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බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ද ොරටුව සංවර්ධන සැලැස්  - (2019-2030)  

පළමු වන වෙළුම  
 
නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව - 2019 

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වමම ප්රකාශනය නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් වකවර්. වමම ප්රකාශනය 
සම්ූර්ණවයන්ම ව ෝ වකාටසක් ප්රකාශනය අයිතිකරුවේ ූර්ෙ අනුමැතිවයන් ව ාරෙ ප්රතිප්රකාශනය කිරීම, විකිණීම, වෙදා 

 ැරීම, ලිඛිත අවසරයකින් ව ාරෙ පිටපත් කිරීම ව ෝ නවීන  ාක්ෂණික ක්රම  ර ා  ැටිග  කිරීම ව ෝ වෙදා  ැරීම ව ෝ 
වෙළද අරමුණක් සඳ ා වයාදා ගැනීම සිදු වනාකළ යුතුය. 

ප්රකාශනය  

නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය- ශ්රී ලංකාව  

6 ෙන  ා 7 ෙන ම ල " මසත්සිරිපාය ", ෙත් රමුල්ල, ශ්රී ලංකා 
 
වෙබ් අඩවිය - www.uda.gov.lk  
ඊ වම්ල් - info @ uda.gov .lk  

දුරකථන අංකය - +94112873637 
 
ප්රකාශනය - 2018, වදසැම්ෙර් 
 
වමාරටුෙ සංෙර්ධන සැලැස්ම 2018-2030 ප්රධාන ෙශවයන් වකාටස් වදකකින් සමන්වි  ෙන අ ර පලමු වෙළුම  ා වදෙැනි 
වෙළුම ෙශවයන් ප්රකාශයට පත් වකවර්. එහි පලමු වෙළුම අනු වකාටස් වදකකින් යුක්  ෙන අ ර එය වකාටස i  ා වකාටස ii 
ෙශවයන් නම් කර ප්රකාශයට පත් කර ඇ . වමහි එන පළමු වෙළුවම් වකාටස i හි සංෙර්ධන සැලැස්වමහි  ැදින්වීම, පසුබිම 
අධයයනය, සංෙර්ධන සැලැස්මක අෙශය ාෙය පිළිෙඳෙ පැ ැදිලි කරන අ ර වකාටස ii මගින් සංෙර්ධන සැලැස්වම් දැක්ම, 
අරමුණු  ා පරමාර්ථ, සංකල්පි  සැලැස්ම, සංෙර්ධන උපායමාර්ග අන් ර්ග  වකාට ඇ . එවමන්ම සංෙර්ධන සැලැස්වම් 

වදෙැනි වෙළුම වෙනම ප්රකාශනයක් වලස සකස් කර ඇති අ ර එහි 2019-2030 කාල සීමාෙ සඳ ා ෙල පැෙැත්වෙන ඉඩම්  ා 
වගාඩනැගිලි සංෙර්ධනය කිරීවම් වරගුලාසි  ා වපාදු වරගුලාසි ඇතුලත් වකාට ඇ .  

වමාරටුෙ සංෙර්ධන සැලැස්ම 2018-2030 නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිවේ ෙස්නාහිර පළාත් අංශය  ා පර්වේෂණ  ා සංෙර්ධන 
අංශය මගින් සකස් කර ඇති අ ර ඒ සඳ ා නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිවේ විවිධ අංශයන්වේ  ා සම්පත් දායකයන්වේ 

උපවදස්  ා මඟ වපන්වීම වපර දැරි කර වගන සිදු කර ඇ . 

 

මූලික අධීක්ෂණය  

ආචාර්යය ජගත් මුණසිං  සභොපති - නා.සං. අ, ඉංජිවන්රු එස්. එස්. පී. රත්නායක අධයක්ෂ ජනරොල් - නා.සං. අධි, නගර 

සැලසුම් ශිල්පී වක්.ඒ .ඩී . චන්රදාස අතිදර්ක අධයක්ෂක ජනරොල් - නා.සං. අධි, ඩී . එම් . බී රණතංග නිමයෝජ්ය අධයක්ෂ 
ජ්නරොල් - නා.සං. අධි, නගර සැලසුම් ශිල්පී ජනක් රණවීර අධයක්ෂ (බස්නොහිර පළොත් අංශය සහ පර්දේෂණ හො සංවර්ධන 

අංශය) - නා.සං. අධි, නගර සැලසුම් ශිල්පී ලලිත් විජය රත්සන අධයක්ෂ (සංවර්ධන සැලසුම් අංශය) - නා.සං. අධි. 

 
 
 
සැලසුම් කණ්ඩොය   
සැලසුම්  ශිල්පී දයානි ෆ්රැන්සිස් වමනවිය නිදයෝජය අධයක්ෂ (සැලසුම්) (ෙස්නාහිර පළාත් අංශය) - නා.සං. අධි, බී. එල්ප. 
රංජිත් ම  ා සහකොර අධයක්ෂ (ෙස්නාහිර පළාත් අංශය)- නා.සං. අධි, පී. ඩී. සී. ජයමාලි ජයෙර්ධන ම ත්මිය සැලසුම් 
සහකොර (ෙස්නාහිර පළාත් අංශය)- නා.සං. අධි, ශානිකා සුමනපාල ම ත්මිය සහකොර සැලසුම් නිළධොරී (ෙස්නාහිර පළාත් 
අංශය)- නා.සං. අධි, වමානාලි රූපසිං  වමනවිය සහකොර සැලසුම් නිලධොරී (ෙස්නාහිර පළාත් අංශය)- නා.සං. අධි  
 
සහොය කණ්ඩොයම්  
පරිසර භූ දර්ශන අංශය - නා.සං. අධි  
භූ වගෝලීය  ා ව ාරතුරු පද්ධති අංශය - නා.සං. අධි 
පර්වේෂණ  ා සංෙර්ධන අංශය - නා.සං. අධි 
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   i 

ප්රණොමය 

මමාරටුව මහ නගර සභා ප්රමේශය ආවරණය වන පරිදි 2019 - 2030 කාල වකවානුව සඳහා සකස ්

මකමරන මමම සංවර්ධන සැලැස්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ බස්නාහිර පළාත්ස අංශය සහ 

පර්මේෂණ හා  සංවර්ධන ඒකකය ප්රධාන මකාට ප්රමේශමේ සංවර්ධන කටයුතවල නියුත ියලු 

පර්ශවකරුවන්මේ සම්බන්ීකරණමයන් පිළිමයළ කර ඇත. 

ප්රධාන ෙශවයන් වමම කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම සඳ ා ගරු මහානගර  ා ෙසන්ාහිර සංෙර්ධන අමා ය 

පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාවේ නායකත්ෙයත් ස වයෝගයත් ඉ ා අගය වකාට සලකන්වනමු. 

එවමන්ම මහා නගර  ා ෙස්නාහිර සංෙර්ධන අමාතාංශමේ ගරු වල්කම් ප්රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලය ෙටිනා 

කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් වමම කාර්යය සඳ ා උනන්දුෙක් දක්ෙමින් ස වයෝගය දක්ෙන ලදී. එවමන්ම 

වමාරටුෙ ම  නගර සභාවේ ගරු නගරාධිපතිතමා ප්රමුඛ සමසත් කාර්යය මණ්ඩලයටද වම් වෙනුවෙන් 

දැක් වූ ස වයෝගයට අපවේ විවශ්ෂ ස්ූතිය පළ කරන්වනමු. 

 ෙද රාජය  ා පුද්ගලික අංශය නිවයෝජනය කරමින් විවිධ පාර්ශෙකරුෙන් වම් සඳ ා දායකත්ෙය ලො 

දුන් අ ර ඔවූන්වේ අද ස් වයෝජනා  ා නිර්වද්ශ මමම සංවර්ධන සැලැසම් පිළිමයළ කිරීමම්දී මනා 

පිටුවහලක් විය. එවමන්ම ප්රවද්ශවේ ජීෙත් ෙන සාමානය ම  ජන ාෙද, ලො දුන් විවිධ ව ාරතුරු, අද ස ්

 ා වයෝජනාද, වමම සංෙර්ධන සැලැස්ම සඳ ා විශාල දායකත්ෙයක් සැපයු අ ර පර්ශෙකරුෙන්වේ 

රැස්වීම්, ෙැඩමුළු  ා ෙැඩසට න් සඳ ා ස භාගී වෙමින් දැක්වූ දායකත්ෙය ඉ ා අගය වකාට සළකමි. 

වමම සංෙර්ධන සැලැස්ම පිළිවයළ කිරීවම් ක්රියාදාමවේ ආරම්භවේ සිට අෙසානය දක්ො වසෙනැල්ලක් 

වමන් පසුපසින් සිටිමින්, මනා මාර්වගෝපවද්ශකත්ෙයක්  ා නායකත්ෙයක් සපයමින්, නෙ  ාක්ෂණික 

ක්රම උපවයෝගී වකාට වගන නෙ මුහුණුෙරකින් වමම සැලැස්ම ඉදිරිපත් කිරීම සඳ ා ඇප කැප වූ නාගරික 

සංෙර්ධන අධිකාරිවේ ගරු සභාපති ආචාර්යය ජගත් මුණසිං  මැතිතුමා  ට අපවේ විවශ්ෂ ස්ූතිය පළ 

කර සිටින්වනමු. එවමන්ම අධයක්ෂ ජනරාල් ඉංජිවන්රු එස්. එස්. පී රත්නායක මැතිතුමා, අතිවර්ක 

අධයක්ෂ ජනරාල්, නිවයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්), සියලුම අධයක්ෂෙරුන්, නිවයෝජය 

අධයක්ෂෙරුන් ප්රමුඛ සමසත් සැලසුම් කාර්යය මණ්ඩලය  ා වසසු කාර්යය මණ්ඩලය වමම සැලැස්ම 

සාර්ථකෙ නිම කිරීම සඳ ා දැක් වූ ස වයෝගයට  ද පිරි ස්ූතිය පළ කර සිටින්වනමු.   

එවමන්ම වමම කාර්යය සඳ ා නිරන් රවයන් මාර්වගෝපවද්ශකත්ෙයක් සැපයු ෙස්නාහිර පළාත් අංශය, 

සංෙර්ධන සැලසුම් අංශය, පර්වේෂණ  ා සංෙර්ධන ඒකකය, භූ වගෝලීය  ා ව ාරතුරු පද්ධති අංශය, 

ෙලාත්මක අංශය, පාරිසරික  ා භූ දර්ශන අංශය, ෙයාපෘති කළමනාකරණ අංශය, නාගරික පුනර්ජීෙන 

අංශයද ඇතළු සහමයෝගය දැක්වූ ියලුම අංශ මවතද අපමේ මගෞරවපුර්වක ස්ූතිය හිමි විය යුත ය. 

එමස්ම වමම සංෙර්ධන සැලැස්ම සාර්ථකෙ නිම කිරීවම් කාර්යය සඳ ා නන් අයුරින් ස වයෝගය දක්ෙන 

ලද සියලුම පාර්ශෙකරුෙන්ට  ද පිරි ප්රණාමය පළ කර සිටින්වනමු. 

 

 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

ii 

 

ගරු අමොත්යතුමොමේ පණිවිඩය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවා වසර හතළිහක් සම්ූර්ණ වීම හා 

මමාරටුව මහ නගර සභා ප්රමේශය සඳහා සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස ්කර 

ප්රකාශයට පත්ස කිරීමත්ස යන කරුණු මුල්ප කර මගන ආදර්ශවත්ස නාගරික 

සංවර්ධනයක් උමදසා කැප වූ අධිකාරිමේ නිළධාරීන් ඇතළු සමස්ත 

මස්වක මඩුල්පලට මාමේ හද පිරි සුභාශිංසන මම් මමාමහාමත්ස එක් කිරීමට 

භාගක් ලැබීමි. 

රමේ සමාජ, ආර්ික, මේශපාලනික, සංස්කෘතික වුහය තළ  විධිමත්ස 

නාගරීකරණයක් ස්ථාපිත කිරීම අභිමයෝගයකි. විවිධ රජයන් බලයට පත්ස 

වීමම්දී ජාතික ප්රතිපත්සතියකින් බැහැරව රටට මනාගැලමපන නාගරික සංවර්ධන සැලසුම් ක්රියාත්සමක වීම 

තළ විවිධ වූ නාගරික අර්ුද නිර්මාණය වී තිමේ. අමේ මේශීය අනනතාවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් , රටට 

ගැලමපන සුහුරු නාගරික පේධතියක් නිර්මාණය කර ගත යුත ය. ජන ජීවිත අඩාල වන, හරිත පරිසරය 

විනාශ වන, ජනතා මුදල්ප අධි  වියදම්කාරී ප්රතිලාභ  මනාලැමබන, අවිධිමත්ස සංවර්ධන වාපෘති  ිදු කිරීම 

නවතාලිය යුත ය. ඒ අනුව සැලසුම් සහගතව වාපෘති හඳුනා ගනිමින් ප්රමේශමේ ආර්ිකයට ප්රතිලාභ 

ලැමබන අයුරින් හා මහජනතාවමේ යහපත මමන්ම ප්රමේශමේ විධිමත්ස සංවර්ධනයක් උමදසා කටයුත කල 

යුතය. 

ප්රමේශමේ පවතින ගැටළු හා මහජනතාවමේ ගැටළු හඳුනා ගනිමින්, එහි ප්රමුඛතාවය පදනම් කර ගනිමින් 

විසදුම් ලබා දීම සඳහා අවශ ක්රියාමාර්ග ගැනීම ිදු කල යුතය. මම් සඳහා ප්රමේශයට අදාලව සංවර්ධන 

සැලැස්මක අවශතාවය ඉතා වැදගත්ස මේ. සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් ප්රමේශමේ ියලුම මභෞතික, 

ආර්ික, සමාජයීය හා පාරිසරික සාධක විශ්මල්පෂණය කිරීම මගින් යම් යම් නිගමන වලට එළමෙන අතර 

ඒ සඳහා තාර්කික විසදුම් ලබා දීමට හැකියාව ඇත. 

ඒ අනුව මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතාංශමේ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින්  

මමාරටුව බල ප්රමේශය සඳහා සංමශෝධිත සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කර මම් ආකාරමයන් 

නීතානුකූලව ප්රකාශයට පත්ස කිරීම ඉතා අගය මකාට සලකමි. එමමන්ම මමමගින් විධිමත්ස නාගරික 

සංවර්ධනයක් ිදු කරමින් ප්රමේශය සැලසුම් සහගත ප්රමේශයක් බවට පත්ස කිරීමටත්ස, එම සැලැස්මම් 

අරමුණු සාර්ථකව ලඟා කර ගැනීමට හැකියාව හා ධධර්යය මනාමඳව ලැමේවායි ප්රාර්ථනා කරමි. 

 

පොඨලී චම්පික රණවක 
ගරු මහොනගර හො බස්නොහිර සංවර්ධන අමොත්ය 
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iii 

 

 ගරු නගරොධිපතිතුමොමේ පණිවිඩය 

 
   

 

 

 

 

 

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතාංශමේ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් මමාරටුව මහ 

නගර සභා බල ප්රමේශය සඳහා සංමශෝධිත සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස ් කර මම් ආකාරමයන් 

නීතානුකූලව ප්රකාශයට පත්ස කිරීම පිලිබඳව ප්රථමමයන් මමේ හද පිරි ස්ූතිය පිරි නමමි. 

ප්රමේශමේ පවතින ගැටළු හා අවශතාවයන් හඳුනා ගනිමින් ප්රමේශමේ මහජනතාවමේ මමන්ම රමේම 

ජනතාවමේ සුබ ිේධිය සඳහා මමවැනි සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස ්කිරීම විධිමත්ස සංවර්ධනයක් සඳහා 

ඉතාමත්ස මයෝග මේ.  අපමේ අදහස ් මමන්ම ප්රමේශමේ මස්වමේ මයමදන රාජ  හා රාජ මනාවන 

ආයතන කාර්යයමණ්ඩලය, ප්රමේශවාසීන් හා සංවර්ධන ආමයෝජකයින් යනාදී විවිධ අංශ නිමයෝජනය වන 

පරිදි පාර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් මමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම අගය කල යුතය. 

ප්රමේශමේ සංවර්ධනය විධිමත්ස කරමින්, මහජනතාවමේ සුබ ිේධිය සඳහා මමම සංවර්ධන සැලැස්ම 

විධිමත්ස මලස ක්රියාත්සමක කිරීමට අවශ ශක්තිය මනාමදව ලැමේවායි ප්රාර්ථනා කරමි. 

 

 

සමන්ලොල් ප්රනොන්ු 
ගරු නගරොධිපති,  
මමොරටුව මහ නගර සභොව 
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පුර්විකොව 

1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත්ස 3(1) සහ (2) යන වගන්තිමේ බලතල ප්රකාර යම් 

ප්රමේශයක් නාගරික සංවර්ධන බල ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත්ස කිරීමට නාගරික සංවර්ධනය පිළිබද විෂයභාර 

අමාතවරයා හට බලතල පැවරී ඇති අතර ඒ අනුව 1979 මාර්ත මස 07 දිනැති අංක 26/8 දරණ අති විමශ්ෂ ගැසේ 

නිමේදනය මගින් නාගරික සංවර්ධනය පිළිබද විෂයභාර අමාතවරයා විින් මමාරටුව බල ප්රමේශය, නාගරික 

සංවර්ධන බල ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත්ස මකාට ඇත. 

මමාරටුව මහ නගර සභා බල ප්රමේශය සඳහා  2019 – 2030 කාල පරිච්මේදය ආවරණය වන පරිදි මකමරන මමම 

සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රමේශමේ ජනතාවට තිරසාර සංවර්ධනයක් ලඟා කර දීමම්  අරමුණින් පිළිමයළ කර ඇති අතර 

2018 දක්වා කාලය මතක් ප්රමේශය ආශ්රිතව වූ මතාරතරු මම් සඳහා  උපමයෝගී කර ගන්නා ලදී. 

මමම සංවර්ධන සැලැස්ම පළමුවන හා මදවන මවළුම මලස ග්රන්ථ මදකකින් යුක්ත වන අතර පළමුවන මවළුම 

පළමු මකාටස හා මදවන මකාටස මලස මකාටස් මදකකින් සමන්විත මේ. එහි පළමුවන මකාටස පරිච්මේද 

තනකින් පැහැදිලි කර ඇති අතර එහි පළමු වන පරිච්මේදය මගින් මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්මම් විෂය පථය, 

සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිමයළ කිරීම සඳහා දායකත්සවය ලබා මදන ලද පාර්ශ්වකරුවන් හා උපමේශන ආයතන හා 

සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිමයළ කිරීමම්දී අනුගමනය කරන ලද සැලසුම් පියවර පිළිබද විස්තර කර ඇත. 

මදවන පරිච්මේදය මගින් මමාරටුව ප්රමේශමේ ඓතිහාික පසුබිම හා මභෞතික, ආර්ික, පාරිසරික හා සමාජයීය 

අංශ යටමත්ස සැලසුම් හා තත්සත්සව සන්දර්භය පිලිබදව දීර්ඝ මලස විග්රහ කර ඇති අතර මමාරටුව ප්රමේශය සත ජාතික 

හා කලාීකරණ සබඳතා, ූර්ව සැලසුම් ප්රයත්සන හා එහි වැදගත්සකම පිලිබදව මමන්ම මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 

සකස් කල යුත සැලසුම් සීමාව නිර්ණය කිරීමද මමහිදී සාකච්ජා මකාට ඇත. 

ප්රාථමික හා ේවිතීයික දත්සත විශ්මල්පෂණය තලින් හඳුනාගත්ස ගැටළු විශ්මල්පෂණය කිරීම මගින් මමාරටුව සැලසුම් 

ප්රමේශය සඳහා සංවර්ධන සැලැස්මක් පිළිමයළ කිරීමම් අවශතාවය පිලිබදව මතවන පරිච්මේදමේදී  දීර්ඝ වශමයන් 

සාකච්ජා කරනු ලබයි. 

සංවර්ධන සැලැස්මම් මදවන මකාටස ිේවන පරිච්මේදමයන් ආරම්භ වන අතර සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් 

අමේක්ිත දැක්ම එම දැක්ම සාක්ෂාත්ස කර ගැනීම සඳහා වන අරමුණු හා ඊට අදාළ පරමාර්ථද මමහිදී දීර්ඝ වශමයන් 

සාකච්ජාවට භාජනය මේ. 

මමාරටුව සැලසුම් බල ප්රමේශය තළ හඳුනා ගන්නා ලද ශක්තීන්, දුර්වලතා, සංවර්ධන අවස්ථා හා තර්ජන පස් වන 

පරිච්මේදය මගින් සවිස්තරාත්සමක මලස විශ්මල්පෂණය කර ඇත. 

මමම සැලැස්මම් දීර්ඝකාලීන අරමුණු ඔස්මස් දැක්ම ලඟා කර ගැනීමට හා අමේක්ිත අනාගත සංවර්ධනය ලගා කර 

ගැනීමට ඉඩ ප්රස්ථාව විවර කර ගන්නා ආකාරය පිළිබදව හය වන පරිච්මේදය යටමත්ස පැහැදිලි කරනු ලබයි. එහිදී 

2019-2030 කාල පර්ච්මේදය සඳහා  හඳුනා ගන්නා ලද සංවර්ධන උපක්රම හරහා මයෝජිත භූමි පරිහරණ සැලැස්ම 

සම්බන්ධව සාකච්ජා කරන අතර අමේක්ිත අරමුණු කරා යාම පිණිස සමාජයීය  හා මභෞතික අපරවුහ පහසුකම් 

සංවර්ධන උපක්රම, ආර්ික සංවර්ධන උපක්රම හා තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම හා එකී උපායමාර්ගික සැලසුම් 

ක්රියාත්සමක කිරීම සඳහා මයෝජිත සංවර්ධන වාපෘති පිළිබදවද දීර්ඝ වශයන් විස්තර කරනු ලබයි. 

මදවන මවළුමමහි පළමු පරිච්මේදය මගින් සංවර්ධන සැලැස්ම තලින් හඳුනා ගන්න ලද කලාප හා ඒවාමේ මායිම් 

එක් එක් කලාපයන්ට අනන වූ මරගුලාි පිළිබඳව පැහැදිලි කරන අතර මදවන පරිච්මේදමේ "සැලසුම් හා 

මගාඩනැඟිලි මරගුලාි විස්තරාත්සමකව දක්වා ඇති අතර, එමගින් ඉහත කලාපයන්ී ඉඩම් හා මගාඩනැඟිලි 

සංවර්ධනයන් සඳහා බල  පැවැත්සමවන මරගුලාි හදුන්වාදීමක් ිදු මකාට ඇත. 
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පටුන            ිටුව 

 
 
ගරු අමාතතමාමේ පණිවුඩය  

ගරු නගරාධිපතිතමාමේ  පණිවුඩය  

ගරු අමාතතමාමේ අනුමැතිය  

ගැසේ නිමේදනය 

 
 

පරිච්මේදය 01 
සංවර්ධන කලොප හො කලොපීයකරණ මරගුලොසි 
 

1.1. හැඳින්වීම 

1.2. සංවර්ධන කලාප 

1.3. කලාප සංගුණකය  

1.4. මයෝජිත සංවර්ධන කලාප මරගුලාි  

1.5. සංවර්ධන කලාප සදහා මපාදු මරගුලාි   

                             

පරිච්මේදය 02 
සැලසුම්ප හො මගොඩනැගිලි මරගුලොසි 
 

2.1. හැඳින්වීම 

2.2. මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සම්බන්ධ මරගුලාි 

2.3. ඉඩම් අනුමබදුම් සම්බන්ධ මරගුලාි  

2.4. මගාඩනගිලි ඉඳිකිරීම සම්බන්ධ මරගුලාි  

2.5. අනුකූලතා සහතිකය ලබා ගැනීම සම්බන්ධ මරගුලාි  

2.6. භාවිතය මවනස් කිරීම සම්බන්ධ මරගුලාි  

2.7. මවනත්ස කරුණු  

 

අර්ථකථනයන්  

මකටි මයදුම්  

උපමල්පඛන  

I. උපමල්පඛන 1 (අ)  -  මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අයදුම්පත්රය 

II. උපමල්පඛන 1 (ආ)  - ඉඩම් අනුමබදුම් / ඒකාබේධ කිරීම් සඳහා අයදුම්පත්රය   

III. උපමල්පඛන 1 (ඇ) - මගාඩනැගිලි අයදුම්පත්රය 

IV. උපමල්පඛන 1 (ඈ) -  අනුකූලතා සහතිකය සඳහා වූ අයදුම්පත්රය 
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බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   2 

 

V. උපමල්පඛන 1 (ඉ) - භාවිතය මවනස් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත්රය 

VI. උපමල්පඛන 1 (ඊ) - බලපත්රයන්හි කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත්රය 

VII. උපමල්පඛන 2  - මන්වාික සඳහා වූ මගාඩනැගිලිවල ප්රවිෂ්ඨය 

VIII. උපමල්පඛන 3 - මන්වාික මනාවන මගාඩනැගිලිවල ප්රවිෂ්ඨය 

IX. උපමල්පඛන 4 - වන්දි ආවරණ ලිපිය 

X. උපමල්පඛන 5 - මපරසැරි ගාස්ත   

XI. උපමල්පඛන 6 (අ)  - කාමරවල අභන්තර ශුේධ මානයන් 

XII. උපමල්පඛන 6 (ආ) - නාන කාමර සහ වැිකිළි අතර ශුේධ මානයන් 

XIII. උපමල්පඛන 6 (ඈ) - සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පිළිබඳ ප්රමිතීන් 

XIV. උපමල්පඛන 7  - ස්වභාවික ආමලෝකය සහ වාතාශ්රය සඳහා නිර්බාධිත කවුළුවලින් ඉඩහල යුත 

ප්රමාණයන් 

XV. උපමල්පඛන 8 - තරේපුවල ශුේධ මානයන් 

XVI. උපමල්පඛන 9 - රථවාහන නවතා තබන මකාටු අතර කුළුමංවල පළල 

XVII. උපමල්පඛන 10 - රථවාහන නැවතම් පිළිබඳ අවශතාවය 

XVIII. උපමල්පඛන 11 -  මගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණය 

 

ිතියම් ලැයිස්තව  

වගු ලැයිස්තව  

රූපසටහන්  ලැයිස්තව  

ඇමුණුම් ලැයිස්තව  

I. ඇමුණුම 1 – විශ්මල්පෂණයන් 

II. ඇමුණුම 2  -  සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා 

III. ඇමුණුම 3  - TIA  ගමනාගමන ෙලපෑම්  ක්වසර්ු ොර් ාෙ  

IV. ඇමුණුම 4  - මධම පරිසර අධිකාරිය විින් නිකුත්ස කරන ලද අංක 1533/16 හා 

2008.01.25දින දරණ ගැසේ නිමේදනය  
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පරිච්මේදය 01 

සංවර්ධන කලොප හො කලොපීයකරණ මරගුලොසි 

 

1.1. හැඳීන්ීම 

 

2019 - 2030 කාල සීමාව සඳහා සකස් මකරන මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම  මගින් මයෝජිත දැක්ම , 

සැලැස්මම් අරමුණු හා මයෝජිත භූමි පරිහරණ සැලැස්මම් අරමුණු සාක්ෂාත්ස කර ගැනීමම් ක්රමමෝපායක් 

මලස සංවර්ධන  කලාප හා කලාීයකරණ මරගුලාි හදුන්වා මදනු ලබයි.  

 

මයෝජිත සැලැස්ම විධිමත්ස මලස ක්රියාවට නැංවීම මමම කලීයකරණය මගින් ිදු මේ. 1978 අංක 41 

දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනමත්ස 3(1) වගන්තිය යටමත්ස නාගරික සංවර්ධන ප්රමේශයක් මලස 

ප්රකාශයට පත්ස ඇති මමාරටුව මහ නගර සභා බල ප්රමේශමේ පරිපාලන සීමාවන් තල පිහිටි මුළු 

ප්රමේශයටම බල පැවැත්සමවන ආකාරයට මරගුලාි සකස් කරන ලදී. 

 

 

1.2. සංවර්ධන කලොප    

 

මයෝජිත මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් මරගුලාි ක්රියාත්සමක කිරීම සඳහා මමාරටුව බල ප්රමේශය 

කලාප 6 කට මබදා ඇති අතර එම කලාප පහත පරිදි දැක්විය හැක.  

 

1. අධි ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය.  

2. අඩු ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 

3. අධි ඝනත්සව හරිත මන්වාික කලාපය. 

4. අඩු ඝනත්සව  මන්වාික කලාපය 

5. දැව ආශ්රිත නිෂ්පාදන ප්රවර්ධන කලාපය 

6. මබාල්පමගාඩ ජලාභිමුඛ සංවර්ධන කලාපය 

 

 

 

 

 

 

 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   2 

 

 
 

ිතියම 1.1: වයෝජි  කලාපීකරණය සැලසුම  

 
මුලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   3 

 

1.3.කලොප  සංගුණකය   

පරිච්මේදය 1හි අනු අංක 1.2 සඳහන් කල කලාප 6හි  සදහා මයෝජිත ඝනත්සවය, කලාපයන්ට අමේණික 

ගති ලක්ෂණ වැඩි දියුණු කිරීම සදහා හා රැක ගැනීම සදහා කලාප සංගුණකය හදුන්වා මදනු ලබයි . 

 

1.3.1. කලොප සංගුණකය හැඳින්ීම  

කලාප සංගුණකය  නව සංකල්පපයක් මලින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පිළිමයළ කරනු ලබන 

සංවර්ධන සැලසුම් හරහා හඳුන්වා මදනු ලබයි. එය නව සැලසුම්කරණ ක්රියා පටිපාටිමයහි, එක් එක් 

සංවර්ධන කලාපයන්ට අදාලව පවත්සනා භුමි අවකාශීය ඝනත්සවය සහ මගාඩ නගන ලද භුමි ප්රමේශය 

ආශ්රමයන් අමේක්ිත සංවර්ධනය නියාමනය කිරීම සඳහා මයාදා ගනු ලබන එක් මමවලමක් මලස 

හඳුන්වා දිය හැක.එහිදී සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් මයෝජිත සංවර්ධන කලාපයන්හි පවත්සනා අපරවුහ 

පහසුකම් සහ සංවර්ධනය කල හැකි භුමි ප්රමාණය සැලකිල්පලට භාජනය කරමින් එක් එක් කලාපයන්ට 

මවන් මවන් වශමයන් කලාප සංගුණකය ගනනය කරනු ලැවබ්. තවදුරටත්ස කලාප සංගුණකය මගින් ගම 

වනුමේ, යම් ප්රමේශයක සංවර්ධන සැලසුම පිළිමයළ කරනු ලබන කාල පරාසය තලදී, සැලසුම ප්රමේශමේ 

උපරිම ඉිලුම් ධාරිතාවයට අනුව  අමේක්ෂා කරනු ලබන සංවර්ධනමයහි ප්රමාණයයි. කලාප සංගුණකය 

නිර්ණය කිරීමම්දී පහත සාධක මත පදනම්ව ගණනය කිරීම් ිදු කරනු ලැවබ්. 

1. ප්රමේශමේ පාරිසරික සහ සංස්කෘතික සංමේදීතාවය  

2. අමේක්ිත සංවර්ධනය කරා ළඟා වීම සඳහා පවත්සනා අපරවුහ පහසුකම්හි ධාරිතාවය (ප්රමේශන 

මාර්ග,ජාල සැපයුම, මතපිට ජලාපවහනය, මළඅපද්රව බැහැර කිරීම ආදිය) 

3. ප්රමේශමේ භූමගෝලීය තත්සවය හා ජනගහන ඝනත්සවය අනුකුලව එහි ඉසුලුම් ධාරිතාවය 

1.3.2. කලොප සංගුණකය ගණනය  කිරීමම්ප ක්රියොවලිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මයෝජිත් සංවර්ධන ක්රමමේදය හඳුනො ගැනීම (සංවර්ධන සැලැස්මමහි දැක්ම හා පරමාර්ථ වලට අනුකුලව) 

සංවර්ධන සීමො හඳුනො ගැනීම (සැලසුම් ප්රමේශමයහි සංමේදී ප්රමේශ, විභාවතා, ඉිලුම් ධාරිතාවය ආදී වූ 
විශ්මල්පෂණයන් තලින්) 

 

භුමි අවකොශීය ඉල්ුම (පුමරෝකථන ජනගහනය සරිලන අනාගත භුමි අවකාශය ගණනය කිරීම) 
 

සංවර්ධනය කල හැකි භුමි ප්රමොණය හඳුනො ගැනීම 

 

 

ජ්නගහන පුමරෝකථනය (සැලසුම් ප්රමේශමයහි අමේක්ිත මන්වාික හා මගී ජනගහනය නිර්ණය) 
 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   4 

 

ඉහතින් සදහන් කල ආකොරයට කලොප සංගුණකය ගණනය කිරීමම්ප ක්රියොවලිය සදහො මයොදො ගනු ලබන 

සුත්රය පහත් පරිදි දැක්විය හැක. 

 

 

 

එමමන්ම දැනට භොවිත් වන FAR (බිම්ප ආවරණ ප්රතිශත්ය) මවනුවට fare share සංකල්පය හුන්වො 

මදනු ලැමේ. fare share සංකල්පපමයහි අර්ථය වනුමේ, "කිියම් සංවර්ධන කටයුත්සතකදී අදාළ ඉඩම් 

හිමියාට එම ප්රමේශමේ සමස්ථ භුමි ප්රමාණමයන් අත්සපත්ස කර ගත හැකි මකාටස" යන්නය. Fare share 

පිලිබඳ සංකල්පපය රඳා පවතිනුමේ; 

 

1. අදාළ භුමිමේ ප්රමාණය  

2. මාර්ග අවකාශ, අමනකුත්ස මපාදු අවකාශ සහ මහජන අවශතා සඳහා මවන් මකාට ඇති භුමි 

ප්රමාණය  

3. ඉදිකිරීම් රහිතව පවත්සනා විවෘත අවකාශමේ ප්රමාණය 

 

 

1.3.3. මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්මමහි කලොපයන්ට අදොලව කලොප සංගුණකය නිර්ණය  

1.3.3. (අ). අමේක්ිත් මභෞතික සැකැස්ම හඳුනො ගැනීම  

මමාරටුව පුරවරය "ආර්ික වශමයන් සවිමත්ස නාගරික මක්න්ද්රයක් මලස සංවර්ධනය  කිරීම" හා 

"නගරමයහි ස්වභාවික ජලමුලාශ්රයන් සංවර්ධන මමවලමක් මලස මයාදා ගනිමින් ජිවත්ස වීමට සඳහා වඩා 

සුවපහසු වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීම" යන  අභිප්රායන්  සාක්ෂාත්ස කර ගැනීමට හැකිවන අයුරින් 

සංවර්ධන සැලැස්මමහි අරමුණු හා පරමාර්ථයන් ඉදිරිපත්ස මකාට ඇත. එමහයින් මයෝජිත සංවර්ධනමේදී 

නගරමේ පවතින ආර්ික නියාමනයන් තවදුරත්ස ප්රවර්ධනය කරමින් හා ියලුම ජල මුලාශ්රයන් ආරක්ෂා 

කර ගනිමින් මිශ්ර සංවර්ධනයක් අමේක්ෂා කරනු ලබයි. තවද නගර මාධය ප්රමේශය ආශ්රිතව අධි 

ඝනත්සවයකින් යුතව සංවර්ධනය කරන අතරම සංමේදී ප්රමේශ වලදී  භුමි පරිමභෝජනය හා සංවර්ධන 

ඝනත්සවය විධිමත්ස මලස යාමනය කිරීම ිදු කරනු ලබයි. 

 

1.3.3.(ආ) සංවර්ධන සීමො  

මමාරටුව නගරය අමේක්ිත සංවර්ධන දැක්ම කරා ළඟා වීමට හැකියාව ලැමබන මලස සංවර්ධනමේ 

සීමා, ප්රවණතා හා විභවතා හඳුනාමගන ඒ අනුව කලාපිකරණය ිදු කරනු ලැබිය. එහිදී කලාපිකරණ 

සැලැස්ම පිළිමයළ කිරීමම්දී පහත විශ්මල්පෂණයන් සැලකිල්පලට භාජනය කරන ලදී. (එම විශ්මල්පෂණයන් 

ිදු කළ ආකාරය ඇමුණුම 1  විස්තරාත්සමකව සදහන් මකාට ඇත) 

• පාරිසරික සංමේදිතා විශ්මල්පෂණය  

• සංකල්පපිත සැලසුම හා විභවතා විශ්මල්පෂණය 

• සංවර්ධන ීඩන විශ්මල්පෂණය 

• ජිවත්ස වීමම් මයෝගතා විශ්මල්පෂණය  

• අමේක්ිත ජනගහන සහ මගාඩනැගිලි ඝණත්සවය 

සැලසුම් කාල පරාසය තලදී සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ිත සමස්ථ අවකාශය ගණනමේදී පහත 

උපකල්පපන මයාදා ගන්න ලදී. 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   5 

 

1. මන්වාික ඒකකයක් සඳහා අවශ මකමරන භුමි ප්රමාණය වර්ග අඩි 1000 

2. මන්වාික ඒකකයක් පුේගලයින් 4 මදමනකුමගන් සමන්විතය. 

3. එක් පුේගලයකුමේ වාණිජ අවකාශය සඳහා ඉල්පලුම වර්ග මීටර 10 ක් මේ. 

4. කර්මාන්ත ප්රවර්ධන කලාපයන්ට අදාලව එක් පුේගලයකුමේ කර්මාන්ත අවකාශය සඳහා ඉල්පලුම 

වර්ග මීටර 10 ක් මේ. 

 

ඒ අනුව මමාරටුව නගරය තල කලාප වශමයන්  අමේක්ෂා මකමරන  මහෝ ලඟා කර ගත හැකි සමසථ් භුමි 

ප්රමාණය නිර්ණය කරන ලද අතර එම භුමි ප්රමාණය හා පවතින සංවර්ධනය කල හැකි භුමි ප්රමාණය අතර 

අනුපාතය මගින් කලාප සංගුණකය නිර්ණය කරන ලදී. එම දත්සතයන් පහත වගුමවහි සඳහන් මකාට ඇත. 

 

සංවර්ධන කලාපය  සමසථ් භුමි අවකාශ 
ප්රමාණය (වර්ග 
මීටර)   

සංවර්ධනය කල හැකි භුමි 
ප්රමාණය(වර්ග මීටර) 

කලාප 
සංගුණකය  

අධි ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය. 5021527.30 2096936 2.39 

අඩු ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය. 1082228.69 610250 1.77 

අධි ඝනත්සව හරිත මන්වාික කලාපය. 4341733.25 2299844 1.89 

අඩු ඝනත්සව  මන්වාික කලාපය. 3802900.99 2650504 1.43 

දැව ආශ්රිත නිෂප්ාදන ප්රවර්ධන කලාපය. 2319966.92 1357324 1.71 

මබාල්පමගාඩ ජලාභිමුඛ සංවර්ධන කලාපය  2594399.42 2081342 1.25 

 

 

කලාප සංගුණකය සකස් කිරීමම්දී උපරිම සංවර්ධනයක් ලබා දීමට බලාමපාමරාත්සත වන කලාපය මලස  

අධි ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය හදුනා ගන්නා අතර එහි කලාප සංගුණකය 2.39 දක්වා අගයක් තල 

විහිමේ. සංවර්ධනයන් සීමා කිරීමට බලාමපාමරාත්සත වන කලාපය  මබාල්පමගාඩ ජලාභිමුඛ සංවර්ධන 

කලාපය  වන අතර එහි කලාප සංගුණකය 1.25 ක පහල අගයක් ගනු ලබයි. අඩු ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන 

කලාපය සදහා 1.77 ක සංගුණකයක්ද, අධි ඝනත්සව හරිත මන්වාික කලාපය  සදහා 1.89 ක 

සංගුණකයක්ද, අඩු ඝනත්සව  මන්වාික කලාපය  සදහා 1.43 ක සංගුණකයක්ද, දැව ආශ්රිත නිෂ්පාදන 

ප්රවර්ධන කලාපය සදහා 1.71 ක සංගුණකයක්ද හදුනා මගන ඇත. 
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සිතියම 1.2: කලොප සංගුණකය  

 
මුලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
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1.4. මයෝජිත් සංවර්ධන කලොප මරගුලොසි 

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් මයෝජිත කලාීයකරණ සැලැස්ම මගින් 1.2 මකාටමසහි සඳහන් කල 

ආකාරයට සංවර්ධන කලාප 6ක් හදුනා ගනු ලැබූ අතර එම එක් එක් කලාපයන්ට අදාළ කලාප මරගුලාි 

පහත පරිදි දැක්විය හැක. 

 

1.4.1. අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලොපය  

සිතියම 1.3: අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන ක කලොප සැලැස්ම   

 

 

අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලොපය  



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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කලොප අංකය  
 

01 

කලොපමේ නම  
 

අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලොපය.  

 

කලොප විස්ත්රය  මමම කලාපය ප්රධාන වශමයන්  මමාරටුව නගරමයහි, වාණිජ  හා 

ආයතනික කටයුත සඳහා ප්රමුඛත්සවයක් දක්වන කලාපයක් මලස 

සංවර්ධනයට අරමුණු මකමර්. එහිදී කලාපය තල අධි ඝනත්සවයකින් 

යුත නාගරික පරිසරයක් මගාඩ නැගීමට අමේක්ෂා මකමරන අතර, 

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැසම් යටමත්ස ආවරණය  වන සමස්ත සංවර්ධන 

කලාපයන් තල වැඩිම  බිම් කේටි ආවරණ අනුමැතියක්  ලබා මදන 

කලාපය වශමයන් මමම කලාපය හැදින්විය හැක. 

 

මමම කලාපය තල ඉඩම් අනුමබදුම් කිරීමම්දී අවසර ලබා දීමට 

අමේක්ෂා මකමරන අවම බිම් ප්රමාණයන්  

 

*මන්වාික පර්.6  

*මන්වාික මනාවන පර් 10. 

 

*මමම කලාපමේ සංවර්ධන කටයුත සඳහා මගාඩනැගිලි පිරිවිතර 

සමීකරණයට අනුකුලව සහ එහි අවශතාවයන්ට අනුව මගාඩනැගිලි 

සැලසුම් පිලිවිතර ආකෘති පත්ර අංක 11ට අනුකුල විය යුතය. 

 

කලොප මොයිම්ප අංකය උතරු අක්ෂාංශ   නැමගනහිර මේශාංශ 

M1 6° 48.551'N 79° 52.913'E 

M2 6° 48.307'N 79° 53.070'E 

M 6° 47.986'N 79° 53.209'E 

M4 6° 47.683'N 79° 53.125'E 

M5 6° 47.423'N 79° 53.080'E 

M6 6° 47.268'N 79° 52.978'E 

M7 6° 47.064'N 79° 53.015'E 

M8 6° 46.882'N 79° 52.972'E 

M9 6° 46.828'N 79° 52.795'E 

M10 6° 46.765'N 79° 52.622'E 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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ඉහත සදහන් භූමගෝලීය පිහිටුම්  පේධති  ලක්ෂයන් වලට අමතරව 

මබාල්පමගාඩ ජලාභිමුඛ සංවර්ධන කලාපයට අයත්ස R71-R78 හා 

R50-R53 ඛණ්ඩාංක ද,දැව ආශ්රිත නිෂ්පාදන ප්රවර්ධන  කලාපයට 

අයත්ස  T1-T9 ඛණ්ඩාංක ද, අඩු ඝනත්සව  මන්වාික කලාපයට අයත්ස 

R01-R07 ඛණ්ඩාංක ද  

 මගින් අධි ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපමේ නැමගනහිර මායිම ද 

අඩු ඝනත්සව  මන්වාික කලාපයට අයත්ස LR01-LR07 ඛණ්ඩාංක 

මගින් අධි ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපමේ දකුණු මායිම ද 

ආවරණය මකමර්. 

 
 

කලොප සංගුණකය  
 

2.39 

අවසරලත් උස සිමොව  
 

 

අවසරලත් බිම්ප කට්ටි ආවරණය  
 

මන්වාික 60%  
මන්වාික මනාවන 80% 

කලොපය සඳහො වන මපොු 
මරගුලොසි  
 

 මමම කලාපමේ  සංවර්ධන කටයුත ිදු කිරීමම්දී ිවිල්ප ගුවන් 

මස්වා අමාතාංශමේ  අවසරය ලබා ගත යුතයි . 

 මධම පරිසර අධිකාරිමේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතයි 

අවසර මනොලත් භොවිත්ොවන් *මධම පරිසර අධිකාරිය විින් නිකුත්ස කරන ලද අංක 1533/16 හා 

2008.01.25දින දරණ ගැසේ නිමේදනය ප්රකාරව, නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින් නිර්මේශ කරන ලද කර්මාන්ත මමම කලාපය තල 

අවසර මදනු ලබන කර්මාන්ත යටතට ගත යුතය. 
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අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලොපමේ අවසරලත් භොවිත්යන් 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අවසරලත්  භොවිත්යන් ඉඩමම්ප අවම 

විශොලත්වය 

මන්වාික  මගාඩනැඟිලි 6 

මවළද සැල්ප, ිල්පලර මවළදසැල්ප   10 

මස්වා කර්මාන්ත - මලාන්ී , මේකරි , පරිඝනක අලුත්ස වැඩියා ස්ථාන (මධම පරිසර 

අධිකාරිමේ නිර්මේශිත) 

10 

මවළඳ, බැංකු, රක්ෂණ 10 

කාර්යාල 15 

සැලුන් , රූපලාවන   මධස්ථාන 10 

වාහන අලුත්ස වැඩියා කරන ස්ථාන  15 

සාේපු සංකීර්ණ 40 

ආගමික සථ්ාන 40 

ඉන්ධන පිරුම්හල්ප 40 

කුළුබඩු ඇෙරුම් හල්ප  
 

10 

ධවද  මධස්ථාන 20 

මුද්රණ කර්මාන්ත  15 

මපාදු ආයතන, පරිපාලන  
 

20 

අධාපනික ආයතන  20 

ගෘහ භාණ්ඩ ප්රදර්ශනාගාර  15 

මේකරි 10 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   11 

 

 
 

1.4.2. අඩු ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලොපය 
 
සිතියම 1.4: කලොප සැලැස්ම   

 
අඩු ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලොපය 
 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   12 

 

 
කලොප අංකය  
 

02 

කලොපමේ නම  
 

අඩු ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 

කලොප විස්ත්රය  මමම කලාපය මබාල්පමගාඩ ගංගාව ආසන්නමේ පවතින අති 

පාරිසරික  සංමේදී ප්රමේශයක් මලස විශ්මල්පෂණයන් තලින් හදුනා 

ගන්නා ලද නමුත්ස ඉහත  කලාපමයහි භාවිතාවන් සලකා බැලූ  විට 

දැනටමත්ස කර්මාන්ත සඳහා සැලකිය යුත භුමි ප්රමේශයක්  මවන් 

මකාට ඇත. එමහයින් මමම කර්මාන්ත ආශ්රමයන් ිදුවන 

පාරිසරික දුෂණය අවම කිරීම සඳහා මින් ඉදිරියට මමම කලාපය 

තල දිරිගන්වනු ලබන ප්රමුඛ භාවිතාව මන්වාික භාවිතයන් මේ.   

 

 මමම කලාපය සඳහා මගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණයට 

අනුකුලව හා එහි අවශතාවයන්ට අනුව මගාඩනැගිලි සැලසුම් 

පිරිවිතර ආකෘති පත්ර අංක 11ට අනුකුල විය යුතය. 

 

කලොප මොයිම්ප අංකය උතරු අක්ෂාංශ   නැමගනහිර මේශාංශ 

L1 6° 48.651'N 79° 53.114'E 

L2 6° 48.327'N 79° 53.300'E 

L3 6° 48.142'N 79° 53.362'E 

L4 6° 47.889'N 79° 53.409'E 

L5 6° 47.915'N 79° 53.520'E 

ඉහත සදහන් භූමගෝලීය පිහිටුම්  පේධති  ලක්ෂයන්වලට අමතරව 

මබාල්පමගාඩ ජලාභිමුඛ සංවර්ධන කලාපයට අයත්ස R78-R86 

ඛණ්ඩාංක මගින් අඩු ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපමේ ගිනිමකාණ 

හා නැමගනහිර මායිම් ආවරණය මකමර්. 

 

කලොප සංගුණකය  
 

1.77 

අවසරලත් උස සිමොව  
 

 

අවසරලත් බිම්ප කට්ටි ආවරණය  
 

මන්වාික 60%  
මන්වාික මනාවන 80% 

කලොපය සඳහො වන මපොු මරගුලොසි  
 

මමම කලාපමේ  සංවර්ධන කටයුත ිදු කිරීමම්දී , 

 ිවිල්ප ගුවන් මස්වා අමාතාංශමේ  අවසරය ලබා ගත 

යුතයි . 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   13 

 

 මධම පරිසර අධිකාරිමේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතයි. 

අවසර මනොලත් භොවිත්යන් මධම පරිසර අධිකාරිය විින් නිකුත්ස කර ඇති අංක 1533/16 හා 

2008.01.25 දින දරන ගැසේ නිමේදන ප්රකාරව, මධම පරිසර 

අධිකාරිමේ හා ආමයෝජන ප්රවර්ධන මණ්ඩලමේ  අනුමැතිය ලත්ස, 

පවතින කර්මාන්ත කිිදු වැඩි දියුණු කිරීමකින් මතාරව 

පවත්සවාමගන යාම සඳහා බාධාවක් මනාමැත. තවදුරටත්ස ඉහත 

සඳහන් ගැසේ නිමේදනමේ ප්රකාරව, ගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 

නිර්මේශ ලත්ස කර්මාන්ත, අවසර ලත්ස භාවිතාවන් මලස 

පවත්සවාමගන යාමට හැකියාව ඇත. 

 
 
අඩු ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලොපමේ අවසරලත් භොවිත්යන් 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අවසරලත්  භොවිත්යන් ඉඩමම්ප අවම 
විශොලත්වය 

මන්වාික  මගාඩනැඟිලි 10 

ආගන්තක නිවාස 10 

මස්වා කර්මාන්ත - මලාන්ී , මේකරි , පරිඝනක අලුත්ස වැඩියා ස්ථාන (මධම පරිසර 

අධිකාරිමේ නිර්මේශිත) 

20 

ිල්පලර මවළදසැල්ප   20 

කාර්යාල 25 

සැලුන් , රූපලාවන  මධස්ථාන 20 

සම්භාහන මධසථ්ාන 20 

සාේපු සංකීර්ණ 40 

ආගමික සථ්ාන 20 

ඉන්ධන පිරුම්හල්ප 40 

ධවද මධස්ථාන 20 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   14 

 

1.4.3. අධි ඝනත්ව හරිත් මන්වොසික කලොපය 
 

සිතියම 1.5: කලොප සැලැස්ම   

 

 
 
අධි ඝනත්ව හරිත් මන්වොසික කලොපය 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   15 

 

 
කලොප අංකය  
 

03 

කලොපමේ නම  
 

අධි ඝනත්ව හරිත් මන්වොසික කලොපය. 

කලොප විස්ත්රය  මමම කලාපය, ලුනාව කලපුව මක්න්ද්ර කර ගනිමින් හා එය 

සංරක්ෂණය කිරීමට හැකි වන අයුරින් මන්වාික කලාපයක් මලස 

සංවර්ධනයට අරමුණු මකමරන අතර ිරස් සංවර්ධනයන් දිරි 

ගැන්මේ.තවදුරටත්ස  ලුනාව කලපුව ආසන්නමේ පවතින භුමි 

ප්රමේශයන්හි ඉඩම් අනුමබදුම් ිමා කරමින් ඉහල හරිත ඝනත්සවයක් 

පවත්සවා ගැනීමට අමේක්ෂා මකමර්. 

 

ලුනාව කලපු ඉවුමර් ිට මීටර 100ක් දක්වා වූ රක්ිත ප්රමේශය 

හැර කලාපමේ අන් ප්රමේශ සඳහා මගාඩනැගිලි පිරිවිතර 

සමීකරණයට අනුකුලව සහ එහි අවශතාවයන්ට අනුව 

මගාඩනැගිලි සැලසුම් පිලිවිතර ආකෘති පත්ර අංක 11ට අනුකුල විය 

යුතය. 

කලොප මොයිම්ප අංකය උතරු අක්ෂාංශ   නැමගනහිර 
මේශාංශ 

G1 6° 48.349'N 79° 52.530'E 
G2 6° 48.453'N 79° 52.472'E 

G3 6° 48.318'N 79° 52.148'E 

G4 6° 47.664'N 79° 52.341'E 
G5 6° 47.056'N 79° 52.527'E 

 

කලොප සංගුණකය  
 

1.89 

අවසරලත් උස සිමොව  
 

 

අවසරලත් බිම්ප කට්ටි ආවරණය  
 

මමම කලාපමේ  ප්රමුඛ භාවිතාව වන මන්වාික කටයුත සඳහා 

ලුනාව කලපු රක්ිත ප්රමේශය හැර අන් ප්රමේශ සඳහා  60% බිම් 

කේටි ආවරණ අනුපාතයක් හඳුන්වා මදනු ලැමේ. තවද රක්ිත 

ප්රමේශය තල බිම් කේටි ආවරණය 50% සහ 55% යන අගයන්  

හදුන්වා  මදනු ලැමේ. 

