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1.කලො  හො කලොපීකෙණ පෙගුලොසි 

 

හැඳින්ීම 

ප ාප ාන්නරුවනාගරික ප්රපේශපේ ක  රාසය සඳහා සකසර කරන ලදනාගරික සැලැසරපේ

දැක්ම පමන්ම අරමුණුහා  රමාර්ථ සාක්ෂාත්කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනුලබනප්රධානතමඋ ක්රමයක්

පලස පමමඋ ක්රමය හඳුන්වාදිය හැකිය පමමගින්ප්රධාන වශපයන්මසිදු කරනුලබන්පන්භුමි  රිහරෙරටාව

නාගරික සංවර්ධන සැලැසරපේ දැක්ම පමන්ම අරමුණුහා  රමාර්ථ  ඟා කරගැනීමට හැකි වනආකාරයට සකසර

කර ගැනීමයි  

පමපලස සකසර කරගත් සංවර්ධනඋ ක්රමය මඟින්වඩාත්උචිත පමන්මමහඟු ප්රති ලලබා ගැනීම සඳහා

විදයනුුල විශරපේෂෙයක්සිදුකරඇත  

පමහිදී මහජනතාවට ජිවත් ීමට වඩාත් සුදුසු ප්රපේශ හඳුනා ගැනීම සඳහා විශරපේෂෙන්

කරනුලැබිය පමම විශරපේෂෙය සිදුකිරීපේදී පභෞතිකයටිතල  හසුකේ සමාජීය යටිතල  හසුකේ ජන

ඝනත්වය ආ දා වලට ලක්වන ප්රපේශ ජල මුලාශ්ර ලඟමනගරයටඇති දුරආදී පබාපහෝ අංශ පකපරහි

අවධානය පයාමුකරඇත  

එපසරම  ාරිසරික සංපේදී ප්රපේශආරක්ෂා කරගැනීමටත් සිදුකරනුලබනසංවර්ධනක්රියාකාරකේ වලින්වන

බල ෑම අවමකරගැනිමටත් ාරිසරික සංපේදී ප්රපේශ පිළිබඳව විශරපේෂෙයක්සිදුකරනු

ලැබිය පමහිදී සියලුම  ාරිසරික සංපේදී ප්රපේශ ුඹුරු අභය භුමි  හත බිේ ආ දා සිදු වන සරථානඇතුළු

පබාපහෝ අංශ පකපරහි අවධානය පයාමුකර තිපේ  

සංවර්ධන විභවතා (potential analysis) පිලිබඳ විශරපේෂෙයකිරීමද පමහිදී තවදුරටත් සිදුක අතර එ සඳහා

ආ දා වලට හසු පනාවන භුමි ප්රපේශ  රිහරෙය පනාකරන ඉඩේ යටිතල හසුකේ ආසන්නමනගරයටඇති

දුර වැනිකරුණුසලකා බලාඇත  

එපමන්මමංසන්ධි අතර  වතින අපනයෝනය සේබන්ධතාවය හා මාර්ග  ේධතිපේඇති

එකාබේධතාවපේතීව්රතාවය (space syntax) යනාදී විශරපේෂෙන් ාදකකරගනිමින්නාගරික ප්රපේශපේ සිදු

කරනුලබනසංවර්ධනකටයුතු මඟින්නාගරික ප්රපේශපේආර්ිකය  ෙගන්වනප්රපේශයන්හඳුනාගැනීම සිදු 

කර තිපේ.න 

2019-2030 ප ාප ාන්නරුව සංවර්ධන බලප්රපේශපේ සංවර්ධනකටයුතුකිරීම, භුමි  රිහරෙ රටාව සකසර

කිරීම පමන්ම කලාපිකරෙ වර්ීකරෙය හඳුනාගැනීමට පමම විශරපේෂෙයන් උ පයෝී පකාටපගන තිපේ

 



1.1 කලොපීකෙණ ප ොදු පෙගුලොසි 

 

1 විටින් විට කරන ලද සංපශෝදනයන්ට යටත්ව 1978 අංක 41 දරෙ නාගරිකසංවර්ධන අධිකාරිය  නපත් 3 
වන වගන්තිය යටපත් අංක 2084/4 හා 2018.08.14 දිනැති අතිවිපශරෂ ගැසට්  ත්රපේ නාගරික සංවර්ධන 
ප්රපේශයක් පලස ප්රකාශයට  ත්කරඇති .න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න මහා නගර සභා/ නගර සභා/ ප්රාපේයය සභා බල 
ප්රපේශපේ  රි ාලනීමමාවන් තුල පිහිටි මුළු ප්රපේශයම පමම පරගුලාසි බල  ැවැත්පේ 

2 ජාතික පභෞතික සැලසුේ පද ාර්තපේන්තුව මගින් සැලසුේ ප්රපේශය සදහා යථා කාලපේ කරනු ලබන 
ප්රාපේයය සංවර්ධන සැලැසරපේ නියමු උ පේශයන්ට යටත්ව පමම සැලැසරම බල  ැවැත්පේ 

3 කලාපීකරෙසැලැසරම මගින් යේ සරථානයක්පහෝ පේ ලක්යේ විපශරෂිත භාවිතාවක් සදහා  මෙක් නේ කර 
ඇති විටකදී, එම සරථානය පහෝ පේ ල එම නේකරන ලද කාර්යය සදහා  මෙක් පයාදා ගත යුතුය. 

4 සංවර්ධන සැලැසරපේ පරගුලාසි වලින් ආවරෙය පනාවන්නා වූ යේ සංවර්ධන කටයුත්තක් පේ නේ ඒ 
සේබන්ධපයන් තීරෙ ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුපේ.න 

5 පමම නියමතාවල කවර ආකාරපයන් සදහන් වුවද අධිකාරිය විසින් සංවර්ධන සැලැසරපේ අරමුණු ඉටු 
කරගනු පිණිස පහෝ බිේ කට්ටියක් භාවිතයට ගැනීම, කවර පහෝ සංවර්ධන ක්රියාවක්, තහනේ කිරීම පහෝ 
ීමමා කිරීම පහෝ නියමතා ලිහිේ කිරීම පහෝ නව නියමතා හදුන්වා  දීම කල හැකි වන්පන්ය   

6 කිසියේ බිේ පකාටසක   ාත්  ාලන බල ප්රපේශ පදකක් අතරට හසු වන පසරඇත්නේ, එම බිේ පකාටස 
එයට ප්රපේශය ලබන   ාත්  ාලනබල ප්රපේශයට අයත් යයි සැලපක්.නඑපසරම කිසියේ බිේ පකාටසක් 
  ාත්  ාලන බල ප්රපේශ පදකකට අයත් මාර්ග වලින්ප්රපේශය ලැපේ නේ ප්රධාන මාර්ගය අයත් බල 
ප්රපේශයට පමම ඉඩේ කට්ටිය අයත් වනඅතර එම මාර්ග පදකම එකම   ලින් යුක්ත පේ නේ එම බිේ 
පකාටපසර වැඩි ප්රමාෙයක් අයත්  ාත්  ාලන බල ප්රපේශයට අයත් යයි සැලකිය යුතුය 

7 සංවර්ධන බල ත්රයක් අනුමත කරනු ලැූ  භාවිතාවක්හැර යේ සරථානයක් පහෝ පගාඩනැගිේලක් 
කිසිදුපුේගලයු විසින් කිසිදු භාවිතයකට පනාගත යුතුය. 

8 අධිකාරිය විසින් සුදුසු යයි හැපගන අවසරථාවකදී කිසියේ ප්රපේශයක්විපශරෂ සංවර්ධන ප්රපේශ වශපයන් 
අර්ථනිරු ෙය කල හැක. 

9 අධිකාරිය විසින් නේ කරන විපශරෂ වයා ෘති ප්රපේශ තුල කිනේ පහෝවිපශරෂිත පගාඩනැගිේලක් ඉදි කිරීම 
සදහා බිේ ප පදස භාවිතා කිරීම, ීමමා කිරීම පහෝතහනේ කිරීම, පමම සැලැසරපමන්  නවා ඇති නිපයෝග, 
තහනේ ලිහිේ කිරීම පහෝ ප්රපේශයසදහා නියම කර ඇති කාර්යන් ඉටු කර ගැනීම සදහා පවනත් 
වයවසරථා ැනීම පහෝ අධිකාරිය විසින් සිදු කරනු ලැබියහැක. 

10 නිතය වශපයන් ඉදිපකපරනු ලබන විවිධ මාදිලිපේ ආගමික සරථාන හා ආගමිකසංපක්ත, සලුණු ප්රතිමා 
පහෝ ඒ හා සමාන ඉදිකිරීේ සදහා හා  වත්නා පගාඩනැගිලක් එවැනිභාවිත සදහා පවනසරකරනු 
ලැබීේ.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න (උ පදසර : ප්රපේශයට සුදුසු  රිදි ක්රියා කරන්න) 

11 යේ කිසි බිේ පකාටසක් පහෝ පේ පදාර ඉඩ කඩක් විපශරෂ භාවිතයක් සදහා පවන්පකාට පනාමැති විට එහි 
භාවිතය එය පිහිටි කලා පේ අවසර දී ඇති භාවිතයට අනුකූල වියයුතුය 

12 කිසියේ සරථානයක පහෝ ඉඩේ කැබැේලක් ජල මාර්ගයකට යාබදව පිහිටා ඇතිවිටක ඒවාපේ ජල මාර්ග 
රක්ෂිතය.න.න.න.න.න.න.න.න.න.න (මීටර් ගෙන සඳහන් කරන්න) තැබිය යුතුය.න  

13 පුරාවිදයාත්මක, පුරාෙගෘහ නිර්මාෙ ශිේපීය ක්රම සේබන්ධව සහ ජාතික උරුමයන් හා සේබන්ද 
සියලුපගාඩනැගිලි හා භුමි භාගයන්  වතින ආකාරයන්ට සංරක්ෂෙයකල යුතු අතර වැඩි දියුණුකිරීමක් 
පහෝ ප්රතිසංසරකරෙයක් සිදු කිරීපේදීසහ නව ඉදි කිරීමක් සිදු කිරීපේදී පුරා විදයාත්මක අගයන් ආරක්ෂා 
වන  රිදිසැලසුේ කල යුතු අතර ඒ සදහා පුරවිදයා පද ාර්තපේන්තුපේ පහෝ අදාල ආයතනපේ 
නිර්පේශලබා ගත යුතුය 

14 සැලැසරපේ පරගුලාසි බල වත්වනු ලබන දිනය වන විට, කිසියේනිතයානුුලව ක්රියාත්මක කරනු ලබන 
භාවිතයක් එම කලා යට පනාගැලපේ නේ, එකී භාවිතයකාලය දීර්ඝ කිරීපමන් පහෝ එහි පගාඩනැගිලි 
පකාටසර පහෝ යන්ත්ර සුත්ර වයාේතකිරීපමන් පහෝ යාබද ඉඩේ වලින් පකාටසර එකතු කිරීපමන් පහෝ කිසියේ 
වයා ෘතියකට තුදෙපදන ක්රියාකාරකේ සදහා පහෝ අවසර පදනු පනාලැපේ.න තවද පයෝජිත භුමිය පහෝ 
පගාඩනැගිේලදිගින් දිගටම  වත්වාපගන යාම අහිතකර යයි හැපගන්පන්නේ එකී පනාගැලප න භාවිතය 
නතර කරනපලසනියම කරනු ලැබිය හැක 

15 යේ සරථානයක්පහෝ පේ ලක්යේ විපශරෂිත භාවිතාවක් සදහා නේ කර පනාමැති විටකදී, කලාපීකරෙ 
සැලැසරම අනුව එමභාවිතය පිහිටා ඇති කලා පේ අවසරලත් භාවිතා සදහා කිසිදු අවහිරතාවයක් පනාවිය 
යුතුය 

16 යේ කිසිපේ ලක් පහෝපගාඩනැගිේලක් කලා  පදකකට අයත් පේ නේ එම පේ පලහිපහෝ 
පගාඩනැගිේපේ ප්රපේශ මාර්ගය අයත් වන කලා යඑම පේ පලහි පහෝ පගාඩනැගිේපලහි කලා ය පලස 
සැලකිය යුතුය 



17 යේ කිසි පේ ලක් කලා  පදකක පහෝ වැඩි ගෙනකට අයත් පේ නේ එබදු බිේකට්ටියක් සංවර්ධන 
සැලැසරපේ අරමුණු වලට ඉතාමත් හිතකර වන කලා යට ඇතුලත් පසර සැලකීමනීතයනුුල වනු ඇත 

18 කලාපීකරෙ සිතියපේ ප න්වා දීඇතිමායිේ පබාපහෝ විට  දනේ ී ඇත්පත් වතින මහා මාර්ග, අතුරු 
මාර්ග, දුේරිය මාර්ග හාජල මාර්ග වන අතර එවැනි මායිේ පනාමැතිඅවසරථාවකදී සංවර්ධන සැලැසරපේ 
කලා  මායිේ සදහා Google Earth හි Decimal Degree අනුව ප න්වා දී ඇති X සහ Y ඛණඩාංක  දනේ 
කරගත යුතුය.න 

19 සරීර නාම පුවරු පහෝ පව ද දැන්ීේ ප්රදර්ශනය හා ප්රදර්ශන පුවරු ප්රදර්ශනය කිරීම පහෝ ඉදි කිරීමට ප ර 
අධිකාරිපේ අවසරය ලබා ගත යුතුය 

20 අධිකාරිපේ අනුමැතියකින් පතාරව රක්ෂිත පගාඩනැගිලි තුල කිසිදු පවනසරකිරීමක් පහෝ අලුත්වැඩියාවක් 
සිදු පනාක  යුතුය 

21 සුසන භූමියක පගාඩනැගිේලක් ඉදි කිරීපේදී පහෝ එවැනි පගාඩනැගිේලක්සංවර්ධනය කිරීපේදී සුසන 
භුමිආඥා  නපත්සදහන්  රිදි කටයුතු කල යුතුය 

22 ප ාදු එළිමහන් උදයාන, විපනෝද කටයුතු අවකාශ සදහා දැනට භාවිතා වන හාහදුනාපගන ඇති ප්රපේශ එම 
කටයුතු සදහා  මෙක් අවසර පදනු ලැපේ 

23 කලාපීකරෙ සැලැසරම මගින් නේ කරන ලද එක් එක් කලා ය තුල කිසියේඉදිකිරීමක් සිදුකිරීපේදී, 
ඉදිකිරීේ ක හැකි උ රිම පගබිේ ප්රමාෙය පමහි 41 වගන්තිපේ සඳහන් සූත්රය භාවිතපයන් ලබා ගත යුතුය.න  

24 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිපේ අනුමැතිය පහෝ අවසරයකින් පතාරවඋ  පේඛනපේ සදහන් කරන 
ලදකිසිදු පගාඩනැගිේලක් පවනසර කිරීමට, අලුත් වැඩියාවන්පහෝ කඩාබිද දැමීමක්, විකෘතිකිරීමක්පහෝ 
අලාභහානියකට තුදෙ පදන කිසිදු කටයුත්තක් සිදුපනාක  යුතුය 

25 කිසියේ සරථානයක පහෝ ඉඩේ කැබැේලකට යාබද ීදිපේ පගාඩනැගිලිීමමාවඋ  පේඛනපේ  රිදි සඳහන් 
විය යුතුය.න  

26 කිසියේ ප ාදු අඩි  ාරක් පහෝ  ඩිප ලක් යාබදව පිහිටා ඇති සරථානයක් සදහා පගාඩනැගිලිපර්ඛාවඋ  
පේඛනපේ සඳහන්  රිදි පේ.න 

27 විපශරෂ සරථානයක ඇති  ාරිසරික වටපිටාව ආරක්ෂා කිරීම හා  වත්වාපගනයාමසදහා රක්ෂිත පහෝ බාධක 
කලා පවන්කිරීමපිළිබඳ අවසාන තීරෙය නා.නසං.නඅධි.න මඟින් සිදු කරනු ලබයි.න 

28 එක් බිේ කට්ටියක් තුල අනුමත භාවිතයන් සහිත පගාඩනැගිලි එකකට වඩාඅවසර පදනු පනාලැපේ 

29 අදාල කලා පේපවන් පවන්වශපයන් දක්වා ඇති භාවිතයන්ට අමතරව, අපනුත් භාවිතයන් සදහා 
අධිකාරිය සැහීමකට ත්පවනේ, පකාන්පේසි වලට යටත්ව අවසර පදනුලැපේ.න 

30 අන්තරාදායක, විෂ හා දූෂෙ කාරක කර්මාන්ත පහෝ වයා ාර ඉදි කිරීම පහෝවයාේත කිරීම සදහා අධිකාරිය 
මඟින් විපශරෂ අනුමැතියක් ලබා ගත යුතුය.න 

31  හත් බිේ, ුබුරු ඉඩේ හා  ාරිසරික සංපේදී ප්රපේශ පගාඩ කිරීම, ඉදි කිරීම හා භාවිතයට ගැනීමසඳහා 
අධිකාරිය විසින් නිර්පේශ කරනු ලබන ආයතනයන් මඟින් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.න 

32 අධිකාරිය විසින් නේ කරන විපශරෂ වයා ෘති පහෝ වයා ෘති ප්රපේශසදහා වන නිපයෝග පමම සැලැසරපේ 
සදහන් නිපයෝගයන් අභිබවනුලැපේ 

33 මායිේ තාේ  ඉදි කිරීම සේබන්ධව අධිකාරපේ අවසර ලබා ගත යුතුය.න  

34 කලාපීකරෙ මායිේ පිළිබද ගැටළු අවසරථාවක් ඇති විට ඒ පිළිබද අවසානතීරෙය නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය සතු පේ 

35 පසාපහාන්, සරමාරක ඉදි කිරීපේදී පහෝ නැවත ප්රතිෂරාා නය කිරීපේදීසංවර්ධන බල ත්රයක් ලබාගත යුතුය 

36 ඉඩමක් පහෝ භූමි භාගයක් පසාපහානක් සඳහා පවන් කරනු ලබන විට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිපේ 
අවසරය ලබා ගත යුතුය.න 



37 යේ බිේ පකාටසක් පහෝ පේපදාර ඉඩකඩමක් නිශරචිත භාවිතයක් සදහා පවන් කරඇති තැන්හී 
කිසිපවුටත් එමඉඩේ භාවිතය පවනසර කිරීමට ඉඩ පනාමැත.න එපහත්සැලසුේ කමිටුපේ නිර්පේශ මත නා.න 
සං.න අධි.න සභා තිතුමාපේ අනුමැතිය ඇතිව  හත කරුණුසේපුර්ෙ පේ නේ   ාත්  ාලන ආයතනයට 
පේවා පවනසර කිරීම ගැන සලකා බැලිය හැක.න  
1. එමභාවිතයන් ප්රපේශපේ ඇති  හසුකේ වලට අවහිරතාවයක් සිදු පනාවිය යුතුය  
2. එමභාවිතයන් වාහන ධාවනය සේබන්ධ ගැටළු ඇති පනාක  යුතුය  
3. එම භාවිතයන් මගින්  රිසර දුෂෙයීපමන් පසෞඛය උවදුරු ඇති කිරීම මගින්  රිසරපේ 
අනුුලතවයන්ට බාධාවක් පනාවිය යුතුය 
4. ඉඩේ ප්රමාෙය අ රවුහ  හසුකේ සැලීමමට ප්රමාෙවත් විය යුතුය  
5. ගින්පනන්සහ පවනත් උවදුරු වලින් ආරක්ෂා ීම සදහා ප්රමාෙවත් විධි විධාන සලසා තිබිය යුතුය 
6. ගසර කැපීපමන්, අතු කැපීපමන් පහෝ ේපේශාකාරව සරවභාවික වෘක්ෂ ලතා විනාශ කිරීපමන්එම ප්රපේශපේ 
භූ දර්ශන ලක්ෂෙ වලට පවනසක් පනාක  යුතුය  
7. එම භාවිතයන් ඇතිප්රපේශපේ ඇති පගාඩනැගිලි, කදු, ඓතිහාසික සහ පුර විදයාත්මක වටිනාකමක් 
ඇතිසරමාරක වලට පවනසක් පහෝ සිදු පනාක  යුතුය 

38 සංවර්ධන සැලැසරපේ නේ කරන ලද කලා යන්හි සංවර්ධන ඝනත්වය සදහා කලා  සංගුෙකය (Zone 
Factor)  දනේ ී ඇත.න තවද කලා  සංගුෙකය ගෙනය කිරීපේදී  හත සදහන් කරුණු  දනේ ී ඇත  
1.  ාරිසරික හා සංසරකෘතික සංපේදීතාවය  
2. අදාල කලා පේ යටිතල  හසුකේ වල ප්රමෙත්වය  
3. භූපගෝලීය සාධක, ජන ඝෙත්වය ඇතුළු ඒ හා සමාන කරුණු මත  දනේ වූ අදාල කලා පේ සංවර්ධන 
දරාගැනීපේ හැකියාව 

39 රක්ෂිත ප්රපේශ, විපශරෂ  රක්ෂිත ප්රපේශසදහා කලා  සංගුෙකය අදාල පනාපේ.න එහිදී එම කලා  සදහා 
අදාල වන කලා  පරගුලාසි  මෙක් වලංගු පේ.න  

40 යේ විපශරෂ අවසරථාවන්හී දී  පහෝ අනාගතපේ ඇති විය හැකි සංවර්ධනයන් පහරතු පකාට පගන කලා  
සංගුෙකය අදෙ පහෝ වැඩි කිරීපේ පුර්ෙ බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු පේ

41 සංවර්ධන සැලැසරමට අදාලව සංවර්ධන කටයුත්තක් සදහා අනුමැතිය ලබා පදන මුළු පගබිේ ප්රමාෙය 
ගෙනය සදහා  හත සුත්රය භාවිතා කල යුතුය 

 
 
 
 
 
අනුමත මුළු පගබිේ ප්රමාෙය   කලා  සංගුෙකය Xභූමි ප්රමාෙය X  (2 - % භූමි ආවරෙය) + (ඉඩපේ 
මුහුෙත   ල X  පගාඩනැගිලි ීමමාපේ   ල) 
 
 

42 සංවර්ධන කටයුතු සදහා අනුමැතිය ලබා පදන “මුළු පගබිේ ප්රමාෙය” තීරෙය කිරීපේදී ගැටළු  ැන නගින 
අවසරථා වල ඒ සේබන්ධපයන් අවසාන තීරෙය ලබා දීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු පේ 

43 දෘෂය නියාමන සැලැසරම (Visibility Map)හි සදහන් වන කලා  විපශරෂ කලා  පලස හදුන්වනු 
ලබයි.නඑබැවින් එම ප්රපේශයන් හි සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමට ප්රථම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් 
සැලසුේ නිරාකරෙ සහතිකයක් ලබා ගත යුතුය.න  

44 දෘෂය නියාමන සැලැසරම (Visibility Map) මීන් නිරු ෙය කරනු ලබන විපශරෂ කලා  වල මායිේ 
සදහාGoogle Earth හි Decimal Degree අනුව ප න්වා දී ඇති X සහ Y ඛණඩාංක  දනේ ී ඇත 

      1+ භූමි

ප්රමාෙය



1.2 කලොපිකෙණ සිතියම 

 

 

 

සිතියම 1.1: පයෝජි  කලොපිකෙණ සිතියම 2018-2030 

මූලාශ්රය : නා.නසං.නඅ.න ප ාප ාන්නරුව දිසරික් කාර්යාලය 



1.2.1 කලො  වර්ීකෙණය 
 

කලා  වර්ීකරෙය සහ එක එක කලා යන්ට අදාල ීමමවන් 1.න2 සිතියම මඟින් නිරූ ෙය කර ඇත.න 

කලා  වර්ීකරෙයට අදාල විසරතරය 1.න1 වගුව මඟින් ප න්වා දී තිපේ.න  

වගුව 1.1:   කලො  වර්ීකෙණය 

Seria

l no. 

Zone Land Extent 

(sqkm) 

Percentage 

1 වාණිජ කලා ය 

1.08384622905 
1.04% 

2  රි ාලන කලා ය 0.74400521349 0.71% 

3 කර්මාන්ත කලා ය 0.88690419803 0.85% 

4 සංචාරක කලා ය 5.90690641196 5.70% 

5 ජන ද කලා ය 1 3.35202255267 3.23% 

6 ජන ද කලා ය 2 62.10018865170 60.01% 

7 සරවාසරතයය කලා ය 1.02990483172 0.99% 

8 අධයා න හා වෘතීය පුහුණු කලා ය 0.89725224808 0.86% 

9 සංකලන කලා ය 1 2.22047876772 2.14% 

10 සංකලන කලා ය 2 1.68376321429 1.62% 

11 පුරාවිදයා කලා ය 5.06111662285 4.89% 

12  රිසර සංපේදී කලා ය 18.51394519620 17.89% 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 කලොපීය පෙගුලොසි 
1.3.1 වොණිජ කලො ය 

 

කලො පේ නම වොණිජ කලො ය 

මුලික හැඳින්ීම පමම කලා ය නාගරික ප්රපේශය තුල ආර්ිකය 

නංවාලන කලා ය පලස හැඳින්විය 

හැකිය.නපමහිදී පමම ප්රපේශය තුල බහුල පලසම 

වාණිජ හා පසරවා අවශයතා සඳහා වැඩි 

ප්රමුඛටවයක් ලබා පදනු ලැපේ.න 

පමම ප්රපේශය පතාර ගැනීපේදී සංවර්ධක පීඩක 

දර්ශකය, සංවර්ධන ක්රියාකාරකේ වල 

වයාේතිපේ ප්රවෙතාව, පසරවා අවශයතා සඳහා 

 හසුකේ ස යන ආයතන වල පිහිටීම,යටිතල 

 හසුකේ වල වයාේතිය හා ඒවාපේ 

ඝනත්වය,භුමි  රිහරෙ රටාව, ඉඩේ මිපලහි 

පවනසර ීම, සංවර්ධන සැලැසරපේ දැක්පේ  ඟා 

කර ගැනීම යන අරමුණු  ාදක කරගනිමින් 

විදයනුුල විශරපේෂෙයක් හරහා පමම කලා ය 

පතෝරාපගන ඇත.න 

සීමොව ඇමුණුම 6 

කලො  සංගුණකය 2.25 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස මීටර් 15 

ෙල පගබිම් අනු ො ය 80% 

අවම භුමි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 150  

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් 01. වානිජ කලා ය තු  කර්මාන්ත, රාජය හා 

අර්ධ රාජය ආයතන හැර අපනුත්   

සියළු භාවිතයන් සඳහා ඉඩ පදනු ලැපේ.න 

02. සුපිරි පවප ඳසැේ හා ප ාදු පවප ඳ  

ප ාප ාවේ 

03. උත්සව ශාලා, සිනමා ශාලා, සමාජ ශාලා, 

තුරග තරඟ ශාලා, පග්රාසරි 

04. රථවාහන නැවතුේ ප ා වේ 



05. ගෘහ භාණඩ ප්රදර්ශනාගාර, නිෂර ාදනය 

කිරිම හා ගබඩා කිරිම.න 

06. ඉන්ධන පිරවුේහලවේ හා වාහන පසරවා 

සරථාන 

07. පහෝටේ (කාමර 10 කට පනාවැඩි විය 

යුතුය), ආ නශාලා 

08. අශරව බල 10 පනාඉක්ම වන 20 

පදපනුට පනාවැඩි පසරවක සංඛයාවක් 

පයාදවා ඇති ද  පගබිේ ප්රමාෙය වර්ග 

මීටර් 300ට පනාවැඩි කර්මාන්ත 

09. පරෝහේ හා වවදය මධයසරථාන හා 

සාත්තු නිවාස 

10. ආගමික සරථාන 

11. ජාතයන්තර  ාසේ 

12. ප ෞේගලික උ කාරක  ංති 

 

අවසෙ ලබො පනොපෙන භොවි යන් 1. අන්තරායකාරි හා නීති විපරෝධි ද්රවය 

පව දාම 

2. වර්ග මීටර් 300ට වැඩි ද  පගබිේ 

ප්රමාෙයකින් යුතු පහෝ පසරවකයින් 

20කට වැඩි ප්රමාෙයක් පහෝ අශරව බල 10 

ඉක්මවන කර්මන්ත 

3. ගේ කැණිම හා  තේ කැණිම ආශ්රිත 

කැණිේ සිදු කිරිම.න 

4. සේ  දේ කිරීම මසර හා බිත්තර සඳහා 

මසුන් ඇති කිරීම  

 

පවනත් කරුණු  පමම ක ා ය තුල දැනට  වතින භාවිතයන් 

අපනුත් අදාල ආයතන වල නිර්පේශයන්ට 

අනුුල පේ නේ  මෙක් එම තත්වපයන්ම 

 වත්වා පගන යාමට අවසර පදනු ලැපේ.න 

 

 

 



1.3.2  රි ොලන කලො ය 

 

කලො පේ නම  රි ොලන කලො ය 

මුලික හැඳින්ීම පමම කලා ය බහුල පලස  රි ාලන කටයුතු 

සඳහා වන ආයතන සඳහා විපශරෂපයන් පවන් 

ක  කල යයි.න 

සීමොව ඇමුණුම 7 

කලො  සංගුණකය 2 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස මීටර් 20 

ෙල පගබිම් අනු ො ය 80% 

අවම භුමි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 250  

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් 1. රාජය හා අර්ධ රාජය ආයතන 

පද ාර්තපේන්තු 

2. උදයාන ක්රිඩා පිට්ටනි සහ විපනෝද 

කටයුතු සඳහා සරථාන 

3. පුසරතකාල, පකෞතුකාගාර සහ ආගමික 

සරථාන 

4. රාජය සහ අර්ධ රාජය ආයතන වල නිල 

නිවාස 

5. වර්ග මීටර් 400ට පනාවැඩි සුපිරි පවප ඳ 

සැේ 

6. පග්රාසරි හා පවනත්  ාරිපහෝගික ද්රවය 

අපලවිය (වර්ග මීටර් 100ට පනාවැඩි විය 

යුතුය.න) 7.න 

7. මූලය ආයතන 

8. දිවා සුරුේ මධයසරථාන 

 

අවසෙ ලබො පනොපෙන භොවි යන් 1. කර්මාන්ත හා කර්මාන්ත ආශ්රිත 

භාවිතයන් 

2. අන්තරායකාරි හා නීති විපරෝධි ද්රවය 

පව දාම 

 

 



1.3.3 කර්මොන්  කලො ය 

 

කලො පේ නම කර්මොන්  කලො ය 

මුලික හැඳින්ීම පමම කලා ය විපශරෂපයන්  ී ආශ්රිත 

කර්මාන්තශාලා සහ පවනත් කර්මාන්තශාලා 

 වත්වාපගන යාම සඳහා විපශරෂපයන් පවන් ක  

කල යයි.න 

සීමොව ඇමුණුම 8 

කලො  සංගුණකය 2 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස මීටර් 15 

ෙල පගබිම් අනු ො ය 80% 

අවම භුමි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 1000 

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් (අ) පමම කලො පේ  හ  සඳහන් භොවි යන් 

සඳහො අවසෙ පෙනු ලැපේ. 

1. කර්මාන්ත හා කර්මාන්ත ආශ්රිත නිෂර ාදන 

(ආ) පමම කළො ය තුල අධිකොරිපේ සැහිමට  ත් 

පේ නම්  හ  සඳහන් භොවි යන් සඳහොෙ අවසෙ 

පෙනු ලැපේ. 

1.න ඉන්ධන පිරවුේහේ සහ වාහන පසරවා සරථාන 

2.න දුරකථන  හසුකේ ලබා දීම ආශ්රිත භාවිතයන් 

3.න මින් මැදුරු හා  ැල තවාන් 

4.න ගේ කැණිේ හා ඒ ආශ්රිත පවනත් කර්මාන්ත 

පවනත් කරුණු පමම ක ා ය තුල දැනට  වතින භාවිතයන් 

එපලසම  වත්වාපගන යාමට අවසර පදනු ලබන 

අතර එම භාවිතයන් තව දුරටත් වැඩි දියුණු 

කිරිපේ තත්වයක්  වතී නේ සහ අධිකාරිය 

සෑහිමකට  ත් පේ නේ එවැනි භාවිතයන්ට 

අවසර පදනු ලැපේ.නඅන්තරායකාරි හා නීති 

විපරෝධි ද්රවය පව දාම 

 

 

 

 



1.3.4 සංචොෙක කලො ය  

කලො පේ නම සංචොෙක කලො ය 

මුලික හැඳින්ීම පදසර විපදසර සංචාරක ආකර්ශෙය ඇති කරනු 

ලබන සංචාරක පුරවරයක් පලස 

ප ාප ාන්නරුව ප්රපේශපයහි ඇති අනනයතාවය 

විදහා දැක්ීම පමම කලා ය තුල මුලිකව සිදුපේ.න 

සංචාරකයින් සඳහා  හසුකේ සැ යීම සඳහා 

පවන්ී ඇති පමම කලා ය තුල සංචාරකයන්ට 

නැරඹීමට හැකි වන  රිදි නැරඹුේ සරථාන වලින් 

සමන්විත පවයි.න නවාතැන්  හසුකේ, 

පහෝටේ,පව ඳ කටයුතු, විවෘත විපනෝද කටයුතු 

පමම කලා පයහි දැකිය හැකි ප්රධාන අංගයන් 

පවයි 

සීමොව ඇමුණුම 9 

කලො  සංගුණකය 1.න75 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස මීටර් 15 

ෙල පගබිම් අනු ො ය 70% 

අවම භුමි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 500  

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් 1. වාසය කිරිම සඳහා නිවාස 

2. පබපහත් ශාලා 

3. වවදය මධයසරථාන 

4. අධයා නයට අදාල සංවර්ධන කටයුතු 

5. ආගමික සරථාන 

6. රූ ලාවනයාගාර, මනාලියන් හැඩගැන්ීම 

සහ එවැනි පවනත් භාවිතයන් 

7. ුඩා ප්රමාෙපේ සාේපු සහ ප්රදර්ශනාගාර 

(වර්ග මීටර් 300ට පනාවැඩි විය යුතුය) 

8. පහෝටේ සහ සංචාරක නිවාස 

9. වෘත්තීය කාර්යාල (වර්ග මීටර් 50ට පනාවැඩි 

විය යුතුය) 

10. ඉන්ධන පිරවුේහේ සහ වාහන පසරවා සරථාන 

11. විසිතුරු මාළු ඇති කිරිම සහ මත්සය 

කර්මාන්තයට අදාල සංවර්ධන කටයුතු  



12. මුලය ආයතන 

13. මහජන රැසරීේ සරථාන (පගබිේ ප්රමාෙය 

වර්ග මීටර් 300ට පනාවැඩි විය යුතුය) 

14. සාත්තු නිවාස සහ සේබාහන මධයසරථාන 

15. පේයය ආයුර්පේද, ප්රතිකාර සරථාන 

16. දිවා සුරුේ මධථසරථාන 

 

අවසෙ ලබො පනොපෙන භොවි යන් 1. කර්මාන්ත හා කර්මාන්ත ආශ්රිත භාවිතයන් 

2. අන්තරායකාරි හා නීති විපරෝධි ද්රවය 

පව දාම 

 

පවනත් කරුණු පමම ක ා ය තුල දැනට  වතින ක ාපීය 

පරගුලාසි වලට අනුකූල පනාවන භාවිතයන් 

එපලස  වත්වාපගන යාමට ඉඩපදනු ලැපේ.න 

තව දුරටත් එම භාවිතයන් සංවර්ධනය කිරිමට 

අවශය නේ එම සරථානය පිළිබඳ සලකා ඉඩපේ 

ප්රමාෙය, අවට ඉඩේ  රිහරෙ රටාව අනුව 

අධිකාරිපේ තීරෙය මත සංවර්ධන කටයුතු 

සඳහා අවසර ලබා දීමට සලකා බැලිය හැකිය.න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.5 ජන ෙ කලො ය 1 

කලො පේ නම ජන ෙ කලො ය 1 

මුලික හැඳින්ීම මධයය ජන ඝෙත්වයක්  වත්වාපගන යන පමම 

කලා ය තුල බහුල වශපයන්ම පන්වාසික 

කටයුතු සඳහා ප්රමුඛතාවය ලබා පදන අතර 

පන්වාසිකයන් සඳහා වඩාත් සුව  හසු හා 

කාර්යක්ෂම පසරවාවක් ලබා ගත හැකි 

ක්රියාකාරකේ සඳහා  මෙක් අවසර ලබා පේ.න 

පමහිදී පන්වාසික භාවිතයන් සඳහා පමම 

ප්රපේශපේ ඇති නැඹුරුතාවය වපේම, ජිවත් ීමට 

වඩාත් සුදුසු බව වැනි කරුණු සලකා බලා ඇත.න 

සීමොව ඇමුණුම 10 

කලො  සංගුණකය 1.න75 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස මීටර් 15 

ෙල පගබිම් අනු ො ය 66% 

අවම භුමි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 150 

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් 1. සියලුම වර්ගපේ පන්වාසික භාවිතයන් 

2.  සාේපු සහිත ප්රදර්ශනාගාර 

3. සිනමාශාලා හා සන්නිපේදන මාධය හා 

සේබන්ධ භාවිතයන් 

4. බැංු සහ මුලය කටයුතු සේබන්ධ ආයතන 

5. වෘත්තීය කාර්යාල 

6. මහජන රැසරීේ ශාලා 

7. ඉන්ධන පිරවුේහේ හා වාහවන පසරවා සරථාන 

8. කාමර 10ට පනාවැඩි ුඩා ප්රමාෙපේ 

ආගන්තුක නිවාස  

9. ඇඹරුේහේ 

10. මුද්රෙ කටයුතු වලට අදාල භාවිතයන් 

11. ගබඩා (ද  පගබිේ ප්රමාෙය වර්ග අඩි 500ට 

පනාවැඩි විය යුතුය.න) 

