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ලේඛන ල ොරතුරු 
 

සැලැස්ලේ මො ෘකොව   : කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  

 

සැලසුේ කලොප මොයිේ   : කුරුණෑගල නොගරික සංවර්ධන බල ප්රලශය   

 

ගැසට් අංක      :  

 

පොර්යවකරුවන්    :   

 

ඉදිරිපත් කරන ලද දින    : 

 

ලේඛනලේ  ත්ව     : අවසොන වොර් ොව  

 

ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීලේ ල ොරතුරු  : 

පිටපත් අංක   විස් ර  ඉදිරිපත්කල දින   නිකුත් කිරීම සදහො අනුමැති   
1  දළ සැලැස්ම    
2  අවසන් සැලැස්ම    

 

 

සි ලුම හිමිකේ ඇවිරිණි. ලමම ප්රකොයනලේ කිසිු  ලකොටස්  ූරර්ව ිඛිත  අවසර කින් ල ොරව, ඕනෑම 

ආකොර ක ඡො ො පිටපත් කිරීම, පටිග  කිරීම ලහෝ ලවනත් විදුත් ලහෝ  ොන්ික රම ඇතුුවව ඕනෑම 

ආකොර කින් ලබදො හැරීම දඬුවේ ලැබි  හැකි වරදකි. 
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ලපරවදන 
 

නොගරික ජනගහන  ශ්රී ලංකොව තුල ඉ ො ග්රල න් ඉහල  මින් පවී.. බබැවින් අී. ලේ ගම ලලස 

සැලකු  ප්රලශය අද වනවිට වියොල වයල න් නොගරික ල් ෂණ සහි  ප්රලශය බවට පත්ලවමින් විසේ 

නොගරීකරණ ්  දැකග  හැක. ලමම නොගරීකරණ  ඉ ො විධිමත් ලලස සිු වීමට නේ, උපො මොර්ික  

නොගරික සංවර්ධන සැලැස්ම්  තුිඛන් මනො මොර්ලගෝපලශය ්   ලබොදි  යුතු . බවැනි නොගරික 

සංවර්ධන සැලසුේ පිළිල ළ කරමින් තිලබන අවදි ක කුරුණෑගල නගර ට බම සැලසුම සකස්වි යුතු 

ආකොර  ලමයින් අවධොරණ  කරයි. 

  

කුරුණෑගල  නගර   ඓතිහොසික වයල න් ඉ ො වැදගත් නගර ් ව පැවති බව අී. ලේ රොජධොනි ්  

වී පැවී.ම මඟින් සනොථ කරයි. බනේ ශ්රී ලංකොව තුල ඉ ො වැදගත් ස්ථොන ්  කුරුණෑගල නගර ට තිබී 

ඇ . අද වන විටද කුරුණෑගල නගර ට බවැනිම වැදගත් කම්  ඇති නමුු . බ  ඒ ආකොරල න්ම ලඟොවී 

නැතිවීමට විවිධ ලහ්තුන් බලපො තිබි  හැක. ඒ අ ර විසේ දැ් ම්  සහි  මනො නොගරික සංවර්ධන 

සැලැස්මක අවයය ොව ද දැිවව ඇ .  

 

ඒ අනුව කුරුණෑගල නගර  රලටහි  සංවර්ධන ටත්, කුරුණෑගල නගරල හි ආර්ික, ල ෞතික, 

සමොජී  හො පොරිසරික සංවර්ධන න් ඉ ො වියොල වයල න් ඉහල නැංවීමට,  ඉදිරි වසර 11ක කොල ්  

තුල නගර  සකස්වි යුතු ආකොර ට මොර්ලගෝපලශය ්  ලමම සැලැස්ම තුිඛන් ලබො ලදයි.  
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ස්ුතිය 
 

කුරුණෑගල මහ නගර ස ො බල ප්රලශය , කුරුණෑගල ප්රොලශය   ස ො බල ප්රලශය  ඇතුළත් මුුව 

කුරුණෑගල නොගරික සංවර්ධන බල ප්රලශය  සහහො කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම - 2030  

සකස් කිරිලේදී මුිඛක දත්  රැස්කිරිලේ අදි ලර් සිට සැලැස්ම ගැසට් පත්රල හි පළකිරිලේ අදි ර ද් වො 

සි ලුම අදි ර න් වලදී  විවිධ අයුරින් සහල ෝග  ලබොු න් කුරුණෑගල දිස්ි ් කලේ සංවර්ධන 

කටයුතුවලට සේබන්ධවන සි ලුම ලශයපොලන නිල ෝජි  න්ට,ව ඹ පළොත් ස ොලවහි ප්රධොන 

අමො යතුමො , ආ්ඩුකකොර තුමො ඇතුුව  ලශයපොලන අධිකොරි ට හො ප්රධොන ලේකේ තුමො ඇතුුව සි ලුම 

රොජය නිලධොරින්ට,කුරුණෑගල මහ නගර ස ොලවහි ගරු නගරොධිපතිතුමො, නොගරික ලකොමසොරිස් තුමො 

ඇතුුව මහ නගර ස ොලේ කොර්  ම්ඩල ටද,කුරුණෑගල ප්රොලශය   ස ොලේ ස ොපතිතුමො, ලේකේ 

තුමි  ඇතුුව සි ලු කොර්  ම්ඩල ට ස්ූ ති  ලමයින් පුදකර සිටිමු. 

මහජන අදහස් ලබො ගැනීලේදී රැස්වීේවලට සහ ොි වී ප්රල ෝජනවත් අදහස් ලබොලදමින් ලමම සැලැස්ම 

සොර්ථක කර ගැනීම සහහො සහල ෝග  ලබොු න් දිස්ි්  ලේකේ, ප්රොලශය   ලේකේවරුන්, කුරුණෑගල 

ලපොිඛසි , අධයොපන ලදපොර් ලේන්තුව, ලසෞඛය ලදපොර් ලේනන්තුව , ්රි ලංකො  ගමනො ගමන 

ම්ඩල , ු මිරි   ලදපොර් ලේන්තුව, ලංකො විු ිඛ බල ම්ඩල  , ්රි ලංකො ලටිඛලකොේ ආ  න , 

මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරි , පළොත් පරිසර අධිකොරි . ව ඹ සංවර්ධන අධිකොරි , ජොතික ජල සේපොදන 

හො ජලොපවහන ම්ඩල  ඇතුලු සි ලුම රොජය ආ  න , කුරණෑගල ලවළහ සංගම  , පොසේ වෑන් රථ 

හිමි න්ලේ සංගම   ොනොදී ස්ලේච්ඡො සංවිධොන ඇතුලු මහජන ොවට අපලේ කෘ ඥ ොව  ලමයින් 

පුදකර සිටිමු.  

 

ලමම කර් වය සොර්ථක කරගැනීම සදහො මග ලපන්ූ නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිලේ ගරු ස ොපතිතුමො, 

අධයක්ෂ ජනොරොේ තුමො, අතිලර්ක අධයක්ෂ ජනරොේ , නිල ෝජය  අධයක්ෂ ජනරොේ සසැලසුේ   ඇතුුව 

ප්රධොන කොර් ොලලේ සංවර්ධන හො පර්ලේෂණ අංය , සංවර්ධන සැලසුේ, ූගලගෝිඛ  ල ොරතුරු පශධති 

අංය  , පරිසර හො ූග දර්යන අංය  , බලොත්මක අංය ට , නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිලේ ව ඹ පලොත් 

කොර් ොලලේ කොර්  ම්ඩල ට  ස්ූති  ලමයින් පුදකර සිටිමු. 
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7.1    ඉඩම් හා දේගාඩනැගිලි සංවර්ධන උපා  මාර්ග 

7.1     කලාප සහ කලාප රෙගුලාසි 

7.8.8  කලාප සඳහා දේපාදු දේරගුලාසි 

 

සි ලුම කලාප සඳහා අංක 7.8.8හි දැක්දේවන දේරගුලාසි දේමම සැලැස්දේම් දේපාදු දේරගුලාසි දේලස 

බලාත්මක දේේ.  
 

1) කුරුණෑගල, තිත්තවැල්ල හා දේවන්ඩරුවැව   න වැේ අවට  ඇති පාරිසරික වටපිටාව ආරක්ෂා රීමම 

හා පවත්වා ගැනීම සඳහා වාන් මට්ටදේම් පවතින ජල මායිම වටා  මීටර් 31ක පළලින් යුතු බාධක 

කලාප ක් දේපාදු විදේේක හා විදේනෝද කටයුතු සඳහා සිදුකරන ඉදිරීමම් හැර දේවනත් රීසිදු ඉදිරීමමක් 

දේනාකර රක්ෂිත ක් දේලස පවත්වාගත යුතුදේේ.  
 

2) ඇතුගල , ඉබ්බාගල, කුරුමිණි ාගල, ආඳාගල ,  ක්දේදස්සාගල  න ගල්තලා සදහා ගල්තලා අවට 

පාරිසරික  වටපිටාව ආරක්ෂා රීරිම සඳහා ගල හා දේපාළව සම්බන්ධ වන සථ්ානදේේ සිට මිටර් 81ක් 

පළල බාධක කලාප ක් රීසි ම් දේගාඩරීරිමක්, ඉදිරීරිමක් , හානිරීමමක් වැලැක්විම සඳහා 

පවත්වාදේගන  ා යුතුදේේ. (වගා රීමම් හා පුතික වළවල් ඉදිරීමම් සඳහා පමණක්  ඉඩදේදනු ලැදේබ්.) 
 

3) මධයම අධිදේේී  මාර්ගදේේ ගැට්ුවාන සහ දම්දේබාක්ක පිවිසුම් මංසන්ධි ස්ථානවල අධිදේේී  මාර්ග  

හා දේසසු මාර්ග හා සම්බන්ධ වන ස්ථානදේේ මධය  ලක්ෂදේේ සිට රීදේලෝමිටර් 18ක අර රීන් යුතු 

ප්රදේශය ක සහ අධිදේේගි මාර්ග  දේදපස රී.මි 3ක කලාපදේේ (මාර්ග මධයදේේ සිට රී.මි 8.5 දේදපසට) 

අංක 7.8.5 දැක්දේවන අධිදේේී  මාර්ග ට අදාළ සැලසුම් දේරගුලාසි බලාත්මක දේේ. 
 

4) නගර මධය ට හා හදුනාගත් ස්ථාන දේවත ඇතුගල දර්යන  විම සඳහා හුනනාගත් ප්රදේශය න්වල 

දේගාඩනැගිලි  ඉදිරීරිම් සිති ම් අංක 7.4 හි උස සිමා රීමම් සැලැස්මට අනුකූලවි  යුතුයි.   

5) සි ළුම කලාප න්හි  අදාළ කලාපදේේ දේවනත් විධිවිධාන වලට  ටත්ව දේන්වාසික කටයුතු සඳහා 

අවසර දේදනු ලැදේබ්.  

6) දේන්වාසික කලාප තුළ අන්තරාදා ක කර්මාන්ත හා අන්තරාදා ක ගබඩා භාවිත සඳහා අවසර දේදනු 

දේනාලැදේබ්.  (ඇමුණුම 6)  

7) විසල් කුරුණෑගල මළ අපවහන පශධති  මඟින්  ආවරණ  වන ප්රදේශයදේේ සි ලු ඉදිරීමම් 

මළාපවහන පශධති ට සම්බන්ධ කල යුතු .  

8) දැනට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේේ කළමනාකරණ මණ්ඩල අනුමත කර ඇති වයාපිති ෙදේලසම 

ක්රි ාත්මක වනු ඇත.  

9) දේගාඩනැගිලි දේර්ඛාදේවන් ඔබ්බට දේගාඩනැගිල්දේල් රීසිදු දේකාටසක් ෙනම්, කැන්ිලිවර, හිරාවරණ 

, සඳලුතල , අගුව දේහෝ දේවන  ම් දේකාටසක් වයාප්ත ත දේනාවි  යුතු .  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     2   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  
 
 

10) දේගාඩනැගිලි ඉදිරීමදේම්දී  ෙම දේගාඩනැගිල්දේල් වර්ග ප්රමාණ ට අනුව ප්රමාණවත් රථ වාහන නතර 

රීමදේම් පහසුකම් පරිශ්ර  තුලම සැපයි  යුතු අතර, දේගාඩනැගිලි සිමාව තුල රථවාහන නතර රීමම 

සදහා අවසර ලබා දේනාදේශ.  
 

11) පුරා විදයා   දේදපාර්තදේම්න්තුව විසින් කුරුණෑගල නාගරික  බල ප්රදේශය  තුල ආරක්ෂිත ස්මාරක 

දේලස ලි ාපදිංචි කර ඇති ස්ථාන , සංරක්ෂණ  කර ඇති ස්ථාන, කැණිම් කර ඇති ස්ථාන හා 

සංරක්ෂණ  රීරිමට දේ ෝජනා කර ඇති ස්ථාන තුල රීසිදු දේවනස් රීරිමක් දේහෝ අලුත් වැිය ාවක් ෙම 

දේදපාර්තදේම්න්තුදේේ නිර්දේශය  දේනාලබා සිදු දේනාකල යුතුයි.  
 

12) සි ලුම කලාප තුල ආගමික ස්ථාන ඉදිරීමදේම්දී අදාළ ආගමික කටයුතු අමාතයාංයදේේ අනුමැති  

ලබා ගත යුතු . 
 

13) පළාත් පාලන ආ තන  සතු ඇළ මාර්ග , වාරි මාර්ග දේදපාර්තදේම්න්තුව සතු ඇළ මාර්ග හා 

දේගාවිජන දේස්වා දේදපාර්තදේම්න්තුව සතු ඇළ මාර්ග  සඳහා අදාළ ආ තනවල නිර්දේශය න් මත 

දේගාඩනැගිලි සීමාවන් තැබි  යුතු . 
 

14) ජල තීර න්ට ජල මාර්ගවලට සම්බන්ධවන දේගාඩබිම් ඉදේමහි පැළ ඉනිවැට  කම්බිවැට දේහෝ මායිම් 

තාප්ත ප ඉදිකරන්දේන් නම් ජල  බැස  ා හැරී පරදි කවුළු තබා ඉදිරීමමට අවසර දේදනු ලැදේබ්. 
 

15) උෂ්ණත්ව පාලන  සඳහා ඇතුගල ආශ්රිතව උෂ්ණත්ව  පාලන  සඳහා තට්ු 14කට වැිය 

දේගාඩනැගිලි සඳහා වහල  (Roof slab) හරිත ආවරණ තැබි  යුතු .   
 

16) විසල් කුරුණෑගල මලාපවහන පශධති  බලාත්මක දේනාවන ප්රදේශය න්හි පහත් බිම් වල ඉදිරීමම් 

වලදි තාක්ෂණ උපදේදස් මත පුතික වළ ඉදිකළ යුතු .  

 

17) ළදරු පාසල්, ප්රාථමික පාසල් හා දිවා සුකුකුම් මධයස්ථාන සඳහා බිම් කට්ි ආවරණ  51%ක් වි  

යුතු අතර, රථ වාහන නැවැත්ීදේම් පහසුකම් පරිශ්ර  තුලම සැපයි  යුතු .  

18) සි ලුම කලාපවල දේන්වාසික දේනාවන වාණිජ සංවර්ධන න් සඳහා අවම ප්රදේේය මාර්ග පළල මිටර් 

16ක් වි  යුතු . 
 

19) සි ලුම කලාප වල වර්ග මීටර් 011ට වැිය දේන්වාසික දේනාවන සංවර්ධන න් සඳහා අවම ප්රදේේය 

මාර්ගදේේ පළල මීටර් 9ක් වි  යුතු . 
 

20) මිට අමතරව අධි උස දේගාඩනැගිලි සඳහා හරිත සංකල්ප  , විදුලි  පිරිමැසිදේම් සංකල්ප  හා 0116 

අංක 18 දරණ ආබාධ සහිත තැනැත්තන් පිළිබඳ (ප්රදේේය) නිදේ ෝග වල විධිවිධාන වලට අනුකූලව 

දේගාඩනැඟිල්ල සඳහා අදාල පහසුකම් සැපයි  යුතු . 

21) කර්මාන්ත යාලා සඳහා අනුමැති  ලබාදීදේම්දි අදාළ අදේනකුත් ආ තන න්දේේ නිර්දේශය න් 

ලබාගත යුතු . (පරිසර අධිකාරි , කර්මාන්ත දේස්වා මණ්ඩල , ආදේ ෝජන මණ්ඩල ) 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     3   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  
 
 

22) දේමහි දැක්දේවන දේරගුලාසි වලින් ආවරණ  දේනාවන්නාවූ  ම් කරුණක්දේේ නම්, ෙම කාරණ  

සඳහා 1986.03.10 හා අංක: 392/9 දරණ ශ්රී  ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදි ජන රජදේේ අතිවිදේය්ෂ 

ගැසට් පත්රදේේ විධිවිධාන අදාළදේේ.  
 

දේමම නිදේ ෝග න්ට අමතරව මධයම ආණ්ඩුවව විසින් කාීනන අවයයතාව  මත නිකුත් කරන නීති හා 

දේරගුලාසිවලට  ටත් දේේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     4   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  
 
 

7.1.2  කලාපිකෙණ සැලැස්ම   

කුරුණෑගල නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශයදේේ පරිසර සංදේේදී විය්දේල්ෂණ  (Environmental Sensitivity 

Analysis  ) දේන්වාසික කලාප සඳහා දේ ෝගයතා ූමමි විය්දේල්ෂණ   (Suitability Analysis for residence ) 

හා අනාගත සංවර්ධන විභවතාවන් සහිත ප්රදේශය හුනනාගැනීදේම් වි්රහ   (Potential  Analysis )  න 

විය්දේල්ෂණ න් ෙරීදේනක උපරිපතන  (Overlap) කරමින් ලබාගත් ප්රතිලල ට අනුව 0131 කුරුණෑගල 

නගර සංවර්ධන සැලැස්දේම් කලාපිකරණ සැලැස්ම දේකදේස් වි  යුතු ද  න්න සැලසුම් කරන ලදී.  

ඒ අනුව  වර්ෂ 0131 වන විට කුරුණෑගල නගර  ප්රධාන කලාප 15ක්  ටදේත් සංවර්ධන  රීරිමට දේ ෝජිත . 

ෙදේමන්ම කුරුණෑගල නගරදේේ ප්රධානම කලාප  වන  අධි නාගරික කලාප  (කුරුණෑගල මහ නගර සභාව 

නිදේ ෝජන  වන අධි ඝනත්ව කලාප ) උප කලාප 13  ටදේත් සංවර්ධන  රීරිමට දේ ෝජිත .  

කුරුණෑගල නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය  සඳහා සිති ම් අංක 7.8 දරණ කලාීකකරණ සැලැස්දේම් පහත 

සඳහන් කලාප බලාත්මක දේේ.  

කලාප අංක  18 - අධි නාගරික  කලාප   - High Urban Cluster   

කලාප අංක 10 - අර්ධ නාගරික  කලාප  - Semi Urban Cluster  

කලාප අංක 13 - අඩුව නාගරික කලාප   - Low Urban Cluster    

කලාප අංක 14 - අඩුව ඝනත්ව බාහිර කලාප  - Peripheral Low density  Cluster   

කලාප අංක 15- පර් න්ත නාගරික කලාප   - Hinterland Urban Cluster   

 

අධි නාගරික කලාප  සිති ම් අංක 7.0 දරණ උප කලාප සිති ම අනුව පහත පරිදි උප කලාප 13ක්  ටදේත් 

බලාත්මක  දේේ.  

 

18. අධි නාගරික  කලාප  
 කලාප අංක 8.8 - අධි නාගරික කලාප උප කලාප 18 (නගර මධයම) 
 කලාප අංක 8.0 - අධි නාගරික කලාප උප කලාප 10 (වැව දේපෝෂක ප්රදේශය ) 
 කලාප අංක 8.3 - අධි නාගරික කලාප උප කලාප 13  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     5   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  
 
 

සිතියම් අංක 7.1   කළාපිකෙණ සැලැස්ම 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     6   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  
 
 

සිතයිම් අංක 7.2  අධි නාගරික කලාපරේ උප  කලාප සිතියම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     7   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  
 
 

7.1.3 අනුමත උස සීමාව  

 

7.1.3.1   ඇතුගල දර්ශනය වීම සඳහා මහල් සීමා කිරිරම් සැලැස්ම 

 

 නගර මධය ට හා පහත සිති දේම් දැක්දේවන හුනනාගත් ස්ථාන දේවත ඇතුගල දර්යන  විම සඳහා 

උස සිමා රීරිදේම් සැලැසම් හුනනාදේගන ඇත. ඒ අනුව ෙම ප්රදේශයවල දේගාඩනැගිලි ඉදිරීමම්වලදී සිති ම් 

අංක 7.4 දක්වා ඇති සැලැස්මට අනුව මහල් සීමා රීමම්වලට  ටත්ව  බලාත්මක දේේ.  

සිතියම් අංක 7.3 ඇතුගල දර්ශණය විම සඳහා හඳුනාගත් ස්ථාන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආපිදේකෝ ආ තන  අසල 

මලි දේශව පිරිමි විදුහල අසල 

ඔරදේලෝසු කණුව අසල  

දේවලදේගදර හා 

 මාලිගාපිි  ඉදිරිපිට  

ඉම්පිරි ල් ඉදිරිපිට 

  

ඇත්කද විහාර  ඉදිරිපිට 

  

දේ ෝජිත විකල්ප මාර්ග  විල්බාව 

සිට උඩවල්දේපාල දක්වා 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     8   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  
 
 

සිතියම් අංක 7.4  ඇතුගල දර්ශනය විම සඳහා මහල් සිමා කිරිරම් සැලැස්ම  

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     9   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

7.1.4 කලාප, කලාප රෙගුලාසි හා කලාප සංගුණක  

7.1.4.1 කලාප 01 සඳහා රෙගුලාසි 

7.1.4.1 අ. කලාප 01හි උප කලාප 01ට අදාළ රෙගුලාසි 

වගු අංක 7.1 කලාප 01 - උප කලාප 01ට අදාළ රෙගුලාසි 

 

 

 

 අනුමත භාවිතයන් රවනත්  කරුණු 
18 පදිංචි  සඳහා වන නිවාස   

10 රසා නාගාර දේස්වා  

13 ඔසුසැල්  

14 විත්ති  කාර් ාල  

15 බැංකු, මුලය ආ තන   

16 ATM මධයස්ථාන  

17 දේකාණ්ඩා කැීකම්/රූපලාවනය ආ තන  

කලාප  අංකය 1.1 
සංවර්ධන කලාපය අධි නාගරික කලාපය - උප කලාප 01 (නගෙ මධය) 

කලාප අර්ථකථන  

මාර්ග මංසන්ධි  හා බස්නැවතුම්දේපාල මුල්කරදේගන නගරදේේ විකායන  
ආරම්භ වූ සථ්ාන  වයදේ න් අධි නාගරික කලාපදේේ, උප කලාප 18 
හැඳින්වි  හැක. අවස්ථා රීහිප කදී මාර්ග පුළුල් රීරිමත් සමඟ ඉඩම් 
කැබලිවල  ප්රමාණ  පර්. 16ට වඩා අඩුව ී ඇත. ඒදේමන්ම ඉඩම් කට්ි වල 
මුහුණත පළලද අිය 01ට වඩා අඩුව ී ඇත.  තවද  රථවාහන නැවතුම් 
සැපයිමට දේනාහැරීව සිමිත ඉඩකඩක සංවර්ධන  වු විදේය්ෂිත කලාප රී. 
දේමම කලාපදේේ අනනයතාව  කුකගනිමින් වාහන තදබද  දැිය වන භාවිත 
පාලන  කරමින් දදනික සංසරණ ජනගහන  සඳහා අතවයය දේස්වා හා 
පහසුකම් සප න වාණිජ කලාප ක් බවට පත් රීමම. 

මායිම (ූම ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 14 පරිදි දේේ. 
කලාප සංගුණක  3.35 
අනුමත උස  සීමාව උපරිම මීටර් 80 (මහල් 4) 

අනුමත බිම් කට්ි 
ආවරණ  

 1% 

කලාප ට අදාළ දේපාදු 
නි මතා 
 

 

 

 පවතින (දේමම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම බලාත්මක ීමට දේපර ) 
ඉඩම් කට්ිවල සංවර්ධන කටයුතු ඒ අකාරදේ න් සංවර්ධන  රීරිමට 
අවසර ලබාදීමටත් නව ඉඩම් කට්ිවල අවම  ූමමි ප්රමාණ  පර්චසස ්
6ක් හා මුහුණත පළල මිටර් 16ක් වි  යුතු . 

 උපරිම උස මීටර් 80 
 රථවාහන නැවතුම් සැපයිමට දේනාහැරී අවස්ථාවලදී නගර සභාවට 

ඊට අදාල දේස්වා ගාස්තු දේගවි  යුතු . 
 ඇතුගල දර්යන  ීදේම් උස සීමා රීමදේම් සැලැස්මට අනුකූල වි  

යුතුයි. 
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1  යමර සුවතා මධයසථ්ාන  

19 සිල්ලර භාණ්ඩ අදේලවිසැල්   

81 මත්පැල් අදේලවිසැල  

88 දේගාඩනැගිලි ද්රවය ප්රදර්යනාගාර  

80 දේබ්කරි  

83 ආපන යාලා  

84 නාගරික දේහෝටල්  

85 දේපාදු රථගාල්  

86 අත්කම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන/ගිහසථ් කර්මාන්ත 

(පරිසර ට හානි දා ක දේනාවන) 

 

87 උදයාන   

8  විවිත ප්රදේශය  

89 ූමදර්යන ප්රදේශය   

 

අනු අංක  අනුමත රනාවන භාවිතයන් 
18 තට්ු නිවාස 
10 බශධ නිවාස 

13 දේන්වාසිකාගාර 
14 නිවාස සංකීර්ණ  

15 රජදේේ දේරෝහල් 

16 පුශගලික දේරෝහල් 
17 දවදය  උපදේශයණ දේස්වා මධයස්ථාන 

1  දවය මධයස්ථාන 

19 සම්භාහන මධයසථ්ාන 
81 රජදේේ හා අර්ධ රජදේේ පාසල් 

88 ජාතයන්තර පාසල් 

80 රජදේේ දේපෞශගලික විය්ව විදයාල 

83 කාර්මික පාසල්/විත්ති  පුහුණු ආ තන 
84 ළදරු පාසැල් 

85 තිතියික අධයාපන පාාමාලාවන් පැවැත්දේවන ආ තන 

86 ආගමික ඉදේගනුම් මධයස්ථාන 
87 දේපෞශගලික උපකාර පන්ති 

8  රජදේේ කාර් ාල 

89 රජදේේ කාර් ාල සංරීර්ණ 
01 ක්රිඩා මධයස්ථාන 

08 ෙළිමහන් රංග යාලා  

00 ප්රජා යාලා/ සංස්කිතික මධයස්ථාන 
03 පුස්තකාල 

04 දිවා සුකුකුම් මධයසථ්ාන 

05 වැියහිි/ළමා නිවාස 

06 සිනමා යාලා 
07 ආගමික මධයස්ථාන 

0  දේතාඟ භාණ්ඩ 

09 අංශික දේවළඳසැල් 
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31 මාළු අදේලවි සැල් 

38 මස් අදේලවි සැල් (සැකසුම් කරන ලද මස් පමණී) 

30 දේගාඩනැගිලි ද්රවය අදේලවි සැල් වැලි,මැටල්,සිදේමන්ති,කම්බි,නල  නාදි  ද්රවය  
33 අදේනකුත් දේගාඩනැගිලි ද්රවය  

34 ගබඩා/ගුදම් 

35 ඉන්ධන පිරවුම්හල් 
36 ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සදහා පිරවුම් හල්) 

37 වාහන අමතර දේකාටස් අදේලවිසැල් බඳ දේකාටස් (Body Parts ) 
3  ීන භාණ්ඩ අදේලවිසැල් 

39 සංචසාරක දේහෝටල් 

41 නිවාඩුව නිදේක්තන 
48 උත්සව යාලා 

40 ලැඟුම්හල් 

43 රථවාහන අදේලවි ස්ථාන  
44 රථ වාහන අළුත්වැිය ා ස්ථාන (ගරාජ්) 

45 වාහන දේස්වා මධයස්ථාන (Service Center ) 
46 වාහන දේස්දුම් ස්ථාන 

47 දේගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආ තන (ගදේඩාල් නිමවුම්) 

4  කර්මාන්ත යාලා 
49 ළමා උදයාන  
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7.1.4.1.ආ කලාප 01 උප කලාප 02ට අදාළ රෙගුලාසි 

වගු අංක 7.2 කලාප 01 - උප කලාප 02ට අදාළ රෙගුලාසි 

කලාප  අංක  8.0 
සංවර්ධන කලාපය අධි නාගරික කලාපය  උප කලාප 02 (වැව රපෝෂක ප්රරශශය) 

කලාප අර්ථකථන  

නගරදේේ ඇති දර්යණී  හා නිය්කලංක පරිසර පශධති  වැව දේපෝෂක ප්රදේශය ට 
අ ත් . දේමහි ඇති සුන්දරත්ව  හා පාරිසරික සමබරතාව  ආරක ්ෂා කර 
ගනිමින් ඊට අනුයංගික සංවර්ධන ක් දේමම ප්රදේශය  තුල ක්රි ාත්මක කරන 
අතර, ඒමගින් වැව දේපෝෂක කලාප  ආරක්ෂා කර ගනිමින් ප්රදේශයදේේ පවතින 
නිස්කලංක පරිසර , ූම දර්යන ,  හරිත ප්රදේශය කුක ගනිමින්  විදේේක හා විදේනෝද  
පහසුකම් සඳහා අවයය  ිතල පහසුකම් සප න මිශ්ර සංවර්ධන කලාප ක්  
බවට පත් රීමම. 

මායිම (ූම ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 14 පරිදි දේේ. 

කලාප සංගුණක  3.35 
අනුමත උස  සීමාව - 

අනුමත බිම් කට්ි 
ආවරණ  

51% 

කලාප ට අදාළ දේපාදු 
නි මතා 
 

 අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්චසස් 85 
 දේමම කලාපදේේ සි ලුම සංවර්ධන න් විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන 

හා සනීපාරක්ෂක වයාපිතිදේේ මලාප්රවාහන පශධති ට සම්බන්ධ වි  
යුතුයි. 

 

 අනුමත භාවිතයන් රවනත්  කරුණු 
18 පදිංචි  සඳහා වන නිවාස  
10 තට්ු නිවාස  
13 බශධ නිවාස  
14 දේන්වාසිකාගාර  
15 නිවාස සංකීර් ණ  
16 පුශගීනක දේරෝහල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්.  1 

17 දවදය  උපදේශයණ දේස්වා මධයස්ථාන අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 41 

1  රාසා නාගාර දේස්වා  
19 ඔසු සැල්  
81 දවදය මධයස්ථාන  
88 සම්භාහන මධයසථ්ාන  
80 ළදරු පාසැල්  
83 රජදේේ කාර් ාල  
84 විත්ති  කාර් ාල  
85 බැංකු, මුලය ආ තන  
86 ATM මධයස්ථාන  
87 ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගිහසථ්,  
8  ෙළිමහන් රංග යාලා  
89 ප්රජා යාලා/ සංස්කිතික මධයස්ථාන  
01 පුස්තකාල  
08 දිවා සුකුකුම් මධයසථ්ාන  
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00 වැියහිි නිවාස/ ළමා නිවාස   
03 දේකාණ්ඩ කැීකම්/ රූපලාවනය  ආ තන  
04 සිනමා යාලා  
05 යමර සුවතා මධයසථ්ාන  
06 සිල්ලර භාණ්ඩ අදේලවි සැල්  
07 මත්පැන් අදේලවි සැල්  
0  සංචසාරක දේහෝටල්  
09 අපන යාලා  
31 නිවාඩුව නිදේක්තන  
38 උත්සව යාලා  
30 නාගරික දේහෝටල්  
33 ලැගුම් හල්  
34 දේපාදු රථ ගාල්  
35 අත්කම් භාණ්ඩ  නිෂ්පාදන/ගිහසථ් කර් මාන්ත 

(පරිසර ට හානිදා ක දේනාවන) 
 

36 ළමා උදයාන  
37 උදයාන  
3  විවිත ප්රදේශය  
39 ූම දර් යන ප්රදේශය  

 

අනු අංක  අනුමත රනාවන භාවිතයන් 
18 රජදේේ  දේරෝහල් 
10 රජදේේ  පාසැල් 

13 අර් ධ රජදේේ පාසැල් 
14 ජාතයන්තර පාසැල් 

15 රජදේේ/ දේපාශගලික විය්ව විදයාල 

16 කාර් මික පාසැල්/විත්ති  පුහුණු ආ තන 
17 තිතියික අධයාපන පාාමාලාවන් පැවැත්දේවන ආ තන 

1  ආගමික ඉදේගනුම් මධයස්ථාන 

19 දේපෞශගලික උපකාර පන්ති 
81 රජදේේ කාර්  ාල සංකීර්ණ 

88 ආගමික මධයස්ථාන 

80 දේතාඟ භාණ්ඩ අදේලවි සැල් 

83 අංශික  දේවළඳ සැල් 
84 මාළු අදේලවි සැල් 

85 මස් අදේලවි සැල් (සැකසුම්  කරන ලද මස් පමණි.) 

86 දේගාඩනැගිලි ද්රවය අදේලවි සැල්  i.වැලි, මැටල්, සිදේමන්ති, කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 
87 ii. අදේනකුත් දේගාඩනැගිලි ද්රවය 

8  ගබඩා/ගුදම් 

89 ඉන්ධන පිරවුම් හල් 
01 ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහා පිරවුම් හල්) 

08 වාහන අමතර දේකාටස් අදේලවි සැල්  i. බඳ දේකාටස් (Body Parts) 

00 ii. අදේනකුත් අමතර දේකාටස් 
03 ීන භාණ්ඩ අදේලවි සැල් 

04 රථ වාහන අදේලවි ස්ථාන 

05 රථ වාහන අළුත්වැිය ා ස්ථාන (ගරාජ්) 
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06 වාහන දේස්වා මධයස්ථාන (Service Centers) 

07 වාහන දේස්දුම් ස්ථාන 

0  දේගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආ තන (ගදේඩාල් නිමවුම්) 
09 කර්මාන්ත යාලා 
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7.1.4.1. ආ කලාප 01 උප කලාප 03ට අදාළ රෙගුලාසි 
 
වගු අංක 7.3   කලාප 01 - උප කලාප 03 ට අදාළ රෙගුලාසි 
 

කලාප  අංකය 1.3 

සංවර්ධන කලාපය අධි නාගරික කලාපය  උප කලාප 03 

සංවර්ධන කලාප  

 න්තම්පලාව, මල්කඩුවවාව, වැහැර ,ගැට්ුවාන, මුත්දේතට්ුගල සහ මල්ලවපිි   න  
උප නාගරික මධයස්ථාන  ෙකාබශධ වූ අධි ක්රි ාකාරි  කාර්  න් ස්ථානගත වූ ප්රදේශය  
කලාප අංක 18හි උප කලාප 13ක  වයදේ න් හැඳින්දේේ. දේමම කලාප   වාණිජ, මුලය , 
දේන්වාසික , රාජය ආ තන, හා දේවනත් දේස්වා සප න ආ තනවලින් සමන්විත අධි 
ඝනත්ව ප්රදේශය රී.  පවතින නාගරික ක්රි ාකාරකම් ප්රයස්ථ මට්ටමට සංවර්ධන  දේකාට 
ජාතික හා කලාපි  වයදේ න් ආර්ිකම  කාර් ක්ෂම කලාප  බවට පත් රීමම. 

මායිම (ූම ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 14 පරිදි දේේ. 
කලාප සංගුණක  3.35 
අනුමත උස  සීමාව - 
අනුමත බිම් කට්ි 
ආවරණ  

දේන්වාසික -66% , වාණිජ - 1% 

කලාප ට අදාළ දේපාදු 
නි මතා 

 අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 6 
 ඇතුගල දර්යන  ීදේම් උස සීමා රීමදේම් සැලැසම්ට අනුකූල වි  යුතුයි. 

 

 අනුමත භාවිතයන් රවනත්  කරුණු 
18 පදිංචි  සඳහා වන නිවාස  
10 තට්ු නිවාස  
13 බශධ නිවාස  
14 දේන්වාසිකාගාර  
15 නිවාස සංකීර්ණ   
16 රජදේේ දේරෝහල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 

17 පුශගලික දේරෝහල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්.  1 
1  දවදය  උපදේශයණ දේස්වා මධයස්ථාන අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 41 
19 රසා නාගාර දේස්වා  
81 ඔසු සැල්  
88 දවය මධයස්ථාන  
80 සම්භාහන මධයසථ්ාන  
83 අර්ධ රජදේේ පාසල්, රජදේේ පාසල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 

84 ජාතයන්තර පාසල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 
85 රජදේේ / දේපෞශගලික විය්ව විදයාල අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 
86 කාර්මික පාසල්/විත්ති  පුහුණු ආ තන අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 
87 ළදරු පාසැල්  
8  තිතියික අධයාපන පාාමාලාවන් පැවැත්දේවන 

ආ තන 
 

89 ආගමික ඉදේගනුම් මධයස්ථාන  
01 දේපෞශගලික උපකාර පන්ති  
08 රජදේේ කාර් ාල  
00 රජදේේ කාර් ාල සංරීර්ණ  
03 විත්ති  කාර් ාල  
04 බැංකු මුලය ආ තන  
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05 ATM මධයසථ්ාන   
06 ක්රිඩා මධයස්ථාන (ගිහස්ථ) අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්.  1 
07 ෙළිමහන් රංග යාලා  අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 
0  ප්රජා යාලා/ සංස්කිතික මධයස්ථාන  
09 පුස්තකාල  
31 දිවා සුකුකුම් මධයසථ්ාන  
38 වැියහිි/ළමා නිවාස  
30 දේකාණ්ඩා කැපිම්/රූපලාවනය ආ තන  
33 සිනමා යාලා  
34 යමර සුවතා මධයසථ්ාන  
35 සිල්ලර භාණ්ඩ අදේලවිසැල්   
36 දේතාඟ භාණ්ඩ අදේලවිසැල්  
37 අංශික දේවළඳසැල්  
3  මාළු අදේලවි සැල්  
39 මස් අදේලවි සැල් (සැකසුම් කරන ලද මස් පමණී)  
41 දේගාඩනැගිලි අදේලවි සැල් 

වැලි,මැටල්,සිදේමන්ති,කම්බි,නල සහිත ද්රවය  
 

48 අදේනකුත් දේගාඩනැගිලි ද්රවය   
40 මත්පැන් අදේලවිසැල්  
43 ගබඩා/ගුදම් දේගබිම් ප්රමාණ  ව.මි 011ට වැිය ගබඩා සඳහා 

අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 41 හා ප්රදේේය මාර්ගදේේ 
පළල මිටර් 9 

44 දේබ්කරි  
45 ඉන්ධන පිරවුම් හල්  
46 ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහා පිරවුම් හල්)  
47 වාහන අමතර දේකාටස් අදේලවි සැල්  i. බඳ 

දේකාටස් (Body Parts) 
 

4  ීන භාණ්ඩ අදේලවි සැල්  
49 සංචසාරක දේහෝටල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්.  1 
51 අපන යාලා  
58 නිවාඩුව නිදේක්තන  
50 

උත්සව යාලා 
අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 41 ප්රදේේය මාර්ගදේේ 
පළල මිටර් 17 

53 නාගරික දේහෝටල්  
54 ලැගුම් හල්  
55 රථ වාහන අදේලවි ස්ථාන  
56 රථ වාහන අළුත්වැිය ා ස්ථාන (ගරාජ්)  
57 වාහන දේස්වා මධයස්ථාන (Service Centers)  
5  වාහන දේස්දුම් ස්ථාන  
59 දේපාදු රථ ගාල්  
61 අත්කම් භාණ්ඩ  නිෂ්පාදන/ගිහසථ් කර් මාන්ත 

(පරිසර ට හානිදා ක දේනාවන) 
 

68 දේගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුම් ආ තන (ගදේඩාල් 
නිමවුම්) 

 

60 කර්මාන්ත යාලා අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්.  1 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     17   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

63 ළමා උදයාන  
64 උදයාන  
65 විවිත ප්රදේශය  
66 ූම දර් යන ප්රදේශය  

67 ආගමික මධයස්ථාන  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     18   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

7.1.4.2. කලාප 02 සඳහා රෙගුලාසි  
 
වගු අංක 7.4   කලාප 02  ට අදාළ රෙගුලාසි 

කලාප  අංක  කලාප 10 
සංවර්ධන කලාපය අර්ධ නාගරික කලාපය 

කලාප අර්ථකථන  

නගර  ආසන්නදේේ පිහිි, අපරවූහ පහසුකම් සාදේප්ත ක්ෂව අඩුව, සංවර්ධන  කළ 
හැරී ඉඩම් බහුල, මාර්ග සම්බන්ධතාව  දුර්වල කලාප  දේමම ප්රදේශය ට 
අ ත් . මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිදේේ ප්රධාන මාර්ග සම්බන්ධ කරමින් දේ ෝජිත 
විකල්ප මාර්ග සංවර්ධන  හා අභයන්තර මාර්ග පුළුල් කරමින් අභයන්තර 
ප්රදේශයවලට සංවර්ධන  වයාප්ත ත කර නාගරික ප්රදේශය  පුළුල්කර කුරී ා 
අවස්ථාවන් බිහි කරන අධි  ඝනත්ව  මිශ්ර සංවර්ධන කලාප ක් දේලස සංවර්ධන  
රීමම.  

මායිම (ූම ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 14 පරිදි දේේ. 
කලාප සංගුණක  0.5 
අනුමත උස  සීමාව - 
අනුමත බිම් කට්ි 
ආවරණ  

දේන්වාසික 66%, වාණිජ  1% 

කලාප ට අදාළ දේපාදු 
නි මතා 

 

 අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 81 
 ඇතුගල දර්යන  ීදේම් උස සීමා රීමදේම් සැලැස්මට අනුකූල වි  යුතුයි. 

 

 අනුමත භාවිතයන් රවනත්  කරුණු 
18 පදිංචි  සඳහා වන නිවාස   
10 තට්ු නිවාස  
13 බශධ නිවාස  
14 දේන්වාසිකාගාර  
15 නිවාස සංකීර් ණ  
16 රජදේේ  දේරෝහල් අවම ූමමි  ප්රමාණ  පර්.861 
17 පුශගීනක දේරෝහල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්.  1 

1  දවදය  උපදේශයණ දේස්වා මධයස්ථාන අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 41 

19 රාසා නාගාර දේස්වා  
81 ඔසු සැල්  
88 දවදය මධයස්ථාන  
80 සම්භාහන මධයසථ්ාන  
83 රජදේේ  පාසැල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 
84 අර්ධ රජදේේ පාසැල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 

85 ජාතයන්තර පාසැල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 

86 රජදේේ/ දේපාශගලික විය්ව විදයාල අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 

87 කාර්මික පාසැල්/විත්ති  පුහුණු ආ තන අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්.  1 

8  ළදරු පාසැල්  
89 තිතියික අධයාපන පාාමාලාවන් පැවැත්දේවන ආ තන  
01 ආගමික ඉදේගනුම් මධයස්ථාන  
08 දේපෞශගලික උපකාර පන්ති  
00 රජදේේ කාර් ාල  
03 රජදේේ කාර්  ාල සංකීර් ණ  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     19   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

04 විත්ති  කාර් ාල  
05 බැංකු, මුලය ආ තන  
06 ATM මධයස්ථාන  
07 ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගිහසථ්,  
0  ෙළිමහන් රංග යාලා  
09 ප්රජා යාලා/ සංස්කිතික මධයස්ථාන  
31 පුස්තකාල  
38 දිවා සුකුකුම් මධයසථ්ාන  
30 වැියහිි නිවාස/ළමා නිවාස   
33 දේකාණ්ඩ කැීකම්/ රූපලාවනය  ආ තන  
34 සිනමා යාලා  
35 යමර සුවතා මධයසථ්ාන  
36 ආගමික මධයස්ථාන  
37 සිල්ලර භාණ්ඩ අදේලවි සැල්  
3  දේතාඟ භාණ්ඩ අදේලවි සැල්  
39 අංශික  දේවළඳ සැල්  
41 මාළු අදේලවි සැල්  
48 මස් අදේලවි සැල් (සැකසුම්  කරන ලද මස් පමණි.)  
40 දේගාඩනැගිලි ද්රවය අදේලවි සැල්  i.වැලි, මැටල්, 

සිදේමන්ති, කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 
 

43 ii. අදේනකුත් දේගාඩනැගිලි ද්රවය  
44 මත්පැන් අදේලවි සැල්  
45 ගබඩා/ගුදම්  
46 දේබ්කරි  
47 ඉන්ධන පිරවුම් හල්  
4  ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහා පිරවුම් හල්)  
49 වාහන අමතර දේකාටස් අදේලවි සැල්  i. බඳ දේකාටස් 

(Body Parts) 
 

51 ii. අදේනකුත් අමතර දේකාටස්  
58 ීන භාණ්ඩ අදේලවි සැල්  
50 සංචසාරක දේහෝටල්  
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7.1.4.3 කලාප 03ට අදාළ රෙගුලාසි  
 
වගු අංක 7.5   කලාප 03  ට අදාළ රෙගුලාසි 

කලාප  අංක  කලාප 13 (3i, 3 ii, 3 iii) 

සංවර්ධන කලාපය අඩු නාගරික කලාපය 

කලාප අර්ථකථන  
ආර්ික වැවිලි දේබෝග සහිත වියාල වතු සහ පාරිසරික සමතුලිතතාව  
ආරක්ෂාවිමට ඉවහල් වන ඉඩම් ආරක්ෂා කරමින් අපරවූහ පහසුකම් සප ා මධය 
ඝනත්වදේ න් යුත් මිශ්ර සංවර්ධන කලාප ක් දේලස සංවර්ධන  කරන කලාප කී.  

මායිම (ූම ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 14 පරිදි දේේ. 
කලාප සංගුණක  8.57 
අනුමත උස  සීමාව - 
අනුමත බිම් කට්ි 
ආවරණ  

දේන්වාසික 66% , වාණිජ  1% 

කලාප ට අදාළ දේපාදු 
නි මතා 

 අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 85 
 අක්කර 81ට වැිය ලලදායි වැවිලි දේබෝග සහිත ඉඩම් අනුදේබදුම් 

දේනාකල යුතු .  

 

 අනුමත භාවිතයන් රවනත්  කරුණු 
18 පදිංචි  සඳහා වන නිවාස   
10 තට්ු නිවාස  
13 බශධ නිවාස  
14 දේන්වාසිකාගාර  
15 නිවාස සංකීර් ණ  
16 රජදේේ  දේරෝහල් අවම ූමමි  ප්රමාණ  පර්.861 
17 පුශගීනක දේරෝහල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්.  1 

1  දවදය  උපදේශයණ දේස්වා මධයස්ථාන අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 41 

19 රාසා නාගාර දේස්වා  
81 ඔසු සැල්  
88 දවදය මධයස්ථාන  
80 සම්භාහන මධයසථ්ාන  
83 රජදේේ  පාසැල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 
84 අර්ධ රජදේේ පාසැල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 

85 ජාතයන්තර පාසැල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 

86 රජදේේ/ දේපාශගලික විය්ව විදයාල අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 

87 කාර්මික පාසැල්/විත්ති  පුහුණු ආ තන අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්.  1 
8  ළදරු පාසැල්  
89 තිතියික අධයාපන පාාමාලාවන් පැවැත්දේවන ආ තන  
01 ආගමික ඉදේගනුම් මධයස්ථාන  
08 දේපෞශගලික උපකාර පන්ති  
00 රජදේේ කාර් ාල  
03 රජදේේ කාර්  ාල සංකීර් ණ  
04 විත්ති  කාර් ාල  
05 බැංකු, මුලය ආ තන  
06 ATM මධයස්ථාන  
07 ක්රීඩා මධයස්ථාන  ගිහසථ්,  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     21   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

0  ෙළිමහන් රංග යාලා  
09 ප්රජා යාලා/ සංස්කිතික මධයස්ථාන  
31 පුස්තකාල  
38 දිවා සුකුකුම් මධයසථ්ාන  
30 වැියහිි නිවාස/ළමා නිවාස   
33 දේකාණ්ඩ කැීකම්/ රූපලාවනය  ආ තන  
34 සිනමා යාලා  
35 යමර සුවතා මධයසථ්ාන  
36 ආගමික මධයස්ථාන  
37 සිල්ලර භාණ්ඩ අදේලවි සැල්  
3  දේතාඟ භාණ්ඩ අදේලවි සැල්  
39 අංශික  දේවළඳ සැල්  
41 මාළු අදේලවි සැල්  
48 මස් අදේලවි සැල් (සැකසුම්  කරන ලද මස් පමණි.)  
40 දේගාඩනැගිලි ද්රවය අදේලවි සැල්  i.වැලි, මැටල්, 

සිදේමන්ති, කම්බි,    නල, සහිත ද්රවය. 
 

43 ii. අදේනකුත් දේගාඩනැගිලි ද්රවය  
44 මත්පැන් අදේලවි සැල්  
45 ගබඩා/ගුදම්  
46 දේබ්කරි  
47 ඉන්ධන පිරවුම් හල්  
4  ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහා පිරවුම් හල්)  
49 වාහන අමතර දේකාටස් අදේලවි සැල්  i. බඳ දේකාටස් 

(Body Parts) 
 

51 ii. අදේනකුත් අමතර දේකාටස්  
58 ීන භාණ්ඩ අදේලවි සැල්  
50 සංචසාරක දේහෝටල්  
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7.1.4.4 කලාප 04ට අදාළ රෙගුලාසි  

වගු අංක 7.6  කලාප 04 ට අදාළ රෙගුලාසි  

කලාප  අංක  කලාප 14 (4i, 4ii, 4iii, 4 iv) 
සංවර්ධන කලාපය පර්යන්ත නාගරික කලාපය 

කලාප අර්ථකථන  

කුරුණෑගල අධිනාගරික කලාප ට හා අර්ධ නාගරික කලාප ට බාහිරව පිහිි 
මතව, වැල්ලව, රීරිවවුල, මාස්දේපාත  න ප්රදේශය උප නාගරික  මධයස්ථාන 
දේලස සැලදේකන අතර, ෙම ෙක් ෙක් උප මධයස්ථානවල සිට රී.මි 15ක අර රීන් 
යුත් ප්රදේශයදේ හි දේන්වාසික ජනගහන  සඳහා අවයය දේස්වා සැපයිමට හැරී වන 
අයුරින් සංවර්ධන  රීරිමට අදේප්ත ක්ෂිත කලාප යි.   

මායිම (ූම ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 14 පරිදි දේේ. 
කලාප සංගුණක  0.14 
අනුමත උස  සීමාව - 

අනුමත බිම් කට්ි 
ආවරණ  

දේන්වාසික 66%, වාණිජ  1% 
 

කලාප ට අදාළ දේපාදු 
නි මතා 

 අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 81 
 

 

 

 අනුමත භාවිතයන් රවනත්  කරුණු 
18 පදිංචි  සඳහා වන නිවාස   
10 තට්ු නිවාස  
13 බශධ නිවාස  
14 දේන්වාසිකාගාර  
15 නිවාස සංකීර් ණ  
16 රජදේේ  දේරෝහල් අවම ූමමි  ප්රමාණ  පර්.861 

17 පුශගීනක දේරෝහල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්.  1 
1  දවදය  උපදේශයණ දේස්වා මධයස්ථාන අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 41 

19 රාසා නාගාර දේස්වා  
81 ඔසු සැල්  
88 දවදය මධයස්ථාන  
80 සම්භාහන මධයසථ්ාන  
83 රජදේේ  පාසැල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 

84 අර්ධ රජදේේ පාසැල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 
85 ජාතයන්තර පාසැල් අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 

86 රජදේේ/ දේපාශගලික විය්ව විදයාල අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්. 861 

87 කාර්මික පාසැල්/විත්ති  පුහුණු ආ තන අවම ූමමි ප්රමාණ  පර්.  1 
8  ළදරු පාසැල්  
89 තිතියික අධයාපන පාාමාලාවන් පැවැත්දේවන ආ තන  
01 ආගමික ඉදේගනුම් මධයස්ථාන  
08 දේපෞශගලික උපකාර පන්ති  
00 රජදේේ කාර් ාල  
03 රජදේේ කාර්  ාල සංකීර් ණ  
04 විත්ති  කාර් ාල  
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7.1.5  මධය අධිරගී  මාර්ගය ඇතුළත් කලාපය සඳහා සැලසුම් හා රගාඩනැගිලි රෙගුලාසි 

 

උක්ත කලාප  සඳහා පහත අරමුණු මූලික කරදේගන වගු අංක 7.7  හා දේපාදු දේරගුලාසි  II හි සඳහන්  ූමමි 
පරිහරණ සැලසුම් ක්රි ා පිළිදේවලට අදාල දේරගුලාසි බලාත්මක දේේ. 

 

1. අධිදේේී  මාර්ගදේේ ගමන් ගන්නා රථ වාහන මගින් දේන්වාසික ජන ාට සිදුවි  හැරී අහිතරකර 
පාරිසරික බලපැම් අවම කර ගැනීම හා ෙම ගැටළු වලින් දේතාරව දේමම කළාප  සංවර්ධන  රීමම 
හා පවත්වාදේගන  ාම. 

2. ඉඩම් භාවිතදේේ ප්රයස්ථ මට්ටමකට දේගන ඒම සඳහා කළාීකකරණ සැලැසුම් සකස් රීමම හා 
ක්රි ාත්මක රීමම. 

3. මධයම අධිදේේී  මාර්ගදේේ රථ වාහන ගමනා ගමන ට බාධා දේනාවන දේලස අතුරු මාර්ග වලින් 
පැමිදේණන රථ වාහන හුවමාරු මධයසථ්ාන වලින් ඇතුලු ීමට හා පිටීමට ඉඩ ප්රස්ථා සලසා දීම. 

4. මාර්ග  දේදපස සිදුවියි හැරී දේර්ඛී  වර්ධන (Linear  Development)මධයම අධිදේේී  මාර්ග  
දේදපස සිදුීම වලක්වා ීනම. 
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වගු අංක 7.7  මධය අධිරගී  මාර්ග වයාපිති කලාපරේ  මි පරිහෙණ සැලසුම් ක්රියා පිවෙරවල  

කලාපදේේ සීමාව කලාප  බිම් කට්ි ක 
අවම ප්රමාණ  

දේගාඩනැගිලි උස අනුමත කරනු ලබන භාවිත න්  

මාර්ග  සඳහා අත්පත් කරගත් 
සීමාදේේ සිට  

    

මීටර්  81 සංවර්ධන පාලිත කලාප  පර්චසස් 01 මහල් දේදකක් (මීටර් 

6 ක්)( G + 1) ඊ  යුතු 
අතර, මහල් ෙකකට 
වඩා  වැියවන විට 
දේගබිම් අනුපාත  

(Plot coverage) 51 
% වි  යුතු .  

 සි ළු ඉදිරීරිම් සඳහා අධිදේේී  මාර්ග රක්ෂිතදේේ 
සිට මීටර් 15ක් දක්වා කලාප ක් ඉදිරීමම් වලින් 
දේතාර වික්ෂලතා තීර ක් දේලස පවත්වා ගත 
යුතු . 

 දේන්වාසික දේගාඩනැගිලි සඳහා පමණක් සලකා 
බලනු ලැදේබ්. 

 දැනට පවතින පහත් බිම් සහ කුඹූරු ඉඩම් 
දේගාඩරීමම අවසර දේදනු දේනාලැදේබ්. 

 පවතින ඉඩම් දේකාටස් අංක : 390/9 දරණ ගැසට් 
පත්රදේේ දේරගුලාසිවලට  ටදේත් සංවර්ධන  කර 
ගැනිමට අවසර දේදනු ලැදේබ්. 

මීටර් 81.8  සීමාදේේ සිට මිටර් 31 සංවර්ධන කලාප 8.8 පර්චසස් 81 
(බිම් කට්ි ක් 
මීටර් 81ට අ ත් 
වන කලාපදේ න් 
ආරම්භ ී දේමම 
කලාප  තුලට 
අ ත්වන විට 
බිම් කට්ි ක 
අවම බිම් 

ප්රමාණ  පර්චසස් 
01 ක් වි  යුතු   

 මහල් 10 ක් 
( මීටර් 6) 

 මිශ්ර දේන්වාසික කලාපදේේ අවසර දේදනු ලබන 
භාවිත න් සදහා පමණක් වයාපිති අනුමත 
දේකදේර්.  

 කර්මාන්ත, ගබඩා දේහෝ දුෂය කාරක ජනන  වන  
භාවිත න් සලකා බලනු දේනාලැදේබ්. 

 රක්ෂිත ප්රදේශය, කුඹූරු ඉඩම් හා කිෂිකාර්මික 
භාවිත න් ෙදේලසම පවත්වා දේගන  ායුතු . 

මීටර් 31.8 සීමාදේේ සිට මිටර් 051 සංවර්ධන කලාප 8.0 පර්චසස් 81 නගර සංවර්ධන 
සැලැස්දේම් සදහන් 
කලාීක  නි මතා 
අනුව දේගාඩනැගිලි 
සැලැස්දේම් උස 

 මිශ්ර දේන්වාසික කලාපදේේ  අවසර දේදනු ලබන 
භාවිත න් සදහා පමණක් වයාපිති අනුමත 
දේකදේර්.  

 කර්මාන්ත ගබඩා දේහෝ දුෂය කාරක ජනන  වන 
භාවිත න් සඳහා සලකා බලනු දේනාලැදේබ්. 
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තීරණ  වි  යුතු . ( 
මහල් 4 ක් ( මීටර් 9 
ක් ) දේහෝ ඊට වඩා 
වැිය දේගාඩනැගිලි 
සදහා ජාතික 
දේගාඩනැගිලි 
පර්දේේෂණ 
ආ තනදේ න් ( 

NBRO ) අදාල 

අනුමැති  ලබාගත 
යුතු . අදාල 
නිර්දේශය ලබාගත 
යුතුදේේ) 

 රක්ෂිත ප්රදේශය, කුඹූරු ඉඩම් හා කිෂිකාර්මික 
භාවිත න් ෙදේලසම පවත්වා දේගන  ායුතු . 

මීටර් 051.8  සීමාදේේ සිට මිටර් 8011 
දක්වා 

සංවර්ධන කලාප  0.8  පර්චසස් 81 නගර සංවර්ධන 
සැලැස්දේම් සදහන් 
කලාීක  නි මතා 
අනුව දේගාඩනැගිලි 
සැලසුම් වල උස 
තීරණ  වි  යුතු . 
  

