගිතහ දේේහ කරහඳඹ තුර වදුනහග් ප්රදේශල ඳදික 

ි තකහමි ප්රදේශලඹන් දේර ංර්ධනඹ කිරිභ. 

(4) දේඳෞශගලික හවන ගභනහගභනඹ වහ නළළ්විභ ඳහරනඹ කිරිභ. 

 

ටවන 2.4.1   - උරුභ ප්රදේශලඹ ඳදික ි තකහමි ප්රදේශලඹක් ඵට ඳ්කිරිදේම් ප්රහවන ළරළසභ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

 

 

 

 

2.4.1   කශහඳඹ තුර ඳදික ගභනහගභනඹ ඉවශ නළංවිභ. 

       2.4.1.1 භහර්ග ජහරඹ ප්රතියුවගත කිරිභ 

Double Tracking 
Railway 

Road realignment/ 
upgrading 

Multimodal 
Terminal 

Kundasal
e 

/Digana 

Pedestrian 
priority spaces  

CIVIC 
HUB 
ZONE 

Getambe 
/Peradeniy

a 
Bypass 
Road 

Station plaza 

COMMERCIAL 
GRID ZONE 

Katugastota 
/Akurana 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

84 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

භවනුය නගයඹ දේත ඳළමිදේෙන යථහවන ංයහ, යථහවන තදඵදඹ ළරකි්තරට 

දේගන දේඹෝිවත නගයඹ ටහ භහර්ග ජහරඹ ංර්ධනඹ දුම්රිඹ භහර්ගඹ ශවි් භහර්ග කිරිභ 

ආදිඹට ගතන කහරඹ රකහ ඵරහ දේකටි වහ භධය කහලින ඓතිවහසික නගය කශහඳදේේ 

ඳතින සිඹළුභ භහර්ග, යථ ගභනහගභනදේඹන් දේතොය ඳ්හදේගන ඹහභ ප්රහදේඹෝගික 

දේනොන කහර්ඹඹකි. එනිහ නගයදේේ යථහවන තදඵදඹ ඉ් කිරිභ දවහ දේඹෝජනහ වි ඇති 

යහඳිති ්රිඹහ්භක න තුරු ඓතිවහසික නගය කරහඳඹ තුර ඳතින ඇතළම් භහර්ග 

යථහවන ගභනහගභනදේඹන් දේතොය ඳ්හගත යුතු ඹළ.  දේඹෝජනහ දේකදේර්. 2ටවන 

2.4.2) ඓතිවහසික නගය කරහඳඹ දේට් ඳතින භහර්ග, ප්රධහන යථහවන ගභනහගභන 

භහර්ග දේර එනම්, ඩි.එස දේේනහනහඹක විදිදේේ දේකොටක්, කන්දේශ විදිඹ, වයසවිදිඹ, 

ඹටිනුය විදිඹ ව දශදහ විදිඹ දේකොටක් හවන ගභනහගභනඹ දවහ දේඹොදහ ගළදේන්. වයස 

විදිඹ, ඹටිනුය විදිඹ, දේකොශම විදිඹ වහ ඩි.එස දේේනහනහඹක විදිඹ ඹන විදි ලින් ටන 

ප්රදේශලඹ ඳදික ි තකහමි ප්රදේශලඹක් දේර ංර්ධනඹ දේකදේර්. දේභභ දේනසකමු් භග 

ඓතිවහසික නගය කරහඳදේේ භධය ප්රදේශලඹ එනම් ඩි.එස දේේනහනහඹක විදිඹ වහ දේකොශම 

විදිඹ ඳදික. න්ට ි තකහමි භහර්ග දේර ංර්ධනඹදේේ. දශදහ භහළීගහට ප්රදේේලඹන් න 

දේභභ භහර්ග තුර ජනතහට උරුභඹන් දළක ගත වළකි න දේර නිර්භහෙඹ නු ඇත. 

එදේභන්භ භහර්ගඹන් අතය ඳතින අතුරු භහර්ග ඳදික භහර්ග දේර ංර්ධනඹ කයනු ඇත. 

න භහර්ග ධුයහලිඹට අනු ළභ භහර්ගඹක්භ ක්රභහනුකුර පිළිදේඹර කයගත යුතුඹ.  

 

ටවන 2.4.2 ඓතිවහසික නගය කරහඳදේේ භහර්ග ධුයහලිඹ  

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 
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(A) භහර්ග ර්ගඹ 1 -  ප්රධහන භහර්ග/ ඹටිනුය විදිඹ, වයස විදිඹ, දශදහ විදිදේේ දේකොටක් ව 

ඩි.එස දේේනහනහඹක විදිඹ. 

 

 

ටවන 2.4.3 ප්රධහන භහර්ග දවහ වයසකඩ ටවන  

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

 

ඓතිවහසික නගය කරහඳඹ භධයඹ ප්රදේශලඹ, හවන ලින් දේතොය කිරිභ දවහ දේභභ භහර්ග ළඩි 

ලදේඹන් යථහවන ගභනහ ගභනඹ දවහ දේඹොදහ ගළනිභට් ෆභ භහර්ගඹක්භ භංතිරු 4ක් දේර 

2දේදඳට ධහනඹ න) ංර්ධනඹ කර යුතුඹ. හවන ගභනහගභනඹ භනහ දේර සිදු කිරිභ දවහ 

දේභභ භහර්ග ර හවන නතහ තළබිභ තවනම් කර යුතුඹ. ඒ දවහ කරහඳඹ තුර ඉදිකයනු රඵන 

යථ නළතුම් සථහන බහවිතහ කර යුතුඹ. දේභභ භහර්ග ර ඳ්නහ භහර්ග භංතිරු වහ ඳදික ගභන් 

තියඹ නළත නිර්භහෙඹ තුලින් භංතිරු 4ක භහර්ගඹක් නිර්භහෙඹ කයගත වළක. දේකදේේ වුද 

ඓතිවහසික විකහලනඹ විදවහ දළක්දේන භහර්ග ර ඳශර දේගොඩනළගිලි ඉදිවි ඇති සිභහ ආයක්හ 

විඹ යුතුඹ. දේඹෝිවත ංර්ධනඹ දවහ ඳ්නහ භහර්ග ඳශ්ත කිරිභ විභ අලඹ දේනොදේේ. 
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(B) භහර්ග ර්ගඹ 2 -  ඳදික ගභන් භහර්ග  

ටවන 2.4.4 ඳදික ගභන් භහර්ග දවහ වයසකඩ ටවන 

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

 

ඳදික භංතිරු ි ත භහර්ගඹක වයසකඩ ටවනක් ටවන 2.4.4 භගින් දළක්දේේ. දේකොශම විදිඹ, 

යජවිදිඹ, ව ඩි.එස දේේනහනහඹක විදිඹ ඳවශ දේකොට දේභඹට අඹ්ඹ. භහර්ගදේේ දේදඳදේි භ 

ඳදික ගභන් තිරු ි ත ඉදිකිරිභ දේභගින් දේඹෝජනහ දේකදේර්. ටවන 2.4.5 හවන ගභන් 

භංතිරුදේේ ඳශර අඩු කිරිදේභන් වහ යථ හවන නළතුම් සථහන ඉ් කිරිදේභන් දේභභ ඳදික භංතිරු 

දවහ ඉඩකඩ රඵහගත වළක. භහර්ගදේේ යථහවන ගභන් කිරිදේම් සරුඳඹ දේනස කිරිභ 

2භහර්ගඹට භහන්තය දේර යථහවන නතය කිරිභ භගින්) යථ හවන නතය කිරිභ දවහ 

දේඹොදහදේගන ඳතින ඉඩ ප්රභහෙඹද අඩු කය ගත වළක. ඳදික. න්ට ඳවසුදේන් ගභන් කර 

වළකින දේර ඇතුරුම් ද්රය වහ ඇතුරුම් ර වළඩඹ දේඹොදහගත යුතුඹ.  
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2.4.5 දේකොශම විදිඹ දර්ලනඹ  

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

(C) භහර්ග ර්ගඹ 3 - ඳටු භහර්ග 

ටවන 2.4.6 ඳටු භහතක වයසකඩ ටවන 2කහ්ත ඳටුභග)  

 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

ටවන 2.4.6 භගින් ඳටු භහර්ගඹක වයසකඩ ටවනක් දළක්දේේ. ඳ්නහ යුවඹට විලහර 

දේනසකභක් සිදු දේනොකයන අතය දේභභ භහර්ග ම්පුර්ෙ ලදේඹන් ඳදික ගභනහගභනඹ දවහ 

දේඹොදහ ගළදේන්. ත්රිදේයෝද යථ ගභනහගභනඹ දවහ ඳභෙක් අසථහ රහ දේශ. දේභභ ඳටු 

භහර්ගර ඳවසුකම් ව දර්ලණිඹ්ඹ ඉවශ නළංවිභ දවහ ඇතුරුම් ද්රය ර ත්ඹ ඉවශ 

නළංවිඹ යුතුඹ.  
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2.4.1.2 යථ හවන නළතුම් සථහන ඉදිකිරිභ 

ඓතිවහසික නගය කරහඳඹ තුර භහර්ග ර යථහවන නළතුම් ඉ් කිරිභ දවහ යථහවන 

නළතුම් සථහනඹන් ඉදිකිරිභ ඉතහ අතයලයදේේ. දේම් දවහ ඓතිවහසික නගය කශහඳදේේ 

ඵටි ය දිලහදේේ ඳතින සිංව දේයිවදේම්න්තු ඉඩභ ඩහ දේඹෝගයදේේ 2ටවන 2.4.7) දේභභ 

නළතුම් සථහනඹ තුර හභහනය හවන ංචහයක ඵස යථ ව දේරොරි යථ දවහ ඳවසුකම් 

ළඳ. ඹ යුතුඹ. ඳ්නහ හණිජ යහඳහය රට අලය බහණ්ඩ, දේතොග ප්රහවන යථලින් කුඩහ 

යථ රට හුභහරු කය ගළනිදේම් ඳවසුකම් ළඳ. ඹ යුතුඹ.  

 

යථ නළතුම් සථහන දේනභ ඉදිකයනු රළබිභද ඳදික. න් දවහ ගභනහ ගභන ඳවසුකම් ඳඹනු 

රඵන භහර්ග ර යථ නළළ්විභ දවහ අසථහ රහ දේදනු රළදේේ. භහර්ග ර නතහ තඵනු 

රඵන යථ හවන ප්රභහෙඹ අභ කිරිදේභන් ඳසු භහර්ග ර ඳ්නහ ඳශරභ දේඹොදහ ගනිමින් 

ඇවිදින භංතිරුදේේ ප්රභහෙඹ ඉවශ නළංවිභ දවහ යථහවන නතහ තඵන වළඩඹ දේනස කර 

යුතුදේේ. දේකෝෙහකහය යථ නතහ තඵන සරුඳඹ, භහන්තය යථ නළළ්විදේම් වළඩඹ 

දේනස කිරිභ සිදු කරවළක. ටවන 2.4.8 

 

2.4.7 යථ නළතුම් සථහන ඉදිකිරිභ            2.4.8 භහන්තය යථ නළතුම්  

දවහ දේඹෝිවත භුමිඹ  

 

 

     මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන 

ළරළසභ  - ජ. කහ ආඹතනඹ 

මුරහ්රඹ : වි්ත භවනුය ංර්ධන ළරළසභ  - 

ජ. කහ ආඹතනඹ 

 

 2.4.1.2 දේතොග ප්රහවන යථ ඉ් කිරිභ 

ඓතිවහසික නගය කරහඳඹ තුර යථහවන තදඵදඹ ඉ් කිරිභ දවහ දේභභ කරහඳඹ තුර 

ඳ්නහ දේතොග දේශද සථහන ඉ් කිරිභ අතයහලය කහර්ඹඹක්දේේ. විදේලේදේඹන්භ දේකොශම 

විදිඹ ,ඩුදේගොඩ පිටිඹ විදිඹ වහ දේකොටුදේගොඩළ්තර විදිඹ අතය දේතොග දේශද සථහන ඉ් කිරිභ 

sidewalk 

Widened sidewalk 
to increase 
walkability 
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අතයහලයදේේ. 2ටවන 2.4.9 ව 2.4.10) භවනුය නගය ංර්ධන ළරසුම් යහවඹට අනු 

කටුගසදේතොට ඳර්ද නගයඹ දේත දේභභ දේතොග දේශද සථහන දේඹොමු කිරිභ දේඹෝජනහ දේකදේර්.  

 

2.4.9 දේතොග දේශද සථහන යහේතිඹ   
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2.4.10 දේකොශම විදිඹ තුර යථ නළතුම්  
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3. ළරසුම් වහ දේගොඩනළගිලි දේයගුරහසි   
 

මලික කරුණු 

 
 

හඳින්වීභ සහ 

ආරම්බට 
දේභභ නිදේඹෝග 1982 අංක 4 දයෙ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිදේේ 2ංදේලෝධිත) ඳනදේ් 11 2අ) 

දේකොටදේේ  8 “ඊ” ගන්තිඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු 1978  අංක 41 දයෙ නහගරික ංර්ධන 
අධිකහරි ඳනදේ් 21 න ගන්තිඹ ඹටදේ් භවනුය භව නගය බහ ළරසුම් ප්රදේශල වහ 

භවහනගය වහ ඵසනහි ය ංර්ධන අභහතයයඹහ විසින් හදනු රළබ නිදේඹෝග දේේ. 

 

3.1 මලික සලසුම් නිරකරණට සම්ඵන්ධ ලරගුලසි 

මලික සලසුම් 

නිරකරණට 

සහ අටදුම්ඳත් 

ඉදිරිඳත් කිරීභ 

 

 

1. මලික ළරසුම් නියහකයෙඹ අඹදුම් කිරීභ. 
2අ) නීතිදේේ 8 එ ගන්තිඹ ඹටදේ් මලික ළරසුම් නියහකයෙඹ වහ කයනු රඵන ෆභ 

ඉ්තලීභක්භ 1 න උඳදේ්තනදේේ වන් “අ”ආකිති ඳත්රඹ භගින් අධිකහරිඹ දේත 
ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ.  දේභඹ අන්තර්ජහර ඳවසුකම් වයවහ ඳවත දේේ අඩවිඹ ඔසදේේ 

අඹදුම් කශ වළක.   

        www.uda.gov.lk  

2ආ)  අදහශ ගහසතු 2 න උඳදේ්තනඹට අනුකර දේගවිඹ යුතුඹ. 
 

මලික සලසුම් 

නිරකරණට  
2. ංර්ධන දේඹෝජනහ භඟ විසතය ළරසුම්කයෙ වහ තහක්ණික දේතොයතුරු සිඹ්තර 

විධිභ් ඉදිරිඳ් කයනු රඵන අසථහකදී, මලික ළරසුම් නියහකයෙඹ රඵහදිඹ වළකිඹ.  
අනුභළතිඹ වහ අනුරපී විසතය දේඹෝජනහ ඇගයීභට රක්කයන විටදී, අධිකහරිඹට ඹම් 
අතිදේර්ක ඉ්තලීභක් කිරීභට ඇති අ. තිඹට වහනි දේනොන ඳරිදි ඉඩම් ි මිකරු දේවෝ ඔහු 
විසින් ඵරඹ ඳයනු රඵන පුශගරඹකු දේත දේභභ මලික ළරසුම් නිසකහලනඹ රඵහදේදනු 
ඇත. 

        2අ) දේභභ ංර්ධන ළරසුදේභි  කශහපිකයෙ ළරසුභ භගින් දක්හ ඇති 

ඓතිවහසික නගය කශහඳඹ, උඳදේඹෝගිතහ දේේහ කශහඳඹ වහ ළ යවුභ 

කශහඳඹ ඹන කශහඳ රට අඹ් න සිඹළුභ ංර්ධන කහර්ඹඹන් දවහ 

මුලික ළරසුම් නියහකයෙඹක් රඵහ ගත යුතු අතය අනිකු් කශහඳ තුර 

අධිකහරිඹට වළදේඟන ඕනෆභ අසථහක මුලික ළරසුම් නියහකයෙඹක් 

රඵහගළනීභට නිඹභ කශවළකිඹ. 

        2ආ) මලික ළරසුම් නියහකයෙඹක රංගු කහරඹ එක් යක් න අතය,   එඹ 

ත් ය 2 ක් දක්හ දීර්ණ කශ වළකි අතය, රංගු කහරඹ අන්වීභට 

ප්රථභ ඒ වහ අඹදුම් කශයුතුඹ. එි දී න දේඳයළරි ගහසතු 2 

උඳදේ්තෙදේේ 16 ඹටදේ් විඹ යුතුඹ. එභ රංගු කහරසීභහ ඉක්භහ දේගොස 

එඹ දීර්ණ කිරීභට අඹදුම් කශදේවෝ ඉවත ගහසතුට අභතය එභ මලික 

ගහසතුදේන් 25% ක දේේහ ගහසතුක් දේගවිඹ යුතු දේේ. ඹම් දේවඹකින් මලික 

ළරසුම් නියහකයෙදේේ රංගු කහරඹ ඉක්භ දේගොස යකට ළඩි කහරඹක් 

දේගවී දේගොස නළත අඹදුම් කයන්දේන් නම් ම්පර්ෙ දේඳයළරි ගහසතු දේගහ 

න ළරසුම් නියහකයෙඹක් රඵහගත යු්දේ්ඹ. 

http://www.uda.gov.lk/
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2ඇ)       ංක්ෂිේත දේඹෝජනහ අනුභත කයනු රළබීදේභන් ඳසු, දේකොන්දේශසි ඳනහ     

දේවෝ දේනොඳනහ ඒ පිළිඵ අඹදුම්කරුට ලිපිඹක් භගින් දළනුම් දේදනු රළදේේ.  

ඉන්ඳසු ඔහු විසින් යක් ඇතුශත විසතය විධිභ් දේඹෝජනහක් කස 

කයගත යුතුඹ.  දේභභ කහරඹ තුශදී අඹදුම්කරු ඒ ඒ ආඹතන වහ අදහශ න්දේන් 

නම් කරුණු නියවු්ත කයගළනීභ වහ විවිධ  නිදේඹෝජයහඹතන / 

දේදඳහර්තදේම්න්තු භඟ ම්ඵන්ධ ්රිඹහකශ යුතුඹ.   දේභභ මලික ළරසුම් 

නියහකයෙ ලිපිදේේ රංගු කහරඹ යකි.  
 

       2ඈ)      අඹදුම්කරු විසින් විධිභ් අනුභළතිඹ වහ නීතිදේේ 8 එ ගන්ති ඹටදේ් නිඹමිත 

ආකිති ඳත්රඹ භගින් විසතය දේඹෝජනහක් ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ.  දේඹෝිවත 

ළරසුම්රට අදහශ නිදේඹෝජයහඹතනර තහක්ණික අලයතහ දේභන්භ 

අඹදුම්කරු දේත දළනුම්දේදන රද අදේනක් ළරසුම් අලයතහද අඩංගු විඹ 

යුතුඹ. 

 

 

2ඉ)      මලික ළරසුම් නිසකහලනඹ භගින් අය ඳත්රඹක් නිදේඹෝජනඹ දේනොන අතය, 

එභගින් අඹදුම්කරුට දේවෝ දේන් තළනළ්තකුට කයහකහයදේේ දේවෝ 

ංර්ධන කටයු්තක් ඳටන් ගළනීභට දේවෝ කයදේගන ඹහභට ි මිකභක් 

දේනොරළබිඹ යුතුඹ. 

 2ඊ)     මලික ළරසුම් නියහකයෙඹක් කළුග්ත කළඩීභ, ඳස කළපීභ, ඳස දේෝදහ ළලි 

ගළනීභ, දේගොඩ ළලි කළනීභ වහ නිජ ම්ඳ් කළනීභ වහ රඵහගළනීදේම්දී 

ඳවත වන් ආඹතනර නිර්දේශල රඵහගත යුතුඹ. 

i. භවිදයහ මීක්ෙ වහ ඳත්ත කහර්ඹහංලඹ 
ii. භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ 
iii. අදහශ අදේනකු් ආඹතන 

                     ඳස කළපීදේම්දී වහ ළලි කළපීදේම්දී ඉඩදේම් භහ. ම්ර සිට මීටර් 1.5 ක්              

තඵහ,  900 කින් දේතොය ආනතිඹක් අනු සිදු කශ යුතුඹ.  

 2උ)   යජඹ තු ඉඩම් දීර්ණකහලීන ඵහි ය ඳහර්ලඹන්ට ඵදු දීදේම්දී ඉඩභ  රඵහදීභ වහ එභ 

බහවිතඹ රඵහදීභ ම්ඵන්ධදේඹන් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිදේේ නියවු්ත 

වතිකඹක් රඵහගත යුතුඹ.                          

 

හරි  

ලගොඩනගිලි 

සහතිකකරණට 

සහ ලිටඳදිංචි 

වීභ 

3. යහජය වහ අර්ධ යහජය ආඹනඹන්ි  දේගොඩනළගිලි වහ වරිත දේගොඩනළගිලි වතිකඹ 

අනිහර්ඹඹ න අතය, මලික ළරසුම් නියහකයෙ ලිපිඹ රඵහගන්නහ අසථහදේේදී වරිත 

වතිකඹ රඵහගළනීභ වහ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිදේේ ලිඹහඳදිංචි වීභ අනිහර්ඹඹ දේේ. 
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3.2  ඉඩම් අනුලඵදුම් කිරීභ සම්ඵන්ධ ලරගුලසි 

 

ඉඩම් අනුලඵදුම්  

සහ සලසුම් 

ඉදිරිඳත් කිරීභ 

4. ඉඩම් කළඵලි කිරීභ, ඒකහඵශධ කිරීභ වහ අනුභළතිඹ රඵහගළනීභ පිණි ළරසුම් ඉදිරිඳ් 
කිරීභ. 
2අ)  නීතිදේේ 8 එ ගන්තිඹ ඹටදේ් ඹම් ංර්ධන කටයු්තක නියතවීභ වහ  ංර්ධන 

අයඳත්රඹක් රඵහගළනීභට කයනු රඵන ෆභ අඹදුම්ඳතක්භ 1 න උඳදේ්තනදේේ 

වන් “ආ” ආකිති ඳත්රඹ භගින් අධිකහරිඹ දේත ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ.  දේභඹ 
අන්තර්ජහර ඳවසුකම් වයවහ ඳවත දේේ අඩවිඹ ඔසදේේ අඹදුම් කශ වළක.   
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2ආ)  අදහශ ගහසතු 2 න උඳදේ්තනඹට අනුකර දේගවිඹ යුතුඹ. 

       2ඇ) ඕනෆභ ඉඩම් කළඵලි කිරීභක් දේවෝ ඒකහඵශධ කිරීභක් සුදුසුකම්ර් පුශගරඹහ 25 න 
උඳදේ්තෙදේේ දළක්දේන ඳරිදි)  විසින් කස දේකොට අ්න් කය තිබිඹ  යුතුඹ.  

    

      2ඈ)  අනුදේඵදුම් කයනු රඵන ඉඩභක්; 

i. දේවක්: 0.5 ට ඩහ ළඩි  අසථහකදී දේවෝ 

ii. සථහනදේේ සබහඹ අනු නගය නිර්භහෙ ශි්තපී උඳදේදස රඵහගළනීභට 
අලය ඹළ.  අධිකහරිඹ තීයෙඹ කයන්දේන් නම් දේවෝ 

                සුදුසුකම්ර් නගය නිර්භහෙ ශි්තපිඹකු විසින් වතික කයන රද විනයහ    

ළරළසභක් ව හර්තහක් භගින් ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ 

       2ඉ)   අඹදුම්ඳත ඉඩදේම් දේවෝ සථහනදේේ අ. තිකරු විසින් දේවෝ අ. තිකරු විසින් ඵරඹ 

ඳයනු රළබ ඹම් පුශගරදේඹකු විසින් අ්න් කයනු රළඵ තිබිඹ යුතුඹ. 

 

        2ඊ)   දේඹෝිවත බිම් කට්ටිද, ඒහදේේ ඳරිභහෙඹන්, දිලහ, ඳශර ව සිඹළු දේඹෝිවත වීදිර 

භට්ටම්, එළිභවන් සථහන ව දේන් දේකොට තළබිඹ යුතු ව දේන් ඳවසුකම් 

වහ සථහනද දේභන්භ ෆභ සථහනඹක්භ දේඹොදනු රඵන කහර්ඹඹද දේඳන්හ 

දේදමින් 1:1000 ට දේනොඅඩු ඳරිභහෙඹකින් යු් විසතයහ්භක බිම් දේකොටස දේන් 

කිරීදේම් ළරළසභක් ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ.   

 2උ) අනුභළතිඹට ඉදිරිඳ් කයන ඉඩදේම් මිනුම් ළරළසභ 1:1000 ඹන ඳරිභහෙඹට 

දේනොඅඩු ඳරිභහෙඹකින් ඇ ඳවත දළක්දේන කරුණු ඇතුශ් දේකොට ළඳ. ඹ 

යුතුඹ. 

i. අනුදේඵදුම් කයනු රඵන ඉඩදේම් අභ බිම් ප්රභහෙඹ ඳර්චස 6 ක් විඹයුතු 
අතය, එි  අභ බිම් ප්රභහෙඹ කරහපීඹකයෙ ළරළසදේම් වන් 
ආකහයඹට අනුදේඵදුම් කශ යුතුඹ.  

ii. දේගොඩනළගිලි කිසික් තිදේේ නම්, ඒහදේේ දිග, ඳශර දළක්දේන 

ඉරක්කම් දේඹොදහ ඉඩදේම් පිි ටීභ : 
iii. ළරළසදේම් ඳරිභහෙඹ උතුරු දිලහ දළක්දේන ංදේක්තඹක් ව ඹහඵද 

ඉඩම්ර දේවෝ දේගොඩනළගිලිර රිඳනම් අංක ; 

iv. ඉඩභට ප්රවිසා න භහර්ග ; 
v. ඳ්නහ වහ දේඹෝිවත සිඹළු කහණු වහ ජර භහර්ග; 
vi. සබහවික වහ ළසි ජරඹ ඵළ ඹහභ වහ විධිභ් කහණු ඳශධතිඹක් 
කස කශයුතු අතය, එභ කහණු ඳශධතිඹ දේඳොදු කහණුකට දේවෝ දේඳොදු 

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


භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

93 
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ඇශ භහර්ගඹකට ක්රභහනුකර ජරඹ ඵළ ඹන ආකහයදේඹන් ම්ඵන්ධ 
කශ යුතුඹ.  

vii. ඳ්නහ සිඹළු කහණු ව ජර භහර්ග දේවෝ  කහණුර ඇශ භහර්ගර ජරඹ ඵළ 
ඹහභ දිලහ භගත දේවෝ  ඉඩභට ඉවලින් ඳතින රැවළන් දේවෝ නර ඳශධති. 

viii. ඉඩදේම් දේභෝච්ච දේර්හ දේවෝ සථහනීඹ භට්ටම් ව අලය අසථහරදි වීථිදේේ 
භට්ටම් දේවෝ  ඉඩභ ඉදිරිඳ වීථිදේේ භට්ටම්; 

          බිම් කට්ටිදේඹි  ව තළනුම්දේඳොදේශි  පිි ටීභ දළක්වීභ වහ    

vii      අක්හංල, දේශලහංල ි ත ණ්ඩහංක තරඹන් රඵහදීභ 2GPS-   WGS-1984)  

viii   ඉඩම් අනුදේඵදුම් කිරීදේම්දී ඉඩදේම් කළඵලි ප්රභහෙඹ දවඹක්  දේවෝ ඊට ළඩි 
නම් ව අද්රය කශභනහකයෙඹ වහ ක්රභදේේදඹක් කස කශ යුතුඹ. 

ix ජරඹ, විදුලිඹ රඵහදීදේම්දී ෆභ බිම් දේකොටක් වහභ ම්ඵන්ධතහඹ 
රඵහදිඹ යුතුඹ. 

 

ඳවතින බිම් කට්ටි 5. ඳතින බිම් කට්ටිඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට දේඹෝිවත දේගොඩනළගි්තර අදේනක් නිඹභඹන්ට 
අනුකර න්දේන් නම්, නිඹමිත තළනුම්දේඳොදේශි  විලහර්ඹ වහ ඳශර පිළිඵ අලයතහ 
ලිි ්ත කිරීභට අධිකහරිඹට පුළුන. 

 

ඉඩභ උඳ ලඵදීභ 

ලහෝ කඵලි කිරීභ 
6.   2අ)  කිසිඳු යහජය නිදේඹෝජයහඹතනඹක් දේවෝ දේන් ඹම් තළනළ්තකු විසින් නීතිදේේ 8 “අ” 

න ගන්තිඹ ඹටදේ් හදන රද ංර්ධන ළරළසභ ඹටදේ් වහ 21 න ගන්තිඹ 

ඹටදේ් හදන රද දේභභ ළරසුම්කයෙ වහ දේගොඩනළගිලි පිළිඵ නිඹභඹන් ලින් 
ඵළවළය කිසිඳු ංර්ධන කහර්ඹඹක් කයදේගන ඹහභ දේවෝ එි  නියතවීභ දේනොකශ 

යුතුඹ. 

     2ආ)  i.  කිෂිකහර්මික උදයහන ගහ, දේත් බිම් ප්රදේශල  වහ  දේනඹම්   බහවිතඹක් 
වහ දේඹෝජනහ කයන රද ඉඩම් කළඵළ්තරක් දේවෝ  බිම් කට්ටිඹක් එඵඳු උඳ 

දේඵදීභක් වහ අදහශ ළරළසභ අධිකහරිඹ විසින් අනුභත කයනු රළඵ 

ඇ්නම් උඳ දේඵදීභකට දේවෝ බහවිතඹකට ඹට් කශ වළක. 

ii. ඉඩම් කළඵලි කිරීභක් දේවෝ උඳ දේඵදීභක් අදවස කයන   ඕනෆභ තළනළ්තකු 
ඒ වහ 4 න නිඹභඹන්ි  ඇතුශ් අලයතහඹන්ට අනුකර න 
අඹදුම්ඳතක් අධිකහරිඹට ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ. 

           2ඇ)  ඉඩභ  උඳ දේඵදීභ දේවෝ කළඵලි කයනු රළබිඹ යු්දේ් අධිකහරිදේේ අනුභළතිඹ 

රළබිදේභන් ඳසු න අතය ඉඩම් කළඵලි කිරීභ දේවෝ උඳ දේඵදීභ වහ ළරසුම් 

අනුභත කිරීදේම්දී  අධිකහරිඹට අලය ඹ.  වළදේ  නම්,  ළරසුම් දේනස කයන 

දේභන් අධිකහරිඹ අඹදුම්කරුන්දේගන් ඉ්තරහ සිටිඹ වළකිඹ.    

            2ඈ) ඉඩම් දේකොටසරට අභ විලහර්ඹ ඳශර ව දිග2ගළඹුය) 3  උඳදේ්තෙදේේ   

“අ”ආකිතිඹට අනුකර විඹ යුතුඹ. 

             2ඉ)  ඉඩම් අනුදේඵදුභක් තුශ රකුණු කයනු රඵන ජරඹ ඵළඹහදේම් කහණු       

                   ඉඩම් කට්ටිඹක් දේර අංකඹකින් දළක්විඹ යුතු අතය ඳරි්රඹ තුළින් 

                   ළසි ජරඹ ඵළවළය කිරිදේම් දිලහද ඳළවළදිලි දළක්විඹ යුතුඹ.   

            (ඊ) ඹම් බිම් දේකොටක එකට් ඳතින ඹම් දේගොඩනළගි්තරකට අදහර  විිත 

     ඉඩකඩ, ආදේරෝකඹ, හතහ්රඹ ව දේන් අලය දේශ දේභභ නිදේඹෝග ලින් 

     නිඹභ දේකොට ඇති ප්රභහෙරට ඩහ අඩුන දේේ අලු් අනුදේඵදීම් දේනොකශ 

     යුතුඹ 

            2උ) උඳ දේඵදීදේම් ළරළසභක ඇති බිම් කට්ටිඹක් එි  අනුභත කයනු රළබ ඳයභහර්ථඹ 

වළය අන් ඳයභහර්ථඹක් වහ ප්රහදේඹෝජනඹට දේනොගත යුතුඹ. 
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94 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

ඉඩභක් උඳ දේඵදුම් කිරීදේම්දී ඉඩදේම් සිදුවිඹ යුතු සිඹළු ංර්ධන කටයුතු  සිදු කශයුතු ආකහයඹ 

වන් කයමින් ලිපිඹක් අධිකහරිඹ විසින් නිකු් කයනු රඵන අතය, ඊට අනු කටයුතු කය,  

61  නිඹභඹට අනු අනුකරතහ වතිකඹ රඵහගත යුතුඹ.  ඉවත ලිපිඹ ඳදනම් කයදේගන 

ංර්ධනඹ ම්ඵන්ධදේඹන් ප්රචහයෙඹ දේවෝ ඉඩම් විකිණීභක් සිදු දේනොකශ යුතුඹ. 

        

ඳදිංචිට පිණිස 

වන බිම් කට්ටි 

සහ ප්රලේය 

භර්ග 

7.  දේභභ නිඹභදේේ 2අ) 2ආ)  2ඇ)  ව 2ඈ)  දේේදර වන් විධිවිධහනරට අනු ඹම් උඳ 

දේඵදීභක ඇති ෆභ බිම් කට්ටිඹක්භ දළනට ඳ්නහ දේවෝ දේඹෝිවත ප්රසිශධ වීථිඹකට දේවෝ 

වීථිරට ඹහ  පිි ටිඹ යුතුඹ. 

       2අ) i.   ඳදිංචිඹ  වහ  ව අනුදේඵදුභක ඉඩම් කට්ටි රට ඹහම් ඊම් පිණි අදවස දේකදේයන 

ෆභ විථිඹක්භ දේභි  3  න උඳදේ්තනදේේ “ආ” ආකිතිදේඹි  දක්හ ඇති 

පිරිවිතයරට අනුකුර විඹ යුතුඹ. 

             ii. 3 න උඳදේ්තනදේේ (ආ) ආකිතිදේේ ඳඹහ ඇති හසථහන ඒකක   ංයහ    
ඳශමුන තීරුදේේ වන්  වීථිර ආයම්බඹ වහ අන්තඹ ඹන දේදකභ ප්රසිශධ  

වීථිඹකට ම්ඵන්ධ න්දේන් නම් දේදගුෙ කශ වළකිඹ.  එළනි අසථහර දේදන 

තීරුදේේ වන්  එභ ඳහදේර් ඳශර මීටර් 4.5 කට දේනොඅඩු න්දේන් නම්, උඳරිභ දිග 

දේදගුෙ කශ වළකිඹ. 

iii. (1) 3 න උඳදේ්තනදේේ (අ) ආකිතිදේඹි  නිඹභඹ ඳරිදි හසථහන බිම් 
කට්ටිඹක් වහ න අභ ප්රදේේල භහර්ග ඳශර අලයතහ ම්පර්ෙ කයන 
අසථහකදී ඹම් තළනළ්දේතකුට අයුතු පීඩහ ඇතින්දේන් ඹ.  අධිකහරිදේේ 
භතඹ න්දේන් නම්, ප්රදේේල භහර්ගදේේ අභ ඳශර ඳවත වන් කරුණුරට  
ඹට්, ළරසුම් කමිටුදේේ නිර්දේශල භත අඩු කයනු රළබිඹ වළකිඹ.  

i. ප්රදේේල භහර්ගඹ වහ මීටර් 3.0 අභ ඳශරක් ඇති ඵට, 
ii. අළු් උඳ දේඵදීභක් ම්ඵන්ධදේඹන් දේභභ අඩු කිරීභ අදහශ  දේනොවීභ. 
iii. ජනඳදඹ අඩු විඹදම් සබහදේේ ඒහ වීභ දේවෝ අර්ධ නහගරික 

ප්රදේශලඹක්විභ . 
          22) එළනි ෆභ වීථිඹක්භ, මීටර් 6.0 කට දේනොඅඩු ඳශරක් ඇති ප්රසිශධ 

වීථිඹකට ම්ඵන්ධන වහ අ. තිකරුට භහර්ග අ. තිඹක් ඇති දේඳොදු දේවෝ 

දේඳෞශගලික භහර්ගඹකට ම්ඵන්ධ විඹ යුතුඹ. 

     2ආ)  ඉවත i,ii,iii දේේදර දවන් භහර්ගර ඳශර තුරට කහණු දේවෝ දේන් අලයතහඹක් 
දවහ දේන් කර ඉඩකඩ ඇතුර් දේනොවිඹ යුතු අතය කහණු වහ අදේනකු් 

අලයතහඹන් ඉඩදේභන් දේන්කය රඵහදිඹ යුතුඹ.  

    2ඇ)  ඹම් ඉඩම් අනුදේඵදුභක් සිදු කිරීදේම්දී එභ ඉඩම් කළඵලි වහ ප්රදේේලඹ ඳඹන ප්රධහන 

ප්රදේේල භහර්ගදේේ ඳශර මිටර් 9 ක් න අසථහදේේදී එභ මිටර් 9 ප්රධහන ප්රදේේල  

භහර්ගඹ කළඵලි ංයහ අනු මිටර් 6 දක්හ ඳභෙක් අඩු කශ වළකි වු්, එභ මිටර් 

6 ප්රදේේල භහර්ගඹ ඳශර තදුයට් අඩු කිරීභකින් දේතොය ඒකහකහරී ඳශරකින් යුතු 

ඳ්හගත යුතුඹ. 

2ඈ) පිඹළවි දේකශයක් ි ත වීථිඹක දේකශයට ඹහන ෆභ බිම් කට්ටිඹක්භ දේවෝ 

ංර්ධන සථහනඹකටභ 3 න උඳදේ්තෙදේේ 2ආ) ආකිතිදේේ වන් ඳශරට ඩහ 

අඩු ඉදිරිඳක් තිබිඹ වළකිඹ.  එදේව් එි  වීථි දේර්හට රම්බක ඳශලින් මීටර් 3.0 

කට දේනොඅඩු ඉදිරිඳක් තිබිඹ යුතුඹ. 

2ඉ) දේඹෝිවත අනුදේඵදුභ දවහ ප්රදේේල භහර්ගඹ දේඳොදු විථිඹක් දේනොන අසථහක ඉවත 2අ) 

දේේදදේේ දවන් පියවිතයඹන් රට අනුකුර දේනොන ආකහයදේේ අනුදේඵදුම් දවහ 

අය රඵහදිඹ දේනොවළක.  
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

2ඊ) දේඹෝිවත අනුදේඵදුභ දවහ ප්රදේේල භහර්ගඹ දේඳොදු විථීඹක් න අසථහක භහර්ගදේේ 

අභ ඳශර මිටය 7 ක් විඹ යුතුඹ. එළනි දේඳොදු විථීඹක ඳශර මිටර් 7ක් දේනොභළති 

අසථහක ප්රදේේල භහර්ගදේේ ඳශර මිටර් 7ක් දක්හ ඳශ්ත කිරිභට අලය භුමිඹ 

ප්රභහෙඹ අදහර ඉඩම් දේකොටසින් දේන් කය ගළනිදේභන් අනතුරු අනුදේඵදුභ දවහ 

අය රඵහදිභ අධීකහරිඹ විසින් රකහ ඵළලිඹ වළක.  

ඳදිංචිට පිණිස 

ලනොවන බිම් 

කට්ටි සහ 

ප්රලේය භර්ග 

8. 2අ)  ඳශලින් මීටර් 9.0 කට අඩු භහර්ගඹකට ඹහ ඇති ංර්ධන සථහනඹක් දේවෝ බිම් 
කට්ටිඹක් දේභභ නිදේඹෝගදේඹි  2ආ) ව 2ඇ) ඹටදේ් නිඹභ කයනු රළඵ ඇති 

ආකහයදේඹන් වළය, ඳදිංචිඹ පිණි දේනොන ඳහවිච්චිඹ වහ ඹම් දේගොඩනළගි්තරක් 

ඉදිකිරීභ වහ ප්රදේඹෝජනඹට දේනොගත යුතුඹ. 

     2ආ) ඳදිංචිඹ පිණි දේනොන ඳහවිච්චිඹ අයමුණු කයග් දේගොඩනළගිලි වහ න බිම් කට්ටි 

එකක් දේවෝ ළඩි ගෙනක් වහ ඇති වීථිඹකට 3 න උඳදේ්තනදේේ  ආකිතිදේේ 

විසතය කයන පිරිවිතයඹට වහ අනුකරවීභට ඹට් ඳශලින් මීටර් 09 කට අඩු 

ප්රදේේල භහර්ගඹකට අය දිඹ වළකිඹ. 

    2ඇ)   ඳශලින් මිටර් 9 කට අඩු දේඳොදු විථිඹකට ඹහ ඇති ංර්ධන සථහනඹක් දේවෝ බිම් 

කට්ටිඹක් දේන්හසික දේනොන බහවිතඹ දවහ ඹම් දේගොඩනළගි්තරක් ඉදිකිරිදේම්දි 

භහර්ගදේේ අභ ඳශර මිටර් 7 ක් දවහ අලය ඉඩ ප්රභහෙඹ අදහර ඉඩම් දේකොටසින් 

දේන් කිරිභට ඹට් ංර්ධන  කහර්ඹඹ දවහ අය දීභ අධිකහරිඹ විසින් රකහ 

ඵළලිඹ වළක.  

     

හරවුම්  ව රවුම් 

හ විවෘ  ඉඩකඩ 

9. 9. 2අ)  මීටර් 9 කට අඩු ඳශලින් වහ දිග මීටර් 30 ට ළඩි ෆභ වීථිඹකටභ විලසකම්බඹ මීටර් 9 

කට දේනොඅඩු  ටයවුභක් දේවෝ ඩහ දේඹෝගය ඳරිදි වීථිදේේ පිඹළවි අග සිට අන් මීටර් 

30 තුශ අධිකහරිඹට පිළිගත වළකි දේන් ආකහයඹක හවන වළයවීභට ඉඩක් ළරසිඹ 

යුතුඹ. 

 

   2ආ)  ඳශලින් මීටර් 9 කට දේනොඅඩු පිඹළවි අග භහර්ගඹකට ඹහ පිි ටි ඳදිංචිඹ පිණි දේනොන 

කටයුතුරදී විලසකම්බඹ මීටර් 15 කින් යු් වළයවුම් ටයවුභක් දේවෝ පිළිගත වළකි 

දේන් ආකහයඹක හවන වළයවීභට ඉඩක් ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

 

ප්රජ  විලනෝදංය 

හ එළිභහන් 

ප්රලටෝජනට සහ 

ඉඩකඩ ලවන් 

කිරීභ 

 

 10.2අ)  උඳ දේඵදීභට බහජනඹ කශයුතු ඉඩම් දේකොට දේවෝ ංර්ධන සථහනඹ   
විලහර්දේඹන් දේවක්ටඹහර් 1 ඉක්භන්දේන් නම්, වීථි ව කහණු අ්වළය දළම ඳසු 

ඉඩදේභන් සිඹඹට දවඹකට දේනොඅඩු ප්රභහෙඹක් ඳවත දළක්දේනදේේ සුදුසු 

සථහනඹන්ි  ප්රජහ විදේනෝදහංල වහ එළිභවන් ප්රදේශල දේර  ප්රදේඹෝජනඹ වහ 

දේන් කශ යුතුඹ. 

i. එදේේ දේන් කයන රද ඉඩකඩ සිඹළු ගහසතුලින් දේතොය අධිකහරිඹ දේත 
ඳයනු රළබිඹ යුතුඹ. 

ii. අධිකහරිදේේ අදවස විභහ එඵඳු ඉඩකඩ ංර්ධනඹ දේකොට ඳ්හදේගන 
ඹහභට ඳදිංචිකරුන් දේඳොශමහ ංර්ධකඹහ විසින් ක්රභදේේදඹක් වහ මරය 
විධිවිධහන ළරසිඹ යුතුඹ. 

iii. එදේේ දේන් කයනු රඵන ඉඩකඩ අනුභත දේනොන දේන් කහර්ඹඹකට 
දේඹොදනු රඵන්දේන් නම් නීතිඹ ඹටදේ් යදකට යදකරුකු න අතය, 
යදකරු කයනු රළබීදේභන් ඳසු නීතිදේේ 1982  අංක 04 දයෙ ඳනදේ් 2821)  
න ගන්තිඹ ඹටදේ් දඞුම් රළබිඹ වළකිඹ. 

iv. හණිජ වහ කර්භහන්ත වහ න ඉඩම් අනුදේඵදුභකදී, අනුදේඵදුම් අභ ඉඩම් 
දේකොට ර්ග මීටර් 2024 2ඳර්. 80) කට දේනොඅඩු නම් ව සිඹළුභ භහර්ගර 
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ඳශර මීටර් 09 කට දේනොඅඩු නම් විිත ප්රදේශල බහවිතඹ වහ ඉඩම්ලින් 
10%  ක්  දේන් කිරීභකින් දේතොය අනුදේඵදීම් කශ වළකිඹ.  එදේතකුදු වු් 
ඕනෆභ ඉඩම් දේකොටක ළඩිදුයට් අනුදේඵදුම් සිදුන අසථහරදී 
ංර්ධකඹහ විසින් ; 
(1) එදේේ අනුදේඵදුම් කයන ඉඩදේම් 10% ක ප්රභහෙඹ දේන් කිරීභ දේවෝ 

 

 (2) එදේේ අනුදේඵදුම් කයන රද ඉඩදේම් 10% ක ප්රභහෙදේේ දේශදේඳොර 

ටිනහකභ අදහශ ඳශහ් ඳහරන ආඹතනදේඹි  තළන්ඳ් කිරීභ දේවෝ ඹන 

දේකොන්දේශසිඹට ඹට් අනුදේඵදුම් කශ වළකිඹ. 
 

v. හඹ වහ ව ඉඩම් අතුරු දේඵදීම්රදී අතුරු දේඵදීභක අභ ඉඩම් ප්රභහෙඹ 
ර්ග මීටර් 1,012 2ඳර්චස 40) කට අඩු දේනොදේේ නම් ව එක් ඉඩම් දේකොටක 
ඉදිදේකදේයන නිහ ඒකක ංයහ දේදකකට සීභහන ඳරිදි ංර්ධන 
කහර්ඹඹ සීභහ දේකොට තිදේේ නම්, එළිභවන් ප්රදේශල ලදේඹන් ඳහවිච්චි කිරීභ 
වහ ඉඩදේම් සිඹඹට 10 ක ප්රභහෙඹක් දේන් දේනොදේකොට, ඒ ඉඩදේම් අතුරු 
දේඵදීම් කශ වළකි නමු්, ඒ අතුරු දේඵදීභර තදුයට් අතුරු දේඵදීම් කයනු 
රඵන දේවෝ එක් ඉඩම් දේකොටක නිහ ඒකක දේදකකට ළඩිදේඹන් ඉදිකයනු 
රඵන දේවෝ අසථහකදී එදේේ අතුරු දේඵදීභ කයනු රඵන දේවෝ ංර්ධනඹ 
කයනු රඵන ඉඩදේම් දේශ අගදේඹන් සිඹඹට 10 ක් ඒ ංර්ධනකරු විසින් 
අදහශ ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ දේත තළන්ඳ් කශ යුතුඹ. 

vi. අතුරු දේඵදීභට දේඹෝිවත ඉඩභ, විරක්, දේඳොදු ක්රීඩහපිටිඹක් ළනි දේඳොදු විිත 
ප්රදේශලඹක සිට කිදේරෝමීටර් 0.5 ක් තුශ පිි ටහ ඇ්තහවද, එභ විිත ප්රදේශලඹ 
ර්ග මීටර් 4,047 2අක්කය එක) කට ඩහ විලහර්ඹ ඇ්තහවද 
අසථහකදී, එභ ඉඩදේම් එළිභවන් ප්රදේශලඹක් දේබෞතිකභ දේන් කිරීභ 
දේනුට,  එළිභවන් ප්රදේශල අලයතහ වහ ව භමිබහගදේේ දේශ අගඹ 
අදහශ ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ දේත තළන්ඳ් කශයුතු ඵට ංර්ධනකරුට 
අධිකහරිඹ විසින් නිඹභ කයනු රළබුදේවෝ,  ඔහු විසින් ඒ දේශ අගඹ ඒ 
ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ දේත තළන්ඳ් කශයුතුඹ.  

 

 vii. අනුදේඵදීභකදී විිත ප්රදේශල අලයතහඹ ර්ග මීටර් 300 කට          2ඳර්. 
12) දේනොළඩි න්දේන් නම් දේවෝ ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ විසින් නහගරික 
ංර්ධන අධිකහරිදේේ අනුභළතිඹ ි ත එදේේ කිරීභට ංර්ධකඹහට ඳශහ් 
ඳහරන ආඹතනඹ නිඹභ කයන්දේන් නම්, දේබෞතික ලදේඹන් විිත ප්රදේශලඹ 
ඳඹහදීභ දේනුට අනුදේඵදීභ වහ අලය න විිත ප්රදේශල ඉඩදේම් ර්ග 
ප්රභහෙදේේ දේශඳර අගඹ අදහශ ඳශහ් ඳහරන ආඹතනදේේ තළන්ඳ් කශ 
යුතුඹ. 

viii. අනය ඉඩම්  අනුදේඵදුභකදී 10% 2සිඹඹට දවඹ) විිත ප්රදේශල දේන් 
දේනොකිරීභ අනුභත දේනොකිරීභට දේවේතුව අසථහකදී ඉඩම් දේකොටදේේ 10% 
දේශදේඳොර අගඹ අදහශ ඳශහ් ඳහරන ආඹතනදේේ තළන්ඳ් කිරීභ දේවෝ 
එදේේ ංර්ධනඹ කයනු රළබ දේවෝ අනුදේඵදුම් කයනු රළබ ඉඩම් දේකොටසින් 
10% ක් දේන් කිරීභට ඹට් තනි ඉඩම් දේකොටස ංර්ධනඹ කිරීභට දේවෝ 
තදුයට් අනුදේඵදුම් කිරීභට අය දිඹ වළකිඹ. 
 

 (ආ)  ප්රජහ වහ විදේනෝද කටයුතු වහ දේඳොදු එළිභවන්  ප්රදේශල දේර ළරක විට, එභ දේන්කයන 
රද  දේඳොදු එළිභවන්  ප්රදේශලදේඹන් උඳරිභ 40% ක බිම් කළඵලි ආයෙඹක් ව මීටර් 5 

ක උඳරිභ උකට ඹට්  ගිවසත  ක්රීඩහගහයඹක්,  පිි නුම් තටහකඹක්, ක්රීඩහ වහ 

විදේනෝද කටයුතු වහ අදහශ න ඕනෆභ බහවිතහක් දේඹොදහගත වළකි දේේ. 
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වීථි ලකොන් රවුම් 

කිරීභ 

11. අධිකහරිඹ අන් ආකහයඹකින් විධහනඹ කය දේනොභළති නම්, බිම් කට්ටි කිරීදේම්දී සිදු කයනු 
රඵන භහර්ග භංන්ධි ඇති කිරීදේම්දී භහර්ග දේේදන රක්දේේ සිට සඳර්ලක දිග භඟ 
කහකහය දේවෝ ඇශ සිටින දේේ, කදේේ ප්රභහෙඹ ඳහදේර් ඳශලින් අඩක් න දේේ භහ. ම් 
කස කිරීභට අධිකහරිඹ විසින් විධහනඹ කශ යුතුඹ. 
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                                  3.3  ලගොඩනගිලි ඉදිකිරීභ සම්ඵන්ධ ලරගුලසි 

 

  

අනුභතිට සහ 

සලසුම් ඉදිරිඳත් 

කිරීභ 

12. දේගොඩනළගිලි ඉදිකිරීභ වහ අනුභළතිඹ රඵහගළනීභ පිණි ළරසුම් ඉදිරිඳ් කිරීභ. 
 

2අ)  නීතිදේේ 8 එ ගන්තිඹ ඹටදේ් ඹම් ංර්ධන කටයු්තක නියතවීභ වහ ංර්ධන 

අයඳත්රඹක් රඵහගළනීභට කයනු රඵන ෆභ අඹදුම්ඳතක්භ 1 න උඳදේ්තනදේේ 

වන් “ඇ” ආකිති ඳත්රඹ භගින් අධිකහරිඹ දේත ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ.  දේභඹ 
අන්තර්ජහර ඳවසුකම් වයවහ ඳවත දේේ අඩවිඹ ඔසදේේ අඹදුම් කශ වළක.   

      www.uda.gov.lk  

2ආ)  අදහශ ගහසතු 2 න උඳදේ්තනඹට අනුකර දේගවිඹ යුතුඹ. 

 

ලගොඩනගිලි 

සලසුම් 

 

13. 2අ) නීතිදේේ  8 2එ) ගන්තිඹ ඹටදේ් ඉදිරිඳ් කයනු රඵන ෆභ ළරළසභක්භ; 
2i) සිඹළු ළරසුම් 5 න උඳදේ්තෙදේේ ඳරිදි අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්දේතකු විසින් 

පිළිදේඹර දේකොට අ්න්කය තළබිඹ යුතුඹ.  

2ii) ඉඩදේම් දේවෝ සථහනදේේ අ. තිකරු විසින් දේවෝ අ. තිකරු විසින් ඵරඹ ඳයනු රළබ 
ඹම් පුශගරඹකු විසින් අ්න් කයනු රළඵ තිබිඹ යුතුඹ. 

2iii) පිටඳ් 5 කින් ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ.   අනුභත කිරීදේභන් ඳසු අඹදුම්කරුට පිටඳ් 2 
ක් රඵහදිඹ යුතු අතය, නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ ව ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ 

දේත  එක් පිටඳතක් දේඹොමු කශ යුතුඹ.   

            2iv) ළරළසභ ජහතයන්තය “ඒ” දේ්රේණිදේේ ම්භත දේභරික් ප්රභහෙදේේ   ඳත්රිකහර කස 
දේකොට තිබිඹ යුතුඹ. 

           2v)   ළරළසභ අදහශන දේගොඩනළගි්තර දේවෝ ඳරි්රඹ ංර්ධනඹ කයනු රඵන  
ඳයභහර්ථඹ විසතය දේකදේයන ප්රකහලඹක් භඟ විඹ යුතුඹ. 

            2vi)  දේගොඩනළගි්තර පිි ටහ ඇති දේවෝ දේඹෝිවත දේගොඩනළගි්තර පිි ටුවීභට ඹන දේවෝ 
දේගොඩනළගි්තදේ්ත ළඩ කයදේගන ඹනු රඵන ඳරි්රඹට අදහශ අනුභත කශ 

මිනුම්දේදෝරු ළරළසදේම් පිටඳතක් භඟ  ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ. 

     2ආ) අලය දේේ ඹළ.  අධිකහරිඹ විසින් රකහ ඵරනු රළබුදේවෝ මීට ම්ඵන්ධ අතිදේර්ක 

ළරසුම් කට්ටර දේවෝ ඩහ පුළු්ත විසතය පිරිවිතය නළතදේවෝ ම්ඵන්ධිත දේන් 

විසතය දේවෝ දේන් දේ්තන ඉදිරිඳ් කයන දේර අධිකහරිඹ විසින් නිඹභ කයනු 

රළබිඹ වළක. 

    2ඇ) ඉඩභ තුර ංර්ධනඹන් සිදු කිරීදේම්දී ඉඩභ අනුභත කශ පිඹුදේර් පිටඳතක්, දේගොඩනළගිලි 
ළරළසදේභි  අනුභත පිටඳතක් ළඩ භමිදේඹි  ප්රදර්ලනඹ කශයුතු අතය, අලය 

අසථහන්ි දී  අධිකහරිදේේ ඵරඹර් නිරධහරීන් වට ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ. 

සලසුම්වල 

ඳරිභණට 

14. නීතිදේේ 8 2එ) ගන්තිඹ අනු සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහ 25 න උඳදේ්තෙඹ)  විසින් 
අ්න් කයනු රළඵ ඉදිරිඳ් කය ඇති සිඹළු ළරසුම් ඳවත වන් ඳරිභහෙඹ අනු ඇ 
ඳවත වන් කරුණු අඩංගු කශ යුතුඹ. 
2අ)  දේගොඩනළගිලි තළනුම්ඳදේශි  පිි ටීභ දළක්වීභට ප්රභහේ ඳරිදි වහ්ඳ ප්රදේශලදේේ 

දශ ළරළසභක් 

2ආ)   ංර්ධන සථහනඹ ළරළසභ 1:1000 

http://www.uda.gov.lk/
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2ඇ)  දේගොඩනළගි්තරක ළරළසභ - 1:100 අලය ම්භත ප්රභහෙදේේ කඩදහසිඹක ඇීමභට 

දේනොවළකි තයම් දේගොඩනළගි්තදේ්ත ප්රභහෙඹ විලහර න අසථහරදී 1:200 ඩහ 

කුඩහ දේනොන ඳරිභහෙඹකට පිළිදේඹර කයන රද ළරළසභක් පිළිගළනීභට 

අධිකහරිඹට වළකිඹහ ඇත.  

 

සංවර්ධන 

සථනට 

සලසුම්වල හ   

ලගබිම් 

සලසුම්වල 

අඩංගු විට යුතු 

විස ර 

 

15. දේගොඩනළගිලි ංර්ධනඹක් වහ ඉදිරිඳ් කයනු රඵන ළරළසභකට ඳවත වන් විසතය 

පිළිග් ර්ෙ වහ ංදේක්ත බහවිතහ කයමින් අඩංගු විඹ යුතුඹ. 