12. ප ෞේගලික  න්ති හා අධයා න ආයතන 



13. පමම කලා ය තුල  වතින භාවිතයන් ඒ 

අයුරින්ම  වත්වාපගන යාමට අවසර පදනු 

ලැපේ.න 

14. දිවා සුරුේ මධයසරථාන 

 

අවසෙ ලබො පනොපෙන භොවි යන් 1. අන්තරායකාරි හා නීති විපරෝධි ද්රවය 

පව දාම 

2. වර්ග මීටර් 500ට වැඩි ද  පගබිේ 

ප්රමාෙයකින් යුතු හා පසරවකයින් 20 කට 

වැඩි ප්රමාෙයක් හා අශරව බල 10 වැඩි 

ධාරිතාවයකින් කර්මන්ත.න 

3. පුපුරන ද්රවය නිෂර ාදනය, උළු ගපඩාේ 

නිෂර ාදනය, බිම පබනිසර ගේ පිරි හදු 

කර්මාන්ත හා ඒ ආශ්රිත පවනත් නිෂර ාදන 

ක්රියාදාමයන් සහිත කර්මාන්ත, උදුන් භාවිත 

කරනු ලබන කර්මාන්ත.න 

4. ගේ කැඩීම සහ  තේ කැණිේ කර්මාන්ත.න 

 

පවනත් කරුණු ඉහත අවසර ලබා පනාපදන භාවිතයන් හි 

සඳහන් 02 හා 04හි  සඳහන් භාවිතයන් 

සේබන්ධපයන් සලකා බැලීපේදී එම කිසියේ වූ 

 ැවැති භාවිතයන් නැවත වැඩි දියුණු කිරිමක් 

පවනසර කිරිමක් අලුතින් පකාටසක් එකතු 

කිරිමක් සිදු කිරිම සඳහා පවනත් අදාල ආයතන 

වල නිර්පේශ සහිතව අධිකාරිපේ සැහීමකට 

 ත්පේ නේ, එම භාවිතයන් තවදුරටත් 

 වත්වාපගන යාම සඳහා අවසර දීමට 

අධිකාරියට හැකියාව  වතී.න 

 

 

 

 

 

 



1.3.6 ජන ෙ කලො ය 2 

කලො පේ නම ජන ෙ කලො ය 2 

මුලික හැඳින්ීම අදෙ ජන ඝනත්වයක්  වත්වාපගන යන පමම 

කලා ය තුල ුඹුරු ඉඩේ සහ එ ආශ්රිතව ජිවත් 

වන පගාවි ජනතාවපේ පන්වාසික භාවිතයන් 

සඳහා ප්රමුඛතාවය ලබා පදන අතර 

පන්වාසිකයන් සඳහා පසරවාවක් ලබා ගත 

හැකිඅතයවශය ක්රියාකාරකේ සඳහා  මෙක් 

අවසර ලබා පේ.න 

පමහිදී පන්වාසික භාවිතයන් සඳහා පමම 

ප්රපේශපේ ඇති නැඹුරුතාවය වපේම, ජිවත් ීමට 

වඩාත් සුදුසු බව පමන්ම ුඹුරු ඉඩේ හා ඒ 

ආශ්රිතව ජිවත් වන පගාවින් සංඛයාව 

සැලකිේලට පගන තිපේ.න 

සීමොව ඇමුණුම 11 

කලො  සංගුණකය 1.න5 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස මීටර් 15 

ෙල පගබිම් අනු ො ය 66% 

අවම භුමි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 250 

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් 1. වාසය කිරිම සඳහා නිවාස 

2. දිවා සුරුේ මධයසරථාන 

3. ඉන්ධන පිරවුේහේ සහ වාහන පසරවා සරථාන 

4. පබපහත් ශාලා හා වවදය මධයසරථාන 

5. ප ෞේගලික අධයා න ආයතන 

6. ආගමික සරථාන 

7. රූ ලාවනයාගාර සහ එවැනි පවනත් 

භාවිතයන් 

8. විසිතුරු මාළු ඇති කිරිම,  ැල තවාන් සහ ඔසු 

උයන් 

9. වෘත්තීය කාර්යාල (ව.නමී.න50 ට පනාවැඩි විය 

යුතුය.න ද  පගබිේ ප්රමාෙය) 

10. ුඩා ප්රමාෙපේ සාේපු (ද  පගබිේ ප්රමාෙය 

වර්ග මීටර් 100ට පනාවැඩි විය යුතුය) 



11. ගබඩා  හසුකේ (ද  පගබිේ ප්රමාෙය වර්ග 

මීටර් 600ට පනාවැඩි විය යුතුය) 

12. ආගන්තුක නිවාස කාමර 10කට පනාවැඩි 

විය යුතු සහ ද  පගබිේ අනු ාතය 50%ට 

පනාවැඩි විය යුතුය) 

13. සරවයං රැකියා ආශ්රිත කර්මාන්ත (අශරව බල 

05ට පනාවැඩි පසරවකයන් 10කට පනාවැඩි 

ගෘහ ආශ්රිත කර්මාන්ත විය යුතුයි.න 

14. දුරකථන හා සන්නිපේදන තාක්ෂණික 

කටයුතු වලට අදාල සංවර්ධන කාර්යයන් 

 

අවසෙ ලබො පනොපෙන භොවි යන් 1. පසරවකයින් 10කට වැඩි අශරව බල 05ට 

අධික බලපයන් යුත් යාන්ිය කරනු ලබන 

කර්මාන්ත 

2. අන්තරායකාරි හා නීති විපරෝධි ද්රවය 

පව දාම 

 

පවනත් කරුණු පමම කලා ය තුල ඇති ුඹුරු ඉඩේ 

සංරක්ෂෙය කිරීම සිදුපේ.න ඊට අමතරව පමම 

ක ා ය තුල දැනට  වතින භාවිතයන් (ක ාපීය 

පරගුලාසි වලට අනුකූල පනාවන භාවිතයන්) 

තව දුරටත් එපලසම  වත්වාපගන යාමට 

ඉඩපදනු ලැපේ.න තව දුරටත් එම භාවිතයන් 

විශාලනය (Expand) කිරිමට අවශය නේ ඉඩපේ 

ප්රමාෙය, ප්රපේශ මාර්ග වල පභෞතික තත්වය, 

සහ අවට  රිසරපේ තත්වය සහ අපනුත් අදාල 

ආයතන වල නිර්පේශයන් යටපත් සලකා 

බැලිමට අධිකාරියට හැකියාව  වතී.න 

 

 

 

 

 

 



1.3.7 ස්වොස් යය කලො ය  

කලො පේ නම ස්වොස් යය කලො ය 

මුලික හැඳින්ීම ප ාප ාන්නරුව ප්රපේශයට  ැමිපෙන ජනතාව 

සඳහා අවශය පසෞඛයය පසරවා  හසුකේ ස යන 

කලා යක් පලස පමම කලා ය සංවර්ධනය 

කරනු ලැපේ.න 

සීමොව ඇමුණුම 12 

කලො  සංගුණකය 1.න75 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස මීටර් 15 

ෙල පගබිම් අනු ො ය 80% 

අවම භුමි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 150 

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් 1. රාජය හා ප ෞේගලික පරෝහේ 

2. පසෞඛය හා වවදය ක්පෂරත්රයට අදාල මානව 

පුහුණු කිරිේ හා සංවර්ධනය කිරිමට අදාල 

ආයතන  වත්වාපගන යෑම.න 

3. බටහිර හා පේශිය ඔසුසැේ 

4. පබපහත් ද්රවය ගබඩා කිරිම සඳහා ගබඩා 

 හසුකේ 

5. පේශිය ආයුර්පේද වවදය මධයසරථාන 

6. බටහිර වවදය මධයසරථාන 

7.  දිංචිය සඳහා නිවාස 

8. පව දසැේ  

 

අවසෙ ලබො පනොපෙන භොවි යන් 1. රාජය හා රාජය පනාවන ආයතන 

2. අන්තරායකාරි හා නීති විපරෝධි ද්රවය 

පව දාම 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.8 අධයො න හො වීය ය හුණුණු කලො ය 

කලො පේ නම අධයො න හො වීය ය හුණුණු කලො ය 

මුලික හැඳින්ීම පමම කලා ය පවන් වන්පන් අධයා නික 

ආයතන සහ වෘතීය පුහුණු ආයතන සඳහා පේ.න  

සීමොව ඇමුණුම 13 

කලො  සංගුණකය 1.න5 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස මීටර් 15 

ෙල පගබිම් අනු ො ය 66% 

අවම භුමි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 1000 

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් ජාතික සහ ප්රාපේශිය මට්ටපේ ඕනැම වර්ගයක 

මානව පුහුණු කිරිපේ සහ සංවර්ධන කාර්යයට 

අදාල පුහුණු කිරිපේ මධයසරථාන  වත්වපගන 

යාමට අවසර පදනු ලැපේ.න 

 

අවසෙ ලබො පනොපෙන භොවි යන් 1. රාජය සහ අර්ධ රාජය ආයතන/ 

පද ාර්තපේන්තු වල කාර්යාල 

2. අන්තරායකාරි හා නීති විපරෝධි ද්රවය 

පව දාම 

3. ඉන්ධන පිරවුේහේ සහ වාහන පසරවා සරථාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.9 සංකලන කලො ය 1 

කලො පේ නම සංකලන කලො ය 1 

මුලික හැඳින්ීම පමම කලා ය තුල වාණිජ කලා ය පමන් සමාන 

ලක්ෂෙයන් දැකිය හැකි නමුත් පන්වාසික 

භාවිතයන් සඳහාද ඉඩ කඩ පවන් කර ඇත.න එම 

නිසා පමය අතරමැදි කලා යක් පලස හඳුනා ගත 

හැකිය.න 

සීමොව ඇමුණුම 14 

කලො  සංගුණකය 2 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස මීටර් 15 

ෙල පගබිම් අනු ො ය 80% 

අවම භුමි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 150 

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් 1. රාජය සහ ප ෞේගලික පරෝහේ 

2.  දිංචිය සඳහා නිවාස 

3. ආගන්තුක නිවාස (උ රිම කාමර ප්රමාෙය 

10කි.න ද  පගබිේ ප්රමාෙය වර්ගමීටර් 200 

පනාවැඩි විය යුතුය.න 

4. ුලි නිවාස 

5. සාේපු හා ප්රදර්ශොගාර (උ රිම ද  පගබිේ 

ප්රමාෙය වර්ග මීටර් 300ට පනාවැඩි විය 

යුතුය.න) 

6. මූලය ආයතන 

7. වෘත්තීය කාර්යාල 

8. මහජන රැසරීේ සරථාන 

9. ඉන්ධන පිරවුේහේ 

10. වවදය මධයසරථාන 

11. ෆාමසි 

12. ආගන්තුක නිවාස (උ රිම ද  පගබිේ 

ප්රමාෙය වර්ග මීටර් 200 ට පනාවැඩි විය 

යුතුය.න) 

13. ගබඩා (උ රිම ද  පගබිේ ප්රමාෙය වර්ග 

මීටර් 300 ට පනාවැඩි විය යුතුය.න) 

14. මුද්රෙ හා දුරකථන  හසුකේ ස යන සරථාන 

15. ආගන්තුක සරථාන 

අවසෙ ලබො පනොපෙන භොවි යන් 1. නීති විපරෝධි ද්රවය පව දාම 

2.  තේ හා කැනීේ කටයුතු 

3. යන්ත්ර ධාරිතාව උ රිම ප්රමාෙය බල 10ට 

වැඩි කර්මාන්ත 



4. ුඩා ප්රමාෙපේ සහේ සැකසුේ කර්මාන්ත( 

උ රිම ධාරිතාව අශරව බල 10ට පනාවැඩි සහ 

පසරවක සංඛයාව 20ට පනාවැඩි සහ ඉඩපේ 

ප්රමාෙය අක්කර භාගයකට වඩා අදෙ පනාවිය 

යුතුය.න) 

5. සරවයං රැකිය සරථාන (උ රිම ද  පගබිේ 

ප්රමාෙය වර්ග මීටර් 100 පනාවැඩි විය    

යුතුය.න) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.10 සංකලන කලො ය 2 

කලො පේ නම සංකලන කලො ය 2 

මුලික හැඳින්ීම පමම කලා ය තුල කර්මාන්ත කලා ය පමන් 

සමාන ලක්ෂෙයන් දැකිය හැකි නමුත් 

පන්වාසික භාවිතයන් සඳහාද ඉඩ කඩ පවන් කර 

ඇත.න එම නිසා පමය අතරමැදි කලා යක් පලස 

හඳුනා ගත හැකිය.න 

සීමොව ඇමුණුම 15 

කලො  සංගුණකය 1.න75 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස මීටර් 15 

ෙල පගබිම් අනු ො ය 80% 

අවම භුමි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 150 

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් 01.න සහේ නිෂර ාදන හා සැකසුේ කිරිපේ 

කර්මාන්තය ආශ්රිත මධයම ප්රමාෙපේ 

කර්මාන්ත ( යන්ත්ර ධාරිතාව උ රිම අශරව බල 

ධාරිතාවය 40 ට වඩා පනාවැඩි විය යුතු අතර, 

උ රිම පසරවක සංඛයාව 20ට පනාවැඩිය යුතුය.න) 

02.න ප්රදර්ශොගාර (උ රිම ද  පගබිේ ප්රමාෙය 

වර්ග මීටර් 200 ට පනාවැඩි විය යුතුය.න) 

03.න පව ඳසැේ (උ රිම ද  පගබිේ ප්රමාෙය 

වර්ග මීටර් 100 ට පනාවැඩි විය යුතුය.න) 

04.න  දිංචිය සඳහා නිවාස 

05.න ගබඩා (උ රිම පගබිේ ප්රමාෙය වර්ග මීටර් 

1000 ට පනාවැඩි විය යුතුය.න) 

06.න වවදය මධයසරථාන  

07.න ඔසු සැේ 

08.න ප ෞේගලික උ කාරක  ංති  වත්වන 

සරථාන 

09.න ඇසුරුේහේ 

10.න සරවයංරැකියා සරථාන 

 

අවසෙ ලබො පනොපෙන භොවි යන් 1. නීති විපරෝදි ද්රවය පව ඳාම 



2.  තේ හා කැනීේ 

3. කර්මාන්ත (යන්ත්ර ධාරිතාව අශරව බල 40ට 

වැඩි හා කර්මාන්ත හා මධයම  රිසර  

අධිකාරිය විසින් තහනේ කරනු ලබන 

කර්මාන්ත.න) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.11 හුෙොවිෙයො කලො ය 

කලො පේ නම හුෙොවිෙයො කලො ය 

මුලික හැඳින්ීම ප ාප ාන්නරුපේ අභිමානය විදහා දැක්පවන 

පුරාවිදයා නටඹුන් ආරක්ෂෙ කලා යක් පලස 

හැඳින්විය හැකිය.න එහිදී ඓතිහාසික නටඹුන් 

ආරක්ෂා කිරීම,සංචාරක ආකර්ෂෙය ප්රවර්ධනය 

කිරීම මඟින් පමම කලා ය සංවර්ධනය පකපර්.න 

සීමොව ඇමුණුම 16 

කලො  සංගුණකය 1.න5 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස මීටර් 15 

ෙල පගබිම් අනු ො ය 66% 

අවම භුමි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 250 

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් 1. පුරා විදයාත්මක කැණිේ,  ර්පේෂෙ 

කටයුතු කිරිේ, සංරක්ෂෙ කිරිේ වලට අදාල 

කාර්යාල වැඩ   වේ හා ගබඩා ආදිය 

2. පුරාවිදයාත්මක  ර්පේෂෙ හා ප්රදර්ශනාගාර 

වලට අදාල පකෞතුකාගාර, විදයාගාර, 

පුසරතකාල සහ පතාරතුරු මධයසරථාන  

3. වාහන නැවතුේ ලවේ, ප ාත්හේ ුඩා 

ප්රමාෙපේ සිසිේ බිේ හේ, ආ නාශාලා, 

පතාරතුරු මධයසරථාන,  ා ැදි සැ යීපේ 

මධසරථාන හා සනී ාරක්ෂක  හසුකේ 

සැ යීපේ සරථාන හා ආරක්ෂක ුටි 

ඉදිකිරිම.න 

4. විදුලිය, ජලය, ප්රපේශ මාර්ග සහ දුරකථන 

 හසුකේ සැ යීමට අදාල වන ඉදිකිරිේ 

5.  ඓතිහාසික ආරාමවලට අයත්වන සංඝවාස 

6. උදයාන සංවර්ධන කටයුතු 

7. ආගන්තුක නිවාස  

8. සංචාරක කර්මාන්තයට අදාල වන 

භාවිතයන් 

9. වාසය කිරිම ( දිංචිය සඳහා පන්වාසික 

පගාඩනැගිලි) 

10. සාේපු සහ ප්රදර්ශනාගාර 

අවසෙ ලබො පනොපෙන භොවි යන් 1. අන්තරායකාරි හා නීති විපරෝධි ද්රවය පව දාම 

2. කර්මාන්ත සහ කර්මාන්ත පගාඩනැගිලි 

3. දුරකථන සේපේෂෙ ුළුණු 

4. රාජය සහ අර්ධ රාජය ආයතන වල කාර්යාල 



5. වර්ග මීටර් 100ට වැඩි වන ගබඩා 

6. කළුගේ කැණිම හා කළුගේ කැණිපේ සරථාන 

පවනත් කරුණු පමම ක ා ය තුල දැනට  වතින පයෝජිත 

කලාපීයකරෙ සැලසුේ පරගුලාසිවලට 

අනුයුක්ත පනාවන භාවිතයන් එපලසම 

 වත්වාපගන යාමට ඉඩපදනු ලැපේ.න තව දුරටත් 

එම භාවිතයන් කිසිම ආකාරයකින් වැඩි දියුණු 

කිරිමට අවසර පනාලැපේ.න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.12  රිසෙ සංපේදී කලො ය 

කලො පේ නම  රිසෙ සංපේදී කලො ය 

මුලික හැඳින්ීම ජල ගැලුේ නිේන අභයභුමිය සහ මහවැලි නදිය  

ආශ්රිතව ඇති සරවභාවික  රිසරය ආරක්ෂෙය 

කිරීපේ කලා යක් පලස පමය මුලිකව හැඳින්විය 

හැකිය.න පමහි පසෞදර්යය පලෝකයට නිරාවරෙය 

කිරීම උපදසා සරවභාවික  රිසරය ආරක්ෂා 

කරමින් සංචාරක වටපිටාවක් ඇතිව සංවර්ධනය 

පකපර්.න  

සීමොව ඇමුණුම 17 

කලො  සංගුණකය 0 

බිම් මට්ටපම් සිට යො හැකි උ රිම උස - 

ෙල පගබිම් අනු ො ය - 

අවම භුමි ප්රමොණය - 

අවසෙ පෙනු ලබන භොවි යන් 1.න  ාරිසරික සංචාරක කටයුතු (Eco Tourism) 

2.න  ානීය ජල සේ ාදන වයා ෘති සහ 

ඊටසමගාමී වයා ෘති 

අවසෙ ලබො පනොපෙන භොවි යන් පමම රක්ෂිත ප්රපේශය තුල දැනට  වතින 

කලා යට පනාගැලප න භාවිතයන් ඉවත් කිරිම 

සිදු කරනු ලැපේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.සැළසුම් හො පගොඩනැඟිලි පෙගුලොසි 

 

මූලික කරුණු 

හැඳින්ීම සහ ආරේභය පමම නිපයෝග 1982 අංක 4 දරෙ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිපේ 

(සංපශෝධිත)  නපත් 11 (අ) පකාටපසර  8 “ඊ” වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 1978  අංක 41 දරෙ 

නාගරි 

ක සංවර්ධන අධිකාරි  නපත් 21 වන වගන්තිය යටපත් ප ාපලාන්නරුව මහ නගර සහ ප්රාපේයය 

සභා යන සැලසුේ ප්රපේශ සඳහා මහානගර හා බසරනාහිර සංවර්ධන අමාතයවරයා විසින් සාදනු ලැූ  

නිපයෝග පේ.න 

 

 

මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණය 

සඳහා ඉදිරිපත් 

කිරීම 

I  කකාටස 

2.1  මූලික සැලසුම් නිෙොකෙණය සම්බන්ධ පෙගුලොසි 
 

 

1. මූලික සැලසුම් නිරාකරණය අයදුම් කිරීම.න 

(අ) නීතිකේ 8 එ වගන්තතිය යටකත් මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සඳහා කරනු ලබන සෑම 

ඉල්ලීමක්ම 1 වන උපකල්ලඛනකේ සඳහන්ත “අ”ආකෘති පත්රය මිනන්ත අිකකාරිය කව  

ඉදිරිපත් කළයුතුය.න  කමය අන්ත ර්ජාල පහසුකම් හරහා පහ  කවබ් අඩවිය ඔස්කස් 

අයදුම් කළ හැක.න   

        www.uda.නgov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපකල්ලඛනයට අනුකූලව කගවිය යුතුය.න 

 

මූලික සැලසුම් 

නිෂ්කාශනය 

2. සංවර්ධන කයෝජනා සමඟ සවිස් ර සැලසුම්කරණ හා  ාක්ෂණික ක ාරතුරු සියල්ලල 

විිකමත්ව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවකදී, ඇගයීම් වාර් ාව ඉදිරිපත් කරන ක ක් 

මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය ලබාදිය හැකිය.න  අනුමැතිය සඳහා අනුරූපී සවිස් ර 

කයෝජනාව ඇගයීමට ලක්කරන විටදී, අිකකාරියට යම් අතිකර්ක ඉල්ලීමක් කිරීමට ඇති 

අයිතියට හානි කනාවන පරිදි ඉඩම් හිමිකරු කහෝ ඔහු විසින්ත බලය පවරනු ලබන 

පුද්ගලයකු කව  කමම මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය ලබාකදනු ඇ .න 

 

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

කියකවන අවස්ථාවක එය ලබාග  යුතු අ ර, අිකකාරියට හැකඟන ඕනෑම 

අවස්ථාවක මුලික සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාගැනීමට නියම කළහැකිය.න 

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

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

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


ප්රථම   සඳහා අයදුම් කළයුතුය.න එහිදී වන කපරසැරි ගාස්තුව පස්වන 

උපකල්ලඛණකේ 16 යටකත් විය යුතුය.න එම වලංගු කාලසීමාව ඉක්මවා කගාස් 

එය දීර්ඝ කිරීමට අයදුම් කළකහාත් ඉහ  ගාස්තුවට අම රව එම මූලික 

ගාස්තුකවන්ත 25% ක කස්වා ගාස්තුවක් කගවිය යුතු කේ.න යම් කහයකින්ත මූලික 

සැලසුම් නිරාකරණකේ වලංගු කාලය ඉක්ම කගාස් වසරකට වැඩි කාලයක් 

කගී කගාස් නැව  අයදුම් කරන්තකන්ත නම් සම්ූර්ණ කපරසැරි ගාස්තුව 

කගවා නව සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාග  යුත්කත්ය.න 

 (ඇ)  සංක්ිප්  කයෝජනාව අනුම  කරනු ලැබීකමන්ත පසුව, කකාන්තකද්සි පනවා කහෝ 

කනාපනවා   පිළිබඳව අයදුම්කරුට ලිපියක් මිනන්ත දැනුම් කදනු ලැකබ්.න  

ඉන්තපසුව ඔහු විසින්ත වසරක් ඇතුළ  සවිස් ර විිකමත් කයෝජනාවක් සකස් 

කරග  යුතුය.න  කමම කාලය තුළදී අයදුම්කරු     ආය න හා අදාළ වන්තකන්ත 

නම් කරුණු නිරවුල්ල කරගැනීම සඳහා විවිධ  නිකයෝජයාය න / 

කදපාර් කම්න්තතු සමඟ සම්බන්තධව ක්රියාකළ යුතුය.න   කමම මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණ ලිපිකේ වලංගු කාලය වසරකි.න  

             (ඈ)    අයදුම්කරු විසින්ත විිකමත් අනුමැතිය සඳහා නීතිකේ 8 එ වගන්තති යටකත් නියමි  

ආකෘති පත්රය මිනන්ත සවිස් ර කයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.න  කයෝජි  

සැලසුම්වලට අදාළ නිකයෝජයාය නවල  ාක්ෂණික අවශය ා කමන්තම 

අයදුම්කරු කව  දැනුම්කදන ලද අකනක් සැලසුම් අවශය ාද අඩංගු විය 

යුතුය.න 

 

 

(ඉ)    මූලික සැලසුම් නිෂ්කාශනය මිනන්ත අවසර පත්රයක් නිකයෝජනය කනාවන අ ර, 

එමිනන්ත අයදුම්කරුට කහෝ කවනත්  ැනැත් කුට කවරාකාරකේ කහෝ 

සංවර්ධන කටයුත් ක් පටන්ත ගැනීමට කහෝ කරකගන යාමට හිමිකමක් 

කනාලැබිය යුතුය.න 

            (ඊ)      මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් කළුගල්ල කැඩීම, පස් කැපීම, පස් කසෝදා වැලි 

ගැනීම, කගාඩ වැලි කැනීම හා ඛනිජ සම්පත් කැනීම සඳහා ලබාගැනීකම්දී 

පහ  සඳහන්ත ආය නවල නිර්කද්ශ ලබාග  යුතුය.න 

i. භූවිදයා සක්ක්ෂණ හා ප ල්ල කාර්යාංශය 

ii. මධයම පරිසර අිකකාරිය 

iii. අදාළ අකනකුත් ආය න 

                       පස් කැපීකම්දී හා වැලි කැපීකම්දී ඉඩකම් මායිම්වල සිට ක්ටර් 1.න5 ක්               බා,  

900 කින්ත ක ාරව ආනතියක් අනුව සිදු කළ යුතුය.න  

හරි  

කගාඩනැිනලි 

සහතිකකරණය 

සඳහා ලියාපදිංචි 

ීම 

3. රාජය හා අර්ධ රාජය ආයනයන්තහි කගාඩනැිනලි සඳහා හරි  කගාඩනැිනලි සහතිකය 

අනිවාර්යය වන අ ර, මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිය ලබාගන්තනා අවස්ථාකේදී හරි  

සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිකේ ලියාපදිංචි ීම අනිවාර්යය 

කේ.න 



 

 

 

 

ඉඩම් අනුකබදුම්  

සඳහා සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

II  කකාටස 

2.2 ඉඩම් අනුපබදුම් කිරීම සම්බන්ධ පෙගුලොසි 
 

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

ඉදිරිපත් කිරීම.න 

(අ)  නීතිකේ 8 එ වගන්තතිය යටකත් යම් සංවර්ධන කටයුත් ක නිර ීම සඳහා සංවර්ධන 

අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුම්ප ක්ම 1 වන උපකල්ලඛනකේ 

සඳහන්ත “ආ” ආකෘති පත්රය මිනන්ත අිකකාරිය කව  ඉදිරිපත් කළයුතුය.න  කමය 

අන්ත ර්ජාල පහසුකම් හරහා පහ  කවබ් අඩවිය ඔස්කස් අයදුම් කළ හැක.න   

      www.uda.නgov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපකල්ලඛනයට අනුකූලව කගවිය යුතුය.න 

       (ඇ)   ඕනෑම ඉඩම් කැබලි කිරීමක් කහෝ  කාබද්ධ කිරීමක් සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයා 

(ඇමුණුම 3)  විසින්ත සකස් කකාට අත්සන්ත කර තිබිය  යුතුය.න     

      (ඈ)  අයදුම්ප  ඉඩකම් කහෝ ස්ථානකේ අයිතිකරු විසින්ත කහෝ අයිතිකරු විසින්ත බලය පවරනු 

ලැබූ යම් පුද්ගලකයකු විසින්ත අත්සන්ත කරනු ලැබ තිබිය යුතුය.න 

       (ඉ)   ඉඩම උප කබදීම කහෝ කැබලි කිරීකම්දී සැලසුම්වල ලකුණු කරන කාණු සඳහා ඉඩම් 

කට්ටි අංකයක් ලබාදිය යුතු අ ර, ඉඩකම් සිට ජලය බැහැර කරන මාර්ගය 

පැහැදිලිව දැක්විය යුතුය.න  

        (ඊ)  අළුත් උප කබදීමක් යම් සංවර්ධන ස්ථානයක පවත්නා කගාඩනැිනල්ලලක ඇති විවෘ  

ඉඩකඩ, ආකලෝකය, සංවා නය සහ අකනක් අවශය ා කමම නියමය යටකත් 

අවශය වන  වාට වඩා අු  කකකරන යම් මායිමක් ඇති කනාකළ යුතුය.න                  

        (උ)   එවැනි ඉඩමක්; 

i. කහක්: 0.න5 ට වඩා වැඩි  අවස්ථාවකදී කහෝ 

ii. ස්ථානකේ ස්වභාවය අනුව නගර නිර්මාණ ශිල්ලපී උපකදස් ලබාගැනීමට 

අවශය යැයි අිකකාරිය තීරණය කරන්තකන්ත නම් කහෝ 

                සුදුසුකම්ලත් නගර නිර්මාණ ශිල්ලපියකු විසින්ත සහතික කරන ලද විනයාස    

සැලැස්මක් සහ වාර් ාවක් මිනන්ත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.න  
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        (ඌ)   කයෝජි  බිම් කට්ටිද,  වාකේ පරිමාණයන්ත, දිසාව, පළල සහ සියළු කයෝජි  ීදිවල 

මට්ටටම්, එළිමහන්ත ස්ථාන සහ කවනස් කකාට  ැබිය යුතු සහ කවනත් පහසුකම් 

සඳහා ස්ථානද කමන්තම සෑම ස්ථානයක්ම කයාදවනු ලබන කාර්යයද කපන්තවා 

කදමින්ත 1:1000 ට කනාඅු  පරිමාණයකින්ත යුත් සවිස් රාත්මක බිම් කකාටස් කවන්ත 

කිරීකම් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.න   

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

කනාඅු  පරිමාණයකින්ත ඇඳ පහ  දැක්කවන කරුණු ඇතුළත් කකාට සැපයිය 

යුතුය.න 

i. කගාඩනැිනලි කිසිවක් තිකබ් නම්,  වාකේ දිග, පළල දැක්කවන ඉලක්කම් 

කයාදා ඉඩකම් පිහිටීම : 

ii. සැලැස්කම් පරිමාණය උතුරු දිශාව දැක්කවන සංකක් යක් සහ යාබද 

ඉඩම්වල කහෝ කගාඩනැිනලිවල වරිපනම් අංක ; 

iii. ඉඩමට ප්රවිෂ්ඨ  වන මාර්ග ; 

iv. පවත්නා සියලු කාණු සහ ජල මාර්ග;  සහ 

v. ඉඩකම් සකමෝච්ඡ කර්ඛා කහෝ ස්ථානීය මට්ටටම් සහ අවශය අවස්ථාවලදී ීියකේ 

මට්ටටම් කහෝ ඉඩම ඉදිරිපස ීියකේ මට්ටටම් ; 

 

( ) කයෝජි  අනුකබදීම්වල විශාලත්වය සහ කයෝජි  සියලු ීියවල දිසාව, පළල සහ 

මට්ටටම් සහ විවෘ  භූමි භාග හා කවනත් පහසුකම් සඳහා කවන්ත කිරීමට අදහස් 

කරන භූමි භාග සහ සෑම ඉඩමක්ම කුමන කාර්යයක් සඳහා භාවි ා කිරීමට 

අදහස් කරන්තකන්තද යන්තන කපන්තනුම් කරමින්ත 1:1000 යන පරිමාණයට කනාඅු  

පරිමාණයකින්ත අඳින ලද කට්ටි කැඩීකම් සවිස් රාත්මක සැලැස්මක් ඉදිරිපත් 

කරනු ලැබිය යුතුය.න 

පවතින බිම් 

කට්ටි 

5. පවතින බිම් කට්ටියක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට කයෝජි  කගාඩනැිනල්ලල අකනක් නියමයන්තට 

අනුකූල වන්තකන්ත නම්, නියමි   ැනුම්කපාකළහි විශාලත්වය හා පළල පිළිබඳ අවශය ා 

ලිහිල්ල කිරීමට අිකකාරියට පුළුවන.න 

ඉඩම උප කබදීම 

කහෝ කැබලි 

කිරීම 

6.න   (1)  කිසිඳු රාජය නිකයෝජයාය නයක් කහෝ කවනත් යම්  ැනැත් කු විසින්ත නීතිකේ 8 “අ” 

වන වගන්තතිය යටකත් සාදන ලද සංවර්ධන සැලැස්ම යටකත් හා 21 වන වගන්තතිය 

යටකත් සාදන ලද සැලසුම්කරණ හා කගාඩනැිනලි පිළිබඳ නියමයන්ත යටකත් සාදන 

ලද සංවර්ධන මාර්කගෝපකද්ශවලින්ත බැහැරව කිසිඳු සංවර්ධන කාර්යයක් 

කරකගන යාම කහෝ එහි නිර ීම කනාකළ යුතුය.න 

        (2) (අ)   කෘිකාර්මික උදයාන වගාව, ක ත් බිම් ප්රකද්ශ  හා  කවනයම් භාවි යක් සඳහා 

කයෝජනා කරන ලද ඉඩම් කැබැල්ලලක් කහෝ  බිම් කට්ටියක් එබඳු උප 



කබදීමක් සඳහා අදාළ සැලැස්ම අිකකාරිය විසින්ත අනුම  කරනු ලැබ 

ඇත්නම් උප කබදීමකට කහෝ භාවි යකට යටත් කළ හැක.න 

 

               (ආ) ඉඩම් කැබලි කිරීමක් කහෝ උප කබදීමක් අදහස් කරන ඕනෑම  ැනැත් කු   

සඳහා 4 වන නියමයන්තහි ඇතුළත් අවශය ාවයන්තට අනුකූල වන 

අයදුම්ප ක් අිකකාරියට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.න 

        (3)  ඉඩම් කැබලි කිරීම කහෝ උප කබදීම සඳහා සැලසුම් අනුම  කිරීකම්දී අිකකාරියට 

අවශය යයි හැක  නම්,  සැලසුම් කවනස් කරන කමන්ත අිකකාරිය 

අයදුම්කරුවන්තකගන්ත ඉල්ලලා සිිය හැකිය.න   ඉඩම  උප කබදීම කහෝ කැබලි කරනු 

ලැබිය යුත්කත් අිකකාරිකේ අනුමැතිය කදනු ලැබීකමන්ත පසුවය.න 

         (4)  (අ)  උප කබදීමකදී කිසිඳු ඉඩම් කට්ටියක් මුහුණ  පළල ක්ටර් 6 ට සහ   ගැඹුර ක්ටර් 

12 කට වඩා අු  කනාවිය යුතුය.න  

        (5) උප කබදීකම් සැලැස්මක ඇති බිම් කට්ටියක් එහි අනුම  කරනු ලැබූ පරමාර්ථය හැර 

අන්ත පරමාර්ථයක් සඳහා ප්රාකයෝජනයට කනාග  යුතුය.න        

පදිංචිය පිණිස 

වන බිම් කට්ටි 

සඳහා ප්රකේශ 

මාර්ග 

7.න  කමම නියමකේ (ආ)  (ඇ)  සහ (ඈ)  කේදවල සඳහන්ත විිකවිධානවලට අනුව යම් උප කබදීමක 

ඇති සෑම බිම් කට්ටියක්ම දැනට පවත්නා කහෝ කයෝජි  ප්රසිද්ධ ීියයකට කහෝ ීියවලට 

යාව  පිහිිය යුතුය.න 

       (අ) i.   ප්රකේශ මාර්ගකේ අවම පළල අිකකාරිය විසින්ත  අනුම  කරනු ලැබූ පරිදි විය යුතුය.න  