 

කලොපය සඳහො වන මපොු මරගුලොසි  
 

මමම කලාපය තල වඩදිය ජල මේටමම් ිට මීටර 100ක බිම් 

තිරුවක්  කිිඳු ඉදිකිරීමකින් මතාරව පවත්සවාගත යුත අතර, පහත 

කාර්යයන් සදහා පමණක් අවසර දිය යුතය. 

 

විමශ්ිත රක්ිත ප්රමේශවලට අයත්ස මනාවන කලාපය තල පවතින 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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අමනකුත්ස භුමි ප්රමේශමේ ිදුකරන සංවර්ධන කටයුත පහත 

මරගුලාිවලට අනුකුල  ිදුකල යුතය. 

 

මමම කලාපමේ සංවර්ධනය කටයුත ිදුකිරීමම්දී මධම 

පරිසරඅධිකාරිය, මවරළ සංරක්ෂණ මදපාර්තමම්න්තව,ිවිල්ප 

ආරක්ෂක මදපාර්තමම්න්තව සහ දුම්රිය මදපාර්තමම්න්තව යන 

ආයතනයන්මගන් අනුමැතිය ලබා ගත යුතය. 

 

කලාපය තල අවසරලත්ස කර්මාන්ත සඳහා ඇමුණුම් අංක අනුව 

කටයුත කල යුතය. 

 

අවසර මනොලත් භොවිත්ොවන් මධම පරිසර අධිකාරිය විින් නිකුත්ස කර ඇති අංක 1533/16 හා 

2008.01.25 දින දරන ගැසේ නිමේදන ප්රකාරව,  මධම පරිසර 

අධිකාරිමේ හා ආමයෝජන ප්රවර්ධන මණ්ඩලමේ  අනුමැතිය ලත්ස, 

පවතින කර්මාන්ත කිිදු වැඩි දියුණු කිරීමකින් මතාරව 

පවත්සවාමගන යාම සඳහා බාධාවක් මනාමැත. තවදුරටත්ස ඉහත 

සඳහන් ගැසේ නිමේදනමේ ප්රකාරව, කර්මාන්ත අතරින් නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ නිර්මේශලත්ස කර්මාන්ත අවසර ලත්ස 

භාවිතාවන් මලස පවත්සවාමගන යාමට හැකියාව ඇත. 
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ුනොව කලපුව මදපස කලොපය තුල සංවර්ධන කටයුතු කිරීමට අදොළ නියමත්ො 
 
ජලාශයට 

ඇති අවම 

හා උපරිම 

දුර (මීටර) 

 

අවම 

භුමි 

ප්රමාණය 

(පර්චස්) 

 

මහල්ප 

ගණන  

 

බිම්කේටිමේ 

අවම 

ප්රමාණය  

 

අවසරලත්ස භාවිතයන්  

 

මවනත්ස 

 

0-8 රක්ිත ප්රමේශය  

8-25 10  ප්රමුඛ භාවිත 

50%  

අමනකුත්ස 

50% 

මන්වාික  

මහෝටල, සංචාරක බංගලා  

ිල්පලර මවළඳසැල්ප  

අවන්හල්ප  

උදාන, ක්රීඩාපිටි ,වීවෘත භුමි, 

ළමා උදාන   

ළමා නිවාස, වැඩිහිටි නිවාස  

ජල ක්රීඩා මධස්ථාන  

පැල තවාන්  

පරිසර හිතකාමී වාපෘති  

ප්රජා හා විමනෝද කටයුත  

ආගමික සථ්ාන  

අධාපනික ස්ථාන  

මසෞඛ ස්ථාන 

මුළු බිම් 

ප්රමාණමයන් 

25%ක ප්රමාණයක් 

ඇතලත්ස කර හරිත 

ආවරණ සැලසුම් 

සමගින් 

මගාඩනැගිලි 

සැලසුම් ඉදිරිපත්ස 

කල යුතය. 

25<    විමශ්ිත රක්ිත කලාපයට 

අයත්ස මනාවන අමනක් 

කලාපයට අදාළ ියලුම භුමි 

භාවිතයන් මමහිදී අනුමත 

මකමර්. 
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අධි ඝනත්ව හරිත් මන්වොසික කලොපමේ අනුමත් භොවිත්යන් 
 

අවසරලත්ස භාවිතාවන්  
 

ඉඩමම් අවම 
විශාලත්සවය 
(පර්චස්)  
 

මන්වාික  
 

06 

මහල්ප නිවාස  20 

මන්වාික ස්වාධිපත මගාඩනැගිලි  20 

මහෝටල්ප  
 

20 

ිල්පලර මවළඳසැල්ප  
 

20 

තරු පන්තිමේ මහෝටල්ප  
 

40 

සංචාරක බංගලා  
 

20 

අවන්හල්ප  
 

20 

පරිසර හිතකාමී වාපෘති  
 

 

ප්රජා හා විමනෝද කටයුත  
 

20 

වාහන රථගාල්ප  
 

20 

ළමා උදාන  
 

40 

සුසාන භුමි  
 

 

ක්රීඩා පිටි,උදාන  
 

40 

ආගමික සථ්ාන  
 

40 

අධාපනික ස්ථාන  
 

40 

මසෞඛ ස්ථාන 
 

40 
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1.4.4. අඩු ඝනත්ව මන්වොසික කලොපය 
 

සිතියම 1.6: කලොප සැලැස්ම   
 

 
 
අඩු ඝනත්ව  මන්වොසික කලොපය 
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කලොප අංකය  
 

04 

කලොපමේ නම  
 

අඩු ඝනත්ව  මන්වොසික කලොපය 

කලොප විස්ත්රය  මමම කලාපමයහි පිහිටීම සලකමින් එය සංචාරක ප්රමේශයක් මලස 

සංවර්ධනයට හැකිවන අයුරින් මරගුලාි සකස් කරන ලදී. 

                                                                                          

ප්රධාන වශමයන්ම සංචාරක ප්රමේශයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම්දී, 

කලාපමයහි විමශ්ිත පිහිටීමක් මලස හඳුනා ගත්ස නැමගනහිර 

මායිම වන මබාල්පමගාඩ ගංගාව හා බටහිර මායිම වන මුහුදු මවරළ 

එක එල්පමල්ප දර්ශනය වන දෘශ ප්රමේශ මකාරිමඩෝ 4ක් මයෝජිත 

අතර, එම මකාරිමඩෝ මදපස ිදු කරන සංවර්ධන කටයුත සඳහා  

පහත විමශ්ිත මරගුලාි අනුව කටයුත කල යුත මේ. ඉහත දෘශ 

ප්රමේශ මකාරිමඩෝ මදපස හා පාර  මධමයහි ගස් වැවු මාර්ග මලස 

සංවර්ධනය මකමර්. තවදුරටත්ස පාර මධමේ ිට අඩි 30 බැගින් 

මදපසට මගාඩනැගිලි සීමාවක් පනවනු ලැමේ. මමම මගාඩනැගිලි 

ිමාව තල කිිදු ඉදි කිරීමක් සඳහා අවසර මනාමදන අතර මායිම 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දැල්ප වැටක් ලබා මදන අතර ප්රමේශ මාර්ගමේ 

මධමේ ිට අඩි 25ක ප්රමාණයක් මමම මාර්ගය සඳහා අත්සපත්ස කර 

ගැනීමට නියමිතය. 

 

 මමම   කලාපය සඳහා මගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණයට 

අනුකුලව හා එහි අවශතාවයන්ට අනුව මගාඩනැගිලි 

සැලසුම් පිරිවිතර ආකෘති පත්ර අංක 11ට අනුකුල විය 

යුතය. 

 

කලොප මොයිම්ප අංකය උතරු අක්ෂාංශ   නැමගනහිර 
මේශාංශ 

LR01 6° 46.310'N 79° 53.100'E 
LR02 6° 46.286'N 79° 53.027'E 

LR03 6° 46.157'N 79° 53.047'E 

LR04 6° 46.143'N 79° 52.956'E 
LR05 6° 46.396'N 79° 52.892'E 

LR06 6° 46.500'N 79° 52.824'E 

LR07   6° 46.609'N 79° 52.698'E 
LR08 6° 46.105'N 79° 52.843'E 

LR09 6° 45.597'N 79° 53.059'E 

LR10 6° 44.869'N 79° 53.345'E 

LR11 6° 44.330'N 79° 53.560'E 
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කලොප සංගුණකය  
 

1.43 

අවසරලත් උස සිමොව  
 

 

අවසරලත් බිම්ප කට්ටි ආවරණය  
 

මන්වාික 60%  
මන්වාික මනාවන 80% 

කලොපය සඳහො වන මපොු මරගුලොසි  
 

මමම කලාපමේ සංවර්ධනය කටයුත ිදුකිරීමම්දී මධම පරිසර 

අධිකාරිය, මවරළ සංරක්ෂණ මදපාර්තමම්න්තව, ිවිල්ප ආරක්ෂක 

මදපාර්තමම්න්තව සහ දුම්රිය මදපාර්තමම්න්තව යන  

ආයතයන්මගන් අනුමැතිය ලබා ගත යුතය. 

අවසර මනොලත් භොවිත්ොවන් මධම පරිසර අධිකාරිය විින් නිකුත්ස කර ඇති අංක 1533/16 හා 

2008.01.25 දින දරන ගැසේ නිමේදන ප්රකාරව, මධම පරිසර 

අධිකාරිමේ හා ආමයෝජන ප්රවර්ධන මණ්ඩලමේ අනුමැතිය ලත්ස, 

කර්මාන්ත අතරින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නිර්මේශ ලත්ස 

කර්මාන්ත අවසර ලත්ස භාවිතාවන් මලස පවත්සවාමගන යාමට 

හැකියාව ඇත. 
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අඩු ඝනත්ව  මන්වොසික කලොපමේ අවසරලත් භොවිත්යන් 
 

අවසරලත්ස භාවිතයන්    
 

ඉඩමම් අවම 
විශාලත්සවය 
(පර්චස්)  
 

මන්වාික  06 

මහල්පනිවාස  20 

මන්වාික ස්වාධිපත මගාඩනැගිලි  20 

මහෝටල්ප හා අවන්හල්ප, ආගන්තක නිවාස  
 

25 

ිල්පලර මවළඳසැල්ප 20 

තරු පන්තිමේ මහෝටල්ප 40 

සංචාරක බංගලා  15 

සැලුන්,සම්භාහන මධසථ්ාන  
 

15 

පරිසර හිතකාමී වාපෘති   

ප්රජා හා විමනෝද කටයුත  

වාහන රථගාල්ප   

ළමා උදාන   

සුසාන භුමි  

ක්රීඩා පිටි,උදාන   

ආගමික සථ්ාන   

අධාපනික ස්ථාන  
 

 

මසෞඛ ස්ථාන 
 

20 

උත්සසවශාලා  
 

25 

සුපිරි මවළඳ සංකීර්ණ  
 

40 

මස්වා මධස්ථාන (මධම පරිසර අධිකාරිය මගින් නිර්මේශිත) 20 
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අවසරලත් භොවිත්යන්    
අඩු ඝනත්ව  මන්වොසික කලොපමේ ධීවර කලොපය 

ඉඩමම්ප අවම 
විශොලත්වය 
(පර්චස)්  
 

මන්වාික  
 

06 

ිල්පලර කඩ  
 

10 

මවරළ ආශ්රිත මපාදු කටයුත  
 

 

ශිතාගාර, ශිත ගබඩා  
 

20 

ීවර වරාය 
 

 

මලල්පලම්  
 

 

මාළු මවළඳපලවල්ප  
 

10 

ීවර ආම්පන්න,ීවර මබෝේටු අලුත්සවැඩියා කරන මධස්ථාන  
 

20 

ීවර මබෝේටු සදහා ඉන්ධන සපයන ඉන්ධන පිරවුම්හල්ප 40 
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1.4.5. දැව ආශ්රිත් නිෂප්ොදන ප්රවර්ධන කලොපය 
 

සිතියම 1.7: කලොප සැලැස්ම   

 

 
දැව ආශ්රිත් නිෂ්පොදන ප්රවර්ධන කලොපය 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   25 

 

 
කලොප අංකය  
 

05 

කලොපමේ නම  
 

දැව ආශ්රිත් නිෂ්පොදන ප්රවර්ධන කලොපය 

කලොප විස්ත්රය  මමම කලාපය ලී  කර්මාන්තය සඳහා ප්රවර්ධනය කිරීමම් අරමුණින් 

යුතව,මරගුලාි සැකසීමම්දී විමශ්ෂමයන් අවධානය මයාමු මකාට 

ඇත්සමත්ස අමනකුත්ස කලාප වල අනුමත භාවිතාවයක් මනාවන දැව 

හා දැව ආශ්රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සඳහා මේ. 

 

දැව කර්මාන්තය දිරි ගැන්වීම සඳහා 80%ක බිම් කේටි ආවරණයක් 

නිර්මේශ කරන අතර, ඒ සඳහා අවශ  අවම බිම් ප්රමාණය  පර්චස් 

20 දක්වා අඩු මකමර්.තවදුරටත්ස මමම කලාප ප්රමේශය තල ප්රමුඛ 

භාවිතාව වන ලී කර්මාන්ත හැර අමනකුත්ස භාවිතාවන් ිමා 

මකමරන අතරම , ඒවාහි බිම්කේටි ආවරණය 50% දක්වා ිමා 

මකමර්. 

 

 මමම කලාපය සඳහා මගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණයට 

අනුකුලව හා එහි අවශතාවයන්ට අනුව මගාඩනැගිලි 

සැලසුම් පිරිවිතර ආකෘති පත්ර අංක 11ට අනුකුල විය 

යුතය. 

 
කලොප මොයිම්ප අංකය උතරු අක්ෂාංශ   නැමගනහිර මේශාංශ 

T1   6° 47.534'N 79° 53.455'E 

T2 6° 47.555'N 79° 53.350'E 

T3 6° 47.538'N 79° 53.311'E 
T4 6° 47.428'N 79° 53.239'E 

T5 6° 47.309'N 79° 53.239'E 

T6 6° 47.143'N 79° 53.193'E 
T7 6° 47.080'N 79° 53.216'E 

T8 6° 47.016'N 79° 53.225'E 

T9 6° 47.000'N 79° 53.278'E 
ඉහත සදහන් භූමගෝලීය පිහිටුම්  පේධති  ලක්ෂයන්වලට අමතරව 
මබාල්පමගාඩ ජලාභිමුඛ සංවර්ධන කලාපයට අයත්ස R54-R71 
ඛණ්ඩාංක මගින් දැව ආශ්රිත නිෂ්පාදන ප්රවර්ධන  කලාපමේ 
උතර,නැමගනහිර හා දකුණු මායිම් ආවරණය මකමර් 

කලොප සංගුණකය  
 

1.71 

අවසරලත් උස සිමොව  
 

 

අවසරලත් බිම්ප කට්ටි ආවරණය  
 

මන්වාික 50%  
මන්වාික මනාවන 80% 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   26 

 

කලොපය සඳහො වන මපොු මරගුලොසි  
 

මමම කලාපමේ  සංවර්ධන කටයුත ිදු කිරීමම්දී මධම පරිසර 

අධිකාරිමේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතයි 

 
 
දැව ආශ්රිත් නිෂ්පොදන ප්රවර්ධන කලොපමේ අවසරලත් භොවිත්යන්   
 

අවසරලත් භොවිත්ොවන් ඉඩමම්ප අවම 
විශොලත්වය 

මන්වාික 06 

මන්වාික මනාවන 20 

දැව ඉරුම්හල්ප 20 

වඩු කර්මාන්තය ආශ්රිත  පුහුණු ආයතන 20 

ඉරූ දැව විකුණුම් මධසථ්ාන 25 

දැව කදන් ගබඩා ස්ථාන 20 

දැව පදනම් නිෂ්පාදන ප්රදර්ශනාගාර 20 

ිල්පලර කඩ 10 

මගාඩනැඟිලි ද්රව විකුණුම් ස්ථාන 10 

ලියවන පේටල්ප 20 

දැව පදනම් ගෘහ කර්මාන්ත 20 

වාහන අලුත්සවැඩියා ස්ථාන 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   27 

 

1.4.6. මබොල්මගොඩ ජ්ලොභිමුඛ සංවර්ධන කලොපය 
 

සිතියම 1.8: කලොප සැලැස්ම   
 

 
මබොල්මගොඩ ජ්ලොභිමුඛ සංවර්ධන කලොපය 
 
 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   28 

 

කලොප අංකය  
 

06 

කලොපමේ නම  
 

මබොල්මගොඩ ජ්ලොභිමුඛ සංවර්ධන කලොපය 

 

කලොප විස්ත්රය  මමම කලාපය මබාල්පමගාඩ  ගංගාවට මුහුණලා  පවතින අධි පාරසරික  

සංමේදී ප්රමේශයක් මලස විශ්මල්පෂණයන් තලින් හදුනා ගන්නා ලද 

නමුත්ස ඉහත කලාපමයහි භාවිතාවන් සලකා බැලූ  විට දැනටමත්ස 

කර්මාන්ත සඳහා සැලකිය යුත භුමි ප්රමේශයක්  මවන්  මකාට මගන  

ඇත. එමමන්ම මබාල්පමගාඩ රක්ිතමේ අනවසර අල්පලා ගැනීම් දිමනන් 

දින ඉහල යාමම් ප්රවණතාවක්ද ඇත. තවද දැව කර්මාන්ත ආශ්රමයන් 

ිදුවන පාරිසරික දුෂණය  සීග්රමයන් ඉහල යාමක්  ිදු මේ. එබැවින් 

පාරසරික  දූෂණය අවම කිරීමම් අරමුමණන් හා විමශ්ෂමයන් 

මබාල්පමගාඩ ගඟට මුහුණලා පිහිටි ඉඩම් වඩාත්ස මයෝග භාවිතයන් 

සඳහා මයාමු කිරීමම් අරමුමණන්  පහත සදහන් භාවිතයන් සඳහා අවසර 

මදනු ලැමේ. 

 

 මමම   කලාපය සඳහා මබාල්පමගාඩ ගඟ රක්ිත කලාපය තල 
සංවර්ධන කටයුත කිරීමට අදාළ නියමතාවන්ට අනුව හා 
සීමාවන්ට යටත්ස විය යුත අතර, එම සීමාවන් තල ිදු වන 
සංවර්ධනයන් මගාඩනැගිලි සැලසුම් පිරිවිතර ආකෘති පත්ර අංක 
11අනුකූල විය යුතය.   
 

කලොප මොයිම්ප අංකය උතරු 
අක්ෂාංශ   

නැමගනහිර 
මේශාංශ 

මවනත්ස 

R1  6°49'5.20"N 79°53'53.52"E මබාල්පමගාඩ 
ගංගාමේ 

මායිම පදනම් 
කර ලබාගත්ස 
ඛණ්ඩාංක 

R2 6°48'59.60"N 79°53'56.78"E 

R3 R6°48'54.91"
N 

79°53'59.49"E 

R4 6°48'48.74"N 79°54'1.66"E 

R5 6°48'40.00"N 79°54'3.83"E 

R6 6°48'34.45"N 79°54'7.01"E 
R7 6°48'26.27"N 79°54'4.68"E 

R8 6°48'19.58"N 79°54'6.62"E 

R9 6°48'8.74"N 79°54'7.99"E 
R10 6°47'54.19"N 79°54'14.25"E 

R11 6°47'42.18"N 79°54'17.29"E පිළියන්දල 
පාලම 

R12 6°47'24.44"N 79°54'18.63"E  

R13 6°47'5.88"N 79°54'22.36"E  

R14 6°46'52.56"N 79°54'25.57"E  
R15 6°46'45.35"N 79°54'17.27"E  

R16 6°46'31.90"N 79°54'18.82"E  
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R17 6°46'24.23"N 79°54'8.92"E  

R18 6°46'35.90"N 79°53'51.82"E  
R19 6°46'44.24"N 79°53'38.43"E  

R20 6°46'43.18"N 79°53'29.09"E  

R21 6°46'49.31"N 79°53'17.66"E  
R22 6°46'37.29"N 79°53'12.77"E  

R23 6°46'23.93"N 79°53'9.46"E  

R24 6°46'18.29"N 79°53'12.41"E දිමගාමරාල්පල 
අලුත්ස පාලම   

R25 6°45'59.29"N 79°53'23.97"E  

R26 6°45'50.18"N 79°53'31.91"E  
R27 6°45'21.18"N 79°53'31.05"E  

R28 6°44'59.04"N 79°53'40.47"E  

R29 6°44'42.82"N 79°53'42.19"E  
R30 6°44'23.17"N 79°53'53.05"E  

R31 6°43'37.31"N 79°54'9.36"E  

R32 6°43'16.79"N 79°54'11.74"E  
R33 6°42'59.12"N 79°54'10.05"E  

R34 6°43'0.51"N 79°53'57.92"E මුහුදු මායිම 
R35 6°43'48.08"N 79°53'46.00"E මුහුදු මායිම 

R36 6°43'46.99"N 79°53'48.04"E  

R37 6°43'39.16"N 79°53'55.22"E  
R38 6°43'36.54"N 79°54'1.06"E  

R39 6°43'47.85"N 79°53'58.11"E  

R40 6°44'1.24"N 79°53'53.08"E  

R41 6°44'17.00"N 79°53'48.38"E  
R42 6°44'33.96"N 79°53'40.64"E  

R43 6°44'45.81"N 79°53'37.19"E  

R44 6°45'1.38"N 79°53'32.84"E  
R45 6°45'12.41"N 79°53'29.06"E  

R46 6°45'22.56"N 79°53'23.82"E  

R47 6°45'43.88"N 79°53'15.16"E  
R48 6°45'57.36"N 79°53'13.65"E  

R49 6°46'9.66"N 79°53'9.17"E  

R50 6°46'25.48"N 79°53'3.50"E  

R51 6°46'43.56"N 79°53'5.08"E  

R52 6°46'49.21"N 79°53'12.60"E  

R53 6°46'58.20"N 79°53'16.06"E  

R54 6° 47.009'N 79° 53.293'E  
R55 6° 46.982'N 79° 53.426'E  

R56 6° 46.991'N 79° 53.552'E  

R57 6° 46.973'N 79° 53.785'E  
R58 6° 46.977'N 79° 53.945'E  

R59 6° 46.856'N 79° 54.100'E  

R60 6° 46.948'N 79° 54.172'E  
R61 6° 47.037'N 79° 54.177'E  

R62 6° 47.143'N 79° 54.171'E  

R63 6° 47.160'N 79° 54.111'E  
R64 6° 47.333'N 79° 54.022'E  
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R65 6° 47.384'N 79° 54.013'E  

R66 6° 47.459'N 79° 54.053'E  
R67 6° 47.505'N 79° 54.040'E  

R68 6° 47.543'N 79° 53.899'E  

R69 6° 47.512'N 79° 53.821'E  
R70 6° 47.520'N 79° 53.662'E  

R71 6° 47.548'N 79° 53.505'E  

R72 6° 47.620'N 79° 53.504'E  
R73 6° 47.725'N 79° 53.476'E  

R74 6° 47.753'N 79° 53.474'E  

R75 6° 47.769'N 79° 53.499'E  
R76 6° 47.766'N 79° 53.584'E  

R77 6° 47.835'N 79° 53.619'E  

R78 6° 47.928'N 79° 53.610'E  

R79 6° 48.045'N 79° 53.617'E  
R80 6° 48.157'N 79° 53.699'E  

R81 6° 48.202'N 79° 53.853'E  

R82 6° 48.201'N 79° 53.901'E  
R83 6° 48.337'N 79° 53.912'E  

R84 6° 48.413'N 79° 53.962'E  

R85 6° 48.542'N 79° 53.928'E  
R86 6° 48.976'N 79° 53.694'E මමාරටුව 

මහනගර 
මායිම 

 

කලොප සංගුණකය  
 

1.25 

අවසරලත් උස සිමොව  
 

 

අවසරලත් බිම්ප කට්ටි 
ආවරණය  
 

මන්වාික 65%  
මන්වාික මනාවන 80% 

කලොපය සඳහො වන මපොු 
මරගුලොසි  
 

මමම කලාපමේ  සංවර්ධන කටයුත ිදු කිරීමම්දී මධම පරිසර 

අධිකාරිමේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතයි 

අවසර මනොලත් භොවිත්ොවන් මධම පරිසර අධිකාරිය විින් නිකුත්ස කර ඇති අංක 1533/16 හා 

2008.01.25 දින දරන ගැසේ නිමේදන ප්රකාරව, කර්මාන්ත වැඩි දියුණු 

කිරීමටත්ස අවසර  ලබා මදනු මනාලැමේ. එමහත්ස  මධම පරිසර 

අධිකාරිමේ හා ආමයෝජන ප්රවර්ධන මණ්ඩලමේ  අනුමැතිය ලත්ස, 

පවතින කර්මාන්ත කිිදු වැඩි දියුණු කිරීමකින් මතාරව පවත්සවාමගන 

යාම සඳහා බාධාවක් මනාමැත. තවදුරටත්ස ඉහත සඳහන් ගැසේ 

නිමේදනමේ ප්රකාරව, කර්මාන්ත අතරින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 

නිර්මේශ ලත්ස කර්මාන්ත අවසර ලත්ස භාවිතාවන් මලස පවත්සවාමගන 

යාමට හැකියාව ඇත. 
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මබොල්මගොඩ ජ්ලොභිමුඛ සංවර්ධන කලොපමේ අවසරලත් භොවිත්යන්   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අවසරලත්  භොවිත්යන්   ඉඩමම්ප අවම 
විශොලත්වය ( පර් .) 

සංචාරක කටයුත 20 

තරු පන්තිමේ මහෝටල්ප 40 

පරිසර හිතකාමී වාපෘති (රුවල්ප ඔරු, මබෝේටු මතාටුපලවල්ප)  

සංචාරක හිතකාමී මධස්ථාන 20 

සංචාරක නැරඹුම්  ස්ථාන 20 

ආගන්තක නිවාස 20 

නිවාඩු නිමක්තන 20 

මන්වාික , මහල්ප නිවාස, සභාධිපතය   නිවාස 20 

සංස්කෘතික මධසථ්ාන 15 

ප්රජා හා විමනෝද කටයුත 40 

ස්වභාවික  උේධාන 40 

ළමා සුරැකුම් මධසථ්ාන 15 

අධාපන ආයතන 40 

විශ්ව  විදාල 40 

අවන්හල්ප 15 
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මබොල්මගොඩ ගඟ රක්ිත් කලොපය තුළ  සංවර්ධන කටයුතු කිරීමට අදොළ  නියමත්ො 
 

 
 

විවෘත අවකාශය උපරිම අයුරින් පවත්සවා මගන යාමට සැලසුම් කර ඇති බැවින් දැනට පවතින පහත්සබිම්, 

වගුරුබිම්, ජල රක්ිත සඳහා කිිම මගාඩ කිරීමක් සඳහා අවසර මදනු මනාලැමේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජලාශයට ඇති 
අවම හා උපරිම දුර  
(අඩි) 

අවම භූමි 
ප්රමාණය  
(පර්චස්  ) 

මහල්ප ගණන බිම් කේටි 
ආවරණ ප්රමාණය 

අවසරලත්ස භාවිතාවන්  
 

0-40 රක්ිත ප්රමේශය 

40-100 20 බිම් මහල +1 65% මහෝටල්ප කාමර 10 ට 
මනාවැඩ්  
මන්වාික , මහල්ප 
නිවාස , තේටු නිවාස  
සංචාරක හිතකාමී 
මධසථ්ාන  
ස්වභාවික උේධාන   
සංස්කෘතික මධස්ථාන  
පරිසර හිතකාමී 
වාපෘති   
සංචාරක කටයුත  
ප්රදර්ශන කුටි , 
මකෞතකගාර , 
නැරඹුම් කුටි  
ිල්පලර කඩ   
 

100< 10 බිම් මහල +1 හා 
වැඩි 

මන්වාික - 65% 
මන්වාික 
මනාවන - 80% 
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1.4.7. ඇල මොර්ග සදහො පවත්වො  ගත් යුතු රක්ිත් 

 

ඇල මොර්ගමේ නම ජ්ල මොර්ගමේ ඉවුමර් සිට පැවැත්විය යුතු 
රක්ිත්ය (මීටර) 
 

ලුනාව ඇල  6 

එළු ඇල  6 

මහමින් ගිය ඇල  6 

බබටුව  ඇල  6 

කාණු  කාණුමේ  පළලින්  1/2 ක් බැගින් මදපසට 

 

1.4.7. ශ්රී ලංකො ඉඩම්ප මගොඩ කිරීමම්ප හො සංවර්ධනය කිරීමම්ප සංස්ථොව මගින් ප්රකොශිත් ඇල රක්ිත් 

 

ඇමළහි මතුිට පළල ජ්ල මොර්ගමේ ඉවුමර් සිට පැවැත්විය යුතු රක්ිත්ය (මීටර) 

විවුර්ත් ඇළ  සදහො  

(මීට ර) 

මතුිට ආවරණය කරන ලද ඇළ  සදහො  

(මීටර) 

1.0 – 1.2 1.0 0.3 

1.3 – 3.0 2.0 1.0 

3.1 – 4.5 2.75 1.0 

4.6 – 6.0  3.5 1.5 

6.1 – 9.0  4.5 1.5 

9 ට වැඩි 6.5 2.0 
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1.5. සංවර්ධන කලොප සදහො මපොු මරගුලොසි 

 

1.5.1. ඝනත්ව කලොප සඳහො බලපොන මපොු මරගුලොසි 
 
 

 ජල මූලාශ්රයකට යාව යම් ඉඩම් මකාටසක් පිහිටන්මන්නම්, එම ඉඩම් අනුමැතිමේදී මවන් කරන 

විවෘත ඉඩකඩ භාවිතා කරමින් එම ජල මූලාශ්රවලට ළඟාවී, මහජනතාවට එම විවෘත ඉඩකඩ 

භාවිතයට  ඉඩ ලබාමදයි නම් සහ එම පරිසරය දර්ශනයට  ඉඩ ලබා මදයි නම්, සංවර්ධන කටයුත 

දිරිගැන්වීම සඳහා  අමතර 10% මගබිම් අනුපාතයක් ලබාමදනු ලැමේ. 

 
 

 ජලාභිමුඛ සංවර්ධන කටයුතවලදී මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීමම්දී මගාඩනැගිල්පමල්ප ඉදිරිපස මපනුමම් 

ආකාරයට නඩත්සත කළ යුතය. 

 
 

 ජලාභිමුඛ ියළුම ඉදිකිරීම් සඳහා අපජල කළමණාකරණ සැලැස්මක් ඉදිරිපත්ස කර, මධම පරිසර 

අධිකාරිමේ මරගුලාිවලට අනුව අපජල කළමණාකරණය කළ යුතය. 

 
 

 ජලාභිමුඛ සංවර්ධන කටයුතවලදී මගාඩනැගිල්පල ඉදිකිරීමම්දී ඉඩමම් පළලින් ¼ ක ප්රමාණයක් 

ජල මූලාශ්රය ප්රමේශ මාර්ගමේ ිට මපමනන ආකාරමයන් බිම්මහමල්ප සැලසුම් කටයුත ිදුකළ 

යුතය.   ප්රමේශ මාර්ගය ජලාභිමුඛ ප්රමේශවල බිම් කැබලි කිහිපයක් ඇතිවිට ඉඩමම් පළලින්  ඉහත 

¼ ක් විවෘත අවකාශය නඩත්සත ආකාරමයන් අමනකුත්ස ඉඩම්වල මගාඩනැගිලි සැලසුම් කළ 

යුතය.  (බිම් මහල)  

 
 

 ජලාශ්ර ආශ්රිතව ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන මගාඩනැගිලි සැලසුම්වලදී  භූදර්ශන සැලැස්මක් සමඟ 

සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කළ යුතය. 

 
 

 ජල මූලාශ්රය ආශ්රිතව ිදු කරනු ලබන සංවර්ධන කටයුතවලදී අවට පරිසරය හා ගැලමපන මලස 

මගාඩනැගිලි ඉදිකළ යුතය. මමහිදී මගාඩනැගිල්පමලහි  වර්ණය, මගාඩනැගිලි සඳහා මයාදා 

ගන්නා අමුද්රව (පරාවර්තනය මනාවන අමුද්රව) මයාදා ගැනීමට කටයුත කළ යුතය. 

 

 මයෝජිත මතත්ස බිම් කළමණාකරණ සැලැස්මට අයත්ස ියළුම පහත්ස බිම් හා කුඹුරු ඉඩම්, ජල 

රැඳවුම් හා ජල පාලන ප්රමේශ බස්නාහිර පළාත්ස මතත්ස බිම් කළමනාකරණ සැලැස්මට අනුකූල විය 

යුතය. 
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 කලාප මදකක්  මවන්වන වන මායිමක ිට යාබද කලාපවල පළමු බිම් කේටියට (යාබද කලාප 

ියල්පමලහිම) සඳහා ඒ ඒ බිම් කේටිය අයිතිකරුමේ  අභිමතය පරිදි යාබද කලාපමේ භාවිතයන් 

අයදුම් කළ හැකි මේ.  පළමු බිම් කේටිය හා මීටර් 100 ට  යන මදමකන් එකකට සීමාවිය යුත 

අතර, කලාප සාධකය අනුව මයෝජිත සංවර්ධනය තීරණය කිරීමම් හැකියාව අයදුම්කරු සතය.  

තවද, මමම මරගුලාිය හරිත කලාප හා දැව ආශ්රිත නිෂ්පාදන ප්රවර්ධන කලාපය සදහා බල 

මනාපැවැත්සමේ. 

 
 

 සාේපු මහෝ වාණිජ මගාඩනැගිලිවලින් සම්ූර්ණමයන් මහෝ ප්රධාන වශමයන් සංයුක්ත වන යම් 

වීදියක් සම්බන්ධමයන් වනවිට මගාඩනැගිල්පමල්ප  මුහුණත පැත්සමතන් අධිකාරිය  විින් නියම 

කරනු ලබන  ලක්ෂණවලින් සහ පළලින් යුත්ස මපාදු  ආරුක්කු මේළියක් මුහුණත මදපස මායිම 

දක්වා සංවර්ධනය කළහැකි පරිදි උපරිම මහල්ප 4 කට සීමාවන මලස  අධිකාරිමේ නියමය පරිදි 

ඉදිරිපත්ස කළ යුත අතර, එවැනි අවස්ථාවකදී අමනකුත්ස මරගුලාි හා අවශතාවයන් ලිහිල්ප 

කිරීමම් බලය අධිකාරිය සතය.  

 
 

 මමම ප්රමේශය තල පිහිටි විමශ්ෂ සංවර්ධන වාපෘති සහ විමශ්ෂ සංවර්ධන ප්රමේශ සඳහා එම 

ප්රමේශවලට සහ වාපෘතිවලට හඳුන්වාදී ඇති මරගුලාි බලපැවැත්සමේ.  (මබාල්පමගාඩ ගඟ 

මරගුලාි  , ලුනාව කලපු මරගුලාි  )  

 
 

 මමම සැලසුම් කලාප තල මවනත්ස රජමේ ආයතන මගින් නිකුත්ස කරන ලද  අණපනත්ස, ගැසේ 

නිමේදන හා චක්රමල්පඛ  තවදුරටත්ස බලපැවැත්සමේ.  

 
 

 මමම සැලසුම් ප්රමේශය තල පවතින පුරාවිදාත්සමක වටිනාකමක් ඇති මගාඩනැගිලි සහ සථ්ාන 

සංරක්ෂණය කිරීමටත්ස, නවීකරණය සඳහා අවශතාවයක් ඇතිවන්මන් නම්, නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිමේ ප්රධානත්සවමයන් සහ අදාළ ආයතනවල නිමයෝජනමයන් කමිටුවක් පිහිටුවා එහි 

නිර්මේශයන්ට අනුකූල විය යුතය.  

 
 

 මමම කලාපවල ඉදිකරන මායිම් තාේප සඳහා අවසර ලබා මනාමදන අතර, ප්රමේශ මාර්ග සහ 

ජලාශ්රය අතර නිරීක්ෂණයට බාධාවන පරිදි කිිඳු ඉදිකිරීමකට අවසර මදනු මනාලැමේ. 

 
 

 සැලසුම් ප්රමේශය තල පිහිටි අඩු ආදායම් ජනාවාස සඳහා මගාඩනැගිලි මරගුලාි ලිහිල්ප කිරීමම් හා 

තීරණය කිරීමම් බලය අධිකාරිය සතය. 
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 මගාඩනැගිල්පල සඳහා අවශ බලශක්තිය සූර්යමකෝෂ උපමයෝගී කරමගන සපයා ගන්මන් නම්, 

එවැනි සංවර්ධන කටයුතවලදී 5% ක අමතර මගබිම් අනුපාතයක් මහෝ බිම් කේටි ආවරණ 

අනුපාතයක් යන මදමකන් එකක් ලබාදීම සම්බන්ධව තීරණය කිරීමම් බලය අධිකාරිය සතය.  

 
 

මයෝජිත් මොර්ගය; 

 

• මයෝජිත් මොර්ගය යනු මාර්ගය පළල්ප කරන උපරිම සීමාව මේ.  මයෝජිත මාර්ගයක් වශමයන් 

සලකන ප්රමේශ මාර්ගයක මභෞතික අවම පළල මීටර් 6 ක් විය යුතය. 

 

• මයෝජිත මාර්ගය යනු මයෝජිත මාර්ගමේ ඉමට  පිටුපින් පනවනු ලබන සීමාවක් වන අතර, 

මයෝජිත මගාඩනැගිල්පල ඉදිකිරීමට ඇති උපරිම සීමාව මේ.   මාර්ගමේ ඇතිවන කම්පන තත්සවයන් 

වැළැක්වීමටත්ස, නගර අලංකරණ කටයුත සහ පරිසර දූෂණය, ශේද දූෂණය වැලැක්වීමට, භූදර්ශන 

කටයුත සඳහා සහ රිය අනතරු වැළැත්සවීමම් ආරක්ිත ක්රමයක් මලසද,  මාර්ගය  දුර ිට 

නිරීක්ෂණය කිරීමම් අවස්ථාවද සැලකිල්පලට ගනිමින් මයෝජිත මාර්ගමේ පළල  සීමා කර ඇත. 

මගාඩනැගිල්පමල්ප පදිංචි අයමේ මසෞඛ  ආරක්ෂාවටද මහ්තමේ.  

 
 

•  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අමනකුත්ස ආයතන මගින් ිදු කරන මාර්ග පුළුල්ප කිරීම් සීමාවන් 

සහ මයෝජනාවන් සැලකිල්පලට මගන,  මමම අධිකාරිය මගින්  මයෝජිත මාර්ගමයහි පළල 

මගාඩනැගිලි සීමාවන්  පනවා ඇති අතර, එහි සීමාවන්ට අනුකූල විය යුතය.  
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11..55..22..  මමොරටුවමමොරටුව  බලබල  ප්රප්රමේශයමේශය  සඳහොසඳහො  බලබල  පැවැත්මවනපැවැත්මවන  කලොිකරණයකලොිකරණය  සහසහ  කලොිකරකලොිකරණණ  

මරමරගුගුලොසිලොසි  

 
 
1. යම්කිි විමශ්ෂ භාවිතයක් සඳහා මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්මම් ඇති බිම් මකාටසක් නිශ්චිත භාවිතයක් 

සඳහා මවන් කර ඇති තැන්හි, එමස් මවන් කර ඇති කටයුත්සත සඳහා පමණක් එය භාවිතා කල යුත මේ. 

 

2. යම්කිි බිම් මකාටසක් මහෝ  මගාඩනැගිල්පලක් විමශ්ිත භාවිතයක් සඳහා මවන් කර මනාමැති විට එහි 

භාවිතය එය පිහිටි කලාපමේ අවසර දී ඇති භාවිතයට අනුකූල විය යුතය.  

 

3. කිිඳු තැනැත්සමතකු විින් කිියම් බිම් මකාටසක් මහෝ මගාඩනැගිල්පලක් සංවර්ධන බල පත්රමයහි   

සඳහන් කාර්යයන් හැර මවනත්ස කාර්යයන් සඳහා භාවිතා මනාකළ යුතය. 

 

4. සුසන භූමි, ආගමික මගාඩමනගිල්පලක් ඉඳි කිරීමම්දී මහෝ පවත්සනා එවැනි මගාඩනැගිල්පලක භූමි භාගමේ 

ිට කිමලෝ මීටර 0.5ක අරයකින් යුත්ස ප්රමේශමේ ජනතාවමගන් 66% එම සංවර්ධන කාර්යයට විරුේධ 

මනාවන බව ග්රාමමස්වක , ප්රාමේශීය මල්පකම් මගින් සංවර්ධනකරු විින් සහතික ඉදිරිපත්ස කල යුතය. 

තවද, ආගමික ප්රදර්ශන පැවැත්සවීමම් මහෝ හුමදක් ප්රදර්ශනය කිරීමම් අරමුමණන් මහා නගර සභා බල 

ප්රමේශමේ  මංසන්ධි වල හා මාර්ග මදපස ඉඳි මකමරන විවිධ ආගමික ප්රතිමා, කුරුස හා මවනත්ස සලකුණු 

සඳහා, මමම  නියමතාව අදාල වන්මන්ය.  

 

5. උේධාන මන්වාික කලාපය, ම්ශ්ර සංවර්ධන කලාපය, ම්ශ්ර සංචාරක කලාපය යන කලාපයන්ී වඩදිය 

ජල මේටමම් ිට මීටර 100 ක බිම් තීරුවක් කිිදු ඉඳි කිරීමකින් මතාරව පවත්සවා ගත යුත අතර, පහත 

කාර්යයන් සඳහා පමණක් අවසර මදනු ලැමේ.  

 

(අ). මවරළ සංරක්ෂණය සඳහා අවශ ඉඳි කිරීම්  

(ආ). මජටි, Water Intakes (දිය ගැන්ම) 

(ඇ). සන්නිමේදන, භාවිත කටයුත , අපද්රවය බැහැර කිරීම් , බලශක්ති උත්සපාදන , මවරල අශ්රිත මපාදු 

කටයුත  

(ඉ). මවරල සංරක්ෂණ මදපාර්තමම්න්තමේ අවසරලත්ස සංරක්ෂණ කටයුත  

(ඊ). ීවර කටයුත සඳහා පමණක් සීමා  වූ  තාවකාලික මගාඩනැගිලි  

(උ). විවෘත   භූමි , භූ දර්ශනය කරන ලද භූමි , තාවකාලිකව පවත්සවා මගන යනු ලබන මපාළ මහෝ 

ප්රදර්ශන භූමි , උදාන හා ක්රීඩා පිටි   
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* වඩදිය මේමේමම් ිට මීටර 100 තල සංවර්ධනය කිරීමම්දී මවරල සංරක්ෂණ මදපර්තමම්න්තමේ 

අනුමැතිය ලබා ගත යුතය. 

 

පහත කලාප 6 සඳහා මවන මවනම ඒ ඒ කලාපයන්ට ආමේණික භාවිතයන් ඒ ඒ කලාප යටමත්ස දක්වා 
ඇති අතර ඒවාමයහි මපාදු භාවිතයන් හා එම භාවිතාවන්ට අදාළ  ඉඩමම් අවම ප්රමාණයන් පහත පරිදි විය 
යුතයි. 
 
 

1. මන්වාික  -  පර්චස් 6 

2. ගෘහස්ත විමනෝද කටයුත  - පර්චස් 20 

3. මහජන රැස්  වන ස්ථාන  - පර්චස් 20 

4. උදන හා ක්රීඩා පිටි - පර්චස් 40 

5. සමාජ ශාලා හා සංස්කෘතික කටයුත - පර්චස් 40  

6. වාහන නැවතම් පළවල්ප - පර්චස් 20  

7. ආපන ශාලා - පර්චස් 20  

8. ආගන්තක නිවාස - පර්චස් 15 

9. ිල්පලර මවළද සල්ප - පර්චස් 10  

10. මපර පාසල්ප - පර්චස් 20 
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පරිච්මේදය 02 

සැලසුම්ප හො මගොඩනැඟිලි මරගුලොසි 

 

2.1. හැඳීන්ීම 

1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංමශෝධන) පනමත්ස 11 (අ) මකාටමස්  8 ඊ වගන්තිය 

යටමත්ස අනුමත කරනු ලැබූ සැලසුම්කරණ හා මගාඩනැගීම් පිළිබඳ නියමයන් වන අතර, මමාරටුව 

මහනගර සභා බල ප්රමේශය ඇතළත්ස සැලසුම් කලාප සඳහා බල පැවැත්සමේ. 

 

පරිච්මේදය 1හි සඳහන් කල කලාපයහි යම් සංවර්ධනයක් ිදු කිරීමම්දී අනුගමනය කල යුත නියමයන් හා 

ක්රියාමාර්ග මමම පරිච්මේදමයන් විස්තරත්සමකව දක්වා ඇත. එනම් මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලබා 

ගැනීම, ඉඩම් අනුමබදුම් කිරීම, මගාඩනැගිලි ඉඳි කිරීම, අනුකූලතා සහතිකය ලබා ගැනීම හා භාවිතය 

මවනස් කිරීම යනාදිය මේ. 

 

ප්රමේශමේ යම් සංවර්ධනයක් ිදු කිරීමට මත්සමතන්, අදාළ භාවිතමේ ගැටළු සහගත තත්සවයක් පවතීනම්, 

ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට මපර මයෝජිත භාවිතය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගත හැකිදැයි දන ගැනීම සදහා , 

අධිකාරිමේ මහෝ මවනත්ස රාජ ආයතන මගින් විමශ්ෂ වාපෘතීන් සඳහා අත්සපත්සකර ගැනීම් සඳහා 

අයත්සදැයි මහෝ යන්න මපර දැන ගැනීම සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලබා ගැනීම ිදු කල හැක. 

 

එමමන්ම ඉඩම් මකාටසක් අතරු මබදුම් ිදු කරන අවස්ථාමේදී නියමිත මරගුලාි වලට අනුව ිදු මකාට 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම , ඉඩම් අනුමබදුම් කිරීම මගින්ද , අනුමත කරන ලද සැලස්මට අනුව සංවර්ධනය 

ිදු මකාට ඇති බවට සහතික කර අනුකූලතා සහතිකය ලබා ගැනීම හා යම් භාවිතයක් සදහා අනුමත 

මකාට ඇති භාවිතයට විකල්පප භාවිතයක් අවශ වූ විට භාවිතය මවනස් කිරීම යනාදියද ිදු කල යුත අතර 

ඒ පිළිබඳව එකිමනක විස්තරාත්සමකව පහතින් දක්වා ඇත.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. මූලික සැලසුම්ප නිරොකරණ  සම්පබන්ධ මරගුලොසි  
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මූලික සැලසුම්ප 

නිරොකණය 

සඳහො ඉදිරිපත් 

කිරීම 

 
 

1. මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත්ස 

කිරීම. 

(අ) නීතිමේ 8 එ වගන්තිය යටමත්ස මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සඳහා කරනු ලබන 

සෑම ඉල්පලීමක්ම 1 වන උපමල්පඛනමේ සඳහන් “අ”ආකෘති පත්රය මගින් 

අධිකාරිය මවත ඉදිරිපත්ස කළයුතය.  මමය අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත 

මවේ අඩවිය ඔස්මස් අයදුම් කළ හැක.   

        www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්ත 5 වන උපමල්පඛනයට අනුකූලව මගවිය යුතය. 
 
 

මූලික සැලසුම්ප 

නිෂ්කොශනය 

2. සංවර්ධන මයෝජනා සමඟ සවිස්තර සැලසුම්කරණ හා තාක්ෂණික මතාරතරු 

ියල්පල විධිමත්සව ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන අවස්ථාවකදී, ඇගයීම් වාර්තාව ඉදිරිපත්ස 

කරන මතක් මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය ලබාදිය හැකිය.  අනුමැතිය සඳහා 

අනුරූී සවිස්තර මයෝජනාව ඇගයීමට ලක්කරන විටදී, අධිකාරියට යම් අතිමර්ක 

ඉල්පලීමක් කිරීමට ඇති අයිතියට හානි මනාවන පරිදි අයදුම්කරු මවත මමම මූලික 

සැලසුම් නිෂ්කාශනය ලබාමදනු ඇත. 

 

i. සංක්ිේත මයෝජනාව අනුමත කරනු ලැබීමමන් පසුව, මකාන්මේි පනවා මහෝ 

මනාපනවා ඒ පිළිබඳව අයදුම්කරුට ලිපියක් මගින් දැනුම් මදනු ලැමේ.  

ඉන්පසුව ඔහු විින් මාස මදාළහක් ඇතළත සවිස්තර විධිමත්ස මයෝජනාවක් 

සකස් කරගත යුතය.  මමම කාලය තළදී අයදුම්කරු ඒ ඒ ආයතන හා අදාළ 

වන්මන් නම් කරුණු නිරවුල්ප කරගැනීම සඳහා විවිධ  නිමයෝජායතන / 

මදපාර්තමම්න්ත සමඟ සම්බන්ධව ක්රියාකළ යුතය.   මමම මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණ ලිපිමේ වලංගු කාලය වසරකි.  
 

ii. අයදුම්කරු විින් විධිමත්ස අනුමැතිය සඳහා නීතිමේ 8 එ වගන්ති යටමත්ස 

නියමිත ආකෘති පත්රය මගින් සවිස්තර මයෝජනාවක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතය.  

මයෝජිත සැලසුම්වලට අදාළ නිමයෝජායතනවල තාක්ෂණික අවශතා 

මමන්ම අයදුම්කරු මවත දැනුම්මදන ලද අමනක් සැලසුම් අවශතාද අඩංගු 

විය යුතය. 
 

 

 
 

 

iii. මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය මගින් අවසර පත්රයක් නිමයෝජනය මනාවන අතර, 

එමගින් අයදුම්කරුට මහෝ මවනත්ස තැනැත්සතකුට කවරාකාරමේ මහෝ 

සංවර්ධන කටයුත්සතක් පටන් ගැනීමට මහෝ කරමගන යාමට හිමිකමක් 

මනාලැබිය යුතය. 

 

හරිත් 3. රාජ හා අර්ධ රාජ ආයනයන්හි මගාඩනැගිලි සඳහා හරිත මගාඩනැගිලි සහතිකය 

http://www.uda.gov.lk/
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මගොඩනැගිලි 

සහතිකකරණය 

සඳහො 

ලියොපදිංචි ීම 

අනිවාර්යය වන අතර, මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිය ලබාගන්නා අවස්ථාමේදී 

හරිත සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ලියාපදිංචි වීම 

අනිවාර්යය මේ. 
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2.3. ඉඩම්ප අනුමබුම්ප සම්පබන්ධ මරගුලොසි 

 

 

 

ඉඩම්ප අනුමබුම්ප  

සඳහො සැලසුම්ප 

ඉදිරිපත් කිරීම 

 

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

ඉදිරිපත්ස කිරීම. 

(අ)  නීතිමේ 8 එ වගන්තිය යටමත්ස යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක නිරතවීම සඳහා 

සංවර්ධන අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන 

උපමල්පඛනමේ සඳහන් “ආ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය මවත ඉදිරිපත්ස 

කළයුතය.  මමය අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත මවේ අඩවිය ඔස්මස් 

අයදුම් කළ හැක.   

      www.uda.gov.lk  

 
(ආ)  අදාළ ගාස්ත 5 වන උපමල්පඛනයට අනුකූලව මගවිය යුතය. 

 
       (ඇ)   ඕනෑම ඉඩම් කැබලි කිරීමක් මහෝ ඒකාබේධ කිරීමක් සුදුසුකම්ලත්ස පුේගලයා 

(ඇමුණුම 3)  විින් සකස් මකාට අත්සසන් කර තිබිය  යුතය.  

    

      (ඈ)  අයදුම්පත ඉඩමම් මහෝ ස්ථානමේ අයිතිකරු විින් මහෝ අයිතිකරු විින් 

බලය පවරනු ලැබූ යම් පුේගලමයකු විින් අත්සසන් කරනු ලැබ තිබ යුතය. 

 

       (ඉ)   ඉඩම උප මබදීම මහෝ කැබලි කිරීමම්දී සැලසුම්වල ලකුණු කරන කාණු 

සඳහා ඉඩම් කේටි අංකයක් ලබාදිය යුත අතර, ඉඩමම් ිට ජලය බැහැර 

කරන මාර්ගය පැහැදිලිව දැක්විය යුතය.  

 

        (ඊ) අළුත්ස උප මබදීමක් යම් තැනුම්මපාළක පවත්සනා මගාඩනැගිල්පලක ඇති 

විවෘත ඉඩකඩ, ආමලෝකය, සංවාතනය සහ අමනක් අවශතා මමම නියමය 

යටමත්ස අවශ වන ඒවාට වඩා අඩු මකමරන යම් මායිමක් ඇති මනාකළ 

යුතය. 

                  

        (උ)   එවැනි ඉඩමක්; 

i. මහක්: 0.5 ට වඩා වැඩි  අවස්ථාවකදී මහෝ 

ii. ස්ථානමේ ස්වභාවය අනුව නගර නිර්මාණ ශිල්පී උපමදස් 

ලබාගැනීමට අවශ යැයි කමිටුව තීරණය කරන්මන් නම් මහෝ 

                සුදුසුකම්ලත්ස නගර නිර්මාණ ශිල්පපියකු විින් සහතික කරන ලද විනාස    

සැලැස්මක් සහ වාර්තාවක් මගින් ඉදිරිපත්ස කළ යුතය.  