 සංවර්ධන කලාප 8 හි සි ළු භාවිත න් හා අදාළ 
නිර්දේශය සහිත දුයය කාරක දේනාවන කර්මාන්ත 
හා ගබඩා 
 

මීටර් 051.8  සීමාදේේ සිට මිටර් 8511 
දක්වා ( හුවමාරු මධයස්ථානවල 
පමණරී) 

සංවර්ධන කලාප 0.0   පර්චසස් 81 නගර සංවර්ධන 
සැලැස්දේම් සදහන් 
කලාීක  නි මතා 
අනුව දේගාඩනැගිලි 
සැලසුම් වල උස 
තීරණ  වි  යුතු . 
 

 සංවර්ධන කලාප 8 හි සි ළු භාවිත න් හා අදාළ 
නිර්දේශය සහිත වූ  කර්මාන්ත හා ගබඩා 
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රපාදු රෙගුලාසි ii  

 අධිදේේී  මාර්ග  සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරගත් සීමාදේේ  සිට මීටර් 61ක කලාප  තුල ෙම මාර්ග  

දේදපසට මුහුණලා රීසිදු ආකාර ක දැන්ීම් පුවරු ප්රදර්යණ  දේනාකල යුතු . 
 අධිදේේී  මාර්ග  සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරගත් සීමාදේේ සිි මීටර් 051ක් දක්වා කලාප  තුල මතුපිට 

හා  ූමගත කැණීම් සඟඳහා ජාතික දේගාඩනැගිලි පර්දේ ෝෂණ ආ තනදේ න් (NBRO) හා ූම විදයා හා 

පතල් කැණීම් ආ තනදේ න් අදාල නිර්දේශය ලබාගත යුතු . 
  ම් ඉඩමක් පිරීමක් සිදුකරන්දේන් නම් ඒ සඳහා ශ්රි ලංකා ඉඩම් දේගාඩරීමදේම් හා සංවර්ධන  

රීමදේම් සංස්ථාදේවන් අදාල නිර්දේශය ලබාගත යුතු . 
 අධිදේේී  මාර්ග  දේදපස පිහිි  ම් දේගාඩනැගිල්ලක් මගින් අධිදේේී  මාර්ගදේේ  ගමන් කරන 

පුශගලදේ කුදේේ ඇදේසහි ආපාතන   කරන දේකෝණ  කලා 8 දේහා ඊට වැිය සෑම විටම ෙදේලස 

දේගාඩනැගිල්දේලහි දර්යණ  වන බිත්තිවල වර්ණ  සීත වර්ණ න් හා ලා පැහැති හා  ආදේලෝක  

අවදේයෝධන  කරගන්නා වර්ණයන් පමණක් වි  යුතු අතර, දේගාඩැනිගිල අමුද්රවය අදේලෝක  

පරිවර්ථන  දේනාකරන ඒවා වි  යුතු . 
 අධිදේේී  මාර්ග  සඳහා අත්පත් කරගත් සීමාදේේ සිට  රී.මී.ටර් 8.5ක් දක්වා ප්ර  දේශයදේ හි ගව න් 

හා ෙළුවන් වැනි නිදැල්දේල් හැසිදේරන සතුන් දේ ාදාදේගන සිදුකරනු ලබන සත්ත්ව පාලන කටයුතු 

සඳහා අවසර දේදනු දේනාලැදේබ්. 
 සි ගු අනුදේබදුම් අනුමත රීමම සඳහා සලකා බැීනදේම්දී විධිමත් ජල බැසම්ක් සහිත කාණු පශධති ක් 

මිනින්දේදෝරු සැලැස්දේම් සලකුණු කර අදාල අනුදේබදුම් ඉදිරිපත් කර තිබි  යුතු අතර, අනුකූලතා 

සහතික  (COC)ලබාගැනීමට දේපර ෙම කාණු පශධති  දේභෞතිකව ූමමි  තුල සකස ්කළ යුතු . 

 ඉඩම් අනුදේබදුම් රීමදේම්දි අධිදේේගි මාර්ග  දේදසට ප්රදේේයකත්ව  දේනා න දේලස ප්රදේේය මාර්ග 

සකස් කළ යුතු . (රීසිදු විටක අධිදේේී  මාර්ග ට සමාන්තරව ප්රදේේය මාර්ග දේවන් දේනාකල යුතුයි.) 

සටහන 

 ම් ගැටළු අවස්ථාවකදී දේහෝ සැලසුම් කමිුදේවන් තීරණ ක් ගත දේනාහැරී අවස්ථාවකදී නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිදේේ ව ඹ පළාත් කාර් ාලදේ න් හා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේේ අධය් ෂ(බලාත්මක) 

දේගන් විමසා උපදේදස් ලබාගත යුතු . 

 

  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     27   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

7.2 සැලසුම්  සහ රගාඩනැගිලි සංවර්ධන උපාය මාර්ග  
 

2030, කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව ෙම ප්රදේශයදේේ පවතින ඉඩම් හා දේගාඩනැගිලි ඉදිරි 

වර්ෂ න් තුල සංවර්ධන  වි  යුතු ආකාර  දේමහිදී විස්තර දේේ.   

 

මූලික කරුණු 

 

හැඳින්වීම සහ 

ආෙම්භය 

දේමම නිදේ ෝග 1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේේ (සංදේයෝධිත) පනදේත් 

88 (අ) දේකාටදේස්    “ඊ” වගන්ති  සමඟ රී වි  යුතු 897   අංක 48 දරණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරි පනදේත් 08 වන වගන්ති   ටදේත් ........................................        

...............................................................................................මහ නගර සභා/නගර 

සභා/ප්රාදේශය   සභා   න සැලසුම් ප්රදේශය සඳහා මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාතයවර ා විසින් සාදනු ලැූ  නිදේ ෝග දේේ. 

 

 

 

මූලික සැලසුම් 

නිොකෙණය 

සඳහා ඉදිරිපත් 

කිරීම 

I  රකාටස 

 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණය සම්බන්ධ රෙගුලාසි 

 

1. මූලික සැලසුම් නිරාකරණ  අ දුම් රීමම. 

(අ) නීතිදේේ   ෙ වගන්ති   ටදේත් මූලික සැලසුම් නිරාකරණ  සඳහා කරනු ලබන 

සෑම ඉල්ීනමක්ම 8 වන උපදේල්ඛනදේේ සඳහන් “අ”ආකිති පත්ර  මගින් 

අධිකාරි  දේවත ඉදිරිපත් කළයුතු .  දේම  අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත 

දේවබ් අඩවි  ඔස්දේස් අ දුම් කළ හැක.   

        www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපදේල්ඛන ට අනුකූලව දේගවි  යුතු . 

 

මූලික සැලසුම් 

නිෂ්කාශනය 

2. සංවර්ධන දේ ෝජනා සමඟ සවිස්තර සැලසුම්කරණ හා තාක්ෂණික දේතාරතුරු 

සි ල්ල විධිමත්ව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවකදී, ඇගයීම් වාර්තාව ඉදිරිපත් 

කරන දේතක් මූලික සැලසුම් නිෂ්කායන  ලබාදි  හැරී .  අනුමැති  සඳහා අනුරූීක 

7.2.1 මූලික සැලසුම් නිොකෙණය සම්බන්ධ රෙගුලාසි 

 

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


කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     28   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

සවිස්තර දේ ෝජනාව ඇගයීමට ලක්කරන විටදී, අධිකාරි ට  ම් අතිදේර්ක ඉල්ීනමක් 

රීමමට ඇති අයිති ට හානි දේනාවන පරිදි ඉඩම් හිමිකරු දේහෝ ඔහු විසින් බල  

පවරනු ලබන පුශගල කු දේවත දේමම මූලික සැලසුම් නිෂ්කායන  ලබාදේදනු ඇත. 

 

        i.   (අ) සංවර්ධන සැලැස්මක මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ක් ලබාගතයුතු  ැයි 

රී දේවන අවස්ථාවක ෙ  ලබාගත යුතු අතර, අධිකාරි ට හැදේඟන 

ඕනෑම අවස්ථාවක මුලික සැලසුම් නිරාකරණ ක් ලබාගැනීමට නි ම 

කළහැරී . 

(ආ) මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ක වලංගු කාල  ෙක් වසරක් වන අතර, ෙ  

තවත් වසර 0 ක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැරී අතර, වලංගු කාල  අවසන්ීමට 

ප්රථම ඒ සඳහා අ දුම් කළයුතු . ෙහිදී වන දේපරසැරි ගාස්තුව පස්වන 

උපදේල්ඛණදේේ 86  ටදේත් වි  යුතු . ෙම වලංගු කාලසීමාව ඉක්මවා 

දේගාස් ෙ  දීර්ඝ රීමමට අ දුම් කළදේහාත් ඉහත ගාස්තුවට අමතරව ෙම 

මූලික ගාස්තුදේවන් 05% ක දේස්වා ගාස්තුවක් දේගවි  යුතු දේේ.  ම් 

දේහ රීන් මූලික සැලසුම් නිරාකරණදේේ වලංගු කාල  ඉක්ම දේගාස ්

වසරකට වැිය කාල ක් දේගී දේගාස් නැවත අ දුම් කරන්දේන් නම් 

සම්ූර්ණ දේපරසැරි ගාසත්ුව දේගවා නව සැලසුම් නිරාකරණ ක් 

ලබාගත යුත්දේත් . 

 (ඇ)  සංක්ෂිප්ත ත දේ ෝජනාව අනුමත කරනු ලැබීදේමන් පසුව, දේකාන්දේශසි පනවා 

දේහෝ දේනාපනවා ඒ පිළිබඳව අ දුම්කරුට ලිපි ක් මගින් දැනුම් දේදනු 

ලැදේබ්.  ඉන්පසුව ඔහු විසින් වසරක් ඇතුළත සවිස්තර විධිමත් 

දේ ෝජනාවක් සකස් කරගත යුතු .  දේමම කාල  තුළදී අ දුම්කරු ඒ ඒ 

ආ තන හා අදාළ වන්දේන් නම් කරුණු නිරවුල් කරගැනීම සඳහා විවිධ  

නිදේ ෝජයා තන / දේදපාර්තදේම්න්තු සමඟ සම්බන්ධව ක්රි ාකළ යුතු .   

දේමම මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිදේේ වලංගු කාල  වසරරී.  

             (ඈ)    අ දුම්කරු විසින් විධිමත් අනුමැති  සඳහා නීතිදේේ   ෙ වගන්ති  ටදේත් 

නි මිත ආකිති පත්ර  මගින් සවිස්තර දේ ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු .  

දේ ෝජිත සැලසුම්වලට අදාළ නිදේ ෝජයා තනවල තාක්ෂණික අවයයතා 

දේමන්ම අ දුම්කරු දේවත දැනුම්දේදන ලද අදේනක් සැලසුම් අවයයතාද 

අඩංගු වි  යුතු . 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     29   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

 

(ඉ)    මූලික සැලසුම් නිෂ්කායන  මගින් අවසර පත්ර ක් නිදේ ෝජන  දේනාවන 

අතර, ෙමගින් අ දුම්කරුට දේහෝ දේවනත් තැනැත්තකුට කවරාකාරදේේ 

දේහෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් පටන් ගැනීමට දේහෝ කරදේගන  ාමට 

හිමිකමක් දේනාලැබි  යුතු . 

            (ඊ)      මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ක් කළුගල් කැඩීම, පස් කැීකම, පස ්දේසෝදා 

වැලි ගැනීම, දේගාඩ වැලි කැනීම හා ඛනිජ සම්පත් කැනීම සඳහා 

ලබාගැනීදේම්දී පහත සඳහන් ආ තනවල නිර්දේශය ලබාගත යුතු . 

i. ූමවිදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර් ාංය  

ii. මධයම පරිසර අධිකාරි  

iii. අදාළ අදේනකුත් ආ තන 

                       පස් කැීකදේම්දී හා වැලි කැීකදේම්දී ඉඩදේම් මායිම්වල සිට මීටර් 8.5 ක්              

තබා,  911 රීන් දේතාරව ආනති ක් අනුව සිදු කළ යුතු .  

 

 

හරිත 

රගාඩනැගිලි 

සහතිකකෙණය 

සඳහා ලියාපදිංචි 

වීම 

3. රාජය හා අර්ධ රාජය ආ න න්හි දේගාඩනැගිලි සඳහා හරිත දේගාඩනැගිලි සහතික  

අනිවාර්   වන අතර, මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපි  ලබාගන්නා අවස්ථාදේේදී 

හරිත සහතික  ලබාගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේේ ලි ාපදිංචි ීම 

අනිවාර්   දේේ. 
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7.2.2 ඉඩම් අනුරබදුම් කිරීම සම්බන්ධ රෙගුලාසි 

 

 

 

ඉඩම් අනුරබදුම්  

සඳහා සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

II  රකාටස 

ඉඩම් අනුරබදුම් කිරීම සම්බන්ධ රෙගුලාසි 

4. ඉඩම් කැබලි රීමම, ඒකාබශධ රීමම සඳහා අනුමැති  ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් 

ඉදිරිපත් රීමම. 

(අ)  නීතිදේේ   ෙ වගන්ති   ටදේත්  ම් සංවර්ධන කටයුත්තක නිරතීම සඳහා 

සංවර්ධන අවසරපත්ර ක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අ දුම්පතක්ම 8 වන 

උපදේල්ඛනදේේ සඳහන් “ආ” ආකිති පත්ර  මගින් අධිකාරි  දේවත ඉදිරිපත් 

කළයුතු .  දේම  අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත දේවබ් අඩවි  ඔස්දේස් අ දුම් 

කළ හැක.   
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(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපදේල්ඛන ට අනුකූලව දේගවි  යුතු . 

       (ඇ)   ඕනෑම ඉඩම් කැබලි රීමමක් දේහෝ ඒකාබශධ රීමමක් සුදුසුකම්ලත් පුශගල ා 

(ඇමුණුම 3)  විසින් සකස් දේකාට අත්සන් කර තිබි   යුතු .  

    

      (ඈ)  අ දුම්පත ඉඩදේම් දේහෝ ස්ථානදේේ අයිතිකරු විසින් දේහෝ අයිතිකරු විසින් බල  

පවරනු ලැූ   ම් පුශගලදේ කු විසින් අත්සන් කරනු ලැබ තිබ යුතු . 

       (ඉ)   ඉඩම උප දේබදීම දේහෝ කැබලි රීමදේම්දී සැලසුම්වල ලකුණු කරන කාණු සඳහා 

ඉඩම් කට්ි අංක ක් ලබාදි  යුතු අතර, ඉඩදේම් සිට ජල  බැහැර කරන 

මාර්ග  පැහැදිලිව දැක්වි  යුතු .  

        (ඊ)  අළුත් උප දේබදීමක්  ම් සංවර්ධන සථ්ාන ක පවත්නා දේගාඩනැගිල්ලක ඇති 

විවිත ඉඩකඩ, ආදේලෝක , සංවාතන  සහ අදේනක් අවයයතා දේමම නි ම  

 ටදේත් අවයය වන ඒවාට වඩා අඩුව දේකදේරන  ම් මායිමක් ඇති දේනාකළ 

යුතු .    

        (උ)   ෙවැනි ඉඩමක්; 

i. දේහක්: 1.5 ට වඩා වැිය  අවස්ථාවකදී දේහෝ 
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ii. ස්ථානදේේ ස්වභාව  අනුව නගර නිර්මාණ ශිල්ීක උපදේදස් 

ලබාගැනීමට අවයය  ැයි අධිකාරි  තීරණ  කරන්දේන් නම් දේහෝ 

                සුදුසුකම්ලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පි කු විසින් සහතික කරන ලද විනයාස    

සැලැස්මක් සහ වාර්තාවක් මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු .  

        (ඌ)   දේ ෝජිත බිම් කට්ිද, ඒවාදේේ පරිමාණ න්, දිසාව, පළල සහ සි ළු දේ ෝජිත 

ීදිවල මට්ටම්, ෙළිමහන් සථ්ාන සහ දේවනස් දේකාට තැබි  යුතු සහ දේවනත් 

පහසුකම් සඳහා ස්ථානද දේමන්ම සෑම ස්ථාන ක්ම දේ ාදවනු ලබන කාර්  ද 

දේපන්වා දේදමින් 8:8111 ට දේනාඅඩුව පරිමාණ රීන් යුත් සවිස්තරාත්මක බිම් 

දේකාටස් දේවන් රීමදේම් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළ යුතු .  

 

 (ෙ) අනුමැති ට ඉදිරිපත් කරන ඉඩදේම් මිනුම් සැලැස්ම 8:8111  න පරිමාණ ට 

දේනාඅඩුව පරිමාණ රීන් ඇඳ පහත දැක්දේවන කරුණු ඇතුළත් දේකාට සැපයි  

යුතු . 

i. දේගාඩනැගිලි රීසිවක් තිදේබ් නම්  ,ඒවාදේේ දිග ,පළල දැක්දේවන ඉලක්කම් 

දේ ාදා ඉඩදේම් පිහිටීම :  

ii. සැලැස්දේම් පරිමාණ  උතුරු දියාව දැක්දේවන සංදේක්ත ක් සහ  ාබද 

ඉඩම්වල දේහෝ දේගාඩනැගිලිවල වරිපනම් අංක ; 

iii. ඉඩමට ප්රවිෂ්ා වන මාර්ග  ;  

iv. පවත්නා සි ලු කාණු සහ ජල මාර්ග   ;සහ  

v. ඉඩදේම් සදේමෝච්ඡ දේර්ඛා දේහෝ ස්ථානී  මට්ටම් සහ අවයය අවස්ථාවලදී 

ීිදේේ මට්ටම් දේහෝ ඉඩම ඉදිරිපස ීිදේේ මට්ටම් ; 

 

(ඒ) දේ ෝජිත අනුදේබදීම්වල වියාලත්ව  සහ දේ ෝජිත සි ලු ීිවල දිසාව, පළල 

සහ මට්ටම් සහ විවිත ූමමි භාග හා දේවනත් පහසුකම් සඳහා දේවන් රීමමට 

අදහස් කරන ූමමි භාග සහ සෑම ඉඩමක්ම කුමන කාර්  ක් සඳහා භාවිතා 

රීමමට අදහස් කරන්දේන්ද  න්න දේපන්නුම් කරමින් 8:8111  න පරිමාණ ට 

දේනාඅඩුව පරිමාණ රීන් අඳින ලද කට්ි කැඩීදේම් සවිස්තරාත්මක සැලැස්මක් 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබි  යුතු . 

පවතින බිම් 

කට්ටි 

5. පවතින බිම් කට්ි ක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට දේ ෝජිත දේගාඩනැගිල්ල අදේනක් 

නි ම න්ට අනුකූල වන්දේන් නම්, නි මිත තැනුම්දේපාදේළහි වියාලත්ව  හා පළල 

පිළිබඳ අවයයතා ලිහිල් රීමමට අධිකාරි ට පුළුවන. 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     32   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

ඉඩම උප 

රබදීම රහෝ 

කැබලි කිරීම 

6.   (8)  රීසිුන රාජය නිදේ ෝජයා තන ක් දේහෝ දේවනත්  ම් තැනැත්තකු විසින් නීතිදේේ 

  “අ” වන වගන්ති   ටදේත් සාදන ලද සංවර්ධන සැලැස්ම  ටදේත් හා 08 

වන වගන්ති   ටදේත් සාදන ලද සැලසුම්කරණ හා දේගාඩනැගිලි පිළිබඳ 

නි ම න්  ටදේත් සාදන ලද සංවර්ධන මාර්දේගෝපදේශයවලින් බැහැරව රීසිුන 

සංවර්ධන කාර්  ක් කරදේගන  ාම දේහෝ ෙහි නිරතීම දේනාකළ යුතු . 

        (0) (අ)   කිෂිකාර්මික උදයාන වගාව, දේතත් බිම් ප්රදේශය  හා  දේවන ම් භාවිත ක් 

සඳහා දේ ෝජනා කරන ලද ඉඩම් කැබැල්ලක් දේහෝ  බිම් කට්ි ක් ෙබුන 

උප දේබදීමක් සඳහා අදාළ සැලැසම් අධිකාරි  විසින් අනුමත කරනු 

ලැබ ඇත්නම් උප දේබදීමකට දේහෝ භාවිත කට  ටත් කළ හැක. 

               (ආ) ඉඩම් කැබලි රීමමක් දේහෝ උප දේබදීමක් අදහස් කරන ඕනෑම තැනැත්තකු 

ඒ සඳහා 4 වන නි ම න්හි ඇතුළත් අවයයතාව න්ට අනුකූල වන 

අ දුම්පතක් අධිකාරි ට ඉදිරිපත් කළ යුතු . 

        (3)  ඉඩම් කැබලි රීමම දේහෝ උප දේබදීම සඳහා සැලසුම් අනුමත රීමදේම්දී 

අධිකාරි ට අවයය  යි හැදේ  නම්,  සැලසුම් දේවනස් කරන දේමන් අධිකාරි  

අ දුම්කරුවන්දේගන් ඉල්ලා සිි  හැරී .   ඉඩම  උප දේබදීම දේහෝ කැබලි 

කරනු ලැබි  යුත්දේත් අධිකාරිදේේ අනුමැති  දේදනු ලැබීදේමන් පසුව . 

 

         (4)  (අ)  උප දේබදීමකදී රීසිුන ඉඩම් කට්ි ක් මුහුණත පළල මීටර් 6 ට සහ   ගැඹුර 

මීටර් 80 කට වඩා අඩුව දේනාවි  යුතු .  

        (5) උප දේබදීදේම් සැලැස්මක ඇති බිම් කට්ි ක් ෙහි අනුමත කරනු ලැූ  පරමාර්ථ  

හැර අන් පරමාර්ථ ක් සඳහා ප්රාදේ ෝජන ට දේනාගත යුතු . 
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පදිංචිය පිණිස 

වන බිම් කට්ටි 

සඳහා ප්රරගශ 

මාර්ග 

7.  දේමම නි මදේේ (ආ)  (ඇ)  සහ (ඈ)  දේේදවල සඳහන් විධිවිධානවලට අනුව  ම් උප 

දේබදීමක ඇති සෑම බිම් කට්ි ක්ම දැනට පවත්නා දේහෝ දේ ෝජිත ප්රසිශධ ීි කට 

දේහෝ ීිවලට  ාව  පිහිි  යුතු . 

       (අ) i.   ප්රදේේය මාර්ගදේේ අවම පළල අධිකාරි  විසින්  අනුමත කරනු ලැූ  පරිදි වි  

යුතු .  ෙ  කවර අවස්ථාවකවත් මීටර් 3.1 කට දේනාඅඩුවව තිබි  යුතු අතර, 

කාණු හා අදේනකුත් අවයයතාව න් ඉඩදේමන් දේවන්කර ලබාදි  යුතු .  

              ii.   ම් ඉඩම් අනුදේබදුමක් සිදු රීමදේම්දී ෙම ඉඩම් කැබලි සඳහා ප්රදේේය  

සප න ප්රධාන ප්රදේේය මාර්ගදේේ පළල අිය 31 ක් වන අවස්ථාදේේදී ෙම අිය 

31 ප්රධාන ප්රදේේය  මාර්ග  කැබලි සංඛයාව අනුව අිය 01 දක්වා පමණක් 

අඩුව කළ හැරී වුවත්, ෙම අිය 01 ප්රදේේය මාර්ග  පළල තවදුරටත් අඩුව 

රීමමරීන් දේතාරව ඒකාකාම පළලරීන් යුතුව පවත්වාගත යුතු . 

iii. පි ැවි දේකළවරක් සහිත ීි ක දේකළවරට  ාවන සෑම බිම් කට්ි ක්ම 

දේහෝ සංවර්ධන ස්ථාන කටම සංවර්ධන මාර්දේගෝපදේශය ආකිතිදේේ සඳහන්  

පළලට වඩා අඩුව ඉදිරිපසක් තිබි  හැරී .  ෙදේහත් ෙහි ීි දේර්ඛාවට 

ලම්භකව පළලින් මීටර් 3.1 කට දේනාඅඩුව ඉදිරිපසක් තිබි  යුතු . 

 

       (ආ)  පළලින් මීටර් 9.1 කට අඩුව මාර්ග කට  ාව ඇති සංවර්ධන ස්ථාන ක් දේහෝ 

බිම් කට්ි ක් දේමම නි මදේේ   (අ) වන දේේද   ටදේත් නි ම කරනු ලැබ 

ඇති ආකාරදේ න් හැර, පදිංචි  පිණිස දේනාවන පාවිච්චි  සඳහා  ම් 

දේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිරීමම සඳහා ප්රදේ ෝජන ට දේනාගත යුතු .   

 

       (ඇ)  0 වන උපදේල්ඛනදේේ සඳහන් ආකිතිදේේ සප ා ඇති වාසස්ථාන ඒකක 

සංඛයාව    පළමුවන තීරුදේේ සඳහන්  ීිවල ආරම්භ  හා අන්ත   න 

දේදකම ප්රසිශධ  ීි කට සම්බන්ධ වන්දේන් නම් දේදගුණ කළ හැරී .  ෙවැනි 

අවස්ථාවල දේදවන තීරුදේේ සඳහන්  ෙම පාදේර් පළල මීටර් 4.5 කට දේනාඅඩුව 

වන්දේන් නම්, උපරිම දිග දේදගුණ කළ හැරී . 

 

පදිංචිය පිණිස 

රනාවන බිම් 

 . (i) (අ)   පදිංචි  පිණිස දේනාවන පාවිච්චි  අරමුණු කරගත් දේගාඩනැගිලි සඳහා වන 

බිම් කට්ි ෙකක් දේහෝ වැිය ගණනක් සඳහා ඇති ී ි කට 3 වන උපදේල්ඛනදේේ  
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කට්ටි සඳහා 

ප්රරගශ මාර්ග 

ආකිතිදේේ විස්තර කරන පිරිවිතර ට හා අනුකූලීමට  ටත්ව පළලින් මීටර් 

19 කට අඩුව ප්රදේේය මාර්ග කට අවසර දි  හැරී . 

      

      (ආ)  0 වන උපදේල්ඛනදේේ  නි ම  පරිදි වාසස්ථාන නිවසක් සඳහා වන අවම ප්රදේේය 

මාර්ග පළල අවයයතා සම්ූර්ණ කරන අවස්ථාවකදී  ම් තැනැත්දේතකුට අයුතු 

ීකඩා ඇතිවන්දේන්  යි අධිකාරිදේේ මත  වන්දේන් නම්, ප්රදේේය මාර්ගදේේ අවම 

පළල පහත සඳහන් කරුණුවලට   ටත්ව, සැලසුම් කමිුදේේ නිර්දේශය මත අඩුව 

කරනු ලැබි  හැරී .  

i. ප්රදේේය මාර්ග  සඳහා මීටර් 3.1 අවම පළලක් ඇති බවට, 

ii. අළුත් උප දේබදීමක් සම්බන්ධදේ න් දේමම අඩුව රීමම අදාළ දේනාීම. 

iii. ජනපද  අඩුව වි දම් ස්වභාවදේේ ඒවා ීම. 

 

     (ඇ)   ෙවැනි සෑම ීි ක්ම, මීටර් 6.1 කට දේනාඅඩුව පළලක් ඇති ප්රසිශධ ීි කට 

සම්බන්ධවන හා අයිතිකරුට දේපෞශගලික පාරකට මාර්ග අයිති ක් ඇති 

ප්රසිශධ දේහෝ දේපෞශගලික පාරකට සම්බන්ධ වි  යුතු . 

 (ii)  ප්රජා හා විදේනෝද කටයුතු හා දේපාදු ෙළිමහන්  ප්රදේශය දේලස සැලකූ විට, ෙම 

දේවන්කරන ලද  දේපාදු ෙළිමහන්  ප්රදේශයදේ න් උපරිම 41% ක බිම් කැබලි 

ආවරණ ක් සහ මීටර් 5 ක උපරිම උසකට  ටත්ව  ගිහස්ත  ක්රීඩාගාර ක්,  

පිහිනුම් තටාක ක්, ක්රීඩා හා විදේනෝද කටයුතු සඳහා අදාළ වන ඕනෑම භාවිතාවක් 

දේ ාදාගත හැරී දේේ. 

 

හැෙවුම්, වටෙවුම් 

හා විවිත ඉඩකඩ 

9.(8) (අ) මීටර් 9.1 කට අඩුව පළලින් හා දිග මීටර් 31 ට වැිය සෑම ීි කටම විය්කම්භ  

මීටර් 9.1 කට දේනාඅඩුව  වටරවුමක් දේහෝ වඩා දේ ෝගය පරිදි ීිදේේ පි ැවි අග 

සිට අවසන් මීටර් 31 තුළ අධිකාරි ට පිළිගත හැරී දේවනත් ආකාර ක 

වාහන හැරීමට ඉඩක් සැලසි  යුතු . 

 

         (ආ)  පළලින් මීටර් 9 කට දේනාඅඩුව පි ැවි අග පාරකට  ාව පිහිි පදිංචි  පිණිස 

දේනාවන කටයුතුවලදී විය්කම්භ  මීටර් 85 රීන් යුත් හැරවුම් වටරවුමක් දේහෝ 

පිළිගත හැරී දේවනත් ආකාර ක වාහන හැරීමට ඉඩක් සැපයි  යුතු . 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     35   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

ප්රජාා, 

විරනෝදාංශ හා 

එවෙමහන් 

ප්රරයෝජානය 

සඳහා ඉඩකඩ 

රවන් කිරීම 

 

    (0)    උප දේබදීමට භාජන  කළයුතු ඉඩම් දේකාටස දේහෝ සංවර්ධන සථ්ාන    

වියාලත්වදේ න් දේහක්ට ාර් 8.1 ඉක්මවන්දේන් නම්, ීි සහ කාණු අත්හැර 

දැමූ පසු ඉඩදේමන් සි  ට දහ කට දේනාඅඩුව ප්රමාණ ක් පහත දැක්දේවනදේස් 

සුදුසු ස්ථාන න්හි ප්රජා විදේනෝදාංය හා ෙළිමහන්වල ප්රදේ ෝජන  සඳහා 

දේවන් කළ යුතු . 

i. ෙදේස් දේවන් කරන ලද ඉඩකඩ සි ළු ගාස්තුවලින් දේතාරව අධිකාරි  

දේවත පවරනු ලැබි  යුතු . 

 

ii. අධිකාරිදේේ අදහස ්විමසා ෙබුන ඉඩකඩ සංවර්ධන  දේකාට පවත්වාදේගන 

 ාමට පදිංචිකරුවන් දේපාළඹවා සංවර්ධක ා විසින් ක්රමදේේද ක් හා 

මූලය විධිවිධාන සැලසි  යුතු . 

 

iii. ෙදේස් දේවන් කරනු ලබන ඉඩකඩ අනුමත දේනාවන දේවනත් කාර්  කට 

දේ ාදනු ලබන්දේන් නම් නීති   ටදේත් වරදකට වරදකරුවකු වන අතර, 

වරදකරු කරනු ලැබීදේමන් පසුව නීතිදේේ 89 0  අංක 14 දරණ පනදේත් 

0 (8)  වන වගන්ති   ටදේත් දඞුවම් ලැබි  හැරී . 

 

iv. වාණිජ හා කර්මාන්ත සඳහා වන ඉඩම් අනුදේබදුමකදී, අනුදේබදුම් අවම 

ඉඩම් දේකාටස වර්ග මීටර් 0104 (පර්.  1) කට දේනාඅඩුව නම් සහ සි ළුම 

මාර්ගවල පළල මීටර් 19 කට දේනාඅඩුව නම් විවිත ප්රදේශය භාවිත  සඳහා 

ඉඩම්වලින් 81%  ක්  දේවන් රීමමරීන් දේතාරව අනුදේබදීම් කළ හැරී .  

ෙදේතකුදු වුවත් ඕනෑම ඉඩම් දේකාටසක වැියදුරටත් අනුදේබදුම් සිදුවන 

අවස්ථාවලදී සංවර්ධක ා විසින් ; 

 

(i) ෙදේස් අනුදේබදුම් කරන ඉඩදේම් 81% ක ප්රමාණ  දේවන් රීමම දේහෝ, 

 (ii) ෙදේස් අනුදේබදුම් කරන ලද ඉඩදේම් 81% ක ප්රමාණදේේ දේවළඳදේපාල 

විනාකම අදාළ පළාත් පාලන ආ තනදේ හි තැන්පත් රීමම දේහෝ 

 න දේකාන්දේශසි ට  ටත්ව අනුදේබදුම් කළ හැරී . 

v. වාස  සඳහා වූ ඉඩම් අතුරු දේබදීම්වලදී අතුරු දේබදීමක අවම ඉඩම් 

ප්රමාණ  වර්ග මීටර් 8,180 (පර්චසස් 41) කට අඩුව දේනාදේේ නම් සහ ෙක් 

ඉඩම් දේකාටසක ඉදිදේකදේරන නිවාස ඒකක සංඛයාව දේදකකට සීමාවන 

පරිදි සංවර්ධන කාර්   සීමා දේකාට තිදේබ් නම්, ෙළිමහන් ප්රදේශය 
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වයදේ න් පාවිච්චි රීමම සඳහා ඉඩදේම් සි  ට 81 ක ප්රමාණ ක් දේවන් 

දේනාදේකාට, ඒ ඉඩදේම් අතුරු දේබදීම් කළ හැරී නමුත්, ඒ අතුරු දේබදීමවල 

තවදුරටත් අතුරු දේබදීම් කරනු ලබන දේහෝ ෙක් ඉඩම් දේකාටසක නිවාස 

ඒකක දේදකකට වැියදේ න් ඉදිකරනු ලබන දේහෝ අවස්ථාවකදී ෙදේස් 

අතුරු දේබදීම කරනු ලබන දේහෝ සංවර්ධන  කරනු ලබන ඉඩදේම් දේවළඳ 

අගදේ න් සි  ට 81 ක් ඒ සංවර්ධනකරු විසින් අදාළ පළාත් පාලන 

ආ තන  දේවත තැන්පත් කළ යුතු . 

 

vi. අතුරු දේබදීමට දේ ෝජිත ඉඩම, විලක්, දේපාදු ක්රීඩාපිි ක් වැනි දේපාදු 

විවිත ප්රදේශය ක සිට රීදේලෝමීටර් 1.5 ක් තුළ පිහිටා ඇත්තාවූද, ෙම 

විවිත ප්රදේශය  වර්ග මීටර් 4,147 (අක්කර ෙක) කට වඩා වියාලත්ව  

ඇත්තාවූද අවස්ථාවකදී, ෙම ඉඩදේම් ෙළිමහන් ප්රදේශය ක් දේභෞතිකවම 

දේවන් රීමම දේවනුවට,  ෙළිමහන් ප්රදේශය අවයයතාව සඳහා වූ ූමමිභාගදේේ 

දේවළඳ අග  අදාළ පළාත් පාලන ආ තන  දේවත තැන්පත් කළයුතු 

බවට සංවර්ධනකරුට අධිකාරි  විසින් නි ම කරනු ලැබුවදේහාත්,  ඔහු 

විසින් ඒ දේවළඳ අග  ඒ පළාත් පාලන ආ තන  දේවත තැන්පත් 

කළයුතු .  

 

 vii. අනුදේබදීමකදී විවිත ප්රදේශය අවයයතාව  වර්ග මීටර් 311 කට          (පර්. 

80) දේනාවැිය වන්දේන් නම් දේහෝ පළාත් පාලන ආ තන  විසින් නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිදේේ අනුමැති  සහිතව ෙදේස් රීමමට සංවර්ධක ාට 

පළාත් පාලන ආ තන  නි ම කරන්දේන් නම්, දේභෞතික වයදේ න් 

විවිත ප්රදේශය  සප ාදීම දේවනුවට අනුදේබදීම සඳහා අවයය වන විවිත 

ප්රදේශය ඉඩදේම් වර්ග ප්රමාණදේේ දේවළඳපල අග  අදාළ පළාත් පාලන 

ආ තනදේේ තැන්පත් කළ යුතු . 

 

viii. අනවසර ඉඩම්  අනුදේබදුමකදී 81% (සි  ට දහ ) විවිත ප්රදේශය දේවන් 

දේනාරීමම අනුමත දේනාරීමමට දේහ්තුවූ අවස්ථාවකදී ඉඩම් දේකාටදේස් 

81% දේවළඳදේපාල අග  අදාළ පළාත් පාලන ආ තනදේේ තැන්පත් 

රීමම දේහෝ ෙදේස් සංවර්ධන  කරනු ලැූ  දේහෝ අනුදේබදුම් කරනු ලැූ  

ඉඩම් දේකාටසින් 81% ක් දේවන් රීමමට  ටත්ව තනි ඉඩම් දේකාටස් 
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සංවර්ධන  රීමමට දේහෝ තවදුරටත් අනුදේබදුම් රීමමට අවසර දි  

හැරී . 

 

වීථි රකාන් 

ෙවුම් කිරීම 

81.  අධිකාරි  අන් ආකාර රීන් විධාන  කර දේනාමැති නම්, බිම් කට්ි රීමදේම්දී සිදු 

කරනු ලබන මාර්ග මංසන්ධි ඇති රීමදේම්දී මාර්ග දේේදන ලක්ෂදේේ සිට ස්පර්යක 

දිග සමඟ කවාකාරව දේහෝ ඇළව සිින දේස්, කවදේේ ප්රමාණ  පාදේර් පළලින් 

අඩක් වන දේස් මායිම් සකස ්රීමමට අධිකාරි  විසින් විධාන  කළ යුතු . 
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7.2.3 රගාඩනැගිවෙ රෙගුලාසි 

 

 

  

 

 

අනුමැතිය සඳහා 

සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම 

III  රකාටස 

රගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ රෙගුලාසි 

11. දේගාඩනැගිලි ඉදිරීමම සඳහා අනුමැති  ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් රීමම. 

 

(අ)  නීතිදේේ   ෙ වගන්ති   ටදේත්  ම් සංවර්ධන කටයුත්තක නිරතීම සඳහා 

සංවර්ධන අවසරපත්ර ක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අ දුම්පතක්ම 8 වන 

උපදේල්ඛනදේේ සඳහන් “ඇ” ආකිති පත්ර  මගින් අධිකාරි  දේවත ඉදිරිපත් 

කළයුතු .  දේම  අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත දේවබ් අඩවි  ඔස්දේස් අ දුම් 

කළ හැක.   

      www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපදේල්ඛන ට අනුකූලව දේගවි  යුතු . 

 

රගාඩනැගිලි 

සැලසුම් 

 

12. (8) නීතිදේේ    ෙ වගන්ති   ටදේත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම; 

(අ) සි ළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්දේතකු විසින් පිළිදේ ල දේකාට 

අත්සන්කර තැබි  යුතු .  (ඇමුණුම 3) 

(ආ) ඉඩදේම් දේහෝ ස්ථානදේේ අයිතිකරු විසින් දේහෝ අයිතිකරු විසින් බල  පවරනු 

ලැූ   ම් පුශගල කු විසින් අත්සන් කරනු ලැබ තිබි  යුතු . 

(ඇ) පිටපත් 5 රීන් ඉදිරිපත් කළයුතු .   අනුමත රීමදේමන් පසු අ දුම්කරුට 

පිටපත් 0 ක් ලබාදි  යුතු අතර, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  සහ පළාත් 

පාලන ආ තන  දේවත  ෙක් පිටපතක් දේ ාමු කළ යුතු .   

            (ඈ) සැලැස්ම ජාතයන්තර “ඒ” දේශ්ර්ණිදේේ සම්මත දේමරික් ප්රමාණදේේ   පත්රිකාවල 

සකස් දේකාට තිබි  යුතු . 

           (ඉ)   සැලැස්ම අදාළවන දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ පරිශ්ර  සංවර්ධන  කරනු ලබන  

පරමාර්ථ  විස්තර දේකදේරන ප්රකාය ක් සමඟ වි  යුතු . 

http://www.uda.gov.lk/
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            (ඊ)  දේගාඩනැගිල්ල පිහිටා ඇති දේහෝ දේ ෝජිත දේගාඩනැගිල්ල පිහිුීමට  න 

දේහෝ දේගාඩනැගිල්දේල් වැඩ කරදේගන  නු ලබන පරිශ්ර ට අදාළ අනුමත 

කළ මිනුම්දේදෝරු සැලැස්දේම් පිටපතක් සමඟ  ඉදිරිපත් කළ යුතු . 

             අවයය දේේ  ැයි අධිකාරි  විසින් සලකා බලනු ලැබුවදේහාත් මීට සම්බන්ධව 

අතිදේර්ක සැලසුම් කට්ටල දේහෝ වඩා පුළුල් විස්තර පිරිවිතර නැතදේහාත් 

සම්බන්ධිත දේවනත් විස්තර දේහෝ දේවනත් දේල්ඛන ඉදිරිපත් කරන දේලස 

අධිකාරි  විසින් නි ම කරනු ලැබි  හැක. 

 

සැලසුම්වල 

පරිමාණය 

13. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  නීතිදේේ   ෙ වගන්ති  අනුව සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා 

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

සඳහන් පරිමාණ  අනුව ඇඳ පහත සඳහන් කරුණු අඩංගු කළ යුතු . 

(අ)  දේගාඩනැගිලි තැනුම්පදේළහි පිහිටීම දැක්ීමට ප්රමාණවත් පරිදි හාත්පස 

ප්රදේශයදේේ දළ සැලැස්මක් 

(ආ)   සංවර්ධන ස්ථාන  සැලැස්ම 8:8111 

(ඇ)  දේගාඩනැගිල්ලක සැලැස්ම - 8:811 අවයය සම්මත ප්රමාණදේේ කඩදාසි ක 

ඇඳීමට දේනාහැරී තරම් දේගාඩනැගිල්දේල් ප්රමාණ  වියාල වන අවස්ථාවලදී 

8:011 වඩා කුඩා දේනාවන පරිමාණ කට පිළිදේ ල කරන ලද සැලැස්මක් 

පිළිගැනීමට අධිකාරි ට පුළුවන. 
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සංවර්ධන 

ස්ථානය 

සැලසුම්වල හා   

රගබිම් 

සැලසුම්වල 

අඩංගු විය යුතු 

විස්තෙ 

 

14. දේගාඩනැගිලි සංවර්ධන ක් සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලැස්මකට පහත සඳහන් 

විස්තර පිළිගත් වර්ණ හා සංදේක්ත භාවිතා කරමින් අඩංගු වි  යුතු . 

       (අ) පහත සඳහන් විස්තර දැක්දේවන තැනුම්දේපාල සැලැස්ම දේහෝ බිම් දේකාටස් දේවන් 

රීමදේම් සැලැස්ම 

i. බිම් කට්ිදේේද දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ දේගාඩනැගිලි කාර්   කරදේගන  නු 

ලබන ස්ථාන  සහ බිම් කට්ිදේේ මායිම් අතර දුදේරහි අංරීත පරිමාණ න්ද 

ඇතුළත්ව, බිම් කට්ිදේ හි සහ තැනුම්දේපාදේළහි පිහිටීම දැක්ීම සඳහා 

අක්ෂාංය, දේශයාංය සහිතව ඛණ්ඩාංක තල න් ලබාදීම (GPS-WGS-1984) 

ඉදිරීමමට  න දේහෝ කරදේගන  නු ලබන දේගාඩනැගිලි කාර්  න්හි 

ප්රමාණ , (පැහැදිලිව සීමා ලකුණු දේකාට) 

ii. සැලැස්දේම් පරිමාණ , උතුරු තුඩුවව සහ  ාබද බිම් කට්ිවල දේහෝ     

දේගාඩනැගිලිවල පරිශ්ර අංක 

iii. සංවර්ධන ස්ථාන ට ඇති ප්රදේේය මාර්ග 

    iv. දේමම සැලැස්දේමන් හුනනාදේගන ඇති දේ ෝජිත මාර්ග සීමාව, දේගාඩනැගිලි 

දේර්ඛා,  ම් පාරක් පුළුල් රීමදේම් දේර්ඛාවක් සහ දේස්වා පාරක් සඳහා වන  ම් 

බිමක් දේහෝ ඉඩමක් සකස් රීමදේමන් පසු පුමගක් දේහෝ ජලසම්පාදන 

සංචිත ක්, රක්ෂිත න් සහ අමාතයවර ා විසින් අනුමත කළ අදාළ 

සංවර්ධන සැලැස්මක දේපන්වනු ලැබි  හැරී දේහෝ පළාත් පාලන ආ තනදේේ 

 ම් ීි දේර්ඛා සැලසුම්වල දේපන්වනු ලැබි  හැරී දේවනත් විස්තර  

 v. පවත්නා සි ළු කාණු, ජල මාර්ග, පල්දේදෝරු මාර්ග, මනුවල වැටවල්, කුඳවුම් 

බැමි, බිම් කට්ි  මත දේහෝ  ාබද බිම් කට්ි මත ඇති බෑවුම් සහ කාණු, 

ගිනිදි මුව සහ දේගාඩනැගිලි  දේහෝ දේගාඩනැගිලි වැඩ කරනු ලබන ස්ථාන 

අතර දුදේරහි අංරීත පරිමාණ න් ඇතුළත්ව පවත්නා පාර පිහිි ආසන්නතම 

දුර. 

vi.  ඉඩම ජල ට  ටවන්දේන් නම්, වාරිමාර්ග දේදපාර්තදේම්න්තුව, ශ්රී ලංකා ඉඩම් 

දේගාඩරීමදේම් හා සංවර්ධන  රීමදේම් සංස්ථාව දේහෝ දේවන ම් අධිකාරි ක් 

විසින් වාර්තා කර ඇති දේගාඩනැගිලි බිදේම් ඉහළතම ගංවතුර මට්ටම. 

vi. අංයක 45 ට වඩා ප්රපාතාකාර හා උසින් මීටර් ෙකහමාර ඉක්මවන බෑවුම් 

විදේය්ෂදේ න් සඳහන් කරමින් බිදේමහිත්  ාබද පාරවල සහ   ඉඩම්වලත් 

පවතින සි ළු සදේමෝච්ඡ න් සහ ස්ථානී  මට්ටම්. 
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vii. අළුත් බෑවුමක දේහෝ ඉවුරක  ම් ඉදිරීමමක් සහ බෑවුම දේහෝ ඉවුර ෙබුන 

පවත්නා තැනුම්දේපාලකට ඇති බෑවුමට දේහෝ ඉවුරට වඩා ඉහළ දේහෝ 

ප්රපාතාකාර නම්, ෙම බෑවුම දේහෝ කණ්ිය  සථ්ාවර රීමම සඳහා වන කුඳවුම් 

බැම්මක් දේහෝ දේවනත් ඉදිරීමමක් සැපයීම. 

ix. දේමහි දේකාන්දේශසි පිළිගත් පාංශු ඉංජිදේන්රුවකුදේේ වාර්තාදේේ නිය්චස  කර 

ඇති පරිදි දේහෝ අධිකාරි  නිය්චිතව දක්වා ඇති පරිදි අවයය පිටසන් සහිතව 

අනුමැති  සඳහා බැම්දේම් දේහෝ ඉදිරීමදේම් සැලසුම් පසුව ඉදිරිපත් 

කළයුතු . 

x.   පළල මීටර් 6 ක් දේහෝ ඊට අඩුව වියාලත්ව  වර්ග මීටර් ෙකසි  පනහකට අඩුව 

පවත්නා බිම් කට්ි ක ඇති දේගාඩනැගිල්ලක උපරිම උස අධිකාරි  විසින් 

අන් දේලසරීන් විධාන  කරනු ලැබ දේනාමැති නම්, මීටර් අටක් දේහෝ මහල් 

දේදකක් දේනාඉක්මවි  යුතු . 

 xi.  ම් දේ ෝජිත මතුපිට දේහෝ  ම් කාණුවක් සහ ෙහි පවත්නා කාණුවකට දේහෝ 

ජල මාර්ග කට සම්බන්ධවන විස්තර සමඟ 

xii.  ම් දේ ෝජිත පල්දේදෝරු මාර්ග ක්, මනු වලක් සහ ඒවා පවත්නා පල්දේදෝරු 

මාර්ග කට දේහෝ මනු වලකට සම්බන්ධවන ඒ ඒ සථ්ාන 

(i) දේ ෝජිත ූමදර්යන වැඩපිළිදේවල 

(ii) දේ ෝජිත සංවර්ධන  සඳහා වන සි ළු රථ ගාල් රීමදේම් වැඩපිළිදේවල 

සහ 

(iii) දේ ෝජිත විදුලි, දුරකථන දේහෝ ගුවන්විදුලි සම්දේේෂණ  මාර්ග සහ ඒ ෙක් 

ෙක් මාර්ග පවත්නා ජාල ට සම්බන්ධ වන ස්ථාන. 

 

රගබිම් 

සැලැස්ම 

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

තට්ුදේේ මහල් සැලැස්ම සහ ෙහි වහල  

i. තට්ුදේේ ෙක් ෙක් දේකාටස ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන කාර්   ගැන දක්වන 

පැහැදිලි ප්රකාය ක්. 

ii. දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ දේගාඩනැගිලි වැඩවල බිත්ති, උඩුව හැුම හා මහල් 

සඳහා දේ ාදාගනු ලබන ද්රවයවල වර්ග  සහ ෙම මහල් ඇතුළු දැමමට 

නි මිත අවසර දි  හැරී උපරිම සජීී බර 
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 iii. දේගාඩනැගිල්දේල්ත් ෙහි සි ළු කාමර, මැදිරි, ඉස්දේතෝප්ත පු, තරප්ත පු දේපළ, 

ආලින්ද සහ  පි සි දේටදේර්ස න්හි පරිමාණ න් සහ ඒවාදේේ බිත්තිවල හා 

කුළුණුවල ඝනකම සංඛයාවලින්. 

iv. දේගාඩනැගිල්දේල් දේගාඩනැගිල්ල තුළ හා ඒ අවට පිහිි වා ළිං (air well) 

පසු මිදුල්, මිදුල් සහ ෙළිමහන් ඉඩකඩවල නිර්භාධිත ප්රදේශයදේේ පරිමාණ  

සංඛයාවලින් සහ දේගාඩනැගිල්දේල් පිටත බිත්තිවල සිට  ාබද මාර්ගවල 

මධය දේර්ඛාවට ඇති දුර සහ ඉඩම තුළ හා  ාබද පිහිි ජලාපවහන රක්ෂිත. 

v. සි ළු බිත්ති, කණු හා කුළුණු අතර ඉඩකදේඩහි පරිමාණ  සංඛයාවලින්, 

vi. සි ළු සනීපාරක්ෂක උපාංග, වාතල සහ මහල්  හබකවල පිහිටීම සහ ඒවා 

ජලාපවහන මාර්ගවලට සම්බන්ධීම. 

vii. දේගාඩනැගිල්ල තුළ දේහෝ ඒ වටා පිහිි මතුපිට සි ළු ජලාපවහන මාර්ග 

ඒවාදේේ ජල  ගලන දිසාව ඊතල මගින් දක්වමින්ද, ජල  නිකුත් කරනු 

ලබන පිටමුව කාණු සහ ෙම පිටමුව කාණුවල ප්රමාණ  

viii. ගින්දේනන් දේබ්මදේම් මාර්ග, ගිනි නිීදේම් උපකරණ සැපයුම් සහ ඒවාදේේ 

ස්ථාපනද ඇතුළත්ව දේගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධදේ න් ගන්නා ලද ගිනි හට 

ගැනීම වැළැක්ීදේම් ක්රි ාමාර්ග උස් දේගාඩනැගිල්ලක් වන අවස්ථාවකදී 

දේ ාදනු ලබන අකුණු ආරක්ෂණ වැඩපිළිදේවල 

 ix. වායු සමන  කළයුතු  න්ත්රානුසාමව සංවාතන  ලබාදි  යුතු දේහෝ ීකඩන 

ගැන්වි  යුතු දේගාඩනැගිල්දේල් ෙක්  ෙක් තට්ුදේේ සෑම දේකාටසක්ම සහ 

වායුසමීකරණ  කළයුතු දේකාටසද, වායුසමීකරණ  රීමම දේක්න්ද්රස්ථ 

පශධති ක මාර්ග රීන්ද නැතදේහාත් සමූහගත ඒකක රීන්ද (Package 

unit)   න වග දැක්දේවන පැහැදිලි ප්රකාය රීන්ද සහ හැරී සෑම 

අවස්ථාවකදීම වායුසමීකරණ  න්ත්රවල දේහෝ ඒකකවල පිහිටීම දේහෝ  

පිහිටීම් මහල් සැලැස්දේම් දැක්වි  යුතු . 

x. වාහන ගාල් රීමදේම් ඉඩකඩ, බෑවුම් මං, තරප්ත පු දේපළ, නැවතුම්, හදිසි 

අවස්ථා විදුලි ජනක, විදුලි සම්දේේෂණ  ආරක්ෂක කුි සහ අතරමැදි හා ඊට 

උස් දේන්වාසික දේගාඩනැගිලි වන අවසථ්ාවලදී ගිහ පරිදේභෝජන ද්රව 

ඉන්ධන වායු දේක්න්ද්රස්ථ ටැංරී  ආදිදේේ පිහිටීම. 

xi. සහාධිපතය දේශපළක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට 8973 අංක 88 දරණ බශධ 

නිවාස අයිති  පිළිබඳ නීති ට (Apartment Ownership Law)  සහ ෙහි 

සංදේයෝධන න්ට අනුකූල  වි  යුතු අතර,  සි ළු සැලසුම් අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන් විසින් සකස් කර අත්සන් තැබි  යුතු . 
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xii. අධිකාරි ට අවයය පරිදි නි ම කරනු ලැූ  පරිදි කුණු කසල බැහැර රීමදේම් 

ස්ථානවල පිහිටීම. 

හෙස්කඩ       (ආ)   ාබද බිම සහ ප්රදේේය මාර්ග  පිහිි ආකාර  පැහැදිලිව සලකුණු කරමින් සහ 

පහත සඳහන් විස්තර දක්වමින් සකස් කරන ලද දේගාඩනැගිල්දේල් හරස්, ආ ත 

සහ දේවනත් දේේදන ඇඳීම.   

i. දේ ාදාගනු ලබන ද්රවයදේේ වර්ග  සහ සි ළු බිත්ති, මහල්, වහල, සීලිම, 

අත්තිවාරම්, බාල්ක ඇතුළුව කාණු සහ දේපරවැසුම්වල ඝනකම සහ 

දේගාඩනැගිල්දේල් දේවනත් සම්බාධිත දේකාටස ්

ii. පවත්නා බිම් මට්ටම සහ මට්ටම්ද දේගාඩනැගිලි තැනුම්දේපාල උස් 

කළයුතු දේහෝ පහත් කළයුතු නම්, අළුත් බිම් මට්ටම දේහෝ මට්ටම් සි ළු 

 ාබද   ඉඩම්වල දේහෝ දේගාඩනැගිලිවල සථ්ාවරභාව ට දේකදේස් 

බලපාන්දේන්ද  න්න පිළිබඳ  පැහැදිලි ප්රකාය සහ ඒවා ආරක්ෂා රීමමට 

ගනු ලැූ  පි වරද, 

iii. උසින් මීටර් ෙකහමාර ඉක්මවන ස්ථානදේේ තිදේබන දේහෝ ඊට අවයය 

වන කුඳවුම්  බැම්දේම් දේහෝ බෑවුම්වල සිට දේ ෝජිත දේගාඩනැගිල්ලට, ෙහි 

බිම් කට්ි මායිම්වලට ඇති දුදේරහි පරිමාණ න් සංඛයාවලින් සහ 

කුඳවුම් බැම්දේම් සහ බෑවුදේම් සිට මීටර් දහ ක් ඇතුළත ෙනම් ඊට 

රීට්ුතම  ාබද ඉඩදේම් පිහිි දේගාඩනැගිලි සහ, 

iv. පවත්නා බිමට සාදේප්ත ක්ෂව දේගාඩනැගිල්දේල් දේදාරවල්, ජදේනල් දේහෝ 

සංවාතන විවර ෙක් ෙක් තට්ුදේේ උස, සීලිදේම් උස, බිම් මහදේල් මට්ටම 

දේහෝ මට්ටම්, පි මං මට්ටම දේහෝ මට්ටම්වල පරිමාණ න් සංඛයාවලින් 

සහ ෙහි ීි මට්ටම සහ මට්ටම් සහ බිම් කට්ි මායිම් සහ 

දේගාඩනැගිල්දේල් පිටත බිත්ති අතර පරතර දුරද, 

 

ආරෙෝපන 

(Elevation) 

       (ඇ)  පහත සඳහන් විස්තර දක්වමින්  දේගාඩනැගිල්දේල් ඉදිරි, පිුපස සහ පැති 

ආදේරෝපන  

i. පරිමාණ න් සංඛයාවලින්  දක්වමින් දේගාඩනැගිල්දේල් සි ළු බාහිර 

බිත්ති, බාහිර කුළුණු,  තාප්ත ප සහ දේදාරවල්ද, ජදේනල්  දේහෝ සංවාතන 

විවර,  මහල ආවරණ බැල්කනි සහ වහලද, අධිකාරි  විසින් නි ම 

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

සහ වහල ඉදිරීමදේම්දී දේ ාදාගනු  ලැූ  ද්රවයවල වර්ග ද, 
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ii. පවත්නා සෑම  ාබද දේගාඩනැගිල්ලකම උස, බිම් මට්ටම්, බාහිර බිත්ති, 

දේදාරවල්, ජදේනල්, වහල සහ දේවනත් බාහිර හා දිෂයමාන ලක්ෂණද 

දක්වමින් සහ ඒවා නිර්මාණ  රීමම සඳහා දේ ාදාගනු ලැූ  ද්රවයවල 

වර්ග ද, අධිකාරි  විසින් සවිස්තර මාර්දේගෝපදේශය සැපයි  යුතු විදේය්ෂ 

ස්ථානද දක්වා ෙම දේගාඩනැගිලිවල අර්ධ   ආදේරෝපන සහ ආදේරෝපනද 

 

 

iii. දේගාඩනැගිල්දේල් සෑම  ාබද පි මගකම, ආලින්ද මගකම ීි සහ බිම් 

මට්ටම්ද සහ පි මදේගහි, ආලින්ද මදේගහි ීිදේේ සහ බිදේමහි දේ ෝජිත 

ප්රතිරූපක බිත්තිහි මට්ටම් සහ,            

    

වැඩ ආෙම්භ 

කිරීමට 

රපොතුව 

අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු 

විසින් කළයුතු 

ොජාකාරි 

85.  (8)   ම් දේගාඩනැගිලි වැඩක් ආරම්භ රීමමට දේහෝ කරදේගන  ාමට නැතදේහාත් මාස 

13 ක කාල කට අත්හිටවනු ලැබ ඇති  ම් දේගාඩනැගිලි වැඩක්  ළි ආරම්භ 

රීමමට මත්දේතන්, පරිශ්රදේේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු දේහෝ සංවර්ධනකරු විසින්; 

                (අ)  නීතිදේේ   ෙ වගන්ති   ටදේත් ඉදිරිපත් කළයුතු දේගාඩනැගිලි වැඩවල 

සි ළු  සැලසුම් අනුමත කරනු ලැබ ඇති බවත්, ෙම අනුමැති  අස්කර 

දේනාදේගන තවමත් වලංගුව පවතින බව දැන සිටීමත්, 

                (ආ)  83 වන නි මදේේ විධිවිධානවලට අනුකූලව දේගාඩනැගිලි වැඩවල 

විස්තරාත්මක හැුම් සැලසුම් අධිකාරි ට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති 

බවට වගබලා ගැනීමත්, 

                (ඇ) දේගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ රීමදේම්, කරදේගන  ාදේම් සහ  ළි ආරම්භ 

රීමදේම් ස්වකී  අභිප්රා  පිළිබඳ දැන්ීම අඩුව තරමින් සත් දිනරීන් 

ලබාදීම සහ ෙම දේගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ  රීමදේම්, කරදේගන  ාදේම් 

දේහෝ  ළි ආරම්භ රීමදේම් අවසර  සඳහා අධිකාරි  දේවත ඉල්ලුම් 

රීමමත්, 

                (ඈ) දේගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණ  රීමම සඳහා දේස්වදේේ දේ ාදවනු ලබන 

දේහෝ නිරත කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා දේහෝ 

තැනැත්තන් විසින් තත් කාර්   අනුව, දේගාඩනැගිලි වැඩ 83 වන 

නි මදේේ (ඇ) දේේද  ප්රකාර අධීක්ෂණ  කරන බවට සුපුරුදු ආකිති 

පත්රදේ න් නිකුත් කරන ලද ලිිතතව සනාථ රීමමක් ලැබීමත් අවයය . 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     45   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

           (0)   දේමම නි ම   ටදේත් දි  යුතු නිදේේදන  සම්ූර්ණ ෙකක් වි  යුතු අතර, 

ෙහි රීසිුන සාවදය විස්තර දේහෝ දේතාරතුරු අඩංගු දේනාවි  යුතු .  