එය කවර අවස්ථාවකවත් ක්ටර් 3.න0 කට කනාඅු ව තිබිය යුතු අ ර, කාණු හා 

අකනකුත් අවශය ාවයන්ත ඉඩකමන්ත කවන්තකර ලබාදිය යුතුය.න  

              ii.  යම් ඉඩම් අනුකබදුමක් සිදු කිරීකම්දී එම ඉඩම් කැබලි සඳහා ප්රකේශය සපයන ප්රධාන 

ප්රකේශ මාර්ගකේ පළල ක්ටර් 09 ක් වන අවස්ථාකේදී එම ක්ටර් 09 ප්රධාන ප්රකේශ  

මාර්ගය කැබලි සංඛයාව අනුව ක්ටර් 06 දක්වා පමණක් අු  කළ හැකි වුවත්, එම 

ක්ටර් 6 ප්රකේශ මාර්ගය පළල  වදුරටත් අු  කිරීමකින්ත ක ාරව  කාකාරී 

පළලකින්ත යුතුව පවත්වාග  යුතුය.න 

iii. පියැවි කකළවරක් සහි  ීියයක කකළවරට යාවන සෑම බිම් කට්ටියක්ම කහෝ 

සංවර්ධන ස්ථානයකටම සංවර්ධන මාර්කගෝපකද්ශ ආකෘතිකේ සඳහන්ත  පළලට 

වඩා අු  ඉදිරිපසක් තිබිය හැකිය.න  එකහත් එහි ීිය කර්ඛාවට ලම්භකව පළලින්ත 

ක්ටර් 3.න0 කට කනාඅු  ඉදිරිපසක් තිබිය යුතුය.න 

 

iv.        (ආ)  පළලින්ත ක්ටර් 9.න0 කට අු  මාර්ගයකට යාව ඇති සංවර්ධන ස්ථානයක් 

කහෝ බිම් කට්ටියක් කමම නියමකේ 8 (අ) වන කේදය යටකත් නියම කරනු ලැබ ඇති 

ආකාරකයන්ත හැර, පදිංචිය පිණිස කනාවන පාවිච්චිය සඳහා යම් කගාඩනැිනල්ලලක් 

ඉදිකිරීම සඳහා ප්රකයෝජනයට කනාග  යුතුය.න      
  



        (ඇ)  2 වන උපකල්ලඛනකේ සඳහන්ත ආකෘතිකේ සපයා ඇති වාසස්ථාන  කක සංඛයාව    

පළමුවන තීරුකේ සඳහන්ත  ීියවල ආරම්භය හා අන්ත ය යන කදකම ප්රසිද්ධ  

ීියයකට සම්බන්තධ වන්තකන්ත නම් කදගුණ කළ හැකිය.න  එවැනි අවස්ථාවල කදවන 

තීරුකේ සඳහන්ත  එම පාකර් පළල ක්ටර් 4.න5 කට කනාඅු  වන්තකන්ත නම්, උපරිම දිග 

කදගුණ කළ හැකිය.න 

පදිංචිය පිණිස 

කනාවන බිම් 

කට්ටි සඳහා 

ප්රකේශ මාර්ග 

8.න (i) (අ)   පදිංචිය පිණිස කනාවන පාවිච්චිය අරමුණු කරගත් කගාඩනැිනලි සඳහා වන බිම් 

කට්ටි එකක් කහෝ වැඩි ගණනක් සඳහා ඇති ීියයකට 3 වන උපකල්ලඛනකේ  

ආකෘතිකේ විස් ර කරන පිරිවි රයට හා අනුකූලීමට යටත්ව පළලින්ත ක්ටර් 09 කට 

අු  ප්රකේශ මාර්ගයකට අවසර දිය හැකිය.න      

      (ආ)  2 වන උපකල්ලඛනකේ  නියමය පරිදි වාසස්ථාන නිවසක් සඳහා වන අවම ප්රකේශ මාර්ග 

පළල අවශය ා සම්ූර්ණ කරන අවස්ථාවකදී යම්  ැනැත්ක කුට අයුතු පීඩා 

ඇතිවන්තකන්ත යයි අිකකාරිකේ ම ය වන්තකන්ත නම්, ප්රකේශ මාර්ගකේ අවම පළල පහ  

සඳහන්ත කරුණුවලට  යටත්ව, සැලසුම් කමිටුකේ නිර්කද්ශ ම  අු  කරනු ලැබිය 

හැකිය.න  

i. ප්රකේශ මාර්ගය සඳහා ක්ටර් 3.න0 අවම පළලක් ඇති බවට, 

ii. අළුත් උප කබදීමක් සම්බන්තධකයන්ත කමම අු  කිරීම අදාළ කනාීම.න 

iii.ජනපදය අු  වියදම් ස්වභාවකේ  වා ීම.න 

     (ඇ)   එවැනි සෑම ීියයක්ම, ක්ටර් 6.න0 කට කනාඅු  පළලක් ඇති ප්රසිද්ධ ීියයකට 

සම්බන්තධවන හා අයිතිකරුට කපෞද්ගලික පාරකට මාර්ග අයිතියක් ඇති ප්රසිද්ධ 

කහෝ කපෞද්ගලික පාරකට සම්බන්තධ විය යුතුය.න 

 (ii)  ප්රජා හා විකනෝද කටයුතුහා කපාදු එළිමහන්ත  ප්රකද්ශ කලස සැලකූ විට එම කවන්තකරන ලද

කපාදු එළිමහන්ත  ප්රකද්ශකයන්ත උපරිම ක බිම් කැබලි ආවරණයක් සහ ක්ටර් 5 ක 

උපරිම උසකට යටත්ව ගෘහස්  ක්රීඩාගාරයක්  පිහිනුම් ටාකයක් ක්රීඩාහාවිකනෝද

කටයුතුසඳහාඅදාළ වනඕනෑමභාවි ාවක්කයාදාග හැකිකේ  

හැරවුම්, වටරවුම් 

හා විවෘ  

ඉඩකඩ 

9.න(1) (අ) ක්ටර් 9.න0 කට අු  පළලින්ත හා දිග ක්ටර් 30 ට වැඩි සෑම ීියයකටම විශ්කම්භය ක්ටර් 

9.න0 කට කනාඅු   වටරවුමක් කහෝ වඩා කයෝගය පරිදි ීියකේ පියැවි අග සිට අවසන්ත 

ක්ටර් 30 තුළ අිකකාරියට පිළිග  හැකි කවනත් ආකාරයක වාහන හැරීමට 

ඉඩක් සැලසිය යුතුය.න 

         (ආ)  පළලින්ත ක්ටර් 9 කට කනාඅු  පියැවි අග පාරකට යාව පිහිි පදිංචිය පිණිස කනාවන 

කටයුතුවලදී විශ්කම්භය ක්ටර් 15 කින්ත යුත් හැරවුම් වටරවුමක් කහෝ පිළිග  

හැකි කවනත් ආකාරයක වාහන හැරීමට ඉඩක් සැපයිය යුතුය.න 

 

 



ප්රජා, විකනෝදාංශ 

හා එළිමහන්ත 

ප්රකයෝජනය 

සඳහා ඉඩකඩ 

කවන්ත කිරීම 

 

    (2)    උප කබදීමට භාජනය කළයුතු ඉඩම් කකාටස කහෝ සංවර්ධන ස්ථානය   විශාලත්වකයන්ත 

කහක්ටයාර් 1.න0 ඉක්මවන්තකන්ත නම්, ීිය සහ කාණු අත්හැර දැමූ පසු ඉඩකමන්ත 

සියයට දහයකට කනාඅු  ප්රමාණයක් පහ  දැක්කවනකස් සුදුසු ස්ථානයන්තහි 

ප්රජා විකනෝදාංශ හා එළිමහන්තවල ප්රකයෝජනය සඳහා කවන්ත කළ යුතුය.න 

i. එකස් කවන්ත කරන ලද ඉඩකඩ සියළු ගාස්තුවලින්ත ක ාරව අිකකාරිය කව  

පවරනු ලැබිය යුතුය.න 

ii. අිකකාරිකේ අදහස් විමසා එබඳු ඉඩකඩ සංවර්ධනය කකාට පවත්වාකගන 

යාමට පදිංචිකරුවන්ත කපාළඹවා සංවර්ධකයා විසින්ත ක්රමකේදයක් හා මූලය 

විිකවිධාන සැලසිය යුතුය.න 

iii. එකස් කවන්ත කරනු ලබන ඉඩකඩ අනුම  කනාවන කවනත් කාර්යයකට 

කයාදනු ලබන්තකන්ත නම් නීතිය යටකත් වරදකට වරදකරුවකු වන අ ර, 

වරදකරු කරනු ලැබීකමන්ත පසුව නීතිකේ 1982  අංක 04 දරණ පනකත් 28(1)  

වන වගන්තතිය යටකත් දඞුවම් ලැබිය හැකිය.න 

iv. වාණිජ හා කර්මාන්ත  සඳහා වන ඉඩම් අනුකබදුමකදී, අනුකබදුම් අවම ඉඩම් 

කකාටස වර්ග ක්ටර් 2024 (පර්.න 80) කට කනාඅු  නම් සහ සියළුම මාර්ගවල 

පළල ක්ටර් 09 කට කනාඅු  නම් විවෘ  ප්රකද්ශ භාවි ය සඳහා ඉඩම්වලින්ත 

10%  ක්  කවන්ත කිරීමකින්ත ක ාරව අනුකබදීම් කළ හැකිය.න  එක කුදු වුවත් 

ඕනෑම ඉඩම් කකාටසක වැඩිදුරටත් අනුකබදුම් සිදුවන අවස්ථාවලදී 

සංවර්ධකයා විසින්ත ; 

(i) එකස් අනුකබදුම් කරන ඉඩකම් 10% ක ප්රමාණය කවන්ත කිරීම කහෝ 
 

 (ii) එකස් අනුකබදුම් කරන ලද ඉඩකම් 10% ක ප්රමාණකේ කවළඳකපාල 

විනාකම අදාළ පළාත් පාලන ආය නකයහි  ැන්තපත් කිරීම කහෝ 

යන කකාන්තකද්සියට යටත්ව අනුකබදුම් කළ හැකිය.න 

v. වාසය සඳහා වූ ඉඩම් අතුරු කබදීම්වලදී අතුරු කබදීමක අවම ඉඩම් ප්රමාණය 

වර්ග ක්ටර් 1,012 (පර්චස් 40) කට අු  කනාකේ නම් සහ එක් ඉඩම් කකාටසක 

ඉදිකකකරන නිවාස  කක සංඛයාව කදකකට සීමාවන පරිදි සංවර්ධන 

කාර්යය සීමා කකාට තිකබ් නම්, එළිමහන්ත ප්රකද්ශ වශකයන්ත පාවිච්චි කිරීම 

සඳහා ඉඩකම් සියයට 10 ක ප්රමාණයක් කවන්ත කනාකකාට,   ඉඩකම් අතුරු 

කබදීම් කළ හැකි නමුත්,   අතුරු කබදීමවල  වදුරටත් අතුරු කබදීම් කරනු 

ලබන කහෝ එක් ඉඩම් කකාටසක නිවාස  කක කදකකට වැඩිකයන්ත ඉදිකරනු 

ලබන කහෝ අවස්ථාවකදී එකස් අතුරු කබදීම කරනු ලබන කහෝ සංවර්ධනය 

කරනු ලබන ඉඩකම් කවළඳ අගකයන්ත සියයට 10 ක්   සංවර්ධනකරු විසින්ත 

අදාළ පළාත් පාලන ආය නය කව   ැන්තපත් කළ යුතුය.න 

 

 

 



vi. අතුරු කබදීමට කයෝජි  ඉඩම, විලක්, කපාදු ක්රීඩාපිියක් වැනි කපාදු විවෘ  

ප්රකද්ශයක සිට කිකලෝක්ටර් 0.න5 ක් තුළ පිහිටා ඇත් ාවූද, එම විවෘ  ප්රකද්ශය 

වර්ග ක්ටර් 4,047 (අක්කර එක) කට වඩා විශාලත්වය ඇත් ාවූද 

අවස්ථාවකදී, එම ඉඩකම් එළිමහන්ත ප්රකද්ශයක් කභෞතිකවම කවන්ත කිරීම 

කවනුවට,  එළිමහන්ත ප්රකද්ශ අවශය ාව සඳහා වූ භූමිභාගකේ කවළඳ අගය 

අදාළ පළාත් පාලන ආය නය කව   ැන්තපත් කළයුතු බවට 

සංවර්ධනකරුට අිකකාරිය විසින්ත නියම කරනු ලැබුවකහාත්,  ඔහු විසින්ත   

කවළඳ අගය   පළාත් පාලන ආය නය කව   ැන්තපත් කළයුතුය.න  

 

 vii. අනුකබදීමකදී විවෘ  ප්රකද්ශ අවශය ාවය වර්ග ක්ටර් 300 කට          (පර්.න 12) 

කනාවැඩි වන්තකන්ත නම් කහෝ පළාත් පාලන ආය නය විසින්ත නාගරික 

සංවර්ධන අිකකාරිකේ අනුමැතිය සහි ව එකස් කිරීමට සංවර්ධකයාට 

පළාත් පාලන ආය නය නියම කරන්තකන්ත නම්, කභෞතික වශකයන්ත විවෘ  

ප්රකද්ශය සපයාදීම කවනුවට අනුකබදීම සඳහා අවශය වන විවෘ  ප්රකද්ශ 

ඉඩකම් වර්ග ප්රමාණකේ කවළඳපල අගය අදාළ පළාත් පාලන ආය නකේ 

 ැන්තපත් කළ යුතුය.න 

viii. අනවසර ඉඩම්  අනුකබදුමකදී 10% (සියයට දහය) විවෘ  ප්රකද්ශ කවන්ත 

කනාකිරීම අනුම  කනාකිරීමට කේතුවූ අවස්ථාවකදී ඉඩම් කකාටකස් 10% 

කවළඳකපාල අගය අදාළ පළාත් පාලන ආය නකේ  ැන්තපත් කිරීම කහෝ 

එකස් සංවර්ධනය කරනු ලැබූ කහෝ අනුකබදුම් කරනු ලැබූ ඉඩම් කකාටසින්ත 

10% ක් කවන්ත කිරීමට යටත්ව  නි ඉඩම් කකාටස් සංවර්ධනය කිරීමට කහෝ 

 වදුරටත් අනුකබදුම් කිරීමට අවසර දිය හැකිය.න 

 

ීිය කකාන්ත රවුම් 

කිරීම 

10.න  අිකකාරිය අන්ත ආකාරයකින්ත විධානය කර කනාමැති නම්, බිම් කට්ටි කිරීකම්දී සිදු කරනු 

ලබන මාර්ග මංසන්තික ඇති කිරීකම්දී මාර්ග කේදන ලක්ෂකේ සිට ස්පර්ශක දිග සමඟ 

කවාකාරව කහෝ ඇළව සිින කස්, කවකේ ප්රමාණය පාකර් පළලින්ත අඩක් වන කස් මායිම් 

සකස් කිරීමට අිකකාරිය විසින්ත විධානය කළ යුතුය.න 

 

 

 

 

 

 



 

  

අනුමැතිය සඳහා 

සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම 

III  කකාටස 

2.3  පගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ පෙගුලොසි 
 

11. කගාඩනැිනලි ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම.න 

 

(අ)  නීතිකේ 8 එ වගන්තතිය යටකත් යම් සංවර්ධන කටයුත් ක නිර ීම සඳහා සංවර්ධන 

අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුම්ප ක්ම 1 වන උපකල්ලඛනකේ 

සඳහන්ත “ඇ” ආකෘති පත්රය මිනන්ත අිකකාරිය කව  ඉදිරිපත් කළයුතුය.න  කමය 

අන්ත ර්ජාල පහසුකම් හරහා පහ  කවබ් අඩවිය ඔස්කස් අයදුම් කළ හැක.න   

      www.uda.නgov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපකල්ලඛනයට අනුකූලව කගවිය යුතුය.න 

කගාඩනැිනලි 

සැලසුම් 

 

12. (1) නීතිකේ  8 එ වගන්තතිය යටකත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම; 

(අ) සියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත්ක කු විසින්ත පිළිකයල කකාට 

අත්සන්තකර  ැබිය යුතුය.න  (ඇමුණුම 3) 

(ආ) ඉඩකම් කහෝ ස්ථානකේ අයිතිකරු විසින්ත කහෝ අයිතිකරු විසින්ත බලය පවරනු ලැබූ 

යම් පුද්ගලයකු විසින්ත අත්සන්ත කරනු ලැබ තිබිය යුතුය.න 

(ඇ) පිටපත් 5 කින්ත ඉදිරිපත් කළයුතුය.න   අනුම  කිරීකමන්ත පසු අයදුම්කරුට පිටපත් 2 

ක් ලබාදිය යුතු අ ර, නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය සහ පළාත් පාලන 

ආය නය කව   එක් පිටප ක් කයාමු කළ යුතුය.න   

            (ඈ) සැලැස්ම ජා යන්ත ර “ ” කේණිකේ සම්ම  කමරික් ප්රමාණකේ   ප්රිකාවල සකස් 

කකාට තිබිය යුතුය.න 

           (ඉ)   සැලැස්ම අදාළවන කගාඩනැිනල්ලල කහෝ පරිශ්රය සංවර්ධනය කරනු ලබන  

පරමාර්ථය විස් ර කකකරන ප්රකාශයක් සමඟ විය යුතුය.න 

            (ඊ)  කගාඩනැිනල්ලල පිහිටා ඇති කහෝ කයෝජි  කගාඩනැිනල්ලල පිහිටුීමට යන කහෝ 

කගාඩනැිනල්ලකල්ල වැඩ කරකගන යනු ලබන පරිශ්රයට අදාළ අනුම  කළ 

මිනුම්කදෝරු සැලැස්කම් පිටප ක් සමඟ  ඉදිරිපත් කළ යුතුය.න 

             අවශය කේ යැයි අිකකාරිය විසින්ත සලකා බලනු ලැබුවකහාත් ක්ට සම්බන්තධව අතිකර්ක 

සැලසුම් කට්ටටල කහෝ වඩා පුළුල්ල විස් ර පිරිවි ර නැ කහාත් සම්බන්තික  කවනත් 

විස් ර කහෝ කවනත් කල්ලඛන ඉදිරිපත් කරන කලස අිකකාරිය විසින්ත නියම කරනු 

ලැබිය හැක.න 

 

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


සැලසුම්වල 

පරිමාණය

13. නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය නීතිකේ 8 එ වගන්තතිය අනුව සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා 

(ඇමුණුම 3)  විසින්ත අත්සන්ත කරනු ලැබ ඉදිරිපත් කර ඇති සියළු සැලසුම් පහ  සඳහන්ත 

පරිමාණය අනුව ඇඳ පහ  සඳහන්ත කරුණු අඩංගු කළ යුතුය.න 

(අ)  කගාඩනැිනලි  ැනුම්පකළහි පිහිටීම දැක්ීමට ප්රමාණවත් පරිදි හාත්පස ප්රකද්ශකේ 

දළ සැලැස්මක් 

(ආ)   සංවර්ධන ස්ථානය සැලැස්ම 1:1000 

(ඇ)  කගාඩනැිනල්ලලක සැලැස්ම - 1:100 අවශය සම්ම  ප්රමාණකේ කඩදාසියක ඇඳීමට 

කනාහැකි  රම් කගාඩනැිනල්ලකල්ල ප්රමාණය විශාල වන අවස්ථාවලදී 1:200 වඩා 

කුඩා කනාවන පරිමාණයකට පිළිකයල කරන ලද සැලැස්මක් පිළිගැනීමට 

අිකකාරියට පුළුවන.න 

සංවර්ධන 

ස්ථානය 

සැලසුම්වල හා   

කගබිම් 

සැලසුම්වල 

අඩංගු විය යුතු 

විස් ර 

 

14. කගාඩනැිනලි සංවර්ධනයක් සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලැස්මකට පහ  සඳහන්ත 

විස් ර පිළිගත් වර්ණ හා සංකක්  භාවි ා කරමින්ත අඩංගු විය යුතුය.න 

       (අ) පහ  සඳහන්ත විස් ර දැක්කවන  ැනුම්කපාල සැලැස්ම කහෝ බිම් කකාටස් කවන්ත කිරීකම් 

සැලැස්ම 

i.  බිම් කට්ටිකේද කගාඩනැිනල්ලල කහෝ කගාඩනැිනලි කාර්යය කරකගන යනු ලබන 

ස්ථානය සහ බිම් කට්ටිකේ මායිම් අ ර දුකරහි අංකි  පරිමාණයන්තද ඇතුළත්ව, 

බිම් කට්ටිකයහි සහ  ැනුම්කපාකළහි පිහිටීම දැක්ීම සඳහා අක්ෂාංශ, කද්ශාංශ 

සහි ව ඛණඩාංක  ලයන්ත ලබාදීම (GPS-WGS-1984) ඉදිකිරීමට යන කහෝ 

කරකගන යනු ලබන කගාඩනැිනලි කාර්යයන්තහි ප්රමාණය, (පැහැදිලිව සීමා ලකුණු 

කකාට) 

ii.  සැලැස්කම් පරිමාණය, උතුරු තුු ව සහ යාබද බිම් කට්ටිවල කහෝ     කගාඩනැිනලිවල 

පරිශ්ර අංක 

iii. සංවර්ධන ස්ථානයට ඇති ප්රකේශ මාර්ග 

    iv.  කමම සැලැස්කමන්ත හඳුනාකගන ඇති කයෝජි  මාර්ග සීමාව, කගාඩනැිනලි කර්ඛා, 

යම් පාරක් පුළුල්ල කිරීකම් කර්ඛාවක් සහ කස්වා පාරක් සඳහා වන යම් බිමක් කහෝ 

ඉඩමක් සකස් කිරීකමන්ත පසු පටුමගක් කහෝ ජලසම්පාදන සංචි යක්, 

රක්ි යන්ත සහ අමා යවරයා විසින්ත අනුම  කළ අදාළ සංවර්ධන සැලැස්මක 

කපන්තවනු ලැබිය හැකි කහෝ පළාත් පාලන ආය නකේ යම් ීිය කර්ඛා සැලසුම්වල 

කපන්තවනු ලැබිය හැකි කවනත් විස් ර  

v. පවත්නා සියළු කාණු, ජල මාර්ග, පල්ලකදෝරු මාර්ග, මනුවල වැටවල්ල, රැඳවුම් බැමි, 

බිම් කට්ටිය ම  කහෝ යාබද බිම් කට්ටි ම  ඇති බෑවුම් සහ කාණු, ිනනිදියමුව 

සහ කගාඩනැිනලි  කහෝ කගාඩනැිනලි වැඩ කරනු ලබන ස්ථාන අ ර දුකරහි 

අංකි  පරිමාණයන්ත ඇතුළත්ව පවත්නා පාර පිහිි ආසන්තන ම දුර.න 



vi.  ඉඩම ජලයට යටවන්තකන්ත නම්, වාරිමාර්ග කදපාර් කම්න්තතුව, ශ්රී ලංකා ඉඩම් 

කගාඩකිරීකම් හා සංවර්ධනය කිරීකම් සංස්ථාව කහෝ කවනයම් අිකකාරියක් විසින්ත 

වාර් ා කර ඇති කගාඩනැිනලි බිකම් ඉහළ ම ගංවතුර මට්ටටම.න 

vi. අංශක 45 ට වඩා ප්රපා ාකාර හා උසින්ත ක්ටර් එකහමාර ඉක්මවන බෑවුම් 

විකශ්ෂකයන්ත සඳහන්ත කරමින්ත බිකමහිත් යාබද පාරවල සහ   ඉඩම්වලත් පවතින 

සියළු සකමෝච්ඡයන්ත සහ ස්ථානීය මට්ටටම්.න 

vii. අළුත් බෑවුමක කහෝ ඉවුරක යම් ඉදිකිරීමක් සහ බෑවුම කහෝ ඉවුර එබඳු පවත්නා 

 ැනුම්කපාලකට ඇති බෑවුමට කහෝ ඉවුරට වඩා ඉහළ කහෝ ප්රපා ාකාර නම්, එම 

බෑවුම කහෝ කණඩිය ස්ථාවර කිරීම සඳහා වන රැඳවුම් බැම්මක් කහෝ කවනත් 

ඉදිකිරීමක් සැපයීම.න 

ix. කමහි කකාන්තකද්සි පිළිගත් පාංශු ඉංජිකන්තරුවකුකේ වාර් ාකේ නිශ්චය කර ඇති 

පරිදි කහෝ අිකකාරිය නිශ්චි ව දක්වා ඇති පරිදි අවශය පිටසන්ත සහි ව 

අනුමැතිය සඳහා බැම්කම් කහෝ ඉදිකිරීකම් සැලසුම් පසුව ඉදිරිපත් කළයුතුය.න 

x.    පළල ක්ටර් 6 ක් කහෝ ඊට අු  විශාලත්වය වර්ග ක්ටර් එකසිය පනහකට අු  

පවත්නා බිම් කට්ටියක ඇති කගාඩනැිනල්ලලක උපරිම උස අිකකාරිය විසින්ත අන්ත 

කලසකින්ත විධානය කරනු ලැබ කනාමැති නම්, ක්ටර් අටක් කහෝ මහල්ල කදකක් 

කනාඉක්මවිය යුතුය.න 

xi. යම් කයෝජි  මතුපිට කහෝ යම් කාණුවක් සහ එහි පවත්නා කාණුවකට කහෝ 

ජල මාර්ගයකට සම්බන්තධවන විස් ර සමඟ 

xii. යම් කයෝජි  පල්ලකදෝරු මාර්ගයක්, මනු වලක් සහ  වා පවත්නා පල්ලකදෝරු 

මාර්ගයකට කහෝ මනු වලකට සම්බන්තධවන     ස්ථාන 

(i) කයෝජි  භූදර්ශන වැඩපිළිකවල 

(ii) කයෝජි  සංවර්ධනය සඳහා වන සියළු රථ ගාල්ල කිරීකම් වැඩපිළිකවල සහ 

(iii) කයෝජි  විදුලි, දුරකථන කහෝ ගුවන්තවිදුලි සම්කේෂණ  මාර්ග සහ   එක් 

එක් මාර්ග පවත්නා ජාලයට සම්බන්තධ වන ස්ථාන.න 

 

කගබිම් සැලැස්ම     (අ)  පහ  සඳහන්ත විස් ර ඇතුළත් කරමින්ත හා දක්වමින්ත කගාඩනැිනල්ලකල්ල      ට්ටටුකේ 

මහල්ල සැලැස්ම සහ එහි වහලය 

i.  ට්ටටුකේ එක් එක් කකාටස ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන කාර්යය ගැන දක්වන 

පැහැදිලි ප්රකාශයක්.න 

ii. කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ කගාඩනැිනලි වැඩවල බිත්ති, උු  මහළ හා මහල්ල සඳහා 

කයාදාගනු ලබන ද්රවයවල වර්ගය සහ එම මහල්ල ඇතුළු දැරීමට නියමි  අවසර 

දිය හැකි උපරිම සජීී බර 

 

  



iii. කගාඩනැිනල්ලකල්ලත් එහි සියළු කාමර, මැදිරි, ඉස්ක ෝප්පු,  රප්පු කපළ, ආලින්තද සහ  

පියසි කටකර්සයන්තහි පරිමාණයන්ත සහ  වාකේ බිත්තිවල හා කුළුණුවල ඝනකම 

සංඛයාවලින්ත.න 

iv. කගාඩනැිනල්ලකල්ල කගාඩනැිනල්ලල තුළ හා   අවට පිහිි වා ළිං (air well) පසු මිදුල්ල, මිදුල්ල 

සහ එළිමහන්ත ඉඩකඩවල නිර්භාික  ප්රකද්ශකේ පරිමාණය සංඛයාවලින්ත සහ 

කගාඩනැිනල්ලකල්ල පිට  බිත්තිවල සිට යාබද මාර්ගවල මධය කර්ඛාවට ඇති දුර සහ 

ඉඩම තුළ හා යාබද පිහිි ජලාපවහන රක්ි .න 

v. සියළු බිත්ති, කණු හා කුළුණු අ ර ඉඩකකඩහි පරිමාණය සංඛයාවලින්ත, 

vi. සියළු සනීපාරක්ෂක උපාංග, වා ල සහ මහල්ල  හබකවල පිහිටීම සහ  වා 

ජලාපවහන මාර්ගවලට සම්බන්තධීම.න 

vii. කගාඩනැිනල්ලල තුළ කහෝ   වටා පිහිි මතුපිට සියළු ජලාපවහන මාර්ග  වාකේ 

ජලය ගලන දිසාව ඊ ල මිනන්ත දක්වමින්තද, ජලය නිකුත් කරනු ලබන පිටමුව කාණු 

සහ එම පිටමුව කාණුවල ප්රමාණය 

viii. ිනන්තකනන්ත කබ්රීකම් මාර්ග, ිනනි නිීකම් උපකරණ සැපයුම් සහ  වාකේ ස්ථාපනද 

ඇතුළත්ව කගාඩනැිනල්ලල සම්බන්තධකයන්ත ගන්තනා ලද ිනනි හට ගැනීම වැළැක්ීකම් 

ක්රියාමාර්ග උස් කගාඩනැිනල්ලලක් වන අවස්ථාවකදී කයාදනු ලබන අකුණු ආරක්ෂණ 

වැඩපිළිකවල 

ix. වායු සමනය කළයුතු යන්තත්රානුසාරීව සංවා නය ලබාදිය යුතු කහෝ පීඩන ගැන්තවිය 

යුතු කගාඩනැිනල්ලකල්ල එක්  එක්  ට්ටටුකේ සෑම කකාටසක්ම සහ වායුසක්කරණය 

කළයුතු කකාටසද, වායුසක්කරණය කිරීම කක්න්තද්රස්ථ පද්ධතියක මාර්ගයකින්තද 

නැ කහාත් සමූහග   කකයකින්තද (Package unit)  යන වග දැක්කවන පැහැදිලි 

ප්රකාශයකින්තද සහ හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම වායුසක්කරණ යන්තත්රවල කහෝ 

 කකවල පිහිටීම කහෝ  පිහිටීම් මහල්ල සැලැස්කම් දැක්විය යුතුය.න 

x. වාහන ගාල්ල කිරීකම් ඉඩකඩ, බෑවුම් මං,  රප්පු කපළ, නැවතුම්, හදිසි අවස්ථා විදුලි 

ජනක, විදුලි සම්කේෂණ  ආරක්ෂක කුි සහ අ රමැදි හා ඊට උස් කන්තවාසික 

කගාඩනැිනලි වන අවස්ථාවලදී ගෘහ පරිකභෝජන ද්රව ඉන්තධන වායු කක්න්තද්රස්ථ 

ටැංකිය ආදිකේ පිහිටීම.න 

xi. සහාිකප ය කද්පළක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට 1973 අංක 11 දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිය 

පිළිබඳ නීතියට (Apartment Ownership Law)  සහ එහි සංකශෝධනයන්තට අනුකූල  විය 

යුතු අ ර,  සියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් න්ත විසින්ත සකස් කර අත්සන්ත 

 ැබිය යුතුය.න 

xii. අිකකාරියට අවශය පරිදි නියම කරනු ලැබූ පරිදි කුණු කසල බැහැර කිරීකම් 

ස්ථානවල පිහිටීම.න 

හරස්කඩ       (ආ)  යාබද බිම සහ ප්රකේශ මාර්ගය පිහිි ආකාරය පැහැදිලිව සලකුණු කරමින්ත සහ පහ  

සඳහන්ත විස් ර දක්වමින්ත සකස් කරන ලද කගාඩනැිනල්ලකල්ල හරස්, ආය  සහ කවනත් 

කේදන ඇඳීම.න   

 



i. කයාදාගනු ලබන ද්රවයකේ වර්ගය සහ සියළු බිත්ති, මහල්ල, වහල, සීලිම, 

අත්තිවාරම්, බාල්ලක ඇතුළුව කාණු සහ කපරවැසුම්වල ඝනකම සහ 

කගාඩනැිනල්ලකල්ල කවනත් සම්බාික  කකාටස් 

ii. පවත්නා බිම් මට්ටටම සහ මට්ටටම්ද කගාඩනැිනලි  ැනුම්කපාල උස් කළයුතු කහෝ 

පහත් කළයුතු නම්, අළුත් බිම් මට්ටටම කහෝ මට්ටටම් සියළු යාබද   ඉඩම්වල කහෝ 

කගාඩනැිනලිවල ස්ථාවරභාවයට කකකස් බලපාන්තකන්තද යන්තන පිළිබඳ  පැහැදිලි 

ප්රකාශ සහ  වා ආරක්ෂා කිරීමට ගනු ලැබූ පියවරද, 

iii. උසින්ත ක්ටර් එකහමාර ඉක්මවන ස්ථානකේ තිකබන කහෝ ඊට අවශය වන රැඳවුම්  

බැම්කම් කහෝ බෑවුම්වල සිට කයෝජි  කගාඩනැිනල්ලලට, එහි බිම් කට්ටි මායිම්වලට 

ඇති දුකරහි පරිමාණයන්ත සංඛයාවලින්ත සහ රැඳවුම් බැම්කම් සහ බෑවුකම් සිට 

ක්ටර් දහයක් ඇතුළ  එනම් ඊට කිට්ටටු ම යාබද ඉඩකම් පිහිි කගාඩනැිනලි 

සහ, 

iv. පවත්නා බිමට සාකප්ක්ෂව කගාඩනැිනල්ලකල්ල කදාරවල්ල, ජකනල්ල කහෝ සංවා න 

විවර එක් එක්  ට්ටටුකේ උස, සීලිකම් උස, බිම් මහකල්ල මට්ටටම කහෝ මට්ටටම්, පියමං 

මට්ටටම කහෝ මට්ටටම්වල පරිමාණයන්ත සංඛයාවලින්ත සහ එහි ීිය මට්ටටම සහ 

මට්ටටම් සහ බිම් කට්ටි මායිම් සහ කගාඩනැිනල්ලකල්ල පිට  බිත්ති අ ර පර ර 

දුරද, 

 

ආකරෝපන 

(Elevation) 

       (ඇ)  පහ  සඳහන්ත විස් ර දක්වමින්ත  කගාඩනැිනල්ලකල්ල ඉදිරි, පිටුපස සහ පැති ආකරෝපනය 

i. පරිමාණයන්ත සංඛයාවලින්ත  දක්වමින්ත කගාඩනැිනල්ලකල්ල සියළු බාහිර බිත්ති, බාහිර 

කුළුණු,   ාප්ප සහ කදාරවල්ලද, ජකනල්ල  කහෝ සංවා න විවර,  මහල ආවරණ 

බැල්ලකනි සහ වහලද, අිකකාරිය විසින්ත නියම කරන ලද පරිදි බාහිර කුළුණු, 

 ාප්ප, විවර  වහල ආවරණ, බැල්ලකනි සහ වහල ඉදිකිරීකම්දී කයාදාගනු  ලැබූ 

ද්රවයවල වර්ගයද, 

ii. පවත්නා සෑම යාබද කගාඩනැිනල්ලලකම උස, බිම් මට්ටටම්, බාහිර බිත්ති, කදාරවල්ල, 

ජකනල්ල, වහල සහ කවනත් බාහිර හා දෘෂයමාන ලක්ෂණද දක්වමින්ත සහ  වා 

නිර්මාණය කිරීම සඳහා කයාදාගනු ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, අිකකාරිය විසින්ත 

සවිස් ර මාර්කගෝපකද්ශ සැපයිය යුතු විකශ්ෂ ස්ථානද දක්වා එම 

කගාඩනැිනලිවල අර්ධ   ආකරෝපන සහ ආකරෝපනද, 

iii. කගාඩනැිනල්ලකල්ල සෑම යාබද පියමගකම, ආලින්තද මගකම ීිය සහ බිම් මට්ටටම්ද 

සහ පියමකගහි, ආලින්තද මකගහි ී ියකේ සහ බිකමහි කයෝජි  ප්රතිරූපක බිත්තිහි 

මට්ටටම් සහ,               

 

වැඩ ආරම්භ 

කිරීමට කපරාතුව 

අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු විසින්ත 

කළයුතු රාජකාරි 

15.න  (1)  යම් කගාඩනැිනලි වැඩක් ආරම්භ කිරීමට කහෝ කරකගන යාමට නැ කහාත් මාස 03 ක 

කාලයකට අත්හිටවනු ලැබ ඇති යම් කගාඩනැිනලි වැඩක් යළි ආරම්භ කිරීමට 

මත්ක න්ත, පරිශ්රකේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු කහෝ සංවර්ධනකරු විසින්ත; 

                (අ)  නීතිකේ 8 එ වගන්තතිය යටකත් ඉදිරිපත් කළයුතු කගාඩනැිනලි වැඩවල සියළු  සැලසුම් 

අනුම  කරනු ලැබ ඇති බවත්, එම අනුමැතිය අස්කර කනාකගන  වමත් 

වලංගුව පවතින බව දැන සිටීමත්, 



                (ආ)  13 වන නියමකේ විිකවිධානවලට අනුකූලව කගාඩනැිනලි වැඩවල විස් රාත්මක හැටුම් 

සැලසුම් අිකකාරියට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති බවට වගබලා ගැනීමත්, 

                (ඇ) කගාඩනැිනලි වැඩ ආරම්භ කිරීකම්, කරකගන යාකම් සහ යළි ආරම්භ කිරීකම් ස්වකීය 

අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්තීම අු   රමින්ත සත් දිනකින්ත ලබාදීම සහ එම කගාඩනැිනලි 

වැඩ ආරම්භ  කිරීකම්, කරකගන යාකම් කහෝ යළි ආරම්භ කිරීකම් අවසරය සඳහා 

අිකකාරිය කව  ඉල්ලලුම් කිරීමත්, 

                (ඈ) කගාඩනැිනලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා කස්වකේ කයාදවනු ලබන කහෝ නිර  

කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා කහෝ  ැනැත් න්ත විසින්ත  ත් 

කාර්යය අනුව, කගාඩනැිනලි වැඩ 83 වන නියමකේ (ඇ) කේදය ප්රකාර අධීක්ෂණය 

කරන බවට සුපුරුදු ආකෘති පත්රකයන්ත නිකුත් කරන ලද ලිිත ව සනාථ කිරීමක් 

ලැබීමත් අවශයය.න 

           (2)   කමම නියමය යටකත් දිය යුතු නිකේදනය සම්ූර්ණ එකක් විය යුතු අ ර, එහි කිසිඳු 

සාවදය විස් ර කහෝ ක ාරතුරු අඩංගු කනාවිය යුතුය.න  

සැලසුම්වල 

පැහැදිලි බව සහ 

කගාඩනැිනලි 

වැඩවලදී කයාදා 

ගනු ලබන 

ද්රවයවල පිරිවි ර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.න (1)  නීතිය යටකත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුද්රණය කකාට 

ඉදිරිපත් කළයුතුය.න  පවත්නා කගාඩනැිනලි කාර්යයන්තට සම්බන්තධව පුළුල්ල කිරීම් සියල්ලල 

අදාළ ශිල්ලපීය ක්රම ප්රකයෝජනයට කගන පැහැදිලිව දැක්විය යුතු අ ර, නව කගාඩනැිනල්ලලට 

කකාටසක් එකතු කිරීකම්දී රතු වර්ණකයන්ත ඇඳ දැක්විය යුතුය.න සැලැස්ම එක්  කකයකට 

වඩා වැඩිවන අවස්ථාවලදී එවැනි  කක විවිධ වර්ණ කහෝ සංකක්  ප්රකයෝජනයට කගන 

 කකයන්ත කවන්ත කවන්තව හඳුනාග  හැකි පරිදි කපන්තවිය යුතු අ ර,   එක් එක් 

 කකයන්තට අයත් වර්ග ප්රමාණයන්ත දැක්විය යුතුය.න  

         (2) පවත්නා කගාඩනැිනල්ලකල්ල ඉවත් කළයුතු සියළු කකාටස් සැලසුම්වල කඩ ඉරි මිනන්ත කපන්තවිය 