       2අ) ඳවත වන් විසතය දළක්දේන තළනුම්දේඳොර ළරළසභ දේවෝ බිම් දේකොටස දේන් කිරීදේම් 
ළරළසභ 

I. බිම් කට්ටිදේේද දේගොඩනළගි්තර දේවෝ දේගොඩනළගිලි කහර්ඹඹ කයදේගන ඹනු රඵන සථහනඹ 
ව බිම් කට්ටිදේේ භහ. ම් අතය දුදේයි  අංකිත ඳරිභහෙඹන්ද ඇතුශ්, බිම් කට්ටිදේඹි  
ව තළනුම්දේඳොදේශි  පිි ටීභ දළක්වීභ වහ අක්හංල, දේශලහංල ි ත ණ්ඩහංක 

තරඹන් රඵහදීභ 2GPS-WGS-1984) ඉදිකිරීභට ඹන දේවෝ කයදේගන ඹනු රඵන 
දේගොඩනළගිලි කහර්ඹඹන්ි  ප්රභහෙඹ, 2ඳළවළදිලි සීභහ රකුණු දේකොට) 

II. ළරළසදේම් ඳරිභහෙඹ, උතුරු දිලහ ව ඹහඵද බිම් කට්ටිර දේවෝ     දේගොඩනළගිලිර 
ඳරි්ර අංක 

III. ංර්ධන සථහනඹට ඇති ප්රදේේල භහර්ග 
IV. දේභභ ළරළසදේභන් වඳුනහදේගන ඇති දේඹෝිවත භහර්ග සීභහ, දේගොඩනළගිලි දේර්හ, ඹම් 

ඳහයක් පුළු්ත කිරීදේම් දේර්හක් ව දේේහ ඳහයක් වහ න ඹම් බිභක් දේවෝ ඉඩභක් 
කස කිරීදේභන් ඳසු ඳටුභගක් දේවෝ ජරම්ඳහදන ංචිතඹක්, යක්ෂිතඹන් ව 
අභහතයයඹහ විසින් අනුභත කශ අදහශ ංර්ධන ළරළසභක දේඳන්නු රළබිඹ වළකි 
දේවෝ ඳශහ් ඳහරන ආඹතනදේේ ඹම් වීථි දේර්හ ළරසුම්ර දේඳන්නු රළබිඹ වළකි 
දේන් විසතය  

V. ඳ්නහ සිඹළු කහණු, ජර භහර්ග, ඳ්තදේදෝරු භහර්ග, භනුර්ත ළට්ත, රැවුම් ඵළමි, 
බිම් කට්ටිඹ භත දේවෝ ඹහඵද බිම් කට්ටි භත ඇති ඵෆවුම් ව කහණු, ගිනිදිඹමු ව 
දේගොඩනළගිලි  දේවෝ දේගොඩනළගිලි ළඩ කයනු රඵන සථහන අතය දුදේයි  අංකිත 
ඳරිභහෙඹන් ඇතුශ් ඳ්නහ ඳහය පිි ටි ආන්නතභ දුය. 

VI. ඉඩභ ජරඹට ඹටන්දේන් නම්, හරිභහර්ග දේදඳහර්තදේම්න්තු, ශ්රී රංකහ ඉඩම් 
දේගොඩකිරීදේම් වහ ංර්ධනඹ කිරීදේම් ංසථහ දේවෝ දේනඹම් අධිකහරිඹක් විසින් 
හර්තහ කය ඇති දේගොඩනළගිලි බිදේම් ඉවශතභ ගංතුය භට්ටභ. 

VII. අංලක 45 ට ඩහ ප්රඳහතහකහය වහ උසින් මීටර් එකවභහය ඉක්භන ඵෆවුම්    විදේලේදේඹන් 
වන් කයමින් බිදේභි ් ඹහඵද ඳහයර ව   ඉඩම්ර් ඳතින සිඹළු දේභෝච්ඡඹන් 
ව සථහනීඹ භට්ටම්. 

VIII. අළු් ඵෆවුභක දේවෝ ඉවුයක ඹම් ඉදිකිරීභක් ව ඵෆවුභ දේවෝ ඉවුය එඵඳු ඳ්නහ 
තළනුම්දේඳොරකට ඇති ඵෆවුභට දේවෝ ඉවුයට ඩහ ඉවශ දේවෝ ප්රඳහතහකහය නම්, එභ 
ඵෆවුභ දේවෝ කණ්ඩිඹ සථහය කිරීභ වහ න රැවුම් ඵළම්භක් දේවෝ දේන් 
ඉදිකිරීභක් ළඳයීභ. 

IX. දේභි  දේකොන්දේශසි පිළිග් ඳහංශු ඉංිවදේන්රුකුදේේ හර්තහදේේ නිලසචඹ කය ඇති ඳරිදි 
දේවෝ අධිකහරිඹ නිලසචිත දක්හ ඇති ඳරිදි අලය පිටන් ි ත අනුභළතිඹ වහ 
ඵළම්දේම් දේවෝ ඉදිකිරීදේම් ළරසුම් ඳසු ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ. 

X. ඹම් දේඹෝිවත භතුපිට දේවෝ ඹම් කහණුක් ව එි  ඳ්නහ කහණුකට දේවෝ ජර 
භහර්ගඹකට ම්ඵන්ධන විසතය භඟ 

XI. ඹම් දේඹෝිවත ඳ්තදේදෝරු භහර්ගඹක්, භනු රක් ව ඒහ ඳ්නහ ඳ්තදේදෝරු භහර්ගඹකට 
දේවෝ භනු රකට ම්ඵන්ධන ඒ ඒ සථහන 

XII. දේඹෝිවත භදර්ලන ළඩපිළිදේර 
XIII. දේඹෝිවත ංර්ධනඹ වහ න සිඹළු යථ ගහ්ත කිරීදේම් ළඩපිළිදේර ව 
XIV. දේඹෝිවත විදුලි, දුයකථන දේවෝ ගුන්විදුලි ම්දේප්රේෙ  භහර්ග ව ඒ එක් එක් භහර්ග 

ඳ්නහ ජහරඹට ම්ඵන්ධ න සථහන 
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ලගබිම් සලසභ 2ආ)  ඳවත වන් විසතය ඇතුශ් කයමින් වහ දක්මින් දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඒ ඒ තට්ටුදේේ භව්ත 

ළරළසභ ව එි  වරඹ 

i. තට්ටුදේේ එක් එක් දේකොට ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන කහර්ඹඹ ගළන දක්න 
ඳළවළදිලි ප්රකහලඹක්. 

ii. දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ දේගොඩනළගිලි ළඩර බි්ති, උඩු වළටුභ වහ භව්ත වහ 
දේඹොදහගනු රඵන ද්රයර ර්ගඹ ව එභ භව්ත ඇතුළු දළරීභට නිඹමිත අය 
දිඹ වළකි උඳරිභ ජීවී ඵය 

 iii. දේගොඩනළගි්තදේ්ත් එි  සිඹළු කහභය, භළදිරි, ඉසදේතෝේපු, තයේපු දේඳශ, ආලින්ද 
ව  පිඹසි දේටදේර්ඹන්ි  ඳරිභහෙඹන් ව ඒහදේේ බි්තිර වහ කුළුණුර 
ණනකභ ංයහලින්. 

iv. දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේගොඩනළගි්තර තුශ වහ ඒ අට පිි ටි හ ළිං ඳසු මිදු්ත, මිදු්ත 
ව එළිභවන් ඉඩකඩර නිර්බහධිත ප්රදේශලදේේ ඳරිභහෙඹ ංයහලින් ව 
දේගොඩනළගි්තදේ්ත පිටත බි්තිර සිට ඹහඵද භහර්ගර භධය දේර්හට ඇති දුය 
ව ඉඩභ තුශ වහ ඹහඵද පිි ටි ජරහඳවන යක්ෂිත. 

v. සිඹළු බි්ති, කණු වහ කුළුණු අතය ඉඩකදේඩි  ඳරිභහෙඹ ංයහලින්, 
vi. සිඹළු නීඳහයක්ක උඳහංග, හතර ව භව්ත  වඵකර පිි ටීභ ව ඒහ 

ජරහඳවන භහර්ගරට ම්ඵන්ධවීභ. 
vii. දේගොඩනළගි්තර තුශ දේවෝ ඒ ටහ පිි ටි භතුපිට සිඹළු ජරහඳවන භහර්ග ඒහදේේ 

ජරඹ ගරන දිහ ඊතර භගින් දක්මින්ද, ජරඹ නිකු් කයනු රඵන පිටමු 
කහණු ව එභ පිටමු කහණුර ප්රභහෙඹ 

viii. ගින්දේනන් දේේරීදේම් භහර්ග, ගිනි නිවීදේම් උඳකයෙ ළඳයුම් ව ඒහදේේ 
සථහඳනද ඇතුශ් දේගොඩනළගි්තර ම්ඵන්ධදේඹන් ගන්නහ රද ගිනි වට ගළනීභ 
ළශළක්වීදේම් ්රිඹහභහර්ග උස දේගොඩනළගි්තරක් න අසථහකදී දේඹොදනු රඵන 
අකුණු ආයක්ෙ ළඩපිළිදේර 

 ix. හයු භනඹ කශයුතු ඹන්ත්රහනුහරී ංහතනඹ රඵහදිඹ යුතු දේවෝ පීඩන 
ගළන්විඹ යුතු දේගොඩනළගි්තදේ්ත එක්  එක් තට්ටුදේේ ෆභ දේකොටක්භ ව 
හයුමීකයෙඹ කශයුතු දේකොටද, හයුමීකයෙඹ කිරීභ දේක්න්ද්රසථ 
ඳශධතිඹක භහර්ගඹකින්ද නළතදේවෝ මවගත ඒකකඹකින්ද ඹන ග 
දළක්දේන ඳළවළදිලි ප්රකහලඹකින්ද ව වළකි ෆභ අසථහකදීභ හයුමීකයෙ 
ඹන්ත්රර දේවෝ ඒකකර පිි ටීභ දේවෝ  පිි ටීම් භව්ත ළරළසදේම් දළක්විඹ යුතුඹ. 

x. හවන ගහ්ත කිරීදේම් ඉඩකඩ, ඵෆවුම් භං, තයේපු දේඳශ, නළතුම්, වදිසි අසථහ විදුලි 
ජනක, විදුලි ම්දේප්රේෙ  ආයක්ක කුටි ව අතයභළදි වහ ඊට උස දේන්හසික 
දේගොඩනළගිලි න අසථහරදී ගිව ඳරිදේබෝජන ද්ර ඉන්ධන හයු දේක්න්ද්රසථ 
ටළංකිඹ ආදිදේේ පිි ටීභ. 

xi. වහධිඳතය දේශඳශක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට 1973 අංක 11 දයෙ ඵශධ නිහ 
අ. තිඹ පිළිඵ නීතිඹට  ව එි  ංදේලෝධනඹන්ට අනුකර  විඹ යුතු අතය,  
සිඹළු ළරසුම් අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තන් විසින් කස කය අ්න් තළබිඹ 
යුතුඹ. 

xii. අධිකහරිඹට අලය ඳරිදි නිඹභ කයනු රළබ ඳරිදි කුණු කර ඵළවළය කිරීදේම් 
සථහනර පිි ටීභ. 

හරසකඩ 2ඇ)     ඹහඵද බිභ ව ප්රදේේල භහර්ගඹ පිි ටි ආකහයඹ ඳළවළදිලි රකුණු කයමින් ව ඳවත 

වන් විසතය දක්මින් කස කයන රද දේගොඩනළගි්තදේ්ත වයස, ආඹත ව 

දේන් දේේදන ඇීමභ.   

i. දේඹොදහගනු රඵන ද්රයදේේ ර්ගඹ ව සිඹළු බි්ති, භව්ත, වර, සීලිභ, 
අ්තිහයම්, ඵහ්තක ඇතුළු කහණු ව දේඳයළසුම්ර ණනකභ ව 
දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේන් ම්ඵහධිත දේකොටස 

ii. ඳ්නහ බිම් භට්ටභ ව භට්ටම්ද දේගොඩනළගිලි තළනුම්දේඳොර උස කශයුතු 
දේවෝ ඳව් කශයුතු නම්, අළු් බිම් භට්ටභ දේවෝ භට්ටම් සිඹළු ඹහඵද   
ඉඩම්ර දේවෝ දේගොඩනළගිලිර සථහයබහඹට දේකදේේ ඵරඳහන්දේන්ද ඹන්න 
පිළිඵ  ඳළවළදිලි ප්රකහල ව ඒහ ආයක්හ කිරීභට ගනු රළබ පිඹයද, 
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iii. උසින් මීටර් එකවභහය ඉක්භන සථහනදේේ තිදේඵන දේවෝ ඊට අලය න 
රැවුම්  ඵළම්දේම් දේවෝ ඵෆවුම්ර සිට දේඹෝිවත දේගොඩනළගි්තරට, එි  බිම් 
කට්ටි භහ. ම්රට ඇති දුදේයි  ඳරිභහෙඹන් ංයහලින් ව රැවුම් ඵළම්දේම් 
ව ඵෆවුදේම් සිට මීටර් දවඹක් ඇතුශත එනම් ඊට කිට්ටුතභ ඹහඵද ඉඩදේම් 
පිි ටි දේගොඩනළගිලි 

iv. ඳ්නහ බිභට හදේේක් දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේදොය්ත, ජදේන්ත දේවෝ 
ංහතන විය එක් එක් තට්ටුදේේ උ, සීලිදේම් උ, බිම් භවදේ්ත භට්ටභ දේවෝ 
භට්ටම්, පිඹභං භට්ටභ දේවෝ භට්ටම්ර ඳරිභහෙඹන් ංයහලින් ව එි  
වීථි භට්ටභ ව භට්ටම් ව බිම් කට්ටි භහ. ම් ව දේගොඩනළගි්තදේ්ත පිටත 
බි්ති අතය ඳයතය දුයද, 

ආලරෝඳන     2ඈ)  ඳවත වන් විසතය දක්මින්  දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඉදිරි, පිටුඳ ව ඳළති ආදේයෝඳනඹ 

i. ඳරිභහෙඹන් ංයහලින්  දක්මින් දේගොඩනළගි්තදේ්ත සිඹළු ඵහි ය බි්ති, 
ඵහි ය කුළුණු,  තහේඳ ව දේදොය්තද, ජදේන්ත  දේවෝ ංහතන විය,  භවර 
ආයෙ ඵළ්තකනි ව වරද, අධිකහරිඹ විසින් නිඹභ කයන රද ඳරිදි ඵහි ය 
කුළුණු, තහේඳ, විය  වර ආයෙ, ඵළ්තකනි ව වර ඉදිකිරීදේම්දී 
දේඹොදහගනු  රළබ ද්රයර ර්ගඹද, 

ii. ඳ්නහ ෆභ ඹහඵද දේගොඩනළගි්තරකභ උ, බිම් භට්ටම්, ඵහි ය බි්ති, 
දේදොය්ත, ජදේන්ත, වර ව දේන් ඵහි ය වහ දියභහන රක්ෙද 
දක්මින් ව ඒහ නිර්භහෙඹ කිරීභ වහ දේඹොදහගනු රළබ ද්රයර ර්ගඹද, 
අධිකහරිඹ විසින් විසතය භහර්දේගෝඳදේශල ළඳ. ඹ යුතු විදේලේ සථහනද දක්හ 
එභ දේගොඩනළගිලිර අර්ධ   ආදේයෝඳන ව ආදේයෝඳනද, 

iii. දේගොඩනළගි්තදේ්ත ෆභ ඹහඵද පිඹභගකභ, ආලින්ද භගකභ වීථි ව බිම් 
භට්ටම්ද ව පිඹභදේගි , ආලින්ද භදේගි  වීථිදේේ ව බිදේභි  දේඹෝිවත 
ේ යතිරඳක බි්තිි  භට්ටම් 
             

පුයහවිදයහ 

දේගොඩනළගිලි 

දවහ ළරසුම් 

16   10 න උඳදේ්තෙදේේ දක්හ ඇති ඳරිදි ංයක්ෙඹ දවහ රළ. සතු ගත දේකොට ඇති 

දේගොඩනළගි්තරක, දේනස කිරිම්, ළඩිදියුණු කිරිම් දේවෝ අළු්ළඩිඹහ කිරිභක් න්දේන් 
නම් පුයහවිදයහ දේදඳහර්තදේම්න්තු / දේරෝක උරුභ ංයක්ෙ කමිටු නිර්දේශලඹ භග 

ඳවත දවන් කරුණු ඇතුශ් ම්පුර්ෙ හර්තහක් අධීකහරිඹ විසින් ඉ්තරහ සිටිනු 

රළබිඹ වළකිඹ.  

I. අ්තිහයභ, බි්ති, වර, සිවිලිභ, දේගබිභ, දේදොය්ත ව ජදේන්ර දවහ දේඹොදහගනු රඵන 
ඉදිකිරිම් ද්රය ව නීඳහයක්ක ව ජරහඳවනඹ දේඹදේදන ආකහයඹ 

II. දේඳදදේර්රුභඹ , දළභඹ දේවෝ දේරෝවභඹ වු සිඹළු විභුෙඹන් 
III. තීන්ත ර්ග වහ ර්ෙ ඇතුශ් බි්ති ආදේ්තඳනඹ පිළිඵද විසතය  
IV. ඳතින දේගොඩනළගි්තදේරි  සිඹළු දේකොටස/ ඒහදේේ මිනුම්, ආයම්බදේේදී ඒහ දේඹොදහ 

ගළනිභට අදවස කශ බහවිතඹ බි්ති ර ව කඳයහරුදේි  ණෙකභ, 
දේගොඩනළගි්තදේරි  අදින රද මිනුම් දේගොඩනළගි්තදේ්ත සිඹළු දේකොටස ර ඇතුශත වහ 
පිටත උ ව දේදොය ජදේන්ර ර මිනුම් 
 

එකතු කිරීම් හ 

ලවනස කිරීම් 

සහ වන 

සලසුම් 

 

17. ඹම් දේගොඩනළගිලි කහර්ඹඹක ඳ්නහ දේගොඩනළගි්තරක ප්රතිංසකයෙඹක් දේවෝ දේනස 
කිරීභක් දේවෝ ඊට ඹම් එක් කිරීභක් අඹ්න විටදී, නීතිඹ ඹටදේ් ඉදිරිඳ් කයනු රඵන 

එභ දේගොඩනළගිලි කහර්ඹඹන්ි  ළරළසභ දේවෝ ළරසුම් භඟ අධිකහරිඹ විසින් එදේේ කිරීභ 

අලය නම්, අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තකු තභහ එභ දේගොඩනළගි්තර ඳරීක්හ කශ ඵ්, 

තභ භතඹට අනු ප්රතිංසකයෙ දේනස කිරීම් දේවෝ එකතු කිරීම් නිහදේන් ඹම් 

ආකහයඹකින් ළඩිවිඹ වළකි දේවෝ දේනස විඹ වළකි ඵය දේවෝ ආතතීන් එභ දේගොඩනළගි්තරට 

දළරිඹ  වළකි ඵ ප්රකහල දේකදේයන නිඹමිත වතිකඹක් ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ.  
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වුහත්භක 

විස ර හ 

ගණනට කිරීම් 

18. 2අ) දේගොඩනළගිලි ළඩර විසතය යුවහ්භක ළරසුම් නිඹභ කයනු රළඵ ඇති ඳරිදි 
පිරිභළවුම් ගෙන් ඵළලීදේම් පිටඳතක් භඟ අධිකහරිඹට ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ. 

      2ආ) විසතය යුවහ්භක ළරසුම් ව පිරිභළවුම් ගෙන් ඵළලීම්, නීතිදේේ විධිවිධහනඹන්ට් 

දේභභ නිඹභඹන්ට් දේභන්භ දේගොඩනළගිලි නිර්භහෙඹට අදහශ දේනඹම් ලිඛිත 

නීතිඹකට් අනුකර කස කශයුතු අතය, එඹ විසතය යුවහ්භක ළරසුම් වහ 

පිරිභළවුම් ගෙන් ඵළලීභ පිළිදේර කශ අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහ විසින් අ්න් 

කයනු රළඵ  තිබිඹ යුතුඹ.  ඒ අතය එි  ඳවත වන් කරුණුද දළක්විඹ යුතුඹ. 

               2i)   එක් එක් භව්ත ඳශධතිඹ දේවෝ එි  දේකොටක් වහ ළරසුම් කයනු රළඵ ඇති 
ආදේයෝපිත බහයඹ 

               (ii)  කයන රද ඳහංශු ඳරීක්ෙර ප්රතිපර, ඳහංශු ධයණීඹ වළකිඹහ පිළිඵ 
ගෙනඹන් දේභන්භ ෆරීම් පිළිඵ ම්පර්ෙ විභර්ලන ව ඳදේි  විසතය. 

                 2iv)  ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන අ්තිහයම් ක්රභඹ දේවෝ ක්රභ 

                 2v) අදහශ න්දේන් නම්, ජම්ඵහය  ර්ගඹ, ජම්ඵහය ගළසීදේම් ක්රභඹ ව ජම්ඵහය 
ගළසීදේම්දී ඳහවිච්චිඹට ගනු රඵන ඹන්ත්ර සත්ර ර්ගඹ  

        2ඇ) අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහදේගන් 25 න උඳදේ්තෙඹ) රඵහග් වතිකඹක් 

ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ. 

 

වඩ ආරම්බ 

කිරීභ  ලඳරතුව 

අයිතිකරු  

ඳදිංචිකරු විසින් 

කළයුතු රජකරි 

19.  2අ)  ඹම් දේගොඩනළගිලි ළඩක් ආයම්බ කිරීභට දේවෝ කයදේගන ඹහභට නළතදේවෝ භහ 03 ක 

කහරඹකට අ්ි ටනු රළඵ ඇති ඹම් දේගොඩනළගිලි ළඩක් ඹළි ආයම්බ කිරීභට 

භ්දේතන්, ඳරි්රදේේ අ. තිකරු, ඳදිංචිකරු දේවෝ ංර්ධනකරු විසින්; 

                2i)  නීතිදේේ 8 එ ගන්තිඹ ඹටදේ් ඉදිරිඳ් කශයුතු දේගොඩනළගිලි ළඩර සිඹළු  
ළරසුම් අනුභත කයනු රළඵ ඇති ඵ්, එභ අනුභළතිඹ අසකය දේනොදේගන 

තභ් රංගු ඳතින ඵ දළන සිටීභ්, 

                2ii)  13 න නිඹභදේේ විධිවිධහනරට අනුකර දේගොඩනළගිලි ළඩර විසතයහ්භක 
වළටුම් ළරසුම් අධිකහරිඹට ඉදිරිඳ් කයනු රළඵ ඇති ඵට ගඵරහ 

ගළනීභ්, 

                2iii) දේගොඩනළගිලි ළඩ ආයම්බ කිරීදේම්, කයදේගන ඹහදේම් ව ඹළි ආයම්බ කිරීදේම් 
සකීඹ අභිප්රහඹ පිළිඵ දළන්වීභ අඩු තයමින් ් දිනකින් රඵහදීභ ව එභ 

දේගොඩනළගිලි ළඩ ආයම්බ  කිරීදේම්, කයදේගන ඹහදේම් දේවෝ ඹළි ආයම්බ 

කිරීදේම් අයඹ වහ අධිකහරිඹ දේත ඉ්තලුම් කිරීභ්, 

                2vi) දේගොඩනළගිලි ළඩ අධීක්ෙඹ කිරීභ වහ දේේදේේ දේඹොදනු රඵන දේවෝ නියත 
කයනු රඵන අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහ දේවෝ තළනළ්තන් විසින් ත් 

කහර්ඹඹ අනු, දේගොඩනළගිලි ළඩ 86 න නිඹභදේේ 2ඇ) දේේදඹ ප්රකහය 
අධීක්ෙඹ කයන ඵට සුපුරුදු ආකිති ඳත්රදේඹන් නිකු් කයන රද ලිඛිත 

නහථ කිරීභක් රළබීභ් අලයඹ. 

           2ආ)  දේභභ නිඹභඹ ඹටදේ් දිඹ යුතු නිදේේදනඹ ම්පර්ෙ එකක් විඹ යුතු අතය, එි  

කිසිඳු හදය විසතය දේවෝ දේතොයතුරු අඩංගු දේනොවිඹ යුතුඹ.  

           2ඇ) ඹම් දේගොඩනළගිලි ළරළසභක් අනුභත කිරීදේභන් ඳසු දේගොඩනළගි්තදේ්ත ළඩ ආයම්බ 

කිරීදේම්, කයදේගන ඹහදේම්, ඹලි ආයම්බ කිරීදේම්දී ඳවත වන් ආකහයඹට කටයුතු 

කශ යුතුඹ. 
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i. දේගොඩනළගි්තදේ්ත ළඩ ආයම්බ කයන දේේරහ විදේලේ අයඹක් 
රඵහදේගන දේනොභළ්දේ් නම්, උදේශ 6 -  7 දක්හ විඹ යුතුඹ. 

ii. ඹහඵද දේශඳශ ආයක්හ  කය ගළනීභ වහ ආයක්ෂිත ක්රභදේේදඹන් බහවිතහ 
කශ යුතුඹ. 

iii.  දේගොඩනළගිලි ද්රය ඳළටවීදේම්දී ඉන් ඉ් කිරීභ වහ දේගොඩනළගි්තර 
ඉදිකිරීදේම්දී ඇතින ලේදඹ වහ  දවි්තර අභ කිරීභ වහ අධිකහරිඹ 
විසින් ඳනනු රඵන දේකොන්දේශසිරට වහ භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ 
නිඹභ කයනු රඵන නිඹභඹන්ට අනුකර විඹ යුතුඹ. 

iv.  දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඉදිකිරීභ වහ දේඹොදහ ගනු රඵන හවන දේගොඩනළගිලි 
ද්රය ඒකයහය  කිරීභ  දේඳොදු ප්රදේේලඹන්ට වහ දේශඳශරට අි ය  දේනොන 
දේර කටයුතු කශ යුතුඹ. 

v. දේගොඩනළගිලි ඉදිකිරීදේම්දී අන්ධ බි්තිඹක්, ඹහඵද භහ. භකට ම්ඵන්ධ 
ඹම් ඉදිකිරීභක් සිදු කය.  නම්, එභ ඉදිකිරීදේම් සබහඹ භව්ත 2 ක් දේවෝ 
උ මීටර් 6 ක් ඉක්භන්දේන් නම්, ඹහඵද දේශඳශරට සිදුවිඹ වළකි වහනි 
ශක්හලීභ වහ වහනිපර්ෙ යක්ෙ වතිකදේඹි  පිටඳතක් 
දේගොඩනළගි්තදේ්ත ළඩ ඇයඹීභට ප්රථභ දේගොඩනළගි්තර අනුභත කයන රද 
ලිපිදේගොනුට අ. තිකරු විසින් රඵහදිඹ යුතුඹ.  

 

සලසුම්වල 

ඳහදිලි ඵව සහ 

ලගොඩනගිලි 

වඩවලදී ලටොද 

ගනු ලඵන 

ද්රවයවල පිරිවි ර 

 

20 2අ)    නීතිඹ ඹටදේ් ඉදිරිඳ් කයනු රඵන ෆභ ළරළසභක්භ ඳළවළදිලි ඇ මුද්රෙඹ දේකොට 

ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ.  ඳ්නහ දේගොඩනළගිලි කහර්ඹඹන්ට ම්ඵන්ධ පුළු්ත කිරීම් 

සිඹ්තර අදහශ ශි්තපීඹ ක්රභ ප්රදේඹෝජනඹට දේගන ඳළවළදිලි දළක්විඹ යුතු අතය, න 

දේගොඩනළගි්තරට දේකොටක් එකතු කිරීදේම්දී යතු ර්ෙදේඹන් ඇ දළක්විඹ යුතුඹ. 

ළරළසභ එක් ඒකකඹකට ඩහ ළඩින අසථහරදී එළනි ඒකක විවිධ ර්ෙ දේවෝ 

ංදේක්ත ප්රදේඹෝජනඹට දේගන ඒකකඹන් දේන් දේන් වඳුනහගත වළකි ඳරිදි දේඳන්විඹ 

යුතු අතය, ඒ එක් එක් ඒකකඹන්ට අඹ් ර්ග ප්රභහෙඹන් දළක්විඹ යුතුඹ.  

      2ආ) ඳ්නහ දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඉ් කශයුතු සිඹළු දේකොටස ළරසුම්ර කඩ ඉරි භගින් 

දේඳන්විඹ යුතුඹ. 

       2ඇ)  අධිකහරිඹට අලය න්දේන් නම්, නීතිඹ ඹටදේ් ඉදිරිඳ් කයනු රඵන ළරළසභ භඟ 

ළරසුම් ඉදිරිඳ් කයනු රඵන  දේගොඩනළගිලි ළඩරදී ප්රදේඹෝජනඹට ගන්නහ ව 

දේඹෝිවත ද්රයර පිරිවිතයද ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ 

 

බිම් කට්ටි 

ආවරණ සහ 

භහේ වර්ගපල 

අනුඳ ට 

21. 2අ) කිසිඹම් බිම් කට්ටිඹක බිම් කට්ටි ආයෙඹ එභ කට්ටිඹ අඹ්න කශහඳඹට අනු 
1.4 භගින් දළක්දේන කරහපිකයෙ දේයගුරහසි ර දක්හ ඇති අනුභත බිම් කට්ටි ආයෙඹ 
විඹ යුතුඹ.  
2ආ) ඹම් ංර්ධන කහර්ඹඹක් දවහ ඉ්තලුම් කයනු රඵන බිම් දේකොටට පිරිවිතයඹන් වහ 

එභ බිම් දේකොට අඹ්න කරහඳදේඹි  1.4 ඹටදේ් දක්හ ඇති කරහපිකයන දේයගුරහසි 

.......................භගින් දක්හ ඇති දේගොඩනළගිලි පිරිවිතය මිකයෙඹට ආදේශල කය බිම් 

දේකොටක ඉදිකිරිභට ඉඩ දිඹ වළකි උඳරිභ දේගබිම් ප්රභහෙඹ ගෙනඹ කයගත වළකිඹ.   

2ඇ) දේභි  2ආ) දේේදඹ ඹටදේ් ගෙනඹ කයනු රඵන ඉඩදිඹ වළකි උඳරිභ දේගබිම් ප්රභහෙඹ 

දේකදේේ වුද ඉදිකයනු රඵන  දේගොඩනළගි්තරක උඳරිභ උ ප්රභහෙඹ ශ අදහර බිම් කට්ටි 

අඹ් න කරහඳඹ අනු 1.4 භගින් දක්හ ඇති කශහපිකයන දේයගුරහසි ලින් දළක්දේන 

අනුභත උඳරිභ උ සීභහන්ට ඹටති විඹ යුතුඹ.  

2ඈ) කිසිඹම් දේගොඩනළගි්තරක ඉඩදේදනු රඵන උ ප්රභහෙඹට අභතය විදේලේ 

දේගොඩනළගිලි දේේහ එනම් දේගොඩනළගිලි භවදේරි  ඳරිඹ 10% දේනොඉක්භන විදුලි 

දේෝඳහන ඉඩකඩ , තයේපු දේඳර ආයෙ ඉඩකඩ , ජර ටළංකිඹ ආදිඹට අලය න 
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ඉඩකඩ දවහ අයදිඹ වළක.  

 

ලගොඩනගිලි 

අව  විවෘ  

ඉඩකඩ 

22. 2අ)   කය සථහනඹක දේවෝ පිි ටි බිම් කට්ටිඹක දේගොඩනළගීභට නිඹමිත ෆභ  
දේගොඩනළගි්තරකභ විිත අංගනඹක් දේවෝ ඉඩකඩක් දේගොඩනළගි්තර තුශ දේවෝ ඒ ටහ 
ළඳ. ඹ  යුතු අතය, එඹ ඳවත ඳරිදි විඹ යුතුඹ. 

ලගොඩනගිේලේ උස ඳති ඉඩ 

1. මීටර් 12 ට අඩු - 

2. මීටර් 12 – 30 අභඹ එක් ඳළ්තකින් මීටර් 3 ක් ව අදේනක් 

ඳළ්දේතන් මීටර් 1 

3. මීටර්30 ට ළඩි දේගොඩනළගි්තදේ්ත උදේන් 1/10 ක් දේවෝ මීටර්     9 ක් 

ඹන්දේනන් අඩු දුය දේදඳසින්භ තළබිඹ යුතුඹ. 
 

          2ආ)  දේගොඩනළගි්තරට ඇතුළුවීභ, එඹ නඩ්තු කිරීභ දේවෝ එඹ ඹහඵද දේගොඩනළගිලිලින් 

දේන් කිරීදේම් ඳයභහර්ථදේඹන් ඳළ්තක විිත ඉඩකඩක් ළරසීභට අදවස කයනු 

රළබ දේගොඩනළගි්තරක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට, එභ විිත ඉඩකඩ කය 

අසථහක් ඳශලින් මීටර් 1.0 කට දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ. 

 

ආලලෝකට හ 

සංව නට 

සඳටන විවර 

23. ෆභ දේගොඩනළගි්තරකභ ; 
         2අ) වීදුරු තවඩු දේඹද ජදේන්ත, වර, කවුළු, හ කවුළු, දේදොය්ත දේවෝ දේන් අනුභත 

සබහවික ආදේරෝක ම්දේප්රේෙ භගින් සබහවික ආදේරෝකඹද, 

         2ආ) ජදේන්ත, වර කවුළු, හ කවුළු, දේදොය්ත, ලය දේවෝ ංහතන විය භගින් 

සබහවික ංහතනඹද ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

 

සවබවික 

ආලලෝකට හ 

සංව න 

ප්රබවටන්හි 

පිහිටීභ 

24.   2අ) දේගොඩනළගි්තරක සබහවික ආදේරෝකඹ වහ ංහතනඹ රඵහගත වළකි ජදේන්ත ව 

විය පිි ටිඹ යු්දේ් ; 

                ඒහ ; 

i. අවට, 
ii. භහර්ග අ. තිඹ දේවෝ භවජන ප්රදේඹෝජනඹ වහ කළඳව ප්රසිශධ ඉඩකඩක් 
ි ත ප්රසිශධ ඳහයකට, වීදිඹකට දේවෝ විිත ප්රදේශලඹකට, 

iii. දේගොඩනළගිලි මවඹ තුශ පිි ටි වහ අසථහදේෝචිත ඳරිදි 22 න දේවෝ 25 
න නිඹභදේේ අදහශ විධිවිධහන වහ අනුකර මිදුරකට, විිත ඉඩකඩකට, 

මුහුෙරහ වහ විිත න දේේ නිර්ඵහධක පිි ටිඹ යුතුඹ. 

 

        2ආ) එදේභන්භ සබහවික ආදේරෝකඹ වහ ංහතනඹ රඵන දේගොඩනළගි්තර තුශ; 

               2i)   “ii” උඳ දේේදදේේ නිලසචිත දක්හ ඇති දේගොඩනළගි්තරක් වළය දේන් 
දේගොඩනළගි්තරක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට, එළනි ප්රබඹන් භගින් දේේඹ 

රඵන කහභයදේේ සිට වියදේේ තරඹට රම්බක දිහකින් මීටර් 10 කට ඈත 

දුයකින් දේනොපිි ටිඹ යුතුඹ.  තද, එළනි කහභයඹක කිසිභ දේකොටක් 

වියදේේ තරඹට භහන්තය දිලහකින් වියදේේ දේකශය සිට මීට ර් 3 කට 

ඈතින් දේනොපිි ටිඹ යුතුඹ. 

               2ii)  ගඵඩහ වහ කර්භහන්තලහරහද, ළඩදේඳොශ්ත වහ ගුදම්ද ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට, 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

105 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

එළනි ප්රබඹක් භගින් දේේඹ රඵන කහභයඹක කය දේවෝ දේකොටක් ; 

i.  වියදේේ තරඹට රම්බක එභ වියදේේ සිට මීටර් 12 කට ළඩි ඈත 
දුයකින් දේනොපිි ටිඹ යුතුඹ.  තද, එභ කහභයදේේ කිසිභ දේකොටක් 
වියදේේ තරඹට භහන්තය දිහකින් වියදේේ දේකශය සිට මීටර් 5 
ක් ඈතින් දේනොපිි ටිඹ යුතුඹ. 

ii. ප්රබඹ කහභයදේේ වරඹක ඇති ංහතන වියඹක් නම් දේවෝ දේන් 
සබහවික ංහතන උඳක්රභඹක් නම්, එභ ප්රබදේේ සිට සියස මීටර්  
9 ක්  ඈතින් පිි ටහ දේනොතිබිඹ යුතුඹ. 
 

සවබවික 

ආලලෝකට හ 

සංව න 

ඳරභර්ථ සහ 

ව ළිං ලහෝ භද 

මිදුේ 

 

25. 2අ) හළීං දේවෝ භළද මිදු්ත භගින් සබහවික ආදේරෝකඹ වහ ංහතනඹ රඵහගළනීදේම්දී ඳවත 
වන්      අලයතහ වහ එකඟ විඹ යුතුඹ. 

සවබවික ආලලෝකට හ සංව නට සහ වන 

ව ළිං සම්ඵන්ධ පිරිවි ර 

භහේ සංඛයව අවභ ඳළල ඉඩකලඩහි වර්ග 

ප්රභණට 

1 සිට 2 දක්හ මීටර් 2.3 ර්ග මීටර්  06 

2 ට ළඩි 4 දක්හ  මීටර් 3.0 ර්ග මීටර්  12 

4 ට ළඩි 10 දක්හ මීටර් 5.0 ර්ග මීටර්  24 

10 ට ළඩි මිටර් 6.0 ර්ග මීටර්  36 
 

           2ආ)  සබහවික අදේරෝකඹ වහ ංහතනඹ ඳඹන අබයන්තය හ ළිං දේවෝ මිදු්ත වහ 

වර ආයෙඹ දේනොකශ යුතුඹ.  දේකදේේ වුද හ ළි දේේ දේකටිභ දුය මීටර් 5.0 කට 

අඩු නම්, එළනි  විිත ඉඩකඩකට ඉවළින් විි දේදන දේනරුම්, විඹන්ඳ්, ි රු 

දේන උඳක්රභ, අගු දේවෝ ඵළ්තකනි ඳශලින් මීටර් 0.5 දේනොඉක්භවිඹ යුතුඹ. 

          2ඇ) අබයන්තය භළද මිදුදේරි  බිභ, අධිකහරිඹ ෆහීභකට ඳ්න ඳරිදි නිසි කහණු 

ඳශධතිඹක් ි ත, ග්ත අතුයහ දේවෝ පිඩලි අ්තරහ අබයන්තය දේගඋඹනක් දේර 

නඩ්තු කශ යුතුඹ. 

          2ඈ) දේගොඩනළගි්තරට  ඹටන බිම් ප්රභහෙඹ වළය ඉතිරින බිම්  ප්රභහෙදේඹන් 50% ක 

ප්රභහෙඹක් වරිත ආයෙඹක්  ි ත ඳ්හගත යුතුඹ.   

 

සවබවික 

ආලලෝකට ලහෝ 

සංව නට 

ඵේකනිටක්  

ආලින්දටක් ලහෝ 

ශවර භණ්ඩඳට 

ලව  විවෘ ව 

 බිට හකිට. 

 

  26    ආිත දේවෝ අර්ධ ලදේඹන් ආිත ඵළ්තකනි, ආලින්ද දේවෝ ශහය භණ්ඩඳඹ දේතට 

සබහවික ආදේරෝකඹ වහ ංහතන ප්රබඹන් විිත තළබිඹ වළකිඹ.                 

                2අ)  එභ ඵළ්තකනි, ආලින්ද දේවෝ ශහය භණ්ඩඳ වීදිඹක් දේවෝ දේේහ භහර්ගඹක් භතට 

දේවෝ දේගොඩනළගිලි මවඹක් පිි ටි මිදුරක් භත දේවෝ විිත ඉඩකඩක් භත 

මුහුෙරහ පිි ටහ 22,ව 25 නිඹභඹන්දේේ අදහශ අලයතහ වහ එකඟ න්දේන් 

නම්ද,  

                 2ආ)  එඵඳු ප්රබඹන් භගින් දේේඹ රඵන කහභයදේේ ගළඹුය ඵළ්තකනිදේේ, 

ආලින්දදේේ දේවෝ ශහය භණ්ඩඳදේේ පිට බි්තිදේේ පිටත මුහුෙදේති  සිට මීටර් 
10 දේනොඉක්භන්දේන් නම්ද ව ; 

                      2ඇ) ඵළ්තකනිදේේ, ආලින්දදේේ දේවෝ ශහය භණ්ඩඳදේේ සබහවික ආදේරෝක 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

106 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

හතහ්ර ප්රබඹන්ට වියඹක් ඇ්නම් ව එභ වියදේේ ප්රභහෙඹ එභ 

ඵළ්තකනිදේේ, ආලින්දදේේ දේවෝ ශහය භණ්ඩඳදේේ ර්ග ප්රභහෙදේඹන් අඩු 

ලදේඹන් 75% ක් ් දේේ නම්ද ඹන කරුණු ම්පර්ෙ විඹ යුතුඹ. 
 

සවබවික 

ආලලෝක හ 

සංව න 

ප්රබවටන් 

ලන්වසික 

ක යුතු සහ 

වන කභර 

 

27.  2අ) ඹම් දේගොඩනළගි්තරක ෆභ කහභයඹකභ සබහවික ආදේරෝකඹ වහ ංහතනඹ   අනුභත 

එක් භහධයඹකින් දේවෝ භහධය කිි ඳඹකින් 4 න උඳදේ්තනදේේ 2අ) ආකිතිඹට  

අනුකුර ඳවත ප්රභහෙඹන්ට දේනොඅඩු ළඳ. ඹ යුතුඹ.   

          

2i)  එභ කහභයඹ ඳවත 2ii) දේේදදේේ වන් කහභය වළය ඳදිංචිවීදේම් ඳයභහර්ථඹ වහ 
ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන්දේන් නම්, කහභයදේේ භව්ත බිදේභන් භසථ ලදේඹන් 

15% කට අඩු දේනොන ප්රභහෙඹක විඹයුතු අතය, ඉන් 70% ක් ් නිර්ඵහධිත 

හ භඟක් වහ විය කශ වළකි දේවෝ සථිය විය ි ත ඳළතිඹ යුතුඹ. 

ලන්වසික 

ලනොවන 

ඳරභර්ථ සහ 

වන කභර 

           2ii) එභ කහභයඹ යහඳහරික ඳයභහර්ථ වහ දේවෝ හේපුක්, භවජන නිදේක්තන 

සථහනඹක්, නිසඳහදන කර්භහන්තලහරහක් දේවෝ දේභභ නිඹභදේේ වන් 

දේනොන දේන් ඳහවිච්චිඹක් වහ ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන්දේන් නම්, 

කහභයදේේ භව්ත බිදේභන් භසථ ලදේඹන් 15% කට දේනොඅඩු නිදවස නිර්ඵහධිත 

හ භගක් වහ අභ ලදේඹන් 50% ප්රභහෙඹක් විිත කශ වළකි දේවෝ සථිය 

විිත ඳළතිඹ යුතුඹ. 

ලන්වසික 

ලගොඩනගිලි වල 

ගඵඩ හ ගරජ 

ආදිට 

           2iii)  එභ කහභයඹ, ගඵඩහක්, ඳළන්රිඹක්, උඳදේඹෝගිතහ කහභයඹක්, ගයහජඹක් දේවෝ 
දේන්හසික දේගොඩනළගි්තරක එළන්නක් වහ ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන්දේන් 

නම් කහභයදේේ භව්ත බිදේභන් භසථ ලදේඹන් 10% ප්රභහෙඹක්ද, 50% 

නිදවස නිර්ඵහධිත හ භගක් වහ විිත කශ වළකි දේවෝ විිත ඳළතිඹ 

යුතුඹ. 

වසිකිළි  ලසේදුම් 

කභර හ නන 

කභර 

          2iv)       1.  එභ කහභයඹ, ළසිකිළිඹක්, කළසිකිළිඹක්, නහන කහභයඹක්, දේේදුම් කහභයඹක් 

(toilet)  දේවෝ දේයදි දේේදුම් කහභයඹක් න්දේන් නම්, කහභයදේේ භව්ත 
බිදේභන් 10% ක් දේවෝ ර්ග මීටර් 0.2 ක් ඹන දේදදේකන් ළඩි දේකොට, 

හතඹ නිදවස වහ නිර්ඵහධිත ගභන් කශ වළකි මුළුභනින්භ විිත, 

හයුභනඹ කශද සථිය විිත තිබිඹ යුතුඹ.   

2. එක් ර්ග මීටයඹකට දේනොඅඩු ප්රදේශලඹක් වහ ළසිකිළිදේේ දේේදුම් 

කහභයදේේ  දේවෝ   නහන කහභයදේේ තරඹට රම්බක නිර්ඵහධිත හතහ්රඹ 

රඵහගන්නහ අභ දුය ඳවත වන් ගුදේේ  පිරිවිතයඹන්ට අනුකර විඹ 

යුතුඹ. 

 

iii. ළසිකිළි, දේේදුම්  කහභය දේවෝ නහන කහභය වහ නිර්ඵහධිත හතහ්රඹ 
රඵහගන්නහ අභ දුය මීටර් 1 ක් වු්,  එභ අභ දුය ප්රභහේ ඵට වහ 

හතඹ පිටතට ඇදගළනීදේම්  විදුලි ඳංකහ 2exhaust fan)  ඳළඹ 24 පුයහ 
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්රිඹහ්භක වීදේම් ක්රභදේේදඹ්, විදුලිඹ වින්ධි වීදේම්දී ්රිඹහ්භක න 
ක්රභදේේදඹ ම්ඵන්ධදේඹන්  සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහදේේ උඳදේදසරට 
අනුකර වතිකඹක් ඉදිරිඳ් කශයුතු අතය, ළරසුම් කමිටු ඒ 
ම්ඵන්ධදේඹන්  ෆහීභකට ඳ් න්දේන් නම්, ඊට අනුකර කටයුතු කශ 
යුතුඹ. 

ඳසේ   (v)         එභ කහභයඹ ඳහරක් දේවෝ  ශික්ෙ සථහනඹක් ලදේඹන් දළනුභ දේඵදහවළරීභ වහ 
ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන්දේන් නම්, කහභයදේේ භව්ත බිදේභන් 20% 

ප්රභහෙඹකටද, ඉන් අඩුභ ලදේඹන් 50% ක් ් නිදවස වහ නිර්ඵහධිත හ 

භගක් වහ විිත කශ වළකි දේවෝ සථිය විිත තළබිඹ යුතුඹ. 

ලරෝහේ     (vi)       එභ කහභයඹ දේයෝවරක් දේයෝදේගෝඳසථහන නිහඹක්, හ්තු නිහඹක් දේවෝ ඒ වහ 
භහන කහර්ඹඹක් වහ ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන්දේන් නම්, කහභයදේේ  භව්ත 

බිදේභන් 20% ක් නිදවස වහ නිර්ඵහධිත හ භගක් වහ මුළුභනින්භ විිත 

කශ වළකි දේවෝ සථිය විිත තිබිඹ යුතුඹ.    

 රප්පු ලඳළ  

ඉසල ෝප්පුව සහ 

ප්රලේය යලව 

     (vii)   ආිත තයේපු දේඳශක්, ඉසදේතෝේපුක් දේවෝ ප්රදේේල ලහරහක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට 
භවරක ර්ග ප්රභහෙදේඹන් 10% ප්රභහෙඹකටද දේගොඩනළගිලි වහ න ගිනි 

පර්හයක්ක ංග්රවදේේ විධිවිධහන ඹටදේ් අලය න ආකහයදේඹන් වළය, 

ඉන් 50% ක් නිදවස වහ නිර්ඵහධිත හ භගක් වහ මුළුභනින්භ විිත කශ 

වළකි සථිය විිත තිබිඹ යුතුඹ.                         

වහන න ර 

කිරීලම් සථන 

    (viii)          හවන නතහ තඵන කහභයදේේ බිදේභන් 10% ක ප්රභහෙඹක්ද, ඉන් අභ ලදේඹන් 
50% ක් නිදවස වහ නිර්ඵහධිත හ භගක් වහ විිත කශ වළකි දේවෝ සථිය 

විිත තළබිඹ වළකි විඹ යුතුඹ. 

කර්භන්  යල 
ගඵඩ හ ගුදම් 

    (ix)      කහභයඹ ගුදභක් දේවෝ දේන් ගඵඩහ ප්රදේශලඹක් ලදේඹන් ප්රදේඹෝජනඹට ගනු 
රඵන්දේන් නම්, එි  බිදේභන් 10% ක ප්රභහෙඹක්ද, ඉන් අභ ලදේඹන් 50% ක් 

් නිදවස වහ නිර්ඵහධිත හ භගක් වහ විිත කශ වළකි දේවෝ සථිය විිත 

තළබිඹ වළකි විඹ යුතුඹ.  එක් ප්රබඹකින් දේවෝ කිි ඳඹකින් සබහවික ආදේරෝකඹ 

වහ ංහතනඹ ළඳ. ඹ වළකිඹ. 

ඳ භහල/ ඳතුේ 

භහල 

 (x)  ඹම් කහභයඹක් ඳතු්ත භවදේ්ත පිි ටි ඊට සබහවික ආදේරෝකඹ වහ ංහතනඹ ළඳ. ඹ යුතු 
නම්, එභ කහභයදේේ ඵහි ය බි්ති අභ ලදේඹන් බිම් භට්ටදේභන් තුදේනන් එක්  දේකොටක් 

දක්හ උස දේකොට 25 න නිඹභදේේ අලයතහ ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

උස ල නිවස (xi).  මීටර් 12 කට ළඩි ගළඹුයක් ි ත උසතර නිහ ම්ඵන්ධදේඹන් එක් එක්   භවදේ්ත සිඹළු 
ඉදිරි, පිටුඳ ව  වයස බි්තිර ඉදිරිදේේ සිට පිටුඳට සුදුසු  හුශං කදේඳොලු භගින් 

සථිය ංහතනඹ ළඳ. ඹ යුතුඹ.   එභ හුශං කදේඳොලු ර ර්ග මීටර් 0.4 කට දේනොඅඩු 

ශුශධ විය ඉඩකඩක් තිබිඹ යුතු. . 

ටඵද කභර (ආ). ආදේරෝක වහ ංහතන අලයතහ තීයෙඹ කිරීදේම් ඳයභහර්ථඹ වහ දේඳොදු      බි්තිදේේ 
ර්ග ප්රභහෙදේඹන් අඩක් විිත වහ නිර්ඵහධිත ඇති විටකදී ඹම් කහභයඹක් ඹහඵද 

කහභයදේේ දේකොටක් ලදේඹන් රකනු රළබිඹ වළකිඹ. 

 

භයිම් 

නිෂකයනට  

ලගොඩනගිලි 

දුරසථ කිරීභ 

28.  2අ)    දේගොඩනළගි්තර දුයසථ කිරීභ කශ යු්දේ් 22 න නිදේඹෝගදේේ  වන් ඳරිදිඹ.  
අධිකහරිඹ විසින් දේන් අදහශ කයගත වළකි නීතිඹක දේවෝ නිඹභඹක අලයතහ 

පුයහලීභ වහ ළඩිභන් දුයසථතහද නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකිඹ. 

       2ආ)  ඳළති භහ. ම් බි්ති දක්හ ඉදිකශ යුතු ඕනෆභ දේගොඩනළගිලි කහර්ඹඹක් ඳවත වන් 

කරුණු වහ අනුකර විඹ යුතුඹ. 
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 i. ඉදිකිරීදේම්දී දේඹොදහගනු රඵන නිර්භහෙ ක්රභදේේදදේඹන් ඹහඵද දේශඳශරට 
කිසි දේරකින් කිසිඳු  වහනිඹක් සිදු දේනොන ඵට අදහශ සුදුසුකම්ර් 
ඉංිවදේන්රුකුදේේ වතිකඹ ව ඹහඵද දේශඳශට සිදුවිඹ වළකි වහනිඹ 
ආයෙඹ කයමින් සුදුසුකම්ර් තක්දේේරුකරුකු විසින් කයන රද 
තක්දේේරු ඳදනම් කයදේගන ගෙනඹ කයන රද  විසතය යක්ෙ 
ඔේපුද ඉදිරිඳ් කශයුතු අතය, න්දි ආයෙ වතිකඹක් ඉදිරිඳ් කශ 
යුතුඹ. 2උඳදේ්තන 6) 

ii. ඉවත I ි  වන් වතික අධිකහරිඹට ඉදිරිඳ් කශයු්දේ් ංර්ධන 
අයඳත්රඹ රඵහගළනීභට දේඳයහතුඹ.  
 

ලගොඩනගිලි වල 

ලනරුම් හ 

ලවනත් හිරු 

ලසේටකරණ 

උඳක්රභ 

29  2අ)   දේගොඩනළගි්තරක දේනරුම්, විඹන්ඳ් දේවෝ දේන් ි රුරැස ආයෙ උඳක්රභ ඉදිරිඹට 

දේනයවීභ වහ අය දිඹ වළක්දේක් ඉදිකිරීම් ද්රය ගිනි දේනොගන්නහ සබහදේේ ඒහ 

නම්, දේගොඩනළගිලි දේර්හදේන් මීටර් 1.0 ක් දක්හ ඳභණි. 

     2ආ) එළනි විිත ඵළ්තකනිඹක් ඹහඵද පිි ටි දේශඳශකට මුහුෙරහ ඇති අසථහක එභ 

ඵළ්තකනිදේේ දේවෝ තට්ටුදේේ පිටත ඉදේම් සිට අදහශ භහ. භ දක්හ අභ ලදේඹන් මීටර් 

0.8 ක ඉඩ හසිඹක් ඳ්හදේගන ඹහ යුතුඹ. 

      2ඇ)  ඹහඵද දේශඳදේ්ත භහ. භට  ළුතර දේවෝ ඹම් බහවිතඹක් වහ ඉඩකඩක් දේන්කය.  

නම්, අභ ලදේඹන්  මීටර් 2 ක උක් ඳ්හගත යුතුඹ. 

 

පිටුඳස ඉඩකඩ 30. 2අ) දේගොඩනළගි්තදේ්ත උ ප්රභහෙඹට අනු ඳ්හගත යුතු පිටුඳ ඉඩ ප්රභහෙඹ ඳවත 
ආකහයඹට විඹ යුතුඹ.  

ලගොඩනගිේලේ උස  (සිටළුභ 

ලගොඩනගිලි උස ප්රභණ භර්ගලේ 

උස භට් ලම් සි  සලකණු ලලේ.) 

ඳසුඳස අවකයට (පිටුඳස භයිලම් 

සි  දුර සලකණු ලලේ.) 

1. මිටර් 7.5 ට අඩු  මිටර් 2.3 

2. මීටර් 15 ට අඩු මිටර් 3 

3. මීටර් 15 – 40 මීටර් 4 

4. මීටර් 40 ට ළඩි දේගොඩනළගි්තදේ්ත උදේන්    1/10 ක් 

දේවෝ මීටර් 10 ක් ඹන්දේනන් අඩු දුය 

භහ. දේම් සිට පිටුඳසින් තළබිඹ යුතුඹ. 

 

          2ආ) දේභභ නිඹභදේේ ඳයභහර්ථඹ වහ දේගොඩනළගි්තදේ්ත පිටුඳ ලදේඹන් රකනු 

රඵන්දේන් දේගොඩනළගි්තර පිි ටන ඉඩදේම් භහ. ම් වීදිඹ සිට ඩහ ඈතින් ඇති 

මුහුෙත. .  එදේේ වු් දේගොඩනළගි්තර එක් වීදිඹකට ඩහ ළඩි වීදි ංයහක් භත 

පිි ටහ ඇ්නම් දේගොඩනළගි්තදේ්ත පිටුඳ ඹන්දේනන්, අධිකහරිඹ විසින් දේන් 

ආකහයඹක් වහ ඵරඹ දී දේවෝ විධහනඹ දේකොට දේනොභළති නම්, ඳශ්තභ වීදිදේේ සිට 

දුරින්භ පිි ටහ ඇති මුහුෙත ලදේඹන් රකනු රළදේේ. 
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       2ඇ)  දේගොඩනළගි්තර පිටුඳ ඉඩකඩ තළබිඹ යුතු ඉඩ මුහුෙත මුළුභනින්භ ප්රසිශධ වීදිඹක 

දේගොඩනළගිලි සීභහට දේවෝ අභ ලදේඹන් මීටර් 6 ක් ඳශර භහර්ග අ. තිඹක් ි ත  

දේඳෞශගලික වීදිඹකට ඹහ පිි ටහ ඇ්දේ් නම් පිටුඳ  ඉඩකඩ දේන් කිරීභක්  

අලය දේනොදේේ.  

         2ඈ) දේගොඩනළගි්තදේ්ත පිටුඳ ලදේඹන් දේඳන්නුම් කයන දේකොට ගඟ යක්ෂිතඹකට, ඇශ 

යක්ෂිතඹකට අඹ් න්දේන් නම්, එභ යක්ෂිතඹ ඳසු අකහලඹ ලදේඹන්  ළරකිඹ 

වළකි වු්,  ඳසු අකහලඹට දේන් කශයුතු ඉඩ ප්රභහෙදේඹන්  50% ක ප්රභහෙඹක  

අභ ඉඩක් එභ යක්ෂිතඹ වළය  ඉඩදේභන් දේන්කය තළබිඹ යුතුඹ. 

        2ඉ) දේභභ පිටුඳ ඉඩකඩ සීභහ තුශ නීතයහනුකර ආදේරෝක හතහ්ර අලයතහ අි ය 

දේනොන ඳරිදි තනනු රඵන විිත  ළිකට දේවෝ වදිසි අසථහකට ප්රදේඹෝජන 

ගළනීභ වහ න විිත ව යවුම් අභතය පිඹගළට දේඳශක් වහ අය දේදනු රළබිඹ 

වළක. 

අක්රභවත් හඩට      2ඊ)  පිටුඳ ම්පර්ෙ ඳශර දක්හභ විිත ඉඩකඩක් ළඳයීභට දේනොවළකි අවිධිභ් 

වළඩදේඹන්යු් වහ ඳහය්ත කිි ඳඹකට මුහුෙරහ ඇති සථහනරදී අසථහගත  

ත්්ඹ ගළන රකහ ඵරහ පිටුඳ විිත ඉඩකඩ ප්රභහෙඹ ඊට සුදුසු ඹළ.  වළ දේඟන 

දේේ දේන්දේකොට තිබීභට අයදීභ අධිකහරිඹ කයනු ඇත. 

සඳයිට යුතු 

පිටභලේ ඳළල 

31.  ළඳ. ඹ යුතු දේවෝ ඉදිකශ යුතු ඕනෆභ ආයෙඹ දේනොව අඩි ඳහයක්, ආරුක්කු ඳහයක් දේවෝ 

ආලින්ද භහර්ගඹක් ; 

       2අ)   දේගොඩනළගිලි බිම් කට්ටිඹ තුශ පිි ටුවිඹ යුතුඹ. 

       2ආ) වීදිඹකට ඹහ ඇති දේගොඩනළගිලි බිම් කට්ටිදේේ ම්පර්ෙ දිග ප්රභහෙඹ ඔසදේේ ඹහ 

යුතුඹ.  නළතදේවෝ අධිකහරිඹ විසින් නිඹභ කයනු රඵන දේන් ආකහයඹකින් තිබිඹ 

යුතුඹ.  

 

වීදිටක සි  

ප්රලේයවීභ 

 

 

32. ප්රසිශධ ඳහයකට ඹහ දේනොභළති බිම් කට්ටිඹක් භත ඉදිදේකදේයන ෆභ දේගොඩනළගි්තරකටභ 
දේඳෞශගලික වීදිඹක් භගින් ප්රදේේල විඹ යුතු අතය, ප්රදේේලවීදේම් භහර්ග එි  සබහඹ වහ 

ඳශර අධිකහරිඹ විසින් අනුභත කයනු රළබ උඳ දේඵදීදේම් දේවෝ කළඵලි කිරීදේම් ළරසුභට  

අනු විඹ යුතුඹ.  තද, එභ දේගොඩනළගිලි බිදේම් අ. තිකරුට එභ වීදිඹ බහවිතහ කිරීභට 

නීතයහනුකර අ. තිඹ තිබිඹ යුතුඹ. 