සැලසුම්වල 

පැහැදිලි බව 

සහ 

රගාඩනැගිලි 

වැඩවලදී 

රයාදා ගනු 

ලබන ද්රවයවල 

පිරිවිතෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. (8)  නීති   ටදේත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුද්රණ  

දේකාට ඉදිරිපත් කළයුතු .  පවත්නා දේගාඩනැගිලි කාර්  න්ට සම්බන්ධව 

පුළුල් රීමම් සි ල්ල අදාළ ශිල්ීක  ක්රම ප්රදේ ෝජන ට දේගන පැහැදිලිව දැක්වි  

යුතු අතර, නව දේගාඩනැගිල්ලට දේකාටසක් ෙකතු රීමදේම්දී රතු වර්ණදේ න් ඇඳ 

දැක්වි  යුතු . සැලැස්ම ෙක් ඒකක කට වඩා වැියවන අවස්ථාවලදී ෙවැනි 

ඒකක විවිධ වර්ණ දේහෝ සංදේක්ත ප්රදේ ෝජන ට දේගන ඒකක න් දේවන් දේවන්ව 

හුනනාගත හැරී පරිදි දේපන්වි  යුතු අතර, ඒ ෙක් ෙක් ඒකක න්ට අ ත් වර්ග 

ප්රමාණ න් දැක්වි  යුතු .  

         (0) පවත්නා දේගාඩනැගිල්දේල් ඉවත් කළයුතු සි ළු දේකාටස් සැලසුම්වල කඩ ඉරි 

මගින් දේපන්වි  යුතු . 

         (3)  අධිකාරි ට අවයය වන්දේන් නම්, නීති   ටදේත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලැස්ම 

සමඟ සැලසුම් ඉදිරිපත් කරනු ලබන  දේගාඩනැගිලි වැඩවලදී ප්රදේ ෝජන ට 

ගන්නා වූ දේ ෝජිත ද්රවයවල පිරිවිතරද ඉදිරිපත් කළයුතු .      

 

එකතු කිරීම් හා 

රවනස් කිරීම් 

සඳහා වන 

සැලසුම් 

 

17.  ම් දේගාඩනැගිලි කාර්  කම පවත්නා දේගාඩනැගිල්ලක ප්රතිසංස්කරණ ක් දේහෝ 

දේවනස් රීමමක් දේහෝ ඊට  ම් ෙක් රීමමක් අ ත්වන විටදී, නීති   ටදේත් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන ෙම දේගාඩනැගිලි කාර්  න්හි සැලැස්ම දේහෝ සැලසුම් සමඟ අධිකාරි  

විසින් ෙදේස් රීමම අවයය නම්, අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු තමා ෙම 

දේගාඩනැගිල්ල පමක්ෂා කළ බවත්, තම මත ට අනුව ප්රතිසංස්කරණ දේවනස් රීමම් 

දේහෝ ෙකතු රීමම් නිසාදේවන්  ම් ආකාර රීන් වැියවි  හැරී දේහෝ දේවනස් වි  හැරී 

බර දේහෝ ආතතීන් ෙම දේගාඩනැගිල්ලට දැරි  හැරී බව ප්රකාය දේකදේරන නි මිත 

සහතික ක් ඉදිරිපත් කළ යුතු .  

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     46   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

වුහාත්මක 

විස්තෙ හා 

ගණනය කිරීම් 

18. (8) දේගාඩනැගිලි වැඩවල සවිස්තර වුහාත්මක සැලසුම් නි ම කරනු ලැබ ඇති පරිදි 

පිරිමැවුම් ගණන් බැීනදේම් පිටපතක් සමඟ අධිකාරි ට ඉදිරිපත් කළයුතු . 

 

     (0) සවිස්තර වුහාත්මක සැලසුම් සහ පිරිමැවුම් ගණන් බැීනම්, නීතිදේේ 

විධිවිධාන න්ටත් දේමම නි ම න්ටත් දේමන්ම දේගාඩනැගිලි නිර්මාණ ට අදාළ 

දේවන ම් ලිිතත නීති කටත් අනුකූලව සකස ් කළයුතු අතර, ෙ  සවිසත්ර 

වුහාත්මක සැලසුම් හා පිරිමැවුම් ගණන් බැීනම පිළිදේවල කළ අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් අත්සන් කරනු ලැබ  තිබි  යුතු .  ඒ අතර ෙහි 

පහත සඳහන් කරුණුද දැක්වි  යුතු . 

               (අ)   ෙක් ෙක් මහල් පශධති  දේහෝ ෙහි දේකාටසක් සඳහා සැලසුම් කරනු ලැබ 

ඇති ආදේරෝපිත භාර  

               (ආ)  කරන ලද පාංශු පමක්ෂණවල ප්රතිලල, පාංශු ධරණී  හැරී ාව පිළිබඳ 

ගණන න් දේමන්ම සෑමම් පිළිබඳ සම්ූර්ණ විමර්යන සහ පදේසහි 

විස්තර. 

                 (ඇ)  ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන අත්තිවාරම් ක්රම  දේහෝ ක්රම 

                 (ඈ) අදාළ වන්දේන් නම්, ජම්බාර  වර්ග , ජම්බාර ගැසීදේම් ක්රම  සහ ජම්බාර 

ගැසීදේම්දී පාවිච්චි ට ගනු ලබන  න්ත්ර ූතත්ර වර්ග   

        (3) අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාදේගන් (ඇමුණුම 3) ලබාගත් සහතික ක් ඉදිරිපත් 

කළයුතු . 
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සැපයිය යුතු 

විවිත ඉඩකඩ 

19.    (8)   කවර ස්ථාන ක දේහෝ පිහිි බිම් කට්ි ක දේගාඩනැී මට නි මිත සෑම 

දේගාඩනැගිල්ලකම විවිත අංගන ක් දේහෝ ඉඩකඩක් දේගාඩනැගිල්ල තුළ දේහෝ ඒ වටා 

සැපයි   යුතු අතර, ෙ  පහත පරිදි වි  යුතු . 

 

රගාඩනැගිල්රල් 

උස 

පැති ඉඩ 

1. මීටර් 80 ට අඩුව - 

2. මීටර් 80 – 31 ෙක් පැත්තරීන් මීටර් 3 ක් සහ අදේනක් 

පැත්දේතන් මීටර් 8 

3. මීටර් 31 ට වැිය දේගාඩනැගිල්දේල් උදේසන් 8/81 ක් දේහෝ මීටර්     9 

ක්  න්දේනන් අඩුව දුර දේදපසින්ම තැබි  යුතු . 
 

           

(0)  දේගාඩනැගිල්ලට ඇතුළුීම, ෙ  නඩත්තු රීමම දේහෝ ෙ   ාබද දේගාඩනැගිලිවලින් 

දේවන් රීමදේම් පරමාර්ථදේ න් පැත්තක විවිත ඉඩකඩක් සැලසීමට 

අදහස් කරනු ලැූ  දේගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට, ෙම විවිත 

ඉඩකඩ කවර අවස්ථාවකවත් පළලින් මීටර් 8.1 කට දේනාඅඩුව වි  යුතු . 

ආරලෝකය හා 

සංවාතනය 

සපයන විවෙ 

20. සෑම දේගාඩනැගිල්ලකම ; 

 

         (අ) ීදුරු තහඩුව දේ දූ ජදේනල්, වහල, කවුළු, වා කවුළු, දේදාරවල් දේහෝ දේවනත් 

අනුමත ස්වභාවික ආදේලෝක සම්දේේෂණ මගින් ස්වභාවික ආදේලෝක ද, 

         (ආ) ජදේනල්, වහල කවුළු, වා කවුළු, දේදාරවල්, ලූවර දේහෝ සංවාතන විවර මගින් 

ස්වභාවික සංවාතන ද සැපයි  යුතු . 
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ස්වභාවික 

ආරලෝකය හා 

සංවාතන පෙමාර්ථ 

සඳහා වා වෙං රහෝ 

මැද මිදුල් 

 

 

 

 

 

 

21. (8) ස්වභාවික ආදේලෝක  හා සංවාතන  ලබාගැනීදේම්දී පහත සඳහන්      

අවයයතා හා ෙකඟ වි  යුතු . 

ස්වභාවික ආරලෝකය හා සංවාතනය සඳහා වන 

වා වෙං සම්බන්ධ පිරිවිතෙ 

මහල් සංඛ්යාව අවම පළල ඉඩකරඩහි වර්ග 

ප්රමාණය 

8 සිට 0 දක්වා මීටර් 0.3 වර්ග මීටර්  16 

0 ට වැිය 4 දක්වා  මීටර් 3.1 වර්ග මීටර්  80 

4 ට වැිය 81 දක්වා මීටර් 5.1 වර්ග මීටර්  04 

81 ට වැිය මීටර් 6.1 වර්ග මීටර්  36 

 

           (0)  ස්වභාවික අදේලෝක  හා සංවාතන  සප න අභයන්තර වා ළිං දේහෝ මිදුල් සඳහා 

වහල ආවරණ  දේනාකළ යුතු .  දේකදේස් වුවද වා ළි දේඳ් දේකිම දුර මීටර් 5.1 කට 

අඩුව නම්, ෙවැනි  විවිත ඉඩකඩකට ඉහළින් විහිදේදන දේනරුම්, වි න්පත්, හිරු 

දේසවන උපක්රම, අගු දේහෝ බැල්කනි පළලින් මීටර් 1.5 දේනාඉක්මවි  යුතු . 

 

          (3) අභයන්තර මැද මිදුදේලහි බිම, අධිකාරි  සෑීමමකට පත්වන පරිදි නිසි කාණු 

පශධති ක් සහිතව, ගල් අතුරා දේහෝ පිඩලි අල්ලා අභයන්තර දේගඋ නක් දේලස 

නඩත්තු කළ යුතු . 

 

          (4) දේගාඩනැගිල්ලට   ටවන බිම් ප්රමාණ  හැර ඉතිරිවන බිම්  ප්රමාණදේ න් 51% ක 

ප්රමාණ ක් හරිත ආවරණ ක්  සහිතව පවත්වාගත යුතු .   

 

ස්වභාවික 

ආරලෝකය හා 

සංවාතන 

ප්රභවයන්හි පිහිීම 

00.   (8) දේගාඩනැගිල්ලක ස්වභාවික ආදේලෝක  හා සංවාතන  ලබාගත හැරී 

ජදේනල් සහ විවර පිහිි  යුත්දේත් ; 

                (අ)  ඒවා ; 

i. අහසට, 
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ii. මාර්ග අයිති  දේහෝ මහජන ප්රදේ ෝජන  සඳහා කැපවූ ප්රසිශධ 

ඉඩකඩක් සහිත ප්රසිශධ පාරකට, ීදි කට දේහෝ විවිත 

ප්රදේශය කට, 

iii. දේගාඩනැගිලි සමූහ  තුළ පිහිි හා අවස්ථාදේවෝචිත පරිදි 19 වන 

දේහෝ 07 වන නි මදේේ අදාළ විධිවිධාන හා අනුකූල මිදුලකට, 

විවිත ඉඩකඩකට, 

iv. 08 වන නි මදේේ අවයයතාව න් හා අනුකූල වා ළිඳකට (air 

well) මුහුණලා හා විවිත වන දේස් නිර්බාධකව පිහිි  යුතු . 

 

                 ෙදේමන්ම ස්වභාවික ආදේලෝක  හා සංවාතන  ලබන දේගාඩනැගිල්ල තුළ; 

               (ආ)   “ඇ” උප දේේදදේේ නිය්චිතව දක්වා ඇති දේගාඩනැගිල්ලක් හැර දේවනත් 

දේගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට, ෙවැනි ප්රභව න් මගින් 

දේස්ව  ලබන කාමරදේේ සිට විවරදේේ තල ට ලම්භක දිසාවරීන් 

මීටර් 81 කට ඈත දුරරීන් දේනාපිහිි  යුතු .  තවද, ෙවැනි 

කාමර ක රීසිම දේකාටසක් විවරදේේ තල ට සමාන්තර දියාවරීන් 

විවරදේේ දේකළවර සිට මීට ර් 3 කට ඈතින් දේනාපිහිි  යුතු . 

 

               (ඇ)  ගබඩා හා කර්මාන්තයාලාද, වැඩදේපාළවල් හා ගුදම්ද සම්බන්ධදේ න් 

වූ විට, ෙවැනි ප්රභව ක් මගින් දේස්ව  ලබන කාමර ක කවර දේහෝ 

දේකාටසක් ; 

i. විවරදේේ තල ට ලම්භකව ෙම විවරදේේ සිට මීටර් 80 කට වැිය 

ඈත දුරරීන් දේනාපිහිි  යුතු .  තවද, ෙම කාමරදේේ රීසිම 

දේකාටසක් විවරදේේ තල ට සමාන්තර දිසාවරීන් විවරදේේ 

දේකළවර සිට මීටර් 5 ක් ඈතින් දේනාපිහිි  යුතු . 

ii. ප්රභව  කාමරදේේ වහල ක ඇති සංවාතන විවර ක් නම් දේහෝ 

දේවනත් ස්වභාවික සංවාතන උපක්රම ක් නම්, ෙම ප්රභවදේේ 

සිට සිරස්ව මීටර්  9 ක්  ඈතින් පිහිටා දේනාතිබි  යුතු . 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     50   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

ස්වභාවික 

ආරලෝකය රහෝ 

සංවාතනය 

බැල්කනියක්, 

ආලින්දයක් රහෝ 

ශවාෙ මණ්ඩපය 

රවත විවිතව 

තැබිය හැකිය. 

 

        (0)  ආවිත දේහෝ අර්ධ වයදේ න් ආවිත බැල්කනි, ආලින්ද දේහෝ ශවාර මණ්ඩප  

දේවතට ස්වභාවික ආදේලෝක  හා සංවාතන ප්රභව න් විවිතව තැබි  

හැරී .                 

                (අ)  ෙම බැල්කනි, ආලින්ද දේහෝ ශවාර මණ්ඩප ීදි ක් දේහෝ දේස්වා 

මාර්ග ක් මතට දේහෝ දේගාඩනැගිලි සමූහ ක් පිහිි මිදුලක් මත දේහෝ 

විවිත ඉඩකඩක් මත මුහුණලා පිහිටා 89, 30 සහ 00 නි ම න්දේේ 

අදාළ අවයයතා හා ෙකඟ වන්දේන් නම්ද,  

                 (ආ)  ෙබුන ප්රභව න් මගින් දේස්ව  ලබන කාමරදේේ ගැඹුර බැල්කනිදේේ, 

ආලින්දදේේ දේහෝ ශවාර මණ්ඩපදේේ පිට බිත්තිදේේ පිටත මුහුණදේතහි 

සිට මීටර් 81 දේනාඉක්මවන්දේන් නම්ද සහ ; 

                (ඇ) බැල්කනිදේේ, ආලින්දදේේ දේහෝ ශවාර මණ්ඩපදේේ ස්වභාවික ආදේලෝක 

වාතාශ්ර ප්රභව න්ට විවර ක් ඇත්නම් සහ ෙම විවරදේේ ප්රමාණ  ෙම 

බැල්කනිදේේ, ආලින්දදේේ දේහෝ ශවාර මණ්ඩපදේේ වර්ග ප්රමාණදේ න් 

අඩුව වයදේ න් 75% ක් වත් දේේ නම්ද  න කරුණු සම්ූර්ණ වි  

යුතු .  

ස්වභාවික 

ආරලෝක හා 

සංවාතන ප්රභවයන් 

 

 

රන්වාසික කටයුතු 

සඳහා වන කාමෙ 

 

 

 

03.   ම් දේගාඩනැගිල්ලක සෑම කාමර කම ස්වභාවික ආදේලෝක  හා සංවාතන  

අනුමත ෙක් මාධය රීන් දේහෝ මාධය රීහිප රීන් 7 වන උපදේල්ඛන ට  

අනුකුලව පහත ප්රමාණ න්ට දේනාඅඩුවව සැපයි  යුතු .   

          (අ)  ෙම කාමර  පහත (ඇ) දේේදදේේ සඳහන් කාමර හැර පදිංචිීදේම් පරමාර්ථ  

සඳහා ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන්දේන් නම්, කාමරදේේ මහල් බිදේමන් 

සමසථ් වයදේ න් 85% කට අඩුව දේනාවන ප්රමාණ ක වි යුතු අතර, ඉන් 

71% ක් වත් නිර්බාධිතව වා මඟක් සඳහා විවර කළ හැරී දේහෝ ස්ි ර 

විවර සහිතව පැවති  යුතු . 

 

           (ආ) ෙම කාමර  බිම් මහලක් හා තවත් මහලක් පමණක් වන දේගාඩනැගිල්ලක  

පිහිි ෙකක් නම්, ෙම විවර  සහ ෙම විවර ට විරුශධ පස බිම් කට්ිදේේ 

මායිම අතර මීටර් 0.3 කට දේනාඅඩුව නිර්බාධිත වා මගක් (Passage)  

තිබි  යුතු .  

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     51   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

රන්වාසික 

රනාවන පෙමාර්ථ 

සඳහා වන කාමෙ 

           (ඇ) ෙම කාමර  වයාපාරික පරමාර්ථ සඳහා දේහෝ සාප්ත පුවක්, මහජන 

නිදේක්තන ස්ථාන ක්, නිෂ්පාදන කර්මාන්තයාලාවක් දේහෝ දේමම 

නි මදේේ සඳහන් දේනාවන දේවනත් පාවිච්චි ක් සඳහා ප්රදේ ෝජන ට 

ගනු ලබන්දේන් නම්, කාමරදේේ මහල් බිදේමන් සමස්ථ වයදේ න් 85% 

කට දේනාඅඩුව නිදහස් නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා අවම වයදේ න් 51% 

ප්රමාණ ක් විවිත කළ හැරී දේහෝ ස්ිරව විවිතව පැවති  යුතු . 

රන්වාසික 

රගාඩනැගිලිවල 

ගබඩා හා ගොජා 

ආදිය 

           (ඈ)  ෙම කාමර , ගබඩාවක්, පැන්රි ක්, උපදේ ෝගිතා කාමර ක්, ගරාජ ක් 

දේහෝ දේන්වාසික දේගාඩනැගිල්ලක ෙවැන්නක් සඳහා ප්රදේ ෝජන ට 

ගනු ලබන්දේන් නම් කාමරදේේ මහල් බිදේමන් සමස්ථ වයදේ න් 81% 

ප්රමාණ ක්ද, 51% නිදහස් නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවිත කළ 

හැරී දේහෝ විවිතව පැවති  යුතු . 

 

වැසිකිවෙ, රස්දුම් 

කාමෙ හා නාන 

කාමෙ 

          (ඉ)       i.   ෙම කාමර , වැසිරීළි ක්, කැසිරීළි ක්, නාන කාමර ක්, දේස්දුම් 

කාමර ක් (toilet)  දේහෝ දේරදි දේස්දුම් කාමර ක් වන්දේන් නම්, 

කාමරදේේ මහල් බිදේමන් 81% ක් දේහෝ වර්ග මීටර් 1.0 ක්  න 

දේදදේකන් වැිය දේකාටස, වාත  නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව ගමන් 

කළ හැරී මුළුමනින්ම විවිතව, වායුසමන  කළද ස්ිරව 

විවිතව තිබි  යුතු .  නැතදේහාත්; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. ෙක් වර්ග මීටර කට දේනාඅඩුව ප්රදේශය ක් හා වැසිරීළිදේේ දේස්දුම් 

කාමරදේේ  දේහෝ   නාන කාමරදේේ තල ට ලම්භකව නිර්බාධිත 

වාතාශ්ර  ලබාගන්නා අවම දුර පහත සඳහන් වගුදේේ  

පිරිවිතර න්ට අනුකූලව වි  යුතු . 

 

iii. නිර්බාධිත වාතාශ්ර  ලබාගන්නා අවම දුර  

මහල් ගණන නිර්බාධිත වාතාශ්රය 

ලබාගන්නා රයෙරේ 

දුෙ (මීටර්) 

8 – 6 8 

7 – 80 8.5 

80 ට වැිය 0 
 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     52   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

පාසැල්           (ඊ)     ෙම කාමර  පාසලක් දේහෝ  ශික්ෂණ ස්ථාන ක් වයදේ න් දැනුම 

දේබදාහැමම සඳහා ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන්දේන් නම්, කාමරදේේ 

මහල් බිදේමන් 01% ප්රමාණ කටද, ඉන් අඩුවම වයදේ න් 51% ක් වත් 

නිදහස්ව හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවිත කළ හැරී දේහෝ ස්ිරව 

විවිතව තැබි  යුතු . 

 

රෙෝහල්           (උ)    ෙම කාමර  දේරෝහලක් දේරෝදේගෝපස්ථාන නිවාස ක්, සාත්තු නිවාස ක් 

දේහෝ ඒ හා සමාන කාර්  ක් සඳහා ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන්දේන් 

නම්, කාමරදේේ  මහල් බිදේමන් 01% ක් නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව වා 

මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවිත කළ හැරීව දේහෝ ස්ි රව විවිතව 

තිබි  යුතු .    

 

තෙප්පු රපළ  

ඉස්රතෝප්පුව සහ 

ප්රරගශ ශාලාව 

         (ඌ) (i)   ආවිත තරප්ත පු දේපළක්, ඉස්දේතෝප්ත පුවක් දේහෝ ප්රදේේය යාලාවක් 

සම්බන්ධදේ න් වූ විට මහලක වර්ග ප්රමාණදේ න් 81% 

ප්රමාණ කටද දේගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක සං්රහදේේ 

විධිවිධාන  ටදේත් අවයය වන ආකාරදේ න් හැර, ඉන් 51% ක් 

නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවිත කළ හැරී 

ස්ිරව විවිතව තිබි  යුතු . 

                    (ii)  තරප්ත පුවල අවම පළල සහ පියවල දිග, පළල සහ පිය දේදකක් අතර 

උස   වන උපදේල්ඛනදේේ  දක්වා ඇති මානවලට අනුකූල වි  යුතු . 

                          

වාහන නතෙ කිරීම           (ෙ)  (i)   වාහන නවතා තබන කාමරදේේ බිදේමන් 81% ක ප්රමාණ ක්ද, ඉන් 

අවම වයදේ න් 51% ක් නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවිත 

කළ හැරී දේහෝ ස්ිරව විවිතව තැබි  හැරී වි  යුතු . 

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

සඳහන් පරිදි වි යුතු . 

 

කර්මාන්තශාලා 

ගබඩා හා ගුදම් 

          (ඒ) කාමර  ගුදමක් දේහෝ දේවනත් ගබඩා ප්රදේශය ක් වයදේ න් ප්රදේ ෝජන ට 

ගනු ලබන්දේන් නම්, ෙහි බිදේමන් 81% ක ප්රමාණ ක්ද, ඉන් අවම 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     53   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

වයදේ න් 51% ක් වත් නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවිත කළ 

හැරී දේහෝ ස්ිරව විවිතව තැබි  හැරී වි  යුතු .  ෙක් ප්රභව රීන් දේහෝ 

රීහිප රීන් ස්වභාවික ආදේලෝක  හා සංවාතන  සැපයි  හැරී . 

 

විදුලි රසෝපාන 

පිවෙබඳ පිරිවිතෙ 

           (ඔ)  (i) ඒකක 01 රීන් සමන්විත වූ මහල් 10 ක දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ මහල් 

15 ක්  ඉක්මවන්දේන් නම් දේහෝ උසින් මීටර් 85 ට වැිය  දේගාඩනැගිලි 

සඳහා අවම වයදේ න් ප්රධාන ශවාර  අසල සහ අදේනකුත් සුදුසු 

ස්ථානවල ප්රමිතීන්ට අනුකූලව  විදුලි දේසෝපාන සවි කළ යුතු . 

 

බිම් මහල/ පතුල් 

මහල 

           (ඕ)  ස්වභාවික ආදේලෝක හා සංවාතන  ලබාගැනීමට අදහස් කරන මහලක් 

සම්බන්ධදේ න් වූ විට, ෙකී උසින් අවම වයදේ න් 8/3 ක් වත් බිම් 

මට්ටමින් තිබි  යුතු . 

 

උස්තල නිවාස 24.  මීටර් 80 කට වැිය ගැඹුරක් සහිත උස්තල නිවාස සම්බන්ධදේ න් ෙක් ෙක් මහදේල් 

සි ළු ඉදිරි, පිුපස සහ  හරස් බිත්තිවල ඉදිරිදේේ සිට පිුපසට සුදුසු  හුළං 

කදේපාලු මගින් ස්ිර සංවාතන  සැපයි  යුතු .   ෙම හුළං කදේපාලු වල වර්ග 

මීටර් 1.4 කට දේනාඅඩුව ශුශධ විවර ඉඩකඩක් තිබි  යුතුයි. 

 

 

යාබද කාමෙ 25. ආදේලෝක හා සංවාතන අවයයතා තීරණ  රීමදේම් පරමාර්ථ  සඳහා දේපාදු 

බිත්තිදේේ වර්ග ප්රමාණදේ න් අඩක් විවිතව හා නිර්බාධිතව ඇති විටකදී  ම් 

කාමර ක්  ාබද කාමරදේේ දේකාටසක් වයදේ න් සලකනු ලැබි  හැරී . 

 

පතුල් මහල කාමෙ 26.   ම් කාමර ක් පතුල් මහදේල් පිහිි ඊට ස්වභාවිකව ආදේලෝක  හා සංවාතන  

සැපයි  යුතු නම්, ෙම කාමරදේේ බාහිර බිත්ති අවම වයදේ න් බිම් මට්ටදේමන් 

තුදේනන් ෙක්  දේකාටසක් දක්වා උස් දේකාට 00 වන නි මදේේ අවයයතා සැපයි  

යුතු . 
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මායිම් 

නිෂ්කාශනය  

රගාඩනැගිලි 

දුෙස්ථ කිරීම 

27.  (8) (අ) දේගාඩනැගිල්ල දුරස්ථ රීමම කළ යුත්දේත් 89 වන නිදේ ෝගදේේ  සඳහන් 

පරිදි .  අධිකාරි  විසින් දේවනත් අදාළ කරගත හැරී නීති ක දේහෝ 

නි ම ක අවයයතා සපුරාීනම සඳහා වැියමනත් දුරස්ථතාද නි ම කරනු 

ලැබි  හැරී . 

            (ආ)  පැති මායිම් බිත්ති දක්වා ඉදිකළ යුතු ඕනෑම දේගාඩනැගිලි කාර්  ක් 

පහත සඳහන් කරුණු හා අනුකූල වි  යුතු . 

 

 i. ඉදිරීමදේම්දී දේ ාදාගනු ලබන නිර්මාණ ක්රමදේේදදේ න්  ාබද 

දේශපළවලට රීසි දේලසරීන් රීසිුන  හානි ක් සිදු දේනාවන බවට 

අදාළ සුදුසුකම්ලත් ඉංජිදේන්රුවකුදේේ සහතික  සහ  ාබද 

දේශපළට සිදුවි  හැරී හානි  ආවරණ  කරමින් සුදුසුකම්ලත් 

තක්දේස්රුකරුවකු විසින් කරන ලද තක්දේස්රුව පදනම් කරදේගන 

ගණන  කරන ලද  සවිසත්ර රක්ෂණ ඔප්ත පුවද ඉදිරිපත් කළයුතු 

අතර, වන්දි ආවරණ සහතික ක් ඉදිරිපත් කළ යුතු . (උපදේල්ඛන 

4) 

ii. ඉහත I හි සඳහන් සහතික අධිකාරි ට ඉදිරිපත් කළයුත්දේත් 

සංවර්ධන අවසරපත්ර  ලබාගැනීමට දේපරාතුව .  

 

රගාඩනැගිලිවල 

රනරුම් හා 

රවනත් හිරු 

රස්යාකෙණ 

උපක්රම 

     (0)   දේගාඩනැගිල්ලක දේනරුම්, වි න්පත් දේහෝ දේවනත් හිරුකුස ්ආවරණ උපක්රම 

ඉදිරි ට දේනරීම සඳහා අවසර දි  හැක්දේක් ඉදිරීමම් ද්රවය ගිනි දේනාගන්නා 

ස්වභාවදේේ ඒවා නම්, දේගාඩනැගිලි දේර්ඛාදේවන් මීටර් 8.1 ක් දක්වා පමණි. 

     (3) ෙවැනි විවිත බැල්කනි ක්  ාබද පිහිි දේශපළකට මුහුණලා ඇති අවසථ්ාවක 

ෙම බැල්කනිදේේ දේහෝ තට්ුදේේ පිටත ඉදේම් සිට අදාළ මායිම දක්වා අවම 

වයදේ න් මීටර් 1.  ක ඉඩ වාසි ක් පවත්වාදේගන  ා යුතු . 

      (4)   ාබද දේශපදේල් මායිමට  සඳළුතල දේහෝ  ම් භාවිත ක් සඳහා ඉඩකඩක් 

දේවන්කරයි නම්, අවම වයදේ න්  මීටර් 0 ක උසක් පවත්වාගත යුතු .   

පිටුපස ඉඩකඩ 28. (8) දේමම නි මදේේ පරමාර්ථ  සඳහා දේගාඩනැගිල්දේල් පිුපස වයදේ න් සලකනු 

ලබන්දේන් දේගාඩනැගිල්ල පිහිටන ඉඩදේම් මායිම් ීදි  සිට වඩා ඈතින් ඇති 

මුහුණතයි.  ෙදේස් වුවත් දේගාඩනැගිල්ල ෙක් ීදි කට වඩා වැිය ීදි 

සංඛයාවක් මත පිහිටා ඇත්නම් දේගාඩනැගිල්දේල් පිුපස  න්දේනන්, 
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අධිකාරි  විසින් දේවනත් ආකාර ක් සඳහා බල  දී දේහෝ විධාන  දේකාට 

දේනාමැති නම්, පළල්ම ීදිදේේ සිට දුරින්ම පිහිටා ඇති මුහුණත වයදේ න් 

සලකනු ලැදේබ්. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (0)  දේගාඩනැගිල්ල පිුපස ඉඩකඩ තැබි  යුතු ඉඩ මුහුණත මුළුමනින්ම ප්රසිශධ 

ීදි ක දේගාඩනැගිලි සීමාවට දේහෝ අවම වයදේ න් මීටර් 6 ක් පළල මාර්ග 

අයිති ක් සහිත  දේපෞශගලික ීදි කට  ාව පිහිටා ඇත්දේත් නම් පිුපස  

ඉඩකඩ දේවන් රීමමක්  අවයය දේනාදේේ. දේමම පිුපස ඉඩකඩ සීමාව තුළ 

නීතයානුකූල ආදේලෝක වාතාශ්ර අවයයතා අවහිර දේනාවන පරිදි තනනු ලබන 

විවිත  ළිඳකට දේහෝ හදිසි අවස්ථාවකට ප්රදේ ෝජන ගැනීම සඳහා වන විවිත 

වූ රවුම් අමතර පි ගැට දේපළක් සඳහා අවසර දේදනු ලැබි  හැක. 

රගාඩනැගිල්රල් උස  (සියළුම 

රගාඩනැගිලි උස ප්රමාණ 

මාර්ගරේ උස මට්ටටරම් සිට 

සලකණු ලැරේ.) 

පසුපස අවකාශය (පිටුපස 

මායිරම් සිට දුෙ සලකණු ලැරේ.) 

1. මීටර් 85 ට අඩුව මීටර් 3 

2. මීටර් 85 – 41 මීටර් 4 

3. මීටර් 41 ට වැිය දේගාඩනැගිල්දේල් උදේසන්    8/81 

ක් දේහෝ මීටර් 81 ක්  න්දේනන් 

අඩුව දුර මායිදේම් සිට පිුපසින් 

තැබි  යුතු . 
 

අක්රමවත් හැඩය      (3)    පිුපස සම්ූර්ණ පළල දක්වාම විවිත ඉඩකඩක් සැපයීමට දේනාහැරී 

අවිධිමත් හැඩදේ න් යුත් හා පාරවල් රීහිප කට මුහුණලා ඇති 

ස්ථානවලදී අවස්ථාගත  තත්ත්ව  ගැන සලකා බලා පිුපස විවිත ඉඩකඩ 

ප්රමාණ  ඊට සුදුසු  ැයි හැ දේඟන දේස් දේවන්දේකාට තිබීමට අවසරදීම 

අධිකාරි  කරනු ඇත. 

   

සැපයිය යුතු 

පියමරේ පළල 

29.  සැපයි  යුතු දේහෝ ඉදිකළ යුතු ඕනෑම ආවරණ  දේනාවූ අිය පාරක්, ආරුක්කු 

පාරක් දේහෝ ආලින්ද මාර්ග ක් ; 

       (අ)   දේගාඩනැගිලි බිම් කට්ි  තුළ පිහිුවි  යුතු . 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     56   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

       (ආ) ීදි කට  ාව ඇති දේගාඩනැගිලි බිම් කට්ිදේේ සම්ූර්ණ දිග ප්රමාණ  

ඔස්දේස්  ා යුතු .  නැතදේහාත් අධිකාරි  විසින් නි ම කරනු ලබන දේවනත් 

ආකාර රීන් තිබි  යුතු .  

 

වීදියක සිට 

ප්රරගශවීම 

30. ප්රසිශධ පාරකට  ාව දේනාමැති බිම් කට්ි ක් මත ඉදිදේකදේරන සෑම 

දේගාඩනැගිල්ලකටම දේපෞශගලික ීදි ක් මගින් ප්රදේේය වි  යුතු අතර, 

ප්රදේේයීදේම් මාර්ග ෙහි ස්වභාව  හා පළල අධිකාරි  විසින් අනුමත කරනු ලැූ  

උප දේබදීදේම් දේහෝ කැබලි රීමදේම් සැලසුමට  අනුව වි  යුතු .  තවද, ෙම 

දේගාඩනැගිලි බිදේම් අයිතිකරුට ෙම ීදි  භාවිතා රීමමට නීතයානුකූල අයිති  

තිබි  යුතු . 

රගාඩනැගිලිවල 

ඇල කෙන ලද 

රකාන් 

31.  ීදි දේදකරීන් යුත් සන්ධි ක දේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකරනු ලැූ  විටක සහ 

සංවර්ධන සැලැස්දේම් දේහෝ  ම් වයවස්ථාපිත දේල්ඛන  ඇල කරන ලද දේහෝ රවුම් 

කරන ලද අංයක  දේනාදේපන්වා ඇති විටක, ෙම දේගාඩනැගිලිවල දේකාන් දුර, 81 

වන වගන්තිදේේ සඳහන් පරිදි ීදි මට්ටදේමන් ඉහළ මීටර් 6.1 කට දේනාඅඩුව 

මට්ටමක දක්වා උසක් ඇළව ඉදිකළ යුතු .  නැතදේහාත් රවුම් කළ යුතු . 

 

වීදිය මාර්ග ුළුල් 

කිරීරම් රර්ඛ්ාව 

ආදිය ඉක්මවීම 

32.  දේගාඩනැගිල්ලක රීසිම දේකාටසක් ; 

       (අ)   ෙම දේගාඩනැගිල්දේල් රීසිම දේකාටසක් ීදි කට ඉහළින් දේහෝ  

       (ආ) අදාළ දේල්ඛනවල දේහෝ අධිකාරි  විසින් අනුමත කරනු ලැූ  සැලැස්දේම් 

දේපන්වා ඇති පරිදි අවස්ථානුකූලව ීදි ක්, දේර්ඛාවක් දේහෝ පවරා ගැනීදේම් 

මායිම් දේර්ඛාවක් විවිතව තැබි  යුතු ඉඩක් ඉක්මවා දේනා ා යුතු . 

  (ඇ) මායිම් තාප්ත පවල උපරිම උස මීටර් 0 ක් වන අතර, මීට අමතර උසක් අවයය 

අවස්ථාවන්හිදී ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේේ නිරවුල් 

සහතික ක් ලබාගත යුතු . 

 

යම් 

රගාඩනැගිල්ලක් 

සම්බන්ධරයන් 

විවිත ඉඩකඩක් 

පියමගක් රහෝ 

ප්රරගශ මාර්ගයක් 

33.  (අ)  ෙම විවිත ඉඩකදේේ පි මදේගහි දේහෝ ප්රදේේය මාර්ගදේේ  ම් දේවනස් රීමමක් 

රීමම දේහෝ ෙදේස් දේවනස් රීමම දේහෝ නඩත්තු රීමම සඳහා අවසරදීම.         

       (ආ) විවිත ඉඩකදේඩහි අිය පාදේර් දේහෝ ප්රදේේය මාර්ගදේේ ප්රමාණ  අඩුවවන දේලසින් 

ෙහි  ම් දේකාටසකට ඉහළින් වහල ක් ඉදිරීමම දේහෝ ෙබන්දක් නඩත්තු 

රීමම නැතදේහාත් ෙදේස් රීමමට දේහෝ නඩත්තු රීමමට අවසර දීම. 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     57   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

සපයනු ලැබ ඇති 

විටක; 

        (ඇ) විවිත ඉඩකඩට පි මදේගහි දේහෝ ප්රදේේය මාර්ග ට කවරාකාර ක දේහෝ 

අවහිර ක් රීමම දේහෝ ඊට අවසරදීම දේමම නි ම  ටදේත් වරදක් වන්දේන් . 

 

රගාඩනැගිල්රල් 

උස 

34.   ම් දේගාඩනැගිල්ලක උස හා ඊට අ ත් මහල් සංඛයාව දක්වා ඇති අවස්ථාවලදී 

විදේය්ෂ දේගාඩනැගිලි දේස්වා ෙනම්, දේගාඩනැගිල්දේල් වපසරි  81% 

දේනාඉක්මවන විදුලි දේසෝපාන ඉඩකඩ, තරප්ත පු දේපළ ආවරණ ඉඩකඩ, ජල 

ටැංරී  ආදි ට අවයයවන ඉඩකඩ සඳහා අවසර ඇත.  අදේනක් සෑම විටම  

දේගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණදේේ විධිවිධාන න්ට අනුකූල වි  යුතු . 

                  

පදිංචිය සඳහා වන 

රගාඩනැගිලිවල 

කාමෙවල අවම 

වර්ග ප්රමාණය 

35. පදිංචි  සඳහා වන දේගාඩනැගිල්ලක වාස ට සුදුසු ඕනෑම කාමර ක් 6 වන 

උපදේල්ඛනදේේ “අ” ආකිති ට අනුකුල වි යුතු අතර,  කාමර ක වර්ග ප්රමාණ  

බිත්ති අතර මීටර් 0.5 ක අවම වාසි ඉඩක් සහිතව වර්ග මීටර්  .1 ට දේනාඅඩුව වි  

යුතු . 

         (අ)   බිත්ති අතර මීටර් 8.  ක අවම වාසි ඉඩකඩක් සහිතව අවම වර්ග    ප්රමාණ  

මීටර් 5.1 ක් මුළුතැන්දේග  සඳහා තිබි  යුතු . 

 

 (ආ)   වර්ග මී ටර් 0.5 ට දේනාවැිය වර්ග ප්රමාණ ක් තිබි  යුතු ගබඩා දේහෝ 

පාවිච්චි  පිණිස ඇති කාමරද 

         (ඇ)   37 වන නි මදේේ නිය්චිතව සඳහන්  ම් කාමර ක්ද, 

 

වැසිකිවෙ,         දිය 

වැසිකිවෙ හා නාන 

කාමෙවල අවම 

ප්රමාණය 

36.  සි ළුම දේගාඩනැගිලිවල ඇති වැසිරීළිවල සහ නාන කාමරවල ප්රමාණ න් පහත 

පරිදි වි  යුතු . 

          (අ)  පාදස්තල වර්ගදේේ වැසිරීළි සවිකූරු සහිතව ජලමුද්රිත වැසිරීළි ක් දේහෝ 

වැසිරීළි ක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට අවම ප්රමාණ  මීටර් 8.7 x 8 ක්ද, 

          (ආ)  පාදස්තල වර්ගදේේ වැසිරීළි සවිකූරු හැර, සවිකූරු සහිත ජල මුද්රිත 

වැසිරීළි දේහෝ වැසිරීළි සම්බන්ධදේ න් වූ විට අවම ප්රමාණ  මීටර්      8.3 

x 8 ක්ද, 
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          (ඇ)  නාන කාමර ට අ ත් ප්රදේශය  සම්බන්ධදේ න් වූ විට මීටර් 1.  කට 

දේනාඅඩුව පළලක් ඇති වර්ග මීටර් 8.5 කට දේනාඅඩුව ප්රමාණ ක්ද සහ 

           (ඈ)   නාන කාමර  සවිකූරු සහිත වැසිරීළි ක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට මීටර් 

8.7 x 8 ක අවම ප්රමාණ  සහිත වර්ග මීටර් 0.1 කට දේනාඅඩුව ප්රමාණ ක්ද 

තිබි  යුතු . 

 මීට අමතරව 6 වන උදේල්ඛනදේේ “ආ” ආකිති  අනුගමන  කළ යුතු . 

 

රන්වාසික 

රගාඩනැගිලිවල 

කාමෙවල උස 

37.  (8)   දේන්වාසික දේගාඩනැගිලිවල කාමරවල අවම උස පහත සඳහන් පරිදි වි  

යුතු . 

                 (අ)  සාල  හා නිදන කාමර සඳහා සාමානය උස මීටර් 0.  ක් හා අවම 

ස්ථාන  මීටර් 0.4 කට දේනාඅඩුව වි  යුතු . 

                 (ආ)  මුළුතැන්දේග  සඳහා සාමානය උස මීටර් 0.  ක්  හා අවම ස්ථාන  

මීටර් 0.4 කට දේනාඅඩුව වි  යුතු .   

                  (ඇ) නාන කාමර, වැසිරීළි, දි  වැසිරීළි, වැකුන්ඩා, බැල්කනි, තට්ු සහ 

ගරාජ සඳහා උස මීටර් 0.0 කට දේනාඅඩුව ප්රමාණ ක්ද වි  යුතු . 

 

සාප්පු (2) සාප්ත පුවක බිම් මහදේල් කාමරවල උස මීටර් 3.8 කට දේනාඅඩුව වි යුතු අතර, 

ඉහළ මහදේල් කාමරවල සාමානය උස මීටර්     0.  ක්  හා අවම ස්ථාන  

මීටර් 0.4 කටද දේනාඅඩුව වි  යුතු . 

 

පාසැල් (3) පාසැලක පංති කාමරවල සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම සථ්ාන  

මීටර් 0.5 කටද දේනාඅඩුව වි  යුතු . 

 

රෙෝහල් (4) දේරෝහලක දේරෝී න් සඳහා දේන්වාසික ඉඩකඩ සප නු ලබන කාමරවල 

සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම ස්ථාන  මීටර් 0.  කටද දේනාඅඩුව වි  

යුතු . 
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කර්මාන්තශාලා (5) ඕනෑම ස්වභාව ක තැනැත්තකු වැඩ කරන කර්මාන්තයාලාවක ඇති 

කාමරවල සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම සථ්ාන  මීටර් 0.  කටද 

දේනාඅඩුව වි  යුතු . 

 

නිරක්තන (6) (අ)  දේපාදු ස්ථාන ක පිහිි කාමරවල උස ; 

                නිදේක්තන ක පිහිි කාමර ක උස මීටර් 3.8 කට දේනාඅඩුව වි  යුතු .  

දේපාදු ස්ථාන ක පිහිි නිදේක්තන කට බැල්කනි ක් තනා ඇත්නම්, 

බැල්කනිදේේ ඉහළම ස්ථර මට්ටමත්, ෙකී ඉහළම ස්ථර මට්ටම මත 

ඇති සීලිමත් අතර උස හා බැල්කනි ට  ින් පිහිි ආසන්නතම 

මහදේල් හා බැල්කනිදේේ  ි පැත්ත අතර උස, ඒ ෙක් ෙක් මට්ටදේම්දී 

මීටර් 3.1 කට දේනාඅඩුව වි  යුතු . 

 

         (ආ)  දේපාදු ස්ථාන ක පිහිි නිදේක්තන කදී 7 වන දේේදදේේ සඳහන් 

විධිවිධාන දේපාදු මහජන ා විසින් පාවිච්චි දේනාකරන වැසිරීළි, 

ගමන් බඩුව කාමර, මුළුතැන්දේගවල්, ආලින්ද සහ කාමර 

සම්බන්ධදේ න් අදාළ දේේ. 

 

රවනත් 

රගාඩනැගිලි 

(7) 8 සිට 6 දක්වා දේේදවල නිය්චිතව සඳහන් දේගාඩනැගිලිවල හැර, දේවනත් 

දේගාඩනැගිල්ලක බිම් මහදේල් කාමරවල උස මීටර් 0.  ක උසක් සහ ඉහළ 

මහදේල් ඕනෑම දේකාටසක් මීටර් 0.4 කට දේනාඅඩුව වි  යුතු . 

 

(අ)  දේම් හැර ඕනෑම වහල ක දේකාටසක් විවිතව හා ආවරණ  වූ 

දේගවත්තක් වයදේ න් ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන්දේන් නම් මීටර් 0.6 

කටද, 

                             නැතදේහාත් 

(ආ)  වාහන නතර රීමදේම් පරමාර්ථදේ න් පාවිච්චි ට ගනු ලබන්දේන් නම්, 

මීටර් 0.4 කටද දේනාඅඩුව වි  යුතු . 
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පතුල් මහල් (8) පතුල් මහල  න්දේනන් සම්ූර්ණදේ න් දේහෝ 0/3 ක ප්රමාණ ක් බිම් 

මහදේල් සිට සහ ඉඩදේම් මායිම්වල සිට මීටර් 8.5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද දේහෝ 

සැලසුම් කරන ලද මහලරී.  බිම් මට්ටදේම් සිට 8/3 ක දේකාටසක් 

දේපාදේළාදේවන් මතුපිට තිදේබන අවස්ථාවක ෙම පතුල් මහල භාවිතාවන් 

සඳහා දේ ාදාගත හැරී අතර, ෙහි අවම උස පහත සඳහන් පරිදි දේේ.  

 පතුල් මහල සම්ූර්ණදේ න්ම බිම් මට්ටදේමන් පහළ ඇති විට ෙහි 

භාවිත න් වන්දේන් ගබඩා  පහසුකම්, වාහන නැවතුම් හා අදේනකුත් 

උපදේ ෝගිතා දේස්වාවන් සඳහා අවම උස මීටර් 0.6 ක් දේේ.    

 

  පතුල් මහල ඉහත භාවිත න්ට හැර දේවනත් භාවිත න් සඳහා 

දේ ාදා ගන්දේන් නම්, ඒ සඳහා අධිකාරි  නි ම කරනු ලබන 

දේකාන්දේශසි සහ නි ම න්ට අනුකූලව නිර්දේශය න් ලබාගත 

යුතු .  

(අ) සාප්ත පු, කාර් ාල, වාණිජ දේගාඩනැගිලි, නිෂ්පාදන  න්දේත්රෝපකරණ  

කාමර දේහෝ ෙවැනි කාර්  සඳහා ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන්දේන් නම්, 

මීටර් 3 කටද, 

 

වාහන නතෙ 

කිරීරම් ප්රරශශවල 

වාසි උස 

(9) 7 සහ   වන දේේදවල ඇතුළත් විධිවිධාන දේකදේස් වුවද ප්රධාන වයදේ න් 

වාහන නතර රීමදේම් පරමාර්ථ  සඳහා ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලැූ  දේහෝ 

ප්ර දේ ෝජන ට ගැනීමට අදහස් කරන ලද දේගාඩනැගිල්ලක ඕනෑම 

දේකාටසක අවම වාසි උස සීලිමක, බාල්කවල,  නලවල, ජලනිකුතු 

ය ර්ෂවල, දේස්වා නලවල, ආදේලෝක පශධති, නිරවුරු සහ ෙවැනි දේශවල  ි 

පැත්තද  ඇතුළුව මීටර් 0.0 ට අඩුව දේනාවි  යුතු . 

තෙප්පු හා ඇතුල් 

මංවල පළල හා 

උස 

38.  i.     35 වන නි ම  අනුව ඉදිකරන ලද  ම් ඉදිරීමමක් ආවරණික පි  මඟක 

උස මීටර් 0.  කට අඩුව දේනාවි  යුතු .  දේමම උසට පහළින් පහත සඳහන් 

අයිතම න්දේේ  ි පැත්ත පි මදේගහි ඇතිමමට ඉහළින් මීටර් 0.5 කට අඩුව 

දේනාවන්දේන් නම්, ෙම අයිතම න් පමණක් ඉදිරි ට දේනරා තැබි  හැරී . 

                   (අ)    බාල්ක 

                   (ආ)   තරප්ත පු දේපළ හා තරප්ත පු දේපළ නැවතුම් 

                   (ඇ)   තිර  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     61   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

                   (ඈ)   සංඥා පුවරු හා ප්රචසාරක දැන්ීම් 

       ii.    ම් තරප්ත පු දේපළක දේහෝ ආවරණිත පි මගක නිර්බාධිත පළල  සඳහා   වන 

උපදේල්ඛනදේේ නිදේ ෝග න්ට අනුකූල වි  යුතු . 

 

වායුසමීකෙණ 

යාන්ික සංවාතන 

රහෝ ගිනි 

ආෙක්ෂණ 

පශධතියක් සවි 

කිරීම, ුළුල් කිරීම 

රහෝ රවනස් කිරීම  

39.  ම් දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ ෙහි දේකාටසක  ම් වායුසමීකරණ,  ාන්ත්රික සංවාතන 

දේහෝ ගිනි ආරක්ෂක පශධති ක් සවිකළ යුතු නම්, ෙවැනි  ම් පශධති ක් පුළුල් 

කළයුතු දේහෝ දේවනස් කළයුතු නම්, අවස්ථානුකූලව ෙම සවි රීමදේම්, පුළුල් 

රීමදේම් හා දේවනස් රීමදේම් පිරිසැලැස්ම දේහෝ සවිසත්ර සැලසුම්, සවි රීමම්, පුළුල් 

රීමම් දේහෝ දේවනස් රීමම් රීමමට මත්දේතන් අදාළ සුදුසුකම්ලත් පුශගල ාදේගන් 

ලබාගත් සහතික ක්ද සමඟ ෙම පශධති  සවි රීමමට, පුළුල් රීමමට දේහෝ දේවනස් 

රීමමට නි මිත දේගාඩනැගිල්දේල් සැලසුම් 87 වන නි ම   ටදේත් සප ා තිබුණද, 

අනුමැති  සඳහා අධිකාරි ට ඉදිරිපත් කළයුතු . 

 

 ාන්ත්රිකව ආදේලෝක  හා වාතාශ්ර  සප න අවස්ථාවක දේගාඩනැගිල්දේල් මහල්හි 

වර්ග ප්රමාණදේ න් 8/3 කටවත් ස්වාභාවික ආදේලෝක  හා වාතාශ්ර  සැපදේ න 

දේලස සැලසුම් කළයුතු . 

      නමුත්  දේපාළව  ට සිදු කරනු ලබන ඉදිරීමම් සඳහා 811%  ාන්ත්රිකව ආදේලෝක  

හා වාතාශ්ර  සැපයි  යුතු අතර, අවයය පරිදි දේජනදේර්ටර් දේ ාදාගනිමින් හදිසි 

විදුලි බිඳවැටීම් සඳහා අතිදේර්ක පහසුකම් සැලසි  යුතු . 

රන්වාසික 

කාමෙයක් සඳහා 

යාන්ික සංවාතන 

සැපයීම 

40.   (8)  ම් දේගාඩනැගිල්ලක වා සැකසීම,  ාන්ත්රික සංවාතන  දේහෝ කිතිම 

ආදේලෝකකරණ ක් සවි කරන දේහෝ සවි රීමමට අදහස් කරන 

අවස්ථාවක;                 

                (අ)  ෙදේස් සවි රීමම, දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ ෙහි දේකාටසක පදිංචිදේේ ඇති 

විදේය්ෂ ස්වරූප  සැලරීල්ලට ගනිමින් දේමම නි ම න්හි  අදාළ 

විධිවිධාන හා අනුකූල වන්දේන් නම් සහ  

                (ආ) දේගාඩනැගිල්දේල් අයිතිකරු වා සැකසීදේම් ඒකක ,  ාන්ත්රික 

සංවාතන පශධති  දේහෝ කිතිම ආදේලෝක  තවදුරටත් පාවිච්චි 

දේනාකරන විටදී දේමම නි ම න්හි අදාළ අදේනකුත් විධිවිධාන  හා 

මුළුමනින්ම  ෙකඟ වන බවට සහතික දේවමින් දේන්වාසික දේනාවන 

දේගාඩනැගිල්දේල් අයිතිකරු අධිකාරි ට දේපාදේරාන්දුී, ඒ සඳහා 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     62   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

අවයය ඉඩකඩ පහසුකම් සප ා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන් විසින් 

සහතික කර ඇත්නම් ස්වභාවික ආදේලෝක ට සංවාතන ට අදාළ 

දේමම නි ම න්හි විධිවිධාන අධිකාරිදේේ අභිමත  පරිදි  සාධාරණ 

 ැයි හැ දේ  නම්, අත්හැර දැමි  හැරී .  නැතදේහාත් දේවනස් කළ 

හැරී . 

 

        (0) පැ කට අවම වයදේ න් වා දේවනස්කම් 3 ක් සප මින්  ාන්ත්රික ක්රමවලින් 

පිරිසිදු වාත  ලබාගන්නා, දේන්වාසික පරමාර්ථ සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන 

කාමර ක, ස්වභාවික සංවාතන  ප්රභව න්හි විවර ප්රදේශය  

අවස්ථානුරූපව 00 වන නි මදේේ “අ” සිට “ඇ” දේේදවල නිය්චිතව දක්වන 

ප්රමාණදේ න් අඩක් දක්වා අඩුව කළ හැරී .  ෙදේහත් ෙ  කවර විදේටකවත් 

වර්ග මීටර් 1.5 ට වඩා අඩුව දේනාවි  යුතු . 

 

යාන්ිකව 

සංවාතනය 

කළයුතු අරනක් 

කාමෙ 

41.  41 වන වගන්තිදේේ (0) වන දේේදදේේ නිය්චිතව දක්වා ඇති ආකාරදේ න් හැර; 

        (අ)  දේමම නි ම න්  ටදේත් ස්වභාවික සංවාතන  සඳහා අදාළ අවයයතා 

දේනාසපුරන ලද සෑම කාමර කටම තරප්ත පු දේපළකටම, ආලින්ද කටම 

දේහෝ ප්රදේේය යාලාවකටමත්, 

        (ආ) අන් අවස්ථාවලදී දේමම නි ම න්දේේ දේවනත් විධිවිධානවලට අනුකූලව 

දේහෝ අවස්ථානුරූපව අධිකාරි ට අවයය පරිදිත්  ාන්ත්රික සංවාතන  

සැපයි  යුතු .    

     

වා සැකසුම රහෝ 

රවනත් සංවාතන 

පශධතියක් සඳහා 

සැලසුම්  

42. (අ)  වා සැකසුමක්,  ාන්ත්රික සංවාතන ක් දේහෝ දේවනත් සංවාතන පශධති ක් 

සවි රීමම, පුළුල් රීමම දේහෝ දේවනස් රීමම සඳහා වන සැලසුම් අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් පිළිදේ ල දේකාට දේමම නි ම න්දේේ අදාළ 

විධිවිධානවලට අනුකූලව අනුමැති  සඳහා අධිකාරි  දේවත ඉදිරිපත් කළ 

යුතු .   

         (ආ) දේගාඩනැගිල්දේල් උස මහල් 5 ක් දේහෝ මීටර් 85 ක් ඉක්මවන්දේන් නම්, 

දේසෝපාන    සඳහා හා  ාන්ත්රික ආදේලෝක හා වා සැකසීම පිණිස හදිසි 

අවයයතා විදුලි ජනක හා සම්දේේෂණ ස්ථානගත කළයුතු . 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     63   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

සනීපාෙක්ෂාව

  

ජාලසම්පාදනය හා 

පල්රදෝරුව 

43.  8. සෑම දේගාඩනැගිල්ලක්ම පවත්නා දේපාදු ජලසම්පාදන පශධති කට සම්බන්ධ 

වන ආරක්ෂිත ජලසම්පාදන පශධති ක් සප නු ලැබ තිබි  යුතු . 

 

        0. දේපාදු ජලසම්පාදන පශධති කට සම්බන්ධ රීමමට දේනාහැරී අවස්ථාවලදී 

දේපෞශගලික ප්රභව ක් හා සම්බන්ධ පශධති ක් සප නු ලැබ තිබි  යුතු . 