යුතුය.න 

         (3)  අිකකාරියට අවශය වන්තකන්ත නම්, නීතිය යටකත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලැස්ම සමඟ 

සැලසුම් ඉදිරිපත් කරනු ලබන  කගාඩනැිනලි වැඩවලදී ප්රකයෝජනයට ගන්තනා වූ කයෝජි  

ද්රවයවල පිරිවි රද ඉදිරිපත් කළයුතුය.න      

එකතු කිරීම් හා 

කවනස් කිරීම් 

සඳහා වන 

සැලසුම් 

 

17. යම් කගාඩනැිනලි කාර්යයකම පවත්නා කගාඩනැිනල්ලලක ප්රතිසංස්කරණයක් කහෝ කවනස් 

කිරීමක් කහෝ ඊට යම් එක් කිරීමක් අයත්වන විටදී, නීතිය යටකත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

එම කගාඩනැිනලි කාර්යයන්තහි සැලැස්ම කහෝ සැලසුම් සමඟ අිකකාරිය විසින්ත එකස් කිරීම 

අවශය නම්, අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු  මා එම කගාඩනැිනල්ලල පරීක්ෂා කළ 

බවත්,  ම ම යට අනුව ප්රතිසංස්කරණ කවනස් කිරීම් කහෝ එකතු කිරීම් නිසාකවන්ත යම් 

ආකාරයකින්ත වැඩිවිය හැකි කහෝ කවනස් විය හැකි බර කහෝ ආ තීන්ත එම 



කගාඩනැිනල්ලලට දැරිය  හැකි බව ප්රකාශ කකකරන නියමි  සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය.න  

 

වුහාත්මක 

විස් ර හා 

ගණනය කිරීම් 

18. (1) කගාඩනැිනලි වැඩවල සවිස් ර වුහාත්මක සැලසුම් නියම කරනු ලැබ ඇති පරිදි 

පිරිමැවුම් ගණන්ත බැීකම් පිටප ක් සමඟ අිකකාරියට ඉදිරිපත් කළයුතුය.න 

 

     (2) සවිස් ර වුහාත්මක සැලසුම් සහ පිරිමැවුම් ගණන්ත බැීම්, නීතිකේ විිකවිධානයන්තටත් 

කමම නියමයන්තටත් කමන්තම කගාඩනැිනලි නිර්මාණයට අදාළ කවනයම් ලිිත  

නීතියකටත් අනුකූලව සකස් කළයුතු අ ර, එය සවිස් ර වුහාත්මක සැලසුම් හා 

පිරිමැවුම් ගණන්ත බැීම පිළිකවල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා විසින්ත අත්සන්ත 

කරනු ලැබ  තිබිය යුතුය.න    අ ර එහි පහ  සඳහන්ත කරුණුද දැක්විය යුතුය.න 

               (අ)   එක් එක් මහල්ල පද්ධතිය කහෝ එහි කකාටසක් සඳහා සැලසුම් කරනු ලැබ ඇති 

ආකරෝපි  භාරය 

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

ගණනයන්ත කමන්තම සෑරීම් පිළිබඳ සම්ූර්ණ විමර්ශන සහ පකසහි විස් ර.න 

                 (ඇ)  ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන අත්තිවාරම් ක්රමය කහෝ ක්රම 

                 (ඈ) අදාළ වන්තකන්ත නම්, ජම්බාර  වර්ගය, ජම්බාර ගැසීකම් ක්රමය සහ ජම්බාර 

ගැසීකම්දී පාවිච්චියට ගනු ලබන යන්තත්ර ූතත්ර වර්ගය  

        (3) අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාකගන්ත (ඇමුණුම 3) ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් 

කළයුතුය.න 

සැපයිය යුතු 

විවෘ  ඉඩකඩ 

19.    (1)   කවර ස්ථානයක කහෝ පිහිි බිම් කට්ටියක කගාඩනැගීමට නියමි  සෑම 

කගාඩනැිනල්ලලකම විවෘ  අංගනයක් කහෝ ඉඩකඩක් කගාඩනැිනල්ලල තුළ කහෝ   වටා 

සැපයිය  යුතු අ ර, එය පහ  පරිදි විය යුතුය.න 

කගාඩනැිනල්ලකල්ල උස පැති ඉඩ 

1. ක්ටර් 12 ට අු  - 

2. ක්ටර් 12 – 30 එක් පැත් කින්ත ක්ටර් 3 ක් සහ අකනක් පැත්ක න්ත 

ක්ටර් 1 

3. ක්ටර් 30 ට වැඩි කගාඩනැිනල්ලකල්ල උකසන්ත 1/10 ක් කහෝ ක්ටර්     9 ක් 

යන්තකනන්ත අු  දුර කදපසින්තම  ැබිය යුතුය.න 

 
          (2)  කගාඩනැිනල්ලලට ඇතුළුීම, එය නඩත්තු කිරීම කහෝ එය යාබද කගාඩනැිනලිවලින්ත 

කවන්ත කිරීකම් පරමාර්ථකයන්ත පැත් ක විවෘ  ඉඩකඩක් සැලසීමට අදහස් 



කරනු ලැබූ කගාඩනැිනල්ලලක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට, එම විවෘ  ඉඩකඩ කවර 

අවස්ථාවකවත් පළලින්ත ක්ටර් 1.න0 කට කනාඅු  විය යුතුය.න 

 

 

ආකලෝකය හා 

සංවා නය සපයන 

විවර 

20. සෑම කගාඩනැිනල්ලලකම ; 

 

         (අ) ීදුරු  හු  කයදූ ජකනල්ල, වහල, කවුළු, වා කවුළු, කදාරවල්ල කහෝ කවනත් අනුම  

ස්වභාවික ආකලෝක සම්කේෂණ මිනන්ත ස්වභාවික ආකලෝකයද, 

         (ආ) ජකනල්ල, වහල කවුළු, වා කවුළු, කදාරවල්ල, ලූවර කහෝ සංවා න විවර මිනන්ත 

ස්වභාවික සංවා නයද සැපයිය යුතුය.න 

ස්වභාවික 

ආකලෝකය හා 

සංවා න පරමාර්ථ 

සඳහා වා ළිං කහෝ 

මැද මිදුල්ල 

 

 

 

 

 

 

21. (1) ස්වභාවික ආකලෝකය හා සංවා නය ලබාගැනීකම්දී පහ  සඳහන්ත      අවශය ා 

හා එකඟ විය යුතුය.න 

 

ස්වභාවික ආකලෝකය හා සංවා නය සඳහා වන 

වා ළිං සම්බන්තධ පිරිවි ර 

මහල්ල සංඛයාව අවම පළල ඉඩකකඩහි වර්ග 

ප්රමාණය 

1 සිට 2 දක්වා ක්ටර් 2.න3 වර්ග ක්ටර්  06 

2 ට වැඩි 4 දක්වා  ක්ටර් 3.න0 වර්ග ක්ටර්  12 

4 ට වැඩි 10 දක්වා ක්ටර් 5.න0 වර්ග ක්ටර්  24 

10 ට වැඩි ක්ටර් 6.න0 වර්ග ක්ටර්  36 

 

           (2)  ස්වභාවික අකලෝකය හා සංවා නය සපයන අභයන්ත ර වා ළිං කහෝ මිදුල්ල සඳහා 

වහල ආවරණය කනාකළ යුතුය.න  කකකස් වුවද වා ළි කේ කකිම දුර ක්ටර් 5.න0 කට 

අු  නම්, එවැනි  විවෘ  ඉඩකඩකට ඉහළින්ත විහිකදන කනරුම්, වියන්තපත්, හිරු 

කසවන උපක්රම, අගු කහෝ බැල්ලකනි පළලින්ත ක්ටර් 0.න5 කනාඉක්මවිය යුතුය.න 

          (3) අභයන්ත ර මැද මිදුකලහි බිම, අිකකාරිය සෑහීමකට පත්වන පරිදි නිසි කාණු 

පද්ධතියක් සහි ව, ගල්ල අතුරා කහෝ පිඩලි අල්ලලා අභයන්ත ර කගඋයනක් කලස 

නඩත්තු කළ යුතුය.න 

          (4) කගාඩනැිනල්ලලට යටවන බිම් ප්රමාණය හැර ඉතිරිවන බිම්  ප්රමාණකයන්ත ක

ප්රමාණයක්හරි ආවරණයක් සහි වපවත්වාග යුතුය.න  

  



ස්වභාවික 

ආකලෝකය හා 

සංවා න 

ප්රභවයන්තහි පිහිටීම 

22.න   (1) කගාඩනැිනල්ලලක ස්වභාවික ආකලෝකය හා සංවා නය ලබාග  හැකි ජකනල්ල සහ 

විවර පිහිිය යුත්කත් ; 

                (අ)   වා ; 

i. අහසට, 

ii. මාර්ග අයිතිය කහෝ මහජන ප්රකයෝජනය සඳහා කැපවූ ප්රසිද්ධ 

ඉඩකඩක් සහි  ප්රසිද්ධ පාරකට, ීදියකට කහෝ විවෘ  ප්රකද්ශයකට, 

iii. කගාඩනැිනලි සමූහය තුළ පිහිි හා අවස්ථාකවෝචි  පරිදි 19 වන කහෝ 

27 වන නියමකේ අදාළ විිකවිධාන හා අනුකූල මිදුලකට, විවෘ  

ඉඩකඩකට, 

iv. 21 වන නියමකේ අවශය ාවයන්ත හා අනුකූල වා ළිඳකට (air well) 

මුහුණලා හා විවෘ  වන කස් නිර්බාධකව පිහිිය යුතුය.න 

 

                 එකමන්තම ස්වභාවික ආකලෝකය හා සංවා නය ලබන කගාඩනැිනල්ලල තුළ; 

               (ආ)   “ඇ” උප කේදකේ නිශ්චි ව දක්වා ඇති කගාඩනැිනල්ලලක් හැර කවනත් 

කගාඩනැිනල්ලලක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට, එවැනි ප්රභවයන්ත මිනන්ත කස්වය 

ලබන කාමරකේ සිට විවරකේ  ලයට ලම්භක දිසාවකින්ත ක්ටර් 10 කට 

ඈ  දුරකින්ත කනාපිහිිය යුතුය.න   වද, එවැනි කාමරයක කිසිම 

කකාටසක් විවරකේ  ලයට සමාන්ත ර දිශාවකින්ත විවරකේ කකළවර සිට 

ක්ට ර් 3 කට ඈතින්ත කනාපිහිිය යුතුය.න 

               (ඇ)  ගබඩා හා කර්මාන්ත ශාලාද, වැඩකපාළවල්ල හා ගුදම්ද සම්බන්තධකයන්ත වූ විට, 

එවැනි ප්රභවයක් මිනන්ත කස්වය ලබන කාමරයක කවර කහෝ කකාටසක් ; 

i. විවරකේ  ලයට ලම්භකව එම විවරකේ සිට ක්ටර් 12 කට වැඩි ඈ  

දුරකින්ත කනාපිහිිය යුතුය.න   වද, එම කාමරකේ කිසිම කකාටසක් 

විවරකේ  ලයට සමාන්ත ර දිශාවකින්ත විවරකේ කකළවර සිට 

ක්ටර් 5 ක් ඈතින්ත කනාපිහිිය යුතුය.න 

ii. ප්රභවය කාමරකේ වහලයක ඇති සංවා න විවරයක් නම් කහෝ 

කවනත් ස්වභාවික සංවා න උපක්රමයක් නම්, එම ප්රභවකේ සිට 

සිරස්ව ක්ටර්  9 ක්  ඈතින්ත පිහිටා කනාතිබිය යුතුය.න 



ස්වභාවික 

ආකලෝකය කහෝ 

සංවා නය 

බැල්ලකනියක්, 

ආලින්තදයක් කහෝ 

ද්වාර මණඩපය 

කව  විවෘ ව 

 ැබිය හැකිය. 

 

        (2)  ආවෘ  කහෝ අර්ධ වශකයන්ත ආවෘ  බැල්ලකනි, ආලින්තද කහෝ ද්වාර මණඩපය කව ට 

ස්වභාවික ආකලෝකය හා සංවා න ප්රභවයන්ත විවෘ ව  ැබිය හැකිය.න                 

                (අ)  එම බැල්ලකනි, ආලින්තද කහෝ ද්වාර මණඩප ීදියක් කහෝ කස්වා මාර්ගයක් ම ට 

කහෝ කගාඩනැිනලි සමූහයක් පිහිි මිදුලක් ම  කහෝ විවෘ  ඉඩකඩක් 

ම  මුහුණලා පිහිටා 19, 22 සහ 32 නියමයන්තකේ අදාළ අවශය ා හා 

එකඟ වන්තකන්ත නම්ද,  

                 (ආ)  එබඳු ප්රභවයන්ත මිනන්ත කස්වය ලබන කාමරකේ ගැඹුර බැල්ලකනිකේ, ආලින්තදකේ 

කහෝ ද්වාර මණඩපකේ පිට බිත්තිකේ පිට  මුහුණක හි සිට ක්ටර් 10 

කනාඉක්මවන්තකන්ත නම්ද සහ ; 

                (ඇ) බැල්ලකනිකේ, ආලින්තදකේ කහෝ ද්වාර මණඩපකේ ස්වභාවික ආකලෝක වා ාශ්ර 

ප්රභවයන්තට විවරයක් ඇත්නම් සහ එම විවරකේ ප්රමාණය එම 

බැල්ලකනිකේ, ආලින්තදකේ කහෝ ද්වාර මණඩපකේ වර්ග ප්රමාණකයන්ත අු  

වශකයන්ත 75% ක් වත් කේ නම්ද යන කරුණු සම්ූර්ණ විය යුතුය.න  

ස්වභාවික ආකලෝක 

හා සංවා න 

ප්රභවයන්ත 

 

කන්තවාසික කටයුතු 

සඳහා වන කාමර 

 

 

23.න  යම් කගාඩනැිනල්ලලක සෑම කාමරයකම ස්වභාවික ආකලෝකය හා සංවා නය අනුම  

එක් මාධයයකින්ත කහෝ මාධය කිහිපයකින්ත 7 වන උපකල්ලඛනයට  අනුකුලව පහ  

ප්රමාණයන්තට කනාඅු ව සැපයිය යුතුය.න   

          (අ)  එම කාමරය පහ  (ඇ) කේදකේ සඳහන්ත කාමර හැර පදිංචිීකම් පරමාර්ථය 

සඳහා ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන්තකන්ත නම්, කාමරකේ මහල්ල බිකමන්ත සමස්ථ 

වශකයන්ත 15% කට අු  කනාවන ප්රමාණයක වියයුතු අ ර, ඉන්ත 70% ක් වත් 

නිර්බාික ව වා මඟක් සඳහා විවර කළ හැකි කහෝ ස්ියර විවර සහි ව 

පැවතිය යුතුය.න 

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

පිහිි එකක් නම්, එම විවරය සහ එම විවරයට විරුද්ධ පස බිම් කට්ටිකේ 

මායිම අ ර ක්ටර් 2.න3 කට කනාඅු  නිර්බාික  වා මගක් (Passage)  තිබිය 

යුතුය.න  

කන්තවාසික කනාවන 

පරමාර්ථ සඳහා වන 

කාමර 

           (ඇ) එම කාමරය වයාපාරික පරමාර්ථ සඳහා කහෝ සාප්පුවක්, මහජන නිකක් න 

ස්ථානයක්, නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් කහෝ කමම නියමකේ සඳහන්ත 

කනාවන කවනත් පාවිච්චියක් සඳහා ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන්තකන්ත නම්, 

කාමරකේ මහල්ල බිකමන්ත සමස්ථ වශකයන්ත 15% කට කනාඅු  නිදහස් 

නිර්බාික  වා මගක් සඳහා අවම වශකයන්ත 50% ප්රමාණයක් විවෘ  කළ 

හැකි කහෝ ස්ියරව විවෘ ව පැවතිය යුතුය.න 



කන්තවාසික 

කගාඩනැිනලිවල 

ගබඩා හා ගරාජ 

ආදිය 

           (ඈ)  එම කාමරය, ගබඩාවක්, පැන්තරියක්, උපකයෝින ා කාමරයක්, ගරාජයක් කහෝ 

කන්තවාසික කගාඩනැිනල්ලලක එවැන්තනක් සඳහා ප්රකයෝජනයට ගනු 

ලබන්තකන්ත නම් කාමරකේ මහල්ල බිකමන්ත සමස්ථ වශකයන්ත 10% 

ප්රමාණයක්ද, 50% නිදහස් නිර්බාික  වා මගක් සඳහා විවෘ  කළ හැකි 

කහෝ විවෘ ව පැවතිය යුතුය.න 

වැසිකිළි, කස්දුම් 

කාමර හා නාන 

කාමර 

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

(toilet)  කහෝ කරදි කස්දුම් කාමරයක් වන්තකන්ත නම්, කාමරකේ මහල්ල 

බිකමන්ත 10% ක් කහෝ වර්ග ක්ටර් 0.න2 ක් යන කදකකන්ත වැඩි කකාටස, 

වා ය නිදහස්ව හා නිර්බාික ව ගමන්ත කළ හැකි මුළුමනින්තම 

විවෘ ව, වායුසමනය කළද ස්ියරව විවෘ ව තිබිය යුතුය.න  

නැ කහාත්; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. එක් වර්ග ක්ටරයකට කනාඅු  ප්රකද්ශයක් හා වැසිකිළිකේ කස්දුම් 

කාමරකේ  කහෝ   නාන කාමරකේ  ලයට ලම්භකව නිර්බාික  

වා ාශ්රය ලබාගන්තනා අවම දුර පහ  සඳහන්ත වගුකේ  

පිරිවි රයන්තට අනුකූලව විය යුතුය.න 

 

iii. නිර්බාික  වා ාශ්රය ලබාගන්තනා අවම දුර  

මහල්ල ගණන නිර්බාික  වා ාශ්රය 

ලබාගන්තනා තීරකේ දුර 

(ක්ටර්) 

1 – 6 1 

7 – 12 1.න5 

12 ට වැඩි 2 

 

පාසැල්ල           (ඊ)     එම කාමරය පාසලක් කහෝ  ශික්ෂණ ස්ථානයක් වශකයන්ත දැනුම කබදාහැරීම 

සඳහා ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන්තකන්ත නම්, කාමරකේ මහල්ල බිකමන්ත 20% 

ප්රමාණයකටද, ඉන්ත අු ම වශකයන්ත 50% ක් වත් නිදහස්ව හා නිර්බාික  

වා මගක් සඳහා විවෘ  කළ හැකි කහෝ ස්ියරව විවෘ ව  ැබිය යුතුය.න 

 

කරෝහල්ල           (උ)    එම කාමරය කරෝහලක් කරෝකගෝපස්ථාන නිවාසයක්, සාත්තු නිවාසයක් කහෝ   

හා සමාන කාර්යයක් සඳහා ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන්තකන්ත නම්, 

කාමරකේ  මහල්ල බිකමන්ත 20% ක් නිදහස්ව හා නිර්බාික ව වා මගක් 

සඳහා මුළුමනින්තම විවෘ  කළ හැකිව කහෝ ස්ියරව විවෘ ව තිබිය යුතුය.න    



 රප්පු කපළ  

ඉස්ක ෝප්පුව සහ 

ප්රකේශ ශාලාව 

         (ඌ) (i)   ආවෘ   රප්පු කපළක්, ඉස්ක ෝප්පුවක් කහෝ ප්රකේශ ශාලාවක් සම්බන්තධකයන්ත 

වූ විට මහලක වර්ග ප්රමාණකයන්ත 10% ප්රමාණයකටද කගාඩනැිනලි 

සඳහා වන ිනනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහකේ විිකවිධාන යටකත් අවශය වන 

ආකාරකයන්ත හැර, ඉන්ත 50% ක් නිදහස් හා නිර්බාික  වා මගක් සඳහා 

මුළුමනින්තම විවෘ  කළ හැකි ස්ියරව විවෘ ව තිබිය යුතුය.න 

                    (ii)   රප්පුවල අවම පළල සහ පඩිවල දිග, පළල සහ පඩි කදකක් අ ර උස 8 වන 

උපකල්ලඛනකේ  දක්වා ඇති මානවලට අනුකූල විය යුතුය.න 

 

 

                          

වාහන න ර කිරීම           (එ)  (i)   වාහන නව ා  බන කාමරකේ බිකමන්ත 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන්ත අවම 

වශකයන්ත 50% ක් නිදහස් හා නිර්බාික  වා මගක් සඳහා විවෘ  කළ 

හැකි කහෝ ස්ියරව විවෘ ව  ැබිය හැකි විය යුතුය.න 

                   (ii) රථවාහන නව ා  බන කුළුමංවල අවම පළල 9 වන උපකල්ලඛනකේ  සඳහන්ත 

පරිදි විය යුතුය.න 

කර්මාන්ත ශාලා 

ගබඩා හා ගුදම් 

          ( ) කාමරය ගුදමක් කහෝ කවනත් ගබඩා ප්රකද්ශයක් වශකයන්ත ප්රකයෝජනයට ගනු 

ලබන්තකන්ත නම්, එහි බිකමන්ත 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන්ත අවම වශකයන්ත 50% ක් 

වත් නිදහස් හා නිර්බාික  වා මගක් සඳහා විවෘ  කළ හැකි කහෝ ස්ියරව 

විවෘ ව  ැබිය හැකි විය යුතුය.න  එක් ප්රභවයකින්ත කහෝ කිහිපයකින්ත 

ස්වභාවික ආකලෝකය හා සංවා නය සැපයිය හැකිය.න 

විදුලි කසෝපාන 

පිළිබඳ පිරිවි ර 

           (ඔ)  (i)  කක 20 කින්ත සමන්තවි  වූ මහල්ල 02 ක කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ මහල්ල 05 ක්  

ඉක්මවන්තකන්ත නම් කහෝ උසින්ත ක්ටර් 15 ට වැඩි  කගාඩනැිනලි සඳහා අවම 

වශකයන්ත ප්රධාන ද්වාරය අසල සහ අකනකුත් සුදුසු ස්ථානවල ප්රමිතීන්තට 

අනුකූලව  විදුලි කසෝපාන සවි කළ යුතුය.න 

බිම් මහල/ පතුල්ල 

මහල 

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

සම්බන්තධකයන්ත වූ විට, එකී උසින්ත අවම වශකයන්ත 1/3 ක් වත් බිම් මට්ටටමින්ත 

තිබිය යුතුය.න 

උස් ල නිවාස 24.  ක්ටර් 12 කට වැඩි ගැඹුරක් සහි  උස් ල නිවාස සම්බන්තධකයන්ත එක් එක් මහකල්ල සියළු 

ඉදිරි, පිටුපස සහ  හරස් බිත්තිවල ඉදිරිකේ සිට පිටුපසට සුදුසු  හුළං කකපාලු මිනන්ත 

ස්ියර සංවා නය සැපයිය යුතුය.න   එම හුළං කකපාලු වල වර්ග ක්ටර් 0.න4 කට කනාඅු  

ශුද්ධ විවර ඉඩකඩක් තිබිය යුතුයි.න 



යාබද කාමර 25. ආකලෝක හා සංවා න අවශය ා තීරණය කිරීකම් පරමාර්ථය සඳහා කපාදු බිත්තිකේ 

වර්ග ප්රමාණකයන්ත අඩක් විවෘ ව හා නිර්බාික ව ඇති විටකදී යම් කාමරයක් යාබද 

කාමරකේ කකාටසක් වශකයන්ත සලකනු ලැබිය හැකිය.න 

පතුල්ල මහල කාමර 26.  යම් කාමරයක් පතුල්ල මහකල්ල පිහිි ඊට ස්වභාවිකව ආකලෝකය හා සංවා නය සැපයිය 

යුතු නම්, එම කාමරකේ බාහිර බිත්ති අවම වශකයන්ත බිම් මට්ටටකමන්ත තුකනන්ත එක්  

කකාටසක් දක්වා උස් කකාට 22 වන නියමකේ අවශය ා සැපයිය යුතුය.න 

මායිම් නිෂ්කාශනය  

කගාඩනැිනලි දුරස්ථ 

කිරීම 

27.  (1) (අ) කගාඩනැිනල්ලල දුරස්ථ කිරීම කළ යුත්කත් 19 වන නිකයෝගකේ  සඳහන්ත පරිදිය.න  

අිකකාරිය විසින්ත කවනත් අදාළ කරග  හැකි නීතියක කහෝ නියමයක 

අවශය ා සපුරාීම සඳහා වැඩිමනත් දුරස්ථ ාද නියම කරනු ලැබිය 

හැකිය.න 

            (ආ)  පැති මායිම් බිත්ති දක්වා ඉදිකළ යුතු ඕනෑම කගාඩනැිනලි කාර්යයක් පහ  

සඳහන්ත කරුණු හා අනුකූල විය යුතුය.න 

 

 i. ඉදිකිරීකම්දී කයාදාගනු ලබන නිර්මාණ ක්රමකේදකයන්ත යාබද 

කද්පළවලට කිසි කලසකින්ත කිසිඳු  හානියක් සිදු කනාවන බවට අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් ඉංජිකන්තරුවකුකේ සහතිකය සහ යාබද කද්පළට සිදුවිය 

හැකි හානිය ආවරණය කරමින්ත සුදුසුකම්ලත්  ක්කස්රුකරුවකු විසින්ත 

කරන ලද  ක්කස්රුව පදනම් කරකගන ගණනය කරන ලද  සවිස් ර 

රක්ෂණ ඔප්පුවද ඉදිරිපත් කළයුතු අ ර, වන්තදි ආවරණ සහතිකයක් 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය.න (උපකල්ලඛන 4) 

ii. ඉහ  I හි සඳහන්ත සහතික අිකකාරියට ඉදිරිපත් කළයුත්කත් සංවර්ධන 

අවසරපත්රය ලබාගැනීමට කපරාතුවය.න  

 

කගාඩනැිනලිවල 

කනරුම් හා කවනත් 

හිරු කස්යාකරණ 

උපක්රම 

     (2)   කගාඩනැිනල්ලලක කනරුම්, වියන්තපත් කහෝ කවනත් හිරුරැස් ආවරණ උපක්රම ඉදිරියට 

කනරීම සඳහා අවසර දිය හැක්කක් ඉදිකිරීම් ද්රවය ිනනි කනාගන්තනා ස්වභාවකේ 

 වා නම්, කගාඩනැිනලි කර්ඛාකවන්ත ක්ටර් 1.න0 ක් දක්වා පමණි.න 

     (3) එවැනි විවෘ  බැල්ලකනියක් යාබද පිහිි කද්පළකට මුහුණලා ඇති අවස්ථාවක එම 

බැල්ලකනිකේ කහෝ  ට්ටටුකේ පිට  ඉකම් සිට අදාළ මායිම දක්වා අවම වශකයන්ත 

ක්ටර් 0.න8 ක ඉඩ වාසියක් පවත්වාකගන යා යුතුය.න 

      (4)  යාබද කද්පකල්ල මායිමට  සඳළු ල කහෝ යම් භාවි යක් සඳහා ඉඩකඩක් කවන්තකරයි 

නම්, අවම වශකයන්ත  ක්ටර් 2 ක උසක් පවත්වාග  යුතුය.න   

පිටුපස ඉඩකඩ 28. (1) කමම නියමකේ පරමාර්ථය සඳහා කගාඩනැිනල්ලකල්ල පිටුපස වශකයන්ත සලකනු 

ලබන්තකන්ත කගාඩනැිනල්ලල පිහිටන ඉඩකම් මායිම් ීදිය සිට වඩා ඈතින්ත ඇති 

මුහුණ යි.න  එකස් වුවත් කගාඩනැිනල්ලල එක් ීදියකට වඩා වැඩි ීදි සංඛයාවක් 



ම  පිහිටා ඇත්නම් කගාඩනැිනල්ලකල්ල පිටුපස යන්තකනන්ත, අිකකාරිය විසින්ත 

කවනත් ආකාරයක් සඳහා බලය දී කහෝ විධානය කකාට කනාමැති නම්, පළල්ලම 

ීදිකේ සිට දුරින්තම පිහිටා ඇති මුහුණ  වශකයන්ත සලකනු ලැකබ්.න 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (2)  කගාඩනැිනල්ලල පිටුපස ඉඩකඩ  ැබිය යුතු ඉඩ මුහුණ  මුළුමනින්තම ප්රසිද්ධ ීදියක 

කගාඩනැිනලි සීමාවට කහෝ අවම වශකයන්ත ක්ටර් 6 ක් පළල මාර්ග අයිතියක් 

සහි   කපෞද්ගලික ීදියකට යාව පිහිටා ඇත්කත් නම් පිටුපස  ඉඩකඩ කවන්ත 

කිරීමක්  අවශය කනාකේ.න කමම පිටුපස ඉඩකඩ සීමාව තුළ නී යානුකූල 

ආකලෝක වා ාශ්ර අවශය ා අවහිර කනාවන පරිදි  නනු ලබන විවෘ   ළිඳකට 

කහෝ හදිසි අවස්ථාවකට ප්රකයෝජන ගැනීම සඳහා වන විවෘ  වූ රවුම් අම ර 

පියගැට කපළක් සඳහා අවසර කදනු ලැබිය හැක.න 

 

 

 

 

කගාඩනැිනල්ලකල්ල උස  (සියළුම 

කගාඩනැිනලි උස ප්රමාණ මාර්ගකේ 

උස මට්ටටකම් සිට සලකණු ලැකබ්.) 

පසුපස අවකාශය (පිටුපස මායිකම් 

සිට දුර සලකණු ලැකබ්.) 

1. ක්ටර් 15 ට අු  ක්ටර් 3 

2. ක්ටර් 15 – 40 ක්ටර් 4 

3. ක්ටර් 40 ට වැඩි කගාඩනැිනල්ලකල්ල උකසන්ත    1/10 ක් 

කහෝ ක්ටර් 10 ක් යන්තකනන්ත අු  දුර 

මායිකම් සිට පිටුපසින්ත  ැබිය යුතුය.න 

  

 
අක්රමවත් හැඩය      (3)    පිටුපස සම්ූර්ණ පළල දක්වාම විවෘ  ඉඩකඩක් සැපයීමට කනාහැකි අවිිකමත් 

හැඩකයන්ත යුත් හා පාරවල්ල කිහිපයකට මුහුණලා ඇති ස්ථානවලදී අවස්ථාග   

 ත්ත්වය ගැන සලකා බලා පිටුපස විවෘ  ඉඩකඩ ප්රමාණය ඊට සුදුසු යැයි 

හැ කඟන කස් කවන්තකකාට තිබීමට අවසරදීම අිකකාරිය කරනු ඇ .න   

සැපයිය යුතු 

පියමකේ පළල 

29.න  සැපයිය යුතු කහෝ ඉදිකළ යුතු ඕනෑම ආවරණය කනාවූ අඩි පාරක්, ආරුක්කු පාරක් 

කහෝ ආලින්තද මාර්ගයක් ; 

       (අ)   කගාඩනැිනලි බිම් කට්ටිය තුළ පිහිටුවිය යුතුය.න 

       (ආ) ීදියකට යාව ඇති කගාඩනැිනලි බිම් කට්ටිකේ සම්ූර්ණ දිග ප්රමාණය ඔස්කස් යා 

යුතුය.න  නැ කහාත් අිකකාරිය විසින්ත නියම කරනු ලබන කවනත් ආකාරයකින්ත 

තිබිය යුතුය.න  



ීදියක සිට 

ප්රකේශීම 

30.න ප්රසිද්ධ පාරකට යාව කනාමැති බිම් කට්ටියක් ම  ඉදිකකකරන සෑම 

කගාඩනැිනල්ලලකටම කපෞද්ගලික ීදියක් මිනන්ත ප්රකේශ විය යුතු අ ර, ප්රකේශීකම් 

මාර්ග එහි ස්වභාවය හා පළල අිකකාරිය විසින්ත අනුම  කරනු ලැබූ උප කබදීකම් කහෝ 

කැබලි කිරීකම් සැලසුමට  අනුව විය යුතුය.න   වද, එම කගාඩනැිනලි බිකම් අයිතිකරුට 

එම ීදිය භාවි ා කිරීමට නී යානුකූල අයිතිය තිබිය යුතුය.න 

කගාඩනැිනලිවල ඇල 

කරන ලද කකාන්ත 

31.න  ීදි කදකකින්ත යුත් සන්තිකයක කගාඩනැිනල්ලලක් ඉදිකරනු ලැබූ විටක සහ සංවර්ධන 

සැලැස්කම් කහෝ යම් වයවස්ථාපි  කල්ලඛනය ඇල කරන ලද කහෝ රවුම් කරන ලද 

අංශකය කනාකපන්තවා ඇති විටක, එම කගාඩනැිනලිවල කකාන්ත දුර, 10 වන වගන්තතිකේ 

සඳහන්ත පරිදි ීදි මට්ටටකමන්ත ඉහළ ක්ටර් 6.න0 කට කනාඅු  මට්ටටමක දක්වා උසක් ඇළව 

ඉදිකළ යුතුය.න  නැ කහාත් රවුම් කළ යුතුය.න 

ීදිය මාර්ග පුළුල්ල 

කිරීකම් කර්ඛාව 

ආදිය ඉක්මීම 

32.  කගාඩනැිනල්ලලක කිසිම කකාටසක් ; 

       (අ)   එම කගාඩනැිනල්ලකල්ල කිසිම කකාටසක් ීදියකට ඉහළින්ත කහෝ  

       (ආ) අදාළ කල්ලඛනවල කහෝ අිකකාරිය විසින්ත අනුම  කරනු ලැබූ සැලැස්කම් කපන්තවා ඇති 

පරිදි අවස්ථානුකූලව ීදියක්, කර්ඛාවක් කහෝ පවරා ගැනීකම් මායිම් කර්ඛාවක් 

විවෘ ව  ැබිය යුතු ඉඩක් ඉක්මවා කනායා යුතුය.න 

  (ඇ) මායිම්  ාප්පවල උපරිම උස ක්ටර් 2 ක් වන අ ර, ක්ට අම ර උසක් අවශය 

අවස්ථාවන්තහිදී   සඳහා නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිකේ නිරවුල්ල සහතිකයක් 

ලබාග  යුතුය  

 

යම් 

කගාඩනැිනල්ලලක් 

සම්බන්තධකයන්ත 

විවෘ  ඉඩකඩක් 

පියමගක් කහෝ 

ප්රකේශ මාර්ගයක් 

සපයනු ලැබ ඇති 

විටක; 

33.න  (අ)  එම විවෘ  ඉඩකකේ පියමකගහි කහෝ ප්රකේශ මාර්ගකේ යම් කවනස් කිරීමක් කිරීම 

කහෝ එකස් කවනස් කිරීම කහෝ නඩත්තු කිරීම සඳහා අවසරදීම.න         

       (ආ) විවෘ  ඉඩකකඩහි අඩි පාකර් කහෝ ප්රකේශ මාර්ගකේ ප්රමාණය අු වන කලසින්ත එහි 

යම් කකාටසකට ඉහළින්ත වහලයක් ඉදිකිරීම කහෝ එබන්තදක් නඩත්තු කිරීම 

නැ කහාත් එකස් කිරීමට කහෝ නඩත්තු කිරීමට අවසර දීම.න 

        (ඇ) විවෘ  ඉඩකඩට පියමකගහි කහෝ ප්රකේශ මාර්ගයට කවරාකාරයක කහෝ 

අවහිරයක් කිරීම කහෝ ඊට අවසරදීම කමම නියම යටකත් වරදක් වන්තකන්තය.න 

කගාඩනැිනල්ලකල්ල උස 34.  යම් කගාඩනැිනල්ලලක උස හා ඊට අයත් මහල්ල සංඛයාව දක්වා ඇති අවස්ථාවලදී විකශ්ෂ 

කගාඩනැිනලි කස්වා එනම්, කගාඩනැිනල්ලකල්ල වපසරිය 10% කනාඉක්මවන විදුලි 

කසෝපාන ඉඩකඩ,  රප්පු කපළ ආවරණ ඉඩකඩ, ජල ටැංකිය ආදියට අවශයවන 

ඉඩකඩ සඳහා අවසර ඇ .න  අකනක් සෑම විටම  කගාඩනැිනලි පිරිවි ර සක්කරණකේ 

විිකවිධානයන්තට අනුකූල විය යුතුය.න                  



පදිංචිය සඳහා වන 

කගාඩනැිනලිවල 

කාමරවල අවම 

වර්ග ප්රමාණය 

35.න පදිංචිය සඳහා වන කගාඩනැිනල්ලලක වාසයට සුදුසු ඕනෑම කාමරයක් 6 වන 

උපකල්ලඛනකේ “අ” ආකෘතියට අනුකුල වියයුතු අ ර,  කාමරයක වර්ග ප්රමාණය 

බිත්ති අ ර ක්ටර් 2.න5 ක අවම වාසි ඉඩක් සහි ව වර්ග ක්ටර් 8.න0 ට කනාඅු  විය යුතුය.න 

         (අ)   බිත්ති අ ර ක්ටර් 1.න8 ක අවම වාසි ඉඩකඩක් සහි ව අවම වර්ග    ප්රමාණය 

ක්ටර් 5.න0 ක් මුළු ැන්තකගය සඳහා තිබිය යුතුය.න 

 (ආ)   වර්ග ක් ටර් 2.න5 ට කනාවැඩි වර්ග ප්රමාණයක් තිබිය යුතු ගබඩා කහෝ පාවිච්චිය 

පිණිස ඇති කාමරද 

         (ඇ)   37 වන නියමකේ නිශ්චි ව සඳහන්ත යම් කාමරයක්ද, 

වැසිකිළි,         දිය 

වැසිකිළි හා නාන 

කාමරවල අවම 

ප්රමාණය 

36.න  සියළුම කගාඩනැිනලිවල ඇති වැසිකිළිවල සහ නාන කාමරවල ප්රමාණයන්ත පහ  පරිදි 

විය යුතුය.න 

          (අ)  පාදස් ල වර්ගකේ වැසිකිළි සවිකූරු සහි ව ජලමුද්රි  වැසිකිළියක් කහෝ 

වැසිකිළියක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට අවම ප්රමාණය ක්ටර් 1.න7 x 1 ක්ද, 