විවෘ  ඉඩකඩ  

පිටභග  ලහෝ 

ප්රලේය භර්ගට 

ඇහිරිභ 

සම්ඵන්ධ වරදි   

 

 

33. දේභභ නිඹභඹන්ට අනු ඹම් දේගොඩනළගි්තරක් ම්ඵන්ධදේඹන් විිත ඉඩකඩක් 
පිඹභගක් දේවෝ ප්රදේේල භහර්ගඹක් ඳඹනු රළඵ ඇති විටක , 

2අ) එභ විිත ඉඩකදේේ පිඹභදේගි  දේවෝ ප්රදේේල භහර්ගදේඹි  ඹම් දේනස 
කිරිභක් දේවෝ එදේේ දේනස කිරිභ වහ නඩ්තු කිරිභ දවහ අයදිභ.  

2ආ)  විිත ඉඩකදේේ , පිඹභදේගි  දේවෝ ප්රදේේල භහර්ගදේඹි  ප්රභහෙඹ අඩුන 
දේරසින් එි  ඹම් දේකොටකට ඉවළින් වරඹක් ඉදිකිරිභ එඵන්දක් 
නඩ්තු කිරිභ නළතදේවෝ එදේේ කිරිභට දේවෝ නඩ්තු කිරිභට අය 
දිභ  

2ඇ) විිත ඉඩකඩට , පිඹභගට දේවෝ ප්රදේේල භහර්ගඹට කයහකහයඹක දේවෝ 
අි යඹක් කිරිභ දේවෝ ඊට අයදිභ දේභභ නිඹභඹ ඹටදේ් යදක් 
දේන් න්ඹ.  

 

ලගොඩනගිලිවල 

ඇල කරන ලද 

34.  වීදි දේදකකින් යු් න්ධිඹක දේගොඩනළගි්තරක් ඉදිකයනු රළබ විටක එභ දේගොඩනළගිලිර 
දේකොන් දුය, 11 න නිදේඹෝගදේේ වන් ඳරිදි වීදි භට්ටදේභන් ඉවශ මීටර් 6.0 කට දේනොඅඩු 
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ලකොන් භට්ටභක දක්හ උක් ඇශ ඉදිකශ යුතුඹ.  නළතදේවෝ යවුම් කශ යුතුඹ. 

 

අත්තිවරම් 

 

 

35 2අ) ඉදිකිරීභට දේඹෝිවත ඹම් දේගොඩනළගි්තරක අ්තිහයභ  
i. ම්පුර්ෙ දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ  එි  ඹම්  දේකොටක සථහනගතඹට වහනි  සිදුන 

ඳරිදි දේවෝ ම්පුර්ෙ දේගොඩනළගි්තරකට දේවෝ  කර්භහන්ත ලහරහකට වහනි   සිදුන 
ඳරිදි  ඹම් තළන්ඳ්වීභක් දේවෝ  චරනඹක් සිදුදේනොන  ආකහයඹට දේගොඩනළගි්තදේ්ත 
තනි ඵය ව ඒ භත ඳළටවුනු ඵය සුයක්ෂිත දළරීඹ වළකි අ්තිහයම් ෆභ 
දේගොඩනළගි්තරකභ තිබිඹ යුතුඹ. 

 ii. ඹම් දේගොඩනළගි්තරක්  දයහ සිටින දේවෝ දයහ සිටින්නට උඳකහරී න භුමිඹ 

නළතදේවෝ  ඉන් ඹම් දේකොටක්, ඒ දේගොඩනළගි්තදේ්ත  ඳදිංචිකරුන්දේේ  ආයක්හ 

සුයක්ෂිත කිරීභ දේඳයදළරි කයදේගන  අධිකහරිඹ විසින් පිළිගනු  රළබිඹ වළකි පීඩහක් 

දේනොන ඹම් පීඩනඹකට 2දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඹම් දේකොටක්  නිහ වුද 

අනයහකහයඹකින් ඇති වුද) බහජනඹ දේනොකයනු රළබිඹ යුතුඹ. 

 iii. දේඹෝිවත ඹම් දේගොඩනළගි්තරකට ඹහඵද භුමිඹ භඟින්  ඒ දේගොඩනළගි්තදේ්ත  ඹම්  

දේකොටක්  විදේඹි  පීඩනඹක් ඇති කදේර් නම්  දේවෝ ඒ භත අඹතහ ඵයක් 

දේඹදවීභට  දේවේතු කහයක දේේ නම්, අනුද් ප්රතයහ ඵරඹ ඉක්භ ඹහ දේනොදී ඒ පීඩනඹ 

දේවෝ ඵය උඳද්රයක් දේනොභළති දයහ සිටීභට ම්දේප්රේෙඹ  කිරීභට වළකි න දේේ  

ඒ දේගොඩනළගි්තර දේවෝ දේගොඩනළගිලිලි දේකොට ඉඳිකයනු රළබිඹ යුතුඹ. 

      2ආ) භහ. ම් තහේඳඹ පිි ටන භුමි බහගර අ. තිකරුන්දේේ අදේනයෝනය කළභළ්ත  ඇති 

ඉදිකයනු රඵන  භහ. ම් තහේඳඹක්  ම්ඵන්ධදේඹන් නවිට වළය, කිසිදු 

දේගොඩනළගි්තරක අ්තිහයම්  ඒ දේගොඩනළගිලි  ඉඳිදේකයන භුමි   බහගදේේ භහ. ම් 

දේර්හලින් පිටතට යහේත දේනොවිඹ යුතුඹ. 

        2ඇ) . i.        ඹහඵද දේශඳර විදේඹි   ඵයක් ඇති කයනු රළබිඹ වළකි  දේවෝ භුමිදේඹි  චරන 
ඇති කයනු රළබිඹ වළකි  දේවෝ ඹහඵද දේශදේඳොදේරි   කය වුද දේකොටක 

සථහයීතිඹ   දේකදේයි   දේභොන අන්දදේම්  දේවෝ අි තකය   ඵරඳෆභක්  ඇති 

කයනු රළබිඹ වළකි   ඳ. ්ත ගළසීභ,  ඳස තද කිරීභ ව බිම් කළනීභ  ළනි 

අ්තිහයම්  ළඩ නළතදේවෝ ඊට අදහර  ඳස ළඩ  කිසික්  ළඩ බිදේභි    

ආයම්බ කිරීභට දේඳය  , දේම් නිදේඹෝග ඹටදේ් නිඹභ කය ඇති ඳරිදි  

ළරළසභ්ත ව ළරසුම්   නිර්භහෙ පිළිදේඹර කයනු රඵන අසථහදේේදී 

සුදුසුකම් ර් තළනළ්තහ විසින් සුඳරීක්හකහරී දේර ඒහ ගළන 

රකහඵළලිඹ යුතුඹ.  

ii.  ඹහඵද කිසිඹම් දේගොඩනළගි්තරකට, දේශඳරකට  ඹම් වහනිඹක්  

සිදුවීභ ෆභ දේේදේ්තභ තභ විඹදමින්භ රක්හලීභ සුදුසුකම් ර්  

තළනළ්තහදේේ  ව අ. තිකරුදේේ  ගකීභ න්දේන්ඹ. 

iii. අ්තිහයම් වෆරීභ ව තහකහලික රැදවුම් ළඩ ඇතුළු ම්පුර්ෙ 

ළඩ බිභ, අධිකහරිඹ විසින්  නිඹභ කයනු  රඵන ආකහයඹට, සුදුසු  
ළටක් දේවෝ දේකොටු කිරීභක් භඟින් ඹහඵද ඳහයකින් දේවෝ දේශඳරකින් 

දේන් කයනු රළබිඹ යුතුඹ. 
 

ඳදිංචිට සහ 

වන 

ලගොඩනගිලිවල 

කභරවල අවභ 

වර්ග ප්රභණට 

36. කහභය ර ඇතුරත දිග ඳශර  

     2අ) ඳදිංචිඹ වහ න දේගොඩනළගි්තරක හඹට සුදුසු ඕනෆභ කහභයඹක් 4 න    

උඳදේ්තනදේේ “ආ” ආකිතිඹට අනුකුර විඹයුතු අතය,  කහභයඹක ර්ග ප්රභහෙඹ බි්ති 
අතය මීටර් 2.5 ක අභ හසි ඉඩක් ි ත ර්ග මීටර් 8.0 ට දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ. 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

111 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

I. බි්ති අතය මීටර් 1.8 ක අභ හසි ඉඩකඩක් ි ත අභ ර්ග    ප්රභහෙඹ මීටර් 5.0 ක් 
මුළුතළන්දේගඹ වහ තිබිඹ යුතුඹ. 

II. ර්ග මී ටර් 2.5 ට දේනොළඩි ර්ග ප්රභහෙඹක් ි ත ගඵඩහ දේවෝ ඒවහ භහන ඳහවිච්චිඹක් 
දවහ තිබිඹ යුතුඹ.  

 

වසිකිළි          

දිට වසිකිළි හ 

නන කභරවල 

අවභ ප්රභණට 

2ආ)  සිඹළුභ දේගොඩනළගිලිර ඇති ළසිකිළිර ව නහන කහභයර ප්රභහෙඹන් ඳවත ඳරිදි විඹ 

යුතුඹ. 

          2i)  ඳහදසතර ර්ගදේේ ළසිකිළි විකරු ි ත ජරමුද්රිත ළසිකිළිඹක් දේවෝ ළසිකිළිඹක් 

ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට අභ ප්රභහෙඹ මීටර් 1.7 x 1 ක්ද, 

          2ii)  ඳහදසතර ර්ගදේේ ළසිකිළි විකරු වළය, විකරු ි ත ජර මුද්රිත ළසිකිළි දේවෝ 

ළසිකිළි ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට අභ ප්රභහෙඹ මීටර්      1.3 x 1 ක්ද, 

          2iii)  නහන කහභයඹට අඹ් ප්රදේශලඹ ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට මීටර් 0.8 කට දේනොඅඩු 
ඳශරක් ඇති ර්ග මීටර් 1.5 කට දේනොඅඩු ප්රභහෙඹක්ද ව 

           2vi)   නහන කහභයඹ විකරු ි ත ළසිකිළිඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට මීටර්    1.7 x 1 
ක අභ ප්රභහෙඹ ි ත ර්ග මීටර් 2.0 කට දේනොඅඩු ප්රභහෙඹක්ද තිබිඹ යුතුඹ. 

 මීට අභතය 4 න උදේ්තනදේේ “ඇ” ආකිතිඹ අනුගභනඹ කශ යුතුඹ. 
 

ලන්වසික 

ලගොඩනගිලි වල 

කභරවල උස 

37. කහභය ර ඇතුරත උ  

 2අ)   දේන්හසික දේගොඩනළගිලිර කහභයර අභ උ ඳවත වන් ඳරිදි විඹ යුතුඹ. 

                 2i)  හරඹ වහ නිදන කහභය වහ හභහනය උ මීටර් 2.8 ක් වහ අභ සථහනඹ මීටර් 
2.4 කට දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ. 

                 2ii)  මුළුතළන්දේගඹ වහ හභහනය උ මීටර් 2.8 ක්  වහ අභ සථහනඹ මීටර් 2.4 
කට දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ.   

                  2iii) නහන කහභය, ළසිකිළි, දිඹ ළසිකිළි, ළරැන්ඩහ, ඵළ්තකනි, තට්ටු ව ගයහජ 
වහ උ මීටර් 2.2 කට දේනොඅඩු ප්රභහෙඹක්ද විඹ යුතුඹ. 

සප්පු (ආ)    හේපුක බිම් භවදේ්ත කහභයර උ මීටර් 3.1 කට දේනොඅඩු විඹයුතු අතය, ඉවශ  
භවදේ්ත කහභයර හභහනය උ මීටර්     2.8 ක්  වහ අභ සථහනඹ මීටර් 2.4 කටද 

දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ. 

ඳසේ 2ඇ)      ඳහළරක ඳංති කහභයර හභහනය උ මීටර් 3.5 ක් වහ අභ සථහනඹ මීටර් 2.5  

            කටද දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ. 

ලරෝහේ 2ඈ)     දේයෝවරක දේයෝගීන් වහ දේන්හසික ඉඩකඩ ඳඹනු රඵන කහභයර හභහනය උ 

මීටර් 3.5 ක් වහ අභ සථහනඹ මීටර් 2.8 කටද දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ. 

කර්භන් යල 2ඉ) ඕනෆභ සබහඹක තළනළ්තකු ළඩ කයන කර්භහන්තලහරහක ඇති කහභයර හභහනය 

උ මීටර් 3.5 ක් වහ අභ සථහනඹ මීටර් 2.8 කටද දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ. 

නිලක් න 2ඊ) 2i)  දේඳොදු සථහනඹක පිි ටි කහභයර උ ; 

                නිදේක්තනඹක පිි ටි කහභයඹක උ මීටර් 3.1 කට දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ.  දේඳොදු 

සථහනඹක පිි ටි නිදේක්තනඹකට ඵළ්තකනිඹක් තනහ ඇ්නම්, ඵළ්තකනිදේේ 

ඉවශභ සථය භට්ටභ්, එකී ඉවශභ සථය භට්ටභ භත ඇති සීලිභ් අතය උ 
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වහ ඵළ්තකනිඹට ඹටින් පිි ටි ආන්නතභ භවදේ්ත වහ ඵළ්තකනිදේේ ඹටි ඳළ්ත 

අතය උ, ඒ එක් එක් භට්ටදේම්දී මීටර් 3.0 කට දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ. 
 

         2ii)  දේඳොදු සථහනඹක පිි ටි නිදේක්තනඹකදී උ දේේදදේේ වන් විධිවිධහන දේඳොදු 
භවජනඹහ විසින් ඳහවිච්චි දේනොකයන ළසිකිළි, ගභන් ඵඩු කහභය, 

මුළුතළන්දේග්ත, ආලින්ද ව කහභය ම්ඵන්ධදේඹන් අදහශ දේේ. 

ලවනත් 

ලගොඩනගිලි 

2උ) අ සිට උ දක්හ දේේදර නිලසචිත වන් දේගොඩනළගිලිර වළය, දේන්    

දේගොඩනළගි්තරක බිම් භවදේ්ත කහභයර උ මීටර් 2.8 ක උක් ව ඉවශ භවදේ්ත 

ඕනෆභ දේකොටක් මීටර් 2.4 කට දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ. 

2i)  දේම් වළය ඕනෆභ වරඹක දේකොටක් විිත වහ ආයෙඹ ව දේග්තක් 
ලදේඹන් ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන්දේන් නම් මීටර් 2.6 කටද,        නළතදේවෝ 

2ii)  හවන නතය කිරීදේම් ඳයභහර්ථදේඹන් ඳහවිච්චිඹට ගනු රඵන්දේන් නම්, මීටර් 2.4 
කටද දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ. 

ඳතුේ භහේ (ඌ) ඳතු්ත භවර ඹන්දේනන් ම්පර්ෙදේඹන් දේවෝ 2/3 ක ප්රභහෙඹක් බිම් භට්ටදේම් සිට ව 
ඉඩදේම් භහ. ම්ර සිට මීටර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකයන රද දේවෝ ළරසුම් කයන රද භවරකි.  

බිම් භට්ටදේම් සිට 1/3 ක දේකොටක් දේඳොදේශොදේන් භතුපිට තිදේඵන අසථහක එභ ඳතු්ත 

භවර බහවිතහන් වහ දේඹොදහගත වළකි අතය, එි  අභ උ ඳවත වන් ඳරිදි දේේ.  

i. ඳතු්ත භවර ම්පර්ෙදේඹන්භ බිම් භට්ටදේභන් ඳවශ ඇති විට එි  බහවිතඹන් 
න්දේන් ගඵඩහ  ඳවසුකම්, හවන නළතුම් වහ අදේනකු් උඳදේඹෝගිතහ 
දේේහන් වහ අභ උ මීටර් 2.6 ක් දේේ.    

 ii. ඳතු්ත භවර ඉවත බහවිතඹන්ට වළය දේන් බහවිතඹන් වහ දේඹොදහ 
ගන්දේන් නම්, ඒ වහ අධිකහරිඹ නිඹභ කයනු රඵන දේකොන්දේශසි ව 
නිඹභඹන්ට අනුකර නිර්දේශලඹන් රඵහගත යුතුඹ.  

iii. හේපු, කහර්ඹහර, හණිජ දේගොඩනළගිලි, නිසඳහදන ඹන්දේත්රෝඳකයෙ  කහභය දේවෝ 
එළනි කහර්ඹ වහ ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන්දේන් නම්, මීටර් 3 කට දේනොඅඩු 

විඹ යුතුඹ.  

 

වහන න ර 

කිරීලම් 

ප්රලශයවල වසි 

උස 

2එ) උ ව ඌ න දේේදර ඇතුශ් විධිවිධහන දේකදේේ වුද ප්රධහන ලදේඹන් හවන නතය 

කිරීදේම් ඳයභහර්ථඹ වහ ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රළබ දේවෝ ප්ර දේඹෝජනඹට ගළනීභට අදවස 

කයන රද දේගොඩනළගි්තරක ඕනෆභ දේකොටක අභ හසි උ සීලිභක, ඵහ්තකර,  

තරර, ජරනිකුතු ය ර්ර, දේේහ නරර, ආදේරෝක ඳශධති, නියවුරු ව එළනි 

දේශර ඹටි ඳළ්තද  ඇතුළු මීටර් 2.2 ට අඩු දේනොවිඹ යුතුඹ. 

 

 රප්පු හ ඇතුේ 

භංවල ඳළල හ 

උස 

38.  2අ). 37 න නිඹභඹ අනු ඉදිකයන රද ඹම් ඉදිකිරීභක් ආයණික පිඹ භඟක උ මීටර් 
2.8 කට අඩු දේනොවිඹ යුතුඹ.  දේභභ උට ඳවළින් ඳවත වන් අ. තභඹන්දේේ ඹටි 

ඳළ්ත පිඹභදේගි  ඇතිරීභට ඉවළින් මීටර් 2.5 කට අඩු දේනොන්දේන් නම්, එභ 

අ. තභඹන් ඳභෙක් ඉදිරිඹට දේනයහ තළබිඹ වළකිඹ. 

                   2i)    ඵහ්තක 

                   2ii)   තයේපු දේඳශ වහ තයේපු දේඳශ නළතුම් 

                   2iii)   තිය  
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                   2iv)   ංඥහ පුරු වහ ප්රචහයක දළන්වීම් 

       2ආ) ඹම් තයේපු දේඳශක දේවෝ ආයණිත පිඹභගක නිර්ඵහධිත ඳශර  වහ 4 න 
උඳදේ්තනදේේ 2ඇ) ආකිතිඹට අනුකර විඹ යුතුඹ. 

 

වයුසමීකරණ 

ටන්ත්රික 

සංව න ලහෝ 

ගිනි ආරක්ෂණ 

ඳශධතිටක් සවි 

කිරීභ  පුළුේ 

කිරීභ ලහෝ 

ලවනස කිරීභ  

39. (අ) ඹම් දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ එි  දේකොටක ඹම් හයුමීකයෙ, ඹහන්ත්රික 
ංහතන දේවෝ ගිනි ආයක්ක ඳශධතිඹක් විකශ යුතු නම්, එළනි ඹම් ඳශධතිඹක් 
පුළු්ත කශයුතු දේවෝ දේනස කශයුතු නම්, අසථහනුකර එභ වි කිරීදේම්, පුළු්ත 
කිරීදේම් වහ දේනස කිරීදේම් පිරිළරළසභ දේවෝ විසතය ළරසුම්, වි කිරීම්, පුළු්ත 
කිරීම් දේවෝ දේනස කිරීම් කිරීභට භ්දේතන් අදහශ සුදුසුකම්ර් පුශගරඹහදේගන් 
රඵහග් වතිකඹක්ද භඟ එභ ඳශධතිඹ වි කිරීභට, පුළු්ත කිරීභට දේවෝ දේනස 
කිරීභට නිඹමිත දේගොඩනළගි්තදේ්ත ළරසුම් 17 න නිඹභඹ ඹටදේ් ඳඹහ තිබුෙද, 
අනුභළතිඹ වහ අධිකහරිඹට ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ. 

2ආ) ඹහන්ත්රික ආදේරෝකඹ වහ හතහ්රඹ ඳඹන අසථහක දේගොඩනළගි්තදේ්ත භව්ති  

ර්ග ප්රභහෙදේඹන් 1/3 කට් සහබහවික ආදේරෝකඹ වහ හතහ්රඹ ළඳදේඹන 

දේර ළරසුම් කශයුතුඹ. 

 

     2ඇ) නමු්  දේඳොශ ඹට සිදු කයනු රඵන ඉදිකිරීම් වහ 100% ඹහන්ත්රික ආදේරෝකඹ වහ 
හතහ්රඹ ළඳ. ඹ යුතු අතය, අලය ඳරිදි දේජනදේර්ටර් දේඹොදහගනිමින් වදිසි විදුලි 

බිළටීම් වහ අතිදේර්ක ඳවසුකම් ළරසිඹ යුතුඹ. 

 

ලන්වසික 

කභරටක් සහ 

ටන්ත්රික 

සංව න 

සඳයීභ 

40.   2අ) ඹම් දේගොඩනළගි්තරක හ ළකසීභ, ඹහන්ත්රික ංහතනඹ දේවෝ කිතිභ   
ආදේරෝකකයෙඹක් වි කයන දේවෝ වි කිරීභට අදවස කයන අසථහක;                 

                2i)  එදේේ වි කිරීභ, දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ එි  දේකොටක ඳදිංචිදේේ ඇති විදේලේ 
සරඳඹ ළරකි්තරට ගනිමින් දේභභ නිඹභඹන්ි   අදහශ විධිවිධහන වහ 

අනුකර න්දේන් නම් ව  

                (ii) දේගොඩනළගි්තදේ්ත අ. තිකරු හ ළකසීදේම් ඒකකඹ, ඹහන්ත්රික ංහතන ඳශධතිඹ 
දේවෝ කිතිභ ආදේරෝකඹ තදුයට් ඳහවිච්චි දේනොකයන විටදී දේභභ 

නිඹභඹන්ි  අදහශ අදේනකු් විධිවිධහනඹ වහ මුළුභනින්භ  එකඟ න ඵට 

වතික දේමින් දේන්හසික දේනොන දේගොඩනළගි්තදේ්ත අ. තිකරු අධිකහරිඹට 

දේඳොදේයොන්දුවී, ඒ වහ අලය ඉඩකඩ ඳවසුකම් ඳඹහ සුදුසුකම්ර් 

තළනළ්තන් විසින් වතික කය ඇ්නම් සබහවික ආදේරෝකඹට 

ංහතනඹට අදහශ දේභභ නිඹභඹන්ි  විධිවිධහන අධිකහරිදේේ අභිභතඹ ඳරිදි  

හධහයෙ ඹළ.  වළ දේ  නම්, අ්වළය දළමිඹ වළකිඹ.  නළතදේවෝ දේනස කශ 

වළකිඹ. 

        2ආ) ඳළඹකට අභ ලදේඹන් හ දේනසකම් 3 ක් ඳඹමින් ඹහන්ත්රික ක්රභලින් පිරිසිදු 

හතඹ රඵහගන්නහ, දේන්හසික ඳයභහර්ථ වහ ඳහවිච්චි කයනු රඵන කහභයඹක, 

සබහවික ංහතනඹ ප්රබඹන්ි  විය ප්රදේශලඹ අසථහනුරඳ 24 න නිඹභදේේ 

“අ” සිට “ඇ” දේේදර නිලසචිත දක්න ප්රභහෙදේඹන් අඩක් දක්හ අඩු කශ වළකිඹ.  
එදේව් එඹ කය විදේටක් ර්ග මීටර් 0.5 ට ඩහ අඩු දේනොවිඹ යුතුඹ. 

ටන්ත්රිකව 

සංව නට 

කළයුතු අලනක් 

41.  40 න ගන්තිදේේ 2ආ) න දේේදදේේ නිලසචිත දක්හ ඇති ආකහයදේඹන් වළය; 

        2අ)  දේභභ නිඹභඹන් ඹටදේ් සබහවික ංහතනඹ වහ අදහශ අලයතහ දේනොපුයන රද 

ෆභ කහභයඹකටභ තයේපු දේඳශකටභ, ආලින්දඹකටභ දේවෝ ප්රදේේල ලහරහකටභ්, 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

114 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

කභර         2ආ) අන් අසථහරදී දේභභ නිඹභඹන්දේේ දේන් විධිවිධහනරට අනුකර දේවෝ 

අසථහනුරඳ අධිකහරිඹට අලය ඳරිදි් ඹහන්ත්රික ංහතනඹ ළඳ. ඹ යුතුඹ.    

     

ව සකසුභ ලහෝ 

ලවනත් 

සංව න 

ඳශධතිටක් සහ 

සලසුම්  

42. 2අ)  හ ළකසුභක්, ඹහන්ත්රික ංහතනඹක් දේවෝ දේන් ංහතන ඳශධතිඹක් වි කිරීභ, 

පුළු්ත කිරීභ දේවෝ දේනස කිරීභ වහ න ළරසුම් අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහ 

විසින් පිළිදේඹර දේකොට දේභභ නිඹභඹන්දේේ අදහශ විධිවිධහනරට අනුකර 

අනුභළතිඹ වහ අධිකහරිඹ දේත ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ.   

         2ආ) දේගොඩනළගි්තදේ්ත උ භව්ත 5 ක් දේවෝ මීටර් 15 ක් ඉක්භන්දේන් නම්, දේෝඳහන    

වහ වහ ඹහන්ත්රික ආදේරෝක වහ හ ළකසීභ පිණි වදිසි අලයතහ විදුලි ජනක වහ 

ම්දේප්රේෙ සථහනගත කශයුතුඹ. 

 

  

විදුලි ලසෝඳන 

පිළිඵ පිරිවි ර 

43 ඒකක 20 කින් භන්විත ව භව්ත 02 ක දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ භව්ත 05 ක්  ඉක්භන්දේන් 
නම් දේවෝ උසින් මීටර් 15 ට ළඩි  දේගොඩනළගිලි වහ අභ ලදේඹන් ප්රධහන ශහයඹ අර 

ව අදේනකු් සුදුසු සථහනර ප්රමිතීන්ට අනුකර  විදුලි දේෝඳහන වි කශ යුතුඹ. 

ලටෝජි  භර්ග  

වීථි ලර්ඛ හ 

ලගොඩනගිලි 

ලර්ඛ   

 

 

 

 

 

 

44. 2අ) i.  භවහ බහ රැසවීභකදී බහ විසින් ම්භත කයන රද දේඹෝජනහක් ඹටදේ් ඳශහ් 
ඳහරන ආඹතනඹ විසින් අනුභත කයන රද වීථි දේර්හ වහ දේගොඩනළගිලි දේර්හ ඳශහ් 
ඳහරන ආඹතනදේේ ඳරිඳහරන සීභහන් තුශ උඳදේඹෝගී කයගත වළකි වීථි දේර්හ වහ 
දේගොඩනළගිලි දේර්හ ලදේඹන් රකනු රළදේේ.   

• භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹ ව අදේනකු් ආඹතන භගින් සිදු කයන භහර්ග පුළු්ත 
කිරීම් සීභහන් ව දේඹෝජනහන් රඵහදේගන,  දේභභ අධිකහරිඹ භගින් දේගොඩනළගිලි 
සීභහන් ඳනනු රළදේේ.  
 

                         අදහශ ඵර ප්රදේශලඹ වහ න   ංර්ධන ළරළසදේම් වන් වීථි     දේර්හ වහ 

දේගොඩනළගිලි දේර්හ ඵරහ්භක න්දේන්ඹ.  අධිකහරිඹ විසින් ළරසුම් ප්රදේශලඹ තුර 

වඳුනහග් යහඳිතිරට  ඇතුශ් භහර්ග වහ දේඹෝිවත භහර්ග වහ දේගොඩනළගිලි 

සීභහ නිඹභ කිරීදේම් ඵරඹ අධිකහරිඹ තුඹ. 

 

            2ආ) i. අනුභළතිඹර් වීථි දේර්හ දේවෝ දේගොඩනළගිලි දේර්හ දේනොභළති ප්රදේශලර භහ. දේම් 
සිට අඩි 5 ක අභ දේගොඩනළගිලි සීභහක්  ඳ්හගත යුතුඹ.  

 

            2ඇ)  ඳශලින් මීටර් 1.0 දේනොඉක්භන ඵළ්තකනි, ි රු ආයෙ දේවෝ අගු වළය කය දේවෝ 

දේගොඩනළගි්තරක් දේගොඩනළගිලි දේර්හදේන් ඔේඵට දේනොවිි දිඹ යුතුඹ.  එදේව් 

එභ දේර්හ තුශ ඳහය ඳශ්ත කිරීභට අලය අසථහකදී න්දි රඵහගළනීභකින් 

දේතොය කඩහ ඉ් කිරීභකට එකඟ ව ගිවිසුභක් අ්න් කිරීභකින් ඳසු උසින් 

මීටර් දේදකක් දේනොඉක්භන ළටකට, භහ. ම් තහේඳඹකට දේවෝ ර්ග මීටර් 5 

දේනොඉක්භන ආයක්ක කුටිඹකට ඉඩදිඹ වළකිඹ. 

          2ඈ)   ඳශහ් අධිකහරිඹ විසින් අනුභත කශ දේවෝ ආඥහර්, ඹම් වීථි දේර්හක් දේවෝ 

දේගොඩනළගිලි දේර්හක් අධිකහරිදේේ පර් අනුභළතිඹකින් දේතොය දේනස 

දේනොකශ යුතුඹ. 

           2ඉ)   අ. තිකරු අසථහනුගත ඳරිදි ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹට දේවෝ භහර්ග ංර්ධන 

අධිකහරිඹට දේභභ අධිකහරි දේදකින් එකක් විසින් දේවෝ විඹදභක් දේනොදයහ වීථි 

දේර්හ තුශ දේවෝ භහර්ග දේගොඩනළගිලි සීභහ තුශ පිි ටි ඉඩභ ඔේපුකින් 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

115 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

ඳරිතයහග කයන්දේන් නම්, අනුභත වීථි දේර්හක් ි ත ංර්ධන තළනුම්දේඳොර 

වහ ඇති ප්රදේේල භහර්ගඹ සීභහ නිර්ෙඹ දේකොට දළක්වීදේම්දී, වීථි දේර්හදේේ 

ම්පර්ෙ ඳශර ඳහදේර් දේබෞතික ඳශර ලදේඹන් අසථහනුකර ළරකි්තරට 

ගළනීභට අධිකහරිඹට පුළුන.   

 

 

වහන න ර 

කිරිභ සහ රථ 

වහන ගභන 

ගභනට ඳලනට 

කිරිභ  

   45  2අ) අධිකහරිදේේ ළරසුම් කමිටු භගින් නිඹභ කයන රද හවන නතය කිරීදේම් වහ 

හවන ගභනහගභන ඳහරන ළඩපිළිදේර ම්ඵන්ධ දේයගුරහසිරට අනුකර 

කටයුතු කශ යුතුඹ.   

         2ආ) (i) ංර්ධන කටයුතු කයදේගන ඹහභ වහ ංර්ධන අයඹක් රඵහගළනීදේම් 
ඳයභහර්ථදේඹන් අඹදුම්ඳත්රඹ භඟ ඉදිරිඳ් කයනු රඵන ෆභ ළරළසභක්භ 

යථගහ්ත කිරීදේම් අලයතහ පිළිඵ 7 න උඳදේ්තනදේේ 2අ) ආකිතිදේේ වන් 

අලයතහ වහ අනුකර විඹ යුතුඹ.  මීට අභතය අධිකහරිඹට අලය ඹළ.  වළ දේඟන 

අසථහක යථහවන ගභනහගභන ඵරඳෆම් තක්දේේරු හර්තහක් 7 න 

උඳදේ්තෙදේේ 2ආ) ආකිතිදේඹි  දවන් විසතයරට අනුකුර රඵහ දේදන 

දේර ඉ්තරහ සිටිඹ වළකිඹ. 

       (ii) ඉවත  (i) ි  වන් ඳරිදි හවන නතය කිරීදේම් ඉඩකඩ ළඳයීභ  ප්රහදේඹෝගික 
දේනොන අසථහරදී ළරසුම් කමිටු තීයෙඹ කයන ඳරිදි දේභි  2 න 

උඳදේ්තෙදේේ වන් ආකහයදේඹන් දේේහ ගහසතු අඹ කශයුතුඹ. 

 (iii) හවන නතය කිරීදේම් භසථ ංයහ 10 ඉක්භන ෆභ ංර්ධන කහර්ඹඹකදීභ 

ඉවත වන් අලයතහදේන් ½  කට භහන ඹතුරුඳළදි වහ ඳහඳළදි නතය කිරීදේම් 
ඉඩකඩද ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

 (iv) එක් එක් ර්ගඹ වහ න හවන නතය කිරීදේම් කුටිර අභ ළරසුම් භහනඹන් 7 

න උඳදේ්තෙදේේ 2ඇ) ආකිතිඹට අනුකුර විඹ යුතුඹ. . 

 (v) ඳයතය ඉඩකඩර අභ ඳශර 7 න උඳදේ්තෙදේේ 2ඈ) ආකිතිඹට අනුකුර විඹ 

යුතුඹ.  

 (vi) ගිවසථ හවන නතය කිරීදේම් දේඳදේදකට ඇති ප්රදේේලදේේ ඳශර ඇතුළුවීදේම් වහ 

පිටවීදේම් භහර්ග දේන දේනභ ඳඹහ ඇ්නම්, සිඹළු පිඹභං ව දේන් අි යතහ 

අතවළය මීටර් 3 කට දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ.  එදේව් ඇතු්තවීදේම් වහ පිටවීදේම් භහර්ග 

එකටභ ඳඹනු රළඵ භධය ඵහධහකින් දේතොයනම්, එභ ඳශර මීටර් 5.5 කට අඩු 

දේනොවිඹ යුතුඹ.  යහඳහරික හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශලදේේ ඳශර පිළිදේලින් මීටර් 

4.5 වහ 6.0 විඹ යුතුඹ. 

 (vii) හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශල තුනකට ළඩි ංයහක් ළඳ. ඹ යුතු දේගොඩනළගිලිර 
සිඹළුභ ර්ගදේේ හවන ආඳසු වළයවීභට වළකි ඳවසුකම් ඳරි්රඹ තුශ ඳඹහ තිබිඹ 

යුතුඹ.  වීදිඹකින් තළනුම්ඳශට දේවෝ තළනුම්ඳළින් වීදිඹකට ඳසුඳට ඳළදවීභට 

ඉඩදේදනු දේනොරළදේේ.   

 (viii) මීටර් 10 කට අඩු භහර්ග මුහුෙතක් ඇති මීටර් 40 කට අඩු ගළඹුයක් ි ත 
දේගොඩනළගිලි සථහනඹන්ි  හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශලඹට ඇති ධහන භහර්ගදේේ 

ඳශර ඳවත වන් කරුණුරට ඹට් මීටර් 3 කට අඩු කශ වළකිඹ. 

 2අ) එඵඳු ධහන භහර්ගඹ දිදේේ අධිකහරිඹට පිළිගත වළකි දේර වහ අලය 

ප්රභහෙඹට හවන භහරුවීභට ඉඩකඩ ළඳයීභ. 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

 2ආ) එඵඳු ංර්ධනඹක හවන නතය කිරීදේම් ඉඩකඩ අලයතහඹ 10 කට 

දේනොඉක්භවිඹ යුතුඹ. 

 (ix) ඹම් හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශලඹකට ඇති ඇතු්තවීදේම් දේවෝ පිටවීදේම් 

වියසථහනඹක් වයවහ ඹම් ඳළති පිඹභගක් විි දේදන්දේන් නම්, ආඵහධිත තළනළ්තන් 

පිළිඵ විදේලේ ළරකි්තරක් දක්මින් ඳදිකඹන්ට ගභන් කිරීභ වහ ඉවුරු 

කළටිරට දේවෝ ඳළති පිඹභදේගි  ඹම් දේකොටකට ංර්ධකඹන්දේේ විඹදමින් ඹම් 

දේනස කිරීම් අධිකහරිඹ විසින් නිලසචිත දේකොට දළක්විඹ යුතුඹ.  දේභභ භගී භහරු 

භහන එළනි වියසථහන වයවහද ඳ්හදේගන ඹන දේරටද අධිකහරිඹ විසින් 

විදේලේදේඹන් නිඹභ කශ වළකිඹ. 

 (x) වීදිඹකට ඇතු්තවීදේම්දී, ඉන් පිටවීදේම්දී ඳවත වන් ගුදේි  නිලසචිත වන් 

ප්රභහෙඹ ඇතුශත වහ පිටත වළයවුම් අර්ධ විසකම්බඹ ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

 භගී 

ප්රවහන 

කරකට 

ශවී අකර 

වණිජ 

වහන 

ඵහු අකර 

වණිජ වහන 

ඇතුශත වළයවුම් අර්ධ 

විසකම්බඹ 2මීටර්) 
7.3 12.8 13.8 

පිටත වළයවුම් අර්ධ විසකම්බඹ 

2මීටර්) 

4.7 8.7 6.9 

 

 (xi) ඉවත වන් ඳරිදි අභ වළයවුම් අර්ධ විසකම්බඹ ංර්ධන කහර්ඹඹක් වහ 

ළඳ. ඹ දේනොවළකි ඵ තුටුදහඹක අන්දමින් අධිකහරිඹ දේත ඔේපු කශ වළකි 

අසථහක ඳශර මීටර් 3 කට දේනොඅඩු ඳශරකින් යු් අතිදේර්ක ම්ඵන්ධතහ 

ඳටුභගක් එඵඳු ඇතු්තවීදේම්  / ව / දේවෝ පිටවීදේම්  භහර්ගඹට ආඵශධ කය ළඳ. ඹ 

යුතුඹ.  එඵඳු ඳටු භහර්ග ළරසුම් කශයු්දේ් වීථිඹට ඇතින ඵරඳෆම් අභ කයමින් 

නිදවස හවන ගභනහගභනඹ වතික න ඳරිදිදේේ.  දේභඹ අධිකහරිදේේ 

ළරසුම්කයෙ කමිටු විසින් අනුභත කශ යුතුඹ. 

 (xii) ඵෆවුම් භං වහ ඵෆවුම්ර උඳරිභ ඇරකයඹ 1:8 ට ඩහ ළඩි දේනොවිඹ යුතුඹ.  ඵෆවුම් 
භං ඇති අසථහරදී ඉඩම් කට්ටිදේේ භහ. භ්  ඵෆවුභ් අතය මීටර් 6.0 කට දේනොඅඩු 

දිගකින් යු් භතරහ ඉඩක් ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

 (xiii) ඇතුළුවීභ ව පිටවීභ දේන දේනභ ඳඹහ ඇ්නම්, පිඹභං සිඹ්තර ව දේන් 
අි යතහ අ්වළරි කශ ඵෆවුම් භංර ඳශර මීටර් 3.0 කට දේනොඅඩු විඹ යුතු. .  

එදේව් ඇතුළුවීභ ව පිටවීභ එකටභ ඳඹනු රඵන්දේන් නම් දේභභ දේභභ 

නිදේඹෝගදේේ 2vi) ි  වන් අසථහරදී මි භධයර්ති විබජකඹකින් දේතොය නම්, 

එඹ මීටර් 6 ක් විඹ යුතුඹ. 

 

 (xiv) මීටර් 2.1 ක අභ උක් ඵෆවුම් භංර වහ ඵහු භව්ත යථහවන නළතුම් සථහනර 
තිබිඹ යුතුඹ. 

 (xv) භහර්ග ඵහධක ආයක්ක කුටි ව හවන නතය කිරීභ ඳහරනඹ කිරීදේම් උඳක්රභ වහ 
ආදේයෝවකඹන් ළනිදෆ ඳහය අශදය සිට එඵඳු ඵහධක දක්හ අභ ලදේඹන් මීටර් 6 ක 

ඳයතය තුශ දේනොපිි ටිඹ යුතුඹ.  හවන නතය කිරීදේම් එක් එක් භඩු 25 ක් දේවෝ 

ඒහ. න් දේකොටක් වහ භසථ ඳයතය දුය මීටර් 6 කින් ළඩි කශයුතුඹ.  දේභඹ 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

එකභ ඳටුභගකට දේවෝ ඳටුභං ඵහු ංයහකට ළඳ. ඹ වළකිඹ. 

 (xvi) හවන ඵය භළනීදේම් ප්රදේශලඹ වීථි අශදය සිට මීටර් 20 ක අභ ඳයතය දුයක් තුශ 
දේනොපිි ටිඹ යුතුඹ.  හණිජ හවන නතය කිරීදේම් එක් එක් කුටි 15  දේවෝ එි  

දේකොටක් වහ භසථ ඳයතය දුය මීටර් 15 කින් ළඩි කශයුතුඹ.  දේභඹ එකභ 

ඳටුභගක දේවෝ ඳටුභං ඵහු ංයහකට ළඳ. ඹ වළකිඹ. 

 (xvii) හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශලඹ වහ න ඵෆවුම් දේඳොදේශො ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට 
1:20 අනුඳහතඹ දේනොඉක්භවිඹ යුතුඹ. 

 (xviii)හණිජය හවන වහ න නතය කිරීදේම් ප්රදේශලඹකට ඇතුළුවීභට දේවෝ ඉන් පිටවීභට 
තභ පිටවීදේම් දේවෝ ඇතුළුවීදේම් විය රහ ඇති විය තනි භං වීථිඹකදී නම්, එි  

ඳයතය ඳශර මීටර් 4.5 ක්ද,  දේදභං වීථිඹකදී නම්, මීටර් 6.5 ක්ද න අසථහක 

එදේේ ඇතුළුවීභ දේවෝ පිටවීභ වහ ඉඩදේදනු දේනොරළදේේ.   

2ඇ). (i) භහර්ගඹට මුහුෙරහ ඇති ඳශර මීටර් 12.0 ට අඩු සථහන වහ ළඳ. ඹ 

යු්දේ් එක් ඇතුළුවීදේම් වහ පිටවීදේම් සථහනඹක් ඳභණි. 

 (ii) ඳදිංචිඹ වහ න ංර්ධන කහර්ඹඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට සථහනඹ තුශ ඇති 

හවන නතය කිරීදේම් අලයතහ නතය කිරීදේම් භඩු 100  ඉක්භන ක්ති  වහ 

දේන්හසික දේනොන ංර්ධන කහර්ඹඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් එභ අලයතහ නතය 

කිරීදේම් භඩු 50 ක් න ක්ති  අසථහනුකර අලය න හවන ගභනහගභනඹ 

ඒකහඵශධවීදේම් අභතය ඳටුභග දේවෝ හවන යහ තඵන ඉඩ ළඳ. ඹ යු්දේ් හවන 

ගභනහගභන ළරසුම්කයෙ කමිටු විසින් නිර්දේශල කය ඇති ඳරිදි හවනර 

නිදවස ධහනඹට ඇතින ඵරඳෆභ අභ න ඳරිදිඹ. 

2ඈ) . ඳදිංචිඹ පිණි දේනොන ඳහවිච්චිඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට නතය කිරීදේම් භඩු 60 කට 

ළඩි ංයහක්ද, ඳදිංචිඹ පිණි  නළතදේවෝ මිශ්රිත ංර්ධනඹ අනුඳහතික ංදේඹෝජනඹක් 

ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට කුටි 120 ක්ද ළඳයීභ අලය න අසථහ අධිකහරිඹ විසින් හවන 

ගභනහගභන ඵරඳෆම් අධයඹනදේේ තීයෙ අනු දේඹෝිවත ංර්ධනඹ දේවේතුදේකොට දේගන 

ළඩි න ගභනහගභන කටයුතු නිහ එළන්නක් අලය ඵ නහථ වී ඇ්නම්, එළනි 

හර්තහක නිර්දේශල කය ඇති නිලසචිත හවන ගභනහගභන ඳහරන කටයුතුර ළඩිදියුණු 

කිරීභ වහ න පිරිළඹ ංර්ධකඹහ විසින් දයනු රළබීභට අධිකහරිඹ කටයුතු ළරළසවිඹ 

යුතුඹ. 

2ඉ). අනුභත ංර්ධනඹ වහ අයදී ඇති අනුභත යථ නළළ්වීදේම් ව යථහවන 

ගභනහගභන ඳහරන නිඹභඹන්ට දේන් කටයුතු කයන ඵට ළක කයන ඹම් 

දේගොඩනළගි්තරකට ඇතුළුවී ඳරීක්හ කයන දේර අධිකහරිඹ විසින් දේඳොලිසිදේඹන් ඉ්තරහ 

සිටිඹ වළකිඹ. 

2ඊ). අනුභත ංර්ධනඹ වහ අයදී ඇති අනුභත යථ නළළ්වීදේම් වළය දේන් ඹම් 

කටයු්තකට දේඹොදහ ඇතළ.  දළනගනු රඵන අසථහක අනුභත යථ නළළ්වීදේම් ඉඩකඩ 

ප්රභහෙඹන්දේගන් අඩුවී ඇති එක් එක් යථ නළළ්වීදේම් ඉඩකඩ වහ භහඹකට රු. 

20,000/- ක දේේහ ගහසතුක් අධිකහරිඹට අඹකශ යුතුඹ.  එභ ගහසතු ඒ කහර්ඹ වහ 
දේඹොදහදේගන ඇති ඉඩ ප්රභහෙඹ ංර්ධන අය ඳත්රදේේ අනුභත කය ඇති ඳරිදි හවන 

නළළ්වීදේම් ඉඩකඩ ඵට නළත ඳ් දේකදේයන දේතක් දිගටභ අඹ කශයුතුඹ. 

2උ). “ප්රතිබිම්බිත වීදුරු”  දේවෝ දේන් ඳයහර්තන ද්රයඹක් ප්රසිශධ වීථිඹකට මුහුෙරහ සිටින 
දේේ ඹම් දේගොඩනළගි්තරක බිම් භවරට ඳශමු දේවෝ දේදන භව්තරට වි දේනොකශ යුතුඹ. 

2ඌ). අධිකහරිඹ විසින් හවන සීභහ කයන රද ප්රදේශලඹක් දේර ප්රකහලඹට ඳ් කයනු රළඵ 

ඇති වීථි දේවෝ ප්රදේශල ඇතුශ් න ඹම් ප්රදේශලඹක දේවෝ වීථිඹක ංර්ධනඹ පිණි උඳරිභ 

හවන නතය කිරීදේම් ඉඩකඩ කදේර්දළ.  නිලසචිත ලදේඹන් දේන් දේකොට දළන්වීභට 
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අධිකහරිඹට පුළුන. 

2එ). (i) වීථිඹ දේවෝ ප්රදේශලඹ හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශලඹක් දේර ප්රකහලඹට ඳ් කයනු 

රළබීදේභන් ඳසු ඹම් ඳ්නහ ංර්ධනඹක් තුශ ඇති ප්රදේඹෝජනඹට ග් ෆභ 

හවන නතය කිරීදේම් භඩුක් වහ න හර්ෂික දේේහ ගහසතු අධිකහරිඹ විසින් 

තීයෙඹ දේකොට අඹ කයනු රළදේේ. 

 (ii) දේන් ඹම් නිඹභඹ කුභක් වන් තිබුෙද ළරසුම් කමිටුදේේ ලිඛිත නිර්දේශල භත 

අධිකහරිඹ විසින්, 

    2අ) ඳරි්රඹ තුශ එළනි  ළඩ වහ අලය හවන නතය කිරීදේම් භඩු දේනොඳඹන 

දේවෝ ඳඹන රද එළනි ඉඩකඩ ත් කහර්ඹඹ වහ ප්රදේඹෝජනඹට දේනොදේගන 

ඹම් ජහතික භවහ භහර්ගඹක දේවෝ එි  දේකොටක හවන අළු්ළඩිඹහ දේවෝ 

ඔඳ් කිරීභ කයදේගන ඹන දේවෝ 

         2ආ) ළරසුම් කමිටුදේේ භතඹ අනු හවන ගභනහගභනඹට අි තකය ඵරඳෆම් ඇති 

කයන දේන් ි්තිඹක් දේවෝ යහඳහයඹක් කයදේගන ඹන ඹම් ංර්ධන 

දේශඳශ අ. තිකරුන්ට එකී කටයුතු නිළයදි කයන දේර දළන්වීභක් කශ 

වළකිඹ. 

   2ඒ) අනුභත ංර්ධනඹ වහ අය දී ඇති අනුභත යථගහ්ත කිරීදේම් වහ යථ ගභනහගභනඹ 

ඳහරන නිඹභඹන්ට දේනස කටයුතු කයන ඵට ළක කයන ඹම් 

දේගොඩනළගි්තරකට ඇතුළු වී ඳරීක්හ කිරීදේම් ඵරඹ අධිකහරිඹ තුඹ. 

    2ඔ) ඳ්නහ බහවිතඹ අනු හවන නළළ්වීදේම් ඉඩකඩ වහ ඇතින ඉ්තලුභ 

ළරකි්තරට දේගන තළනුම්ඳර තුර හවන නළළ්වීදේම් ඉඩ ඳවසුකම් 

අලයතහඹ ම්පර්ෙ කිරීභ වහ තළනුම්ඳර තුර දේගබිම් අනුඳහතඹ උඳරිභඹ 

5% කට සීභහන දේර ඹහන්ත්රික හවන නළළ්වීදේම් ඳවසුකම් වහ 

ඉදිකිරීම්රට අසථහ රඵහදීභට අධිකහරිඹ රකහ ඵළලිඹ වළක.  

 

සනීඳරක්ෂක 

ඳහසුව 

46.   ෆභ හසථහන ඒකකඹකට අඩු තයමින් එක් දිඹ ළසිකිළිඹක්් තිබිඹ යුතු අතය, 

දේන් ෆභ දේගොඩනළගි්තරකටභ ප්රභහේ ංයහකින් දිඹ ළසිකිළි, කළසිකිළි, 

දේදවුම් බහජන ව දේන් නීඳහයක්ක ඳවසුකම් ඳඹනු රළඵ තිබිඹ යුතුඹ.   

ළඳ. ඹ යුතු දිඹ ළසිකිළි, දේදවුම් බහජන ව දේන් නීඳහයක්ක ඳවසුකම් 

ංයහ 4 න උඳදේ්තනදේේ “ඉ” ආකිතිඹ ඳරිදි විඹ යුතුඹ. 

 

අඳවහනට 47. සිඹළු ඳ්තදේදෝරු වහ අඳවිත්ර ජර පිටවීදේම් භහර්ග ඳ්නහ ඳ්තදේදෝරු ඳශධතිඹකට  
ම්ඵන්ධ කශයුතු අතය, ඹම් විදේලේෂිත අසථහන්ි දී ඳ්තදේදෝරු වහ අඳවිත්ර ජරඹ 
දේඳොදු ඳ්තදේදෝරු ඳශධතිඹකට ම්ඵන්ධ කිරීභට භ්දේතන් ඒහ පිළිගත වළකි 
ප්රමිතිඹකට දේගන ඒභ වහ පර් ප්රතිකහර්ඹනඹක් කිරීභට අධිකහරිඹට අලය විඹ 
වළකිඹ.  

             2අ)  දේඳොදු ඳ්තදේදෝරු ඳශධතිඹක් දේනොභළතිවිට දේවෝ දේඳොදු ඳ්තදේදෝරු ඳශධතිඹකට 

පිටවීදේම් භහර්ග ම්ඵන්ධ කශ දේනොවළකි ඵ අධිකහරිදේේ භතඹ න ක්ති  

ඳ්තදේදෝරු ගය රක් දේවෝ පතික ටළංකිඹක් භගින් ඵළවළය කශ යුතුඹ. 

             2ආ) දේඳොදු ඳ්තදේදෝරු ඵළවළය කිරීදේම් ඳශධති දේනොභළති වහ ඇසුරුම් ප්රතිකහර්ඹන පිරිඹත 

ළඳයීභට අදවස කය දේනොභළති ප්රදේශලර පිි ටි නිහ   දේඹෝජනහ ක්රභ 

ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට, දේඳොදු පතික ටළංකි වහ දේඳඟවුම් ර්ත එක් එක් නිහ 

දේඳොකුයකට එකක් ලදේඹන් ළඳ. ඹ යුතුඹ.  එනමුදු එළනි නිහ දේඳොකුයක 

තිබිඹ යුතු නිහ ඒකක ංයහ උඳරිභ ලදේඹන් 5 කට සීභහ කශ යුතුඹ.  



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

119 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

දේකදේේ දේත් සුදුසුකම්ර් තළනළ්තකු විසින් වික්තඳ ළඩපිළිදේරක් 

දේඹෝජනහ කයන්දේන් නම් අධිකහරිඹට එඹ රකහ ඵළලිඹ වළක.  එදේව් නිහ 

ඒකක ංයහ 15 කට ඩහ ළඩින විට පර් ප්රතිකහයකඹක් සථහනගත 

කශයුතු න අතය, පිළිග් ප්රමිතිඹකට අනුකර ඉන් ඵළවළය කයනු රඵන ණන 

වහ දිඹය ද්රය මුදහවළරීභ වහ සුදුසු ළඩපිළිදේරක් දේඹදිඹ යුතුඹ.  

             2ඇ)   දේඳඟවුම් රක් භහර්ගදේඹන් අඳ ජරඹ සුදුසු දේර ඵළවළය කශ යුතුඹ. 

 

වසි දිට 

කළභණකරණ

ට හ ජලට  

ඵසටභ. 

48. ළසි ජරඹ රැස කිරීභ ව වරදේේ දේඳොදේශොට එක එ්තදේ්ත ඳතිත න ළසි ජර ප්රභහෙඹ 
අභ කිරීභ අයමුණු දේකොට සිඹළුභ ආකහයදේේ ඳළතලි, ක්ර, තනි, දේදඳශ දේවෝ සිේඳශ 
වරරට වි කයනු රළඵ, සුදුසු ප්රභහෙලින් කහ ඇති පීලි,  ජරඹ දේනොයන 
ආනතිඹක් ි ත නර ව ආශ්රිත දේකොටසලින් කහන්දුවීභ දේවෝ පිටහය ගළලීභ ළශදේකන 
අන්දභට, දළනට ඳ්නහ ව දේඹෝිවත ෆභ දේගොඩනළගි්තරක් ඉදිවිඹ යුතුඹ. 

         2අ)   ළසි ජරඹ ඵළවළය කිරීභ ම්ඵන්ධදේඹන් ඳවත දළක්දේන දෆ නීති විදේයෝධී න්දේන්ඹ. 

                 2i)     වරදේඹන් ිුවභ වීථි කහණුට ඵළවළය කිරීභ. 

                 2ii)   පතික ටළංකිඹක දිඹ ඵසනහ රකට / ප්රතිදේයෝඳෙ දේවෝ   දේඳොදු කළලි කර 
අඳවන ඳශධතිඹකට දේවෝ ම්ඵන්ධ කිරීභ. 

                 2iii)    ඹහඵද භමිඹකට මුදහවළරීභ. 

          2ආ) දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ ඹහඵද දේගොඩනළගිලිර බි්තිරට දේවෝ අ්තිහයභට 

දේතතභනඹ උයහ දේනොගන්නහ ආකහයදේඹන් සිදු විඹ යුතුඹ. 

          2ඇ)  රැස කයනු රඵන ජරඹ, ජර රැවුම් දේදට දේඹොමු කශයුතුඹ.  අලය භතුලිත ළසි 

ජර රැවුම් වහ ංර්ධනකරු එකඟ විඹ යුතුඹ. 

          2ඈ) අභ ළසි ජර රැවුම් පුයහලීදේභන් ඳසු අතිරික්ත ජරඹ වීථි කහණුට දේවෝ අනුභත 

පිටහයඹකට දේවෝ මුදහවළරිඹ වළකිඹ. 

 ගළට් අංක: 1597/8- 2009.04.17 දිනළති ගළට් නිදේේදනදේේ VII න උඳදේ්තනදේේ 
වන් නිදේඹෝගරට  අනුකුර විඹයුතුඹ. 
 

 

ඝන අඳද්රවය 

ඵහර කිරීභ 

49. 2අ) ඹම් ඳරි්රඹක් ඇතුශත දේවෝ ඹම් ප්රසිශධ සථහනඹක උ්ඳහදනඹ න අඳද්රය  
භවජනතහදේේ දේෞයඹට දේවෝ ඳරියඹට අනතුරු න ආකහයඹට එකතු කිරීභ දේවෝ 
ඵළවළය කිරීභ දේනොකශ යුතුඹ. වඳුනහදේගන ඇති කිසිඳු අඳද්රයඹක් භවජනතහදේේ 
ප්රදේඹෝජනඹ වහ අදවස කයනු රඵන ප්රදේශලඹකට දේවෝ දේත් බිභකට දේවෝ ඳහරිරික 
ලදේඹන් ංදේේදී දේන් ප්රදේශලඹකට දේවෝ දළමීදේභන් ඵළවළය කිරීභ දේනොකශ යුතුඹ.  
2අංක: 1459/20 දයෙ 2006 අදේගෝසතු භ 23 න දින ගළට් නිදේේදනඹට අනු) 

 

2ආ) ඹම් ංර්ධනඹක් භව්ත 5 ක්, ඒකක 10 ක් දේවෝ .මී. 1000 ක් ඉක්භන්දේන් නම්, 

අඳද්රය කශභනහකයෙඹ පිළිඵ අදහශ ඳශහ් ඳහරන ආඹතනදේේ අඳද්රය කශභනහකයෙ 

අංලදේේ නිර්දේශලඹ රඵහගත යුතුඹ. 

 

2ඇ) ඉඩම් අනුදේඵදුභක ඳ්නහ ඉඩම් කට්ටි ප්රභහෙඹ 10කට ඩහ ළඩින අසථහක 

කර අඳවන ක්රභඹක් ංර්ධනකරු විසින් ඉදිරිඳ් කර යුතුඹ.  

 

විදුලි හ ජල නල 50. ඹම් දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ ඳරි්රඹක සිඹළු විදුලි වහ ජරනර ළඩ ත් කහර්ඹඹ වහ අදහශ 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

120 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

වඩ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තකු විසින් කශයුතු අතය, දේභභ ළඩ එළනි දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ 
ඳරි්රඹක් තුශ උඳරිභ ආයක්හ වහ නීඳහයක්ක ත්්ඹ වතික කිරීභ වහ 
අධිකහරිඹට අලය විඹ වළකි ප්රමිතිරට ව පිරිවිතයඹන්ට අනුකර විඹ යුතුඹ. 
 