 

        3. දේගාඩනැගිල්දේල් පිහිටීම සහ ප්රදේශයදේේ අදේනක් බිම් සලකුණු සැලරීල්ලට 

ගැනීදේම්දී ජලසම්පාදන  විධිමත් දේනාවන බව අධිකාරි ට හැඟී න 

අවස්ථාවක ඒ අවස්ථාදේේදී නිය්චිතව සඳහන් කරනු ලැබි  හැරී ධාරිතාවක් 

සහිත ජල  ගබඩා රීමදේම් ටැංරීද අවයය දේපාම්පද සෑම දේගාඩනැගිල්ලකටම 

සැපයි  යුතු . 

 

        4.  (අ)   පානී  ජල  සැපයීම සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන ළිඳක්, ගවර වලක 

සිට දේහෝ ූතික ටැංරීදේ හි දේපඟවුම් වලක සිට මීටර් 85.1 කට අඩුව 

දුරරීන් දේනාපිහිි  යුතු අතර, මායිදේම් සිට අවම වයදේ න් මීටර් 8 ක 

දුරක් තබා  ඉදිරීමම් කළ යුතු . 

               (ආ)  නල ජල  දේනාමැති ප්රදේශය කදී  වුවත් ගවර වලරීන් දේහෝ දේපඟවුම් 

වලක ූතික ටැංරී රීන් මීටර් 81 ක් ඈතින් සථ්ානගත රීමම 

සුදුසුකම්ලත් ූම විදයාඥදේ කුදේේ දේහෝ අදාළ ප්රදේශයදේේ දේසෞඛය 

දවදය නිලධාරි ාදේේ නිර්දේශය මත සලකා බැලි  හැරී . 

                (ඇ) දේපාදු නල ජල සම්පාදන පශධති ක් සවි කරනු ලැබ නැති ප්රදේශයවල 

දේහෝ ක්රි ාත්මක වන ෙවැනි දේ ෝජනාවක් දේනාමැති ප්රදේශයවල බිම් 

කට්ිදේේ අවම වර්ග ප්රමාණ  වර්ග මීටර් 051 ක් වි  යුතු . 

                (ඈ) නල ජල  දේනාමැති ප්රදේශයවල සහාධිපතය දේශපළ සඳහා පිරිපහදුවක් 

තැනි  යුතු අතර, ඒ සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරිදේේ සහ ජලාපවහන 

මණ්ඩලදේේ අනුමැති  ලබාගත යුතු . 

 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     64   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

සනීපාෙක්ෂක 

පහසුව 

44.  8.  සෑම වාසස්ථාන ඒකක කට අඩුව තරමින් ෙක් දි  වැසිරීළි ක්වත් තිබි  යුතු 

අතර, දේවනත් සෑම දේගාඩනැගිල්ලකටම ප්රමාණවත් සංඛයාවරීන් දි  

වැසිරීළි, කැසිරීළි, දේදවුම් භාජන සහ දේවනත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සප නු ලැබ තිබි  යුතු .   සැපයි  යුතු දි  වැසිරීළි, දේදවුම් භාජන සහ 

දේවනත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංඛයාව 6 වන උපදේල්ඛනදේේ “ඇ” 

ආකිති  පරිදි වි  යුතු . 

 

ඝන අපද්රවය 

කළමනාකෙණය 

 

        0. මහල් 5 ක් දේහෝ ඒකක 81 රීන් යුත් දේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන 

අවස්ථාවන්හිදී අදාළ පළාත් පාලන ආ තනදේේ නිර්දේශය ලබාගත යුතු .  

 

හරිත රගාඩනැගිලි 

සහතිකකෙණය 

සඳහා ලියාපදිංචි 

වීම 

45. (8) හරිත සංකල්ප  අනුව සංවර්ධන බලපත්ර  ලබාගැනීම සඳහා දේගාඩනැගිලි 

සැලසුම් අනුමැති  සඳහා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාදේේදී  ාවත්කාීනන හරිත 

සහතික  (Provisional Green Certificate)  ලබාගැනීමට කටයුතු කළ 

යුතු . 

   

විධිමත් 

සැලසුම්කෙණ 

අනුමැතිය 

46.  (8)  සෑම සංවර්ධන අවසරපත්ර ක්ම ලිිතත වි  යුතු අතර, ෙ  ෙහි විසත්ර  

සීමාවන්ට  හා දේකාන්දේශසිවලට  ටත් වි  යුතු . 

        (0)  විධිමත් ලිිතත අවසර  නිකුත් කරනු ලබන්දේන් අවසන් සැලසුම්  නිසි 

පිළිදේවලින් තිබීදේමන් හා අදාළ ගාස්තු දේගීදේමන් පසුව . 

         (3) දේමම අවසර පත්රදේේ වලංගු කාල  වර්ෂ දේදකකට සීමාවන අතර, 

අ දුම්කරුදේේ ඉල්ීනම  මත හා ඉදිරීමම් ආරම්භ කර ඇත්නම්, ෙම වලංගු 

කාල  වසරින් වසර තවත් වසර 3 ක උපරිම ක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැක. 

දේම් සඳහා I උපදේල්ඛනදේේ “ඊ” අ දුම්පත මගින් ඉල්ීනමක් අධිකාරි  

දේවත ඉදිරිපත් කළ යුතු . 

                තවද අනුමැති  ලබා ප්රථම වසර දේදක තුළ ඉදිරීමම් අරඹා දේනාමැති නම් 

නව බලපත්ර ක් ලබාගත යුතු . 
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රගාඩනැගිලි වැඩ 

රහෝ යම් 

සංවර්ධන 

කටයුත්තක්  

කෙරගන යාරම්දී 

සිදුවන වැෙදි 

47.   (8)   ම් දේගාඩනැගිලි වැඩක් දේහෝ  ම් සංවර්ධන කටයුත්තක් අරඹනු ලැබ ඇති, 

කරදේගන   නු ලැබ ඇති දේහෝ  ළි අරඹනු ලැබ ඇති පරිශ්ර ක 

අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු දේහෝ සංවර්ධක කු ඔහු  දේහෝ ඇ , 

             (අ) 85 වන දේරගුලාසිදේේ විධිවිධානවලට අනුකූලීම උල්ලංඝන  

කරන්දේන් නම් සහ 

             (ආ)  ෙම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වන සැලසුම් දේහෝ සැලසුම් පිළිදේ ල කළ 

අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාදේේ දේස්ව  දේනාලබා  ම් දේගාඩනැගිලි 

වැඩක් දේහෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් ආරම්භ රීමම, කරදේගන  ාම දේහෝ 

 ළි ආරම්භ රීමම කරන්දේන් නම් දේහෝ 4  වන නි මදේේ (ඇ) දේේදදේේ 

විධිවිධානවලට අනුකූලව ෙම සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණ  රීමම 

සඳහා  3 වන නි මදේේ (8) වන දේේද   ටදේත් පත් කරනු ලැූ  

දේවනත් අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්දේතකුදේේ දේස්ව  දේනාලබා අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාදේේ දේස්ව   නවතනු ලබන්දේන් නම්,  දේමම 

නි ම   ටදේත්  ම් වරදකට වරදකරු වි  යුතු . 

 

        (0) දේමම නි මදේේ විධිවිධාන  ටදේත් වරදකට වරදකරු වන අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු  දේහෝ සංවර්ධක කු වරදකරු කරනු ලැබීදේමන් පසුව, 

නීතිදේේ 0  වන වගන්තිදේ න් නි ම කරනු ලැබ ඇති දණ්ඩන කට  ටත් 

වි  යුතු . 

 

අපවහනය 48. සි ළු පල්දේදෝරු හා අපවිත්ර ජල පිටීදේම් මාර්ග පවත්නා පල්දේදෝරු 

පශධති කට සම්බන්ධ කළයුතු අතර,  ම් විදේය්ෂිත අවස්ථාවන්හිදී 

පල්දේදෝරුව හා අපවිත්ර ජල  දේපාදු පල්දේදෝරු පශධති කට සම්බන්ධ රීමමට 

මත්දේතන් ඒවා පිළිගත හැරී ප්රමිති කට දේගන ඒම සඳහා ූර්ව 

ප්රතිකාර් න ක් රීමමට අධිකාරි ට අවයය වි  හැරී .  

 

             (අ)  දේපාදු පල්දේදෝරු පශධති ක් දේනාමැතිවිට දේහෝ දේපාදු පල්දේදෝරු 

පශධති කට පිටීදේම් මාර්ග සම්බන්ධ කළ දේනාහැරී බව අධිකාරිදේේ 

මත  වන කල්හි පල්දේදෝරුව ගවර වලක් දේහෝ ූතික ටැංරී ක් මගින් 

බැහැර කළ යුතු . 
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             (ආ) දේපාදු පල්දේදෝරු බැහැර රීමදේම් පශධති දේනාමැති හා ඇසුරුම් 

ප්රතිකාර් න පිරි ත සැපයීමට අදහස් කර දේනාමැති ප්රදේශයවල පිහිි 

නිවාස   දේ ෝජනා ක්රම සම්බන්ධදේ න් වූ විට, දේපාදු ූතික ටැංරී හා 

දේපඟවුම් වලවල් ෙක් ෙක් නිවාස දේපාකුරකට ෙකක් වයදේ න් සැපයි  

යුතු .  ෙනමුදු ෙවැනි නිවාස දේපාකුරක තිබි  යුතු නිවාස ඒකක 

සංඛයාව උපරිම වයදේ න් 5 කට සීමා කළ යුතු .  දේකදේස් දේවතත් 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින් විකල්ප වැඩපිළිදේවලක් දේ ෝජනා 

කරන්දේන් නම් අධිකාරි ට ෙ  සලකා බැලි  හැක.  ෙදේහත් නිවාස 

ඒකක සංඛයාව 85 කට වඩා වැියවන විට ූර්ව ප්රතිකාරක ක් 

ස්ථානගත කළයුතු වන අතර, පිළිගත් ප්රමිති කට අනුකූලව ඉන් 

බැහැර කරනු ලබන ඝන හා දි ර ද්රවය මුදාහැමම සඳහා සුදුසු 

වැඩපිළිදේවලක් දේ දි  යුතු .  

 

             (ඇ)   දේපඟවුම් වලක් මාර්ගදේ න් අප ජල  සුදුසු දේලස බැහැර කළ යුතු . 

 

 

වැසි දිය 

කළමණාකෙණය 

හා ජාලය  

බැසයාම. 

49. වැසි ජල  කුස් රීමම සහ වහලදේේ දේපාදේළාවට ෙක ෙල්දේල් පතිත වන වැසි ජල 

ප්රමාණ  අවම රීමම අරමුණු දේකාට සි ළුම ආකාරදේේ පැතලි, වක්ර, තනි, දේදපළ 

දේහෝ සිේපළ වහලවලට සවි කරනු ලැබ, සුදුසු ප්රමාණවලින් සකසා ඇති ීකලි,  

ජල  දේනාරඳන ආනති ක් සහිතව නල සහ ආශ්රිත දේකාටස්වලින් කාන්දුීම දේහෝ 

පිටාර ගැීනම වැළදේකන අන්දමට, දැනට පවත්නා සහ දේ ෝජිත සෑම 

දේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිවි  යුතු . 

         (8)   වැසි ජල  බැහැර රීමම සම්බන්ධදේ න් පහත දැක්දේවන දෑ නීති විදේරෝධී 

වන්දේන් . 

                 (අ)     වහලදේ න් සිජුවම ීි කාණුවට බැහැර රීමම. 

                 (ආ)   ූතික ටැංරී ක දි  බස්නා වලකට / ප්රතිදේරෝපණ දේහෝ   දේපාදු කැලි 

කසල අපවහන පශධති කට දේහෝ සම්බන්ධ රීමම. 

                 (ඇ)     ාබද ූමමි කට මුදාහැමම. 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     67   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

          (0) දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ  ාබද දේගාඩනැගිලිවල බිත්තිවලට දේහෝ 

අත්තිවාරමට දේතතමන  උරා දේනාගන්නා ආකාරදේ න් සිදු වි  යුතු . 

          (3)  කුස් කරනු ලබන ජල , ජල කුඳවුම් දේදසට දේ ාමු කළයුතු .  අවයය 

සමතුලිත වැසි ජල කුඳවුම් සඳහා සංවර්ධනකරු ෙකඟ වි  යුතු . 

          (4) අවම වැසි ජල කුඳවුම් සපුරාීනදේමන් පසු අතිරික්ත ජල  ීි කාණුවට දේහෝ 

අනුමත පිටාර කට දේහෝ මුදාහැරි  හැරී . 

 ගැසට් අංක: 8597/ - 0119.14.87 දිනැති ගැසට් නිදේේදනදේේ VII වන 

උපදේල්ඛනදේේ සඳහන් නිදේ ෝගවලට  අනුකුල වි යුතු . 

 

ඝන අපද්රවය 

බැහැෙ කිරීම 

50.  ම් පරිශ්ර ක් ඇතුළත දේහෝ  ම් ප්රසිශධ ස්ථාන ක උත්පාදන  වන අපද්රවය 

මහජනතාවදේේ දේසෞඛය ට දේහෝ පරිසර ට අනතුරු වන ආකාර ට ෙකතු රීමම 

දේහෝ බැහැර රීමම දේනාකළ යුතු . හුනනාදේගන ඇති රීසිුන අපද්රවය ක් 

මහජනතාවදේේ ප්රදේ ෝජන  සඳහා අදහස් කරනු ලබන ප්රදේශය කට දේහෝ දේතත් 

බිමකට දේහෝ පාරිසරික වයදේ න් සංදේේදී දේවනත් ප්රදේශය කට දේහෝ දැමීදේමන් 

බැහැර රීමම දේනාකළ යුතු .  (අංක: 8459/01 දරණ 0116 අදේගෝස්තු මස 03 වන 

දින ගැසට් නිදේේදන ට අනුව) 

 

 ම් සංවර්ධන ක් මහල් 5 ක්, ඒකක 81 ක් දේහෝ ව.මී. 8111 ක් ඉක්මවන්දේන් 

නම්, අපද්රවය කළමනාකරණ  පිළිබඳ අදාළ පළාත් පාලන ආ තනදේේ අපද්රවය 

කළමනාකරණ අංයදේේ නිර්දේශය  ලබාගත යුතු . 

 

විදුලි හා ජාල නල 

වැඩ 

51.  ම් දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ පරිශ්ර ක සි ළු විදුලි හා ජලනල වැඩ තත් කාර්   

සඳහා අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින් කළයුතු අතර, දේමම වැඩ ෙවැනි 

දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ පරිශ්ර ක් තුළ උපරිම ආරක්ෂාව හා සනීපාරක්ෂක 

තත්ත්ව  සහතික රීමම සඳහා අධිකාරි ට අවයය වි  හැරී ප්රමිතිවලට සහ 

පිරිවිතර න්ට අනුකූල වි  යුතු . 

 

 

 

7.2.4 අනුකූලතා සහතිකය සම්බන්ධ රෙගුලාසි 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     68   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

 

අනුකූලතා සහතිකය 

සඳහා සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

IV  රකාටස 

අනුකූලතා සහතිකය සම්බන්ධ රෙගුලාසි 

52.  අනුකූලතා සහතික  ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් රීමම. 

(අ)  නීතිදේේ    වගන්ති   ටදේත් අනුකූලතා සහතික  සඳහා කරනු ලබන 

සෑම ඉල්ීනමක්ම 8 වන උපදේල්ඛනදේේ සඳහන් “ඈ” ආකිති පත්ර  මගින් 

අධිකාරි  දේවත ඉදිරිපත් කළයුතු .                  දේම  අන්තර්ජාල පහසුකම් 

හරහා පහත දේවබ් අඩවි  ඔස්දේස් අ දුම් කළ හැක.   

       www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපදේල්ඛන ට අනුකූලව දේගවි  යුතු . 

 

ඉඩම් අනුරබදුම් අනුකූලතා සහතික  ලබාගන්නා අවස්ථාදේේදී ඉඩම සංවර්ධන  රීමදේම්දී නිකුත් 

කළ දේකාන්දේශසි ලිපිදේේ සඳහන් සි ළු අවයයතා සම්ූර්ණ කර තිබි  යුතු .  

 

         (අ) ඉඩමක සංවර්ධන ක් දේහෝ ඉඩමක උප දේබදීමක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට, 

i. අදාළ වන්දේන් නම්, උප දේබදීම අනුමත කරනු ලැූ  සැලැස්මට දේහෝ 

අවසර පත්ර ට අනුකූලව කළ බවට බල ලත් 

මිනින්දේදෝරුවරදේ කුදේගන් සහ නගර සැලසුම්කරුදේගන් ලබාගත් 

සහතික ක්ද, 

ii. පාරවල්  හා දේබෝක්කු තැනිම වැනි සංවර්ධන  හා සම්බන්ධ 

ඉංජිදේන්රු  වැඩ අ ත් වන අවස්ථාවන්හිදී වරලත් දේහෝ ලි ාපදිංචි 

සිවිල් ඉංජිදේන්රුවකු විසින් දේහෝ ආණ්ඩුවව විසින් ඉංජිදේන්රුවකු 

වයදේ න් දේස්වදේේ දේ දීම සඳහා හුනනාගනු ලැූ  සුදුසුකම් ඇති 

තැනැත්තකු විසින් සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලසුම්, පිරිවිතර සහ 

අවසර පත්ර ට අනුව ඔහුදේේ අධීක්ෂණ කටයුතු කරදේගන  නු ලැබ 

ඇති බවට සහතික ක්ද,  

 

සම්ූර්ණ කෙන ලද 

රගාඩනැගිල්ලක 

පදිංචිවීමට රපොතුව 

53. අනුමත කරනු ලැූ  සැලැස්මට අනුව  ම් දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි 

දේකාටසක් සම්ූර්ණ රීමදේමන් පසු අයිතිකරු, පදිංචිකරු දේහෝ සංවර්ධනකරු 

විසින් 

http://www.uda.gov.lk/
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අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

රහෝ සංවර්ධනකරු 

විසින් කළයුතු ොජාකාරි 

 

       (අ)  දේගාඩනැගිල්ල අළුත් ෙකක් නම් ෙහි දේහෝ ෙහි දේකාටසක පදිංචිීම 

සඳහා අනුකූලතා සහතික ක් ලබාගැනීම සඳහාද, 

       (ආ) දේමම නි ම   ටදේත් අනුකූල වි  යුතු සැලැස්දේමන් දේහෝ සැලසුම්වලින් 

සුළු වයදේ න් දේවනස්ීම නිසා අනුකූලතා සහතික  ලබාගැනීමට 

දේනාහැරී වූ විට, දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ ඉන් දේකාටසක් තාවකාලිකව 

පදිංචිීමට බලපත්ර ක් ලබාගැනීම සඳහාද ඉල්ලුම් කළයුතු . 

 

       (ඇ) දේගාඩනැගිල්දේල් දේකාටසක පදිංචිීම සඳහා අනුකූලතා සහතික  

ලබාගැනීදේමන් පසුව වුවද සංවර්ධන බලපත්ර  මගින් ලබාගත් 

අනුමැති ට අනුව ෙ  වලංගුව පවතින්දේන් නම් සාමානය පරිදි ඉතිරි 

දේකාටස්වල ඉදිරීරිම් කටයුතු කරදේගන  ා හැරී . 

 

පදිංචිවීම සඳහා වන 

අනුකූලතා සහතිකය 

54. 8  වන නි මදේේ විධිවිධානවලට අනුව දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටසක් 

දේහෝ දේවනත්  ම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සම්බන්ධදේ න් අනුමත කරන ලද 

දේගාඩනැගිලි සැලසුම් සම්බන්ධ අධිකාරි ට සෑම සහතික ක්ම හා 

වාර්තාවක්ම ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති විට දේගාඩනැගිල්ලක   ෙහි දේකාටසක් 

දේහෝ දේවන ම් සංවර්ධන කටයුතුවල නිරතීම සඳහා  අනුකූලතා 

සහතික ක් අධිකාරි  විසින් ලබාදි  හැරී අතර, ෙම සහතික  සමඟ පහත 

සඳහන් කරුණු සැපයි  යුතු . 

           (8)  සැලැස්දේම් දේහෝ සැලසුම්වල දේපන්වන ලද සි ළු අවයයතා සහ  3 

වන  නි මදේේ (ඇ) දේේද   ටදේත් දේගාඩනැගිල්දේල්,  ෙහි දේකාටසක 

දේහෝ දේගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්ම පිළිදේ ල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තාට දේහෝ තැනැත්තන්ට අධිකාරි  විසින් දේදන ලද සි ළු 

ලිිතත විධාන න්ට ඔවුන් අනුකූල ී  ඇති බවත්, ඒ බවට අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාදේගන් ලබාගත් සහතික ක් ඉදිරිපත් කරන 

බවත්,  

          (0)  දේමම නි ම න්  ටදේත් දේගවි  යුතු සි ළු ගාස්තු දේගවා ඇති බවත්,  

 

          

                  (අ)  දේගාඩනැගිලි ඉදිරීමම සම්බන්ධදේ න් අවයය වන්නා වූ සහතික 

නම්, 
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i. සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලැස්මට හා අවසර පත්ර ට 

අනුව ඔහුදේේ අධීක්ෂණ   ටදේත් කරදේගන  නු ලැබ 

ඇති බවට ලි ාපදිංචි දේහෝ වරලත් ගිහ නිර්මාණ 

ශිල්පි කුදේගන් දේහෝ ආණ්ඩුවව විසින් ගිහ නිර්මාණ 

ශිල්පිදේ කු වයදේ න් දේසව්දේේ දේ දීම සඳහා තීරණ  

කර ඇති සුදුසුකම් ලබා ඇති තැනැත්දේතකුදේගන් ලබාගත් 

සහතික ක්   

 

 ii. දේගාඩනැගිලි වැඩවල හැුම් මූලිකාංග අනුමත 

සැලසුම්වලටත්, අවසර පත්ර ටත්, අනුකූලව හා 

අධිකාරි ට ඉදිරිපත් කරන ලද පිරිමැවුම්වලට ෙකඟව 

ඔහුදේේ අධීක්ෂණ   ටදේත් සිදු දේකරුණු  බවටත් සහ 

දේගාඩනැගිලි වුහම  වයදේ න් ආරක්ෂාකාම බවටත් 

වරලත් දේහෝ ලි ාපදිංචි සිවිල් ඉංජිදේන්රුවකුදේගන් දේහෝ 

ආණ්ඩුවව විසින් ඉංජිදේන්රුවකු වයදේ න් දේස්වදේේ 

දේ දීම සඳහා හුනනාගනු ලැූ  සුදුසුකම් ඇති 

තැනැත්දේතකුදේගන් ලබාගත් සහතික ක්. 

 

iii. දේගාඩනැගිල්දේල්  ාන්ත්රික, විදුලි, ජලාපවහන, 

වායුසමීකරණ දේහෝ දේවනත් සම්බන්ධිත වැඩ  සඳහා 

අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන්දේගන් ෙකී වැඩ 

ඔවුන්දේේ අධීක්ෂණ   ටදේත් හා අධිකාරි ට අවයය 

වි  හැරී ආකාරදේ න්  අනුමත සැලසුම් හා 

පිරිවිතර න්ට අනුකූලව කරදේගන  න ලද බවට 

සහතික්ද දේේ. 

 

 iv. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේේ  දේරගුලාසිවලට  

අනුකූලව අනුමත කරන ලද  වර්ග අිය 6111 ට වැිය 

සි ළු ඉදිරීමම්,  දේරගුලාසිවලට අනුකූලව 

ඉදිකරන්දේන්ද  න්න පසුවිපරම් රීමම සඳහා ෙම 

දේගාඩනැගිලි අනුමත කළ දින සිට වසරක් ඇතුළත 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ න් පසුවිපරම් වාර්තාවක් 
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ලබාදේගන ඉදිරිපත් කළයුතු . තවද, වසරක් ඇතුළත 

ඉදිරීමම් නිම රීමමට දේනාහැරී අවස්ථාවලදී සංවර්ධන 

බලපත්ර  දීර්ඝ කරන කාල  අනුව පසුවිපරම් 

සහතික ද  නැවත ලබාගැනීමට ඉල්ලුම් කළ යුතු .   

ෙවැනි දේගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතික 

ලබාගැනීදේම්දී පසුවිපරම් වාර්තාව අනිවාර්   වන 

අතර, ෙදේස් දේනාමැති නම්, 5 වන උපදේල්ඛනදේේ 

සඳහන් දේස්වා ගාස්තුවකට  ටත් වි  යුතු .   ඒ සඳහා 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා වයදේ න් වරලත් ගිහ 

නිර්මාණ ශිල්පි ා වගරී  යුතු .  ෙදේස් දේනාකරන 

නිලධාමන් සම්බන්ධදේ න් ශ්රී ලංකා ගිහ නිර්මාණ 

ශිල්ීකන්දේේ ආ තන  දැනුවත් කරනු ලැදේබ්. 

 

අධිකාරිය විසින් කෙනු 

ලබන පරීක්ෂාවන් 

55.  (8) සභාපති විසින් හෝ ඔහගුේ බල ලත ් නි ෝජිත ා විසින්  ම ්

දේගාඩනැගිල්ලක පදිංචි  සඳහා හා ඉඩමක් වන අවස්ථාදේේදී පාවිච්චි  

සඳහා 54 වන දේරගුලාසි   ටදේත් අනුකූලතා සහතික ක් නිකුත් 

රීමමට මත්දේතන්,  ම් දේගාඩනැගිලි කාර්  ක් කරදේගන  නු ලබන  

කවර අදි රකදී දේහෝ නීතිදේේ සි ළු විධිවිධානවලට සහ දේමම 

නි ම න්ට අනුකූලදැයි නිගමන  රීමදේම් සහ  අනුමත කරන ලද 

සැලැස්ම දේහෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් දේමම සැලසුම් ඒවා සකස් කරන 

ලද අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාදේේ දේහෝ තැනැත්තන්දේේ අවධාන  

අනුමත සැලැස්දේමන් දේහෝ දේමම නි ම   ටදේත් ඉදිරිපත් කරන ලද  

සංවර්ධන කටයුත්තක දේවනත් සැලසුමරීන් බැහැරවන අවස්ථාවන් 

දේකදේරහිත්, නැතදේහාත් ෙම සැලසුමට දේහෝ සැලසුම්වලට අනුකූලව 

සංවර්ධන කාර්   සම්ූර්ණ දේනාරීමම දේකදේරහි දේහෝ දේමම නි මදේේ 

විධිවිධාන දේහෝ අවසර පත්ර  දේහෝ සැලසුම් දේහෝ ඒවාදේේ සඳහන්  හා 

ඔහු විසින් පිළිපැදි  යුතු අවයයතාව න් දේකදේරහිත් දේ ාමු රීමදේම් 

පරමාර්ථ  සඳහාත්  ම් දේගාඩනැගිල්ලකට දේහෝ ඉඩමකට ඇතුළුව 

ෙ  පමක්ෂා කර බැලි  හැරී . 

      (0)  අධිකාරිදේේ බල ලත් නිදේ ෝජිත ා (8) වන දේේද   ටදේත්  ම් 

දේගාඩනැගිල්ලකට දේහෝ  ම් සංවර්ධන කටයුත්තකට ඇතුල්ී ෙ  
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පමක්ෂා රීමමට දේපරාතුව ෙදේස් රීමමට ඇති තම බල  ලිිතතව 

ඉදිරිපත් දේකාට හා ප්රදර්යන  දේකාට තමා විසින්ම හුනන්වා දි  යුතු . 

 

රගාඩනැගිල්ලක 

තාවකාලික පදිංචියක් 

සඳහා බලපත්රය 

56.  (8) දේගාඩනැගිල්ල අනුමත සැලසුමට දේහෝ සැලසුම්වලට පටහැනි ීම 

නැතදේහාත් අධිකාරි  විසින් සැලැස්දේම් දේහෝ සැලසුම්වල පිටසන් 

කරන ලද අවයයතාව න් හා ෙකඟ දේනාීම   දේහෝ  දේගාඩනැගිල්ල 

සම්බන්ධව වැඩ සම්ූර්ණ දේනාරීමම නිසා දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ ෙහි 

දේකාටසක පදිංචිීම සඳහා අනුකූලතා සහතික ක් නිකුත් දේනාකළද 

ෙදේස් පටහැනි ීම, ෙකඟ දේනාීම දේහෝ සම්ූර්ණ දේනාරීමම 

අධිකාරිදේේ මත  අනුව බරපතල තත්ත්ව ක් දේනාවන්දේන් නම්, ෙ  

ෙම කාල  තුළ දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ ෙහි දේකාටසක පදිංචිී සිින 

තැනැත්තාදේේ දේහෝ තැන්තන්දේේ සුභසිශධි ට හා ආරක්ෂාවට 

කවරාකාර රීන් දේහෝ අනතුරුදා ක දේනාදේේ නම් අධිකාරි ට ෙම 

දේගාඩනැගිල්දේලහි දේහෝ ෙහි  දේකාටසක් මාස හ කට  දේනාවැිය 

කාල කට තාවකාලිකව පදිංචිීම සඳහා  බලපත්ර ක් දීම දේහෝ 

බලපත්ර  අළුත් රීමම කළ හැරී . 

 

          (0)  I  වන දේේද   ටදේත් අධිකාරි  විසින් සුදුසු ැයි කල්පනා කරනු ලබන 

නි ම න් හා දේකාන්දේශසි මත බලපත්ර ක් ලබාදීම දේහෝ බලපත්ර  

අළුත් රීමම කරනු ලැබි  හැරී අතර, ෙම නි ම න් දේහෝ දේකාන්දේශසි 

රීසිවක් කඩ කරනු ලැූ  විට ෙම බලපත්ර  ප්රතයාදිෂ්ා කළ යුතු . 

 

 

රගාඩනැගිල්ලක 

පදිංචිය සඳහා වන 

අනුකූලතා සහතිකරේ 

අන්තර්ගතයන් හා එය 

ප්රදර්ශනය කිරීම 

57.   (8)   දේගාඩනැගිල්ලක පදිංචි  සඳහා වන අනුකූලතා සහතික  දේහෝ ෙහි 

තාවකාලික පදිංචි  සඳහා වන බලපත්ර  මගින් දේගාඩනැගිල්ල කවර 

පරමාර්ථ ක් සඳහා ඉදිකරනු ලැබුදේේදැයි  න්න සඳහන් කළයුතු 

අතර, දේගාඩනැගිල්ල අදේන්වාසික දේහෝ බහුකාර්  දේගාඩනැගිල්ලක් 

වන කල්හි සහතික  දේහෝ බලපත්ර  මගින් ; 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     73   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

                (අ)  දේගාඩනැගිල්ල දේකාටස් ගණනාවක් ඇතිව සැලසුම් දේකාට 

අනුමත රීමම සඳහා අරමුණු වූ ප්රදේ ෝජන  දේහෝ ප්රදේ ෝජනද, 

                (ආ)  ගින්නක් හටගත් විට, ෙයින් දේබ්ම  ා හැරී මාර්ග කීදේදදේනක් 

සඳහාද  න්න,   සහ 

                (ඇ)   ෙක් ෙක් මහල මගින් දැරි  හැරී උපරිම අවසර දි  හැරී සජීී 

භාර ද සඳහන් කළයුතු . 

 

        (0)  අදේන්වාසික දේගාඩනැගිල්ලකදී පදිංචි  සඳහා වන අනුකූලතා 

සහතිකදේේ පිටපත් දේහෝ දේගාඩනැගිල්දේල් තාවකාලික පදිංචි  

සඳහා වන බලපත්ර ද දේගාඩනැගිල්දේල් සෑම මහලකම දේහෝ 

දේකාටසකම අධිකාරි  විසින් විධාන  කරනු ලැබි  හැරී 

ආකාරදේ න් ගිනි ආරක්ෂක විධානදේේ (Fire Escape Direction)  

පිටපතද බලපත්ර  ප්රදර්යන  කරනු ලබන දේගාඩනැගිල්දේල් නි මිත 

මහදේල් සිට දේහෝ දේකාටදේස් සිට ඇති අනුමත ගිනි ආරක්ෂක මාර්ග  

දේහෝ මාර්ග පැහැදිලිව දේපන්වන මහල් දේර්ඛා සටහනද සමඟ 

ප්රදර්යන  කළ යුතු .  

 

           (3)   පදිංචි  සඳහා වන අනුකූලතා සහතික  දේහෝ දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ 

ෙහි දේකාටසක තාවකාලික පදිංචි  සඳහා වන බලපත්ර ක් සන්තක 

කර ගැනීදේමන් ෙහි අයිතිකරු දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ ෙහි දේකාටසක  

අනුමත සැලසුදේම් දේහෝ සැලසුම්වල පිටසන් කරනු ලැබි  හැරී 

අදාළ බලදේේ දේහෝ ලිිතත අවසර ක දේහෝ දේවන ම් ලිිතත නීති ක් 

 ටදේත් දේගාඩනැගිල්ලට දේහෝ ෙහි  ම් දේකාටසකට අදාළ වි  හැරී 

අවයයතාවන්ට අනුකූල ීදේමන් නිදහස් කරනු දේනාලැබි  යුතු . 

 

           (4)  දේගාඩනැගිල්දේල් යක්තිමත්භාව , සහතිකදේේ දක්වන ලද භාර  

දැමමට දේනාසෑදේහන්දේන් නම් දේහෝ සහතිකදේේ අවසර දී ඇති 

පරමාර්ථ  සඳහා දේගාඩනැගිලි ප්රදේ ෝජන ට දේනාගන්දේන් නම්, 

සැලසුම්කරණ කමිුදේේ තීරණ  අනුව දේගාඩනැගිල්දේල් පදිංචි  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     74   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

සඳහා වන අනුකූලතා සහතික  අධිකාරි  විසින් කැඳවනු ලැබීම 

දේහෝ අවලංගු රීමම කරනු ලැබි  හැක. 

 

            (5)  සහතික  නිකුත් කරන ලද අවස්ථාදේේදී බලාත්මකව දේනාපැවති 

ලිිතත නීති කට අනුකූලීමට දේගාඩනැගිල්ල අදේපාදේහාසත් වන 

විටදී දේගාඩනැගිල්දේල් පදිංචි  සඳහා වන අනුකූලතා සහතික  4 

වන දේේද   ටදේත් ආපසු දේනාකැඳවි  යුතු . 

 

            (6)  දේගාඩනැගිල්ල තුළ දේහෝ ෙහි දේකාටසක ගිනි අනතුරු වැියීමට ඉඩ 

ඇති දේහෝ පරිසර ට අහිතකර අයුරින් දේහෝ   වාහන තදබද කට 

දේහ්තුවන අයුරින් අනුකූලතා සහතිකදේේ සඳහන් පරමාරථ  හැර 

දේවනත් පරමාර්ත ක් සඳහා දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටසක් 

පාවිච්චි ට ගනු ලබන්දේන්නම්, දේගාඩනැගිල්දේල්  දේහෝ ෙහි 

දේකාටසක අයිතිකරු විසින් ෙම පරමාර්ථ  ගැන දේහෝ අදහස් කරන 

ලද පාවිච්චි  ගැන අධිකාරි ට දැන්වි   යුතු අතර, අධිකාරි  ෙම 

පරමාර්ථ  දේහෝ පාවිච්චි  සම්බන්ධදේ න් දේදනු ලැබි  හැරී සි ළු 

විධාන න් හා ෙකඟව දේමම නි ම න් මගින් කළයුතු  ම් අවයය 

වන්නාවූ දේගාඩනැගිලි වැඩ දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටසක් ෙම 

පරමාර්ථ  දේහෝ පාවිච්චි  සඳහා දේ ෝගය වන  පරිදි සිදු කරදේගන 

 ා යුතු . 

 

              (7) දේපෞශගලික පදිංචි නිවසක් දේනාවන දේගාඩනැගිල්ලක පිටීදේම් 

මාර්ග ක් දේහෝ දේගාඩනැගිල්දේල් තරප්ත පු දේපළකට ඇති සෑම දේදාර 

විවර ක්මත් සහ දේගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක 

සං්රහ ට අනුකූලව ෙහි සප නු ලැබ ඇති අදේනක් සි ළු ගින්දේනන් 

දේබ්මදේම් මාර්ගත්, ගිනි නිීදේම් ප්රධානි ාට අන් අයුරරීන් අවයය 

වන්දේන් නම් විනා, දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටසක් පාවිච්චි ට 

ගැනීදේම්දී දේහෝ පදිංචි ට ගැනීදේම්දී අවහිර රීමම දේහෝ බාධා රීමම 

දේනාකළ යුතු . 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     75   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

රගාඩනැගිලි වැඩ 

සම්ූර්ණ කිරීරමන් 

පසුව සිදුවන  වැෙදි 

58.   ම් දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ ෙහි දේකාටසක් අයිතිකරු, පදිංචිකරු දේහෝ 

සංවර්ධක ා දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටස නිවාස සංවර්ධන ක 

දේකාටසක් දේහෝ දේවනත්  ම් දේගාඩනැගිලි සංවර්ධන ක දේකාටසක් වන 

විටදී රීසිුන සාධාරණ දේහ්තුවක් දේනාමැතිව 85 වන නි මදේේ විධිවිධාන   හා 

53 වන නි මදේේ හා 57. (0, 6 සහ 7) දේේද න් උල්ලංඝන  කරන්දේන් නම් 

දේහෝ ඒවාට අනුකූල ීමට අදේපාදේහාසත් වන්දේන් නම්, නීති   ටදේත් 

වරදකට වරදකරු වන අතර, වරදකරු කරනු ලැබීදේමන් පසුව නීතිදේේ 0  

වන වගන්තිදේේ විස්තර දේකදේරන දණ්ඩන කට  ටත් වි  යුතු . 

 

 

යම් රගාඩනැගිල්ලක 

රහෝ යම් බිම් කට්ටියක 

අනවසෙරයන් 

පදිංචිවීම රහෝ 

ප්රරයෝජානයට ගැනීම 

59. (8) අනුකූලතා සහතික ක් දේනාමැතිව රීසිම තැනැත්දේතකු දේගාඩනැගිල්ලක 

දේහෝ ෙහි දේකාටසක පදිංචිීම දේහෝ දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටසක 

පදිංචි  සඳහා අවසර දීම දේහෝ  ම් ඒකාබශධ දේහෝ උප දේබදීමකට  ටත් 

බිම් කට්ි ක  ම් ඉදිරීමමක්  රීමම දේනාකළ යුතු . 

         (0)  8 වන දේේදදේේ විධිවිධාන උල්ලංඝන  කරන ඕනෑම තැනැත්තකු 89 4 

අංක 44 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංදේයෝධිත) පනදේත් II වන 

දේකාටදේස්    වන වගන්ති   ටදේත් වරදකට වරදකරු වි  යුතු . 

         (3) අනුකූලතා සහතික  ලබා දේනාදේගන භාවිතා රීමම දේහෝ ප්රදේ ෝජන ට 

ගැනීම වරදක් වන අතර,  ඒ සඳහා දේස්වා ගාස්තුවකට  ටත් වන අතර, 

ඊට අදාළ දේස්වා ගාස්තුව 5 වන උපදේල්ඛනදේේ  දක්වා ඇත.  

         (4) අනවසරදේ න් ඉදිරීරිම් කරන ලද දේකාටසක් සංවර්ධන දේරගුලාසි 

අනුව දේරගුලාසිගත කළ දේනාහැරී නම් ෙ  අධිකාරිදේේ දේශපළක් බවට 

පත් වන්දේන් . 

 

ප්රසිශධ රගාඩනැගිලි 

සහතිකය 

60. (8)  පදිංචිකරුවන්දේේ පැටවුම පුශගල න් පන්සි  කට වඩා වැියවන 

දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු 

දේහෝ සංවර්ධක කු විසින් දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ ෙහි දේකාටසක 

පදිංචිීම සඳහා අනුකූලතා සහතික ට වැියමනත් වයදේ න් 

අධිකාරිදේ න් ප්රසිශධ දේගාඩනැගිලි සහතික කට අ දුම්දේකාට ෙ  

ලබාගත යුතු .  අයිතිකරු, පදිංචිකරු දේහෝ සංවර්ධක ා විසින් ෙදේස ්



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     76   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

පදිංචිීම සඳහා බල  දේදන ප්රසිශධ දේගාඩනැගිලි සහතික  

දේනාලබා දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටසක පදිංචිීම දේහෝ ෙ  

ප්රදේ ෝජන ට ගැනීම දේනාකළ යුතු අතර, දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි 

දේකාටසක් පදිංචිීමට දේහෝ ප්රදේ ෝජන ට ගැනීමට අවසර දේනාදි  

යුතු . 

          (0)    ප්රසිශධ දේගාඩනැගිලි සහතික  ෙහි නියච්ිතව සඳහන් පරිදි අවුරුදු 

පහකට දේනාවැිය කාල කට වලංගු වි  යුතු .  තවද, ෙහි අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු දේහෝ සංවර්ධක ා විසින් කරන ලද ඉල්ීනමක් මත අළුත් 

කරනු ලැබි  හැරී .  ෙබුන ඉල්ීනමක් කළ යුත්දේත් වලංගු අවසර 

පත්ර  ඉකුත්ීමට දේදමාස කට දේපරාතුව . 

           (3)   පදිංචිකරුවන්දේේ පැටවුම පුශගල න් පන්සි  ක් ඉක්මවන ප්රසිශධ 

දේගාඩනැගිලි සහතික ක් අධිකාරි  විසින් නිකුත් රීමම දේහෝ අළුත් 

රීරිම සඳහා දේකදේරන අ දුම් පත්ර  සමඟ,           

         

 

      (අ)  දේගාඩනැගිල්ලක වුහම  වයදේ න් පුශගල න් පන්සි  කට වැිය 

පදිංචිකරුවන් සංඛයාවකදේේ බරක් දැමමට තරම් යක්තිමත් බව ස්ි ර 

කරමින් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්දේතකුදේගන් ලබාගත් සහතික ක්ද සමඟ, 

     (ආ) පැහැදිලි වර්ණවලින් පහත සඳහන් විස්තර දක්වමින් 8:011 පරිමාණ ට 

අඳින ලද දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ ෙහි   දේකාටසකට අයිතිකරුදේේ දේහෝ 

ඔහුදේේ නිදේ ෝජිත ා විසින් සහතික කරන ලද දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ 

ෙහි දේකාටසක සෑම මහලකම සැලැස්දේම් පිටපත් හතරක්ද, 

i. දේගාඩනැගිල්දේලන් දේහෝ ෙහි දේකාටසරීන් අදේප්ත ක්ෂිත ප්රදේ ෝජන  

හා පදිංචිකරුවන්දේේ පැටවුමද, 

ii. දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටස සඳහා අනුමත ගින්දේනන් 

දේබ්මදේම් උපක්රම හා ගින්දේනන් දේබ්මදේම් මාර්ග දේමන්ම ප්රධාන 

ගිනි නිීදේම් නිලධාම විසින් දේගාඩනැගිලි සඳහා ගිනි ූ ර්වාරක්ෂක 

සං්රහදේේ පරිදි ඊට සම්බන්ධ දේවනත් අවයයතාවන්ද, 

iii. දේගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක සං්රහ  දේහෝ ප්රධාන 

ගිනි නිීදේම් නිලධාරි ාට අනුව දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ ෙහි   



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     77   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

දේකාටසක ඇති ගිනි නිීදේම් උපකරණවල සවිදේකාට ඇති ස්ථාන 

හා ඒවාදේේ වර්ග ද, 

 iv. සෑම ජදේන්ල කමත්, ආදේලෝක , ස්වභාවික සංවාතන , 

වායුසමීකරණ පශධති සඳහා සෑම බාහිර බිත්ති කම ඇති දේවනත් 

විවරවලත්, තිදේබ් නම් අදේනකුත්  සංවාතන මාර්ගවලත් පිහිටීම 

සහ ඒවාදේේ වියාලත්ව ද සහ 

v. සෑම ඔසවන කම විදුලි දේසෝපාන කම ගිනි ආරක්ෂණ 

පශධති ක්ම සුචසක ගිනි නිවනක දේමන්ම දේවනත් දේස්වා 

උපකරණවල පිහිටීමද, 

      (ඇ) අදාළ සුදුසුකම්ලත් ෙක් තැනැත්දේතකුදේගන් දේහෝ තැනැත්තන් වැිය 

දේදදේනකුදේගන් ඔවුන් දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටසක් සහ (ආ) උප 

දේේදදේේ සඳහන් සෑම පශධති ක්ම හා උපකරණ ක්ම පමක්ෂා කළ 

බවත්, දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටස  සහ පශධති හා උපකරණ මනා 

ක්රි ාකාමත්වදේ න් පවතින බවත්, ඒවා පනතට හා ඒ  ටදේත් සාදන ලද 

 ම් නි ම කට හා දේමම නි ම න්ටද දේගාඩනැගිලි සඳහා වන  ගිනි 

ූර්වාරක්ෂක සං්රහ ටද අනුකූල බවද සහතික කරමින් අධිකාරි ට 

අවයය වන ආකාරදේේ සහතික ක්ද, 

 

 

     (ඈ) 68 වන නි ම   ටදේත් දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටස සඳහා ආරක්ෂක 

නිලධාරි කු වයදේ න් ක්රි ාරීමමට නම් කරනු ලැූ  තැනැත්තාදේේ 

අධිකාරි ට අවයය වි  හැරී පරිදි තම සුදුසුකම් හා දේවනත් අදාළ 

විස්තරද ඉදිරිපත් කළ යුතු . 

 

      (4)  (3) වන දේේද   ටදේත් ප්රසිශධ දේගාඩනැගිලි සහතික ක් අළුත් රීරිම සඳහා 

කරනු ලබන අ දුම්පදේත් (ආ) උප දේේදදේේ සඳහන් මහල් සැලැස්ම, ෙ  

අධිකාරි ට ඉදිරිපත් කරනු ලැූ  අවසන් දිනදේේ සිට ෙහි සඳහන් විස්තර 

දේවනස්ී දේනාමැති නම්,  ළි ඉදිරිපත් රීමම අවයය දේනාදේේ. 

 

       (5)  ප්රසිශධ දේගාඩනැගිලි සහතික ක් නිකුත් රීමම දේහෝ අළුත් රීමම සඳහා (3) 

වන දේේද   ටදේත් අ දුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනු ලැූ  අවස්ථාවකදී, 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     78   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

අධිකාරි  විසින් ප්රසිශධ දේගාඩනැගිලි සහතික  නිකුත් රීමම දේහෝ අළුත් 

රීමම ප්රතික්දේෂ්ප කරනු ලැබි  හැරී .  නැතදේහාත් අධිකාරි  සුදුසු ැයි 

සිතන නි ම න් හා දේකාන්දේශසි මත ප්රසිශධ දේගාඩනැගිලි සහතික  

නිකුත් රීමම දේහෝ අළුත් රීමම කරනු ලැබි  හැරී . 

 

       (6)  දේමම නි ම න්  ටදේත් නිකුත් කරන ලද දේහෝ අළුත් කරන ලද  ම් 

ප්රසිශධ දේගාඩනැගිලි සහතික ක් පහත දේහ්ූනන් මත අධිකාරි  විසින් 

අවලංගු කළ හැක. 

              (අ)   සහතිකදේේ සඳහන්   ම් නි ම න් දේහෝ දේකාන්දේශසි කඩ රීමම. 

              (ආ)   68 වන නි මදේේ විධිවිධාන හා අනුකූල ීමට අදේපාදේහාසත් ීම. 

              (ඇ)  ෙවැනි ප්රසිශධ දේගාඩනැගිලි සහතික ක් සඳහා වන අ දුම්පදේතහි 

දේහෝ සහතික  නිකුත් රීමමට පදනම් කරගත් සැලසුම් දේහෝ 

චසක්රදේල්ඛවල අඩංගු වැදගත් කරුණු  ම් දුරර්පන ක් තිබීම දේහෝ 

              (ඈ)  ප්රසිශධ දේගාඩනැගිලි සහතික  නිකුත් කරනු ලැූ  දේගාඩනැගිල්ල 

දේහෝ ෙහි දේකාටස තුළ ප්රධාන ගිනි නිීදේම් නිලධාරි ා තිප්ත ති ට 

දේහ්තුවන පරිදි ප්රමාණවත් ගිනි ආරක්ෂක ක්රි ා මාර්ග 

දේනාගැනීදේමන් ගිනි උවදුරු වැියදේේ  ැයි දැනීම. 

 

ආෙක්ෂාව පිවෙබඳ 

වගකීම 

61. මහදේල් වර්ග ප්රමාණ  වර්ග මීටර් 5111 කට වැිය දේහෝ 8111 කට වැිය 

පදිංචිකරුවන් පිරිසක් සහිත දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ ෙහි දේකාටදේස් අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු දේහෝ සංවර්ධක ා විසින් පහත සඳහන් පරමාර්ථ සඳහා ආරක්ෂක 

නිලධාරි ා වයදේ න් ක්රි ාරීමම පිණිස වගරීව යුතු තැනැත්දේතකු නම් කරනු 

ලැබීම කළ හැරී . 

        (අ)   දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටස තුළ මනා ගිහ පාලන මති   හා ගිනි 

ආරක්ෂක ූර්දේවෝපා න් ක්රි ාත්මක රීමම. 

       (ආ)   දේගාඩනැගිල්ල දේහෝ ෙහි දේකාටස තුළ ඇති සි ළු ගින්දේනන් දේබ්ම  ා 

හැරී මාර්ග, විදුලි දේසෝපාන, ගිනි ආරක්ෂණ පශධති සහ උපකරණ 

නඩත්තුව අධීක්ෂණ  රීමම. 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     79   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

        (ඇ) ගින්නක් හටගත් විට දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ ෙහි දේකාටසක දේස්වදේේ 

නියුතු දේහෝ ෙ  පාවිච්චි කරන සි ළු පුශගල න්ට ගින්දේනන් දේබ්මදේම් 

සි ළුම ක්රම පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින් කළ ගිනි සරඹ 

සංවිධාන  රීමම. 

 

ප්රසිශධ 

රගාඩනැගිල්ලක් 

පාවිච්චචි කිරීරම්දී 

සිදුවන  වැෙදි 

62. පුශගල න් 511 කට වැිය පදිංචිකරුවන්දේේ බරක් සහිත දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ 

ෙහි දේකාටසක අයිතිකරු දේහෝ සංවර්ධක ා සාධාරණ දේහ්තුවක් දේනාමැතිව 

59 වන නි මදේේ 8 වන දේේදදේේ දේහෝ 61 වන නි මදේේ විධිවිධාන රීසිවක් 

උල්ලංඝන  කරන්දේන් නම් දේහෝ ෙ ට අනුකූල ීම පැහැර හරින්දේන් නම් 

නීතිදේේ 59 වන වගන්ති   ටදේත්  ම් වරදකට වරදකරු වන්දේන් . 

හරිත රගාඩනැගිලි 

සහතිකකෙණය සඳහා 

අවසන් සහතිකය 

ලබාගැනීම 

63.   හරිත සංකල්ප  අනුව දේගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතික  

ලබාගැනීදේම්දී අවසන් හරිත ප්රමිති සහතික   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  

මගින් ලබාගැනීම සිදු කළ යුතු . 
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7.2.5 භාවිතරේ රවනස්වීම සම්බන්ධ රෙගුලාසි 

 

 V  රකාටස 

භාවිතරේ රවනස්වීම සම්බන්ධ රෙගුලාසි  

භාවිතය රවනස් කිරීම   

සඳහා අවසෙ ලබාදීම 

 

64. 89 0  අංක 4 දරණ පනතින් සංදේයෝධිත වූ 897  අංක 48 දරණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරි  නීතිදේේ අංක  ෙ (8) හා  ඒ (3) දරණ වගන්තීන් අනුව 

රීසි ම් සංවර්ධන කාර්  ක් සඳහා නිකුත් කරන ලද බලපත්ර ක, ෙ  නිකුත් 

කරන ලද අවසර පත්රදේ හි සඳහන් කාර්   දේනාවන දේවනත්  ම් කාර්  ක් 

සඳහා පාවිච්චි කරනු දේනාලැබි  යුතු .  ඉහත කී පනදේත් 09 වගන්ති  අනුව 

රීසි ම් භාවිත ක් දේවනත් භාවිත ක් සඳහා දේ ාදා ගැනීම සම්බන්ධදේ න් 

පැහැදිලි රීමමක් සිදු කර ඇත. 

 

ඒ අනුව, ඉහත කී පනදේත් 06 ආ හා 0  අ(8) වගන්තීන්  ටදේත් දේනාතීසි ක්    

දේ ාමු කරමින් අවසර පත්රදේේ සඳහන් කාර්  ට පරිබාහිර දේලස පවත්වාදේගන 

 න්නාවූ භාවිත ක් සම්බන්ධදේ න් දේස්වා ගාස්තු අ කර ගැනීම හා රීසි ම් 

භාවිත ක් දේවනස්  කරන දේලස නි ම රීමදේම් බල  අධිකාරි  සතු වන්දේන් .   

 දේමහිදී අනුගමන  කළයුතු ක්රි ාදාම  පහත පරිදි . 

1. ගැසට් පත්ර ක් මගින් ප්රකාය ට පත් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

පවතින අවස්ථාදේේදී; 

1.1     අනුමත සැලැස්දේමහි සඳහන් භාවිත  හැර නිසි අනුමැති රීන් 

දේතාරව දේවනත් භාවිත කට දේ ාදාදේගන ඇති දේශපළ 

සම්බන්ධව සමීක්ෂණ ක් පැවැත්ීම.  

1.2       අනවසරදේ න් භාවිත න් දේවනස් කරන ලදැයි හුනනාගත් 

පාර්යව න් දේවත ෙම භාවිත  දේවනස් රීමම නීතයානුකූල 

දේනාවන බව පැහැදිලි රීමමක් දේකාට, 

 (අ) අනුමත භාවිත  සඳහා නැවත පත් රීමම දේහෝ 

    (ආ) පවත්වාදේගන  න භාවිත  සඳහා අනුමැත ක්  

ලබාගැනීම  න කාරණා ඉු කළයුතු බව දැන්ීම. 

1.3       රීසිදේවක් ඉහත (ආ) අනුව කටයුතු රීමමට ෙකඟ වන්දේන් 

නම්, භාවිත  දේවනස් රීමම සඳහා අ දුම්පත 8 වන 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     81   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

උපදේල්ඛනදේේ “ඊ” ආකිති  මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති 

WP2018/1  නමැති ආකිති  සම්ූර්ණ කර, අනුමත වූ 

ඉඩදේම් පිඹුරුපත, දේගාඩනැගිලි සැලැසම් හා වරිපනම් ලදුපත 

 න දේල්ඛනවල පිටපත් සමඟ දේමහි V  වන උපදේල්ඛනදේ හි 

සඳහන් නි මිත ගාසත්ු  දේගවා  අධිකාරි   දේවතින් ලබාගත 

යුතු .  

1.4     අ දුම්කර ඇති නව භාවිත  ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්දේමහි කලාීකකරණ දේරගුලාසිවලට අනුකූල වන්දේන්ද? 

පවත්නා ූමමි පරිදේභෝජන රටාවට අනුකූල වන්දේන්ද? 

පාරිසරික, සමාජී , සිවිල් හා දේවනත් ගැටළුකාම තත්ව න් 

අවම වන්දේන්ද? රථවාහන නවතා තැබීදේම් ඉඩකඩ, විවිත 

ඉඩදේම් ූමමි ප්රමාණ  හා ප්රදේේය මාර්වල පළල,  ිතල 

පහසුකම්  නාදි  සතුුදා ක වන්දේන්ද? හා අසල්වාසීන්ට 

හිරිහැර ක් වන්දේන්ද?   නාදී වයදේ න් ස්ථානදේේ පවතින 

ප්රාදේ ෝගික තත්ව න් සැලරීල්ලට දේගන නව භාවිත  සඳහා  

ෙක් වසරක තාවකාලික අනුමැති ක් ලබාදීම අධිකාරි  විසින් 

සලකා බැලි  හැරී . 

 

1.5      ෙම ෙක් වසරක කාල  තුල  දේථෝක්ත නව භාවිත  හා 

ක්රි ාකාමත්ව  සම්බන්ධදේ න් අධිකාරි  සෑීමමකට 

පත්වන්දේන් නම්, අ දුම්කරුවන්දේේ ඉල්ීනම් සලකා බලා නව 

භාවිත  පවත්වාදේගන  ාම සඳහා කාල  දීර්ඝ රීමම 

අධිකාරි  විසින් සලකා බැලි  හැරී . 

                  8.6. භාවිත  දේවනස්ීම සම්බන්ධව විදේරෝධතාවක් ලැබී ඒ 

සම්බන්ධව විධිමත් පමක්ෂණ රීන් පසුව අධිකාරි ට 

තීරණ ක් ගත හැරී . 

                  8.7   ෙදේස් වුවද, භාවිත  දේවනස් ීම සම්බන්ධදේ න් දේපර ලබාගත් 

අනුමැති රීන් පසුව  බාහිර විදේරෝධතාවන්දේගන් දේතාරව 

පවත්වා දේගන  යි නම් ඉල්ීනම අනුව වසරකට වැිය කාල කට 

වුවද (උපරිම වසර 13 ක් දක්වා) ෙකවර අනුමැති  සලකා 

බැලි  හැරී . 
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2.      රීසි ම් ප්රකාශිත ප්රදේශය ක ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්මක් දේනාමැති අවසථ්ාවකදී 89 0 අංක 4 දරණ සංදේයෝධිත 

පනදේත්  ෙ හා  ඒ වගන්තීන් අනුව ඉහත 8.8 සිට 8.5 දක්වා 

වගන්තිවල සඳහන් කටයුතු සිදුකළ හැරී . 

 

3.      ඉහත 8 හා 0 ට අදාළව අනුමත වූ සැලසුම් ඉදිරිපත් රීමමට  ම් 

පාර්යව කට හැරී ාවක් දේනාමැත්දේත් නම්, පවත්නා භාවිත  

සම්බන්ධදේ න් ඉහත 8.4 අනුව අධිකාරි  සෑීමමකට පත්වන්දේන් නම්, 

භාවිත දේගාඩනැගිල්ල දැනට පවත්නා අයුරු දැක්දේවන සැලැස්මක් 

ලබාගැනීදේමන් අනතුරුව ඉහත 8.3 සිට 8.5  දක්වා වූ කටයුතු සිදුකළ 

හැරී . 

 

4.        ම් දේහ රීන් භාවිත  දේවනස් රීරිම ස්ිර දේලස සිදු රීමමට  ම් 

පාර්යව ක් අදහස් කරයි නම්, ඒ සඳහා සංවර්ධන සැලැස්දේමහි 

සැලසුම් හා දේගාඩනැගිලි දේරගුලාසි පාදක කර ගනිමින් පළාත් පාලන 

ආ තන මගින් ඉුකරවා ගත යුතු .  