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

කහෝ වැසිකිළි සම්බන්තධකයන්ත වූ විට අවම ප්රමාණය ක්ටර්      1.න3 x 1 ක්ද, 

          (ඇ)  නාන කාමරයට අයත් ප්රකද්ශය සම්බන්තධකයන්ත වූ විට ක්ටර් 0.න8 කට කනාඅු  

පළලක් ඇති වර්ග ක්ටර් 1.න5 කට කනාඅු  ප්රමාණයක්ද සහ 

 

           (ඈ)   නාන කාමරය සවිකූරු සහි  වැසිකිළියක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට ක්ටර් 1.න7 x 1 

ක අවම ප්රමාණය සහි  වර්ග ක්ටර් 2.න0 කට කනාඅු  ප්රමාණයක්ද තිබිය 

යුතුය.න 

 ක්ට අම රව 6 වන උකල්ලඛනකේ “ආ” ආකෘතිය අනුගමනය කළ යුතුය.න 

 

කන්තවාසික 

කගාඩනැිනලිවල 

කාමරවල උස 

37.න  (1)   කන්තවාසික කගාඩනැිනලිවල කාමරවල අවම උස පහ  සඳහන්ත පරිදි විය යුතුය.න 

                 (අ)  සාලය හා නිදන කාමර සඳහා සාමානය උස ක්ටර් 3.න1 ක් හා අවම ස්ථානය 

ක්ටර් 3.න0 කට කනාඅු  විය යුතුය.න 

                 (ආ)  මුළු ැන්තකගය සඳහා සාමානය උස ක්ටර් 3.න0 ක්  හා අවම ස්ථානය ක්ටර් 2.න8 

කට කනාඅු  විය යුතුය.න   

                  (ඇ) නාන කාමර, වැසිකිළි, දිය වැසිකිළි, වැරැන්තඩා, බැල්ලකනි,  ට්ටටු සහ ගරාජ 

සඳහා උස ක්ටර් 2.න2 කට කනාඅු  ප්රමාණයක්ද විය යුතුය.න 



සාප්පු (2) සාප්පුවක බිම් මහකල්ල කාමරවල උස ක්ටර් 3.න1 කට කනාඅු  වියයුතු අ ර, ඉහළ 

මහකල්ල කාමරවල සාමානය උස ක්ටර්     3.න50 ක්  හා අවම ස්ථානය ක්ටර් 3.න00 

කටද කනාඅු  විය යුතුය.න 

පාසැල්ල (3) පාසැලක පංති කාමරවල සාමානය උස ක්ටර් 3.න5 ක් හා අවම ස්ථානය ක්ටර් 3.න00 

කටද කනාඅු  විය යුතුය.න 

කරෝහල්ල (4) කරෝහලක කරෝගීන්ත සඳහා කන්තවාසික ඉඩකඩ සපයනු ලබන කාමරවල 

සාමානය උස ක්ටර් 3.න5 ක් හා අවම ස්ථානය ක්ටර් 3.න00 කටද කනාඅු  විය යුතුය.න 

කර්මාන්ත ශාලා (5) ඕනෑම ස්වභාවයක  ැනැත් කු වැඩ කරන කර්මාන්ත ශාලාවක ඇති 

කාමරවල සාමානය උස ක්ටර් 3.න5 ක් හා අවම ස්ථානය ක්ටර් 3.න00 කටද කනාඅු  

විය යුතුය.න 

නිකක් න (6) (අ)  කපාදු ස්ථානයක පිහිි කාමරවල උස ; 

                නිකක් නයක පිහිි කාමරයක උස ක්ටර් 3.න1 කට කනාඅු  විය යුතුය.න  කපාදු 

ස්ථානයක පිහිි නිකක් නයකට බැල්ලකනියක්  නා ඇත්නම්, 

බැල්ලකනිකේ ඉහළම ස්ථර මට්ටටමත්, එකී ඉහළම ස්ථර මට්ටටම ම  ඇති 

සීලිමත් අ ර උස හා බැල්ලකනියට යින්ත පිහිි ආසන්තන ම මහකල්ල හා 

බැල්ලකනිකේ යි පැත්  අ ර උස,   එක් එක් මට්ටටකම්දී ක්ටර් 3.න0 කට 

කනාඅු  විය යුතුය.න 

         (ආ)  කපාදු ස්ථානයක පිහිි නිකක් නයකදී 7 වන කේදකේ සඳහන්ත විිකවිධාන 

කපාදු මහජනයා විසින්ත පාවිච්චි කනාකරන වැසිකිළි, ගමන්ත බු  කාමර, 

මුළු ැන්තකගවල්ල, ආලින්තද සහ කාමර සම්බන්තධකයන්ත අදාළ කේ.න 

 

 

 

කවනත් කගාඩනැිනලි (7) 1 සිට 6 දක්වා කේදවල නිශ්චි ව සඳහන්ත කගාඩනැිනලිවල හැර, කවනත් 

කගාඩනැිනල්ලලක බිම් මහකල්ල කාමරවල උස ක්ටර් 2.න8 ක උසක් සහ ඉහළ 

මහකල්ල ඕනෑම කකාටසක් ක්ටර් 2.න4 කට කනාඅු  විය යුතුය.න 

 

(අ)  කම් හැර ඕනෑම වහලයක කකාටසක් විවෘ ව හා ආවරණය වූ කගවත් ක් 

වශකයන්ත ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන්තකන්ත නම් ක්ටර් 2.න6 කටද, 

                             නැ කහාත් 

(ආ)  වාහන න ර කිරීකම් පරමාර්ථකයන්ත පාවිච්චියට ගනු ලබන්තකන්ත නම්, ක්ටර් 

2.න4 කටද කනාඅු  විය යුතුය.න 

 



පතුල්ල මහල්ල (8) පතුල්ල මහල යන්තකනන්ත සම්ූර්ණකයන්ත කහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් මහකල්ල සිට 

සහ ඉඩකම් මායිම්වල සිට ක්ටර් 1.න5 ක දුරින්ත ඉදිකරන ලද කහෝ සැලසුම් කරන 

ලද මහලකි.න  බිම් මට්ටටකම් සිට 1/3 ක කකාටසක් කපාකළාකවන්ත මතුපිට තිකබන 

අවස්ථාවක එම පතුල්ල මහල භාවි ාවන්ත සඳහා කයාදාග  හැකි අ ර, එහි 

අවම උස පහ  සඳහන්ත පරිදි කේ.න  

 පතුල්ල මහල සම්ූර්ණකයන්තම බිම් මට්ටටකමන්ත පහළ ඇති විට එහි 

භාවි යන්ත වන්තකන්ත ගබඩා  පහසුකම්, වාහන නැවතුම් හා අකනකුත් 

උපකයෝින ා කස්වාවන්ත සඳහා අවම උස ක්ටර් 2.න6 ක් කේ.න    

  පතුල්ල මහල ඉහ  භාවි යන්තට හැර කවනත් භාවි යන්ත සඳහා කයාදා 

ගන්තකන්ත නම්,   සඳහා අිකකාරිය නියම කරනු ලබන කකාන්තකද්සි සහ 

නියමයන්තට අනුකූලව නිර්කද්ශයන්ත ලබාග  යුතුය.න  

(අ) සාප්පු, කාර්යාල, වාණිජ කගාඩනැිනලි, නිෂ්පාදන යන්තකත්රෝපකරණ  කාමර 

කහෝ එවැනි කාර්ය සඳහා ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන්තකන්ත නම්, ක්ටර් 3 

කටද, 

වාහන න ර 

කිරීකම් ප්රකද්ශවල 

වාසි උස 

(9) 7 සහ 8 වන කේදවල ඇතුළත් විිකවිධාන කකකස් වුවද ප්රධාන වශකයන්ත වාහන 

න ර කිරීකම් පරමාර්ථය සඳහා ප්රකයෝජනයට ගනු ලැබූ කහෝ ප්ර කයෝජනයට 

ගැනීමට අදහස් කරන ලද කගාඩනැිනල්ලලක ඕනෑම කකාටසක අවම වාසි උස 

සීලිමක, බාල්ලකවල,  නලවල, ජලනිකුතු ශීර්ෂවල, කස්වා නලවල, ආකලෝක 

පද්ධති, නිරවුරු සහ එවැනි කද්වල යි පැත් ද  ඇතුළුව ක්ටර් 2.න2 ට අු  කනාවිය 

යුතුය.න 

 රප්පු හා ඇතුල්ල 

මංවල පළල හා උස 

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

2.න8 කට අු  කනාවිය යුතුය.න  කමම උසට පහළින්ත පහ  සඳහන්ත අයි මයන්තකේ 

යි පැත්  පියමකගහි ඇතිරීමට ඉහළින්ත ක්ටර් 2.න5 කට අු  කනාවන්තකන්ත නම්, 

එම අයි මයන්ත පමණක් ඉදිරියට කනරා  ැබිය හැකිය.න 

                   (අ)    බාල්ලක 

                   (ආ)    රප්පු කපළ හා  රප්පු කපළ නැවතුම් 

                   (ඇ)   තිර  

                   (ඈ)   සංඥා පුවරු හා ප්රචාරක දැන්තීම් 

       ii.   යම්  රප්පු කපළක කහෝ ආවරණි  පියමගක නිර්බාික  පළල  සඳහා 8 වන 

උපකල්ලඛනකේ නිකයෝගයන්තට අනුකූල විය යුතුය.න 

වායුසක්කරණ 

යාන්ත්රික සංවා න 

කහෝ ිනනි ආරක්ෂණ 

පද්ධතියක් සවි 

39. යම් කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ එහි කකාටසක යම් වායුසක්කරණ, යාන්ත්රික සංවා න 

කහෝ ිනනි ආරක්ෂක පද්ධතියක් සවිකළ යුතු නම්, එවැනි යම් පද්ධතියක් පුළුල්ල කළයුතු 

කහෝ කවනස් කළයුතු නම්, අවස්ථානුකූලව එම සවි කිරීකම්, පුළුල්ල කිරීකම් හා කවනස් 

කිරීකම් පිරිසැලැස්ම කහෝ සවිස් ර සැලසුම්, සවි කිරීම්, පුළුල්ල කිරීම් කහෝ කවනස් කිරීම් 

කිරීමට මත්ක න්ත අදාළ සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයාකගන්ත ලබාගත් සහතිකයක්ද සමඟ 



කිරීම, පුළුල්ල කිරීම 

කහෝ කවනස් කිරීම  

එම පද්ධතිය සවි කිරීමට, පුළුල්ල කිරීමට කහෝ කවනස් කිරීමට නියමි  කගාඩනැිනල්ලකල්ල 

සැලසුම් 17 වන නියමය යටකත් සපයා තිබුණද, අනුමැතිය සඳහා අිකකාරියට ඉදිරිපත් 

කළයුතුය.න 

 

යාන්ත්රිකව ආකලෝකය හා වා ාශ්රය සපයන අවස්ථාවක කගාඩනැිනල්ලකල්ල මහල්ලහි 

වර්ග ප්රමාණකයන්ත 1/3 කටවත් ස්වාභාවික ආකලෝකය හා වා ාශ්රය සැපකයන කලස 

සැලසුම් කළයුතුය.න 

      නමුත්  කපාළව යට සිදු කරනු ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා 100% යාන්ත්රිකව ආකලෝකය හා 

වා ාශ්රය සැපයිය යුතු අ ර, අවශය පරිදි කජනකර්ටර් කයාදාගනිමින්ත හදිසි විදුලි 

බිඳවැටීම් සඳහා අතිකර්ක පහසුකම් සැලසිය යුතුය.න 

කන්තවාසික 

කාමරයක් සඳහා 

යාන්ත්රික සංවා න 

සැපයීම 

40.න   (1) යම් කගාඩනැිනල්ලලක වා සැකසීම, යාන්ත්රික සංවා නය කහෝ කෘතිම 

ආකලෝකකරණයක් සවි කරන කහෝ සවි කිරීමට අදහස් කරන අවස්ථාවක;                 

                (අ)  එකස් සවි කිරීම, කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ එහි කකාටසක පදිංචිකේ ඇති විකශ්ෂ 

ස්වරූපය සැලකිල්ලලට ගනිමින්ත කමම නියමයන්තහි  අදාළ විිකවිධාන හා 

අනුකූල වන්තකන්ත නම් සහ  

                (ආ) කගාඩනැිනල්ලකල්ල අයිතිකරු වා සැකසීකම්  කකය, යාන්ත්රික සංවා න 

පද්ධතිය කහෝ කෘතිම ආකලෝකය  වදුරටත් පාවිච්චි කනාකරන විටදී 

කමම නියමයන්තහි අදාළ අකනකුත් විිකවිධානය හා මුළුමනින්තම  එකඟ 

වන බවට සහතික කවමින්ත කන්තවාසික කනාවන කගාඩනැිනල්ලකල්ල 

අයිතිකරු අිකකාරියට කපාකරාන්තදුී,   සඳහා අවශය ඉඩකඩ පහසුකම් 

සපයා සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් න්ත විසින්ත සහතික කර ඇත්නම් 

ස්වභාවික ආකලෝකයට සංවා නයට අදාළ කමම නියමයන්තහි විිකවිධාන 

අිකකාරිකේ අභිම ය පරිදි  සාධාරණ යැයි හැ ක  නම්, අත්හැර දැමිය 

හැකිය.න  නැ කහාත් කවනස් කළ හැකිය.න 

 

        (2) පැයකට අවම වශකයන්ත වා කවනස්කම් 3 ක් සපයමින්ත යාන්ත්රික ක්රමවලින්ත පිරිසිදු 

වා ය ලබාගන්තනා, කන්තවාසික පරමාර්ථ සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන 

කාමරයක, ස්වභාවික සංවා නය ප්රභවයන්තහි විවර ප්රකද්ශය අවස්ථානුරූපව 

22 වන නියමකේ “අ” සිට “ඇ” කේදවල නිශ්චි ව දක්වන ප්රමාණකයන්ත අඩක් 

දක්වා අු  කළ හැකිය.න  එකහත් එය කවර විකටකවත් වර්ග ක්ටර් 0.න5 ට වඩා අු  

කනාවිය යුතුය.න 

යාන්ත්රිකව 

සංවා නය කළයුතු 

අකනක් කාමර 

41.න  40 වන වගන්තතිකේ (2) වන කේදකේ නිශ්චි ව දක්වා ඇති ආකාරකයන්ත හැර; 



        (අ)  කමම නියමයන්ත යටකත් ස්වභාවික සංවා නය සඳහා අදාළ අවශය ා කනාසපුරන 

ලද සෑම කාමරයකටම  රප්පු කපළකටම, ආලින්තදයකටම කහෝ ප්රකේශ 

ශාලාවකටමත්, 

        (ආ) අන්ත අවස්ථාවලදී කමම නියමයන්තකේ කවනත් විිකවිධානවලට අනුකූලව කහෝ 

අවස්ථානුරූපව අිකකාරියට අවශය පරිදිත් යාන්ත්රික සංවා නය සැපයිය 

යුතුය.න    

     

වා සැකසුම කහෝ 

කවනත් සංවා න 

පද්ධතියක් සඳහා 

සැලසුම්  

42.න (අ)  වා සැකසුමක්, යාන්ත්රික සංවා නයක් කහෝ කවනත් සංවා න පද්ධතියක් සවි 

කිරීම, පුළුල්ල කිරීම කහෝ කවනස් කිරීම සඳහා වන සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත් ා විසින්ත පිළිකයල කකාට කමම නියමයන්තකේ අදාළ විිකවිධානවලට 

අනුකූලව අනුමැතිය සඳහා අිකකාරිය කව  ඉදිරිපත් කළ යුතුය.න   

         (ආ) කගාඩනැිනල්ලකල්ල උස මහල්ල 5 ක් කහෝ ක්ටර් 15 ක් ඉක්මවන්තකන්ත නම්, කසෝපාන    

සඳහා හා යාන්ත්රික ආකලෝක හා වා සැකසීම පිණිස හදිසි අවශය ා විදුලි 

ජනක හා සම්කේෂණ ස්ථානග  කළයුතුය.න 

සනීපාරක්ෂාව

 

 ජලසම්පාදනය හා 

පල්ලකදෝරුව 

43.න  1.න සෑම කගාඩනැිනල්ලලක්ම පවත්නා කපාදු ජලසම්පාදන පද්ධතියකට සම්බන්තධ වන 

ආරක්ි  ජලසම්පාදන පද්ධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතුය.න 

        2.න කපාදු ජලසම්පාදන පද්ධතියකට සම්බන්තධ කිරීමට කනාහැකි අවස්ථාවලදී 

කපෞද්ගලික ප්රභවයක් හා සම්බන්තධ පද්ධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතුය.න 

        3.න කගාඩනැිනල්ලකල්ල පිහිටීම සහ ප්රකද්ශකේ අකනක් බිම් සලකුණු සැලකිල්ලලට ගැනීකම්දී 

ජලසම්පාදනය විිකමත් කනාවන බව අිකකාරියට හැඟීයන අවස්ථාවක   

අවස්ථාකේදී නිශ්චි ව සඳහන්ත කරනු ලැබිය හැකි ධාරි ාවක් සහි  ජලය ගබඩා 

කිරීකම් ටැංකිද අවශය කපාම්පද සෑම කගාඩනැිනල්ලලකටම සැපයිය යුතුය.න 

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

ූතික ටැංකිකයහි කපඟවුම් වලක සිට ක්ටර් 15.න0 කට අු  දුරකින්ත 

කනාපිහිිය යුතු අ ර, මායිකම් සිට අවම වශකයන්ත ක්ටර් 1 ක දුරක්  බා  

ඉදිකිරීම් කළ යුතුය.න 

 

               (ආ)  නල ජලය කනාමැති ප්රකද්ශයකදී  වුවත් ගවර වලකින්ත කහෝ කපඟවුම් වලක 

ූතික ටැංකියකින්ත ක්ටර් 10 ක් ඈතින්ත ස්ථානග  කිරීම සුදුසුකම්ලත් භූ 

විදයාඥකයකුකේ කහෝ අදාළ ප්රකද්ශකේ කසෞඛය ෛවදය නිලධාරියාකේ 

නිර්කද්ශ ම  සලකා බැලිය හැකිය.න 



                (ඇ) කපාදු නල ජල සම්පාදන පද්ධතියක් සවි කරනු ලැබ නැති ප්රකද්ශවල කහෝ 

ක්රියාත්මක වන එවැනි කයෝජනාවක් කනාමැති ප්රකද්ශවල බිම් කට්ටිකේ 

අවම වර්ග ප්රමාණය වර්ග ක්ටර් 250 ක් විය යුතුය.න 

                (ඈ) නල ජලය කනාමැති ප්රකද්ශවල සහාිකප ය කද්පළ සඳහා පිරිපහදුවක්  ැනිය 

යුතු අ ර,   සඳහා මධයම පරිසර අිකකාරිකේ සහ ජලාපවහන 

මණඩලකේ අනුමැතිය ලබාග  යුතුය.න 

සනීපාරක්ෂක 

පහසුව 

44.න  1.න  සෑම වාසස්ථාන  කකයකට අු   රමින්ත එක් දිය වැසිකිළියක්වත් තිබිය යුතු අ ර, 

කවනත් සෑම කගාඩනැිනල්ලලකටම ප්රමාණවත් සංඛයාවකින්ත දිය වැසිකිළි, 

කැසිකිළි, කදවුම් භාජන සහ කවනත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයනු ලැබ 

තිබිය යුතුය.න   සැපයිය යුතු දිය වැසිකිළි, කදවුම් භාජන සහ කවනත් 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංඛයාව 6 වන උපකල්ලඛනකේ “ඇ” ආකෘතිය පරිදි විය 

යුතුය.න 

ඝන අපද්රවය 

කළමනාකරණය 

 

        2.න මහල්ල 5 ක් කහෝ  කක 10 කින්ත යුත් කගාඩනැිනල්ලලක් ඉදිකරන අවස්ථාවන්තහිදී අදාළ 

පළාත් පාලන ආය නකේ නිර්කද්ශ ලබාග  යුතුය.න  

හරි  කගාඩනැිනලි 

සහතිකකරණය 

සඳහා ලියාපදිංචි 

ීම 

45.න (1) හරි  සංකල්ලපය අනුව සංවර්ධන බලපත්රය ලබාගැනීම සඳහා කගාඩනැිනලි සැලසුම් 

අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාකේදී යාවත්කාීන හරි  සහතිකය 

(Privisional Green Certificate)  ලබාගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.න   

විිකමත් 

සැලසුම්කරණ 

අනුමැතිය 

46.න  (1)  සෑම සංවර්ධන අවසරපත්රයක්ම ලිිත  විය යුතු අ ර, එය එහි විස් ර  සීමාවන්තට  

හා කකාන්තකද්සිවලට යටත් විය යුතුය.න 

        (2)  විිකමත් ලිිත  අවසරය නිකුත් කරනු ලබන්තකන්ත අවසන්ත සැලසුම්  නිසි පිළිකවලින්ත 

තිබීකමන්ත හා අදාළ ගාස්තු කගීකමන්ත පසුවය.න 

         (3) කමම අවසර පත්රකේ වලංගු කාලය වර්ෂ කදකකට සීමාවන අ ර, අයදුම්කරුකේ 

ඉල්ලීම  ම  හා ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇත්නම්, එම වලංගු කාලය වසරින්ත වසර 

 වත් වසර 3 ක උපරිමයක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැක.න කම් සඳහා I උපකල්ලඛනකේ 

“ඊ” අයදුම්ප  මිනන්ත ඉල්ලීමක් අිකකාරිය කව  ඉදිරිපත් කළ යුතුය.න 

                 වද අනුමැතිය ලබා ප්රථම වසර කදක තුළ ඉදිකිරීම් අරඹා කනාමැති නම් නව 

බලපත්රයක් ලබාග  යුතුය.න 

 

 



කගාඩනැිනලි වැඩ 

කහෝ යම් සංවර්ධන 

කටයුත් ක්  

කරකගන යාකම්දී 

සිදුවන වැරදි 

47.න   (1)  යම් කගාඩනැිනලි වැඩක් කහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත් ක් අරඹනු ලැබ ඇති, 

කරකගන  යනු ලැබ ඇති කහෝ යළි අරඹනු ලැබ ඇති පරිශ්රයක අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු කහෝ සංවර්ධකයකු ඔහු  කහෝ ඇය, 

             (අ) 15 වන කරගුලාසිකේ විිකවිධානවලට අනුකූලීම උල්ලලංඝනය කරන්තකන්ත නම් සහ 

             (ආ)  එම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වන සැලසුම් කහෝ සැලසුම් පිළිකයල කළ අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාකේ කස්වය කනාලබා යම් කගාඩනැිනලි වැඩක් 

කහෝ සංවර්ධන කටයුත් ක් ආරම්භ කිරීම, කරකගන යාම කහෝ යළි 

ආරම්භ කිරීම කරන්තකන්ත නම් කහෝ 48 වන නියමකේ (ඇ) කේදකේ 

විිකවිධානවලට අනුකූලව එම සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

83 වන නියමකේ (1) වන කේදය යටකත් පත් කරනු ලැබූ කවනත් අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත්ක කුකේ කස්වය කනාලබා අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත් ාකේ කස්වය  නව නු ලබන්තකන්ත නම්,  කමම නියමය යටකත් යම් 

වරදකට වරදකරු විය යුතුය.න 

        (2) කමම නියමකේ විිකවිධාන යටකත් වරදකට වරදකරු වන අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු  කහෝ සංවර්ධකයකු වරදකරු කරනු ලැබීකමන්ත පසුව, නීතිකේ 28 

වන වගන්තතිකයන්ත නියම කරනු ලැබ ඇති දණඩනයකට යටත් විය යුතුය.න 

අපවහනය 48. සියළු පල්ලකදෝරු හා අපවිත්ර ජල පිටීකම් මාර්ග පවත්නා පල්ලකදෝරු පද්ධතියකට 

සම්බන්තධ කළයුතු අ ර, යම් විකශ්ි  අවස්ථාවන්තහිදී පල්ලකදෝරුව හා අපවිත්ර ජලය 

කපාදු පල්ලකදෝරු පද්ධතියකට සම්බන්තධ කිරීමට මත්ක න්ත  වා පිළිග  හැකි 

ප්රමිතියකට කගන  ම සඳහා ූ ර්ව ප්රතිකාර්යනයක් කිරීමට අිකකාරියට අවශය විය 

හැකිය.න  

             (අ)  කපාදු පල්ලකදෝරු පද්ධතියක් කනාමැතිවිට කහෝ කපාදු පල්ලකදෝරු පද්ධතියකට 

පිටීකම් මාර්ග සම්බන්තධ කළ කනාහැකි බව අිකකාරිකේ ම ය වන කල්ලහි 

පල්ලකදෝරුව ගවර වලක් කහෝ ූතික ටැංකියක් මිනන්ත බැහැර කළ යුතුය.න 

             (ආ) කපාදු පල්ලකදෝරු බැහැර කිරීකම් පද්ධති කනාමැති හා ඇසුරුම් ප්රතිකාර්යන 

පිරිය  සැපයීමට අදහස් කර කනාමැති ප්රකද්ශවල පිහිි නිවාස   කයෝජනා 

ක්රම සම්බන්තධකයන්ත වූ විට, කපාදු ූතික ටැංකි හා කපඟවුම් වලවල්ල එක් 

එක් නිවාස කපාකුරකට එකක් වශකයන්ත සැපයිය යුතුය.න  එනමුදු එවැනි 

නිවාස කපාකුරක තිබිය යුතු නිවාස  කක සංඛයාව උපරිම වශකයන්ත 5 

කට සීමා කළ යුතුය.න  කකකස් කව ත් සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු විසින්ත 

විකල්ලප වැඩපිළිකවලක් කයෝජනා කරන්තකන්ත නම් අිකකාරියට එය සලකා 

බැලිය හැක.න  එකහත් නිවාස  කක සංඛයාව 15 කට වඩා වැඩිවන විට ූ ර්ව 

ප්රතිකාරකයක් ස්ථානග  කළයුතු වන අ ර, පිළිගත් ප්රමිතියකට 

අනුකූලව ඉන්ත බැහැර කරනු ලබන ඝන හා දියර ද්රවය මුදාහැරීම සඳහා 

සුදුසු වැඩපිළිකවලක් කයදිය යුතුය.න  



             (ඇ)   කපඟවුම් වලක් මාර්ගකයන්ත අප ජලය සුදුසු කලස බැහැර කළ යුතුය.න 

වැසි දිය 

කළමණාකරණය 

හා ජලය  බැසයාම. 

49. වැසි ජලය රැස් කිරීම සහ වහලකේ කපාකළාවට එක එල්ලකල්ල පති  වන වැසි ජල 

ප්රමාණය අවම කිරීම අරමුණු කකාට සියළුම ආකාරකේ පැ ලි, වක්ර,  නි, කදපළ කහෝ 

සිේපළ වහලවලට සවි කරනු ලැබ, සුදුසු ප්රමාණවලින්ත සකසා ඇති පීලි,  ජලය 

කනාරඳන ආනතියක් සහි ව නල සහ ආශ්රි  කකාටස්වලින්ත කාන්තදුීම කහෝ පිටාර 

ගැීම වැළකකන අන්තදමට, දැනට පවත්නා සහ කයෝජි  සෑම කගාඩනැිනල්ලලක් ඉදිවිය 

යුතුය.න 

         (1)   වැසි ජලය බැහැර කිරීම සම්බන්තධකයන්ත පහ  දැක්කවන දෑ නීති විකරෝධී වන්තකන්තය.න 

                 (අ)     වහලකයන්ත සෘජුවම ීිය කාණුවට බැහැර කිරීම.න 

                 (ආ)   ූතික ටැංකියක දිය බස්නා වලකට / ප්රතිකරෝපණ කහෝ   කපාදු කැලි කසල 

අපවහන පද්ධතියකට කහෝ සම්බන්තධ කිරීම.න 

                 (ඇ)    යාබද භූමියකට මුදාහැරීම.න 

          (2) කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ යාබද කගාඩනැිනලිවල බිත්තිවලට කහෝ අත්තිවාරමට 

ක  මනය උරා කනාගන්තනා ආකාරකයන්ත සිදු විය යුතුය.න 

          (3)  රැස් කරනු ලබන ජලය, ජල රැඳවුම් කදසට කයාමු කළයුතුය.න  අවශය සමතුලි  

වැසි ජල රැඳවුම් සඳහා සංවර්ධනකරු එකඟ විය යුතුය.න 

          (4) අවම වැසි ජල රැඳවුම් සපුරාීකමන්ත පසු අතිරික්  ජලය ීිය කාණුවට කහෝ 

අනුම  පිටාරයකට කහෝ මුදාහැරිය හැකිය.න 

 ගැසට්ට අංක: 1597/8- 2009.න04.න17 දිනැති ගැසට්ට නිකේදනකේ VII වන උපකල්ලඛනකේ 

සඳහන්ත නිකයෝගවලට  අනුකුල වියයුතුය.න 
 

ඝන අපද්රවය බැහැර 

කිරීම 

50. යම් පරිශ්රයක් ඇතුළ  කහෝ යම් ප්රසිද්ධ ස්ථානයක උත්පාදනය වන අපද්රවය 

මහජන ාවකේ කසෞඛයයට කහෝ පරිසරයට අනතුරු වන ආකාරයට එකතු කිරීම 

කහෝ බැහැර කිරීම කනාකළ යුතුය.න හඳුනාකගන ඇති කිසිඳු අපද්රවයයක් 

මහජන ාවකේ ප්රකයෝජනය සඳහා අදහස් කරනු ලබන ප්රකද්ශයකට කහෝ ක ත් 

බිමකට කහෝ පාරිසරික වශකයන්ත සංකේදී කවනත් ප්රකද්ශයකට කහෝ දැක්කමන්ත බැහැර 

කිරීම කනාකළ යුතුය.න  (අංක: 1459/20 දරණ 2006 අකගෝස්තු මස 23 වන දින ගැසට්ට 

නිකේදනයට අනුව) 
 

යම් සංවර්ධනයක් මහල්ල 5 ක්,  කක 10 ක් කහෝ ව.නක්.න 1000 ක් ඉක්මවන්තකන්ත නම්, 

අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ අදාළ පළාත් පාලන ආය නකේ අපද්රවය 

කළමනාකරණ අංශකේ නිර්කද්ශය ලබාග  යුතුය.න 

 



 

විදුලි හා ජල නල 

වැඩ 

51. යම් කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ පරිශ්රයක සියළු විදුලි හා ජලනල වැඩ  ත් කාර්යය සඳහා 

අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු විසින්ත කළයුතු අ ර, කමම වැඩ එවැනි 

කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ පරිශ්රයක් තුළ උපරිම ආරක්ෂාව හා සනීපාරක්ෂක  ත්ත්වය 

සහතික කිරීම සඳහා අිකකාරියට අවශය විය හැකි ප්රමිතිවලට සහ පිරිවි රයන්තට 

අනුකූල විය යුතුය.න 

 

 

 

අනුකූල ා සහතිකය 

සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම 

IV  කකාටස 

2.4  අනුකූල ො සහතිකය සම්බන්ධ පෙගුලොසි 
 

52.  අනුකූල ා සහතිකය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම. 

(අ)  නීතිකේ 8  වගන්තතිය යටකත් අනුකූල ා සහතිකය සඳහා කරනු ලබන සෑම 

ඉල්ලීමක්ම 1 වන උපකල්ලඛනකේ සඳහන්ත “ඈ” ආකෘති පත්රය මිනන්ත අිකකාරිය 

කව  ඉදිරිපත් කළයුතුය.                  කමය අන්ත ර්ජාල පහසුකම් හරහා පහ  

කවබ් අඩවිය ඔස්කස් අයදුම් කළ හැක.   

       www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපකල්ලඛනයට අනුකූලව කගවිය යුතුය. 

ඉඩම් අනුකබදුම් අනුකූල ා සහතිකය ලබාගන්තනා අවස්ථාකේදී ඉඩම සංවර්ධනය කිරීකම්දී නිකුත් කළ 

කකාන්තකද්සි ලිපිකේ සඳහන්ත සියළු අවශය ා සම්ූර්ණ කර තිබිය යුතුය.  

         (අ) ඉඩමක සංවර්ධනයක් කහෝ ඉඩමක උප කබදීමක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට, 

i. අදාළ වන්තකන්ත නම්, උප කබදීම අනුම  කරනු ලැබූ සැලැස්මට කහෝ 

අවසර පත්රයට අනුකූලව කළ බවට බලයලත් 

මිනින්තකදෝරුවරකයකුකගන්ත සහ නගර සැලසුම්කරුකගන්ත ලබාගත් 

සහතිකයක්ද, 

ii. පාරවල්ල  හා කබෝක්කු  ැනිම වැනි සංවර්ධනය හා සම්බන්තධ ඉංජිකන්තරු  

වැඩ අයත් වන අවස්ථාවන්තහිදී වරලත් කහෝ ලියාපදිංචි සිවිල්ල 

ඉංජිකන්තරුවකු විසින්ත කහෝ ආණු ව විසින්ත ඉංජිකන්තරුවකු වශකයන්ත 

කස්වකේ කයදීම සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති  ැනැත් කු 

විසින්ත සංවර්ධන වැඩ අනුම  සැලසුම්, පිරිවි ර සහ අවසර පත්රයට 

අනුව ඔහුකේ අධීක්ෂණ කටයුතු කරකගන යනු ලැබ ඇති බවට 

සහතිකයක්ද,  

 

 

 

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


 

සම්ූර්ණ කරන ලද 

කගාඩනැිනල්ලලක 

පදිංචිීමට කපරාතුව 

අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

කහෝ සංවර්ධනකරු 

විසින්ත කළයුතු රාජකාරි 

 

53. අනුම  කරනු ලැබූ සැලැස්මට අනුව යම් කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි කකාටසක් 

සම්ූර්ණ කිරීකමන්ත පසු අයිතිකරු, පදිංචිකරු කහෝ සංවර්ධනකරු විසින්ත 

       (අ)  කගාඩනැිනල්ලල අළුත් එකක් නම් එහි කහෝ එහි කකාටසක පදිංචිීම සඳහා 

අනුකූල ා සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහාද, 

       (ආ) කමම නියමය යටකත් අනුකූල විය යුතු සැලැස්කමන්ත කහෝ සැලසුම්වලින්ත සුළු 

වශකයන්ත කවනස්ීම නිසා අනුකූල ා සහතිකය ලබාගැනීමට කනාහැකි වූ 

විට, කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ ඉන්ත කකාටසක්  ාවකාලිකව පදිංචිීමට 

බලපත්රයක් ලබාගැනීම සඳහාද ඉල්ලලුම් කළයුතුය. 

       (ඇ) කගාඩනැිනල්ලකල්ල කකාටසක පදිංචිීම සඳහා අනුකූල ා සහතිකය 

ලබාගැනීකමන්ත පසුව වුවද අනුමැතියට අනුව එය වලංගුව පවතින්තකන්ත නම් 

සාමානය පරිදි ඉතිරි කකාටස්වල ඉදිකිරිම් කටයුතු කරකගන යා හැකිය. 

 

පදිංචිීම සඳහා වන 

අනුකූල ා සහතිකය 

54. 18 වන නියමකේ විිකවිධානවලට අනුව කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටසක් කහෝ 

කවනත් යම් සංවර්ධන කටයුත් ක් සම්බන්තධකයන්ත අනුම  කරන ලද 

කගාඩනැිනලි සැලසුම් සම්බන්තධ අිකකාරියට සෑම සහතිකයක්ම හා වාර් ාවක්ම 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති විට කගාඩනැිනල්ලලක   එහි කකාටසක් කහෝ කවනයම් 

සංවර්ධන කටයුතුවල නිර ීම සඳහා  අනුකූල ා සහතිකයක් අිකකාරිය විසින්ත 

ලබාදිය හැකි අ ර, එම සහතිකය සමඟ පහ  සඳහන්ත කරුණු සැපයිය යුතුය. 