 

 

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


මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   43 

 

        (ඌ)   මයෝජිත බිම් කේටිද, ඒවාමේ පරිමාණයන්, දිසාව, පළල සහ ියළු මයෝජිත 

වීදිවල මේටම්, එළිමහන් ස්ථාන සහ මවනස් මකාට තැබිය යුත සහ මවනත්ස 

පහසුකම් සඳහා ස්ථානද මමන්ම සෑම සථ්ානයක්ම මයාදවනු ලබන 

කාර්යයද මපන්වා මදමින් 1:1000 ට මනාඅඩු පරිමාණයකින් යුත්ස 

සවිස්තරාත්සමක බිම් මකාටස් මවන් කිරීමම් සැලැස්මක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතය.   

 
 (එ) අනුමැතියට ඉදිරිපත්ස කරන ඉඩමම් මිනුම් සැලැස්ම 1:1000 යන 

පරිමාණයට මනාඅඩු පරිමාණයකින් ඇඳ පහත දැක්මවන කරුණු ඇතළත්ස 

මකාට සැපයිය යුතය. 

 
i. මගාඩනැගිලි කිිවක් තිමේ නම්, ඒවාමේ දිග, පළල දැක්මවන 

ඉලක්කම් මයාදා ඉඩමම් පිහිටීම : 

ii. සැලැස්මම් පරිමාණය උතරු දිශාව දැක්මවන සංමක්තයක් සහ යාබද 

ඉඩම්වල මහෝ මගාඩනැගිලිවල වරිපනම් අංක ; 

iii. ඉඩමට ප්රවිෂ්ඨ වන මාර්ග ; 

iv. පවත්සනා ියලු කාණු සහ ජල මාර්ග; සහ 

v. ඉඩමම් සමමෝච්ඡ මර්ඛා මහෝ ස්ථානීය මේටම් සහ අවශ අවස්ථාවලදී 

වීිමේ මේටම් මහෝ ඉඩම ඉදිරිපස වීිමේ මේටම් ; 

 
(ඒ) මයෝජිත අනුමබදීම්වල විශාලත්සවය සහ මයෝජිත ියලු වීිවල දිසාව, පළල 

සහ මේටම් සහ විවෘත භූමි භාග හා මවනත්ස පහසුකම් සඳහා මවන්කිරීමට 

අදහස් කරන භූමි භාග සහ සෑම ඉඩමක්ම කුමන කාර්යයක් සඳහා භාවිතා 

කිරීමට අදහස් කරන්මන්ද යන්න මපන්නුම් කරමින් 1:1000 යන 

පරිමාණයට මනාඅඩු පරිමාණයකින් අඳින ලද කේටි කැඩීමම් 

සවිස්තරාත්සමක සැලැසම්ක් ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබිය යුතය. 

 

පවතින බිම්ප 

කට්ටි 

5. පවතින බිම් කේටියක් සම්බන්ධමයන් වූ විට මයෝජිත මගාඩනැගිල්පල අමනක් 

නියමයන්ට අනුකූල වන්මන් නම්, නියමිත තැනුම්මපාමළහි විශාලත්සවය හා පළල 

පිළිබඳ අවශතා ලිහිල්ප කිරීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 
ඉඩම උප 

මබදීම මහෝ 

කැබලි කිරීම 

6.   (1)  කිිඳු රාජ නිමයෝජායතනයක් මහෝ මවනත්ස යම් තැනැත්සතකු විින් නීතිමේ 

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

වන වගන්තිය යටමත්ස සාදන ලද සැලසුම්කරණ හා මගාඩනැගිලි පිළිබඳ 

නියමයන් යටමත්ස සාදන ලද සංවර්ධන මාර්මගෝපමේශවලින් බැහැරව කිිඳු 

සංවර්ධන කාර්යයක් කරමගන යාම මහෝ එහි නිරතවීම මනාකළ යුතය. 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   44 

 

        (2) (අ)   කෘිකාර්මික උදාන වගාව, මතත්ස බිම් ප්රමේශ  හා  මවනයම් භාවිතයක් 

සඳහා මයෝජනා කරන ලද ඉඩම් කැබැල්පලක් මහෝ  බිම් කේටියක් 

එබඳු උප මබදීමක් සඳහා අදාළ සැලැස්ම අධිකාරිය විින් අනුමත 

කරනු ලැබ ඇත්සනම් උප මබදීමකට මහෝ භාවිතයකට යටත්ස කළ 

හැක. 

               (ආ) ඉඩම් කැබලි කිරීමක් මහෝ උප මබදීමක් අදහස් කරන ඕනෑම 

තැනැත්සතකු ඒ සඳහා 4 වන නියමයන්හි ඇතළත්ස අවශතාවයන්ට 

අනුකූල වන අයදුම්පතක් අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළ යුතය. 

 
        (3)  ඉඩම් කැබලි කිරීම මහෝ උප මබදීම සඳහා සැලසුම් අනුමත කිරීමම්දී 

අධිකාරියට අවශ යයි හැමේ නම්,  සැලසුම් මවනස් කරන මමන් 

අධිකාරිය අයදුම්කරුවන්මගන් ඉල්පලා ිටිය හැකිය.   ඉඩම  උප මබදීම 

මහෝ කැබලි කරනු ලැබිය යුත්සමත්ස අධිකාරිමේ අනුමැතිය මදනු ලැබීමමන් 

පසුවය. 

 
         (4)  (අ)  උප මබදීමකදී කිිඳු ඉඩම් කේටියක් මුහුණත පළල මීටර් 6 ට සහ   

ගැඹුර මීටර් 12 කට වඩා අඩු මනාවිය යුතය.  

 
 

        (5) උප මබදීමම් සැලැස්මක ඇති බිම් කේටියක් එහි අනුමත කරනු ලැබූ 

පරමාර්ථය හැර අන් පරමාර්ථයක් සඳහා ප්රාමයෝජනයට මනාගත යුතය. 

        
පදිංචිය ිණිස 

වන බිම්ප කට්ටි 

සඳහො ප්රමේශ 

මොර්ග 

7.  මමම නියමමේ (ආ)  (ඇ)  සහ (ඈ)  මේදවල සඳහන් විධිවිධානවලට අනුව යම් උප 

මබදීමක ඇති සෑම බිම් කේටියක්ම දැනට පවත්සනා මහෝ මයෝජිත ප්රිේධ වීියකට 

මහෝ වීිවලට යාව  පිහිටිය යුතය. 

       (අ) i.   ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල අධිකාරිය විින්  අනුමත කරනු ලැබූ පරිදි 

විය යුතය.  එය කවර අවස්ථාවකවත්ස මීටර් 3.0 කට මනාඅඩුව තිබිය යුත 

අතර, කාණු හා අමනකුත්ස අවශතාවයන් ඉඩමමන් මවන්කර ලබාදිය 

යුතය.  

              ii.  යම් ඉඩම් අනුමබදුමක් ිදු කිරීමම්දී එම ඉඩම් කැබලි සඳහා ප්රමේශය 

සපයන ප්රධාන ප්රමේශ මාර්ගමේ පළල අඩි 30 ක් වන අවස්ථාමේදී එම අඩි 

30 ප්රධාන ප්රමේශ  මාර්ගය කැබලි සංඛාව අනුව අඩි 20 දක්වා පමණක් 

අඩු කළ හැකි වුවත්ස, එම අඩි 20 ප්රමේශ මාර්ගය පළල තවදුරටත්ස අඩු 

කිරීමකින් මතාරව ඒකාකාරී පළලකින් යුතව පවත්සවාගත යුතය. 

iii. පියැවි මකළවරක් සහිත වීියක මකළවරට යාවන සෑම බිම් කේටියක්ම 

මහෝ තැනුම් මපාළකටම සංවර්ධන මාර්මගෝපමේශ ආකෘතිමේ සඳහන්  



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   45 

 

පළලට වඩා අඩු ඉදිරිපසක් තිබිය හැකිය.  එමහත්ස එහි වීි මර්ඛාවට 

ලම්භකව පළලින් මීටර් 3.0 කට මනාඅඩු ඉදිරිපසක් තිබිය යුතය. 

 
       (ආ)  පළලින් මීටර් 9.0 කට අඩු මාර්ගයකට යාව ඇති තැනුම්මපාළක් මහෝ බිම් 

කේටියක් මමම නියමමේ 8 (අ) වන මේදය යටමත්ස නියම කරනු ලැබ ඇති 

ආකාරමයන් හැර, පදිංචිය පිණිස මනාවන පාවිච්චිය සඳහා යම් 

මගාඩනැගිල්පලක් ඉදිකිරීම සඳහා ප්රමයෝජනයට මනාගත යුතය.      

 

        (ඇ)  2 වන උපමල්පඛනමේ සඳහන් ආකෘතිමේ සපයා ඇති වාසස්ථාන ඒකක 

සංඛාව    පළමුවන තීරුමේ සඳහන්  වීිවල ආරම්භය හා අන්තය යන 

මදකම ප්රිේධ  වීියකට සම්බන්ධ වන්මන් නම් මදගුණ කළ හැකිය.  

එවැනි අවස්ථාවල මදවන තීරුමේ සඳහන්  එම පාමර් පළල මීටර් 4.5 කට 

මනාඅඩු වන්මන් නම්, උපරිම දිග මදගුණ කළ හැකිය. 

 
පදිංචිය ිණිස 

මනොවන බිම්ප 

කට්ටි සඳහො 

ප්රමේශ මොර්ග 

8. (අ)   පදිංචිය පිණිස මනාවන පාවිච්චිය අරමුණු කරගත්ස මගාඩනැගිලි සඳහා වන බිම් 

කේටි එකක් මහෝ වැඩි ගණනක් සඳහා ඇති වීියකට 3 වන උපමල්පඛනමේ  

ආකෘතිමේ විස්තර කරන පිරිවිතරයට හා අනුකූලවීමට යටත්සව පළලින් මීටර් 

09 කට අඩු ප්රමේශ මාර්ගයකට අවසර දිය හැකිය. 

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

ප්රමේශ මාර්ග පළල අවශතා සම්ූර්ණ කරන අවස්ථාවකදී යම් 

තැනැත්සමතකුට අයුත ීඩා ඇතිවන්මන් යයි අධිකාරිමේ මතය වන්මන් නම්, 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල පහත සඳහන් කරුණුවලට  යටත්සව, සැලසුම් 

කමිටුමේ නිර්මේශ මත අඩු කරනු ලැබිය හැකිය.  

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

ii. අළුත්ස උප මබදීමක් සම්බන්ධමයන් මමම අඩු කිරීම අදාළ මනාවීම. 

iii. ජනපදය අඩු වියදම් ස්වභාවමේ ඒවා වීම. 

 
     (ඇ)   එවැනි සෑම වීියක්ම, මීටර් 6.0 කට මනාඅඩු පළලක් ඇති ප්රිේධ වීියකට 

සම්බන්ධවන හා අයිතිකරුට මපෞේගලික පාරකට මාර්ග අයිතියක් ඇති 

ප්රිේධ මහෝ මපෞේගලික පාරකට සම්බන්ධ විය යුතය. 

 
හැරවුම්ප, 

වටරවුම්ප හො 

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

විශ්කම්භය මීටර් 9.0 කට මනාඅඩු  වටරවුමක් මහෝ වඩා මයෝග පරිදි 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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විවෘත් ඉඩකඩ වීිමේ පියැවි අග ිට අවසන් මීටර් 30 තළ අධිකාරියට පිළිගත හැකි 

මවනත්ස ආකාරයක වාහන හැරවීමට ඉඩක් සැලිය යුතය. 

 

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

මනාවන කටයුතවලදී විශ්කම්භය මීටර් 15 කින් යුත්ස හැරවුම් වටරවුමක් 

මහෝ පිළිගත හැකි මවනත්ස ආකාරයක වාහන හැරවීමට ඉඩක් සැපයිය 

යුතය. 

 

 

 

        (ඈ) උප මබදීමට භාජනය කළයුත ඉඩම් මකාටස මහෝ තැනුම්මපාළ   

විශාලත්සවමයන් මහක්ටයාර් 1.0 ඉක්මවන්මන් නම්, වීි සහ කාණු අත්සහැර 

දැමූ පසු ඉඩමමන් ියයට දහයකට මනාඅඩු ප්රමාණයක් පහත 

දැක්මවනමස් සුදුසු ස්ථානයන්හි ප්රජා විමනෝදාංශ හා එළිමහන්වල 

ප්රමයෝජනය සඳහා මවන් කළ යුතය. 

i. එමස් මවන් කරන ලද ඉඩකඩ ියළු ගාස්තවලින් මතාරව අධිකාරිය 

මවත පවරනු ලැබිය යුතය. 

ii. අධිකාරිමේ අදහස ් විමසා එබඳු ඉඩකඩ සංවර්ධනය මකාට 

පවත්සවාමගන යාමට පදිංචිකරුවන් මපාළෙවා සංවර්ධකයා විින් 

ක්රමමේදයක් හා මූල විධිවිධාන සැලිය යුතය. 

iii. එමස් මවන් කරනු ලබන ඉඩකඩ අනුමත මනාවන මවනත්ස කාර්යයකට 

මයාදනු ලබන්මන් නම් නීතිය යටමත්ස වරදකට වරදකරුවකු වන අතර, 

වරදකරු කරනු ලැබීමමන් පසුව නීතිමේ 1982  අංක 04 දරණ පනමත්ස 

28(1)  වන වගන්තිය යටමත්ස දඞුවම් ලැබිය හැකිය. 

iv. වාණිජ හා කර්මාන්ත සඳහා වන ඉඩම් අනුමබදුමකදී, අනුමබදුම් අවම 

ඉඩම් මකාටස වර්ග මීටර් 2024 (පර්. 80) කට මනාඅඩු නම් සහ ියළුම 

මාර්ගවල පළල මීටර් 09 කට මනාඅඩු නම් විවෘත ප්රමේශ භාවිතය 

සඳහා ඉඩම්වලින් 10%  ක්  මවන් කිරීමකින් මතාරව අනුමබදීම් කළ 

හැකිය.  එමතකුදු වුවත්ස ඕනෑම ඉඩම් මකාටසක වැඩිදුරටත්ස අනුමබදුම් 

ිදුවන අවස්ථාවලදී සංවර්ධකයා විින් ; 

(i) එමස් අනුමබදුම් කරන ඉඩමම් 10% ක ප්රමාණය මවන් කිරීම 

මහෝ 

 

 (ii) එමස් අනුමබදුම් කරන ලද ඉඩමම් 10% ක ප්රමාණමේ මවළඳමපාල 

වටිනාකම අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනමයහි තැන්පත්ස කිරීම 

මහෝ යන මකාන්මේියට යටත්සව අනුමබදුම් කළ හැකිය. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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v. වාසය සඳහා වූ ඉඩම් අතරු මබදීම්වලදී අතරු මබදීමක අවම ඉඩම් 

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

ඉඩම් මකාටසක ඉදිමකමරන නිවාස ඒකක සංඛාව මදකකට සීමාවන 

පරිදි සංවර්ධන කාර්යය සීමා මකාට තිමේ නම්, එළිමහන් ප්රමේශ 

වශමයන් පාවිච්චි කිරීම සඳහා ඉඩමම් ියයට 10 ක ප්රමාණයක් මවන් 

මනාමකාට, ඒ ඉඩමම් අතරු මබදීම් කළ හැකි නමුත්ස, ඒ අතරු 

මබදීමවල තවදුරටත්ස අතරු මබදීම් කරනු ලබන මහෝ එක් ඉඩම් 

මකාටසක නිවාස ඒකක මදකකට වැඩිමයන් ඉදිකරනු ලබන මහෝ 

අවස්ථාවකදී එමස් අතරු මබදීම කරනු ලබන මහෝ සංවර්ධනය කරනු 

ලබන ඉඩමම් මවළඳ අගමයන් ියයට 10 ක් ඒ සංවර්ධනකරු විින් 

අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනය මවත තැන්පත්ස කළ යුතය. 

 
vi. අතරු මබදීමට මයෝජිත ඉඩම, විලක්, මපාදු ක්රීඩාපිටියක් වැනි මපාදු 

විවෘත ප්රමේශයක ිට කිමලෝමීටර් 0.5 ක් තළ පිහිටා ඇත්සතාවූද, එම 

විවෘත ප්රමේශය වර්ග මීටර් 4,047 (අක්කර එක) කට වඩා විශාලත්සවය 

ඇත්සතාවූද අවස්ථාවකදී, එම ඉඩමම් එළිමහන් ප්රමේශයක් මභෞතිකවම 

මවන් කිරීම මවනුවට,  එළිමහන් ප්රමේශ අවශතාව සඳහා වූ 

භූමිභාගමේ මවළඳ අගය අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනය මවත තැන්පත්ස 

කළයුත බවට සංවර්ධනකරුට අධිකාරිය විින් නියම කරනු 

ලැුවමහාත්ස,  ඔහු විින් ඒ මවළඳ අගය ඒ පළාත්ස පාලන ආයතනය 

මවත තැන්පත්ස කළයුතය.  

 
 

 vii. අනුමබදීමකදී විවෘත ප්රමේශ අවශතාවය වර්ග මීටර් 300 කට (පර්. 

12) මනාවැඩි වන්මන් නම් මහෝ පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අනුමැතිය සහිතව එමස් කිරීමට 

සංවර්ධකයාට පළාත්ස පාලන ආයතනය නියම කරන්මන් නම්, මභෞතික 

වශමයන් විවෘත ප්රමේශය සපයාදීම මවනුවට අනුමබදීම සඳහා අවශ 

වන විවෘත ප්රමේශ ඉඩමම් වර්ග ප්රමාණමේ මවළඳපල අගය අදාළ 

පළාත්ස පාලන ආයතනමේ තැන්පත්ස කළ යුතය. 

 
viii. අනවසර ඉඩම්  අනුමබදුමකදී 10% (ියයට දහය) විවෘත ප්රමේශ මවන් 

මනාකිරීම අනුමත මනාකිරීමට මහ්තවූ අවස්ථාවකදී ඉඩම් මකාටමස් 

10% මවළඳමපාල අගය අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනමේ තැන්පත්ස 

කිරීම මහෝ එමස් සංවර්ධනය කරනු ලැබූ මහෝ අනුමබදුම් කරනු ලැබූ 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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ඉඩම් මකාටින් 10% ක් මවන් කිරීමට යටත්සව තනි ඉඩම් මකාටස් 

සංවර්ධනය කිරීමට මහෝ තවදුරටත්ස අනුමබදුම් කිරීමට අවසර දිය 

හැකිය. 

 

ීථි මකොන් 
රවුම්ප කිරීම 

10.  අධිකාරිය අන් ආකාරයකින් විධානය කර මනාමැති නම්, බිම් කේටි කිරීමම්දී ිදු 

කරනු ලබන මාර්ග මංසන්ධි ඇති කිරීමම්දී මාර්ග මේදන ලක්ෂමේ ිට ස්පර්ශක 

දිග සමඟ කවාකාරව මහෝ ඇළව ිටින මස්, කවමේ ප්රමාණය පාමර් පළලින් 

අඩක් වන මස් මායිම් සකස ්කිරීමට අධිකාරිය විින් විධානය කළ යුතය. 
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2.4. මගොඩනැඟිලි ඉඳිකිරීම සම්පබන්ධ මරගුලොසි 

 
 
 

 

අනුමැතිය 

සඳහො සැලසුම්ප 

ඉදිරිපත් කිරීම 

11. මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කිරීම. 

 

(අ)  නීතිමේ 8 එ වගන්තිය යටමත්ස යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක නිරතවීම සඳහා 

සංවර්ධන අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන 

උපමල්පඛනමේ සඳහන් “ඇ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය මවත ඉදිරිපත්ස 

කළයුතය.  මමය අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත මවේ අඩවිය ඔස්මස් 

අයදුම් කළ හැක.   

      www.uda.gov.lk  

 

(ආ)  අදාළ ගාස්ත 5 වන උපමල්පඛනයට අනුකූලව මගවිය යුතය. 

 

මගාඩනැගිලි 

සැලසුම් 

 

12. (1) නීතිමේ  8 එ වගන්තිය යටමත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම; 

(අ) ියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සමතකු විින් පිළිමයල මකාට 

අත්සසන්කර තැබිය යුතය.  (ඇමුණුම 3) 

(ආ) ඉඩමම් මහෝ ස්ථානමේ අයිතිකරු විින් මහෝ අයිතිකරු විින් බලය 

පවරනු ලැබූ යම් පුේගලයකු විින් අත්සසන් කරනු ලැබ තිබිය යුතය. 

(ඇ) පිටපත්ස 5 කින් ඉදිරිපත්ස කළයුතය.  අයදුම්කරුට පිටපත්ස 2 ක් ලබාදිය යුත 

අතර, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ පළාත්ස පාලන ආයතනය මවත  

එක් පිටපතක් මයාමු කළ යුතය.   

 

            (ඈ) සැලැස්ම ජාතන්තර “ඒ” මශ්ර්ණිමේ සම්මත මමට්රික් ප්රමාණමේ   

පත්රිකාවල සකස් මකාට තිබිය යුතය. 

           (ඉ)   සැලැස්ම අදාළවන මගාඩනැගිල්පල මහෝ පරිශ්රය සංවර්ධනය කරනු ලබන  

පරමාර්ථය විස්තර මකමරන ප්රකාශයක් සමඟ විය යුතය. 

            (ඊ)  මගාඩනැගිල්පල පිහිටා ඇති මහෝ මයෝජිත මගාඩනැගිල්පල පිහිටුවීමට යන 

මහෝ මගාඩනැගිල්පමල්ප වැඩ කරමගන යනු ලබන පරිශ්රයට අදාළ අනුමත 

කළ මිනුම්මදෝරු සැලැස්මම් පිටපතක් සමඟ  ඉදිරිපත්ස කළ යුතය. 

             අවශ මේ යැයි අධිකාරිය විින් සලකා බලනු ලැුවමහාත්ස මීට සම්බන්ධව 

අතිමර්ක සැලසුම් කේටල මහෝ වඩා පුළුල්ප විස්තර පිරිවිතර නැතමහාත්ස 

සම්බන්ධිත මවනත්ස විස්තර මහෝ මවනත්ස මල්පඛන ඉදිරිපත්ස කරන මලස 

අධිකාරිය විින් නියම කරනු ලැබිය හැක. 

 

 

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


මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   50 

 

සැලසුම්වල 

පරිමාණය 

13. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිමේ 8 එ වගන්තිය අනුව සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සතා (ඇමුණුම 3)  විින් අත්සසන් කරනු ලැබ ඉදිරිපත්ස කර ඇති ියළු 

සැලසුම් පහත සඳහන් පරිමාණය අනුව ඇඳ පහත සඳහන් කරුණු අඩංගු කළ 

යුතය. 

(අ)  මගාඩනැගිලි තැනුම්පමළහි පිහිටීම දැක්වීමට ප්රමාණවත්ස පරිදි හාත්සපස ප්රමේශමේ 

දළ සැලැස්මක් 

(ආ)   තැනුම්මපාළ සැලැස්ම 1:1000 

(ඇ)  මගාඩනැගිල්පලක සැලැස්ම - 1:100 අවශ සම්මත ප්රමාණමේ කඩදාියක ඇඳීමට 

මනාහැකි තරම් මගාඩනැගිල්පමල්ප ප්රමාණය විශාල වන අවස්ථාවලදී 

1:200 වඩා කුඩා මනාවන පරිමාණයකට පිළිමයල කරන ලද සැලැස්මක් 

පිළිගැනීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

තැනුම්මපාල 

සැලසුම්වල හා   

මගබිම් 

සැලසුම්වල 

අඩංගු විය යුත 

විස්තර 

 

14. මගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක් සඳහා ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සැලැසම්කට පහත 

සඳහන් විස්තර පිළිගත්ස වර්ණ හා සංමක්ත භාවිතා කරමින් අඩංගු විය යුතය. 

(අ) පහත සඳහන් විස්තර දැක්මවන තැනුම්මපාල සැලැස්ම මහෝ බිම් මකාටස් මවන් 

කිරීමම් සැලැස්ම 

i.  බිම් කේටිමේද මගාඩනැගිල්පල මහෝ මගාඩනැගිලි කාර්යය කරමගන යනු 

ලබන ස්ථානය සහ බිම් කේටිමේ මායිම් අතර දුමරහි අංකිත පරිමාණයන්ද 

ඇතළත්සව, බිම් කේටිමයහි සහ තැනුම්මපාමළහි පිහිටීම දැක්වීම සඳහා 

අක්ෂාංශ, මේශාංශ සහිතව ඛණ්ඩාංක තලයන් ලබාදීම (GPS-WGS-1984) 

ඉදිකිරීමට යන මහෝ කරමගන යනු ලබන මගාඩනැගිලි කාර්යයන්හි 

ප්රමාණය, (පැහැදිලිව සීමා ලකුණු මකාට) 

ii.  සැලැස්මම් පරිමාණය, උතරු තඩුව සහ යාබද බිම් කේටිවල මහෝ     

මගාඩනැගිලිවල පරිශ්ර අංක 

iii. තැනුම්මපාළට ඇති ප්රමේශ මාර්ග 

    iv.  මමම සැලැස්මමන් හඳුනාමගන ඇති මයෝජිත මාර්ග සීමාව, මගාඩනැගිලි 

මර්ඛා, යම් පාරක් පුළුල්ප කිරීමම් මර්ඛාවක් සහ මස්වා පාරක් සඳහා වන යම් 

බිමක් මහෝ ඉඩමක් සකස් කිරීමමන් පසු පටුමගක් මහෝ ජලසම්පාදන 

සංචිතයක්, රක්ිතයන් සහ අමාතවරයා විින් අනුමත කළ අදාළ 

සංවර්ධන සැලැස්මක මපන්වනු ලැබිය හැකි මහෝ පළාත්ස පාලන 

ආයතනමේ යම් වීි මර්ඛා සැලසුම්වල මපන්වනු ලැබිය හැකි මවනත්ස 

විස්තර  

 v. පවත්සනා ියළු කාණු, ජල මාර්ග, පල්පමදෝරු මාර්ග, මනුවල වැටවල්ප, 

රැඳවුම් බැමි, බිම් කේටිය මත මහෝ යාබද බිම් කේටි මත ඇති බෑවුම් සහ 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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කාණු, ගිනිදියමුව සහ මගාඩනැගිලි  මහෝ මගාඩනැගිලි වැඩ කරනු ලබන 

ස්ථාන අතර දුමරහි අංකිත පරිමාණයන් ඇතළත්සව පවත්සනා පාර පිහිටි 

ආසන්නතම දුර. 

vi.  ඉඩම ජලයට යටවන්මන් නම්, වාරිමාර්ග මදපාර්තමම්න්තව, ශ්රී ලංකා 

ඉඩම් මගාඩකිරීමම් හා සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව මහෝ මවනයම් 

අධිකාරියක් විින් වාර්තා කර ඇති මගාඩනැගිලි බිමම් ඉහළතම ගංවතර 

මේටම. 

vi. අංශක 45 ට වඩා ප්රපාතාකාර හා උින් මීටර් එකහමාර ඉක්මවන බෑවුම් 

විමශ්ෂමයන් සඳහන් කරමින් බිමමහිත්ස යාබද පාරවල සහ   ඉඩම්වලත්ස 

පවතින ියළු සමමෝච්ඡයන් සහ ස්ථානීය මේටම් 

vii. අළුත්ස බෑවුමක මහෝ ඉවුරක යම් ඉදිකිරීමක් සහ බෑවුම මහෝ ඉවුර එබඳු 

පවත්සනා තැනුම්මපාලකට ඇති බෑවුමට මහෝ ඉවුරට වඩා ඉහළ මහෝ 

ප්රපාතාකාර නම්, එම බෑවුම මහෝ කණ්ඩිය සථ්ාවර කිරීම සඳහා වන 

රැඳවුම් බැම්මක් මහෝ මවනත්ස ඉදිකිරීමක් සැපයීම. 

ix. මමහි මකාන්මේි පිළිගත්ස පාංශු ඉංජිමන්රුවකුමේ වාර්තාමේ නිශ්චය 

කර ඇති පරිදි මහෝ අධිකාරිය නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි අවශ පිටසන් 

සහිතව අනුමැතිය සඳහා බැම්මම් මහෝ ඉදිකිරීමම් සැලසුම් පසුව ඉදිරිපත්ස 

කළයුතය. 

x.   පළල මීටර් 6 ක් මහෝ ඊට අඩු විශාලත්සවය වර්ග මීටර් එකිය පනහකට 

අඩු පවත්සනා බිම් කේටියක ඇති මගාඩනැගිල්පලක උපරිම උස අධිකාරිය 

විින් අන් මලසකින් විධානය කරනු ලැබ මනාමැති නම්, මීටර් අටක් 

මහෝ මහල්ප මදකක් මනාඉක්මවිය යුතය. 

 xi. යම් මයෝජිත මතපිට මහෝ යම් කාණුවක් සහ එහි පවත්සනා කාණුවකට 

මහෝ ජල මාර්ගයකට සම්බන්ධවන විස්තර සමඟ 

xii. යම් මයෝජිත පල්පමදෝරු මාර්ගයක්, මනු වලක් සහ ඒවා පවත්සනා 

පල්පමදෝරු මාර්ගයකට මහෝ මනු වලකට සම්බන්ධවන ඒ ඒ සථ්ාන 

(i) මයෝජිත භූදර්ශන වැඩපිළිමවල 

(ii) මයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා වන ියළු රථ ගාල්ප කිරීමම් වැඩපිළිමවල 

සහ, 

(iii) මයෝජිත විදුලි, දුරකථන මහෝ ගුවන්විදුලි සම්මේෂණ  මාර්ග සහ ඒ 

එක් එක් මාර්ග පවත්සනා ජාලයට සම්බන්ධ වන ස්ථාන, 

 

මගබිම් 

සැලැස්ම 

    (අ)  පහත සඳහන් විසත්ර ඇතළත්ස කරමින් හා දක්වමින් මගාඩනැගිල්පමල්ප ඒ ඒ 

තේටුමේ මහල්ප සැලැස්ම සහ එහි වහලය 
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i. තේටුමේ එක් එක් මකාටස ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන කාර්යය ගැන 

දක්වන පැහැදිලි ප්රකාශයක්. 

ii. මගාඩනැගිල්පමල්ප මහෝ මගාඩනැගිලි වැඩවල බිත්සති, උඩු හැටුම හා මහල්ප 

සඳහා මයාදාගනු ලබන ද්රවවල වර්ගය සහ එම මහල්ප ඇතළු දැරීමට 

නියමිත අවසර දිය හැකි උපරිම සජීවී බර 

 

 
 iii. මගාඩනැගිල්පමල්පත්ස එහි ියළු කාමර, මැදිරි, ඉස්මතෝේපු, තරේපු මපළ, 

ආලින්ද සහ  පියි මටමර්සයන්හි පරිමාණයන් සහ ඒවාමේ බිත්සතිවල හා 

කුළුණුවල ඝනකම සංඛාවලින් 

iv. මගාඩනැගිල්පමල්ප මගාඩනැගිල්පල තළ හා ඒ අවට පිහිටි වා ළිං (air well) 

පසු මිදුල්ප, මිදුල්ප සහ එළිමහන් ඉඩකඩවල නිර්භාධිත ප්රමේශමේ 

පරිමාණය සංඛාවලින් සහ මගාඩනැගිල්පමල්ප පිටත බිත්සතිවල ිට යාබද 

මාර්ගවල මධ මර්ඛාවට ඇති දුර සහ ඉඩම තළ හා යාබද පිහිටි 

ජලාපවහන රක්ිත 

v. ියළු බිත්සති, කණු හා කුළුණු අතර ඉඩකමඩහි පරිමාණය සංඛාවලින්, 

vi. ියළු සනීපාරක්ෂක උපාංග, වාතල සහ මහල්ප  හබකවල පිහිටීම සහ 

ඒවා ජලාපවහන මාර්ගවලට සම්බන්ධවීම. 

vii. මගාඩනැගිල්පල තළ මහෝ ඒ වටා පිහිටි මතපිට ියළු ජලාපවහන මාර්ග 

ඒවාමේ ජලය ගලන දිසාව ඊතල මගින් දක්වමින්ද, ජලය නිකුත්ස කරනු 

ලබන පිටමුව කාණු සහ එම පිටමුව කාණුවල ප්රමාණය 

viii. ගින්මනන් මේරීමම් මාර්ග, ගිනි නිවීමම් උපකරණ සැපයුම් සහ ඒවාමේ 

ස්ථාපනද ඇතළත්සව මගාඩනැගිල්පල සම්බන්ධමයන් ගන්නා ලද ගිනි හට 

ගැනීම වැළැක්වීමම් ක්රියාමාර්ග උස් මගාඩනැගිල්පලක් වන අවස්ථාවකදී 

මයාදනු ලබන අකුණු ආරක්ෂණ වැඩපිළිමවල 

 ix. වායු සමනය කළයුත යන්ත්රානුසාරීව සංවාතනය ලබාදිය යුත මහෝ ීඩන 

ගැන්විය යුත මගාඩනැගිල්පමල්ප එක්  එක් තේටුමේ සෑම මකාටසක්ම සහ 

වායුසමීකරණය කළයුත මකාටසද, වායුසමීකරණය කිරීම මක්න්ද්රස්ථ 

පේධතියක මාර්ගයකින්ද නැතමහාත්ස සමූහගත ඒකකයකින්ද (Package 

unit)  යන වග දැක්මවන පැහැදිලි ප්රකාශයකින්ද සහ හැකි සෑම 

අවස්ථාවකදීම වායුසමීකරණ යන්ත්රවල මහෝ ඒකකවල පිහිටීම මහෝ  

පිහිටීම් මහල්ප සැලැස්මම් දැක්විය යුතය. 

x. වාහන ගාල්ප කිරීමම් ඉඩකඩ, බෑවුම් මං, තරේපු මපළ, නැවතම්, හදිි 
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අවස්ථා විදුලි ජනක, විදුලි සම්මේෂණ  ආරක්ෂක කුටි සහ අතරමැදි හා 

ඊට උස් මන්වාික මගාඩනැගිලි වන අවස්ථාවලදී ගෘහ පරිමභෝජන ද්රව 

ඉන්ධන වායු මක්න්ද්රස්ථ ටැංකිය ආදිමේ පිහිටීම. 

xi. සහාධිපත මේපළක් සම්බන්ධමයන් වූ විට 1973 අංක 11 දරණ බේධ 

නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතියට (Apartment Ownership Law)  සහ එහි 

සංමශෝධනයන්ට අනුකූල  විය යුත අතර,  ියළු සැලසුම් අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතන් විින් සකස් කර අත්සසන් තැබිය යුතය. 

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

කිරීමම් ස්ථානවල පිහිටීම. 

 

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

පහත සඳහන් විස්තර දක්වමින් සකස් කරන ලද මගාඩනැගිල්පමල්ප හරස්, 

ආයත සහ මවනත්ස මේදන ඇඳීම.   

i. මයාදාගනු ලබන ද්රවමේ වර්ගය සහ ියළු බිත්සති, මහල්ප, වහල, 

සීලිම, අත්සතිවාරම්, බාල්පක ඇතළුව කාණු සහ මපරවැසුම්වල ඝනකම 

සහ මගාඩනැගිල්පමල්ප මවනත්ස සම්බාධිත මකාටස ්

ii. පවත්සනා බිම් මේටම සහ මේටම්ද මගාඩනැගිලි තැනුම්මපාල උස් 

කළයුත මහෝ පහත්ස කළයුත නම්, අළුත්ස බිම් මේටම මහෝ මේටම් ියළු 

යාබද   ඉඩම්වල මහෝ මගාඩනැගිලිවල සථ්ාවරභාවයට මකමස් 

බලපාන්මන්ද යන්න පිළිබඳ  පැහැදිලි ප්රකාශ සහ ඒවා ආරක්ෂා 

කිරීමට ගනු ලැබූ පියවරද, 

iii. උින් මීටර් එකහමාර ඉක්මවන ස්ථානමේ තිමබන මහෝ ඊට අවශ 

වන රැඳවුම්  බැම්මම් මහෝ බෑවුම්වල ිට මයෝජිත මගාඩනැගිල්පලට, 

එහි බිම් කේටි මායිම්වලට ඇති දුමරහි පරිමාණයන් සංඛාවලින් සහ 

රැඳවුම් බැම්මම් සහ බෑවුමම් ිට මීටර් දහයක් ඇතළත එනම් ඊට 

කිේටුතම යාබද ඉඩමම් පිහිටි මගාඩනැගිලි සහ, 

iv. පවත්සනා බිමට සාමේක්ෂව මගාඩනැගිල්පමල්ප මදාරවල්ප, ජමනල්ප මහෝ 

සංවාතන විවර එක් එක් තේටුමේ උස, සීලිමම් උස, බිම් මහමල්ප 

මේටම මහෝ මේටම්, පියමං මේටම මහෝ මේටම්වල පරිමාණයන් 

සංඛාවලින් සහ එහි වීි මේටම සහ මේටම් සහ බිම් කේටි මායිම් 

සහ මගාඩනැගිල්පමල්ප පිටත බිත්සති අතර පරතර දුරද, 
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ආමරෝපන 

(Elevation) 

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

ආමරෝපනය 

i. පරිමාණයන් සංඛාවලින්  දක්වමින් මගාඩනැගිල්පමල්ප ියළු බාහිර 

බිත්සති, බාහිර කුළුණු,  තාේප සහ මදාරවල්පද, ජමනල්ප  මහෝ සංවාතන 

විවර,  මහල ආවරණ බැල්පකනි සහ වහලද, අධිකාරිය විින් නියම 

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

සහ වහල ඉදිකිරීමම්දී මයාදාගනු  ලැබූ ද්රවවල වර්ගයද, 

ii. පවත්සනා සෑම යාබද මගාඩනැගිල්පලකම උස, බිම් මේටම්, බාහිර 

බිත්සති, මදාරවල්ප, ජමනල්ප, වහල සහ මවනත්ස බාහිර හා දෘෂමාන 

ලක්ෂණද දක්වමින් සහ ඒවා නිර්මාණය කිරීම සඳහා මයාදාගනු ලැබූ 

ද්රවවල වර්ගයද, අධිකාරිය විින් සවිස්තර මාර්මගෝපමේශ සැපයිය 

යුත විමශ්ෂ ස්ථානද දක්වා එම මගාඩනැගිලිවල අර්ධ   ආමරෝපන සහ 

ආමරෝපනද, 

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

මේටම්ද සහ පියමමගහි, ආලින්ද මමගහි වීිමේ සහ බිමමහි මයෝජිත 

ප්රතිරූපක බිත්සතිහි මේටම් සහ,               

වැඩ ආරම්පභ 
කිරීමට 
මපරොතුව 
අයිතිකරු, 
පදිංචිකරු 
විසින් කළයුතු 
රොජ්කොරි 

15.  (1)  යම් මගාඩනැගිලි වැඩක් ආරම්භ කිරීමට මහෝ කරමගන යාමට නැතමහාත්ස 

මාස 03 ක කාලයකට අත්සහිටවනු ලැබ ඇති යම් මගාඩනැගිලි වැඩක් යළි ආරම්භ 

කිරීමට මත්සමතන්, පරිශ්රමේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු මහෝ සංවර්ධනකරු විින්, 

                (අ)  නීතිමේ 8 එ වගන්තිය යටමත්ස ඉදිරිපත්ස කළයුත මගාඩනැගිලි වැඩවල 

ියළු  සැලසුම් අනුමත කරනු ලැබ ඇති බවත්ස, එම අනුමැතිය අස්කර 

මනාමගන තවමත්ස වලංගුව පවතින බව දැන ිටීමත්ස, 

                (ආ)  13 වන නියමමේ විධිවිධානවලට අනුකූලව මගාඩනැගිලි වැඩවල 

විස්තරාත්සමක හැටුම් සැලසුම් අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබ ඇති 

බවට වගබලා ගැනීමත්ස, 

                (ඇ) මගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීමම්, කරමගන යාමම් සහ යළි ආරම්භ 

කිරීමම් ස්වකීය අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්වීම අඩු තරමින් සත්ස දිනකින් 

ලබාදීම සහ එම මගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ  කිරීමම්, කරමගන යාමම් 

මහෝ යළි ආරම්භ කිරීමම් අවසරය සඳහා අධිකාරිය මවත ඉල්පලුම් 

කිරීමත්ස, 

                (ඈ) මගාඩනැගිලි වැඩ අීක්ෂණය කිරීම සඳහා මස්වමේ මයාදවනු ලබන 

මහෝ නිරත කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා මහෝ 

තැනැත්සතන් විින් තත්ස කාර්යය අනුව, මගාඩනැගිලි වැඩ 83 වන 

නියමමේ (ඇ) මේදය ප්රකාර අීක්ෂණය කරන බවට සුපුරුදු ආකෘති 

පත්රමයන් නිකුත්ස කරන ලද ලිඛිතව සනාථ කිරීමක් ලැබීමත්ස අවශය. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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           (2)   මමම නියමය යටමත්ස දිය යුත නිමේදනය සම්ූර්ණ එකක් විය යුත අතර, 

එහි කිිඳු සාවද විස්තර මහෝ මතාරතරු අඩංගු මනාවිය යුතය. 

සැලසුම්පවල 
පැහැදිලි බව 
සහ 
මගොඩනැගිලි 
වැඩවලදී 
මයොදො ගනු 
ලබන ද්රවයවල 
ිරිවිත්ර 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. (1)  නීතිය යටමත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුද්රණය 

මකාට ඉදිරිපත්ස කළයුතය.  පවත්සනා මගාඩනැගිලි කාර්යයන්ට සම්බන්ධව පුළුල්ප කිරීම් 

ියල්පල අදාළ ශිල්පීය ක්රම ප්රමයෝජනයට මගන පැහැදිලිව දැක්විය යුත අතර, නව 

මගාඩනැගිල්පලට මකාටසක් එකත කිරීමම්දී රත වර්ණමයන් ඇඳ දැක්විය යුතය. 

සැලැස්ම එක් ඒකකයකට වඩා වැඩිවන අවස්ථාවලදී එවැනි ඒකක විවිධ වර්ණ මහෝ 

සංමක්ත ප්රමයෝජනයට මගන ඒකකයන් මවන් මවන්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි මපන්විය 

යුත අතර, ඒ එක් එක් ඒකකයන්ට අයත්ස වර්ග ප්රමාණයන් දැක්විය යුතය.  

         (2) පවත්සනා මගාඩනැගිල්පමල්ප ඉවත්ස කළයුත ියළු මකාටස් සැලසුම්වල කඩ ඉරි 

මගින් මපන්විය යුතය. 

         (3)  අධිකාරියට අවශ වන්මන් නම්, නීතිය යටමත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන 

සැලැස්ම සමඟ සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන  මගාඩනැගිලි වැඩවලදී 

ප්රමයෝජනයට ගන්නා වූ මයෝජිත ද්රවවල පිරිවිතරද ඉදිරිපත්ස කළයුතය.      

 
එකතු කිරීම්ප හො 
මවනස් කිරීම්ප 
සඳහො වන 
සැලසුම්ප 
 

17. යම් මගාඩනැගිලි කාර්යයකම පවත්සනා මගාඩනැගිල්පලක ප්රතිසංස්කරණයක් මහෝ 

මවනස් කිරීමක් මහෝ ඊට යම් එක් කිරීමක් අයත්සවන විටදී, නීතිය යටමත්ස ඉදිරිපත්ස 

කරනු ලබන එම මගාඩනැගිලි කාර්යයන්හි සැලැස්ම මහෝ සැලසුම් සමඟ 

අධිකාරිය විින් එමස් කිරීම අවශ නම්, අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු තමා එම 

මගාඩනැගිල්පල පරීක්ෂා කළ බවත්ස, තම මතයට අනුව ප්රතිසංස්කරණ මවනස් 

කිරීම් මහෝ එකත කිරීම් නිසාමවන් යම් ආකාරයකින් වැඩිවිය හැකි මහෝ මවනස් 

විය හැකි බර මහෝ ආතතීන් එම මගාඩනැගිල්පලට දැරිය  හැකි බව ප්රකාශ මකමරන 

නියමිත සහතිකයක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතය.  

 

වුහොත්මක 
විස්ත්ර හො 
ගණනය කිරීම්ප 

1. (1) මගාඩනැගිලි වැඩවල සවිස්තර වුහාත්සමක සැලසුම් නියම කරනු ලැබ ඇති 

පරිදි පිරිමැවුම් ගණන් බැලීමම් පිටපතක් සමඟ අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළයුතය. 

 

     (2) සවිස්තර වුහාත්සමක සැලසුම් සහ පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම්, නීතිමේ 

විධිවිධානයන්ටත්ස මමම නියමයන්ටත්ස මමන්ම මගාඩනැගිලි නිර්මාණයට අදාළ 

මවනයම් ලිඛිත නීතියකටත්ස අනුකූලව සකස ් කළයුත අතර, එය සවිසත්ර 

වුහාත්සමක සැලසුම් හා පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම පිළිමවල කළ අදාළ 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා විින් අත්සසන් කරනු ලැබ  තිබිය යුතය.  ඒ අතර එහි 

පහත සඳහන් කරුණුද දැක්විය යුතය. 

               (අ)   එක් එක් මහල්ප පේධතිය මහෝ එහි මකාටසක් සඳහා සැලසුම් කරනු ලැබ 

ඇති ආමරෝපිත භාරය 

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

ගණනයන් මමන්ම සෑරීම් පිළිබඳ සම්ූර්ණ විමර්ශන සහ පමසහි 

විස්තර. 

                 (ඇ)  ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන අත්සතිවාරම් ක්රමය මහෝ ක්රම 

                 (ඈ) අදාළ වන්මන් නම්, ජම්බාර  වර්ගය, ජම්බාර ගැසීමම් ක්රමය සහ 

ජම්බාර ගැසීමම්දී පාවිච්චියට ගනු ලබන යන්ත්ර සූත්ර වර්ගය  

        (3) අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාමගන් (ඇමුණුම 3) ලබාගත්ස සහතිකයක් 

ඉදිරිපත්ස කළයුතය. 

 

 (4)   යම් මගාඩනැගිල්පලක මහෝ මගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්මක් අනුමත කිරීමමන් 

පසුව අධිකාරිය විින් මගාඩනැගිල්පලක මහෝ මගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීමට, 

කරමගන යාමට මහෝ යළි පටන් ගැනීමට අයදුම්කරුට මහෝ  සැලැස්ම සම්පාදනය 

කළ මහෝ මගාඩනැගිලි වැඩ අීක්ෂණය කිරීමට නියමිත සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාට 

දැන ගැනීම සඳහා අනුමැතිමේදී මදනු ලැබූ නියමයන් හා මකාන්මේි තිමේ නම්, ඒ 

පිළිබඳවද දන්වා සැලැස්මම් එක් පිටපතක් ආපසු යැවිය යුතය. 

 

 
සැපයිය යුතු විවෘත් 

ඉඩකඩ 

2. (1)   කවර ස්ථානයක මහෝ පිහිටි බිම් කේටියක මගාඩනැගීමට නියමිත සෑම 

මගාඩනැගිල්පලකම විවෘත අංගනයක් මහෝ ඉඩකඩක් මගාඩනැගිල්පල 

තළ මහෝ ඒ වටා සැපයිය  යුත අතර, පහත පරිදි විය යුතය. 

 

මගොඩනැගිල්මල් 
උස 

පැති ඉඩ 

1. මීටර් 15 දක්වා - 

2. මීටර් 15 – 30 එක් පැත්සතකින් මීටර් 3 ක් සහ අමනක් 
පැත්සමතන් මීටර් 1 

3. මීටර් 30 ට වැඩි මගාඩනැගිල්පමල්ප උමසන් 1/10 ක් 
මදපින්ම තැබිය යුතය. 

 
         (2)  මගාඩනැගිල්පලට ඇතළුවීම, එය නඩත්සත කිරීම මහෝ එය යාබද 

මගාඩනැගිලිවලින් මවන් කිරීමම් පරමාර්ථමයන් පැත්සතක විවෘත 

ඉඩකඩක් සැලසීමට අදහස් කරනු ලැබූ මගාඩනැගිල්පලක් 

සම්බන්ධමයන් වූ විට, එම විවෘත ඉඩකඩ කවර අවස්ථාවකවත්ස 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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පළලින් මීටර් 1.0 කට මනාඅඩු විය යුතය. 

 

ආමලෝකය හො 

සංවොත්නය 

සපයන විවර 

86. සෑම මගාඩනැගිල්පලකම ; 

 
         (අ) වීදුරු තහඩු මයදූ ජමනල්ප, වහල, කවුළු, වා කවුළු, මදාරවල්ප මහෝ මවනත්ස 

අනුමත ස්වභාවික ආමලෝක සම්මේෂණ මගින් ස්වභාවික ආමලෝකයද, 

         (ආ) ජමනල්ප, වහල කවුළු, වා කවුළු, මදාරවල්ප, ලුවර මහෝ සංවාතන විවර 

මගින් ස්වභාවික සංවාතනයද සැපයිය යුතය. 

 
ස්වභොවික 

ආමලෝකය හො 

සංවොත්න පරමොර්ථ 

සඳහො වො ළං මහෝ 

මැද මිුල් 

86. (1) ස්වභාවික ආමලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීමම්දී 

පහත සඳහන්  අවශතා හා එකඟ විය යුතය. 

ස්වභාවික ආමලෝකය හා සංවාතනය සඳහා වන 
වා ළිං සම්බන්ධ පිරිවිතර 

මහල් සංඛයොව අවම පළල ඉඩකමඩහි වර්ග 
ප්රමොණය 

1 ිට 2 දක්වා මීටර් 2.3 වර්ග මීටර්  06 

2 ට වැඩි 4 දක්වා  මීටර් 3.0 වර්ග මීටර්  12 

4 ට වැඩි 10 දක්වා මීටර් 5.0 වර්ග මීටර්  24 

10 ට වැඩි මීටර් 6.0 වර්ග මීටර්  36 
 

         (2)  ස්වභාවික අමලෝකය හා සංවාතනය සපයන අභන්තර වා ළිං මහෝ මිදුල්ප 

සඳහා වහල ආවරණය මනාකළ යුතය.  මකමස් වුවද වා ළි මඳ් මකටිම දුර 

මීටර් 5.0 කට අඩු නම්, එවැනි  විවෘත ඉඩකඩකට ඉහළින් විහිමදන 

මනරුම්, වියන්පත්ස, හිරු මසවන උපක්රම, අගු මහෝ බැල්පකනි පළලින් 

මීටර් 0.5 මනාඉක්මවිය යුතය. 

 

          (3) අභන්තර මැද මිදුමලහි බිම, අධිකාරිය සෑීමකට පත්සවන පරිදි නිි 

කාණු පේධතියක් සහිතව, ගල්ප අතරා මහෝ පිඩලි අල්පලා අභන්තර 

මගඋයනක් මලස නඩත්සත කළ යුතය. 

 
ස්වභොවික 
ආමලෝකය හො 
සංවොත්න 
ප්රභවයන්හි ිහිටීම 

22.   (1) මගාඩනැගිල්පලක ස්වභාවික ආමලෝකය හා සංවාතනය ලබාගත හැකි 

ජමනල්ප සහ විවර පිහිටිය යුත්සමත්ස ; 

                (අ)  ඒවා ; 

i. අහසට, 

ii. මාර්ග අයිතිය මහෝ මහජන ප්රමයෝජනය සඳහා කැපවූ ප්රිේධ 

ඉඩකඩක් සහිත ප්රිේධ පාරකට, වීදියකට මහෝ විවෘත 
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ප්රමේශයකට, 

iii. මගාඩනැගිලි සමූහය තළ පිහිටි හා අවසථ්ාමවෝචිත පරිදි 19 වන 

මහෝ 27 වන නියමමේ අදාළ විධිවිධාන හා අනුකූල මිදුලකට, 

විවෘත ඉඩකඩකට, 

iv. 21 වන නියමමේ අවශතාවයන් හා අනුකූල වා ළිඳකට (air 

well) මුහුණලා හා විවෘත වන මස් නිර්බාධකව පිහිටිය යුතය. 
 

                 එමමන්ම ස්වභාවික ආමලෝකය හා සංවාතනය ලබන මගාඩනැගිල්පල 
තළ; 

               (ආ)   “ඇ” උප මේදමේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති මගාඩනැගිල්පලක් හැර 

මවනත්ස මගාඩනැගිල්පලක් සම්බන්ධමයන් වූ විට, එවැනි ප්රභවයන් 

මගින් මස්වය ලබන කාමරමේ ිට විවරමේ තලයට ලම්භක 

දිසාවකින් මීටර් 10 කට ඈත දුරකින් මනාපිහිටිය යුතය.  තවද, 

එවැනි කාමරයක කිිම මකාටසක් විවරමේ තලයට සමාන්තර 

දිශාවකින් විවරමේ මකළවර ිට මීට ර් 3 කට ඈතින් මනාපිහිටිය 

යුතය. 
 

               (ඇ)  ගබඩා හා කර්මාන්තශාලාද, වැඩමපාළවල්ප හා ගුදම්ද සම්බන්ධමයන් 

වූ විට, එවැනි ප්රභවයක් මගින් මස්වය ලබන කාමරයක කවර මහෝ 

මකාටසක් ; 

i. විවරමේ තලයට ලම්භකව එම විවරමේ ිට මීටර් 12 කට 

වැඩි ඈත දුරකින් මනාපිහිටිය යුතය.  තවද, එම කාමරමේ 

කිිම මකාටසක් විවරමේ තලයට සමාන්තර දිසාවකින් 

විවරමේ මකළවර ිට මීටර් 5 ක් ඈතින් මනාපිහිටිය යුතය. 

ii. ප්රභවය කාමරමේ වහලයක ඇති සංවාතන විවරයක් නම් 

මහෝ මවනත්ස ස්වභාවික සංවාතන උපක්රමයක් නම්, එම 

ප්රභවමේ ිට ිරස්ව මීටර්  9 ක්  ඈතින් පිහිටා මනාතිබිය 

යුතය. 