 

5.     ඉහත 8 හි 8.0 (ආ) සිට 4 දක්වා කාර්  න් සඳහා රීසි ම් පාර්යව ක් 

ෙකඟ දේනාවන්දේන් නම්; 

 

5.1     අදාළ දේගාඩනැගිල්ල අනුමත භාවිත  සඳහා නැවත පත් කරන 

දේලස දැන්ීම හා  

ෙකඟ දේනාවන්දේන් නම්, 

5.2      පනදේත් 0  වගන්ති  හා අනුයාංගික වගන්ති අනුව නීති මගින් 

කටයුතු කළ යුතු .  

6. භාවිත  දේවනස් රීමම සඳහා අනුමැති  ලබාදේදන අවස්ථාවලදී ෙක් 

වර්ෂ ක් සඳහා වර්ග මීටර් 8 ක් සඳහා  V  වන උපදේල්ඛනදේේ සඳහන් 

ගාස්තු දේගවි  යුතු .  
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7.  දේස්වා ගාස්තු අ  රීමම සඳහා බිම් වර්ග ප්රමාණ  ගණන් බැීනදේම්දී සි ළු 

මහල්වල වර්ගලල  හා සඳළුතල (මීටර් 8 ට වඩා ඉදිරි ට දේනරා ඇති) 

ආදි ද සැලරීල්ලට ගත යුතු .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.6 රවනත්  කරුණු 

 VI  රකාටස 

රවනත්  කරුණු 
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අභියාචනා 65.  ම් අ දුම්කරුවකු තමාදේේ මූලික සැලසුම්කරණ නිෂ්කායන අ දුම්පත්ර  දේහෝ 

සැලසුම්කරණ අනුමැති  සඳහා වන විධිමත් අ දුම්පත්ර  ගැන අධිකාරි  විසින් 

ගනු ලබන තීරණදේ න් අතිප්ත ති ට පත්වන්දේන් නම්, ෙම තීරණ  ඔහු දේවත 

දැනුම් දේදනු ලැබීදේමන් දින තිහක් ඇතුළත විෂ භාර අමාතයවර ා දේවත ලිිතත 

අභි ාචසන ක් ඉදිරිපත් රීමමට ඔහුට පුළුවන. 

 

         ෙදේස් වුවද ලබාදේදන ලද තීරණ  සම්බන්ධදේ න් සෑීමමට පත් දේනාවන්දේන් 

නම්,  මූලික වයදේ න් අධිකාරි  දේවතද අභි ාචසන  කළහැරී . 

 

සැලසුම් පිවෙ 

රනාගැනීම. 

66. නීති   ටදේත් ඉදිරිපත් කරනු ලැූ  සැලැස්මක්, ඇඳීමක් දේහෝ ගණන  රීමමක් 

ෙ  අත්සන් කරන සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාදේේ විත්තී  නිපුණතා පරාසදේ න් 

බාහිර  ැයි අධිකාරි  අදහස් කරන්දේන් නම්, ෙම සැලසුම් ඇඳීම දේහෝ ගණන  

රීමම් ප්රතික්දේෂ්ප රීමමට අධිකාරි ට පුළුවන.   ෙදේස් නැතදේහාත් ඒවා පිළිගනු 

ලබන්දේන් නම්, ෙම සැලසුම් ඇඳීම දේහෝ ගණන න් රීමම්  අධිකාරි  

සන්තකදේේ තබාගනු ඇත. 

 

සැලසුම් අනුමත කිරීම 

සඳහා ඇති කාල 

පොසය 

67. (8)(අ)   නීති   ටදේත්  ම් සංවර්ධන කටයුත්තක සැලසුමක් ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන විටදී, අධිකාරි  විසින්  ම් නි ම න් දේහෝ දේකාන්දේශසි පනවා 

දේහෝ දේනාපනවා අ දුම්පත්ර  ලි ාපදිංචි කළ දින සිට ලිත් මාස ක් 

ඇතුළත ෙ  අනුමත කළයුතු අතර, තාවකාලික දේගාඩනැගිල්ලක් 

සම්බන්ධදේ න් වූ විටදී සැලැස්ම දේහෝ දේගාඩනැගිල්ල ඉදිරීමමට 

අවසර පතන අ දුම්පත්ර  අධිකාරි  විසින් තීරණ  කරනු ලබන  ම් 

නි ම න් දේහෝ දේකාන්දේශසි මත තාවකාලික අවසර පත්ර ක් නිකුත් 

රීමදේම්  බල  අධිකාරි  සතු .  

 

            (ආ)  දේ ෝජිත සංවර්ධන ක්රි ාදේවන් පරිසර ට  ම් බලපෑමක් දේහෝ දේවනත් 

විදි රීන් දේහෝ අදාළ ඉඩම දේවනත් කාර්  ක් සඳහා වඩාත් දේ ෝගය 

වන්දේන්  ැයි අධිකාරි ට හැ දේඟන්දේන් නම් ෙවැනි අවස්ථාවන්හිදී 

දේ ෝජිත සංවර්ධන  සහ ෙහි අරමුණු සහ ඉදිරීමම් කාල සීමාව 

දක්වමින් දින 31 ක කාලසීමාවක්  තුළ ඉඩදේම් දැන්ීම් පුවරුවක් 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     85   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

ප්රදර්යන  රීමම මගින් මහජන අදහස් දේ ෝජනා විමසා සිටීමට 

නිදේ ෝග රීමදේම් බල  අධිකාරි  සතු . 

     (0) 8 වන දේේද   ට දේත් තාවකාලික දේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිරීමම සඳහා නිකුත් 

කරනු ලබන තාවකාලික අවසරපත ෙහි නිය්චිතව සඳහන් කරනු ලැබි  

හැරී කාල  සඳහා වලංගු වි  යුතු . 

        

 

තාවකාලික 

රගාඩනැගිල්ල 

(3)   තාවකාලික දේගාඩනැගිල්ල : 

i.       විදේනෝද පරමාර්ථදේ න් සඳහා වන මඩුවවක් දේහෝ 

 

ii. අවමංගලය, ආගමික දේහෝ ෙවැනි දේවනත් පරමාර්ථ සඳහා වන 

මඩුවවක් දේහෝ 

iii. දේගාඩනැගිලිකරුදේේ වැඩ මඩුවවක් දේහෝ ගබඩාවක් දේහෝ  ම් 

අළුත් වැඩක් සම්බන්ධදේ න් ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන දේවනත් 

මඩුවවක් දේහෝ 

iv. වියාල දැන්ීම් පුවරුවක්  දේහෝ දැන්ීම් ප්රදර්යන  සඳහා වන 

රාමුවක් දේහෝ සංඥා පුවරුවක් දේහෝ දේවනත් දැන්ීම් ප්රචසාරක 

උපක්රම දේහෝ 

v.       ම් දේගාඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධව ීිදේේ දේහෝ පි මදේගහි ඇති 

ආරක්ෂක පුවරුවක් පැන්නුම් දේේදිකාවක් (Catch platform)  

දේහෝ පැති පි මං මඩුවවක් දේහෝ 

 vi. ීි ක් මත ඇති පලංචි ක් දේහෝ 

vii. දේගාඩනැගිල්ලක අදේලවිසැලක් දේහෝ මඩුවවක් දේහෝ දේවළඳ 

ප්රදර්යන, විවිධ ප්රසංග දේහෝ ප්රදර්යන පරමාර්ථ දේකාටගත් දේවනත් 

පරිශ්ර ක් දේහෝ  වන කල්හි නිකුත් කළයුතු අවසරපත වසරකට  

දේනාඅඩුව කාල කට වලංගු වි  යුතු . 

        

 (4)  ම් දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ දේගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්මක් අනුමත 

රීමදේමන් පසුව අධිකාරි  විසින් දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ දේගාඩනැගිලි වැඩ 

ආරම්භ රීමමට, කරදේගන  ාමට දේහෝ  ළි පටන් ගැනීමට අ දුම්කරුට දේහෝ  

සැලැස්ම සම්පාදන  කළ දේහෝ දේගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණ  රීමමට නි මිත 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     86   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට දැන ගැනීම සඳහා අනුමැතිදේේදී දේදනු ලැූ  

නි ම න් හා දේකාන්දේශසි තිදේබ් නම්, ඒ පිළිබඳවද දන්වා සැලැස්දේම් පිටපත් 

දේදකක් ආපසු  ැවි  යුතු . 

 

අවසෙය අත්හිටුවීම 68. දේමම නි ම   ටදේත් කරුණු උල්ලංඝන  ීමක් දේහෝ වැරදි දේතාරතුරු  

ඉදිරිපත් කර අනුමැති  ලබාගැනීමක් නැතදේහාත් අනුමැති  දේහෝ අවසර 

දේදනු ලැූ  නි ම න් දේහෝ දේකාන්දේශසි පිළිපැදීමට අදේපාදේහාසත් වුවදේහාත්, 

නැතදේහාත් අධිකාරි ට ඕනෑ කරන පරිදි සැලැස්ම දේහෝ අදේනක් විස්තර 

ඉදිරිපත් රීරිම පැහැර  හරිනු ලැබුවදේහාත්, අවසථ්ානුකූලව ෙම අනුමැති  

දේහෝ අවසර ප්රතයාදිෂ්ා කළ හැරී . 

 

 

අනුමැතිය ප්රතික්රෂ්ප 

කිරීම 

69.  i.  නීති   ටදේත් ඉදිරිපත් කරනු ලැූ   ම් සංවර්ධන කාර්  ක සැලැස්මක් 

අධිකාරි  අනුමත දේනාකරන්දේන් නම්, අධිකාරි  සංවර්ධන කටයුතු 

ආරම්භ රීමමට, කරදේගන  ාම දේහෝ  ළි පටන් ගැනීමට නි මිත 

පරිශ්රදේේ අයිතිකරුට සහ ද්රවය නි ම   ටදේත් සැලැස්ම සම්පාදන  

කළ දේහෝ ඉදිරිපත් කළ නැතදේහාත්  3 වන නි මදේේ (ඇ)  පරිච්දේේද  

 ටදේත් දේගාඩනැගිලි වැඩ  අධීක්ෂණ   රීමමට නි මිත සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තාට ෙම අනුමැති  ප්රතික්දේෂ්ප කර ඒ සඳහා දේහ්තු දක්වා 

අ දුම්පත ලි ාපදිංචි කරනු ලැූ  දිනදේේ සිට සති අටක් ඇතුළත 

සැලැස්දේම් ෙක් පිටපතක් අ දුම්කරු දේවත  වා ගාස්තු රඳවා තබාගත 

යුතු .  

 

 ii. ඒ ඒ සංවර්ධන මාර්දේගෝපදේශය සැලසුම් මගින් ගිහ නිර්මාණාත්මක, 

පාරිසරික, දේසෞන්දර් ාත්මක හා පුරාවිදයාත්මක විනාකම් ඇති 

ප්රදේශය හා දේගාඩනැගිලි හුනනාදේගන ඒවාදේේ දේල්ඛන ක් පිළිදේ ල 

කළයුතු . අධිකාරිදේේ ූර්ව අනුමැති  දේනාලබා ඒවා කඩා දැමීම්,  

විපර් ාස රීමම්, දේවනස් රීමම් දේහෝ ඒවාට  ම් ෙකතු රීමම් දේනාකළ 

යුතු . 

                    තවද, දේමම දේගාඩනැගිලි භාවිත  දේවනස් රීමම ඉල්ලනු ලබන 

අවස්ථාවලදී අවට සංවර්ධන  ී  ඇති ආකාර , පාදේර් පළල, 
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දේගාඩනැගිලි ආවරණ , කලාප ක්රම  හා පවත්නා අපරවුහ 

පහසුකම් සලකා බැීනදේමන් පසු නඩත්තුව හා සංරක්ෂණ  සඳහා 

භාවිත  දේවනස් රීමමට දේකාන්දේශසි සහිතව අවසර දීමට අධිකාරි  

සලකා බලනු ඇත. 

 

සහාධිපතය රශපළ 

සංවර්ධනය 

70. සහාධිපතය දේශපළ කළමණාකරණ නීති   ටදේත් වන පි වදේරන් පි වර දේහෝ 

දේකාටසින් දේකාටස කරනු ලබන කවරාකාර දේශපළ සංවර්ධන ක් අධිකාරි  

විසින් සලකා බැලි  හැරී වන අතර, සම්ූර්ණ ඉඩම සංවර්ධන  රීමම සඳහා 

දේ ෝජනා කරනු ලබන සැලසුම් පළමු පි වදේර්දීම අනුමත කරවාගත යුතු .  

බිම් කැබලි ආවරණ ප්රතියත , මහල් වර්ගලල අනුපාත  හා දේස්වා අවයයතා 

ගණන  කරනු  ලැබි  යුත්දේත් සම්ූර්ණ සංවර්ධන  සඳහා .  අනුමත 

සැලසුම්වල  ම් දේවනස්කමක් පසුව කරනු ලබන්දේන් නම් සම්ූර්ණ සැලැසම් 

සංදේයෝධන සහිතව නැවත ඉදිරිපත් කර අනුමත කරවා ගත යුතු .   

සහාධිපතය දේශපළක් නැවත අනුදේබදුම් රීමම දේහෝ දේවන් දේවන් ඒකක සඳහා 

දේවන් රීමමට රීසිුන  ආකාර රීන්  සිදු දේනාකළ යුතු . 

 

 

සංවර්ධන 

මාර්රගෝපරශශ 

සැලැස්ම 

71. සංවර්ධන සැලැස්දේම්දී හුනනාගනු ලැූ  විදේය්ෂ ප්රදේශයදේේ අනාගත 

සංවර්ධන  සඳහා වන අරමුණු සහ දැක්ම ඇතුළත් සංවර්ධන මාර්දේගෝපදේශය 

සැලැස්ම (සං. මා. සැ.) සම්පාදන  රීමම හා නිකුත් රීමම පිළිබඳව අධිකාරි  

වගකීම දැරි  යුතු . 

 

සංවර්ධන මාර්දේගෝපදේශය ආකිතිදේේ නිය්චිතව සඳහන් මැදි උස පිළිබඳ 

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

ප්රවණතා, නාගරික රටාදේේ ලක්ෂණ, ෙම දේගාඩනැගිල්දේල් භාවිත  හා 

දේවනත් සම්බන්ධිත සාධක පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බැීනදේමන් පසුව අදාළ 

ස්ථාන ට බලපාන අයුරින් පමණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේේ සැලසුම් 

කමිුදේේ උපදේශයකත්ව  මත ලිහිල් කළ හැරී . 

 

            (ආ) දේමම සං. මා. සැ. මගින් දේගාඩනැගිලි  දුරස්ථ රීමම, දේවනත් 

රක්ෂිත න්, ඉඩම් ප්රදේ ෝජන ට ගැනීම, මාර්ග රක්ෂිත, පාරිසරික 
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වැියදියුණු රීමම්,  ිතල දේස්වා, මාර්ග හා වාහන ගමනාගමන , 

විවිත ඉඩකඩවල පිහිටීම, දේගාඩනැගිලිවල උස, සංවර්ධන තීව්රතාව,  

සංරක්ෂණ ප්රතිසංවර්ධන , දේගාඩනැගිලි නිමැවුම් හා ඒවාදේේ 

දේපනුම, දැන්ීම්කරණ, යාඛ ආදිදේේ පාලන  හා ආරක්ෂාව  ආදිදේේ  

සැලසුම්කරණ ,  සැලසුම් ප්රතිපත්ති හා මාර්දේගෝපදේශයද ආවරණ  

දේවයි 

           (ඇ)  සං.මා.සැ. සම්පාදන  කරන දේතක් සංවර්ධන කටයුතු හා දේභෞතික 

සංවර්ධන  රීමම හා සුසංදේ ෝග රීමදේම් අදහසින් දේමම නි මදේේ 

අවයයතාවන් හා ගැලදේපතැයි සලකනු ලබන දේවනස්කම් රීමම 

සඳහා අයිතිකරුට දේහෝ අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට අධිකාරි  

විසින් විධාන  කළ හැරී . 

            (ඈ)  සං. මා. සැ. සම්පාදන  කරනු ලබන්දේන් සැලසුම්කරණ අවයයතා 

මත  ම් ඒකක ප්රදේශය (Unit area)  පදනම් කරදේගන .   දේකදේස ්

නමුත් අවසානදේේදී සමසථ් පළාත් පාලන බල ප්රදේශය  ආවරණ  

වන සං. මා. සැ. සම්පාදන  කරනු ලැදේබ්.   දේමම සංවර්ධන සැලැසම් 

මගින් ඉඩම් හිමි න්ට ඒ ඒ දේශපළ සංවර්ධන  ආරම්භ කරන්දේන් 

දේකදේස්ද  න්න පිළිබඳව පැහැදිලි මාර්දේගෝපදේශය සප නු ලැදේබ්.  

තවද, ෙමගින් විදේය්ෂ හා සවිස්තර පාලන විධි අදාළ වන ස්ථානද 

හුනනා ගනී. 

 

රවළඳ දැන්වීම්/  රවළඳ 

දැන්වීම් ුවරු / 

ප්රදර්ශන මැදිරි / 

දුෙකථන කුි ආදී 

පාලනය 

72. අධිකාරිදේේ ූර්ව අනුමැති රීන් දේතාරව දේවළඳ දැන්ීම් පුවරු ප්රදර්යන  

රීමම / ඉදිරීමම, ප්රදර්යන මැදිරි, දුරකථන කුි, ප්රතිමා ආදි  තැනීම දේනාකළ 

යුතු .  අවසථ්ානුකූලව දේමම ක්රි ාකාරකම් සම්බන්ධදේ න් අධිකාරි  විසින් 

දේකාන්දේශසි පැනවි   හැරී .  අදාළ වන නීති ප්රකාර දේම ට අනුකූල දේනාවන 

බවට දේහළිවන ෙවැනි ඕනෑම ක්රි ාකාරකමක් අධිකාරි  විසින් තීරණ  කරනු 

ලබන පරිදි ඉවත් කරනු ලැදේබ්.  අදේනකුත් ආ තන ෙම කටයුතු සඳහා  ම් 

අවසර ක් ලබාදී ඇතිවිට ෙම අවසර  දින 84 නිදේේදන නිකුත් කර ඉවත් 

රීමදේම් බල  අධිකාරි  සතුදේේ.  

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     89   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

බිම් කට්ටි ආවෙණ සහ 

මහල් වර්ගඵල 

අනුපාතය 

73. වාහන ගමනාගමන තත්ත්ව , ගිනි ආරක්ෂාව, දේසෞඛය, පරිසර , ආරක්ෂාව, 

සංවර්ධන වටපිටාව, පුරාවිදයාත්මක විනාකම  නාදී බාහිර සාධකවලින් 

ෙකක් දේහෝ රීහිප ක් දේහ්තු දේකාටදේගන සංවර්ධනදේ න් ඇති වන බලපෑම් 

අධිකාරි  විසින් පාලන  කළ දේනාහැරී  ැයි හැ දේඟන්දේන් නම්, 88 වන 

උපදේල්ඛනදේේ දේගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණ ට අනුකූල වුවත්,  

දර්යන ට බාධා වන හා අදේනකුත් දේරගුලාසි මගින් තවදුරටත් සීමා කළ 

හැරී . 

 

ෙථ ගාල් කිරීම සඳහා 

අමතෙ අවශයතා 

74. (අ)  පවත්නා භාවිත  අනුව වාහන නැවැත්ීදේම් ඉඩකඩ සඳහා ඇතිවන 

ඉල්ලුම සැලරීල්ලට දේගන තැනුම්පල තුල වාහන නැවැත්ීදේම් ඉඩ 

පහසුකම් අවයයතාව  සම්ූර්ණ රීමම සඳහා තැනුම්පල තුල දේගබිම් 

අනුපාත  උපරිම  5% කට සීමාවන දේලස  ාන්ත්රික වාහන 

නැවැත්ීදේම් පහසුකම් සඳහා ඉදිරීමම්වලට අවස්ථාව ලබාදීමට 

අධිකාරි  සලකා බැලි  හැක.  

 

ආබාධිත තැනැත්තන් 

සඳහා පහසුකම් 

සැපයීම 

75. දේරෝහලක්, නිතය යාලාවක්, නැරඹුම් ආසන දේපළක්, කුස්ීම් යාලාවක්, 

දේදපාර්තදේම්න්තු ගබඩාවක් දේහෝ ආබාධිත තැනැත්තන් විසින් පාවිච්චි කරනු 

ලබන දේවන ම් දේගාඩනැගිල්ලක් වැනි මහජන දේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිරීමම 

සඳහා අනුමැති  පතා කරන අ දුම්පත්ර  ප්රදේේය මාර්ග  / පිටීදේම් මාර්ග, 

ආලින්ද තරප්ත පු දේපළ, ආ දේරෝහක උපකරණ,  වැසිරීළි හා අදේනක් පහසුකම් 

ඉහත සඳහන් වර්ග ට අ ත් තැනැත්තන්ට පහසුදේවන් ප්රදේ ෝජන ට ගත 

හැරී  පරිදි, විධිවිධානවලට අනුකූලව සහ 8996 අංක 0  දරණ  ආබාධ සහිත 

තැනැත්තන්දේේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා රීමදේම් පනත  ටදේත් 0116.81.87 හා 

අංක 8467/85 දරණ ගැසට් නිදේේදනදේේ නිදේ ෝගවලට අනුකූල වි  යුතු . 

 

 

රස්වා මාර්ග, දුෙකථන 

සහ විදුලි රැහැන්වල 

සිට තිබිය යුතු පෙතෙය 

76. දේ ෝජිත තැනුම්පලට මායිම්ව දේහෝ ූමගතව දේහෝ මතුපිින් ජල මාර්ග, 

මළාපවහන මාර්ග පශධති සහ අපජල අපවහන මාර්ග, විදුලි සංදේශය කුහැන්, 

විදුලි කුහැන් ගමන්  ගන්දේන් නම්, දේ ෝජිත සංවර්ධන  සඳහා අදාළ 

ආ තනවල නිර්දේශය ලබාගත යුතු .   අධිබලැති විදුලි කුහැන් ගමන් ගන්දේන් 

නම්, සිරස් මීටර්  4 ක් හා තිරස් මීටර් 0 ක් දුර  තැබි  යුතු . 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     90   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

ආෙක්ෂාකාරී රනාවන 

රගාඩනැගිලි 

77. (i)   ම් දේගාඩනැගිල්ලක් ෙහි පදිංචිකරුවන් හට දේහෝ අන් අ දේේ 

ආරක්ෂාවට අන්තරා කර බවක් ඇති කර ගන්දේන් නම් ෙම අනතුර 

පහ රීමම සඳහා ෙම දේගාඩනැගිල්ල අළුත්වැිය ා රීමම, කඩාදේහීනම 

දේහෝ දේවනත් ආකාර රීන් කටයුතු රීමම පිණිස සුදුසුකම්ලත් රාජය 

ආ තන රීන් නිර්දේශය ක් ලබාගැනීදේමන් පසු ෙහි අයිතිකරුට 

අධිකාරි  විසින් විධාන  කළ හැරී . 

 

      (ii)  දේගාඩනැගිල්ල ඉවත් රීමම අයිතිකරු දේනාකරන්දේන් නම්, ඉවත් රීමදේම් 

බල  අධිකාරි  සතු වන අතර, ඒ සඳහා වන ඉවත් රීමදේම් ගාස්තු 

අයිතිකරුදේගන් අ කර ගතයුතු දේේ. 

 

පාරිසරික පනත යටරත්  

නියමිත වයාපිති 

අනුමත කිරීම සඳහා 

වන විධිවිධාන 

78. (i)   පාරිසරික පනත  ටදේත් “නි මිත වයාපිති” ආරම්භ රීමදේම්දී වයාපිති 

අනුමත කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන අ දුම්පත් 8993 අංක 

56 දරණ පනතින් සංදේයෝධිත 89 1 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික 

පනදේත් iv  “ඇ” දේකාටදේස් විධිවිධානවලට අනුකූල වි  යුතු . 

 

ගිනි ආෙක්ෂාව  79. (8)  සෑම දේගාඩනැගිල්ලක්ම ෙහි පදිංචිකරුවන් සඳහා වැිය ආරක්ෂාවක් 

සැලසීදේම් අදහසින් අදාළ වි  හැරී දේහෝ අධිකාරි  විසින් නිය්චිතව 

දක්වනු ලැබි  හැරී ගිනි ආරක්ෂක අවයයතා පිළිපැදි  යුතු . 

 

         (0)  බිම් මහල හා තවත් මහල් තුනකට වැිය උස දේගාඩනැගිලි සහ මහල් 

වර්ගලලදේ න් වර්ග මීටර් 411 ඉක්මවන දේපාදු දේගාඩනැගිලි, 

කර්මාන්තයාලා දේමන්ම ගබඩාද ගිනි නිීදේම් දේදපාර්තදේම්න්තුදේේ දේහෝ 

අදාළ පළාත් අධිකාරි  අවයය දේේ  ැයි තීරණ  කරන දේගාඩනැගිලි 

ප්රධාන ගිනි නිීදේම් නිලධාරි ා විසින් නිර්දේශය කරනු ලබන ආරක්ෂක 

අවයයතා හා අනුකූල වි  යුතු . 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     91   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

ෙක්ිත 80.  ම් ඉඩම් අනුදේබදුමකදී, අදාළ ඉඩම තුල මාර්ග කට, ගඟකට දේහෝ  ම් ජල 

මූලාශ්ර කට මායිම්ව පිහිටා තිදේබන්දේන් නම්, ඉඩම් අනුමැතිදේේ අදාළ 

ආ තන නි ම කර ඇති රක්ෂිත න් සහ නි ම න් පිළිපැදි  යුතු . 

 

 

ආගමික කටයුතු 81.  ම් සථ්ාන ක නව ආගමික ස්ථාන ක් ඉදිකරන්දේන් නම්, ්රාම නිලධාම 

මගින් ප්රදේශයදේේ ජනතාවදේේ කැමැත්ත ලබාදේගන ප්රාදේශය   දේල්කම්දේේ 

සහතික ක් සහිතව ඉදිරිපත් කළ යුතු .   

 

 

රයෝජිත මාර්ග, වීථි 

රර්ඛ්ා හා රගාඩනැගිලි 

රර්ඛ්ා, වාහන ගාල් 

කිරීම හා මාර්ගස්ථ 

වාහන පාලනය කිරීම. 

82. (8) (අ) i.  මහා සභා කුස්ීමකදී සභාව විසින් සම්මත කරන ලද දේ ෝජනාවක් 

 ටදේත් පළාත් පාලන ආ තන  විසින් අනුමත කරන ලද ීි දේර්ඛා හා 

දේගාඩනැගිලි දේර්ඛා පළාත් පාලන ආ තනදේේ පරිපාලන සීමාවන් තුළ 

උපදේ ෝී  කරගත හැරී ීි දේර්ඛා හා දේගාඩනැගිලි දේර්ඛා වයදේ න් 

සලකනු ලැදේබ්.   

• මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි  සහ අදේනකුත් ආ තන මගින් සිදු 
කරන මාර්ග පුළුල් රීමම් සීමාවන් සහ දේ ෝජනාවන් 
ලබාදේගන,  දේමම අධිකාරි  මගින්   12   වන උපදේල්ඛන                   
පරිදි මාර්ග පුලුල් වි  යුතු  ැයි දේ ාජන කරන අතර ෙම 
සීමාවන් බලාත්මක වන්දේන් .  

 
 

 

දේ ෝජිත මාර්ගදේේ පළලට පරිබාහිරව මීටර් 1ක රක්ෂිත ක් මාර්ග සංවර්ධන 

කටයුතු සඳහා දේවන්කල යුතුදේේ. 

 

                          0. (8) (අ) ii.  අදාළ බල ප්රදේශය  සඳහා වන   සංවර්ධන සැලැස්දේම් 

සඳහන් ීි     දේර්ඛා හා දේගාඩනැගිලි දේර්ඛා බලාත්මක වන්දේන් .  

අධිකාරි  විසින් සැලසුම් ප්රදේශය  තුල හුනනාගත් වයාපිතිවලට  ඇතුළත් 

මාර්ග සඳහා දේ ෝජිත මාර්ග හා දේගාඩනැගිලි සීමාව නි ම රීමදේම් බල  

අධිකාරි  සතු . 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     92   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

            (ආ) i. අනුමැති ලත් ීි දේර්ඛා දේහෝ දේගාඩනැගිලි දේර්ඛා දේනාමැති 

ප්රදේශයවල මායිදේම් සිට අිය 5 ක අවම දේගාඩනැගිලි සීමාවක්  

පවත්වාගත යුතු .  

 

            (ඇ)  පළලින් මීටර් 8.1 දේනාඉක්මවන බැල්කනි, හිරු ආවරණ දේහෝ අගු 

හැර කවර දේහෝ දේගාඩනැගිල්ලක් දේගාඩනැගිලි දේර්ඛාදේවන් ඔබ්බට 

දේනාවිහිදි  යුතු .  ෙදේහත් ෙම දේර්ඛාව තුළ පාර පළල් රීමමට 

අවයය අවස්ථාවකදී වන්දි ලබාගැනීමරීන් දේතාරව කඩා ඉවත් 

රීමමකට ෙකඟ වූ ගිවිසුමක් අත්සන් රීමමරීන් පසු උසින් මීටර් 

දේදකක් දේනාඉක්මවන වැටකට, මායිම් තාප්ත ප කට දේහෝ වර්ග මීටර් 

5 දේනාඉක්මවන ආරක්ෂක කුි කට ඉඩදි  හැරී . 

          (ඈ)   පළාත් අධිකාරි  විසින් අනුමත කළ දේහෝ ආඥාවලත්,  ම් ීි 

දේර්ඛාවක් දේහෝ දේගාඩනැගිලි දේර්ඛාවක් අධිකාරිදේේ ූර්ව 

අනුමැති රීන් දේතාරව දේවනස් දේනාකළ යුතු . 

           (ඉ)   අයිතිකරු අවස්ථානුගත පරිදි පළාත් පාලන ආ තන ට දේහෝ මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරි ට දේමම අධිකාරි දේදරීන් ෙකක් විසින් දේහෝ 

වි දමක් දේනාදරා ීි දේර්ඛාව තුළ දේහෝ මාර්ග දේගාඩනැගිලි සීමාව 

තුළ පිහිි ඉඩම ඔප්ත පුවරීන් පරිතයාග කරන්දේන් නම්, අනුමත ීි 

දේර්ඛාවක් සහිතව සංවර්ධන තැනුම්දේපාල සඳහා ඇති ප්රදේේය මාර්ග  

සීමා නිර්ණ  දේකාට දැක්ීදේම්දී, ී ි දේර්ඛාදේේ සම්ූර්ණ පළල පාදේර් 

දේභෞතික පළල වයදේ න් අවස්ථානුකූලව සැලරීල්ලට ගැනීමට 

අධිකාරි ට පුළුවන.   

 

       (0) (අ) සංවර්ධන කටයුතු කරදේගන  ාම සඳහා සංවර්ධන අවසර ක් 

ලබාගැනීදේම් පරමාර්ථදේ න් අ දුම්පත්ර  සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

සෑම සැලැස්මක්ම රථගාල් රීමදේම් අවයයතා පිළිබඳ 81 වන 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     93   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

උපදේල්ඛනදේේ සඳහන් අවයයතා හා අනුකූල වි  යුතු .  මීට අමතරව 

අධිකාරි ට අවයය  ැයි හැ දේඟන අවස්ථාවක රථවාහන ගමනාගමන 

බලපෑම් තක්දේස්රු වාර්තාවක් ඇමුණුම 4 හි සඳහන් විස්තරවලට 

අනුකුලව ලබා දේදන දේලස ඉල්ලා සිි  හැරී . 

            (ආ) අනුමත සංවර්ධන  සඳහා අවසර දී ඇති අනුමත රථගාල් රීමදේම් හා 

රථ ගමනාගමන  පාලන නි ම න්ට දේවනස්ව කටයුතු කරන බවට 

සැක කරන  ම් දේගාඩනැගිල්ලකට ඇතුළු ී පමක්ෂා රීමදේම් බල  

අධිකාරි  සතු . 

           (ඇ) රථ ගාල් රීමම සඳහා අනුමත ඉඩකඩ ෙම කාර්   හැර දේවනත් 

කටයුත්තකට දේ ාදා ඇතැයි තහවුරු කරගනු ලබන අවස්ථාවක ෙක් 

ෙක් රථ ගාල් රීමදේම් ඉඩකඩ සඳහා මාස කට රුපි ල් විසිදහස                   

(රු. 01,111) බැගින් වන දේස්වා ගාස්තුවක් අනුමත කාර්   සඳහා 

නැවත දේ ාදන දේතක් අධිකාරි  විසින් දිගින් දිගටම අ  කළ යුතු . 

සැලසුම් සම්පාදනය 

කිරීරමහි නිෙත රහෝ 

රගාඩනැගිලි වැඩ හා 

රවනත් සංවර්ධන 

කටයුතු අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහා රයාදවනු 

ලබන සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තාරේ 

ොජාකාරි 

83. අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින්, 

       (අ) තමා විසින් අත්සන් දේකාට නීතිදේේ   ෙ වගන්ති   ටදේත් ඉදිරිපත් 

කළයුතු සැලැසම්ක් සම්බන්ධව ලබාදීමට අවයය වන්නාවූ දේතාරතුරු ෙහි 

අඩංගු  ම් විස්තර ක් දේහෝ ආරංචි ක්  ට පත් රීමම දේනාදේකාට 

හැරීතාත් දුරට නිවැරදිව හා පැහැදිලිව ලබාදි  යුතු . 

      (ආ) නීති   ටදේත් ඔහු විසින් අත්සන් කරනු ලබන දේහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

සි  සැලසුම් හා පිරිවිතර දේමම නි ම න්හි සහ දේගාඩනැගිලි සඳහා වන 

ගිනි ූර්වාරක්ෂක සං්රහ   ටදේත් සම්පාදන  කරන ලද නි ම ක 

විධිවිධානවලට සහ ගිනි නිීදේම් ප්රධානි ා විසින් දේදනු ලබන  ම් 

විධාන කට අනුකූලවන බවට සහතික වි  යුතු . 

      (ඇ) ඔහු විසින් පිළිදේ ල කරනු ලබන සැලැස්දේම් දේහෝ සැලසුම්වල නැතදේහාත් 

දේමම නි ම න්  ටදේත් ඔහු විසින් අනයාකාර රීන් වගරීව යුතු සි ළු 

දේගාඩනැගිලි වැඩ දේහෝ දේවනත් සංවර්ධන කටයුතු, ඒවා ෙම සැලසුම් හා 

සැලසුම්වලට සහ කමිුව විසින් දේදනු ලබන  ම් ලිිතත නිදේ ෝග කට 

දේහෝ විධාන කට අනුකූලව කරදේගන  න්දේන් දැයි සහතික කර ගැනීදේම් 

පරමාර්ථදේ න් අධීක්ෂණ  කළයුතු අතර, දේගාඩනැගිලි වැඩ සම්ූර්ණ  

රීමදේමන් පසුව හා වැඩ කරදේගන  නු ලබන දේගාඩනැගිල්දේල් අනුකූලතා 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     94   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

සහතික  නිකුත් රීමමට දේපරාතුව ඔහුදේේ අධීක්ෂණ සහතික  ඉදිරිපත් 

කළයුතු . 

 

       (ඈ) අධිකාරි  විසින් විධාන  කරනු ලබන්දේන් නම්, දේමහි පහත නිය්චිතව 

සඳහන් දේගාඩනැගිලි වැඩ අදාළ දේේලාවන්හිදී දේහෝ අදි රවලදී දේගාඩනැගිලි 

වැඩවල ප්රගති  පිළිබඳ වාර්තාව සහ අදාළ වනවිටදී ඊට සම්බන්ධ සහතිකද 

අධිකාරි ට  ඉදිරිපත් කළයුතු . 

i. 01 (i) නි ම  ප්රකාර දේගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ රීමදේම්, කරදේගන  ාදේම් 

දේහෝ  ළි ආරම්භ රීමදේම් අභිප්රා  පිළිබඳ දැන්ීම අධිකාරි ට ඉදිරිපත් 

කරනු ලැූ   දිදේනන් ආරම්භව අවසන්වන සෑම මාස තුනක් අවසානදේේ 

රීමම. 

 

ii. අත්තිවාරම සහ බිම් මට්ටමට පහළ දේගාඩනැගිල්දේල් හැුම් දේකාටස් 

සම්ූර්ණ කරනු ලැූ  පසු සහ බිම් මට්ටමට ඉහළ දේගාඩනැගිල්දේල් 

හැුම් දේකාටස් හා සම්බන්ධ කවර දේහෝ වැඩක් ආරම්භ රීමමට දේපර, 

සටහන් සැලැස්මක් (Record Plan)  සමඟ ප්රගති වාර්තාවක් සහ 

තැනුම්දේපාදේලහි කරදේගන  නු ලැබ ඇති සි ළු ජම්බාර වැඩ පිළිබඳ 

විස්තරද, 

iii. දේගාඩනැගිල්දේල් සි ළු හැුම් දේකාටස් සම්ූර්ණ කළපසු, හැුම් 

දේකාටස්වලට සම්බන්ධ සි ළු දේගාඩනැගිලි වැඩ 83 වන දේරගුලාසි  

 ටදේත් ඉදිරිපත් කළ විස්තරාත්මක හැුම් සැලසුම් සහ ගණන් 

බැීනම්වලට අනුකූලව ඔහුදේේ / ඇ දේේ අධීක්ෂණ   ටදේත් කරදේගන 

 නු ලැූ  බවට සහතික ක් ඇතුළත් සම්ූර්ණ රීමදේම් වාර්තාවක්, 

iv. දේගාඩනැගිලි වැඩ සි ල්ල සම්ූර්ණ කළ පසු ; 

 v.      දේගාඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධදේ න් ඔහුදේේ / ඇ දේේ දේස්ව  අවසන් 

කරනු ලැූ  විටදී, ෙදේස් අවසන් රීමදේමන් දින  84 ක් ඇතුළත ඔහුදේේ 

/ ඇ දේේ අධීක්ෂණ   ටදේත් කරදේගන  නු ලැූ  සි ළු දේගාඩනැගිලි 

වැඩ පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත ත වාර්තාවක් සහ ඒ බවට සහතික ක්ද  සහ 

vi. අධිකාරි  විසින් දේගාඩනැගිල්දේල් පදිංචිීම සඳහා 54 වන නි ම  

 ටදේත් අනුකූලතා සහතික ක් දේහෝ තාවකාලික පදිංචි  සඳහා 56 

වන වගන්ති   ටදේත් බලපත්ර ක් නිකුත් රීමමට මත්දේතන් 
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දේගාඩනැගිල්දේලහි දේහෝ ෙහි දේකාටසක පදිංචිී නැතදේහාත් ෙ  

ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලැබ ඇතිනම්, ඒ බව අධිකාරි ට ලිිතතව දැන්වි  

යුතු . 

 

 

සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා 

රවනස්වීම 

 4. (8)  ම් දේගාඩනැගිලි වැඩක සැලැස්මක් පිළිදේ ල රීමම සඳහා දේහෝ ෙ  

අධීක්ෂණ  රීමම සඳහා දේස්වදේේ දේ ාදවනු ලබන නැතදේහාත් නිරත 

කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා දේවනස්වන අවස්ථාවකදී සහ 

ෙම දේවනස්ීම නීතිදේේ   ෙ වගන්ති   ටදේත් සැලැස්ම ඉදිරිපත් රීමදේමන් 

පසු සිදුවන්දේන් නම්,  තම දේස්වා අවසන් කරනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්නා විසින් ෙදේස් ඔහුදේේ / ඇ දේේ දේස්ව  අවසන් කරනු ලැබීම 

පිළිබඳව දේස්ව  අවසන් රීමදේමන් දින 84 ක් ඇතුළත අධිකාරි ට ලිිතතව 

දැනුම් දි  යුතු අතර, ෙම අවසන් රීමම ක්රි ාත්මක වන දිනදේේ සිට  3 වන 

නි මදේේ (ඇ) දේේද   ටදේත් දේගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණ  රීමම සඳහා 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා වයදේ න් දේවනත් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්දේතකු 

විසින්  ඔහුදේේ / ඇ දේේ පත්ීම ගැන අධිකාරි ට දැනුම් දේදනු ලැබ ඇත්නම් 

මිස  ම් දේගාඩනැගිලි වැඩක් ආරම්භ රීමම, කරදේගන  ාම දේහෝ  ළි 

ආරම්භ රීමම දේනාකළ යුතු . 

 

          (0) අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් 8 වන දේේද   ටදේත්දේදනු ලබන 

දේස්ව  අවසන් රීමදේම් නිදේේදන ,  3 වන නි මදේේ (ඈ) දේේදදේේ (V)  

වන උප දේේද ට අනුකූලව තම සංක්ෂිප්ත ත වාර්තාව හා සහතික  සමඟ 

ඉදිරිපත් කළයුතු . 

 

සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්නා විසින් 

සිදු කෙන වෙදවල් 

85.   (8)  නීති   ටදේත්  ම් සැලැසම්ක් දේහෝ පිරිවිතර ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති දේහෝ 

නි ම න්  ටදේත් දේගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණ  රීමම අවයය වන්නා වූ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින්  ම් සාධාරණ දේහ්තුවක් දේනාමැතිව, 

                (අ)   ෙම සැලැස්ම දේහෝ පිරිවිතර පිළිබඳව නීති   ටදේත් දේහෝ දේමම 

නි ම න්  ටදේත් සැපයි  යුතු අදාළ විස්තර දේහෝ ප්රවිත්ති 
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දුරර්පණ  කරන්දේන් නම්, දේහෝ ෙම විස්තර දේහෝ දේතාරතුරු  ටපත් 

කරන්දේන් නම්ද, 

                (ආ)  87 වන නි මදේේ (ඈ) දේේදදේේ සඳහන් පරිදි අධිකාරි ට සාවදය ප්රගති 

වාර්තා දේහෝ සහතිකපත්ර ඉදිරිපත් කරන්දේන් නම්ද, 

                (ඇ)  3 දේහෝ  4 වන නි මදේේ අඩංගු විධිවිධාන උල්ලංඝන  කරනු 

ලබන්දේන් නම් දේහෝ ඒ රීසිවක් සමඟ අනුකූල දේනාවන්දේන් නම්ද, 

                         ඔහු දේහෝ ඇ  දේමම නි ම න්  ටදේත්  ම් වරදකට වරදකරු වි          

යුතු . 

        (0) දේමම නි ම   ටදේත්  ම් වරදකට වරදකරු වන  ම් තැනැත්දේතකුට 

අධිකාරි ට  ම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් රීමම 

තහනම් කරනු ලැබි  හැක. 

 

 

රමම සැලසුම් 

කලාපරේ 

දැනටමත් පවතින 

අධිරගී  මාර්ග හා 

රයෝජිත අධිරගී  

මාර්ග සඳහා 

රෙගුලාසි  

 

  6.  දේමම අධිකාරි  මගින් නිකුත් කරන ලද  දේකාළඹ - කුනා න අධිදේේී  මාර්ග  

සඳහා 0183.15.31 අංක 15/10/18/8   ටදේත් නිකුත් කරන ලද සංවර්ධන 

දේරගුලාසි චසක්රදේල්ඛ අංක  06 ට අනුව තවදුරටත් කටයුතු කළ යුතු .  

සැහැල්ු දුම්රිය 

මාර්ග සඳහා 

රෙගුලාසි 

 7.  සැහැල්ලු දුම්රි  මාර්ග ක් වයදේ න්  හුනනාගත්  ප්රදේේය මාර්ග ක් දේහෝ අත්පත් 

කර ගත් ප්රදේේය මාර්ග කට මායිම්ව  ම් සංවර්ධන ක් සිදුවන්දේන් නම්, ෙම  

ප්රදේේය මාර්ග  මධයදේේ සිට අිය 51 ක දේගාඩනැගිලි සීමාවක් නඩත්තු කළ 

යුතු .   දේමම මාර්ග  දේදපස සිදුවන සංවර්ධන කටයුතුවල ස්වභාව  අනුව 

අදාළ ආ තනවල නිර්දේශය  ලබාගැනීම සම්බන්ධදේ න් සැලසුම් කමිුව 

විසින් නි ම කරනු ඇත.   

 

සූර්යරකෝෂ භාවිත 

රගාඩනැගිලි  

88. දේගාඩනැගිල්ල සඳහා අවයය බලයක්ති  ූතර් දේකෝෂ උපදේ ෝී  කරදේගන 

සප ා ගන්දේන් නම්, ෙවැනි සංවර්ධන කටයුතුවලදී 5% ක අමතර දේගබිම් 
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අනුපාත ක් දේහෝ බිම් කට්ි ආවරණ අනුපාත ක්  න දේදදේකන් ෙකක් ලබාදීම 

සම්බන්ධව තීරණ  රීමදේම් බල  අධිකාරි  සතු .  

     

         පැතලි වහල මත ූතර් දේකෝෂ  සවි රීමදේම්දී ෙහි උපරිම උස මීටර් 8 ක් දේේ.  

  

         පුනර්ජනනී  බලයක්ති, ෆයිබර් ප්රකායන මාර්ග, දේපාදු මහජනතාව ඒකරාය  

වන ස්ථාන, උදයාන හා මංතීරු, සැටලයිට් ියස්ක්, විදේනෝදාස්වාද හා ත්රාසජනක 

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

(Stadiums) සඳහා සැලසුම් කමිුව මගින් ලබාදේදනු ලබන  නි මතා අනුව 

කටයුතු කළ යුතු .  
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7.2.7 අර්ථ නිරූපනය 

 

VII  වන රකාටස 

අර්ථ නිරූපනය 

 

දේමම නි ම න්හිදී පද සම්බන්ධ  අනුව අන් අර්ථ ක් අවයය දේනාවන්දේන් නම් ; 

“කුලී නිවස”   න්දේනන් 8973 අංක 88 දරණ කුීන නිවාස අයිති  පිළිබඳ නීතිදේේ අර්ථ දක්වා ඇති 

ඒකක ක් අදහස් දේේ. 

“පිවෙගත් වයවහාෙ සං්රහය”   න්දේනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ට පිළිගත හැරී සං්රහ ප්රමිති දේහෝ 

උපදේදස් සං්රහ න් අදහස් දේේ. 

“ප්රරගශ මාර්ගය”    න්දේනන් මහජනතාවට මාර්ග අයිති  ඇතද, නැතද දේගාඩනැගිල්ලකට දේහෝ 

දේවනත් පරිශ්ර කට ප්රදේේයීදේම් මාර්ග ක් වයදේ න් ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන  ම් ීදි ක් අදහස ්

දේේ. 

 

“වා සමනය”    න්දේනන් වායුසමන ට භාජන  වූ ඉඩකදේඩහි අවයයතාව ඉුවන  පරිදි ෙහි 

උෂ්ණත්ව , ආර්ද්රතාව , පිරිසිදු බව, වයාප්ත ති  හා චසලන  ෙකවිටම පාලන  කළ හැරී පරිදි 

වාත  ප්රතිකාර් න  රීමදේම් ක්රි ාවලි  අදහස්දේේ. 

 

“වාතය රවනස්වීම”    න්දේනන්  ම් ඉඩකඩකට ෙහි ඝනලල  අනුව ඊට ස්වභාවික දේහෝ  ාන්ත්රික 

මාර්ගවලින් ඇතුළුවන හා ඉන් පිටවන වාතදේේ අනුපාත  අදහස්දේේ. 

 

“වා වෙඳ”   න්දේනන් ස්වභාවික ආදේලෝක  හා සංවාතන  ලබාගැනීම සඳහා දේගාඩනැගිල්ල තුළ දේහෝ 

ඉන් පිටත ඇති අහසට නිරාවරණ  වූ  ම් ඉඩකඩක් අදහස්දේේ.    දේගාඩනැගිල්දේලන් පිටත  නු, 

ෙම බිම් කට්ි  තුළ පිහිි ෙවැනි දේගාඩනැගිලිවල ෙක් මුහුණතරීන් දේහෝ රීහිප රීන් නැතදේහාත් 

ෙම බිම් කට්ිදේේ ෙක් මායිමරීන් දේහෝ වැිය ගණනරීන් වටවූ ඉඩකඩරී. 
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 “සංරශෝධන සැලැස්ම”   න්දේනන්  දේගාඩනැගිල්ලක අනුමත සැලැස්දේම් දේහෝ පදිංචි  සඳහා 

අනුකූලතා සහතික ක් නිකුත් දේනාකළ  ම් ඉඩම් උප දේබදීමක්,  ම් දේලසරීන් දේවනස්ීමක් 

දේපන්වන සැලැස්මක් දේහෝ ඊට කරන ලද සංදේයෝධන ක් දේහෝ ෙකතු රීමමක්  න්න අදහස්දේේ. 

 

“අනුමත කළ”   න්දේනන්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  විසින් දේහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  

විසින් පවරන ලද බල   ටදේත් අදාළ පළාත් පාලන ආ තන  විසින් කරන ලද අනුමත රීමම 

අදහස්දේේ. 

 

“කාලීන අවසෙ පත්රය මත අනුමත කළ”   න්දේනන් ෙවැනි අනුමැති ක් දීදේම්දී නිකුත් කරන ලද අවසර 

පත්රදේේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  විසින් දේහෝ පළාත් පාලන ආ තන  විසින් නිය්චිතව සඳහන් 

කරනු ලැබි  හැරී සීමාසහිත කාල  සඳහා අනුමත රීමමක් අදහස්දේේ. 

 

 

“අනුමත කළ සැලැස්ම”   න්දේනන් නීති ට දේහෝ නි ම න්ට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  විසින් 

දේහෝ පළාත් පාලන ආ තන  විසින් අනුමත කරන ලද දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ  ම් දේගාඩනැගිලි 

කාර්  ක දේහෝ  ම් ඉඩම් උප දේබදීමක සැලසුමක් අදහස්දේේ. 

 

“අධිකාරිය”   න්දේනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  අදහස් වන අතර, ඊට දේමම නි ම න් මගින් 

පවරනු ලැූ  බලතල, කාර්  න් සහ රාජකාරි සාමානයදේ න් දේහෝ විදේය්ෂදේ න් ක්රි ාත්මක රීමම 

සඳහා කළමණාකරණ මණ්ඩලදේේ අනුමැති  සහිතව සභාපති විසින් බල  දේදනු ලැූ   ම් 

අධිකාරි ක් දේහෝ නිලධාරිදේ කුද ඇතුළත්දේේ. 

 

“බැල්කනිය”   න්දේනන් දේගාඩනැගිල්ලක බාහිර බිත්තිදේේ පිටත බිත්තිදේ න් ඔබ්බට  න දේලස 

දේගාඩනැගිල්දේල් පිටතට පිහිි කුළුණ දේහෝ කැන්ි ලිවර් මගින් දරා සිින  ම් දේේදිකාවක්, දේබාකු 

ජදේන්ල ක් දේහෝ දේවනත් සමාන ඉදිරීමමක් අදහස්දේේ. 

         උපරිම මීටර් 8.0 ක් දක්වා පිටත බිත්තිදේ න් ඔබ්බට ඉදිකළ හැරී අතර, ෙ ට වඩා වැියවන්දේන් 

නම්,  මුළු දේගබිම් ප්රමාණ  සඳහා සම්ූර්ණ බැල්කනි ප්රදේශය ම ගණන  කළයුතු දේේ. 
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“ මුළු රගබිම් ප්රමාණය”  න්දේනන් දේම් සඳහා ූමමි  මත හා ූමමි   ට සිදුකරනු ලබන සි ළුම 

ඉදිරීමම්වලට අදාළ දේගබිම්  ප්රමාණ න් ඇතුළත් දේේ.  වාහන නැවතුම් සඳහා දේවන් කරන ලද 

මහල්වල වර්ග ප්රමාණ න් හා  ාන්ත්රික වාහන නැවතුම් ස්ථාන සඳහා සප නු ලබන රාක්කවල 

(Stacks) වර්ග ප්රමාණ න්ද දේම ට ඇතුළත් දේේ. 

 

“බිම් මහල”   න්දේනන් දේගපළට  ාව පිහිි ප්රදේේය මාර්ග  මට්ටමට ඉතාම ආසන්න උසරීන් යුත් 

මහල  න්දේනන් අදහස්දේේ.  මාර්ග දේදකක් දේහෝ වැිය ප්රමාණ ක්       ාබද ව පිහිි විට 

දේගාඩනැගිල්ලට ප්රදේේය  ලබන ප්රධාන දේදාරුව පිහිි මහලට ආසන්නතම උසරීන් පිහිි මහල 

 න්දේනන් අදහස්දේේ.  

 

“පතුල් මහල”   න්දේනන් සම්ූර්ණදේ න් දේහෝ 0/3 ක ප්රමාණ ක් බිම් මහදේල් සිට සහ ඉඩදේම් මායිම්වල 

සිට මීටර් 8.5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද දේහෝ සැලසුම් කරන ලද  මහලරී. 

 

          බිම් මට්ටදේම් සිට 8/3 දේකාටසක් දේපාළදේවන් මතුපිට තිදේබන අවස්ථාවක ෙම පතුල් මහල 

භාවිත න් සඳහා දේ ාදාගත හැරී අතර, ෙහි අවම උස පහත සඳහන් පරිදි දේේ. 

i. වාණිජ, කාර් ාල      -    අවම උස මීටර් 3 

ii. පතුල් මහල සම්ූර්ණදේ න් බිම් මට්ටදේමන් පහළ ඇති විට ෙහි භාවිත න් වන්දේන් ගබඩා 

පහසුකම්, වාහන නැවතුම් හා අදේනකුත් උපදේ ෝගිතා දේස්වාවන් සඳහා අවම උස මීටර්       0.6 

ක් දේේ.  

 පතුල් මහල ඉහත භාවිත න්ට හැර දේවනත් භාවිත න් සඳහා දේ ාදා ගන්දේන් නම්,            ඒ 

සඳහා අධිකාරි  නි ම කරනු ලබන දේකාන්දේශසි හා නි ම න්ට අනුකූලව නිර්දේශය න් 

ලබාගත යුතු .  

 

 

“අතෙමැදි මහල”   න්දේනන් ආසන්නම පහත මහල් වර්ගලලදේ න් 51% ක් දක්වා ඉඩ දි  හැරී අතර, 

ඉහළට හා පහළට අවම වයදේ න් මීටර්. 0.5 ක අවකාය ක් පවත්වා ගතයුතු අතර, ෙ ට වන 

ප්රදේේයකත්ව  ආසන්නම පහල මහදේලන්ම පමණක් වි  යුතු . ෙම මහදේලන් ඉහළ මහලකට 

ෙක ෙල්දේල් ප්රදේේයකත්ව  ලබාගත දේනාහැක. 
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“පැතලි වහල”    න්දේනන් පියදේපල මගින් ප්රදේේය  ලබාදේගන  ම් කටයුත්තකට දේ ාදා ගන්දේන් නම් 

මුළු දේගබිම්  ප්රමාණ  සඳහා ගණන  කරනු ලැදේබ්. (දේස්වා පහසුකම් හැර) 

 

“වාහන නැවතුම් මහල”   යන්රනන්  ෙම මහදේල් මුළු දේගබිම් ප්රමාණදේ න් අවම වයදේ න් 71%ක් වත් 

වාහන නැවතුම් සඳහා දේවන් කළයුතු අතර, ෙක් වැසිරීළි පහසුකමක්, ට්රාන්ස්දේපෝමර් කාමර , 

ආරක්ෂක කුි ක්, රි දුරු විදේේක ස්ථාන ක් සඳහා අවසර ලබාදි  හැරී . 

 

“මායිම් බිත්තිය”   න්දේනන්  ම් ඉඩම් කට්ි ක්   තවත්  ාබද ඉඩම් කට්ි රීන් දේවන් රීමදේම් 

පරමාර්ථදේ න් ෙහි මායිම් දේර්ඛාව මත දේහෝ ෙහි දිගට දේගාඩනගන ලද  ම් බිත්ති ක්, වට රීමමක් 

දේහෝ ආවරණ ක් අදහස්දේේ. 

 

“අඳ බිත්තිය”   න්දේනන්  පරාවර්තනී  ද්රවයවලින් දේහෝ විවරවලින් දේතාර, ඉදිකරන ලද ඝන බිත්ති ක් 

අදහස්දේේ. 

 

“රගාඩනැගිල්ල”   න්නට නිවසක් ආශ්රිත මඩුවවක්, ඉස්තාල ක්, වැසිරීළි ක්, මඩුවවක්, ගුදමක්  දේහෝ 

දේපදදේර්රු ගදේඩාල්, මැි, දැව, කළු ගල් දේහෝ දේවනත් ස්ිර ද්රවයවලින් තනන ලද  ම් ඉදිරීමමක් 

ඇතුළත්දේේ. 

 

“රගාඩනැගිලි වහුන්නොව”   න්දේනන් පිටතින් ෙන තාප යක්ති  සංවහන  කළ හැරී  වා සැකසුම් 

ඉඩකඩ ආවිත දේකදේරන දේගාඩනැගිල්ලක මූලිකාංග අදහස්දේේ. 

 

“රගාඩනැගිලි රර්ඛ්ාව”   න්දේනන් දේගාඩනැගිල්ලක් පුළුල් රීමම සඳහා අවසර දේදනු ලබන ඉම 

අදහස්දේේ. 

 

“වයාපාරික පරිශ්රය”   න්දේනන් ලාභ ඉපයීදේම් අභිප්රාදේ න් වයාපාර ක් කරදේගන  ාම සඳහා සැලසුම් 

කරන ලද,  අනුවර්තන  කරන ලද දේහෝ පාවිච්චි කරන ලද දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි  දේකාටසක් 

අදහස්දේේ. 
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“සභාපති”   න්දේනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේේ සභාපති අදහස්දේේ. 

 

“වෙලත් ගිහ නිර්මාණ ශිල්ී”   න්දේනන් වරලත් ගිහ නිර්මාණ ශිල්ීක වර්ග   ටදේත් 8996 අංක 84 

දරණ     ශ්රී ලංකා ගිහ නිර්මාණ ශිල්ීක ආ තන සංදේයෝධිත පනත  ටදේත් ස්ථාපිත ගිහ නිර්මාණ 

ශිල්ීකන් ලි ාපදිංචි රීමදේම් මණ්ඩලදේේ ලි ාපදිංචි වූ තැනැත්දේතකු වි  යුතු . 