           (1)  සැලැස්කම් කහෝ සැලසුම්වල කපන්තවන ලද සියළු අවශය ා සහ 83 වන  

නියමකේ (ඇ) කේදය යටකත් කගාඩනැිනල්ලකල්ල,  එහි කකාටසක කහෝ 

කගාඩනැිනලි වැඩවල සැලැස්ම පිළිකයල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත් ාට කහෝ  ැනැත් න්තට අිකකාරිය විසින්ත කදන ලද සියළු ලිිත  

විධානයන්තට ඔවුන්ත අනුකූල ී  ඇති බවත්,   බවට අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත් ාකගන්ත ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන බවත්,  

          (2)  කමම නියමයන්ත යටකත් කගවිය යුතු සියළු ගාස්තු කගවා ඇති බවත්,   

              (අ)  කගාඩනැිනලි ඉදිකිරීම සම්බන්තධකයන්ත අවශය වන්තනා වූ සහතික නම්, 

i. සංවර්ධන වැඩ අනුම  සැලැස්මට හා අවසර පත්රයට අනුව 

ඔහුකේ අධීක්ෂණය යටකත් කරකගන යනු ලැබ ඇති බවට 

ලියාපදිංචි කහෝ වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපියකුකගන්ත කහෝ 

ආණු ව විසින්ත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපිකයකු වශකයන්ත කස්වකේ 

කයදීම සඳහා තීරණය කර ඇති සුදුසුකම් ලබා ඇති 

 ැනැත්ක කුකගන්ත ලබාගත් සහතිකයක්   

 

 



 
 

 ii. කගාඩනැිනලි වැඩවල හැටුම් මූලිකාංග අනුම  

සැලසුම්වලටත්, අවසර පත්රයටත්, අනුකූලව හා 

අිකකාරියට ඉදිරිපත් කරන ලද පිරිමැවුම්වලට එකඟව 

ඔහුකේ අධීක්ෂණය යටකත් සිදු කකරුණු  බවටත් සහ 

කගාඩනැිනලි වුහමය වශකයන්ත ආරක්ෂාකාරී බවටත් 

වරලත් කහෝ ලියාපදිංචි සිවිල්ල ඉංජිකන්තරුවකුකගන්ත කහෝ 

ආණු ව විසින්ත ඉංජිකන්තරුවකු වශකයන්ත කස්වකේ කයදීම 

සඳහා හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති  ැනැත්ක කුකගන්ත 

ලබාගත් සහතිකයක්. 

 

iii. කගාඩනැිනල්ලකල්ල යාන්ත්රික, විදුලි, ජලාපවහන, 

වායුසක්කරණ කහෝ කවනත් සම්බන්තික  වැඩ  සඳහා අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් න්තකගන්ත එකී වැඩ ඔවුන්තකේ 

අධීක්ෂණය යටකත් හා අිකකාරියට අවශය විය හැකි 

ආකාරකයන්ත  අනුම  සැලසුම් හා පිරිවි රයන්තට අනුකූලව 

කරකගන යන ලද බවට සහතික්ද කේ. 

 

 iv. නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිකේ  කරගුලාසිවලට  අනුකූලව 

අනුම  කරන ලද  වර්ග අඩි 6000 ට වැඩි සියළු ඉදිකිරීම්,  

කරගුලාසිවලට අනුකූලව ඉදිකරන්තකන්තද යන්තන පසුවිපරම් 

කිරීම සඳහා එම කගාඩනැිනලි අනුම  කළ දින සිට වසරක් 

ඇතුළ  නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිකයන්ත පසුවිපරම් 

වාර් ාවක් ලබාකගන ඉදිරිපත් කළයුතුය.  වද, වසරක් 

ඇතුළ  ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට කනාහැකි අවස්ථාවලදී 

සංවර්ධන බලපත්රය දීර්ඝ කරන කාලය අනුව පසුවිපරම් 

සහතිකයද  නැව  ලබාගැනීමට ඉල්ලලුම් කළ යුතුය.   

එවැනි කගාඩනැිනලි සඳහා අනුකූල ා සහතික 

ලබාගැනීකම්දී පසුවිපරම් වාර් ාව අනිවාර්යය වන අ ර, 

එකස් කනාමැති නම්, 5 වන උපකල්ලඛනකේ සඳහන්ත කස්වා 

ගාස්තුවකට යටත් විය යුතුය.     සඳහා සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත් ා වශකයන්ත වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපියා 

වගකිය යුතුය.  එකස් කනාකරන නිලධාරීන්ත සම්බන්තධකයන්ත 

ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපීන්තකේ ආය නය දැනුවත් 

කරනු ලැකබ්. 

 

 



 

 

අිකකාරිය විසින්ත කරනු 

ලබන පරීක්ෂාවන්ත 

55.  (1) සභාපති විසින්ත කහෝ ඔහුකේ බලයලත් නිකයෝජි යා විසින්ත යම් කගාඩනැිනල්ලලක 

පදිංචිය සඳහා හා ඉඩමක් වන අවස්ථාකේදී පාවිච්චිය සඳහා 54 වන 

කරගුලාසිය යටකත් අනුකූල ා සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට මත්ක න්ත, යම් 

කගාඩනැිනලි කාර්යයක් කරකගන යනු ලබන  කවර අදියරකදී කහෝ 

නීතිකේ සියළු විිකවිධානවලට සහ කමම නියමයන්තට අනුකූලදැයි නිගමනය 

කිරීකම් සහ  අනුම  කරන ලද සැලැස්ම කහෝ සංවර්ධන කටයුත් ක් කමම 

සැලසුම්  වා සකස් කරන ලද අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාකේ කහෝ 

 ැනැත් න්තකේ අවධානය අනුම  සැලැස්කමන්ත කහෝ කමම නියමය යටකත් 

ඉදිරිපත් කරන ලද  සංවර්ධන කටයුත් ක කවනත් සැලසුමකින්ත 

බැහැරවන අවස්ථාවන්ත කකකරහිත්, නැ කහාත් එම සැලසුමට කහෝ 

සැලසුම්වලට අනුකූලව සංවර්ධන කාර්යය සම්ූර්ණ කනාකිරීම කකකරහි 

කහෝ කමම නියමකේ විිකවිධාන කහෝ අවසර පත්රය කහෝ සැලසුම් කහෝ 

 වාකේ සඳහන්ත  හා ඔහු විසින්ත පිළිපැදිය යුතු අවශය ාවයන්ත කකකරහිත් 

කයාමු කිරීකම් පරමාර්ථය සඳහාත් යම් කගාඩනැිනල්ලලකට කහෝ ඉඩමකට 

ඇතුළුව එය පරීක්ෂා කර බැලිය හැකිය. 

      (2)  අිකකාරිකේ බලයලත් නිකයෝජි යා (1) වන කේදය යටකත් යම් 

කගාඩනැිනල්ලලකට කහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත් කට ඇතුල්ලී එය පරීක්ෂා 

කිරීමට කපරාතුව එකස් කිරීමට ඇති  ම බලය ලිිත ව ඉදිරිපත් කකාට හා 

ප්රදර්ශනය කකාට  මා විසින්තම හඳුන්තවා දිය යුතුය. 

කගාඩනැිනල්ලලක 

 ාවකාලික පදිංචියක් 

සඳහා බලපත්රය 

56.  (1) කගාඩනැිනල්ලල අනුම  සැලසුමට කහෝ සැලසුම්වලට පටහැනි ීම නැ කහාත් 

අිකකාරිය විසින්ත සැලැස්කම් කහෝ සැලසුම්වල පිටසන්ත කරන ලද 

අවශය ාවයන්ත හා එකඟ කනාීම   කහෝ  කගාඩනැිනල්ලල සම්බන්තධව වැඩ 

සම්ූර්ණ කනාකිරීම නිසා කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ එහි කකාටසක පදිංචිීම 

සඳහා අනුකූල ා සහතිකයක් නිකුත් කනාකළද එකස් පටහැනි ී ම, එකඟ 

කනාීම කහෝ සම්ූර්ණ කනාකිරීම අිකකාරිකේ ම ය අනුව බරප ල 

 ත්ත්වයක් කනාවන්තකන්ත නම්, එය එම කාලය තුළ කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ 

එහි කකාටසක පදිංචිී සිින  ැනැත් ාකේ කහෝ  ැන්ත න්තකේ 

සුභසිද්ිකයට හා ආරක්ෂාවට කවරාකාරයකින්ත කහෝ අනතුරුදායක 

කනාකේ නම් අිකකාරියට එම කගාඩනැිනල්ලකලහි කහෝ එහි  කකාටසක් මාස 

හයකට  කනාවැඩි කාලයකට  ාවකාලිකව පදිංචිීම සඳහා  බලපත්රයක් 

දීම කහෝ බලපත්රය අළුත් කිරීම කළ හැකිය. 

          (2)  I  වන කේදය යටකත් අිකකාරිය විසින්ත සුදුසුයැයි කල්ලපනා කරනු ලබන 

නියමයන්ත හා කකාන්තකද්සි ම  බලපත්රයක් ලබාදීම කහෝ බලපත්රය අළුත් 



කිරීම කරනු ලැබිය හැකි අ ර, එම නියමයන්ත කහෝ කකාන්තකද්සි කිසිවක් 

කඩ කරනු ලැබූ විට එම බලපත්රය ප්ර යාදිෂ්ඨ  කළ යුතුය. 

 

කගාඩනැිනල්ලලක පදිංචිය 

සඳහා වන අනුකූල ා 

සහතිකකේ 

අන්ත ර්ග යන්ත හා එය 

ප්රදර්ශනය කිරීම 

57.   (1)   කගාඩනැිනල්ලලක පදිංචිය සඳහා වන අනුකූල ා සහතිකය කහෝ එහි 

 ාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රය මිනන්ත කගාඩනැිනල්ලල කවර 

පරමාර්ථයක් සඳහා ඉදිකරනු ලැබුකේදැයි යන්තන සඳහන්ත කළයුතු අ ර, 

කගාඩනැිනල්ලල අකන්තවාසික කහෝ බහුකාර්ය කගාඩනැිනල්ලලක් වන කල්ලහි 

සහතිකය කහෝ බලපත්රය මිනන්ත ; 

                (අ)  කගාඩනැිනල්ලල කකාටස් ගණනාවක් ඇතිව සැලසුම් කකාට අනුම  කිරීම 

සඳහා අරමුණු වූ ප්රකයෝජනය කහෝ ප්රකයෝජනද, 

                (ආ)  ිනන්තනක් හටගත් විට, එයින්ත කබ්රී යා හැකි මාර්ග කීකදකනක් සඳහාද 

යන්තන,   සහ 

                (ඇ)   එක් එක් මහල මිනන්ත දැරිය හැකි උපරිම අවසර දිය හැකි සජීී භාරයද 

සඳහන්ත කළයුතුය. 

        (2)  අකන්තවාසික කගාඩනැිනල්ලලකදී පදිංචිය සඳහා වන අනුකූල ා සහතිකකේ 

පිටපත් කහෝ කගාඩනැිනල්ලකල්ල  ාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන 

බලපත්රයද කගාඩනැිනල්ලකල්ල සෑම මහලකම කහෝ කකාටසකම අිකකාරිය 

විසින්ත විධානය කරනු ලැබිය හැකි ආකාරකයන්ත ිනනි ආරක්ෂක 

විධානකේ (Fire Escape Direction)  පිටප ද බලපත්රය ප්රදර්ශනය කරනු 

ලබන කගාඩනැිනල්ලකල්ල නියමි  මහකල්ල සිට කහෝ කකාටකස් සිට ඇති 

අනුම  ිනනි ආරක්ෂක මාර්ගය කහෝ මාර්ග පැහැදිලිව කපන්තවන මහල්ල 

කර්ඛා සටහනද සමඟ ප්රදර්ශනය කළ යුතුය.  

           (3)   පදිංචිය සඳහා වන අනුකූල ා සහතිකය කහෝ කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ එහි 

කකාටසක  ාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත්රයක් සන්ත ක කර 

ගැනීකමන්ත එහි අයිතිකරු කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ එහි කකාටසක  අනුම  

සැලසුකම් කහෝ සැලසුම්වල පිටසන්ත කරනු ලැබිය හැකි අදාළ බලකේ කහෝ 

ලිිත  අවසරයක කහෝ කවනයම් ලිිත  නීතියක් යටකත් කගාඩනැිනල්ලලට 

කහෝ එහි යම් කකාටසකට අදාළ විය හැකි අවශය ාවන්තට අනුකූල 

ීකමන්ත නිදහස් කරනු කනාලැබිය යුතුය. 

           (4)  කගාඩනැිනල්ලකල්ල ශක්තිමත්භාවය, සහතිකකේ දක්වන ලද භාරය දැරීමට 

කනාසෑකහන්තකන්ත නම් කහෝ සහතිකකේ අවසර දී ඇති පරමාර්ථය සඳහා 

කගාඩනැිනලි ප්රකයෝජනයට කනාගන්තකන්ත නම්, සැලසුම්කරණ කමිටුකේ 

තීරණය අනුව කගාඩනැිනල්ලකල්ල පදිංචිය සඳහා වන අනුකූල ා 



සහතිකය අිකකාරිය විසින්ත කැඳවනු ලැබීම කහෝ අවලංගු කිරීම කරනු 

ලැබිය හැක. 

            (5)  සහතිකය නිකුත් කරන ලද අවස්ථාකේදී බලාත්මකව කනාපැවති ලිිත  

නීතියකට අනුකූලීමට කගාඩනැිනල්ලල අකපාකහාසත් වන විටදී 

කගාඩනැිනල්ලකල්ල පදිංචිය සඳහා වන අනුකූල ා සහතිකය 4 වන කේදය 

යටකත් ආපසු කනාකැඳවිය යුතුය. 

 

            (6)  කගාඩනැිනල්ලල තුළ කහෝ එහි කකාටසක ිනනි අනතුරු වැඩිීමට ඉඩ ඇති 

කහෝ පරිසරයට අහි කර අයුරින්ත කහෝ   වාහන  දබදයකට කේතුවන 

අයුරින්ත අනුකූල ා සහතිකකේ සඳහන්ත පරමාරථය හැර කවනත් 

පරමාර් යක් සඳහා කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටසක් පාවිච්චියට 

ගනු ලබන්තකන්තනම්, කගාඩනැිනල්ලකල්ල  කහෝ එහි කකාටසක අයිතිකරු 

විසින්ත එම පරමාර්ථය ගැන කහෝ අදහස් කරන ලද පාවිච්චිය ගැන 

අිකකාරියට දැන්තවිය  යුතු අ ර, අිකකාරිය එම පරමාර්ථය කහෝ 

පාවිච්චිය සම්බන්තධකයන්ත කදනු ලැබිය හැකි සියළු විධානයන්ත හා එකඟව 

කමම නියමයන්ත මිනන්ත කළයුතු යම් අවශය වන්තනාවූ කගාඩනැිනලි වැඩ 

කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටසක් එම පරමාර්ථය කහෝ පාවිච්චිය 

සඳහා කයෝගය වන  පරිදි සිදු කරකගන යා යුතුය. 

              (7) කපෞද්ගලික පදිංචි නිවසක් කනාවන කගාඩනැිනල්ලලක පිටීකම් මාර්ගයක් 

කහෝ කගාඩනැිනල්ලකල්ල  රප්පු කපළකට ඇති සෑම කදාර විවරයක්මත් 

සහ කගාඩනැිනලි සඳහා වන ිනනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහයට අනුකූලව 

එහි සපයනු ලැබ ඇති අකනක් සියළු ිනන්තකනන්ත කබ්රීකම් මාර්ගත්, ිනනි 

නිීකම් ප්රධානියාට අන්ත අයුරකින්ත අවශය වන්තකන්ත නම් විනා, 

කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටසක් පාවිච්චියට ගැනීකම්දී කහෝ පදිංචියට 

ගැනීකම්දී අවහිර කිරීම කහෝ බාධා කිරීම කනාකළ යුතුය. 

කගාඩනැිනලි වැඩ 

සම්ූර්ණ කිරීකමන්ත 

පසුව සිදුවන  වැරදි 

58.  යම් කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ එහි කකාටසක් අයිතිකරු, පදිංචිකරු කහෝ සංවර්ධකයා 

කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටස නිවාස සංවර්ධනයක කකාටසක් කහෝ කවනත් 

යම් කගාඩනැිනලි සංවර්ධනයක කකාටසක් වන විටදී කිසිඳු සාධාරණ කේතුවක් 

කනාමැතිව 15 වන නියමකේ විිකවිධානය  හා 53 වන නියමකේ හා 57. (2, 6 සහ 7) 

කේදයන්ත උල්ලලංඝනය කරන්තකන්ත නම් කහෝ  වාට අනුකූල ීමට අකපාකහාසත් 

වන්තකන්ත නම්, නීතිය යටකත් වරදකට වරදකරු වන අ ර, වරදකරු කරනු 

ලැබීකමන්ත පසුව නීතිකේ 28 වන වගන්තතිකේ විස් ර කකකරන දණඩනයකට 

යටත් විය යුතුය. 

යම් කගාඩනැිනල්ලලක 

කහෝ යම් බිම් කට්ටියක 

අනවසරකයන්ත පදිංචිීම 

59. (1) අනුකූල ා සහතිකයක් කනාමැතිව කිසිම  ැනැත්ක කු කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ 

එහි කකාටසක පදිංචිීම කහෝ කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටසක පදිංචිය 



කහෝ ප්රකයෝජනයට 

ගැනීම 

සඳහා අවසර දීම කහෝ යම්  කාබද්ධ කහෝ උප කබදීමකට යටත් බිම් 

කට්ටියක යම් ඉදිකිරීමක්  කිරීම කනාකළ යුතුය. 

         (2)  1 වන කේදකේ විිකවිධාන උල්ලලංඝනය කරන ඕනෑම  ැනැත් කු 1984 අංක 44 

දරණ නාගරික සංවර්ධන අිකකාරි (සංකශෝික ) පනකත් II වන කකාටකස්  8 

වන වගන්තතිය යටකත් වරදකට වරදකරු විය යුතුය. 

 

 

         (3) අනුකූල ා සහතිකය ලබා කනාකගන භාවි ා කිරීම කහෝ ප්රකයෝජනයට 

ගැනීම වරදක් වන අ ර,    සඳහා කස්වා ගාස්තුවකට යටත් වන අ ර, 

ඊට අදාළ කස්වා ගාස්තුව 5 වන උපකල්ලඛනකේ  දක්වා ඇ .  

         (4) අනවසරකයන්ත ඉදිකිරිම් කරන ලද කකාටසක් සංවර්ධන කරගුලාසි අනුව 

කරගුලාසිග  කළ කනාහැකි නම් එය අිකකාරිකේ කද්පළක් බවට පත් 

වන්තකන්තය. 

ප්රසිද්ධ කගාඩනැිනලි 

සහතිකය 

60. (1)  පදිංචිකරුවන්තකේ පැටවුම පුද්ගලයන්ත පන්තසියයකට වඩා වැඩිවන 

කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි කකාටසක අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු 

කහෝ සංවර්ධකයකු විසින්ත කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ එහි කකාටසක 

පදිංචිීම සඳහා අනුකූල ා සහතිකයට වැඩිමනත් වශකයන්ත 

අිකකාරිකයන්ත ප්රසිද්ධ කගාඩනැිනලි සහතිකයකට අයදුම්කකාට එය 

ලබාග  යුතුය.  අයිතිකරු, පදිංචිකරු කහෝ සංවර්ධකයා විසින්ත එකස් 

පදිංචිීම සඳහා බලය කදන ප්රසිද්ධ කගාඩනැිනලි සහතිකය කනාලබා 

කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටසක පදිංචිීම කහෝ එය ප්රකයෝජනයට 

ගැනීම කනාකළ යුතු අ ර, කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටසක් 

පදිංචිීමට කහෝ ප්රකයෝජනයට ගැනීමට අවසර කනාදිය යුතුය. 

          (2)    ප්රසිද්ධ කගාඩනැිනලි සහතිකය එහි නිශ්චි ව සඳහන්ත පරිදි අවුරුදු පහකට 

කනාවැඩි කාලයකට වලංගු විය යුතුය.   වද, එහි අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

කහෝ සංවර්ධකයා විසින්ත කරන ලද ඉල්ලීමක් ම  අළුත් කරනු ලැබිය 

හැකිය.  එබඳු ඉල්ලීමක් කළ යුත්කත් වලංගු අවසර පත්රය ඉකුත්ීමට 

කදමාසයකට කපරාතුවය. 

           (3)   පදිංචිකරුවන්තකේ පැටවුම පුද්ගලයන්ත පන්තසියයක් ඉක්මවන ප්රසිද්ධ 

කගාඩනැිනලි සහතිකයක් අිකකාරිය විසින්ත නිකුත් කිරීම කහෝ අළුත් 

කිරිම සඳහා කකකරන අයදුම් පත්රය සමඟ,         

         



      (අ)  කගාඩනැිනල්ලලක වුහමය වශකයන්ත පුද්ගලයන්ත පන්තසියයකට වැඩි 

පදිංචිකරුවන්ත සංඛයාවකකේ බරක් දැරීමට  රම් ශක්තිමත් බව ස්ියර 

කරමින්ත සුදුසුකම්ලත්  ැනැත්ක කුකගන්ත ලබාගත් සහතිකයක්ද සමඟ, 

     (ආ) පැහැදිලි වර්ණවලින්ත පහ  සඳහන්ත විස් ර දක්වමින්ත 1:200 පරිමාණයට අඳින 

ලද කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ එහි   කකාටසකට අයිතිකරුකේ කහෝ ඔහුකේ 

නිකයෝජි යා විසින්ත සහතික කරන ලද කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ එහි කකාටසක 

සෑම මහලකම සැලැස්කම් පිටපත් හ රක්ද, 

i. කගාඩනැිනල්ලකලන්ත කහෝ එහි කකාටසකින්ත අකප්ක්ි  ප්රකයෝජනය හා 

පදිංචිකරුවන්තකේ පැටවුමද, 

 

 

ii. කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටස සඳහා අනුම  ිනන්තකනන්ත කබ්රීකම් 

උපක්රම හා ිනන්තකනන්ත කබ්රීකම් මාර්ග කමන්තම ප්රධාන ිනනි නිීකම් 

නිලධාරී විසින්ත කගාඩනැිනලි සඳහා ිනනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහකේ 

පරිදි ඊට සම්බන්තධ කවනත් අවශය ාවන්තද, 

iii. කගාඩනැිනලි සඳහා වන ිනනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය කහෝ ප්රධාන 

ිනනි නිීකම් නිලධාරියාට අනුව කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ එහි   කකාටසක 

ඇති ිනනි නිීකම් උපකරණවල සවිකකාට ඇති ස්ථාන හා  වාකේ 

වර්ගයද, 

 iv. සෑම ජකන්තලයකමත්, ආකලෝකය, ස්වභාවික සංවා නය, 

වායුසක්කරණ පද්ධති සඳහා සෑම බාහිර බිත්තියකම ඇති කවනත් 

විවරවලත්, තිකබ් නම් අකනකුත්  සංවා න මාර්ගවලත් පිහිටීම සහ 

 වාකේ විශාලත්වයද සහ 

v. සෑම ඔසවනයකම විදුලි කසෝපානයකම ිනනි ආරක්ෂණ පද්ධතියක්ම 

සුචක ිනනි නිවනක කමන්තම කවනත් කස්වා උපකරණවල පිහිටීමද, 

      (ඇ) අදාළ සුදුසුකම්ලත් එක්  ැනැත්ක කුකගන්ත කහෝ  ැනැත් න්ත වැඩි 

කදකනකුකගන්ත ඔවුන්ත කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටසක් සහ (ආ) උප 

කේදකේ සඳහන්ත සෑම පද්ධතියක්ම හා උපකරණයක්ම පරීක්ෂා කළ බවත්, 

කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටස  සහ පද්ධති හා උපකරණ මනා 

ක්රියාකාරීත්වකයන්ත පවතින බවත්,  වා පන ට හා   යටකත් සාදන ලද යම් 

නියමයකට හා කමම නියමයන්තටද කගාඩනැිනලි සඳහා වන  ිනනි 

ූර්වාරක්ෂක සංග්රහයටද අනුකූල බවද සහතික කරමින්ත අිකකාරියට 

අවශය වන ආකාරකේ සහතිකයක්ද, 

     (ඈ) 61 වන නියමය යටකත් කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටස සඳහා ආරක්ෂක 

නිලධාරියකු වශකයන්ත ක්රියාකිරීමට නම් කරනු ලැබූ  ැනැත් ාකේ 



අිකකාරියට අවශය විය හැකි පරිදි  ම සුදුසුකම් හා කවනත් අදාළ විස් රද 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

      (4)  (3) වන කේදය යටකත් ප්රසිද්ධ කගාඩනැිනලි සහතිකයක් අළුත් කිරිම සඳහා 

කරනු ලබන අයදුම්පකත් (ආ) උප කේදකේ සඳහන්ත මහල්ල සැලැස්ම, එය 

අිකකාරියට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවසන්ත දිනකේ සිට එහි සඳහන්ත විස් ර 

කවනස්ී කනාමැති නම්, යළි ඉදිරිපත් කිරීම අවශය කනාකේ. 

       (5)  ප්රසිද්ධ කගාඩනැිනලි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම කහෝ අළුත් කිරීම සඳහා (3) වන 

කේදය යටකත් අයදුම්ප ක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවකදී, අිකකාරිය 

විසින්ත ප්රසිද්ධ කගාඩනැිනලි සහතිකය නිකුත් කිරීම කහෝ අළුත් කිරීම 

ප්රතික්කෂ්ප කරනු ලැබිය හැකිය.  නැ කහාත් අිකකාරිය සුදුසුයැයි සි න 

නියමයන්ත හා කකාන්තකද්සි ම  ප්රසිද්ධ කගාඩනැිනලි සහතිකය නිකුත් කිරීම 

කහෝ අළුත් කිරීම කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

       (6)  කමම නියමයන්ත යටකත් නිකුත් කරන ලද කහෝ අළුත් කරන ලද යම් ප්රසිද්ධ 

කගාඩනැිනලි සහතිකයක් පහ  කේතූන්ත ම  අිකකාරිය විසින්ත අවලංගු කළ 

හැක. 

              (අ)   සහතිකකේ සඳහන්ත  යම් නියමයන්ත කහෝ කකාන්තකද්සි කඩ කිරීම. 

              (ආ)   61 වන නියමකේ විිකවිධාන හා අනුකූල ීමට අකපාකහාසත් ීම. 

              (ඇ)  එවැනි ප්රසිද්ධ කගාඩනැිනලි සහතිකයක් සඳහා වන අයදුම්පක හි කහෝ 

සහතිකය නිකුත් කිරීමට පදනම් කරගත් සැලසුම් කහෝ චක්රකල්ලඛවල 

අඩංගු වැදගත් කරුණු යම් දුරර්පනයක් තිබීම කහෝ 

              (ඈ)  ප්රසිද්ධ කගාඩනැිනලි සහතිකය නිකුත් කරනු ලැබූ කගාඩනැිනල්ලල කහෝ 

එහි කකාටස තුළ ප්රධාන ිනනි නිීකම් නිලධාරියා  ෘප්තියට කේතුවන 

පරිදි ප්රමාණවත් ිනනි ආරක්ෂක ක්රියා මාර්ග කනාගැනීකමන්ත ිනනි 

උවදුරු වැඩිකේ යැයි දැනීම. 

ආරක්ෂාව පිළිබඳ 

වගකීම 

61. මහකල්ල වර්ග ප්රමාණය වර්ග ක්ටර් 5000 කට වැඩි කහෝ 1000 කට වැඩි පදිංචිකරුවන්ත 

පිරිසක් සහි  කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ එහි කකාටකස් අයිතිකරු, පදිංචිකරු කහෝ 

සංවර්ධකයා විසින්ත පහ  සඳහන්ත පරමාර්ථ සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරියා 

වශකයන්ත ක්රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුතු  ැනැත්ක කු නම් කරනු ලැබීම කළ 

හැකිය. 

        (අ)   කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටස තුළ මනා ගෘහ පාලන රීති   හා ිනනි 

ආරක්ෂක ූර්කවෝපායන්ත ක්රියාත්මක කිරීම. 



       (ආ)   කගාඩනැිනල්ලල කහෝ එහි කකාටස තුළ ඇති සියළු ිනන්තකනන්ත කබ්රී යා හැකි 

මාර්ග, විදුලි කසෝපාන, ිනනි ආරක්ෂණ පද්ධති සහ උපකරණ නඩත්තුව 

අධීක්ෂණය කිරීම. 

        (ඇ) ිනන්තනක් හටගත් විට කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ එහි කකාටසක කස්වකේ නියුතු 

කහෝ එය පාවිච්චි කරන සියළු පුද්ගලයන්තට ිනන්තකනන්ත කබ්රීකම් සියළුම ක්රම 

පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින්ත කළ ිනනි සරඹ සංවිධානය කිරීම. 

ප්රසිද්ධ කගාඩනැිනල්ලලක් 

පාවිච්චි කිරීකම්දී සිදුවන  

වැරදි 

62. පුද්ගලයන්ත 500 කට වැඩි පදිංචිකරුවන්තකේ බරක් සහි  කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ එහි 

කකාටසක අයිතිකරු කහෝ සංවර්ධකයා සාධාරණ කේතුවක් කනාමැතිව 59 වන 

නියමකේ 1 වන කේදකේ කහෝ 60 වන නියමකේ විිකවිධාන කිසිවක් උල්ලලංඝනය 

කරන්තකන්ත නම් කහෝ එයට අනුකූල ීම පැහැර හරින්තකන්ත නම් නීතිකේ 59 වන 

වගන්තතිය යටකත් යම් වරදකට වරදකරු වන්තකන්තය. 

හරි  කගාඩනැිනලි 

සහතිකකරණය සඳහා 

අවසන්ත සහතිකය 

ලබාගැනීම 

 

63.   හරි  සංකල්ලපය අනුව කගාඩනැිනලි සඳහා අනුකූල ා සහතිකය ලබාගැනීකම්දී 

අවසන්ත හරි  ප්රමිති සහතිකය  නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය මිනන්ත ලබාගැනීම 

සිදු කළ යුතුය. 

 

 V  කකාටස 

2.5 භොවි පේ පවනස්ීම සම්බන්ධ පෙගුලොසි 

  
භාවි ය කවනස් කිරීම 

සඳහා අවසර ලබාදීම 

 

64. 1982  අංක 4 දරණ පනතින්ත සංකශෝික  වූ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන 

අිකකාරිය නීතිකේ අංක 8එ (1) හා 8  (3) දරණ වගන්තතීන්ත අනුව කිසියම් සංවර්ධන 

කාර්යයක් සඳහා නිකුත් කරන ලද බලපත්රයක, එය නිකුත් කරන ලද අවසර 

පත්රකයහි සඳහන්ත කාර්යය කනාවන කවනත් යම් කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චි කරනු 

කනාලැබිය යුතුය.  ඉහ  කී පනකත් 29 වගන්තතිය අනුව කිසියම් භාවි යක් 

කවනත් භාවි යක් සඳහා කයාදා ගැනීම සම්බන්තධකයන්ත පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර 

ඇ . 

 

  අනුව, ඉහ  කී පනකත් 26 ආ හා 28 අ(1) වගන්තතීන්ත යටකත් කනාතීසියක්    කයාමු 

කරමින්ත අවසර පත්රකේ සඳහන්ත කාර්යයට පරිබාහිර කලස පවත්වාකගන යන්තනාවූ 

භාවි යක් සම්බන්තධකයන්ත කස්වා ගාස්තු අයකර ගැනීම හා කිසියම් භාවි යක් 

කවනස්  කරන කලස නියම කිරීකම් බලය අිකකාරිය සතු වන්තකන්තය.   

 කමහිදී අනුගමනය කළයුතු ක්රියාදාමය පහ  පරිදිය. 



1. ගැසට්ට පත්රයක් මිනන්ත ප්රකාශයට පත් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

පවතින අවස්ථාකේදී; 

1.1     අනුම  සැලැස්කමහි සඳහන්ත භාවි ය හැර නිසි අනුමැතියකින්ත 

ක ාරව කවනත් භාවි යකට කයාදාකගන ඇති කද්පළ 

සම්බන්තධව සක්ක්ෂණයක් පැවැත්ීම.  

1.2       අනවසරකයන්ත භාවි යන්ත කවනස් කරන ලදැයි හඳුනාගත් 

පාර්ශවයන්ත කව  එම භාවි ය කවනස් කිරීම නී යානුකූල 

කනාවන බව පැහැදිලි කිරීමක් කකාට, 

 (අ) අනුම  භාවි ය සඳහා නැව  පත් කිරීම කහෝ 

    (ආ) පවත්වාකගන යන භාවි ය සඳහා අනුමැ යක්  

ලබාගැනීම යන කාරණා ඉටු කළයුතු බව දැන්තීම. 

1.3       කිසිකවක් ඉහ  (ආ) අනුව කටයුතු කිරීමට එකඟ වන්තකන්ත නම්, 

භාවි ය කවනස් කිරීම සඳහා අයදුම්ප  1 වන උපකල්ලඛනකේ 

“ඊ” ආකෘතිය මිනන්ත ඉදිරිපත් කර ඇති WP2018/1  නමැති 

ආකෘතිය සම්ූර්ණ කර, අනුම  වූ ඉඩකම් පිඹුරුප , 

කගාඩනැිනලි සැලැස්ම හා වරිපනම් ලදුප  යන කල්ලඛනවල 

පිටපත් සමඟ කමහි V  වන උපකල්ලඛනකයහි සඳහන්ත නියමි  

ගාස්තු  කගවා  අිකකාරිය  කවතින්ත ලබාග  යුතුය.  

1.4  

1.5     අයදුම්කර ඇති නව භාවි ය ගැසට්ට කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැස්කමහි කලාපීකරණ කරගුලාසිවලට අනුකූල වන්තකන්තද? 

පවත්නා භූමි පරිකභෝජන රටාවට අනුකූල වන්තකන්තද? පාරිසරික, 

සමාජීය, සිවිල්ල හා කවනත් ගැටළුකාරී  ත්වයන්ත අවම වන්තකන්තද? 

රථවාහන නව ා  ැබීකම් ඉඩකඩ, විවෘ  ඉඩකම් භූමි ප්රමාණය 

හා ප්රකේශ මාර්වල පළල, යි ල පහසුකම් යනාදිය සතුටුදායක 

වන්තකන්තද? හා අසල්ලවාසීන්තට හිරිහැරයක් වන්තකන්තද?  යනාදී 

වශකයන්ත ස්ථානකේ පවතින ප්රාකයෝිනක  ත්වයන්ත සැලකිල්ලලට 

කගන නව භාවි ය සඳහා  එක් වසරක  ාවකාලික අනුමැතියක් 

ලබාදීම අිකකාරිය විසින්ත සලකා බැලිය හැකිය. 

 

1.6      එම එක් වසරක කාලය තුල යකථෝක්  නව භාවි ය හා 

ක්රියාකාරීත්වය සම්බන්තධකයන්ත අිකකාරිය සෑහීමකට පත්වන්තකන්ත 

නම්, අයදුම්කරුවන්තකේ ඉල්ලීම් සලකා බලා නව භාවි ය 

පවත්වාකගන යාම සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම අිකකාරිය විසින්ත 

සලකා බැලිය හැකිය. 

 



                  1.6. භාවි ය කවනස්ීම සම්බන්තධව විකරෝධ ාවක් ලැබී   

සම්බන්තධව විිකමත් පරීක්ෂණයකින්ත පසුව අිකකාරියට තීරණයක් 

ග  හැකිය. 

 

                  1.7   එකස් වුවද, භාවි ය කවනස් ීම සම්බන්තධකයන්ත කපර ලබාගත් 

අනුමැතියකින්ත පසුව  බාහිර විකරෝධ ාවන්තකගන්ත ක ාරව 

පවත්වා කගන යයි නම් ඉල්ලීම අනුව වසරකට වැඩි කාලයකට 

වුවද (උපරිම වසර 03 ක් දක්වා) එකවර අනුමැතිය සලකා බැලිය 

හැකිය. 

2. කිසියම් ප්රකාශි  ප්රකද්ශයක ගැසට්ට කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

කනාමැති අවස්ථාවකදී 1982 අංක 4 දරණ සංකශෝික  පනකත් 8එ හා 8  

වගන්තතීන්ත අනුව ඉහ  1.1 සිට 1.5 දක්වා වගන්තතිවල සඳහන්ත කටයුතු 

සිදුකළ හැකිය. 

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

පාර්ශවයකට හැකියාවක් කනාමැත්කත් නම්, පවත්නා භාවි ය 

සම්බන්තධකයන්ත ඉහ  1.4 අනුව අිකකාරිය සෑහීමකට පත්වන්තකන්ත නම්, 

භාවි  කගාඩනැිනල්ලල දැනට පවත්නා අයුරු දැක්කවන සැලැස්මක් 

ලබාගැනීකමන්ත අනතුරුව ඉහ  1.3 සිට 1.5  දක්වා වූ කටයුතු සිදුකළ 

හැකිය. 

 

 

 

4.       යම් කහයකින්ත භාවි ය කවනස් කිරිම ස්ියර කලස සිදු කිරීමට යම් 

පාර්ශවයක් අදහස් කරයි නම්,   සඳහා සංවර්ධන සැලැස්කමහි සැලසුම් 

හා කගාඩනැිනලි කරගුලාසි පාදක කර ගනිමින්ත පළාත් පාලන ආය න 

මිනන්ත ඉටුකරවා ග  යුතුය.  

 

5.     ඉහ  1 හි 1.2 (ආ) සිට 4 දක්වා කාර්යයන්ත සඳහා කිසියම් පාර්ශවයක් 

එකඟ කනාවන්තකන්ත නම්; 

5.1     අදාළ කගාඩනැිනල්ලල අනුම  භාවි ය සඳහා නැව  පත් කරන 

කලස දැන්තීම හා  

එකඟ කනාවන්තකන්ත නම්, 

5.2      පනකත් 28 වගන්තතිය හා අනුශාංිනක වගන්තති අනුව නීති මිනන්ත 

කටයුතු කළ යුතුය.  

6. භාවි ය කවනස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාකදන අවස්ථාවලදී එක් වර්ෂයක් 

සඳහා වර්ග ක්ටර් 1 ක් සඳහා  V  වන උපකල්ලඛනකේ සඳහන්ත ගාස්තු කගවිය 

යුතුය.  