ගින්ලනන් 

ආරක්ෂව 

51 2අ) ෆභ දේගොඩනළගි්තරක්භ, ඒ ප්රදේශලඹට  අදහශ න දේවෝ ඒ දේගොඩනළගි්තරට දේඹෝගය 
න දේවෝ ඒ දේගොඩනළගිලිර  ඳදිංචිකරුන්දේේ  ආයක්හ ඩහ දේවොඳින්  
ළරදේන  ඳරිදි අධිකහරිඹ විසින් නිලසචඹ කයනු රඵන ආකහයඹට ගින්දේනන් 
ආයක්හවීදේම් අලයතහරට  අනුකර විඹ යුතුඹ. 

         2ආ) ර්ග මීටර් 400 කට ඩහ විලහර්ඹක්  ඇති භවජනඹහ  රැසන  දේගොඩනළගිලි, 

කර්භහන්ත ලහරහ ව ගුදම්  ම්ඵන්ධදේඹන්  නවිට , ඒහදේේ විදේකොට ඇති 

උරකයෙ ගිනි නින වමුදහදේේ ප්රධහන නිරධහයදේඹෝ  විසින් නිර්දේශල කයනු  රඵන  

අතිදේර්ක ආයක්ක අලයතහරට  අනුකර විඹ යුතුඹ. 

.  2ඇ)  භව්ත දේදකකට දේවෝ ඊට ළඩි ගෙනකින් ව ර්ග මීටර් 280 ක   විලහර්ඹකින් 

යුක්ත වු ද නර භගින්  ජර ම්ඳහදනඹ රහ  ඇති ප්රදේශලඹක පිි ටිඹහ වුද, සිඹළු  

දේගොඩනළගිර වහ   ගින්නක්  ඇති වු  විටකදී  ප්රදේඹෝජනඹට ගළනීභ පිණි  ජරඹ 

රැසකය තළබීභට  ජර තටහකඹක්   ඉඳිදේකොට තිබිඹ යුතුඹ. එළනි  ජර තටහකඹක  

භළණුම්, දේගොඩනළගිලිර විලහර්ඹ ව ඒහ බහවිතහ කයනු රඵන කහර්ඹරට 

අනුකර, ළරසුම් ඵරධයඹහ විසින් නිලසචිඹ කයනු රළබිඹ යුතුඹ 

 

ජල සම්ඳදනට 52.   ඳ්නහ දේඳොදු ජර ළඳයුම් ක්රභඹට   ම්ඵන්ධ කයන  රද  සුයක්ෂිත ජර   ම්ඳහදන  

ක්රභඹක් ෆභ දේගොඩනළගි්තක් වහභ  ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

2අ) දේඳොදු ජර  ළඳයුම් ක්රභඹකට ම්ඵන්ධ කිරීභකට දේනොවළකි  න අසථහකද,  

දේඳෞශගලික ජර ළඳයුම්  ක්රභඹකට ම්ඵන්ධ කයන රද ජර ළඳයුම් ක්රභඹක් 

ළරසිඹ යුතුඹ. 

2ආ) දේගොඩනළගිලිදේ්ත පිි ටීභ ව ඒ ප්රදේශලදේේ අනිකු් භුමි රකුණු ළරකි්තරට 

ගනිමින් ජරඹ ළඳයීභ අණ්ඩ සිදු දේනොදේේ ඹ.  විලසහ කිරීභට අධිකහරිඹට 

දේවේතු ඇති  විදේටක ඒ එක් එක්  අසථහදේේදී අධිකහරිඹ විසින්  නිලසචඹ කයනු 

රඵන ධහරිතහඹකින් යු් ජර ටළංකි ව දේඳොම්ඳ ඒ ෆභ දේගොඩනළගි්තරක් 

වහභ ඳඹනු රළබීඹ යුතුඹ. 

  2ඇ)  බීභ වහ ජරඹ ඳඹන කිසිදු ලික, සිට මිටර් 15ක දුයක සීභහ තුර  ගය 

රක් , දිඹ උයන රක්, පතික රක් පිි ටහ දේනොතිබිඹ යුතුඹ. 

 2ඈ) නර ජරඹ දේනොභළති ප්රදේශලඹකදී වු් ගය රකින් දේවෝ දේඳඟවුම් රක  

පතික ටළංකිඹකින් මීටර් 10 ක්   ඈතින්  සථහනගත  කිරීභ සුදුසුකම්ර්  භ 

විදයහඥදේඹකුදේේ  දේවෝ  අදහශ ප්රදේශලදේේ  දේෞය දදය  නිරධහරිඹහදේේ  

නිර්දේශල භත රකහ ඵළලිඹ වළකිඹ. 

 

ගෘහ නිර්භණ 

ශිේපිට ඳලනට 

අ552. 2අ) අට ංර්ධනඹ භඟ ගළරදේඳන ඳරිදි ඹම් දේගොඩනළගි්තරක උ , ගිව නිර්භහෙ 

ශි්තඳඹ, නිර්භහෙ ශි්තපීඹ රක්ෙ දේවෝ ඉදිරි දේකවුභ ම්ඵන්ධදේඹන් අලය ඹළ.  

අධිකහරිඹ විසින් රකනු රඵන දේනස කිරීම් කයන දේර ඹම් ංර්ධන 

කටයු්තක අ. තිකරුට අධිකහරිඹ විසින් නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකිඹ. 

   2ආ) හේපු  දේවෝ හණිජ දේගොඩනළගිලි ලින් ම්පුර්ෙදේඹන්භ දේවෝ ප්රධහන ලදේඹන් 

ංයුක්ත  න ඹම් වීථිඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් න විට දේගොඩනළගි්තදේ්ත මුහුනත   

ඳළ්දේතන් අධිකහරිඹ විසින් නිඹභ කයනු රඵන රක්ෙලින් ව ඳශලින් යු් 

දේඳොදු ආරුක්කු දේේළිඹක් ඉදිකයන දේර, අධිකහරිදේේ අනුභතඹ දීදේම් 
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දේකොන්දේශසිඹක් ලදේඹන්, අධිකහරිඹ විසින් නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකිඹ. 

 2ඇ)දේගොඩනළගිලි මුදුදේන් වි දේකොට ඇති ඹම් ඹහන්ත්රික දේවෝ දේන් උඳකයෙ ආයක්හ 

ළරසීභ වහ අලය ඹ.  අධිකහරිඹ අදවස කයන ආකහයඹකට දිසටිදේඹන් 

ආයෙඹ කයන දේර අධිකහරිඹ විසින් නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකිඹ. 

 

හරි  

ලගොඩනගිලි 

සහතිකකරණට 

සහ ලිටඳදිංචි 

වීභ 

45.53  වරිත ංක්තඳඹ අනු ංර්ධන ඵරඳත්රඹ රඵහගළනීභ වහ දේගොඩනළගිලි ළරසුම් 

අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳ් කයන අසථහදේේදී ඹහ්කහලීන වරිත වතිකඹ 2Privisional 

Green Certificate)  රඵහගළනීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. 

   

ආඵධි  

පුශලටන්  සහ 

ඳවත්විට යුතු 

විලයේෂ ඳහසුකම් 

54.  දේයෝවරක්, නිතය ලහරහක්, නළයඹුම් ආන දේඳශක්, රැසවීම් ලහරහක්, දේදඳහර්තදේම්න්තු 

ගඵඩහක් දේවෝ ආඵහධිත තළනළ්තන් විසින් ඳහවිච්චි කයනු රඵන දේනඹම් දේගොඩනළගි්තරක් 

ළනි භවජන දේගොඩනළගි්තරක් ඉදිකිරීභ වහ අනුභළතිඹ ඳතහ කයන අඹදුම්ඳත්රඹ ප්රදේේල 

භහර්ගඹ / පිටවීදේම් භහර්ග, ආලින්ද තයේපු දේඳශ, ආ දේයෝවක උඳකයෙ,  ළසිකිළි වහ අදේනක් 

ඳවසුකම් ඉවත වන් ර්ගඹට අඹ් තළනළ්තන්ට ඳවසුදේන් ප්රදේඹෝජනඹට ගත වළකි  ඳරිදි, 

විධිවිධහනරට අනුකර ව 1996 අංක 28 දයෙ  ආඵහධ ි ත තළනළ්තන්දේේ 

අ. තිහසිකම් ආයක්හ කිරීදේම් ඳනත ඹටදේ් 2006.10.17 වහ අංක 1467/15 දයෙ ගළට් 

නිදේේදනදේේ නිදේඹෝගරට අනුකර විඹ යුතුඹ. 

 

ලසේව භර්ග  

දුරකථන සහ 

විදුලි රැහන්වල 

සි  තිබිට යුතු 

ඳර රට 

55. දේඹෝිවත තළනුම්ඳරට භහ. ම් දේවෝ භගත දේවෝ භතුපිටින් ජර භහර්ග, භශහඳවන භහර්ග 
ඳශධති ව අඳජර අඳවන භහර්ග, විදුලි ංදේශල රැවළන්, විදුලි රැවළන් ගභන්  ගන්දේන් 
නම්, දේඹෝිවත ංර්ධනඹ වහ අදහශ ආඹතනර නිර්දේශල රඵහගත යුතුඹ.   අධිඵරළති 
විදුලි රැවළන් ගභන් ගන්දේන් නම්, සියස මීටර්  4 ක් වහ තියස මීටර් 2 ක් දුය  තළබිඹ යුතුඹ. 

 

ආරක්ෂකරී 

ලනොවන 

ලගොඩනගිලි 

56. (අ)  ඹම් දේගොඩනළගි්තරක් එි  ඳදිංචිකරුන් වට දේවෝ අන් අඹදේේ ආයක්හට 
අන්තයහඹකය ඵක් ඇති කය ගන්දේන් නම් එභ අනතුය ඳව කිරීභ වහ එභ 
දේගොඩනළගි්තර අළු්ළඩිඹහ කිරීභ, කඩහදේවලීභ දේවෝ දේන් ආකහයඹකින් 
කටයුතු කිරීභ පිණි සුදුසුකම්ර් යහජය ආඹතනඹකින් නිර්දේශලඹක් 
රඵහගළනීදේභන් ඳසු එි  අ. තිකරුට අධිකහරිඹ විසින් විධහනඹ කශ වළකිඹ. 

           (ආ)  දේගොඩනළගි්තර ඉ් කිරීභ අ. තිකරු දේනොකයන්දේන් නම්, ඉ් කිරීදේම් ඵරඹ 

අධිකහරිඹ තු න අතය, ඒ වහ න ඉ් කිරීදේම් ගහසතු අ. තිකරුදේගන් 

අඹකය ගතයුතු දේේ. 
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ගිනි ආරක්ෂව  57. 2අ)  ෆභ දේගොඩනළගි්තරක්භ එි  ඳදිංචිකරුන් වහ ළඩි ආයක්හක් ළරසීදේම් 
අදවසින් අදහශ විඹ වළකි දේවෝ අධිකහරිඹ විසින් නිලසචිත දක්නු රළබිඹ වළකි ගිනි 
ආයක්ක අලයතහ පිළිඳළදිඹ යුතුඹ. 

         2ආ)  බිම් භවර වහ ත් භව්ත තුනකට ළඩි උ දේගොඩනළගිලි ව භව්ත ර්ගපරදේඹන් 

ර්ග මීටර් 400 ඉක්භන දේඳොදු දේගොඩනළගිලි, කර්භහන්තලහරහ දේභන්භ ගඵඩහද ගිනි 

නිවීදේම් දේදඳහර්තදේම්න්තුදේේ දේවෝ අදහශ ඳශහ් අධිකහරිඹ අලය දේේ ඹළ.  තීයෙඹ 

කයන දේගොඩනළගිලි ප්රධහන ගිනි නිවීදේම් නිරධහරිඹහ විසින් නිර්දේශල කයනු රඵන 

ආයක්ක අලයතහ වහ අනුකර විඹ යුත 

රක්ෂි  58. 9 න උඳදේ්තෙදේේ දළක්දේන ඳරිදි ඳ්නහ ජර භහර්ගඹන් දවහ අදහර යක්ෂීතඹන් 
ංර්ධන කහර්ඹඹන් සිදු කිරිදේම්දි ඉ් කර යුතුඹ.  

 

ආගමික ක යුතු 

 

 

සුර්ට ලකෝෂ 

බෘවි  

ලගොඩනගිලි  

59. ඹම් සථහනඹක න ආගමික සථහනඹක් ඉදිකයන්දේන් නම්, ග්රහභ නිරධහරී භගින් ප්රදේශලදේේ 
ජනතහදේේ කළභළ්ත රඵහදේගන ප්රහදේශය ඹ දේ්තකම්දේේ වතිකඹක් ි ත ඉදිරිඳ් කශ 
යුතුඹ.   
 

60. දේගොඩනළගි්තර වහ අලය ඵරලක්තිඹ සර්ඹදේකෝ උඳදේඹෝගී කයදේගන ඳඹහ ගන්දේන් 
නම්, එළනි ංර්ධන කටයුතුරදී 5% ක අභතය දේගබිම් අනුඳහතඹක් දේවෝ බිම් කට්ටි 
ආයෙ අනුඳහතඹක් ඹන දේදදේකන් එකක් රඵහදීභ ම්ඵන්ධ තීයෙඹ කිරීදේම් ඵරඹ 
අධිකහරිඹ තුඹ.  

       2අ)   ඳළතලි වර භත සර්ඹදේකෝ  වි කිරීදේම්දී එි  උඳරිභ උ මීටර් 1 ක් දේේ.  

  2ආ)  පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති, ෂ. ඵර් ප්රකහලන භහර්ග, දේඳොදු භවජනතහ ඒකයහය  න 

සථහන, උදයහන වහ භංතීරු, ළටර. ට් ඩිසක්, විදේනෝදහසහද වහ ත්රහජනක උදයහන 

2Them parks, water parks and adventure parks), ගිවසථහගහය (Stadiums) 

වහ ළරසුම් කමිටු භගින් රඵහදේදනු රඵන  නිඹභතහ අනු කටයුතු කශ යුතුඹ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

123 
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                          3.4 අනුකල  සහතිකට සම්ඵන්ධ ලරගුලසි 

 

අනුකල  

සහතිකට සහ 

සලසුම් ඉදිරිඳත් 

කිරීභ 

61.  අනුකරතහ වතිකඹ රඵහගළනීභ පිණි ළරසුම් ඉදිරිඳ් කිරීභ. 

2අ) නීතිදේේ 8  ගන්තිඹ ඹටදේ් අනුකරතහ වතිකඹ වහ කයනු රඵන ෆභ 

ඉ්තලීභක්භ 1 න උඳදේ්තනදේේ වන් “ඈ” ආකිති ඳත්රඹ භගින් අධිකහරිඹ දේත 
ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ. දේභඹ අන්තර්ජහර ඳවසුකම් වයවහ ඳවත දේේ අඩවිඹ ඔසදේේ 

අඹදුම් කශ වළක.   

       www.uda.gov.lk  

2ආ)  අදහශ ගහසතු 2 න උඳදේ්තනඹට අනුකර දේගවිඹ යුතුඹ. 

 

ඉඩම් අනුලඵදුම් 

සදහ අනුකුල  

සහතිකට  

62 අනුකරතහ වතිකඹ රඵහගන්නහ අසථහදේේදී ඉඩභ ංර්ධනඹ කිරීදේම්දී නිකු් කශ 
දේකොන්දේශසි ලිපිදේේ වන් සිඹළු අලයතහ ම්පර්ෙ කය තිබිඹ යුතුඹ.  

 

        2අ) ඉඩභක ංර්ධනඹක් දේවෝ ඉඩභක උඳ දේඵදීභක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට, 

i. අදහශ න්දේන් නම්, උඳ දේඵදීභ අනුභත කයනු රළබ ළරළසභට දේවෝ අය 
ඳත්රඹට අනුකර කශ ඵට ඵරඹර් මිනින්දේදෝරුයදේඹකුදේගන් ව නගය 
ළරසුම්කරුදේගන් රඵහග් වතිකඹක්ද, 

ii. භහර්ග  වහ දේඵෝක්කු තළනිභ ළනි ංර්ධනඹ වහ ම්ඵන්ධ ඉංිවදේන්රු  ළඩ 
අඹ් න අසථහන්ි දී යර් දේවෝ ලිඹහඳදිංචි සිවි්ත ඉංිවදේන්රුකු විසින් 
දේවෝ ආණ්ඩු විසින් ඉංිවදේන්රුකු ලදේඹන් දේේදේේ දේඹදවීභ වහ 
වඳුනහගනු රළබ සුදුසුකම් ඇති තළනළ්තකු විසින් ංර්ධන ළඩ අනුභත 
ළරසුම්, පිරිවිතය ව අය ඳත්රඹට අනු ඔහුදේේ අධීක්ෙ කටයුතු කයදේගන 
ඹනු රළඵ ඇති ඵට වතිකඹක්ද,  
ඉදිරිඳ් කර යුතුඹ.   

 

සම්පර්ණ කරන 

ලද 

ලගොඩනගිේලක 

ඳදිංචිවීභ  

ලඳරතුව 

අයිතිකරු  

ඳදිංචිකරු ලහෝ 

සංවර්ධනකරු 

විසින් කළයුතු 

රජකරි 

 

63. අනුභත කයනු රළබ ළරළසභට අනු ඹම් දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  දේකොටක් ම්පර්ෙ 
කිරීදේභන් ඳසු අ. තිකරු, ඳදිංචිකරු දේවෝ ංර්ධනකරු විසින් 

       2අ)  දේගොඩනළගි්තර අළු් එකක් නම් එි  දේවෝ එි  දේකොටක ඳදිංචිවීභ වහ අනුකරතහ 

වතිකඹක් රඵහගළනීභ වහද, 

       2ආ) දේභභ නිඹභඹ ඹටදේ් අනුකර විඹ යුතු ළරළසදේභන් දේවෝ ළරසුම්ලින් සුළු 

ලදේඹන් දේනසවීභ නිහ අනුකරතහ වතිකඹ රඵහගළනීභට දේනොවළකි ව විට, 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ ඉන් දේකොටක් තහකහලික ඳදිංචිවීභට ඵරඳත්රඹක් 

රඵහගළනීභ වහද ඉ්තලුම් කශයුතුඹ. 

       2ඇ) දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේකොටක ඳදිංචිවීභ වහ අනුකරතහ වතිකඹ රඵහගළනීදේභන් 

ඳසු වුද ංර්ධන ඵරඳත්රඹ භගින් රඵහග් අනුභළතිඹට අනු එඹ රංගු 

ඳතින්දේන් නම් හභහනය ඳරිදි ඉතිරි දේකොටසර ඉදිකිරිම් කටයුතු කයදේගන ඹහ 

වළකිඹ. 

http://www.uda.gov.lk/
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

ඳදිංචිවීභ සහ 

වන අනුකල  

සහතිකට 

642අ) 18 න නිඹභදේේ විධිවිධහනරට අනු දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොටක් දේවෝ   
දේන් ඹම් ංර්ධන කටයු්තක් ම්ඵන්ධදේඹන් අනුභත කයන රද දේගොඩනළගිලි 

ළරසුම් ම්ඵන්ධ අධිකහරිඹට ෆභ වතිකඹක්භ වහ හර්තහක්භ ඉදිරිඳ් කයනු රළඵ 

ඇති විට දේගොඩනළගි්තරක   එි  දේකොටක් දේවෝ දේනඹම් ංර්ධන කටයුතුර 

නියතවීභ වහ  අනුකරතහ වතිකඹක් අධිකහරිඹ විසින් රඵහදිඹ වළකි අතය, එභ 

වතිකඹ භඟ ඳවත වන් කරුණු ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

(i) ළරළසදේම් දේවෝ ළරසුම්ර දේඳන්න රද සිඹළු අලයතහ ව 86 න  නිඹභදේේ 
2ඇ) දේේදඹ ඹටදේ් දේගොඩනළගි්තදේ්ත,  එි  දේකොටක දේවෝ දේගොඩනළගිලි ළඩර 
ළරළසභ පිළිදේඹර කශ අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහට දේවෝ තළනළ්තන්ට 
අධිකහරිඹ විසින් දේදන රද සිඹළු ලිඛිත විධහනඹන්ට ඔවුන් අනුකර වී  ඇති ඵ්, 
ඒ ඵට අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහදේගන් රඵහග් වතිකඹක් ඉදිරිඳ් කයන 
ඵ්,  

          2ii)  දේභභ නිඹභඹන් ඹටදේ් දේගවිඹ යුතු සිඹළු ගහසතු දේගහ ඇති ඵ්,   

 
         

      2ආ)  දේගොඩනළගිලි ඉදිකිරීභ ම්ඵන්ධදේඹන් අලය න්නහ ව වතික නම්, 

i. ංර්ධන ළඩ අනුභත ළරළසභට වහ අය ඳත්රඹට අනු ඔහුදේේ අධීක්ෙඹ 
ඹටදේ් කයදේගන ඹනු රළඵ ඇති ඵට ලිඹහඳදිංචි දේවෝ යර් ගිව නිර්භහෙ 
ශි්තපිඹකුදේගන් දේවෝ ආණ්ඩු විසින් ගිව නිර්භහෙ ශි්තපිදේඹකු ලදේඹන් 
දේේදේේ දේඹදවීභ වහ තීයෙඹ කය ඇති සුදුසුකම් රඵහ ඇති 
තළනළ්දේතකුදේගන් රඵහග් වතිකඹක්   

 

 ii.  දේගොඩනළගිලි ළඩර වළටුම් මලිකහංග අනුභත ළරසුම්රට්, අය 
ඳත්රඹට්, අනුකර වහ අධිකහරිඹට ඉදිරිඳ් කයන රද පිරිභළවුම්රට 
එකඟ ඔහුදේේ අධීක්ෙඹ ඹටදේ් සිදු දේකරුණු  ඵට් ව දේගොඩනළගිලි 
යුවභඹ ලදේඹන් ආයක්හකහරී ඵට් යර් දේවෝ ලිඹහඳදිංචි සිවි්ත 
ඉංිවදේන්රුකුදේගන් දේවෝ ආණ්ඩු විසින් ඉංිවදේන්රුකු ලදේඹන් දේේදේේ 
දේඹදවීභ වහ වඳුනහගනු රළබ සුදුසුකම් ඇති තළනළ්දේතකුදේගන් රඵහග් 
වතිකඹක්. 

iii. දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඹහන්ත්රික, විදුලි, ජරහඳවන, හයුමීකයෙ දේවෝ දේන් 
ම්ඵන්ධිත ළඩ  වහ අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තන්දේගන් එකී ළඩ 
ඔවුන්දේේ අධීක්ෙඹ ඹටදේ් වහ අධිකහරිඹට අලය විඹ වළකි ආකහයදේඹන්  
අනුභත ළරසුම් වහ පිරිවිතයඹන්ට අනුකර කයදේගන ඹන රද ඵට 
වතික්ද දේේ. 

iv. නහගරික ංර්ධන අධිකහරිදේේ  දේයගුරහසිරට  අනුකර අනුභත කයන 
රද  ර්ග අඩි 6000 ට ළඩි සිඹළු ඉදිකිරීම්,  දේයගුරහසිරට අනුකර 
ඉදිකයන්දේන්ද ඹන්න ඳසුවිඳයම් කිරීභ වහ එභ දේගොඩනළගිලි අනුභත කශ 
දින සිට යක් ඇතුශත නහගරික ංර්ධන අධිකහරිදේඹන් ඳසුවිඳයම් 
හර්තහක් රඵහදේගන ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ. තද, යක් ඇතුශත ඉදිකිරීම් නිභ 
කිරීභට දේනොවළකි අසථහරදී ංර්ධන ඵරඳත්රඹ දීර්ණ කයන කහරඹ අනු 
ඳසුවිඳයම් වතිකඹද  නළත රඵහගළනීභට ඉ්තලුම් කශ යුතුඹ.   එළනි 
දේගොඩනළගිලි වහ අනුකරතහ වතික රඵහගළනීදේම්දී ඳසුවිඳයම් හර්තහ 
අනිහර්ඹඹ න අතය, එදේේ දේනොභළති නම්, 2 න උඳදේ්තනදේේ වන් 
දේේහ ගහසතුකට ඹට් විඹ යුතුඹ.   ඒ වහ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහ 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

125 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

ලදේඹන් යර් ගිව නිර්භහෙ ශි්තපිඹහ ගකිඹ යුතුඹ.  එදේේ දේනොකයන 
නිරධහරීන් ම්ඵන්ධදේඹන් ශ්රී රංකහ ගිව නිර්භහෙ ශි්තපීන්දේේ ආඹතනඹ 
දළනු් කයනු රළදේේ. 
 

අධිකරිට විසින් 

කරනු ලඵන 

ඳරීක්ෂවන් 

65.  2අ) බහඳති විසින් දේවෝ ඔහුදේේ ඵරඹර් නිදේඹෝිවතඹහ විසින් ඹම් දේගොඩනළගි්තරක 
ඳදිංචිඹ වහ වහ ඉඩභක් න අසථහදේේදී ඳහවිච්චිඹ වහ 64 න දේයගුරහසිඹ 

ඹටදේ් අනුකරතහ වතිකඹක් නිකු් කිරීභට භ්දේතන්, ඹම් දේගොඩනළගිලි 

කහර්ඹඹක් කයදේගන ඹනු රඵන  කය අදිඹයකදී දේවෝ නීතිදේේ සිඹළු 

විධිවිධහනරට ව දේභභ නිඹභඹන්ට අනුකරදළ.  නිගභනඹ කිරීදේම් ව  අනුභත 

කයන රද ළරළසභ දේවෝ ංර්ධන කටයු්තක් දේභභ ළරසුම් ඒහ කස කයන 

රද අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහදේේ දේවෝ තළනළ්තන්දේේ අධහනඹ අනුභත 

ළරළසදේභන් දේවෝ දේභභ නිඹභඹ ඹටදේ් ඉදිරිඳ් කයන රද  ංර්ධන කටයු්තක 

දේන් ළරසුභකින් ඵළවළයන අසථහන් දේකදේයි ්, නළතදේවෝ එභ 

ළරසුභට දේවෝ ළරසුම්රට අනුකර ංර්ධන කහර්ඹඹ ම්පර්ෙ දේනොකිරීභ 

දේකදේයි  දේවෝ දේභභ නිඹභදේේ විධිවිධහන දේවෝ අය ඳත්රඹ දේවෝ ළරසුම් දේවෝ 

ඒහදේේ වන්  වහ ඔහු විසින් පිළිඳළදිඹ යුතු අලයතහඹන් දේකදේයි ් දේඹොමු 

කිරීදේම් ඳයභහර්ථඹ වහ් ඹම් දේගොඩනළගි්තරකට දේවෝ ඉඩභකට ඇතුළු එඹ 

ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ වළකිඹ. 

      2ආ) අධිකහරිදේේ ඵරඹර් නිදේඹෝිවතඹහ 2අ) න දේේදඹ ඹටදේ් ඹම් දේගොඩනළගි්තරකට 

දේවෝ ඹම් ංර්ධන කටයු්තකට ඇතු්තවී එඹ ඳරීක්හ කිරීභට දේඳයහතු එදේේ 

කිරීභට ඇති තභ ඵරඹ ලිඛිත ඉදිරිඳ් දේකොට වහ ප්රදර්ලනඹ දේකොට තභහ විසින්භ 

වඳුන්හ දිඹ යුතුඹ. 

 

ලගොඩනගිේලක 

 වකලික 

ඳදිංචිටක් සහ 

ඵලඳත්රට 

66.  2අ) දේගොඩනළගි්තර අනුභත ළරසුභට දේවෝ ළරසුම්රට ඳටවළනි වීභ නළතදේවෝ 
අධිකහරිඹ විසින් ළරළසදේම් දේවෝ ළරසුම්ර පිටන් කයන රද අලයතහඹන් වහ 

එකඟ දේනොවීභ   දේවෝ  දේගොඩනළගි්තර ම්ඵන්ධ ළඩ ම්පර්ෙ දේනොකිරීභ නිහ 

දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ එි  දේකොටක ඳදිංචිවීභ වහ අනුකරතහ වතිකඹක් 

නිකු් දේනොකශද එදේේ ඳටවළනි වීභ, එකඟ දේනොවීභ දේවෝ ම්පර්ෙ දේනොකිරීභ 

අධිකහරිදේේ භතඹ අනු ඵයඳතර ත්්ඹක් දේනොන්දේන් නම්, එඹ එභ කහරඹ 

තුශ දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ එි  දේකොටක ඳදිංචිවී සිටින තළනළ්තහදේේ දේවෝ 

තළන්තන්දේේ සුබසිශධිඹට වහ ආයක්හට කයහකහයඹකින් දේවෝ අනතුරුදහඹක 

දේනොදේේ නම් අධිකහරිඹට එභ දේගොඩනළගි්තදේරි  දේවෝ එි   දේකොටක් භහ වඹකට  

දේනොළඩි කහරඹකට තහකහලික ඳදිංචිවීභ වහ  ඵරඳත්රඹක් දීභ දේවෝ ඵරඳත්රඹ 

අළු් කිරීභ කශ වළකිඹ. 

          2ආ)  අ  න දේේදඹ ඹටදේ් අධිකහරිඹ විසින් සුදුසුඹළ.  ක්තඳනහ කයනු රඵන නිඹභඹන් 
වහ දේකොන්දේශසි භත ඵරඳත්රඹක් රඵහදීභ දේවෝ ඵරඳත්රඹ අළු් කිරීභ කයනු රළබිඹ 

වළකි අතය, එභ නිඹභඹන් දේවෝ දේකොන්දේශසි කිසික් කඩ කයනු රළබ විට එභ 

ඵරඳත්රඹ ප්රතයහදිසා කශ යුතුඹ. 

 

ලගොඩනගිේලක 

ඳදිංචිට සහ 

වන අනුකල  

සහතිකලේ 

අන් ර්ග ටන් 

හ එට ප්රදර්යනට 

67.  2අ) දේගොඩනළගි්තරක ඳදිංචිඹ වහ න අනුකරතහ වතිකඹ දේවෝ එි  තහකහලික 
ඳදිංචිඹ වහ න ඵරඳත්රඹ භගින් දේගොඩනළගි්තර කය ඳයභහර්ථඹක් වහ 

ඉදිකයනු රළබුදේේදළ.  ඹන්න වන් කශයුතු අතය, දේගොඩනළගි්තර අදේන්හසික 

දේවෝ ඵහුකහර්ඹ දේගොඩනළගි්තරක් න ක්ති  වතිකඹ දේවෝ ඵරඳත්රඹ භගින් ; 

                2i)  දේගොඩනළගි්තර දේකොටස ගෙනහක් ඇති ළරසුම් දේකොට අනුභත කිරීභ වහ 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   
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කිරීභ අයමුණු ව ප්රදේඹෝජනඹ දේවෝ ප්රදේඹෝජනද, 

                2ii)  ගින්නක් වටග් විට, එ. න් දේේරී ඹහ වළකි භහර්ග කීදේදදේනක් වහද ඹන්න,   
ව 

                2iii)   එක් එක් භවර භගින් දළරිඹ වළකි උඳරිභ අය දිඹ වළකි ජීවී බහයඹද වන් 
කශයුතුඹ. 

        2ආ)  දේන්හසික දේනොන දේගොඩනළගි්තරකදී ඳදිංචිඹ වහ න අනුකරතහ වතිකදේේ 

පිටඳ් දේවෝ දේගොඩනළගි්තදේ්ත තහකහලික ඳදිංචිඹ වහ න ඵරඳත්රඹද 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත ෆභ භවරකභ දේවෝ දේකොටකභ අධිකහරිඹ විසින් විධහනඹ 

කයනු රළබිඹ වළකි ආකහයදේඹන් ගිනි ආයක්ක විධහනදේේ 2Fire Escape 

Direction)  පිටඳතද ඵරඳත්රඹ ප්රදර්ලනඹ කයනු රඵන දේගොඩනළගි්තදේ්ත නිඹමිත 

භවදේ්ත සිට දේවෝ දේකොටදේේ සිට ඇති අනුභත ගිනි ආයක්ක භහර්ගඹ දේවෝ භහර්ග 

ඳළවළදිලි දේඳන්න භව්ත දේර්හ ටවනද භඟ ප්රදර්ලනඹ කශ යුතුඹ.  

           2ඇ)   ඳදිංචිඹ වහ න අනුකරතහ වතිකඹ දේවෝ දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ එි  

දේකොටක තහකහලික ඳදිංචිඹ වහ න ඵරඳත්රඹක් න්තක කය ගළනීදේභන් 

එි  අ. තිකරු දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ එි  දේකොටක  අනුභත ළරසුදේම් දේවෝ 

ළරසුම්ර පිටන් කයනු රළබිඹ වළකි අදහශ ඵරදේේ දේවෝ ලිඛිත අයඹක 

දේවෝ දේනඹම් ලිඛිත නීතිඹක් ඹටදේ් දේගොඩනළගි්තරට දේවෝ එි  ඹම් 

දේකොටකට අදහශ විඹ වළකි අලයතහන්ට අනුකර වීදේභන් නිදවස කයනු 

දේනොරළබිඹ යුතුඹ. 

           2ඈ)  දේගොඩනළගි්තදේ්ත ලක්තිභ්බහඹ, වතිකදේේ දක්න රද බහයඹ දළරීභට 

දේනොෆදේවන්දේන් නම් දේවෝ වතිකදේේ අය දී ඇති ඳයභහර්ථඹ වහ 

දේගොඩනළගිලි ප්රදේඹෝජනඹට දේනොගන්දේන් නම්, ළරසුම්කයෙ කමිටුදේේ තීයෙඹ 

අනු දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඳදිංචිඹ වහ න අනුකරතහ වතිකඹ අධිකහරිඹ විසින් 

කළනු රළබීභ දේවෝ අරංගු කිරීභ කයනු රළබිඹ වළක. 

            2ඉ)  වතිකඹ නිකු් කයන රද අසථහදේේදී ඵරහ්භක දේනොඳළති ලිඛිත නීතිඹකට 

අනුකරවීභට දේගොඩනළගි්තර අදේඳොදේවෝ න විටදී දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඳදිංචිඹ 

වහ න අනුකරතහ වතිකඹ ඈ දේේදඹ ඹටදේ් ආඳසු දේනොකළවිඹ යුතුඹ. 

            2ඊ)  දේගොඩනළගි්තර තුශ දේවෝ එි  දේකොටක ගිනි අනතුරු ළඩිවීභට ඉඩ ඇති දේවෝ 

ඳරියඹට අි තකය අයුරින් දේවෝ   හවන තදඵදඹකට දේවේතුන අයුරින් 

අනුකරතහ වතිකදේේ වන් ඳයභහයථඹ වළය දේන් ඳයභහර්තඹක් වහ 

දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොටක් ඳහවිච්චිඹට ගනු රඵන්දේන්නම්, 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත  දේවෝ එි  දේකොටක අ. තිකරු විසින් එභ ඳයභහර්ථඹ ගළන දේවෝ 

අදවස කයන රද ඳහවිච්චිඹ ගළන අධිකහරිඹට දළන්විඹ  යුතු අතය, අධිකහරිඹ එභ 

ඳයභහර්ථඹ දේවෝ ඳහවිච්චිඹ ම්ඵන්ධදේඹන් දේදනු රළබිඹ වළකි සිඹළු විධහනඹන් වහ 

එකඟ දේභභ නිඹභඹන් භගින් කශයුතු ඹම් අලය න්නහව දේගොඩනළගිලි ළඩ 

දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොටක් එභ ඳයභහර්ථඹ දේවෝ ඳහවිච්චිඹ වහ 

දේඹෝගය න  ඳරිදි සිදු කයදේගන ඹහ යුතුඹ. 

              2උ) දේඳෞශගලික ඳදිංචි නික් දේනොන දේගොඩනළගි්තරක පිටවීදේම් භහර්ගඹක් දේවෝ 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත තයේපු දේඳශකට ඇති ෆභ දේදොය වියඹක්භ් ව 

දේගොඩනළගිලි වහ න ගිනි පර්හයක්ක ංග්රවඹට අනුකර එි  ඳඹනු රළඵ 

ඇති අදේනක් සිඹළු ගින්දේනන් දේේරීදේම් භහර්ග්, ගිනි නිවීදේම් ප්රධහනිඹහට අන් 

අයුයකින් අලය න්දේන් නම් විනහ, දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොටක් 

ඳහවිච්චිඹට ගළනීදේම්දී දේවෝ ඳදිංචිඹට ගළනීදේම්දී අි ය කිරීභ දේවෝ ඵහධහ කිරීභ 
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දේනොකශ යුතුඹ. 

 

ලගොඩනගිලි වඩ 

සම්පර්ණ 

කිරීලභන් ඳසුව 

සිදුවන  වරදි 

68.  ඹම් දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ එි  දේකොටක් අ. තිකරු, ඳදිංචිකරු දේවෝ ංර්ධකඹහ 
දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොට නිහ ංර්ධනඹක දේකොටක් දේවෝ දේන් ඹම් 

දේගොඩනළගිලි ංර්ධනඹක දේකොටක් න විටදී කිසිඳු හධහයෙ දේවේතුක් දේනොභළති 19 

න නිඹභදේේ විධිවිධහනඹ  වහ 63 න නිඹභදේේ වහ 67. 2අ, ඊ ව උ) දේේදඹන් 

උ්තරංණනඹ කයන්දේන් නම් දේවෝ ඒහට අනුකර වීභට අදේඳොදේවෝ න්දේන් නම්, නීතිඹ 

ඹටදේ් යදකට යදකරු න අතය, යදකරු කයනු රළබීදේභන් ඳසු නීතිදේේ 28 න 

ගන්තිදේේ විසතය දේකදේයන දණ්ඩනඹකට ඹට් විඹ යුතුඹ. 

 

ටම් 

ලගොඩනගිේලක 

ලහෝ ටම් බිම් 

කට්ටිටක 

අනවසරලටන් 

ඳදිංචිවීභ ලහෝ 

ප්රලටෝජනට  

ගනීභ 

69. 2අ) අනුකරතහ වතිකඹක් දේනොභළති කිසිභ තළනළ්දේතකු දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ එි  
දේකොටක ඳදිංචිවීභ දේවෝ දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොටක ඳදිංචිඹ වහ අය 

දීභ දේවෝ ඹම් ඒකහඵශධ දේවෝ උඳ දේඵදීභකට ඹට් බිම් කට්ටිඹක ඹම් ඉදිකිරීභක්  

කිරීභ දේනොකශ යුතුඹ. 

         2ආ)  අ න දේේදදේේ විධිවිධහන උ්තරංණනඹ කයන ඕනෆභ තළනළ්තකු 1984 අංක 44 
දයෙ නහගරික ංර්ධන අධිකහරි 2ංදේලෝධිත) ඳනදේ් II න දේකොටදේේ  8 න 

ගන්තිඹ ඹටදේ් යදකට යදකරු විඹ යුතුඹ. 

         2ඇ) අනුකරතහ වතිකඹ රඵහ දේනොදේගන බහවිතහ කිරීභ දේවෝ ප්රදේඹෝජනඹට ගළනීභ 

යදක් න අතය,  ඒ වහ දේේහ ගහසතුකට ඹට් න අතය, ඊට අදහශ දේේහ 

ගහසතු 2 න උඳදේ්තනදේේ  දක්හ ඇත.  

         2ඈ) අනයදේඹන් ඉදිකිරිම් කයන රද දේකොටක් ංර්ධන දේයගුරහසි අනු 

දේයගුරහසිගත කශ දේනොවළකි නම් එඹ අධිකහරිදේේ දේශඳශක් ඵට ඳ් න්දේන්ඹ. 

 

ප්රසිශධ 

ලගොඩනගිලි 

සහතිකට 

70. 2අ)  ඳදිංචිකරුන්දේේ ඳළටවුභ පුශගරඹන් ඳන්සිඹඹකට ඩහ ළඩින දේගොඩනළගි්තරක් 

දේවෝ එි  දේකොටක අ. තිකරුකු, ඳදිංචිකරුකු දේවෝ ංර්ධකඹකු විසින් 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ එි  දේකොටක ඳදිංචිවීභ වහ අනුකරතහ වතිකඹට 

ළඩිභන් ලදේඹන් අධිකහරිදේඹන් ප්රසිශධ දේගොඩනළගිලි වතිකඹකට 

අඹදුම්දේකොට එඹ රඵහගත යුතුඹ.  අ. තිකරු, ඳදිංචිකරු දේවෝ ංර්ධකඹහ විසින් 

එදේේ ඳදිංචිවීභ වහ ඵරඹ දේදන ප්රසිශධ දේගොඩනළගිලි වතිකඹ දේනොරඵහ 

දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොටක ඳදිංචිවීභ දේවෝ එඹ ප්රදේඹෝජනඹට ගළනීභ 

දේනොකශ යුතු අතය, දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොටක් ඳදිංචිවීභට දේවෝ 

ප්රදේඹෝජනඹට ගළනීභට අය දේනොදිඹ යුතුඹ. 

          2ආ)    ප්රසිශධ දේගොඩනළගිලි වතිකඹ එි  නිලසචිත වන් ඳරිදි අවුරුදු ඳවකට 

දේනොළඩි කහරඹකට රංගු විඹ යුතුඹ.  තද, එි  අ. තිකරු, ඳදිංචිකරු දේවෝ 

ංර්ධකඹහ විසින් කයන රද ඉ්තලීභක් භත අළු් කයනු රළබිඹ වළකිඹ.  එඵඳු 

ඉ්තලීභක් කශ යු්දේ් රංගු අය ඳත්රඹ ඉකු්වීභට දේදභහඹකට දේඳයහතුඹ. 

           2ඇ)   ඳදිංචිකරුන්දේේ ඳළටවුභ පුශගරඹන් ඳන්සිඹඹක් ඉක්භන ප්රසිශධ දේගොඩනළගිලි 

වතිකඹක් අධිකහරිඹ විසින් නිකු් කිරීභ දේවෝ අළු් කිරිභ වහ දේකදේයන 

අඹදුම් ඳත්රඹ භඟ,           

         

        2i)  දේගොඩනළගි්තරක යුවභඹ ලදේඹන් පුශගරඹන් ඳන්සිඹඹකට ළඩි 
ඳදිංචිකරුන් ංයහකදේේ ඵයක් දළරීභට තයම් ලක්තිභ් ඵ සථිය 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

කයමින් සුදුසුකම්ර් තළනළ්දේතකුදේගන් රඵහග් වතිකඹක්ද භඟ, 

                  2ii) ඳළවළදිලි ර්ෙලින් ඳවත වන් විසතය දක්මින් 1:200 ඳරිභහෙඹට අඳින 
රද දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ එි    දේකොටකට අ. තිකරුදේේ දේවෝ ඔහුදේේ 

නිදේඹෝිවතඹහ විසින් වතික කයන රද දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ එි  

දේකොටක ෆභ භවරකභ ළරළසදේම් පිටඳ් වතයක්ද, 

i. දේගොඩනළගි්තදේරන් දේවෝ එි  දේකොටකින් අදේේක්ෂිත ප්රදේඹෝජනඹ වහ 
ඳදිංචිකරුන්දේේ ඳළටවුභද, 

ii. දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොට වහ අනුභත ගින්දේනන් දේේරීදේම් 
උඳක්රභ වහ ගින්දේනන් දේේරීදේම් භහර්ග දේභන්භ ප්රධහන ගිනි නිවීදේම් නිරධහරී 
විසින් දේගොඩනළගිලි වහ ගිනි පර්හයක්ක ංග්රවදේේ ඳරිදි ඊට ම්ඵන්ධ 
දේන් අලයතහන්ද, 

iii. දේගොඩනළගිලි වහ න ගිනි පර්හයක්ක ංග්රවඹ දේවෝ 
ප්රධහන ගිනි නිවීදේම් නිරධහරිඹහට අනු දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ එි    දේකොටක 
ඇති ගිනි නිවීදේම් උඳකයෙර විදේකොට ඇති සථහන වහ ඒහදේේ ර්ගඹද, 

 iv. ෆභ ජදේන්රඹකභ්, ආදේරෝකඹ, සබහවික ංහතනඹ, 
හයුමීකයෙ ඳශධති වහ ෆභ ඵහි ය බි්තිඹකභ ඇති දේන් වියර්, 
තිදේේ නම් අදේනකු්  ංහතන භහර්ගර් පිි ටීභ ව ඒහදේේ විලහර්ඹද 
ව 

v. ෆභ ඔනඹකභ විදුලි දේෝඳහනඹකභ ගිනි ආයක්ෙ 
ඳශධතිඹක්භ සුචක ගිනි නිනක දේභන්භ දේන් දේේහ උඳකයෙර 
පිි ටීභද, 

      2iii) අදහශ සුදුසුකම්ර් එක් තළනළ්දේතකුදේගන් දේවෝ තළනළ්තන් ළඩි දේදදේනකුදේගන් 

ඔවුන් දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොටක් ව 2ii) උඳ දේේදදේේ වන් ෆභ 
ඳශධතිඹක්භ වහ උඳකයෙඹක්භ ඳරීක්හ කශ ඵ්, දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  

දේකොට  ව ඳශධති වහ උඳකයෙ භනහ ්රිඹහකහරී්දේඹන් ඳතින ඵ්, ඒහ 

ඳනතට වහ ඒ ඹටදේ් හදන රද ඹම් නිඹභඹකට වහ දේභභ නිඹභඹන්ටද දේගොඩනළගිලි 

වහ න  ගිනි පර්හයක්ක ංග්රවඹටද අනුකර ඵද වතික කයමින් අධිකහරිඹට 

අලය න ආකහයදේේ වතිකඹක්ද, 

     2iv) 71 න නිඹභඹ ඹටදේ් දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොට වහ ආයක්ක නිරධහරිඹකු 
ලදේඹන් ්රිඹහකිරීභට නම් කයනු රළබ තළනළ්තහදේේ අධිකහරිඹට අලය විඹ වළකි 

ඳරිදි තභ සුදුසුකම් වහ දේන් අදහශ විසතයද ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ. 

      2ඈ)  2ආ) න දේේදඹ ඹටදේ් ප්රසිශධ දේගොඩනළගිලි වතිකඹක් අළු් කිරිභ වහ කයනු 

රඵන අඹදුම්ඳදේ් (ii) උඳ දේේදදේේ වන් භව්ත ළරළසභ, එඹ අධිකහරිඹට ඉදිරිඳ් 
කයනු රළබ අන් දිනදේේ සිට එි  වන් විසතය දේනසවී දේනොභළති නම්, ඹළි 

ඉදිරිඳ් කිරීභ අලය දේනොදේේ. 

 

       2ඉ)  ප්රසිශධ දේගොඩනළගිලි වතිකඹක් නිකු් කිරීභ දේවෝ අළු් කිරීභ වහ 2ඇ) න දේේදඹ 

ඹටදේ් අඹදුම්ඳතක් ඉදිරිඳ් කයනු රළබ අසථහකදී, අධිකහරිඹ විසින් ප්රසිශධ 

දේගොඩනළගිලි වතිකඹ නිකු් කිරීභ දේවෝ අළු් කිරීභ ප්රතික්දේේඳ කයනු රළබිඹ 

වළකිඹ.  නළතදේවෝ අධිකහරිඹ සුදුසුඹළ.  සිතන නිඹභඹන් වහ දේකොන්දේශසි භත ප්රසිශධ 

දේගොඩනළගිලි වතිකඹ නිකු් කිරීභ දේවෝ අළු් කිරීභ කයනු රළබිඹ වළකිඹ. 

       2ඊ)  දේභභ නිඹභඹන් ඹටදේ් නිකු් කයන රද දේවෝ අළු් කයන රද ඹම් ප්රසිශධ 

දේගොඩනළගිලි වතිකඹක් ඳවත දේවේතන් භත අධිකහරිඹ විසින් අරංගු කශ වළක. 
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129 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

              2i)   වතිකදේේ වන්  ඹම් නිඹභඹන් දේවෝ දේකොන්දේශසි කඩ කිරීභ. 

              2ii)   71 න නිඹභදේේ විධිවිධහන වහ අනුකර වීභට අදේඳොදේවෝ වීභ. 

              (iii)  එළනි ප්රසිශධ දේගොඩනළගිලි වතිකඹක් වහ න අඹදුම්ඳදේති  දේවෝ වතිකඹ 
නිකු් කිරීභට ඳදනම් කයග් ළරසුම් දේවෝ චක්රදේ්තර අඩංගු ළදග් 

කරුණු ඹම් දුයර්ඳනඹක් තිබීභ දේවෝ 

              2iv)  ප්රසිශධ දේගොඩනළගිලි වතිකඹ නිකු් කයනු රළබ දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  

දේකොට තුශ ප්රධහන ගිනි නිවීදේම් නිරධහරිඹහ තිේතිඹට දේවේතුන ඳරිදි 

ප්රභහේ ගිනි ආයක්ක ්රිඹහ භහර්ග දේනොගළනීදේභන් ගිනි උදුරු ළඩිදේේ 

ඹළ.  දළනීභ. 

 

ආරක්ෂව පිළිඵ 

වගකීභ 

71. භවදේ්ත ර්ග ප්රභහෙඹ ර්ග මීටර් 5000 කට ළඩි දේවෝ 1000 කට ළඩි ඳදිංචිකරුන් 
පිරික් ි ත දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ එි  දේකොටදේේ අ. තිකරු, ඳදිංචිකරු දේවෝ 

ංර්ධකඹහ විසින් ඳවත වන් ඳයභහර්ථ වහ ආයක්ක නිරධහරිඹහ ලදේඹන් 

්රිඹහකිරීභ පිණි ගකි යුතු තළනළ්දේතකු නම් කයනු රළබීභ කශ වළකිඹ. 

        2අ)   දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොට තුශ භනහ ගිව ඳහරන රීති   වහ ගිනි ආයක්ක 

පර්දේෝඳහඹන් ්රිඹහ්භක කිරීභ. 

       2ආ)   දේගොඩනළගි්තර දේවෝ එි  දේකොට තුශ ඇති සිඹළු ගින්දේනන් දේේරී ඹහ වළකි භහර්ග, 

විදුලි දේෝඳහන, ගිනි ආයක්ෙ ඳශධති ව උඳකයෙ නඩ්තු අධීක්ෙඹ 

කිරීභ. 

        2ඇ) ගින්නක් වටග් විට දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ එි  දේකොටක දේේදේේ නියුතු දේවෝ එඹ 

ඳහවිච්චි කයන සිඹළු පුශගරඹන්ට ගින්දේනන් දේේරීදේම් සිඹළුභ ක්රභ පිළිඵ 

දළනීභක් රඵහදීභ වහ කලින් කශ ගිනි යම ංවිධහනඹ කිරීභ. 

 

ප්රසිශධ 

ලගොඩනගිේලක් 

ඳවිච්චි කිරීලම්දී 

සිදුවන  වරදි 

72. පුශගරඹන් 500 කට ළඩි ඳදිංචිකරුන්දේේ ඵයක් ි ත දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ එි  

දේකොටක අ. තිකරු දේවෝ ංර්ධකඹහ හධහයෙ දේවේතුක් දේනොභළති 69 න නිඹභදේේ 
අ න දේේදදේේ දේවෝ 70 න නිඹභදේේ විධිවිධහන කිසික් උ්තරංණනඹ කයන්දේන් නම් 

දේවෝ එඹට අනුකර වීභ ඳළවළය වරින්දේන් නම් නීතිදේේ 59 න ගන්තිඹ ඹටදේ් ඹම් 

යදකට යදකරු න්දේන්ඹ. 

 

හරි  

ලගොඩනගිලි 

සහතිකකරණට 

සහ අවසන් 

සහතිකට 

ලඵගනීභ 

73   වරිත ංක්තඳඹ අනු දේගොඩනළගිලි වහ අනුකරතහ වතිකඹ රඵහගළනීදේම්දී අන් 
වරිත ප්රමිති වතිකඹ  නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ භගින් රඵහගළනීභ සිදු කශ යුතුඹ. 
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a. බවි ලේ ලවනසවීභ සම්ඵන්ධ ලරගුලසි 
 

බහවිතඹ  

දේනස  

කිරීභ    

වහ අය රඵහදීභ 

 

74 1982  අංක 4 දයෙ ඳනතින් ංදේලෝධිත ව 1978 අංක 41 දයෙ නහගරික ංර්ධන 
අධිකහරිඹ නීතිදේේ අංක 8එ 21) වහ 8ඒ 23) දයෙ ගන්තීන් අනු කිසිඹම් ංර්ධන 
කහර්ඹඹක් වහ නිකු් කයන රද ඵරඳත්රඹක, එඹ නිකු් කයන රද අය ඳත්රදේඹි  
වන් කහර්ඹඹ දේනොන දේන් ඹම් කහර්ඹඹක් වහ ඳහවිච්චි කයනු දේනොරළබිඹ යුතුඹ.  
ඉවත කී ඳනදේ් 29 ගන්තිඹ අනු කිසිඹම් බහවිතඹක් දේන් බහවිතඹක් වහ දේඹොදහ 
ගළනීභ ම්ඵන්ධදේඹන් ඳළවළදිලි කිරීභක් සිදු කය ඇත. 
ඒ අනු, ඉවත කී ඳනදේ් 26 ආ වහ 28 අ21) ගන්තීන් ඹටදේ් දේනොතීසිඹක්    දේඹොමු 
කයමින් අය ඳත්රදේේ වන් කහර්ඹඹට ඳරිඵහි ය දේර ඳ්හදේගන ඹන්නහව බහවිතඹක් 

ම්ඵන්ධදේඹන් දේේහ ගහසතු අඹකය ගළනීභ වහ කිසිඹම් බහවිතඹක් දේනස  කයන දේර 

නිඹභ කිරීදේම් ඵරඹ අධිකහරිඹ තු න්දේන්ඹ.   

 දේභි දී අනුගභනඹ කශයුතු ්රිඹහදහභඹ ඳවත ඳරිදිඹ. 

      2අ) ගළට් ඳත්රඹක් භගින් ප්රකහලඹට ඳ් කයන රද ංර්ධන ළරළසභක් ඳතින 

අසථහදේේදී; 

               i. අනුභත ළරළසදේභි  වන් බහවිතඹ වළය නිසි අනුභළතිඹකින් දේතොය    දේන් 

බහවිතඹකට දේඹොදහදේගන ඇති දේශඳශ ම්ඵන්ධ මීක්ෙඹක් ඳළළ්වීභ.

  

ii. අනයදේඹන් බහවිතඹන් දේනස කයන රදළ.  වඳුනහග් ඳහර්ලඹන් දේත එභ 
බහවිතඹ දේනස කිරීභ නීතයහනුකර දේනොන ඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් දේකොට, 

 21) අනුභත බහවිතඹ වහ නළත ඳ් කිරීභ දේවෝ 

    22) ඳ්හදේගන ඹන බහවිතඹ වහ අනුභළතඹක්  රඵහගළනීභ ඹන 
කහයෙහ ඉටු කශයුතු ඵ දළන්වීභ. 

                 iii. කිසිදේක් ඉවත 22) අනු කටයුතු කිරීභට එකඟ න්දේන් නම්, බහවිතඹ දේනස 

කිරීභ වහ අඹදුම්ඳත 1 න උඳදේ්තනදේේ “ඊ” ආකිතිඹ භගින් ඉදිරිඳ් 

කය ඇති WP2018/1  නභළති ආකිතිඹ ම්පර්ෙ කය, අනුභත ව ඉඩදේම් 
පිඹුරුඳත, දේගොඩනළගිලි ළරළසභ වහ රිඳනම් රදුඳත ඹන දේ්තනර පිටඳ් 

භඟ දේභි  2  න උඳදේ්තනදේඹි  වන් නිඹමිත ගහසතු  දේගහ  අධිකහරිඹ  
දේතින් රඵහගත යුතුඹ.  

iv. අඹදුම්කය ඇති න බහවිතඹ ගළට් කයන රද ංර්ධන ළරළසදේභි  
කරහපීකයෙ දේයගුරහසිරට අනුකර න්දේන්ද? ඳ්නහ භමි ඳරිදේබෝජන 

යටහට අනුකර න්දේන්ද? ඳහරිරික, භහජීඹ, සිවි්ත වහ දේන් ගළටළුකහරී 

ත්ඹන් අභ න්දේන්ද? යථහවන නතහ තළබීදේම් ඉඩකඩ, විිත ඉඩදේම් 

භමි ප්රභහෙඹ වහ ප්රදේේල භහර්ර ඳශර, ඹටිතර ඳවසුකම් ඹනහදිඹ තුටුදහඹක 

න්දේන්ද? වහ අ්තහසීන්ට ි රිවළයඹක් න්දේන්ද?  ඹනහදී ලදේඹන් 

සථහනදේේ ඳතින ප්රහදේඹෝගික ත්ඹන් ළරකි්තරට දේගන න බහවිතඹ 

වහ  එක් යක තහකහලික අනුභළතිඹක් රඵහදීභ අධිකහරිඹ විසින් රකහ 

ඵළලිඹ වළකිඹ. 

v. එභ එක් යක කහරඹ තුර ඹදේථෝක්ත න බහවිතඹ වහ ්රිඹහකහරී්ඹ 
ම්ඵන්ධදේඹන් අධිකහරිඹ ෆහීභකට ඳ්න්දේන් නම්, අඹදුම්කරුන්දේේ 
ඉ්තලීම් රකහ ඵරහ න බහවිතඹ ඳ්හදේගන ඹහභ වහ කහරඹ දීර්ණ කිරීභ 
අධිකහරිඹ විසින් රකහ ඵළලිඹ වළකිඹ. 

vi. බහවිතඹ දේනසවීභ ම්ඵන්ධ විදේයෝධතහක් රළබී ඒ ම්ඵන්ධ විධිභ් 
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ඳරීක්ෙඹකින් ඳසු අධිකහරිඹට තීයෙඹක් ගත වළකිඹ. 
 

                  vii. එදේේ වුද, බහවිතඹ දේනස වීභ ම්ඵන්ධදේඹන් දේඳය රඵහග් අනුභළතිඹකින් 

ඳසු  ඵහි ය විදේයෝධතහන්දේගන් දේතොය ඳ්හ දේගන ඹ.  නම් ඉ්තලීභ 

අනු යකට ළඩි කහරඹකට වුද 2උඳරිභ ය 03 ක් දක්හ) එකය 

අනුභළතිඹ රකහ ඵළලිඹ වළකිඹ. 

(ආ)      කිසිඹම් ප්රකහශිත ප්රදේශලඹක ගළට් කයන රද ංර්ධන ළරළසභක් දේනොභළති 
අසථහකදී 1982 අංක 4 දයෙ ංදේලෝධිත ඳනදේ් 8එ වහ 8ඒ ගන්තීන් අනු 

ඉවත අ ි  i. සිට v දක්හ ගන්තිර වන් කටයුතු සිදුකශ වළකිඹ. 