 

 

“රගාඩනැගිලි සඳහා ගිනි ූර්වාෙක්ෂක සං්රහය”   න්දේනන් අංක අයි සී ටී ඒ ඩී/ඩී ඊ ී/84 දරණ 

ප්රකායන  මගින් ප්රසිශධ කරන ලද දේගාඩනැගිලි ගිනි නිීම පිළිබඳ ූර්වාරක්ෂක සං්රහ  දේහෝ 

දේකාළඹ  ගිනි නිීම් පිළිබඳ දේදපාර්තදේම්න්තුව විසින් ප්රසිශධ කරන ලද ගිනි නිීම් පිළිබඳ දේවනත් 

නි ම න්ද අදහස්දේේ. 

 

“කුළුණට සාරප්පක්ෂ හැටුම් වාරන්  රහෝ වැෙගැන්ූ රකාන්ීටය”   න්දේනන් දික් අතින් සිදුවන 

සම්ීකඩන ටත්, ෙවැනි සම්ීකඩන රීන් ඇති දේකදේරන නැීදේම් ක්රි ාවටත් ප්රතිදේරෝධාත්මකව  ම් 

භාර ක් දරා සිින හා සම්දේේෂණ  දේකදේරන  ම් ඉදිරීමමක දේකාටසක් අදහස්දේේ. 

 

“ූර්ණ බලධාරියා”   න්දේනහි සැලසුම්කරණ  අධිකාරිදේ හි සප ා ඇති දේත්රුම ඇත්දේත් . 

 

“රකාන්ීට්ට”   න්දේනහි ශ්රී ලංකා ඉංජිදේන්රුවන්දේේ ආ තන  විසින් පිළිගන්නා ලද වයාවහාර 

සං්රහදේ හි සප ා ඇති අර්ථ ම තිබි  යුතු . 

 

“ඉදිකිරීම”   න්දේනන් දේගාඩනැී ම, තනවා නි ම තැන්හි පිහිුීම දේමන්ම  ළි ඉදිරීමම,  ළි 

දේගාඩනැී ම,  ළි නි ම තැන්හි   ළි පිහිුීමද ඇතුළත් දේේ. 

 

“හෙස් බිත්තිය”   න්දේනන් පාර්යව බිත්ති ක්, බාහිර බිත්ති ක් නිය්චිත දිගු ප්රමාණ න්ට දේබ දන 

අභයන්තර බිත්ති ක් අදහස්දේේ. 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     103   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

“නිතය භාෙය රහෝ නිතය පැටවුම”   න්දේනන් සි ළු බිත්තිවල, මහල්වල, වහලවල, දේවනස් රීමම්වල 

සහ අදේනක් සමාන ස්ි ර දේගාඩනැගිලිවල බර අදහස්දේේ. 

 

“ආබශධ රගාඩනැගිල්ල”   න්දේනන් පදිංචිීදේම් පරමාර්ථ  සඳහා ප්රදේ ෝජන ට ගන්නා ලද දේහෝ 

ප්රදේ ෝජන ට ගැනීමට අදහස් කළ අනුහුරු කළ දේහෝ සැලසුම් කළ දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි 

දේකාටසක් අදහස් වන අතර,  ෙ  ස්ව-සංයුක්ත ඒකක රී. 

 

“සංවර්ධකයා”   න්දේනන් සංවර්ධන කාර්   කරදේගන  න තැනැත්තා අදහස්දේේ. 

 

“සංවර්ධන කාර්යය”   න්නට නීතිදේ හි සප ා ඇති අර්ථ ම ඇත්දේත් . 

 

“වාසස්ථාන නිවස”  නැතදේහාත් “වාසස්ථාන ඒකකය”   න්දේනන් නිදහස්ව විසීදේම්, ඉවුම් පිහුම් 

රීමදේම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත ස්ව-සංයුක්ත ඒකක රීන් යුත් කාමර ක් දේහෝ 

කාමර රීහිප ක් අ ත් දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක් අදහස්දේේ. 

 

“ුණාලය”   න්දේනන් වාත  දේගන ාම සඳහා ඇති මාර්ග ක් අදහස්දේේ. 

 

“ුණාල මග”   න්දේනන් ඇදේලන හා පරිවරණ ද්රවය ආදේල්ප  හා පටල  ඇතුළත්ව පුණාල අවාන් 

ආවරණ  දේහෝ පුණාල ූරිත ක ඇතුල්පස දේපෝරුව අදහස්දේේ. 

 

“පවත්නා බිම් කට්ටිය”   න්දේනන් දේමම නි ම  ක්රි ාත්මක ී මට දේපරාතුව පැවති වරිපනම් අංක ක් 

දේහෝ මිනුම් සැලැස්මක් සහිත දේහෝ ප්රාදේශය   අධිකාරි ක් විසින් බිම් කට්ි ක් වයදේ න් 

හුනනාගනු ලැූ  බිම් කට්ි ක් අදහස්දේේ. 

 

“බාහිෙ බිත්තිය”   න්දේනන් තවත් දේගාඩනැගිල්ලක බිත්ති කට  ාව තිබි  හැරී වුවත් දේවන් රීමදේම් 

බිත්ති ක් දේනාවන දේගාඩනැගිල්ලක පිටත බිත්ති ක් දේහෝ සිරස් ආවිත ක් අදහස් දේේ. 
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“ෆැක්ටරිය”   න්දේනන් ; 

          (අ)   ම් දේද ක්, දේවළඳ ද්රවය ක් දේහෝ නිෂ්පාදන ක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක් සෑදීමට දේහෝ 

 

          (ආ)  ම් දේද ක්, දේවළද ද්රවය ක් දේහෝ නිෂ්පාදන ක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක් දේවනස් රීමමට, 

අළුත්වැිය ා රීමමට, සැරසීමට, නිම රීමමට, පිරිසිදු රීමමට, දේස්දීමට දේහෝ දේවන් රීමමට 

දේහෝ බිඳ දේහීනමට දේහෝ 

 

          (ඇ)   ම් දේද ක්, දේවළද ද්රවය ක්, නිෂ්පාදන ක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක්, විරීණීම සඳහා  අනුහුරු 

රීමමට දේහෝ ෙකලස් රීමමට සැලසුම් කළ, දේ ාදාගත් දේහෝ ප්රදේ ෝජන ට ගත් 

දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක් අදහස්දේේ. 

 

“මහල් නිවස”   න්දේනන් මුළුමනින්ම දේහෝ ප්රධාන වයදේ න් තනි පවුලක මනුෂය වාස  සඳහා 

ප්රදේ ෝජන ට ගත්, ඉදිකරන ලද දේහෝ අනුහුරු කළ මුළුතැන්දේග ක්, වැසිරීළි ක්, නාන 

කාමර ක්  දේහෝ දි  වැසිරීළි ක් අඩංගු දේවන් කරන ලද වාසස්ථාන ක් අදහස්දේේ.  දේවන් 

කළ ෙම වාසස්ථාන  තුළ ෙවැනි වාසස්ථාන දේදකක් දේහෝ වැිය ගණනක් සිරස්ව සම්බන්ධ 

කරන ලද දේගාඩනැගිල්ලක අඩංගු වි  යුතු . 

 

“සුනමය සම්බන්ධකය”   න්දේනන් අස්ත ඒකක, නිස්සාකාර ඒකක සහ සමැසි සම්බන්ධ දේකදේරන 

සංවිත පුණාලදේේ දේකළවර සම්බන්ධන  අදහස්දේේ. 

 

“ජාල ගැලීම් මට්ටටම”   න්දේනන් දේමම නි ම න්දේේ පරමාර්ථ  තකා වාරිමාර්ග දේදපාර්තදේම්න්තුව 

දේහෝ       ශ්රී ලංකා ඉඩම් දේගාඩරීමදේම් හා සංවර්ධන  රීමදේම් සංස්ථාව විසින්  ම් ප්රදේශය ක් 

දේවනුදේවන් නිය්චිත වයදේ න් නි ම කරන ලද ජල ගැීනම් මට්ටම අදහස්දේේ. 

 

“මහල”   න්දේනන් දේසාල්දර ක මතුපිට බවට පත්වන තිරස් දේේදිකාව සහ  ම් තැලිස්ස පුවරුවක්,  

ීන, ගල්, දේකාන්ක්රීට්, වාදේන් දේහෝ ෙම දේේදිකාව හා සම්බන්ධවන දේහෝ ෙහි දේකාටසක් වන 

දේවනත් ද්රවය ද ඇතුළත්දේේ. 
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“මහල් වර්ගඵලය”   න්දේනන් බාහිර බිත්තිවල බාහිර මුහුණත්වල සිට දේහෝ දේගාඩනැගිලි දේදකක් 

දේවන් දේකදේරන දේපාදු බිත්ති කදී නම්, ෙම බිත්තිදේේ මධය දේර්ඛාදේේ සිට මනින ලද  ම් 

දේගාඩනැගිල්ලක මහලක තිරස් වර්ගලල  අදහස් වන අතර, ඊට  පළලින් මීටර් 8.1 ඉක්මවන 

සි ළු වහල දේනරුම්ද, බැල්කනිද, වහලක් අ ත්වන සහ වැසි  හැරී සි ළු ප්රදේශය ද 

ඇතුළත්දේේ. 

 

“දළ මහල් බිම”   න්නට  ම් දේගාඩනැගිල්ලක සෑම මහලකම මුළු මහල් බිම් ප්රමාණ  අදහස්දේේ. 

 

“අඩිතාලම”   න්දේනන් දේගාඩනැගිල්ලක බර දේගාඩනැගිල්දේල් අත්තිවාරමට දේහෝ ජම්බාරවලට 

පවරනු ලබන ඉදිරීමම අදහස්දේේ. 

 

“මහල් වර්ගඵල අනුපාතය”   න්දේනන් බිම් කට්ිදේේ වර්ගලලදේ න් දේබදනු ලැූ  බිම් කට්ිදේේ පිහිි 

සි ළු දේගාඩනැගිලිවල දළ මහල් වර්ගලල  අදහස්දේේ. 

 

“පියමග”   න්නට  ම් ීදි කට පැත්තක ඇති පි මගක් දේහෝ ආලින්ද මගක් ඇතුළත් . 

 

“අත්තිවාෙම”   න්දේනන් දේගාඩනැගිල්ලක බර දේපාදේළාවට සම්දේේෂණ  දේකදේරන හා 

දේගාඩනැගිල්ල හා සිජුව සප්ර්ය වන දේගාඩනැගිල්දේල් අියතාලම්වලට ක්ෂණිකවම පහළින් 

පිහිි ඉදිරීමදේම් දේකාටසක් අදහස්දේේ. 

 

“පිරිසිදු වාතය”   න්දේනන් දේසෞමය ෙළිමහන් වාත  අදහස් වන අතර, ෙ   ාන්ත්රික පිරි ත ආදිදේ න් 

නිකුත් දේකදේරන දුර්ගන්ධදේ න්, දුමින්, පිදේ දුමින්, දුමාරදේ න් අපිරිසිදු දේනාවි  යුතු . 

 

“ගොජාය”   න්දේනන් දේමෝටර් වාහනවලට ආවරණ  සලසන දේහෝ ඒවා නතර කර තැබීම සඳහා 

ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක් අදහස්දේේ. 
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“ගුදම”   න්දේනන් කරදේගන  නු ලබන දේවළඳාමකට දේහෝ වයාපාර කට සම්බන්ධ ෙදේහත් විරීණීම 

සඳහා දේනාවන භාණ්ඩ ගබඩා රීමම සඳහා සැලසුම් කළ, අනුහුරු කළ දේහෝ ප්රදේ ෝජන ට ගනු 

ලබන දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක් අදහස්දේේ. 

 

“  රසාල්දෙය”   න්දේනන් දේගාඩනැගිල්දේල් ඉදිරිපදේසහිදී පිටතින් ස්වභාවික ූමමි  මතින් දේහෝ ඉන් 

ඉහළින් දේසාල්දර කට ප්රදේේය ක් ඇති දේගාඩනැගිල්ලක දේසාල්දර ක් අදහස්දේේ. 

 

“උස”   න්දේනන් ; 

          (අ)   කාමර ක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට නිමි මහල් මට්ටම සහ සීලිදේම්  ි පැත්ත අතර මනින 

ලද සිරස් දුර අදහස්දේේ. 

  

          (ආ)   ම් දේසාල්දර ක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට, ඉහළ මතුපිට හා සමගම ඇති මහදේල් මනින ලද 

සිරස් දුර අදහස්දේේ. 

 

          (ඇ)  බිත්ති ක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට, ඉහළ පාමුල සිට ෙහි ඉහළම දේකාටස දක්වාත්, කුරුංචි  

සම්බන්ධදේ න් වූ විට, කුරුංචි උදේස් අඩක් දක්වාත් මනින ලද සිරස් දුර අදහස්දේේ. 

 

          (ඈ) දේගාඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට, ූමමිදේේ සමාන සථ්ාන ක සිට ෙහි ඉහළම 

දේකාටස දක්වා මනින ලද සිරස් උස අදහස්දේේ.  

 

“වාසය කළ හැකි කාමෙය”   නු වර්ග මීටර්  .1 ප්රමාණ කට දේනාඅඩුව කාමර රී.  ෙදේහත් ඊට නාන 

කාමර ක්, දි  වැසිරීළි ක්, විවිත ආලින්ද ක්, උස්තල ක් දේහෝ ගරාජ ක් ඇතුළත් 

දේනාදේේ. 

 

“රෙෝහල”   නු දේරෝී න්ට, දුබල න්ට, ව ස්ගතවූවන්ට, සුවවන දේහෝ ගර්භනී මාතාවන්ට උවටැන් 

දේහෝ ප්රතිකාර රීමම සඳහා සැලසුම් කළ අනුහුරු කළ දේහෝ  ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන 

දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ දේකාටසක් අදහස්දේේ. 
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“රහෝටලය”   න්දේනන් මහජන ා සඳහා ආහාරපාන සැපයීදේම් වැඩපිළිදේවලක් ඇතද, නැතද, ලාභ 

ලැබීම අරමුණු දේකාට දේගන පුශගල න්ට ඉඩකඩ සැපයීම සඳහා විදේය්ෂදේ න් සැලසුම්දේකාට 

දේගාඩනගන ලද නැතදේහාත් අනුහුරු කරන ලද දේගාඩනැගිල්ලක් අදහස්දේේ. 

 

“නිවාස ඉඩකඩ”   න්නට මානව වාසස්ථාන ක් සඳහා හා වයාපාරික පරිශ්ර ක් වයදේ න් මුළුමනින්ම 

දේහෝ ප්රධාන වයදේ න් දේගාඩනගන ලද දේහෝ අනුහුරු කරන ලද දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ දේග ක් 

ඇතුළත්දේේ. 

 

“නිවාස සංකීර්ණය”   න්දේනන් සංවර්ධන ස්ථාන ක ස්ිර දේපාදු භුක්ති  ඇති නිවාස ඒකක 

සමූහ ක් අදහස්දේේ.  ඊට තට්ු නිවාස දේප්ත ළිද ඇතුළත් . 

 

“කර්මාන්ත රගාඩනැගිල්ල ”   න්නට ෆැක්ටරි, කම්හල් සහ ගුදම්ද ඇතුළත් දේවයි. 

 

“නීතිය”   න්දේනන් 897  අංක 48 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  නීති  සහ ෙහි සංදේයෝධිත 

අදහස්දේේ. 

 

“බලයලත් මිනින්රදෝරු හා මට්ටටම්කරු”   න්දේනන් ශ්රී ලංකාදේේ මැනුම්පති විසින් විත්තිදේේ නි ැීනම 

සඳහා බල  දේදනු ලැූ  තැනැත්දේතකු අදහස්දේේ. 

 

“භාෙය දෙණ බිත්තිය”   න්දේනන් ෙහිම බරට අමතරව  ම් භාර කට රුකුල් දේදන බිත්ති ක් 

අදහස්දේේ. 

 

“පළාත් අධිකාරිය”   න්දේනහි නීතිදේේ සඳහන් අර්ථ ම ඇත්දේත් . 

 

 

“බිම් කට්ටිය”   න්න ඉඩමක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට,  ම් ඉඩම ෙක් තනි තැනැත්දේතකුට දේහෝ සම 

අයිතිකරුවන් පිරිසකට දේහෝ අයිතිවන අවස්ථාවකදී මායිම් සලකුණු මගින් සීමා කළ දේහෝ 
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මායිම් බිත්ති මගින් දේහෝ වැටවල් මගින් වටකළ ෙදේමන්ම පළාත් අධිකාරි විසින් අනුමත කරනු 

ලැූ  ඉඩමක් අදහස්දේේ. 

 

“පවත්වාරගන යන ලදි”   න්දේනන් කාර් ක්ෂමව හා නිසි ක්රි ාකාම තත්ත්ව රීන් දේමන්ම මනා 

අළුත්වැිය ාවරීන්  පවත්වාදේගන  ාම අදහස්දේේ. 

 

“උළුවම”   න්දේනන් ගදේඩාල්, ගල් කුහර දේහෝ ඝන දේකාන්ක්රීට් ගල්, කළු ගල් දේහෝ දේවනත් සමාන 

දේගාඩනැගිලි ද්රවය දේහෝ ඒවා ෙකට ෙක් දේකාට අනුබශධ රීමමක් දේහෝ බදාම කට පත් රීමමක් 

අදහස්දේේ. 

 

“යාන්ික සංවාතනය”   න්දේනන්  ාන්ත්රික මාර්ගවලින් දේහෝ උපක්රම මගින් දේගාඩනැගිල්ලකට දේහෝ 

ෙහි දේකාටසකට වාත  සැපයීදේම් දේහෝ ඉන් ඉවත් රීමදේම් ක්රි ාවලි  අදහස්දේේ. 

 

“ස්වභාවික සංවාතනය”   න්දේනන්  පිටත සුළං නිසා සහ උෂ්ණත්ව  දේහෝ දේගාඩනැගිල්දේල් ඇතුළත 

හා පිටත අතර වාෂ්ප ීකඩන දේවනස්කම් (නැතදේහාත් දේදකම) නිසා ඇතිවන සංවහන 

බලපෑදේමන් දේගාඩනැගිල්ලක ජදේනල් සහ විවර මගින් දේගාඩනැගිල්ලකට පිටතින් වාත  

සැපයීමක් දේහෝ දේගාඩනැගිල්ලක් ඇතුළතින් වාත  ඉවත් රීමමක් අදහස්දේේ. 

 

“පදිංචි පිරිරස් බෙ”   නු  දේගාඩනැගිල්ලක දේහෝ ෙහි දේකාටසක පදිංචි පිරිදේස් බර  නුදේවන් අදහස ්

කරන්දේන්  ම් දේේලාවක දේගාඩනැගිල්දේල් දේහෝ ෙහි දේකාටසක පදිංචි සම්ූර්ණ 

තැනැත්තන්දේේ බරයි. 

 

“අයිතිකරු”  න්දේනන් පළාත් අධිකාරිදේේ වරිපනම් ලි ාපදිංචි කාර් ාලදේේ නම ලි ාපදිංචිී ඇති 

තැනැත්තා  අදහස්දේේ. 

 

“කාර්යාලය”   න්දේනන් කාර් ාීන  පරමාර්ථ න් තකා දේහෝ පරිපාලන ලිපිකරු වැඩ, දේපාත් තැබීම, 

ගණන් තැබීම, ඇඳීම, සංසක්රණ වැඩ දේහෝ බැංකුකරණ පරමාර්ථ සඳහා දේ ාදාගනු ලබන 

දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක් අදහස්දේේ. 
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“ජාරන්ල බිත්තිය”   න්දේනන් කුළුණු හා කණු  අතර රාමු නිර්මාණ රීන් දේගාඩනගන ලද 

මුළුමනින්ම ෙක් ෙක් තට්ුදේේදී ආධාරක ලබන භාර  දේනාදරන බිත්ති ක් අදහසද්ේේ. 

 

“තාප්පපය”   න්දේනන්  බැල්කනි ක දේහෝ ආලින්ද ක මායිමක් මත ඉදිකළ මිි බිත්ති ක් අදහස්දේේ. 

 

 

“රවන් කිරීම”   න්දේනන් දේගාඩනැගිල්ලක් තුළ ඇති ඉඩකඩ අනුදේබදීමක් සඳහා ගල් දැව දේහෝ 

ප්ත ලාස්ික් තහඩුව නැතදේහාත් දේවනත් සමාන ද්රවය ක් ප්රදේ ෝජන ට ගනිමින් සාදන ලද 

තාවකාලික දේහෝ පහසුදේවන් ඉවත් කළ හැරී සිරස් ඉදිරීමමක් අදහස්දේේ. 

 

“පාර්ශව බිත්තිය”   නු විවිධ අයිතිකරුවන්ට අ ත් දේහෝ විවිධ තැනැත්තන්දේේ පදිංචි  සඳහා අරමුණු 

කරන ලද  ාබද දේගාඩනැගිලිවල, ඉඩම්වල දේහෝ  ම් දේගාඩනැගිල්ලක දේකාටසක් දේවන් රීමම 

සඳහා දේගාඩනැගිල්ලක දේකාටසක් වන්නාවූද, ප්රදේ ෝජන ට ගැනීමට අදහස ්කරන්නාවූද, ෙම 

දේගාඩනැගිල්දේල් උසට හා දිගට අනුව ඉදිකරන ලද බිත්ති ක් අදහස්දේේ. 

 

“ආබාධිත තැනැත්තා”   න්දේනන්  ම් තැනැත්දේතකු සහජදේ න්ම දේනාවූවද, තමාදේේ යාමරික දේහෝ 

මානසික හැරී ාවන්දේේ අඩුවවක් නිසා ජීවන අවස්ථා මුළුමනින්ම දේහෝ අර්ධ වයදේ න් සපුරා 

ගැනීමට දේනාහැරී තැනැත්දේතකු අදහස්දේේ. 

 

“මහජාන ූජානීය ස්ථානය”   න්දේනන් පල්ලි ක්, දේශව මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්ලි ක්, පන්සලක් 

වයදේ න් නිය්චිතව දක්වා සීමා දේකාට ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන දේහෝ ප්රදේ ෝජන ට ගැනීම 

සඳහා ඉදිකරන ලද දේහෝ අනුහුරු කරන ලද දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ සාමානය වයදේ න්  දේහෝ 

ඉඳහිට වුවද මහජන වන්දනාමාන දේහෝ ආගමික උත්සව පවත්වනු ලබන දේවනත් සථ්ාන ක් 

අදහස්දේේ. 

 

“සැලසුම්කෙණ කමිටුව”   න්දේනන් නීතිදේේ “  ආ (8)” වගන්ති   ටදේත් පත් කරන ලද කමිුව 

අදහස්දේේ. 
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“බිම් කැබලි ආවෙණ පථය”  න්දේනන් දේගාඩනැගිල්ල පිහිි බිම් කැබැල්දේල් මුළු බිම් ප්රමාණ ට 

සාදේප්ත ක්ෂ දේගාඩනැගිල්දේල් මුළු පාකඩ ප්රදේශයදේේ ප්රතියත  අදහස්දේේ.  පළලින් මීටර  

ඉක්මවන දේනරුම් දේහෝ බැල්කනි අ ත් දේගාඩනැගිලි දේහෝ ෙහි දේකාටසක් අ ත් දේගාඩනැගිලි 

සම්බන්ධදේ න් වූ විට බිම් කැබලි ආවරණ පථ  ගණන  රීමදේම්දී ෙවැනි අතිදේර්ක වර්ග 

ප්රමාණ න්ද ඇතුළත් කළ යුතු . 

 

“රපාදු රගාඩනැගිල්ල”   න්දේනන් පල්ලි ක්, දේදේ මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්ලි ක්, පන්සලක් දේහෝ 

දේවනත් දේපාදු ූජනී  ස්ථාන ක් දේහෝ ආගමික උත්සව පවත්වනු ලබන ස්ථාන ක් දේනාවන, 

සාප්ත පුවක්, කාර් ාල ක්, දේරෝහලක් දේහෝ මහජන නිදේක්තන ස්ථාන ක් වයදේ න් පාවිච්චි 

කරනු ලබන දේහෝ ඉදිකරන ලද දේහෝ පාවිච්චි ට ගැනීම සඳහා අනුහුරු කරන ලද 

දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක්  අදහස්දේේ.  

 

 

“රපාදු වීදිය”   න්දේනන් මහජන ාට ඒ මතින් ගමන් රීමම සඳහා මාර්ග අයිති  ඇති හා  ම් නීති ක් 

 ටදේත් දේහෝ  ම් නීති ක් ක්රි ාත්මක රීමදේමන්  ම් අධිකාරි කට පැවම ඇති ඕනෑම ීදි ක් 

අදහස් වන අතර, ඊට අනුබශධ කාණුවක් දේහෝ පි මගක්ද ඇතුළත්දේේ. 

 

“වැෙගැන්ූ රකාන්ීට්ට”   න්දේනහි භාවිත සං්රහදේේ 881 හි අන්තර්ගත දේත්රුමට තිබි  යුතු . 

 

“අළුත්වැඩියාව”   න්දේනන්  ම් දේගාඩනැගිල්ලක  ළි ඉදිරීමමක් දේනාවන ෙහි සදේදාස් හරිගැස්ීමක් 

අදහස්දේේ. 

 

 

“රන්වාසික රගාඩනැගිල්ල”   න්දේනන් දේවන්වුනු, අර්ධ වයදේ න් දේවන්වුනු දේහෝ උස්තල නිවසක් 

දේහෝ දේන්වාසික තට්ු නිවසක් වැනි මනුෂය වාස  සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන 

ලද දේහෝ ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක් අදහස්දේේ.  මීට 

දේගාඩනැගිල්දේල්  දේහෝ ෙහි දේකාටදේස් පදිංචිකරුවන්දේේ විදේනෝද  පිණිස ඇති බාහිර 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     111   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක්ද නැතදේහාත් ෙවැනි දේන්වාසික   දේගාඩනැගිල්ලක 

දේවනත් අන්දමක අනුබශධ ක්ද අ ත්දේේ. 

 

 “රැඳවුම් බැම්ම”   න්දේනන්  සිජුව  ම් ද්රවය ක් පාර්ය්වික විස්ථාපන ට ප්රතිදේරෝධ දැක්ීම සඳහා 

ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන බැම්මරී. 

 

“කාමෙය”   නු බිත්තිවලින් දේහෝ දේවන් රීමම්වලින් වටවූ දේගාඩනැගිල්ලක  ම් දේකාටසක් අදහස්දේේ. 

 

“සනීපාෙක්ෂක පහසුකම්”   න්දේනන් සිජුව දේහෝ  අන් අයුරරීන් දේපෞශගලික පල්දේදෝරු ප්රතිකාර් ක 

පිරි ත කට දේහෝ දේපාදු පල්දේදෝරු පශධති කට සම්බන්ධ වැසිරීළි, දේදවුම් දේබ්සම්, නාන 

කාමර, දේදවුම් භාජන සහ දේරදි දේස්දීමට ඇති පහසුකම් අදහස්දේේ. 

 

“පාසැල”   නු දැනුම වයාප්ත ත රීමම සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන ලද දේහෝ ප්රදේ ෝජන ට  

ගනු ලබන දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි   දේකාටසක් අදහස්දේේ. 

 

“රස්වා ගොජාය”   න්නට දේමෝටර් වාහන අළුත්වැිය ා රීමම, පින්තාරු රීමම සහ  දේස්දීම සඳහා 

ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක් ඇතුළත් දේේ. 

 

“පල්රදෝරුව”   න්දේනන්  ම් ද්රවයම  අපත ක් අදහස් වන අතර, ඊට ජලජ දේරාන්දේබාර හා වාණිජ  

පිදේ දුම්ද ඇතුළත්දේේ. 

 

“පල්රදෝරු පශධතිය”   න්දේනන්  ම් පල්දේදෝරුවක්, කාණු දේප්ත ළි ක්, ගවර වලක්, ූතික ටැංරී ක් 

දේහෝ ඒවාදේේ  ම් අනුබශධ ක් අදහස්දේේ. 

 

“සාප්පු රහෝ සාප්පු මධයස්ථාන”   නු භාණ්ඩ විරීණීම මූලික පරමාර්ථ  කරගත් දේවළඳාමක් දේහෝ 

වයාපාර ක් කරදේගන  ාම සඳහා ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන්නාවූ සහ මහජනතාවට ප්රදේේය වි  

හැරී   දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක් වන අතර, ඊට දේකාණ්ඩ සැකසීමට, අවසරපත් 

නිකුත් රීමදේම් නිදේ ෝජිත, උකස්කරුවන්, දේබදේහත්යාලා, භාණ්ඩ දේස්දීම, පිරිසිදු රීමම දේහෝ 
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අළුත්වැිය ාව සඳහා භාරගන්නා ස්ථාන දේහෝ දේවනත් සමාන දේවළඳාම් දේහෝ වයාපාර කරදේගන 

 නු ලබන දේගාඩනැගිල්ලක්ද අ ත්දේේ. 

 

“සම්මත ආකිතිය”   න්දේනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  විසින් තීරණ  කරනු ලැබි  හැරී 

සම්මත වර්ග ට අ ත් ආකිති ක් අදහස්දේේ. 

 

“රසාල්දෙ තට්ටටුව”   න්දේනන්  සෑම මහලකම ඉහළ මතුපිට සහ ඊට උියන් ඇති ඊළඟ මහදේල් මතුපිට 

අතර ඇති ඉඩ අදහස්දේේ.  ෙවැනි මහලක් නැති අවස්ථාවක මහදේල් ආකිතිදේේ කරබඳ 

තලාඳදේ හි දේහෝ දේවනත් ආවරණ ක  ි පැත්තද, ආතති ක් දේහෝ කරබඳ තලාඳ ක්  න 

දේදකම නැතිවූ විට,  වහලදේේ පරාලවල දේහෝ දේවනත් ආධාරක ක් දක්වා වන  සිරස් උසින් 

අර්ධ ක් අදහස්දේේ. 

 

“වීදිය”  න්නට මහජනතාවට මාර්ග අයිති  ඇතද, නැතද වාසස්ථාන ඒකක දේහෝ දේගවල් දේදකක 

දේහෝ වැිය ගණනක ප්රදේේය මාර්ග ක් වයදේ න් ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන දේහෝ ප්රදේ ෝජන ට 

ගැනීමට අදහස් කර ඇති  ම් පාරක්, පි මගක් නැතදේහාත් පිළක් අදහස්දේේ. 

 

“වීදි රර්ඛ්ාව”   න්දේනන්  පළාත් අධිකාරි  විසින් දක්වා ඇති දේහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  

විසින් පැහැදිලි කරනු ලැබ ඇති  ම් පවත්නා පාරක අනාගත පුළුල් රීමම පිළිබඳව දේහෝ 

අනාගතදේේ දේගාඩ නගනු ලබන පාරක පළල පිළිබඳව  ම් ීදි ක දේදපැත්දේත්ම සලකුණු 

දේකාට ඇති දේර්ඛාව දේහෝ දේර්ඛා අදහස්දේේ. 

 

“රගාඩනැගිල්ලක හැටුම් රකාටස”   න්නට දේගාඩනැගිල්ලක වහල , කුළුණක් දේහෝ ප්රධාන 

කණුවක්, තලාඳ ක්, අත්තිවාරම, බිත්ති අවලම්බිත, බිමක් දේහෝ පි ගැටදේපළක් අදහස ්වන 

නමුදු ඊට ෙහි දේදාරක්, ජදේන්ල ක් දේහෝ අභයන්තරික දේවන් රීමමක් අ ත් දේනාදේේ. 

 

“අධි සථ්ාපිත භාෙය”  දේහෝ “අධි සථ්ාපිත පැටවුම”    න්දේනන් නිසල පැටවුම හැර අන් සි ළු පැටවුම් 

අදහස්දේේ. 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     113   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

“තාවකාලික රගාඩනැගිල්ල”   න්දේනන්  ම් නිය්චිත කාල ක් තිබීම සඳහා අධිකාරි  විසින් අවසර 

දේදනු ලැූ  ෙදේහත් ෙකී කාලසීමාව ඉකුත් වූ පසු කඩා ඉවත් කරනු ලබන දේගාඩනැගිල්ලක් 

අදහස්දේේ. 

 

“උස්තල නිවාස”  න්දේනන් තනි පදිංචි නිවසක් වයදේ න් සැලසුම් කරන ලද සහ ෙබුන දේන්වාසික 

දේගාඩනැගිලි තුනකට දේනාඅඩුව දේප්ත ළි ක දේහෝ උස් තල ක දේකාටසක් නිර්මාණ  දේකදේරන 

දේන්වාසික දේගාඩනැගිල්ලක් අදහස්දේේ. 

 

“නගෙ නිර්මාණ ශිල්ී”   න්දේනන් ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්ීකන්දේේ ආ තන  විසින් පවත්වාදේගන 

 නු ලබන දේල්ඛනදේේ නම සඳහන් තැනැත්දේතකු අදහස්දේේ. 

 

“ගබඩා”  න්නට දේවළඳ ද්රවය දේහෝ භාණ්ඩ දේවළඳාම සඳහා ගබඩා රීමම පිණිස ප්රධාන වයදේ න් 

ප්රදේ ෝජන ට ගනු ලබන දේගාඩනැගිල්ලක් දේහෝ ෙහි දේකාටසක් ඇතුළත්දේේ. 

“තක්රස්රුකරු”   න්දේනන් 8975 අංක 33 දරණ ශ්රී ලංකා තක්දේස්රුකරුවන්දේේ ආ තන නීති  

 ටදේත් සංස්ථාගත කරන ලද තක්දේස්රුකරුවන්දේේ ආ තනදේේ සංස්ථා සාමාජික කු 

අදහස්දේේ. 

“ආලින්ද මග”   න්දේනන් ීදි ක පැත්දේතන් පිහිි ආවරණ  කරන ලද පි මගක් අදහස්දේේ. 

“අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා”   න්දේනන් ; 

           (අ)   වරලත් දේහෝ ලි ාපදිංචි ගිහ නිර්මාණ ශිල්පිදේ කු 

           (ආ)  වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පි දේ කු 

           (ඇ) නීති   ටදේත් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වැඩවලට අදාළ විෂ ක  විත්තී  

සුදුසුකම්ලත් ඉංජිදේන්රුවකු 

           (ඈ)  බල ලත් මිනුම්දේදෝරු හා මට්ටම්කරුවකු  

           (ඉ)   තක්දේස්රුකරුවකු 

           (ඊ) ශ්රී ලංකාණ්ඩුවව විසින් ඉදිරීමම් කර්මාන්තදේ හිලා සුදුසුකම් ලැූ  දේවනත්  ම් තැනැත්දේතකු 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     114   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

                    නාදී නිය්චිත ක්දේෂ්ත්ර ට විත්තී  සුදුසුකම් ලැූ   ම් තැනැත්දේතකු  දේහෝ රජ  විසින් 

අදාළ     විත්ති  සඳහා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු දේලස පිළිගනු ලබන අ කු. 

  

   



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     115   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

7.2.8  සමාරලෝචනය, යාවත්කාලීන කිරීම හා සංරශෝධන ක්රියාවලිය 

 

1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනදේත් 1982.01.22 දිනැති සංදේයෝධන පනදේත් 8(ඌ) 

අනුව දේමම සංවර්ධන සැලැස්දේම් සංදේයෝධ  රීමදේම් බලතල පවතී. 

 

 

  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     116   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

7.2.9 උප රල්ඛ්ණ    
 

1 වන උපරල්ඛ්නය (අ) 
 

 

 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

රයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා මූලික සැලසුම් අනුමැතිය ලබාගැනීරම් අයදුම්පත්රය 

 

 

............................... දේගන් 

....................................... 

.............................. මගින්. 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි . 

 

මහත්ම ාදේණනි, 

 

................................ නගරදේේ ....................... දේකාට්ාායදේේ ......................... ීදිදේේ වරිපනම් අංක 

..................... දරණ ඉඩදේම් දේගාඩනැගිල්ලක් තැනීම / අනුදේබදුම්වලට දේබදීම දේවනුදේවන් මුලික සැලසුම් 

අනුමැති  දේමයින් අදේප්ත ක්ෂා කරමි./ කරමු. 
 

පහත සඳහන් ලි විලි පිටපත් 18 රීන් යුතුව නිසි පරිදි මා / අප අත්සන් කරන ලදුව දේම් සමඟ ඉදිරිපත් 

කරමි./ කරමු. 

01. 8:8111 පරිමාණ ට දේනාඅඩුව අඳින ලද සංවර්ධන ස්ථාන / ඉඩම හා   ාබද ඉඩම් හා ීදි 

දේපන්නුම් කරමින් අඳින ලද මුලික සිති මක් (ප්රස්ූනත සංවර්ධන ස්ථාන   ාබදව පිහිටා ඇති 

අ දුම්කරු සතු ඉඩම් තිදේබ් නම්, ෙ  පැහැදිලිව දේපන්වි  යුතු .) 
 

02. සවිස්තරාත්මක දේතාරතුරු ඇමුණුදේම් දැක්දේේ. 
 

දේමම මුලික සැලසුම් අනුමැති   ටදේත් රීසිම සංවර්ධන කටයුත්තක් කරදේගන  ාමට මා දේවත/ අපට 

අයිති ක් නැති බව ූර්ණ වයදේ න් අවදේබෝධ කරදේගන සිිමි./ සිිමු. 
 

ඉඩම අයිතිකරුදේේ කැමැත්ත දක්වන ලිපි ක් දේම ට අමුණා ඇත. 
 

ඉහත දේතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බව දේමයින් සහතික කරමි/ කරමු. 
 

දින  : .............................   ........................................................... 

කාර් ාීන   ප්රදේ ෝජන  සඳහා : 

අංක   :  

දේගවන ලද දේපරසැරි ගාස්තුව : 

කුවිතාන්සි අංක  හා දින   : 
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අ දුම්කරුදේේ / අයිතිකරුදේේ අත්සන 

1 වන උපරල්ඛ්ණරේ  “අ” ඇමුණුම 

(කරුණාකර පැහැදිලි අකුරින් ලිීම දේහෝ  තුරුලි න  කරන්න.) 

 

01. ඉල්ලුම්කරුදේේ දේතාරතුරු : 

නම    : ..................................................................... 

ලිපින    : ...................................................................... 

දුරකථන අංක   : ...................................................................... 

02. අ) පවත්නා සංවර්ධන  පිළිබඳ දේතාරතුරු : 

සංවර්ධන ස්ථාන   : ...................................................... 

වරිපනම් අංක   : ...................................................... 

පළාත් පාලන ආ තන  : ...................................................... 

ඡන්ද දේකාට්ාාය   : ...................................................... 

ීි    : ...................................................... 

කට්ි/ මැනුම් සැලැස්දේම් අංක  : ........................................ 

 (ආ) වර්තමාන භාවිත  : 

i. ඉඩම : .................................................................................. 

 ප්රමාණ  (වර්ග මීටර්වලින්) ......................................... 

 භාවිත  (වර්තමාන භාවිත  පිළිබඳ සවිස්තර සප න්න.) 

 ............................................................................................. 

ii. දේගාඩනැගිල්ල (අනුමත සථ්ානදේේ ඇති ෙක් ෙක් දේගාඩනැගිල්ල පිළිබඳ විස්තර දක්වන්න.) 

 මහල් සංඛයාව  : ............................... 

 උපරිම උස (මීටර්වලින්): ............................... 

 දළ දේගබිම්  ප්රමාණ  (වර්ග මීටර්වලින්) : ......................... 

 ෙක් ෙක් භාවිත  සඳහා  ටී ඇති දේගබිම්  ප්රමාණ  (වර්ග මීටර්වලින්) :............ 

 

03. දේ ෝජිත සංවර්ධන  පිළිබඳ විස්තර : 

 අ) ස්ථාන  සංවර්ධන  රීමම  

  ස්ථාන  දේගාඩකර ඉස්සීමට දේ ෝජිතව ඇත්දේත් නම්, ෙම දේගාඩරීමම්වල මට්ටම පවත්නා 

මාවත් හා ජල  බැස  න කාණු පිළිබඳ දේ ෝජනාවලට සම්බන්ධ විස්තර දැක්වි  යුතු . 

 

  ෙවැනි දේගාඩරීමමක් සඳහා (අදාළ වන්දේන් නම්) ශ්රී ලංකා ඉඩම් දේගාඩරීමදේම් හා සංවර්ධන  

රීමදේම් සංස්ථාදේේ කැමැත්ත ලබා තිදේබ්දැයි කාරුණිකව සඳහන් කරන්න. 
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 ආ) දේ ෝජිත සංවර්ධනදේේ ස්වභාව  (දේර්ඛා සැලැස්මවල් සහ දේපනුම පිළිබඳ දේකි විස්තර ක් 

සප න්න.) 

 
 
 
04. සංවර්ධන ස්ථානදේේ විස්තර  : 

ඉඩදේම් ප්රමාණ  (වර්ග මීටර්වලින්) 

 

05. පවත්නා අපරවුහ පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර : 

ීි සහ ප්රදේේය මාර්ග 

ජල සම්පාදන  

මලාපවහන  

විදුලි  

 

06. (අ) දේ ෝජිත සංවර්ධන කටයුත්තට අදාළ දළ දේගබිම් ප්රමාණ  (වර්ග මීටර්වලින්) 

 (ආ) මහල් සංඛයාව සහ දේගාඩනැගිලිවල උපරිම උස 

  දේගබිම් ප්රමාණදේේ අනුපාත   සි ලුම දේගාඩනැගිලිවල දළ දේගබිම් ප්රමාණ  

       ඉඩදේම් වර්ග ප්රමාණ  

  ඉඩම් කැබලි ආවරණ   බිම් මට්ටදේම් දේගබිදේම් ප්රමාණ  x811 

       ඉඩදේම් වර්ග ප්රමාණ   

 (ඇ) පා මහල (උමං අග ) : 

i. ප්රමාණ  

ii. බිම් ආවරණ  

 (ඉ) දේගබිම්වල වියාලත්ව  පිළිබඳ විස්තර (වර්ග මීටර්වලින්) : 

  දේන්වාසික     .......................... 

  සිල්ලර දේවළඳාම    .......................... 

  දේතාග දේවළඳාම    .......................... 

  කාර් ාල      .......................... 

  ආපනයාලා     .......................... 

  කර්මාන්තයාලා දේහෝ වැඩපලවල් සඳහා .......................... 

  ගුදම් සඳහා     .......................... 

  දේවනත් (නිය්චිතව සඳහන් කරන්න.) .......................... 

  ෙකතුව      .......................... 
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 (ඊ) වාහන ගාල්රීමමට සලසා ඇති ඉඩකඩ : 

  දේමෝටර් රථ     ............................. 

  දේවනත් වාහන (නිය්චිතව සඳහන් කරන්න.) .............................. 

 

07. දේගපදේල් අනුදේබදුම පිළිබඳ දේතාරතුරු  වර්ග මීටර් සම්ූර්ණ ඉඩම් ප්රතියත  

 (අ) ඉඩම් පරිහරණ  

  දේන්වාසික 

  වාණිජ 

  කර්මාන්ත 

  ආ තන සඳහා 

  විවිත/ ප්රදේශය ූමමි හා උ න්වතු 

  මහා මාර්ග 

  දේවනත් 

 (ආ)ඉඩම් කැබැල්දේල් ප්රමාණ   වර්ග මීටර් 

 (ඇ) දේගාඩනැගිලි වර්ග ගණන දේ ෝජිතව ඇත්නම් 

 (ඈ) දේපාදු පහසුකම් ඇත්නම් ෙ  

 

ඉහත දේතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බව දේමයින් සහතික කරමි/ කරමු. 

 

 

දින  : ....................................................   ............................................... 

         අ දුම්කරුදේේ අත්සන   

  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     120   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

1 වන උපරල්ඛ්නය (ආ) 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     121   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     122   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     123   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     124   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     125   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     126   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     127   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     128   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

1 වන උපරල්ඛ්නය (ඇ) 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     129   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     130   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     131   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     132   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     133   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     134   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     135   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     136   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     137   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     138   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     139   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     140   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

1 වන උපරල්ඛ්නය (ඈ) 

 

 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     141   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     142   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

1 වන උපරල්ඛ්නය (ඉ) 

 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     143   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     144   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     145   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     146   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     147   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     148   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

1 වන උපරල්ඛ්නය (ඊ) 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     149   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

 

 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     150   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

2  වන උපරල්ඛ්නය 

රන්වාසික සඳහා ූ රගාඩනැගිලිවලට ප්රවිශ් ය 

 

පදිංචි ඒකක සඳහා වන ප්රරගශ මාර්ග 

වීථිරේ අවම පළල 

(මීටර්) 

වීථිරේ උපරිම 

දිග (මීටර්) 

උපරිම බිම් කට්ටි 

සංඛ්යාව 

බිම් කට්ටියක තිබිය 

හැකි උපරිම 

වාසස්ථාන ඒකක 

3.1 51.1 4 0 

4.5 811.1   0 

6.1 - 01 - 

 

 ඉඩදේම් ප්රමාණ  පර්චසස් 01 හා ඊට වැියවන අවස්ථාවකදී හා ෙම ඉඩම සඳහා ප්රදේේය  අිය 85 ක  පළලින් 

යුතු මාර්ග රීන් වනවිට  ඉහත වගුදේේ  ප්රමිතීන් ලිහිල් කර ඒකක 4 දක්වා උපරිම ක් සංවර්ධන  කළ හැක. 

 

3  වන උපරල්ඛ්නය 

රන්වාසික රනාවන රගාඩනැගිලිවලට  ප්රවිශ් ය 

රස්වා සලසන ඉඩරම් අවම  

විශාලත්වය (වර්ග මීටර්වලින්) 

එක් එක් 

 මිභාගරේ 

උපරිම 

රගබිම් 

අනුපාතය 

වීථිරේ අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

වීථිරේ උපරිම 

දිග (මීටර්වලින්) 

ෙක් බිම් කට්ි ක දේහෝ ූමමිභාග කට 

වැිය වූද, බිම් කට්ි හතරකට අඩුවවූද 

ප්රදේශය කට ීිදේ න් දේස්වා සලසන 

අවස්ථාවකදී 311 (වර්ග මීටර්) 

 

0.1 6.1 75 

ෙක් බිම් කට්ි කට දේහෝ ූමමිභාග කට 

ීිදේ න් දේස්වා සැලදේසන 

අවස්ථාවකදී  511 (වර්ග මීටර්) 

 

8.5 6.1 851 
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4 වන උපරල්ඛ්නය 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     152   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  
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5 වන උපරල්ඛ්නය 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය ලබාදීම,  සංවර්ධන අවසෙපත්ර ලබාගැනීම, ආවෙණ 

අනුමැතිය ලබාදීම , අනුකූලතා සහතිකය ලබාදීම සඳහා අවම රපෙසැරි ගාස්තු  

 සහ අතිරර්ක රගබිම් ප්රමාණය සඳහා ූ රස්වා ගාස්තු 

 

සංවර්ධන කාර්යරේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

 

මූලික සැලසුම් නිොකෙණ අනුමැතිය 

 
 

1. ඉඩම් අනුදේබදුම්  

රපෙසැරි ගාස්තු  

බිම් කට්ටි ප්රමාණය(වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් පන්තිය) 

මුදල 

 ව.මී. 851 – 511  රු. 0,011/- 

 ව.මී. 518 – 8111  රු. 3,111/- 

 ව.මී. 8118 – 5111  රු. 7,511/- 

 ව.මී. 5118 – 81111     රු. 81,111/-  

ව.මී.81118  වැිය සෑම ව.මී. 8111 කටම රු.8111/- බැගින්  

2. කුඹුරු ඉඩම් සහ පහත් බිම් 
සංවර්ධන  (පිරීම)  

 ව.මී. 051 දක්වා                                            රු. 0511/- 

 ව.මී. 058 – 511 දක්වා                                  රු. 7511/- 

 ව.මී. 518 ට වැියවන සෑම ව.මි. 851 කටම    රු. 3111/- බැගින් 

3. මායිම් තාප්ත ප / කුඳවුම් බැමි 
ඉදිරීමම 

 දික් මීටර්  8 කට රු. 811/-  

4. විකායන කුළුණු / සන්නිදේේදන 

කුළුණු ඉදිරීමම 

 උස මීටර් 5 – 01 දක්වා                              රු. 51,111/-  

 උස මීටර් 01 ට වැිය සෑම මීටර් 8 ක් සඳහාම  රු. 511/- බැගින්  

 

5. ඉන්ධන පිරවුම්හල් / දේස්වා ස්ථාන i. දුම් පමක්ෂා කරන ස්ථාන රු. 05,111/- 

ii. ඉන්ධන පිරවුම්හල්  රු. 75,111/- 

iii. වාහන දේස්වා ස්ථාන රු. 51,111/ 

iv. වාහන දේස්වා ස්ථාන හා දුම් පමක්ෂාව රු. 75,111/ 

v. ඉන්ධන පිරවුම්හල් සහ වාණිජ 
දේගාඩනැගිලි 

රු. 851,111/ 

vi. ඉන්ධන පිරවුම්හල්, දුම් පමක්ෂා කරන 
ස්ථාන  සහ  වාණිජ භාවිත න් 

රු. 875,111/ 

vii. ඉන්ධන පිරවුම්හල්, වාහන දේස්වා ස්ථාන 
හා වාණිජ 

රු. 011,111/ 

viii. වාහන දේස්වා ස්ථාන, ඉන්ධන 
පිරවුම්හල්, දුම් පමක්ෂාව හා වාණිජ 

 

රු. 005,111/ 

6. වාහන විකුණුම් ස්ථාන                                                                           රු. 011,111/- 

7. දැන්ීම් පුවරු a.  දේවළඳ දැන්ීම් පුවරු 

 ඉදේලක්දේට්රානික් නාමපුවරු  

 (ව.මී. 8 කට) 

 

රු. 5,111/- 
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 ඉදේලක්දේට්රානික් දේනාවන (ව.මී. 8 

කට) 

රු. 3,111/- 

b. නාම පුවරු (ව.මී. 8 කට) රු. 8,111/- 

c. ආරුක්කු(Gentries)  (ව.මී. 8 කට) රු. 6,111/- 

8.  දේකාම්දේපෝස්ට් අංගන / කුණු 

කුස්කර තබන තාවකාලික ස්ථාන/ 

කුණු කුස් කරන ස්ථාන  

අක්කර ක් දක්වා රු. 51,111/- 

අක්කර කට වැියවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 81,111/- බැගින් 

9. ජල  ආශිත දේගාඩනැගිලි සහ ජල  

ආශ්රිත සංවර්ධන න් 

රු. 51,111/- 

10. කළුගල් කැඩීම,ඇඹමම, පස් 

කැීකම,පස් දේසෝදා වැලි ගැනීම,  

දේගාඩවැලි කැීකම 

රු. 81,111/- 

11. ඉහත අංක 81 ට අමතරව සිදුකරන 

ඛනිජ සම්පත් කැණීම් 

වර්ග රීදේලෝමීටර් 8 ක් දක්වා  රු.811,111/- 

වර්ග රීදේලෝමීටර් 18 ට වැියවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 81,111/- 

බැගින් 

12. පහත සඳහන් සංවර්ධන කාර්  න්  
(i)  

a. දේන්වාසික 

b. වාණිජ 

c. මිශ්ර සංවර්ධන 

d. කාර් ාල 

e. බැංකු සහ මූලය ආ තන 

f. පාසැල් 

g. අධයාපන ආ තන 

h. දේරෝහල් සහ දේසෞඛය ස්ථාන 

i. ආගමික දේගාඩනැගිලි 

j. දේහෝටල් හා අදාළ සංවර්ධන න් 

k. සමාජයාලා සහ අදේනකුත් 
විදේනෝදාස්වාද ස්ථාන 

l. කර්මාන්ත 

m. දේස්වා කර්මාන්ත 

n. ගරාජ් 

o. සංස්කිතික ස්ථාන / 
දේකෞතුකාගාර 

p. දේහෝටල් / නවාතැන්පලවල් 

q. ළමා සුකුකුම් මධයස්ථාන 

r. වාහන නැවතුම් මධයස්ථාන 

(වර්ග ප්රමාණ  අනුව අ ත් පන්ති ) 

 

වර්ග මීටර් 311 දක්වා  රු. 5,111/- 

ව.මී. 318 – 511          රු.  81,111/- 

ව.මී. 518 – 751          රු.  05,111/- 

ව.මී. 758 – 8111        රු.  51,111/- 

8118 ට වැියවන සෑම ව.මී. 811 කටම  රු. 511/- බැගින් 
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s. දේවනත් 
 

(ii) අනාථ නිවාස / වැියහිි නිවාස / 

පුනරුත්ථාපන මධයස්ථාන 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණ  අනුව අ ත් පන්ති ) 

ව.මී. 311 දක්වා රු. 0,511/- 
ව.මී. 318 – 511 රු. 5,111/- 

ව.මී. 518 – 751       රු. 81,111/- 

ව.මී. 758 – 8110 රු. 01,111/- 

ව.මී. 8118 ට වැියවන සෑම 
වර්ග මීටර් 811 ක් සඳහා 

රු. 011/-  බැගින් 

 

13.  (i) අනුමත සැලසුමට අමතරව   

සිදුකරන දේවනස් රීමම් හා ෙකතු 

රීමම්  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් 

පන්තිය) 

රන්වාසික රන්වාසික 

රනාවන 

ව.මී. 311 දක්වා රු. 0,111/- රු. 5,111/- 
ව.මී. 318 – 511 රු. 3,111/- රු. 81,111/- 

ව.මී. 518 – 8111 රු. 4,111/- රු. 05,111/- 

ව.මී. 8118 ට 
වැියවන සෑම වර්ග 
මීටර් 811 ක් සඳහා 

රු. 511/- 
බැගින් 

රු. 8,111/- 
බැගින් 

 

      (ii)  අනුමත සැලැසම් ඇතුළත කරනු 

ලබන දේවනස් රීමම් (දේගබිම් ප්රමාණ  

දේවනස් දේනාී) 

 

මුළු දේගබිම් ප්රමාණ ට අ  කරනු ලබන ගාස්තුදේවන් 05% ක්. 

 

14.  ඉහතින් සඳහන් දේනාවන දේවනත් 

සංවර්ධන න් සඳහා 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

ව.මී. 311 දක්වා රු. 5,111/- 

ව.මී. 318 – 511 රු.81,111/- 
ව.මී. 518 – 751  රු. 05,111/- 

ව.මී. 758 – 8111  රු. 51,111/- 

ව.මී. 8118 ට වැියවන සෑම වර්ග 
මීටර් 811 ක් සඳහා 

රු. 511/- 
බැගින්  

15.  රථවාහන ඇගයීම් වාර්තාව (TIA)                                                                       රු. 51,111/- 

16.  මූලික සැලසුම් නිරාකරණ  නැවත 

නිකුත් රීමම 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතික  ලබාගන්නා අවසථ්ාදේේ 

ලබාගත් මුදලින් හරි අඩක්  

17. මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකදේේ 

සහතික කරන ලද පිටපත් සඳහා 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතික  ලබාගන්නා අවසථ්ාදේේ 

ලබාගත් මුදලින්  81% ක මුදලක්. 

18. අධිදේේී  අනුමැති න් - දින 17 ක් 

ඇතුළත (සි ළුම අවයයතා හා අදාළ 

අදේනකුත් ලි රී විලි සම්ූර්ණ 

රීමදේමන් පසු) 

සාමානය ගාස්තුව දේමන්  දේදගුණ ක් 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     156   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

19. අභි ාචසනා සඳහා (උප සැලසුම් කමිු / 
ප්රධාන සැලසුම් කමිුව දේවත දේ ාමු 
රීමමට) 

 

                 පළමුවන අභි ාචසන  
                 දේදවන අභි ාචසන  

                 තුන්වන අභි ාචසන  
                 හතරවන අභි ාචසන  

                 පස්වන අභි ාචසන  

 

මූලික රගවීම ඉතිරි රපෙසැරි ගාස්තු (අනුමත 

කළ රහාත්) 

ගාස්තුදේවන් නිදහස ් ගාස්තුදේවන් නිදහස ්

රු. 5,111/- මුළු දේපරසැරි ගාස්තුදේවන් 05% 
රු. 5,111/ මුළු දේපරසැරි ගාස්තුදේවන් 51% 

රු. 5,111/ මුළු දේපරසැරි ගාස්තුදේවන් 75% 

සම්ූර්ණ දේපරසැරි 
ගාස්තුවම දේගවි  
යුතුදේේ. 

සම්ූර්ණ දේපරසැරි ගාස්තුවම 
දේගවි  යුතුදේේ. 

 
20. මූලික දේපරසැරි ගාස්තුවක් ලබාගැනීම දේපරසැරි රීමම් මුළු මුදල රු.10,000/- ඉක්ම වන්දේන් නම් 

රු.5,000/- ක මූලික ගාස්තුවක් ලබාදේගන ෙ  දේපරසැරි කළ 

හැරී අතර, මූලික සැලසුම් නිරාකරණ  නිකුත් කරන්දේන් 

නම් පමණක් ඉතිරි මුදල අ  කළ යුතුදේේ. 