7.  කස්වා ගාස්තු අය කිරීම සඳහා බිම් වර්ග ප්රමාණය ගණන්ත බැීකම්දී සියළු 

මහල්ලවල වර්ගලලය හා සඳළු ල (ක්ටර් 1 ට වඩා ඉදිරියට කනරා ඇති) ආදියද 

සැලකිල්ලලට ග  යුතුය.  

 

3.6 Other Factor

 ාවකාලික 

කගාඩනැිනල්ලල 

(3)    ාවකාලික කගාඩනැිනල්ලල : 

i.       විකනෝද පරමාර්ථකයන්ත සඳහා වන මු වක් කහෝ 
 

ii. අවමංගලය, ආගමික කහෝ එවැනි කවනත් පරමාර්ථ සඳහා වන මු වක් 

කහෝ 

iii. කගාඩනැිනලිකරුකේ වැඩ මු වක් කහෝ ගබඩාවක් කහෝ යම් අළුත් වැඩක් 

සම්බන්තධකයන්ත ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන කවනත් මු වක් කහෝ 

iv. විශාල දැන්තීම් පුවරුවක්  කහෝ දැන්තීම් ප්රදර්ශනය සඳහා වන රාමුවක් 

කහෝ සංඥා පුවරුවක් කහෝ කවනත් දැන්තීම් ප්රචාරක උපක්රම කහෝ 

v.       යම් කගාඩනැිනලි වැඩ සම්බන්තධව ීියකේ කහෝ පියමකගහි ඇති 

ආරක්ෂක පුවරුවක් පැන්තනුම් කේදිකාවක් (Catch platform)  කහෝ පැති 

පියමං මු වක් කහෝ 

 

 

 

 vi. ී ියයක් ම  ඇති පලංචියක් කහෝ 

 

vii. කගාඩනැිනල්ලලක අකලවිසැලක් කහෝ මු වක් කහෝ කවළඳ ප්රදර්ශන, 

විවිධ ප්රසංග කහෝ ප්රදර්ශන පරමාර්ථ කකාටගත් කවනත් පරිශ්රයක් 

කහෝ  වන කල්ලහි නිකුත් කළයුතු අවසරප  වසරකට  කනාඅු  

කාලයකට වලංගු විය යුතුය. 

        

 (4) යම් කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ කගාඩනැිනලි වැඩවල සැලැස්මක් අනුම  කිරීකමන්ත පසුව 

අිකකාරිය විසින්ත කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ කගාඩනැිනලි වැඩ ආරම්භ කිරීමට, 

කරකගන යාමට කහෝ යළි පටන්ත ගැනීමට අයදුම්කරුට කහෝ  සැලැස්ම සම්පාදනය 

කළ කහෝ කගාඩනැිනලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීමට නියමි  සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත් ාට දැන ගැනීම සඳහා අනුමැතිකේදී කදනු ලැබූ නියමයන්ත හා කකාන්තකද්සි 

තිකබ් නම්,   පිළිබඳවද දන්තවා සැලැස්කම් පිටපත් කදකක් ආපසු යැවිය යුතුය. 

 

අවසරය අත්හිටුීම 65. කමම නියමය යටකත් කරුණු උල්ලලංඝනය ීමක් කහෝ වැරදි ක ාරතුරු  ඉදිරිපත් 

කර අනුමැතිය ලබාගැනීමක් නැ කහාත් අනුමැතිය කහෝ අවසර කදනු ලැබූ 

නියමයන්ත කහෝ කකාන්තකද්සි පිළිපැදීමට අකපාකහාසත් වුවකහාත්, නැ කහාත් 



අිකකාරියට ඕනෑ කරන පරිදි සැලැස්ම කහෝ අකනක් විස් ර ඉදිරිපත් කිරිම පැහැර  

හරිනු ලැබුවකහාත්, අවස්ථානුකූලව එම අනුමැතිය කහෝ අවසර ප්ර යාදිෂ්ඨ  කළ 

හැකිය. 

 

අනුමැතිය ප්රතික්කෂ්ප 

කිරීම 

66.  i.  නීතිය යටකත් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ යම් සංවර්ධන කාර්යයක සැලැස්මක් 

අිකකාරිය අනුම  කනාකරන්තකන්ත නම්, අිකකාරිය සංවර්ධන කටයුතු 

ආරම්භ කිරීමට, කරකගන යාම කහෝ යළි පටන්ත ගැනීමට නියමි  පරිශ්රකේ 

අයිතිකරුට සහ ද්රවය නියමය යටකත් සැලැස්ම සම්පාදනය කළ කහෝ 

ඉදිරිපත් කළ නැ කහාත් 83 වන නියමකේ (ඇ)  පරිච්කේදය යටකත් 

කගාඩනැිනලි වැඩ  අධීක්ෂණය  කිරීමට නියමි  සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාට 

එම අනුමැතිය ප්රතික්කෂ්ප කර   සඳහා කේතු දක්වා අයදුම්ප  ලියාපදිංචි 

කරනු ලැබූ දිනකේ සිට සති අටක් ඇතුළ  සැලැස්කම් එක් පිටප ක් 

අයදුම්කරු කව  යවා ගාස්තු රඳවා  බාග  යුතුය.  

 

 ii.     සංවර්ධන මාර්කගෝපකද්ශ සැලසුම් මිනන්ත ගෘහ නිර්මාණාත්මක, 

පාරිසරික, කසෞන්තදර්යාත්මක හා පුරාවිදයාත්මක විනාකම් ඇති ප්රකද්ශ 

හා කගාඩනැිනලි හඳුනාකගන  වාකේ කල්ලඛනයක් පිළිකයල කළයුතුය. 

අිකකාරිකේ ූර්ව අනුමැතිය කනාලබා  වා කඩා දැක්ම්,  විපර්යාස කිරීම්, 

කවනස් කිරීම් කහෝ  වාට යම් එකතු කිරීම් කනාකළ යුතුය. 

                     වද, කමම කගාඩනැිනලි භාවි ය කවනස් කිරීම ඉල්ලලනු ලබන 

අවස්ථාවලදී අවට සංවර්ධනය ී  ඇති ආකාරය, පාකර් පළල, 

කගාඩනැිනලි ආවරණය, කලාප ක්රමය හා පවත්නා අපරවුහ පහසුකම් 

සලකා බැීකමන්ත පසු නඩත්තුව හා සංරක්ෂණය සඳහා භාවි ය කවනස් 

කිරීමට කකාන්තකද්සි සහි ව අවසර දීමට අිකකාරිය සලකා බලනු ඇ . 

 

සහාිකප ය කද්පළ 

සංවර්ධනය 

67. සහාිකප ය කද්පළ කළමණාකරණ නීතිය යටකත් වන පියවකරන්ත පියවර කහෝ 

කකාටසින්ත කකාටස කරනු ලබන කවරාකාර කද්පළ සංවර්ධනයක් අිකකාරිය විසින්ත 

සලකා බැලිය හැකි වන අ ර, සම්ූර්ණ ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කයෝජනා 

කරනු ලබන සැලසුම් පළමු පියවකර්දීම අනුම  කරවාග  යුතුය.  බිම් කැබලි 

ආවරණ ප්රතිශ ය, මහල්ල වර්ගලල අනුපා ය හා කස්වා අවශය ා ගණනය කරනු  

ලැබිය යුත්කත් සම්ූර්ණ සංවර්ධනය සඳහාය.  අනුම  සැලසුම්වල යම් 

කවනස්කමක් පසුව කරනු ලබන්තකන්ත නම් සම්ූර්ණ සැලැස්ම සංකශෝධන සහි ව 

නැව  ඉදිරිපත් කර අනුම  කරවා ග  යුතුය.   සහාිකප ය කද්පළක් නැව  

අනුකබදුම් කිරීම කහෝ කවන්ත කවන්ත  කක සඳහා කවන්ත කිරීමට කිසිඳු  ආකාරයකින්ත  

සිදු කනාකළ යුතුය. 

 



සංවර්ධන 

මාර්කගෝපකද්ශ සැලැස්ම 

68. සංවර්ධන සැලැස්කම්දී හඳුනාගනු ලැබූ විකශ්ෂ ප්රකද්ශකේ අනාග  සංවර්ධනය 

සඳහා වන අරමුණු සහ දැක්ම ඇතුළත් සංවර්ධන මාර්කගෝපකද්ශ සැලැස්ම (සං. 

මා. සැ.) සම්පාදනය කිරීම හා නිකුත් කිරීම පිළිබඳව අිකකාරිය වගකීම දැරිය 

යුතුය. 

 

සංවර්ධන මාර්කගෝපකද්ශ ආකෘතිකේ නිශ්චි ව සඳහන්ත මැදි උස පිළිබඳ සීමාවන්ත, 

පැති උස හා අවට ඇති සංවර්ධන රටාව, අනාග  සංවර්ධන ප්රවණ ා, නාගරික 

රටාකේ ලක්ෂණ, එම කගාඩනැිනල්ලකල්ල භාවි ය හා කවනත් සම්බන්තික  සාධක 

පිළිබඳව ගැඹුරින්ත සලකා බැීකමන්ත පසුව අදාළ ස්ථානයට බලපාන අයුරින්ත 

පමණක් නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිකේ සැලසුම් කමිටුකේ උපකද්ශකත්වය ම  

ලිහිල්ල කළ හැකිය. 

            (ආ) කමම සං. මා. සැ. මිනන්ත කගාඩනැිනලි  දුරස්ථ කිරීම, කවනත් රක්ි යන්ත, 

ඉඩම් ප්රකයෝජනයට ගැනීම, මාර්ග රක්ි , පාරිසරික වැඩිදියුණු කිරීම්, 

යි ල කස්වා, මාර්ග හා වාහන ගමනාගමනය, විවෘ  ඉඩකඩවල 

පිහිටීම, කගාඩනැිනලිවල උස, සංවර්ධන තීව්ර ාව,  සංරක්ෂණ 

ප්රතිසංවර්ධනය, කගාඩනැිනලි නිමැවුම් හා  වාකේ කපනුම, 

දැන්තීම්කරණ, ශාඛ ආදිකේ පාලනය හා ආරක්ෂාව  ආදිකේ  

සැලසුම්කරණය,  සැලසුම් ප්රතිපත්ති හා මාර්කගෝපකද්ශද ආවරණය 

කවයි 

           (ඇ)  සං.මා.සැ. සම්පාදනය කරන ක ක් සංවර්ධන කටයුතු හා කභෞතික 

සංවර්ධනය කිරීම හා සුසංකයෝග කිරීකම් අදහසින්ත කමම නියමකේ 

අවශය ාවන්ත හා ගැලකප ැයි සලකනු ලබන කවනස්කම් කිරීම සඳහා 

අයිතිකරුට කහෝ අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාට අිකකාරිය විසින්ත 

විධානය කළ හැකිය. 

            (ඈ)  සං. මා. සැ. සම්පාදනය කරනු ලබන්තකන්ත සැලසුම්කරණ අවශය ා ම  යම් 

 කක ප්රකද්ශ (Unit area)  පදනම් කරකගනය.   කකකස් නමුත් අවසානකේදී 

සමස්ථ පළාත් පාලන බල ප්රකද්ශය ආවරණය වන සං. මා. සැ. 

සම්පාදනය කරනු ලැකබ්.   කමම සංවර්ධන සැලැස්ම මිනන්ත ඉඩම් 

හිමියන්තට     කද්පළ සංවර්ධනය ආරම්භ කරන්තකන්ත කකකස්ද යන්තන 

පිළිබඳව පැහැදිලි මාර්කගෝපකද්ශ සපයනු ලැකබ්.   වද, එමිනන්ත විකශ්ෂ 

හා සවිස් ර පාලන විික අදාළ වන ස්ථානද හඳුනා ගනී. 

කවළඳ දැන්තීම්/  කවළඳ 

දැන්තීම් පුවරු / ප්රදර්ශන 

මැදිරි / දුරකථන කුි ආදී 

පාලනය 

69. අිකකාරිකේ ූර්ව අනුමැතියකින්ත ක ාරව කවළඳ දැන්තීම් පුවරු ප්රදර්ශනය කිරීම / 

ඉදිකිරීම, ප්රදර්ශන මැදිරි, දුරකථන කුි, ප්රතිමා ආදිය  ැනීම කනාකළ යුතුය.  

අවස්ථානුකූලව කමම ක්රියාකාරකම් සම්බන්තධකයන්ත අිකකාරිය විසින්ත කකාන්තකද්සි 

පැනවිය  හැකිය.  අදාළ වන නීති ප්රකාර කමයට අනුකූල කනාවන බවට කහළිවන 

එවැනි ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් අිකකාරිය විසින්ත තීරණය කරනු ලබන පරිදි ඉවත් 



කරනු ලැකබ්.  අකනකුත් ආය න එම කටයුතු සඳහා යම් අවසරයක් ලබාදී ඇතිවිට 

එම අවසරය දින 14 නිකේදන නිකුත් කර ඉවත් කිරීකම් බලය අිකකාරිය සතුකේ.  

 

බිම් කට්ටි ආවරණ සහ 

මහල්ල වර්ගලල 

අනුපා ය 

70. වාහන ගමනාගමන  ත්ත්වය, ිනනි ආරක්ෂාව, කසෞඛය, පරිසරය, ආරක්ෂාව, 

සංවර්ධන වටපිටාව, පුරාවිදයාත්මක විනාකම යනාදී බාහිර සාධකවලින්ත එකක් 

කහෝ කිහිපයක් කේතු කකාටකගන සංවර්ධනකයන්ත ඇති වන බලපෑම් අිකකාරිය 

විසින්ත පාලනය කළ කනාහැකි යැයි හැ කඟන්තකන්ත නම්, 11 වන උපකල්ලඛනකේ 

කගාඩනැිනලි පිරිවි ර සක්කරණයට අනුකූල වුවත්,  දර්ශනයට බාධා වන හා 

අකනකුත් කරගුලාසි මිනන්ත  වදුරටත් සීමා කළ හැකිය. 

 

රථ ගාල්ල කිරීම සඳහා 

අම ර අවශය ා 

71. (අ)  පවත්නා භාවි ය අනුව වාහන නැවැත්ීකම් ඉඩකඩ සඳහා ඇතිවන ඉල්ලලුම 

සැලකිල්ලලට කගන  ැනුම්පල තුල වාහන නැවැත්ීකම් ඉඩ පහසුකම් 

අවශය ාවය සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා  ැනුම්පල තුල කගබිම් අනුපා ය 

උපරිමය 5% කට සීමාවන කලස යාන්ත්රික වාහන නැවැත්ීකම් පහසුකම් 

සඳහා ඉදිකිරීම්වලට අවස්ථාව ලබාදීමට අිකකාරිය සලකා බැලිය හැක.  

 

ආබාික   ැනැත් න්ත 

සඳහා පහසුකම් සැපයීම 

72. කරෝහලක්, නෘ ය ශාලාවක්, නැරඹුම් ආසන කපළක්, රැස්ීම් ශාලාවක්, 

කදපාර් කම්න්තතු ගබඩාවක් කහෝ ආබාික   ැනැත් න්ත විසින්ත පාවිච්චි කරනු 

ලබන කවනයම් කගාඩනැිනල්ලලක් වැනි මහජන කගාඩනැිනල්ලලක් ඉදිකිරීම සඳහා 

අනුමැතිය ප ා කරන අයදුම්පත්රය ප්රකේශ මාර්ගය / පිටීකම් මාර්ග, ආලින්තද 

 රප්පු කපළ, ආ කරෝහක උපකරණ,  වැසිකිළි හා අකනක් පහසුකම් ඉහ  සඳහන්ත 

වර්ගයට අයත්  ැනැත් න්තට පහසුකවන්ත ප්රකයෝජනයට ග  හැකි  පරිදි, 

විිකවිධානවලට අනුකූලව සහ 1996 අංක 28 දරණ  ආබාධ සහි   ැනැත් න්තකේ 

අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීකම් පන  යටකත් 2006.10.17 හා අංක 1467/15 දරණ 

ගැසට්ට නිකේදනකේ නිකයෝගවලට අනුකූල විය යුතුය. 

 

 



කස්වා මාර්ග, දුරකථන 

සහ විදුලි රැහැන්තවල සිට 

තිබිය යුතු පර රය 

73. කයෝජි   ැනුම්පලට මායිම්ව කහෝ භූග ව කහෝ මතුපිින්ත ජල මාර්ග, මළාපවහන 

මාර්ග පද්ධති සහ අපජල අපවහන මාර්ග, විදුලි සංකද්ශ රැහැන්ත, විදුලි රැහැන්ත 

ගමන්ත  ගන්තකන්ත නම්, කයෝජි  සංවර්ධනය සඳහා අදාළ ආය නවල නිර්කද්ශ 

ලබාග  යුතුය.   අිකබලැති විදුලි රැහැන්ත ගමන්ත ගන්තකන්ත නම්, සිරස් ක්ටර්  4 ක් හා 

තිරස් ක්ටර් 2 ක් දුර   ැබිය යුතුය. 

 

ආරක්ෂාකාරී කනාවන 

කගාඩනැිනලි 

74. (i)  යම් කගාඩනැිනල්ලලක් එහි පදිංචිකරුවන්ත හට කහෝ අන්ත අයකේ ආරක්ෂාවට 

අන්ත රායකර බවක් ඇති කර ගන්තකන්ත නම් එම අනතුර පහ කිරීම සඳහා 

එම කගාඩනැිනල්ලල අළුත්වැඩියා කිරීම, කඩාකහීම කහෝ කවනත් 

ආකාරයකින්ත කටයුතු කිරීම පිණිස සුදුසුකම්ලත් රාජය ආය නයකින්ත 

නිර්කද්ශයක් ලබාගැනීකමන්ත පසු එහි අයිතිකරුට අිකකාරිය විසින්ත 

විධානය කළ හැකිය. 

 

      (ii)  කගාඩනැිනල්ලල ඉවත් කිරීම අයිතිකරු කනාකරන්තකන්ත නම්, ඉවත් කිරීකම් බලය 

අිකකාරිය සතු වන අ ර,   සඳහා වන ඉවත් කිරීකම් ගාස්තු 

අයිතිකරුකගන්ත අයකර ග යුතු කේ. 

පාරිසරික පන  යටකත්  

නියමි  වයාපෘති අනුම  

කිරීම සඳහා වන 

විිකවිධාන 

75. (i)   පාරිසරික පන  යටකත් “නියමි  වයාපෘති” ආරම්භ කිරීකම්දී වයාපෘති 

අනුම  කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පත් 1993 අංක 56 

දරණ පනතින්ත සංකශෝික  1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනකත් iv  

“ඇ” කකාටකස් විිකවිධානවලට අනුකූල විය යුතුය. 

 

ිනනි ආරක්ෂාව  76. (1)  සෑම කගාඩනැිනල්ලලක්ම එහි පදිංචිකරුවන්ත සඳහා වැඩි ආරක්ෂාවක් සැලසීකම් 

අදහසින්ත අදාළ විය හැකි කහෝ අිකකාරිය විසින්ත නිශ්චි ව දක්වනු ලැබිය 

හැකි ිනනි ආරක්ෂක අවශය ා පිළිපැදිය යුතුය. 

 

         (2)  බිම් මහල හා  වත් මහල්ල තුනකට වැඩි උස කගාඩනැිනලි සහ මහල්ල 

වර්ගලලකයන්ත වර්ග ක්ටර් 400 ඉක්මවන කපාදු කගාඩනැිනලි, 

කර්මාන්ත ශාලා කමන්තම ගබඩාද ිනනි නිීකම් කදපාර් කම්න්තතුකේ කහෝ 

අදාළ පළාත් අිකකාරිය අවශය කේ යැයි තීරණය කරන කගාඩනැිනලි ප්රධාන 

ිනනි නිීකම් නිලධාරියා විසින්ත නිර්කද්ශ කරනු ලබන ආරක්ෂක අවශය ා 

හා අනුකූල විය යුතුය. 

රක්ි  77. යම් ඉඩම් අනුකබදුමකදී, අදාළ ඉඩම තුල මාර්ගයකට, ගඟකට කහෝ යම් ජල 

මූලාශ්රයකට මායිම්ව පිහිටා තිකබන්තකන්ත නම්, ඉඩම් අනුමැතිකේ අදාළ ආය න 

නියම කර ඇති රක්ි යන්ත සහ නියමයන්ත පිළිපැදිය යුතුය. 

 

 



ආගමික කටයුතු 78. යම් ස්ථානයක නව ආගමික ස්ථානයක් ඉදිකරන්තකන්ත නම්, ග්රාම නිලධාරී මිනන්ත 

ප්රකද්ශකේ ජන ාවකේ කැමැත්  ලබාකගන ප්රාකද්ශීය කල්ලකම්කේ සහතිකයක් 

සහි ව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.   

 

කයෝජි  මාර්ග, ීිය 

කර්ඛා හා කගාඩනැිනලි 

කර්ඛා, වාහන ගාල්ල 

කිරීම හා මාර්ගස්ථ 

වාහන පාලනය කිරීම. 

79. (1) (අ) i.  මහා සභා රැස්ීමකදී සභාව විසින්ත සම්ම  කරන ලද කයෝජනාවක් 

යටකත් පළාත් පාලන ආය නය විසින්ත අනුම  කරන ලද ීිය කර්ඛා හා 

කගාඩනැිනලි කර්ඛා පළාත් පාලන ආය නකේ පරිපාලන සීමාවන්ත තුළ 

උපකයෝගී කරග  හැකි ීිය කර්ඛා හා කගාඩනැිනලි කර්ඛා වශකයන්ත සලකනු 

ලැකබ්.   

• මාර්ග සංවර්ධන අිකකාරිය සහ අකනකුත් ආය න මිනන්ත සිදු කරන 

මාර්ග පුළුල්ල කිරීම් සීමාවන්ත සහ කයෝජනාවන්ත ලබාකගන,  කමම අිකකාරිය 

මිනන්ත කගාඩනැිනලි සීමාවන්ත පනවනු ලැකබ්.  
 

                         අදාළ බල ප්රකද්ශය සඳහා වන   සංවර්ධන සැලැස්කම් සඳහන්ත ීිය     කර්ඛා හා 

කගාඩනැිනලි කර්ඛා බලාත්මක වන්තකන්තය.  අිකකාරිය විසින්ත සැලසුම් ප්රකද්ශය 

තුල හඳුනාගත් වයාපෘතිවලට  ඇතුළත් මාර්ග සඳහා කයෝජි  මාර්ග හා 

කගාඩනැිනලි සීමාව නියම කිරීකම් බලය අිකකාරිය සතුය. 

 

            (ආ) i. අනුමැතියලත් ීිය කර්ඛා කහෝ කගාඩනැිනලි කර්ඛා කනාමැති ප්රකද්ශවල 

මායිකම් සිට අඩි 5 ක අවම කගාඩනැිනලි සීමාවක්  පවත්වාග  

යුතුය.  

 

            (ඇ)  පළලින්ත ක්ටර් 1.0 කනාඉක්මවන බැල්ලකනි, හිරු ආවරණ කහෝ අගු හැර කවර 

කහෝ කගාඩනැිනල්ලලක් කගාඩනැිනලි කර්ඛාකවන්ත ඔබ්බට කනාවිහිදිය 

යුතුය.  එකහත් එම කර්ඛාව තුළ පාර පළල්ල කිරීමට අවශය අවස්ථාවකදී 

වන්තදි ලබාගැනීමකින්ත ක ාරව කඩා ඉවත් කිරීමකට එකඟ වූ ිනවිසුමක් 

අත්සන්ත කිරීමකින්ත පසු උසින්ත ක්ටර් කදකක් කනාඉක්මවන වැටකට, 

මායිම්  ාප්පයකට කහෝ වර්ග ක්ටර් 5 කනාඉක්මවන ආරක්ෂක 

කුියකට ඉඩදිය හැකිය. 

          (ඈ)   පළාත් අිකකාරිය විසින්ත අනුම  කළ කහෝ ආඥාවලත්, යම් ීිය කර්ඛාවක් 

කහෝ කගාඩනැිනලි කර්ඛාවක් අිකකාරිකේ ූර්ව අනුමැතියකින්ත ක ාරව 

කවනස් කනාකළ යුතුය. 

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

සංවර්ධන අිකකාරියට කමම අිකකාරි කදකින්ත එකක් විසින්ත කහෝ වියදමක් 

කනාදරා ීිය කර්ඛාව තුළ කහෝ මාර්ග කගාඩනැිනලි සීමාව තුළ පිහිි 

ඉඩම ඔප්පුවකින්ත පරි යාග කරන්තකන්ත නම්, අනුම  ීිය කර්ඛාවක් 

සහි ව සංවර්ධන  ැනුම්කපාල සඳහා ඇති ප්රකේශ මාර්ගය සීමා 

නිර්ණය කකාට දැක්ීකම්දී, ී ිය කර්ඛාකේ සම්ූර්ණ පළල පාකර් කභෞතික 



පළල වශකයන්ත අවස්ථානුකූලව සැලකිල්ලලට ගැනීමට අිකකාරියට 

පුළුවන.   

 

       (2) (අ) සංවර්ධන කටයුතු කරකගන යාම සඳහා සංවර්ධන අවසරයක් ලබාගැනීකම් 

පරමාර්ථකයන්ත අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම 

සැලැස්මක්ම රථගාල්ල කිරීකම් අවශය ා පිළිබඳ 10 වන උපකල්ලඛනකේ 

සඳහන්ත අවශය ා හා අනුකූල විය යුතුය.  ක්ට අම රව අිකකාරියට 

අවශය යැයි හැ කඟන අවස්ථාවක රථවාහන ගමනාගමන බලපෑම් 

 ක්කස්රු වාර් ාවක් ඇමුණුම 4 හි සඳහන්ත විස් රවලට අනුකුලව ලබා 

කදන කලස ඉල්ලලා සිිය හැකිය. 

            (ආ) අනුම  සංවර්ධනය සඳහා අවසර දී ඇති අනුම  රථගාල්ල කිරීකම් හා රථ 

ගමනාගමනය පාලන නියමයන්තට කවනස්ව කටයුතු කරන බවට සැක 

කරන යම් කගාඩනැිනල්ලලකට ඇතුළු ී පරීක්ෂා කිරීකම් බලය අිකකාරිය 

සතුය. 

           (ඇ) රථ ගාල්ල කිරීම සඳහා අනුම  ඉඩකඩ එම කාර්යය හැර කවනත් 

කටයුත් කට කයාදා ඇ ැයි  හවුරු කරගනු ලබන අවස්ථාවක එක් 

එක් රථ ගාල්ල කිරීකම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රුපියල්ල විසිදහස                   

(රු. 20,000) බැිනන්ත වන කස්වා ගාස්තුවක් අනුම  කාර්යය සඳහා නැව  

කයාදන ක ක් අිකකාරිය විසින්ත දිිනන්ත දිගටම අය කළ යුතුය. 

 

සැලසුම් සම්පාදනය 

කිරීකමහි නිර  කහෝ 

කගාඩනැිනලි වැඩ හා 

කවනත් සංවර්ධන 

කටයුතු අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහා කයාදවනු 

ලබන සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත් ාකේ රාජකාරි 

83. අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු විසින්ත, 

       (අ)  මා විසින්ත අත්සන්ත කකාට නීතිකේ 8 එ වගන්තතිය යටකත් ඉදිරිපත් කළයුතු 

සැලැස්මක් සම්බන්තධව ලබාදීමට අවශය වන්තනාවූ ක ාරතුරු එහි අඩංගු යම් 

විස් රයක් කහෝ ආරංචියක් යට පත් කිරීම කනාකකාට හැකි ාත් දුරට 

නිවැරදිව හා පැහැදිලිව ලබාදිය යුතුය. 

      (ආ) නීතිය යටකත් ඔහු විසින්ත අත්සන්ත කරනු ලබන කහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සිය 

සැලසුම් හා පිරිවි ර කමම නියමයන්තහි සහ කගාඩනැිනලි සඳහා වන ිනනි 

ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය යටකත් සම්පාදනය කරන ලද නියමයක 

විිකවිධානවලට සහ ිනනි නිීකම් ප්රධානියා විසින්ත කදනු ලබන යම් විධානයකට 

අනුකූලවන බවට සහතික විය යුතුය. 

      (ඇ) ඔහු විසින්ත පිළිකයල කරනු ලබන සැලැස්කම් කහෝ සැලසුම්වල නැ කහාත් කමම 

නියමයන්ත යටකත් ඔහු විසින්ත අනයාකාරයකින්ත වගකිව යුතු සියළු 

කගාඩනැිනලි වැඩ කහෝ කවනත් සංවර්ධන කටයුතු,  වා එම සැලසුම් හා 

සැලසුම්වලට සහ කමිටුව විසින්ත කදනු ලබන යම් ලිිත  නිකයෝගයකට කහෝ 



විධානයකට අනුකූලව කරකගන යන්තකන්ත දැයි සහතික කර ගැනීකම් 

පරමාර්ථකයන්ත අධීක්ෂණය කළයුතු අ ර, කගාඩනැිනලි වැඩ සම්ූර්ණ  

කිරීකමන්ත පසුව හා වැඩ කරකගන යනු ලබන කගාඩනැිනල්ලකල්ල අනුකූල ා 

සහතිකය නිකුත් කිරීමට කපරාතුව ඔහුකේ අධීක්ෂණ සහතිකය ඉදිරිපත් 

කළයුතුය. 

 

       (ඈ) අිකකාරිය විසින්ත විධානය කරනු ලබන්තකන්ත නම්, කමහි පහ  නිශ්චි ව සඳහන්ත 

කගාඩනැිනලි වැඩ අදාළ කේලාවන්තහිදී කහෝ අදියරවලදී කගාඩනැිනලි වැඩවල 

ප්රගතිය පිළිබඳ වාර් ාව සහ අදාළ වනවිටදී ඊට සම්බන්තධ සහතිකද අිකකාරියට  

ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

i. 20 (i) නියමය ප්රකාර කගාඩනැිනලි වැඩ ආරම්භ කිරීකම්, කරකගන යාකම් කහෝ 

යළි ආරම්භ කිරීකම් අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්තීම අිකකාරියට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ  

දිකනන්ත ආරම්භව අවසන්තවන සෑම මාස තුනක් අවසානකේ කිරීම. 
 

ii. අත්තිවාරම සහ බිම් මට්ටටමට පහළ කගාඩනැිනල්ලකල්ල හැටුම් කකාටස් සම්ූර්ණ 

කරනු ලැබූ පසු සහ බිම් මට්ටටමට ඉහළ කගාඩනැිනල්ලකල්ල හැටුම් කකාටස් 

හා සම්බන්තධ කවර කහෝ වැඩක් ආරම්භ කිරීමට කපර, සටහන්ත සැලැස්මක් 

(Record Plan)  සමඟ ප්රගති වාර් ාවක් සහ  ැනුම්කපාකලහි කරකගන යනු 

ලැබ ඇති සියළු ජම්බාර වැඩ පිළිබඳ විස් රද, 

iii. කගාඩනැිනල්ලකල්ල සියළු හැටුම් කකාටස් සම්ූර්ණ කළපසු, හැටුම් 

කකාටස්වලට සම්බන්තධ සියළු කගාඩනැිනලි වැඩ 13 වන කරගුලාසිය 

යටකත් ඉදිරිපත් කළ විස් රාත්මක හැටුම් සැලසුම් සහ ගණන්ත 

බැීම්වලට අනුකූලව ඔහුකේ / ඇයකේ අධීක්ෂණය යටකත් කරකගන යනු 

ලැබූ බවට සහතිකයක් ඇතුළත් සම්ූර්ණ කිරීකම් වාර් ාවක්, 

iv. කගාඩනැිනලි වැඩ සියල්ලල සම්ූර්ණ කළ පසු ; 

 v.       කගාඩනැිනලි වැඩ සම්බන්තධකයන්ත ඔහුකේ / ඇයකේ කස්වය අවසන්ත කරනු 

ලැබූ විටදී, එකස් අවසන්ත කිරීකමන්ත දින  14 ක් ඇතුළ  ඔහුකේ / ඇයකේ 

අධීක්ෂණය යටකත් කරකගන යනු ලැබූ සියළු කගාඩනැිනලි වැඩ පිළිබඳ 

සංක්ිප්  වාර් ාවක් සහ   බවට සහතිකයක්ද  සහ 

vi. අිකකාරිය විසින්ත කගාඩනැිනල්ලකල්ල පදිංචිීම සඳහා 54 වන නියමය යටකත් 

අනුකූල ා සහතිකයක් කහෝ  ාවකාලික පදිංචිය සඳහා 56 වන වගන්තතිය 

යටකත් බලපත්රයක් නිකුත් කිරීමට මත්ක න්ත කගාඩනැිනල්ලකලහි කහෝ එහි 

කකාටසක පදිංචිී නැ කහාත් එය ප්රකයෝජනයට ගනු ලැබ ඇතිනම්,   බව 

අිකකාරියට ලිිත ව දැන්තවිය යුතුය. 

 

 



සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත් ා 

කවනස්ීම 

84. (1) යම් කගාඩනැිනලි වැඩක සැලැස්මක් පිළිකයල කිරීම සඳහා කහෝ එය අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහා කස්වකේ කයාදවනු ලබන නැ කහාත් නිර  කරවනු ලබන අදාළ 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා කවනස්වන අවස්ථාවකදී සහ එම කවනස්ීම නීතිකේ 

8 එ වගන්තතිය යටකත් සැලැස්ම ඉදිරිපත් කිරීකමන්ත පසු සිදුවන්තකන්ත නම්,   ම 

කස්වා අවසන්ත කරනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත්නා විසින්ත එකස් ඔහුකේ 

/ ඇයකේ කස්වය අවසන්ත කරනු ලැබීම පිළිබඳව කස්වය අවසන්ත කිරීකමන්ත දින 14 

ක් ඇතුළ  අිකකාරියට ලිිත ව දැනුම් දිය යුතු අ ර, එම අවසන්ත කිරීම 

ක්රියාත්මක වන දිනකේ සිට 83 වන නියමකේ (ඇ) කේදය යටකත් කගාඩනැිනලි 

වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා වශකයන්ත කවනත් 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත්ක කු විසින්ත  ඔහුකේ / ඇයකේ පත්ීම ගැන අිකකාරියට 

දැනුම් කදනු ලැබ ඇත්නම් මිස යම් කගාඩනැිනලි වැඩක් ආරම්භ කිරීම, කරකගන 

යාම කහෝ යළි ආරම්භ කිරීම කනාකළ යුතුය. 

          (2) අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා විසින්ත 1 වන කේදය යටකත්කදනු ලබන කස්වය 

අවසන්ත කිරීකම් නිකේදනය, 83 වන නියමකේ (ඈ) කේදකේ (V)  වන උප කේදයට 

අනුකූලව  ම සංක්ිප්  වාර් ාව හා සහතිකය සමඟ ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

සුදුසුකම්ලත් 

 ැනැත්නා විසින්ත සිදු 

කරන වරදවල්ල 

85.   (1)  නීතිය යටකත් යම් සැලැස්මක් කහෝ පිරිවි ර ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති කහෝ 

නියමයන්ත යටකත් කගාඩනැිනලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම අවශය වන්තනා වූ 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු විසින්ත යම් සාධාරණ කේතුවක් කනාමැතිව, 

                (අ)   එම සැලැස්ම කහෝ පිරිවි ර පිළිබඳව නීතිය යටකත් කහෝ කමම නියමයන්ත 

යටකත් සැපයිය යුතු අදාළ විස් ර කහෝ ප්රවෘත්ති දුරර්පණය කරන්තකන්ත 

නම්, කහෝ එම විස් ර කහෝ ක ාරතුරු යටපත් කරන්තකන්ත නම්ද, 

                (ආ)  17 වන නියමකේ (ඈ) කේදකේ සඳහන්ත පරිදි අිකකාරියට සාවදය ප්රගති 

වාර් ා කහෝ සහතිකපත්ර ඉදිරිපත් කරන්තකන්ත නම්ද, 

                (ඇ) 83 කහෝ 84 වන නියමකේ අඩංගු විිකවිධාන උල්ලලංඝනය කරනු ලබන්තකන්ත නම් 

කහෝ   කිසිවක් සමඟ අනුකූල කනාවන්තකන්ත නම්ද, 

                         ඔහු කහෝ ඇය කමම නියමයන්ත යටකත් යම් වරදකට වරදකරු විය         යුතුය. 

        (2) කමම නියමය යටකත් යම් වරදකට වරදකරු වන යම්  ැනැත්ක කුට අිකකාරියට 

යම් සංවර්ධන කටයුත් ක් සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම  හනම් කරනු 

ලැබිය හැක. 

 

 

 



කමම සැලසුම් 

කලාපකේ දැනටමත් 

පවතින අිකකේගී 

මාර්ග හා කයෝජි  

අිකකේගී මාර්ග 

සඳහා කරගුලාසි  

 

 86.  කමම අිකකාරිය මිනන්ත නිකුත් කරන ලද  කකාළඹ - කටුනායන අිකකේගී මාර්ගය සඳහා 

2013.05.30 අංක 05/02/01/18 යටකත් නිකුත් කරන ලද සංවර්ධන කරගුලාසි චක්රකල්ලඛ 

අංක  26 ට අනුව  වදුරටත් කටයුතු කළ යුතුය.  

සැහැල්ලලු දුම්රිය 

මාර්ග සඳහා 

කරගුලාසි 

87.  සැහැල්ලලු දුම්රිය මාර්ගයක් වශකයන්ත  හඳුනාගත්  ප්රකේශ මාර්ගයක් කහෝ අත්පත් කර 

ගත් ප්රකේශ මාර්ගයකට මායිම්ව යම් සංවර්ධනයක් සිදුවන්තකන්ත නම්, එම  ප්රකේශ 

මාර්ගය මධයකේ සිට අඩි 50 ක කගාඩනැිනලි සීමාවක් නඩත්තු කළ යුතුය.   කමම 

මාර්ගය කදපස සිදුවන සංවර්ධන කටයුතුවල ස්වභාවය අනුව අදාළ ආය නවල 

නිර්කද්ශය ලබාගැනීම සම්බන්තධකයන්ත සැලසුම් කමිටුව විසින්ත නියම කරනු ඇ .   