2ඇ)    ඉවත අ වහ ආ ට අදහශ අනුභත ව ළරසුම් ඉදිරිඳ් කිරීභට ඹම් ඳහර්ලඹකට 

වළකිඹහක් දේනොභළ්දේ් නම්, ඳ්නහ බහවිතඹ ම්ඵන්ධදේඹන් ඉවත අ ි  iv. අනු 

අධිකහරිඹ ෆහීභකට ඳ්න්දේන් නම්, බහවිත දේගොඩනළගි්තර දළනට ඳ්නහ අයුරු 

දළක්දේන ළරළසභක් රඵහගළනීදේභන් අනතුරු ඉවත අ ි  iii සිට v දක්හ ව කටයුතු 
සිදුකශ වළකිඹ. 

2ඈ)    ඹම් දේවඹකින් බහවිතඹ දේනස කිරිභ සථිය දේර සිදු කිරීභට ඹම් ඳහර්ලඹක් අදවස කය.  
නම්, ඒ වහ ංර්ධන ළරළසදේභි  ළරසුම් වහ දේගොඩනළගිලි දේයගුරහසි ඳහදක කය 

ගනිමින් ඳශහ් ඳහරන ආඹතන භගින් ඉටුකයහ ගත යුතුඹ.  

2ඉ) ඉවත අ ි  ii, 23) සිට ඈ දක්හ කහර්ඹඹන් වහ කිසිඹම් ඳහර්ලඹක් එකඟ දේනොන්දේන් 
නම්; 

i. අදහශ දේගොඩනළගි්තර අනුභත බහවිතඹ වහ නළත ඳ් කයන දේර දළන්වීභ 
වහ එකඟ දේනොන්දේන් නම්, 

ii. ඳනදේ් 28 ගන්තිඹ වහ අනුලහංගික ගන්ති අනු නීති භගින් කටයුතු කශ 
යුතුඹ.  

(ඊ) බහවිතඹ දේනස කිරීභ වහ අනුභළතිඹ රඵහදේදන අසථහරදී එක් ර්ඹක් වහ ර්ග 
මීටර් 1 ක් වහ  2  න උඳදේ්තනදේේ වන් ගහසතු දේගවිඹ යුතුඹ.  

2උ)  දේේහ ගහසතු අඹ කිරීභ වහ බිම් ර්ග ප්රභහෙඹ ගෙන් ඵළලීදේම්දී සිඹළු භව්තර 

ර්ගපරඹ වහ ළුතර 2මීටර් 1 ට ඩහ ඉදිරිඹට දේනයහ ඇති) ආදිඹද ළරකි්තරට ගත 

යුතුඹ. 
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3.6ලවනත්  කරුණු 

විධිභත් 

සලසුම්කරණ 

අනුභතිට 

75.  2අ)  ෆභ ංර්ධන අයඳත්රඹක්භ ලිඛිත විඹ යුතු අතය, එඹ එි  විසතය  සීභහන්ට  වහ 

දේකොන්දේශසිරට ඹට් විඹ යුතුඹ. 

        2ආ)  විධිභ් ලිඛිත අයඹ නිකු් කයනු රඵන්දේන් අන් ළරසුම්  නිසි පිළිදේලින් 

තිබීදේභන් වහ අදහශ ගහසතු දේගවීදේභන් ඳසුඹ. 

         2ඇ) දේභභ අය ඳත්රදේේ රංගු කහරඹ ර් දේදකකට සීභහන අතය, අඹදුම්කරුදේේ 

ඉ්තලීභ  භත වහ ඉදිකිරීම් ආයම්බ කය ඇ්නම්, එභ රංගු කහරඹ රින් ය 

ත් ය 3 ක උඳරිභඹක් දක්හ දීර්ණ කශ වළක. දේම් වහ I උඳදේ්තනදේේ “ඊ” 

අඹදුම්ඳත භගින් ඉ්තලීභක් අධිකහරිඹ දේත ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ. තද අනුභළතිඹ රඵහ 

ප්රථභ ය දේදක තුශ ඉදිකිරීම් අයමහ දේනොභළති නම් න ඵරඳත්රඹක් රඵහගත යුතුඹ. 

 

 2ඈ) ඹම් දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ දේගොඩනළගිලි ළඩර ළරළසභක් අනුභත කිරීදේභන් ඳසු 

අධිකහරිඹ විසින් දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ දේගොඩනළගිලි ළඩ ආයම්බ කිරීභට, කයදේගන ඹහභට 

දේවෝ ඹළි ඳටන් ගළනීභට අඹදුම්කරුට දේවෝ  ළරළසභ ම්ඳහදනඹ කශ දේවෝ දේගොඩනළගිලි 

ළඩ අධීක්ෙඹ කිරීභට නිඹමිත සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහට දළන ගළනීභ වහ අනුභළතිදේේදී 

දේදනු රළබ නිඹභඹන් වහ දේකොන්දේශසි තිදේේ නම්, ඒ පිළිඵද දන්හ ළරළසදේම් පිටඳ් 

දේදකක් ආඳසු ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

 

සලසුම් 

අනුභ  කිරීභ 

සහ ඇති 

කල ඳරසට 

76 2අ) 2i)   නීතිඹ ඹටදේ් ඹම් ංර්ධන කටයු්තක ළරසුභක් ඉදිරිඳ් කයනු රඵන විටදී, 
අධිකහරිඹ විසින් ඹම් නිඹභඹන් දේවෝ දේකොන්දේශසි ඳනහ දේවෝ දේනොඳනහ අඹදුම්ඳත්රඹ 
ලිඹහඳදිංචි කශ දින සිට ලි් භහඹක් ඇතුශත එඹ අනුභත කශයුතු අතය, තහකහලික 
දේගොඩනළගි්තරක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විටදී ළරළසභ දේවෝ දේගොඩනළගි්තර ඉදිකිරීභට අය 
ඳතන අඹදුම්ඳත්රඹ අධිකහරිඹ විසින් තීයෙඹ කයනු රඵන ඹම් නිඹභඹන් දේවෝ දේකොන්දේශසි 
භත තහකහලික අය ඳත්රඹක් නිකු් කිරීදේම්  ඵරඹ අධිකහරිඹ තුඹ.  

        2ii) දේඹෝිවත ංර්ධන ්රිඹහදේන් ඳරියඹට ඹම් ඵරඳෆභක් දේවෝ දේන් විදිඹකින් දේවෝ 
අදහශ ඉඩභ දේන් කහර්ඹඹක් වහ ඩහ් දේඹෝගය න්දේන් ඹළ.  අධිකහරිඹට 

වළ දේඟන්දේන් නම් එළනි අසථහන්ි දී දේඹෝිවත ංර්ධනඹ ව එි  අයමුණු ව 

ඉදිකිරීම් කහර සීභහ දක්මින් දින 30 ක කහරසීභහක්  තුශ ඉඩදේම් දළන්වීම් 

පුරුක් ප්රදර්ලනඹ කිරීභ භගින් භවජන අදවස දේඹෝජනහ විභහ සිටීභට නිදේඹෝග 

කිරීදේම් ඵරඹ අධිකහරිඹ තුඹ. 

     2ආ) අ න දේේදඹ ඹට දේ් තහකහලික දේගොඩනළගි්තරක් ඉදිකිරීභ වහ නිකු් කයනු රඵන 

තහකහලික අයඳත එි  නිලසචිත වන් කයනු රළබිඹ වළකි කහරඹ වහ රංගු 

විඹ යුතුඹ.          
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සලසුම් 

පිළිලනොගනිභ 

හ අනුභතිට 

ප්රතික්ලෂේඳ 

කිරීභ 

77. 2අ) නීතිඹ ඹටදේ් ඉදිරිඳ් කයනු රළබ ළරළසභක්, ඇීමභක් දේවෝ ගෙනඹ කිරීභක් එඹ 

අ්න් කයන සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහදේේ ි්තීඹ නිපුෙතහ ඳයහදේඹන් ඵහි ය ඹළ.  

අධිකහරිඹ අදවස කයන්දේන් නම්, එභ ළරසුම් ඇීමභ දේවෝ ගෙනඹ කිරීම් ප්රතික්දේේඳ කිරීභට 

අධිකහරිඹට වළක.   එදේේ නළතදේවෝ ඒහ පිළිගනු රඵන්දේන් නම්, එභ ළරසුම් ඇීමභ දේවෝ 

ගෙනඹන් කිරීම්  අධිකහරිඹ න්තකදේේ තඵහගනු ඇත. 

 

2ආ) නීතිඹ ඹටදේ් ඉදිරිඳ් කයනු රළබ ඹම් ංර්ධන කහර්ඹඹක ළරළසභක් අධිකහරිඹ 

අනුභත දේනොකයන්දේන් නම්, අධිකහරිඹ ංර්ධන කටයුතු ආයම්බ කිරීභට, කයදේගන ඹහභ 

දේවෝ ඹළි ඳටන් ගළනීභට නිඹමිත ඳරි්රදේේ අ. තිකරුට ව ද්රය නිඹභඹ ඹටදේ් ළරළසභ 

ම්ඳහදනඹ කශ දේවෝ ඉදිරිඳ් කශ නළතදේවෝ 86 න නිඹභදේේ 2ඇ)  ඳරිච්දේේදඹ ඹටදේ් 
දේගොඩනළගිලි ළඩ  අධීක්ෙඹ  කිරීභට නිඹමිත සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහට එභ අනුභළතිඹ 

ප්රතික්දේේඳ කය ඒ වහ දේවේතු දක්හ අඹදුම්ඳත ලිඹහඳදිංචි කයනු රළබ දිනදේේ සිට ති අටක් 

ඇතුශත ළරළසදේම් එක් පිටඳතක් අඹදුම්කරු දේත ඹහ ගහසතු යහ තඵහගත යුතුඹ.  

 

ප්රතික්ලෂේඳ 

කිරීභ  එලරහි 

අභිටචන 

78 ඹම් අඹදුම්කරුදේකුට තභහදේේ මුලික ළරසුම් නියහකයෙ අඹදුම්ඳත්රඹ දේවෝ ංර්ධන 
අය ඳත්රඹක් නිකු් කිරිභ ප්රතික්දේේඳ කයමින් අධිකහරිඹ විසින් ගනු තීයෙඹකින් 
අතිේතිඹටඳ් ඹම් තළනළ්දේතකු විසින් එකි ප්රතික්දේේඳ කිරිභ පිළිඵ දළන්වීභ තභහට රළබී 
දින තිවක් ඇතුශත දී ඊට විරුශධ අභහතයයඹහ දේත අභිඹහචනඹක් ඉදිරිඳ් කශ වළකිඹ. 
 

අවසරට 

අත්හිටුවීභ 

79 ංර්ධන අය ඳත්රඹ උ්තරංණනඹ කයමින්  කිසිදු ංර්ධන කටයු්තක් ආයම්බ කිරීභ 
දේවෝ කයදේගන ඹහභ දේනොකශ යුතුඹ. එදේේ වුද ඳවත දළක්දේන කරුෙක් දේවේතු දේකොට දේගන 
අධිකහරිඹ විසින් ංර්ධන අය ඳත්රඹ අරංගු කයනු රළබිඹ වළකිඹ. 
(අ) අය ඳත්රදේේ අඩංගු නිඹභඹක් දේවෝ දේකොන්දේශසිඹක් කඩ කිරීභ ; 

2ආ) දේම් නිදේඹෝග ර විධිවිධහන කිසික් උ්තරංගනඹ කිරීභ ; 

2ඇ) ඉ්තලුම්කරු විසින් ඉදිරිඳ් කයන රද ඉ්තලුම් ඳත්රදේඹි  ළරළසභ්ත දේවෝ දේන් 

දේ්තන ඹන කරුණු යදහ දක්හ තිබීභ.  

 

ලගොඩනගිලි 

වඩ ලහෝ ටම් 

සංවර්ධන 

ක යුත් ක්  

කරලගන 

ටලම්දී සිදුවන 

වරදි 

80.   2අ)  ඹම් දේගොඩනළගිලි ළඩක් දේවෝ ඹම් ංර්ධන කටයු්තක් අයමනු රළඵ ඇති, කයදේගන  

ඹනු රළඵ ඇති දේවෝ ඹළි අයමනු රළඵ ඇති ඳරි්රඹක අ. තිකරුකු, ඳදිංචිකරුකු 

දේවෝ ංර්ධකඹකු ඔහු  දේවෝ ඇඹ, 

             2i) 19 න දේයගුරහසිදේේ විධිවිධහනරට අනුකරවීභ උ්තරංණනඹ කයන්දේන් නම් ව 

             2ii)  එභ ංර්ධන කටයුතු වහ න ළරසුම් දේවෝ ළරසුම් පිළිදේඹර කශ අදහශ 
සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහදේේ දේේඹ දේනොරඵහ ඹම් දේගොඩනළගිලි ළඩක් දේවෝ 

ංර්ධන කටයු්තක් ආයම්බ කිරීභ, කයදේගන ඹහභ දේවෝ ඹළි ආයම්බ කිරීභ 

කයන්දේන් නම් දේවෝ දේභභ නිදේඹෝග රට අනුකර එභ ංර්ධන කටයුතු 

අධීක්ෙඹ කිරීභ වහ 86 න නිඹභදේේ 2අ) න දේේදඹ ඹටදේ් ඳ් කයනු 

රළබ දේන් අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්දේතකුදේේ දේේඹ දේනොරඵහ අදහශ 

සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහදේේ දේේඹ  නතනු රඵන්දේන් නම්,  දේභභ නිඹභඹ 

ඹටදේ් ඹම් යදකට යදකරු විඹ යුතුඹ. 

        2ආ) දේභභ නිඹභදේේ විධිවිධහන ඹටදේ් යදකට යදකරු න අ. තිකරුකු, ඳදිංචිකරුකු  



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   
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දේවෝ ංර්ධකඹකු යදකරු කයනු රළබීදේභන් ඳසු, නීතිදේේ 28 න ගන්තිදේඹන් 

නිඹභ කයනු රළඵ ඇති දණ්ඩනඹකට ඹට් විඹ යුතුඹ. 

 

සහධිඳ ය 

ලශඳළ 

සංවර්ධනට 

81 වහධිඳතය දේශඳශ කශභෙහකයෙ නීතිඹ ඹටදේ් න පිඹදේයන් පිඹය දේවෝ 
දේකොටසින් දේකොට කයනු රඵන කයහකහය දේශඳශ ංර්ධනඹක් අධිකහරිඹ විසින් 
රකහ ඵළලිඹ වළකි න අතය, ම්පර්ෙ ඉඩභ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ දේඹෝජනහ කයනු 
රඵන ළරසුම් ඳශමු පිඹදේර්දීභ අනුභත කයහගත යුතුඹ.  බිම් කළඵලි ආයෙ 
ප්රතිලතඹ, භව්තර ර්ග ප්රභහෙඹ  වහ දේේහ අලයතහ ගෙනඹ කයනු  රළබිඹ යු්දේ් 
ම්පර්ෙ ංර්ධනඹ වහඹ.  අනුභත ළරසුම්ර ඹම් දේනසකභක් ඳසු කයනු 
රඵන්දේන් නම් ම්පර්ෙ ළරළසභ ංදේලෝධන ි ත නළත ඉදිරිඳ් කය අනුභත 
කයහ ගත යුතුඹ.   වහධිඳතය දේශඳශක් නළත අනුදේඵදුම් කිරීභ දේවෝ දේන් දේන් 
ඒකක වහ දේන් කිරීභට කිසිඳු  ආකහයඹකින්  සිදු දේනොකශ යුතුඹ. 

 

සංවර්ධන 

භර්ලගෝඳලශය 

සලසභ 

82. දේභභ ංර්ධන ළරසුදේම් කශහපිකයෙ ළරසුභ භගින් වදුන්හ දි ඇති පුජහ භුමි කශහඳඹ , 
ඓතිවහසික නගය කශහඳඹ ඹන කශහඳඹන්ි  සිදුන සිඹළුභ ංර්ධන කහර්ඹඹන් දේභභ 
ළරසුදේම් 2.1 ව 2.2 භගින් දක්හ ඇති විදේලේ ංර්ධන භහර්දේගෝඳදේශල ළරසුභට අනු 
සිදුවිඹ යුතුඹ.  
 

ලවළ දන්වීම්/  

ලවළ දන්වීම් 

පුවරු / ප්රදර්යන 

භදිරි / 

දුරකථන කුටි 

ආදී ඳලනට 

83 නහගරික ංර්ධන අධිකහරි ඳනත ඹටදේ් දේශ දළන්වීම් ඳහරනඹ, දේශ දළන්වීම් 

ප්රදර්ලනඹ කිරීභ වහ දේවෝ නහභපුරුක් ලදේඹන් බහවිතහ කිරීභ වහ අධිකහරිදේේ 

අයඹ රඵහගත යුතු අතය, ඳවත වන් ඳරිදි කටයුතු කශ යුතුඹ.  

2අ) දේඳොදු දේකොන්දේශසි වහ උඳදේදස 

i. කිසිභ පුශගරදේඹකු / ආඹතනඹක් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිදේේ /ඳශහ් ඳහරන 
ආඹතනදේේ අයඹකින්  දේතොය කිසිඳු දේශ දළන්වීභක් ඉදිකිරීභ, ප්රදර්ලනඹ 
කිරීභ වහ නඩ්තු දේනොකශ යුතුඹ. 

ii. සිඹළු දේශ ප්රචහයක දළන්වීම්/නහභපුරු  නගයදේේ භදර්ලනඹ, ඳහරිරික ටිනහකභ, 
නගය ගිව නිර්භහෙහ්භක අනනයතහ, භවජන දේෞයඹ වහ නීඳහයක්හ 
තවවුරු න දේර ඉදිකිරීම් ප්රදර්ලනඹ වහ නඩ්තු කශ යුතුඹ. 

iii. කිසිඳු පුශගරදේඹකු / ආඹතනඹක් දේශ දළන්වීභක් දේනස කිරීභ අයඹකින් 
දේතොය දේනොකශ යුතුඹ. 

iv.  ෆභ නහභපුරුක් දේවෝ ප්රචහයක දළන්වීභක් නගයඹ තුර ප්රදර්ලනඹ කිරීභට ප්රථභ එි  
දශ ළරළසභක් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ දේත ඉදිරිඳ් කය, එඹට පර් 
අනුභළතිඹ රඵහගත යුතුන අතය, ඉන් අනතුරු අධිකහරිදේේ දේකොන්දේශසිරට 
අනුකර පිළිදේඹර කයන රද එළනි නහභපුරු වහ ප්රචහයක දළන්වීම් අදහශ සථහනර 
සථහනගත කිරීභට  අය දේදනු රළදේේ. 

v. සිඹළුභ දේශ දළන්වීම් ආයක්හ ි ත වහ ප්රන්න ඵකින් යුක්ත ඳ්හදේගන 
ඹහ යුතු අතය, වළකි ෆභ විටකදීභ, ර්ෙ ගළන්වීම්, අඵලි දේකොටස ඉ් කිරීභ, පිරිසිදු 
කිරීභ කශ යුතුඹ.   තද, එි  යුවඹ පිළිඵ යුවහ්භක ඉංිවදේන්රුයදේඹකුදේේ 
වතිකඹක් ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ. 

vi. යථහවන ගභනහගභනඹට ඵහධහ ඇති  කයන ප්රදර්ලන පුරු, යථහවන කටයුතු 
යහකර කයන ආකහයදේේ කිසිඳු දළන්විම් පුරුක් ඉදිකිරීභ, ප්රදර්ලනඹ කිරීභ වහ 
ඳ්හදේගන ඹහභ දේනොකශ යුතුඹ.  දේම් වහ දේඹොදහගන්නහ ර්ෙ, වළඩඹන්, අකුරු 
භගින් භහර්ග ංඥහන්ට ළයදි ළටහීභක් දේවෝ දේනොභඟ ඹළවීභක් සිදු දේනොවිඹ යුතුඹ. 

vii. කිසිඳු දළන්වීම් පුරුක් දේබෞතික ප්රදේේලඹ රඵහගන්නහ සීභහදේන් ඵළවළය 
දේඹොදහගත යුතු අතය, ප්රදේේලඹට ඵහධහක් දේනොන ඳරිදි කටයුතු කශ යුතුඹ. 

viii. තහකහලික කටයුතු වහ දේඹොදහ ගන්නහ දළන්වීම් පුරු එභ කහර්ඹඹ නිභහවී 
එශදේමන තිදේේ ඳශමුන දින තුර ඉ් කශ යුතු අතය, සථහනඹ ඹථහ ත්්ඹට 
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ඳ් කශ යුතුඹ. 
ix.  දේගොඩනළගි්තරක නහභපුරුක් ප්රදර්ලනඹ කයන අසථහරදී කිසිභ දේවේතුක් භත 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත වරඹට උඩින් නහභපුරුක් ප්රදර්ලනඹ කිරීභට ඉඩ දේදනු 
දේනොරළදේේ. 

x. නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ / ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ සිඹළුභ ප්රදර්ලන කයනු 
රඵන දේශ දළන්වීම් වහ අදේනකු් දළන්වීම් වහ ත්් ඳහරන ඉ්තරහ සිටිඹ වළකි 
අතය, එඹ තවවුරු කශ දේනොවළකි සිඹළු දළන්වීම් ඉ් කිරීදේම් ඵරතර ඳශහ් ඳහරන 
ආඹතනඹ / නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ තුඹ.   

xi. සිඹළුභ ප්රදර්ලන පුරු පිළිඵ නීතයහනුකර කටයුතු කිරීභ, භඟදේඳන්වීභ වහ 
උඳදේදස ළඳයීභ ඕනෆභ අසථහක සිදු කශ වළකි අතය, ඒ වහ කටයුතු කිරීදේම් 
අ. තිඹ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ/ ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ තුඹ. 

xii. විදේලේ ංසකිතික වහ ආගමික උ් අසථහරදී අසථහනුකර ප්රචහයක 
දළන්වීම් ප්රදර්ලනඹ කිරීභට අය දේදනු රළදේේ. 

xiii. ප්රචහයක දළන්වීම් ඉදිකිරීදේම්දී දේවෝ වි කිරීදේම්දී ජදේන්ත, දේදොය්ත, වදිසි දේදොයටු, 
තයේපු දේවෝ කිසිඹම් නීතයහනුකර හතහ්රඹ රඵහගළනීභ වහ ඇති ඉඩකඩ කවුළු 
අි ය දේනොකශ යුතුඹ.  ප්රචහයක දළන්වීභ ගස, අඳයයුව ආධහයක 2දුයකථන වහ විදුලි 
කණු ආදිඹ) ග්ත, ඳහරම්, තහේඳ, යථහවන වහ භහර්ග ංඥහ පුරු ආධහය 
දේකොටදේගන ඉදිකිරීම් විකිරීභ ප්රදර්ලනඹ දේනොකශ යුතුඹ. 

xiv. සිඹළුභ අ්වළය දභන රද සථහනිඹ දළන්වීම් පුරු තදුයට් එභ සථහනදේේ එභ 
විදේලේෂිත කටයුතු සිදු  දේනොදේේ නම්, එභ දළන්වීම්  එභ සථහනදේේ අ. තිකරු විසින් 
ලිඛිත දළනුම්දීභකින් දින 30 ක් ඇතුශත ඉ් කශ යුතුඹ.  එදේේ ඉ් කය ගළනීභට 
අදේඳොදේවෝ න සිඹළු දළන්වීම් අදහශ දඩ මුදරකට ඹට් ඉ් කිරීදේම් ඵරතර 
ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ/ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ  තුඹ. 

xv. ප්රසිශධ සථහන 2ඳහ්ත, ඳන්්ත, ඳ්තලි,  දේයෝව්ත, සුහන භමි, උහවි, විිත ප්රදේශල, 
සබහවික දර්ලනඳථඹන්, කඳුළටි) ළසී ඹන ආකහයඹට එළන්නකට එක එ්තදේ්තභ 
ඉදිරිදේඹන් භධයසථ කිසිභ දළන්වීම් පුරුක් දේවෝ නහභපුරුක් 2අදහශ 
සථහනදේේ) සථහනගත කිරීභට අය දේදනු දේනොරළදේේ.  නමු් එභ සථහනර සිට 
මීටර් 250 ක්  ඈතින් දළන්වීම් පුරු සථහනගත කිරීභට අය දේදනු රළදේේ. 

xvi.  දේඹෝිවත ංර්ධන කරහඳර ආදේේණික ගුෙහංග විනහල වී ඹන ආකහයඹට ප්රචහයක 
දළන්වීම් පුරු  දේවෝ නේන රඳ ි ත ප්රචහයක පුරු සථහනගත කිරීභට අය දේදනු 
දේනොරළදේේ. 

xvii. කිසිඹම් හණිජ දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ ප්රසිශධ දේගොඩනළගි්තරක් ළසී ඹන ආකහයඹට 
එඹට එක එ්තදේ්තභ ඉදිරිදේඹන් කිසිභ දළන්වීම්/ ප්රචහයක පුරු ප්රදර්ලනඹ කිරීභ 
ම්පර්ෙදේඹන්භ තවනම් දේේ. 

 

2ආ) අය දේදනු දේනොරඵන දේශ දළන්වීම් 

i. අතවළය දභන රද බහවිතඹට දේනොගළරදේඳන දළන්වීම් පුරු 
ii. එ්තරහ තිදේඵන ඳළශදේදන නහභපුරු 
iii. ප්රතිදීේත දළන්වීම් පුරු 
iv. භවජන අනහයක්ෂිත දළන්වීම් පුරු 
v.  දේන්හසික ප්රදේශල දේතභ ප්රතිදීේත  න දේර විකය තිදේඵන පුරු 
vi. භවජනඹහ අසීරුට ඳ්න ආදේේගය ලී චිත්ර, රඳයහමු, අකුරු ි ත දළන්වීම් 
vii. ගසරට විකයනු රඵන දළන්වීම් පුරු 
viii. යථහවන ගළටළු ඇති කයනු රඵන දළන්වීම් පුරු 
ix. භවහභහර්ගර යථ ධහනඹට ඵහධහ න දේර වහ එි  අනනයතහ විරපී න 

දේර ප්රදර්ලනඹ කයන පුරු 
x. ඳහළ්ත වහ ආගමික සථහනර සිට කි.මී. ½ ක් තුර එි  අනනයතහඹ දේකදේරන 

අන්දදේම් ප්රදර්ලන පුරු 
2ඇ) දළන්වීම් පුරු වහ ප්රමිතීන් 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   
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                නගය භධයදේේ ඹම් හණිජ දේගොඩනළගි්තරක නහභපුරුක් ප්රදර්ලනඹ කයනවිට 

නහභපුරු දේදඳ ඇති දේගොඩනළගිලිර නහභපුරු වහ එක තියස භට්ටභකින් 

ඳ්හගත යුතු අතය, නහභපුරුදේේ භහනඹන් ඳවත දළක්දේන දේර විඹ යුතුඹ. 

i. නහභපුරු පිටත භහර්ගඹට භහන්තය විඹ යුතුඹ. 
ii. නහභපුරුදේේ ර්ගපරඹ දේගොඩනළගි්තර තට්ටු 04 කින් භන්විත න 

අසථහකදී එි  පිටතට නියහයෙඹ න ඉදිරි මුහුෙදේ් ර්ගපරදේඹන් 1/20  
ක් විඹ යුතුඹ. 

iii. එකී නහභපුරු ප්රදර්ලනඹ කයන බි්තිදේඹන් ඔේඵට  දේනයහඹන අසථහකදී 
එකී දේනයහඹන දේකොට මීටර් 0.5 ක සීභහට ඹට් විඹ යුතුඹ. 

 

 

iv. වඳුනහගළනීදේම් දළන්වීම් පුරු 
- එක් බිම් කට්ටිඹක් වහ වඳුනහගළනීදේම් පුරු එකක් ඳභෙක් තිබීභ. 
- වඳුනහගළනීදේම් පුරු ර්ග අඩි 16 ට දේනොළඩි වීභ. 

v. තහකහලික නහභපුරු 
-  ර්ග අඩි 32 ට දේනොළඩි වීභ. 

vi. ඉදේරක්දේරොනික් නහභපුරු 
-  ර්ග අඩි 20 ට දේනොළඩි වීභ 
- සුදු වහ කළු ර්ෙ ඳභෙක් බහවිතහ කිරීභ 

 

 

ඳරිසරික ඳන  

ට ලත්  

නිටමි  

වයඳෘති 

අනුභ  කිරීභ 

සහ වන 

විධිවිධන 

 

84  ඳහරිරික ඳනත ඹටදේ් “නිඹමිත යහඳිති” ආයම්බ කිරීදේම්දී යහඳිති අනුභත කය 
ගළනීභ වහ ඉදිරිඳ් කයනු රඵන අඹදුම්ඳ් 1993 අංක 56 දයෙ ඳනතින් ංදේලෝධිත 

1980 අංක 47 දයෙ ජහතික ඳහරිරික ඳනදේ් iv  “ඇ” දේකොටදේේ විධිවිධහනරට 
අනුකර විඹ යුතුඹ. 

 

  

සලසුම් 

සම්ඳදනට 

කිරීලභහි නිර  

ලහෝ 

ලගොඩනගිලි 

වඩ හ ලවනත් 

සංවර්ධන 

ක යුතු 

අධීක්ෂණට 

කිරීභ සහ 

ලටොදවනු ලඵන 

සුදුසුකම්ලත් 

 නත් ලේ 

85. අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තකු විසින්, 

       2අ) තභහ විසින් අ්න් දේකොට නීතිදේේ 8 එ ගන්තිඹ ඹටදේ් ඉදිරිඳ් කශයුතු ළරළසභක් 

ම්ඵන්ධ රඵහදීභට අලය න්නහව දේතොයතුරු එි  අඩංගු ඹම් විසතයඹක් දේවෝ 

ආයංචිඹක් ඹට ඳ් කිරීභ දේනොදේකොට වළකිතහ් දුයට නිළයදි වහ ඳළවළදිලි රඵහදිඹ 

යුතුඹ. 

      2ආ) නීතිඹ ඹටදේ් ඔහු විසින් අ්න් කයනු රඵන දේවෝ ඉදිරිඳ් කයනු රඵන සිඹ ළරසුම් 

වහ පිරිවිතය දේභභ නිඹභඹන්ි  ව දේගොඩනළගිලි වහ න ගිනි පර්හයක්ක ංග්රවඹ 

ඹටදේ් ම්ඳහදනඹ කයන රද නිඹභඹක විධිවිධහනරට ව ගිනි නිවීදේම් ප්රධහනිඹහ 

විසින් දේදනු රඵන ඹම් විධහනඹකට අනුකරන ඵට වතික විඹ යුතුඹ. 

      2ඇ) ඔහු /ඇඹ විසින් පිළිදේඹර කයනු රඵන ළරළසදේම් දේවෝ ළරසුම්ර නළතදේවෝ දේභභ 

නිඹභඹන් ඹටදේ් ඔහු විසින් අනයහකහයඹකින් ගකි යුතු සිඹළු දේගොඩනළගිලි ළඩ 

දේවෝ දේන් ංර්ධන කටයුතු, ඒහ එභ ළරසුම් වහ ළරසුම්රට ව කමිටු විසින් 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

137 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

රජකරි දේදනු රඵන ඹම් ලිඛිත නිදේඹෝගඹකට දේවෝ විධහනඹකට අනුකර කයදේගන ඹන්දේන් 

දළ.  වතික කය ගළනීදේම් ඳයභහර්ථදේඹන් අධීක්ෙඹ කශයුතු අතය, දේගොඩනළගිලි ළඩ 

ම්පර්ෙ  කිරීදේභන් ඳසු වහ ළඩ කයදේගන ඹනු රඵන දේගොඩනළගි්තදේ්ත අනුකරතහ 

වතිකඹ නිකු් කිරීභට දේඳයහතු ඔහුදේේ අධීක්ෙ වතිකඹ ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ. 

       2ඈ) අධිකහරිඹ විසින් විධහනඹ කයනු රඵන්දේන් නම්, දේභි  ඳවත නිලසචිත වන් 

දේගොඩනළගිලි ළඩ අදහශ දේේරහන්ි දී දේවෝ අදිඹයරදී දේගොඩනළගිලි ළඩර ප්රගතිඹ 

පිළිඵ හර්තහ ව අදහශ නවිටදී ඊට ම්ඵන්ධ වතිකද අධිකහරිඹට  ඉදිරිඳ් 

කශයුතුඹ. 

i. 19 (අ) නිඹභඹ ප්රකහය දේගොඩනළගිලි ළඩ ආයම්බ කිරීදේම්, කයදේගන ඹහදේම් දේවෝ ඹළි 
ආයම්බ කිරීදේම් අභිප්රහඹ පිළිඵ දළන්වීභ අධිකහරිඹට ඉදිරිඳ් කයනු රළබ  දිදේනන් 
ආයම්බ අන්න ෆභ භහ තුනක් අහනදේේ කිරීභ. 

 

ii. අ්තිහයභ ව බිම් භට්ටභට ඳවශ දේගොඩනළගි්තදේ්ත වළටුම් දේකොටස ම්පර්ෙ කයනු 
රළබ ඳසු ව බිම් භට්ටභට ඉවශ දේගොඩනළගි්තදේ්ත වළටුම් දේකොටස වහ ම්ඵන්ධ 

කය දේවෝ ළඩක් ආයම්බ කිරීභට දේඳය, ටවන් ළරළසභක් 2Record Plan)  
භඟ ප්රගති හර්තහක් ව තළනුම්දේඳොදේරි  කයදේගන ඹනු රළඵ ඇති සිඹළු 
ජම්ඵහය ළඩ පිළිඵ විසතයද, 

iii. දේගොඩනළගි්තදේ්ත සිඹළු වළටුම් දේකොටස ම්පර්ෙ කශඳසු, වළටුම් දේකොටසරට 
ම්ඵන්ධ සිඹළු දේගොඩනළගිලි ළඩ 18 න දේයගුරහසිඹ ඹටදේ් ඉදිරිඳ් කශ 
විසතයහ්භක වළටුම් ළරසුම් ව ගෙන් ඵළලීම්රට අනුකර ඔහුදේේ / 
ඇඹදේේ අධීක්ෙඹ ඹටදේ් කයදේගන ඹනු රළබ ඵට වතිකඹක් ඇතුශ් 
ම්පර්ෙ කිරීදේම් හර්තහක්, 

iv. දේගොඩනළගිලි ළඩ සිඹ්තර ම්පර්ෙ කශ ඳසු ; 

 v.       දේගොඩනළගිලි ළඩ ම්ඵන්ධදේඹන් ඔහුදේේ / ඇඹදේේ දේේඹ අන් කයනු රළබ 
විටදී, එදේේ අන් කිරීදේභන් දින  14 ක් ඇතුශත ඔහුදේේ / ඇඹදේේ අධීක්ෙඹ 
ඹටදේ් කයදේගන ඹනු රළබ සිඹළු දේගොඩනළගිලි ළඩ පිළිඵ ංක්ෂිේත 
හර්තහක් ව ඒ ඵට වතිකඹක්ද  ව 

vi. අධිකහරිඹ විසින් දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඳදිංචිවීභ වහ 64 න නිඹභඹ ඹටදේ් 
අනුකරතහ වතිකඹක් දේවෝ තහකහලික ඳදිංචිඹ වහ 66 න ගන්තිඹ ඹටදේ් 
ඵරඳත්රඹක් නිකු් කිරීභට භ්දේතන් දේගොඩනළගි්තදේරි  දේවෝ එි  දේකොටක 
ඳදිංචිවී නළතදේවෝ එඹ ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රළඵ ඇතිනම්, ඒ ඵ අධිකහරිඹට 
ලිඛිත දළන්විඹ යුතුඹ. 
 

සුදුසුකම්ලත් 

 නත්  

ලවනසවීභ 

86. 2අ) ඹම් දේගොඩනළගිලි ළඩක ළරළසභක් පිළිදේඹර කිරීභ වහ දේවෝ එඹ අධීක්ෙඹ කිරීභ 

වහ දේේදේේ දේඹොදනු රඵන නළතදේවෝ නියත කයනු රඵන අදහශ සුදුසුකම්ර් 

තළනළ්තහ දේනසන අසථහකදී ව එභ දේනසවීභ නීතිදේේ 8 එ ගන්තිඹ ඹටදේ් 

ළරළසභ ඉදිරිඳ් කිරීදේභන් ඳසු සිදුන්දේන් නම්,  තභ දේේහ අන් කයනු රඵන 

අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්නහ විසින් එදේේ ඔහුදේේ / ඇඹදේේ දේේඹ අන් කයනු 

රළබීභ පිළිඵ දේේඹ අන් කිරීදේභන් දින 14 ක් ඇතුශත අධිකහරිඹට ලිඛිත 

දළනුම් දිඹ යුතු අතය, එභ අන් කිරීභ ්රිඹහ්භක න දිනදේේ සිට 86 න නිඹභදේේ 

2ඇ) දේේදඹ ඹටදේ් දේගොඩනළගිලි ළඩ අධීක්ෙඹ කිරීභ වහ සුදුසුකම්ර් 

තළනළ්තහ ලදේඹන් දේන් සුදුසුකම්ර් තළනළ්දේතකු විසින්  ඔහුදේේ / ඇඹදේේ 

ඳ්වීභ ගළන අධිකහරිඹට දළනුම් දේදනු රළඵ ඇ්නම් මි ඹම් දේගොඩනළගිලි ළඩක් 

ආයම්බ කිරීභ, කයදේගන ඹහභ දේවෝ ඹළි ආයම්බ කිරීභ දේනොකශ යුතුඹ. 

          2ආ) අදහශ සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහ විසින් අ න දේේදඹ ඹටදේ්දේදනු රඵන දේේඹ අන් 

කිරීදේම් නිදේේදනඹ, 86 න නිඹභදේේ 2ඈ) දේේදදේේ 2V)  න උඳ දේේදඹට අනුකර 
තභ ංක්ෂිේත හර්තහ වහ වතිකඹ භඟ ඉදිරිඳ් කශයුතුඹ. 
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සුදුසුකම්ලත් 

 නත්න 

විසින් සිදු 

කරන වරදවේ 

87.   2අ)  නීතිඹ ඹටදේ් ඹම් ළරළසභක් දේවෝ පිරිවිතය ඉදිරිඳ් කයනු රළඵ ඇති දේවෝ නිඹභඹන් 
ඹටදේ් දේගොඩනළගිලි ළඩ අධීක්ෙඹ කිරීභ අලය න්නහ ව සුදුසුකම්ර් 

තළනළ්තකු විසින් ඹම් හධහයෙ දේවේතුක් දේනොභළති, 

                2i)   එභ ළරළසභ දේවෝ පිරිවිතය පිළිඵ නීතිඹ ඹටදේ් දේවෝ දේභභ නිඹභඹන් ඹටදේ් 
ළඳ. ඹ යුතු අදහශ විසතය දේවෝ ප්රි්ති දුයර්ඳෙඹ කයන්දේන් නම්, දේවෝ එභ 

විසතය දේවෝ දේතොයතුරු ඹටඳ් කයන්දේන් නම්ද, 

                2ii)  86 න නිඹභදේේ 2ඈ) දේේදදේේ වන් ඳරිදි අධිකහරිඹට හදය ප්රගති හර්තහ දේවෝ 
වතිකඳත්ර ඉදිරිඳ් කයන්දේන් නම්ද, 

                2iii) 86 දේවෝ 87 න නිඹභදේේ අඩංගු විධිවිධහන උ්තරංණනඹ කයනු රඵන්දේන් නම් 
දේවෝ ඒ කිසික් භඟ අනුකර දේනොන්දේන් නම්ද, 

                         ඔහු දේවෝ ඇඹ දේභභ නිඹභඹන් ඹටදේ් ඹම් යදකට යදකරු විඹ         යුතුඹ. 

        2ආ) දේභභ නිඹභඹ ඹටදේ් ඹම් යදකට යදකරු න ඹම් තළනළ්දේතකුට අධිකහරිඹට ඹම් 

ංර්ධන කටයු්තක් වහ ළරසුම් ඉදිරිඳ් කිරීභ තවනම් කයනු රළබිඹ වළක. 

 

අධිලේගී භර්ග 

හ ලටෝජි  

අධිලේගී භර්ග 

සහ 

ලරගුලසි  

 

 88.  දේභභ අධිකහරිඹ භගින් නිකු් කයන රද  දේකොශම - කටුනහඹන අධිදේේගී භහර්ගඹ වහ 
2013.05.30 අංක 05/02/01/18 ඹටදේ් නිකු් කයන රද ංර්ධන දේයගුරහසි චක්රදේ්ත 

අංක  26 ට අනු තදුයට් කටයුතු කශ යුතුඹ.  

සහේලු 

දුම්රිට භර්ග 

සහ 

ලරගුලසි 

89.  ළවළ්තලු දුම්රිඹ භහර්ගඹක් ලදේඹන්  වඳුනහග්  ප්රදේේල භහර්ගඹක් දේවෝ අ්ඳ් කය ග් 

ප්රදේේල භහර්ගඹකට භහ. ම් ඹම් ංර්ධනඹක් සිදුන්දේන් නම්, එභ  ප්රදේේල භහර්ගඹ 

භධයදේේ සිට අඩි 50 ක දේගොඩනළගිලි සීභහක් නඩ්තු කශ යුතුඹ.   දේභභ භහර්ගඹ දේදඳ 

සිදුන ංර්ධන කටයුතුර සබහඹ අනු අදහශ ආඹතනර නිර්දේශලඹ රඵහගළනීභ 

ම්ඵන්ධදේඹන් ළරසුම් කමිටු විසින් නිඹභ කයනු ඇත.   

සන්නිලේදන 

කුළුණු 

90 ප්රධහන ලදේඹන් න්නිදේේදන කහර්ඹඹන් වහ දේඹොදහ ගන්නහ කුළුණු වහ ඳවත 
වන් අලයතහ ම්පර්ෙ කශ යුතුඹ. 

2අ) න්නිදේේදන කුළුණු අනුභළතිදේේදී සිඹළු අඹදුම්ඳ් විදුලි ංදේශල නිඹහභන 

දේකොමින් බහ භගින් ඉදිරිඳ් කශයුතු අතය,  දේභභ අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳ් 

කිරීභට අදහශ ආඹතනර නිර්දේශල වහ විදුලි ංදේශල නිඹහභන දේකොමින් බහදේේ  

අහන නිර්දේශලඹ භඟ ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ. 

2ආ) ඉඩභ තුර ඉදිකයනු රඵන  කුළුණු ඉඩදේම් භහ. දේම් සිට ඉදිකිරීභට දේඹෝිවත 

කුළුදේණ් භහ. භ දක්හ මීටර් 5 ක යක්ෂිතඹක් කිසිඳු ඉදිකිරීභකින් දේතොය ළරසුම් කය, 

අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ. 

2ඇ) දේගොඩනළගි්තර ඉවශ භවදේ්ත කුළුණු ඉදිකිරීදේම්දී අදහශ ආඹතනර නිර්දේශල 

ි ත දේඹෝිවත ඉදිකිරීභ කයන රද දේගොඩනළගි්තදේ්ත  අනුභත ළරළසදේම්  පිටඳතක්  

ව අනුකරතහ වතිකදේේ පිටඳතක්ද භඟ දේඹෝිවත ළරසුම් ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ.  
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 3.7 අර්ථ නිරඳනට 

 

දේභභ නිඹභඹන්ි දී ඳද ම්ඵන්ධඹ අනු අන් අර්ථඹක් අලය දේනොන්දේන් නම් ; 

“කුලී නිවස”  ඹන්දේනන් 1973 අංක 11 දයෙ කුලී නිහ අ. තිඹ පිළිඵ නීතිදේේ අර්ථ දක්හ ඇති ඒකකඹක් 

අදවස දේේ. 

 

“පිළිගත් වයවහර සං්රහට”  ඹන්දේනන් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹට පිළිගත වළකි ංග්රව ප්රමිති දේවෝ උඳදේදස 

ංග්රවඹන් අදවස දේේ. 

 

“ප්රලේය භර්ගට”   ඹන්දේනන් භවජනතහට භහර්ග අ. තිඹ ඇතද, නළතද දේගොඩනළගි්තරකට දේවෝ දේන් 

ඳරි්රඹකට ප්රදේේලවීදේම් භහර්ගඹක් ලදේඹන් ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන ඹම් වීදිඹක් අදවස දේේ. 

 

“ව සභනට”   ඹන්දේනන් හයුභනඹට බහජනඹ ව ඉඩකදේඩි  අලයතහ ඉටුන  ඳරිදි එි  උසේඹ, 

ආර්ද්රතහඹ, පිරිසිදු ඵ, යහේතිඹ වහ චරනඹ එකවිටභ ඳහරනඹ කශ වළකි ඳරිදි හතඹ ප්රතිකහර්ඹනඹ 

කිරීදේම් ්රිඹහලිඹ අදවසදේේ. 

 

“ව ට ලවනසවීභ”   ඹන්දේනන් ඹම් ඉඩකඩකට එි  ණනපරඹ අනු ඊට සබහවික දේවෝ ඹහන්ත්රික භහර්ගලින් 

ඇතුළුන වහ ඉන් පිටන හතදේේ අනුඳහතඹ අදවසදේේ. 

 

“ව ළි”  ඹන්දේනන් සබහවික ආදේරෝකඹ වහ ංහතනඹ රඵහගළනීභ වහ දේගොඩනළගි්තර තුශ දේවෝ ඉන් 

පිටත ඇති අවට නියහයෙඹ ව ඹම් ඉඩකඩක් අදවසදේේ.    දේගොඩනළගි්තදේරන් පිටත ඹනු, එභ බිම් 

කට්ටිඹ තුශ පිි ටි එළනි දේගොඩනළගිලිර එක් මුහුෙතකින් දේවෝ කිි ඳඹකින් නළතදේවෝ එභ බිම් 

කට්ටිදේේ එක් භහ. භකින් දේවෝ ළඩි ගෙනකින් ටව ඉඩකඩකි. 

 

 “සංලයෝධන සලසභ”  ඹන්දේනන්  දේගොඩනළගි්තරක අනුභත ළරළසදේම් දේවෝ ඳදිංචිඹ වහ අනුකරතහ 

වතිකඹක් නිකු් දේනොකශ ඹම් ඉඩම් උඳ දේඵදීභක්, ඹම් දේරකින් දේනසවීභක් දේඳන්න ළරළසභක් 

දේවෝ ඊට කයන රද ංදේලෝධනඹක් දේවෝ එකතු කිරීභක් ඹන්න අදවසදේේ. 

 

“අනුභ  කළ”  ඹන්දේනන්  නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ විසින් දේවෝ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ විසින් 

ඳයන රද ඵරඹ ඹටදේ් අදහශ ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ විසින් කයන රද අනුභත කිරීභ අදවසදේේ. 
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“කලීන අවසර ඳත්රට භ  අනුභ  කළ”  ඹන්දේනන් එළනි අනුභළතිඹක් දීදේම්දී නිකු් කයන රද අය ඳත්රදේේ 

නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ විසින් දේවෝ ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ විසින් නිලසචිත වන් කයනු රළබිඹ 

වළකි සීභහි ත කහරඹ වහ අනුභත කිරීභක් අදවසදේේ. 

 

“අනුභ  කළ සලසභ”  ඹන්දේනන් නීතිඹට දේවෝ නිඹභඹන්ට අනු නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ විසින් දේවෝ 

ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ විසින් අනුභත කයන රද දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ ඹම් දේගොඩනළගිලි කහර්ඹඹක 

දේවෝ ඹම් ඉඩම් උඳ දේඵදීභක ළරසුභක් අදවසදේේ. 

 

“අධිකරිට”  ඹන්දේනන් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ අදවස න අතය, ඊට දේභභ නිඹභඹන් භගින් ඳයනු රළබ 

ඵරතර, කහර්ඹඹන් ව යහජකහරි හභහනයදේඹන් දේවෝ විදේලේදේඹන් ්රිඹහ්භක කිරීභ වහ 

කශභෙහකයෙ භණ්ඩරදේේ අනුභළතිඹ ි ත බහඳති විසින් ඵරඹ දේදනු රළබ ඹම් අධිකහරිඹක් දේවෝ 

නිරධහරිදේඹකුද ඇතුශ්දේේ. 

 

“භහල”  ඹන්දේනන් දේෝතදයඹක භතුපිට ඵට ඳ්න තියස දේේදිකහ ව ඹම් තළලිස පුරුක්,  ලී, ග්ත, 

දේකොන්ක්රීට්, හදේන් දේවෝ එභ දේේදිකහ වහ ම්ඵන්ධන දේවෝ එි  දේකොටක් න දේන් ද්රයඹද 

ඇතුශ්දේේ. 

 

“ඵේකනිට”  ඹන්දේනන් දේගොඩනළගි්තරක ඵහි ය බි්තිදේේ පිටත බි්තිදේඹන් ඔේඵට ඹන දේර 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත පිටතට පිි ටි කුළුෙ දේවෝ කළන්ටි ලිර් භගින් දයහ සිටින ඹම් දේේදිකහක්, දේඵොකු 

ජදේන්රඹක් දේවෝ දේන් භහන ඉදිකිරීභක් අදවසදේේ. 

          

“ මුළු ලගබිම් ප්රභණට” ඹන්දේනන් දේම් වහ භමිඹ භත වහ භමිඹ ඹට සිදුකයනු රඵන සිඹළුභ ඉදිකිරීම්රට 

අදහශ දේගබිම්  ප්රභහෙඹන් ඇතුශ් දේේ.  හවන නළතුම් වහ දේන් කයන රද භව්තර ර්ග 

ප්රභහෙඹන් වහ ඹහන්ත්රික හවන නළතුම් සථහන වහ ඳඹනු රඵන යහක්කර 2Stacks) ර්ග 

ප්රභහෙඹන්ද දේභඹට ඇතුශ් දේේ. 

 

“බිම් භහල”  ඹන්දේනන් දේගඳශට ඹහ පිි ටි ප්රදේේල භහර්ගඹ භට්ටභට ඉතහභ ආන්න උකින් යු් භවර 

ඹන්දේනන් අදවසදේේ.  භහර්ග දේදකක් දේවෝ ළඩි ප්රභහෙඹක් ඹහඵද  පිි ටි විට දේගොඩනළගි්තරට ප්රදේේලඹ 
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රඵන ප්රධහන දේදොයටු පිි ටි භවරට ආන්නතභ උකින් පිි ටි භවර ඹන්දේනන් අදවසදේේ.  

“අර්ධ බිම් භහල” භමිදේේ සබහඹට අනු බිම් භවර භට්ටභට ඳවශ භට්ටභක පිි ටන්නහ වු ඳතු්ත භවරක් 
දේනොන්නහ වු භවරක් අදවස දේේ. 

 

“ඳතුේ භහල”  ඹන්දේනන්, බිම් භවරට ඳවළින් පිි ටිඹ ඹහ වු ද භුමිදේේ පිි ටීභ අනු ම්පුර්ෙදේඹන්භ බිම් 

භට්ටදේභන්  ඳවළින් දේවෝ උදේන්  2/3 ක් දක්හ   ප්රභහෙඹ ඳවශභ භුමිදේේ  භට්ටදේභන් ඳවළින් පිි ටිඹහ 

වුද ව ඉඩදේම් භහ. ම්ර සිට මීටර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකයන රද දේවෝ ළරසුම් කයන රද  භවරකි. 

“අ රභදි භහල”  ඹන්දේනන් ආන්නභ ඳවත භව්ත ර්ගපරදේඹන් 50% ක් දක්හ ඉඩ දිඹ වළකි අතය, ඉවශට 

වහ ඳවශට අභ ලදේඹන් මීටර්. 2.5 ක අකහලඹක් ඳ්හ ගතයුතු අතය, එඹට න ප්රදේේලක්ඹ 

ආන්නභ ඳවර භවදේරන්භ ඳභෙක් විඹ යුතුඹ. එභ භවදේරන් ඉවශ භවරකට එක එ්තදේ්ත 

ප්රදේේලක්ඹ රඵහගත දේනොවළක. 

 

“ඳ ලි වහල”   ඹන්දේනන් ඳඩිදේඳර භගින් ප්රදේේලඹ රඵහදේගන ඹම් කටයු්තකට දේඹොදහ ගන්දේන් නම් මුළු 

දේගබිම්  ප්රභහෙඹ වහ ගෙනඹ කයනු රළදේේ. 2දේේහ ඳවසුකම් වළය) 

 

“වහන නවතුම් භහල”   ටන්ලනන්  එභ භවදේ්ත මුළු දේගබිම් ප්රභහෙදේඹන් අභ ලදේඹන් 70%ක් ් හවන 

නළතුම් වහ දේන් කශයුතු අතය, එක් ළසිකිළි ඳවසුකභක්, රහන්සදේඳෝභර් කහභයඹ, ආයක්ක 

කුටිඹක්, රිඹදුරු විදේේක සථහනඹක් වහ අය රඵහදිඹ වළකිඹ. 

 

“භයිම් බිත්තිට”  ඹන්දේනන් ඹම් ඉඩම් කට්ටිඹක්   ත් ඹහඵද ඉඩම් කට්ටිඹකින් දේන් කිරීදේම් ඳයභහර්ථදේඹන් 

එි  භහ. ම් දේර්හ භත දේවෝ එි  දිගට දේගොඩනගන රද ඹම් බි්තිඹක්, ට කිරීභක් දේවෝ ආයෙඹක් 

අදවසදේේ. 

 

“අ බිත්තිට”  ඹන්දේනන්  ඳයහර්තනීඹ ද්රයලින් දේවෝ වියලින් දේතොය, ඉදිකයන රද ණන බි්තිඹක් 

අදවසදේේ. 

 

“හරස බිත්තිට”  ඹන්දේනන් ඳහර්ල බි්තිඹක්, ඵහි ය බි්තිඹක් නිලසචිත දිගු ප්රභහෙඹන්ට දේඵ දන අබයන්තය 

බි්තිඹක් අදවසදේේ. 

 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

142 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

“ලගොඩනගිේල”  ඹන්නට නික් ආශ්රිත භඩුක්, ඉසතහරඹක්, ළසිකිළිඹක්, භඩුක්, ගුදභක්  දේවෝ දේඳදදේර්රු 

ගදේඩෝත, භළටි, දළ, කළු ග්ත දේවෝ දේන් සථිය ද්රයලින් තනන රද ඹම් ඉදිකිරීභක් ඇතුශ්දේේ. 

 

“ලගොඩනගිලි වහුන්නරව”  ඹන්දේනන් පිටතින් එන තහඳ ලක්තිඹ ංවනඹ කශ වළකි  හ ළකසුම් ඉඩකඩ 

ආිත දේකදේයන දේගොඩනළගි්තරක මලිකහංග අදවසදේේ. 

 

“ලගොඩනගිලි ලර්ඛව”  ඹන්දේනන් දේගොඩනළගි්තරක් පුළු්ත කිරීභ වහ අය දේදනු රඵන ඉභ අදවසදේේ. 

 

“වයඳරික ඳරි්රට”  ඹන්දේනන් රහබ ඉඳයීදේම් අභිප්රහදේඹන් යහඳහයඹක් කයදේගන ඹහභ වහ ළරසුම් කයන 

රද,  අනුර්තනඹ කයන රද දේවෝ ඳහවිච්චි කයන රද දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි   දේකොටක් අදවසදේේ. 

 

“ෆක් රිට”  ඹන්දේනන් ; 

          2අ)  ඹම් දේදඹක්, දේශ ද්රයඹක් දේවෝ නිසඳහදනඹක් දේවෝ එි  දේකොටක් ෆදීභට දේවෝ 

 

          2ආ) ඹම් දේදඹක්, දේශද ද්රයඹක් දේවෝ නිසඳහදනඹක් දේවෝ එි  දේකොටක් දේනස කිරීභට, අළු්ළඩිඹහ 

කිරීභට, ළයසීභට, නිභ කිරීභට, පිරිසිදු කිරීභට, දේේදීභට දේවෝ දේන් කිරීභට දේවෝ බි දේවලීභට 

දේවෝ 

         2ඇ)  ඹම් දේදඹක්, දේශද ද්රයඹක්, නිසඳහදනඹක් දේවෝ එි  දේකොටක්, විකිණීභ වහ  අනුහුරු කිරීභට 

දේවෝ එකරස කිරීභට ළරසුම් කශ, දේඹොදහග් දේවෝ ප්රදේඹෝජනඹට ග් දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  

දේකොටක් අදවසදේේ. 

 

“සබඳති”  ඹන්දේනන් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිදේේ බහඳති අදවසදේේ. 

 

“වරලත් ගෘහ නිර්භණ ශිේපී”  ඹන්දේනන් යර් ගිව නිර්භහෙ ශි්තපී ර්ගඹ ඹටදේ් 1996 අංක 14 දයෙ     

ශ්රී රංකහ ගිව නිර්භහෙ ශි්තපී ආඹතන ංදේලෝධිත ඳනත ඹටදේ් සථහපිත ගිව නිර්භහෙ ශි්තපීන් 

ලිඹහඳදිංචි කිරීදේම් භණ්ඩරදේේ ලිඹහඳදිංචි ව තළනළ්දේතකු විඹ යුතුඹ. 

 

“ලගොඩනගිලි සහ ගිනි පර්වරක්ෂක සං්රහට”  ඹන්දේනන් අංක අ.  සී ටී ඒ ඩී/ඩී ඊ වී/14 දයෙ ප්රකහලනඹ 

භගින් ප්රසිශධ කයන රද දේගොඩනළගිලි ගිනි නිවීභ පිළිඵ පර්හයක්ක ංග්රවඹ දේවෝ දේකොශම  ගිනි නිවීම් 
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පිළිඵ දේදඳහර්තදේම්න්තු විසින් ප්රසිශධ කයන රද ගිනි නිවීම් පිළිඵ දේන් නිඹභඹන්ද අදවසදේේ. 

 

“කුළුණ  සලප්ක්ෂ හටුම් වලන්  ලහෝ වරගන්ව ලකොන්ක්රී ට”  ඹන්දේනන් දික් අතින් සිදුන ම්පීඩනඹට්, 

එළනි ම්පීඩනඹකින් ඇති දේකදේයන නළවීදේම් ්රිඹහට් ප්රතිදේයෝධහ්භක ඹම් බහයඹක් දයහ සිටින වහ 

ම්දේප්රේෙඹ දේකදේයන ඹම් ඉදිකිරීභක දේකොටක් අදවසදේේ. 

 

“පර්ණ ඵලධරිට”  ඹන්දේනි  ළරසුම්කයෙඹ අධිකහරිදේඹි  ඳඹහ ඇති දේ්රුභ ඇ්දේ්ඹ. 