  

 

සංවර්ධන කාර්යරේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

සංවර්ධන අවසෙපත්ර නිකුත් කිරීම 

                                                                       (වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තිය)   රපෙසැරි ගාස්තු 

1. ඉඩම් අනුදේබදුම් සඳහා ව.මී. 851 – 311 දේලාට් 8 ක් සඳහා         රු. 8,111/- 

ව.මී. 318 – 611 දේලාට් 8 ක් සඳහා         රු. 751/- 

ව.මී. 618 – 911 දේලාට් 8 ක් සඳහා         රු. 511/- 

ව.මී. 911 ට වැිය දේලාට් 8 ක් සඳහා         රු. 051/- 

2. මායිම් තාප්ත ප/ කුඳවුම් බැමි ඉදිරීමම දික් මීටර් 8 ක් සඳහා ගාස්තුව රු. 811/- 

3. විකායන කුළුණු / සන්නිදේේදන  කුළුණු 

ඉදිරීමම 

උස මීටර් 5 – 01 අතර   රු. 01,111/- 

උස මීටර් 01 ට වැිය සෑම මීටර් 18 ක් සඳහාම රු. 811/- 

බැගින් 

4. ඉන්ධන පිරවුම්හල් / දේස්වා ස්ථාන / දුම් 

පමක්ෂා කරන ස්ථාන 

ව.මී. 8 කට රු. 811/- 

5.   

i. දේවළඳ දැන්ීම් පුවරු 

 

 

 
 

 

ඉදේලක්දේට්රානික් නාම 

පුවරු  

ව.මී. 8 කට  

 

 

 

රු. 0,511/- 

ඉදේලක්දේට්රානික් දේනාවන 

නාම පුවරු  

රු. 8,511/- 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     157   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

 

ii. නාමපුවරු  

iii. ආරුක්කු(Gentries ) 

ව.මී. 8 ක් සඳහා  රු. 511/- 

ව.මී. 8 ක් සඳහා රු. 8,111/- 

6. දේකාම්දේපෝස්ට් අංගන / කුණු කුස් කරන 

ස්ථාන/ කුණු කුස් කරන තාවකාලික ස්ථාන 

 

දේහක්. 8 දක්වා 

 

රු. 05,111/- 

දේහක්. 8 ට වැියවන සෑම 

ඉඩම් ප්රමාණ කටම 

රු. 5,111/-බැගින්  

 

 

 

සංවර්ධන කාර්යරේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

7. පහත ක්රි ාකාරකම් 

a. දේන්වාසික 
b. වාණිජ 
c. මිශ්ර සංවර්ධන 
d. කාර් ාල 

e. බැංකු හා මූලයා තන 
f. දේරෝහල් සහ දේසෞඛය මධයස්ථාන 
g. ආගමික දේගාඩනැගිලි 
h. පාසල් 
i. අධයාපන ආ තන  
j. දේහෝටල් සහ අදාළ සංවර්ධන න් 
k. සමාජයාලා සහ අදේනකුත් විදේනෝදාස්වාද ස්ථාන 
l. කර්මාන්ත 
m. ගරාජ් 
n. දේස්වා කර්මාන්ත 
o. සංස්කිතික ස්ථාන / දේකෞතුකාගාර 
p. දේහාටල් / නවාතැන් 
q. ළමා සුකුකුම් මධයස්ථාන 
r. වාහන නැවතුම් මධයස්ථාන 
s. දේවනත් 

 

(වර්ග ප්රමාණ  අනුව අ ත් පන්ති ) 

8. ජල  ආශ්රිත දේගාඩනැගිලි හා ජල  ආශ්රිත 

සංවර්ධන න් 

 

රගබිම් ප්රමාණය වර්ග මීටර් 1 කට 

ගාස්තු 

ව.මී. 811 දක්වා රු. 8,111/- 
ව.මී. 818-311 රු. 0,511/- 

ව.මී. 318 ට වැිය රු. 3,111/-  

 

 

ව.මී. 811 දක්වා    - ව.මී. 8 කට රු.01/-  

ව.මී. 818 – 311    - ව.මී. 8 කට රු. 05/- 

ව.මී. 318 ට වැිය   - ව.මී. 8 කට රු.31/- 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     158   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

9.  අනුමත සැලසුමට අමතරව සිදුකරන දේවනස් 

රීමම් හා ෙකතු රීමම්  
 

 පිහිනුම් තටාක (තටාකදේේ දේඩක් 

සමඟ) 

 ූතර්  පැනල 

 

 

 

 

 

(වර්ග 

ප්රමාණය අනුව 

අයත් පන්තිය) 

රන්වාසික රන්වාසික 

රනාවන 

ව.මී. 311 
දක්වා 

රු. 4,111/- රු.6,111/- 

ව.මී. 318 – 
511 

රු. 6,111/- රු. 85,111/- 

ව.මී. 518 – 
8111 

රු.  ,111/- රු. 31,111/- 

ව.මී. 8118 ට 
වැියවන සෑම 
වර්ග මීටර් 
811 ක් සඳහා 

රු. 751/- 
බැගින් 

රු. 8,111/- 
බැගින් 

 

  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     159   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

සංවර්ධන කාර්යරේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

10. ඉහතින් සඳහන් දේනාවන දේවනත් සංවර්ධන න් 

සඳහා  

(i) අනුමත සැලැසම්ට අමතරව සිදු කරන 

දේවනස් රීමම් හා ෙකතු රීමම් 

 

 

(වර්ග ප්රමාණ  අනුව අ ත් පන්ති ) 

ව.මී. 811 දක්වා        -    ව.මී. 8 කට රු. 01/- 

ව.මී. 818 – 311        -   ව.මී. 8 කට රු. 05/- 

ව.මී. 318 ට වැිය       -    ව.මී. 8 කට රු. 31/- 

 

(ii) අනුමත සැලසුම් තුල දේගබිම් ප්රමාණ  

දේවනස් දේනාී කරනු ලබන අභයන්තර 

දේවනස්කම් 

මුළු රපෙසැරි ගාස්තුරවන් 25% 

11. නිසි බලපත්ර ක් දේනාමැතිව; 

ඉඩම් අනුදේබදුම් රීමම සඳහා  

ෙක් ෙක් බිම් දේකාටස සඳහා රු. 3,111/- ක 

ගාස්තුවක් 

12. i නිසි සංවර්ධන බලපත්ර රීන් දේතාරව 
දේගාඩනැගිලි ඉදිරීමම / දේකාටස් ෙකතු රීමම / 
නැවත ඉදිරීමම 

රන්වාසික වර්ග 

මීටර්      1 ක් 

සඳහා ගාස්තු 

වාණිජා හා රවනත් ව.මී.       

1 ක් සඳහා ගාස්තු 

 අත්තිවාරම් වැඩ පමණක් (කයිරු මට්ටම) 
සම්ූර්ණ කර ඇති විට 

 

රු. 411/- 
 

රු. 511/- 

 බිත්ති ඉදිරීමම වහල මට්ටම දක්වා (වහල 
රහිතව) ඉදිදේකාට ඇති විට  දේහෝ කණු මත වහල 

රු. 311/- රු. 8,111/- 

 බිත්ති , වහල සහිතව  රු. 411/- රු. 8,511/- 

 සම්ූර්ණ ඉදිරීමම්  රු. 511/- රු. 0,111/- 

i. මායිම් තාප්ත ප / කුඳවුම් බැම්ම ඉදිරීමම රු. 411/- රු. 511/- 

ii. විකායන/ සන්නිදේේදන කුළුණු සඳහා උස සෑම මීටර් 5 කට රු. 81,111/- බැගින් 

iii. අනුකූලතා සහතික  දේනාමැතිව පදිංචිීම / 
භාවිතා රීමම දේහෝ ප්රදේ ෝජන ට ගැනීම. 

 

ෙක් දිනකට    ව.මී. 8 කට    -  දේන්වාසික            
8.11 
                                            දේන්වාසික දේනාවන 
0.11 

13.  දේමෝටර් රථ නවතා තැබීදේම් ස්ථාන (නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරි නිදේ ෝග  ටදේත් සංවර්ධන 
ස්ථාන  තුල නි ම කර ඇති නමුත් සප ා නැති 
ෙක් දේමෝටර් රථ ක් නවතා තබන ස්ථාන සඳහා 
දේස්වා ගාස්තු) 

 

i.  දේකාළඹ මහ නගර සභාව 

 

 

 

 

 
සැහැල්ලු වාහන හා කාර්              රු. 511,111 
දේලාරි                                         රු. 8,111,111 

කන්දේට්නර් ඇතුළු වියාල වාහන  ර. 0,511,111 

ii.  දේවනත් මහ නගර සභා සි ළුම වාහන සඳහා     රු. 511,111 

iii.  නගර සභා / ප්රාදේශය   සභා සි ළුම වාහන සඳහා     රු. 051,111 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     160   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කිරීම 

1. ඉඩම් අනුදේබදුම් රීමම 

 

ෙක් කැබැල්ලකට රු. 8111/- 

 

සංවර්ධන කාර්යරේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

2. දේගාඩනැගිලි ඉදිරීමම 

 

 

 

 

වර්ග ප්රමාණ  
අනුව අ ත් 
පන්ති  

ගාස්තුව 

 
ව.මී. 811 දක්වා 

රන්වාසික වාණිජා 

ව.මී, 8 කට  රු.  
5/- 

රු. 81/- 

ව.මී. 818 – 311 ව.මී, 8 කට  රු. 
81/- 

රු. 85/- 

ව.මී. 318 ට 
වැිය 

ව.මී, 8 කට  රු. 
85/- 

රු. 01/- 

 

3. ෙකතු රීමම් හා දේවනස් රීමම් රු. 8,111/- සහ අමතර දේගබිම් සඳහා ඉහත ii  හි 

සඳහන් පරිදි. 

4. දුරකථන සන්නිදේේදන කුළුණු මීටර් 5 – 01 අතර රු. 81,111/- හා වැියවන මීටර් 8 

ක් සඳහා   රු. 811/- බැගින් 

5. මායිම් තාප්ත ප හා කුඳවුම් බැමි  දික් මීටර් 8 කට රු. 811/- බැගින්  

භාවිතය රවනස් කිරීම සඳහා රස්වා ගාස්තු අය කිරීම  

1. අඩුව ඝනත්ව කලාපදේේ භාවිත න් දේවනත් 

භාවිත න් සඳහා දේ ාදාගන්දේන් නම් ව.මී. 8 

කට රු. 751/- බැගින්  

2. අනිකුත් කලාප න්හි අනුමත භාවිත න් 

දේවනත් භාවිත න් සඳහා දේ ාදාගන්දේන් 

නම් ව.මී. 8 කට රු. 511/- බැගින්  

 

 

 පසු විපරම් සහතික ක් ලබාගැනීම සඳහා 

ගාස්තුව රු. 5,111/- 

 පසු විපරම් සහතික  ලබා දේනාගැනීම මත 

අ  කරනු ලබන දේස්වා ගාස්තුව                

රු. 81,111/- 

 

 

සැ.යු. : ඉහත ගාස්තුවලට අමතරව ස්ථානී  පමක්ෂාව සඳහා ප්රවාහන ගාස්තු  වයදේ න්  රී.මී. 8 ක දුරක්  සඳහා රු. 
51/-  ක් හා අතිදේර්ක ගාස්තුවක් අ  කරනු  ලැදේබ්. නමුත් දේවළඳපදේල්  සිදුවන ඉන්ධන මිදේළහි  දේවනසක්ම් මත 
ගාස්තු දේවනස් රීමදේම් බල  අධිකාරි  සතු දේේ.  
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6 වන උපරල්ඛ්නය 

 

(අ)   කාමෙවල අභයන්තෙ ුදශධ මානයන් 

කාමෙය 

 

 

 

1 

අවම 

විශාලත්වය 

(වර්ග 

මීටර්වලින්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 
 

 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 
 

 

4 

(i)  පදිංචි  සඳහා වූ දේගාඩනැගිල්ලක 

කාමර  

 

 .1 - 0.5 

(ii) මුළුතැන්දේග  5.1 

 

- 8.  

 

 

(ආ)   නාන කාමෙ සහ වැසිකිවෙ අතෙ ුදශධ මානයන් 

කාමෙය 

 

1 

අවම 

විශාලත්වය 

(වර්ග මීටර්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින්) 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

4 

නාන කාමර  8.5 - 8 

වැසිරීළි  8.7 - 8 

නාන කාමර  සහ වැසිරීළි  

ඒකාබශධව 

0.1 8.7 8 
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(ඇ) සනීපාෙක්ෂක පහසුකම් පිවෙබඳ ප්රමිරයන් 

භාවිතය ගැහැණු පිරිමි 

 වැසිකිවෙ මුහුණ 

රසෝදන 

රේසම් 

වැසිකිවෙ මත්රා බඳුන් මුහුණ 

රසෝදන 

රේසම් 

 

1  ආපනයාලා, දේහෝටල්, 

සංචසාරක කටයුතු සඳහා 

අදාළ සංවර්ධන න් 

ව.මි. 300 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මී. 400 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 500 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

2  සිනමා ආසන 40 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ආසන 50 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ආසන 120 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ආසන 40 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ආසන 60 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

3  සාප්ත පු/ දේදපාර්තදේම්න්තු 

ගබඩා/ සුපර් මාර්කට් හා      

ඒ ආශ්රිත  

ව.මි. 800 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 1200 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 1300 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 1400 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 1250 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

4  කාර් ාල ව.මි. 500 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 750 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 850 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 650 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 800 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

5  පාසල්/ පුශගලික 

අධයාපන ආ තන/ 

උපකාරක පංති/ 

ජාතයන්තර පාසල් 

සිසුන් 50 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

සිසුන් 50 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

සිසුන් 50 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

සිසුන් 50 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

සිසුන් 50 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

6  දේපාදු ස්ථාන, දේපාදු 

මහජනතාව කුස්වන 

ස්ථාන, උදයාන හා ඒ 

ආශ්රිත 

පුශගලයින් 

100 කට 1 

ක් දේහෝ 

දේකාටසකට 

පුශගලයින් 

100 කට 1 

ක් දේහෝ 

දේකාටසකට 

පුශගලයින් 

100 කට 1 

ක් දේහෝ 

දේකාටසකට 

පුශගලයින් 

100 කට 1 

ක් දේහෝ 

දේකාටසකට 

පුශගලයින් 

100 කට 1 

ක් දේහෝ 

දේකාටසකට 

7  දේවනත් ව.මි. 200 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් 

දේහෝ 

දේකාටසකට 

 

*  ඉහත දේගබිම් ප්රමාණ  දේපාදු පහසුකම් හැර අදාළ භාවිත න්ට දේ ාදා ගන්නා දේගබිම් ප්රමාණ  දැක්දේේ. 
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7  වන උපරල්ඛ්නය 
(22  නිරයෝගයට අනුකූලව) 

 

ස්වභාවික ආරලෝකය සහ වාතාශ්රය සඳහා නිර්බාධිත කවුළුවලින්  

ඉඩහල යුතු ප්රමාණයන් 

 
වර්ගය 

 

 

 

 

 

 

I වන රයෙය 

1 වන රයරුරග සඳහන් එක් 

එක් විෂය යටරත් වන මුළු 

වර්ග ප්රමාණරේ රකාටසක් 

රලස (ස්වභාවික 

ආරලෝකය හා වාතශ්රය 

සඳහා) නිර්බාධිත කවුළු 

මගින් ඉඩහල යුතු ප්රමාණය 

II වන රයෙය 

කවුළු විවිත කළ 

හැකි ඉඩකරඩහි 

ප්රතිශතය 

 

 

 

 

III වන රයෙය 

 

(1) නාන කාමර සහ වැසිරීළි 8/81 811 

(2) වාහන නවතා තබන 
ගරාජ  

8/81 51 

(3) කර්මාන්තයාලා සහ ගුදම් 8/81 51 

(4) දේවනත් සි ළු කාමර 8/7 51 

 

 

8  වන උපරල්ඛ්නය 

(38 (II)  නිරයෝගවලට අනුකූලව) 

තෙප්පු 

වර්ගය 

 

 

 

1 

තෙප්පුරග 

පළල 

(රසන්ි 

මීටර්) 

2 

අවම උස 

(මීටර්) 
 

 

3 

පඩියක 

උස 

(රසන්ි 

මීටර්) 

4 

පඩියක 

පළල 

(රසන්ි 

මීටර්) 

5 

(අ)  8.  ෙක් උඩුවමහලක් සඳහා 

පමණක් භාවිතා කරන අභයන්තර 

තරප්ත පුවක්  

        0.  ඒකක 0  ක් සහිත 

75 

 

 

0.1 89.1 00.5 

811 0 89 00.5 

(ආ) මහජන ා කුස්වන දේපාදු 

දේගාඩනැගිල්ලක පිහිි තරප්ත පු  හා 

දේවනත් සි ළු වර්ග 

811 0.8 87.5 00.5 
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9  වන උපරල්ඛ්ණය 

(23 “එ” (ii)  වන නිරයෝගයට අනුකූලව) 

 

ෙථවාහන නවතා තබන රකාටු අතෙ කුළුමංවල පළල 

 

ෙථවාහන නවතා තබන 

රකෝණය 

 

 

 

 

1   

එක් දිසාවකට 

පමණක් එක් 

පැත්තක පමණක් 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 

2    

රදපරසහිම 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 
 

 

3 

රදදිශාවටම 

ධාවනය 

(මීටර්වලින්) 
 

 

4     

සමාන්තරව 3.6 3.6 6.1 

අංයක 31 ට 3.6 4.0 6.1 

අංයක 45 ට 4.0 4.  6.1 

අංයක 61 ට 4.  4.  6.1 

අංයක 91 ට 6.1 6.1 6.1 

 

                සටහන :   ඉහත 8, 0, 3 සහ 4 තීරුවල දැක්දේවන විස්තර බහලුම් / දේලාරි සඳහා අදාළ දේනාදේේ.   බහලුම් / 
දේලාරි සඳහා අවයය ඉහත ඉඩකඩ අධිකාරි  විසින් කර්මාන්තදේේ ස්වභාව  සලකා නි ම කරනු ලැබි  හැක. 

 

* යම් සංවර්ධනයක මුළු ෙථ වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ අවශයතාවය 100 කට වැඩිනම්         80% දක්වා 

වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ ප්රමාණයක් පිරිවිතෙයන්ට අනුව සැලසිය යුතුය.   ඉතිරි ප්රමාණය එකක් පිටුපස 

එකක් (Tandem) රලස නැවැත්වීරම් පහසුකම ලබාගත හැකි අතෙ, ඒ සඳහා වාහන හසුරුවන්නන්රේ 

(Valet) රස්වය ලබාගැනීම අනිවාර්ය රග. 

 

රමෝටර්ෙථ වාහන නවතා තබන ගාල් රකාටසක මානයන් 

 

වාහන වර්ගය පළල (මීටර්) දිග (මීටර්) 

(i) සාමානය දේමෝටර්රථ 0.4 4.  

(ii) වාණිජ වාහන (බස් / දේලාරි) ඇක්සල් දේදක 3.6 81.1 

(iii) වාණිජ වාහන  ඇක්සල් දේදකකට වැිය 3.6 8 .1 
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10 වන උපරල්ඛ්නය 

ෙථවාහන නැවතුම් පිවෙබඳ අවශයතාවය 

 
 

භාවිතය 

ෙථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිරයන් 

රමෝටර් ෙථ බස්ෙථ රලාරි  බහුවිධ 

(කන්රට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

දේන්වාසික 
මහල් නිවාස, පදිංචි ඒකක 
සහ තට්ු නිවාස 

ඒකක ක් සඳහා 
ෙක් ඉඩකඩක් 
හා ඒකක ක 
දේගබිම් ප්රමාණ  
ව.මී. 311 ට වැිය 
වන්දේන් නම්, 
අමතර රථවාහන 
නැවතුම් 
ඉඩකඩක්,   සෑම 
වාහන නැවතුම් 
ස්ථාන  81 ට 
අමුත්තන් සඳහා 
ෙක් රථවාහන 
නැවතුම් 
ස්ථාන ක් 

    

වාණිජා 

සිල්ලර දේවළඳසැල් / 
දේ්රාසරි හා සමාන 
භාවිත න් 

ව.මී. 100 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් 

    

සාප්ත පු සංකීර්ණ, සුපිරි 
දේවළඳසැල් 

ව.මී. 100 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 511 
ක් සඳහා 
ෙක් 
ඉඩකඩක් 

  

බැංකු සහ පාරිදේභෝගික 
දේස්වා 

ව.මී. 100 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් 

- -   

දේගාඩනැගිලි ද්රවය 
දේවළඳසැල් 

ව.මී. 100 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 100 
ක් සඳහා 
ෙක් 
ඉඩකඩක් 

  

කාර් ාල භාවිත  ව.මී. 200 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් 

 -   

නගරබද දේහෝටල් 
සංවර්ධන  

(City  Hotel) 

ව.මී. 011 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් 

බස්නැවතුම් 
18 

දේස්වා 
ප්රදේශය ට 
ආසන්නව 
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දේලාරි රථ 
නැවතුම් 18 

තරු පන්ති දේහෝටල් 
සංවර්ධන  

කාමර 15 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් සහ 
කට්ටල් 0 කට 8 
ක් 

කාමර 51 ක් 
දක්වා ෙක් 
බස්නැවතුමක් 
හා ඊට වැිය 
වන්දේන් නම් 
බස් නැවතුම් 
10 ක්  

දේස්වා 
ප්රදේශය ට 
ආසන්නව 
දේලාරි රථ 
නැවතුම් 10 

  

a. උත්සවයාලා ආසන 10 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් 

    

b. සම්මන්ත්රණයාලා ආසන 10 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් 

    

c. කාර්  මණ්ඩල 
සඳහා නිවාස 

i. විධා ක කාර්  
මණ්ඩල  

 

ii. අදේනකුත් 

 

 

කාමර 10 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් 

    

 

 

 

    ඇඳන් 14 
කට ෙක් 
ඉඩකඩක් 

 

 

භාවිතය 

ෙථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිරයන් 

රමෝටර් ෙථ බස්ෙථ රලාරි  බහුවිධ 

(කන්රට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

ආගන්තුක නිවාස හා 
ලැගුම්හල්, බුික් 
දේහාදේට්ල් 

කාමර 5 ක් සඳහා ෙක් 

ඉඩකඩක් 

    

දේන්වාසිකාගාර ව.මී. 100 ක් සඳහා 

ෙක් ඉඩකඩක් 

    

ආපනයාලා / දේභෝජනාගාර ව.මී. 100 ක් සඳහා 
ෙක් ඉඩකඩක් (දේස්වා 
ප්රදේශය  හැර) 

   ව.මී. 01 

ක් සඳහා 

ෙකක් 

සිනමාහල්, රඟහල්, 
ශ්රවණාගාර සහ සමාන 
භාවිත න් 

ආසන 20 ක් සඳහා 
ෙක් ඉඩකඩක් දේහෝ 
ව.මී. 40 ක් සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක්  න මින් 
වැිය ෙක සඳහා දේවන් 
කළ යුතු . 

ව.මී. 511 
ක් සඳහා 
ෙක් 
ඉඩකඩක්. 

   

ෆැක්ටරි සහ 
කර්මාන්තයාලා  

ව.මී. 311 ක් සඳහා 

ෙක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 311 
ක් සඳහා 

ව.මී. 511 ක් 
සඳහා ෙකක් 

 

ව.මී.311 
ක් සඳහා 
ෙකක් 
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ෙක් 
ඉඩකඩක්. 

 

ගබඩා භාවිත  / ගුදම් ව.මී. 511 ක් සඳහා 
ෙක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 311 
ක් සඳහා 
ෙක් 
ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 511 ක් 
සඳහා ෙකක් 

ව.මී. 311 
ක් සඳහා 
ෙකක් 

දේවනත් වාණිජ 

දේගාඩනැගිලි 

ව.මී. 811 ක් සඳහා 

ෙක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 511 
ක් සඳහා 
ෙක් 
ඉඩකඩක්. 

  

දේසෞඛය  

සාත්තු නිවාස සහ 
දේපෞශගලික දේරෝහල් 

ඇඳන් 10 කට 18 
බැගින් දේහෝ ව.මී. 01 
කට ෙක් ඉඩක්  න 
දේදරීන් වැිය ෙක. 

 ව.මී. 511 
ක් සඳහා 
ෙක් 
ඉඩකඩක්. 

  

දවදය රසා නාගාර සහ 
බාහිර දේරෝී  අංය 

ව.මී. 50 ක් සඳහා ෙක් 

ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 511 
ක් සඳහා 
ෙක් 
ඉඩකඩක්. 

  

දවදය  උපදේශයන දේස්වා 
කාමර (අවම කාමර ක 
ප්රමාණ  ව.මී. 1 ) 

ෙක් උපදේශයන දේස්වා 
කාමර ක් සඳහා 

ඉඩකඩ 12 ක් දේහෝ 

ව.මී. 50 කට ඉඩකඩ 
10 බැගින්  න 
දේදරීන් වැිය ෙක. 
 

 ව.මී. 511 
ක් සඳහා 
ෙක් 
ඉඩකඩක්. 

  

අධයාපන 

විය්ව විදයාල ව.මී. 011 ක් සඳහා 

ෙක් ඉඩකඩක්. 

    

  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     168   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

භාවිතය 

ෙථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිරයන් 

රමෝටර් ෙථ බස්ෙථ රලාරි  බහුවිධ 

(කන්රට්ටනර්

) 

යතුරුපැදි

/ පාපැදි 

දේපෞශගලික පාසල්, 
ජාතයන්තර පාසල්, දේපර 
පාසල් 

ළමුන් 01 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් දේහෝ 
ව.මී. 51 ක් සඳහා 
ෙක් ඉඩක්  න 
දේදරීන් වැිය ෙක 

    

දේපෞශගලික උපකාරක 
පන්ති සහ දේවනත් 
අධයාපනික ආ තන 

ව.මී. 011 ක් 

සඳහා ෙක් 

ඉඩකඩක්. 

    

විදේේක හා විදේනෝද කටයුතු  

විදේේක හා විදේනෝද කටයුතු  ව.මී. 51 ක් සඳහා 

ෙක් ඉඩකඩක්. 

    

දේවනත් භාවිත න් 

 අධිකාරි  විසින් 
තීරණ  කරනු 
ලබන දේවනත් 
ඕනෑම භාවිත ක් 
සඳහා ව.මී. 811 
ක් සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක්. 

අධිකාරි  
විසින් තීරණ  
කරනු ලබන 
දේවනත් ඕනෑම 
භාවිත ක 
ස්වභාව  
අනුව ව.මී. 
511 ක් සඳහා 
ෙක් ඉඩකඩක් 

 

අධිකාරි  
විසින් 
තීරණ  
කරනු 
ලබන 
දේවනත් 
ඕනෑම 
භාවිත ක 
ස්වභාව  
අනුව ව.මී. 
511 ක් 
සඳහා ෙක් 
ඉඩකඩක් 

 

  

 

සටහන; 

 ඉහත  භාවිතයන්රගන් දක්වා ඇත්රත් අවම ෙථවාහන නැවතුම් අවශයතාවයන් වන අතෙ, මීට අමතෙව 

වැඩිමනත් ෙථවාහන නැවතුම් ස්ථාන සංවර්ධනකරු ලබාරදන්රන් නම්,  ඒ සඳහා ප්රමුඛ්තාවය ලබාදිය 

යුතුය. 

 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ / පළාත් පාලන ආයතනරේ අනුමැතිය මත රවන් කෙන ලද වාහන 

නැවතුම් ස්ථාන රවනත් ආයතන රවත කුලී පදනම මත ලබාදිය හැක.  නමුත් ෙථවාහන නැවතුම් පහසුකම් 

රවනත් භාවිතයක් සඳහා භාවිත කළ රනාහැක. 
 

 
 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     169   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

11 වන උපරල්ඛ්නය 

 

 

 

 

 

 
 

  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     170   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     171   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     172   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     173   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     174   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

12 වන උපරල්ඛ්නය - මාර්ග සහ රයෝජිත මාර්ග පළල   

 
  

රයෝජිත මාර්ග පළල  - 2030 

කුරුණෑගල මහ නගෙ සභාව /ප්රා.ස  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     175   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

මාර්ග රල්ඛ්ණය  සහ රයෝජිත මාර්ග පළල   

අනු 

අංකය 

මාර්ගරේ නම රයෝජිත 

මාර්ග පළල (m) 

මාර්ග අංකය 

 

18 දේකාළඹ - ත්රිකුණාමල  31 RDA -8 

10 මීගමුව-කුරුණෑගල 31 RDA - 0 

13 මහනුවර - පුත්තලම 31 RDA -3 

14 මල්ලවපිි - කැප්ත දේපිගල 31 RDA -7 

15 දේබෞශධාදේලෝක  මාවත 31 RDA -  

16 යූ.බී. වන්නිනා ක මාවත 31 RDA -9 

17 රවුම් පාර බටහිර 31 RDA -81 

1  ගැට්ුවාන පාර 31 RDA -88 

19 වුනරාගල - ගැට්ුවාන  31 RDA -13 

81 මිහිුන මාවත 31 RDA -84 

88 තිත්තවැල්ල - වුනරාගල  01 RDA - 80 

80 විල්බාව- මල්ලවපිි  01 RDA -86 

83 අටමුදේණ්- සාරගම 01 PS -1  

84 දේතෝර ා - කුඩා දේකෝවාන 01 PRDA -15 

85  ේගපිි - උ න්දන 01 PRDA -7 

86 මල්ලවිපිි  - කුපිිි  01 PRDA -9 

87 දම්දේබාක්ක-  කුපිිි  01 RDA -4 

8  මල්පිි  - පිදුරුවැල්ල 01 PRDA -12 

89 තිත්තවැල්ල - දේගෝනගම 01 RDA -5 

01 වාරි දේපාල - ගදේන්වත්ත 01 RDA -17 

08 රංගම - දේගෝනගම 01 PRDA -21 

00 මුත්දේතට්ුගල - හිරිපිි  01 RDA -6 

03 වැව රවුම 01 RDA -15 

04 මල්කඩුවවාව රවුම්   පාර 01 MC -14 

05 බඩගමුව - වැල්ලව 01 PRDA -6 

06 වැව රවුම - කුඩා ගල්ගමුව 01 PRDA -5 

07 පිීනකඩ- කුපිි  85 PRDA -8 

0  විල්දේගාඩ වත්ත  මාවත 85 PS -1 

09 රිරීල්ලගමුව  85 PS -2 

31 තුරුලි ගම- හදිරවලාන 85 PS -3 

38 මහ කන්දේශගම - තුරුලි ගම 85 PS -4 

30 දේතෝර ා  - නාරම්දේපාල 85 PS -5 

33 මැශදේශගම -දේමාදේහාත්ත 85 PRDA -16 

34 කහටපිි  පාර 85 PS -6 

35 රණවන - බුදනාපිි  85 PRDA -19 

36 මාදේනල් ඔලුව - දේහ්වාදේපාල 85 PS -7 

37 දේකෝන්දේපාල - දේදාරි ාව 85 PRDA -25 

3  දේකාහිලදේගදර- කුදුම්බුව 85 PRDA -17 

39 මල්කඩුවවාව - කවුඩාවත්ත 85 PRDA -4 

41 පැල්ලන්දේදනි  - දික්වැහැර 85 PRDA -2 

48 වැලගදේන් - මාස්දේපාත 85 PS -8 

40 මාස්දේපාත - තිස්නම්දේපාල 85 PRDA -1 

43 දේේදේගාල්ල - මාරගම 85 PS -9 

44 දේපෝරදේපාල - තල්විට 85 PRDA -24 

45 දේබෝගමුව - මතව 85 PRDA -10 

46 දේහ්නමුල්ල -තල්දේකාට 85 PRDA -11 
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47 ජ න්තිපුර - විල්බාව 85 PRDA -14 

4  මහ ීදි  85 RDA -17 
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49 පැරකුම්බා ීදි  85 MC -2 

51 දේබෝධිරාජ මාවත 85 MC -3 

58 මලි දේශව ීදි  85 MC -4 

50 කනයාරාම මාවත 85 MC -5 

53 රජපිහිල්ල පාර 85 MC -6 

54 කච්දේච්රි  පාර 85 MC -7 

55 වත්හිමි පාර 85 MC -8 

56 පරණ දඹුල්ල පාර 85 RDA -18 

57 කුමාරතුංග මාවත 85 MC - 9 

5  ූතරතිස්ස මාවත  85 RDA -19 

59 පුබුදු මාවත 85 MC - 10 

61 දේදමලුස්ස පාර 80 PS -10 

68 දේරේලන්ේ වත්ත -සිංහපුර 80 PS -11 

60 දේහ්න් ා  ,ගල්කන්ද  - සි ඹලන්ගමුව 80 PS -12 

63 උප මාර්ග  80 PS -13 

64 ඉහල වැව පාර 80 PS -14 

65 බණ්ඩාරනා කපුර මාවත 80 MC -11 

66 දේවන්නරු වැව පාර 80 MC -12 

67 දේහරලි ාවල  පාර 80 MC 13 

6  උප මාර්ග  80 PS -15 

69 තලාුව- දේගපල්ලව 80 PS -16 

71 උප මාර්ග  80 PS -17 

78 අළදේකාලදේදණි  පාර 80 PS -2 

70 මීදේගාල්ල - රීරිවවුල 80 PS -19 

73 දි බාව - දේදාරි ාව 80 PRDA -20 

74 කදුරුකුඹුර -මගුර ඔ  80 PS -20 

75 දංගස් පිි - කර්මාන්තපුර  80 PS -21 

76 උප මාර්ග  80 PS-22 

77 උප මාර්ග  80 PS -23 

7  වැහැර - දේපාල්මණ්ඩල පාර 80 PS -24 

79 කන්ද උඩ වත්ත පාර 80 PS -3 

 1 වුනරාගල ධර්මපාල මාවත 80 PS -26 

 8 වුනරාගල - දේවරළුදේගාල්ල කනත්ත පාර 80 PS -27 

 0 තල්දේකාට - විල්බාව 80 PS -28 

 3 මල්පිි  ජ  මාවත -රත්ගල්ල පාර 80 PS -29 

 4 උප මාර්ග  80 PS -30 

 5 උප මාර්ග  80 PS -31 

 6  න්තම්පලාව - වැව දේගදර 80 PRDA -13 

 7 උප මාර්ග  12 PS- 32 

 7 වැව පාර 80 PS -33 

   උප මාර්ග  80 PS -34 

 9 උප මාර්ග  80 PS -35 

91 සර්දේවෝද  පාර 80 PS -36 

98 උප මාර්ග  80 PS -37 

90 උප මාර්ග  80 PS -38 

93 උප මාර්ග  80 PS -39 

94 උප මාර්ග  80 PS -40 

95 දේගෝනගම - විල්ගම් දේදමටව 80 PS -41 

96 මල්පිි  - මියති වල 80 PS -42 
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 97 මල්පිි  - දනේව අසල පාර 80 PS -43 

9  පැපදේල්වල - මාදේප්ත ගමුව 80 PS -44 

අනු 

අංකය 
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 මාර්ග පළල 

මාර්ග අංකය 

 

99 වළාකුල්දේපාල පාර 80 PS -45 

811 ජ ාපතිරණ මාවත 80 MC-14 

818 සුමංගල මාවත 80 MC -15 

810 ඉලුප්ත පුදේගදර පාර 80 MC -16 

813 මාස්දේපාත - වැලගදේන් ග්රීන්විදේල්ජ් මාවත 19 PS -46 

814 ජාතික පාසල් මාවත 19 PS- 77 

815 උප මාර්ග  19 PS -47 

816 බමුණාවල - මුදුන්පිි  රත්ගල්ල පාර 19 PS -143 

817 ආදරණි  මාවත 19 PS- 48 

81  හිජ්රා මාවත 19 PS- 49 

819 උප මාර්ග  19 PS- 50 

881 උප මාර්ග  19 PS-51 

888 නයිලි  ගම මැද පාර 19 PS -52 

880 හුලුගම ,උඩුවපිි  , මහගම, අත්නපිි  
පාර 

19 PS-53 

883 උප මාර්ග  19 PS- 54 

884 උප මාර්ග  19 PS-55 

885 උප මාර්ග  19 PS-56 

886 ඇල්වත්ත දේදවන පුමග 19 PS -57 

887 වුනරාගල - ඉසුරු දේපදේදස 19 PS - 58 

88  වුනරාගල - ප්රසිශධ ලිඳ අසල පාර 19 PS -59 

889 වැේපිි  පාර 19 PS -60 

801 දම්දේබාක්ක - දිශදේදණි  8 වන පි වර 19 PS -61 

808 පැරකුම් මාවත 19 PS -62 

800 සුදර්යන මාවත 19 PS -63 

803 සමගි මාවත 19 PS -64 

804 උප මාර්ග  19 PS -65 

805 උප මාර්ග  19 PS -66 

806 ගලදේගදර - බැශදේශගම මගුරු ඔ  පාර 19 PS - 67 

807 උප මාර්ග  09 PS -68 

80  පිඹුරුවැල්දේල්ගම හැලව පාර 19 PS -69 

809 දිවුල්ගහපිි  පාර 19 PS -70 

831 ගිණිකරාව පන්නසල පාර 19 PS -71 

838 උප මාර්ග  09 PS -72 

830 තලම්පිි  දේරෝහල පාර 19 PS -73 

833 යාන්ති විහාර  පාර 19 PS -640 

834 දේමාරතැන්න පාර 19 PS -74 

835 උප මාර්ග  09 PS -75 

836 දම්දේබාක්ක - දිශදේදණි  0 වන පි වර 19 PS -76 

837 ඇල්වත්ත 8 වන පි වර 19 PS -77 

83  ගිණිකරාව පාර 19 PS -78 

839 ජ  මාවත 19 PS -79 

841 උප මාර්ග  19 PS - 1 

848 උප මාර්ග  19 PS - 8 

840 උඩවල්දේපාල - සර්දේවෝද  මාවත  19 MC -18 
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843 සිංහ මාවත 19 PS -82 

844 විල්දේතර උ න 19 MC- 89 

845 දේල්ක්සයිේ පාර 19 MC- 20 

846 චසතුරස්ර මාවත 19 MC-21 
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847 නිය්යංක මාවත 19 MC-22 

84  දේවලන්දේගාල්ල පාර 19 MC-23 

849 ගංදේගාඩ පාර 19 MC-24 

851 ීමනුේගල පාර 19 MC-25 

858 පැරකුම් මාවත 19 MC-06 

850 දේමාහන්දිරම් ීරතුංග මාවත 19 MC-07 

853 H.P.T. පාර 19 MC-0  

854 කතරගම දේශවාල පාර 19 MC-09 

855 දේවලදේගදර මාවත 19 MC-31 

856 බාල දක්ෂ මාවත 19 MC-38 

857 මිදේල්නි ම් සිි පාර 19 MC-30 

85  මහ දේකෝවාන පාර 19 PS -83 

859 උප මාර්ග  19 PS -84 

861 උප මාර්ග  07 PS -116 

868 උප මාර්ග  07 PS -121 

860 උප මාර්ග  07 PS -130 

863 උප මාර්ග  07 PS -168 

864 උප මාර්ග  07 PS -169 

865 උප මාර්ග  07 PS -170 

866 උප මාර්ග  07 PS -202 

867 උප මාර්ග  07 PS -205 

86  උප මාර්ග  07 PS -221 

869 උප මාර්ග  07 PS -308 

871 උප මාර්ග  07 PS -310 

878 උප මාර්ග  07 PS -493 

870 උප මාර්ග  07 PS -494 

873 උප මාර්ග  07 PS -503 

874 උප මාර්ග  07 PS -525 

875 උප මාර්ග  07 PS -546 

876 උප මාර්ග  07 PS -578 

877 උප මාර්ග  07 PS -630 

178 උප මාර්ග  07 PS -631  

179 උප මාර්ග  07 PS -632  

180 උප මාර්ග  07 PS -633 

181 උප මාර්ග  07 PS -634  

182 උප මාර්ග  07 PS -635 

183 උප මාර්ග  07 PS -636 

184 උප මාර්ග  07 PS -637 

185 උප මාර්ග  07 PS -638 

186 උප මාර්ග  07 PS -6 9 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     180   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

ඇමුණුම් 01 
කලාප අනුව ඉඩරදනු ලබන භාවිතයන්   
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අ
ඩුව
 ඝ
න
ත්
ව
 බ
ාහි
ර
 

ක
ල
ාප
 

 

දේ
න්
ව
ාසි
ක

 

පදිංචි  සඳහා වන 
නිවාස 

      

තට්ු නිවාස        

බශධ නිවාස       

දේන්වාසිකාගාර        

නිවාස සංකීර් ණ        

දේ
ස
ෞඛ
ය

 

රජදේේ  දේරෝහල්  
අවම ූමමි  
ප්රමාණ  
පර්.861 

 

අවම 
ූමමි  

ප්රමාණ  
පර්.861 

අවම 
ූමමි  

ප්රමාණ  
පර්.861 

අවම 
ූමමි  

ප්රමාණ  
පර්.861 

අවම 
ූමමි  

ප්රමාණ  
පර්.861 

පුශගීනක දේරෝහල්  
අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්.  1 

අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්.  1 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්.  1 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්.  1 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්.  1 

අවම 
ූමමි  

ප්රමාණ  
පර්. 1 

දවදය  උපදේශයණ 
දේස්වා මධයස්ථාන 

 
අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්. 41 

අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්. 41 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 41 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 41 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 41 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 41 

රාසා නාගාර 
දේස්වා 

       

ඔසු සැල්        

දවදය මධයස්ථාන        

සම්භාහන 
මධයස්ථාන 

 
  

    

අ
ධ
ය
ාප
න

 රජදේේ  පාසැල්  
වම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්. 861 

 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අර් ධ රජදේේ 
පාසැල් 

 
අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්. 861 

 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 
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ජාතයන්තර පාසැල්  
අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්.861 

 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

රජදේේ/ දේපාශගලික 
විය්ව විදයාල 

 
අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්. 861 

 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්. 861 

කාර් මික 
පාසැල්/විත්ති  
පුහුණු ආ තන 

 
අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්.  1 

 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්.  1 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්.  1 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්.  1 

අවම 
ූමමි 

ප්රමාණ  
පර්.  1 

විත්ති  පුහුණු 
ආ තන 

       

ළදරු පාසැල්        

තිතියික අධයාපන 
පාාමාලාවන් 
පැවැත්දේවන 
ආ තන 

   

    

ආගමික ඉදේගනුම් 
මධයස්ථාන 

      

 

දේපෞශගලික 
උපකාර පන්ති 

       

ආ
 
ත
න

 

රජදේේ කාර්  ාල   
    

රජදේේ කාර්  ාල 
සංකීර් ණ 

 
   

 
  

විත්ති  කාර්  ාල   
   

 

 

බැංකු, මුලය 
ආ තන 

  
    

ATM මධයස්ථාන   
    

ස
ම
ාජ
 දේ
ස
්ව
ා ක්රීඩා මධයස්ථාන  

ගිහසථ්, 
 

අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්.  1 

     

ෙළිමහන් රංග යාලා 

අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්. 861 
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ප්රජා යාලා/ 
සංස්කිතික 
මධයස්ථාන 

 
      

පුස්තකාල 
 

    

දිවා සුකුකුම් 
මධයස්ථාන 

 
  

    

වැියහිි නිවාස 
     

දේකාණ්ඩ කැීකම්/ 
රූපලාවනය  
ආ තන 

   
   



සිනමා යාලා        

යමර සුවතා 
මධයස්ථාන 

       

ආගමික 
මධයස්ථාන 


  

    

 ව
ාණි
ජ

 

සිල්ලර භාණ්ඩ 
අදේලවි සැල් 

       

දේතාඟ භාණ්ඩ 
අදේලවි සැල් 

 
  

    

අංශික  දේවළඳ සැල්  
  

    

මාළු අදේලවි සැල්   
    

මස් අදේලවි සැල් 
(සැකසුම්  කරන ලද 

මස් පමණි.) 
  

    

දේගාඩනැගිලි ද්රවය 
අදේලවි සැල්  i.වැලි, 
මැටල්, සිදේමන්ති, 
කම්බි,    නල, සහිත 

ද්රවය. 

 
  

    

ii. අදේනකුත් 
දේගාඩනැගිලි ද්රවය 

 
      

මත්පැන් අදේලවි 
සැල් 
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භාවිත  
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දේ
ප
ෝෂ
ක
 ක
ල
ාප
 
) 

ක
ල
ාප
 1
0
 

අ
ර්
ධ
 න
ාග
රි
ක
 ක
ල
ාප
 

 

ක
ල
ාප
 1
4
  

අ
ඩුව
 න
ාග
රි
ක
 ක
ල
ාප
 

 

 ක
ල
ාප
 1
5
  

ප
ර්
 
න්
ත
 න
ාග
රි
ක
 

ක
ල
ාප
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ාහි
ර
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ල
ාප
 

 

ගබඩා/ගුදම්  

දේගබිම් 
ප්රමාණ  
ව.මි 011ට 
වැිය ගබඩා 
සඳහා අවම 

ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්. 41 හා 
ප්රදේේය 
මාර්ගදේේ 
පළල මිටර් 

9 

     

දේබ්කරි 
 
 

      

ඉන්ධන පිරවුම් හල්   
 

     

ගෑස් සහ විදුලි බල 
(වාහන සඳහා 
පිරවුම් හල්) 

  
 

     

වාහන අමතර 
දේකාටස් අදේලවි 

සැල්  i. බඳ දේකාටස් 
(Body Parts) 

  
 

     

ii. අදේනකුත් අමතර 
දේකාටස් 

   
    

ීන භාණ්ඩ අදේලවි 
සැල් 

 
  

    

ස
ංචස
ාර
ක
 ක
ට
යු
තු

 

සංචසාරක දේහෝටල්  
අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්.  1 

    

අපන යාලා       

නිවාඩුව නිදේක්තන       




උත්සව යාලා  

අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්. 41 
ප්රදේේය 
මාර්ගදේේ 
පළල මිටර් 

17
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නාගරික දේහෝටල්       

ලැගුම් හල් 
      

ර
ථ
 ව
ාහ
න

 

රථ වාහන අදේලවි 
ස්ථාන 

 
      

රථ වාහන 
අළුත්වැිය ා සථ්ාන 

(ගරාජ්) 
       

වාහන දේස්වා 
මධයස්ථාන 

(Service Centers) 
       

වාහන දේස්දුම් 
ස්ථාන 


      

දේපාදු රථ ගාල්        

ක
ර්
 ම
ාන්
ත

 

අත්කම් භාණ්ඩ  
නිෂ්පාදන/ගිහස්ථ 

කර් මාන්ත 
(පරිසර ට 
හානිදා ක 
දේනාවන) 

        

දේගාඩනැගිලි ද්රවය 
නිමවුම් ආ තන 

(ගදේඩාල් නිමවුම්) 

 
  

    

වි
දේ
ේ
ක
 හ
ා 

වි
දේ
න
ෝද
 

ක
ට
යු
තු

 

කර්මාන්ත යාලා 

අවම ූමමි 
ප්රමාණ  
පර්.  1 

    

ළමා උදයාන       

 උදයාන       

 විවිත ප්රදේශය       

 ූම දර් යන ප්රදේශය       
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ඇමුණුම් 2  - ඝනත්ව කලාප හදුනා ගැනීම  

  විභවතා විය්දේල්ෂණ  (Potential Analysis ) පාරිසරික සංදේේදී කලාප විය්දේල්ෂණ  (Environmental 

Sensitivity Analysis)  දේන්වාසික කලාප සඳහා දේ ෝගයතා ූමමි විය්දේල්ෂණ  (Livability Analysis)  න 

විය්දේල්ෂණ න් උපරිපතන  රීමම (Overlay) තුළින් ලබාගත් ප්රිලල ට අනුව කුරුණෑගල ප්රදේශයදේේ 

ඝණත්ව කලාපිකරණ සැලැස්ම පහත පරිදි  දේපන්නුම් කරයි.  

සිතියම් අංක 8 .1  ඝනත්ව කලාප හදුනා ගැනීම 
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 සිතියම් අංක 8 .2   විභවතා  විශ්රල්ෂණය  
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 සිතියම් අංක 8 .3   වාසයට සුදුසු කලාප විශ්රල්ෂණය  
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සිතියම් අංක 8 .4   පාරිසරික සංරගදිතා කළාප විශ්රල්ෂණය 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     189   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 සිතියම් අංක 8 .5   කළාප විශ්රල්ෂණය 

 

 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     190   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

ඇමුණුම් 3  - කළාප සදහා කළාප සංගුණකය ගණනය කිරිම   (Zone facter calculatios for each zone) 

 

Zone 

කලාපය 

  

උපරිම සංසෙණ ජානගහනය 2030 - Maximum Circulation  Population in 2030 

Residential 
Population 
රන්වාසික 

ජානගහනය 

  

Trade and 
commerce           
( Jobs)  
වාණිජා කටයුතු 

(රැකියා සදහා) 

 

Trade and 
commerce           
( service 
seekers) වාණිජා 

කටයුතු රස්වා 

ලබා ගැනීමට  

Education 

අධයාපන 

කටයුතු   

Health 

රසෞඛ්ය 

රස්වා  

Admin( 
Jobs) 
පරිපාල 

රැකියා 

 

Admin( 
service 

seekers) 
පරිපාලන 

රස්වා 

අවශයතා 

 

Tuition 

උපකාෙක    

පංති 

  

Recrea 
විරනෝද 

කටයුතු සදහා 

  

Total 
Circulation 
population  
මුළු සංසෙණ 

ජානගහනය 

 

අධි නාගරික 

කලාපය 

 

                    

42275 56000 210000 52200 52500 45500 65000 65000 6500 552700 

අර්ධ 

නාගරික 

කලාපය 

 

                    

76653 35000 85200 32000 12500 9500 15500 10000 3000 202700 
අඩු නාගරික 

කලාපය 

 

                    

86445 2500 8500 18500 1500 800 2000 3000 1000 37800 
පර්යන්ත 

නාගරික 

කලාපය 

 

                    

8719 4500 65000 12500 2500 1000 4500 3000 1000 94000 

බාහිෙ අඩු 

ඝනත්ව 

කලාපය 

  

                    

33336 1500 6500 12500 1000 500 1000 2000 500 
25500 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     191   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

බලාරපාරොත්තු වන සංවර්ධනය කල හැකි ඉඩම් ප්රමාණය - Expected Developable Land Extent  

Zone 

කලාපය 

 

For 
Residential 
Population 
රන්වාසික 

ජානගහනය  
 

For Trade 
and 
commerce           
( Jobs) 
වාණිජා 

කටයුතු 

(රැකියා 

සදහා) 

 

For Trade and 
commerce           
( service 
seekers) වාණිජා 

කටයුතු රස්වා 

ලබා ගැනීමට 

For 
Education 

අධයාපන 

කටයුතු 

For 
Health 

රසෞඛ්ය 

රස්වා 

For 
Admin( 
Jobs) 
පරිපාල 

රැකියා 

 

For  
Admin( 
service 
seekers) 
පරිපාලන 

රස්වා 

අවශයතා 

 

For 
Tuition 

උපකාෙක    

පංති 

 

For  
Recreation  
විරනෝද 

කටයුතු 

ඳසදහා 

 

Total Land 
area 
required  
අවශය මුළු 

ඉඩම් 

ප්රමාණය  

 

අධි නාගරික කලාපය 

 2113750 1120000 2100000 1305000 1312500 1137500 650000 325000 325000 10388750 

අර්ධ නාගරික කලාපය 

 4599180 700000 852000 800000 312500 237500 155000 50000 150000 7856180 
 

                    
අඩු නාගරික කලාපය 

 6051150 50000 85000 462500 37500 20000 20000 15000 50000 6791150 
 

                    
පර්යන්ත නාගරික 

කලාපය 

 523140 90000 650000 312500 62500 25000 45000 15000 50000 1773140 
                     
බාහිෙ අඩු ඝනත්ව 

කලාපය 

  2666880 30000 65000 312500 25000 12500 10000 10000 25000 3156880 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     192   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 

 

 

 

 කලාප සංගුණකය  ගණනය කිරීම 

 

  
සංවර්ධනය කල හැකි 

ඉඩම් ප්රමාණය   
බිම් ආවෙණය 

%  

සංවර්ධනය වන 

  මි ප්රමාණය 
  

අරප්පක්ිත සංවර්ධනය 

වන  මි ප්රමාණය   
කලාප සංගුණකය   

අධි නාගරික කලාපය 

 4770748.62 0.65 3100986.605 10388750.00 3.35 

අර්ධ නාගරික කලාපය 

         
 5717395.78 0.55 3144567.68 7856180.00 2.50 

අඩු නාගරික කලාපය 

         
 7844658.63 0.55 4314562.247 6791150.00 1.57 

පර්යන්ත නාගරික කලාපය 

         
 10067213.77 0.45 4530246.196 3156880.00 0.70 

බාහිෙ අඩු ඝනත්ව කලාපය 

          

අධි නාගරික කලාපය 

 1581773.04 0.55 869975.1744 1773140.00 2.04 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     193   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

ඇමුණුම් 4 - සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා 
 

සුදුසුකම් තැනැත්තන් සහතික කර ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලසුම් ෙහි නිරවදයතාව , සම්මත 

ප්රමිතීන්ට අදාළ  බවට සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේේ සැලසුම් හා දේගාඩනැගිලි  නිදේ ෝගවලට  

අනුකූල බවට සහතික කර ෙහි වගකීම ගතයුතු .  සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාදේේ ලි ාපදිංචි රීමමට 

අදාළ සංවිධාන වාර්ෂිකව සාමාජික නාමදේල්ඛන ක්  පවත්වාදේගන  ායුතු අතර, ෙහි පිටපතක් 

වාර්ෂිකව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  දේවත ඉදිරිපත් කළ යුතු . 

 

 I  වන රයෙය 

සංවර්ධන 

කටයුත්රත් 

ස්වභාවය 

II වන රයෙය 

ඉඩරම් රහෝ 

රගාඩනැගිල්රල

හි ප්රමාණය 

(අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන රයෙය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුරේ 

අනුමැතිය අවශය වන 

විරශ්ෂ කාර්යය 

IV වන රයෙය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා 

සඳහා අවශය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

1  ඉඩම තුල 

සංවර්ධන 

කටයුත්ත සඳහා 

දේගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත් 

දේනාවන්දේන් නම් 

දේහක්ට ාර්        

1.5 ඉක්මීම 

පරිශ්ර ප්රදර්යන සැලැස්ම නගර නිර්මාණ 

ශිල්ීකන්දේේ ආ තනදේේ 

සංස්ථාගත 

සාමාජිකදේ කු 

සැලසුම් නිදේ ෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්ීකන්දේේ ආ තනදේේ 

සංස්ථාගත 

සාමාජිකදේ කු 

උප දේබදුම් සැලැස්ම සකස් 

රීමම 

බල ලත් මිනින්දේදෝරු 

සහ තලමිතිකරු 

2  ඉඩම තුල 

සංවර්ධන 

කටයුත්ත සඳහා 

දේගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත් 

දේනාවන්දේන් නම් 

දේහක්ට ාර්        

1.5 ට අඩුව 

පරිශ්ර ප්රදර්යන සැලැස්ම හා 

උප අනුදේබදුම් සැලැස්ම 

සකස් රීමම 

බල ලත් මිනින්දේදෝරු 

සහ තලමිතිකරු 

සැලසුම් නිදේ ෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්ීකන්දේේ ආ තනදේේ 

සංස්ථාගත 

සාමාජිකදේ කු  

(නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරි  මගින් අවයය 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     194   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

අවස්ථාවලදී අ දුම්කරු 

දැනුවත් කරනු ලබයි) 

3  සංවර්ධන 

කටයුත්ත සඳහා 

ඉංජිදේන්රු වැඩ 

ඇතුළත් වන්දේන් 

නම් (මාර්ග, 

දේබෝක්කු, කාණු 

ඉදිරීමම්) 

 බලපත්රදේේ නිය්චිතව දක්වා 

ඇති කරුණුවලට ෙකඟව 

ඉංජිදේන්රු වැඩ සිදුකර ඇති 

බවට ප්රකාය කරන සහතික 

පත්ර ක් 

වරලත් සිවිල් ඉංජිදේන්රු 

4  සංවර්ධන 

කටයුත්ත සඳහා 

ඉඩමක් 

අනුදේබදීමක් දේහෝ 

ඒකාබශධ රීමමක් 

ඇතුළත් වන්දේන් 

නම් 

දේහක්ට ාර් 1.5 

ඉක්මීම 

මිනින්දේදෝරු සැලැස්ම නගර 

සැලසුම් අවයයතාවලට 

අනුකූල බවට ප්රකාය කරනු 

ලබන සහතික පත්ර ක් 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්ීකන්දේේ ආ තනදේේ 

සංස්ථාගත 

සාමාජිකදේ කු  

 

 

 

 I  වන රයෙය 

සංවර්ධන 

කටයුත්රත් 

ස්වභාවය 

II වන රයෙය 

ඉඩරම් රහෝ 

රගාඩනැගිල්රලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන රයෙය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුරේ 

අනුමැතිය අවශය වන විරශ්ෂ 

කාර්යය 

IV වන රයෙය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා 

සඳහා අවශය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

5  සංවර්ධන 

කටයුත්ත 

දේගාඩනැගිල්ල

ක් සඳහා වනවිට 

වර්ග මීටර් 611 

ඉක්මීම හා 

දේගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 85 ඉක්මීම 

ගිහ නිර්මාණ සැලැසම් 

(සංවර්ධන  අනුමත 

සැලැස්මට අනුකූලව සිදුකර 

ඇති බවට සහ ඔහුදේේ 

අධීක්ෂණ   ටදේත් අවසර  

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාය කරන 

සහතික පත්ර ක්) 

 

වරලත් වාස්තු 

විදයාඥ කු දේහෝ 

වාස්තු විදයාඥ 

මණ්ඩලදේේ 

ලි ාපදිංචි  ම් වාස්තු 

විදයාඥ කු 

වර්ග මීටර් 611 

දක්වා 

ගිහ නිර්මාණ සැලැසම් 

(සංවර්ධන  අනුමත 

සැලැස්මට අනුකූලව සිදුකර 

වරලත් වාස්තු 

විදයාඥ කු දේහෝ 

වාස්තු විදයාඥයින් 
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දේගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 85 දක්වා 

ඇති බවට සහ ඔහුදේේ 

අධීක්ෂණ   ටදේත් අවසර  

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාය කරන 

සහතික පත්ර ක්) 

 

 

ලි ාපදිංචි  රීමදේම් 

මණ්ඩලදේේ 

ලි ාපදිංචි වාස්තු 

විදයා ආවසරික 

සහතිකලාභී 

  වර්ග මීටර් 411 

දක්වා හා 

දේගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 80 දක්වා 

1. ගිහ නිර්මාණ සැලැසම් 

(සංවර්ධන  අනුමත 

සැලැස්මට අනුකූලව සිදුකර 

ඇති බවට සහ ඔහුදේේ 

අධීක්ෂණ   ටදේත් අවසර  

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාය 

කරන සහතික පත්ර ක්) 

 

 

 

 

රජදේේ දේහෝ පුශගලික 

ආ තන ක වර්ෂ 

හතරක(4) 

පළපුරුශදක් ඇති 

ගිහ නිර්මාණ 

සැලසුම් ශිල්පිදේ කු 

දේහෝ ජාතික විත්තී  

නිපුණතා  5  මට්ටදේම් 

සැලසුම් තාක්ෂණ 

ශිල්ීක (දේගාඩනැගිලි) 

   2. නිර්මාණ ගණන  රීමම් 

සමඟ වුහ නිර්මාණ 

සැලැස්ම (අත්තිවාරම සහ 

දේගාඩනැගිලි අනුමත 

සැලැස්මට අනුකූල බවට 

සහ දේගාඩනැගිල්ල 

වුහාත්මක දේලස ආරක්ෂිත 

බවට ප්රකාය කරන සහතික 

පත්ර ක්) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිදේන්රු 

ආ තනදේේ වරලත් 

සිවිල් ඉංජිදේන්රු දේහෝ 

වරලත් වුහාත්මක 

ඉංජිදේන්රු 
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 I  වන රයෙය 

සංවර්ධන 

කටයුත්රත් 

ස්වභාවය 

II වන රයෙය 

ඉඩරම් රහෝ 

රගාඩනැගිල්රලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන රයෙය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුරේ 

අනුමැතිය අවශය වන විරශ්ෂ 

කාර්යය 

IV වන රයෙය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා 

සඳහා අවශය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

   3. දේස්වා සැලසුම් (විදුලිබල  

සැපයීම, ජල සැපයුම, 

මළාපවහන, කාණු සහ වැසි 

ජල  පාලන  රීමම, ගිනි 

ආරක්ෂණ  හා සම්බන්ධ 

සැලසුම් ඇතුළත් දේේ.) 