ස්වභොවික 
ආමලෝකය මහෝ 
සංවොත්නය 
බැල්කනියක්, 
ආලින්දයක් මහෝ 
ේවොර මණ්ඩපය 
මවත් විවෘත්ව 
ත්ැබිය හැකිය. 
 

        (2)  ආවෘත මහෝ අර්ධ වශමයන් ආවෘත බැල්පකනි, ආලින්ද මහෝ ේවාර 

මණ්ඩපය මවතට ස්වභාවික ආමලෝකය හා සංවාතන ප්රභවයන් විවෘතව 

තැබිය හැකිය.                 

                (අ)  එම බැල්පකනි, ආලින්ද මහෝ ේවාර මණ්ඩප වීදියක් මහෝ මස්වා 

මාර්ගයක් මතට මහෝ මගාඩනැගිලි සමූහයක් පිහිටි මිදුලක් මත 

මහෝ විවෘත ඉඩකඩක් මත මුහුණලා පිහිටා 19, 32 සහ 22 

නියමයන්මේ අදාළ අවශතා හා එකඟ වන්මන් නම්ද,  



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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                 (ආ)  එබඳු ප්රභවයන් මගින් මස්වය ලබන කාමරමේ ගැඹුර බැල්පකනිමේ, 

ආලින්දමේ මහෝ ේවාර මණ්ඩපමේ පිට බිත්සතිමේ පිටත මුහුණමතහි 

ිට මීටර් 10 මනාඉක්මවන්මන් නම්ද සහ ; 

 

                (ඇ) බැල්පකනිමේ, ආලින්දමේ මහෝ ේවාර මණ්ඩපමේ ස්වභාවික 

ආමලෝක වාතාශ්ර ප්රභවයන්ට විවරයක් ඇත්සනම් සහ එම විවරමේ 

ප්රමාණය එම බැල්පකනිමේ, ආලින්දමේ මහෝ ේවාර මණ්ඩපමේ 

වර්ග ප්රමාණමයන් අඩු වශමයන් 75% ක් වත්ස මේ නම්ද යන 

කරුණු සම්ූර්ණ විය යුතය.  

 
ස්වභොවික 
ආමලෝක හො 
සංවොත්න ප්රභවයන් 
 

 
මන්වොසික කටයුතු 
සඳහො වන කොමර 
 
 
 

23.  යම් මගාඩනැගිල්පලක සෑම කාමරයකම ස්වභාවික ආමලෝකය හා සංවාතනය 

අනුමත එක් මාධයකින් මහෝ මාධ කිහිපයකින් 7 වන උපමල්පඛනයට  

අනුකුලව පහත ප්රමාණයන්ට මනාඅඩුව සැපයිය යුතය.   

 

          (අ)  එම කාමරය පහත (ඇ) මේදමේ සඳහන් කාමර හැර පදිංචිවීමම් 

පරමාර්ථය සඳහා ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන්මන් නම්, කාමරමේ 

මහල්ප බිමමන් සමසථ් වශමයන් 15% කට අඩු මනාවන ප්රමාණයක 

වියයුත අතර, ඉන් 70% ක් වත්ස නිර්බාධිතව වා මඟක් සඳහා විවර 

කළ හැකි මහෝ ස්ිර විවර සහිතව පැවතිය යුතය. 

 

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

මගාඩනැගිල්පලක  පිහිටි එකක් නම්, එම විවරය සහ එම විවරයට 

විරුේධ පස බිම් කේටිමේ මායිම අතර මීටර් 2.3 කට මනාඅඩු 

නිර්බාධිත වා මගක් (Passage)  තිබිය යුතය.  

 

මන්වොසික 
මනොවන පරමොර්ථ 
සඳහො වන කොමර 

           (ඇ) එම කාමරය වාපාරික පරමාර්ථ සඳහා මහෝ සාේපුවක්, මහජන 

නිමක්තන ස්ථානයක්, නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් මහෝ මමම 

නියමමේ සඳහන් මනාවන මවනත්ස පාවිච්චියක් සඳහා 

ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන්මන් නම්, කාමරමේ මහල්ප බිමමන් 

සමසථ් වශමයන් 15% කට මනාඅඩු නිදහස ් නිර්බාධිත වා මගක් 

සඳහා අවම වශමයන් 50% ප්රමාණයක් විවෘත කළ හැකි මහෝ 

ස්ිරව විවෘතව පැවතිය යුතය. 

 

මන්වොසික 
මගොඩනැගිලිවල 

           (ඈ)  එම කාමරය, ගබඩාවක්, පැන්ට්රියක්, උපමයෝගිතා කාමරයක්, 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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ගබඩො හො ගරොජ් 
ආදිය 

ගරාජයක් මහෝ මන්වාික මගාඩනැගිල්පලක එවැන්නක් සඳහා 

ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන්මන් නම් කාමරමේ මහල්ප බිමමන් සමසථ් 

වශමයන් 10% ප්රමාණයක්ද, 50% නිදහස් නිර්බාධිත වා මගක් 

සඳහා විවෘත කළ හැකි මහෝ විවෘතව පැවතිය යුතය. 

 
වැසිකිළ, මස්ුම්ප 
කොමර හො නොන 
කොමර 

          (ඉ) i.  එම කාමරය, වැිකිළියක්, කැිකිළියක්, නාන කාමරයක්, මස්දුම් 

කාමරයක් (toilet)  මහෝ මරදි මස්දුම් කාමරයක් වන්මන් නම්, 

කාමරමේ මහල්ප බිමමන් 10% ක් මහෝ වර්ග මීටර් 0.2 ක් යන 

මදමකන් වැඩි මකාටස, වාතය නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව ගමන් කළ 

හැකි මුළුමනින්ම විවෘතව, ස්ිරව විවෘතව තිබිය යුතය.  

නැතමහාත්ස; 

 
 ii. එක් වර්ග මීටරයකට මනාඅඩු ප්රමේශයක් හා වැිකිළිමේ 

මස්දුම් කාමරමේ  මහෝ   නාන කාමරමේ තලයට ලම්භකව 

අවම වශමයන් මීටරයක ගැඹුරක් ඇති අවකාශයට විවෘත 

සංවාතන නලයකට විවෘතව තැබිය යුතය. 

iii.  සනීපාරක්ෂක වැිකිළි  

මහල් ගණන නිර්බොධිත් වොත්ොශ්රය 
ලබොගන්නො තීරමේ 

ුර (මීටර්) 

1 – 6 1 
7 – 12 1.5 

12 ට වැඩි 2 
 

පොසැල්           (ඊ)     එම කාමරය පාසලක් මහෝ  ශික්ෂණ ස්ථානයක් වශමයන් දැනුම 

මබදාහැරීම සඳහා ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන්මන් නම්, කාමරමේ 

මහල්ප බිමමන් 20% ප්රමාණයකටද, ඉන් අඩුම වශමයන් 50% ක් 

වත්ස නිදහස්ව හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි මහෝ 

ස්ිරව විවෘතව තැබිය යුතය. 

 
මරෝහල්           (උ)    එම කාමරය මරෝහලක් මරෝමගෝපස්ථාන නිවාසයක්, සාත්සත නිවාසයක් 

මහෝ ඒ හා සමාන කාර්යයක් සඳහා ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන්මන් 

නම්, කාමරමේ  මහල්ප බිමමන් 20% ක් නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව වා 

මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවෘත කළ හැකිව මහෝ ස්ි රව විවෘතව 

තිබිය යුතය.    

ත්රේපු මපළ  
ඉස්මත්ෝේපුව සහ 
ප්රමේශ ශොලොව 

         (ඌ) (i)   ආවෘත තරේපු මපළක්, ඉස්මතෝේපුවක් මහෝ ප්රමේශ ශාලාවක් 

සම්බන්ධමයන් වූ විට මහලක වර්ග ප්රමාණමයන් 10% 
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ප්රමාණයකටද මගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක 

සංග්රහමේ විධිවිධාන යටමත්ස අවශ වන ආකාරමයන් හැර, ඉන් 

50% ක් නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවෘත 

කළ හැකි ස්ිරව විවෘතව තිබිය යුතය. 

 

                    (ii)  තරේපුවල අවම පළල සහ පඩිවල දිග, පළල සහ පඩි මදකක් 

අතර උස 8 වන උපමල්පඛනමේ  දක්වා ඇති මානවලට අනුකූල විය 

යුතය. 

                          

වොහන නත්ර කිරීම           (එ)  (i)   වාහන නවතා තබන කාමරමේ බිමමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් 

අවම වශමයන් 50% ක් නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා 

විවෘත කළ හැකි මහෝ ස්ිරව විවෘතව තැබිය හැකි විය යුතය. 

                   (ii) රථවාහන නවතා තබන කුළුමංවල අවම පළල 9 වන 

උපමල්පඛනමේ  සඳහන් පරිදි වියයුතය. 

 

කර්මොන්ත්ශොලො 
ගබඩො හො ගුදම්ප 

          (ඒ) කාමරය ගුදමක් මහෝ මවනත්ස ගබඩා ප්රමේශයක් වශමයන් ප්රමයෝජනයට 

ගනු ලබන්මන් නම්, එහි බිමමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් අවම 

වශමයන් 50% ක් වත්ස නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත 

කළ හැකි මහෝ ස්ිරව විවෘතව තැබිය හැකි විය යුතය.  එක් 

ප්රභවයකින් මහෝ කිහිපයකින් ස්වභාවික ආමලෝකය හා සංවාතනය 

සැපයිය හැකිය. 

විුලි මසෝපොන 
ිළබඳ ිරිවිත්ර 

           (ඔ)  (i)  ඒකක 20 මහෝ මහල්ප 05 ක්  මහෝ උින් මීටර් 15 ට වැඩි  

මගාඩනැගිලි සඳහා අවම වශමයන් ප්රධාන ේවාරය අසල සහ 

අමනකුත්ස සුදුසු සථ්ානවල ප්රමිතීන්ට අනුකූලව  විදුලි මසෝපාන සවි 

කළ යුතය. 

බිම්ප මහල/ පතුල් 
මහල 

           (ඕ)  ස්වභාවික ආමලෝක හා සංවාතනය ලබාගැනීමට අදහස් කරන මහලක් 

සම්බන්ධමයන් වූ විට, එකී උින් අවම වශමයන් 1/3 ක් වත්ස බිම් 

මේටමින් තිබිය යුතය. 

 

උස්ත්ල නිවොස 24.  මීටර් 12 කට වැඩි ගැඹුරක් සහිත උස්තල නිවාස සම්බන්ධමයන් එක් එක් 

මහමල්ප ියළු ඉදිරි, පිටුපස සහ  හරස් බිත්සතිවල ඉදිරිමේ ිට පිටුපසට සුදුසු  

හුළං කමපාලු මගින් ස්ිර සංවාතනය සැපයිය යුතය.   එම හුළං කමපාලු වල 

වර්ග මීටර් 0.4 කට මනාඅඩු ශුේධ විවර ඉඩකඩක් තිබිය යුතයි. 
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යොබද කොමර 25. ආමලෝක හා සංවාතන අවශතා තීරණය කිරීමම් පරමාර්ථය සඳහා මපාදු 

බිත්සතිමේ වර්ග ප්රමාණමයන් අඩක් විවෘතව හා නිර්බාධිතව ඇති විටකදී යම් 

කාමරයක් යාබද කාමරමේ මකාටසක් වශමයන් සලකනු ලැබිය හැකිය. 

 
පතුල් මහල කොමර 26.  යම් කාමරයක් පතල්ප මහමල්ප පිහිටි ඊට ස්වභාවිකව ආමලෝකය හා සංවාතනය 

සැපයිය යුත නම්, එම කාමරමේ බාහිර බිත්සති අවම වශමයන් බිම් මේටමමන් 

තමනන් එක්  මකාටසක් දක්වා උස් මකාට 22 වන නියමමේ අවශතා සැපයිය 

යුතය. 

 
මොයිම්ප 
නිෂ්කොශනය  
මගොඩනැගිලි 
ුරස්ථ කිරීම 

27.  (1) (අ) මගාඩනැගිල්පල දුරස්ථ කිරීම කළ යුත්සමත්ස 19 වන නිමයෝගමේ  සඳහන් 

පරිදිය.  අධිකාරිය විින් මවනත්ස අදාළ කරගත හැකි නීතියක මහෝ 

නියමයක අවශතා සපුරාලීම සඳහා වැඩිමනත්ස දුරස්ථතාද නියම කරනු 

ලැබිය හැකිය. 

 

            (ආ)  පැති මායිම් බිත්සති දක්වා ඉදිකළ යුත ඕනෑම මගාඩනැගිලි කාර්යයක් 

පහත සඳහන් කරුණු හා අනුකූල විය යුතය. 

 
 i. ඉදිකිරීමම්දී මයාදාගනු ලබන නිර්මාණ ක්රමමේදමයන් යාබද 

මේපළවලට කිි මලසකින් කිිඳු  හානියක් ිදු මනාවන බවට 

අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස ඉංජිමන්රුවකුමේ සහතිකය සහ යාබද 

මේපළට ිදුවිය හැකි හානිය ආවරණය කරමින් සුදුසුකම්ලත්ස 

තක්මස්රුකරුවකු විින් කරන ලද තක්මස්රුව පදනම් කරමගන 

ගණනය කරන ලද  සවිසත්ර රක්ෂණ ඔේපුවද ඉදිරිපත්ස කළයුත 

අතර, වන්දි ආවරණ සහතිකයක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතය. 

(උපමල්පඛන 4) 

ii. ඉහත I හි සඳහන් සහතික අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළයුත්සමත්ස 

සංවර්ධන අවසරපත්රය ලබාගැනීමට මපරාතවය.  

 
මගොඩනැගිලිවල 
මනරුම්ප හො 
මවනත් හිරු මස්යො 
කරන උපක්රම 

      (2)   මගාඩනැගිල්පලක මනරුම්, වියන්පත්ස මහෝ මවනත්ස හිරුරැස් ආවරණ 

උපක්රම ඉදිරියට මනරවීම සඳහා අවසර දිය හැක්මක් ඉදිකිරීම් ද්රව ගිනි 

මනාගන්නා ස්වභාවමේ ඒවා නම්, මගාඩනැගිලි මර්ඛාමවන් මීටර් 1.0 ක් 

දක්වා පමණි. 

     (3)  එවැනි විවෘත බැල්පකනියක් යාබද පිහිටි මේපළකට මුහුණලා ඇති 

අවස්ථාවක එම බැල්පකනිමේ මහෝ තේටුමේ පිටත ඉමම් ිට අදාළ මායිම 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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දක්වා අවම වශමයන් මීටර් 0.8 ක ඉඩ වාියක් පවත්සවාමගන යා යුතය. 

      (4)   යාබද මේපමල්ප මායිමට  සඳළුතල මහෝ යම් භාවිතයක් සඳහා ඉඩකඩක් 

මවන්කරයි නම්, අවම වශමයන්  මීටර් 2 ක උසක් පවත්සවාගත යුතය.   

  

ිටුපස ඉඩකඩ 28. (1) මමම නියමමේ පරමාර්ථය සඳහා මගාඩනැගිල්පමල්ප පිටුපස වශමයන් 

සලකනු ලබන්මන් මගාඩනැගිල්පල පිහිටන ඉඩමම් මායිම් වීදිය ිට වඩා ඈතින් 

ඇති මුහුණතයි.  එමස් වුවත්ස මගාඩනැගිල්පල එක් වීදියකට වඩා වැඩි වීදි 

සංඛාවක් මත පිහිටා ඇත්සනම් මගාඩනැගිල්පමල්ප පිටුපස යන්මනන්, අධිකාරිය 

විින් මවනත්ස ආකාරයක් සඳහා බලය දී මහෝ විධානය මකාට මනාමැති නම්, 

පළල්පම වීදිමේ ිට දුරින්ම පිහිටා ඇති මුහුණත වශමයන් සලකනු ලැමේ. 

         

          (2)  මගාඩනැගිල්පල පිටුපස ඉඩකඩ තැබිය යුත ඉඩ මුහුණත මුළුමනින්ම 

ප්රිේධ වීදියක මගාඩනැගිලි සීමාවට මහෝ අවම වශමයන් මීටර් 6 ක් පළල 

මාර්ග අයිතියක් සහිත  මපෞේගලික වීදියකට යාව පිහිටා ඇත්සමත්ස නම් පිටුපස  

ඉඩකඩ මවන් කිරීමක්  අවශ මනාමේ. මමම පිටුපස ඉඩකඩ සීමාව තළ 

නීතානුකූල ආමලෝක වාතාශ්ර අවශතා අවහිර මනාවන පරිදි තනනු ලබන 

විවෘත  ළිඳකට මහෝ හදිි අවස්ථාවකට ප්රමයෝජන ගැනීම සඳහා වන විවෘත වූ 

රවුම් අමතර පියගැට මපළක් සඳහා අවසර මදනු ලැබිය හැක. 

මගාඩනැගිල්පමල්ප උස  (ියළුම 
මගාඩනැගිලි උස ප්රමේශ මාර්ගමේ උස 

මේටමම් ිට සලකණු ලැමේ.) 

පසුපස අවකාශය (පිටුපස 
මායිමම් ිට මමම උස 

සලකණු ලැමේ.) 

1. මීටර් 15 දක්වා මීටර් 3 
2. මීටර් 15 – 30  මීටර් 4 

3. මීටර් 300  මගාඩනැගිලි උමසන් 
1/10  

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

අවිධිමත්ස හැඩමයන් යුත්ස හා පාරවල්ප කිහිපයකට මුහුණලා ඇති ස්ථානවලදී 

අවස්ථාගත  තත්සත්සවය ගැන සලකා බලා පිටුපස විවෘත ඉඩකඩ ප්රමාණය ඊට 

සුදුසු යැයි හැ මඟන මස් මවන්මකාට තිබීමට අවසරදීම අධිකාරිය කරනු ඇත. 

   
සැපයිය යුතු 
ියමමේ පළල 

29.  සැපයිය යුත මහෝ ඉදිකළ යුත ඕනෑම ආවරණය මනාවූ අඩි පාරක්, ආරුක්කු 

පාරක් මහෝ ආලින්ද මාර්ගයක් ; 

       (අ)   මගාඩනැගිලි බිම් කේටිය තළ පිහිටුවිය යුතය. 

       (ආ)  වීදියකට යාව ඇති මගාඩනැගිලි බිම් කේටිමේ සම්ූර්ණ දිග ප්රමාණය 

ඔස්මස ් යා යුතය.  නැතමහාත්ස අධිකාරිය විින් නියම කරනු ලබන මවනත්ස 

ආකාරයකින් තිබිය යුතය.  

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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ීදියක සිට 
ප්රමේශීම 

30. ප්රිේධ පාරකට යාව මනාමැති බිම් කේටියක් මත ඉදිමකමරන සෑම 

මගාඩනැගිල්පලකටම මපෞේගලික වීදියක් මගින් ප්රමේශ විය යුත අතර, 

ප්රමේශවීමම් මාර්ග එහි ස්වභාවය හා පළල අධිකාරිය විින් අනුමත කරනු ලැබූ 

උප මබදීමම් මහෝ කැබලි කිරීමම් සැලසුමට  අනුව විය යුතය.  තවද, එම 

මගාඩනැගිලි බිමම් අයිතිකරුට එම වීදිය භාවිතා කිරීමට නීතානුකූල අයිතිය 

තිබිය යුතය. 

 

මගොඩනැගිලිවල 
ඇල කරන ලද 
මකොන් 

31.  වීදි මදකකින් යුත්ස සන්ධියක මගාඩනැගිල්පලක් ඉදිකරනු ලැබූ විටක සහ 

සංවර්ධන සැලැස්මම් මහෝ යම් වවස්ථාපිත මල්පඛනය ඇල කරන ලද මහෝ 

රවුම් කරන ලද අංශකය මනාමපන්වා ඇති විටක, එම මගාඩනැගිලිවල මකාන් 

දුර, 10 වන වගන්තිමේ සඳහන් පරිදි වීදි මේටමමන් ඉහළ මීටර් 6.0 කට 

මනාඅඩු මේටමක දක්වා උසක් ඇළව ඉදිකළ යුතය.  නැතමහාත්ස රවුම් කළ 

යුතය. 

 

ීදිය මොර්ග පුළුල් 
කිරීමම්ප මර්ඛොව 
ආදිය ඉක්මීම 

32.  මගාඩනැගිල්පලක කිිම මකාටසක් ; 

       (අ)   එම මගාඩනැගිල්පමල්ප කිිම මකාටසක් වීදියකට ඉහළින් මහෝ  

       (ආ) අදාළ මල්පඛනවල මහෝ අධිකාරිය විින් අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්මම් 

මපන්වා ඇති පරිදි අවස්ථානුකූලව වීදියක්, මර්ඛාවක් මහෝ පවරා ගැනීමම් 

මායිම් මර්ඛාවක් විවෘතව තැබිය යුත ඉඩක් ඉක්මවා මනායා යුතය. 

 

යම්ප 
මගොඩනැගිල්ලක් 
සම්පබන්ධමයන් 
විවෘත් ඉඩකඩක් 
ියමගක් මහෝ 
ප්රමේශ මොර්ගයක් 
සපයනු ලැබ ඇති 
විටක; 

33.  (අ)  එම විවෘත ඉඩකමඩ් පියමමගහි මහෝ ප්රමේශ මාර්ගමේ යම් මවනස් කිරීමක් 

කිරීම මහෝ එමස් මවනස් කිරීම මහෝ නඩත්සත කිරීම සඳහා අවසරදීම.         

         (ආ)   විවෘත ඉඩකමඩහි අඩි පාමර් මහෝ ප්රමේශ මාර්ගමේ ප්රමාණය අඩුවන 

මලින් එහි යම් මකාටසකට ඉහළින් වහලයක් ඉදිකිරීම මහෝ එබන්දක් 

නඩත්සත කිරීම නැතමහාත්ස එමස් කිරීමට මහෝ නඩත්සත කිරීමට අවසර දීම. 

          (ඇ)  විවෘත ඉඩකඩට පියමමගහි මහෝ ප්රමේශ මාර්ගයට කවරාකාරයක මහෝ 

අවහිරයක් කිරීම මහෝ ඊට අවසරදීම මමම නියම යටමත්ස වරදක් වන්මන්ය. 

 

මගොඩනැගිල්මල් 
උස 

34.  යම් මගාඩනැගිල්පලක උස හා ඊට අයත්ස මහල්ප සංඛාව දක්වා ඇති අවස්ථාවලදී 

විමශ්ෂ මගාඩනැගිලි මස්වා එනම්, මගාඩනැගිල්පමල්ප වපසරිය 10% 

මනාඉක්මවන විදුලි මසෝපාන ඉඩකඩ, තරේපු මපළ ආවරණ ඉඩකඩ, ජල 

ටැංකිය ආදියට අවශවන ඉඩකඩ සඳහා අවසර ඇත.  අමනක් සෑම විටම  

මගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණමේ විධිවිධානයන්ට අනුකූල විය යුතය. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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පදිංචිය සඳහො වන 
මගොඩනැගිලිවල 
කොමරවල අවම 
වර්ග ප්රමොණය 

35. පදිංචිය සඳහා වන මගාඩනැගිල්පලක වාසයට සුදුසු ඕනෑම කාමරයක් 6 වන 

උපමල්පඛනමේ “අ” ආකෘතියට අනුකුල වියයුත අතර,  කාමරයක වර්ග 

ප්රමාණය බිත්සති අතර මීටර් 2.5 ක අවම වාි ඉඩක් සහිතව වර්ග මීටර් 8.0 ට 

මනාඅඩු විය යුතය. 

         (අ)   බිත්සති අතර මීටර් 1.8 ක අවම වාි ඉඩකඩක් සහිතව අවම වර්ග    

ප්රමාණය මීටර් 5.0 ක් මුළුතැන්මගය සඳහා තිබිය යුතය. 

 (ආ)   වර්ග මී ටර් 2.5 ට මනාවැඩි වර්ග ප්රමාණයක් තිබිය යුත ගබඩා මහෝ 

පාවිච්චිය පිණිස ඇති කාමරද 

         (ඇ)   37 වන නියමමේ නිශ්චිතව සඳහන් යම් කාමරයක්ද, 

 

වැසිකිළ,         දිය 

වැසිකිළ හො නොන 

කොමරවල අවම 

ප්රමොණය 

36.  ියළුම මගාඩනැගිලිවල ඇති වැිකිළිවල සහ නාන කාමරවල ප්රමාණයන් 

පහත පරිදි විය යුතය. 

          (අ)  පාදස්තල වර්ගමේ වැිකිළි සවිකූරු සහිතව ජලමුද්රිත වැිකිළියක් මහෝ 

වැිකිළියක් සම්බන්ධමයන් වූ විට අවම ප්රමාණය මීටර් 1.7 x 0.8 ක්ද, 

          (ආ)  පාදස්තල වර්ගමේ වැිකිළි සවිකූරු හැර, සවිකූරු සහිත ජල මුද්රිත 

වැිකිළි මහෝ වැිකිළි සම්බන්ධමයන් වූ විට අවම ප්රමාණය මීටර්      

1.3 x 0.8 ක්ද, 

          (ඇ)    නාන කාමරයට අයත්ස ප්රමේශය සම්බන්ධමයන් වූ විට මීටර් 0.8 කට 

මනාඅඩු පළලක් ඇති වර්ග මීටර් 1.5 කට මනාඅඩු ප්රමාණයක්ද සහ 

           (ඈ)   නාන කාමරය සවිකූරු සහිත වැිකිළියක් සම්බන්ධමයන් වූ විට මීටර් 

1.7 x 0.8 ක අවම ප්රමාණය සහිත වර්ග මීටර් 2.0 කට මනාඅඩු 

ප්රමාණයක්ද තිබිය යුතය. 

• මීට අමතරව 6 වන උමල්පඛනමේ “ආ” ආකෘතිය අනුගමනය කළ යුතය. 

 
මන්වොසික 

මගොඩනැගිලිවල 

කොමරවල උස 

37.  (1)   මන්වාික මගාඩනැගිලිවල කාමරවල අවම උස පහත සඳහන් පරිදි විය 

යුතය. 

                 (අ)  සාලය හා නිදන කාමර සඳහා සාමාන උස මීටර් 2.8 ක් හා අවම 

ස්ථානය මීටර් 2.4 කට මනාඅඩු විය යුතය. 

                 (ආ)  මුළුතැන්මගය සඳහා සාමාන උස මීටර් 2.8 ක්  හා අවම ස්ථානය 

මීටර් 2.4 කට මනාඅඩු විය යුතය.   

                  (ඇ) නාන කාමර, වැිකිළි, දිය වැිකිළි, වැරැන්ඩා, බැල්පකනි, තේටු සහ 

ගරාජ සඳහා උස මීටර් 2.2 කට මනාඅඩු ප්රමාණයක්ද විය යුතය. 

 

සොේපු (2) සාේපුවක බිම් මහමල්ප කාමරවල උස මීටර් 3.1 කට මනාඅඩු වියයුත 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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අතර, ඉහළ මහමල්ප කාමරවල සාමාන උස මීටර්     2.8 ක්  හා අවම 

ස්ථානය මීටර් 2.4 කටද මනාඅඩු විය යුතය. 

පොසැල් (3) පාසැලක පංති කාමරවල සාමාන උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම සථ්ානය 

මීටර් 2.5 කටද මනාඅඩු විය යුතය. 

මරෝහල් (4) මරෝහලක මරෝගීන් සඳහා මන්වාික ඉඩකඩ සපයනු ලබන කාමරවල 

සාමාන උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම ස්ථානය මීටර් 2.8 කටද මනාඅඩු විය 

යුතය. 

කර්මොන්ත්ශොලො (5) ඕනෑම ස්වභාවයක තැනැත්සතකු වැඩ කරන කර්මාන්තශාලාවක ඇති 

කාමරවල සාමාන උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම සථ්ානය මීටර් 2.8 කටද 

මනාඅඩු විය යුතය. 

 
නිමක්ත්න (6) (අ)  මපාදු ස්ථානයක පිහිටි කාමරවල උස ; 

                  නිමක්තනයක පිහිටි කාමරයක උස මීටර් 3.1 කට මනාඅඩු විය 

යුතය.  මපාදු ස්ථානයක පිහිටි නිමක්තනයකට බැල්පකනියක් තනා 

ඇත්සනම්, බැල්පකනිමේ ඉහළම ස්ථර මේටමත්ස, එකී ඉහළම ස්ථර 

මේටම මත ඇති සීලිමත්ස අතර උස හා බැල්පකනියට යටින් පිහිටි 

ආසන්නතම මහමල්ප හා බැල්පකනිමේ යටි පැත්සත අතර උස, ඒ එක් 

එක් මේටමම්දී මීටර් 3.0 කට මනාඅඩු විය යුතය. 
 

         (ආ)  මපාදු ස්ථානයක පිහිටි නිමක්තනයකදී 7 වන මේදමේ සඳහන් 

විධිවිධාන මපාදු මහජනයා විින් පාවිච්චි මනාකරන වැිකිළි, 

ගමන් බඩු කාමර, මුළුතැන්මගවල්ප, ආලින්ද සහ කාමර 

සම්බන්ධමයන් අදාළ මේ. 

 
මවනත් 

මගොඩනැගිලි 

(7) 1 ිට 6 දක්වා මේදවල නිශ්චිතව සඳහන් මගාඩනැගිලිවල හැර, මවනත්ස 

මගාඩනැගිල්පලක බිම් මහමල්ප කාමරවල උස මීටර් 2.8 ක උසක් සහ 

ඉහළ මහමල්ප ඕනෑම මකාටසක් මීටර් 2.4 කට මනාඅඩු විය යුතය. 

 
(අ)  මම් හැර ඕනෑම වහලයක මකාටසක් විවෘතව හා ආවරණය වූ 

මගවත්සතක් වශමයන් ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන්මන් නම් මීටර් 2.6 

කටද, 

                             නැතමහාත්ස 

(ආ)  වාහන නතර කිරීමම් පරමාර්ථමයන් පාවිච්චියට ගනු ලබන්මන් 

නම්, මීටර් 2.4 කටද මනාඅඩු විය යුතය. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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පතුල් මහල්  (8) පතල්ප මහල යන්මනන් සම්ූර්ණමයන් මහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් 

මහමල්ප ිට සහ ඉඩමම් මායිම්වල ිට මීටර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද 

මහෝ සැලසුම් කරන ලද මහලකි.  බිම් මේටමම් ිට 1/3 ක මකාටසක් 

මපාමළාමවන් මතපිට තිමබන අවස්ථාවක එම පතල්ප මහල භාවිතාවන් 

සඳහා මයාදාගත හැකි අතර, එහි අවම උස පහත සඳහන් පරිදි මේ.  

 පතල්ප මහල සම්ූර්ණමයන්ම බිම් මේටමමන් පහළ ඇති විට එහි 

භාවිතයන් වන්මන් ගබඩා  පහසුකම්, වාහන නැවතම් හා 

අමනකුත්ස උපමයෝගිතා මස්වාවන් සඳහා අවම උස මීටර් 2.6 ක් 

මේ.    

 පතල්ප මහල ඉහත භාවිතයන්ට හැර මවනත්ස භාවිතයන් සඳහා 

මයාදා ගන්මන් නම්, ඒ සඳහා අධිකාරිය නියම කරනු ලබන 

මකාන්මේි සහ නියමයන්ට අනුකූලව නිර්මේශයන් ලබාගත 

යුතය.  

(අ) සාේපු, කාර්යාල, වාණිජ මගාඩනැගිලි, නිෂ්පාදන යන්මත්රෝපකරණ  

කාමර මහෝ එවැනි කාර්ය සඳහා ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන්මන් නම්, 

මීටර් 3 කටද, 

 

වොහන නත්ර 

කිරීමම්ප ප්රමේශවල 

වොසි උස 

(9) 7 සහ 8 වන මේදවල ඇතළත්ස විධිවිධාන මකමස් වුවද ප්රධාන වශමයන් 

වාහන නතර කිරීමම් පරමාර්ථය සඳහා ප්රමයෝජනයට ගනු ලැබූ මහෝ 

ප්ර මයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කරන ලද මගාඩනැගිල්පලක ඕනෑම 

මකාටසක අවම වාි උස සීලිමක, බාල්පකවල,  නලවල, ජලනිකුත 

ශීර්ෂවල, මස්වා නලවල, ආමලෝක පේධති, නිරවුරු සහ එවැනි මේවල 

යටි පැත්සතද  ඇතළුව මීටර් 2.2 ට අඩු මනාවිය යුතය. 

 
ත්රේපු හො ඇතුල් 

මංවල පළල හො 

උස 

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

උස මීටර් 2.8 කට අඩු මනාවිය යුතය.  මමම උසට පහළින් පහත සඳහන් 

අයිතමයන්මේ යටි පැත්සත පියමමගහි ඇතිරීමට ඉහළින් මීටර් 2.5 කට 

අඩු මනාවන්මන් නම්, එම අයිතමයන් පමණක් ඉදිරියට මනරා තැබිය 

හැකිය. 

                   (අ)    බාල්පක 
                   (ආ)   තරේපු මපළ හා තරේපු මපළ නැවතම් 
                   (ඇ)   තිර  
                   (ඈ)   සංඥා පුවරු හා ප්රචාරක දැන්වීම් 

 
       ii.   යම් තරේපු මපළක මහෝ ආවරණිත පියමගක නිර්බාධිත පළල  පහත 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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සඳහන් පරිදි විය යුතය. 

                 1. උපරිම වශමයන් ඒකක මදකක් සහිත මන්වාික සංවර්ධනයන් 

සඳහා අවම මීටර් 1.0 කි. 

                 2.  මවනත්ස ියළු සංවර්ධන සඳහා අවම මීටර් 1.2 කි. 

                 3. සහාධිපත මේපළක් සම්බන්ධ වන විට නිවාස ඒකකයක් සඳහා 

තිබිය යුත මගාඩනැගිල්පමල්ප ඇතළත්ස මංවල අවම පළල මීටර් 1.2 කි. 

 
වොයුසමීකරණ 

යොන්ික සංවොත්න 

මහෝ ගිනි 

ආරක්ෂණ 

පේධතියක් සවි 

කිරීම, පුළුල් කිරීම 

මහෝ මවනස් කිරීම  

39. යම් මගාඩනැගිල්පලක මහෝ එහි මකාටසක යම් වායුසමීකරණ, යාන්ත්රික 

සංවාතන මහෝ ගිනි ආරක්ෂක පේධතියක් සවිකළ යුත නම්, එවැනි යම් 

පේධතියක් පුළුල්ප කළයුත මහෝ මවනස් කළයුත නම්, අවස්ථානුකූලව එම සවි 

කිරීමම්, පුළුල්ප කිරීමම් හා මවනස් කිරීමම් පිරිසැලැස්ම මහෝ සවිසත්ර සැලසුම්, 

සවි කිරීම්, පුළුල්ප කිරීම් මහෝ මවනස් කිරීම් කිරීමට මත්සමතන් අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස 

පුේගලයාමගන් ලබාගත්ස සහතිකයක්ද සමඟ එම පේධතිය සවි කිරීමට, පුළුල්ප 

කිරීමට මහෝ මවනස් කිරීමට නියමිත මගාඩනැගිල්පමල්ප සැලසුම් 17 වන නියමය 

යටමත්ස සපයා තිුණද, අනුමැතිය සඳහා අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළයුතය. 

 

 
මන්වොසික 

කොමරයක් සඳහො 

යොන්ික සංවොත්න 

සැපයීම 

40.   (1) යම් මගාඩනැගිල්පලක වා සැකසීම, යාන්ත්රික සංවාතනය මහෝ කෘතිම 

ආමලෝකකරණයක් සවි කරන මහෝ සවි කිරීමට අදහස් කරන 

අවස්ථාවක;                 

                (අ)  එමස් සවි කිරීම, මගාඩනැගිල්පමල්ප මහෝ එහි මකාටසක පදිංචිමේ ඇති 

විමශ්ෂ ස්වරූපය සැලකිල්පලට ගනිමින් මමම නියමයන්හි  අදාළ 

විධිවිධාන හා අනුකූල වන්මන් නම් සහ  

                (ආ) මගාඩනැගිල්පමල්ප අයිතිකරු වා සැකසීමම් ඒකකය, යාන්ත්රික 

සංවාතන පේධතිය මහෝ කෘතිම ආමලෝකය තවදුරටත්ස පාවිච්චි 

මනාකරන විටදී මමම නියමයන්හි අදාළ අමනකුත්ස විධිවිධානය හා 

මුළුමනින්ම  එකඟ වන බවට සහතික මවමින් මන්වාික මනාවන 

මගාඩනැගිල්පමල්ප අයිතිකරු අධිකාරියට මපාමරාන්දුවී, ඒ සඳහා 

අවශ ඉඩකඩ පහසුකම් සපයා සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතන් විින් 

සහතික කර ඇත්සනම් ස්වභාවික ආමලෝකයට සංවාතනයට අදාළ 

මමම නියමයන්හි විධිවිධාන අධිකාරිමේ අභිමතය පරිදි  සාධාරණ 

යැයි හැ මේ නම්, අත්සහැර දැමිය හැකිය.  නැතමහාත්ස මවනස් කළ 

හැකිය. 

 
        (2) පැයකට අඩුම වශමයන් වා මවනස්කම් 3 ක් සපයමින් යාන්ත්රික ක්රමවලින් 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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පිරිිදු වාතය ලබාගන්නා මන්වාික ක්රමවලින් පිරිිදු වාතය ලබාගන්නා 

මන්වාික පරමාර්ථ සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන කාමරයක, ස්වභාවික 

සංවාතනය ප්රභවයන්හි විවර ප්රමේශය අවස්ථානුරූපව 22 වන නියමමේ 

“අ” ිට “ඇ” මේදවල නිශ්චිතව දක්වන ප්රමාණමයන් අඩක් දක්වා අඩු 

කළ හැකිය.  එමහත්ස එය කවර විමටකවත්ස වර්ග මීටර් 0.5 ට වඩා අඩු 

මනාවිය යුතය. 

 
යොන්ිකව 

සංවොත්නය 

කළයුතු අමනක් 

කොමර 

41.  40 වන වගන්තිමේ (2) වන මේදමේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති ආකාරමයන් හැර; 

        (අ)  මමම නියමයන් යටමත්ස ස්වභාවික සංවාතනය සඳහා අදාළ අවශතා 

මනාසපුරන ලද සෑම කාමරයකටම තරේපු මපළකටම, ආලින්දයකටම 

මහෝ ප්රමේශ ශාලාවකටමත්ස, 

        (ආ) අන් අවස්ථාවලදී මමම නියමයන්මේ මවනත්ස විධිවිධානවලට අනුකූලව 

මහෝ අවස්ථානුරූපව අධිකාරියට අවශ පරිදිත්ස යාන්ත්රික සංවාතනය 

සැපයිය යුතය.    

     
 
වො සැකසුම මහෝ 

මවනත් සංවොත්න 

පේධතියක් සඳහො 

සැලසුම්ප  

42. (අ)  වා සැකසුමක්, යාන්ත්රික සංවාතනයක් මහෝ මවනත්ස සංවාතන පේධතියක් 

සවි කිරීම, පුළුල්ප කිරීම මහෝ මවනස් කිරීම සඳහා වන සැලසුම් අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා විින් පිළිමයල මකාට මමම නියමයන්මේ 

අදාළ විධිවිධානවලට අනුකූලව අනුමැතිය සඳහා අධිකාරිය මවත 

ඉදිරිපත්ස කළ යුතය.   

         (ආ) මගාඩනැගිල්පමල්ප උස මහල්ප 5 ක් මහෝ මීටර් 15 ක් ඉක්මවන්මන් නම්, 

මසෝපාන    සඳහා හා යාන්ත්රික ආමලෝක හා වා සැකසීම පිණිස හදිි 

අවශතා විදුලි ජනක හා සම්මේෂණ ස්ථානගත කළයුතය. 

 
සනීපොරක්ෂොව  ජ්ලසම්පපොදනය හො පල්මදෝරුව 43.  1. සෑම මගාඩනැගිල්පලක්ම පවත්සනා මපාදු ජලසම්පාදන පේධතියකට සම්බන්ධ 

වන ආරක්ිත ජලසම්පාදන පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතය. 

        2. මපාදු ජලසම්පාදන පේධතියකට සම්බන්ධ කිරීමට මනාහැකි අවස්ථාවලදී 

මපෞේගලික ප්රභවයක් හා සම්බන්ධ පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතය. 

        3. මගාඩනැගිල්පමල්ප පිහිටීම සහ ප්රමේශමේ අමනක් බිම් සලකුණු සැලකිල්පලට 

ගැනීමම්දී ජලසම්පාදනය විධිමත්ස මනාවන බව අධිකාරියට හැඟීයන 

අවස්ථාවක ඒ අවස්ථාමේදී නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි ධාරිතාවක් 

සහිත ජලය ගබඩා කිරීමම් ටැංකිද අවශ මපාම්පද සෑම 

මගාඩනැගිල්පලකටම සැපයිය යුතය. 

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



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   70 

 

ිට මහෝ ූතික ටැංකිමයහි මපඟවුම් වලක ිට මීටර් 15.0 කට අඩු 

දුරකින් මනාපිහිටිය යුතය. 

               (ආ)  නල ජලය මනාමැති ප්රමේශයකදී  වුවත්ස ගවර වලකින් මහෝ මපඟවුම් 

වලක ූතික ටැංකියකින් මීටර් 10 ක් ඈතින් සථ්ානගත කිරීම 

සුදුසුකම්ලත්ස භූ විදාඥමයකුමේ මහෝ අදාළ ප්රමේශමේ මසෞඛ 

ධවද නිලධාරියාමේ නිර්මේශ මත සලකා බැලිය හැකිය. 

                (ඇ) මපාදු නල ජල සම්පාදන පේධතියක් සවි කරනු ලැබ නැති ප්රමේශවල 

මහෝ ක්රියාත්සමක වන එවැනි මයෝජනාවක් මනාමැති ප්රමේශවල බිම් 

කේටිමේ අවම වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 200 ක් විය යුතය. 

                (ඈ) නල ජලය මනාමැති ප්රමේශවල සහාධිපත මේපළ සඳහා 

පිරිපහදුවක් තැනිය යුත අතර, ඒ සඳහා මධම පරිසර අධිකාරිමේ 

සහ ජලාපවහන මණ්ඩලමේ අනුමැතිය ලබාගත යුතය. 

 
 
සනීපොරක්ෂක 

පහසුව 

44.  1.  සෑම වාසසථ්ාන ඒකකයකට අඩු තරමින් එක් දිය වැිකිළියක්වත්ස තිබිය 

යුත අතර, මවනත්ස සෑම මගාඩනැගිල්පලකටම ප්රමාණවත්ස සංඛාවකින් දිය 

වැිකිළි, කැිකිළි, මදවුම් භාජන සහ මවනත්ස සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සපයනු ලැබ තිබිය යුතය.   සැපයිය යුත දිය වැිකිළි, මදවුම් භාජන සහ 

මවනත්ස සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංඛාව 6 වන උපමල්පඛනමේ “ඇ” 

ආකෘතිය පරිදි විය යුතය. 

 
හරිත් මගොඩනැගිලි 
සහතිකකරණය 
සඳහො ලියොපදිංචි 
ීම 

45. (1) හරිත සංකල්පපය අනුව සංවර්ධන බලපත්රය ලබාගැනීම සඳහා මගාඩනැගිලි 

සැලසුම් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්ස කරන අවස්ථාමේදී යාවත්සකාලීන හරිත 

සහතිකය (Privisional Green Certificate)  ලබාගැනීමට කටයුත කළ 

යුතය. 

   
විධිමත් 

සැලසුම්පකරණ 

අනුමැතිය 

46. (1)  සෑම සංවර්ධන අවසරපත්රයක්ම ලිඛිත විය යුත අතර, එය එහි විසත්ර  

සීමාවන්ට  හා මකාන්මේිවලට යටත්ස විය යුතය. 

        (2)  විධිමත්ස ලිඛිත අවසරය නිකුත්ස කරනු ලබන්මන් අවසන් සැලසුම්  නිි 

පිළිමවලින් තිබීමමන් හා අදාළ ගාස්ත මගවීමමන් පසුවය. 

         (3) මමම අවසර පත්රමේ වලංගු කාලය වර්ෂ මදකකට සීමාවන අතර, 

අයදුම්කරුමේ ඉල්පලීම  මත එම වලංගු කාලය වසරින් වසර තවත්ස වසර 

3 ක උපරිමයක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැක. මම් සඳහා I උපමල්පඛනමේ “ඊ” 

අයදුම්පත මගින් ඉල්පලීමක් අධිකාරිය මවත ඉදිරිපත්ස කළ යුතය. 

 

මගොඩනැගිලි වැඩ 47.   (1)  යම් මගාඩනැගිලි වැඩක් මහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක් අරෙනු ලැබ 
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මහෝ යම්ප 

සංවර්ධන 

කටයුත්ත්ක්  

කරමගන යොමම්පදී 

සිුවන වැරදි 

ඇති, කරමගන  යනු ලැබ ඇති මහෝ යළි අරෙනු ලැබ ඇති පරිශ්රයක 

අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු මහෝ සංවර්ධකයකු ඔහු  මහෝ ඇය, 

             (අ) 15 වන මරගුලාිමේ විධිවිධානවලට අනුකූලවීම උල්පලංඝනය 

කරන්මන් නම් සහ 

             (ආ)  එම සංවර්ධන කටයුත සඳහා වන සැලසුම් මහෝ සැලසුම් පිළිමයල 

කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාමේ මස්වය මනාලබා යම් 

මගාඩනැගිලි වැඩක් මහෝ සංවර්ධන කටයුත්සතක් ආරම්භ කිරීම, 

කරමගන යාම මහෝ යළි ආරම්භ කිරීම කරන්මන් නම් මහෝ 48 වන 

නියමමේ (ඇ) මේදමේ විධිවිධානවලට අනුකූලව එම සංවර්ධන 

කටයුත අීක්ෂණය කිරීම සඳහා 83 වන නියමමේ (1) වන මේදය 

යටමත්ස පත්ස කරනු ලැබූ මවනත්ස අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සමතකුමේ මස්වය මනාලබා අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාමේ 

මස්වය  නවතනු ලබන්මන් නම්, 

                      මමම නියමය යටමත්ස යම් වරදකට වරදකරු විය යුතය. 

 

        (2) මමම නියමමේ විධිවිධාන යටමත්ස වරදකට වරදකරු වන අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු  මහෝ සංවර්ධකයකු වරදකරු කරනු ලැබීමමන් පසුව, 

නීතිමේ 28 වන වගන්තිමයන් නියම කරනු ලැබ ඇති දණ්ඩනයකට 

යටත්ස විය යුතය. 

 
අපවහනය 48. ියළු පල්පමදෝරු හා අපවිත්ර ජල පිටවීමම් මාර්ග පවත්සනා පල්පමදෝරු 

පේධතියකට සම්බන්ධ කළයුත අතර, යම් විමශ්ිත අවස්ථාවන්හිදී 

පල්පමදෝරුව හා අපවිත්ර ජලය මපාදු පල්පමදෝරු පේධතියකට සම්බන්ධ කිරීමට 

මත්සමතන් ඒවා පිළිගත හැකි ප්රමිතියකට මගන ඒම සඳහා ූර්ව 

ප්රතිකාර්යනයක් කිරීමට අධිකාරියට අවශ විය හැකිය.  

 
             (අ)  මපාදු පල්පමදෝරු පේධතියක් මනාමැතිවිට මහෝ මපාදු පල්පමදෝරු 

පේධතියකට පිටවීමම් මාර්ග සම්බන්ධ කළ මනාහැකි බව 

අධිකාරිමේ මතය වන කල්පහි පල්පමදෝරුව ගවර වලක් මහෝ ූතික 

ටැංකියක් මගින් බැහැර කළ යුතය. 

 
             (ආ) මපාදු පල්පමදෝරු බැහැර කිරීමම් පේධති මනාමැති හා ඇසුරුම් 

ප්රතිකාර්යන පිරියත සැපයීමට අදහස් කර මනාමැති ප්රමේශවල පිහිටි 

නිවාස   මයෝජනා ක්රම සම්බන්ධමයන් වූ විට, මපාදු ූතික ටැංකි හා 

මපඟවුම් වලවල්ප එක් එක් නිවාස මපාකුරකට එකක් වශමයන් 
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සැපයිය යුතය.  එනමුදු එවැනි නිවාස මපාකුරක තිබිය යුත නිවාස 

ඒකක සංඛාව උපරිම වශමයන් 5 කට සීමා කළ යුතය.  මකමස ්

මවතත්ස සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු විින් විකල්පප වැඩපිළිමවලක් 

මයෝජනා කරන්මන් නම් අධිකාරියට එය සලකා බැලිය හැක.  

එමහත්ස නිවාස ඒකක සංඛාව 15 කට වඩා වැඩිවන විට ූර්ව 

ප්රතිකාරකයක් ස්ථානගත කළයුත වන අතර, පිළිගත්ස ප්රමිතියකට 

අනුකූලව ඉන් බැහැර කරනු ලබන ඝන හා දියර ද්රව මුදාහැරීම 

සඳහා සුදුසු වැඩපිළිමවලක් මයදිය යුතය.  

 

             (ඇ)   මපඟවුම් වලක් මාර්ගමයන් අප ජලය සුදුසු මලස බැහැර කළ යුතය. 

 
වැසි දිය 

කළමණොකරණය 

හො ජ්ලය  

බැසයොම. 

49. වැි ජලය රැස් කිරීම සහ වහලමේ මපාමළාවට එක එල්පමල්ප පතිත වන වැි 

ජල ප්රමාණය අවම කිරීම අරමුණු මකාට ියළුම ආකාරමේ පැතලි, වක්ර, තනි, 

මදපළ මහෝ ිවුපළ වහලවලට සවි කරනු ලැබ, සුදුසු ප්රමාණවලින් සකසා ඇති 

ීලි,  ජලය මනාරඳන ආනතියක් සහිතව නල සහ ආශ්රිත මකාටස්වලින් 

කාන්දුවීම මහෝ පිටාර ගැලීම වැළමකන අන්දමට, දැනට පවත්සනා සහ මයෝජිත 

සෑම මගාඩනැගිල්පලක් ඉදිවිය යුතය. 

 

         (1)   වැි ජලය බැහැර කිරීම සම්බන්ධමයන් පහත දැක්මවන දෑ නීති විමරෝී 

වන්මන්ය. 

                 (අ)     වහලමයන් සෘජුවම වීි කාණුවට බැහැර කිරීම. 

                 (ආ)   ූතික ටැංකියක දිය බස්නා වලකට / ප්රතිමරෝපණ මහෝ   මපාදු 

කැලි කසල අපවහන පේධතියකට මහෝ සම්බන්ධ කිරීම. 

                 (ඇ)    යාබද භූමියකට මුදාහැරීම. 

          (2) මගාඩනැගිල්පමල්ප මහෝ යාබද මගාඩනැගිලිවල බිත්සතිවලට මහෝ 

අත්සතිවාරමට මතතමනය උරා මනාගන්නා ආකාරමයන් ිදු විය යුතය. 

          (3)  රැස් කරනු ලබන ජලය, ජල රැඳවුම් මදසට මයාමු කළයුතය.  අවශ 

සමතලිත වැි ජල රැඳවුම් සඳහා සංවර්ධනකරු එකඟ විය යුතය. 

          (4) අවම වැි ජල රැඳවුම් සපුරාලීමමන් පසු අතිරික්ත ජලය වීි කාණුවට 

මහෝ අනුමත පිටාරයකට මහෝ මුදාහැරිය හැකිය. 

• මීට අමතරව 3 වන උපමල්පඛනමේ “ඌ” ආකෘතිමේ ඇතලත්ස කරුණු සහ 

ගැසේ අංක: 1597/8- 2009.04.17 දිනැති ගැසේ නිමේදනමේ VII වන 

උපමල්පඛනමේ සඳහන් නිමයෝගවලට  අනුකුල වියයුතය. 
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ඝන අපද්රවය 

බැහැර කිරීම 

50. යම් පරිශ්රයක් ඇතළත මහෝ යම් ප්රිේධ ස්ථානයක උත්සපාදනය වන අපද්රව 

මහජනතාවමේ මසෞඛයට මහෝ පරිසරයට අනතරු වන ආකාරයට එකත කිරීම 

මහෝ බැහැර කිරීම මනාකළ යුතය. හඳුනාමගන ඇති කිිඳු අපද්රවයක් 

මහජනතාවමේ ප්රමයෝජනය සඳහා අදහස් කරනු ලබන ප්රමේශයකට මහෝ මතත්ස 

බිමකට මහෝ පාරිසරික වශමයන් සංමේදී මවනත්ස ප්රමේශයකට මහෝ දැමීමමන් 

බැහැර කිරීම මනාකළ යුතය.  (අංක: 1459/20 දරණ 2006 අමගෝස්ත මස 23 

වන දින ගැසේ නිමේදනයට අනුව) 

 
විුලි හො ජ්ල නල 

වැඩ 

51. යම් මගාඩනැගිල්පලක මහෝ පරිශ්රයක ියළු විදුලි හා ජලනල වැඩ තත්ස කාර්යය 

සඳහා අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු විින් කළයුත අතර, මමම වැඩ එවැනි 

මගාඩනැගිල්පලක මහෝ පරිශ්රයක් තළ උපරිම ආරක්ෂාව හා සනීපාරක්ෂක 

තත්සත්සවය සහතික කිරීම සඳහා අධිකාරියට අවශ විය හැකි ප්රමිතිවලට සහ 

පිරිවිතරයන්ට අනුකූල විය යුතය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. අනුකූලත්ො සහතිකය ලබො ගැනීම සම්පබන්ධ මරගුලොසි 

 

අනුකූලත්ො සහතිකය 

සඳහො සැලසුම්ප 

ඉදිරිපත් කිරීම 

52.  අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කිරීම. 