 

“ලකොන්ක්රීට්”  ඹන්දේනි  ශ්රී රංකහ ඉංිවදේන්රුන්දේේ ආඹතනඹ විසින් පිළිගන්නහ රද යහවහය ංග්රවදේඹි  

ඳඹහ ඇති අර්ථඹභ තිබිඹ යුතුඹ. 

 

“ඉදිකිරීභ”  ඹන්දේනන් දේගොඩනළගීභ, තනහ නිඹභ තළන්ි  පිි ටුවීභ දේභන්භ ඹළි ඉදිකිරීභ, ඹළි දේගොඩනළගීභ, 

ඹළි නිඹභ තළන්ි   ඹළි පිි ටුවීභද ඇතුශ් දේේ. 

 

“නි ය බරට ලහෝ නි ය ඳ වුභ”  ඹන්දේනන් සිඹළු බි්තිර, භව්තර, වරර, දේනස කිරීම්ර ව 

අදේනක් භහන සථිය දේගොඩනළගිලිර ඵය අදවසදේේ. 

 

“ආඵශධ ලගොඩනගිේල”  ඹන්දේනන් ඳදිංචිවීදේම් ඳයභහර්ථඹ වහ ප්රදේඹෝජනඹට ගන්නහ රද දේවෝ ප්රදේඹෝජනඹට 

ගළනීභට අදවස කශ අනුහුරු කශ දේවෝ ළරසුම් කශ දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  දේකොටක් අදවස න 

අතය,  එඹ ස-ංයුක්ත ඒකකඹකි. 

 

“සංවර්ධකට”  ඹන්දේනන් ංර්ධන කහර්ඹඹ කයදේගන ඹන තළනළ්තහ අදවසදේේ. 

 

“සංවර්ධන කර්ටට”  ඹන්නට නීතිදේඹි  ඳඹහ ඇති අර්ථඹභ ඇ්දේ්ඹ. 

 

“වසසථන නිවස”  නළතදේවෝ “වසසථන ඒකකට”  ඹන්දේනන් නිදවස විසීදේම්, ඉවුම් පිහුම් කිරීදේම් ව 

නීඳහයක්ක ඳවසුකම් ි ත ස-ංයුක්ත ඒකකඹකින් යු් කහභයඹක් දේවෝ කහභය කිි ඳඹක් අඹ් 

දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  දේකොටක් අදවසදේේ. 
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“පුණලට”  ඹන්දේනන් හතඹ දේගනඹහභ වහ ඇති භහර්ගඹක් අදවසදේේ. 

 

“පුණල භග”  ඹන්දේනන් ඇදේරන වහ ඳරියෙ ද්රය ආදේ්තඳඹ වහ ඳටරඹ ඇතුශ් පුෙහර අහන් ආයෙඹ 

දේවෝ පුෙහර පරිතඹක ඇතු්තඳ දේඳෝරු අදවසදේේ. 

 

“ඳවත්න බිම් කට්ටිට”  ඹන්දේනන් දේභභ නිඹභඹ ්රිඹහ්භක වීභට දේඳයහතු ඳළති රිඳනම් අංකඹක් දේවෝ 

මිනුම් ළරළසභක් ි ත දේවෝ ප්රහදේශය ඹ අධිකහරිඹක් විසින් බිම් කට්ටිඹක් ලදේඹන් වඳුනහගනු රළබ බිම් 

කට්ටිඹක් අදවසදේේ. 

 

“ඵහිර බිත්තිට”  ඹන්දේනන් ත් දේගොඩනළගි්තරක බි්තිඹකට ඹහ තිබිඹ වළකි වු් දේන් කිරීදේම් බි්තිඹක් 

දේනොන දේගොඩනළගි්තරක පිටත බි්තිඹක් දේවෝ සියස ආිතඹක් අදවස දේේ. 

 

“භහේ නිවස”  ඹන්දේනන් මුළුභනින්භ දේවෝ ප්රධහන ලදේඹන් තනි ඳවුරක භනුය හඹ වහ ප්රදේඹෝජනඹට 

ග්, ඉදිකයන රද දේවෝ අනුහුරු කශ මුළුතළන්දේගඹක්, ළසිකිළිඹක්, නහන කහභයඹක්  දේවෝ දිඹ 

ළසිකිළිඹක් අඩංගු දේන් කයන රද හසථහනඹක් අදවසදේේ.  දේන් කශ එභ හසථහනඹ තුශ එළනි 

හසථහන දේදකක් දේවෝ ළඩි ගෙනක් සියස ම්ඵන්ධ කයන රද දේගොඩනළගි්තරක අඩංගු විඹ යුතුඹ. 

 

“සුනභය සම්ඵන්ධකට”  ඹන්දේනන් අසත ඒකක, නිසහකහය ඒකක ව භළසි ම්ඵන්ධ දේකදේයන ංිත 

පුෙහරදේේ දේකශය ම්ඵන්ධනඹ අදවසදේේ. 

 

“ජල ගලීම් භට් භ”  ඹන්දේනන් දේභභ නිඹභඹන්දේේ ඳයභහර්ථඹ තකහ හරිභහර්ග දේදඳහර්තදේම්න්තු දේවෝ       ශ්රී 

රංකහ ඉඩම් දේගොඩකිරීදේම් වහ ංර්ධනඹ කිරීදේම් ංසථහ විසින් ඹම් ප්රදේශලඹක් දේනුදේන් නිලසචිත 

ලදේඹන් නිඹභ කයන රද ජර ගළලීම් භට්ටභ අදවසදේේ. 

 

“භහේ වර්ගපලට”  ඹන්දේනන් ඵහි ය බි්තිර ඵහි ය මුහුේර සිට දේවෝ දේගොඩනළගිලි දේදකක් දේන් 

දේකදේයන දේඳොදු බි්තිඹකදී නම්, එභ බි්තිදේේ භධය දේර්හදේේ සිට භනින රද ඹම් දේගොඩනළගි්තරක 

භවරක තියස ර්ගපරඹ අදවස න අතය, ඊට  ඳශලින් මීටර් 1.0 ඉක්භන සිඹළු වර දේනරුම්ද, 

ඵළ්තකනිද, වරක් අඹ්න ව ළසිඹ වළකි සිඹළු ප්රදේශලඹද ඇතුශ්දේේ. 
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“දළ භහේ බිභ”  ඹන්නට ඹම් දේගොඩනළගි්තරක ෆභ භවරකභ මුළු භව්ත බිම් ප්රභහෙඹ අදවසදේේ. 

 

“අඩි ලභ”  ඹන්දේනන් දේගොඩනළගි්තරක ඵය දේගොඩනළගි්තදේ්ත අ්තිහයභට දේවෝ ජම්ඵහයරට ඳයනු රඵන 

ඉදිකිරීභ අදවසදේේ. 

 

“භහේ වර්ගපල අනුඳ ට”  ඹන්දේනන් බිම් කට්ටිදේේ ර්ගපරදේඹන් දේඵදනු රළබ බිම් කට්ටිදේේ පිි ටි සිඹළු 

දේගොඩනළගිලිර දශ භව්ත ර්ගපරඹ අදවසදේේ. 

 

“පිටභග”  ඹන්නට ඹම් වීදිඹකට ඳළ්තක ඇති පිඹභගක් දේවෝ ආලින්ද භගක් ඇතුශ්ඹ. 

 

“අත්තිවරභ”  ඹන්දේනන් දේගොඩනළගි්තරක ඵය දේඳොදේශොට ම්දේප්රේෙඹ දේකදේයන වහ දේගොඩනළගි්තර වහ 

ිුව සඳර්ල න දේගොඩනළගි්තදේ්ත අඩිතහරම්රට ක්ණිකභ ඳවළින් පිි ටි ඉදිකිරීදේම් දේකොටක් 

අදවසදේේ. 

 

“පිරිසිදු ව ට”  ඹන්දේනන් දේෞභය එළිභවන් හතඹ අදවස න අතය, එඹ ඹහන්ත්රික පිරිඹත ආදිදේඹන් නිකු් 

දේකදේයන දුර්ගන්ධදේඹන්, දුමින්, පිදේඹදුමින්, දුභහයදේඹන් අපිරිසිදු දේනොවිඹ යුතුඹ. 

 

“ගරජට”  ඹන්දේනන් දේභෝටර් හවනරට ආයෙඹ රන දේවෝ ඒහ නතය කය තළබීභ වහ 

ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  දේකොටක් අදවසදේේ. 

 

“ගුදභ”  ඹන්දේනන් කයදේගන ඹනු රඵන දේශහභකට දේවෝ යහඳහයඹකට ම්ඵන්ධ එදේව් විකිණීභ වහ 

දේනොන බහණ්ඩ ගඵඩහ කිරීභ වහ ළරසුම් කශ, අනුහුරු කශ දේවෝ ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන 

දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  දේකොටක් අදවසදේේ. 

 

“භූ ලසොේදරට”  ඹන්දේනන් දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඉදිරිඳදේි දී පිටතින් සබහවික භමිඹ භතින් දේවෝ ඉන් ඉවළින් 

දේෝතදයඹකට ප්රදේේලඹක් ඇති දේගොඩනළගි්තරක දේෝතදයඹක් අදවසදේේ. 

 

“උස”  ඹන්දේනන් ; 
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          2අ)   කහභයඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට නිමි භව්ත භට්ටභ ව සීලිදේම් ඹටි ඳළ්ත අතය භනින රද සියස 

දුය අදවසදේේ. 

           2ආ)  ඹම් දේෝතදයඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට, ඉවශ භතුපිට වහ භගභ ඇති භවදේ්ත භනින රද සියස 

දුය අදවසදේේ. 

 

          2ඇ)  බි්තිඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට, ඉවශ ඳහමුර සිට එි  ඉවශභ දේකොට දක්හ්, කුරුංචිඹ 

ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට, කුරුංචි උදේේ අඩක් දක්හ් භනින රද සියස දුය අදවසදේේ. 

          2ඈ) දේගොඩනළගි්තරක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට, භමිදේේ භහන සථහනඹක සිට එි  ඉවශභ දේකොට දක්හ 

භනින රද සියස උ අදවසදේේ.  

 

“වසට කළ හකි කභරට”  ඹනු ර්ග මීටර් 8.0 ප්රභහෙඹකට දේනොඅඩු කහභයඹකි.  එදේව් ඊට නහන 

කහභයඹක්, දිඹ ළසිකිළිඹක්, විිත ආලින්දඹක්, උසතරඹක් දේවෝ ගයහජඹක් ඇතුශ් දේනොදේේ. 

 

“ලරෝහල”  ඹනු දේයෝගීන්ට, දුඵරඹන්ට, ඹසගතවන්ට, සුන දේවෝ ගර්බනී භහතහන්ට උටළන් දේවෝ 

ප්රතිකහය කිරීභ වහ ළරසුම් කශ අනුහුරු කශ දේවෝ  ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන දේගොඩනළගි්තරක් 

දේවෝ දේකොටක් අදවසදේේ. 

 

“ලහෝ ලට”  ඹන්දේනන් භවජනඹහ වහ ආවහයඳහන ළඳයීදේම් ළඩපිළිදේරක් ඇතද, නළතද, රහබ රළබීභ 

අයමුණු දේකොට දේගන පුශගරඹන්ට ඉඩකඩ ළඳයීභ වහ විදේලේදේඹන් ළරසුම්දේකොට දේගොඩනගන 

රද නළතදේවෝ අනුහුරු කයන රද දේගොඩනළගි්තරක් අදවසදේේ. 

 

“නිවස ඉඩකඩ”  ඹන්නට භහන හසථහනඹක් වහ වහ යහඳහරික ඳරි්රඹක් ලදේඹන් මුළුභනින්භ දේවෝ 

ප්රධහන ලදේඹන් දේගොඩනගන රද දේවෝ අනුහුරු කයන රද දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ දේගඹක් 

ඇතුශ්දේේ. 

 

“නිවස සංකීර්ණට”  ඹන්දේනන් ංර්ධන සථහනඹක සථිය දේඳොදු භුක්තිඹ ඇති නිහ ඒකක මවඹක් 

අදවසදේේ.  ඊට තට්ටු නිහ දේේළිද ඇතුශ්ඹ. 

 

“කර්භන්  ලගොඩනගිේල ”  ඹන්නට ෂළක්ටරි, කම්ව්ත ව ගුදම්ද ඇතුශ් දේ. . 
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“නීතිට”  ඹන්දේනන් 1978 අංක 41 දයෙ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ නීතිඹ ව එි  ංදේලෝධිත අදවසදේේ. 

 

“ඵලටලත් මිනින්ලදෝරු හ භට් ම්කරු”  ඹන්දේනන් ශ්රී රංකහදේේ භළනුම්ඳති විසින් ි්තිදේේ නිඹළලීභ වහ 

ඵරඹ දේදනු රළබ තළනළ්දේතකු අදවසදේේ. 

 

“බරට දරණ බිත්තිට”  ඹන්දේනන් එි භ ඵයට අභතය ඹම් බහයඹකට රුකු්ත දේදන බි්තිඹක් අදවසදේේ. 

 

“ඳළත් අධිකරිට”  ඹන්දේනි  නීතිදේේ වන් අර්ථඹභ ඇ්දේ්ඹ. 

“බිම් කට්ටිට”  ඹන්න ඉඩභක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට, ඹම් ඉඩභ එක් තනි තළනළ්දේතකුට දේවෝ භ 

අ. තිකරුන් පිරිකට දේවෝ අ. තින අසථහකදී භහ. ම් රකුණු භගින් සීභහ කශ දේවෝ භහ. ම් 

බි්ති භගින් දේවෝ ළට්ත භගින් ටකශ එදේභන්භ ඳශහ් අධිකහරි විසින් අනුභත කයනු රළබ ඉඩභක් 

අදවසදේේ. 

 

“ඳවත්වලගන ටන ලදි”  ඹන්දේනන් කහර්ඹක්භ වහ නිසි ්රිඹහකහරී ත්්ඹකින් දේභන්භ භනහ 

අළු්ළඩිඹහකින්  ඳ්හදේගන ඹහභ අදවසදේේ. 

 

“උළුවභ”  ඹන්දේනන් ගදේඩෝත, ග්ත කුවය දේවෝ ණන දේකොන්ක්රීට් ග්ත, කළු ග්ත දේවෝ දේන් භහන 

දේගොඩනළගිලි ද්රය දේවෝ ඒහ එකට එක් දේකොට අනුඵශධ කිරීභක් දේවෝ ඵදහභඹකට ඳ් කිරීභක් 

අදවසදේේ. 

 

“ටන්ත්රික සංව නට”  ඹන්දේනන් ඹහන්ත්රික භහර්ගලින් දේවෝ උඳක්රභ භගින් දේගොඩනළගි්තරකට දේවෝ එි  

දේකොටකට හතඹ ළඳයීදේම් දේවෝ ඉන් ඉ් කිරීදේම් ්රිඹහලිඹ අදවසදේේ. 

 

“සවබවික සංව නට”  ඹන්දේනන්  පිටත සුශං නිහ ව උසේඹ දේවෝ දේගොඩනළගි්තදේ්ත ඇතුශත වහ 

පිටත අතය හසඳ පීඩන දේනසකම් 2නළතදේවෝ දේදකභ) නිහ ඇතින ංවන ඵරඳෆදේභන් 

දේගොඩනළගි්තරක ජදේන්ත ව විය භගින් දේගොඩනළගි්තරකට පිටතින් හතඹ ළඳයීභක් දේවෝ 

දේගොඩනළගි්තරක් ඇතුශතින් හතඹ ඉ් කිරීභක් අදවසදේේ. 

 

“ඳදිංචි පිරිලසේ ඵර”  ඹනු  දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ එි  දේකොටක ඳදිංචි පිරිදේේ ඵය ඹනුදේන් අදවස කයන්දේන් 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

ඹම් දේේරහක දේගොඩනළගි්තදේ්ත දේවෝ එි  දේකොටක ඳදිංචි ම්පර්ෙ තළනළ්තන්දේේ ඵය. . 

 

“අයිතිකරු” ඹන්දේනන් ඳශහ් අධිකහරිදේේ රිඳනම් ලිඹහඳදිංචි කහර්ඹහරදේේ නභ ලිඹහඳදිංචිවී ඇති තළනළ්තහ  

අදවසදේේ. 

 

“කර්ටලට”  ඹන්දේනන් කහර්ඹහලීඹ ඳයභහර්ථඹන් තකහ දේවෝ ඳරිඳහරන ලිපිකරු ළඩ, දේඳෝ තළබීභ, ගෙන් 

තළබීභ, ඇීමභ, ංසකයෙ ළඩ දේවෝ ඵළංකුකයෙ ඳයභහර්ථ වහ දේඹොදහගනු රඵන දේගොඩනළගි්තරක් 

දේවෝ එි  දේකොටක් අදවසදේේ. 

 

“ජලන්ල බිත්තිට”  ඹන්දේනන් කුළුණු වහ කණු  අතය යහමු නිර්භහෙඹකින් දේගොඩනගන රද මුළුභනින්භ එක් 

එක් තට්ටුදේේදී ආධහයක රඵන බහයඹ දේනොදයන බි්තිඹක් අදවසදේේ. 

 

“ ප්ඳට”  ඹන්දේනන්  ඵළ්තකනිඹක දේවෝ ආලින්දඹක භහ. භක් භත ඉදිකශ මිටි බි්තිඹක් අදවසදේේ. 

 

 

“ලවන් කිරීභ”  ඹන්දේනන් දේගොඩනළගි්තරක් තුශ ඇති ඉඩකඩ අනුදේඵදීභක් වහ ග්ත දළ දේවෝ ේරහසටික් 

තවඩු නළතදේවෝ දේන් භහන ද්රයඹක් ප්රදේඹෝජනඹට ගනිමින් හදන රද තහකහලික දේවෝ 

ඳවසුදේන් ඉ් කශ වළකි සියස ඉදිකිරීභක් අදවසදේේ. 

“ඳර්යව බිත්තිට”  ඹනු විවිධ අ. තිකරුන්ට අඹ් දේවෝ විවිධ තළනළ්තන්දේේ ඳදිංචිඹ වහ අයමුණු කයන 

රද ඹහඵද දේගොඩනළගිලිර, ඉඩම්ර දේවෝ ඹම් දේගොඩනළගි්තරක දේකොටක් දේන් කිරීභ වහ 

දේගොඩනළගි්තරක දේකොටක් න්නහවද, ප්රදේඹෝජනඹට ගළනීභට අදවස කයන්නහවද, එභ 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත උට වහ දිගට අනු ඉදිකයන රද බි්තිඹක් අදවසදේේ. 

 

“ආඵධි   නත් ”  ඹන්දේනන් ඹම් තළනළ්දේතකු වජදේඹන්භ දේනොවද, තභහදේේ ලහරීරික දේවෝ භහනසික 

වළකිඹහන්දේේ අඩුක් නිහ ජීන අසථහ මුළුභනින්භ දේවෝ අර්ධ ලදේඹන් පුයහ ගළනීභට 

දේනොවළකි තළනළ්දේතකු අදවසදේේ. 

 

“භහජන පජනීට සථනට”  ඹන්දේනන් ඳ්තලිඹක්, දේශ භළදුයක්, මුසලිම් ඳ්තලිඹක්, ඳන්රක් ලදේඹන් 

නිලසචිත දක්හ සීභහ දේකොට ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන දේවෝ ප්රදේඹෝජනඹට ගළනීභ වහ ඉදිකයන රද 

දේවෝ අනුහුරු කයන රද දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ හභහනය ලදේඹන්  දේවෝ ඉි ට වුද භවජන 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

න්දනහභහන දේවෝ ආගමික උ් ඳ්නු රඵන දේන් සථහනඹක් අදවසදේේ. 

 

“සලසුම්කරණ කමිටුව”  ඹන්දේනන් නීතිදේේ “8 ආ 21)” ගන්තිඹ ඹටදේ් ඳ් කයන රද කමිටු අදවසදේේ. 

 

“බිම් කඵලි ආවරණ ඳථට” ඹන්දේනන් දේගොඩනළගි්තර පිි ටි බිම් කළඵළ්තදේ්ත මුළු බිම් ප්රභහෙඹට හදේේක් 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත මුළු ඳහකඩ ප්රදේශලදේේ ප්රතිලතඹ අදවසදේේ.  ඳශලින් මීටයඹ ඉක්භන දේනරුම් දේවෝ 

ඵළ්තකනි අඹ් දේගොඩනළගිලි දේවෝ එි  දේකොටක් අඹ් දේගොඩනළගිලි ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට බිම් 

කළඵලි ආයෙ ඳථඹ ගෙනඹ කිරීදේම්දී එළනි අතිදේර්ක ර්ග ප්රභහෙඹන්ද ඇතුශ් කශ යුතුඹ. 

 

“ලඳොදු ලගොඩනගිේල”  ඹන්දේනන් ඳ්තලිඹක්, දේදේ භළදුයක්, මුසලිම් ඳ්තලිඹක්, ඳන්රක් දේවෝ දේන් දේඳොදු 

පජනීඹ සථහනඹක් දේවෝ ආගමික උ් ඳ්නු රඵන සථහනඹක් දේනොන, හේපුක්, 

කහර්ඹහරඹක්, දේයෝවරක් දේවෝ භවජන නිදේක්තන සථහනඹක් ලදේඹන් ඳහවිච්චි කයනු රඵන දේවෝ 

ඉදිකයන රද දේවෝ ඳහවිච්චිඹට ගළනීභ වහ අනුහුරු කයන රද දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  දේකොටක්  

අදවසදේේ.  

 

 

“ලඳොදු වීදිට”  ඹන්දේනන් භවජනඹහට ඒ භතින් ගභන් කිරීභ වහ භහර්ග අ. තිඹ ඇති වහ ඹම් නීතිඹක් ඹටදේ් 

දේවෝ ඹම් නීතිඹක් ්රිඹහ්භක කිරීදේභන් ඹම් අධිකහරිඹකට ඳළරී ඇති ඕනෆභ වීදිඹක් අදවස න 

අතය, ඊට අනුඵශධ කහණුක් දේවෝ පිඹභගක්ද ඇතුශ්දේේ. 

 

“වරගන්ව ලකොන්ක්රීට්”  ඹන්දේනි  බහවිත ංග්රවදේේ 110 ි  අන්තර්ගත දේ්රුභට තිබිඹ යුතුඹ. 

 

“අළුත්වඩිටව”  ඹන්දේනන් ඹම් දේගොඩනළගි්තරක ඹළි ඉදිකිරීභක් දේනොන එි  දේදොස වරිගළසවීභක් 

අදවසදේේ. 
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“ලන්වසික ලගොඩනගිේල”  ඹන්දේනන් දේන්වුනු, අර්ධ ලදේඹන් දේන්වුනු දේවෝ උසතර නික් දේවෝ 

දේන්හසික තට්ටු නික් ළනි භනුය හඹ වහ ළරසුම් කයන රද අනුහුරු කයන රද දේවෝ 

ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  දේකොටක් අදවසදේේ.  මීට 

දේගොඩනළගි්තදේ්ත  දේවෝ එි  දේකොටදේේ ඳදිංචිකරුන්දේේ විදේනෝදඹ පිණි ඇති ඵහි ය 

දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  දේකොටක්ද නළතදේවෝ එළනි දේන්හසික   දේගොඩනළගි්තරක දේන් 

අන්දභක අනුඵශධඹක්ද අඹ්දේේ. 

 

 “රැවුම් ඵම්භ”  ඹන්දේනන්  ිුව ඹම් ද්රයඹක් ඳහර්ලසවික විසථහඳනඹට ප්රතිදේයෝධ දළක්වීභ වහ 

ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන ඵළම්භකි. 

 

“කභරට”  ඹනු බි්තිලින් දේවෝ දේන් කිරීම්ලින් ටව දේගොඩනළගි්තරක ඹම් දේකොටක් අදවසදේේ. 

 

“සනීඳරක්ෂක ඳහසුකම්”  ඹන්දේනන් ිුව දේවෝ  අන් අයුයකින් දේඳෞශගලික ඳ්තදේදෝරු ප්රතිකහර්ඹක 

පිරිඹතඹකට දේවෝ දේඳොදු ඳ්තදේදෝරු ඳශධතිඹකට ම්ඵන්ධ ළසිකිළි, දේදවුම් දේේම්, නහන කහභය, 

දේදවුම් බහජන ව දේයදි දේේදීභට ඇති ඳවසුකම් අදවසදේේ. 

 

“ඳසල”  ඹනු දළනුභ යහේත කිරීභ වහ ළරසුම් කයන රද අනුහුරු කයන රද දේවෝ ප්රදේඹෝජනඹට  ගනු 

රඵන දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි    දේකොටක් අදවසදේේ. 

 

“ලසේව ගරජට”  ඹන්නට දේභෝටර් හවන අළු්ළඩිඹහ කිරීභ, පින්තහරු කිරීභ ව  දේේදීභ වහ 

ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  දේකොටක් ඇතුශ් දේේ. 

 

“ඳේලදෝරුව”  ඹන්දේනන් ඹම් ද්රයභඹ අඳතඹක් අදවස න අතය, ඊට ජරජ දේයොන්දේඵොය වහ හණිජ  

පිදේඹදුම්ද ඇතුශ්දේේ. 

 

“ඳේලදෝරු ඳශධතිට”  ඹන්දේනන් ඹම් ඳ්තදේදෝරුක්, කහණු දේේළිඹක්, ගය රක්, පතික ටළංකිඹක් දේවෝ 

ඒහදේේ ඹම් අනුඵශධඹක් අදවසදේේ. 

 

“සප්පු ලහෝ සප්පු භධයසථන”  ඹනු බහණ්ඩ විකිණීභ මලික ඳයභහර්ථඹ කයග් දේශහභක් දේවෝ 
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යහඳහයඹක් කයදේගන ඹහභ වහ ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන්නහව ව භවජනතහට ප්රදේේල විඹ වළකි   

දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  දේකොටක් න අතය, ඊට දේකොණ්ඩ ළකසීභට, අයඳ් නිකු් කිරීදේම් 

නිදේඹෝිවත, උකසකරුන්, දේඵදේව්ලහරහ, බහණ්ඩ දේේදීභ, පිරිසිදු කිරීභ දේවෝ අළු්ළඩිඹහ වහ 

බහයගන්නහ සථහන දේවෝ දේන් භහන දේශහම් දේවෝ යහඳහය කයදේගන ඹනු රඵන 

දේගොඩනළගි්තරක්ද අඹ්දේේ. 

“සම්භ  ආකෘතිට”  ඹන්දේනන් නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ විසින් තීයෙඹ කයනු රළබිඹ වළකි ම්භත 

ර්ගඹට අඹ් ආකිතිඹක් අදවසදේේ. 

 

“ලසොේදර  ට්ටුව”  ඹන්දේනන්  ෆභ භවරකභ ඉවශ භතුපිට ව ඊට උඩින් ඇති ඊශඟ භවදේ්ත භතුපිට අතය 

ඇති ඉඩ අදවසදේේ.  එළනි භවරක් නළති අසථහක භවදේ්ත ආකිතිදේේ කයඵ තරහදේඹි  දේවෝ 

දේන් ආයෙඹක ඹටි ඳළ්තද, ආතතිඹක් දේවෝ කයඵ තරහඹක් ඹන දේදකභ නළතිව විට,  

වරදේේ ඳයහරර දේවෝ දේන් ආධහයකඹක් දක්හ න  සියස උසින් අර්ධඹක් අදවසදේේ. 

 

“වීදිට” ඹන්නට භවජනතහට භහර්ග අ. තිඹ ඇතද, නළතද හසථහන ඒකක දේවෝ දේග්ත දේදකක දේවෝ ළඩි 

ගෙනක ප්රදේේල භහර්ගඹක් ලදේඹන් ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන දේවෝ ප්රදේඹෝජනඹට ගළනීභට අදවස 

කය ඇති ඹම් ඳහයක්, පිඹභගක් නළතදේවෝ පිශක් අදවසදේේ. 

 

“වීදි ලර්ඛව”  ඹන්දේනන්  ඳශහ් අධිකහරිඹ විසින් දක්හ ඇති දේවෝ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ විසින් 

ඳළවළදිලි කයනු රළඵ ඇති ඹම් ඳ්නහ ඳහයක අනහගත පුළු්ත කිරීභ පිළිඵ දේවෝ අනහගතදේේ දේගොඩ 

නගනු රඵන ඳහයක ඳශර පිළිඵ ඹම් වීදිඹක දේදඳළ්දේ්භ රකුණු දේකොට ඇති දේර්හ දේවෝ 

දේර්හ අදවසදේේ. 

 

“ලගොඩනගිේලක හටුම් ලකො ස”  ඹන්නට දේගොඩනළගි්තරක වරඹ, කුළුෙක් දේවෝ ප්රධහන කණුක්, 

තරහඹක්, අ්තිහයභ, බි්ති අරම්බිත, බිභක් දේවෝ පිඹගළටදේඳශක් අදවස න නමුදු ඊට එි  

දේදොයක්, ජදේන්රඹක් දේවෝ අබයන්තරික දේන් කිරීභක් අඹ් දේනොදේේ. 

 

“අධි සථපි  බරට”  දේවෝ “අධි සථපි  ඳ වුභ”   ඹන්දේනන් නිර ඳළටවුභ වළය අන් සිඹළු ඳළටවුම් 

අදවසදේේ. 

 

“ වකලික ලගොඩනගිේල”  ඹන්දේනන් ඹම් නිලසචිත කහරඹක් තිබීභ වහ අධිකහරිඹ විසින් අය දේදනු 

රළබ එදේව් එකී කහරසීභහ ඉකු් ව ඳසු කඩහ ඉ් කයනු රඵන දේගොඩනළගි්තරක් අදවසදේේ. 
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“උස ල නිවස” ඹන්දේනන් තනි ඳදිංචි නික් ලදේඹන් ළරසුම් කයන රද ව එඵඳු දේන්හසික 

දේගොඩනළගිලි තුනකට දේනොඅඩු දේේළිඹක දේවෝ උස තරඹක දේකොටක් නිර්භහෙඹ දේකදේයන 

දේන්හසික දේගොඩනළගි්තරක් අදවසදේේ. 

“නගර නිර්භණ ශිේපී”  ඹන්දේනන් ශ්රී රංකහ නගය නිර්භහෙ ශි්තපීන්දේේ ආඹතනඹ විසින් ඳ්හදේගන ඹනු 

රඵන දේ්තනදේේ නභ වන් තළනළ්දේතකු අදවසදේේ. 

 

“ගඵඩ” ඹන්නට දේශ ද්රය දේවෝ බහණ්ඩ දේශහභ වහ ගඵඩහ කිරීභ පිණි ප්රධහන ලදේඹන් 

ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන දේගොඩනළගි්තරක් දේවෝ එි  දේකොටක් ඇතුශ්දේේ. 

 

ලගොඩනගිේලේ භහේවල වර්ග ප්රභණට 

නහගරික ංර්ධන අධිකහරිදේේ ඵර ප්රදේශලඹක් ලදේඹන් ප්රකහලඹට ඳ් කයන ප්රදේශල වහ මින් ඉදිරිඹට  

දේගොඩනළගිලි ළරසුම් කිරීදේම්දී එභ දේගොඩනළගි්තදේ්ත  ම්පර්ෙ  දේගබිම් ප්රභහෙඹ 2Total Floor Area) හවන 

නළතුම් සථහනද ඇතුශ් ඳවත වන් දේගොඩනළගිලි පිරිවිතය මීකයෙඹ ව එි  අලයතහඹන්ට 

අනුකර ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ. 

 

 

 

 

 

 

ලගබිම් ප්රභණට; 

දේගබිම් ප්රභහෙඹ ඹන්දේනන් අදවස කයන්දේන් ඉඩදේම් ප්රභහෙදේඹන් දේකොඳභෙ ර්ග ප්රභහෙඹක් දේඹෝිවත 

දේගොඩනළගි්තර ඉදිකිරීභ වහ අය රඵහදේදන්දේන්ද ඹන්න. .  දේභභ දේගොඩනළගිලි ර්ග ප්රභහෙඹ තුර 

ඉදිකිරීභට දේඹෝිවත දේවෝ ඉදිකිරීභට වළකි උඳරිභ භව්තර ර්ග ප්රභහෙඹ, එභ ර්ග ප්රභහෙඹ වහ අලය 

සිඹළු අලයතහඹන් ඇතුශ් දේේ.  2හවන නළතුම් සථහන වහ අදේනකු් අලයතහඹන්) දේභභ ගෙනඹ 

කිරීදේම්දී ඳතු්ත භව්ත ඉදිකිරීභට දේභභ ර්ග ප්රභහෙඹට ඇතුශ් දේනොදේේ. 

 

ඉඩදේම් 

ප්රභහෙඹ 

1+(ඉඩදේම් ප්රභහෙඹ) 

            10,000 

x 

  

 

2  - 

බිම් 

කට්ටි 

ආය

ෙඹ %  + 

ඉඩදේම් 

මුහුෙත 

ඳශර x 

 

 

භහර්ගදේඹි  

ඳශර 
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කලඳ සංගුණකට; 

කරහඳ ංගුෙකඹ ඹනු ංර්ධන ළරළසභ භගින් නිලසචිත වඳුනහගන්නහ රද කරහඳඹක, සිදු කයනු රඵන 

දේබෞතික ංර්ධන කටයුතු වහ එි  ංර්ධන ණන්ඹ නිඹහභනඹ කිරීභ වහ්, කරහඳඹ තුර ඳතින 

අඳයයුව ඳවසුකම් වහ ංර්ධනඹ කශ වළකි ඉඩම් ප්රලසථ භට්ටමින් බහවිතහ කිරීභ වහ් දේගොඩනළග 

ංගුෙඹකි.    දේඹෝිවත ංර්ධනඹ පිි ටි ඉඩභ අඹ් කරහපීකයෙ ළරළසදේම් ඊට අදහශ ංගුෙකඹ බහවිතහ 

කශ යුතුඹ.  

 

 

 

ඉඩලම් ප්රභණට; 

දේඹෝිවත ඉදිකිරීම්  කිරීභට අදහශ ඉඩදේභි  මුළු ර්ග ප්රභහෙඹ. .   

බිම් කට්ටි ආවරණට; 

ංර්ධන ළරසුම් භගින් නිලසචිත වඳුනහගන්නහ රද කරහඳඹක සිදු කයනු රඵන දේබෞතික ංර්ධන කටයුතු 

වහ එි  ංර්ධන ණන්ඹ නිඹහභනඹ කිරීභ වහ්, ංර්ධනඹ කශ වළකි  ඉඩම් ප්රලසථ භට්ටදේභන් 

බහවිතහ කිරීභ වහ දේගොඩනළගි්තර පිි ටි බිම් කළඵළ්තදේ්ත මුළු බිම් ප්රභහෙඹට හදේේක් දේගොඩනළගි්තදේ්ත 

මුළු දේගබිම්  ප්රදේශලදේේ  ප්රතිලතඹ අදවස දේේ.   දේඹෝිවත ංර්ධනඹ පිි ටි ඉඩභ අඹ් කරහපීකයෙ ළරළසදේම් 

ඊට අදහශ බිම් කට්ටි ආයෙඹ බහවිතහ කශ යුතුඹ. 

 

ඉඩලම් මුහුණ  ඳළල; 

දේඹෝිවත ඉදිකිරීභ වහ දේඹොදහගන්නහ ඉඩදේම් ප්රදේේල භහර්ගඹට මුහුෙරහ ඇති ඳශදේරි  ප්රභහෙඹ මුහුෙත 

ඳශර ලදේඹන් රකන අතය, ප්රදේේල භහර්ග කිි ඳඹක් ඇතිවිට ප්රධහන භහර්ගදේඹි  මුහුෙත ළරකිඹ යුතුඹ. 

 

භර්ගලටහි ඳළල ; 

ංර්ධන ළරළසභ භගින් ඳශහ් ඳහරන ආඹතන තුර ඳතින භහර්ග වහ වහ ංර්ධන ළරළසභ තුලින්  

දේඹෝිවත භහර්ග වහ දේඹෝිවත භහර්ගඹන්ි  ඳශර වන් කය ඇති අතය, එදේේ වන් කය ඇති භහර්ගරට 

භහ. ම් න ඉඩම් වහ දේඹෝිවත භහර්ගදේේ ඳශරට අනු ංර්ධනඹන් ළරසුම් කශයුතු අතය, ඉවත අනුභත 

දේගබිම් ප්රභහෙඹ ගෙනඹ කිරීභ වහ  දේගොඩනළගිලි දේර්හ, දේඹෝිවත භහර්ගදේේ ඳශර,  ඳතින භහර්ගදේේ 

ඳශර ඹනහදිඹ සුදුසු දේර මීකයෙඹට බහවිතහ කශ යුතුඹ.  

 

 

                                කරහඳඹ තුර ඉදිකිරීභට ඇසතදේම්න්තු කශ මුළු දේගබිම් ප්රභහෙඹ 

   

         කරහඳඹ තුර ඇති ංර්ධනඹ කශ වළකි මුළු ඉඩම් ප්රභහෙඹ 

කරහඳ 

ංගුෙකඹ  = 
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තහකහලික දේගොඩනළගි්තර : 

i.       විදේනෝද ඳයභහර්ථදේඹන් වහ න භඩුක් දේවෝ 
 

ii. අභංගරය, ආගමික දේවෝ එළනි දේන් ඳයභහර්ථ වහ න භඩුක් දේවෝ 

iii. දේගොඩනළගිලිකරුදේේ ළඩ භඩුක් දේවෝ ගඵඩහක් දේවෝ ඹම් අළු් ළඩක් ම්ඵන්ධදේඹන් 

ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන දේන් භඩුක් දේවෝ 

iv. විලහර දළන්වීම් පුරුක්  දේවෝ දළන්වීම් ප්රදර්ලනඹ වහ න යහමුක් දේවෝ ංඥහ පුරුක් දේවෝ 

දේන් දළන්වීම් ප්රචහයක උඳක්රභ දේවෝ ඹම් දේගොඩනළගිලි ළඩ ම්ඵන්ධ වීථිදේේ දේවෝ පිඹභදේගි  

ඇති ආයක්ක පුරුක් ඳළන්නුම් දේේදිකහක් (Catch platform)  දේවෝ ඳළති පිඹභං භඩුක් දේවෝ 

i.  වීථිඹක් භත ඇති ඳරංචිඹක් දේවෝ 

ii. දේගොඩනළගි්තරක අදේරවිළරක් දේවෝ භඩුක් දේවෝ දේශ ප්රදර්ලන, විවිධ ප්රංග දේවෝ ප්රදර්ලන 

ඳයභහර්ථ දේකොටග් දේන් ඳරි්රඹක් දේවෝ  න ක්ති  නිකු් කශයුතු අයඳත භහ 06 කට   

දේනොළඩි කහරඹකට රංගු විඹ යුතුඹ. 
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3.8 ඹහ්කහලින  කිරීභ  
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3.9 උඳදේ්තනඹ  

 

1 වන උඳලේඛනට (අ) 

 

 

 

 

නගරික සංවර්ධන අධිකරිට 

ලටෝජි  සංවර්ධනට සහ මලික සලසුම් අනුභතිට ලඵගනීලම් අටදුම්ඳත්රට 

 

 

............................... දේගන් 

....................................... 

.............................. භගින්. 

 

බහඳති, 

නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ. 

 

භව්භඹහදේෙනි, 

 

................................ නගයදේේ ....................... දේකොට්ාහලදේේ ......................... වීදිදේේ රිඳනම් අංක 

..................... දයෙ ඉඩදේම් දේගොඩනළගි්තරක් තළනීභ / අනුදේඵදුම්රට දේඵදීභ දේනුදේන් මුලික ළරසුම් 

අනුභළතිඹ දේභ. න් අදේේක්හ කයමි./ කයමු. 

 

ඳවත වන් ලිඹවිලි පිටඳ් 01 කින් යුතු නිසි ඳරිදි භහ / අඳ අ්න් කයන රදු දේම් භඟ ඉදිරිඳ් 

කයමි./ කයමු. 

01. 1:1000 ඳරිභහෙඹට දේනොඅඩු අඳින රද ංර්ධන සථහනඹ/ ඉඩභ වහ  ඹහඵද ඉඩම් වහ වීදි 

දේඳන්නුම් කයමින් අඳින රද මුලික සිතිඹභක් 2ප්රසතත ංර්ධන සථහනඹ ඹහඵද පිි ටහ 

ඇති අඹදුම්කරු තු ඉඩම් තිදේේ නම්, එඹ ඳළවළදිලි දේඳන්විඹ යුතුඹ.) 

 

02. විසතයහ්භක දේතොයතුරු ඇමුණුදේම් දළක්දේේ. 

 

කහර්ඹහලීඹ  ප්රදේඹෝජනඹ වහ : 

අංකඹ  :  

දේගන රද දේඳයළරි ගහසතු : 

කුවිතහන්සි අංකඹ වහ දිනඹ  : 
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දේභභ මුලික ළරසුම් අනුභළතිඹ ඹටදේ් කිසිභ ංර්ධන කටයු්තක් කයදේගන ඹහභට භහ දේත/ අඳට 

අ. තිඹක් නළති ඵ පර්ෙ ලදේඹන් අදේඵෝධ කයදේගන සිටිමි./ සිටිමු. 

 

ඉඩභ අ. තිකරුදේේ කළභළ්ත දක්න ලිපිඹක් දේභඹට අමුෙහ ඇත. 

 

ඉවත දේතොයතුරු තය වහ නිළයදි ඵ දේභ. න් වතික කයමි/ කයමු. 

 

දිනඹ : .............................   ........................................................... 

අඹදුම්කරුදේේ / අ. තිකරුදේේ අ්න 
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1 වන උඳලේඛණලේ  “අ” ඇමුණුභ 

2කරුෙහකය ඳළවළදිලි අකුරින් ලිවීභ දේවෝ ඹතුරුලිඹනඹ කයන්න.) 

 

01. ඉ්තලුම්කරුදේේ දේතොයතුරු : 

නභ    : ..................................................................... 

ලිපිනඹ   : ...................................................................... 

දුයකථන අංකඹ  : ...................................................................... 

02. අ) ඳ්නහ ංර්ධනඹ පිළිඵ දේතොයතුරු : 

ංර්ධන සථහනඹ  : ...................................................... 

රිඳනම් අංකඹ  : ...................................................... 

ඳශහ් ඳහරන ආඹතනඹ : ...................................................... 

ඡන්ද දේකොට්ාහලඹ  : ...................................................... 

වීථිඹ   : ...................................................... 

කට්ටි/ භළනුම් ළරළසදේම් අංකඹ : ........................................ 

 2ආ) ර්තභහන බහවිතඹ : 

i. ඉඩභ : .................................................................................. 

 ප්රභහෙඹ 2ර්ග මීටර්ලින්) ......................................... 

 බහවිතඹ 2ර්තභහන බහවිතඹ පිළිඵ විසතය ඳඹන්න.) 

 ............................................................................................. 

ii. දේගොඩනළගි්තර 2අනුභත සථහනදේේ ඇති එක් එක් දේගොඩනළගි්තර පිළිඵ විසතය 

දක්න්න.) 

 භව්ත ංයහ  : ............................... 

 උඳරිභ උ 2මීටර්ලින්): ............................... 

 දශ දේගබිම්  ප්රභහෙඹ 2ර්ග මීටර්ලින්) : ......................... 

 එක් එක් බහවිතඹ වහ ඹටවී ඇති දේගබිම්  ප්රභහෙඹ 2ර්ග මීටර්ලින්) :............ 

 

03. දේඹෝිවත ංර්ධනඹ පිළිඵ විසතය : 

 අ) සථහනඹ ංර්ධනඹ කිරීභ  

  සථහනඹ දේගොඩකය ඉසසීභට දේඹෝිවත ඇ්දේ් නම්, එභ දේගොඩකිරීම්ර භට්ටභ ඳ්නහ 

භහ් වහ ජරඹ ඵළ ඹන කහණු පිළිඵ දේඹෝජනහරට ම්ඵන්ධ විසතය දළක්විඹ යුතුඹ. 
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159 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

  එළනි දේගොඩකිරීභක් වහ 2අදහශ න්දේන් නම්) ශ්රී රංකහ ඉඩම් දේගොඩකිරීදේම් වහ ංර්ධනඹ 

කිරීදේම් ංසථහදේේ කළභළ්ත රඵහ තිදේේදළ.  කහරුණික වන් කයන්න. 

 

 ආ) දේඹෝිවත ංර්ධනදේේ සබහඹ 2දේර්හ ළරළසභ්ත ව දේඳනුභ පිළිඵ දේකටි විසතයඹක් 

ඳඹන්න.) 

 
 
 
04. ංර්ධන සථහනදේේ විසතය  : 

ඉඩදේම් ප්රභහෙඹ 2ර්ග මීටර්ලින්) 

 

05. ඳ්නහ අඳයයුව ඳවසුකම් පිළිඵ විසතය : 

වීථි ව ප්රදේේල භහර්ග 

ජර ම්ඳහදනඹ 

භරහඳවනඹ 

විදුලිඹ 

 

06. 2අ) දේඹෝිවත ංර්ධන කටයු්තට අදහශ දශ දේගබිම් ප්රභහෙඹ 2ර්ග මීටර්ලින්) 

 2ආ) භව්ත ංයහ ව දේගොඩනළගිලිර උඳරිභ උ 

  දේගබිම් ප්රභහෙදේේ අනුඳහතඹ  සිඹලුභ දේගොඩනළගිලිර දශ දේගබිම් ප්රභහෙඹ 

       ඉඩදේම් ර්ග ප්රභහෙඹ 

  ඉඩම් කළඵලි ආයෙඹ  බිම් භට්ටදේම් දේගබිදේම් ප්රභහෙඹ x100 

       ඉඩදේම් ර්ග ප්රභහෙඹ  

 2ඇ) ඳහ භවර 2උභං අගඹ) : 

i. ප්රභහෙඹ 

ii. බිම් ආයෙඹ 

 2ඉ) දේගබිම්ර විලහර්ඹ පිළිඵ විසතය 2ර්ග මීටර්ලින්) : 

  දේන්හසික     .......................... 

  සි්තරය දේශහභ    .......................... 

  දේතොග දේශහභ    .......................... 

  කහර්ඹහරඹ     .......................... 

  ආඳනලහරහ     .......................... 

  කර්භහන්තලහරහ දේවෝ ළඩඳර්ත වහ .......................... 
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160 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

  ගුදම් වහ     .......................... 

  දේන් 2නිලසචිත වන් කයන්න.) .......................... 

  එකතු      .......................... 

 2ඊ) හවන ගහ්තකිරීභට රහ ඇති ඉඩකඩ : 

  දේභෝටර් යථ     ............................. 

  දේන් හවන 2නිලසචිත වන් කයන්න.) .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

07. දේගඳදේ්ත අනුදේඵදුභ පිළිඵ දේතොයතුරු  ර්ග මීටර් ම්පර්ෙ ඉඩම් ප්රතිලතඹ 

 2අ) ඉඩම් ඳරිවයෙඹ 

  දේන්හසික 

  හණිජ 

  කර්භහන්ත 

  ආඹතන වහ 

  විිත/ ප්රදේශල භමි වහ උඹන්තු 

  භවහ භහර්ග 

  දේන් 

 2ආ)ඉඩම් කළඵළ්තදේ්ත ප්රභහෙඹ  ර්ග මීටර් 

 2ඇ) දේගොඩනළගිලි ර්ග ගෙන දේඹෝිවත ඇ්නම් 

 2ඈ) දේඳොදු ඳවසුකම් ඇ්නම් එඹ 

 

ඉවත දේතොයතුරු තය වහ නිළයදි ඵ දේභ. න් වතික කයමි/ කයමු. 

 

 

දිනඹ : ....................................................   ............................................... 

         අඹදුම්කරුදේේ අ්න   
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

 

 

1 වන උඳලේඛනට (ආ) 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

162 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  
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163 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

164 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

165 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

166 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

167 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

168 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

169 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

1 වන උඳලේඛනට (ඇ) 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  
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171 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  
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172 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

173 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  
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174 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

175 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

176 
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භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

179 
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1 වන උඳලේඛනට (ඈ) 
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1 වන උඳලේඛනට (ඉ)
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1 වන උඳලේඛනට (ඊ) 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

 

2  වන උඳලේඛනට 

3 වන උඳලේඛණට 
“අ” ආකෘතිට 

 
බිම් කට්ටිර පිරිවිතය 
 

 දේගොඩනළගි්තදේ්ත 
සබහඹ 

භුමි බහගදේේ 
අභ බිම් 
ප්රභහෙඹ 
2.මීටර්ලින්) 
 

භුමි බහගදේේ 
ඳශර 2මිටර් 
ලින්) 

අභ දිග 
2ගළඹුය) 

00 - 100 

 

 

 

 

 

 

110 - 200 

 

210 - 300 

 

310 – 450 
 
450 ට ළඩි 

ඳවත දළක්දේන 
දේගොඩනළගිලි වළය අන් 
සිඹළු දේගොඩනළගිලි 
 
දේඳොදු දේගොඩනළගිලි 
 
 
 
සිඹළු දේගොඩනළගිලි 
 
සිඹළු දේගොඩනළගිලි 
 
සිඹළු දේගොඩනළගිලි 
 
ංර්ධනඹට අය 
දේදනු දේනොරළදේේ. 
 

150 
 
 
300 

 
 
 
300 

 
500 

 
1000 

06 
 
 
12 

 
 
 
12 

 
20 

 
20 
 

12 
 
 
24 

 
 
 
15 

 
15 

 
30 

 
 

 

 

ලන්වසික සහ ව ලගොඩනගිලිවල  ප්රවියයට 

 

ඳදිංචි ඒකක සහ වන ප්රලේය භර්ග 

වීථිලේ අවභ ඳළල 

(මී ර්) 

වීථිලේ උඳරිභ 

දිග (මී ර්) 

උඳරිභ බිම් කට්ටි 

සංඛයව 

බිම් කට්ටිටක තිබිට 

හකි උඳරිභ 

වසසථන ඒකක 

3.0 50.0 4 2 

4.5 100.0 8 2 

6.0 - 20 - 

 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

187 
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 ඉඩදේම් ප්රභහෙඹ ඳර්චස 20 වහ ඊට ළඩින අසථහකදී වහ එභ ඉඩභ වහ ප්රදේේලඹ අඩි 15 ක  ඳශලින් 

යුතු භහර්ගඹකින් නවිට  ඉවත ගුදේේ  ප්රමිතීන් ලිි ්ත කය ඒකක 4 දක්හ උඳරිභඹක් ංර්ධනඹ කශ වළක. 

 

ලන්වසික ලනොවන ලගොඩනගිලිවල   ප්රවියයට 

ලසේව සලසන ඉඩලම් අවභ  

වියලත්වට (වර්ග මී ර්වලින්) 

එක් එක් 

භූමිබගලේ 

උඳරිභ 

ලගබිම් 

අනුඳ ට 

වීථිලේ අවභ ඳළල 

(මී ර්වලින්) 

වීථිලේ උඳරිභ 

දිග (මී ර්වලින්) 

එක් බිම් කට්ටිඹක දේවෝ භමිබහගඹකට 

ළඩි වද, බිම් කට්ටි වතයකට අඩුවද 

ප්රදේශලඹකට වීථිදේඹන් දේේහ රන 

අසථහකදී 300 2ර්ග මීටර්) 

 

2.0 6.0 75 

එක් බිම් කට්ටිඹකට දේවෝ භමිබහගඹකට 

වීථිදේඹන් දේේහ ළරදේන 

අසථහකදී  500 2ර්ග මීටර්) 

 

1.5 6.0 150 
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4 වන උඳලේඛනට 
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5 වන උඳලේඛනට 

මලික සලසුම් නිරකරණ අනුභතිට ලඵදීභ   සංවර්ධන අවසරඳත්ර ලඵගනීභ  ආවරණ 

අනුභතිට ලඵදීභ   අනුකල  සහතිකට ලඵදීභ සහ අවභ ලඳරසරි ගසතු  

 සහ අතිලර්ක ලගබිම් ප්රභණට සහ ව ලසේව ගසතු 

 

සංවර්ධන කර්ටලේ සවබවට අටකළ යුතු ගසතු 

 

මලික සලසුම් නිරකරණ අනුභතිට 

 
 

1. ඉඩම් අනුදේඵදුම්  

ලඳරසරි ගසතු  

බිම් කට්ටි ප්රභණට(වර්ග ප්රභණට 

අනුව අටත් ඳන්තිට) 

මුදල 

 .මී. 150 – 500  රු. 2,000/- 

 .මී. 501 – 1000  රු. 3,000/- 

 .මී. 1001 – 5000  රු. 7,500/- 

 .මී. 5001 – 10000     රු. 10,000/-  

.මී.10001  ළඩි ෆභ .මී. 1000 කටභ රු.1000/- ඵළගින්  

2. කුඹුරු ඉඩම් ව ඳව් බිම් 
ංර්ධනඹ 2පියවීභ)  

 .මී. 250 දක්හ                                            රු. 2500/- 

 .මී. 251 – 500 දක්හ                                  රු. 7500/- 

 .මී. 501 ට ළඩින ෆභ .මි. 150 කටභ    රු. 3000/- ඵළගින් 

3. භහ. ම් තහේඳ / රැවුම් ඵළමි 
ඉදිකිරීභ 

 දික් මීටර්  1 කට රු. 100/-  

4. විකහලන කුළුණු / න්නිදේේදන 

කුළුණු ඉදිකිරීභ 

 උ මීටර් 5 – 20 දක්හ                              රු. 50,000/-  

 උ මීටර් 20 ට ළඩි ෆභ මීටර් 1 ක් වහභ  රු. 500/- ඵළගින්  

 

5. ඉන්ධන පියවුම්ව්ත / දේේහ සථහන i. දුම් ඳරීක්හ කයන සථහන රු. 25,000/- 

ii. ඉන්ධන පියවුම්ව්ත  රු. 75,000/- 

iii. හවන දේේහ සථහන රු. 50,000/ 

iv. හවන දේේහ සථහන වහ දුම් ඳරීක්හ රු. 75,000/ 

v. ඉන්ධන පියවුම්ව්ත ව හණිජ 
දේගොඩනළගිලි 

රු. 150,000/ 

vi. ඉන්ධන පියවුම්ව්ත, දුම් ඳරීක්හ කයන 
සථහන  ව  හණිජ බහවිතඹන් 

රු. 175,000/ 

vii. ඉන්ධන පියවුම්ව්ත, හවන දේේහ සථහන 
වහ හණිජ 

රු. 200,000/ 

viii. හවන දේේහ සථහන, ඉන්ධන 
පියවුම්ව්ත, දුම් ඳරීක්හ වහ හණිජ 

 

රු. 225,000/ 

6. හවන විකුණුම් සථහන                                                                           රු. 200,000/- 

7. දළන්වීම් පුරු a.  දේශ දළන්වීම් පුරු 

 ඉදේරක්දේරොනික් නහභපුරු  

 

රු. 5,000/- 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

 2.මී. 1 කට) 

 ඉදේරක්දේරොනික් දේනොන 2.මී. 1 

කට) 

 

රු. 3,000/- 

b. නහභ පුරු 2.මී. 1 කට) රු. 1,000/- 

c. ආරුක්කු2Gentries)  2.මී. 1 කට) රු. 6,000/- 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

 

සංවර්ධන කර්ටලේ සවබවට අටකළ යුතු ගසතු 

8.  දේකොම්දේඳෝසට් අංගන / කුණු 

රැසකය තඵන තහකහලික සථහන/ 

කුණු රැස කයන සථහන  

අක්කයඹක් දක්හ රු. 50,000/- 

අක්කයඹකට ළඩින ෆභ අසථහකභ රු. 10,000/- ඵළගින් 

9. ජරඹ ආශිත දේගොඩනළගිලි ව ජරඹ 

ආශ්රිත ංර්ධනඹන් 

රු. 50,000/- 

10. කළුග්ත කළඩීභ,ඇමරීභ, ඳස 

කළපීභ,ඳස දේෝදහ ළලි ගළනීභ,  

දේගොඩළලි කළපීභ 

රු. 10,000/- 

11. ඉවත අංක 10 ට අභතය සිදුකයන 

නිජ ම්ඳ් කළණීම් 

ර්ග කිදේරෝමීටර් 1 ක් දක්හ  රු.100,000/- 

ර්ග කිදේරෝමීටර් 01 ට ළඩින ෆභ අසථහකභ රු. 10,000/- 

ඵළගින් 

12. ඳවත වන් ංර්ධන කහර්ඹඹන්  
(i)  
a. දේන්හසික 
b. හණිජ 
c. මි්ර ංර්ධන 
d. කහර්ඹහර 
e. ඵළංකු ව මරය ආඹතන 
f. ඳහළ්ත 
g. අධයහඳන ආඹතන 
h. දේයෝව්ත ව දේෞය සථහන 
i. ආගමික දේගොඩනළගිලි 
j. දේවෝට්ත වහ අදහශ ංර්ධනඹන් 
k. භහජලහරහ ව අදේනකු් 

විදේනෝදහසහද සථහන 
l. කර්භහන්ත 
m. දේේහ කර්භහන්ත 
n. ගයහේ 

o. ංසකිතික සථහන / දේකෞතුකහගහය 
p. දේවෝට්ත / නහතළන්ඳර්ත 
q. ශභහ සුරැකුම් භධයසථහන 
r. හවන නළතුම් භධයසථහන 

s. දේන් 
 

2ර්ග ප්රභහෙඹ අනු අඹ් ඳන්තිඹ) 

 

(ii) අනහථ නිහ / ළඩිි ටි නිහ / 

පුනරු්ථහඳන භධයසථහන 

 

 

2ර්ග ප්රභහෙඹ අනු අඹ් ඳන්තිඹ) 

.මී. 300 දක්හ රු. 2,500/- 

.මී. 301 – 500 රු. 5,000/- 

.මී. 501 – 750       රු. 10,000/- 

.මී. 751 – 1000 රු. 20,000/- 

.මී. 1001 ට ළඩින ෆභ රු. 200/-  ඵළගින් 

ර්ග මීටර් 300 දක්හ  රු. 5,000/- 

.මී. 301 – 500          රු.  10,000/- 

.මී. 501 – 750          රු.  25,000/- 

.මී. 751 – 1000        රු.  50,000/- 

1001 ට ළඩින ෆභ .මී. 100 කටභ  රු. 500/- ඵළගින් 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

 

 

ර්ග මීටර් 100 ක් වහ 
 

සංවර්ධන කර්ටලේ සවබවට අටකළ යුතු ගසතු 

13.  (i) අනුභත ළරසුභට අභතය   

සිදුකයන දේනස කිරීම් වහ එකතු 

කිරීම්  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රභණට 

අනුව අටත් 

ඳන්තිට) 

ලන්වසික ලන්වසික 

ලනොවන 

.මී. 300 දක්හ රු. 2,000/- රු. 5,000/- 

.මී. 301 – 500 රු. 3,000/- රු. 10,000/- 

.මී. 501 – 1000 රු. 4,000/- රු. 25,000/- 
.මී. 1001 ට 
ළඩින ෆභ ර්ග 
මීටර් 100 ක් වහ 

රු. 500/- 
ඵළගින් 

රු. 1,000/- 
ඵළගින් 

 

      (ii)  අනුභත ළරළසභ ඇතුශත කයනු 

රඵන දේනස කිරීම් 2දේගබිම් ප්රභහෙඹ 

දේනස දේනොවී) 

 

මුළු දේගබිම් ප්රභහෙඹට අඹ කයනු රඵන ගහසතුදේන් 25% ක්. 