ඉල්ලුම් කරන අවස්ථාදේේ 

අධිකාරි  විසින් නි ම 

කරනු ලැබුවදේහාත් පමණක් 

කරුණු සැපයි  යුතු . 

 

සප න ලද දේස්වාවට  

අදාළ පහත දක්වනු 

ලබන 

තැනැත්තන්දේගන් 

අදාළ වන ශ්රී ලංකා 

ඉංජිදේන්රු 

ආ තනදේේ 

ඉංජිදේන්රුවර ා ; 

 වරලත් විදුලි 

ඉංජිදේන්රු, 

වරලත් සිවිල් 

ඉංජිදේන්රු, 

වරලත් 

වුහාත්මක 

ඉංජිදේන්රු, 

වරලත් 

දේගාඩනැගිලි 

දේස්වා ඉංජිදේන්රු, 

වරලත්  ාන්ත්රික 

ඉංජිදේන්රු 

 

   4. වායු සමීකරණ දේහෝ 

 ාන්ත්රික වාතාශ්ර  පිළිබඳ 

විස්තරාත්මක සැලැස්ම 

(සවිරීමම, දීර්ඝ රීමම දේහෝ 

දේවනස් රීමම සඳහා) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිදේන්රු 

ආ තනදේේ වරලත් 

 ාන්ත්රික ඉංජිදේන්රු, 

වරලත් විදුලි 

ඉංජිදේන්රු 
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ඇමුණුම් 5 - ෙථවාහන නතෙ කිරීම හා ෙථවාහන පාලනය 

 

 

8. (අ) අධිකාරිදේේ සැලසුම් කමිුව මගින් නි ම කරන ලද වාහන නතර රීමදේම් හා වාහන ගමනාගමන 

පාලන වැඩපිළිදේවල සම්බන්ධ දේරගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතු .   

 

  

2. (i) සංවර්ධන කාර්  ක් කරදේගන  ාම සඳහා අවසරපත්ර ක් ලබාගැනීදේම් පරමාර්ථදේ න් 

අ දුම්පත්ර  සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක් මගින්ම දේගාඩනැගිලි තැනුම්දේපාල 

තුළම දේහෝ අධිකාරි ට පිළිගත හැරී සථ්ාන ක අවයය වාහන නතර රීමදේම් ඉඩකඩ සංඛයාව 

දේමම  10 වන උපදේල්ඛණදේේ  නිදේ ෝග ට අනුකූලව වි  යුතු . 

 

 (ii) ඉහත  (i) හි සඳහන් පරිදි වාහන නතර රීමදේම් ඉඩකඩ සැපයීම ප්රාදේ ෝගික දේනාවන අවස්ථාවලදී 

සැලසුම් කමිුව තීරණ  කරන පරිදි දේමහි 5 වන උපදේල්ඛණදේේ සඳහන් ආකාරදේ න් දේස්වා 

ගාස්තු අ  කළයුතු . 

 

 (iii) වාහන නතර රීමදේම් සමස්ථ සංඛයාව 81 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධන කාර්  කදීම ඉහත සඳහන් 

අවයයතාදේවන් ½  කට සමානව  තුරුපැදි හා පාපැදි නතර රීමදේම් ඉඩකඩද සැපයි  යුතු . 

 

 (iv) ෙක් ෙක් වර්ග  සඳහා වන වාහන නතර රීමදේම් කුිවල අවම සැලසුම් මාන න් දේමදේස් . 

 

වාහන වර්ගය මඩුරග පළල 

(මීටර්) 

රකෝණිකව 

නතෙ කිරීම 

රහෝ 

සමාන්තෙව 

නතෙ කිරීම 

මඩුරග දිග 

(මීටර්) 

රකෝණිකව 

නතෙ 

කිරීම 

මඩුරග දිග 

(මීටර්) 

සමාන්තෙව 

නතෙ කිරීම 

සම්මත දේමෝටර් කාර් සමානක න් 0.4 4.  5.5 

ශී දේහෝ ත්රී දේරෝද රථ 0.8 0.4 0.5 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     198   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

පාපැදි 1.6 0.05 0.05 

වාණිජ (ශී අකර) 3.6 81.1 80.1 

වාණිජ (බහු අකර) 3.6 8 .1 01.1 

 

 (v) පරතර ඉඩකඩවල අවම පළල පහත සඳහන් අවයයතාව න්ට අනුකූල වි  යුතු . 

 

 

වාහන රකෝණිකව නතෙ 

කිරීරම් අංශකය 

තනි දිසා වාහන 

ගමනාගමනය 

තනි පැති 

නැවතුම් සීමාව 

(මීටර්) 

තනි දිසා 

වාහන 

ගමනාගමනය 

රදපැති 

නැවතුම් සීමාව 

(මීටර්) 

රදපැති වාහන 

ගමනාගමනය 

(මීටර්) 

අංයක 11 සමාන්තර 3.6 3.6 6.1 

අංයක 31 දේකෝණික 3.6 4.0 6.1 

අංයක 45 දේකෝණික 4.0 4.  6.0 

අංයක 61 දේකෝණික 4.  4.  6.6 

අංයක 91 දේකෝණික 6.1 6.4 7.0 

 

 (vi) ගිහසථ් වාහන නතර රීමදේම් දේපදේදසකට ඇති ප්රදේේයදේේ පළල ඇතුළුීදේම් හා පිටීදේම් මාර්ග 

දේවන දේවනම සප ා ඇත්නම්, සි ළු පි මං සහ දේවනත් අවහිරතා අතහැර මීටර් 3 කට දේනාඅඩුව 

වි  යුතු .  ෙදේහත් ඇතුල්ීදේම් හා පිටීදේම් මාර්ග ෙකටම සප නු ලැබ මධය බාධාවරීන් 

දේතාරනම්, ෙම පළල මීටර් 5.5 කට අඩුව දේනාවි  යුතු .  වයාපාරික වාහන නතර රීමදේම් ප්රදේශයදේේ 

පළල පිළිදේවලින් මීටර් 4.5 හා 6.1 වි  යුතු . 

 

 (vii) වාහන නතර රීමදේම් ප්රදේශය තුනකට වැිය සංඛයාවක් සැපයි  යුතු දේගාඩනැගිලිවල සි ළුම 

වර්ගදේේ වාහන ආපසු හැරීමට හැරී පහසුකම් පරිශ්ර  තුළ සප ා තිබි  යුතු .  ීදි රීන් 

තැනුම්පළට දේහෝ තැනුම්පළින් ීදි කට පසුපසට පැදීමට ඉඩදේදනු දේනාලැදේබ්.   



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     199   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 (viii) මීටර් 81 කට අඩුව මාර්ග මුහුණතක් ඇති මීටර් 41 කට අඩුව ගැඹුරක් සහිත දේගාඩනැගිලි 

ස්ථාන න්හි වාහන නතර රීමදේම් ප්රදේශය ට ඇති ධාවන මාර්ගදේේ පළල පහත සඳහන් 

කරුණුවලට  ටත්ව මීටර් 3 කට අඩුව කළ හැරී . 

 

 (අ) ෙබුන ධාවන මාර්ග  දිදේේ අධිකාරි ට පිළිගත හැරී දේලස හා අවයය ප්රමාණ ට වාහන 

මාරුීමට ඉඩකඩ සැපයීම. 

 

 (ආ) ෙබුන සංවර්ධන ක වාහන නතර රීමදේම් ඉඩකඩ අවයයතාව  81 කට දේනාඉක්මවි  යුතු . 

 

 (ix)  ම් වාහන නතර රීමදේම් ප්රදේශය කට ඇති ඇතුල්ීදේම් දේහෝ පිටීදේම් විවරස්ථාන ක් හරහා  ම් 

පැති පි මගක් විහිදේදන්දේන් නම්, ආබාධිත තැනැත්තන් පිළිබඳව විදේය්ෂ සැලරීල්ලක් දක්වමින් 

පදික න්ට ගමන් රීමම සඳහා ඉවුරු කැිවලට දේහෝ පැති පි මදේගහි  ම් දේකාටසකට 

සංවර්ධක න්දේේ වි දමින්  ම් දේවනස් රීමම් අධිකාරි  විසින් නිය්චිත දේකාට දැක්වි  යුතු .  

දේමම මී  මාරු සමාන ෙවැනි විවරස්ථාන හරහාද පවත්වාදේගන  න දේලසටද අධිකාරි  විසින් 

විදේය්ෂදේ න් නි ම කළ හැරී . 

 

 (x) ීදි කට ඇතුල්ීදේම්දී, ඉන් පිටීදේම්දී පහත සඳහන් වගුදේවහි නිය්චිතව සඳහන් ප්රමාණ  ඇතුළත 

හා පිටත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භ  සැපයි  යුතු . 

 

 මී  

ප්රවාහන 

කාෙකය 

ශවී අකෙ 

වාණිජා 

වාහන 

බහු අකෙ 

වාණිජා 

වාහන 

ඇතුළත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භ  

(මීටර්) 

7.3 80.  83.  

පිටත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භ  (මීටර්) 4.7  .7 6.9 

 

 

 (xi) ඉහත සඳහන් පරිදි අවම හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භ  සංවර්ධන කාර්  ක් සඳහා සැපයි  දේනාහැරී 

බව සතුුදා ක අන්දමින් අධිකාරි  දේවත ඔප්ත පු කළ හැරී අවස්ථාවක පළල මීටර් 3 කට දේනාඅඩුව 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     200   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

පළලරීන් යුත් අතිදේර්ක සම්බන්ධතා පුමගක් ෙබුන ඇතුල්ීදේම්  / සහ / දේහෝ පිටීදේම්  මාර්ග ට 

ආබශධ කර සැපයි  යුතු .  ෙබුන පු මාර්ග සැලසුම් කළයුත්දේත් ීි ට ඇතිවන බලපෑම් අවම 

කරමින් නිදහස් වාහන ගමනාගමන  සහතික වන පරිදිදේේ.  දේම  අධිකාරිදේේ සැලසුම්කරණ 

කමිුව විසින් අනුමත කළ යුතු . 

 

 (xii) බෑවුම් මං සඳහා බෑවුම්වල උපරිම ඇලකර  8:  ට වඩා වැිය දේනාවි  යුතු .  බෑවුම් මං ඇති 

අවස්ථාවලදී ඉඩම් කට්ිදේේ මායිමත්  බෑවුමත් අතර මීටර් 6.1 කට දේනාඅඩුව දිගරීන් යුත් සමතලා 

ඉඩක් සැපයි  යුතු . 

 

 (xiii) ඇතුළුීම සහ පිටීම දේවන දේවනම සප ා ඇත්නම්, පි මං සි ල්ල සහ දේවනත් අවහිරතා අත්හැරි 

කළ බෑවුම් මංවල පළල මීටර් 3.1 කට දේනාඅඩුව වි  යුතුයි.  ෙදේහත් ඇතුළුීම සහ පිටීම ෙකටම 

සප නු ලබන්දේන් නම් දේමම උපදේල්ඛණදේේ (vi) හි සඳහන් අවසථ්ාවලදී මිස මධයවර්ති 

විභජක රීන් දේතාර නම්, ෙ  මීටර් 6 ක් වි  යුතු . 

 

 (xiv) මීටර් 0.8 ක අවම උසක් බෑවුම් මංවල හා බහු මහල් රථවාහන නැවතුම් ස්ථානවල තිබි  යුතු . 

 

 (xv) මාර්ග බාධක ආරක්ෂක කුි සහ වාහන නතර රීමම පාලන  රීමදේම් උපක්රම හා ආදේරෝහක න් 

වැනිදෑ පාර අශදර සිට ෙබුන බාධක දක්වා අවම වයදේ න් මීටර් 6 ක පරතර තුළ දේනාපිහිි  යුතු .  

වාහන නතර රීමදේම් ෙක් ෙක් මඩුව 05 ක් දේහෝ ඒවායින් දේකාටසක් සඳහා සමස්ථ පරතර දුර මීටර් 

6 රීන් වැිය කළයුතු .  දේම  ෙකම පුමගකට දේහෝ පුමං බහු සංඛයාවකට සැපයි  හැරී . 

 

 (xvi) වාහන බර මැනීදේම් ප්රදේශය  ීි අශදර සිට මීටර් 01 ක අවම පරතර දුරක් තුළ දේනාපිහිි  යුතු .  

වාණිජ වාහන නතර රීමදේම් ෙක් ෙක් කුි 85  දේහෝ ෙහි දේකාටසක් සඳහා සමස්ථ පරතර දුර මීටර් 

85 රීන් වැිය කළයුතු .  දේම  ෙකම පුමගක දේහෝ පුමං බහු සංඛයාවකට සැපයි  හැරී . 

 

 (xvii) වාහන නතර රීමදේම් ප්රදේශය  සඳහා වන බෑවුම් දේපාදේළාව සම්බන්ධදේ න් වූ විට 8:01 අනුපාත  

දේනාඉක්මවි  යුතු . 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     201   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

 (xviii)වාණිජය වාහන සඳහා වන නතර රීමදේම් ප්රදේශය කට ඇතුළුීමට දේහෝ ඉන් පිටීමට තම 

පිටීදේම් දේහෝ ඇතුළුීදේම් විවර සලසා ඇති විවර තනි මං ීි කදී නම්, ෙහි පරතර පළල මීටර් 

4.5 ක්ද,  දේදමං ීි කදී නම්, මීටර් 6.5 ක්ද වන අවස්ථාවක ෙදේස් ඇතුළුීම දේහෝ පිටීම සඳහා 

ඉඩදේදනු දේනාලැදේබ්. 

     

3. (i) මාර්ග ට මුහුණලා ඇති පළල මීටර් 80.1 ට අඩුව ස්ථාන සඳහා සැපයි  යුත්දේත් ෙක් ඇතුළුීදේම් 

හා පිටීදේම් ස්ථාන ක් පමණි. 

 

 (ii) පදිංචි  සඳහා වන සංවර්ධන කාර්  ක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට ස්ථාන  තුළ ඇති වාහන නතර 

රීමදේම් අවයයතාව නතර රීමදේම් මඩුව 811  ඉක්මවන කල්හි හා දේන්වාසික දේනාවන සංවර්ධන 

කාර්  ක් සම්බන්ධදේ න් ෙම අවයයතාව නතර රීමදේම් මඩුව 51 ක් වන කල්හි අවස්ථානුකූලව 

අවයය වන වාහන ගමනාගමන  ඒකාබශධීදේම් අමතර පුමග දේහෝ වාහන රඳවා තබන ඉඩ 

සැපයි  යුත්දේත් වාහන ගමනාගමන සැලසුම්කරණ කමිුව විසින් නිර්දේශය කර ඇති පරිදි 

වාහනවල නිදහස් ධාවන ට ඇතිවන බලපෑම අවම වන පරිදි . 

 

4. පදිංචි  පිණිස දේනාවන පාවිච්චි ක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට නතර රීමදේම් මඩුව 61 කට වැිය සංඛයාවක්ද, 

පදිංචි  පිණිස  නැතදේහාත් මිශ්රිත සංවර්ධන  අනුපාතික සංදේ ෝජන ක් සම්බන්ධදේ න් වූ විට කුි 801 

ක්ද සැපයීම අවයය වන අවස්ථාව අධිකාරි  විසින් වාහන ගමනාගමන බලපෑම් අධය නදේේ තීරණ 

අනුව දේ ෝජිත සංවර්ධන  දේහ්තුදේකාට දේගන වැිය වන ගමනාගමන කටයුතු නිසා ෙවැන්නක් අවයය 

බව සනාථ ී ඇත්නම්, ෙවැනි වාර්තාවක නිර්දේශය කර ඇති නිය්චිත වාහන ගමනාගමන පාලන 

කටයුතුවල වැියදියුණු රීමම සඳහා වන පිරිවැ  සංවර්ධක ා විසින් දරනු ලැබීමට අධිකාරි  කටයුතු 

සැලැස්වි  යුතු . 

 

5. අනුමත සංවර්ධන  සඳහා අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්ීදේම් සහ රථවාහන ගමනාගමන පාලන 

නි ම න්ට දේවන්ව කටයුතු කරන බවට සැක කරන  ම් දේගාඩනැගිල්ලකට ඇතුළුී පමක්ෂා කරන 

දේලස අධිකාරි  විසින් දේපාලිසිදේ න් ඉල්ලා සිි  හැරී . 

 

6. අනුමත සංවර්ධන  සඳහා අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්ීදේම් හැර දේවනත්  ම් කටයුත්තකට දේ ාදා 

ඇතැයි දැනගනු ලබන අවස්ථාවක අනුමත රථ නැවැත්ීදේම් ඉඩකඩ ප්රමාණ න්දේගන් අඩුවී ඇති ෙක් 

ෙක් රථ නැවැත්ීදේම් ඉඩකඩ සඳහා මාස කට රු. 21,111/- ක දේස්වා ගාස්තුවක් අධිකාරි ට අ කළ 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     202   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

යුතු .  ෙම ගාස්තු ඒ කාර්  සඳහා දේ ාදාදේගන ඇති ඉඩ ප්රමාණ  සංවර්ධන අවසර පත්රදේේ අනුමත කර 

ඇති පරිදි වාහන නැවැත්ීදේම් ඉඩකඩ බවට නැවත පත් දේකදේරන දේතක් දිගටම අ  කළයුතු . 

 

7. “ප්රතිබිම්බිත ීදුරු”  දේහෝ දේවනත් පරාවර්තන ද්රවය ක් ප්රසිශධ ීි කට මුහුණලා සිින දේස්  ම් 

දේගාඩනැගිල්ලක බිම් මහලට පළමු දේහෝ දේදවන මහල්වලට සවි දේනාකළ යුතු . 

 

8. අධිකාරි  විසින් වාහන සීමා කරන ලද ප්රදේශය ක් දේලස ප්රකාය ට පත් කරනු ලැබ ඇති ී ි දේහෝ ප්රදේශය 

ඇතුළත් වන  ම් ප්රදේශය ක දේහෝ ීි ක සංවර්ධන  පිණිස උපරිම වාහන නතර රීමදේම් ඉඩකඩ 

කවදේර්දැයි නිය්චිත වයදේ න් දේවන් දේකාට දැන්ීමට අධිකාරි ට පුළුවන. 

 

9. (i) ීි  දේහෝ ප්රදේශය  වාහන නතර රීමදේම් ප්රදේශය ක් දේලස ප්රකාය ට පත් කරනු ලැබීදේමන් පසුව 

 ම් පවත්නා සංවර්ධන ක් තුළ ඇති ප්රදේ ෝජන ට ගත් සෑම වාහන නතර රීමදේම් මඩුවවක් සඳහා 

වන වාර්ෂික දේස්වා ගාස්තුව අධිකාරි  විසින් තීරණ  දේකාට අ  කරනු ලැදේබ්. 

 

 (ii) දේවනත්  ම් නි ම  කුමක් සඳහන්ව තිබුණද සැලසුම් කමිුදේේ ලිිතත නිර්දේශය මත අධිකාරි  

විසින්, 

 

    (අ) පරිශ්ර  තුළ ෙවැනි  වැඩ සඳහා අවයය වාහන නතර රීමදේම් මඩුව දේනාසප න දේහෝ සප න 

ලද ෙවැනි ඉඩකඩ තත් කාර්   සඳහා ප්රදේ ෝජන ට දේනාදේගන  ම් ජාතික මහා මාර්ග ක 

දේහෝ ෙහි දේකාටසක වාහන අළුත්වැිය ාව දේහෝ ඔපවත් රීමම කරදේගන  න දේහෝ 

 

         (ආ) සැලසුම් කමිුදේේ මත  අනුව වාහන ගමනාගමන ට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරන 

දේවනත් විත්ති ක් දේහෝ වයාපාර ක් කරදේගන  න  ම් සංවර්ධන දේශපළ අයිතිකරුවන්ට 

ෙකී කටයුතු නිවැරදි කරන දේලස දැන්ීමක් කළ හැරී . 

 

 

 

 

 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     203   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

ඇමුණුම 06   - කලාප මායිම් 

කලාප 01-1  

අධි නාගරික කලාපය  උප කලාපය  1 (නගෙ මධය ) 

උතුෙට : 

කදිදේර්ෂන් දේකෝවිල මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව සහ වැව රවුම් මාර්ග  මධය දේර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ රීන් 

ආරම්භ ී වැව රවුම් මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ නැදේගනහිර දේදසට ගමන් කර දකුණු වැව රවුම් මාර්ග  

මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, 

නැරගනහිෙට  : 

ෙතැන් සිට දකුණු වැව රවුම් මාර්ග  මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ගිණිදේකාන දේදසට ගමන් කර අදේපපුස්ස- 

ත්රිකුණාමල  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් 

ූතරතිස්ස මාවත මධය දේර්ඛාව හමුන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ගිනිදේකාණ 

දේදසට ගමන් කර පුත්තලම කුගස්දේතාට මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවවන දේතක්ද, 

දකුණට : 

ෙතැන් සිට පුත්තලම - කුගස්දේතාට මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ ව ඹ දියානුගතව අදේපපුසස් - 

ත්රිකුණාමල  මාර්ග  දේේදන  කරමින් ගමන් කර මිහිුන මාවත මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට 

ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ නිරිත දියානුගතව ගමන්කර යාන්තානා ී දි  මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද 

ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ව ඹ දේදසට ගමන් කර යාන්තානා පල්ලිදේේ උතුරු මායිම 

ඔස්දේස් නිරිත  ව ඹ හා නැවතත් නිරිත දියානුගතව ගමන් කර  වාන් ඇල රක්ෂිත මාර්ග  හමුවන දේතක්ද 

ෙතැන් සිට ෙම රක්ෂිත මාර්ග   මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ගමන් කර මලි දේශව පිරිමි විදුහල නැදේගනහිර මායිම 

හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔස්දේස් ව ඹ දේදසට ගමන් කර කුරුණෑගල මීගමුව මාර්ගදේේ මධය 

දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් නිරිත දේදසට ගමන් කර (කාී ල්ස් 

ෆුේ සිි) පිහිි බිදේමහි නැදේගනහිර මායිම හමුවන දේතක්ද, 

බටහිෙ : 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට ෙම බිදේමහි නැගදේනහිර මායිම ඔස්දේස් ව ඹ දියානුගතව 

ගමන් කර (දේකාමෂල් බැංකුව පිහිි බිදේමහි) නැදේගනහිර මායිම ඔසද්ේස් ඊසානු දියානුගතව ගමන් කර 

පුත්තලම මධය දේර්ඛාව දේේදන  කරමින් ෙම මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස ්ගිනිදේකාණ දේදසට ගමන් කර කදිදේර්ෂන් 

දේකෝවිල මාර්ග  මධය ර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම  

මාර්ග  මධය දේර්ඛාව ඔසද්ේස් උතුරු හා ඊසානු දියානුතව ගමන් කර ආරම්භක ලක්ෂ  හමුවන දේතක් වූ 

ප්රදේශය  
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කලාප  1.2 

අධි නාගරික කලාපය -උප කලාප 2 (වැව රපෝෂක ප්රරශශය)  

උතුෙට :  ............ හා  

කුරුණෑගල මහ නගර සභා සිමාදේේ උතුරු මායිම දේජ්දන  වන ලක්ෂ රීන් ආරම්භ ී ෙම මායිම ඔස්දේස ්

නැදේගනහිර දේදසට ගමන්කර වැව  රවුම කුඩාගල්ගමුව මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  වන ලක්ෂ ක් 

දක්වාද 

නැරගනහිෙට :  

අවසන් වරට සඳහන් කල ලක්ෂදේේ සිට කුඩාගල්ගමුව මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් හමුවන 

කුඹුරු  ාදේේ බටහිර මා ම  ඔස්දේස් දකුණු දේදසට ගමන්කර  හමුවන  කුඹුරු  ාදේේ හමුවන ඇළ මාර්ගදේේ 

මධය දේර්ඛාව දිදේේ නැදේගනහිර හා ගිණිදේකාණ දේදසට ගමන් කර උතුරු වැව පාර මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  

කරමින් දේමෝඩ ඇල, රක්ෂිත මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ නිරිත දේදසට ගමන් කර දකුණු වැව රවුම් 

මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද 

දකුණට :  

අවසන්වරට සදහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට දකුණු වැව රවුම් මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ව ඹ දේදසට 

ගමන්කර වැව රවුම මාර්ගදේේ සහ කදිදේර්ෂන් දේකෝවිල මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් බටහිර හා නිරිත 

දේදසට ගමන්කර වැේගදේලහි දකුණු මායිම ඔස්දේස් ව ඹ දේදසට ගමන් කර හමුවන ලක්ෂ  දක්වාද 

බටහිෙට : 

අවසන් වරට සදහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට උතුරු දේදසට ගමන් කර දේවලන්දේගාල්ල මාර්ගදේේ මධය ලක්ෂ  

හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ නැදේගනහිරට ගමන් කර 

ආරම්භක ලක්ෂ  දක්වාද 
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කලාප 1.3 

අධි නාගරික කලාපය  - උප කලාප 3 

උතුෙට : 

 න්තම්පලාව වැව දේගදර මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හා කුරුණෑගල මහ නගර සභා සිමාදේේ උතුරු මායිම 

හමුවන ලක්ෂරීන් ආරම්භී ෙම මායිම දිදේේ නැදේගනහිර දේදසට ගමන්කර උප කලාප II හි බටහිර මායිම 

ඔස්දේස් දකුණ, බටහිර , ගිණිදේකාණ දියානුගතව ගමන්කර උප කලාව අංක I හි බටහිර දකුණු නැදේනහිර 

මායිම ඔස්දේස් ගමන් කර නැවත උප කලාප II හි නැදේගනහිර මායිදේම් සඳහන් කුඹුරු ා  නැදේගනහිර මායිම 

දක්වා උතුරු දේදසට ගමන්කර.... කුඹුරු  ාදේේ දකුණු මායිම ඔස්දේස ්නැදේගනහිර හා ගිණිදේකාණ දේදසට 

ගමන්කට මිදේල්නි ම් සිි මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් ආඳාගදේලහි බටහිර මායිම හමුවන 

දේතක්ද,  

ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔසද්ේස් දකුණු හා ගිණිදේකාණ දේදසට ගමන්කර අරපපුස්ස - ත්රිකුණාමල  මාර්ගදේේ 

මධය දේර්ඛාවට මිටර් 811 සමාන්තරව ගමන් කර මුත්දේත්ට්ුගල ගදේන්වත්ත මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

දේජ්දන  කරමින් උතුරු දිග දුම්රි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද 

නැරගනහිෙට :  

ෙරී ලක්ෂදේේ සිට දුම්රි  මාර්ග  මධය දේර්ඛාව දිදේේ දකුූ  දේදසට ගමන් කර අදේපපුස්ස  -ත්රිකුණාමල  

මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දක්වාද ෙතැන් සිට ෙම මධය දේර්ඛාව දිදේේ නැදේගනහිර දේදසට මිටර් 75ක දුරක් වු 

මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක් ගමන් කර ෙරී මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ දකුනුදේදසට ගමන්කර 

හමුවන කුඹුරු  ාදේේ උතුරු  මායිම සහ  මැහිඇල්ල උතුර ්රාම නිලධාරි  වසදේම් උතුරු මායිම ඔස්දේස ්

නැදේගනහිර සහ ගිණිදේකාණ දේදසට ගමන් කර හමුවන ..... මාර්ග  මධය දේර්ඛාව දිදේේ නිරිත දේදසට ගමන් 

කර ඉහත රී කුඹුරු  ාදේේ නැදේගනහිර මායිම ඔස්දේස් ගිණිදේකාන දේදසට ගමන් කර හමුවන 

අලදේකාළදේදණී  මාර්ග  දේජ්දන  කරමින් නැවතත්  ෙම කුඹුරු මායිම දිදේේ ගිණිදේකාණ දේදසට ගමන් කර 

හමුවන ඉහත රී කුඹුරු  ාදේේ දකුණු මායිම් ඔස්දේස් ගිණිදේකාන දේදසට විදුලි බල මණ්ඩල , අසලින් ඇති 

මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ මල්ලවපිි  කැප්ත පිිගල මාර්ග දේජ්දන  කරමින් හමුවන මාර්ග  මධය 

දේර්ඛාව දිදේේ ගමන් කර හමුවන කුඹුරු  ා  දේජ්දන  කරමින් ෙකී කුඹූරු  ාදේේ දකුණු මායිම ඔස්දේස් බටහිර 

හා නිරිත දේදසට ගමන්කර පුතත්ලම කුගස්දේතාට මාර්ග  දේජ්දන  කරමින් හමුවන ......... මාර්ගදේේ මධය 

දේර්ඛාව දිදේේ නිරිත දේදසට ගමන්කර ..... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද  

දකුණට : 

ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේ  මධය දේර්ඛාව දිදේේ සහ  මල්ලවපිි  සුසාන ූමමි  දකුණු මායිම ඔස්දේස් බටහිර 

සහ නිරිත දේදසට ගමන් කර මල්ලවපිි  කුපිි  මාර්ගදේේ මාර්ග මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     206   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් දකුණු දේදසට ගමන්කර මැස්සගම්මන ්රාම නිලධාරි වසදේම් පිහිි 

කුඹරු  ාදේේ උතුරු මායිම්  ඔස්දේස් නැදේගනහිර හා ව ඹ ඊසාන දේදසට ගමන් කර හමුවන දේවන්නරුව  වැව 

නැදේගනහිර හා උතුර මායිම ඔස්දේස් ව ඹ හා නිරිත නැදේගනහිර  දියා ඔස්දේස් ගමන් කර දේවදේහරබැන්ද 

කුඹුරු  ාදේේ මධයදේේ ඇති ඇදේලහි මධය දේර්ඛාව දිදේේ ගමන්කර උතුරු දිග දුම්රි  මාර්ග  දේජ්දන  කරමින් 

හමුවන දේහ්දේන්මුල්ල  තල්දේකාට  මාර්ග  මධය දේර්ඛාව දිදේේ ව ඹ උතුර හා නැදේගනහිර දේදසට ගමන්කර 

දේහ්නමුල්ල ්රාම නිලධාරි වසදේම් ඇති කුඹුරු  ාදේේ උතුරු මායිම ඔස්දේස් විල්බාව - ජ න්තිපුර මාර්ගදේේ 

මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් උතුරු දේදසට ගමන් කර වැහැර 

බටහිර ්රාම නිලධාරි වසදේම් උතුරු මායිම ඔස්දේස් නැදේගනහිර දේදසට ගමන්කර හමුවන කුඹුරු  ාදේේ 

බටහිර මායිම ඔස්දේස් නිරිත බටහිර හා නැවත නිරිත දේදසට ගමන්කර අදේපපුස්ස ත්රිකුණාමල  මාර්ගදේේ 

මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද 

බටහිෙ : 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට නිය්යංක මාවත මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ව ඹ දේදසට ගමන් කර 

කුරුණෑගල- මීගමුව මාර්ග  මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් කුරුණෑගල මහ නගර සභාදේේ බටහිර මායිම 

හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට  මායිම ඔස්දේස් ඊසාන හා ව ඹ දේදසට ගමන් කර ආරම්භක ලක්ෂ  දක්වා වූ 

ප්රදේශය .  

කලාප 02  

අර්ධ නාගරික කලාපය 

උතුෙට : 

පැල්ලන්දේදණි  ්රාම නිලධාරි වසදේම් වැව මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හා ඉහල වැව මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

දේජ්දන  වන ලක්ෂ රීන් ආරම්භ ී ඉහල වැව මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් නැදේගනහිර හා ගිණිදේකාණ  

දේදසට ගමන් කර අඩුව නාගරික කලාප අංක 18 හි දකුණු මායිම වූ බඩගමුව බටහිර මායිම දක්වා වූ දේකාටසද  

නැරගනහිෙට : 

අර්ධ නාගරික කලාප  දකුණු මායිදේම් බඩගමුව බටහිර මායිදේම් සිට දකුණු හා ගිණිදේකාණට ගමන් කර 

ප්රාදේශය   සභා සීමාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මායිම දිදේේ නිරිත සහ ගිණිදේකාණ දේදසට ගමන් කර 

රනිල් වත්ත උතුරු මායිම හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම ඉඩදේම් මායිම් ඔස්දේස් සදේසස්් දේකාදේල්ජ් 

නැදේගනහිර මායිම ඔස්දේස් දකුණු දේදසට ගමන් කර මිහිලි  දේරසිඩන්ස්හි උතුරු  මායිම ඔස්දේස් නිරිත දේදසට 

ගමන්කර  පුත්තලම - කුගස්දේතාට මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කර ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

ඔස්දේස් දකුණු දේදසට ගමන්කර හමුවන කුඹූරු  ාදේේ උතුරු මායිම දක්වා ද  

දකුණට : 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     207   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට හමුවන කුඹුරු  ාදේේ උතුරු මායිම ඔස්දේස් නැදේගනහිර හා 

නිරිත දේදසට ගමන් කර හමුවන මල්ලවපිි  -කුපිි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට 

ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ දකුණු දේදසට ගමන් කර හමුවන (....) මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස ්

බටහිර දේදසට ගමන් කර දි බාව, දේදාරි ාව මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම 

මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් බටහිර දේදසට ගමන් කර හමුවන කුඹුරු ා  දේජ්දන  කරමින් ෙම කුඹරූු 

 ාදේේ බටහිර මායිම හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔස්දේස ් නිරිත දේදසට ගමන්කර හමුවන 

දේකෝන්දේපාල දේදාරි ාව මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ගමන් කර නයිලි  ්රාම නිලධාරි වසදේම් බටහිර 

මායිම හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔස්දේස් නිරිත දේදසට ගමන් කර හමුවන දේබෝ ගදේන් , මතව 

මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ දකුණු දේදසට ගමන් 

කර උතුරු දිග දුම්රි  මාර්ග ට සමාන්තරව මිටර් 411ක දුරින් පිහිි ලක්ෂ ක් දක්වාද , ෙතැන් සිි ෙම 

දුම්රි  මාර්ග ට මිටර් 411ක් සමාන්තරව නිරිත දේදසට ගමන් කර නයිලි  ගම මැද මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

හමුවන දේතක්ද , ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් මියත දේවල ්රාම දේස්වා වසදේම් 

නැදේගනහිර මායිම හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙරී වසදේම් නැදේගනහිර මායිම ඔස්දේස් දකුණු දේදසට ගමන් 

කර නැවත ෙම වසදේම් දකුණු මායිම ඔස්දේස් දම්දේබාක්ක කුපිි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කර 

බටහිර හා නිරිත දේදසට ගමන් කර දේතෝරවතුර ්රාම නිලධාරි වසදේම් ඇති කුඹූරු   ා  දේජ්දන  කරමින් 

කුරුදු කුඹුර මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව දක්වාද (ප්රාදේශය   සභා 

සීමාව) 

බටහිෙට : 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට මඟුරු  ඔ  මධය දේර්ඛාව ඔසද්ේස් (ප්රාදේශය   සභා සිමාව) 

අදේපපුස්ස - ත්රිකුණාමල  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් ව ඹ දේදසට ගමන් කර රත්ගල්ල ්රාම 

නිලධාරි වසදේම් දකුණු මායිම හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔස්දේස් නැදේගනහිර දේදසට ගමන් කර 

මල්පිි - පිදුරුවැල්ල මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් මල්පිි  ජ  මාවත මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ඊසාන හා  නැදේගනහිර දේදසට ගමන් කර 

වලාකුළුවල්දේපාල මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස ්

උතුරු දේදසට ගමන් කර හමුවන .................................. කුන  ාදේේ නැදේගනහිර මායිම ඔස්දේස් (කුඹූරු 

 ාදේේ බටහිර මායිම) උතුරු හා ව ඹ දේදසට ගමන් කර හමුවන ...... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් නිරිත 

දේදසට ගමන් කර ... මාර්ග  හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් උතුරු හා 

ඊසාන හා ව ඹ දේදසට ගමන් කර (බමුණාවල පන්සල ඉදිරිපිට මාර්ග ) මීගමුව- කුරුණෑගල මාර්ගදේේ 

මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් බමුණාවල පුරාණ විහාරදේේ නැදේගනහිර මායිම හා කුනගැටදේේ නැදේගනහිර  

මායිම ඔස්දේස් ගමන් කර මල්කඩුවවාව - කවුඩාවත්ත  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට 

ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ ව ඹ දේදසට ගමන් කර දේහරලි ාවල කර්මාන්තපුරදේේ බටහිර මායිම 

ඔස්දේස ්ඊසාන දේදසට ගමන් කර දේදමටගහපැලැස්ස ්රාම නිලධාරි වසදේම් ඇති කුඹුරු  ාදේේ දකුණු මායිම 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     208   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම කුඹුරු ාදේේ දකුණු මායිම ඔස්දේස් නැදේගනහිර ඊසාන දේදසට ගමන් කර 

තිත්තවැල්ල - වුනරාගල මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට  ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

ඔස්දේස ් උතුරු  දේදසට ගමන් කර උඩබදලව කුඹුරු ා  දේජ්දන  කරමින් පැල්ලන්දේදණි  දික් වැහැර 

මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔසද්ේස් ඊසාන දේදසට ගමන් 

කර පුත්තලම-කුගස්දේතාට මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද,  ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය 

දේර්ඛාව ඔස්දේස් ඊසාන දේදසට ගමන් කර වැව පාර මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ 

මධය  දේර්ඛාව ඔස්දේස් ඊසාන දේදසට ගමන් කර ආරම්භක ලක්ෂ  හමුවන දේතක්ද වූ ප්රදේශය . 
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කලාප 03 – අඩු නාගරික කලාපය  

අඩු නාගරික කලාපය : 3.i  

උතුරට :  

මාහරගම ්රාම නිලධාරි වසදේම් පිහිි කුඹුරු  ාදේේ දකුණු මායිදේම් පිහිි ...... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හා 

මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  වන ලක්ෂ රීන් ආරම්භ ී. ෙම මාර්ග  දිදේේ නැදේගනහිර හා ගිණදේකාන 

හා ඊසාන දියාව දකුණු දියානුගතව ගමන්කර දේේදේගාල්ල මාහරගම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, 

ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් දකුණු දියානුගතව ගමන්කර තිස්නම්දේපාල මාර්ග  මධය 

දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් නැදේගනහිර, ඊසාන දියානුගතව 

ගමන් කර හමුව ........... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් දකුණු දේදසට ගමන් කර ඔේගමුව හා කුඩාගල්ගමුව  

්රාම නිලධාරි වසදේමහි ඇති කුඹුරු  ාදේේ දකුණු මායිම ඔස්දේස ්නැදේගනහිර හා ඊසාන දියානුගතව ගමන්කර 

තිත්තවැල්ල දේගෝනගම මාර්ගදේේ දේජ්දන  කරමින් වැව රවුම කුඩාගල්ගමුව මාර්ග  මධය දේර්ඛාව හමුවන 

දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස්  ගිණිදේකාණ දියානුගතව  ගමන්කර හමුවන 

ගදේන්දේකාලණි  ්රාම නිලධාරි වසදේම් උතුරු මායිම හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔස්දේස ්

නැදේගනහිර දියානුගතව ගමන්කර ගිනිකරාව ්රාමනිලධාරි වසදේම් බටහිර මායිම හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට 

ෙම මායිම ඔස්දේස් ව ඹ  ඊසාන  දියානුගතව ගමන්කර රංගම  ්රාම නිලධාරි වසදේම් බටහිර  මායිම ඔස්දේස ්

ඊසාන දේදසට ගමන් කර උතුරු දිග දුම්රි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මධය 

දේර්ඛාව දිදේේ ව ඹ දේදසට ගමන් කර හමුවන කුඹුරු  ාදේේ උතුරු මායිම ඔස්දේස් ගමන්කර රංගම දේගෝනගම 

මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ගිණිදේකාණ 

දියානුගත ගමන් කර ...... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

ඔස්දේස් ඊසාන හා නැදේගනහිර දියානුගතව ගමන්කර මුත්දේතට්ුගල හිරිපිි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මධය  දේර්ඛාව ඔස්දේස ්දකුණු දියානුගතව ගමන් කර ..... මාර්ගදේේ මධය 

දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් නැදේගනහිර හා ගිණිදේකාන 

දියානුගතව ගමන් කර තලාුව ්රාම නිලධාරි වසදේම්  බටහිර මායිම හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මායිම 

දිදේේ දකුණු දියානුගතව ගමන් කර ...... වැදේවහි උතුරු හා නැදේගනහිර මායිම්  ඔසද්ේස් ගිණිදේකාන හා දකුණු 

දියානුගතව ගමන්කර හමුවන කුඹුරු  ාදේේ නැදේගනහිර මායිම ඔස්දේස් ගිණිදේකාණ දියානුගතව ගමන්කර 

තලාුව දේගපල්ලව මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද. ෙතැන් සිට ඊසාන දියානුගතව ෙම මාර්ගදේේ 

මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ගමන් කර  හමුවන (.......) මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ගමන් කර හමුවන කුඹුරු 

 ා දේේ බටහිර මායිම ඔස්දේස් ගිණිදේකාණ දේදසට ගමන් කර හමුවන මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ 

නැදේගනහිර දේදසට ගමන්කර රිරීල්ලගමුව පරගහපිි  මාර්ගදේේ මධයදේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට 

ෙම මාර්ගදේේ මධයදේර්ඛාව දිදේේ ගිණිදේකාන දේදසට ගමන්කර හමුවන ... මාර්ගදේේ මධයදේර්ඛාව දදේේ 

නැදේගනහිර දේදසටගමන්කර රිරීල්ලගමුව මාර්ග  හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධයදේර්ඛාව 



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     210   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

ඔස්දේස ්ඊසාන හා නැදේගනහිර දියානුගතව ගමන්කර දැදුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව (ප්රාදේශය   සභා මායිම) හමුවන 

දේතක්ද 

නැරගනහිෙ : 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට දැදුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව (ප්රාදේශය   සභා මායිම) ඔස්දේස ්

ගිණිදේකාණ දේදසට ගමන්කර අදේපපුස්ස - ත්රිකුණාමල  මාර්ගදේේ සිට මිටර් 511 උතුරු දේදසින් වූ ලක්ෂ  

හමුවන දේතක්ද    

දකුණට : 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට මිටර්  511 අදේපපුසස් - ත්රිකුණාමල  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාවට 

සමාන්තරව නිරිත දියානුගතව ගමන්කර දේතෝර ා  ්රාම නිලධාරි වසදේම් උතුරු මායිම හමුවන දේතක්ද 

ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔස්දේස් නිරිත දියානුගතව ගමන් කර බඩගමුව රක්ෂිතදේේ නැදේගනහිර මායිම හමුවන  

දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔස්දේස් අදේපපුස්ස ත්රිකුණාමල  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් 

නැවත ෙම රක්ෂි  නැදේගනහිර මායිම ඔස්දේස් ගමන් කර හමුවන  .... මාර්ගදේේ  මධයදේර්ඛාව ඔස්දේස ්

නැදේගනහිර දේදසට ගමන් කර කුඩා දේකෝවාන දේතෝර ා  මාර්ග  මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් ඊසාන 

දායානුගතව ගමන්කර ප්රාදේශය   සභා මායිම හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔස්දේස් දකුණු 

දියානුගතව ගමන්කර මල්ලවපිි  කැප්ත පිගල මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් ප්රාදේශය   සභාව 

මායිම දිදේේ නිරිත දියානුගතව ගමන් කර උ න්දන ්රාම නිලධාරි වසදේම්හි කුඹුරු  ාදේේ නැදේගනහිර මායිම 

ඔස්දේස් කැප්ත පිිගල මල්ලවපිි  මාර්ග  දේජ්දන  කරමින් ව ඹ ඊසාන දේදසට ගමන් කර දේකෝවාන ්රාම 

නිලධාරි වසදේමහි දකුණ හා බටහිර මායිම ඔස්දේස් ගමන් කර බඩගමුව රක්ෂිතදේේ නැදේගනහිර මායිම 

ඔස්දේස් අදේපපුස්ස - ත්රිකුණාමල  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් නැවත ෙම රක්ෂිතදේේ 

නැදේගනහිර මායිම ඔස්දේස ් උතුරු දේදසට ගමන්කර කහටපිි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද 

ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් මුත්දේතුගල - හිරපිි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන 

දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් උතුරු දේදසට ගමන් කර මරළුවාව හා බමුණු දේගදර 

්රාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම ඔස්දේස් නිරිත දේදසට ගමන් කර වැව රවුම කුඩා ගල්ගමුව මාර්ගදේේ 

මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් දකුණු දේදසට ගමන් කර 

ආරක්ෂක විදයාල  ඉදිරිපස මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

ඔස්දේස ්බටහිර දේදසට ගමන් කර සුන්දරාදේපාල රක්ෂිතදේේ උතුරු මායිම හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම 

මායිම දිදේේ ඊසාන දේදසට ගමන් කර තිත්තවැල්ල දේගෝනගම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් 

සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ නිරිත දේදසට ගමන් කර හමුවන .... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් 

ව ඹ හා බටහිර දේදසට ගමන්කර  වැව මාර්ග  හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

ඔස්දේස ් උතුරු දේදසට ගමන් කර  හමුවන රත්කරේව ්රාම නිලධාරි වසදේම් පිහිි කුඹූරු  ාදේේ දකුණු  හා 

බටහිර මායිම ඔස්දේස් ගමන් කර දේහ්න් ා  ගල්කන්ද සි ඹලාගමුව  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  



කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන බල ප්රදේශය  018 -0131     211   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  - ව ඹ පළාත් කාර් ාල  

 
 
 

කරමින් වැලගදේන් මාස්දේපාත මාර්ග  දේජ්දන  කරමින් ඊසාන දේදසට ගමන් කර හමුවන කුඹූරු  ාදේේ 

නැදේගනහිර මායිම ඔස්දේස ් ගමන් කර මාස්දේපාත තිස්නම්දේපාල මාර්ග  දේජ්දන  කරමින් හමුවන .... 

මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ ගමන් කර මගුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද,  

බටහිෙට : 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව (කුරුණෑගල ප්රාදේශය   සභා සීමාව) 

දිදේේ උතුරු දේදසට ගමන් කර හමුවන ආරම්භක ලක්ෂ දක්වා වූ ප්රදේශය . 
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අඩු නාගරික කලාපය : 3.ii 

උතුෙට : 

මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව හා දේහට්ිදේගදර ්රාම නිලධාරි වසදේමහි උතුරු මායිම දේජ්දන  වන ලක්ෂ රීන් 

ආරම්භ ී නැගදේනහිර හා ඊසාන දේදසට ගමන්කර හමුවන .... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  වන 

ලක්ෂ ක් දක්වාද,  

නැරගනහිෙට : 

අවසන් වරට  සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් දකුණු  දේදසට ගමන් කර 

..... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් නැදේගනහිර 

දේදසට ගමන්කර හමුවන .... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ නිරිත දේදසට ගමන් කර හමුවන  කුඹූරු ාදේේ 

උතුරු මායිම දිදේේ සහ කුඹුරු  ා  දේජ්දන  කරමින්   ගිණිදේකාණ නැදේගනහිර දකුණු දේදසට ගමන් කර 

නැවත ගිණිදේකාණ හා නැදේගනහිර  දේදසට ගමන් කර පැල්ලන්දේදණි  දික්වැහැර මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට අර්ධ නාගරික කලාපදේේ බටහිර මායිම ඔස්දේස් දකුනු දියානුගතව ගමන්කර 

වලාකුළුවල්දේපාල මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හා මල්පිි  ජ මාවත රත්ගල්ල මාර්ග  දේජ්දන  වන ලක්ෂ  

දක්වාද  

දකුණට  

ෙතැන් සිට අර්ධ නාගරක කලාපදේේ බටහිර මායිදේම් මල්පිි  ජ  මාවත රත්ගල්ල මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

දිදේේ මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරන  ලක්ෂ ක් දක්වාද  

බටහිෙට : 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට මඟුරු ඔ  (ප්රාදේශය   සභා සීමාව) මධය දේර්ඛාව දිදේේ උතුරු 

දේදසට ගමන් කර ආරම්භක ලක්ෂ  දක්වා වූ ප්රදේශය .   
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අඩු නාගරික කලාප 03.iii 

උතුෙට : 

මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව හා  අර්ධ නාගරික කලාපදේේ දකුණු මයිම හමුවන ලක්ෂ රීන් ආරම්භ වි ෙම මායිම 

ඔස්දේස් ඊසාන නැදේගනහිර දියානුගතව ගමන් කර ප්රාදේශය   සභා මායිම  හමුවන දේතක්ද,  

නැරගනහිෙට : 

ෙතැන් සිට ප්රාදේශය   සභා සීමාව ඔස්දේස් දකුණු දේදසට ගමන්කර වල්දේපාල කන්ද උඩදේකාළණි  මාර්ගදේේ 

මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද,  

දකුණට : 

ෙතැන් සිට ෙම මර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් බටහිර හා නිරිත දියානුගතව ගමන් කර පිීනකඩ - කුපිි  

මාර්ගදේේ මධය  දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස ්නිරිත දියානුගතව 

ගමන් කර ඉදුල්දේගාඩ කන්ද ්රාම නිලධාරි වසදේම් දකුණු මායිම ඔස්දේස් බටහිර හා ව ඹ දියානුගතව ගමන් 

කර මල්ලවපිි  - කුපිි   මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් දේේරවැල්ල ්රාම නිලධාරි වසදේම් 

දකුණු  මායිම ඔස්දේස් බටහිර දියානුගතව ගමන් කර දේබෝගමුව ්රාම නිලධාරි වසදේම් නැදේගනහි මායිම 

හමුවන දේතක්ද, ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔස්දේස් .......... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් දකුණු 

දියානුගතව ගමන් කර කුපිි  - දම්දේබාක්ක මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් .... මාර්ගදේේ මධය 

දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ග  ඔස්දේස ්දකුණු දියානුගතව ගමන් කර ඉහළ තලංපිි  ්රාම 

නිලධාරි වසදේම් බටහිර මා ම දේජ්දන  කරමින් බටහිර දේදසට ගමන් කර වත්දේත් දේගදර ්රාම නිලධාරි 

වසදේම් බටහිර මා ම දේජ්දන  කරමින් දේකාහිල දේගදර කුුනම්බුව මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද 

ෙතැන් සිට ෙම මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින්  හමුවන කුඹූරු  ාදේේ උතුරු මායිම ඔස්දේස් ගමන් කර  

හුළුගම උඩුවපිි  මහගම හරහා අත්තනපිි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද , ෙතැන් සිට ෙම 

මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් උතුර  දියානුගතව ගමන් කර... කුඹුරු  ාදේේ උතුරු මායිම ඔස්දේස් ව ඹ 

දියානුගතව ගමන් කර දංගස්පිි  කර්මාන්තපුර ට අ ත් ූමමිදේ හි නැදේගනහි මායිම හමුවන දේතක්ද 

ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔස්දේස්  නිරිත දියානුගතව ගමන් කර නැවතත් ෙම ූමමිදේේ දකුණු මායිම ඔස්දේස් ව ඹ 

දේදසට ගමන් කර මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද,  

බටහිෙ : 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද  ලක්ෂදේේ සිට මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ( ප්රාදේශය   සභා සිමාව) 

ව ඹ දියානුගතව ගමන් කර ආරම්භක ලක්ෂ  දක්වාවූ ප්රදේශය .  
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කලාප  - 04 පර්යන්ත නාගරික කලාපය 

පර්යන්ත කලාප 4.i   (මාස්රපාත) 

උතුරට හා නැදේගනහිරට :  

මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව හා අඩුව නාගරික කලාප 18හි දකුණු මායිම හමුවන ලක්ෂදේ න් ආරම්භ කර ෙරී 

මායිම ඔස්දේස් ගිණිදේකාණ දේදසට ගමන් කර අර්ධ නාගරික කලාපදේේ උතුරු මායිදේම් ආරම්භක ලක්ෂ  

දක්වාද  

දකුණට : 

අර්ධ නාගරික කලාපදේේ ආරම්භක ලක්ෂදේේ සිට ෙම කලාපදේේ බටහිර  මායිම ඔස්දේස් බටහිර හා  

ගිණිදේකාණ දේදසට ගමන් කර අඩුව නාගරික කලාප  10හි  නැදේගනහිර මායිම ඔස්දේස් ව ඹ හා උතුරු දේදසට 

ගමන් කර මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද  

බටහිෙ : 

මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව (ප්රාදේශය   සභා සීමාව) ඔස්දේස් උතුරු දියානුගතව ගමන් කර හමුවන ආරම්භක 

ලක්ෂ  දක්වාවූ ප්රදේශය .  
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පර්යන්ත කලාප : 4.ii (වැල්ලව ) 

උතුෙට :  

... මර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හා උතුරු දිග දුම්රි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාදේේ සිට මිටර් 811ක් බටහිර දේදසින් වූ 

ලක්ෂ රීන් ආරම්භ ී ෙම මර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔසද්ේස් උතුරු දිග දුම්රි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  

කරමින් හමුවන ......... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් නැදේගනහිර හා ඊසානු දියානුගතව ගමන් කර 

මුත්දේතට්ුගල හිරිපිි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් හමුවන ...... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව 

ඔස්දේස් නැදේගනහිර හා ඊසාන දියානුගතව ගමන් කර හමුවන ලක්ෂ ක් දක්වා ද  

නැරගනහිෙට :  

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට ගිණිදේකාණ හා දකුණු දියානුගතව ගමන් කර මුත්දේත්ට්ුගල 

හිරිපිි  මාධය දේර්ඛාව හා බඩගමුව වැල්ලව මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන ලක්ෂදේේ සිට මිටර් 975ක් 

බඩගමුව වැල්ලව මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ නැදේගනහිර  දේදසට ගි විට හමුවන ලක්ෂ ක් දක්වාද 

ෙතැන් සිට ෙම ෙරී මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දේජ්දන  කරමින් නිරිත දේදසට ගමන් කර ඉහල හදිරවලාන 

්රාම නිලධාරි වසදේම් කුඹූරු  ාදේේ උතුරු මායිම හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මායිම ඔස්දේස් නිරිත දේදසට 

ගමන් කර තුරුලි ලම හදිරවලාන මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද  

 

දකුණට : 

 

අවසන්වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට ෙකී මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් බටහිර දේදසට ගමන් කර 

මුත්දේතට්ුගල හිරිපිි  මාර්ග  දේජ්දන  කරමින් ෙරී මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාවට මිටර් 351ක් දුරින් 

බටහිරින්  වු ලක්ෂ ක් දක්වාද  

 

බටහිරට : 

 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට මුත්දේතට්ුගල හිරිපිි  මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාවට මිටර් 

351ක් සමාන්තරව උතුරු දේදසට ගමන් කර හමුවන ආරම්භක ලක්ෂ  දක්වාවූ  ප්රදේශය  
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පර්යන්ත කලාප : 4.iii (කිරිවවුල) 

උතුෙට  :  

අඩුව නාගරික කලාප 18 හි දකුණු  මායිම 

 

නැරගනහිෙට :  

දැදුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව (ප්රාදේශය   සභා සීමාව) 

 

දකුණ :  

ප්රාදේශය   සභා සීමාව 

 

බටහිෙට :  

අඩුව නාගරික කලාප 18 හි දකුණු මායිම  
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පර්යන්ත කලාප 4. iv ( මතව) 

උතුෙට :  

.... මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දිදේේ ඊසාන දේදසට ගමන් කර හමුවන ...... කුන  මායිම ඔස්දේස් ගිණිදේකාණ 

දේදසට ගමන් කර  හමුවන .......මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව දක්වාද  

නැරගනහිෙට : 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද   ලක්ෂදේේ සිට නිරිත දේදසට ගමන් කර දම්දේබාක්ක කුපිි  මාර්ගදේේ 

මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මධය දේර්ඛාව දිදේේ බටහිර දේදසට ගමන් කර හමුවන .... 

මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද ෙතැන් සිට ෙම මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් දකුණු දියානුගතව 

ගමන් කර වත්දේත් දේගදර ්රාම නිලධාරි වසදේම් කුඹූරු  ාදේේ පිහිි ඇදේලහි මධය දේර්ඛාව හමුවන දේතක්ද, 

දකුණට  : 

ෙතැන්  සිට ෙම ඇළ මාර්ගදේේ මධය දේර්ඛාව ඔස්දේස් ..... මාර්ග  හමුවන දේතක්ද නැවත ෙම මාර්ගදේේ මධය 

දේර්ඛාව දිදේේ ව ඹ දේදසට ගමන් කර ෙරී කුඹූරු  ාදේේ උතුරු මායිම හමුවන දේතක්ද ෙම කුඹුරු  ාදේේ 

උතුරු මායිම ඔස්දේස් නිරිත දේදසට ගමන් කර  හමුවන ලක්ෂ ක් දක්වාද 

බටහිෙට : 

අවසන් වරට සඳහන් කරන ලද ලක්ෂදේේ සිට ෙරී කුඹූරු  ාදේේ නැදේගනහිර මායිම ඔස්දේස් ව ඹ උතුර හා 

ඊසානු දියානුගතතව ගමන් කර දම්දේබාක්ක කුපිි  මාර්ග  දේජ්දන  කරමින් ආරම්භක ලක්ෂ  දක්වා වූ 

ප්රදේශය .  
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කලාප   අංක 5 

බාහිෙ අඩු ඝනත්ව කලාප - 01 
 

උතුෙ හා නැරගනහිෙට : 

ප්රාදේශය   සභා සීමාව 

දකුණට : 

අඩුව නාගරික කලාප 18 හි දකුණු මා ම  

බටහිෙට : 

ප්රාදේශය   සභා සීමාව (මඟුරු ඔ  මධය දේර්ඛාව) 

 

බාහිෙ අඩු ඝනත්ව කලාප - 02 

උතුෙට : 

අඩුව ඝනත්ව කලාප තුදේනහි (13) දකුණු මායිම  

නැරගනහිෙට : 

ප්රාදේශය   සභා සීමාව 

දකුණට : 

ව ඹ පළාත් මායිම 

බටහිෙට :  

ප්රාදේශය   සභා සීමාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