(අ)  නීතිමේ 8 එ වගන්තිය යටමත්ස මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සඳහා 

කරනු ලබන සෑම ඉල්පලීමක්ම 1 වන උපමල්පඛනමේ සඳහන් “ඈ” 

ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය මවත ඉදිරිපත්ස කළයුතය.                  

මමය අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත මවේ අඩවිය ඔස්මස් අයදුම් 

කළ හැක.   

       www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්ත 5 වන උපමල්පඛනයට අනුකූලව මගවිය යුතය. 

 

http://www.uda.gov.lk/
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ඉඩම්ප අනුමබුම්ප අනුකූලතා සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ථාමේදී ඉඩම සංවර්ධනය කිරීමම්දී 

නිකුත්ස කළ මකාන්මේි ලිපිමේ සඳහන් ියළු අවශතා සම්ූර්ණ කර තිබිය 

යුතය.  

 
         (අ) ඉඩමක සංවර්ධනයක් මහෝ ඉඩමක උප මබදීමක් සම්බන්ධමයන් වූ 

විට, 
i. අදාළ වන්මන් නම්, උප මබදීම අනුමත කරනු ලැබූ සැලැසම්ට 

මහෝ අවසර පත්රයට අනුකූලව කළ බවට බලයලත්ස 

මිනින්මදෝරුවරමයකුමගන් සහ නගර සැලසුම්කරුමගන් ලබාගත්ස 

සහතිකයක්ද, 

ii. පාරවල්ප  හා මබෝක්කු තැනිම වැනි සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ 

ඉංජිමන්රු  වැඩ අයත්ස වන අවස්ථාවන්හිදී වරලත්ස මහෝ ලියාපදිංචි 

ිවිල්ප ඉංජිමන්රුවකු විින් මහෝ ආණ්ඩුව විින් ඉංජිමන්රුවකු 

වශමයන් මස්වමේ මයදවීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති 

තැනැත්සතකු විින් සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලසුම්, පිරිවිතර සහ 

අවසර පත්රයට අනුව ඔහුමේ අීක්ෂණ කටයුත කරමගන යනු 

ලැබ ඇති බවට සහතිකයක්ද,  

 
සම්පූර්ණ කරන ලද 

මගොඩනැගිල්ලක 

පදිංචිීමට මපරොතුව 

අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

මහෝ සංවර්ධනකරු 

විසින් කළයුතු 

රොජ්කොරි 

 

53. අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්මට අනුව යම් මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි 

මකාටසක් සම්ූර්ණ කිරීමමන් පසු අයිතිකරු, පදිංචිකරු මහෝ 

සංවර්ධනකරු විින් 

       (අ)  මගාඩනැගිල්පල අළුත්ස එකක් නම් එහි මහෝ එහි මකාටසක පදිංචිවීම 

සඳහා අනුකූලතා සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහාද, 

       (ආ) මමම නියමය යටමත්ස අනුකූල විය යුත සැලැස්මමන් මහෝ 

සැලසුම්වලින් සුළු වශමයන් මවනස්වීම නිසා අනුකූලතා සහතිකය 

ලබාගැනීමට මනාහැකි වූ විට, මගාඩනැගිල්පමල්ප මහෝ ඉන් මකාටසක් 

තාවකාලිකව පදිංචිවීමට බලපත්රයක් ලබාගැනීම සඳහාද ඉල්පලුම් 

කළයුතය. 
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පදිංචිීම සඳහො වන 

අනුකූලත්ො සහතිකය 

54. 18 වන නියමමේ විධිවිධානවලට අනුව මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි මකාටසක් 

මහෝ මවනත්ස යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක් සම්බන්ධමයන් අනුමත කරන ලද 

මගාඩනැගිලි සැලසුම් සම්බන්ධ අධිකාරියට සෑම සහතිකයක්ම හා 

වාර්තාවක්ම ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබ ඇති විට මගාඩනැගිල්පලක   එහි 

මකාටසක් මහෝ මවනයම් සංවර්ධන කටයුතවල නිරතවීම සඳහා  

අනුකූලතා සහතිකයක් අධිකාරිය විින් ලබාදිය හැකි අතර, එම සහතිකය 

සමඟ පහත සඳහන් කරුණු සැපයිය යුතය. 

           (1)  සැලැස්මම් මහෝ සැලසුම්වල මපන්වන ලද ියළු අවශතා සහ 83 

වන  නියමමේ (ඇ) මේදය යටමත්ස මගාඩනැගිල්පමල්ප,  එහි මකාටසක 

මහෝ මගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්ම පිළිමයල කළ අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාට මහෝ තැනැත්සතන්ට අධිකාරිය විින් මදන 

ලද ියළු ලිඛිත විධානයන්ට ඔවුන් අනුකූල වී  ඇති බවත්ස, ඒ බවට 

අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාමගන් ලබාගත්ස සහතිකයක් ඉදිරිපත්ස 

කරන බවත්ස,  

          (2)  මමම නියමයන් යටමත්ස මගවිය යුත ියළු ගාස්ත මගවා ඇති බවත්ස,   
 
 

 
         

                  (අ)   2 වන නියමය (ඇ) I, ii  සහ  iii තළට වැමටන මගාඩනැගිලි 

හැර  අමනක් මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධමයන් අවශ 

වන්නා වූ සහතික නම්, 

i. සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලැස්මට හා අවසර පත්රයට 

අනුව ඔහුමේ අීක්ෂණය යටමත්ස කරමගන යනු ලැබ 

ඇති බවට ලියාපදිංචි මහෝ වරලත්ස ගෘහ නිර්මාණ 

ශිල්පපියකුමගන් මහෝ ආණ්ඩුව විින් ගෘහ නිර්මාණ 

ශිල්පපිමයකු වශමයන් මසව්මේ මයදවීම සඳහා තීරණය 

කර ඇති සුදුසුකම් ලබා ඇති තැනැත්සමතකුමගන් 

ලබාගත්ස සහතිකයක්   

 
 ii. මගාඩනැගිලි වැඩවල හැටුම් මූලිකාංග අනුමත 

සැලසුම්වලටත්ස, අවසර පත්රයටත්ස, අනුකූලව හා 

අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කරන ලද පිරිමැවුම්වලට එකඟව 

ඔහුමේ අීක්ෂණය යටමත්ස ිදු මකරුණු  බවටත්ස සහ 

මගාඩනැගිලි වුහමය වශමයන් ආරක්ෂාකාරී බවටත්ස 

වරලත්ස මහෝ ලියාපදිංචි ිවිල්ප ඉංජිමන්රුවකුමගන් 

මහෝ ආණ්ඩුව විින් ඉංජිමන්රුවකු වශමයන් මස්වමේ 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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මයදවීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති 

තැනැත්සමතකුමගන් ලබාගත්ස සහතිකයක්. 

 
 

iii. මගාඩනැගිල්පමල්ප යාන්ත්රික, විදුලි, ජලාපවහන, 

වායුසමීකරණ මහෝ මවනත්ස සම්බන්ධිත වැඩ  සඳහා 

අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතන්මගන් එකී වැඩ 

ඔවුන්මේ අීක්ෂණය යටමත්ස හා අධිකාරියට අවශ 

විය හැකි ආකාරමයන්  අනුමත සැලසුම් හා 

පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව කරමගන යන ලද බවට 

සහතික්ද මේ. 

 
 iv. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  මරගුලාිවලට  

අනුකූලව අනුමත කරන ලද  වර්ග අඩි 6000 ට වැඩි 

ියළු ඉදිකිරීම්,  මරගුලාිවලට අනුකූලව 

ඉදිකරන්මන්ද යන්න පසුවිපරම් කිරීම සඳහා එම 

මගාඩනැගිලි අනුමත කළ දින ිට වසරක් ඇතළත 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමයන් පසුවිපරම් වාර්තාවක් 

ලබාමගන ඉදිරිපත්ස කළයුතය. තවද, වසරක් ඇතළත 

ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට මනාහැකි අවස්ථාවලදී සංවර්ධන 

බලපත්රය දීර්ඝ කරන කාලය අනුව පසුවිපරම් 

සහතිකයද  නැවත ලබාගැනීමට ඉල්පලුම් කළ යුතය.   

එවැනි මගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතික 

ලබාගැනීමම්දී පසුවිපරම් වාර්තාව අනිවාර්යය වන 

අතර, එමස් මනාමැති නම්, 5 වන උපමල්පඛනමේ 

සඳහන් දඩ මුදලකට යටත්ස විය යුතය.       ඒ සඳහා 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා වශමයන් වරලත්ස ගෘහ 

නිර්මාණ ශිල්පපියා වගකිය යුතය.  එමස් මනාකරන 

නිලධාරීන් සම්බන්ධමයන් ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ 

ශිල්පීන්මේ ආයතනය දැනුවත්ස කරනු ලැමේ. 

v.  

 

අධිකොරිය විසින් කරනු 

ලබන පරීක්ෂොවන් 

55.  (1) සභාපති විින් මහෝ ඔහුමේ බලයලත්ස නිමයෝජිතයා විින් යම් 

මගාඩනැගිල්පලක පදිංචිය සඳහා හා ඉඩමක් වන අවස්ථාමේදී 

පාවිච්චිය සඳහා 44 වන මරගුලාිය යටමත්ස අනුකූලතා සහතිකයක් 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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නිකුත්ස කිරීමට මත්සමතන්, යම් මගාඩනැගිලි කාර්යයක් කරමගන යනු 

ලබන  කවර අදියරකදී මහෝ නීතිමේ ියළු විධිවිධානවලට සහ මමම 

නියමයන්ට අනුකූලදැයි නිගමනය කිරීමම් සහ  අනුමත කරන ලද 

සැලැස්ම මහෝ සංවර්ධන කටයුත්සතක් මමම සැලසුම් ඒවා සකස ්

කරන ලද අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාමේ මහෝ තැනැත්සතන්මේ 

අවධානය අනුමත සැලැසම්මන් මහෝ මමම නියමය යටමත්ස ඉදිරිපත්ස 

කරන ලද  සංවර්ධන කටයුත්සතක මවනත්ස සැලසුමකින් බැහැරවන 

අවස්ථාවන් මකමරහිත්ස, නැතමහාත්ස එම සැලසුමට මහෝ 

සැලසුම්වලට අනුකූලව සංවර්ධන කාර්යය සම්ූර්ණ මනාකිරීම 

මකමරහි මහෝ මමම නියමමේ විධිවිධාන මහෝ අවසර පත්රය මහෝ 

සැලසුම් මහෝ ඒවාමේ සඳහන්  හා ඔහු විින් පිළිපැදිය යුත 

අවශතාවයන් මකමරහිත්ස මයාමු කිරීමම් පරමාර්ථය සඳහාත්ස යම් 

මගාඩනැගිල්පලකට මහෝ ඉඩමකට ඇතළුව එය පරීක්ෂා කර බැලිය 

හැකිය. 

 

      (2)  අධිකාරිමේ බලයලත්ස නිමයෝජිතයා (1) වන මේදය යටමත්ස යම් 

මගාඩනැගිල්පලකට මහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්සතකට ඇතල්පවී එය 

පරීක්ෂා කිරීමට මපරාතව එමස් කිරීමට ඇති තම බලය ලිඛිතව 

ඉදිරිපත්ස මකාට හා ප්රදර්ශනය මකාට තමා විින්ම හඳුන්වා දිය 

යුතය. 

 

මගොඩනැගිල්ලක 

ත්ොවකොලික පදිංචියක් 

සඳහො බලපත්රය 

56.  (1) මගාඩනැගිල්පල අනුමත සැලසුමට මහෝ සැලසුම්වලට පටහැනි වීම 

නැතමහාත්ස අධිකාරිය විින් සැලැස්මම් මහෝ සැලසුම්වල පිටසන් 

කරන ලද අවශතාවයන් හා එකඟ මනාවීම   මහෝ  මගාඩනැගිල්පල 

සම්බන්ධව වැඩ සම්ූර්ණ මනාකිරීම නිසා මගාඩනැගිල්පලක මහෝ 

එහි මකාටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත්ස 

මනාකළද එමස් පටහැනි වීම, එකඟ මනාවීම මහෝ සම්ූර්ණ 

මනාකිරීම අධිකාරිමේ මතය අනුව බරපතල තත්සත්සවයක් 

මනාවන්මන් නම්, එය එම කාලය තළ මගාඩනැගිල්පමල්ප මහෝ එහි 

මකාටසක පදිංචිවී ිටින තැනැත්සතාමේ මහෝ තැන්තන්මේ 

සුභිේධියට හා ආරක්ෂාවට කවරාකාරයකින් මහෝ අනතරුදායක 

මනාමේ නම් අධිකාරියට එම මගාඩනැගිල්පමලහි මහෝ එහි  මකාටසක් 

මාස හයකට  මනාවැඩි කාලයකට තාවකාලිකව පදිංචිවීම සඳහා  

බලපත්රයක් දීම මහෝ බලපත්රය අළුත්ස කිරීම කළ හැකිය. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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          (2)  I  වන මේදය යටමත්ස අධිකාරිය විින් සුදුසුයැයි කල්පපනා කරනු 

ලබන නියමයන් හා මකාන්මේි මත බලපත්රයක් ලබාදීම මහෝ 

බලපත්රය අළුත්ස කිරීම කරනු ලැබිය හැකි අතර, එම නියමයන් මහෝ 

මකාන්මේි කිිවක් කඩ කරනු ලැබූ විට එම බලපත්රය ප්රතාදිෂ්ඨ 

කළ යුතය. 

 
 
මගොඩනැගිල්ලක 
පදිංචිය සඳහො වන 
අනුකූලත්ො සහතිකමේ 
අන්ත්ර්ගත්යන් හො එය 
ප්රදර්ශනය කිරීම 

57.   (1)   මගාඩනැගිල්පලක පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය මහෝ එහි 

තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රය මගින් මගාඩනැගිල්පල කවර 

පරමාර්ථයක් සඳහා ඉදිකරනු ලැුමේදැයි යන්න සඳහන් කළයුත 

අතර, මගාඩනැගිල්පල අමන්වාික මහෝ බහුකාර්ය මගාඩනැගිල්පලක් 

වන කල්පහි සහතිකය මහෝ බලපත්රය මගින් ; 

 
                (අ)  මගාඩනැගිල්පල මකාටස් ගණනාවක් ඇතිව සැලසුම් මකාට 

අනුමත කිරීම සඳහා අරමුණු වූ ප්රමයෝජනය මහෝ ප්රමයෝජනද, 

                (ආ)  ගින්නක් හටගත්ස විට, එයින් මේරී යා හැකි මාර්ග කීමදමනක් 

සඳහාද යන්න,   සහ 

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

භාරයද සඳහන් කළයුතය. 

 
        (2)  අමන්වාික මගාඩනැගිල්පලකදී පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා 

සහතිකමේ පිටපත්ස මහෝ මගාඩනැගිල්පමල්ප තාවකාලික පදිංචිය 

සඳහා වන බලපත්රයද මගාඩනැගිල්පමල්ප සෑම මහලකම මහෝ 

මකාටසකම අධිකාරිය විින් විධානය කරනු ලැබිය හැකි 

ආකාරමයන් ගිනි ආරක්ෂක විධානමේ (Fire Escape Direction)  

පිටපතද බලපත්රය ප්රදර්ශනය කරනු ලබන මගාඩනැගිල්පමල්ප 

නියමිත මහමල්ප ිට මහෝ මකාටමස් ිට ඇති අනුමත ගිනි 

ආරක්ෂක මාර්ගය මහෝ මාර්ග පැහැදිලිව මපන්වන මහල්ප මර්ඛා 

සටහනද සමඟ ප්රදර්ශනය කළ යුතය.  

 
           (3)   පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය මහෝ මගාඩනැගිල්පලක මහෝ 

එහි මකාටසක තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රයක් සන්තක 

කර ගැනීමමන් එහි අයිතිකරු මගාඩනැගිල්පමල්ප මහෝ එහි 

මකාටසක  අනුමත සැලසුමම් මහෝ සැලසුම්වල පිටසන් කරනු 

ලැබිය හැකි අදාළ බලමේ මහෝ ලිඛිත අවසරයක මහෝ මවනයම් 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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ලිඛිත නීතියක් යටමත්ස මගාඩනැගිල්පලට මහෝ එහි යම් මකාටසකට 

අදාළ විය හැකි අවශතාවන්ට අනුකූල වීමමන් නිදහස් කරනු 

මනාලැබිය යුතය. 

 

           (4)  මගාඩනැගිල්පමල්ප ශක්තිමත්සභාවය, සහතිකමේ දක්වන ලද භාරය 

දැරීමට මනාසෑමහන්මන් නම් මහෝ සහතිකමේ අවසර දී ඇති 

පරමාර්ථය සඳහා මගාඩනැගිලි ප්රමයෝජනයට මනාගන්මන් නම්, 

සැලසුම්කරණ කමිටුමේ තීරණය අනුව මගාඩනැගිල්පමල්ප පදිංචිය 

සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය අධිකාරිය විින් කැඳවනු ලැබීම 

මහෝ අවලංගු කිරීම කරනු ලැබිය හැක. 

 
            (5)  සහතිකය නිකුත්ස කරන ලද අවස්ථාමේදී බලාත්සමකව මනාපැවති 

ලිඛිත නීතියකට අනුකූලවීමට මගාඩනැගිල්පල අමපාමහාසත්ස වන 

විටදී මගාඩනැගිල්පමල්ප පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 4 

වන මේදය යටමත්ස ආපසු මනාකැඳවිය යුතය. 

 
            (6)  මගාඩනැගිල්පල තළ මහෝ එහි මකාටසක ගිනි අනතරු වැඩිවීමට ඉඩ 

ඇති මහෝ පරිසරයට අහිතකර අයුරින් මහෝ   වාහන තදබදයකට 

මහ්තවන අයුරින් අනුකූලතා සහතිකමේ සඳහන් පරමාරථය හැර 

මවනත්ස පරමාර්තයක් සඳහා මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි මකාටසක් 

පාවිච්චියට ගනු ලබන්මන්නම්, මගාඩනැගිල්පමල්ප  මහෝ එහි 

මකාටසක අයිතිකරු විින් එම පරමාර්ථය ගැන මහෝ අදහස ්

කරන ලද පාවිච්චිය ගැන අධිකාරියට දැන්විය  යුත අතර, 

අධිකාරිය එම පරමාර්ථය මහෝ පාවිච්චිය සම්බන්ධමයන් මදනු 

ලැබිය හැකි ියළු විධානයන් හා එකඟව මමම නියමයන් මගින් 

කළයුත යම් අවශ වන්නාවූ මගාඩනැගිලි වැඩ මගාඩනැගිල්පල 

මහෝ එහි මකාටසක් එම පරමාර්ථය මහෝ පාවිච්චිය සඳහා මයෝග 

වන  පරිදි ිදු කරමගන යා යුතය. 

 
              (7) මපෞේගලික පදිංචි නිවසක් මනාවන මගාඩනැගිල්පලක පිටවීමම් 

මාර්ගයක් මහෝ මගාඩනැගිල්පමල්ප තරේපු මපළකට ඇති සෑම මදාර 

විවරයක්මත්ස සහ මගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක 

සංග්රහයට අනුකූලව එහි සපයනු ලැබ ඇති අමනක් ියළු 

ගින්මනන් මේරීමම් මාර්ගත්ස, ගිනි නිවීමම් ප්රධානියාට අන් 

අයුරකින් අවශ වන්මන් නම් විනා, මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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මකාටසක් පාවිච්චියට ගැනීමම්දී මහෝ පදිංචියට ගැනීමම්දී අවහිර 

කිරීම මහෝ බාධා කිරීම මනාකළ යුතය. 

 

මගොඩනැගිලි වැඩ 

සම්පූර්ණ කිරීමමන් 

පසුව සිුවන  වැරදි 

58.  යම් මගාඩනැගිල්පලක මහෝ එහි මකාටසක් අයිතිකරු, පදිංචිකරු මහෝ 

සංවර්ධකයා මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි මකාටස නිවාස සංවර්ධනයක 

මකාටසක් මහෝ මවනත්ස යම් මගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක මකාටසක් වන 

විටදී කිිඳු සාධාරණ මහ්තවක් මනාමැතිව 15 වන නියමමේ විධිවිධානය  

හා 51 වන නියමමේ 51.7 මේදයන් උල්පලංඝනය කරන්මන් නම් මහෝ 

ඒවාට අනුකූල වීමට අමපාමහාසත්ස වන්මන් නම්, නීතිය යටමත්ස වරදකට 

වරදකරු වන අතර, වරදකරු කරනු ලැබීමමන් පසුව නීතිමේ 28 වන 

වගන්තිමේ විස්තර මකමරන දණ්ඩනයකට යටත්ස විය යුතය. 

 

 
යම්ප මගොඩනැගිල්ලක 
මහෝ යම්ප බිම්ප 
කට්ටියක 
අනවසරමයන් 
පදිංචිීම මහෝ 
ප්රමයෝජ්නයට ගැනීම 

59. (1) අනුකූලතා සහතිකයක් මනාමැතිව කිිම තැනැත්සමතකු 

මගාඩනැගිල්පලක මහෝ එහි මකාටසක පදිංචිවීම මහෝ මගාඩනැගිල්පල 

මහෝ එහි මකාටසක පදිංචිය සඳහා අවසර දීම මහෝ යම් ඒකාබේධ 

මහෝ උප මබදීමකට යටත්ස බිම් කේටියක යම් ඉදිකිරීමක්  කිරීම 

මනාකළ යුතය. 

         (2)  1 වන මේදමේ විධිවිධාන උල්පලංඝනය කරන ඕනෑම තැනැත්සතකු 

1984 අංක 44 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංමශෝධිත) 

පනමත්ස II වන මකාටමස්  8 ඒ (4) වගන්තිය යටමත්ස වරදකට 

වරදකරු විය යුතය. 

         (3) අනුකූලතා සහතිකය ලබා මනාමගන භාවිතා කිරීම මහෝ ප්රමයෝජනයට 

ගැනීම වරදක් වන අතර,  ඒ සඳහා දඩ මුදලකට යටත්ස වන අතර, ඊට 

අදාළ දඩ මුදල 5 වන උපමල්පඛනමේ  දක්වා ඇත.  

 
ප්රසිේධ මගොඩනැගිලි 

සහතිකය 

60. (1)  පදිංචිකරුවන්මේ පැටවුම පුේගලයන් පන්ියයකට වඩා වැඩිවන 

මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු මහෝ සංවර්ධකයකු විින් මගාඩනැගිල්පමල්ප මහෝ එහි 

මකාටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකයට වැඩිමනත්ස 

වශමයන් අධිකාරිමයන් ප්රිේධ මගාඩනැගිලි සහතිකයකට 

අයදුම්මකාට එය ලබාගත යුතය.  අයිතිකරු, පදිංචිකරු මහෝ 

සංවර්ධකයා විින් එමස් පදිංචිවීම සඳහා බලය මදන ප්රිේධ 

මගාඩනැගිලි සහතිකය මනාලබා මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි 

මකාටසක පදිංචිවීම මහෝ එය ප්රමයෝජනයට ගැනීම මනාකළ යුත 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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අතර, මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි මකාටසක් පදිංචිවීමට මහෝ 

ප්රමයෝජනයට ගැනීමට අවසර මනාදිය යුතය. 

          (2)    ප්රිේධ මගාඩනැගිලි සහතිකය එහි නිශච්ිතව සඳහන් පරිදි අවුරුදු 

පහකට මනාවැඩි කාලයකට වලංගු විය යුතය.  තවද, එහි 

අයිතිකරු, පදිංචිකරු මහෝ සංවර්ධකයා විින් කරන ලද ඉල්පලීමක් 

මත අළුත්ස කරනු ලැබිය හැකිය.  එබඳු ඉල්පලීමක් කළ යුත්සමත්ස 

වලංගු අවසර පත්රය ඉකුත්සවීමට මදමාසයකට මපරාතවය. 

           (3)   පදිංචිකරුවන්මේ පැටවුම පුේගලයන් පන්ියයක් ඉක්මවන ප්රිේධ 

මගාඩනැගිලි සහතිකයක් අධිකාරිය විින් නිකුත්ස කිරීම මහෝ අළුත්ස 

කිරිම සඳහා මකමරන අයදුම් පත්රය සමඟ,           

         

                  (අ)  මගාඩනැගිල්පලක වුහමය වශමයන් පුේගලයන් පන්ියයකට 

වැඩි පදිංචිකරුවන් සංඛාවකමේ බරක් දැරීමට තරම් 

ශක්තිමත්ස බව ස්ි ර කරමින් සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සමතකුමගන් 

ලබාගත්ස සහතිකයක්ද සමඟ, 

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

පරිමාණයට අඳින ලද මගාඩනැගිල්පමල්ප මහෝ එහි   මකාටසකට 

අයිතිකරුමේ මහෝ ඔහුමේ නිමයෝජිතයා විින් සහතික කරන 

ලද මගාඩනැගිල්පමල්ප මහෝ එහි මකාටසක සෑම මහලකම 

සැලැස්මම් පිටපත්ස හතරක්ද, 

i. මගාඩනැගිල්පමලන් මහෝ එහි මකාටසකින් අමේක්ිත 

ප්රමයෝජනය හා පදිංචිකරුවන්මේ පැටවුමද, 

ii. මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි මකාටස සඳහා අනුමත 

ගින්මනන් මේරීමම් උපක්රම හා ගින්මනන් මේරීමම් 

මාර්ග මමන්ම ප්රධාන ගිනි නිවීමම් නිලධාරී විින් 

මගාඩනැගිලි සඳහා ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහමේ පරිදි 

ඊට සම්බන්ධ මවනත්ස අවශතාවන්ද, 

iii. මගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය මහෝ 

ප්රධාන ගිනි නිවීමම් නිලධාරියාට අනුව මගාඩනැගිල්පමල්ප 

මහෝ එහි   මකාටසක ඇති ගිනි නිවීමම් උපකරණවල 

සවිමකාට ඇති ස්ථාන හා ඒවාමේ වර්ගයද, 

 iv. සෑම ජමන්ලයකමත්ස, ආමලෝකය, ස්වභාවික සංවාතනය, 

වායුසමීකරණ පේධති සඳහා සෑම බාහිර බිත්සතියකම 

ඇති මවනත්ස විවරවලත්ස, තිමේ නම් අමනකුත්ස  සංවාතන 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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මාර්ගවලත්ස පිහිටීම සහ ඒවාමේ විශාලත්සවයද සහ 

v. සෑම ඔසවනයකම විදුලි මසෝපානයකම ගිනි ආරක්ෂණ 

පේධතියක්ම සුචක ගිනි නිවනක මමන්ම මවනත්ස මසව්ා 

උපකරණවල පිහිටීමද, 

              (ඇ) අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස එක් තැනැත්සමතකුමගන් මහෝ තැනැත්සතන් 

වැඩි මදමනකුමගන් ඔවුන් මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි මකාටසක් 

සහ (ආ) උප මේදමේ සඳහන් සෑම පේධතියක්ම හා 

උපකරණයක්ම පරීක්ෂා කළ බවත්ස, මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි 

මකාටස  සහ පේධති හා උපකරණ මනා ක්රියාකාරීත්සවමයන් 

පවතින බවත්ස, ඒවා පනතට හා ඒ යටමත්ස සාදන ලද යම් 

නියමයකට හා මමම නියමයන්ටද මගාඩනැගිලි සඳහා වන  ගිනි 

ූර්වාරක්ෂක සංග්රහයටද අනුකූල බවද සහතික කරමින් 

අධිකාරියට අවශ වන ආකාරමේ සහතිකයක්ද, 

 
              (ඈ) 65 වන නියමය යටමත්ස මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි මකාටස සඳහා 

ආරක්ෂක නිලධාරියකු වශමයන් ක්රියාකිරීමට නම් කරනු ලැබූ 

තැනැත්සතාමේ අධිකාරියට අවශ විය හැකි පරිදි තම සුදුසුකම් 

හා මවනත්ස අදාළ විස්තරද ඉදිරිපත්ස කළ යුතය. 

 
      (4)  (3) වන මේදය යටමත්ස ප්රිේධ මගාඩනැගිලි සහතිකයක් අළුත්ස කිරිම 

සඳහා කරනු ලබන අයදුම්පමත්ස (ආ) උප මේදමේ සඳහන් මහල්ප 

සැලැස්ම, එය අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ අවසන් දිනමේ ිට එහි 

සඳහන් විස්තර මවනස්වී මනාමැති නම්, යළි ඉදිරිපත්ස කිරීම අවශ 

මනාමේ. 

 
       (5)  ප්රිේධ මගාඩනැගිලි සහතිකයක් නිකුත්ස කිරීම මහෝ අළුත්ස කිරීම සඳහා 

(3) වන මේදය යටමත්ස අයදුම්පතක් ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ අවස්ථාවකදී, 

අධිකාරිය විින් ප්රිේධ මගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත්ස කිරීම මහෝ 

අළුත්ස කිරීම ප්රතික්මෂ්ප කරනු ලැබිය හැකිය.  නැතමහාත්ස අධිකාරිය 

සුදුසුයැයි ිතන නියමයන් හා මකාන්මේි මත ප්රිේධ මගාඩනැගිලි 

සහතිකය නිකුත්ස කිරීම මහෝ අළුත්ස කිරීම කරනු ලැබිය හැකිය. 

 
       (6)  මමම නියමයන් යටමත්ස නිකුත්ස කරන ලද මහෝ අළුත්ස කරන ලද යම් 

ප්රිේධ මගාඩනැගිලි සහතිකයක් පහත මහ්ූන් මත අධිකාරිය විින් 

අවලංගු කළ හැක. 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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              (අ)  සහතිකමේ සඳහන්  යම් නියමයන් මහෝ මකාන්මේි කඩ කිරීම. 

              (ආ)   65 වන නියමමේ විධිවිධාන හා අනුකූල වීමට අමපාමහාසත්ස වීම. 

              (ඇ)  එවැනි ප්රිේධ මගාඩනැගිලි සහතිකයක් සඳහා වන අයදුම්පමතහි 

මහෝ සහතිකය නිකුත්ස කිරීමට පදනම් කරගත්ස සැලසුම් මහෝ 

චක්රමල්පඛවල අඩංගු වැදගත්ස කරුණු යම් දුරර්පනයක් තිබීම මහෝ 

              (ඈ)   ප්රිේධ මගාඩනැගිලි සහතිකය නිකුත්ස කරනු ලැබූ මගාඩනැගිල්පල 

මහෝ එහි මකාටස තළ ප්රධාන ගිනි නිවීමම් නිලධාරියා තෘේතියට 

මහ්තවන පරිදි ප්රමාණවත්ස ගිනි ආරක්ෂක ක්රියා මාර්ග 

මනාගැනීමමන් ගිනි උවදුරු වැඩිමේ යැයි දැනීම. 

 
ආරක්ෂොව ිළබඳ 

වගකීම 

61. මහමල්ප වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 5000 කට වැඩි මහෝ 1000 කට වැඩි 

පදිංචිකරුවන් පිරිසක් සහිත මගාඩනැගිල්පලක මහෝ එහි මකාටමස් 

අයිතිකරු, පදිංචිකරු මහෝ සංවර්ධකයා විින් පහත සඳහන් පරමාර්ථ 

සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරියා වශමයන් ක්රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුත 

තැනැත්සමතකු නම් කරනු ලැබීම කළ හැකිය. 

        (අ)   මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි මකාටස තළ මනා ගෘහ පාලන රීති   හා ගිනි 

ආරක්ෂක ූර්මවෝපායන් ක්රියාත්සමක කිරීම. 

       (ආ)   මගාඩනැගිල්පල මහෝ එහි මකාටස තළ ඇති ියළු ගින්මනන් මේරී යා 

හැකි මාර්ග, විදුලි මසෝපාන, ගිනි ආරක්ෂණ පේධති සහ උපකරණ 

නඩත්සතව අීක්ෂණය කිරීම. 

 

 

        (ඇ) ගින්නක් හටගත්ස විට මගාඩනැගිල්පමල්ප මහෝ එහි මකාටසක මස්වමේ 

නියුත මහෝ එය පාවිච්චි කරන ියළු පුේගලයන්ට ගින්මනන් 

මේරීමම් ියළුම ක්රම පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින් කළ 

ගිනි සරෙ සංවිධානය කිරීම. 

 

ප්රසිේධ 

මගොඩනැගිල්ලක් 

පොවිච්චි කිරීමම්පදී 

සිුවන  වැරදි 

62. පුේගලයන් 500 කට වැඩි පදිංචිකරුවන්මේ බරක් සහිත මගාඩනැගිල්පලක 

මහෝ එහි මකාටසක අයිතිකරු මහෝ සංවර්ධකයා සාධාරණ මහ්තවක් 

මනාමැතිව 53 වන නියමමේ 1 වන මේදමේ මහෝ 54 වන නියමමේ 

විධිවිධාන කිිවක් උල්පලංඝනය කරන්මන් නම් මහෝ එයට අනුකූල වීම 

පැහැර හරින්මන් නම් නීතිමේ 53 වන වගන්තිය යටමත්ස යම් වරදකට 

වරදකරු වන්මන්ය. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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හරිත් මගොඩනැගිලි 

සහතිකකරණය සඳහො 

ලියොපදිංචි ීම 

 

63.   හරිත සංකල්පපය අනුව මගාඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතිකය 

ලබාගැනීමම්දී අවසන් හරිත ප්රමිති සහතිකය ලබාගැනීම ිදු කළ යුතය. 
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2.6. භොවිත්ය මවනස ්කිරීම සම්පබන්ධ මරගුලොසි 

 

භාවිතය මවනස් කිරීම   

සඳහා අවසර ලබාදීම 

 

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

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

කිියම් සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා නිකුත්ස කරන ලද බලපත්රයක, එය 

නිකුත්ස කරන ලද අවසර පත්රමයහි සඳහන් කාර්යය මනාවන මවනත්ස යම් 

කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චි කරනු මනාලැබිය යුතය.  ඉහත කී පනමත්ස 29 

වගන්තිය අනුව කිියම් භාවිතයක් මවනත්ස භාවිතයක් සඳහා මයාදා ගැනීම 

සම්බන්ධමයන් පැහැදිලි කිරීමක් ිදු කර ඇත. 

 
ඒ අනුව, ඉහත කී පනමත්ස 26 ආ හා 28 අ(1) වගන්තීන් යටමත්ස මනාතීියක්    

මයාමු කරමින් අවසර පත්රමේ සඳහන් කාර්යයට පරිබාහිර මලස 

පවත්සවාමගන යන්නාවූ භාවිතයක් සම්බන්ධමයන් දඩ මුදල්ප අයකර ගැනීම 

හා කිියම් භාවිතයක් මවනස්  කරන මලස නියම කිරීමම් බලය අධිකාරිය 

සත වන්මන්ය.   

 
 මමහිදී අනුගමනය කළයුත ක්රියාදාමය පහත පරිදිය. 

1. ගැසේ පත්රයක් මගින් ප්රකාශයට පත්ස කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

පවතින අවස්ථාමේදී; 

1.1     අනුමත සැලැස්මමහි සඳහන් භාවිතය හැර නිි 

අනුමැතියකින් මතාරව මවනත්ස භාවිතයකට මයාදාමගන 

ඇති මේපළ සම්බන්ධව සමීක්ෂණයක් පැවැත්සවීම.  

1.2       අනවසරමයන් භාවිතයන් මවනස් කරන ලදැයි හඳුනාගත්ස 

පාර්ශවයන් මවත එම භාවිතය මවනස් කිරීම නීතානුකූල 

මනාවන බව පැහැදිලි කිරීමක් මකාට, 

 (අ) අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත්ස කිරීම මහෝ 

    (ආ)  පවත්සවාමගන යන භාවිතය සඳහා අනුමැතයක්  

ලබාගැනීම යන කාරණා ඉටු කළයුත බව දැන්වීම. 

1.3       කිිමවක් ඉහත (ආ) අනුව කටයුත කිරීමට එකඟ වන්මන් 

නම්, භාවිතය මවනස ් කිරීම සඳහා අයදුම්පත WP2018/1  

නමැති ආකෘතිය සම්ූර්ණ කර, අනුමත වූ ඉඩමම් 

පිඹුරුපත, මගාඩනැගිලි සැලැස්ම හා වරිපනම් ලදුපත යන 

මල්පඛනවල පිටපත්ස සමඟ මමහි V  වන උපමල්පඛනමයහි 

සඳහන් නියමිත ගාස්ත  මගවා  අධිකාරිය  මවතින් ලබාගත 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   86 

 

යුතය.  

 
1.4     අයදුම්කර ඇති නව භාවිතය ගැසේ කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්මමහි කලාීකරණ මරගුලාිවලට අනුකූල 

වන්මන්ද? පවත්සනා භූමි පරිමභෝජන රටාවට අනුකූල 

වන්මන්ද? පාරිසරික, සමාජීය, ිවිල්ප හා මවනත්ස ගැටළුකාරී 

තත්සවයන් අවම වන්මන්ද? රථවාහන නවතා තැබීමම් 

ඉඩකඩ, විවෘත ඉඩමම් භූමි ප්රමාණය හා ප්රමේශ මාර්වල 

පළල, යටිතල පහසුකම් යනාදිය සතටුදායක වන්මන්ද? හා 

අසල්පවාසීන්ට හිරිහැරයක් වන්මන්ද?  යනාදී වශමයන් 

ස්ථානමේ පවතින ප්රාමයෝගික තත්සවයන් සැලකිල්පලට මගන 

නව භාවිතය සඳහා  එක් වසරක තාවකාලික අනුමැතියක් 

ලබාදීම අධිකාරිය විින් සලකා බැලිය හැකිය. 

 
 
1.5      එම එක් වසරක කාලය තල යමථෝක්ත නව භාවිතය හා 

ක්රියාකාරීත්සවය සම්බන්ධමයන් අධිකාරිය සෑීමකට 

පත්සවන්මන් නම්, අයදුම්කරුවන්මේ ඉල්පලීම් සලකා බලා 

නව භාවිතය පවත්සවාමගන යාම සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම 

අධිකාරිය විින් සලකා බැලිය හැකිය. 

 
 

2.      කිියම් ප්රකාශිත ප්රමේශයක ගැසේ කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

මනාමැති අවස්ථාවකදී 1982 අංක 4 දරණ සංමශෝධිත පනමත්ස 8එ 

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

කටයුත ිදුකළ හැකිය. 

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

පාර්ශවයකට හැකියාවක් මනාමැත්සමත්ස නම්, පවත්සනා භාවිතය 

සම්බන්ධමයන් ඉහත 1.4 අනුව අධිකාරිය සෑීමකට පත්සවන්මන් 

නම්, භාවිත මගාඩනැගිල්පල දැනට පවත්සනා අයුරු දැක්මවන 

සැලැස්මක් ලබාගැනීමමන් අනතරුව ඉහත 1.3 ිට 1.5  දක්වා වූ 

කටයුත ිදුකළ හැකිය. 

 
 

4.       යම් මහයකින් භාවිතය මවනස් කිරිම ස්ිර මලස ිදු කිරීමට යම් 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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පාර්ශවයක් අදහස් කරයි නම්, ඒ සඳහා සංවර්ධන සැලැස්මමහි 

සැලසුම් හා මගාඩනැගිලි මරගුලාි මහෝ 1986 අංක 392/9  ගැසේ 

පත්රය මගින් ප්රකාශිත සැලසුම් හා මගඩනැගිලි මරගුලාි හා 2009 

අංක 1597/8 ගැසේ පත්රය මගින් ප්රකාශිත සැලසුම් හා මගඩනැගිලි  

මරගුලාි පාදක කර ගනිමින් පළාත්ස පාලන ආයතන මගින් 

ඉටුකරවා ගත යුතය.  

 
 

5.     ඉහත 1 හි 1.2 (ආ) ිට 4 දක්වා කාර්යයන් සඳහා කිියම් පාර්ශවයක් 

එකඟ මනාවන්මන් නම්; 

 
5.1     අදාළ මගාඩනැගිල්පල අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත්ස 

කරන මලස දැන්වීම හා  

එකඟ මනාවන්මන් නම්, 

5.2      පනමත්ස 28 වගන්තිය හා අනුශාංගික වගන්ති අනුව නීති 

මගින් කටයුත කළ යුතය.  

6. භාවිතය මවනස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාමදන අවස්ථාවලදී එක් 

වර්ෂයක් සඳහා වර්ග මීටර් 1 ක් සඳහා  V  වන උපමල්පඛනමේ 

සඳහන් ගාස්ත මගවිය යුතය.  

 
7. දඩ ගාස්ත අය කිරීම සඳහා බිම් වර්ග ප්රමාණය ගණන් බැලීමම්දී ියළු 

මහල්පවල වර්ගඵලය හා සඳළුතල (මීටර් 1 ට වඩා ඉදිරියට මනරා ඇති) 

ආදියද සැලකිල්පලට ගත යුතය.  
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2.7. මවනත් කරුණු   

අභියොචනො 65. යම් අයදුම්කරුවකු තමාමේ මූලික සැලසුම්කරණ නිෂ්කාශන අයදුම්පත්රය 

මහෝ සැලසුම්කරණ අනුමැතිය සඳහා වන විධිමත්ස අයදුම්පත්රය ගැන 

අධිකාරිය විින් ගනු ලබන තීරණමයන් අතෘේතියට පත්සවන්මන් නම්, එම 

තීරණය ඔහු මවත දැනුම් මදනු ලැබීමමන් දින තිහක් ඇතළත විෂයභාර 

අමාතවරයා මවත ලිඛිත අභියාචනයක් ඉදිරිපත්ස කිරීමට ඔහුට පුළුවන. 

 

සැලසුම්ප ිළ 

මනොගැනීම. 

66. නීතිය යටමත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ සැලැස්මක්, ඇඳීමක් මහෝ ගණනය 

කිරීමක් එය අත්සසන් කරන සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාමේ වෘත්සතීය නිපුණතා 

පරාසමයන් බාහිර යැයි අධිකාරිය අදහස් කරන්මන් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම 

මහෝ ගණනය කිරීම් ප්රතික්මෂ්ප කිරීමට අධිකාරියට පුළුවන.   එමස් 

නැතමහාත්ස ඒවා පිළිගනු ලබන්මන් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම මහෝ ගණනයන් 

කිරීම්  අධිකාරිය සන්තකමේ තබාගනු ඇත. 

 
සැලසුම්ප අනුමත් කිරීම 

සඳහො ඇති කොල 

පරොසය 

67. (1)(අ)   නීතිය යටමත්ස යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක සැලසුමක් ඉදිරිපත්ස කරනු 

ලබන විටදී, අධිකාරිය විින් යම් නියමයන් මහෝ මකාන්මේි 

පනවා මහෝ මනාපනවා අයදුම්පත්රය ලියාපදිංචි කළ දින ිට සති 

අටක් ඇතළත එය අනුමත කළයුත අතර, තාවකාලික 

මගාඩනැගිල්පලක් සම්බන්ධමයන් වූ විටදී සැලැස්ම මහෝ 

මගාඩනැගිල්පල ඉදිකිරීමට අවසර පතන අයදුම්පත්රය අධිකාරිය 

විින් තීරණය කරනු ලබන යම් නියමයන් මහෝ මකාන්මේි මත 

තාවකාලික අවසර පත්රයක් නිකුත්ස කිරීමම්  බලය අධිකාරිය සතය.  

 
            (ආ)  මයෝජිත සංවර්ධන ක්රියාමවන් පරිසරයට යම් බලපෑමක් මහෝ 

මවනත්ස විදියකින් මහෝ අදාළ ඉඩම මවනත්ස කාර්යයක් සඳහා වඩාත්ස 

මයෝග වන්මන් යැයි අධිකාරියට හැ මඟන්මන් නම් එවැනි 

අවස්ථාවන්හිදී මයෝජිත සංවර්ධනය සහ එහි අරමුණු සහ ඉදිකිරීම් 

කාල සීමාව දක්වමින් දින 30 ක කාලසීමාවක්  තළ ඉඩමම් දැන්වීම් 

පුවරුවක් ප්රදර්ශනය කිරීම මගින් මහජන අදහස් මයෝජනා විමසා 

ිටීමට නිමයෝග කිරීමම් බලය අධිකාරිය සතය. 

         (2)  1 වන මේදය යට මත්ස තාවකාලික මගාඩනැගිල්පලක් ඉදිකිරීම සඳහා 

නිකුත්ස කරනු ලබන තාවකාලික අවසරපත එහි නිශ්චිතව සඳහන් 

කරනු ලැබිය හැකි කාලය සඳහා වලංගු විය යුතය. 
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තාවකාලික 

මගාඩනැගිල්පල 

(3)   තාවකාලික මගාඩනැගිල්පල : 

i. විමනෝද පරමාර්ථමයන් සඳහා වන මඩුවක් මහෝ 
 

ii. අවමංගල, ආගමික මහෝ එවැනි මවනත්ස පරමාර්ථ සඳහා වන 

මඩුවක් මහෝ 

 
iii. මගාඩනැගිලිකරුමේ වැඩ මඩුවක් මහෝ ගබඩාවක් මහෝ යම් 

අළුත්ස වැඩක් සම්බන්ධමයන් ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන මවනත්ස 

මඩුවක් මහෝ 

iv. විශාල දැන්වීම් පුවරුවක්  මහෝ දැන්වීම් ප්රදර්ශනය සඳහා වන 

රාමුවක් මහෝ සංඥා පුවරුවක් මහෝ මවනත්ස දැන්වීම් ප්රචාරක 

උපක්රම මහෝ 

v.යම් මගාඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධව වීිමේ මහෝ පියමමගහි ඇති 

ආරක්ෂක පුවරුවක් පැන්නුම් මේදිකාවක් (Catch platform)  මහෝ 

පැති පියමං මඩුවක් මහෝ 

 vi. වීියක් මත ඇති පලංචියක් මහෝ 

vii. මගාඩනැගිල්පලක අමලවිසැලක් මහෝ මඩුවක් මහෝ මවළඳ 

ප්රදර්ශන, විවිධ ප්රසංග මහෝ ප්රදර්ශන පරමාර්ථ මකාටගත්ස 

මවනත්ස පරිශ්රයක් මහෝ  වන කල්පහි නිකුත්ස කළයුත අවසරපත 

වසරකට  මනාඅඩු කාලයකට වලංගු විය යුතය. 

        

අවසරය අත්හිටුීම 68. මමම නියමය යටමත්ස කරුණු උල්පලංඝනය වීමක් මහෝ වැරදි මතාරතරු  

ඉදිරිපත්ස කර අනුමැතිය ලබාගැනීමක් නැතමහාත්ස අනුමැතිය මහෝ අවසර 

මදනු ලැබූ නියමයන් මහෝ මකාන්මේි පිළිපැදීමට අමපාමහාසත්ස වුවමහාත්ස, 

නැතමහාත්ස අධිකාරියට ඕනෑ කරන පරිදි සැලැස්ම මහෝ අමනක් විස්තර 

ඉදිරිපත්ස කිරිම පැහැර  හරිනු ලැුවමහාත්ස, අවසථ්ානුකූලව එම අනුමැතිය 

මහෝ අවසර ප්රතාදිෂ්ඨ කළ හැකිය. 

 

අනුමැතිය ප්රතික්මෂ්ප 

කිරීම 

69.  i.  නීතිය යටමත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ යම් සංවර්ධන කාර්යයක 

සැලැස්මක් අධිකාරිය අනුමත මනාකරන්මන් නම්, අධිකාරිය 

සංවර්ධන කටයුත ආරම්භ කිරීමට, කරමගන යාම මහෝ යළි පටන් 

ගැනීමට නියමිත පරිශ්රමේ අයිතිකරුට සහ ද්රව නියමය යටමත්ස 

සැලැස්ම සම්පාදනය කළ මහෝ ඉදිරිපත්ස කළ නැතමහාත්ස 83 වන 

නියමමේ (ඇ)  පරිච්මේදය යටමත්ස මගාඩනැගිලි වැඩ  අීක්ෂණය  

කිරීමට නියමිත සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාට එම අනුමැතිය ප්රතික්මෂ්ප 

කර ඒ සඳහා මහ්ත දක්වා අයදුම්පත ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ දිනමේ 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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ිට සති අටක් ඇතළත සැලැස්මම් එක් පිටපතක් අයදුම්කරු මවත 

යවා ගාස්ත රඳවා තබාගත යුතය.  

 
 86. ඒ ඒ සංවර්ධන මාර්මගෝපමේශ සැලසුම් මගින් ගෘහ 

නිර්මාණාත්සමක, පාරිසරික, මසෞන්දර්යාත්සමක හා 

පුරාවිදාත්සමක වටිනාකම් ඇති ප්රමේශ හා මගාඩනැගිලි 

හඳුනාමගන ඒවාමේ මල්පඛනයක් පිළිමයල කළයුතය. 

අධිකාරිමේ ූර්ව අනුමැතිය මනාලබා ඒවා කඩා දැමීම්,  

විපර්යාස කිරීම්, මවනස් කිරීම් මහෝ ඒවාට යම් එකත කිරීම් 

මනාකළ යුතය. 

                    තවද, මමම මගාඩනැගිලි භාවිතය මවනස් කිරීම ඉල්පලනු ලබන 

අවස්ථාවලදී අවට සංවර්ධනය වී  ඇති ආකාරය, පාමර් පළල, 

මගාඩනැගිලි ආවරණය, කලාප ක්රමය හා පවත්සනා අපරවුහ 

පහසුකම් සලකා බැලීමමන් පසු නඩත්සතව හා සංරක්ෂණය සඳහා 

භාවිතය මවනස් කිරීමට මකාන්මේි සහිතව අවසර දීමට අධිකාරිය 

සලකා බලනු ඇත. 

 
සහොධිපත්ය මේපළ 

සංවර්ධනය 

70. සහාධිපත මේපළ කළමණාකරණ නීතිය යටමත්ස වන පියවමරන් පියවර 

මහෝ මකාටින් මකාටස කරනු ලබන කවරාකාර මේපළ සංවර්ධනයක් 

අධිකාරිය විින් සලකා බැලිය හැකි වන අතර, සම්ූර්ණ ඉඩම සංවර්ධනය 

කිරීම සඳහා මයෝජනා කරනු ලබන සැලසුම් පළමු පියවමර්දීම අනුමත 

කරවාගත යුතය.  බිම් කැබලි ආවරණ ප්රතිශතය, මහල්ප වර්ගඵල අනුපාතය 

හා මස්වා අවශතා ගණනය කරනු  ලැබිය යුත්සමත්ස සම්ූර්ණ සංවර්ධනය 

සඳහාය.  අනුමත සැලසුම්වල යම් මවනස්කමක් පසුව කරනු ලබන්මන් නම් 

සම්ූර්ණ සැලැසම් සංමශෝධන සහිතව නැවත ඉදිරිපත්ස කර අනුමත කරවා 

ගත යුතය. 

 

සංවර්ධන 

මොර්මගෝපමේශ 

සැලැස්ම 

71. පළාත්ස අධිකාරි ප්රමේශමේ සංවර්ධන සැලැස්මම්දී හඳුනාගනු ලැබූ විමශ්ෂ 

ප්රමේශමේ අනාගත සංවර්ධනය සඳහා වන අරමුණු සහ දැක්ම ඇතළත්ස 

සංවර්ධන මාර්මගෝපමේශ සැලැස්ම (සං. මා. සැ.) සම්පාදනය කිරීම හා 

නිකුත්ස කිරීම පිළිබඳව අධිකාරිය වගකීම දැරිය යුතය. 

 

සංවර්ධන මාර්මගෝපමේශ ආකෘතිමේ නිශ්චිතව සඳහන් මැදි උස පිළිබඳ 

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



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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ප්රවණතා, නාගරික රටාමේ ලක්ෂණ, එම මගාඩනැගිල්පමල්ප භාවිතය හා 

මවනත්ස සම්බන්ධිත සාධක පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බැලීමමන් පසුව අදාළ 

ස්ථානයට බලපාන අයුරින් පමණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 

සැලසුම් කමිටුමේ උපමේශකත්සවය මත සභාපති විින් ලිහිල්ප කළ හැකිය. 