 

14.  ඉවතින් වන් දේනොන දේන් 

ංර්ධනඹන් වහ 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රභණට අනුව අටත් ඳන්තිට) 

.මී. 300 දක්හ රු. 5,000/- 

.මී. 301 – 500 රු.10,000/- 

.මී. 501 – 750  රු. 25,000/- 
.මී. 751 – 1000  රු. 50,000/- 

.මී. 1001 ට ළඩින ෆභ ර්ග 
මීටර් 100 ක් වහ 

රු. 500/- 
ඵළගින්  

15.  යථහවන ඇගයීම් හර්තහ 2TIA)                                                                       රු. 50,000/- 

16.  මලික ළරසුම් නියහකයෙඹ නළත 

නිකු් කිරීභ 

මලික ළරසුම් නියහකයෙ වතිකඹ රඵහගන්නහ අසථහදේේ 

රඵහග් මුදලින් වරි අඩක්  

17. මලික ළරසුම් නියහකයෙ වතිකදේේ 

වතික කයන රද පිටඳ් වහ 

මලික ළරසුම් නියහකයෙ වතිකඹ රඵහගන්නහ අසථහදේේ 

රඵහග් මුදලින්  10% ක මුදරක්. 

18. අධිදේේගී අනුභළතිඹන් - දින 07 ක් 

ඇතුශත 2සිඹළුභ අලයතහ වහ අදහශ 

අදේනකු් ලිඹකිඹවිලි ම්පර්ෙ 

කිරීදේභන් ඳසු) 

හභහනය ගහසතු දේභන්  දේදගුෙඹක් 

19. අභිඹහචනහ වහ 2උඳ ළරසුම් කමිටු / 
ප්රධහන ළරසුම් කමිටු දේත දේඹොමු 
කිරීභට) 

 

                 ඳශමුන අභිඹහචනඹ 

 

මලික ලගවීභ ඉතිරි ලඳරසරි ගසතු (අනුභ  

කළ ලහොත්) 

ගහසතුදේන් නිදවස ගහසතුදේන් නිදවස 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

                 දේදන අභිඹහචනඹ 

                 තුන්න අභිඹහචනඹ 
                 වතයන අභිඹහචනඹ 

                 ඳසන අභිඹහචනඹ 

රු. 5,000/- මුළු දේඳයළරි ගහසතුදේන් 25% 

රු. 5,000/ මුළු දේඳයළරි ගහසතුදේන් 50% 

රු. 5,000/ මුළු දේඳයළරි ගහසතුදේන් 75% 

ම්පර්ෙ දේඳයළරි 
ගහසතුභ දේගවිඹ 
යුතුදේේ. 

ම්පර්ෙ දේඳයළරි ගහසතුභ 
දේගවිඹ යුතුදේේ. 

 
20. මලික දේඳයළරි ගහසතුක් රඵහගළනීභ දේඳයළරි කිරීම් මුළු මුදර රු.10,000/- ඉක්භ න්දේන් නම් 

රු.5,000/- ක මලික ගහසතුක් රඵහදේගන එඹ දේඳයළරි කශ 

වළකි අතය, මලික ළරසුම් නියහකයෙඹ නිකු් කයන්දේන් 

නම් ඳභෙක් ඉතිරි මුදර අඹ කශ යුතුදේේ. 

  

 

සංවර්ධන කර්ටලේ සවබවට අටකළ යුතු ගසතු 

සංවර්ධන අවසරඳත්ර නිකුත් කිරීභ 

                                                                       (වර්ග ප්රභණට අනුව අටත් ඳන්තිට)   ලඳරසරි ගසතු 

1. ඉඩම් අනුදේඵදුම් වහ .මී. 150 – 300 දේරොට් 1 ක් වහ         රු. 1,000/- 

.මී. 301 – 600 දේරොට් 1 ක් වහ         රු. 750/- 

.මී. 601 – 900 දේරොට් 1 ක් වහ         රු. 500/- 

.මී. 900 ට ළඩි දේරොට් 1 ක් වහ         රු. 250/- 

2. භහ. ම් තහේඳ/ රැවුම් ඵළමි ඉදිකිරීභ දික් මීටර් 1 ක් වහ ගහසතු රු. 100/- 

3. විකහලන කුළුණු / න්නිදේේදන  කුළුණු 

ඉදිකිරීභ 

උ මීටර් 5 – 20 අතය   රු. 20,000/- 

උ මීටර් 20 ට ළඩි ෆභ මීටර් 01 ක් වහභ රු. 100/- 

ඵළගින් 

4. ඉන්ධන පියවුම්ව්ත / දේේහ සථහන / දුම් 

ඳරීක්හ කයන සථහන 

.මී. 1 කට රු. 100/- 

5.   

i. දේශ දළන්වීම් පුරු 

 

 

 
 

 

 

ii. නහභපුරු  

iii. ආරුක්කු2Gentries ) 

 

ඉදේරක්දේරොනික් නහභ 

පුරු  

.මී. 1 කට  

 

 

 

රු. 2,500/- 

ඉදේරක්දේරොනික් දේනොන 

නහභ පුරු  

රු. 1,500/- 

.මී. 1 ක් වහ  රු. 500/- 

.මී. 1 ක් වහ රු. 1,000/- 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

6. දේකොම්දේඳෝසට් අංගන / කුණු රැස කයන 

සථහන/ කුණු රැස කයන තහකහලික සථහන 

 

දේවක්. 1 දක්හ 

 

රු. 25,000/- 

දේවක්. 1 ට ළඩින ෆභ 

ඉඩම් ප්රභහෙඹකටභ 

රු. 5,000/-ඵළගින්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සංවර්ධන කර්ටලේ සවබවට අටකළ යුතු ගසතු 

7. ඳවත ්රිඹහකහයකම් 

a. දේන්හසික 
b. හණිජ 
c. මි්ර ංර්ධන 
d. කහර්ඹහර 

e. ඵළංකු වහ මරයහඹතන 
f. දේයෝව්ත ව දේෞය භධයසථහන 
g. ආගමික දේගොඩනළගිලි 
h. ඳහ්ත 
i. අධයහඳන ආඹතන  
j. දේවෝට්ත ව අදහශ ංර්ධනඹන් 
k. භහජලහරහ ව අදේනකු් විදේනෝදහසහද සථහන 
l. කර්භහන්ත 
m. ගයහේ 
n. දේේහ කර්භහන්ත 
o. ංසකිතික සථහන / දේකෞතුකහගහය 
p. දේවොට්ත / නහතළන් 
q. ශභහ සුරැකුම් භධයසථහන 
r. හවන නළතුම් භධයසථහන 
s. දේන් 

 

2ර්ග ප්රභහෙඹ අනු අඹ් ඳන්තිඹ) 

 

 

.මී. 100 දක්හ    - .මී. 1 කට රු.20/-  

.මී. 101 – 300    - .මී. 1 කට රු. 25/- 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

8. ජරඹ ආශ්රිත දේගොඩනළගිලි වහ ජරඹ ආශ්රිත 

ංර්ධනඹන් 

 

ලගබිම් ප්රභණට වර්ග මී ර් 1 ක  

ගසතු 

.මී. 100 දක්හ රු. 1,000/- 
.මී. 101-300 රු. 2,500/- 

.මී. 301 ට ළඩි රු. 3,000/-  
9.  අනුභත ළරසුභට අභතය සිදුකයන දේනස 

කිරීම් වහ එකතු කිරීම්  
 

 පිි නුම් තටහක 2තටහකදේේ දේඩක් 

භඟ) 

 සර්ඹ ඳළනර 

 

 

 

 

 

 

 

(වර්ග 

ප්රභණට අනුව 

අටත් ඳන්තිට) 

ලන්වසික ලන්වසික 

ලනොවන 

.මී. 300 
දක්හ 

රු. 4,000/- රු.6,000/- 

.මී. 301 – 
500 

රු. 6,000/- රු. 15,000/- 

.මී. 501 – 
1000 

රු. 8,000/- රු. 30,000/- 

.මී. 1001 ට 
ළඩින ෆභ 
ර්ග මීටර් 
100 ක් වහ 

රු. 750/- 
ඵළගින් 

රු. 1,000/- 
ඵළගින් 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

සංවර්ධන කර්ටලේ සවබවට අටකළ යුතු ගසතු 

10. ඉවතින් වන් දේනොන දේන් ංර්ධනඹන් 

වහ  

(i) අනුභත ළරළසභට අභතය සිදු කයන 

දේනස කිරීම් වහ එකතු කිරීම් 

 

 

2ර්ග ප්රභහෙඹ අනු අඹ් ඳන්තිඹ) 

.මී. 100 දක්හ        -    .මී. 1 කට රු. 20/- 

.මී. 101 – 300        -   .මී. 1 කට රු. 25/- 

.මී. 301 ට ළඩි       -    .මී. 1 කට රු. 30/- 

 

(ii) අනුභත ළරසුම් තුර දේගබිම් ප්රභහෙඹ 

දේනස දේනොවී කයනු රඵන අබයන්තය 

දේනසකම් 

මුළු ලඳරසරි ගසතුලවන් 25% 

11. නිසි ඵරඳත්රඹක් දේනොභළති; 

ඉඩම් අනුදේඵදුම් කිරීභ වහ  

එක් එක් බිම් දේකොට වහ රු. 3,000/- ක 

ගහසතුක් 

12. i නිසි ංර්ධන ඵරඳත්රඹකින් දේතොය 
දේගොඩනළගිලි ඉදිකිරීභ / දේකොටස එකතු කිරීභ / 
නළත ඉදිකිරීභ 

ලන්වසික වර්ග 

මී ර්      1 ක් 

සහ ගසතු 

වණිජ හ ලවනත් ව.මී.       

1 ක් සහ ගසතු 

 අ්තිහයම් ළඩ ඳභෙක් 2ක. රු භට්ටභ) 
ම්පර්ෙ කය ඇති විට 

 

රු. 400/- 
 

රු. 500/- 

 බි්ති ඉදිකිරීභ වර භට්ටභ දක්හ 2වර 
යි ත) ඉදිදේකොට ඇති විට  දේවෝ කණු භත වර 

රු. 300/- රු. 1,000/- 

 බි්ති , වර ි ත  රු. 400/- රු. 1,500/- 

 ම්පර්ෙ ඉදිකිරීම්  රු. 500/- රු. 2,000/- 

i. භහ. ම් තහේඳ / රැවුම් ඵළම්භ ඉදිකිරීභ රු. 400/- රු. 500/- 

ii. විකහලන/ න්නිදේේදන කුළුණු වහ උ ෆභ මීටර් 5 කට රු. 10,000/- ඵළගින් 

iii. අනුකරතහ වතිකඹ දේනොභළති ඳදිංචිවීභ / 
බහවිතහ කිරීභ දේවෝ ප්රදේඹෝජනඹට ගළනීභ. 

 

එක් දිනකට    .මී. 1 කට    -  දේන්හසික            
1.00 
                                            දේන්හසික දේනොන 
2.00 

13.  දේභෝටර් යථ නතහ තළබීදේම් සථහන 2නහගරික 
ංර්ධන අධිකහරි නිදේඹෝග ඹටදේ් ංර්ධන 
සථහනඹ තුර නිඹභ කය ඇති නමු් ඳඹහ නළති 
එක් දේභෝටර් යථඹක් නතහ තඵන සථහන වහ 
දේේහ ගහසතු) 

 
i.  දේකොශම භව නගය බහ 

 

 

 

 

 
ළවළ්තලු හවන වහ කහර්              රු. 500,000 
දේරොරි                                         රු. 1,000,000 
කන්දේට්නර් ඇතුළු විලහර හවන  ය. 2,500,000 

ii.  දේන් භව නගය බහ සිඹළුභ හවන වහ     රු. 500,000 

iii.  නගය බහ / ප්රහදේශය ඹ බහ සිඹළුභ හවන වහ     රු. 250,000 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

අනුකල  සහතිකට නිකුත් කිරීභ 

1. ඉඩම් අනුදේඵදුම් කිරීභ 

 

එක් කළඵළ්තරකට රු. 1000/- 
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සංවර්ධන කර්ටලේ සවබවට අටකළ යුතු ගසතු 

2. දේගොඩනළගිලි ඉදිකිරීභ 

 

 

 

 

ර්ග ප්රභහෙඹ 
අනු අඹ් 
ඳන්තිඹ 

ගසතුව 

 

.මී. 100 දක්හ 
ලන්වසික වණිජ 

.මී, 1 කට  රු.  
5/- 

රු. 10/- 

.මී. 101 – 300 .මී, 1 කට  රු. 
10/- 

රු. 15/- 

.මී. 301 ට 
ළඩි 

.මී, 1 කට  රු. 
15/- 

රු. 20/- 

 

3. එකතු කිරීම් වහ දේනස කිරීම් රු. 1,000/- ව අභතය දේගබිම් වහ ඉවත ii  ි  

වන් ඳරිදි. 

4. දුයකථන න්නිදේේදන කුළුණු මීටර් 5 – 20 අතය රු. 10,000/- වහ ළඩින මීටර් 1 

ක් වහ   රු. 100/- ඵළගින් 

5. භහ. ම් තහේඳ වහ රැවුම් ඵළමි  දික් මීටර් 1 කට රු. 100/- ඵළගින්  

බවි ට ලවනස කිරීභ සහ ලසේව ගසතු අට කිරීභ  

1. අඩු ණන් කරහඳදේේ බහවිතඹන් දේන් 

බහවිතඹන් වහ දේඹොදහගන්දේන් නම් .මී. 1 

කට රු. 750/- ඵළගින්  

2. අනිකු් කරහඳඹන්ි  අනුභත බහවිතඹන් 

දේන් බහවිතඹන් වහ දේඹොදහගන්දේන් 

නම් .මී. 1 කට රු. 500/- ඵළගින්  

 

 

 ඳසු විඳයම් වතිකඹක් රඵහගළනීභ වහ 

ගහසතු රු. 5,000/- 

 ඳසු විඳයම් වතිකඹ රඵහ දේනොගළනීභ භත 

අඹ කයනු රඵන දේේහ ගහසතු                

රු. 10,000/- 

 

 

ස.යු. : ඉවත ගහසතුරට අභතය සථහනීඹ ඳරීක්හ වහ ප්රහවන ගහසතු  ලදේඹන්  කි.මී. 1 ක දුයක්  වහ රු. 
50/-  ක් වහ අතිදේර්ක ගහසතුක් අඹ කයනු  රළදේේ. නමු් දේශඳදේ්ත  සිදුන ඉන්ධන මිදේශි   දේනසකම් භත 
ගහසතු දේනස කිරීදේම් ඵරඹ අධිකහරිඹ තු දේේ.  
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6 වන උඳලේඛනට 

 

(අ)   කභරවල අබයන් ර ුදශධ භනටන් 

කභරට 

 

 

 

1 

අවභ 

වියලත්වට 

(වර්ග 

මී ර්වලින්) 

2 

අවභ දිග 

(මී ර්වලින්) 
 

 

3 

අවභ ඳළල 

(මී ර්වලින්) 
 

 

4 

(i)  ඳදිංචිඹ වහ ව දේගොඩනළගි්තරක 

කහභයඹ 

 

8.0 - 2.5 

(ii) මුළුතළන්දේගඹ 5.0 

 

- 1.8 

 

 

(ආ)   නන කභර සහ වසිකිළි අ ර ුදශධ භනටන් 

කභරට 

 

1 

අවභ 

වියලත්වට 

(වර්ග මී ර්) 

2 

අවභ දිග 

(මී ර්වලින්) 

3 

අවභ ඳළල 

(මී ර්වලින්) 

4 

නහන කහභයඹ 1.5 - 1 

ළසිකිළිඹ 1.7 - 1 

නහන කහභයඹ ව ළසිකිළිඹ 

ඒකහඵශධ 

2.0 1.7 1 
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(ඇ) සනීඳරක්ෂක ඳහසුකම් පිළිඵ ප්රමිීනන් 

බවි ට ගහණු පිරිමි 

 වසිකිළි මුහුණ 

ලසෝදන 

ලේසම් 

වසිකිළි භත්ර ඵඳුන් මුහුණ 

ලසෝදන 

ලේසම් 

 

1  ආඳනලහරහ, දේවෝට්ත, 

ංචහයක කටයුතු වහ 

අදහශ ංර්ධනඹන් 

.මි. 300 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

.මී. 400 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

.මි. 500 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

.මී. 450 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

.මී. 450 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට  

 

2  සිනභහ ආන 40 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

ආන 50 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

ආන 120 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

ආන 40 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

ආන 60 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

 

3  හේපු/ දේදඳහර්තදේම්න්තු 

ගඵඩහ/ සුඳර් භහර්කට් වහ      

ඒ ආශ්රිත  

.මි. 800 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

.මි. 1200 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

.මි. 1300 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

.මි. 1400 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

.මි. 1250 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

 

4  කහර්ඹහර .මි. 500 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

 

.මි. 750 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

.මි. 850 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

.මි. 650 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

.මි. 800 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

5  ඳහ්ත/ පුශගලික අධයහඳන 

ආඹතන/ උඳකහයක ඳංති/ 

ජහතයන්තය ඳහ්ත 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

සිසුන් 50 කට 

1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

 

6  දේඳොදු සථහන, දේඳොදු 

භවජනතහ රැසන සථහන, 

උදයහන වහ ඒ ආශ්රිත 

පුශගර. න් 

100 කට 1 ක් 

දේවෝ 

පුශගර. න් 

100 කට 1 ක් 

දේවෝ 

පුශගර. න් 

100 කට 1 ක් 

දේවෝ 

පුශගර. න් 

100 කට 1 ක් 

දේවෝ 

පුශගර. න් 

100 කට 1 ක් 

දේවෝ 
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දේකොටකට දේකොටකට දේකොටකට දේකොටකට දේකොටකට 

 

7  දේන් .මි. 200 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

 

.මි. 200 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

 

.මි. 200 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

 

.මි. 200 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

 

.මි. 200 

කට 1 ක් දේවෝ 

දේකොටකට 

 

 

*  ඉවත දේගබිම් ප්රභහෙඹ දේඳොදු ඳවසුකම් වළය අදහශ බහවිතඹන්ට දේඹොදහ ගන්නහ දේගබිම් ප්රභහෙඹ දළක්දේේ. 

 

 

7  වන උඳලේඛනට 
(22  නිලටෝගට  අනුකලව) 

 

සවබවික ආලලෝකට සහ ව ්රට සහ නිර්ඵධි  කවුළුවලින්  

ඉඩහල යුතු ප්රභණටන් 

 

වර්ගට 

 

 

 

 

 

 

I වන ීනරට 

1 වන ීනරුලේ සහන් එක් 

එක් විෂට ට ලත් වන මුළු 

වර්ග ප්රභණලේ ලකො සක් 

ලලස (සවබවික 

ආලලෝකට හ ව ්රට 

සහ) නිර්ඵධි  කවුළු 

භගින් ඉඩහල යුතු ප්රභණට 

II වන ීනරට 

කවුළු විවෘ  කළ 

හකි ඉඩකලඩහි 

ප්රතිය ට 

 

 

 

 

III වන ීනරට 

 

(1) නහන කහභය ව ළසිකිළි 1/10 100 

(2) හවන නතහ තඵන 
ගයහජඹ 

1/10 50 

(3) කර්භහන්තලහරහ ව ගුදම් 1/10 50 

(4) දේන් සිඹළු කහභය 1/7 50 
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8  වන උඳලේඛනට 

(38 (II)  නිලටෝගවල  අනුකලව) 

 රප්පු 

වර්ගට 

 

 

 

1 

 රප්පුලේ 

ඳළල 

(ලසන්ටි 

මී ර්) 

2 

අවභ උස 

(මී ර්) 
 

 

3 

ඳඩිටක 

උස 

(ලසන්ටි 

මී ර්) 

4 

ඳඩිටක 

ඳළල 

(ලසන්ටි 

මී ර්) 

5 

2අ)  1.  එක් උඩුභවරක් වහ 

ඳභෙක් බහවිතහ කයන අබයන්තය 

තයේපුක්  

        2.  ඒකක 2  ක් ි ත 

75 

 

 

2.0 19.0 22.5 

100 2 19 22.5 

2ආ) භවජනඹහ රැසන දේඳොදු 

දේගොඩනළගි්තරක පිි ටි තයේපු  වහ 

දේන් සිඹළු ර්ග 

100 2.1 17.5 22.5 

 

 

9  වන උඳලේඛණට 

(23 “එ” (ii)  වන නිලටෝගට  අනුකලව) 

 

රථවහන නව   ඵන ලකොටු අ ර කුළුභංවල ඳළල 

 

රථවහන නව   ඵන 

ලකෝණට 

 

 

 

 

1   

එක් දිසවක  

ඳභණක් එක් 

ඳත් ක ඳභණක් 

නවත්වීභ 

(මී ර්වලින්) 

2    

ලදඳලසහිභ 

නවත්වීභ 

(මී ර්වලින්) 
 

 

3 

ලදදියව භ 

ධවනට 

(මී ර්වලින්) 
 

 

4     

භහන්තය 3.6 3.6 6.0 

අංලක 30 ට 3.6 4.2 6.0 

අංලක 45 ට 4.2 4.8 6.0 

අංලක 60 ට 4.8 4.8 6.0 

අංලක 90 ට 6.0 6.0 6.0 
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                ටවන :   ඉවත 1, 2, 3 ව 4 තීරුර දළක්දේන විසතය ඵවලුම් / දේරොරි වහ අදහශ දේනොදේේ.   ඵවලුම් / 
දේරොරි වහ අලය ඉවත ඉඩකඩ අධිකහරිඹ විසින් කර්භහන්තදේේ සබහඹ රකහ නිඹභ කයනු රළබිඹ වළක. 

 

* ටම් සංවර්ධනටක මුළු රථ වහන නවතුම් ඉඩකඩ අවයය වට 100 ක  වඩිනම්         80% දක්ව 

වහන නවතුම් ඉඩකඩ ප්රභණටක් පිරිවි රටන්  අනුව සලසිට යුතුට.   ඉතිරි ප්රභණට එකක් පිටුඳස 

එකක් (Tandem) ලලස නවත්වීලම් ඳහසුකභ ලඵග  හකි අ ර, ඒ සහ වහන හසුරුවන්නන්ලේ 

(Valet) ලසේවට ලඵගනීභ අනිවර්ට ලේ. 

 

ලභෝ ර්රථ වහන නව   ඵන ගේ ලකො සක භනටන් 

 

වහන වර්ගට ඳළල (මී ර්) දිග (මී ර්) 

(i) හභහනය දේභෝටර්යථ 2.4 4.8 

(ii) හණිජ හවන 2ඵස / දේරොරි) ඇක්්ත දේදක 3.6 10.0 

(iii) හණිජ හවන  ඇක්්ත දේදකකට ළඩි 3.6 18.0 

 

 

 

10 වන උඳලේඛනට 

රථවහන නවතුම් පිළිඵ අවයය වට 

 
 

බවි ට 

රථවහන නවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිීනන් 

ලභෝ ර් රථ ඵසරථ ලලොරි  ඵහුවිධ 
(කන්ලට්නර්) 

ටතුරුඳදි/ 

ඳඳදි 

දේන්හසික 

භව්ත නිහ, ඳදිංචි ඒකක ව 
තට්ටු නිහ 

ඒකකඹක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් වහ 
ඒකකඹක දේගබිම් 
ප්රභහෙඹ .මී. 300 
ට ළඩි න්දේන් 
නම්, අභතය 
යථහවන නළතුම් 
ඉඩකඩක්,   ෆභ 
හවන නළතුම් 
සථහන  10 ට 
අමු්තන් වහ 
එක් යථහවන 
නළතුම් සථහනඹක් 
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වණිජ 

සි්තරය දේශළ්ත / දේග්රොරි 
වහ භහන බහවිතඹන් 

.මී. 50 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් 

    

හේපු ංකීර්ෙ, සුපිරි 
දේශළ්ත 

.මී. 50 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් 

 .මී. 500 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක් 

  

ඵළංකු ව ඳහරිදේබෝගික දේේහ .මී. 50 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් 

- -   

දේගොඩනළගිලි ද්රය දේශළ්ත .මී. 50 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් 

 .මී. 50 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක් 

  

කහර්ඹහර බහවිතඹ .මී. 100 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් 

 -   

නගයඵද දේවෝට්ත ංර්ධනඹ 

(City  Hotel) 

.මී. 200 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් 

ඵසනළතුම් 
01 

දේේහ 
ප්රදේශලඹට 
ආන්න 
දේරොරි යථ 
නළතුම් 01 

  

තරු ඳන්ති දේවෝට්ත 
ංර්ධනඹ 

කහභය 05 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් ව 
කට්ට්ත 2 කට 1 ක් 

කහභය 50 ක් 
දක්හ එක් 
ඵසනළතුභක් 
වහ ඊට ළඩි 
න්දේන් නම් 
ඵස නළතුම් 
02 ක්  

දේේහ 
ප්රදේශලඹට 
ආන්න 
දේරොරි යථ 
නළතුම් 02 

  

a. උ්ලහරහ ආන 05 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් 

    

b. ම්භන්ත්රෙලහරහ ආන 05 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් 

    

c. කහර්ඹ භණ්ඩර වහ 
නිහ 

i. විධහඹක කහර්ඹ 
භණ්ඩරඹ 

 

ii. අදේනකු් 

 

 

කහභය 02 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් 

    

 

 
 

    ඇන් 04 
කට එක් 
ඉඩකඩක් 
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බවි ට 

රථවහන නවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිීනන් 

ලභෝ ර් රථ ඵසරථ ලලොරි  ඵහුවිධ 
(කන්ලට්නර්) 

ටතුරුඳදි/ 

ඳඳදි 

ආගන්තුක නිහ වහ 
රළගුම්ව්ත, බුටික් දේවොදේට්්ත 

කහභය 5 ක් වහ 

එක් ඉඩකඩක් 

    

දේන්හසිකහගහය .මී. 50 ක් වහ 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ආඳනලහරහ / දේබෝජනහගහය .මී. 10 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් 
2දේේහ ප්රදේශලඹ 
වළය) 

   .මී. 20 ක් 

වහ 

එකක් 

සිනභහව්ත, යඟව්ත, ්රෙහගහය 
ව භහන බහවිතඹන් 

ආන 10 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් දේවෝ 
.මී. 20 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් ඹන 
මින් ළඩි එක 
වහ දේන් කශ 
යුතුඹ. 

.මී. 500 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක්. 

   

ෂළක්ටරි ව කර්භහන්තලහරහ  .මී. 300 ක් වහ 

එක් ඉඩකඩක්. 

 .මී. 300 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක්. 

.මී. 500 ක් 
වහ එකක් 
 

.මී.300 
ක් වහ 
එකක් 
 

ගඵඩහ බහවිතඹ / ගුදම් .මී. 500 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක්. 

 .මී. 300 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක්. 

.මී. 500 ක් 
වහ එකක් 

.මී. 300 
ක් වහ 
එකක් 

දේන් හණිජ දේගොඩනළගිලි .මී. 100 ක් වහ 

එක් ඉඩකඩක්. 

 .මී. 500 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක්. 
 

  

දේෞයඹ 

හ්තු නිහ ව දේඳෞශගලික 
දේයෝව්ත 

ඇන් 02 කට 01 
ඵළගින් දේවෝ .මී. 
20 කට එක් ඉඩක් 
ඹන දේදකින් ළඩි 
එක. 

 .මී. 500 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

දදය යහඹනහගහය ව 
ඵහි ය දේයෝගී අංල 

.මී. 20 ක් වහ 

එක් ඉඩකඩක්. 

 .මී. 500 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

දදය  උඳදේශලන දේේහ 
කහභය 2අභ කහභයඹක 
ප්රභහෙඹ .මී. 08) 

එක් උඳදේශලන 
දේේහ කහභයඹක් 
වහ ඉඩකඩ 06 
ක් දේවෝ .මී. 10 
කට ඉඩකඩ 02 
ඵළගින් ඹන දේදකින් 
ළඩි එක. 
 

 .මී. 500 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක්. 
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අධයහඳන 

විලස විදයහර .මී. 200 ක් වහ 

එක් ඉඩකඩක්. 
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බවි ට 

රථවහන නවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිීනන් 

ලභෝ ර් රථ ඵසරථ ලලොරි  ඵහුවිධ 
(කන්ලට්නර්) 

ටතුරුඳදි

/ ඳඳදි 

දේඳෞශගලික ඳහ්ත, 
ජහතයන්තය ඳහ්ත, දේඳය 
ඳහ්ත 

ශමුන් 20 ක් වහ 
එක් ඉඩකඩක් දේවෝ 
.මී. 50 ක් වහ 
එක් ඉඩක් ඹන 
දේදකින් ළඩි එක 

    

දේඳෞශගලික උඳකහයක ඳන්ති 
ව දේන් අධයහඳනික 
ආඹතන 

.මී. 200 ක් වහ 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

විදේේක වහ විදේනෝද කටයුතු  

විදේේක වහ විදේනෝද කටයුතු  .මී. 50 ක් වහ 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

දේන් බහවිතඹන් 

 අධිකහරිඹ විසින් 
තීයෙඹ කයනු 
රඵන දේන් 
ඕනෆභ බහවිතඹක් 
වහ .මී. 100 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක්. 

අධිකහරිඹ විසින් 
තීයෙඹ කයනු 
රඵන දේන් 
ඕනෆභ 
බහවිතඹක 
සබහඹ අනු 
.මී. 500 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක් 
 

අධිකහරිඹ 
විසින් 
තීයෙඹ 
කයනු රඵන 
දේන් 
ඕනෆභ 
බහවිතඹක 
සබහඹ 
අනු .මී. 
500 ක් 
වහ එක් 
ඉඩකඩක් 
 

  

 

ස හන; 

 ඉහ   බවි ටන්ලගන් දක්ව ඇත්ලත් අවභ රථවහන නවතුම් අවයය වටන් වන අ ර  මී  අභ රව වඩිභනත් 

රථවහන නවතුම් සථන සංවර්ධනකරු ලඵලදන්ලන් නම්   ඒ සහ ප්රමුඛ වට ලඵදිට යුතුට. 
 

 නගරික සංවර්ධන අධිකරිලේ / ඳළත් ඳලන ආට නලේ අනුභතිට භ  ලවන් කරන ලද වහන නවතුම් 

සථන ලවනත් ආට න ලව  කුලී ඳදනභ භ  ලඵදිට හක.  නමුත් රථවහන නවතුම් ඳහසුකම් ලවනත් 

බවි ටක් සහ බවි  කළ ලනොහක. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

208 
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11 වන උඳලේඛනට 
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ඇමුණුභ - 3 
 

සුදුසුකම්ලත්  නත්  

සුදුසුකම් තළනළ්තන් වතික කය ඉදිරිඳ් කයනු රඵන ළරසුම් එි  නියදයතහඹ, ම්භත ප්රමිතීන්ට 

අදහශ  ඵට ව නහගරික ංර්ධන අධිකහරිදේේ ළරසුම් වහ දේගොඩනළගිලි  නිදේඹෝගරට  අනුකර ඵට 

වතික කය එි  ගකීභ ගතයුතුඹ.  සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහදේේ ලිඹහඳදිංචි කිරීභට අදහශ ංවිධහන 

හර්ෂික හභහිවක නහභදේ්තනඹක්  ඳ්හදේගන ඹහයුතු අතය, එි  පිටඳතක් හර්ෂික නහගරික 

ංර්ධන අධිකහරිඹ දේත ඉදිරිඳ් කශ යුතුඹ. 

 

 I  වන ීනරට 

සංවර්ධන 

ක යුත්ලත් 

සවබවට 

II වන ීනරට 

ඉඩලම් ලහෝ 

ලගොඩනගිේලලහි 

ප්රභණට (අදළ 

අවසථවලදී) 

III වන ීනරට 

සුදුසුකම්ලත්  න් කුලේ 

අනුභතිට අවයය වන විලයේෂ 

කර්ටට 

IV වන ීනරට 

සුදුසුකම්  නත්  සහ 

අවයය සුදුසුකම්/ඳදවිට 

1  ඉඩභ තුර ංර්ධන 

කටයු්ත වහ 

දේගොඩනළගිලි ළඩ 

ඇතුශ් 

දේනොන්දේන් නම් 

දේවක්ටඹහර්        

0.5 ඉක්භවීභ 

ඳරි්ර ප්රදර්ලන ළරළසභ නගය නිර්භහෙ 

ශි්තපීන්දේේ ආඹතනදේේ 

ංසථහගත හභහිවකදේඹකු 

ළරසුම් නිදේඹෝගරට 

අනුකර ඵ 

නගය නිර්භහෙ 

ශි්තපීන්දේේ ආඹතනදේේ 

ංසථහගත හභහිවකදේඹකු 

උඳ දේඵදුම් ළරළසභ කස 

කිරීභ 

ඵරඹර් මිනින්දේදෝරු ව 

තරමිතිකරු 

2  ඉඩභ තුර ංර්ධන 

කටයු්ත වහ 

දේගොඩනළගිලි ළඩ 

ඇතුශ් 

දේනොන්දේන් නම් 

දේවක්ටඹහර්        

0.5 ට අඩු 

ඳරි්ර ප්රදර්ලන ළරළසභ වහ 

උඳ අනුදේඵදුම් ළරළසභ කස 

කිරීභ 

ඵරඹර් මිනින්දේදෝරු ව 

තරමිතිකරු 

ළරසුම් නිදේඹෝගරට 

අනුකර ඵ 

නගය නිර්භහෙ 

ශි්තපීන්දේේ ආඹතනදේේ 

ංසථහගත හභහිවකදේඹකු  

2නහගරික ංර්ධන 

අධිකහරිඹ භගින් අලය 

අසථහරදී අඹදුම්කරු 

දළනු් කයනු රඵ. ) 

3  ංර්ධන කටයු්ත 

වහ ඉංිවදේන්රු 

ළඩ ඇතුශ් 

න්දේන් නම් 2භහර්ග, 

දේඵෝක්කු, කහණු 

ඉදිකිරීම්) 

 ඵරඳත්රදේේ නිලසචිත දක්හ 

ඇති කරුණුරට එකඟ 

ඉංිවදේන්රු ළඩ සිදුකය ඇති 

ඵට ප්රකහල කයන වතික 

ඳත්රඹක් 

යර් සිවි්ත ඉංිවදේන්රු 

4  ංර්ධන කටයු්ත දේවක්ටඹහර් 0.5 මිනින්දේදෝරු ළරළසභ නගය නගය නිර්භහෙ 
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භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

වහ ඉඩභක් 

අනුදේඵදීභක් දේවෝ 

ඒකහඵශධ කිරීභක් 

ඇතුශ් න්දේන් 

නම් 

ඉක්භවීභ ළරසුම් අලයතහරට 

අනුකර ඵට ප්රකහල කයනු 

රඵන වතික ඳත්රඹක් 

ශි්තපීන්දේේ ආඹතනදේේ 

ංසථහගත හභහිවකදේඹකු  
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 I  වන ීනරට 

සංවර්ධන 

ක යුත්ලත් 

සවබවට 

II වන ීනරට 

ඉඩලම් ලහෝ 

ලගොඩනගිේලලහි 

ප්රභණට (අදළ 

අවසථවලදී) 

III වන ීනරට 

සුදුසුකම්ලත්  න් කුලේ 

අනුභතිට අවයය වන විලයේෂ 

කර්ටට 

IV වන ීනරට 

සුදුසුකම්  නත්  

සහ අවයය 

සුදුසුකම්/ඳදවිට 

5  ංර්ධන 

කටයු්ත 

දේගොඩනළගි්තරක් 

වහ නවිට 

ර්ග මීටර් 600 

ඉක්භවීභ වහ 

දේගොඩනළගිලි උ 

මීටර් 15 ඉක්භවීභ 

ගිව නිර්භහෙ ළරළසභ 

2ංර්ධනඹ අනුභත ළරළසභට 

අනුකර සිදුකය ඇති ඵට ව 

ඔහුදේේ අධීක්ෙඹ ඹටදේ් 

අයඹ රඵහදී ඇති ඵට ප්රකහල 

කයන වතික ඳත්රඹක්) 

 

යර් හසතු 

විදයහඥඹකු දේවෝ හසතු 

විදයහඥ භණ්ඩරදේේ 

ලිඹහඳදිංචි ඹම් හසතු 

විදයහඥඹකු 

ර්ග මීටර් 600 

දක්හ දේගොඩනළගිලි 

උ මීටර් 15 දක්හ 

ගිව නිර්භහෙ ළරළසභ 

2ංර්ධනඹ අනුභත ළරළසභට 

අනුකර සිදුකය ඇති ඵට ව 

ඔහුදේේ අධීක්ෙඹ ඹටදේ් 

අයඹ රඵහදී ඇති ඵට ප්රකහල 

කයන වතික ඳත්රඹක්) 
 

 

යර් හසතු 

විදයහඥඹකු දේවෝ හසතු 

විදයහඥ. න් ලිඹහඳදිංචි  

කිරීදේම් භණ්ඩරදේේ 

ලිඹහඳදිංචි හසතු විදයහ 

ආරික වතිකරහභී 

  ර්ග මීටර් 400 

දක්හ වහ 

දේගොඩනළගිලි උ 

මීටර් 12 දක්හ 

1. ගිව නිර්භහෙ ළරළසභ 

2ංර්ධනඹ අනුභත 

ළරළසභට අනුකර සිදුකය 

ඇති ඵට ව ඔහුදේේ 

අධීක්ෙඹ ඹටදේ් අයඹ 

රඵහදී ඇති ඵට ප්රකහල කයන 

වතික ඳත්රඹක්) 
 

 
 

 

යජදේේ දේවෝ පුශගලික 

ආඹතනඹක ර් 

වතයක24) ඳශපුරුශදක් 

ඇති ගිව නිර්භහෙ 

ළරසුම් ශි්තපිදේඹකු 

දේවෝ ජහතික ි්තීඹ 

නිපුෙතහ  5  භට්ටදේම් 

ළරසුම් තහක්ෙ 

ශි්තපී 2දේගොඩනළගිලි) 

   2. නිර්භහෙ ගෙනඹ කිරීම් භඟ 

යුව නිර්භහෙ ළරළසභ 

2අ්තිහයභ ව දේගොඩනළගිලි 

අනුභත ළරළසභට අනුකර 

ඵට ව දේගොඩනළගි්තර 

යුවහ්භක දේර ආයක්ෂිත 

ඵට ප්රකහල කයන වතික 

ඳත්රඹක්) 

 

ශ්රී රංකහ ඉංිවදේන්රු 

ආඹතනදේේ යර් 

සිවි්ත ඉංිවදේන්රු දේවෝ 

යර් යුවහ්භක 

ඉංිවදේන්රු 
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 I  වන ීනරට 

සංවර්ධන 

ක යුත්ලත් 

සවබවට 

II වන ීනරට 

ඉඩලම් ලහෝ 

ලගොඩනගිේලලහි 

ප්රභණට (අදළ 

අවසථවලදී) 

III වන ීනරට 

සුදුසුකම්ලත්  න් කුලේ 

අනුභතිට අවයය වන විලයේෂ 

කර්ටට 

IV වන ීනරට 

සුදුසුකම්  නත්  

සහ අවයය 

සුදුසුකම්/ඳදවිට 

   3. දේේහ ළරසුම් 2විදුලිඵරඹ 

ළඳයීභ, ජර ළඳයුභ, 

භශහඳවන, කහණු ව ළසි 

ජරඹ ඳහරනඹ කිරීභ, ගිනි 

ආයක්ෙඹ වහ ම්ඵන්ධ 

ළරසුම් ඇතුශ් දේේ.) ඉ්තලුම් 

කයන අසථහදේේ අධිකහරිඹ 

විසින් නිඹභ කයනු 

රළබුදේවෝ ඳභෙක් කරුණු 

ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

 

ඳඹන රද දේේහට  

අදහශ ඳවත දක්නු 

රඵන 

තළනළ්තන්දේගන් 

අදහශ න ශ්රී රංකහ 

ඉංිවදේන්රු ආඹතනදේේ 

ඉංිවදේන්රුයඹහ ; 

 යර් විදුලි 

ඉංිවදේන්රු, යර් 

සිවි්ත ඉංිවදේන්රු, 

යර් 

යුවහ්භක 

ඉංිවදේන්රු, යර් 

දේගොඩනළගිලි දේේහ 

ඉංිවදේන්රු, යර් 

ඹහන්ත්රික 

ඉංිවදේන්රු 

 

   4. හයු මීකයෙ දේවෝ ඹහන්ත්රික 

හතහ්රඹ පිළිඵ 

විසතයහ්භක ළරළසභ 

2විකිරීභ, දීර්ණ කිරීභ දේවෝ 

දේනස කිරීභ වහ) 

 

ශ්රී රංකහ ඉංිවදේන්රු 

ආඹතනදේේ යර් 

ඹහන්ත්රික ඉංිවදේන්රු, 

යර් විදුලි ඉංිවදේන්රු 
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ඇමුණුම් අංක 04 

 

රථවහන න ර කිරීභ හ රථවහන ඳලනට 

 

 
1. 2අ) අධිකහරිදේේ ළරසුම් කමිටු භගින් නිඹභ කයන රද හවන නතය කිරීදේම් වහ හවන 

ගභනහගභන ඳහරන ළඩපිළිදේර ම්ඵන්ධ දේයගුරහසිරට අනුකර කටයුතු කශ යුතුඹ.   

 
  

2. (i) ංර්ධන කහර්ඹඹක් කයදේගන ඹහභ වහ අයඳත්රඹක් රඵහගළනීදේම් ඳයභහර්ථදේඹන් 

අඹදුම්ඳත්රඹ භඟ ඉදිරිඳ් කයනු රඵන ෆභ ළරළසභක් භගින්භ දේගොඩනළගිලි තළනුම්දේඳොර තුශභ දේවෝ 

අධිකහරිඹට පිළිගත වළකි සථහනඹක අලය හවන නතය කිරීදේම් ඉඩකඩ ංයහ දේභභ  10 න 

උඳදේ්තෙදේේ  නිදේඹෝගඹට අනුකර විඹ යුතුඹ. 

 

 (ii) ඉවත  (i) ි  වන් ඳරිදි හවන නතය කිරීදේම් ඉඩකඩ ළඳයීභ ප්රහදේඹෝගික දේනොන අසථහරදී 

ළරසුම් කමිටු තීයෙඹ කයන ඳරිදි දේභි  5 න උඳදේ්තෙදේේ වන් ආකහයදේඹන් දේේහ ගහසතු අඹ 

කශයුතුඹ. 

 

 (iii) හවන නතය කිරීදේම් භසථ ංයහ 10 ඉක්භන ෆභ ංර්ධන කහර්ඹඹකදීභ ඉවත වන් 

අලයතහදේන් ½  කට භහන ඹතුරුඳළදි වහ ඳහඳළදි නතය කිරීදේම් ඉඩකඩද ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

 

 (iv) එක් එක් ර්ගඹ වහ න හවන නතය කිරීදේම් කුටිර අභ ළරසුම් භහනඹන් දේභදේේඹ. 

 

වහන වර්ගට භඩුලේ ඳළල 

(මී ර්) 

ලකෝණිකව 

න ර කිරීභ 

ලහෝ 

සභන් රව 

න ර කිරීභ 

භඩුලේ දිග 

(මී ර්) 

ලකෝණිකව 

න ර 

කිරීභ 

භඩුලේ දිග 

(මී ර්) 

සභන් රව 

න ර කිරීභ 

ම්භත දේභෝටර් කහර් භහනකඹන් 2.4 4.8 5.5 

ශවී දේවෝ ත්රී දේයෝද යථ 2.1 2.4 2.5 

ඳහඳළදි 0.6 2.25 2.25 

හණිජ 2ශවී අකය) 3.6 10.0 12.0 

හණිජ 2ඵහු අකය) 3.6 18.0 20.0 

 

 (v) ඳයතය ඉඩකඩර අභ ඳශර ඳවත වන් අලයතහඹන්ට අනුකර විඹ යුතුඹ. 
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වහන ලකෝණිකව න ර 

කිරීලම් අංයකට 

 නි දිස වහන 

ගභනගභනට 

 නි ඳති 

නවතුම් සීභව 

(මී ර්) 

 නි දිස 

වහන 

ගභනගභනට 

ලදඳති 

නවතුම් සීභව 

(මී ර්) 

ලදඳති වහන 

ගභනගභනට 

(මී ර්) 

අංලක 00 භහන්තය 3.6 3.6 6.0 

අංලක 30 දේකෝණික 3.6 4.2 6.0 

අංලක 45 දේකෝණික 4.2 4.8 6.2 

අංලක 60 දේකෝණික 4.8 4.8 6.6 

අංලක 90 දේකෝණික 6.0 6.4 7.2 

 

 (vi) ගිවසථ හවන නතය කිරීදේම් දේඳදේදකට ඇති ප්රදේේලදේේ ඳශර ඇතුළුවීදේම් වහ පිටවීදේම් භහර්ග 

දේන දේනභ ඳඹහ ඇ්නම්, සිඹළු පිඹභං ව දේන් අි යතහ අතවළය මීටර් 3 කට දේනොඅඩු විඹ යුතුඹ.  

එදේව් ඇතු්තවීදේම් වහ පිටවීදේම් භහර්ග එකටභ ඳඹනු රළඵ භධය ඵහධහකින් දේතොයනම්, එභ ඳශර මීටර් 

5.5 කට අඩු දේනොවිඹ යුතුඹ.  යහඳහරික හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශලදේේ ඳශර පිළිදේලින් මීටර් 4.5 වහ 6.0 

විඹ යුතුඹ. 

 

 (vii) හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශල තුනකට ළඩි ංයහක් ළඳ. ඹ යුතු දේගොඩනළගිලිර සිඹළුභ 

ර්ගදේේ හවන ආඳසු වළයවීභට වළකි ඳවසුකම් ඳරි්රඹ තුශ ඳඹහ තිබිඹ යුතුඹ.  වීදිඹකින් තළනුම්ඳශට 

දේවෝ තළනුම්ඳළින් වීදිඹකට ඳසුඳට ඳළදවීභට ඉඩදේදනු දේනොරළදේේ.   

 

 

 (viii) මීටර් 10 කට අඩු භහර්ග මුහුෙතක් ඇති මීටර් 40 කට අඩු ගළඹුයක් ි ත දේගොඩනළගිලි 

සථහනඹන්ි  හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශලඹට ඇති ධහන භහර්ගදේේ ඳශර ඳවත වන් කරුණුරට 

ඹට් මීටර් 3 කට අඩු කශ වළකිඹ. 

 

 2අ) එඵඳු ධහන භහර්ගඹ දිදේේ අධිකහරිඹට පිළිගත වළකි දේර වහ අලය ප්රභහෙඹට හවන 

භහරුවීභට ඉඩකඩ ළඳයීභ. 

 

 2ආ) එඵඳු ංර්ධනඹක හවන නතය කිරීදේම් ඉඩකඩ අලයතහඹ 10 කට දේනොඉක්භවිඹ 

යුතුඹ. 
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 (ix) ඹම් හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශලඹකට ඇති ඇතු්තවීදේම් දේවෝ පිටවීදේම් වියසථහනඹක් වයවහ ඹම් 

ඳළති පිඹභගක් විි දේදන්දේන් නම්, ආඵහධිත තළනළ්තන් පිළිඵ විදේලේ ළරකි්තරක් දක්මින් 

ඳදිකඹන්ට ගභන් කිරීභ වහ ඉවුරු කළටිරට දේවෝ ඳළති පිඹභදේගි  ඹම් දේකොටකට ංර්ධකඹන්දේේ 

විඹදමින් ඹම් දේනස කිරීම් අධිකහරිඹ විසින් නිලසචිත දේකොට දළක්විඹ යුතුඹ.  දේභභ භගී භහරු භහන එළනි 

වියසථහන වයවහද ඳ්හදේගන ඹන දේරටද අධිකහරිඹ විසින් විදේලේදේඹන් නිඹභ කශ වළකිඹ. 

 

 (x) වීදිඹකට ඇතු්තවීදේම්දී, ඉන් පිටවීදේම්දී ඳවත වන් ගුදේි  නිලසචිත වන් ප්රභහෙඹ 

ඇතුශත වහ පිටත වළයවුම් අර්ධ විසකම්බඹ ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

 

 භගී 

ප්රවහන 

කරකට 

ශවී අකර 

වණිජ 

වහන 

ඵහු අකර 

වණිජ 

වහන 

ඇතුශත වළයවුම් අර්ධ විසකම්බඹ 

2මීටර්) 

7.3 12.8 13.8 

පිටත වළයවුම් අර්ධ විසකම්බඹ 2මීටර්) 4.7 8.7 6.9 

 

 

 (xi) ඉවත වන් ඳරිදි අභ වළයවුම් අර්ධ විසකම්බඹ ංර්ධන කහර්ඹඹක් වහ ළඳ. ඹ දේනොවළකි 

ඵ තුටුදහඹක අන්දමින් අධිකහරිඹ දේත ඔේපු කශ වළකි අසථහක ඳශර මීටර් 3 කට දේනොඅඩු 

ඳශරකින් යු් අතිදේර්ක ම්ඵන්ධතහ ඳටුභගක් එඵඳු ඇතු්තවීදේම්  / ව / දේවෝ පිටවීදේම්  භහර්ගඹට ආඵශධ 

කය ළඳ. ඹ යුතුඹ.  එඵඳු ඳටු භහර්ග ළරසුම් කශයු්දේ් වීථිඹට ඇතින ඵරඳෆම් අභ කයමින් නිදවස 

හවන ගභනහගභනඹ වතික න ඳරිදිදේේ.  දේභඹ අධිකහරිදේේ ළරසුම්කයෙ කමිටු විසින් අනුභත කශ 

යුතුඹ. 

 

 (xii) ඵෆවුම් භං වහ ඵෆවුම්ර උඳරිභ ඇරකයඹ 1:8 ට ඩහ ළඩි දේනොවිඹ යුතුඹ.  ඵෆවුම් භං ඇති 

අසථහරදී ඉඩම් කට්ටිදේේ භහ. භ්  ඵෆවුභ් අතය මීටර් 6.0 කට දේනොඅඩු දිගකින් යු් භතරහ ඉඩක් 

ළඳ. ඹ යුතුඹ. 

 

 (xiii) ඇතුළුවීභ ව පිටවීභ දේන දේනභ ඳඹහ ඇ්නම්, පිඹභං සිඹ්තර ව දේන් අි යතහ 

අ්වළරි කශ ඵෆවුම් භංර ඳශර මීටර් 3.0 කට දේනොඅඩු විඹ යුතු. .  එදේව් ඇතුළුවීභ ව පිටවීභ එකටභ 

ඳඹනු රඵන්දේන් නම් දේභභ උඳදේ්තෙදේේ 2vi) ි  වන් අසථහරදී මි භධයර්ති විබජකඹකින් 

දේතොය නම්, එඹ මීටර් 6 ක් විඹ යුතුඹ. 

 

 (xiv) මීටර් 2.1 ක අභ උක් ඵෆවුම් භංර වහ ඵහු භව්ත යථහවන නළතුම් සථහනර තිබිඹ යුතුඹ. 
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 (xv) භහර්ග ඵහධක ආයක්ක කුටි ව හවන නතය කිරීභ ඳහරනඹ කිරීදේම් උඳක්රභ වහ ආදේයෝවකඹන් 

ළනිදෆ ඳහය අශදය සිට එඵඳු ඵහධක දක්හ අභ ලදේඹන් මීටර් 6 ක ඳයතය තුශ දේනොපිි ටිඹ යුතුඹ.  හවන 

නතය කිරීදේම් එක් එක් භඩු 25 ක් දේවෝ ඒහ. න් දේකොටක් වහ භසථ ඳයතය දුය මීටර් 6 කින් ළඩි 

කශයුතුඹ.  දේභඹ එකභ ඳටුභගකට දේවෝ ඳටුභං ඵහු ංයහකට ළඳ. ඹ වළකිඹ. 

 

 (xvi) හවන ඵය භළනීදේම් ප්රදේශලඹ වීථි අශදය සිට මීටර් 20 ක අභ ඳයතය දුයක් තුශ දේනොපිි ටිඹ 

යුතුඹ.  හණිජ හවන නතය කිරීදේම් එක් එක් කුටි 15  දේවෝ එි  දේකොටක් වහ භසථ ඳයතය දුය මීටර් 

15 කින් ළඩි කශයුතුඹ.  දේභඹ එකභ ඳටුභගක දේවෝ ඳටුභං ඵහු ංයහකට ළඳ. ඹ වළකිඹ. 

 

 (xvii) හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශලඹ වහ න ඵෆවුම් දේඳොදේශො ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට 1:20 

අනුඳහතඹ දේනොඉක්භවිඹ යුතුඹ. 

 

 (xviii)හණිජය හවන වහ න නතය කිරීදේම් ප්රදේශලඹකට ඇතුළුවීභට දේවෝ ඉන් පිටවීභට තභ 

පිටවීදේම් දේවෝ ඇතුළුවීදේම් විය රහ ඇති විය තනි භං වීථිඹකදී නම්, එි  ඳයතය ඳශර මීටර් 4.5 ක්ද,  

දේදභං වීථිඹකදී නම්, මීටර් 6.5 ක්ද න අසථහක එදේේ ඇතුළුවීභ දේවෝ පිටවීභ වහ ඉඩදේදනු 

දේනොරළදේේ. 

     

3. (i) භහර්ගඹට මුහුෙරහ ඇති ඳශර මීටර් 12.0 ට අඩු සථහන වහ ළඳ. ඹ යු්දේ් එක් ඇතුළුවීදේම් 

වහ පිටවීදේම් සථහනඹක් ඳභණි. 

 
 (ii) ඳදිංචිඹ වහ න ංර්ධන කහර්ඹඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට සථහනඹ තුශ ඇති හවන නතය 

කිරීදේම් අලයතහ නතය කිරීදේම් භඩු 100  ඉක්භන ක්ති  වහ දේන්හසික දේනොන ංර්ධන කහර්ඹඹක් 

ම්ඵන්ධදේඹන් එභ අලයතහ නතය කිරීදේම් භඩු 50 ක් න ක්ති  අසථහනුකර අලය න හවන 

ගභනහගභනඹ ඒකහඵශධවීදේම් අභතය ඳටුභග දේවෝ හවන යහ තඵන ඉඩ ළඳ. ඹ යු්දේ් හවන 

ගභනහගභන ළරසුම්කයෙ කමිටු විසින් නිර්දේශල කය ඇති ඳරිදි හවනර නිදවස ධහනඹට ඇතින 

ඵරඳෆභ අභ න ඳරිදිඹ. 

 
4. ඳදිංචිඹ පිණි දේනොන ඳහවිච්චිඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට නතය කිරීදේම් භඩු 60 කට ළඩි ංයහක්ද, 

ඳදිංචිඹ පිණි  නළතදේවෝ මිශ්රිත ංර්ධනඹ අනුඳහතික ංදේඹෝජනඹක් ම්ඵන්ධදේඹන් ව විට කුටි 120 

ක්ද ළඳයීභ අලය න අසථහ අධිකහරිඹ විසින් හවන ගභනහගභන ඵරඳෆම් අධයඹනදේේ තීයෙ අනු 

දේඹෝිවත ංර්ධනඹ දේවේතුදේකොට දේගන ළඩි න ගභනහගභන කටයුතු නිහ එළන්නක් අලය ඵ නහථ 

වී ඇ්නම්, එළනි හර්තහක නිර්දේශල කය ඇති නිලසචිත හවන ගභනහගභන ඳහරන කටයුතුර 

ළඩිදියුණු කිරීභ වහ න පිරිළඹ ංර්ධකඹහ විසින් දයනු රළබීභට අධිකහරිඹ කටයුතු ළරළසවිඹ යුතුඹ. 
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5. අනුභත ංර්ධනඹ වහ අයදී ඇති අනුභත යථ නළළ්වීදේම් ව යථහවන ගභනහගභන ඳහරන 

නිඹභඹන්ට දේන් කටයුතු කයන ඵට ළක කයන ඹම් දේගොඩනළගි්තරකට ඇතුළුවී ඳරීක්හ කයන දේර 

අධිකහරිඹ විසින් දේඳොලිසිදේඹන් ඉ්තරහ සිටිඹ වළකිඹ. 

 

6. අනුභත ංර්ධනඹ වහ අයදී ඇති අනුභත යථ නළළ්වීදේම් වළය දේන් ඹම් කටයු්තකට 

දේඹොදහ ඇතළ.  දළනගනු රඵන අසථහක අනුභත යථ නළළ්වීදේම් ඉඩකඩ ප්රභහෙඹන්දේගන් අඩුවී ඇති 

එක් එක් යථ නළළ්වීදේම් ඉඩකඩ වහ භහඹකට රු. 20,000/- ක දේේහ ගහසතුක් අධිකහරිඹට අඹකශ 

යුතුඹ.  එභ ගහසතු ඒ කහර්ඹ වහ දේඹොදහදේගන ඇති ඉඩ ප්රභහෙඹ ංර්ධන අය ඳත්රදේේ අනුභත කය 

ඇති ඳරිදි හවන නළළ්වීදේම් ඉඩකඩ ඵට නළත ඳ් දේකදේයන දේතක් දිගටභ අඹ කශයුතුඹ. 

 

7. “ප්රතිබිම්බිත වීදුරු”  දේවෝ දේන් ඳයහර්තන ද්රයඹක් ප්රසිශධ වීථිඹකට මුහුෙරහ සිටින දේේ ඹම් 

දේගොඩනළගි්තරක බිම් භවරට ඳශමු දේවෝ දේදන භව්තරට වි දේනොකශ යුතුඹ. 

 

8. අධිකහරිඹ විසින් හවන සීභහ කයන රද ප්රදේශලඹක් දේර ප්රකහලඹට ඳ් කයනු රළඵ ඇති වීථි දේවෝ 

ප්රදේශල ඇතුශ් න ඹම් ප්රදේශලඹක දේවෝ වීථිඹක ංර්ධනඹ පිණි උඳරිභ හවන නතය කිරීදේම් ඉඩකඩ 

කදේර්දළ.  නිලසචිත ලදේඹන් දේන් දේකොට දළන්වීභට අධිකහරිඹට පුළුන. 

 

9. (i) වීථිඹ දේවෝ ප්රදේශලඹ හවන නතය කිරීදේම් ප්රදේශලඹක් දේර ප්රකහලඹට ඳ් කයනු රළබීදේභන් 

ඳසු ඹම් ඳ්නහ ංර්ධනඹක් තුශ ඇති ප්රදේඹෝජනඹට ග් ෆභ හවන නතය කිරීදේම් භඩුක් වහ 

න හර්ෂික දේේහ ගහසතු අධිකහරිඹ විසින් තීයෙඹ දේකොට අඹ කයනු රළදේේ. 

 

 (ii) දේන් ඹම් නිඹභඹ කුභක් වන් තිබුෙද ළරසුම් කමිටුදේේ ලිඛිත නිර්දේශල භත අධිකහරිඹ 

විසින්, 

 

    2අ) ඳරි්රඹ තුශ එළනි  ළඩ වහ අලය හවන නතය කිරීදේම් භඩු දේනොඳඹන දේවෝ ඳඹන 

රද එළනි ඉඩකඩ ත් කහර්ඹඹ වහ ප්රදේඹෝජනඹට දේනොදේගන ඹම් ජහතික භවහ භහර්ගඹක දේවෝ එි  

දේකොටක හවන අළු්ළඩිඹහ දේවෝ ඔඳ් කිරීභ කයදේගන ඹන දේවෝ 

 

         2ආ) ළරසුම් කමිටුදේේ භතඹ අනු හවන ගභනහගභනඹට අි තකය ඵරඳෆම් ඇති කයන 

දේන් ි්තිඹක් දේවෝ යහඳහයඹක් කයදේගන ඹන ඹම් ංර්ධන දේශඳශ අ. තිකරුන්ට එකී කටයුතු 

නිළයදි කයන දේර දළන්වීභක් කශ වළකිඹ. 
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3 වන උඳලේඛණට 
“අ” ආකෘතිට 

 
බිම් කට්ටිර පිරිවිතය 
 

 දේගොඩනළගි්තදේ්ත 
සබහඹ 

භුමි බහගදේේ 
අභ බිම් 
ප්රභහෙඹ 
2.මීටර්ලින්) 
 

භුමි බහගදේේ 
ඳශර 2මිටර් 
ලින්) 

අභ දිග 
2ගළඹුය) 

00 - 100 

 

 

 

 

 

 

110 - 200 

 

210 - 300 

 

310 – 450 
 
450 ට ළඩි 

ඳවත දළක්දේන 
දේගොඩනළගිලි වළය අන් 
සිඹළු දේගොඩනළගිලි 
 
දේඳොදු දේගොඩනළගිලි 
 
 
 
සිඹළු දේගොඩනළගිලි 
 
සිඹළු දේගොඩනළගිලි 
 
සිඹළු දේගොඩනළගිලි 
 
ංර්ධනඹට අය 
දේදනු දේනොරළදේේ. 
 

150 
 
 
300 

 
 
 
300 

 
500 

 
1000 

06 
 
 
12 

 
 
 
12 

 
20 

 
20 
 

12 
 
 
24 

 
 
 
15 

 
15 

 
30 

 
 

 

 

තහකහලික 

දේගොඩනළගි්තර 

23)   තහකහලික දේගොඩනළගි්තර : 

i.       විදේනෝද ඳයභහර්ථදේඹන් වහ න භඩුක් දේවෝ 
 

ii. අභංගරය, ආගමික දේවෝ එළනි දේන් ඳයභහර්ථ වහ න 

භඩුක් දේවෝ 

iii. දේගොඩනළගිලිකරුදේේ ළඩ භඩුක් දේවෝ ගඵඩහක් දේවෝ ඹම් 

අළු් ළඩක් ම්ඵන්ධදේඹන් ප්රදේඹෝජනඹට ගනු රඵන දේන් 

භඩුක් දේවෝ 

iv. විලහර දළන්වීම් පුරුක්  දේවෝ දළන්වීම් ප්රදර්ලනඹ වහ න 

යහමුක් දේවෝ ංඥහ පුරුක් දේවෝ දේන් දළන්වීම් ප්රචහයක 

උඳක්රභ දේවෝ 
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v.      ඹම් දේගොඩනළගිලි ළඩ ම්ඵන්ධ වීථිදේේ දේවෝ පිඹභදේගි  ඇති 

ආයක්ක පුරුක් ඳළන්නුම් දේේදිකහක් (Catch platform)  

දේවෝ ඳළති පිඹභං භඩුක් දේවෝ 

 vi.  වීථිඹක් භත ඇති ඳරංචිඹක් දේවෝ 

vii. දේගොඩනළගි්තරක අදේරවිළරක් දේවෝ භඩුක් දේවෝ දේශ 

ප්රදර්ලන, විවිධ ප්රංග දේවෝ ප්රදර්ලන ඳයභහර්ථ දේකොටග් 

දේන් ඳරි්රඹක් දේවෝ  න ක්ති  නිකු් කශයුතු අයඳත 

යකට  දේනොඅඩු කහරඹකට රංගු විඹ යුතුඹ. 

        
 24) ඹම් දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ දේගොඩනළගිලි ළඩර ළරළසභක් අනුභත 

කිරීදේභන් ඳසු අධිකහරිඹ විසින් දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ දේගොඩනළගිලි ළඩ 

ආයම්බ කිරීභට, කයදේගන ඹහභට දේවෝ ඹළි ඳටන් ගළනීභට අඹදුම්කරුට දේවෝ  

ළරළසභ ම්ඳහදනඹ කශ දේවෝ දේගොඩනළගිලි ළඩ අධීක්ෙඹ කිරීභට නිඹමිත 

සුදුසුකම්ර් තළනළ්තහට දළන ගළනීභ වහ අනුභළතිදේේදී දේදනු රළබ නිඹභඹන් 

වහ දේකොන්දේශසි තිදේේ නම්, ඒ පිළිඵද දන්හ ළරළසදේම් පිටඳ් දේදකක් ආඳසු 

ඹළවිඹ යුතුඹ. 
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ඇමුණුභ 05:  
 

 

සුදුකම්ර් තළනළ්තහ 

 

 I වන ීනරට 

සංවර්ධන ක යුත්ලත් 

සවබවට 

II වන ීනරට 

ඉඩලම් 

ප්රභණට 

(අදල 

අවසථවලදී) 

III වන ීනරට 

සුදුසුකම්ලත්  නත්ල කුලේ 

අනුභතිට අවයය වන විලයේෂ 

කර්ට 

 

Iv වන ීනරට 

සුදුසුකම්ලත් 

 නත්  සහ 

අවයය සුදුසුකම්/ 

ඳදවිට 

 

1. ංර්ධන කටයු්ත 

වහ දේගොඩනළගිලි 

ළඩ ඇතුශ් 

දේනොන්දේන් නම් 

දේවක්ටඹහර් 

0.5 ඉක්භවීභ 

ඳරි්ර ප්රදර්ලන ළරළසභ නගය නිර්භහෙ 

ශි්තපීන්දේේ 

ආඹතනදේේ 

ංසථහගත 

හභහිවකදේඹකු  

ළරසුම් නිදේඹෝගරට අනුකුර 

ඵ 

නගය නිර්භහෙ 

ශි්තපීන්දේේ 

ආඹතනදේේ 

ංසථහගත 

හභහිවකදේඹකු 

උඳදේඵදුම් ළරළසභ කස 

කිරීභ 

ඵරඹර් 

මිනින්දේදෝරු ව 

තරමිතිකරු 

2. ංර්ධන කටයු්ත 

වහ දේගොඩනළගිලි 

ළඩ ඇතුශ් න්දේන් 

නම් 

දේවක්ටඹහර් 

0.5 ට අඩු 

ඳරි්ර ප්රදර්ලන ළරළසභ වහ උඳ 

අනුදේඵදුම් ළරළසභ කස 

කිරීභ 

ඵරඹර් 

මිනින්දේදෝරු ව 

තරමිතිකරු 

ළරසුම් නිදේඹෝගරට අනුකුර 

ඵ 

නගය නිර්භහෙ 

ශි්තපීන්දේේ 

ආඹතනදේේ 

ංසථහගත 

හභහිවකදේඹකු 
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3. ංර්ධන කටයු්ත 

වහ ඉංිවදේන්රු ළඩ 

ඇතුශ් න්දේන් නම් 

2භහර්ග, දේඵෝක්කු, 

කහණු ඉදිකිරිම්) 

 ඵරඳත්රදේේ නිලසචිත දක්හ 

ඇති කරුණුරට එකඟ 

ඉංිවදේන්රු ළඩ සිදු කය ඇති 

ඵට ප්රකහල කයන වතික 

ඳත්රඹක් 

යර් සිවි්ත 

ඉංිවදේන්රු 

4. ංර්ධන කටයු්ත 

වහ ඉඩභක් 

අනුදේඵදීභක් දේවෝ 

ඒකඵශධ කිරීභක් 

ඇතුශ් න්දේන් නම් 

දේවක්ටඹහර් 

0.5 ඉක්භවීභ 

මිනින්දේදෝරු ළරළසභ නගය 

ළරසුම් අලයතහරට 

අනුකුර ඵට ප්රකහල කයනු 

රඵන වතික ඳත්රඹක්  

නගය නිර්භහෙ 

ශි්තපීන්දේේ 

ආඹතනදේේ 

ංසථහගත 

හභහිවකදේඹකු 

5. ංර්ධන කටයු්ත 

“ඒ” ව “බී”   

දේගොඩනළගිලි ර්ග 

දවහ ම්ඵන්ධ න 

විට  

 1.ගිව නිර්භහෙ ළරළසභ 

2ංර්ධන අනුභත 

ළරළසභට අනුකුර සිදු 

කය ඇති ඵට ව ඔහුදේේ 

අධික්ෙඹ ඹටදේ් 

අයඹ රඵහ දී ඇති ඵට 

ප්රකහල කයන වතික 

ඳත්රඹක්) 

යර් හසතු 

විදයහඥදේඹකු දේවෝ 

හසතු  විදයහඥ 

භණ්ඩරදේේ 

ලිඹහඳදිංචි වී ඇති  

ඹම් යර් හසතු 

විදයහඥඹකු 

   2. නිර්භහෙ ගෙනඹ කිරීම් 

භඟ යුව නිර්භහෙ 

ළරළසභ 2අ්තිහයභ ව 

දේගොඩනළගිලි අනුභත 

ළරළසභට අනුකුර ඵට 

ව දේගොඩනළගි්තර 

ූවහ්භක දේර ආයක්ෂිත 

ඵට ප්රකහල කයන වතික 

ඳත්රඹක්) 

යර් සිවි්ත 

ඉංිවදේන්රු දේවෝ 

යර් යුවහ්භක 

ඉංිවදේන්රු 

3. දේේහ ළරසුම් 2විදුලි ඵරඹ 

ළඳයීභ, ජර ළඳයුභ, 

භශඳවන, කහණු  ව ළසි 

ජරඹ ඳහරනඹ කිරීභ,ගිණි 

ආයක්ෙඹ වහ ම්ඵන්ධ 

ඳඹන රද දේේහට 

අනු අදහරන ව 

ඳවත දේඳන්හ ඇති 

අදහර 

ඉංිවදේන්රුයඹහ, 
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ළරසුම් ඇතුශ් දේේ. යර් විදුලි 

ඉංිවදේන්රු, යර් 

සිවි්ත ිවදේන්රු, 

යර් යුවහ්භක 

ඉංිවදේන්රු,  

යර් ඉදිකිරීම් 

දේේහ ඉංිවදේන්රු,  

යර් ඹහන්ත්රික 

ඉංිවදේන්රු 

4. හයු මීකයෙ දේවෝ 

ඹහන්ත්රික හතහ්රඹ පිළිඵ 

විසතයහ්භක ළරළසභ 

2විකිරීභ,දීර්ණ කිරීභ දේවෝ 

දේනස කිරීභ වහ) 

යර් ඹහන්ත්රික 

ඉංිවදේන්රු, යර් 

විදුලි ඉංිවදේන්රු 

6. ංර්ධන කටයු්ත 

“සී” ර්ගදේේ “සී1” 

උඳ ර්ගඹට අඹ් 

දේගොඩනළගිලි  

I.දේන්හසික 

.මී.500 

දක්හ 

1. ගිව නිර්භහෙ ළරසුම් 

2ංර්ධනඹ අනුභත 

ළරළසභට අනු සිදු කය 

ඇති ඵට ව ඔහුදේේ 

අධික්ෙඹ ඹටදේ් 

අයඹ රඵ දි ඇති ඵට 

ප්රකහල කයන වතිකඹක්) 

 

යර් හසතු 

විදයහඥදේඹකු දේවෝ 

හසතු  විදයහඥ 

භණ්ඩරදේේ 

ලිඹහඳදිංචි ඹම් 

වතික ර්  හසතු 

විදයහඥඹකු 

  ii.දේන්හසික 

දේනොන 

.මී.300 

දක්හ 

2. නිර්භහෙ ගෙනඹ කිරිභ 

භඟ යුව නිර්භහෙ 

ළරළසභ 2තභ අධික්ෙඹ 

ඹටදේ් ළරළසභභට අනු 

ඉදිකිරිම් සිදු කය ඇති ඵ 

ප්රකහල කයන වතිකඹක්) 

ශ්රි රංකහ ඉංිවදේන්රු 

ආඹතනදේේ යර් 

සිවි්ත ඉංිවදේන්රු දේවෝ 

යර් යුවහ්භක 

ඉංිවදේන්රු 

   3. දේේහ ළරසුම් 2විදුලි ඵරඹ 

ළඳයීභ, ජර ළඳයුභ, 

භශඳවන, කහණු ව ළසි 

ජරඹ ඳහරනඹ කිරීභ, ගිණි 

ඳඹන රද දේේහට 

අදහර ඳවත දක්නු   

රඵන 

තළනළ්තන්දේගන්  
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ආයක්ෙඹ වහ ම්ඵන්ධ 

ළරසුම් ඇතුශ් දේේ.) 

ඉ්තලීම් කයන අසථහදේේ 

අධිකහරිඹ විසින් නිඹභ 

කයනු රළබුදේවෝ 

ඳභෙක් කරුණු ළඳ. ඹ 

යුතුඹ. 

 

අදහරන 

ඉංිවදේන්රුයඹහ:- 

යර් සිවි්ත 

ඉංිවදේන්රු 

යර් විදු්ත 

ඉංිවදේන්රු 

යර් දේගොඩනළගිලි 

දේේහ ඉංිවදේන්රු 

යර් ඹහන්ත්රික 

ඉංිවදේන්රු 

 

 

 

   4. හයු මීකයෙ දේවෝ 

ඹහන්ත්රික හතහ්රඹ පිළිඵ 

ළරළසභක් 2විකිරීම්, දීර්ණ 

කිරීම් දේවෝ දේනස කිරීම් 

වහ). 

 

ශ්රී රංකහ ඉංිවදේන්රු 

ආඹතනදේේ යර් 

ඹහන්ත්රක ඉංිවදේන්රු 

hoo යර් විදුලි 

ඉංිවදේන්රු. 

7. ඉදිකිරීම් කටයු්ත 

“සී” ර්ගදේේ “සීII) 

උඳ ර්ගඹට අඹ් 

දේගොඩනළගිලි 

දේන්හසික 

ර්ග මීටර් 

400 දක්හ. 

ළරසුම් නිර්භහෙඹ කිරීභ වහ 

වතික කිරීභ. 

හසතු  විදයහඥ 

භණ්ඩරදේේ 

ලිඹහඳදිංචි wee athi 

ඹම් waralath හසතු 

විදයහඥඹකු hoo 

ජහතික ි්තිඹ 

නිපුනතහ 5 භට්ටදේම් 

ළරසුම් 

තහක්ෙක්ඥ 

2දේගොඩනළගිලි) 

 

දේන්හසික 

දේනොන 

ර්ග මිටර් 

200 දක්හ 

යුව නිර්භහෙ ළරසුම් , 

දේේහ ළරසුම්, හයු මීක්යෙ 

වහ ඹහන්ත්රික හතහ්රඹ  

ශ්රි රංකහ ඉංිවදේන්රු 

ආඹතනදේේ යර් 

සිවි්ත ඉංිවදේන්රු දේවෝ 

යර් යුවහ්භක 

ඉංිවදේන්රු දේවෝ  ශ්රී 

රංකහ ඉංිවදේන්රු 

ආඹතනදේේ 
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2Associate) 

හභහිවක. 

 

8. ඉදිකිරිම් කටයු්ත 

“සී” ර්ගදේේ “සී iii” 

අඹ් දේගොඩනළගිලි   

දේන්හසික 

ර්ග මීටර් 

200 දක්හ 

 

දේන්හසික 

දේනොන 

ර්ග මීටර් 

100 දක්හ 

ඉදිකිරීම් ළඩ අනුභත ළරසුම් 

රට වහ  අය ඳත්රඹට 

අනුකර දේගොඩනළගි්තදේ්ත 

යුවභඹ ආයක්හ        ව 

තික කයමින්  සිදුකය ඇති 

ඵට වතිකඹක්. 

හසතු  විදයහඥ 

භණ්ඩරදේේ 

ලිඹහඳදිංචි wee athi 

ඹම් waralath හසතු 

විදයහඥඹකු hoo 

ජහතික ි්තිඹ 

නිපුනතහ 5 භට්ටදේම් 

ළරසුම් 

තහක්ෙක්ඥ 

2දේගොඩනළගිලි) hoo 

අධිකහරිඹට පිළිගත 

වළකි දේන් 

සුදුසුකම් ඇති  

තළනළ්දේතකු. 
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භවනුය භවනගය බහ  ප්රදේශලදේේ  භහර්ග වහ  නිඹභ කයන රද ව දේගොඩනළගිලි සීභහ  
 

අනු 
අංකඹ 

භහර්ගදේේ නභ 
දේගොඩනළගිලි සීභහ 
මී 

1 විලිඹම් දේගොඳ්තර භහත 15 

2 කටුගසදේතොට ඳහය 15 

3 අනගහරික ධර්භඳහර භහත 15 

4 දේවේහවළට ඳහය 2භවනුය - භි ඹංගෙඹ-ඳදිඹතරහ භහර්ගඹ) 15 

5 කටුගසදේතොට -භහතදේ්ත ඳහය 15 

6 කටුගසදේතොට -කුරුෙෆගර ඳහය 15 

7 සිරිභහදේෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භහත 15 

8 තරහතුඔඹ ඳහය 15 

9 භළදර ඳහය 15 

10 භඩර ඳහය 15 

11 අසගිරිඹ අතුරු භහර්ගඹ 15 

12 මුසලිම් ඳ්තලිඹ ඳහය 15 

13 ධර්භහදේලෝක භහත 15 

14 දේකොශම විදිඹ 12 

15 කන්දේද විදිඹ 12 

16 ඩුදේගොඩපිටිඹ විදිඹ  12 

17 ලුවි පිරිස භහත 12 

18 දේකොශම විදිඹ ඳටුභග 12 

19 කුඩහය්්ත ඳහය  12 

20 දේදන යහජසිංවහයහභ භහත  12 

21 ඹටිනුය වීදිඹ 12 

22 දේ්තළ්තර ඳහය 12 

23 භහවි්තභඩ ඳහය 12 

24 එස.ඩේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භහත 12 

25 ඹටිනුය වීදිඹ 10 

26 කුභහය වීදිඹ 10 

27 වයස විදිඹ  10 

28 යජ විදිඹ  10 

29 ඳන්ර විදිඹ  10 

30 දේශ විදිඹ  10 

31 ඊ.එ්ත දේේනහනහඹක විදිඹ 2දේකොටුදේගොඩළ්තර වීදිඹ) 10 

32 ශභහගහය භහත 10 

33 ඇවළ දේ්තදේඳොර කුභහරිවහමි භහත  10 

34 ශ්රී වික්රභ යහජසිංව භහත 10 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

234 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

35 තදේඳෝන ඳහය 10 

36 ධර්භයහජ භහත  10 

37 ඵි යකන්ද ඳහය 10 

38 විදයහර්ථ ඳහය 10 

39 ධර්භයහජ භහත  10 

40 ඳන්ර ඳහය (සුභංගර භහත) 10 

41 පුසඳදහන භහත  10 

42 දේජෝර්ේ ඊ ද සි්තහ භහත  10 

43 අභයංල භහත 10 

44 අනි්ත ඳහය 10 

45 ට්ටහයන්තළන්න ඳහය 10 

46 නි්තදේර ඳහය 10 

47 අරුේඳර ්ත ඳහය 10 

48 දුටුගළමුණු භහත 10 

49 ංණයහජ භහත 10 

50 ඩී.එස. දේේනහනහඹක වීදිඹ 10 

51 දංදේගෝතර ඳහය 10 

52 නහගවඇ්තර ඳහය 10 

53 ඒ. ඒ. ධර්භදේේන භහත 10 

54 වීය භශදුභ ඵණ්ඩහය භහත 10 

55 අළු්ගංදේතොට ඳහය 10 

56 භහවි්තභඩ ඳයෙ ගංදේතොට ඳහය 2දේශවි ඳහය) 10 

57 සිශධි දේරේදේේ භහත 10 

58 දේජෝර්ේ ඊ ද සි්තහ භහත 10 

59 භවහභහඹහ භහත  8 

60 යජපිි ්තර භහත 8 

61 ංණමි්තහ භහත  8 

62 දේ්තඩි දේගෝේන් ඳහය 8 

63 කිර්ති ශ්රී යහජසිංව භහත 8 

64 යෙංකය භහත  8 

65 ි ්තවුේ ඳහය 8 

66 අසගිරිඹ භවහ විවහය ඳහය 8 

67 ජඹ භහත 8 

68 භළද දේඵෝර ඳහය 8 

69 දේඵෝධිඹංගන   ඳහය 8 

70 අේරන්ේ ඳහය 8 

71 සිඹඔරහගසතළන්න ඳහය 8 

72 ග්තකන්ද ඳහය 8 
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73 හීරැසගර ඳහය 8 

74 උහවිඹ ඳහය 8 

75 යජපිි ්තර දේටයඹ 8 

76 දේඵෝභළු ඳහය 8 

77 කළුගර ඳහය 8 

78 රිර්දේේ්ත ඳහය 8 

79 විදයහර භහත 2භහවි්තභඩ) 8 

80 පිඹහදේෝ ගහර්ේන් 2ටයවුභ) ඳහය 8 

81 දේද. ඹන්දේන්දේර ඳහය 8 

82 ඵහනඵස ඳහය 8 

83 චන්ද්රහ භව උ්තදේඳොත භහත  8 

84 ග්තකන්ද රිර්දේඩ්ත ඳහය  8 

85 ඳයෙ දේටොඳෆස ඳහය  8 

86 පිටකන්ද ඳහය  8 

87 සුදුහුම්දේඳොර ඳහය 8 

88 ර. ට් වවුස පිඹහදේෝ ඳහය 8 

89 මු්තගම්ඳර ඳහය 8 

90 දේඵෝධිඹංගන භහත 8 

91 දේඵෝර ඳහය 8 

92 ඉනිගර ඳහය 8 

93 පිටකන්ද ඳහය 8 

94 අරුේඳර භහත 5 8 

95 අරුේඳර භහත 1 6 

96 අරුේඳර භහත 3 6 

97 අරුේඳර භහත 2 6 

98 අරුේඳර භහත 3 6 

99 අරුේඳර භහත 4 6 

100 දම්භධසසි භහත 6 

101 දේඵෝධිඹංගන  අතුරු ඳහය 6 

102 ංණයහජ ටයවුම් ඳහය 6 

103 පු්තදේරඹහර් දේකෝවි්ත ඳහය  6 

104  දේො. හ ඳටුභග 6 

105 නුයදේර ඳහය  6 

106 හී්තඳළන් කදුය ඳහය 6 

107 සිරි්ත ජඹසුන්දය ඳහය 6 

108 ගිනිි රිඹ ඳහය 6 

109 ෂහම්ි ්ත ඳහය 6 

110 දේෂේ ඊ ද සි්තහ භහත 6 
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111 භගි භහත  6 

112 කටුකළදේ්ත ළ ඳහය 6 

113 නුයදේර වයස ඳහය 6 

114 හකය්ත ඳහය 6 

115 ඕඩිඹන් ඳහය  6 

116 දේදොන් දේඵොසදේකෝ ඳහය 6 

117 කළදේ්ත ඳහය 6 

118 විිවත නිහ ඳහය 6 

119 කටුකළදේ්ත ළ ඳහය 6 

120 ගහමිණි දිහනහඹක භහත  6 

121 ධම්භසිශධි භහත 6 

122 යහභනහඹක භහත 6 

123 භහඳනහතුය ටයවුම් ඳහය  6 

124 අලුවිවහය භහත ඳහය 6 

125 ශ්රී සුභංගර භහත 6 

126 සුබද්රහයහභ ඳහය  6 

127 දේදොඩංර ඳළදේේේ 6 

128 දේඵෝධිරුක්කහයහභ ඳහය 6 

129 ග්තකන්ද ඳටුභග 6 

130 දේදොඩංර ඳළදේේේ 6 

131 භව. ඹහ ඳටුභග V1 6 

132 දේර කන්ද ඳහය 6 

133 අදේලෝකහයහභ ඳහය  6 

134 ධර්භඳහර භහත ඳටුභග  6 

135 ඵි යකන්ද පිළිභ ඳහය 6 

136 කේරුක ඳහය 6 

137 භදේවේසත්රහ් නිර නිහ ඳහය 6 

138 දමුණුදේඳොර ඳහය 6 

139 අනි්ත ටයවුම් ඳහය  6 

140 දමුණුදේඳොර ඳහය දේඳදේද 6 

141 දමුණුදේඳොර දේටොඳෆස අතුරු ඳහය 6 

142 අනි්ත ටයවුම් ඳහය  6 

143 අනි්ත ටයවුම් ඳහය 1 6 

144 විදේේනහඹක ්ත ඳහය  6 

145 ඵි යකන්ද කිරිවර ඳහය 6 

146 ඵි යකන්ද ඳ්තලිඹ ඳහය  6 

147 වි දිදේේ ඵණ්ඩහය ඳටුභග ඳහය 6 

148 අනි්ත ටයන්තළන්න ඳහය 6 
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149 ලහන්ත භරිඹහ ඳහය  6 

150 දේයොසභන්ේ ඳහය  6 

151 භහඳනහතුය ඳහය  6 

152 පිටකන්ද ඳටුභග  6 

153 පිටකන්ද ඳහය ඳටුභග 111 6 

154 පුර්ේත ට යවුම් ඳහය  6 

155 දේකෝදේකෝත ඳහය 6 

156 දේයොසභන්ේ අතුරු ඳහය  6 

157 එම්.බි දේදොඩන්ර ඳහය 6 

158 එම්.බි දේදොඩන්ර ඳටුභග 1 6 

159 එම්.බි දේදොඩන්ර ඳටුභග 11 6 

160 දේදොඩංර දේඳය ඳහ්ත ඳහය   6 

161 පුර්ේත ගහභන්ට් ඳහය 6 

162 පුර්ේත ගහභන්ට් අතුරු ඳහය 6 

163 කුඩහය්්ත ඳටු භහත 6 

164 භගි භහත 6 

165 දේඩන්සි්ත දේකොේඵළකඩු ඳටුභග 6 

166 දේඩන්සි්ත දේකොේඵළකඩු ඳටුභග 1 6 

167 දේඩන්සි්ත දේකොේඵළකඩු ඳටුභග 11 6 

168 නි්තදේර ඳන්ර ඳහය  6 

169 නි්තදේර ඳටුභග ඳහය  6 

170 නි්තදේර ඳටුභග ඳහය 11 6 

171 නි්තදේර ඳටුභග ඳහය 111 6 

172 දේගෝසමි ගහර්ඩන් ඳහය  6 

173 භහධි භහත  6 

174 අයලිඹ භහත අතුරු ඳහය 6 

175 ශ්රි සුගතවිභර භහත 6 

176 ශ්රි සුගතවිභර භහත අතුරු ඳහය 6 

177 දේනළුම් දේඳොකුෙ අඩි ඳහය 6 

178 කඩු දේෙ භහත 6 

179 විභරධර්භ භහත 6 

180 ුවම්භහ භසජීේ ඳහය 6 

181 රුක්භ්ත භහත 6 

182 සුහන භුමි 6 

183 ශ්රි සුදර්ලනහයහභ භහත 6 

184 නහරන්ද දේඳදේද අඩි ඳහය 6 

185 ම්දේඵෝධි භහත 6 

186 මු්තගම්ඳර ටයවුම් ඳහය 6 
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187 මු්තගම්ඳර ඳන්ර ඳහය 6 

188 මු්තගම්ඳර ඳවර්ත ඳහය 6 

189 රිවිස ගහේන් ඳහය 6 

190 සුමිත්රදේඹෝ අතුරු ඳහය 6 

191 ප්රිම්දේයෝස ඳහය 6 

192 සීඵ්ත ටයවුම් ඳහය දේ්තන් 1 6 

193 සීඵ්ත ටයවුම් ඳහය දේ්තන් 2 6 

194 සීඵ්ත ටයවුම් ඳහය දේ්තන් 3 6 

195 අභහඹහ ගහේන් ඳහය 6 

196 ඳහක් දේයෝේ 6 

197 ුවම්භහ භසජීේ ඳ්තලිඹ ඳහය 6 

198 විභරදේේන භහත 6 

199 ග්ත දේකොටු ඳන්ර ඳහය 6 

200 එරදේගෝතර ඳහය 6 

201 දේයෝ්ත ඳහය 6 

202 හීරැසගර ඳටුභග 1 6 

203 හීරැසගර ඳටුභග 2 6 

204 හීරැසගර ඳටුභග 3 6 

205 සිඹමරහපිටිඹ ඳහය 6 

206 තරඋඹන්්ත ඳහය 6 

207 ප්රිම්දේයෝස ඳඩිදේඳර සිට අඩි ඳහය දක්හ 6 

208 දේඵෝදේගොඩ්ත ඳහය  6 

209 දේඵෝදේගොඩ්ත ඳහය 2 6 

210 ඳළනදේයෝහ භහත 6 

211 ඵතර්ත ඳහය 6 

212 දේතොටුදේඳොර ඳහය 6 

213 දේඵෝධිඹංගන අතුරු ඳහය 6 

214 උඩළ්තදේක් ඳහය 6 

215 විලිඹම් දේගොඳ්තර අතුරු ඳහය 6 

216 කුමුදු භහත 6 

217 උපු්ත භහත 6 

218 උපු්ත භහත අතුරු ඳහය 6 

219 උඩළ්තදේක් භහත 6 

220 භළද දේඵෝර වයස ඳහය 6 

221 කඩිගමු ඳහය 6 

222 කඩිගමු අඩි ඳහය 6 

223 භන් භහත 6 

224 නහරන්ද දේඳදේද 6 
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225 උදයහන ඳහය 6 

226 තක්ෂිරහ භහත  6 

227 විවහය භහත 6 

228 ආදවන භළු ඳහය 6 

229 මි්තරභඩි්ත ඳහය 6 

230 භළණික්කුඹුය ඳහය 6 

231 සිරිළ්තදේගොඩ ්ත ඳහය 6 

232 යහජසිංවහයහභ ඳහය ඳටුභග 1 6 

233 යහජසිංවහයහභ ඳහය 6 

234 ගරදේගදය අකුයෙ ඳහය 6 

235 දේඳෝත්ත ඳහය 6 

236 ඳතඟිඹ ඳහය 6 

237 ඳතඟිඹ ඳහය අතුරු ඳහය 2 6 

238 ඳතඟිඹ ඳහය අතුරු ඳහය 3 6 

239 සිඹමරහගසතළන්න ඳටුභඟ 6 

240 සිඹමරහගසතළන්න ඳටුභඟ 1 6 

241 සිඹමරහගසතළන්න ඳටුභඟ 2 6 

242 කව්තර කටුගසදේතොට ඳහය  6 

243 කළුගර ඳහය 6 

244 හනහ භහත (කටු. දේඳොලිසිඹ ඳහය) 6 

245 ඹමුනහ භහත 6 

246 කින්දේයෝස ඳහය 6 

247 දේේතනහයහභ ඳහය 6 

248 ගහර්ත ඳහය 6 

249 ගහර්ත ටයවුම් ඳහය 6 

250 කව්තර ගහර්ත ඳහය 6 

251 කටුගසදේතොට දුම්රිඹඳර ඳහය 6 

252 දේ්තරමු්තර අතුරු ඳහය 2 6 

253 දර්ලන භහත 6 

254 දේම්ඵ්ත කුදේර් භහත 6 

255 පිටකන්ද ඳටුභඟ 6 

256 පිටකන්ද ඳටුභඟ 6 

257 පිටකන්ද ඳහය ඳටුභඟ 3 6 

258 දේඩන්සි්ත දේකොේඵෆකඩු ඳටුභඟ 6 

259 කුඩහය්්දේ් අඩි ඳහය 6 

260 කුඩහය්්දේ් අඩි ඳහය 1 6 

261 කුඩහය්්දේ් අඩි ඳහය  6 

262 සී ඩී එ්ත ප්රනහන්දු භහත 6 



භවනුය ංර්ධන ළරළසභ 2030   

 
 

240 
භධයභ ඳශහ් කහර්ඹහරඹ- නහගරික ංර්ධන අධීකහරිඹ  

 
 

263 සී ඩී එ්ත ප්රනහන්දු භහත ඳටුභඟ 6 

264 රේ්ත ඳහය 6 

265 රේ්ත ඳටුභඟ 6 

266 අරුේඳර දේ්තන් 2 6 

267 අරුේඳර දේ්තන් 2 අඩි ඳහය 6 

268 හභ භහත 6 

269 හභ භහත අඩි ඳහය 6 

270 උඹන්්ත ඳහය 6 

271 අරුේඳර දේ්තන් 1 6 

272 ගළමුණු භහත 6 

273 විජඹ භහත 6 

274 අරුේඳර භහත 3 ඳටු භහත  6 

275 ්රභදහන භහත  6 

276 ්රභදහන භහත ඳටු භහත  6 

277 දේ්තඩි දේටොරින්ටන් ඳහය 6 

278 අේරන්ේ  අතුරු ඳහය                 (තුය ටළංකිඹ ඳහය) 6 

279 අේරන්ේස ඳටුභඟ 6 

280 පිටිදේේදේගදය ඳහය 6 

281 පිටිදේේදේගදය ඳහය 2අඩි ඳහය) 6 

282 එස. සුභනවිදේේකහයහභ ඳහය 6 

283 එස. සුභනවිදේේකහයහභ ඳහය ඳටුභඟ 6 

284 ධර්භහදේලෝක භහත අඩි ඳහය 6 

285 එච්/සි භයසිරි යහජඳක් භහත 6 

286 එච්/සි භයසිරි යහජඳක් භහත  අඩි ඳහය 6 

287 දුනුදේක්දේර ආනන්ද තිස භහත  6 

288 ඳ්තලිඹ ඳහය 6 

289 ඵදු්ත අතුරු ඳහය 6 

290 ග්තලි ්ත ඳහය 6 

291 අරුේඳර දේ්තන් 3 6 

292 අරුේඳර භහත 3 අතුරු ඳහය 6 

293 අරුේඳර භහත 5 අතුරු ඳහය 6 

294 අරුේඳර නිහ ංකීර්ෙඹ ඳහය 6 

295 අරුේඳර ටදේගොඩ ඳහය 2 ආයුර්දේේදඹ ඳහය 6 

296 ංණමි්තහ වීදිඹ ඳහය 6 

297 ංණමි්තහ වීදිඹ ඳහය අතුරු ඳහය 6 

298 ංණමි්තහ වීදිඹ ඳහය අතුරු ඳහය 2 6 

299 කුමුදු භහත 6 

300 හදේගෝතර ඳහය 6 
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301 දභත්රි භහත 6 

302 භංගර භහත 6 

303 ප්රිති භහත 6 

304 ප්රන්න භහත 6 

305 දුමිදු භහත 6 

306 භවළලි උඹන ඳහය 6 

307 ගංදේතය භහත 6 

308 දීේති භහත 6 

309 භනර භහත 6 

310 පුංචි දේඵෝභළු ඳහය 6 

311 ටදේගොඩ කභදේ් ්ත ඳහය 6 

312 දේගොඩභඩි්ත ඳහය 6 

313 දේගොඩභඩි්ත අතුරු ඳහය 6 

314 ජඹ භහත 6 

315 දේෝටර් ේරහන්ට් ඳහය 6 

316 අරුේඳර ්ත ඳහය 6 

317 පී එ්ත ඒ අ්තවිස භහත  6 

318 සීතහ  වහ්ත දේභෝර ඳහය 6 

319 සීතහ  වහ්ත දේභෝර ඳහය ටයවුභ ඳහය 6 

320 යෙවිරු චන්දන කුභහය ගභදේේ භහත  (දේක් අ.  අ.  ඳහය)  6 

321 කළේ. විපුර දේනවිය්න භහත 6 

322 අ්තවිස භහත 6 

323 දේඵෝධියහජ භහත 6 

324 දේේ කුරිඳන භහත 6 

325 ඇමර යජභවහ විවහය ඳහය 6 

326 ඇමර යජභවහ විවහය ඳහය උඩ ඳහය 6 

327 දේම්ජර් භන් කුභහය යෙවීය භහත 6 

328 විභ්ත ය්නසිරි ඵණ්ඩහය භහත 6 

329 ඇමර යජභවහ විවහය ඳහය 1 6 

330 ඇමර යජභවහ විවහය ඳහය 2 6 

331 දේශහර ්ත ඳහය 6 

332 දේශහර ්ත ඳහය ඳටුභඟ 6 

333 දේඵෝධි විවහය ඳහය 6 

334 ඵංගරහ්ත ඳහය 6 

335 ඵංගරහ්ත අතුරු ඳහය 6 

336 ඵංගරහ්ත අතුරු ඳහය 1 6 

337 ඵංගරහ්ත වික්තඳ අතුරු ඳහය  6 

338 නිදවස භහත 6 
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339 නිදවස භහත 2 6 

340 නිදවස භහත 1 6 

341 නිදවස භහත අතුරු ඳහය 6 

342 නිදවස භහත අතුරු ඳහය 2 6 

343 ජී ඩී බී ඊ සි්තහ භහත 6 

344 අතුඵසනහදේවර ඳහය 6 

345 අතුඵසනහදේවර අතුරු ඳහය 6 

346 ගංගහයහභ ඳන්ර ඳහය 6 

347 අේඳරදේගොඩ ඳහය 6 

348 දේර කන්ද ඳටුභග  6 

349 රිර් ළලි ගහේන් ඳහය 6 

350 රිර් ළලි ගහේන් ඳහය ඳටුභඟ 2 6 

351 දේකොසගවමුර දේදට ඳහය 6 

352 ධර්භඳහර භහත 5 

353 භව. ඹහ දේශහර ඳහය 5 

354 භව. ඹහ දේකෝවිර ඳහය ඳටුභග 1 5 

355 භව. ඹහ දේකෝවිර ඳහය ඳටුභග 11 5 

356 භව. ඹහ ඳටුභග 111 5 

357 භව. ඹහ ඳටුභග 1V 5 

358 භව. ඹහ ඳටුභග V 5 

359 කන්නිඹන් කන්ද ඳහය 5 

360 භව. ඹහ ඳටුභග V11 5 

361 ගරදේගදය ඳටුභග 1 4.5 

362 ගරදේගදය ඳටුභග 2 4.5 

363 ගරදේගදය ඳටුභග 2 අතුරු ඳහය 4.5 

364 ගරදේගදය ඳටුභග 2 අතුරු ඳහය 3 4.5 

365 ගරදේගදය අතුරු ඳහය 4.5 

366 උඹන්්ත ඳහය අඩි ඳහය 4.5 

367 ධර්භහදේලෝක භහත ඳටුභග 1 4.5 

368 ධර්භහදේලෝක භහත දේ්තන් 3 4.5 

369 ධර්භහදේලෝක භහත දේ්තන් 4 4.5 

370 ධර්භහදේලෝක භහත දේ්තන් 5 4.5 

371 ධර්භහදේලෝක භහත දේ්තන් 3 4.5 

372 ධර්භහදේලෝක භහත දේ්තන් 3 අඩි ඳහය 4.5 

373 ලුම්බිනි භහත අඩි ඳහය 4.5 

374 ලහන්ත භරිඹහ ඳහය අතුරු ඳහය 4.5 

375 දේඳෝත්ත ඳහය 4 

376 ඵි යකන්ද අඩි ඳහය 4 
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377 භහඳනහතුය අඩි ඳහය  4 

378 දේරභළද ඳහය 4 

379 ඳන්ර ඳහය විවහය භහත 4 

380 ඵතර්ත අඩි ඳහය 4 

381 ග්තදේකොටු දේරභළද ඳහය 4 

382 ග්තදේකොටු අතුරු ඳහය 4 

383 අඩි ඳහය 4 

384 අඩි ඳහය 2 4 

385 අඩි ඳහය 2 4 

386 ලුම්බිනි භහත 4 

387 ඵදු්ත ඳහය 4 

388 හදේගෝතර ්ත ඳහය 4 

389 ත්ත්ත ඳටුභග අඩි ඳහය 4 

390 දේයෝ්ත ඳටුභග 1 3 

391 කි්සිරි භහත 3 

392 යජ විදිඹ වයස ඳහය 3 

393 අ්තවිස ්ත ඳහය 3 

394 දේර කන්ද වුචර් ්ත අඩි ඳහය 1 3 

395 දේර කන්ද වුචර් ්ත අඩි ඳහය 11 3 

396 දේර කන්ද වුචර් ්ත අඩි ඳහය 111 3 

397 දේර කන්ද වුචර් ්ත අඩි ඳහය 1V 3 

398 ඵරතර්ත අතුරු ඳහය 3 

399 දේද. ඹන්දේන්දේර අතුරු ඳහය 3 

400 එරදේගෝතර අතුරු ඳහය 3 

401 යහහුර විදයහරඹ අඩිඳහය 3 

402 හදේගෝතර අඩි ඳහය 3 

9 න උඳදේ්තෙඹ 
“අ” ආකිතිඹ 

 
 ජර භහර්ගදේේ නභ 

 

1 න ණනඹ 

 

ජර භහර්ගදේේ ඩදිඹ භධය  

දේර්හදේේ  සිට ඳළළ්විඹ 

යුතු යක්ෂිතඹ මීටර් ලින් 

01. භළද ඇශ - ආයම්බක රක්දේේ සිට   

හීරැසගර භංන්ධිඹ දේතක් හීරැසගර  

භංන්ධිදේේ  සිට අහනඹ දේතක් 

3.0 

 

6.0 

02. දුණුභඩරහ ඇශ 3.0 
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03. දේදණිඹ ඇශ 3.5 

04.  වහලි ඇශ 5.0 

05. ව්ත ඔඹ 5.5 

06. දංදේේ ඇශ 4.0 

07. සිඹමරන්දේේ කුඹුරු ඇශ 4.0 

08. අ්තරහර දේදොශ 4.0 

09. දේසු සිඹළු ජර භහර්ග 3.0 

 
 

“ආ” ආකෘතිට 

 

 
 
 

 

  

 ජර භහර්ගදේේ නභ 

 

2 න ණනඹ 

 

දේඹෝිවත ංර්ධනඹට  ආන්නභ ජර 

භහර්ගදේේ  දේගොඩබිම් භහ. දේම් සිට  ඳළළ්විඹ 

යුතු යක්ෂිතඹ  

මීටර් ලින් 

 

01. භවළලි ගඟ 20 

02. පුසිර ඔඹ 20 

03. පිඟහ ඔඹ 20 
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IV වන උඳ ලේඛනට 

 “උ” ආකෘතිට 

34 21) න නිදේඹෝගඹ 

 ඓතිවහසික දේවෝ ගිව නිර්භහෙ ශි්තපීඹ ළදග්කභක් ඇති සථහන ංයක්ෙඹ 

අන 

අංකට  

වීදිලේ නභ  ලගොඩනගිලි අංකට  ල්රේණිට  

01 ඹටිනුය වීදීඹ 02, 04, 06, 08, 08A 24, 26, 28, 30, 32, 58, 88 B 

දේභදේතෝදිසත ඳ්තලිඹ, 69, A 

නුය ්රිස ඳ්තලිඹ  
57, 68, 70, 72 C 

77   

88 B 
98 D 

104, 106 B, C 

114, 116, 120 B, D 
ලහන්ත සි්තදේසටර් විදයහරඹ  A 

02  ශ්රී දශදහ තදේඳෝන වීදිඹ  ජනධිඳති නිර නිහ බහයකරුදේේ නිහ, නුය 
භවනගය බහ ව තළඳළ්ත කහර්ඹහරඹ  

B 

03 කන්දේශ වීදිඹ  09, 24,26, 28  B 

17, 40, 46 C 

35 A 
42, 44 D 

04 දේකොටුදේගොඩළ්තර වීදිඹ   ඔසු ර, 04, 06, 08, 10, 22 B 

27, 29,  C 
31, 31A, 33, 35, 51, 52, 56, 60, 64  B 

කතයගභ දේශහරඹ    

34, 38, 40, 42, 54, 55, 70-72 A 
මුසලිම් ධර්භ විදයහරඹ    

75, 81, 83, 83A, 109-115, 114, 132, 132A B 

87, 91, 93, 95, 97 A 
119, 121, 123, 125, ග්රීන් කළදේෂේ  C 

රිඳනම් අංක 141-143 අතය ඳතින නිහ  D 

රිඳනම් අංක 155ත ඹහඵද මු්තදේරි  දේගොඩනළගි්තර  C, D 

157, 159 C 
ලහන්ත අන්දේතෝනීස ප්රධහන දේශසථහනඹ, 181 A 

ලහන්ත අන්දේතෝනීස ප්රධහන දේශසථහනඹ වහ ශ්රී රංකහ 
යක්ෙ ංසථහ අතය දේගොඩනළගි්තර  

B 
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05  ඳන්්ත වීදිදේේ සිට 
දේශ වීඩිඹ වන්දිඹ   

දේකොෆී ේරහන්ටර්ස ෂවුන්දේට්න්    

06 දේශ වීදිඹ  05, 17-39, 41, 43, 45, ලහන්ත ඳහවු්තදේේ ඳ්තලිඹ, 
ඳළයණි රක්ර දේගොඩනළගි්තර  

A 

15 C 

07 ඳන්්ත වීදිඹ  15/17, 15/1 B, C 
21 A 

08 වයස වීදිඹ  02 B 

05, 06, 12 C 

08, 21, 35 D 

14, 16, 41, 43 A 

42   
45, 47, 49, 51 B 

09 ඩි.එස.දේේනහනහඹක 
වීදිඹ  

01, 30, 32, 34, 46, 67-69 A 

    07 D 

    11, 11A, 15, 17, 39, 41, 43, 63 B 

    28, 29, 31, 45, 48, 50, 51, 53, 55 C 
    30, 32, 34, 46 A 

    75 C, D 

    72, 77, 83/1, 83/2,  C 

    85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 105, 107 B 
    109, 112,  C 

    127, 120, 122, 124, 126, 128, 130-132A A 

    114, 118, 134, 135,136/1, 136, 137, 139, 140, 141 B 
    138,188, 190, 198, 200, 204, 266 C,D 

    142, 144, 146, 148, 162, 266 A 

    150, 152/1, 152, 158, 160, 184, 185, 187, 189, 
193-195, 196, 209, 213, 216, 218, 220, 226, 229, 
239, 263, 283 

B 
    

    163, 207, 227, 270, 365 D 

    203, 236, 238, 275, 285, 289, 291, 308, 355, 357, 
363 

C 

    රිනිටි විදයහරඹ    

    293, 324, 328, 361,  B 

    අදේලෝක විදයහරඹ    

10 දශහ වීදිඹ  උ්තඳළන්දේේ , දශහ භහලිගඹ, කුවීන්ස දේවෝටරඹ , 
වළටන් නළන්ත ඵළංකු  

A 

12, 14, 16, 20, ඔසු ර  B,C,D 

කහගි්තස දේගොඩනළගි්තර , රංකහ ඵළංකු  B 
කහර්ගි්තස දේගොඩනළගි්තර ව දේඩදේෝන් 
දේගොඩනළගි්තර අතය ඇති දේගොඩනළගි්තර , දේඩදේෝන් 
අන්වර, ඵළේටිස ඳ්තලිඹ   

A 

24, ඉම්පීරිඹ්ත දේගොඩනළගි්තර  C 

26, 28, 30, 32, 34, A 
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භවජන ඵළංකු දේගොඩනළගි්තර , 42 B,C 

40, මුසලිම් දේවෝටරඹ, 74A - 74B B 

76A C,D 

11 යජ වීදිඹ  03, 44 A 
නුය රැදවම් ඵන්ධනහගහයඹ  A,B 

09, 67, 69 C,D 

26, 28, 30, 32 A,C 
46 B 

76A,  76B D 

නුය ්රිසතිඹහනි ඳ්තලිඹ, 73, සිංව දේයිවදේම්න්තු 
දේගොඩනළගි්තර  

A 
 

12 කුභහය වීදිඹ  08, 10, 12, 14 B 

14A  C 
13 දේකොශම වීදිඹ  05, 21, 45 A 

09, 13, 49 C 

51, 53 B 
57, 57A C,D 

85, 87, 89, 91, 105, 107, 109, 209, 215, 217 C 

93, 95, 97, 99, 101, 103, 111, 113, 115 A 

167, 169, ගියහගභ රේ  B 

243, 245 D 

02, 04, 06, 08, 48, 72, 82 C 

22, 26 B 
28 C,D 

50, 52, 54, 56, 58, 60, 112, 114 B,C 

64, 68, 68B, 70, 90, 92, 106, 138 B 
80, 84, 86, 8894, 96, 108, 110, 120, 134, 134A, 
136  

A 

122, 124, 126 A,B,C 
142, 150, 162, 164, 166, 168, 172, 210 B 

144, 146, 154, 156, 192B, 192, 198, 202 C 

148/1, 148, 158, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 208 A 
194, 196, 204, 206 A,C 

14 දේේයහදේදණිඹ ඳහය  37, 83, 115,281, 333 B 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 81, 88, 
95  

A,B 

66, 80, 96, ඹවඳ් එදේේයහදේේ කනයහයහභඹ   A 

76, 78, 92, 97, 101, 103, 111, 124, 126, 128, 153 B,C 

82,  D 

91, 120, 122, 158, 211 C 
105, 339, 326 C,D 

225,  265, 267 A,B 

269, 271, 273, 301, 303, 305, 307,  B,C 
297, 299, 344, 346 C 

292, 294, 296, 337, ්රිසතිඹහනි උස ඵහලිකහ A 
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විදයහලීඹ ඳ්තලිඹ , 322 

353,  B,C 

355, 355A C 
356, 358, A,B 

369, 371 C 

373, 375 C, D 
409, C 

443, 445, 447 B,C 

449, 449A, 451, 453A, 455 C, D 

457, 459 B, C 

 

15 අනගහරික ධර්භඳහර 
භහත  

ශ්රී දශහ භහළිගහවි්රහභ ලහරහ, නුය දේඵෞශධ 
භධයසථහනඹ 

B, C 

පුයහ විදයහ දේදඳහර්තදේම්න්තු  A 

04, 06 B, C 

08, A, B 
12, 14 B, C 

19, C 

20, A, B 

22,  B, C 
23, 25,  A, B 

27, 31 B, C 

ශ්රී දශහ භහලිගහ ව එි  අට ඇති තය දේශහර   
යජ භහලිගහ, ්රනහගහයඹ, ක්වීන්ස ඵහ්    

16 ඹටිනුය වීදිඹ  
දේකොශම වීදිඹ වංදිඹ   

55   
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උඳ ලේඛන 

 

 විසතයඹ  අනුභත ප්රමිතිඹ 

 

අ ඉදිරිඳ මුළු විය අකහලඹ 50% 

ආ ඉදිරිඳ ඉදිකිරීම් වහ 

බහවිතහ දේනොකශ යුතු 

දේගොඩනළගිලි ද්රය 

i. ප්රතිවිදේයෝධ කය ද්රය 

ii. දේභොදේක් උළු 

iii. දේභොදේක් වීදුරු 

iv. වීදුරු උළු 

v. ඹහන්ත්රික ගදේඩෝත 

vi. පිටට ඳළන්නු ග්ත ඵළම්භ 

vii. දිලිදේන ර්ෙ 

viii. ප්රතිවිදේයෝධ ර්ෙ 

ix. ප්රතිවිදේයෝධ ඇලුමීනිඹම් 

x. ඳට්ටම් ර්ග 

xi. ක්රළඩින්ේස 

 

ඇ මුදුන්වරට අදහර පිරිවිතය ඹහඵද දේගොඩනළගිලිර මුදුන් වර දේර්හට අනුරඳ වහ 

භ භට්ටම් විඹ යුතුඹ. 

ඈ වශඹ වහ ප්රමිතීන් 

i. යටඋළු වර 

ii. අර්ධ කහකහය උළුවර 

iii. ම්ප්රදහ. ක නුය යුගදේේ 

ඳළතලි උළු 

iv. බහවිතහ දේනොකශ යුතු 

දේවිලි ද්රය 

v. නිර්දේශශිත ව්ත ආකිතිඹ 

අනුභත වර ඵෆවුභ 

22 1/20 

22 1/20 

300 

 

ඇසඵළසටස තවඩු, දේරෝව තවඩු, Zn/A1 ලහෝ Zn/Cu  හඩු  

 ර  හඩු සහ ෆයිඵර් ේලස  හඩු  

දේදඳට ඵෆවුම් ව දේවෝ පිඹසි වශ කය දේවෝ න ඉදිකිරීභක 

දේවෝ යක්ෂිත දේගොඩනළගි්තරක දේවෝ මුදුන් වර භට්ටභ, කු්ත 

භටටභ ව වදේ්ත ආකිතිඹ ගළරපිඹ යුතුඹ. 
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IV න උඳ දේ්තනඹ “එ” ආකිතිඹ 236 න නිදේඹෝගඹ) 

පජහ භමි කරහඳඹ වහණිජ කරහඳ I ඇතුශත 

 

දළන්වීම් පුරු ව ප්රචහයක දළන්වීම් ම්ඵන්ධ ප්රමිතීන් 

 විසතයඹ  

1 හණිජ/දේඳොදු ආඹතන ව 

දේන් සිඹළු ආඹතන 

ම්ඵන්ධ ංඥහ පුරු 2නහභ 

පුරු) ව හණිජ ප්රචහයක 

දළන්වීම් 

i. දේශ ළදේ්ත /කහර්ඹහරදේේ දේවෝ අදහර දේන් 

ආඹතනඹක ඉදිරිඳ ර්ග ප්රභහෙදේඹන් .... දේවෝ මීටර් 4 

ට දේනොළඩි භතුපිට ර්ග ප්රභහෙදේේ දළන්වීම් පුරුක් 

  ii. කිසිදු ජදේන්රඹක් දේවෝ බි්තිඹක් කළපී දේඳදේනන කිසිදු 

රක්ෙඹකින් ආයෙඹ දේනොවිඹ යුතු අතය පිටත බි්ති 

ලින් ඔේඵට ඳළතිරීභ දේනොකශ යුතුඹ. 

 

  iii. පුරුදේේ උ බි්තදේේ සිට ඉදිරිඹට දේනයහඹහභ  

දේන්ටිමීටර් 60 දේනොඉක්භවිඹ යුතුඹ. 

 

  iv. නහභ පුරු එඹ පිි ටි ඳහය භට්ටදේම් සිට එි  ඳවර 

තගඹට මිටය 2.5 ක අභ විිත ඉඩක් ඳළතිඹ යුතු අතය 

නහභ පුරුදේේ ඉවශ තරඹ දක්හ ඇති උඳරිභ උ මීටර් 

5 දේනොඉක්භවිඹ යුතුඹ. 

 

  v. වීථි එකකට ළඩි ගෙනකට මුහුෙත ි ත 

දේගොඩනළගිලිර සිට එක් එක් නහභ පුරුක් න දේේ 

ප්රදර්ලනඹ කයනු රළබිඹ වළකිඹ. 

  vi. ංයක්ෂිත දේගොඩනළගිලි ර ප්රමු හසතු විදයහ්භක 

රක්ෙ ආයෙඹ දේනොන ඳරිදි දේගොඩනළගි්තදේරන් 

පිටත එළිභවන් ප්රදර්ලනඹ කශ යුතුඹ. 

 

  vii.  නිදේඹොන් එළි ව ආදේරෝකඹ දේක්න්ද්රන අක්ය ක්රභ 
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දේඹොදහ ළකසුණු දළන්වීම් ප්රචහයක දළන්වීම් පුරු 

ප්රදර්ලනඹට අය දේදනු දේනොරළදේේ. 

එළනි විලහර හණිජ දළන්වීම් පුරු රට අය දේදනු 

දේනොරළදේේ. 

 

2 සුවිහර දේශ දළන්වීම්, 

දේශ දළන්වීම් රක්ෙ ව 

යුවඹන් 

ඉවත  I(iv) දක්හ ඇති ඳරිදි වළය සුවිහර දේ දළන්වීම් 

රක් ව යුවඹන් ප්රදර්ලනඹට අය දේදනු 

දේනොරළදේේ. 

 

3 තහකහලික දේඳොදු ප්රචහයක 

මුද්රිත දළන්වීම් 

පජහ භමි කරහඳ I,II,III,IV,V ර ඇති දේඳොදු දළන්වීම් පුරුර 

ඳභෙක් ප්රදර්ලනඹ කශ යුතුඹ. 

 

4 භහර්ග වළයවුම් ව භහර්ග ඳථ 

දක්න දේඳොදු ව දේඳෞශගලික 

දළන්වීම්  

i. අදහර භහර්ග අ. දේන්/ භංන්ධිර වළයවුම් ි්ත තුශ              

මි.මී 600×මී.මී. 12.00 ප්රභහෙදේේ පුරුක් කළු ව සුදු 

ර්ෙදේඹන් ටවන් දේකොට භතුපිට භට්ටමින් මි. 2.5 

දේනොඉක්භන උකින් විකය ප්රදර්ලනඹ කශ යුතුඹ. 

 

ii. ප්රහවන ංඥහ පුරු ප්රදර්ලනඹ කිරීභ භවනුය භවනගය 

බහදේේ ප්රහවන කමිටුදේේ අනුභළතිඹට අනුකර 

ප්රදර්ලනඹ කශ යුතුඹ. 

 

iii. ප්රචහයක දළන්වීම් වහ ප්රචහයක ධජ භවනුය භවනගය 

බහදේේ නගයහධිඳති විසින් නිඹභ කය ඇති සථහනර 

ව කහර දේේරහ්ත තුශ ඳභෙක් ප්රදර්ලනඹ කශ යුතුඹ. 

 

 