 

 
            (ආ) මමම සං. මා. සැ. මගින් මගාඩනැගිලි  දුරස්ථ කිරීම, මවනත්ස 

රක්ිතයන්, ඉඩම් ප්රමයෝජනයට ගැනීම, මාර්ග රක්ිත, පාරිසරික 

වැඩිදියුණු කිරීම්, යටිතල මස්වා, මාර්ග හා වාහන ගමනාගමනය, 

විවෘත ඉඩකඩවල පිහිටීම, මගාඩනැගිලිවල උස, සංවර්ධන 

තීව්රතාව,  සංරක්ෂණ ප්රතිසංවර්ධනය, මගාඩනැගිලි නිමැවුම් හා 

ඒවාමේ මපනුම, දැන්වීම්කරණ, ශාඛ ආදිමේ පාලනය හා 

ආරක්ෂාව  ආදිමේ  සැලසුම්කරණය,  සැලසුම් ප්රතිපත්සති හා 

මාර්මගෝපමේශද ආවරණය මවයි 

           (ඇ)  සං.මා.සැ. සම්පාදනය කරන මතක් සංවර්ධන කටයුත හා මභෞතික 

සංවර්ධනය කිරීම හා සුසංමයෝග කිරීමම් අදහින් මමම නියමමේ 

අවශතාවන් හා ගැලමපතැයි සලකනු ලබන මවනස්කම් කිරීම 

සඳහා අයිතිකරුට මහෝ අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාට අධිකාරිය 

විින් විධානය කළ හැකිය. 

            (ඈ)  සං. මා. සැ. සම්පාදනය කරනු ලබන්මන් සැලසුම්කරණ අවශතා 

මත යම් ඒකක ප්රමේශ (Unit area)  පදනම් කරමගනය.   මකමස ්

නමුත්ස අවසානමේදී සමසථ් පළාත්ස පාලන බල ප්රමේශය ආවරණය 

වන සං. මා. සැ. සම්පාදනය කරනු ලැමේ.   මමම සංවර්ධන 

සැලැස්ම මගින් ඉඩම් හිමියන්ට ඒ ඒ මේපළ සංවර්ධනය ආරම්භ 

කරන්මන් මකමස්ද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි මාර්මගෝපමේශ 

සපයනු ලැමේ.  තවද, එමගින් විමශ්ෂ හා සවිස්තර පාලන විධි අදාළ 

වන ස්ථානද හඳුනා ගනී. 

මවළඳ දැන්ීම්ප/  

මවළඳ දැන්ීම්ප පුවරු 

/ ප්රදර්ශන මැදිරි / 

ුරකථන කුි ආදී 

පොලනය 

72. අධිකාරිමේ ූර්ව අනුමැතියකින් මතාරව මවළඳ දැන්වීම් පුවරු ප්රදර්ශනය 

කිරීම / ඉදිකිරීම, ප්රදර්ශන මැදිරි, දුරකථන කුටි ආදිය තැනීම මනාකළ යුතය.  

අවස්ථානුකූලව මමම ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධමයන් අධිකාරිය විින් 

මකාන්මේි පැනවිය  හැකිය.  අදාළ වන නීති ප්රකාර මමයට අනුකූල 

මනාවන බවට මහළි වන එවැනි ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් අධිකාරිය විින් 

තීරණය කරනු ලබන පරිදි ඉවත්ස කරනු ලැමේ. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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බිම්ප කට්ටි ආවරණ 

සහ මහල් වර්ගඵල 

අනුපොත්ය 

73. වාහන ගමනාගමන තත්සත්සවය, ගිනි ආරක්ෂාව, මසෞඛ, පරිසරය, 

ආරක්ෂාව, සංවර්ධන වටපිටාව, පුරාවිදාත්සමක වටිනාකම යනාදී බාහිර 

සාධකවලින් එකක් මහෝ කිහිපයක් මහ්ත මකාටමගන සංවර්ධනමයන් ඇති 

වන බලපෑම් අධිකාරිය විින් පාලනය කළ මනාහැකි යැයි හැ මඟන්මන් 

නම්, 11 වන උපමල්පඛනමේ මගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණයට අනුකූල 

වුවත්ස,  අධිකාරියට බිම් කේටි ආවරණය සහ / මහෝ මහල්ප වර්ගඵල 

අනුපාතය තවදුරටත්ස සීමා කළ හැකිය. 

 

රථ ගොල් කිරීම සඳහො 

අමත්ර අවශයත්ො 

74. (අ)  පවත්සනා භාවිතය අනුව වාහන නැවැත්සවීමම් ඉඩකඩ සඳහා ඇතිවන 

ඉල්පලුම සැලකිල්පලට මගන තැනුම්පල තල වාහන නැවැත්සවීමම් ඉඩ 

පහසුකම් අවශතාවය සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා තැනුම්පල තල මගබිම් 

අනුපාතය උපරිමය 5% කට සීමාවන මලස යාන්ත්රික වාහන නැවැත්සවීමම් 

පහසුකම් සඳහා ඉදිකිරීම්වලට අවස්ථාව ලබාදීමට අධිකාරිය සලකා බැලිය 

හැක.  

 

ආබොධිත් ත්ැනැත්ත්න් 

සඳහො පහසුකම්ප 

සැපයීම 

75. මරෝහලක්, නෘත ශාලාවක්, නැරඹුම් ආසන මපළක්, රැස්වීම් ශාලාවක්, 

මදපාර්තමම්න්ත ගබඩාවක් මහෝ ආබාධිත තැනැත්සතන් විින් පාවිච්චි කරනු 

ලබන මවනයම් මගාඩනැගිල්පලක් වැනි මහජන මගාඩනැගිල්පලක් ඉදිකිරීම 

සඳහා අනුමැතිය පතා කරන අයදුම්පත්රය ප්රමේශ මාර්ගය / පිටවීමම් මාර්ග, 

ආලින්ද තරේපු මපළ, ආ මරෝහක උපකරණ,  වැිකිළි හා අමනක් පහසුකම් 

ඉහත සඳහන් වර්ගයට අයත්ස තැනැත්සතන්ට පහසුමවන් ප්රමයෝජනයට ගත 

හැකි  පරිදි, විධිවිධානවලට අනුකූලව සහ 1996 අංක 28 දරණ  ආබාධ 

සහිත තැනැත්සතන්මේ අයිතිවාිකම් ආරක්ෂා කිරීමම් පනත යටමත්ස 

2006.10.17 හා අංක 1467/15 දරණ ගැසේ නිමේදනමේ නිමයෝගවලට 

අනුකූල විය යුතය. 

 

මස්වො මොර්ග, 

ුරකථන සහ විුලි 

රැහැන්වල සිට තිබිය 

යුතු පරත්රය 

76. මයෝජිත තැනුම්පලට මායිම්ව මහෝ භූගතව මහෝ මතපිටින් ජල මාර්ග, 

මළාපවහන මාර්ග පේධති සහ අපජල අපවහන මාර්ග, විදුලි සංමේශ රැහැන් 

ගමන්  ගන්මන් නම්, මයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා අදාළ ආයතනවල නිර්මේශ 

ලබාගත යුතය.  

 

ආරක්ෂොකොරී මනොවන 

මගොඩනැගිලි 

77. යම් මගාඩනැගිල්පලක් එහි පදිංචිකරුවන් හට මහෝ අන් අයමේ ආරක්ෂාවට 

අන්තරායකර බවක් ඇති කර ගන්මන් නම් එම අනතර පහ කිරීම සඳහා එම 

මගාඩනැගිල්පල අළුත්සවැඩියා කිරීම, කඩාමහලීම මහෝ මවනත්ස ආකාරයකින් 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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කටයුත කිරීම පිණිස එහි අයිතිකරුට අධිකාරිය විින් විධානය කළ හැකිය. 

 

පොරිසරික පනත් 
යටමත්  නියමිත් 
වයොපෘති අනුමත් 
කිරීම සඳහො වන 
විධිවිධොන 

78. පාරිසරික පනත යටමත්ස “නියමිත වාපෘති” ආරම්භ කිරීමම්දී වාපෘති 

අනුමත කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන අයදුම්පත්ස 1993 අංක 56 

දරණ පනතින් සංමශෝධිත 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනමත්ස iv  

“ඇ” මකාටමස් විධිවිධානවලට අනුකූල විය යුතය. 

 
ගිනි ආරක්ෂොව  79. (1)  සෑම මගාඩනැගිල්පලක්ම එහි පදිංචිකරුවන් සඳහා වැඩි ආරක්ෂාවක් 

සැලසීමම් අදහින් අදාළ විය හැකි මහෝ අධිකාරිය විින් නිශ්චිතව දක්වනු 

ලැබිය හැකි ගිනි ආරක්ෂක අවශතා පිළිපැදිය යුතය. 

 
         (2)  බිම් මහල හා තවත්ස මහල්ප තනකට වැඩි උස මගාඩනැගිලි සහ මහල්ප 

වර්ගඵලමයන් වර්ග මීටර් 400 ඉක්මවන මපාදු මගාඩනැගිලි, 

කර්මාන්තශාලා මමන්ම ගබඩාද ගිනි නිවීමම් මදපාර්තමම්න්තමේ 

මහෝ අදාළ පළාත්ස අධිකාරිය අවශ මේ යැයි තීරණය කරන 

මගාඩනැගිලි ප්රධාන ගිනි නිවීමම් නිලධාරියා විින් නිර්මේශ කරනු 

ලබන ආරක්ෂක අවශතා හා අනුකූල විය යුතය. 

 
 80. යම් ඉඩම් අනුමබදුමකදී, අදාළ ඉඩම තල මාර්ගයකට, ගඟකට මහෝ යම් 

ජල මූලාශ්රයකට මායිම්ව පිහිටා තිමබන්මන් නම්, ඉඩම් අනුමැතිමේ අදාළ 

ආයතන නියම කර ඇති රක්ිතයන් සහ නියමයන් පිළිපැදිය යුතය. 

 
ආගමික කටයුතු 81. යම් සථ්ානයක නව ආගමික ස්ථානයක් ඉදිකරන්මන් නම්, එම ස්ථානමේ 

ිට කි.මී. 0.5 ක අරයක් සහිත වපසරියකින් යුත ප්රමේශයක පදිංචි 

මහජනයාමගන් 66% කට වැඩි ප්රමාණයක කැමැත්සත ලබාගත යුත අතර,     

ඒ සඳහා අදාළ අමාතාංශ මල්පකම්මේ නිර්මේශ සහිත ලිපියක් ඉදිරිපත්ස කළ 

යුතය.   

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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මයෝජිත් මොර්ග, ීථි 
මර්ඛො හො 
මගොඩනැගිලි මර්ඛො, 
වොහන ගොල් කිරීම හො 
මොර්ගස්ථ වොහන 
පොලනය කිරීම. 

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

මයෝජනාවක් යටමත්ස පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් අනුමත කරන ලද 

වීි මර්ඛා හා මගාඩනැගිලි මර්ඛා පළාත්ස පාලන ආයතනමේ පරිපාලන 

සීමාවන් තළ උපමයෝගී කරගත හැකි වීි මර්ඛා හා මගාඩනැගිලි මර්ඛා 

වශමයන් සලකනු ලැමේ.   

• මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අමනකුත්ස ආයතන මගින් ිදු කරන 

මාර්ග පුළුල්ප කිරීම් සීමාවන් සහ මයෝජනාවන් ලබාමගන,  මමම 

අධිකාරිය මගින් මගාඩනැගිලි සීමාවන් පනවනු ලැමේ.  

                         අදාළ බල ප්රමේශය සඳහා වන   සංවර්ධන සැලැස්මම් සඳහන් වීි     

මර්ඛා හා මගාඩනැගිලි මර්ඛා බලාත්සමක වන්මන්ය.  අධිකාරිය විින් 

සැලසුම් ප්රමේශය තල හඳුනාගත්ස වාපෘතිවලට  ඇතළත්ස මාර්ග සඳහා 

මයෝජිත මාර්ග හා මගාඩනැගිලි සීමාව නියම කිරීමම් බලය අධිකාරිය 

සතය. 
 

            (ආ) i. අනුමැතියලත්ස වීි මර්ඛා මහෝ මගාඩනැගිලි මර්ඛා මනාමැති 

ප්රමේශවල මායිමම් ිට අඩි 5 ක අවම මගාඩනැගිලි සීමාවක්  

පවත්සවාගත යුතය.  
 

 
            (ඇ)  පළලින් මීටර් 1.0 මනාඉක්මවන බැල්පකනි, හිරු ආවරණ මහෝ අගු 

හැර කවර මහෝ මගාඩනැගිල්පලක් මගාඩනැගිලි මර්ඛාමවන් ඔේබට 

මනාවිහිදිය යුතය.  එමහත්ස එම මර්ඛාව තළ පාර පළල්ප කිරීමට 

අවශ අවස්ථාවකදී වන්දි ලබාගැනීමකින් මතාරව කඩා ඉවත්ස 

කිරීමකට එකඟ වූ ගිවිසුමක් අත්සසන් කිරීමකින් පසු උින් මීටර් 

මදකක් මනාඉක්මවන වැටකට, මායිම් තාේපයකට මහෝ වර්ග මීටර් 

5 මනාඉක්මවන ආරක්ෂක කුටියකට ඉඩදිය හැකිය. 

          (ඈ)   පළාත්ස අධිකාරිය විින් අනුමත කළ මහෝ ආඥාවලත්ස, යම් වීි 

මර්ඛාවක් මහෝ මගාඩනැගිලි මර්ඛාවක් අධිකාරිමේ ූර්ව 

අනුමැතියකින් මතාරව මවනස් මනාකළ යුතය. 

           (ඉ)   අයිතිකරු අවස්ථානුගත පරිදි පළාත්ස පාලන ආයතනයට මහෝ මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරියට මමම අධිකාරි මදකින් එකක් විින් මහෝ 

වියදමක් මනාදරා වීි මර්ඛාව තළ මහෝ මාර්ග මගාඩනැගිලි සීමාව 

තළ පිහිටි ඉඩම ඔේපුවකින් පරිතාග කරන්මන් නම්, අනුමත වීි 

මර්ඛාවක් සහිතව සංවර්ධන තැනුම්මපාල සඳහා ඇති ප්රමේශ 

මාර්ගය සීමා නිර්ණය මකාට දැක්වීමම්දී, වීි මර්ඛාමේ සම්ූර්ණ 

පළල පාමර් මභෞතික පළල වශමයන් අවස්ථානුකූලව සැලකිල්පලට 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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ගැනීමට අධිකාරියට පුළුවන.  එමස් කරනු ලබන අවස්ථාවලදී විි 

මර්ඛාව මහෝ මගාඩනැගිලි මර්ඛාව තළ පිහිටි ඉඩම් මකාටස මහල්ප 

වර්ගවල අනුපාතයට මහෝ බිම් කැබලි ආවරණ ප්රතිශතය ගණනය 

කිරීමට එකත කරගනු මනාලැමේ. 

 

       (2) (අ) සංවර්ධන කටයුත කරමගන යාම සඳහා සංවර්ධන අවසරයක් 

ලබාගැනීමම් පරමාර්ථමයන් අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත්ස කරනු 

ලබන සෑම සැලැස්මක්ම රථගාල්ප කිරීමම් අවශතා පිළිබඳ 10 වන 

උපමල්පඛනමේ සඳහන් අවශතා හා අනුකූල විය යුතය.  මීට 

අමතරව අධිකාරියට අවශ යැයි හැ මඟන අවස්ථාවක රථවාහන 

ගමනාගමන බලපෑම් තක්මස්රු වාර්තාවක් ඇමුණුම 4 හි සඳහන් 

විස්තරවලට අනුකුලව ලබා මදන මලස ඉල්පලා ිටිය හැකිය. 

            (ආ) අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසර දී ඇති අනුමත රථගාල්ප කිරීමම් 

හා රථ ගමනාගමනය පාලන නියමයන්ට මවනස්ව කටයුත කරන 

බවට සැක කරන යම් මගාඩනැගිල්පලකට ඇතළු වී පරීක්ෂා කිරීමම් 

බලය අධිකාරිය සතය. 

           (ඇ) රථ ගාල්ප කිරීම සඳහා අනුමත ඉඩකඩ එම කාර්යය හැර මවනත්ස 
කටයුත්සතකට මයාදා ඇතැයි තහවුරු කරගනු ලබන අවස්ථාවක එක් 
එක් රථ ගාල්ප කිරීමම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රුපියල්ප විිදහස                   
(රු. 20,000) බැගින් වන මස්වා ගාස්තවක් අනුමත කාර්යය සඳහා 
නැවත මයාදන මතක් අධිකාරිය විින් දිගින් දිගටම අය කළ යුතය. 

 

 
සැලසුම්ප 
සම්පපොදනය 
කිරීමමහි නිරත් 
මහෝ මගොඩනැගිලි 
වැඩ හො මවනත් 
සංවර්ධන කටයුතු 
අධීක්ෂණය කිරීම 
සඳහො මයොදවනු 
ලබන සුුසුකම්පලත් 
ත්ැනැත්ත්ොමේ 
රොජ්කොරි 

83. අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු විින්, 

       (අ) තමා විින් අත්සසන් මකාට නීතිමේ 8 එ වගන්තිය යටමත්ස ඉදිරිපත්ස කළයුත 

සැලැස්මක් සම්බන්ධව ලබාදීමට අවශ වන්නාවූ මතාරතරු එහි අඩංගු යම් 

විස්තරයක් මහෝ ආරංචියක් දුරර්පණය කිරීම මහෝ යට පත්ස කිරීම 

මනාමකාට හැකිතාත්ස දුරට නිවැරදිව හා පැහැදිලිව ලබාදිය යුතය. 

      (ආ) නීතිය යටමත්ස ඔහු විින් අත්සසන් කරනු ලබන මහෝ ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන 

ිය සැලසුම් හා පිරිවිතර මමම නියමයන්හි සහ මගාඩනැගිලි සඳහා වන 

ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය යටමත්ස සම්පාදනය කරන ලද නියමයක 

විධිවිධානවලට සහ ගිනි නිවීමම් ප්රධානියා විින් මදනු ලබන යම් 

විධානයකට අනුකූලවන බවට සහතික විය යුතය. 

      (ඇ) ඔහු විින් පිළිමයල කරනු ලබන සැලැස්මම් මහෝ සැලසුම්වල නැතමහාත්ස 

මමම නියමයන් යටමත්ස ඔහු විින් අනාකාරයකින් වගකිව යුත ියළු 

මගාඩනැගිලි වැඩ මහෝ මවනත්ස සංවර්ධන කටයුත, ඒවා එම සැලසුම් හා 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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සැලසුම්වලට සහ කමිටුව විින් මදනු ලබන යම් ලිඛිත නිමයෝගයකට මහෝ 

විධානයකට අනුකූලව කරමගන යන්මන් දැයි සහතික කර ගැනීමම් 

පරමාර්ථමයන් අීක්ෂණය කළයුත අතර, මගාඩනැගිලි වැඩ සම්ූර්ණ  

කිරීමමන් පසුව හා වැඩ කරමගන යනු ලබන මගාඩනැගිල්පමල්ප අනුකූලතා 

සහතිකය නිකුත්ස කිරීමට මපරාතව ඔහුමේ අීක්ෂණ සහතිකය ඉදිරිපත්ස 

කළයුතය. 

       (ඈ) අධිකාරිය විින් විධානය කරනු ලබන්මන් නම්, මමහි පහත නිශ්චිතව 

සඳහන් මගාඩනැගිලි වැඩ අදාළ මේලාවන්හිදී මහෝ අදියරවලදී 

මගාඩනැගිලි වැඩවල ප්රගතිය පිළිබඳ වාර්තාව සහ අදාළ වනවිටදී ඊට 

සම්බන්ධ සහතිකද අධිකාරියට  ඉදිරිපත්ස කළයුතය. 

i. 20 (i) නියමය ප්රකාර මගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීමම්, කරමගන යාමම් 

මහෝ යළි ආරම්භ කිරීමම් අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්වීම අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස 

කරනු ලැබූ  දිමනන් ආරම්භව අවසන්වන සෑම මාස තනක් අවසානමේ 

කිරීම. 
 

ii. අත්සතිවාරම සහ බිම් මේටමට පහළ මගාඩනැගිල්පමල්ප හැටුම් මකාටස් 

සම්ූර්ණ කරනු ලැබූ පසු සහ බිම් මේටමට ඉහළ මගාඩනැගිල්පමල්ප 

හැටුම් මකාටස් හා සම්බන්ධ කවර මහෝ වැඩක් ආරම්භ කිරීමට මපර, 

සටහන් සැලැස්මක් (Record Plan)  සමඟ ප්රගති වාර්තාවක් සහ 

තැනුම්මපාමලහි කරමගන යනු ලැබ ඇති ියළු ජම්බාර වැඩ පිළිබඳ 

විස්තරද, 

 
iii. මගාඩනැගිල්පමල්ප ියළු හැටුම් මකාටස් සම්ූර්ණ කළපසු, හැටුම් 

මකාටස්වලට සම්බන්ධ ියළු මගාඩනැගිලි වැඩ 13 වන මරගුලාිය 

යටමත්ස ඉදිරිපත්ස කළ විස්තරාත්සමක හැටුම් සැලසුම් සහ ගණන් 

බැලීම්වලට අනුකූලව ඔහුමේ / ඇයමේ අීක්ෂණය යටමත්ස 

කරමගන යනු ලැබූ බවට සහතිකයක් ඇතළත්ස සම්ූර්ණ කිරීමම් 

වාර්තාවක්, 

iv. මගාඩනැගිලි වැඩ ියල්පල සම්ූර්ණ කළ පසු ; 

 v.මගාඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධමයන් ඔහුමේ / ඇයමේ මස්වය අවසන් 

කරනු ලැබූ විටදී, එමස් අවසන් කිරීමමන් දින  14 ක් ඇතළත ඔහුමේ 

/ ඇයමේ අීක්ෂණය යටමත්ස කරමගන යනු ලැබූ ියළු මගාඩනැගිලි 

වැඩ පිළිබඳ සංක්ිේත වාර්තාවක් සහ ඒ බවට සහතිකයක්ද  සහ 

vi. අධිකාරිය විින් මගාඩනැගිල්පමල්ප පදිංචිවීම සඳහා 44 වන නියමය 

යටමත්ස අනුකූලතා සහතිකයක් මහෝ තාවකාලික පදිංචිය සඳහා 47 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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වන වගන්තිය යටමත්ස බලපත්රයක් නිකුත්ස කිරීමට මත්සමතන් 

මගාඩනැගිල්පමලහි මහෝ එහි මකාටසක පදිංචිවී නැතමහාත්ස එය 

ප්රමයෝජනයට ගනු ලැබ ඇතිනම්, ඒ බව අධිකාරියට ලිඛිතව දැන්විය 

යුතය. 

 

සුුසුකම්පලත් 

ත්ැනැත්ත්ො 

මවනස්ීම 

86. (1) යම් මගාඩනැගිලි වැඩක සැලැස්මක් පිළිමයල කිරීම සඳහා 

මහෝ එය අීක්ෂණය කිරීම සඳහා මස්වමේ මයාදවනු ලබන 

නැතමහාත්ස නිරත කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා 

මවනස්වන අවස්ථාවකදී සහ එම මවනස්වීම නීතිමේ 8 එ 

වගන්තිය යටමත්ස සැලැසම් ඉදිරිපත්ස කිරීමමන් පසු ිදුවන්මන් 

නම්,  තම මස්වා අවසන් කරනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සනා විින් එමස් ඔහුමේ / ඇයමේ මස්වය අවසන් කරනු 

ලැබීම පිළිබඳව මස්වය අවසන් කිරීමමන් දින 14 ක් ඇතළත 

අධිකාරියට ලිඛිතව දැනුම් දිය යුත අතර, එම අවසන් කිරීම 

ක්රියාත්සමක වන දිනමේ ිට 83 වන නියමමේ (ඇ) මේදය 

යටමත්ස මගාඩනැගිලි වැඩ අීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා වශමයන් මවනත්ස සුදුසුකම්ලත්ස 

තැනැත්සමතකු විින්  ඔහුමේ / ඇයමේ පත්සවීම ගැන අධිකාරියට 

දැනුම් මදනු ලැබ ඇත්සනම් මිස යම් මගාඩනැගිලි වැඩක් ආරම්භ 

කිරීම, කරමගන යාම මහෝ යළි ආරම්භ කිරීම මනාකළ යුතය. 

 
          (2) අදාළ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතා විින් 1 වන මේදය යටමත්සමදනු ලබන 

මස්වය අවසන් කිරීමම් නිමේදනය, 83 වන නියමමේ (ඈ) මේදමේ (V)  

වන උප මේදයට අනුකූලව තම සංක්ිේත වාර්තාව හා සහතිකය සමඟ 

ඉදිරිපත්ස කළයුතය. 
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සුුසුකම්පලත් 
ත්ැනැත්නො විසින් 
සිු කරන වරදවල් 

85.   (1)  නීතිය යටමත්ස යම් සැලැසම්ක් මහෝ පිරිවිතර ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබ ඇති 

මහෝ නියමයන් යටමත්ස මගාඩනැගිලි වැඩ අීක්ෂණය කිරීම අවශ 

වන්නා වූ සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු විින් යම් සාධාරණ මහ්තවක් 

මනාමැතිව, 

                (අ)   එම සැලැස්ම මහෝ පිරිවිතර පිළිබඳව නීතිය යටමත්ස මහෝ මමම 

නියමයන් යටමත්ස සැපයිය යුත අදාළ විස්තර මහෝ ප්රවෘත්සති 

දුරර්පණය කරන්මන් නම්, මහෝ එම විස්තර මහෝ මතාරතරු 

යටපත්ස කරන්මන් නම්ද, 

                (ආ)  17 වන නියමමේ (ඈ) මේදමේ සඳහන් පරිදි අධිකාරියට සාවද 

ප්රගති වාර්තා මහෝ සහතිකපත්ර ඉදිරිපත්ස කරන්මන් නම්ද, 

                (ඇ) 83 මහෝ 84 වන නියමමේ අඩංගු විධිවිධාන උල්පලංඝනය කරනු 

ලබන්මන් නම් මහෝ ඒ කිිවක් සමඟ අනුකූල මනාවන්මන් නම්ද, 

                         ඔහු මහෝ ඇය මමම නියමයන් යටමත්ස යම් වරදකට වරදකරු විය         

යුතය. 

        (2) මමම නියමය යටමත්ස යම් වරදකට වරදකරු වන යම් තැනැත්සමතකුට 

අධිකාරියට යම් සංවර්ධන කටයුත්සතක් සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත්ස කිරීම 

තහනම් කරනු ලැමේ.        

 

මමම සැලසුම්ප 
කලොපමේ 
දැනටමත් පවතින 
අධිමේගී මොර්ග හො 
මයෝජිත් අධිමේගී 
මොර්ග සඳහො 
මරගුලොසි  
 

 86.  මමම අධිකාරිය මගින් නිකුත්ස කරන ලද  මකාළෙ - කටුනායන අධිමේගී 

මාර්ගය සඳහා 2013.05.30 අංක 05/02/01/18 යටමත්ස නිකුත්ස කරන ලද 

සංවර්ධන මරගුලාි චක්රමල්පඛ අංක  26 ට අනුව තවදුරටත්ස කටයුත කළ 

යුතය.  

සැහැල්ු ුම්පරිය 
මොර්ග සඳහො 
මරගුලොසි 

87. සැහැල්පලු දුම්රිය මාර්ගයක් වශමයන්  හඳුනාගත්ස  ප්රමේශ මාර්ගයක් මහෝ 

අත්සපත්ස කර ගත්ස ප්රමේශ මාර්ගයකට මායිම්ව යම් සංවර්ධනයක් ිදුවන්මන් 

නම්, එම  ප්රමේශ මාර්ගය මධමේ ිට අඩි 50 ක මගාඩනැගිලි සීමාවක් 

නඩත්සත කළ යුතය.   මමම මාර්ගය මදපස ිදුවන සංවර්ධන කටයුතවල 

ස්වභාවය අනුව අදාළ ආයතනවල නිර්මේශය ලබාගැනීම සම්බන්ධමයන් 

සැලසුම් කමිටුව විින් නියම කරනු ඇත.   

 

 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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අර්ථකථනයන්   

 
මමම නියමයන්හිදී පද සම්බන්ධය අනුව අන් අර්ථයක් අවශ මනාවන්මන් නම් ; 

“කුලී නිවස”  යන්මනන් 1973 අංක 11 දරණ කුලී නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතිමේ අර්ථ දක්වා ඇති 

ඒකකයක් අදහස් මේ. 

 

“ිළගත් වයවහොර සංග්රහය”  යන්මනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පිළිගත හැකි සංග්රහ ප්රමිති 

මහෝ උපමදස් සංග්රහයන් අදහස් මේ. 

 

“ප්රමේශ මොර්ගය”   යන්මනන් මහජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද මගාඩනැගිල්පලකට මහෝ 

මවනත්ස පරිශ්රයකට ප්රමේශවීමම් මාර්ගයක් වශමයන් ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන යම් වීදියක් 

අදහස් මේ. 

 

“වො සමනය”   යන්මනන් වායුසමනයට භාජනය වූ ඉඩකමඩහි අවශතාව ඉටුවන  පරිදි එහි 

උෂ්ණත්සවය, ආර්ද්රතාවය, පිරිිදු බව, වාේතිය හා චලනය එකවිටම පාලනය කළ හැකි පරිදි 

වාතය ප්රතිකාර්යනය කිරීමම් ක්රියාවලිය අදහස්මේ. 

 

“වොත්ය මවනස්ීම”   යන්මනන් යම් ඉඩකඩකට එහි ඝනඵලය අනුව ඊට ස්වභාවික මහෝ යාන්ත්රික 

මාර්ගවලින් ඇතළුවන හා ඉන් පිටවන වාතමේ අනුපාතය අදහස්මේ. 

 

“වො ළඳ”  යන්මනන් ස්වභාවික ආමලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීම සඳහා මගාඩනැගිල්පල තළ 

මහෝ ඉන් පිටත ඇති අහසට නිරාවරණය වූ යම් ඉඩකඩක් අදහස්මේ.    මගාඩනැගිල්පමලන් 

පිටත යනු, එම බිම් කේටිය තළ පිහිටි එවැනි මගාඩනැගිලිවල එක් මුහුණතකින් මහෝ 

කිහිපයකින් නැතමහාත්ස එම බිම් කේටිමේ එක් මායිමකින් මහෝ වැඩි ගණනකින් වටවූ 

ඉඩකඩකි. 

 

 “සංමශෝධන සැලැස්ම”  යන්මනන්  මගාඩනැගිල්පලක අනුමත සැලැස්මම් මහෝ පදිංචිය සඳහා 

අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත්ස මනාකළ යම් ඉඩම් උප මබදීමක්, යම් මලසකින් මවනස්වීමක් 

මපන්වන සැලැස්මක් මහෝ ඊට කරන ලද සංමශෝධනයක් මහෝ එකත කිරීමක් යන්න 

අදහස්මේ. 

 

“අනුමත් කළ”  යන්මනන්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් මහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විින් පවරන ලද බලය යටමත්ස අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් කරන ලද අනුමත කිරීම 

අදහස්මේ. 

 

“කොලීන අවසර පත්රය මත් අනුමත් කළ”  යන්මනන් එවැනි අනුමැතියක් දීමම්දී නිකුත්ස කරන ලද 

අවසර පත්රමේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් මහෝ පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් 

නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි සීමාසහිත කාලය සඳහා අනුමත කිරීමක් අදහස්මේ. 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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“අනුමත් කළ සැලැස්ම”  යන්මනන් නීතියට මහෝ නියමයන්ට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විින් මහෝ පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් අනුමත කරන ලද මගාඩනැගිල්පලක මහෝ යම් 

මගාඩනැගිලි කාර්යයක මහෝ යම් ඉඩම් උප මබදීමක සැලසුමක් අදහස්මේ. 

 

“අධිකොරිය”  යන්මනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අදහස් වන අතර, ඊට මමම නියමයන් මගින් 

පවරනු ලැබූ බලතල, කාර්යයන් සහ රාජකාරි සාමානමයන් මහෝ විමශ්ෂමයන් ක්රියාත්සමක 

කිරීම සඳහා කළමණාකරණ මණ්ඩලමේ අනුමැතිය සහිතව සභාපති විින් බලය මදනු ලැබූ 

යම් අධිකාරියක් මහෝ නිලධාරිමයකුද ඇතළත්සමේ. 

 

“බැල්කනිය”  යන්මනන් මගාඩනැගිල්පලක බාහිර බිත්සතිමේ පිටත මුහුමණන් ඔේබට යන මලස 

මගාඩනැගිල්පමල්ප පිටතට පිහිටි කුළුණ මහෝ කැන්ටි ලිවර් මගින් දරා ිටින යම් මේදිකාවක්, 

මබාකු ජමන්ලයක් මහෝ මවනත්ස සමාන ඉදිකිරීමක් අදහස්මේ. 

 
“බිම්ප මහල”  යන්මනන් මගපළට යාව පිහිටි ප්රමේශ මාර්ගය මේටමට ඉතාම ආසන්න උසකින් යුත්ස 

මහල යන්මනන් අදහස්මේ.  මාර්ග මදකක් මහෝ වැඩි ප්රමාණයක්      යාබද ව පිහිටි විට 

මගාඩනැගිල්පලට ප්රමේශය ලබන ප්රධාන මදාරටුව පිහිටි මහලට ආසන්නතම උසකින් පිහිටි 

මහල යන්මනන් අදහස්මේ.  

 
“පතුල් මහල”  යන්මනන් සම්ූර්ණමයන් මහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් මහමල්ප ිට සහ ඉඩමම් 

මායිම්වල ිට මීටර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද මහෝ සැලසුම් කරන ලද  මහලකි. 

 

          බිම් මේටමම් ිට 1/3 මකාටසක් මපාළමවන් මතපිට තිමබන අවස්ථාවක එම පතල්ප මහල 

භාවිතයන් සඳහා මයාදාගත හැකි අතර, එහි අවම උස පහත සඳහන් පරිදි මේ. 

i. වාණිජ, කාර්යාල      -    අවම උස මීටර් 3 

ii. පතල්ප මහල සම්ූර්ණමයන් බිම් මේටමමන් පහළ ඇති විට එහි භාවිතයන් වන්මන් ගබඩා 

පහසුකම්, වාහන නැවතම් හා අමනකුත්ස උපමයෝගිතා මස්වාවන් සඳහා අවම උස මීටර්       

2.6 ක් මේ.  

 පතල්ප මහල ඉහත භාවිතයන්ට හැර මවනත්ස භාවිතයන් සඳහා මයාදා මනාගන්මන් නම්,     

ඒ සඳහා අධිකාරිය නියම කරනු ලබන මකාන්මේි හා නියමයන්ට අනුකූලව නිර්මේශයන් 

ලබාගත යුතය.  

 

“මොයිම්ප බිත්තිය”  යන්මනන් යම් ඉඩම් කේටියක්   තවත්ස යාබද ඉඩම් කේටියකින් මවන් කිරීමම් 

පරමාර්ථමයන් එහි මායිම් මර්ඛාව මත මහෝ එහි දිගට මගාඩනගන ලද යම් බිත්සතියක්, වට 

කිරීමක් මහෝ ආවරණයක් අදහස්මේ. 

 
“අඳ බිත්තිය”  යන්මනන්  පරාවර්තනීය ද්රවවලින් මහෝ විවරවලින් මතාර, ඉදිකරන ලද ඝන 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   101 

 

බිත්සතියක් අදහස්මේ. 

 
“මගොඩනැගිල්ල”  යන්නට නිවසක් ආශ්රිත මඩුවක්, ඉස්තාලයක්, වැිකිළියක්, මඩුවක්, ගුදමක්  මහෝ 

මපදමර්රු ගමඩාල්ප, මැටි, දැව, කළු ගල්ප මහෝ මවනත්ස ස්ිර ද්රවවලින් තනන ලද යම් ඉදිකිරීමක් 

ඇතළත්සමේ. 

 
“මගොඩනැගිලි වහුන්නරොව”  යන්මනන් පිටතින් එන තාප ශක්තිය සංවහනය කළ හැකි  වා සැකසුම් 

ඉඩකඩ ආවෘත මකමරන මගාඩනැගිල්පලක මූලිකාංග අදහස්මේ. 

 
“මගොඩනැගිලි මර්ඛොව”  යන්මනන් මගාඩනැගිල්පලක් පුළුල්ප කිරීම සඳහා අවසර මදනු ලබන ඉම 

අදහස්මේ. 
 
“වයොපොරික පරිශ්රය”  යන්මනන් ලාභ ඉපයීමම් අභිප්රාමයන් වාපාරයක් කරමගන යාම සඳහා සැලසුම් 

කරන ලද,  අනුවර්තනය කරන ලද මහෝ පාවිච්චි කරන ලද මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි  

මකාටසක් අදහස්මේ. 

 
“සභොපති”  යන්මනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සභාපති අදහස්මේ. 

 
“වරලත් ගෘහ නිර්මොණ ශිල්පී”  යන්මනන් වරලත්ස ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී වර්ගය යටමත්ස 1996 අංක 14 

දරණ     ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ආයතන සංමශෝධිත පනත යටමත්ස සථ්ාපිත ගෘහ 

නිර්මාණ ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීමම් මණ්ඩලමේ ලියාපදිංචි වූ තැනැත්සමතකු විය යුතය. 

 
“මගොඩනැගිලි සඳහො ගිනි ූර්වොරක්ෂක සංග්රහය”  යන්මනන් අංක අයි සී ටී ඒ ඩී/ඩී ඊ වී/14 දරණ 

ප්රකාශනය මගින් ප්රිේධ කරන ලද මගාඩනැගිලි ගිනි නිවීම පිළිබඳ ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය මහෝ 

මකාළෙ  ගිනි නිවීම් පිළිබඳ මදපාර්තමම්න්තව විින් ප්රිේධ කරන ලද ගිනි නිවීම් පිළිබඳ 

මවනත්ස නියමයන්ද අදහසම්ේ. 

 

“කුළුණට සොමේක්ෂ හැටුම්ප වොමන්  මහෝ වැරගැන්ූ මකොන්ීටය”  යන්මනන් දික් අතින් ිදුවන 

සම්ීඩනයටත්ස, එවැනි සම්ීඩනයකින් ඇති මකමරන නැවීමම් ක්රියාවටත්ස ප්රතිමරෝධාත්සමකව යම් 

භාරයක් දරා ිටින හා සම්මේෂණය මකමරන යම් ඉදිකිරීමක මකාටසක් අදහස්මේ. 

 
“ූර්ණ බලධොරියො”  යන්මනහි සැලසුම්කරණය අධිකාරිමයහි සපයා ඇති මත්සරුම ඇත්සමත්සය. 

 
“මකොන්ීට්ට”  යන්මනහි ශ්රී ලංකා ඉංජිමන්රුවන්මේ ආයතනය විින් පිළිගන්නා ලද වාවහාර 

සංග්රහමයහි සපයා ඇති අර්ථයම තිබිය යුතය. 

 
“ඉදිකිරීම”  යන්මනන් මගාඩනැගීම, තනවා නියම තැන්හි පිහිටුවීම මමන්ම යළි ඉදිකිරීම, යළි 

මගාඩනැගීම, යළි නියම තැන්හි  යළි පිහිටුවීමද ඇතළත්ස මේ. 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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“හරස් බිත්තිය”  යන්මනන් පාර්ශව බිත්සතියක්, බාහිර බිත්සතියක් නිශ්චිත දිගු ප්රමාණයන්ට මබ දන 

අභන්තර බිත්සතියක් අදහස්මේ. 

 
“නිත්ය භොරය මහෝ නිත්ය පැටවුම”  යන්මනන් ියළු බිත්සතිවල, මහල්පවල, වහලවල, මවනස් කිරීම්වල 

සහ අමනක් සමාන ස්ි ර මගාඩනැගිලිවල බර අදහස්මේ. 

 
“ආබේධ මගොඩනැගිල්ල”  යන්මනන් පදිංචිවීමම් පරමාර්ථය සඳහා ප්රමයෝජනයට ගන්නා ලද මහෝ 

ප්රමයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කළ අනුහුරු කළ මහෝ සැලසුම් කළ මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි 

මකාටසක් අදහස් වන අතර,  එය ස්ව-සංයුක්ත ඒකකයකි. 

 
“සංවර්ධකයො”  යන්මනන් සංවර්ධන කාර්යය කරමගන යන තැනැත්සතා අදහස්මේ. 

 
“සංවර්ධන කොර්යය”  යන්නට නීතිමයහි සපයා ඇති අර්ථයම ඇත්සමත්සය. 

 
“වොසස්ථොන නිවස”  නැතමහාත්ස “වොසසථ්ොන ඒකකය”  යන්මනන් නිදහස්ව විසීමම්, ඉවුම් පිහුම් 

කිරීමම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත ස්ව-සංයුක්ත ඒකකයකින් යුත්ස කාමරයක් මහෝ 

කාමර කිහිපයක් අයත්ස මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක් අදහස්මේ. 

 
“පුණොලය”  යන්මනන් වාතය මගනයාම සඳහා ඇති මාර්ගයක් අදහස්මේ. 

 
“පුණොල මග”  යන්මනන් ඇමලන හා පරිවරණ ද්රව ආමල්පපය හා පටලය ඇතළත්සව පුණාල අවාන් 

ආවරණය මහෝ පුණාල ූරිතයක ඇතල්පපස මපෝරුව අදහස්මේ. 

 
“පවත්නො බිම්ප කට්ටිය”  යන්මනන් මමම නියමය ක්රියාත්සමක වීමට මපරාතව පැවති වරිපනම් 

අංකයක් මහෝ මිනුම් සැලැස්මක් සහිත මහෝ ප්රාමේශීය අධිකාරියක් විින් බිම් කේටියක් 

වශමයන් හඳුනාගනු ලැබූ බිම් කේටියක් අදහස්මේ. 

 
“බොහිර බිත්තිය”  යන්මනන් තවත්ස මගාඩනැගිල්පලක බිත්සතියකට යාව තිබිය හැකි වුවත්ස මවන් 

කිරීමම් බිත්සතියක් මනාවන මගාඩනැගිල්පලක පිටත බිත්සතියක් මහෝ ිරස් ආවෘතයක් අදහස ්

මේ. 

 
“ෆැක්ටරිය”  යන්මනන් ; 

          (අ)  යම් මදයක්, මවළඳ ද්රවයක් මහෝ නිෂ්පාදනයක් මහෝ එහි මකාටසක් සෑදීමට මහෝ 

 

          (ආ) යම් මදයක්, මවළද ද්රවයක් මහෝ නිෂ්පාදනයක් මහෝ එහි මකාටසක් මවනස් කිරීමට, 

අළුත්සවැඩියා කිරීමට, සැරසීමට, නිම කිරීමට, පිරිිදු කිරීමට, මස්දීමට මහෝ මවන් කිරීමට 

මහෝ බිඳ මහලීමට මහෝ 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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          (ඇ)  යම් මදයක්, මවළද ද්රවයක්, නිෂ්පාදනයක් මහෝ එහි මකාටසක්, විකිණීම සඳහා  

අනුහුරු කිරීමට මහෝ එකලස් කිරීමට සැලසුම් කළ, මයාදාගත්ස මහෝ ප්රමයෝජනයට ගත්ස 

මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක් අදහස්මේ. 

 
 
“මහල් නිවස”  යන්මනන් මුළුමනින්ම මහෝ ප්රධාන වශමයන් තනි පවුලක මනුෂ වාසය සඳහා 

ප්රමයෝජනයට ගත්ස, ඉදිකරන ලද මහෝ අනුහුරු කළ මුළුතැන්මගයක්, වැිකිළියක්, නාන 

කාමරයක්  මහෝ දිය වැිකිළියක් අඩංගු මවන් කරන ලද වාසස්ථානයක් අදහස්මේ.  මවන් 

කළ එම වාසස්ථානය තළ එවැනි වාසස්ථාන මදකක් මහෝ වැඩි ගණනක් ිරස්ව සම්බන්ධ 

කරන ලද මගාඩනැගිල්පලක අඩංගු විය යුතය. 

 
“සුනමය සම්පබන්ධකය”  යන්මනන් අස්ත ඒකක, නිස්සාකාර ඒකක සහ සමැි සම්බන්ධ මකමරන 

සංවෘත පුණාලමේ මකළවර සම්බන්ධනය අදහස්මේ. 

 
“ජ්ල ගැලීම්ප මට්ටටම”  යන්මනන් මමම නියමයන්මේ පරමාර්ථය තකා වාරිමාර්ග මදපාර්තමම්න්තව 

මහෝ       ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම් හා සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව විින් යම් ප්රමේශයක් 

මවනුමවන් නිශ්චිත වශමයන් නියම කරන ලද ජල ගැලීම් මේටම අදහස්මේ. 

 
“මහල”  යන්මනන් මසාල්පදරයක මතපිට බවට පත්සවන තිරස් මේදිකාව සහ යම් තැලිස්ස පුවරුවක්,  

ලී, ගල්ප, මකාන්ක්රීේ, වාමන් මහෝ එම මේදිකාව හා සම්බන්ධවන මහෝ එහි මකාටසක් වන 

මවනත්ස ද්රවයද ඇතළත්සමේ. 

 
“මහල් වර්ගඵලය”  යන්මනන් බාහිර බිත්සතිවල බාහිර මුහුණත්සවල ිට මහෝ මගාඩනැගිලි මදකක් 

මවන් මකමරන මපාදු බිත්සතියකදී නම්, එම බිත්සතිමේ මධ මර්ඛාමේ ිට මනින ලද යම් 

මගාඩනැගිල්පලක මහලක තිරස් වර්ගඵලය අදහස ් වන අතර, ඊට  පළලින් මීටර් 1.0 

ඉක්මවන ියළු වහල මනරුම්ද, බැල්පකනිද, වහලක් අයත්සවන සහ වැිය හැකි ියළු 

ප්රමේශයද ඇතළත්සමේ. 

 
“දළ මහල් බිම”  යන්නට යම් මගාඩනැගිල්පලක සෑම මහලකම මුළු මහල්ප බිම් ප්රමාණය අදහස්මේ. 

 
“අඩිත්ොලම”  යන්මනන් මගාඩනැගිල්පලක බර මගාඩනැගිල්පමල්ප අත්සතිවාරමට මහෝ ජම්බාරවලට 

පවරනු ලබන ඉදිකිරීම අදහස්මේ. 

 
“මහල් වර්ගඵල අනුපොත්ය”  යන්මනන් බිම් කේටිමේ වර්ගඵලමයන් මබදනු ලැබූ බිම් කේටිමේ 

පිහිටි ියළු මගාඩනැගිලිවල දළ මහල්ප වර්ගඵලය අදහස්මේ. 

 
“ියමග”  යන්නට යම් වීදියකට පැත්සතක ඇති පියමගක් මහෝ ආලින්ද මගක් ඇතළත්සය. 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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“අත්තිවොරම”  යන්මනන් මගාඩනැගිල්පලක බර මපාමළාවට සම්මේෂණය මකමරන හා 

මගාඩනැගිල්පල හා සෘජුව සප්ර්ශ වන මගාඩනැගිල්පමල්ප අඩිතාලම්වලට ක්ෂණිකවම පහළින් 

පිහිටි ඉදිකිරීමම් මකාටසක් අදහස්මේ. 

 

 
“ිරිසිු වොත්ය”  යන්මනන් මසෞම එළිමහන් වාතය අදහස් වන අතර, එය යාන්ත්රික පිරියත 

ආදිමයන් නිකුත්ස මකමරන දුර්ගන්ධමයන්, දුමින්, පිමයදුමින්, දුමාරමයන් අපිරිිදු මනාවිය 

යුතය. 

 

“ගරොජ්ය”  යන්මනන් මමෝටර් වාහනවලට ආවරණය සලසන මහෝ ඒවා නතර කර තැබීම සඳහා 

ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක් අදහස්මේ. 

 

“ගුදම”  යන්මනන් කරමගන යනු ලබන මවළඳාමකට මහෝ වාපාරයකට සම්බන්ධ එමහත්ස 

විකිණීම සඳහා මනාවන භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ, අනුහුරු කළ මහෝ 

ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක් අදහස්මේ. 

 

“භූ මසොල්දරය”  යන්මනන් මගාඩනැගිල්පමල්ප ඉදිරිපමසහිදී පිටතින් ස්වභාවික භූමිය මතින් මහෝ ඉන් 

ඉහළින් මසාල්පදරයකට ප්රමේශයක් ඇති මගාඩනැගිල්පලක මසාල්පදරයක් අදහස්මේ. 

 

“උස”  යන්මනන් ; 
          (අ)   කාමරයක් සම්බන්ධමයන් වූ විට නිමි මහල්ප මේටම සහ සීලිමම් යටි පැත්සත අතර මනින 

ලද ිරස් දුර අදහස්මේ. 

  

          (ආ)  යම් මසාල්පදරයක් සම්බන්ධමයන් වූ විට, ඉහළ මතපිට හා සමගම ඇති මහමල්ප මනින 

ලද ිරස් දුර අදහස්මේ. 

 

          (ඇ)  බිත්සතියක් සම්බන්ධමයන් වූ විට, ඉහළ පාමුල ිට එහි ඉහළම මකාටස දක්වාත්ස, 

කුරුංචිය සම්බන්ධමයන් වූ විට, කුරුංචි උමස් අඩක් දක්වාත්ස මනින ලද ිරස් දුර 

අදහස්මේ. 

 

          (ඈ) මගාඩනැගිල්පලක් සම්බන්ධමයන් වූ විට, භූමිමේ සමාන සථ්ානයක ිට එහි ඉහළම 

මකාටස දක්වා මනින ලද ිරස් උස අදහස්මේ.  

 

“වොසය කළ හැකි කොමරය”  යනු වර්ග මීටර් 8.0 ප්රමාණයකට මනාඅඩු කාමරයකි.  එමහත්ස ඊට 

නාන කාමරයක්, දිය වැිකිළියක්, විවෘත ආලින්දයක්, උස්තලයක් මහෝ ගරාජයක් ඇතළත්ස 

මනාමේ. 

 

“මරෝහල”  යනු මරෝගීන්ට, දුබලයන්ට, වයස්ගතවූවන්ට, සුවවන මහෝ ගර්භනී මාතාවන්ට උවටැන් 

මහෝ ප්රතිකාර කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ අනුහුරු කළ මහෝ  ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ මකාටසක් අදහස්මේ. 

 

“මහෝටලය”  යන්මනන් මහජනයා සඳහා ආහාරපාන සැපයීමම් වැඩපිළිමවලක් ඇතද, නැතද, ලාභ 

ලැබීම අරමුණු මකාට මගන පුේගලයන්ට ඉඩකඩ සැපයීම සඳහා විමශ්ෂමයන් 

සැලසුම්මකාට මගාඩනගන ලද නැතමහාත්ස අනුහුරු කරන ලද මගාඩනැගිල්පලක් අදහස්මේ. 

 

 
“නිවොස ඉඩකඩ”  යන්නට මානව වාසස්ථානයක් සඳහා හා වාපාරික පරිශ්රයක් වශමයන් 

මුළුමනින්ම මහෝ ප්රධාන වශමයන් මගාඩනගන ලද මහෝ අනුහුරු කරන ලද මගාඩනැගිල්පලක් 

මහෝ මගයක් ඇතළත්සමේ. 

 

“නිවොස සංකීර්ණය”  යන්මනන් තැනුම්මපාළක ස්ිර මපාදු භුක්තිය ඇති නිවාස ඒකක සමූහයක් 

අදහස්මේ.  ඊට තේටු නිවාස මේළිද ඇතළත්සය. 

 
“කර්මොන්ත් මගොඩනැගිල්ල ”  යන්නට ෆැක්ටරි, කම්හල්ප සහ ගුදම්ද ඇතළත්ස මවයි. 

 

“නීතිය”  යන්මනන් 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිය සහ එහි සංමශෝධිත 

අදහස්මේ. 

 

“බලයලත් මිනින්මදෝරු හො මට්ටටම්පකරු”  යන්මනන් ශ්රී ලංකාමේ මැනුම්පති විින් වෘත්සතිමේ 

නියැලීම සඳහා බලය මදනු ලැබූ තැනැත්සමතකු අදහස්මේ. 

 

“භොරය දරණ බිත්තිය”  යන්මනන් එහිම බරට අමතරව යම් භාරයකට රුකුල්ප මදන බිත්සතියක් 

අදහස්මේ. 

 

“පළොත් අධිකොරිය”  යන්මනහි නීතිමේ සඳහන් අර්ථයම ඇත්සමත්සය. 

 

“බිම්ප කට්ටිය”  යන්න ඉඩමක් සම්බන්ධමයන් වූ විට, යම් ඉඩම එක් තනි තැනැත්සමතකුට මහෝ සම 

අයිතිකරුවන් පිරිසකට මහෝ අයිතිවන අවස්ථාවකදී මායිම් සලකුණු මගින් සීමා කළ මහෝ 

මායිම් බිත්සති මගින් මහෝ වැටවල්ප මගින් වටකළ එමමන්ම පළාත්ස අධිකාරි විින් අනුමත 

කරනු ලැබූ ඉඩමක් අදහසම්ේ. 

 

“පවත්වොමගන යන ලදි”  යන්මනන් කාර්යක්ෂමව හා නිි ක්රියාකාරී තත්සත්සවයකින් මමන්ම මනා 

අළුත්සවැඩියාවකින්  පවත්සවාමගන යාම අදහස්මේ. 

 

“උළුවම”  යන්මනන් ගමඩාල්ප, ගල්ප කුහර මහෝ ඝන මකාන්ක්රීේ ගල්ප, කළු ගල්ප මහෝ මවනත්ස සමාන 

මගාඩනැගිලි ද්රව මහෝ ඒවා එකට එක් මකාට අනුබේධ කිරීමක් මහෝ බදාමයකට පත්ස 

කිරීමක් අදහස්මේ. 

 

“යොන්ික සංවොත්නය”  යන්මනන් යාන්ත්රික මාර්ගවලින් මහෝ උපක්රම මගින් මගාඩනැගිල්පලකට 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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මහෝ එහි මකාටසකට වාතය සැපයීමම් මහෝ ඉන් ඉවත්ස කිරීමම් ක්රියාවලිය අදහස්මේ. 

 

“ස්වභොවික සංවොත්නය”  යන්මනන්  පිටත සුළං නිසා සහ උෂ්ණත්සවය මහෝ මගාඩනැගිල්පමල්ප 

ඇතළත හා පිටත අතර වාෂ්ප ීඩන මවනස්කම් (නැතමහාත්ස මදකම) නිසා ඇතිවන සංවහන 

බලපෑමමන් මගාඩනැගිල්පලක ජමනල්ප සහ විවර මගින් මගාඩනැගිල්පලකට පිටතින් වාතය 

සැපයීමක් මහෝ මගාඩනැගිල්පලක් ඇතළතින් වාතය ඉවත්ස කිරීමක් අදහස්මේ. 

 

 
“පදිංචි ිරිමස් බර”  යනු  මගාඩනැගිල්පලක මහෝ එහි මකාටසක පදිංචි පිරිමස් බර යනුමවන් අදහස ්

කරන්මන් යම් මේලාවක මගාඩනැගිල්පමල්ප මහෝ එහි මකාටසක පදිංචි සම්ූර්ණ 

තැනැත්සතන්මේ බරයි. 

 

“අයිතිකරු” යන්මනන් පළාත්ස අධිකාරිමේ වරිපනම් ලියාපදිංචි කාර්යාලමේ නම ලියාපදිංචිවී ඇති 

තැනැත්සතා  අදහස්මේ. 

 
“කොර්යොලය”  යන්මනන් කාර්යාලීය පරමාර්ථයන් තකා මහෝ පරිපාලන ලිපිකරු වැඩ, මපාත්ස 

තැබීම, ගණන් තැබීම, ඇඳීම, සංස්කරණ වැඩ මහෝ බැංකුකරණ පරමාර්ථ සඳහා මයාදාගනු 

ලබන මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක් අදහස්මේ. 

 

“ජ්මන්ල බිත්තිය”  යන්මනන් කුළුණු හා කණු  අතර රාමු නිර්මාණයකින් මගාඩනගන ලද 

මුළුමනින්ම එක් එක් තේටුමේදී ආධාරක ලබන භාරය මනාදරන බිත්සතියක් අදහසම්ේ. 

 

“ත්ොේපය”  යන්මනන්  බැල්පකනියක මහෝ ආලින්දයක මායිමක් මත ඉදිකළ මිටි බිත්සතියක් 

අදහස්මේ. 

 
 

“මවන් කිරීම”  යන්මනන් මගාඩනැගිල්පලක් තළ ඇති ඉඩකඩ අනුමබදීමක් සඳහා ගල්ප දැව මහෝ 

ේලාස්ටික් තහඩු නැතමහාත්ස මවනත්ස සමාන ද්රවයක් ප්රමයෝජනයට ගනිමින් සාදන ලද 

තාවකාලික මහෝ පහසුමවන් ඉවත්ස කළ හැකි ිරස් ඉදිකිරීමක් අදහස්මේ. 

 

“පොර්ශව බිත්තිය”  යනු විවිධ අයිතිකරුවන්ට අයත්ස මහෝ විවිධ තැනැත්සතන්මේ පදිංචිය සඳහා 

අරමුණු කරන ලද යාබද මගාඩනැගිලිවල, ඉඩම්වල මහෝ යම් මගාඩනැගිල්පලක මකාටසක් 

මවන් කිරීම සඳහා මගාඩනැගිල්පලක මකාටසක් වන්නාවූද, ප්රමයෝජනයට ගැනීමට අදහස ්

කරන්නාවූද, එම මගාඩනැගිල්පමල්ප උසට හා දිගට අනුව ඉදිකරන ලද බිත්සතියක් අදහස්මේ. 

 
“ආබොධිත් ත්ැනැත්ත්ො”  යන්මනන් යම් තැනැත්සමතකු සහජමයන්ම මනාවූවද, තමාමේ ශාරීරික මහෝ 

මානික හැකියාවන්මේ අඩුවක් නිසා ජීවන අවස්ථා මුළුමනින්ම මහෝ අර්ධ වශමයන් සපුරා 

ගැනීමට මනාහැකි තැනැත්සමතකු අදහස්මේ. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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“මහජ්න ූජ්නීය ස්ථොනය”  යන්මනන් පල්පලියක්, මේව මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්පලියක්, පන්සලක් 

වශමයන් නිශ්චිතව දක්වා සීමා මකාට ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන මහෝ ප්රමයෝජනයට ගැනීම 

සඳහා ඉදිකරන ලද මහෝ අනුහුරු කරන ලද මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ සාමාන වශමයන්  මහෝ 

ඉඳහිට වුවද මහජන වන්දනාමාන මහෝ ආගමික උත්සසව පවත්සවනු ලබන මවනත්ස සථ්ානයක් 

අදහස්මේ. 

 

“සැලසුම්පකරණ කමිටුව”  යන්මනන් නීතිමේ “8 ආ (1)” වගන්තිය යටමත්ස පත්ස කරන ලද කමිටුව 

අදහස්මේ. 

 

 
“බිම්ප කැබලි ආවරණ පථය” යන්මනන් මගාඩනැගිල්පල පිහිටි බිම් කැබැල්පමල්ප මුළු බිම් ප්රමාණයට 

සාමේක්ෂ මගාඩනැගිල්පමල්ප මුළු පාකඩ ප්රමේශමේ ප්රතිශතය අදහස්මේ.  පළලින් මීටරය 

ඉක්මවන මනරුම් මහෝ බැල්පකනි අයත්ස මගාඩනැගිලි මහෝ එහි මකාටසක් අයත්ස මගාඩනැගිලි 

සම්බන්ධමයන් වූ විට බිම් කැබලි ආවරණ පථය ගණනය කිරීමම්දී එවැනි අතිමර්ක වර්ග 

ප්රමාණයන්ද ඇතළත්ස කළ යුතය. 

 

“මපොු මගොඩනැගිල්ල”  යන්මනන් පල්පලියක්, මදේ මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්පලියක්, පන්සලක් මහෝ 

මවනත්ස මපාදු ූජනීය ස්ථානයක් මහෝ ආගමික උත්සසව පවත්සවනු ලබන ස්ථානයක් මනාවන, 

සාේපුවක්, කාර්යාලයක්, මරෝහලක් මහෝ මහජන නිමක්තන ස්ථානයක් වශමයන් පාවිච්චි 

කරනු ලබන මහෝ ඉදිකරන ලද මහෝ පාවිච්චියට ගැනීම සඳහා අනුහුරු කරන ලද 

මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක්  අදහස්මේ.  
 
 

“මපොු ීදිය”  යන්මනන් මහජනයාට ඒ මතින් ගමන් කිරීම සඳහා මාර්ග අයිතිය ඇති හා යම් 

නීතියක් යටමත්ස මහෝ යම් නීතියක් ක්රියාත්සමක කිරීමමන් යම් අධිකාරියකට පැවරී ඇති 

ඕනෑම වීදියක් අදහස් වන අතර, ඊට අනුබේධ කාණුවක් මහෝ පියමගක්ද ඇතළත්සමේ. 

 
“වැරගැන්ූ මකොන්ීට්ට”  යන්මනහි භාවිත සංග්රහමේ 110 හි අන්තර්ගත මත්සරුමට තිබිය යුතය. 
 

“අළුත්වැඩියොව”  යන්මනන් යම් මගාඩනැගිල්පලක යළි ඉදිකිරීමක් මනාවන එහි සමදාස ්

හරිගැස්වීමක් අදහස්මේ. 

 
“මන්වොසික මගොඩනැගිල්ල”  යන්මනන් මවන්වුනු, අර්ධ වශමයන් මවන්වුනු මහෝ උස්තල නිවසක් 

මහෝ මන්වාික තේටු නිවසක් වැනි මනුෂ වාසය සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන 

ලද මහෝ ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක් අදහස්මේ.  මීට 

මගාඩනැගිල්පමල්ප  මහෝ එහි මකාටමස් පදිංචිකරුවන්මේ විමනෝදය පිණිස ඇති බාහිර 

මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක්ද නැතමහාත්ස එවැනි මන්වාික   මගාඩනැගිල්පලක 

මවනත්ස අන්දමක අනුබේධයක්ද අයත්සමේ. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   108 

 

 “රැඳවුම්ප බැම්පම”  යන්මනන්  සෘජුව යම් ද්රවයක් පාර්ශ්වික විස්ථාපනයට ප්රතිමරෝධ දැක්වීම සඳහා 

ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන බැම්මකි. 

 
“කොමරය”  යනු බිත්සතිවලින් මහෝ මවන් කිරීම්වලින් වටවූ මගාඩනැගිල්පලක යම් මකාටසක් 

අදහස්මේ. 

 
“සනීපොරක්ෂක පහසුකම්ප”  යන්මනන් සෘජුව මහෝ  අන් අයුරකින් මපෞේගලික පල්පමදෝරු 

ප්රතිකාර්යක පිරියතයකට මහෝ මපාදු පල්පමදෝරු පේධතියකට සම්බන්ධ වැිකිළි, මදවුම් 

මේසම්, නාන කාමර, මදවුම් භාජන සහ මරදි මස්දීමට ඇති පහසුකම් අදහස්මේ. 

 
 
“පොසැල”  යනු දැනුම වාේත කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන ලද මහෝ ප්රමයෝජනයට  

ගනු ලබන මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි   මකාටසක් අදහස්මේ. 

 
“මස්වො ගරොජ්ය”  යන්නට මමෝටර් වාහන අළුත්සවැඩියා කිරීම, පින්තාරු කිරීම සහ  මස්දීම සඳහා 

ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක් ඇතළත්ස මේ. 

 
“පල්මදෝරුව”  යන්මනන් යම් ද්රවමය අපතයක් අදහස් වන අතර, ඊට ජලජ මරාන්මබාර හා වාණිජ  

පිමයදුම්ද ඇතළත්සමේ. 

 
“පල්මදෝරු පේධතිය”  යන්මනන් යම් පල්පමදෝරුවක්, කාණු මේළියක්, ගවර වලක්, ූතික ටැංකියක් 

මහෝ ඒවාමේ යම් අනුබේධයක් අදහස්මේ. 

 
“සොේපු මහෝ සොේපු මධයස්ථොන”  යනු භාණ්ඩ විකිණීම මූලික පරමාර්ථය කරගත්ස මවළඳාමක් මහෝ 

වාපාරයක් කරමගන යාම සඳහා ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන්නාවූ සහ මහජනතාවට ප්රමේශ 

විය හැකි   මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක් වන අතර, ඊට මකාණ්ඩ සැකසීමට, 

අවසරපත්ස නිකුත්ස කිරීමම් නිමයෝජිත, උකස්කරුවන්, මබමහත්සශාලා, භාණ්ඩ මසද්ීම, පිරිිදු 

කිරීම මහෝ අළුත්සවැඩියාව සඳහා භාරගන්නා ස්ථාන මහෝ මවනත්ස සමාන මවළඳාම් මහෝ 

වාපාර කරමගන යනු ලබන මගාඩනැගිල්පලක්ද අයත්සමේ. 

 

 
“සම්පමත් ආකෘතිය”  යන්මනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් තීරණය කරනු ලැබිය හැකි 

සම්මත වර්ගයට අයත්ස ආකෘතියක් අදහස්මේ. 

 
“මසොල්දර ත්ට්ටටුව”  යන්මනන්  සෑම මහලකම ඉහළ මතපිට සහ ඊට උඩින් ඇති ඊළඟ මහමල්ප 

මතපිට අතර ඇති ඉඩ අදහස්මේ.  එවැනි මහලක් නැති අවස්ථාවක මහමල්ප ආකෘතිමේ 

කරබඳ තලාඳමයහි මහෝ මවනත්ස ආවරණයක යටි පැත්සතද, ආතතියක් මහෝ කරබඳ 

තලාඳයක් යන මදකම නැතිවූ විට,  වහලමේ පරාලවල මහෝ මවනත්ස ආධාරකයක් දක්වා වන  
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ිරස් උින් අර්ධයක් අදහස්මේ. 

 

“ීදිය” යන්නට මහජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද වාසස්ථාන ඒකක මහෝ මගවල්ප මදකක 

මහෝ වැඩි ගණනක ප්රමේශ මාර්ගයක් වශමයන් ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන මහෝ ප්රමයෝජනයට 

ගැනීමට අදහස් කර ඇති යම් පාරක්, පියමගක් නැතමහාත්ස පිළක් අදහස්මේ. 

 

“ීදි මර්ඛොව”  යන්මනන්  පළාත්ස අධිකාරිය විින් දක්වා ඇති මහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විින් පැහැදිලි කරනු ලැබ ඇති යම් පවත්සනා පාරක අනාගත පුළුල්ප කිරීම පිළිබඳව මහෝ 

අනාගතමේ මගාඩ නගනු ලබන පාරක පළල පිළිබඳව යම් වීදියක මදපැත්සමත්සම සලකුණු 

මකාට ඇති මර්ඛාව මහෝ මර්ඛා අදහස්මේ. 

 

 
“මගොඩනැගිල්ලක හැටුම්ප මකොටස”  යන්නට මගාඩනැගිල්පලක වහලය, කුළුණක් මහෝ ප්රධාන 

කණුවක්, තලාඳයක්, අත්සතිවාරම, බිත්සති අවලම්බිත, බිමක් මහෝ පියගැටමපළක් අදහස් වන 

නමුදු ඊට එහි මදාරක්, ජමන්ලයක් මහෝ අභන්තරික මවන් කිරීමක් අයත්ස මනාමේ. 

 
“අධි සථ්ොිත් භොරය”  මහෝ “අධි සථ්ොිත් පැටවුම”   යන්මනන් නිසල පැටවුම හැර අන් ියළු 

පැටවුම් අදහස්මේ. 

 

“ත්ොවකොලික මගොඩනැගිල්ල”  යන්මනන් යම් නිශ්චිත කාලයක් තිබීම සඳහා අධිකාරිය විින් අවසර 

මදනු ලැබූ එමහත්ස එකී කාලසීමාව ඉකුත්ස වූ පසු කඩා ඉවත්ස කරනු ලබන මගාඩනැගිල්පලක් 

අදහස්මේ. 

 
“උස්ත්ල නිවොස” යන්මනන් තනි පදිංචි නිවසක් වශමයන් සැලසුම් කරන ලද සහ එබඳු මන්වාික 

මගාඩනැගිලි තනකට මනාඅඩු මේළියක මහෝ උස් තලයක මකාටසක් නිර්මාණය මකමරන 

මන්වාික මගාඩනැගිල්පලක් අදහස්මේ. 

 

“නගර නිර්මොණ ශිල්පී”  යන්මනන් ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්මේ ආයතනය විින් 

පවත්සවාමගන යනු ලබන මල්පඛනමේ නම සඳහන් තැනැත්සමතකු අදහස්මේ. 

 

“ගුදම” යන්නට මවළඳ ද්රව මහෝ භාණ්ඩ මවළඳාම සඳහා ගබඩා කිරීම පිණිස ප්රධාන වශමයන් 

ප්රමයෝජනයට ගනු ලබන මගාඩනැගිල්පලක් මහෝ එහි මකාටසක් ඇතළත්සමේ. 

 
“ත්ක්මස්රුකරු”  යන්මනන් 1975 අංක 33 දරණ ශ්රී ලංකා තක්මස්රුකරුවන්මේ ආයතන නීතිය 

යටමත්ස සංස්ථාගත කරන ලද තක්මස්රුකරුවන්මේ ආයතනමේ සංස්ථා සාමාජිකයකු 

අදහස්මේ. 

 

“ආලින්ද මග”  යන්මනන් වීදියක පැත්සමතන් පිහිටි ආවරණය කරන ලද පියමගක් අදහස්මේ. 
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“අදොළ සුුසුකම්පලත් ත්ැනැත්ත්ො”  යන්මනන් ; 

           (අ)   වරලත්ස මහෝ ලියාපදිංචි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පපිමයකු 
           (ආ)  වරලත්ස නගර නිර්මාණ ශිල්පපි මයකු 
           (ඇ) නීතිය යටමත්ස සැලැස්මක් ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන වැඩවලට අදාළ විෂයක  වෘත්සතීය 

සුදුසුකම්ලත්ස ඉංජිමන්රුවකු 
           (ඈ)   බලයලත්ස මිනුම්මදෝරු හා මේටම්කරුවකු  
           (ඉ)   තක්මස්රුකරුවකු 
           (ඊ)   ශ්රී ලංකාණ්ඩුව විින් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තමයහිලා සුදුසුකම් ලැබූ මවනත්ස යම් 

තැනැත්සමතකු 
                   යනාදී නිශ්චිත ක්මෂ්ත්රයට වෘත්සතීය සුදුසුකම් ලැබූ යම් තැනැත්සමතකු  මහෝ රජය විින් 

අදාළ     වෘත්සතිය සඳහා සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතකු මලස පිළිගනු ලබන අයකු. 
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උපමල්ඛන  

උපමල්ඛන 
1 වන උපමල්පඛනය (අ) 

 
 

 
 

නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

මයෝජිත් සංවර්ධනය සඳහො මූලික සැලසුම්ප අනුමැතිය ලබොගැනීමම්ප අයුම්පපත්රය 
“සී” ආකෘතිය 

 

............................... මගන් 

....................................... 

.............................. මගින්. 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. 

 

මහත්සමයාමණනි, 

 

................................ නගරමේ ....................... මකාේඨාශමේ ......................... වීදිමේ වරිපනම් අංක 

..................... දරණ ඉඩමම් මගාඩනැගිල්පලක් තැනීම / අනුමබදුම්වලට මබදීම මවනුමවන් මුලික සැලසුම් 

අනුමැතිය මමයින් අමේක්ෂා කරමි./ කරමු. 

 

පහත සඳහන් ලියවිලි පිටපත්ස 01 කින් යුතව නිි පරිදි මා / අප අත්සසන් කරන ලදුව මම් සමඟ ඉදිරිපත්ස කරමි./ 

කරමු. 

01. 1:6000 පරිණාමයට මනාඅඩු අඳින ලද සංවර්ධන ස්ථානය/ ඉඩම හා  යාබද ඉඩම් හා වීදි මපන්නුම් 

කරමින් අඳින ලද මුලික ිතියමක් (ප්රස්ූත සංවර්ධන ස්ථානය යාබදව පිහිටා ඇති අයදුම්කරු සත 

ඉඩම් තිමේ නම්, එය පැහැදිලිව මපන්විය යුතය.) 

 

02. සවිස්තරාත්සමක මතාරතරු ඇමුණුමම් දැක්මේ. 

 

මමම මුලික සැලසුම් අනුමැතිය යටමත්ස කිිම සංවර්ධන කටයුත්සතක් කරමගන යාමට මා මවත/ අපට අයිතියක් 

නැති බව ූර්ණ වශමයන් අවමබෝධ කරමගන ිටිමි./ ිටිමු. 

 

ඉඩම අයිතිකරුමේ කැමැත්සත දක්වන ලිපියක් මමයට අමුණා ඇත. 
 
ඉහත මතාරතරු සත හා නිවැරදි බව මමයින් සහතික කරමි/ කරමු. 

 

දිනය : .............................   ........................................................... 

අයදුම්කරුමේ / අයිතිකරුමේ අත්සසන 

කාර්යාලීය  ප්රමයෝජනය සඳහා : 

අංකය  :  

මගවන ලද මපරසැරි ගාස්තව : 

කුවිතාන්ි අංකය හා දිනය  : 

 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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“සී” ආකෘතියට ඇමුණුම 

(කරුණාකර පැහැදිලි අකුරින් ලිවීම මහෝ යතරුලියනය කරන්න.) 

 

01. ඉල්පලුම්කරුමේ මතාරතරු : 

නම    : ..................................................................... 

ලිපිනය   : ...................................................................... 

දුරකථන අංකය  : ...................................................................... 

02. අ) පවත්සනා සංවර්ධනය පිළිබඳ මතාරතරු : 

සංවර්ධන ස්ථානය  : ...................................................... 

වරිපනම් අංකය  : ...................................................... 

පළාත්ස පාලන ආයතනය : ...................................................... 

ඡන්ද මකාේඨාශය  : ...................................................... 

වීිය   : ...................................................... 

කේටි/ මැනුම් සැලැස්මම් අංකය : ........................................ 

 (ආ) වර්තමාන භාවිතය : 

i. ඉඩම : .................................................................................. 

 ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) ......................................... 

 භාවිතය (වර්තමාන භාවිතය පිළිබඳ සවිස්තර සපයන්න.) 

 ............................................................................................. 

ii. මගාඩනැගිල්පල (අනුමත ස්ථානමේ ඇති එක් එක් මගාඩනැගිල්පල පිළිබඳ විස්තර 

දක්වන්න.) 

 මහල්ප සංඛාව  : ............................... 

 උපරිම උස (මීටර්වලින්): ............................... 

 දළ මගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) : ......................... 

 එක් එක් භාවිතය සඳහා යටවී ඇති මගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) :............ 

 

03. මයෝජිත සංවර්ධනය පිළිබඳ විස්තර : 

 අ) ස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම  

  ස්ථානය මගාඩකර ඉස්සීමට මයෝජිතව ඇත්සමත්ස නම්, එම මගාඩකිරීම්වල මේටම පවත්සනා 

මාවත්ස හා ජලය බැස යන කාණු පිළිබඳ මයෝජනාවලට සම්බන්ධ විස්තර දැක්විය යුතය. 

 

  එවැනි මගාඩකිරීමක් සඳහා (අදාළ වන්මන් නම්) ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම් හා සංවර්ධනය 

කිරීමම් සංස්ථාමේ කැමැත්සත ලබා තිමේදැයි කාරුණිකව සඳහන් කරන්න. 
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 ආ) මයෝජිත සංවර්ධනමේ ස්වභාවය (මර්ඛා සැලැස්මවල්ප සහ මපනුම පිළිබඳ මකටි විස්තරයක් 

සපයන්න.) 

 

04. සංවර්ධන ස්ථානමේ විස්තර  : 

ඉඩමම් ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 

05. පවත්සනා අපරවුහ පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර : 

වීි සහ ප්රමේශ මාර්ග 

ජල සම්පාදනය 

මලාපවහනය 

විදුලිය 

 

06. අ) මයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්සතට අදාළ දළ මගබිම් ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 ආ) මහල්ප සංඛාව සහ මගාඩනැගිලිවල උපරිම උස 

  මගබිම් ප්රමාණමේ අනුපාතය  ියලුම මගාඩනැගිලිවල දළ මගබිම් ප්රමාණය 

       ඉඩමම් වර්ග ප්රමාණය 

  ඉඩම් කැබලි ආවරණය  බිම් මේටමම් මගබිමම් ප්රමාණය x100 

       ඉඩමම් වර්ග ප්රමාණය  

 ඇ) පා මහල (උමං අගය) : 

i. ප්රමාණය 

ii. බිම් ආවරණය 

 ඉ) මගබිම්වල විශාලත්සවය පිළිබඳ විස්තර (වර්ග මීටර්වලින්) : 

  මන්වාික     .......................... 

  ිල්පලර මවළඳාම    .......................... 

  මතාග මවළඳාම    .......................... 

  කාර්යාලය     .......................... 

  ආපනශාලා     .......................... 

  කර්මාන්තශාලා මහෝ වැඩපලවල්ප සඳහා .......................... 

  ගුදම් සඳහා     .......................... 

  මවනත්ස (නිශ්චිතව සඳහන් කරන්න.) .......................... 

  එකතව      .......................... 

 ඊ) වාහන ගාල්පකිරීමට සලසා ඇති ඉඩකඩ : 

  මමෝටර් රථ     ............................. 

  මවනත්ස වාහන (නිශ්චිතව සඳහන් කරන්න.) .............................. 
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07. මගපමල්ප අනුමබදුම පිළිබඳ මතාරතරු  වර්ග මීටර් සම්ූර්ණ ඉඩම් ප්රතිශතය 

 අ) ඉඩම් පරිහරණය 

  මන්වාික 

  වාණිජ 

  කර්මාන්ත 

  ආයතන සඳහා 

  විවෘත/ ප්රමේශ භූමි හා උයන්වත 

  මහා මාර්ග 

  මවනත්ස 

 ආ) ඉඩම් කැබැල්පමල්ප ප්රමාණය හා වර්ග 

 ඇ) මගාඩනැගිලි වර්ග ගණන මයෝජිතව ඇත්සනම් 

 (ඈ) පරිපාලන මපාදු පහසුකම් ඇත්සනම් එය 

 

ඉහත මතාරතරු සත හා නිවැරදි බව මමයින් සහතික කරමි/ කරමු. 

 

 

දිනය : ....................................................   ............................................... 

         අයදුම්කරුමේ අත්සසන   
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2  වන උපමල්ඛනය 

මන්වොසික සඳහො ූ මගොඩනැගිලිවලට ප්රවිශ්ඨය 

 

පදිංචි ඒකක සඳහො වන ප්රමේශ මොර්ග 

ීථිමේ අවම පළල 
(මීටර්) 

ීථිමේ උපරිම 
දිග (මීටර්) 

උපරිම බිම්ප කට්ටි 
සංඛයොව 

බිම්ප කට්ටියක තිබිය හැකි 
උපරිම වොසස්ථොන ඒකක 

3.0 50.0 4 2 

4.5 100.0 8 2 

6.0 - 20 4 

 

 

3  වන උපමල්ඛනය 

මන්වොසික මනොවන මගොඩනැගිලිවලට  ප්රවිශ්ඨය 

මස්වො සලසන ඉඩමම්ප අවම  
විශොලත්වය (වර්ග මීටර්වලින්) 

එක් එක් 
භූමිභොගමේ 

උපරිම 
මගබිම්ප 

අනුපොත්ය 

ීථිමේ අවම පළල 
(මීටර්වලින්) 

ීථිමේ උපරිම 
දිග (මීටර්වලින්) 

එක් බිම් කේටියක මහෝ භූමිභාගයකට 

වැඩි වූද, බිම් කේටි හතරකට අඩුවූද 

ප්රමේශයකට වීිමයන් මස්වා සලසන 

අවස්ථාවකදී 300 (වර්ග මීටර්) 

 

2.0 6.0 75 

එක් බිම් කේටියකට මහෝ භූමිභාගයකට 

වීිමයන් මස්වා සැලමසන 

අවස්ථාවකදී  500 (වර්ග මීටර්) 

 

1.5 6.0 150 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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4 වන උපමල්ඛනය
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5 වන උපමල්ඛනය 

මූලික සැලසුම්ප නිරොකරණ අනුමැතිය ලබොදීම,  සංවර්ධන අවසරපත්ර ලබොගැනීම, ආවරණ 
අනුමැතිය ලබොදීම , අනුකූලත්ො සහතිකය ලබොදීම සඳහො අවම මපරසැරි ගොස්තු  

 සහ අතිමර්ක මගබිම්ප ප්රමොණය සඳහො ූ මස්වො ගොස්තු 

 

සංවර්ධන කොර්යමේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

 
මූලික සැලසුම්ප නිරොකරණ අනුමැතිය 
 

 

1. ඉඩම් අනුමබදුම්  

මපරසැරි ගොස්තු  

බිම්ප කට්ටි ප්රමොණය(වර්ග ප්රමොණය 
අනුව අයත් පන්තිය) 

මුදල 

 ව.මී. 150 – 500  රු. 2,000/- 

 ව.මී. 501 – 1000  රු. 3,000/- 

 ව.මී. 1001 – 5000  රු. 7,500/- 

 ව.මී. 5001 – 10000     රු. 10,000/-  

ව.මී.10001  වැඩි සෑම ව.මී. 1000 කටම රු.1000/- බැගින්  

2. කුඹුරු ඉඩම් සහ පහත්ස බිම් 
සංවර්ධනය (පිරවීම)  

 ව.මී. 250 දක්වා                                            රු. 2500/- 

 ව.මී. 251 – 500 දක්වා                                  රු. 7500/- 

 ව.මී. 501 ට වැඩිවන සෑම ව.මි. 150 කටම    රු. 3000/- බැගින් 

3. මායිම් තාේප / රැඳවුම් බැමි 
ඉදිකිරීම 

 දික් මීටර්  1 කට රු. 10/-  

4. විකාශන කුළුණු / සන්නිමේදන 

කුළුණු ඉදිකිරීම 

 උස මීටර් 5 – 20 දක්වා                              රු. 50,000/-  

 උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 1 ක් සඳහාම  රු. 500/- බැගින්  

 
5. ඉන්ධන පිරවුම්හල්ප / මස්වා ස්ථාන i. දුම් පරීක්ෂා කරන ස්ථාන රු. 25,000/- 

ii. ඉන්ධන පිරවුම්හල්ප  රු. 75,000/- 

iii. වාහන මස්වා ස්ථාන රු. 50,000/ 

iv. වාහන මස්වා ස්ථාන හා දුම් පරීක්ෂාව රු. 75,000/ 

v. ඉන්ධන පිරවුම්හල්ප සහ වාණිජ 
මගාඩනැගිලි 

රු. 150,000/ 

vi. ඉන්ධන පිරවුම්හල්ප, දුම් පරීක්ෂා කරන 
ස්ථාන  සහ  වාණිජ භාවිතයන් 

රු. 175,000/ 

vii. ඉන්ධන පිරවුම්හල්ප, වාහන මස්වා ස්ථාන 
හා වාණිජ 

රු. 200,000/ 

viii. වාහන මස්වා ස්ථාන, ඉන්ධන 
පිරවුම්හල්ප, දුම් පරීක්ෂාව හා වාණිජ 
 

රු. 225,000/ 

6. වාහන විකුණුම් ස්ථාන                                                                           රු. 200,000/- 

7. දැන්වීම් පුවරු a.  මවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 ඉමලක්මරානික් නාමපුවරු  

 (ව.මී. 1 කට) 

 ඉමලක්මරානික් මනාවන (ව.මී. 1 කට) 

 

රු. 5,000/- 

 

රු. 3,000/- 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   118 

 

b. නාම පුවරු (ව.මී. 1 කට) රු. 1,000/- 

c. ආරුක්කු(Gentries)  (ව.මී. 1 කට) රු. 6,000/- 

 
 

සංවර්ධන කොර්යමේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

8.  මකාම්මපෝස්ේ අංගන / කුණු 

රැස්කර තබන තාවකාලික ස්ථාන/ 

කුණු රැස් කරන ස්ථාන  

අක්කරයක් දක්වා රු. 50,000/- 

අක්කරයකට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 10,000/- බැගින් 

9. ජලය ආශිත මගාඩනැගිලි සහ ජලය 

ආශ්රිත සංවර්ධනයන් 

රු. 50,000/- 

10. කළුගල්ප කැඩීම,ඇෙරීම, පස් 

කැීම,පස් මසෝදා වැලි ගැනීම,  

මගාඩවැලි කැීම 

රු. 10,000/- 

11. ඉහත අංක 10 ට අමතරව ිදුකරන 

ඛනිජ සම්පත්ස කැණීම් 

වර්ග කිමලෝමීටර් 1 ක් දක්වා  රු.100,000/- 

වර්ග කිමලෝමීටර් 01 ට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 10,000/- 

බැගින් 

12. පහත සඳහන් සංවර්ධන කාර්යයන්  
(i)  

a. මන්වාික 

b. වාණිජ 

c. මිශ්ර සංවර්ධන 

d. කාර්යාල 

e. බැංකු සහ මූල ආයතන 

f. පාසැල්ප 

g. අධාපන ආයතන 

h.  මරෝහල්ප සහ මසෞඛ ස්ථාන 

i. ආගමික මගාඩනැගිලි 

j.  මහෝටල්ප හා අදාළ සංවර්ධනයන් 

k. සමාජශාලා සහ අමනකුත්ස 
විමනෝදාස්වාද ස්ථාන 

l. කර්මාන්ත 

m.  මස්වා කර්මාන්ත 

n. ගරාේ 

o. සංස්කෘතික ස්ථාන / 
මකෞතකාගාර 

p.  මහෝටල්ප / නවාතැන්පලවල්ප 

q. ළමා සුරැකුම් මධස්ථාන 

r. වාහන නැවතම් මධස්ථාන 

s. අනුමත සැලසුම්වලට අනුකූල 
අමනකුත්ස මගාඩනැගිලි 
 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස පන්තිය) 

 

(ii) අනාථ නිවාස / වැඩිහිටි නිවාස / (වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස පන්තිය) 

වර්ග මීටර් 300 දක්වා  රු. 5,000/- 
ව.මී. 301 – 500          රු.  10,000/- 
ව.මී. 501 – 750          රු.  25,000/- 
ව.මී. 751 – 1000        රු.  50,000/- 
1001 ට වැඩිවන සෑම ව.මී. 100 කටම  රු. 500/- බැගින් 

 
මහෝ 

 

උපරිම මගබිම් අනුපාතය (FAR) අනුව  



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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පුනරුත්සථාපන මධස්ථාන 

 

 

 

 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 2,500/- 

ව.මී. 301 – 500 රු. 5,000/- 
ව.මී. 501 – 750       රු. 10,000/- 

ව.මී. 751 – 1000 රු. 20,000/- 

ව.මී. 1001 ට වැඩිවන සෑම 
වර්ග මීටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 200/-  බැගින් 

 

 

සංවර්ධන කොර්යමේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

13.  අනුමත සැලසුමට අමතරව ිදුකරන 

මවනස් කිරීම් හා එකත කිරීම්  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය 
අනුව අයත් 

පන්තිය) 

මන්වොසික මන්වොසික 
මනොවන 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 2,000/- රු. 5,000/- 

ව.මී. 301 – 500 රු. 3,000/- රු. 10,000/- 

ව.මී. 501 – 1000 රු. 4,000/- රු. 25,000/- 
ව.මී. 1001 ට 
වැඩිවන සෑම වර්ග 
මීටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 500/- 
බැගින් 

රු. 1,000/- 
බැගින් 

 

14.  ඉහතින් සඳහන් මනාවන මවනත්ස 

සංවර්ධනයන් සඳහා 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය අනුව අයත් පන්තිය) 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 5,000/- 

ව.මී. 301 – 500 රු.10,000/- 

ව.මී. 501 – 750  රු. 25,000/- 

ව.මී. 751 – 1000  රු. 50,000/- 
ව.මී. 1001 ට වැඩිවන සෑම වර්ග 
මීටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 500/- 
බැගින්  

15.  රථවාහන ඇගයීම් වාර්තාව (TIA)                                                                       රු. 50,000/- 

16.  මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නැවත 

නිකුත්ස කිරීම 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්නා 

අවස්ථාමේ ලබාගත්ස මුදලින් හරි අඩක්  

17. මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකමේ 

සහතික කරන ලද පිටපත්ස සඳහා 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්නා අවසථ්ාමේ 

ලබාගත්ස මුදලින්  5% ක මුදලක්. 

18. අධිමේගී අනුමැතියන් - දින 07 ක් 

ඇතළත (ියළුම අවශතා හා අදාළ 

අමනකුත්ස ලියකියවිලි සම්ූර්ණ 

කිරීමමන් පසු) 

සාමාන ගාස්තව මමන්  මදගුණයක් 

19. අභියාචනාවන් සඳහා (උප සැලසුම් 

කමිටු / ප්රධාන සැලසුම් කමිටුව මවත 

මයාමු කිරීමට) 

අභියාචනා එකකට වැඩිමයන් ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන්මන් නම්, 

රු. 5,000/- මගවිය යුතය.  
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සංවර්ධන කොර්යමේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

සංවර්ධන අවසරපත්ර නිකුත් කිරීම 
                                                                       (වර්ග ප්රමොණය අනුව අයත් පන්තිය)   මපරසැරි ගොස්තු 

1. ඉඩම් අනුමබදුම් සඳහා ව.මී. 150 – 300 මලාේ 1 ක් සඳහා         රු. 1,000/- 

ව.මී. 301 – 600 මලාේ 1 ක් සඳහා         රු. 750/- 

ව.මී. 601 – 900 මලාේ 1 ක් සඳහා         රු. 500/- 

ව.මී. 900 ට වැඩි මලාේ 1 ක් සඳහා         රු. 250/- 

2. මායිම් තාේප/ රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම දික් මීටර් 1 ක් සඳහා ගාස්තව රු. 20/- 

3. විකාශන කුළුණු / සන්නිමේදන  කුළුණු 

ඉදිකිරීම 

උස මීටර් 5 – 20 අතර   රු. 20,000/- 

උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 01 ක් සඳහාම රු. 100/- 

බැගින් 

4. ඉන්ධන පිරවුම්හල්ප / මස්වා ස්ථාන / දුම් 

පරීක්ෂා කරන ස්ථාන 

ව.මී. 1 කට රු. 50/- 

5.   

i. මවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 

 

 
 

 

 

ii. නාමපුවරු  

iii. ආරුක්කු(Gentries ) 

 

ඉමලක්මරානික් නාම 

පුවරු  

ව.මී. 1 කට  

 

 

 

රු. 2,500/- 

ඉමලක්මරානික් මනාවන 

නාම පුවරු  

රු. 1,500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා  රු. 500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා රු. 1,000/- 

6. මකාම්මපෝස්ේ අංගන / කුණු රැස් කරන 

ස්ථාන/ කුණු රැස් කරන තාවකාලික ස්ථාන 

 

මහක්. 1 දක්වා 

 

රු. 25,000/- 

මහක්. 1 ට වැඩිවන සෑම 

ඉඩම් ප්රමාණයකටම 

රු. 5,000/-බැගින්  

7. ජලය ආශ්රිත මගාඩනැගිලි හා ජලය ආශ්රිත 

සංවර්ධනයන් 

මගබිම් අනුපාතය        

ව.මී. 100 දක්වා 

රු. 20/- 

ව.මී. 101 - 300 රු. 25/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි  රු. 30/- 
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සංවර්ධන කොර්යමේ ස්වභොවය අයකළ යුතු ගොස්තු 

8. පහත ක්රියාකාරකම් 

a. මන්වාික 
b. වාණිජ 
c. මිශ්ර සංවර්ධන 
d. කාර්යාල 
e. බැංකු හා මූලායතන 
f. මරෝහල්ප සහ මසෞඛ මධස්ථාන 
g. ආගමික මගාඩනැගිලි 
h. පාසල්ප 
i. අධාපන ආයතන  
j. මහෝටල්ප සහ අදාළ සංවර්ධනයන් 
k. සමාජශාලා සහ අමනකුත්ස විමනෝදාස්වාද 

ස්ථාන 
l. කර්මාන්ත 
m. ගරාේ 
n. මස්වා කර්මාන්ත 
o. සංස්කෘතික ස්ථාන / මකෞතකාගාර 
p. මහාටල්ප / නවාතැන් 
q. ළමා සුරැකුම් මධස්ථාන 
r. වාහන නැවතම් මධස්ථාන 
s. අනුමත සැලසුම්වලට අනුකූල අමනකුත්ස 

මගාඩනැගිලි 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස පන්තිය) 

9.  අනුමත සැලසුමට අමතරව ිදුකරන 

මවනස් කිරීම් හා එකත කිරීම්  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය 
අනුව අයත් 

පන්තිය) 

මන්වොසික මන්වොසික 
මනොවන 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 4,000/- රු.6,000/- 
ව.මී. 301 – 500 රු. 6,000/- රු. 15,000/- 

ව.මී. 501 – 
1000 

රු. 8,000/- රු. 30,000/- 

ව.මී. 1001 ට 
වැඩිවන සෑම 
වර්ග මීටර් 100 
ක් සඳහා 

රු. 750/- 
බැගින් 

රු. 1,000/- 
බැගින් 

 

10. ඉහතින් සඳහන් මනාවන මවනත්ස 

සංවර්ධනයන් සඳහා  

(වර්ග ප්රමොණය අනුව අයත් පන්තිය) 

ව.මී. 100 දක්වා        -    ව.මී. 1 කට රු. 20/- 

ව.මී. 101 – 300        -   ව.මී. 1 කට රු. 25/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි       -    ව.මී. 1 කට රු. 30/- 

 

11. නිි බලපත්රයක් මනාමැතිව; එක් එක් බිම් මකාටස සඳහා රු. 1000/- ක ගාස්තවක් 

 

 

ව.මී. 100 දක්වා    - ව.මී. 1 කට රු.20/-  

ව.මී. 101 – 300    - ව.මී. 1 කට රු. 25/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි   - ව.මී. 1 කට රු.30/- 
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ඉඩම් අනුමබදුම් කිරීම සඳහා  

12. i නිි සංවර්ධන බලපත්රයකින් මතාරව 
මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම / මකාටස් එකත 
කිරීම / නැවත ඉදිකිරීම 

මන්වොසික වර්ග මීටර්      
1 ක් සඳහො ගොස්තු 

වොණිජ් හො මවනත් ව.මී.       
1 ක් සඳහො ගොස්තු 

 අත්සතිවාරම් වැඩ පමණක් (කයිරු 
මේටම) සම්ූර්ණ කර ඇති විට 

 
රු. 200/- 

 
රු. 500/- 

 
 

සංවර්ධන කොර්යමේ ස්වභොවය    අයකළ යුතු ගොස්තු   

 බිත්සති ඉදිකිරීම වහල මේටම දක්වා (වහල 
රහිතව) ඉදිමකාට ඇති විට  මහෝ කණු මත 
වහල 

රු. 300/- රු. 1,000/- 

 බිත්සති , වහල සහිතව  රු. 400/- රු. 1,500/- 

 සම්ූර්ණ ඉදිකිරීම්  රු. 500/- රු. 2,000/- 

i. මායිම් තාේප / රැඳවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම රු. 400/- රු. 500/- 

ii. විකාශන/ සන්නිමේදන කුළුණු සඳහා උස සෑම මීටර් 5 කට රු. 10,000/- බැගින් 

iii. අනුකූලතා සහතිකය මනාමැතිව පදිංචිවීම / 
භාවිතා කිරීම මහෝ ප්රමයෝජනයට ගැනීම. 
 

එක් දිනකට    ව.මී. 1 කට    -  මන්වාික            
1.00 
                                            මන්වාික මනාවන 
2.00 

අනුකූලත්ො සහතිකය නිකුත් කිරීම 

1. ඉඩම් අනුමබදුම් කිරීම 

 

එක් කැබැල්පලකට රු. 1000/- 

2. මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

වර්ග ප්රමාණය 
අනුව අයත්ස පන්තිය 

ගොස්තුව 

 
ව.මී. 100 දක්වා 

මන්වොසික වොණිජ් 
ව.මී, 1 කට  රු.  5/- රු. 10/- 

ව.මී. 101 – 300 ව.මී, 1 කට  රු. 10/- රු. 15/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි ව.මී, 1 කට  රු. 15/- රු. 20/-  

3. එකත කිරීම් හා මවනස් කිරීම් රු. 1,000/- සහ අමතර මගබිම් සඳහා ඉහත ii  හි 

සඳහන් පරිදි. 

4. දුරකථන සන්නිමේදන කුළුණු මීටර් 5 – 20 අතර රු. 10,000/- හා වැඩිවන මීටර් 1 

ක් සඳහා   රු. 100/- බැගින් 

5. මායිම් තාේප හා රැඳවුම් බැමි  දික් මීටර් 1 කට රු. 100/- බැගින්  

භොවිත්ය මවනස් කිරීම සඳහො මස්වො ගොස්තු අය කිරීම  

1. අඩු ඝනත්සව කලාපමේ භාවිතයන් මවනත්ස 

භාවිතයන් සඳහා මයාදාගන්මන් නම් ව.මී. 1 

කට රු. 750/- බැගින්  

2. අනිකුත්ස කලාපයන්හි අනුමත භාවිතයන් 

මවනත්ස භාවිතයන් සඳහා මයාදාගන්මන් 

නම් ව.මී. 1 කට රු. 500/- බැගින්  
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 පසු විපරම් සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහා 

ගාස්තව රු. 5,000/- 

 පසු විපරම් සහතිකය ලබා මනාගැනීම මත 

අය කරනු ලබන මස්වා ගාස්තව                

රු. 10,000/- 

 

 

සැ.යු. : ඉහත ගාස්තවලට අමතරව ස්ථානීය පරීක්ෂාව සඳහා ප්රවාහන ගාස්ත  වශමයන්   කි.මී. 1 ක දුරක්  සඳහා රු. 
30/- අය කරනු  ලැමේ. නමුත්ස මවළඳපමල්ප  ිදුවන ඉන්ධන මිමල්ප  මවනසක්ම් මත ගාස්ත මවනස් කිරීමම් 
බලය අධිකාරිය සත මේ.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 වන උපමල්ඛනය 

(අ)   කොමරවල අභයන්ත්ර ශුේධ මොනයන් 

කොමරය අවම අවම දිග අවම පළල 
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1 

විශොලත්වය 
(වර්ග 

මීටර්වලින්) 
2 

(මීටර්වලින්) 
 
 
3 

(මීටර්වලින්) 
 
 
4 

(i)  පදිංචිය සඳහා වූ මගාඩනැගිල්පලක 

කාමරය 

 

8.0 - 2.5 

(ii) මුළුතැන්මගය 5.0 

 

- 1.8 

 

(ආ)   නොන කොමර සහ වැසිකිළ අත්ර ශුේධ මොනයන් 

කොමරය 
 
1 

අවම 
විශොලත්වය 
(වර්ග මීටර්) 

2 

අවම දිග 
(මීටර්වලින්) 

3 

අවම පළල 
(මීටර්වලින්) 

4 

නාන කාමරය 1.5 - 0.8 

වැිකිළිය 1.7 - 0.8 

නාන කාමරය සහ වැිකිළිය 

ඒකාබේධව 

2.0 1.7 0.8 

 
 

(ඇ) සනීපොරක්ෂක පහසුකම්ප ිළබඳ ප්රමිතීන් 

භොවිත්ය වර්ග ප්රමොණය 
(වර්ග මීටර්) 

වැසිකිළ මගබිම්ප මුහුණ 
මසෝදන 
මේසම්ප 

ියළු මන්වාික මගාඩනැගිලි ඒකක 150 1 1 
 

කාර්යාල / සාේපු / ආයතන 100 පිරිමි     1 
ගැහැණු 1 

පිරිමි     1 
ගැහැණු 1 

ිනමාශාලා / රථගාල්ප / ශ්රවණාගාර 100 පිරිමි     1 
ගැහැණු 1 

පිරිමි     1 
ගැහැණු 1 

මහෝටල්ප (ආගන්තක නිවාස) 100 පිරිමි     1 
ගැහැණු 1 

පිරිමි     1 
ගැහැණු 1 

මවනත්ස 200 1 1 
 

*   මපෞේගලික අධයොපන ආයත්න / උපකොරක පන්ති / ජ්ොත්යන්ත්ර පොසැල් සඳහො සෑම සිසුන් 50 කටම 
ස්ී / පුරුෂ මලස මවන මවනම එක් ඉඩකඩ බැගින් 

 
 

7  වන උපමල්ඛනය 
(39  නිමයෝගයට අනුකූලව) 

 
ස්වභොවික ආමලෝකය සහ වොත්ොශ්රය සඳහො නිර්බොධිත් කවුළුවලින්  
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ඉඩහල යුතු ප්රමොණයන් 

 
වර්ගය 

 
 
 
 
 
 

I වන තීරය 

1 වන තීරුමේ සඳහන් එක් 
එක් විෂය යටමත් වන මුළු 
වර්ග ප්රමොණමේ මකොටසක් 

මලස (ස්වභොවික 
ආමලෝකය හො වොත්ශ්රය 
සඳහො) නිර්බොධිත් කවුළු 

මගින් ඉඩහල යුතු ප්රමොණය 
II වන තීරය 

කවුළු විවෘත් කළ 
හැකි ඉඩකමඩහි 

ප්රතිශත්ය 
 
 
 
 

III වන තීරය 
 

(1) නාන කාමර සහ වැිකිළි 1/10 100 

(2) වාහන නවතා තබන 
ගරාජය 

1/10 50 

(3) කර්මාන්තශාලා සහ ගුදම් 1/10 50 

(4) මවනත්ස ියළු කාමර 1/7 50 

 

8  වන උපමල්ඛනය 

(39  ඌ (ii)  නිමයෝගයට අනුකූලව) 

 
ත්රේපු 

 

වර්ගය 
 
 
 
1 

ත්රේපුමේ 
පළල 

(මසන්ි 
මීටර්) 

2 

අවම උස 
(මීටර්) 

 
 
3 

පඩියක 
උස 

(මසන්ි 
මීටර්) 

4 

පඩියක 
පළල 

(මසන්ි 
මීටර්) 

5 
(අ)  එක් උඩුමහලක් සඳහා පමණක් 

භාවිතා කරන අභන්තර 

තරේපුවක්  

75 2.0 19.0 22.5 

(ආ) මහජනයා රැස්වන මපාදු 

මගාඩනැගිල්පලක පිහිටි තරේපු  

105 2.1 17.5 22.5 

(ඇ) මවනත්ස ියළු වර්ග 

 

90 2.1 17.5 22.5 

 
 

9  වන උපමල්ඛණය 

(55 “එ” (ii)  වන නිමයෝගයට අනුකූලව) 
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රථවොහන නවත්ො ත්බන මකොටු අත්ර කුළුමංවල පළල 

 

රථවොහන නවත්ො ත්බන 
මකෝණය 

 
 
 
 
1   

එක් දිසොවකට 
පමණක් එක් 

පැත්ත්ක පමණක් 
නැවැත්ීම 

(මීටර්වලින්) 
2    

මදපමසහිම 
නැවැත්ීම 

(මීටර්වලින්) 
 
 
3 

මදදිශොවටම 
ධොවනය 

(මීටර්වලින්) 
 
 
4     

සමාන්තරව 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 ට 3.6 4.2 6.3 

අංශක 45 ට 4.2 4.8 6.3 

අංශක 60 ට 4.8 4.8 6.6 

අංශක 90 ට 6.0 6.3 7.2 

 

     සටහන  :  ඉහත 1, 2, 3 සහ 4 තීරුවල දැක්මවන විස්තර බහලුම් / මලාරි සඳහා අදාළ මනාමේ.   

බහලුම් / මලාරි සඳහා අවශ ඉහත ඉඩකඩ අධිකාරිය විින් කර්මාන්තමේ ස්වභාවය 

සලකා නියම කරනු ලැබිය හැක. 

 

 

මමෝටර්රථ වොහන නවත්ො ත්බන ගොල් මකොටසක මොනයන් 

 

වොහන වර්ගය පළල (මීටර්) දිග (මීටර්) 

(i) සාමාන මමෝටර්රථ 2.4 4.8 

(ii) වාණිජ වාහන (බස් / මලාරි) ඇක්සල්ප මදක 3.6 10.0 

(iii) වාණිජ වාහන  ඇක්සල්ප මදකකට වැඩි 3.6 18.0 

 
 

 

 

 

 

 

10 වන උපමල්ඛනය 

රථවොහන නැවතුම්ප ිළබඳ අවශයත්ොවය 
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භොවිත්ය 

රථවොහන නැවතුම්ප ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

මමෝටර් රථ බස්රථ මලොරි  බහුවිධ 
(කන්මට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 
පොපැදි 

මන්වාික 

මහල්ප නිවාස, පදිංචි ඒකක සහ 
තේටු නිවාස 

ඒකකයක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් හා 
ඒකකයක මගබිම් 
ප්රමාණය ව.මී. 300 
ට වැඩි වන්මන් 
නම්, අමතර 
රථවාහන නැවතම් 
ඉඩකඩක්,   සෑම 
වාහන නැවතම් 
ස්ථාන  10 ට 
අමුත්සතන් සඳහා 
එක් රථවාහන 
නැවතම් ස්ථානයක් 

    

වොණිජ් 

ිල්පලර මවළඳසැල්ප / මග්රාසරි 
හා සමාන භාවිතයන් 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    

සාේපු සංකීර්ණ, සුපිරි 
මවළඳසැල්ප 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 

  

බැංකු සහ පාරිමභෝගික මස්වා ව.මී. 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

- -   

මගාඩනැගිලි ද්රව මවළඳසැල්ප ව.මී. 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 50 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 

  

කාර්යාල භාවිතය ව.මී. 100 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

 -   

නගරබද මහෝටල්ප සංවර්ධනය 
(City  Hotel) 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

බස්නැවතම් 
01 

මස්වා 
ප්රමේශයට 
ආසන්නව 
මලාරි රථ 
නැවතම් 01 

  

තරු පන්ති මහෝටල්ප 
සංවර්ධනය 

කාමර 05 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් සහ 
කේටල්ප 2 කට 1 ක් 

බස්නැවතම් 
02 

මස්වා 
ප්රමේශයට 
ආසන්නව 
මලාරි රථ 
නැවතම් 02 

  

a. උත්සසවශාලා ආසන 05 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    

b. සම්මන්ත්රණශාලා ආසන 05 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    

c. කාර්ය මණ්ඩල සඳහා 
නිවාස 

i. විධායක කාර්ය 
මණ්ඩලය 
 

ii. අමනකුත්ස 

 
 
කාමර 02 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 

    
 
 
 

    ඇඳන් 04 
කට එක් 
ඉඩකඩක් 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 

බස්නාහිර පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   128 

 

 
 

භොවිත්ය 
රථවොහන නැවතුම්ප ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

මමෝටර් රථ බස්රථ මලොරි  බහුවිධ 
(කන්මට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 
පොපැදි 

ආගන්තක නිවාස හා 
ලැගුම්හල්ප 

කාමර 5 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ආපනශාලා / මභෝජනාගාර ව.මී. 10 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 
(මස්වා ප්රමේශය 
හැර) 

   ව.මී. 20 ක් 

සඳහා 

එකක් 

ිනමාහල්ප, රඟහල්ප, ශ්රවණාගාර 
සහ සමාන භාවිතයන් 

ආසන 10 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් මහෝ 
ව.මී. 20 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් යන 
මින් වැඩි එක 
සඳහා මවන් කළ 
යුතය. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

   

ෆැක්ටරි සහ කර්මාන්තශාලා  ව.මී. 300 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එකක් 
 

ව.මී.300 
ක් සඳහා 
එකක් 
 

ගබඩා භාවිතය / ගුදම් ව.මී. 500 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එකක් 

ව.මී. 300 
ක් සඳහා 
එකක් 

මවනත්ස වාණිජ මගාඩනැගිලි ව.මී. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 
 

  

මසෞඛය 

සාත්සත නිවාස සහ මපෞේගලික 
මරෝහල්ප 

ඇඳන් 02 කට 01 
බැගින් මහෝ ව.මී. 
20 කට එක් ඉඩක් 
යන මදකින් වැඩි 
එක. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

ධවද රසායනාගාර සහ 
බාහිර මරෝගී අංශ 

ව.මී. 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

ධවද  උපමේශන මසව්ා 
කාමර (අවම කාමරයක 
ප්රමාණය ව.මී. 08) 

එක් උපමේශන 
මස්වා කාමරයක් 
සඳහා ඉඩකඩ 06 
ක් මහෝ ව.මී. 10 
කට ඉඩකඩ 02 
බැගින් යන මදකින් 
වැඩි එක. 
 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

අධාපන 

විශ්ව විදාල ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 
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භොවිත්ය 

රථවොහන නැවතුම්ප ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන් 

මමෝටර් රථ බස්රථ මලොරි  බහුවිධ 
(කන්මට්ටනර්) 

යතුරුපැදි
/ පොපැදි 

මපෞේගලික පාසල්ප, 
ජාතන්තර පාසල්ප, මපර 
පාසල්ප 

ළමුන් 20 ක් සඳහා 
එක් ඉඩකඩක් මහෝ 
ව.මී. 50 ක් සඳහා 
එක් ඉඩක් යන 
මදකින් වැඩි එක 

    

මපෞේගලික උපකාරක පන්ති 
සහ මවනත්ස අධාපනික 
ආයතන 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

විමේක හා විමනෝද කටයුත  

විමේක හා විමනෝද කටයුත  ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

මවනත්ස භාවිතයන් 

 අධිකාරිය විින් 
තීරණය කරනු 
ලබන මවනත්ස 
ඕනෑම භාවිතයක් 
සඳහා ව.මී. 100 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක්. 

අධිකාරිය විින් 
තීරණය කරනු 
ලබන මවනත්ස 
ඕනෑම 
භාවිතයක 
ස්වභාවය අනුව 
ව.මී. 500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 
 

අධිකාරිය 
විින් 
තීරණය 
කරනු ලබන 
මවනත්ස 
ඕනෑම 
භාවිතයක 
ස්වභාවය 
අනුව ව.මී. 
500 ක් 
සඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 
 

  

 
සටහන; 

 ඉහත්  භොවිත්යන්මගන් දක්වො ඇත්මත් අවම රථවොහන නැවතුම්ප අවශයත්ොවයන් වන අත්ර, මීට අමත්රව 
වැඩිමනත් රථවොහන නැවතුම්ප ස්ථොන සංවර්ධනකරු ලබොමදන්මන් නම්ප,  ඒ සඳහො ප්රමුඛත්ොවය ලබොදිය යුතුය. 
 

 නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිමේ / පළොත් පොලන ආයත්නමේ අනුමැතිය මත් මවන් කරන ලද වොහන නැවතුම්ප 
ස්ථොන මවනත් ආයත්න මවත් කුලී පදනම මත් ලබොදිය හැක.  නමුත් රථවොහන නැවතුම්ප පහසුකම්ප මවනත් 
භොවිත්යක් සඳහො භොවිත් කළ මනොහැක. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ඇමුණුම්ප ලැයිස්තුව 

ඇමුණුම 1 
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1.1. විභවයත්ො විශ්මල්ෂණය  
 
විභවතා විශ්මල්පෂණය මගින් නගරයක සංවර්ධනමේදී උපමයෝගී කර ගත හැකි අවස්ථාවන්, විමශ්ෂීය 

ලක්ෂණයන් සහ ශක්තතාවන් හි වුහාත්සමක සැකිල්පල හදුනා ගත හැක. මමාරටුව මහා නගර සැලසුම 

පිළිමයළ කිරීමම්දීද,  ප්රාරම්භක අධනයන් හා සවිස්තරාත්සමක දත්සත විශ්මල්පෂණයන් තළින් හදුනාගත්ස 

අවස්ථාවන් සහ ශක්තතාවන් හි ස්ථානීය වශමයන් ඇති වැදගත්සකම හදුනා ගැනීම සඳහා පහත විභවතා 

විශ්මල්පෂණය ිදු කරන ලදී. එහිදී නගරමේ ස්වභාවික සම්පත්ස හි වාේතිය, අවකාශීය සංකලන 

විශ්මල්පෂණය (Space Syntax Analysis) සහ විවිධ මයෝජිත වපෘති (ජාතික, ප්රාමේශීය හා   ආයතනික 

මේටමම් වපෘති) යන මිනුම් උපමයෝගී කර ගනිමින් විභාවත විශ්මල්පෂණය ිදු කරන ලදී. 

 

ඒ අනුව ස්වභාවික ජල මුලාශ්ර(මබාල්පමගාඩ ගංගාව, මවරස් ගඟ, ලුනාව කලපුව, මුහුදු තීරය)  මුලික කර 

ගත්ස ජල මපරමුණු සංවර්ධනයක් (waterfront development)  ඇති කිරීමට ඉඩ ප්රස්ථා සැලමසන අයුරින් 

ඇතම් කලාප හදුනා ගන්නා  ලදී. එමගින් මමාරටුව නගරමේ  මේපළ මවළදොම්පකරණමේදී (Real Estate 

Market)සහ  සංචොරක ආකර්ෂණමේ  පුමරෝගමිත්සවයක් ඇති කිරීමට අවස්ථාවක් ඇති කිරීම අමේක්ෂා 

විය.තවද නගරමේ මුලික ආර්ික පසුබිම අධනමයන් හදුනාගත්ස මවළද වටපිටාව වැඩි දියුණු කිරීමට 

හැකි ආකාරමේ (උදා: මමාරටුව ලී කර්මාන්තය) විමශ්ිත කලාප මවන් කිරීමද අරමුණු විය.  

 

හර 
දර්ශකය 

බර 
ත්ැබීම 
ප්රතිශත්ය 

අනු මකොටස අගය මහෝ 
අගයන් පරොස 

ලකුණ 

ස්වභොවික 
සම්පපත්  

45% ගංඟා  /අත ගංඟා  / වැේ - 5 

ජලය රඳවා තබා ගන්න ස්ථාන (වඟුරු බිම්, 
මතත්ස බිම්) 

- 4 

අවකොශීය 
සංකලන  

10% - 0.000- 1.00 1 
- 1.000-2.000 2 

- 2.000-3.000 3 

- 3.000-4.000 4 

- 4.000-5.000 5 
මයෝජිත 
වපෘති 

45% බහුවිධ ප්රවාහන මධස්ථානය 10km 5 

මකාළෙ ක්රමය පාර දිගු කිරීම 1 km 4 

මළ  අපද්රව අපවහන පේධතිය  3.5km 5 
කටුමබේද සුපිරි මවළඳ සංකීර්ණ සහ මිශ්ර 
සංවර්ධන වාපෘතිය 

2.5km 4 

මමාරටුව නගර මධය මිශ්ර සංවර්ධන 
වාපෘතිය 

2.5km 4 

ලුනාව නැවත පදිංචි කීරීම  500m 4 
අන්තර්ජාතික රංගශාලා පරිශ්රය  10km 5 

 

 

 

 

 

 

සිතියම 10.2: මමොරටුව ජ්ල පේධතිය සිතියම 10.1: මමොරටුව මයෝජිත් වයපෘති 
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1.2.සංවර්ධන පීඩන විශ්මල්ෂණය 

 

සිතියම 10.3: මමොරටුව අවකොශීය සංකලනය සිතියම 10.4: මමොරටුව විභවයත්ො විශ්මල්ෂණය  
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සංවර්ධන ීඩන විශ්මල්පෂණය, වර්තමාන සංවර්ධන ීඩනමයහි නැඹුරුතාව අධනමයන් එහි අනාගත 

දිශානතිය පුමරෝකථනය සඳහා උපමයෝගී කර ගනු ලබයි. මමහිදී මමාරටුව නගරය සඳහා භුමි පරිමභෝජන 

රටාව, ප්රමේශන හැකියාව, අවකාශීය සංකලනය සහ ජනගහන ඝණත්සවය යන දර්ශකය විශ්මල්පෂණ 

දර්ශක මලස හදුනා ගනු ලැබීය. 

 

ිදුකරන ලද සංවර්ධන ීඩන විශ්මල්පෂණය තළින් හදුනාගත්ස පරිදි වර්තමාන සංවර්ධන ීඩනය 

සංමක්න්ද්රණය වී ඇත්සමත්ස ගාලු පාර හා කටුමබේද මාර්ග ඔස්මස් මේ.මමමගින් අනාගතමේදීද මර්ඛීය 

සංවර්ධනයක් අමේක්ෂා කළ හැක. තවද පාරිසරික සංමේදිත විශ්මල්පෂණය මගින් හදුනා ගන්න ලද අති 

සංමේදී ප්රමේශ වන මකාරලමවල්පමල්ප ිට එමගාඩ උයන දක්වා තිරයත්ස, ලුනාව කලපුව ආශ්රිත අඟුලාන 

උතර ප්රමේශයටත්ස, මබාල්පමගාඩ ගඟ ආශ්රිතව කටුමබේද ප්රමේශයටත්ස, සංවර්ධන ීඩනය වාේත වීමම් 

ප්රවනතාවක් ඇත. මමවන් මර්ඛිය සංවර්ධන ීඩනය හා සංමේදිතා  ප්රමේශයන්හි පවත්සනා සංවර්ධන 

ීඩනය අනාගතමේදී  යාමනය කිරීමට හැකි වන අයුරින් සමස්ථ කලාපිකරණ  සැකසුම නිර්මාණය විය. 

 

 

හර දර්ශකය බර 
ත්ැබීම 
ප්රතිශත්ය 

අනු මකොටස අගය මහෝ 
අගයන් පරොස 

ලකුණ 

භුමි 
පරිමභෝජ්නය 

60% කර්මාන්ත මන්වාික, ආගමික  
ආයතනික, දැව ආශ්රිත කර්මාන්ත 

- 4 

ගංඟා  /අත ගංඟා  / වැේ/  
ජලය රඳවා තබා ගන්න ස්ථාන (වඟුරු 
බිම්, මතත්ස බිම්) 

- 1 

කුඹු රු, හිස් භුමි, කෘිකාර්මික, රක්ිත - 1 

මවළද  5 
ප්රමේශන 
හැකියොව 

30% A කාණ්ඩමේ මහා මාර්ග/ දුම්රිය මාර්ග - 5 

B කාණ්ඩමේ මාර්ග - 4 

C කාණ්ඩමේ මාර්ග - 2 

ග්රාමීය මාර්ග -  
අවකොශීය 
සංකලනය 

10% - 0.000- 1.00 1 

- 1.000-2.000 2 

- 2.000-3.000 3 

- 3.000-4.000 4 

- 4.000-5.000 5 

ජ්නගහන 
ඝණත්වය 

 - 0.00-0.249 1 

- 0.249-0.499 2 
- 0.499-0.749 3 

- 0.749-0.999 4 

- 0.999-1.249 5 
 

 

 

 

 සිතියම 10.5: මමොරටුව ප්රමේශන හැකියොව සිතියම 10.6: මමොරටුව අවකොශීය සංකලනය 
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1.3.ජිවත් ීමම්ප මයෝගයත්ො විශ්මල්ෂණය  

 

ඉහත විශ්මල්පෂණය ජිවත්ස වීමට උචිත, එනම් ස්වභාවික අපද වලින් මතාර, සමාජීය අපරවූහ පහසුකම් 

සහිත හා ඉහල  ප්රමේශන හැකියාවන්මගන් යුක්ත වන ප්රමේශ හදුනා ගැනීම සඳහා ිදු කරන ලදී. 

එමහයින් මමාරටුව නගරමයහි  ජිවත්ස වීමම් මයෝගතා විශ්මල්පෂණය සඳහා අවකාශීය සංකලනය, භුමි 

පරිමභෝජන රටාව, පොරිසරික සංමේදිත්ොව,  සමාජීය අපරවූහ පහසුකම් ත ප්රමේශන හැකියොව යන 

විශ්මල්පෂණ දර්ශක මයාදා ගන්නා ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිතියම 10.9: මමොරටුව සංවර්ධන පීඩනය 
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හර දර්ශකය බර ත්ැබීම 
ප්රතිශත්ය 

අනු මකොටස අගය මහෝ 
අගයන් පරොස 

ලකුණ 

භුමි 
පරිමභෝජ්නය 

20% මවළද, මන්වාික - 5 

ආගමික, ආයතනික  4 
කර්මාන්ත, දැව ආශ්රිත කර්මාන්ත - 1 

හිස් භුමි  5 

කුඹු රු, , කෘිකාර්මික, රක්ිත - 1 
ප්රමේශන 
හැකියොව 

25% A කාණ්ඩමේ මහා මාර්ග/ දුම්රිය මාර්ග - 5 

B කාණ්ඩමේ මාර්ග - 4 

C කාණ්ඩමේ මාර්ග - 2 

ග්රාමීය මාර්ග   

අවකොශීය 
සංකලනය 

10% - 0.000- 1.00 1 

- 1.000-2.000 2 

- 2.000-3.000 3 

- 3.000-4.000 4 
- 4.000-5.000 5 

පොරිසරික 
සංමේදිත්ොව 

15% ගංඟා  /අත ගංඟා  / වැේ/   1 

ජලය රඳවා තබා ගන්න ස්ථාන (වඟුරු 
බිම්, මතත්ස බිම්) 

 1 

කුඹු රු, කෘිකාර්මික, රක්ිත  1 

බෑවුම 0.000- 0.168 1 
- 0.168-0.485 3 

- 0.485- 0.849 5 

 0.849 - 1.287 4 
 1.287 - 2.379 3 

සමාජීය 
අපරවූහ 
පහසුකම් 

30% මරෝහල්ප, ධවද මධස්ථාන  
පාසල්ප  
දුම්රිය මපාළවල්ප, බස් නැවතම් මපාළවල්ප 
ආගමික සථ්ාන 

0m-500m 5 

500m-1000m 4 

1000m-1500m 3 
1500m-2000m 2 

2000m< 1 
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සිතියම 10.10: මමොරටුව භුමි පරිමභෝජ්නය සිතියම 10.11: මමොරටුව ප්රමේශන හැකියොව 

ිතියම xxx: මමාරටුව අවකාශීය සංකලනය ිතියම xxx: මමාරටුව පාරිසරික සංමේදිතාව   
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1.4 . පොරිසරික සංමේදිත්ො  විශ්මල්ෂණය 

 

පාරිසරික සංමේදිතා  විශ්මල්පෂණය මගින් නගරයක සංවර්ධනමේදී සංරක්ෂණය කල යුත ප්රමේශ, 

විමශ්ිත පරිසර පේධතීන්, විමශ්ිත ජීවින් හා පාංශු සාධක යන අන්ගයන්මේ වාේතිය හා සංවර්ධන 

කටයුත මගින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම නිරුපනය මකමර්. ඒ අනුව එම  ප්රමේශ සංරක්ෂණය කිරීමම්දී  

අවසර දීම සඳහා උච්ත භාවිතාවන් හදුනා මගන, ඒවා  ප්රවර්ධනය කිරීමට හැකි වන අයුරින් ඇතැම් 

කලාපිකරණ මයෝජනා විය. මමහිදී මමාරටුව නගරය සඳහා විශ්මල්පෂණ දර්ශක මලස හදුනා ගනු  ලැුමේ 

ජල පේධතිය, ශාක වැස්ම හා සමමෝච්ච මර්ඛා වාේතිය යන්නය. 

හර දර්ශකය බර 
ත්ැබීම 
ප්රතිශත්ය 

අනු මකොටස අගය මහෝ 
අගයන් පරොස 

ලකුණ 

ජ්ල පේධතිය 60% ගංඟා  /අත ගංඟා  / වැේ/  - 5 
ජලය රඳවා තබා ගන්න ස්ථාන (වඟුරු 
බිම්, මතත්ස බිම්) 

- 4 

ජලමයන් යට වන ප්රමේශ - 5 
ශොක වැස්ම 30% කුඹු රු - 5 

වැවිලි ප්රමේශ( මත්ස,මපාල්ප, රබර්) - 4 

මගවත - 2 

බෑවුම 10% - 0.000- 0.168 1 

සිතියම 10.12: මමොරටුව අවකොශීය සංකලනය සිතියම 10.13: මමොරටුව පොරිසරික සංමේදිත්ොව   



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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- 0.168-0.485 2 
- 0.485- 0.849 3 

- 0.849 - 
1.287 

4 

- 1.287 - 
2.379 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිතියම 10.14: මමොරටුව භූ විෂමත්ොවය සිතියම 10.15: මමොරටුව ජ්ල පේධතිය 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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2.1.ජ්නගහන පුමරෝකථනය  

ඉහතින් දක්වන ලද විශ්මල්පෂණයන් තලින් හඳුනා ගත්ස පරිදි සැලසුම් සීමාමවහි එක් එක් ප්රමේශ 

අනාගතමේදී සංවර්ධනය කල හැකි තීව්රතාවයට අනුකුලව නාගරික ආකෘතිය (urban form)  සකසා 

ගැනීමට හැකියාව ලැමබන අයුරින් ජනගහන පුමරෝකථනය ිදු කරන ලදී. එහිදී මන්වාික ජනගහනය 

හා මගී ජනගහනය මවන් මවන් වශමයන් පුමරෝකථනය කරනු ලැබිය. 

 

 

2.2. මන්වොසික ජ්නගහන පුමරෝකථනය 

2001 හා 2012 යන වර්ෂ වලදී ජන හා සංඛාමල්පඛන මදපාර්තමම්න්තව මඟින් ිදු කරන ලද ජන 

සංඝණනමයහි දත්සත වලට අනුව මමාරටුව සැලසුම් ප්රමේශමයහි 2001 වර්ෂමේදී ක මන්වාික 

ජනගහනයක්ද 2012 වර්ෂමේදී ක මන්වාික ජනගහනයක්ද හඳුනා මගන ඇත. ඒ අනුව මමාරටුව මහා 

නගර සභා සැලසුම් ප්රමේශය තල ස්වභාවික ජනගහන වර්ධන මේගය මේ. මමයින් ගම වනුමේ මමාරටුව 

ප්රමේශමේ ජිවත්ස වන ජනගහනය මවනත්ස ප්රමේශ කරා සංක්රමණය වන බවය.එමස ්වුවමහාත්ස 2030 වර්ෂය 

වන විට මමාරටුව මන්වාික ජනගහනය දක්වා අඩු විය හැක.එම ජනගහනය මයෝජිත දැක්ම සාක්ෂාත්ස 

කර ගැනීම සඳහා  ප්රමාණවත්ස මනාවන බව හඳුනා ගත්ස  මහයින් එක් එක් ග්රාම නිලධාරී මකාේටශ වල  

සිතියම 10.16: මමොරටුව ශොක වැස්ම සිතියම 10.17: මමොරටුව පොරිසරික සංමේදිත්ොව   



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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ස්වභාවික වර්ධන මේගයන් ආශ්රමයන්,  ජනගහන වර්ධනය සඳහා ඇති ශාඛතා ආකාර තනකින් 

පුමරෝකථනය කරන ලදී. එම ජනගහන පුමරෝකථන ශාකතාවයන්ට අදාලව 2018 හා 2030 වර්ෂ වලදී 

සමස්ත මන්වාික ජනගහන දත්සත පහතින් දක්වා ඇත. 

 

සංවර්ධන කලොපය  

මන්වොසික ජ්නගහනය  

2018 2030 

අධි ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය. 20455 21792 

අඩු ඝනත්සව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය. 7540 40742 

අධි ඝනත්සව හරිත මන්වාික කලාපය. 34031 8378 

අඩු ඝනත්සව  මන්වාික කලාපය. 37505 36530 

දැව ආශ්රිත නිෂප්ාදන ප්රවර්ධන  කලාපය 17615 19496 

මබාල්පමගාඩ ජලාභිමුඛ සංවර්ධන කලාපය  21471 23621 

මුළු ජනගහනය  138616 150559 

 

2.3. මගී ජ්නගහනය පුමරෝකථනය  

මගී ජනගහනය පුමරෝකථනය සඳහා ේවිතික මුලාශ්රයන්හි අධයන දත්සත (උදා: ComTrans අධයන 

වාර්තාව),  හා මයෝජිත කලාපිකරණ සැලැස්මට අනුව සමස්ත භුමි පරිහරණ සැකැස්ම සකස්විය යුත 

ආකාරයත්ස, එහිදී  කලාප වශමයන් වන ප්රමුඛ භාවිතාවත්ස සැලකිල්පලට ගනිමින් නගරය කරා ආකර්ෂණය 

විය හැකි මගී ජනගහනය පුමරෝකථනය කරන ලදී. ඒ අනුව කලාප වශමයන් පහත පරිදි මගී ජනගහනය 

පහත පරිදි මේ. 

 

තවදුරටත්ස ඉහත ිදු කරන ලද ජනගහන පුමරෝකථන දත්සතයන්ට අනුව එක් එක් ග්රාම නිලධාරී 

මකාේටාශයන්ට අදාලව ජනගහන වාේතිය හා ජනගහන ඝනත්සව, පහත ිතියම්හි දක්වා ඇත. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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සිතියම 7.2.3:ග්රොම නිලධොරී මකොට්ටටොශහි ජ්නගහන වයොේතිය  සිතියම 7.2.4:ග්රොම නිලධොරී මකොට්ටටොශහි 

 
ඇමුණුම - 2 

 
සුුසුකම්පලත් ත්ැනැත්ත්ො 

සුදුසුකම් තැනැත්සතන් සහතික කර ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සැලසුම් එහි නිරවදතාවය, සම්මත ප්රමිතීන්ට 

අදාළ  බවට සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සැලසුම් හා මගාඩනැගිලි  නිමයෝගවලට  අනුකූල බවට 

සහතික කර එහි වගකීම ගතයුතය.  සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතාමේ ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ සංවිධාන 

වාර්ිකව සාමාජික නාමමල්පඛනයක්  පවත්සවාමගන යායුත අතර, එහි පිටපතක් වාර්ිකව නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය මවත ඉදිරිපත්ස කළ යුතය. 

 

 I  වන තීරය 
සංවර්ධන 

කටයුත්මත් 
ස්වභොවය 

II වන තීරය 
ඉඩමම්ප මහෝ 

මගොඩනැගිල්මලහි 
ප්රමොණය (අදොළ 
අවස්ථොවලදී) 

III වන තීරය 
සුුසුකම්පලත් ත්ැන්ත්කුමේ 

අනුමැතිය අවශය වන විමශ්ෂ 
කොර්යය 

IV වන තීරය 
සුුසුකම්ප ත්ැනැත්ත්ො සඳහො 

අවශය සුුසුකම්ප/පදවිය 

1  ඉඩම තල සංවර්ධන 

කටයුත්සත සඳහා 

මගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇතළත්ස 

මහක්ටයාර්        

0.5 ඉක්මවීම 

පරිශ්ර ප්රදර්ශන සැලැස්ම නගර නිර්මාණ 

ශිල්පීන්මේ ආයතනමේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකමයකු 

සැලසුම් නිමයෝගවලට නගර නිර්මාණ 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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මනාවන්මන් නම් අනුකූල බව ශිල්පීන්මේ ආයතනමේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකමයකු 

උප මබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත්ස මිනින්මදෝරු සහ 

තලමිතිකරු 

2  ඉඩම තල සංවර්ධන 

කටයුත්සත සඳහා 

මගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇතළත්ස 

මනාවන්මන් නම් 

මහක්ටයාර්        

0.5 ට අඩු 

පරිශ්ර ප්රදර්ශන සැලැස්ම හා 

උප අනුමබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත්ස මිනින්මදෝරු සහ 

තලමිතිකරු 

සැලසුම් නිමයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්පීන්මේ ආයතනමේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකමයකු  

(නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින් අවශ 

අවස්ථාවලදී අයදුම්කරු 

දැනුවත්ස කරනු ලබයි) 

3  සංවර්ධන කටයුත්සත 

සඳහා ඉංජිමන්රු 

වැඩ ඇතළත්ස 

වන්මන් නම් (මාර්ග, 

මබෝක්කු, කාණු 

ඉදිකිරීම්) 

 බලපත්රමේ නිශ්චිතව දක්වා 

ඇති කරුණුවලට එකඟව 

ඉංජිමන්රු වැඩ ිදුකර ඇති 

බවට ප්රකාශ කරන සහතික 

පත්රයක් 

වරලත්ස ිවිල්ප ඉංජිමන්රු 

4  සංවර්ධන කටයුත්සත 

සඳහා ඉඩමක් 

අනුමබදීමක් මහෝ 

ඒකාබේධ කිරීමක් 

ඇතළත්ස වන්මන් 

නම් 

මහක්ටයාර් 0.5 

ඉක්මවීම 

මිනින්මදෝරු සැලැස්ම නගර 

සැලසුම් අවශතාවලට 

අනුකූල බවට ප්රකාශ කරනු 

ලබන සහතික පත්රයක් 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්පීන්මේ ආයතනමේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකමයකු  

 

 
 

 I  වන තීරය 
සංවර්ධන 

කටයුත්මත් 
ස්වභොවය 

II වන තීරය 
ඉඩමම්ප මහෝ 

මගොඩනැගිල්මලහි 
ප්රමොණය (අදොළ 
අවස්ථොවලදී) 

III වන තීරය 
සුුසුකම්පලත් ත්ැන්ත්කුමේ 

අනුමැතිය අවශය වන විමශ්ෂ 
කොර්යය 

IV වන තීරය 
සුුසුකම්ප ත්ැනැත්ත්ො 

සඳහො අවශය 
සුුසුකම්ප/පදවිය 

5  සංවර්ධන 

කටයුත්සත 

මගාඩනැගිල්පලක් 

සඳහා වනවිට 

වර්ග මීටර් 600 

ඉක්මවීම හා 

මගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 15 ඉක්මවීම 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත සැලැස්මට 

අනුකූලව ිදුකර ඇති බවට සහ 

ඔහුමේ අීක්ෂණය යටමත්ස 

අවසරය ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ 

කරන සහතික පත්රයක්) 

 

වරලත්ස වාස්ත 

විදාඥයකු මහෝ වාස්ත 

විදාඥ මණ්ඩලමේ 

ලියාපදිංචි යම් වාස්ත 

විදාඥයකු 

වර්ග මීටර් 600 

දක්වා මගාඩනැගිලි 

උස මීටර් 15 දක්වා 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත සැලැස්මට 

අනුකූලව ිදුකර ඇති බවට සහ 

ඔහුමේ අීක්ෂණය යටමත්ස 

වරලත්ස වාස්ත 

විදාඥයකු මහෝ වාස්ත 

විදාඥයින් ලියාපදිංචි  

කිරීමම් මණ්ඩලමේ 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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අවසරය ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ 

කරන සහතික පත්රයක්) 
 

 

ලියාපදිංචි වාස්ත විදා 

ආවසරික සහතිකලාභී 

  වර්ග මීටර් 400 

දක්වා හා 

මගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 12 දක්වා 

1. ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැස්මට අනුකූලව ිදුකර 

ඇති බවට සහ ඔහුමේ 

අීක්ෂණය යටමත්ස අවසරය 

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ කරන 

සහතික පත්රයක්) 
 

 
 

 

රජමේ මහෝ පුේගලික 

ආයතනයක වර්ෂ 

හතරක(4) පළපුරුේදක් 

ඇති ගෘහ නිර්මාණ 

සැලසුම් ශිල්පපිමයකු 

මහෝ ජාතික වෘත්සතීය 

නිපුණතා  5  මේටමම් 

සැලසුම් තාක්ෂණ 

ශිල්පී (මගාඩනැගිලි) 

   2. නිර්මාණ ගණනය කිරීම් සමඟ 

වුහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(අත්සතිවාරම සහ මගාඩනැගිලි 

අනුමත සැලැස්මට අනුකූල 

බවට සහ මගාඩනැගිල්පල 

වුහාත්සමක මලස ආරක්ිත 

බවට ප්රකාශ කරන සහතික 

පත්රයක්) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිමන්රු 

ආයතනමේ වරලත්ස 

ිවිල්ප ඉංජිමන්රු මහෝ 

වරලත්ස වුහාත්සමක 

ඉංජිමන්රු 
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 I  වන තීරය 
සංවර්ධන 

කටයුත්මත් 
ස්වභොවය 

II වන තීරය 
ඉඩමම්ප මහෝ 

මගොඩනැගිල්මලහි 
ප්රමොණය (අදොළ 
අවස්ථොවලදී) 

III වන තීරය 
සුුසුකම්පලත් ත්ැන්ත්කුමේ 

අනුමැතිය අවශය වන විමශ්ෂ 
කොර්යය 

IV වන තීරය 
සුුසුකම්ප ත්ැනැත්ත්ො 

සඳහො අවශය 
සුුසුකම්ප/පදවිය 

   3. මස්වා සැලසුම් (විදුලිබලය 

සැපයීම, ජල සැපයුම, 

මළාපවහන, කාණු සහ වැි 

ජලය පාලනය කිරීම, ගිනි 

ආරක්ෂණය හා සම්බන්ධ 

සැලසුම් ඇතළත්ස මේ.) ඉල්පලුම් 

කරන අවස්ථාමේ අධිකාරිය 

විින් නියම කරනු 

ලැුවමහාත්ස පමණක් කරුණු 

සැපයිය යුතය. 

 

සපයන ලද මස්වාවට  

අදාළ පහත දක්වනු 

ලබන 

තැනැත්සතන්මගන් 

අදාළ වන ශ්රී ලංකා 

ඉංජිමන්රු ආයතනමේ 

ඉංජිමන්රුවරයා ; 

 වරලත්ස විදුලි 

ඉංජිමන්රු, වරලත්ස 

ිවිල්ප ඉංජිමන්රු, 

වරලත්ස 

වුහාත්සමක 

ඉංජිමන්රු, වරලත්ස 

මගාඩනැගිලි මස්වා 

ඉංජිමන්රු, වරලත්ස 

යාන්ත්රික 

ඉංජිමන්රු 

 

   4. වායු සමීකරණ මහෝ යාන්ත්රික 

වාතාශ්රය පිළිබඳ 

විස්තරාත්සමක සැලැස්ම 

(සවිකිරීම, දීර්ඝ කිරීම මහෝ 

මවනස් කිරීම සඳහා) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිමන්රු 

ආයතනමේ වරලත්ස 

යාන්ත්රික ඉංජිමන්රු, 

වරලත්ස විදුලි ඉංජිමන්රු 
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ඇමුණුම්ප අංක 03 
 

රථවොහන නත්ර කිරීම හො රථවොහන පොලනය 

රථවොහන ගමනොගමන බලපෑම්ප ත්ක්මසර්ු කිරීමම්ප වොර්ත්ොවට අදොළ විස්ත්ර 

 
 
1. (අ) අවශ වන්මන් නම්, අධිකාරිය  විින් සැලසුම් කමිටුව මගින් නියම කරන ලද වාහන නතර 

කිරීමම් හා වාහන ගමනාගමන පාලන වැඩපිළිමවල අනුමත කිරීම සඳහා අධයනය මකාට 

නිර්මේශ කරනු පිණිස සෑම නිශ්චිත සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහාම රථවාහන ගමනාගමන 

පාලන කමිටුවක් පත්ස කළයුතය. 

 
 (ආ) සංවර්ධකයා නැතමහාත්ස ප්රවර්ධකයා විින් සංවර්ධන වාපෘතියට මහෝ ඉන් පිටතට වන ගමන් 

ප්රිේධ මාර්ග ජාලයට සහ ප්රිේධ ප්රවාහන  පහසුවට බලපාන්මන් මකමස්ද යන්න පිළිබඳව 

සම්ූර්ණ හා සවිස්තරාත්සමක තක්මස්රුවක් සැපයිය යුතය. 

 
 (ඇ) රථවාහන ගමනාගමන බලපෑම් තක්මස්රුකරුට (ර.බ.ත) එකී බලපෑම පිළිබඳ අපක්ෂපාතී 

විස්තරයක් වියයුත අතර, එමගින් මයෝජිත සංවර්ධනමේ සාධනීය හා නිමෂ්ධනීය අංශ රථවාහන 

ගමනාගමන සැලසුම්කරණය ප්රකාර සංක්ිේතව සඳහන් කළයුතය. 

 
2. (i) රථවාහන ගමනාගමන කමිටුව 

 
  (අ) රථවාහන ඉංජිමන්රු ශිල්පපය මහෝ ප්රවාහන සැලසුම්කරණය පිළිබඳ සුදුසුකම්ලත්ස 

පුේගලයකු 

 
  (ආ) නාගරික / නගර සැලසුම්කරණය පිළිබඳ සුදුසුකම්ලත්ස පුේගලයකු 

 
  (ඇ) මජෂ්ඨ මපාලිස් නිලධාරියකු (සහකාර මපාලිස් අධිකාරිවරමයකුමේ තත්සවයට මනාඅඩු) 

 
  (ඈ) පළාත්ස අධිකාරිමේ ප්රධාන සැලසුම් නිලධාරී සහ / මහෝ පළාත්ස අධිකාරිමේ ප්රධාන 

ඉංජිමන්රු යන ක්මෂ්ත්රයන්හි සුදුසුකම්ලත්ස තැනැත්සතන් තිමදමනකුට මනාඅඩු සංඛාවක 

හා ඝනූර්ණමයන් ක්රියාකළ යුතය. 

  

3. (i) සංවර්ධන කාර්යයක් කරමගන යාම සඳහා අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමම් පරමාර්ථමයන් 

අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක් මගින්ම මගාඩනැගිලි තැනුම්මපාල 

තළම මහෝ අධිකාරියට පිළිගත හැකි ස්ථානයක අවශ වාහන නතර කිරීමම් ඉඩකඩ සංඛාව 

මමම 2 වන උපමල්පඛණමේ  නිමයෝගයට අනුකූලව විය යුතය. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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 (ii) ඉහත  (i) හි සඳහන් පරිදි වාහන නතර කිරීමම් ඉඩකඩ සැපයීම ප්රාමයෝගික මනාවන 

අවස්ථාවලදී සැලසුම්කරණ කමිටුව තීරණය කරන පරිදි මමහි 5 වන උපමල්පඛණමේ සඳහන් 

ආකාරමයන් මස්වා ගාස්ත අය කළයුතය. 

 
 (iii) වාහන නතර කිරීමම් සමස්ථ සංඛාව 10 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධන කාර්යයකදීම ඉහත සඳහන් 

අවශතාමවන් ½  කට සමානව යතරුපැදි හා පාපැදි නතර කිරීමම් ඉඩකඩද සැපයිය යුතය. 

 
 (iv) එක් එක් වර්ගය සඳහා වන වාහන නතර කිරීමම් කුටිවල අවම සැලසුම් මානයන් මමමස්ය. 

 

වොහන වර්ගය මඩුමේ පළල 
(මීටර්) 

මකෝණිකව 
නත්ර කිරීම 

මහෝ 
සමොන්ත්රව 
නත්ර කිරීම 

මඩුමේ දිග 
(මීටර්) 

මකෝණිකව 
නත්ර 
කිරීම 

මඩුමේ දිග 
(මීටර්) 

සමොන්ත්රව 
නත්ර කිරීම 

සම්මත මමෝටර් කාර් 

සමානකයන් 

2.4 4.8 5.5 

ේවී මහෝ ත්රී මරෝද රථ 2.1 2.4 2.5 

පාපැදි 0.6 2.25 2.25 

වාණිජ (ේවී අකර) 3.6 10.0 12.0 

වාණිජ (බහු අකර) 3.6 18.0 20.0 

 

 (v) පරතර ඉඩකඩවල අවම පළල පහත සඳහන් අවශතාවයන්ට අනුකූල විය යුතය. 

 
වොහන මකෝණිකව නත්ර 

කිරීමම්ප අංශකය 
ත්නි දිසො වොහන 
ගමනොගමනය 

ත්නි පැති 
නැවතුම්ප සීමොව 

(මීටර්) 

ත්නි දිසො 
වොහන 

ගමනොගමනය 
මදපැති 

නැවතුම්ප සීමොව 
(මීටර්) 

මදපැති වොහන 
ගමනොගමනය 

(මීටර්) 

අංශක 00 සමාන්තර 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 මකෝණික 3.6 4.2 6.0 

අංශක 45 මකෝණික 4.2 4.8 6.2 

අංශක 60 මකෝණික 4.8 4.8 6.6 

අංශක 90 මකෝණික 6.0 6.4 7.2 

 

 (vi) ගෘහසථ් වාහන නතර කිරීමම් මපමදසකට ඇති ප්රමේශමේ පළල ඇතළුවීමම් හා පිටවීමම් මාර්ග 

මවන මවනම සපයා ඇත්සනම්, ියළු පියමං සහ මවනත්ස අවහිරතා අතහැර මීටර් 3 කට මනාඅඩු 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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විය යුතය.  එමහත්ස ඇතල්පවීමම් හා පිටවීමම් මාර්ග එකටම සපයනු ලැබ මධ බාධාවකින් 

මතාරනම්, එම පළල මීටර් 5.5 කට අඩු මනාවිය යුතය.  වාපාරික වාහන නතර කිරීමම් 

ප්රමේශමේ පළල පිළිමවලින් මීටර් 4.5 හා 6.0 විය යුතය. 

 
 (vii) වාහන නතර කිරීමම් ප්රමේශ තනකට වැඩි සංඛාවක් සැපයිය යුත මගාඩනැගිලිවල ියළුම 

වර්ගමේ වාහන ආපසු හැරවීමට හැකි පහසුකම් පරිශ්රය තළ සපයා තිබිය යුතය.  වීදියකින් 

තැනුම්පළට මහෝ තැනුම්පළින් වීදියකට පසුපසට පැදවීමට ඉඩමදනු මනාලැමේ.   

 
 
 (viii) මීටර් 10 කට අඩු මාර්ග මුහුණතක් ඇති මීටර් 40 කට අඩු ගැඹුරක් සහිත මගාඩනැගිලි 

ස්ථානයන්හි වාහන නතර කිරීමම් ප්රමේශයට ඇති ධාවන මාර්ගමේ පළල පහත සඳහන් 

කරුණුවලට යටත්සව මීටර් 3 කට අඩු කළ හැකිය. 

 

 (අ) එබඳු ධාවන මාර්ගය දිමේ අධිකාරියට පිළිගත හැකි මලස හා අවශ ප්රමාණයට වාහන 

මාරුවීමට ඉඩකඩ සැපයීම. 

 

 (ආ) එබඳු සංවර්ධනයක වාහන නතර කිරීමම් ඉඩකඩ අවශතාවය 10 කට මනාඉක්මවිය 

යුතය. 

 
 (ix) යම් වාහන නතර කිරීමම් ප්රමේශයකට ඇති ඇතල්පවීමම් මහෝ පිටවීමම් විවරස්ථානයක් හරහා 

යම් පැති පියමගක් විහිමදන්මන් නම්, ආබාධිත තැනැත්සතන් පිළිබඳව විමශ්ෂ සැලකිල්පලක් 

දක්වමින් පදිකයන්ට ගමන් කිරීම සඳහා ඉවුරු කැටිවලට මහෝ පැති පියමමගහි යම් මකාටසකට 

සංවර්ධකයන්මේ වියදමින් යම් මවනස් කිරීම් අධිකාරිය විින් නිශ්චිත මකාට දැක්විය යුතය.  

මමම මගී මාරු සමාන එවැනි විවරස්ථාන හරහාද පවත්සවාමගන යන මලසටද අධිකාරිය විින් 

විමශ්ෂමයන් නියම කළ හැකිය. 

 
 (x) වීදියකට ඇතල්පවීමම්දී, ඉන් පිටවීමම්දී පහත සඳහන් වගුමවහි නිශ්චිතව සඳහන් ප්රමාණය 

ඇතළත හා පිටත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සැපයිය යුතය. 

 
 මගී 

ප්රවොහන 
කොරකය 

ේී අකර 
වොණිජ් 
වොහන 

බහු අකර 
වොණිජ් 
වොහන 

ඇතළත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය 

(මීටර්) 

7.3 12.8 13.8 

පිටත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය (මීටර්) 4.7 8.7 6.9 

 
 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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 (xi) ඉහත සඳහන් පරිදි අවම හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා සැපයිය 

මනාහැකි බව සතටුදායක අන්දමින් අධිකාරිය මවත ඔේපු කළ හැකි අවස්ථාවක පළල මීටර් 3 

කට මනාඅඩු පළලකින් යුත්ස අතිමර්ක සම්බන්ධතා පටුමගක් එබඳු ඇතල්පවීමම්  / සහ / මහෝ 

පිටවීමම්  මාර්ගයට ආබේධ කර සැපයිය යුතය.  එබඳු පටු මාර්ග සැලසුම් කළයුත්සමත්ස වීියට 

ඇතිවන බලපෑම් අවම කරමින් නිදහස් වාහන ගමනාගමනය සහතික වන පරිදිමේ.  මමය 

අධිකාරිමේ සැලසුම්කරණ කමිටුව විින් අනුමත කළ යුතය. 

 
 (xii) බෑවුම් මං සඳහා බෑවුම්වල උපරිම ඇලකරය 1:8 ට වඩා වැඩි මනාවිය යුතය.  බෑවුම් මං ඇති 

අවස්ථාවලදී ඉඩම් කේටිමේ මායිමත්ස  බෑවුමත්ස අතර මීටර් 6.0 කට මනාඅඩු දිගකින් යුත්ස 

සමතලා ඉඩක් සැපයිය යුතය. 

 
 (xiii) ඇතළුවීම සහ පිටවීම මවන මවනම සපයා ඇත්සනම්, පියමං ියල්පල සහ මවනත්ස අවහිරතා 

අත්සහැරි කළ බෑවුම් මංවල පළල මීටර් 3.0 කට මනාඅඩු විය යුතයි.  එමහත්ස ඇතළුවීම සහ 

පිටවීම එකටම සපයනු ලබන්මන් නම් මමම උපමල්පඛණමේ (vi) හි සඳහන් අවස්ථාවලදී මිස 

මධවර්ති විභජකයකින් මතාර නම්, එය මීටර් 6 ක් විය යුතය. 

 
 (xiv) මීටර් 2.1 ක අවම උසක් බෑවුම් මංවල හා බහු මහල්ප රථවාහන නැවතම් ස්ථානවල තිබිය යුතය. 

 
 (xv) මාර්ග බාධක ආරක්ෂක කුටි සහ වාහන නතර කිරීම පාලනය කිරීමම් උපක්රම හා 

ආමරෝහකයන් වැනිදෑ පාර අේදර ිට එබඳු බාධක දක්වා අවම වශමයන් මීටර් 6 ක පරතර තළ 

මනාපිහිටිය යුතය.  වාහන නතර කිරීමම් එක් එක් මඩු 25 ක් මහෝ ඒවායින් මකාටසක් සඳහා 

සමසථ් පරතර දුර මීටර් 6 කින් වැඩි කළයුතය.  මමය එකම පටුමගකට මහෝ පටුමං බහු 

සංඛාවකට සැපයිය හැකිය. 

 

 (xvi) වාහන බර මැනීමම් ප්රමේශය වීි අේදර ිට මීටර් 20 ක අවම පරතර දුරක් තළ මනාපිහිටිය 

යුතය.  වාණිජ වාහන නතර කිරීමම් එක් එක් කුටි 15  මහෝ එහි මකාටසක් සඳහා සමසථ් පරතර 

දුර මීටර් 15 කින් වැඩි කළයුතය.  මමය එකම පටුමගක මහෝ පටුමං බහු සංඛාවකට සැපයිය 

හැකිය. 

 
 (xvii) වාහන නතර කිරීමම් ප්රමේශය සඳහා වන බෑවුම් මපාමළාව සම්බන්ධමයන් වූ විට 1:20 

අනුපාතය මනාඉක්මවිය යුතය. 

 
 (xviii)වාණිජ වාහන සඳහා වන නතර කිරීමම් ප්රමේශයකට ඇතළුවීමට මහෝ ඉන් පිටවීමට තම 

පිටවීමම් මහෝ ඇතළුවීමම් විවර සලසා ඇති විවර තනි මං වීියකදී නම්, එහි පරතර පළල මීටර් 

4.5 ක්ද,  මදමං වීියකදී නම්, මීටර් 6.5 ක්ද වන අවස්ථාවක එමස් ඇතළුවීම මහෝ පිටවීම සඳහා 

ඉඩමදනු මනාලැමේ. 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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4. (i) මාර්ගයට මුහුණලා ඇති පළල මීටර් 12.0 ට අඩු සථ්ාන සඳහා සැපයිය යුත්සමත්ස එක් ඇතළුවීමම් 

හා පිටවීමම් ස්ථානයක් පමණි. 

 
 (ii) පදිංචිය සඳහා වන සංවර්ධන කාර්යයක් සම්බන්ධමයන් වූ විට ස්ථානය තළ ඇති වාහන නතර 

කිරීමම් අවශතාව නතර කිරීමම් මඩු 100  ඉක්මවන කල්පහි හා මන්වාික මනාවන සංවර්ධන 

කාර්යයක් සම්බන්ධමයන් එම අවශතාව නතර කිරීමම් මඩු 50 ක් වන කල්පහි අවස්ථානුකූලව 

අවශ වන වාහන ගමනාගමනය ඒකාබේධවීමම් අමතර පටුමග මහෝ වාහන රඳවා තබන ඉඩ 

සැපයිය යුත්සමත්ස වාහන ගමනාගමන සැලසුම්කරණ කමිටුව විින් නිර්මේශ කර ඇති පරිදි 

වාහනවල නිදහස් ධාවනයට ඇතිවන බලපෑම අවම වන පරිදිය. 

 
5. පදිංචිය පිණිස මනාවන පාවිච්චියක් සම්බන්ධමයන් වූ විට නතර කිරීමම් මඩු 60 කට වැඩි 

සංඛාවක්ද, පදිංචිය පිණිස  නැතමහාත්ස මිශ්රිත සංවර්ධනය අනුපාතික සංමයෝජනයක් සම්බන්ධමයන් 

වූ විට කුටි 120 ක්ද සැපයීම අවශ වන අවස්ථාව අධිකාරිය විින් වාහන ගමනාගමන බලපෑම් 

අධයනමේ තීරණ අනුව මයෝජිත සංවර්ධනය මහ්තමකාට මගන වැඩි වන ගමනාගමන කටයුත නිසා 

එවැන්නක් අවශ බව සනාථ වී ඇත්සනම්, එවැනි වාර්තාවක නිර්මේශ කර ඇති නිශ්චිත වාහන 

ගමනාගමන පාලන කටයුතවල වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සංවර්ධකයා විින් දරනු ලැබීමට 

අධිකාරිය කටයුත සැලැස්විය යුතය. 

 
6. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්සවීමම් සහ රථවාහන ගමනාගමන පාලන 

නියමයන්ට මවන්ව කටයුත කරන බවට සැක කරන යම් මගාඩනැගිල්පලකට ඇතළුවී පරීක්ෂා කරන 

මලස අධිකාරිය විින් මපාලිිමයන් ඉල්පලා ිටිය හැකිය. 

 
7. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්සවීමම් හැර මවනත්ස යම් කටයුත්සතකට 

මයාදා ඇතැයි දැනගනු ලබන අවස්ථාවක අනුමත රථ නැවැත්සවීමම් ඉඩකඩ ප්රමාණයන්මගන් අඩුවී 

ඇති එක් එක් රථ නැවැත්සවීමම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රු. 10,000/- ක මස්වා ගාස්තවක් අධිකාරියට 

අයකළ යුතය.  එම ගාස්ත ඒ කාර්ය සඳහා මයාදාමගන ඇති ඉඩ ප්රමාණය සංවර්ධන අවසර පත්රමේ 

අනුමත කර ඇති පරිදි වාහන නැවැත්සවීමම් ඉඩකඩ බවට නැවත පත්ස මකමරන මතක් දිගටම අය 

කළයුතය. 

 
8. “ප්රතිබිම්බිත වීදුරු”  මහෝ මවනත්ස පරාවර්තන ද්රවයක් ප්රිේධ වීියකට මුහුණලා ිටින මස් යම් 

මගාඩනැගිල්පලක බිම් මහලට පළමු මහෝ මදවන මහල්පවලට සවි මනාකළ යුතය. 

 

9. අධිකාරිය විින් වාහන සීමා කරන ලද ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත්ස කරනු ලැබ ඇති වීි මහෝ 

ප්රමේශ ඇතළත්ස වන යම් ප්රමේශයක මහෝ වීියක සංවර්ධනය පිණිස උපරිම වාහන නතර කිරීමම් 

ඉඩකඩ කවමර්දැයි නිශ්චිත වශමයන් මවන් මකාට දැන්වීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 



මමාරටුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
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10. (i) වීිය මහෝ ප්රමේශය වාහන නතර කිරීමම් ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත්ස කරනු ලැබීමමන් 

පසුව යම් පවත්සනා සංවර්ධනයක් තළ ඇති ප්රමයෝජනයට ගත්ස සෑම වාහන නතර කිරීමම් මඩුවක් 

සඳහා වන වාර්ික මස්වා ගාස්තව අධිකාරිය විින් තීරණය මකාට අය කරනු ලැමේ. 

 
 

 (ii) මවනත්ස යම් නියමය කුමක් සඳහන්ව තිුණද වාහන ගමනාගමන සැලසුම්කරණ කමිටුමේ 

ලිඛිත නිර්මේශ මත අධිකාරිය විින්, 

 

    (අ) පරිශ්රය තළ එවැනි  වැඩ සඳහා අවශ වාහන නතර කිරීමම් මඩු මනාසපයන මහෝ සපයන 

ලද එවැනි ඉඩකඩ තත්ස කාර්යය සඳහා ප්රමයෝජනයට මනාමගන යම් ජාතික මහා 

මාර්ගයක මහෝ එහි මකාටසක වාහන අළුත්සවැඩියාව මහෝ ඔපවත්ස කිරීම කරමගන යන 

මහෝ 

 
         (ආ) වාහන ගමනාගමන කමිටුමේ මතය අනුව වාහන ගමනාගමනයට අහිතකර බලපෑම් ඇති 

කරන මවනත්ස වෘත්සතියක් මහෝ වාපාරයක් කරමගන යන යම් සංවර්ධන මේපළ 

අයිතිකරුවන්ට එකී කටයුත නිවැරදි කරන මලස දැන්වීමක් කළ හැකිය. 

  
11. එම මගාඩනැගිලිවල අයිතිකරුවන් හට මාස හයක් ඇතළත වාහන ගමනාගමන බලපෑම් අධයනයක් 

ඉදිරිපත්ස මකාට වාහන ගමනාගමන සැලසුම්කරණ කමිටුමේ පිළිගැනීමට මහ්තවන පරිදි එබඳු 

නිර්මේශිත බලපෑම් ලිහිල්ප කිරීමට පියවර ගත හැකිය.  අයිතිකරු එමස් කිරීමට අමපාමහාසත්ස වන 

අවස්ථාවක, අධිකාරිය විින් එම මගාඩනැගිල්පල සඳහා මදන ලද අවසරපත්රය ඕනෑම මේලාවක 

ප්රතදිෂ්ඨ කිරීමට පියවර ගත යුතය.    

 
13. මගාඩනැගිලි මර්ඛාව මහෝ වීි මර්ඛාව අන් කවර අයුරකින් සටහන් කර මනාමැත්සමත්ස නම්, පාර සඳහා 

මවන් කර ඇති  ඉඩමම් මායිම් අතර වන පළලින් අඩක් මධ මර්ඛාව මලස සලකා ගණනය 

කළයුතය.  තැනුම්පලකට ඇති ප්රමේශ මාර්ගය අනුමත වීි මර්ඛාවක් මගින්  ලකුණු කර ඇති 

අවස්ථාවකදී ඉඩමම් අයිතිකරු විින් ඔේපුවක් මගින් වීි මර්ඛාව තළ ඇති ඉඩම අවසථ්ාමවෝචිත 

පරිදි පළාත්ස පාලන අධිකාරියට මහෝ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අතිමර්ක වියදමකින් මතාරව 

ප්රදානය කරන්මන් නම්, වීි මර්ඛාමේ සම්ූර්ණ පළල මාර්ගමේ නියමිත පළල වශමයන් අධිකාරිය 

විින් සැලකිල්පලට ගත හැකි මගාඩනැගිලි ආවරණ ඉඩමම් වර්ග ප්රමාණයට වීි මර්ඛාව තළ ඇති 

ඉඩම් මකාටමස් වර්ග ප්රමාණය ඇතළත්ස කර මනාගත යුතය. 

 

 
 
 
  

 