ූතර්යකකෝෂ භාවි  

කගාඩනැිනලි  

88. කගාඩනැිනල්ලල සඳහා අවශය බලශක්තිය ූතර්යකකෝෂ උපකයෝගී කරකගන සපයා 

ගන්තකන්ත නම්, එවැනි සංවර්ධන කටයුතුවලදී 5% ක අම ර කගබිම් අනුපා යක් කහෝ 

බිම් කට්ටි ආවරණ අනුපා යක් යන කදකකන්ත එකක් ලබාදීම සම්බන්තධව තීරණය 

කිරීකම් බලය අිකකාරිය සතුය.  

     

         පැ ලි වහල ම  ූතර්යකකෝෂ  සවි කිරීකම්දී එහි උපරිම උස ක්ටර් 1 ක් කේ.  

          පුනර්ජනනීය බලශක්ති, ෆයිබර් ප්රකාශන මාර්ග, කපාදු මහජන ාව  කරාශී වන 

ස්ථාන, උදයාන හා මංතීරු, සැටලයිට්ට ඩිස්ක්, විකනෝදාස්වාද හා ත්රාසජනක උදයාන 

(Them parks, water parks and adventure parks), ගෘහස්ථාගාර (Stadiums) සඳහා සැලසුම් 

කමිටුව මිනන්ත ලබාකදනු ලබන  නියම ා අනුව කටයුතු කළ යුතුය.  

 

VII  වන කකාටස 

2.6  අර්ථ නිරූ නය 
 

කමම නියමයන්තහිදී පද සම්බන්තධය අනුව අන්ත අර්ථයක් අවශය කනාවන්තකන්ත නම් ; 

“කුී නිවස”  යන්තකනන්ත 1973 අංක 11 දරණ කුී නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතිකේ අර්ථ දක්වා ඇති  කකයක් 

අදහස් කේ. 

“පිළිගත් වයවහාර සංග්රහය”  යන්තකනන්ත නාගරික සංවර්ධන අිකකාරියට පිළිග  හැකි සංග්රහ ප්රමිති කහෝ 

උපකදස් සංග්රහයන්ත අදහස් කේ. 

“ප්රකේශ මාර්ගය”   යන්තකනන්ත මහජන ාවට මාර්ග අයිතිය ඇ ද, නැ ද කගාඩනැිනල්ලලකට කහෝ කවනත් 

පරිශ්රයකට ප්රකේශීකම් මාර්ගයක් වශකයන්ත ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන යම් ීදියක් අදහස් කේ. 

 



“වා සමනය”   යන්තකනන්ත වායුසමනයට භාජනය වූ ඉඩකකඩහි අවශය ාව ඉටුවන  පරිදි එහි උෂ්ණත්වය, 

ආර්ද්ර ාවය, පිරිසිදු බව, වයාප්තිය හා චලනය එකවිටම පාලනය කළ හැකි පරිදි වා ය ප්රතිකාර්යනය 

කිරීකම් ක්රියාවලිය අදහස්කේ. 

“වා ය කවනස්ීම”   යන්තකනන්ත යම් ඉඩකඩකට එහි ඝනලලය අනුව ඊට ස්වභාවික කහෝ යාන්ත්රික මාර්ගවලින්ත 

ඇතුළුවන හා ඉන්ත පිටවන වා කේ අනුපා ය අදහස්කේ. 

“වා ළිඳ”  යන්තකනන්ත ස්වභාවික ආකලෝකය හා සංවා නය ලබාගැනීම සඳහා කගාඩනැිනල්ලල තුළ කහෝ ඉන්ත පිට  

ඇති අහසට නිරාවරණය වූ යම් ඉඩකඩක් අදහස්කේ.   කගාඩනැිනල්ලකලන්ත පිට  යනු, එම බිම් කට්ටිය 

තුළ පිහිි එවැනි කගාඩනැිනලිවල එක් මුහුණ කින්ත කහෝ කිහිපයකින්ත නැ කහාත් එම බිම් කට්ටිකේ 

එක් මායිමකින්ත කහෝ වැඩි ගණනකින්ත වටවූ ඉඩකඩකි. 

 “සංකශෝධන සැලැස්ම”  යන්තකනන්ත  කගාඩනැිනල්ලලක අනුම  සැලැස්කම් කහෝ පදිංචිය සඳහා අනුකූල ා 

සහතිකයක් නිකුත් කනාකළ යම් ඉඩම් උප කබදීමක්, යම් කලසකින්ත කවනස්ීමක් කපන්තවන සැලැස්මක් 

කහෝ ඊට කරන ලද සංකශෝධනයක් කහෝ එකතු කිරීමක් යන්තන අදහස්කේ. 

“අනුම  කළ”  යන්තකනන්ත  නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය විසින්ත කහෝ නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය විසින්ත 

පවරන ලද බලය යටකත් අදාළ පළාත් පාලන ආය නය විසින්ත කරන ලද අනුම  කිරීම අදහස්කේ. 

“කාීන අවසර පත්රය ම  අනුම  කළ”  යන්තකනන්ත එවැනි අනුමැතියක් දීකම්දී නිකුත් කරන ලද අවසර පත්රකේ 

නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය විසින්ත කහෝ පළාත් පාලන ආය නය විසින්ත නිශ්චි ව සඳහන්ත කරනු 

ලැබිය හැකි සීමාසහි  කාලය සඳහා අනුම  කිරීමක් අදහස්කේ. 

“අනුම  කළ සැලැස්ම”  යන්තකනන්ත නීතියට කහෝ නියමයන්තට අනුව නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය විසින්ත කහෝ 

පළාත් පාලන ආය නය විසින්ත අනුම  කරන ලද කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ යම් කගාඩනැිනලි කාර්යයක 

කහෝ යම් ඉඩම් උප කබදීමක සැලසුමක් අදහස්කේ. 

“අිකකාරිය”  යන්තකනන්ත නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය අදහස් වන අ ර, ඊට කමම නියමයන්ත මිනන්ත පවරනු 

ලැබූ බල ල, කාර්යයන්ත සහ රාජකාරි සාමානයකයන්ත කහෝ විකශ්ෂකයන්ත ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

කළමණාකරණ මණඩලකේ අනුමැතිය සහි ව සභාපති විසින්ත බලය කදනු ලැබූ යම් අිකකාරියක් කහෝ 

නිලධාරිකයකුද ඇතුළත්කේ. 

“බැල්ලකනිය”  යන්තකනන්ත කගාඩනැිනල්ලලක බාහිර බිත්තිකේ පිට  බිත්තිකයන්ත ඔබ්බට යන කලස 

කගාඩනැිනල්ලකල්ල පිට ට පිහිි කුළුණ කහෝ කැන්ති ලිවර් මිනන්ත දරා සිින යම් කේදිකාවක්, කබාකු 

ජකන්තලයක් කහෝ කවනත් සමාන ඉදිකිරීමක් අදහස්කේ. 

         උපරිම ක්ටර් 1.2 ක් දක්වා පිට  බිත්තිකයන්ත ඔබ්බට ඉදිකළ හැකි අ ර, එයට වඩා වැඩිවන්තකන්ත නම්,  මුළු 

කගබිම් ප්රමාණය සඳහා සම්ූර්ණ බැල්ලකනි ප්රකද්ශයම ගණනය කළයුතු කේ. 

“ මුළු කගබිම් ප්රමාණය” යන්තකනන්ත කම් සඳහා භූමිය ම  හා භූමිය යට සිදුකරනු ලබන සියළුම ඉදිකිරීම්වලට 

අදාළ කගබිම්  ප්රමාණයන්ත ඇතුළත් කේ.  වාහන නැවතුම් සඳහා කවන්ත කරන ලද මහල්ලවල වර්ග 



ප්රමාණයන්ත හා යාන්ත්රික වාහන නැවතුම් ස්ථාන සඳහා සපයනු ලබන රාක්කවල (Stacks) වර්ග 

ප්රමාණයන්තද කමයට ඇතුළත් කේ. 

 

“බිම් මහල”  යන්තකනන්ත කගපළට යාව පිහිි ප්රකේශ මාර්ගය මට්ටටමට ඉ ාම ආසන්තන උසකින්ත යුත් මහල 

යන්තකනන්ත අදහස්කේ.  මාර්ග කදකක් කහෝ වැඩි ප්රමාණයක්      යාබද ව පිහිි විට කගාඩනැිනල්ලලට 

ප්රකේශය ලබන ප්රධාන කදාරටුව පිහිි මහලට ආසන්තන ම උසකින්ත පිහිි මහල යන්තකනන්ත අදහස්කේ.  

“පතුල්ල මහල”  යන්තකනන්ත සම්ූර්ණකයන්ත කහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිම් මහකල්ල සිට සහ ඉඩකම් මායිම්වල සිට 

ක්ටර් 1.5 ක දුරින්ත ඉදිකරන ලද කහෝ සැලසුම් කරන ලද  මහලකි. 

          බිම් මට්ටටකම් සිට 1/3 කකාටසක් කපාළකවන්ත මතුපිට තිකබන අවස්ථාවක එම පතුල්ල මහල භාවි යන්ත 

සඳහා කයාදාග  හැකි අ ර, එහි අවම උස පහ  සඳහන්ත පරිදි කේ. 

i. වාණිජ, කාර්යාල      -    අවම උස ක්ටර් 3 

ii. පතුල්ල මහල සම්ූර්ණකයන්ත බිම් මට්ටටකමන්ත පහළ ඇති විට එහි භාවි යන්ත වන්තකන්ත ගබඩා 

පහසුකම්, වාහන නැවතුම් හා අකනකුත් උපකයෝින ා කස්වාවන්ත සඳහා අවම උස ක්ටර්       2.6 ක් 

කේ.  

 පතුල්ල මහල ඉහ  භාවි යන්තට හැර කවනත් භාවි යන්ත සඳහා කයාදා ගන්තකන්ත නම්,              

සඳහා අිකකාරිය නියම කරනු ලබන කකාන්තකද්සි හා නියමයන්තට අනුකූලව නිර්කද්ශයන්ත ලබාග  

යුතුය.  

 

“අ රමැදි මහල”  යන්තකනන්ත ආසන්තනම පහ  මහල්ල වර්ගලලකයන්ත 50% ක් දක්වා ඉඩ දිය හැකි අ ර, ඉහළට 

හා පහළට අවම වශකයන්ත ක්ටර්. 2.5 ක අවකාශයක් පවත්වා ග යුතු අ ර, එයට වන ප්රකේශකත්වය 

ආසන්තනම පහල මහකලන්තම පමණක් විය යුතුය. එම මහකලන්ත ඉහළ මහලකට එක එල්ලකල්ල 

ප්රකේශකත්වය ලබාග  කනාහැක. 

“පැ ලි වහල”   යන්තකනන්ත පඩිකපල මිනන්ත ප්රකේශය ලබාකගන යම් කටයුත් කට කයාදා ගන්තකන්ත නම් මුළු 

කගබිම්  ප්රමාණය සඳහා ගණනය කරනු ලැකබ්. (කස්වා පහසුකම් හැර) 

“වාහන නැවතුම් මහල”   යන්තකනන්ත  එම මහකල්ල මුළු කගබිම් ප්රමාණකයන්ත අවම වශකයන්ත 70%ක් වත් වාහන 

නැවතුම් සඳහා කවන්ත කළයුතු අ ර, එක් වැසිකිළි පහසුකමක්, ට්රාන්තස්කපෝමර් කාමරය, ආරක්ෂක 

කුියක්, රියදුරු විකේක ස්ථානයක් සඳහා අවසර ලබාදිය හැකිය. 

“මායිම් බිත්තිය”  යන්තකනන්ත යම් ඉඩම් කට්ටියක්    වත් යාබද ඉඩම් කට්ටියකින්ත කවන්ත කිරීකම් පරමාර්ථකයන්ත 

එහි මායිම් කර්ඛාව ම  කහෝ එහි දිගට කගාඩනගන ලද යම් බිත්තියක්, වට කිරීමක් කහෝ ආවරණයක් 

අදහස්කේ. 

“අඳ බිත්තිය”  යන්තකනන්ත  පරාවර් නීය ද්රවයවලින්ත කහෝ විවරවලින්ත ක ාර, ඉදිකරන ලද ඝන බිත්තියක් 

අදහස්කේ. 



“කගාඩනැිනල්ලල”  යන්තනට නිවසක් ආශ්රි  මු වක්, ඉස් ාලයක්, වැසිකිළියක්, මු වක්, ගුදමක්  කහෝ කපදකර්රු 

ගකඩාල්ල, මැි, දැව, කළු ගල්ල කහෝ කවනත් ස්ියර ද්රවයවලින්ත  නන ලද යම් ඉදිකිරීමක් ඇතුළත්කේ. 

“කගාඩනැිනලි වහුන්තනරාව”  යන්තකනන්ත පිටතින්ත එන  ාප ශක්තිය සංවහනය කළ හැකි  වා සැකසුම් ඉඩකඩ 

ආවෘ  කකකරන කගාඩනැිනල්ලලක මූලිකාංග අදහස්කේ. 

 

“කගාඩනැිනලි කර්ඛාව”  යන්තකනන්ත කගාඩනැිනල්ලලක් පුළුල්ල කිරීම සඳහා අවසර කදනු ලබන ඉම අදහස්කේ. 

“වයාපාරික පරිශ්රය”  යන්තකනන්ත ලාභ ඉපයීකම් අභිප්රාකයන්ත වයාපාරයක් කරකගන යාම සඳහා සැලසුම් කරන 

ලද,  අනුවර් නය කරන ලද කහෝ පාවිච්චි කරන ලද කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි  කකාටසක් අදහස්කේ. 

“සභාපති”  යන්තකනන්ත නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිකේ සභාපති අදහස්කේ. 

“වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපී”  යන්තකනන්ත වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපී වර්ගය යටකත් 1996 අංක 14 දරණ     ශ්රී 

ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපී ආය න සංකශෝික  පන  යටකත් ස්ථාපි  ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපීන්ත 

ලියාපදිංචි කිරීකම් මණඩලකේ ලියාපදිංචි වූ  ැනැත්ක කු විය යුතුය. 

“කගාඩනැිනලි සඳහා ිනනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය”  යන්තකනන්ත අංක අයි සී ටී   ඩී/ඩී ඊ ී/14 දරණ ප්රකාශනය 

මිනන්ත ප්රසිද්ධ කරන ලද කගාඩනැිනලි ිනනි නිීම පිළිබඳ ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය කහෝ කකාළඹ  ිනනි 

නිීම් පිළිබඳ කදපාර් කම්න්තතුව විසින්ත ප්රසිද්ධ කරන ලද ිනනි නිීම් පිළිබඳ කවනත් නියමයන්තද 

අදහස්කේ. 

“කුළුණට සාකප්ක්ෂ හැටුම් වාකන්ත  කහෝ වැරගැන්තවූ කකාන්තක්රීටය”  යන්තකනන්ත දික් අතින්ත සිදුවන සම්පීඩනයටත්, 

එවැනි සම්පීඩනයකින්ත ඇති කකකරන නැීකම් ක්රියාවටත් ප්රතිකරෝධාත්මකව යම් භාරයක් දරා සිින හා 

සම්කේෂණය කකකරන යම් ඉදිකිරීමක කකාටසක් අදහස්කේ. 

“ූර්ණ බලධාරියා”  යන්තකනහි සැලසුම්කරණය අිකකාරිකයහි සපයා ඇති කත්රුම ඇත්කත්ය. 

“කකාන්තක්රීට්ට”  යන්තකනහි ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්තරුවන්තකේ ආය නය විසින්ත පිළිගන්තනා ලද වයාවහාර සංග්රහකයහි 

සපයා ඇති අර්ථයම තිබිය යුතුය. 

“ඉදිකිරීම”  යන්තකනන්ත කගාඩනැගීම,  නවා නියම  ැන්තහි පිහිටුීම කමන්තම යළි ඉදිකිරීම, යළි කගාඩනැගීම, යළි 

නියම  ැන්තහි  යළි පිහිටුීමද ඇතුළත් කේ. 

“හරස් බිත්තිය”  යන්තකනන්ත පාර්ශව බිත්තියක්, බාහිර බිත්තියක් නිශ්චි  දිගු ප්රමාණයන්තට කබ දන අභයන්ත ර 

බිත්තියක් අදහස්කේ. 

“නි ය භාරය කහෝ නි ය පැටවුම”  යන්තකනන්ත සියළු බිත්තිවල, මහල්ලවල, වහලවල, කවනස් කිරීම්වල සහ 

අකනක් සමාන ස්ියර කගාඩනැිනලිවල බර අදහස්කේ. 



“ආබද්ධ කගාඩනැිනල්ලල”  යන්තකනන්ත පදිංචිීකම් පරමාර්ථය සඳහා ප්රකයෝජනයට ගන්තනා ලද කහෝ 

ප්රකයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කළ අනුහුරු කළ කහෝ සැලසුම් කළ කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි 

කකාටසක් අදහස් වන අ ර,  එය ස්ව-සංයුක්   කකයකි. 

“සංවර්ධකයා”  යන්තකනන්ත සංවර්ධන කාර්යය කරකගන යන  ැනැත් ා අදහස් කේ. 

“සංවර්ධන කාර්යය”  යන්තනට නීතිකයහි සපයා ඇති අර්ථයම ඇත්කත්ය. 

“වාසස්ථාන නිවස”  නැ කහාත් “වාසස්ථාන  කකය”  යන්තකනන්ත නිදහස්ව විසීකම්, ඉවුම් පිහුම් කිරීකම් සහ 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහි  ස්ව-සංයුක්   කකයකින්ත යුත් කාමරයක් කහෝ කාමර කිහිපයක් 

අයත් කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි කකාටසක් අදහස්කේ. 

 

“පුණාලය”  යන්තකනන්ත වා ය කගනයාම සඳහා ඇති මාර්ගයක් අදහස්කේ. 

“පුණාල මග”  යන්තකනන්ත ඇකලන හා පරිවරණ ද්රවය ආකල්ලපය හා පටලය ඇතුළත්ව පුණාල අවාන්ත ආවරණය 

කහෝ පුණාල ූරි යක ඇතුල්ලපස කපෝරුව අදහස්කේ. 

“පවත්නා බිම් කට්ටිය”  යන්තකනන්ත කමම නියමය ක්රියාත්මක ීමට කපරාතුව පැවති වරිපනම් අංකයක් කහෝ 

මිනුම් සැලැස්මක් සහි  කහෝ ප්රාකද්ශීය අිකකාරියක් විසින්ත බිම් කට්ටියක් වශකයන්ත හඳුනාගනු ලැබූ 

බිම් කට්ටියක් අදහස්කේ. 

“බාහිර බිත්තිය”  යන්තකනන්ත  වත් කගාඩනැිනල්ලලක බිත්තියකට යාව තිබිය හැකි වුවත් කවන්ත කිරීකම් 

බිත්තියක් කනාවන කගාඩනැිනල්ලලක පිට  බිත්තියක් කහෝ සිරස් ආවෘ යක් අදහස් කේ. 

“ෆැක්ටරිය”  යන්තකනන්ත ; 

          (අ)  යම් කදයක්, කවළඳ ද්රවයයක් කහෝ නිෂ්පාදනයක් කහෝ එහි කකාටසක් සෑදීමට කහෝ 

          (ආ) යම් කදයක්, කවළද ද්රවයයක් කහෝ නිෂ්පාදනයක් කහෝ එහි කකාටසක් කවනස් කිරීමට, අළුත්වැඩියා 

කිරීමට, සැරසීමට, නිම කිරීමට, පිරිසිදු කිරීමට, කස්දීමට කහෝ කවන්ත කිරීමට කහෝ බිඳ කහීමට 

කහෝ 

          (ඇ)  යම් කදයක්, කවළද ද්රවයයක්, නිෂ්පාදනයක් කහෝ එහි කකාටසක්, විකිණීම සඳහා  අනුහුරු කිරීමට 

කහෝ එකලස් කිරීමට සැලසුම් කළ, කයාදාගත් කහෝ ප්රකයෝජනයට ගත් කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ 

එහි කකාටසක් අදහස්කේ. 

“මහල්ල නිවස”  යන්තකනන්ත මුළුමනින්තම කහෝ ප්රධාන වශකයන්ත  නි පවුලක මනුෂය වාසය සඳහා ප්රකයෝජනයට 

ගත්, ඉදිකරන ලද කහෝ අනුහුරු කළ මුළු ැන්තකගයක්, වැසිකිළියක්, නාන කාමරයක්  කහෝ දිය 

වැසිකිළියක් අඩංගු කවන්ත කරන ලද වාසස්ථානයක් අදහස්කේ.  කවන්ත කළ එම වාසස්ථානය තුළ 

එවැනි වාසස්ථාන කදකක් කහෝ වැඩි ගණනක් සිරස්ව සම්බන්තධ කරන ලද කගාඩනැිනල්ලලක අඩංගු 

විය යුතුය. 



“සුනමය සම්බන්තධකය”  යන්තකනන්ත අස්   කක, නිස්සාකාර  කක සහ සමැසි සම්බන්තධ කකකරන සංවෘ  

පුණාලකේ කකළවර සම්බන්තධනය අදහස්කේ. 

“ජල ගැීම් මට්ටටම”  යන්තකනන්ත කමම නියමයන්තකේ පරමාර්ථය  කා වාරිමාර්ග කදපාර් කම්න්තතුව කහෝ       ශ්රී 

ලංකා ඉඩම් කගාඩකිරීකම් හා සංවර්ධනය කිරීකම් සංස්ථාව විසින්ත යම් ප්රකද්ශයක් කවනුකවන්ත 

නිශ්චි  වශකයන්ත නියම කරන ලද ජල ගැීම් මට්ටටම අදහස්කේ. 

“මහල”  යන්තකනන්ත කසාල්ලදරයක මතුපිට බවට පත්වන තිරස් කේදිකාව සහ යම්  ැලිස්ස පුවරුවක්,  ී, ගල්ල, 

කකාන්තක්රීට්ට, වාකන්ත කහෝ එම කේදිකාව හා සම්බන්තධවන කහෝ එහි කකාටසක් වන කවනත් ද්රවයයද 

ඇතුළත්කේ. 

 

  



“මහල්ල වර්ගලලය”  යන්තකනන්ත බාහිර බිත්තිවල බාහිර මුහුණත්වල සිට කහෝ කගාඩනැිනලි කදකක් කවන්ත 

කකකරන කපාදු බිත්තියකදී නම්, එම බිත්තිකේ මධය කර්ඛාකේ සිට මනින ලද යම් කගාඩනැිනල්ලලක 

මහලක තිරස් වර්ගලලය අදහස් වන අ ර, ඊට  පළලින්ත ක්ටර් 1.0 ඉක්මවන සියළු වහල කනරුම්ද, 

බැල්ලකනිද, වහලක් අයත්වන සහ වැසිය හැකි සියළු ප්රකද්ශයද ඇතුළත්කේ. 

“දළ මහල්ල බිම”  යන්තනට යම් කගාඩනැිනල්ලලක සෑම මහලකම මුළු මහල්ල බිම් ප්රමාණය අදහස්කේ. 

“අඩි ාලම”  යන්තකනන්ත කගාඩනැිනල්ලලක බර කගාඩනැිනල්ලකල්ල අත්තිවාරමට කහෝ ජම්බාරවලට පවරනු ලබන 

ඉදිකිරීම අදහස්කේ. 

“මහල්ල වර්ගලල අනුපා ය”  යන්තකනන්ත බිම් කට්ටිකේ වර්ගලලකයන්ත කබදනු ලැබූ බිම් කට්ටිකේ පිහිි සියළු 

කගාඩනැිනලිවල දළ මහල්ල වර්ගලලය අදහස්කේ. 

“පියමග”  යන්තනට යම් ීදියකට පැත් ක ඇති පියමගක් කහෝ ආලින්තද මගක් ඇතුළත්ය. 

“අත්තිවාරම”  යන්තකනන්ත කගාඩනැිනල්ලලක බර කපාකළාවට සම්කේෂණය කකකරන හා කගාඩනැිනල්ලල හා 

සෘජුව ස්පර්ශ වන කගාඩනැිනල්ලකල්ල අඩි ාලම්වලට ක්ෂණිකවම පහළින්ත පිහිි ඉදිකිරීකම් 

කකාටසක් අදහස්කේ. 

“පිරිසිදු වා ය”  යන්තකනන්ත කසෞමය එළිමහන්ත වා ය අදහස් වන අ ර, එය යාන්ත්රික පිරිය  ආදිකයන්ත 

නිකුත් කකකරන දුර්ගන්තධකයන්ත, දුමින්ත, පිකයදුමින්ත, දුමාරකයන්ත අපිරිසිදු කනාවිය යුතුය. 

“ගරාජය”  යන්තකනන්ත කමෝටර් වාහනවලට ආවරණය සලසන කහෝ  වා න ර කර  ැබීම සඳහා 

ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි කකාටසක් අදහස්කේ. 

“ගුදම”  යන්තකනන්ත කරකගන යනු ලබන කවළඳාමකට කහෝ වයාපාරයකට සම්බන්තධ එකහත් විකිණීම සඳහා 

කනාවන භාණඩ ගබඩා කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ, අනුහුරු කළ කහෝ ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන 

කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි කකාටසක් අදහස්කේ. 

“භූ කසාල්ලදරය”  යන්තකනන්ත කගාඩනැිනල්ලකල්ල ඉදිරිපකසහිදී පිටතින්ත ස්වභාවික භූමිය මතින්ත කහෝ ඉන්ත ඉහළින්ත 

කසාල්ලදරයකට ප්රකේශයක් ඇති කගාඩනැිනල්ලලක කසාල්ලදරයක් අදහස්කේ. 

“උස”  යන්තකනන්ත ; 

          (අ)   කාමරයක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට නිමි මහල්ල මට්ටටම සහ සීලිකම් යි පැත්  අ ර මනින ලද සිරස් 

දුර අදහස්කේ.  

          (ආ)  යම් කසාල්ලදරයක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට, ඉහළ මතුපිට හා සමගම ඇති මහකල්ල මනින ලද සිරස් 

දුර අදහස්කේ. 

          (ඇ)  බිත්තියක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට, ඉහළ පාමුල සිට එහි ඉහළම කකාටස දක්වාත්, කුරුංචිය 

සම්බන්තධකයන්ත වූ විට, කුරුංචි උකස් අඩක් දක්වාත් මනින ලද සිරස් දුර අදහස්කේ. 



          (ඈ) කගාඩනැිනල්ලලක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට, භූමිකේ සමාන ස්ථානයක සිට එහි ඉහළම කකාටස දක්වා 

මනින ලද සිරස් උස අදහස්කේ.  

 

“වාසය කළ හැකි කාමරය”  යනු වර්ග ක්ටර් 8.0 ප්රමාණයකට කනාඅු  කාමරයකි.  එකහත් ඊට නාන 

කාමරයක්, දිය වැසිකිළියක්, විවෘ  ආලින්තදයක්, උස් ලයක් කහෝ ගරාජයක් ඇතුළත් කනාකේ. 

“කරෝහල”  යනු කරෝගීන්තට, දුබලයන්තට, වයස්ග වූවන්තට, සුවවන කහෝ ගර්භනී මා ාවන්තට උවටැන්ත කහෝ 

ප්රතිකාර කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ අනුහුරු කළ කහෝ  ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන කගාඩනැිනල්ලලක් 

කහෝ කකාටසක් අදහස්කේ. 

“කහෝටලය”  යන්තකනන්ත මහජනයා සඳහා ආහාරපාන සැපයීකම් වැඩපිළිකවලක් ඇ ද, නැ ද, ලාභ ලැබීම 

අරමුණු කකාට කගන පුද්ගලයන්තට ඉඩකඩ සැපයීම සඳහා විකශ්ෂකයන්ත සැලසුම්කකාට කගාඩනගන 

ලද නැ කහාත් අනුහුරු කරන ලද කගාඩනැිනල්ලලක් අදහස්කේ. 

“නිවාස ඉඩකඩ”  යන්තනට මානව වාසස්ථානයක් සඳහා හා වයාපාරික පරිශ්රයක් වශකයන්ත මුළුමනින්තම කහෝ 

ප්රධාන වශකයන්ත කගාඩනගන ලද කහෝ අනුහුරු කරන ලද කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ කගයක් 

ඇතුළත්කේ. 

“නිවාස සංකීර්ණය”  යන්තකනන්ත සංවර්ධන ස්ථානයක ස්ියර කපාදු භුක්තිය ඇති නිවාස  කක සමූහයක් 

අදහස්කේ.  ඊට  ට්ටටු නිවාස කප්ළිද ඇතුළත්ය. 

“කර්මාන්ත  කගාඩනැිනල්ලල ”  යන්තනට ෆැක්ටරි, කම්හල්ල සහ ගුදම්ද ඇතුළත් කවයි. 

“නීතිය”  යන්තකනන්ත 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය නීතිය සහ එහි සංකශෝික  අදහස්කේ. 

“බලයලත් මිනින්තකදෝරු හා මට්ටටම්කරු”  යන්තකනන්ත ශ්රී ලංකාකේ මැනුම්පති විසින්ත වෘත්තිකේ නියැීම සඳහා 

බලය කදනු ලැබූ  ැනැත්ක කු අදහස්කේ. 

“භාරය දරණ බිත්තිය”  යන්තකනන්ත එහිම බරට අම රව යම් භාරයකට රුකුල්ල කදන බිත්තියක් අදහස්කේ. 

“පළාත් අිකකාරිය”  යන්තකනහි නීතිකේ සඳහන්ත අර්ථයම ඇත්කත්ය. 

“බිම් කට්ටිය”  යන්තන ඉඩමක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට, යම් ඉඩම එක්  නි  ැනැත්ක කුට කහෝ සම 

අයිතිකරුවන්ත පිරිසකට කහෝ අයිතිවන අවස්ථාවකදී මායිම් සලකුණු මිනන්ත සීමා කළ කහෝ මායිම් 

බිත්ති මිනන්ත කහෝ වැටවල්ල මිනන්ත වටකළ එකමන්තම පළාත් අිකකාරි විසින්ත අනුම  කරනු ලැබූ ඉඩමක් 

අදහස්කේ. 

“පවත්වාකගන යන ලදි”  යන්තකනන්ත කාර්යක්ෂමව හා නිසි ක්රියාකාරී  ත්ත්වයකින්ත කමන්තම මනා 

අළුත්වැඩියාවකින්ත  පවත්වාකගන යාම අදහස්කේ. 

“උළුවම”  යන්තකනන්ත ගකඩාල්ල, ගල්ල කුහර කහෝ ඝන කකාන්තක්රීට්ට ගල්ල, කළු ගල්ල කහෝ කවනත් සමාන කගාඩනැිනලි 

ද්රවය කහෝ  වා එකට එක් කකාට අනුබද්ධ කිරීමක් කහෝ බදාමයකට පත් කිරීමක් අදහස්කේ. 



“යාන්ත්රික සංවා නය”  යන්තකනන්ත යාන්ත්රික මාර්ගවලින්ත කහෝ උපක්රම මිනන්ත කගාඩනැිනල්ලලකට කහෝ එහි 

කකාටසකට වා ය සැපයීකම් කහෝ ඉන්ත ඉවත් කිරීකම් ක්රියාවලිය අදහස්කේ. 

 

“ස්වභාවික සංවා නය”  යන්තකනන්ත  පිට  සුළං නිසා සහ උෂ්ණත්වය කහෝ කගාඩනැිනල්ලකල්ල ඇතුළ  හා 

පිට  අ ර වාෂ්ප පීඩන කවනස්කම් (නැ කහාත් කදකම) නිසා ඇතිවන සංවහන බලපෑකමන්ත 

කගාඩනැිනල්ලලක ජකනල්ල සහ විවර මිනන්ත කගාඩනැිනල්ලලකට පිටතින්ත වා ය සැපයීමක් කහෝ 

කගාඩනැිනල්ලලක් ඇතුළතින්ත වා ය ඉවත් කිරීමක් අදහස්කේ. 

“පදිංචි පිරිකස් බර”  යනු  කගාඩනැිනල්ලලක කහෝ එහි කකාටසක පදිංචි පිරිකස් බර යනුකවන්ත අදහස් කරන්තකන්ත 

යම් කේලාවක කගාඩනැිනල්ලකල්ල කහෝ එහි කකාටසක පදිංචි සම්ූර්ණ  ැනැත් න්තකේ බරයි. 

“අයිතිකරු” යන්තකනන්ත පළාත් අිකකාරිකේ වරිපනම් ලියාපදිංචි කාර්යාලකේ නම ලියාපදිංචිී ඇති  ැනැත් ා  

අදහස්කේ. 

“කාර්යාලය”  යන්තකනන්ත කාර්යාීය පරමාර්ථයන්ත  කා කහෝ පරිපාලන ලිපිකරු වැඩ, කපාත්  ැබීම, ගණන්ත 

 ැබීම, ඇඳීම, සංස්කරණ වැඩ කහෝ බැංකුකරණ පරමාර්ථ සඳහා කයාදාගනු ලබන 

කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි කකාටසක් අදහස්කේ. 

“ජකන්තල බිත්තිය”  යන්තකනන්ත කුළුණු හා කණු  අ ර රාමු නිර්මාණයකින්ත කගාඩනගන ලද මුළුමනින්තම එක් 

එක්  ට්ටටුකේදී ආධාරක ලබන භාරය කනාදරන බිත්තියක් අදහස්කේ. 

“ ාප්පය”  යන්තකනන්ත  බැල්ලකනියක කහෝ ආලින්තදයක මායිමක් ම  ඉදිකළ මිි බිත්තියක් අදහස්කේ. 

 

“කවන්ත කිරීම”  යන්තකනන්ත කගාඩනැිනල්ලලක් තුළ ඇති ඉඩකඩ අනුකබදීමක් සඳහා ගල්ල දැව කහෝ ප්ලාස්ික් 

 හු  නැ කහාත් කවනත් සමාන ද්රවයයක් ප්රකයෝජනයට ගනිමින්ත සාදන ලද  ාවකාලික කහෝ 

පහසුකවන්ත ඉවත් කළ හැකි සිරස් ඉදිකිරීමක් අදහස්කේ. 

“පාර්ශව බිත්තිය”  යනු විවිධ අයිතිකරුවන්තට අයත් කහෝ විවිධ  ැනැත් න්තකේ පදිංචිය සඳහා අරමුණු කරන 

ලද යාබද කගාඩනැිනලිවල, ඉඩම්වල කහෝ යම් කගාඩනැිනල්ලලක කකාටසක් කවන්ත කිරීම සඳහා 

කගාඩනැිනල්ලලක කකාටසක් වන්තනාවූද, ප්රකයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කරන්තනාවූද, එම 

කගාඩනැිනල්ලකල්ල උසට හා දිගට අනුව ඉදිකරන ලද බිත්තියක් අදහස්කේ. 

“ආබාික   ැනැත් ා”  යන්තකනන්ත යම්  ැනැත්ක කු සහජකයන්තම කනාවූවද,  මාකේ ශාරීරික කහෝ මානසික 

හැකියාවන්තකේ අු වක් නිසා ජීවන අවස්ථා මුළුමනින්තම කහෝ අර්ධ වශකයන්ත සපුරා ගැනීමට 

කනාහැකි  ැනැත්ක කු අදහස්කේ. 

“මහජන ූජනීය ස්ථානය”  යන්තකනන්ත පල්ලලියක්, කද්ව මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්ලලියක්, පන්තසලක් වශකයන්ත 

නිශ්චි ව දක්වා සීමා කකාට ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන කහෝ ප්රකයෝජනයට ගැනීම සඳහා ඉදිකරන 

ලද කහෝ අනුහුරු කරන ලද කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ සාමානය වශකයන්ත  කහෝ ඉඳහිට වුවද මහජන 

වන්තදනාමාන කහෝ ආගමික උත්සව පවත්වනු ලබන කවනත් ස්ථානයක් අදහස්කේ. 



“සැලසුම්කරණ කමිටුව”  යන්තකනන්ත නීතිකේ “8 ආ (1)” වගන්තතිය යටකත් පත් කරන ලද කමිටුව අදහස්කේ. 

 

 

බිම් කැබලි ආවරණ පථය” යන්තකනන්ත කගාඩනැිනල්ලල පිහිි බිම් කැබැල්ලකල්ල මුළු බිම් ප්රමාණයට සාකප්ක්ෂ 

කගාඩනැිනල්ලකල්ල මුළු පාකඩ ප්රකද්ශකේ ප්රතිශ ය අදහස්කේ.  පළලින්ත ක්ටරය ඉක්මවන කනරුම් කහෝ 

බැල්ලකනි අයත් කගාඩනැිනලි කහෝ එහි කකාටසක් අයත් කගාඩනැිනලි සම්බන්තධකයන්ත වූ විට බිම් 

කැබලි ආවරණ පථය ගණනය කිරීකම්දී එවැනි අතිකර්ක වර්ග ප්රමාණයන්තද ඇතුළත් කළ යුතුය. 

“කපාදු කගාඩනැිනල්ලල”  යන්තකනන්ත පල්ලලියක්, කදේ මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්ලලියක්, පන්තසලක් කහෝ කවනත් කපාදු 

ූජනීය ස්ථානයක් කහෝ ආගමික උත්සව පවත්වනු ලබන ස්ථානයක් කනාවන, සාප්පුවක්, 

කාර්යාලයක්, කරෝහලක් කහෝ මහජන නිකක් න ස්ථානයක් වශකයන්ත පාවිච්චි කරනු ලබන කහෝ 

ඉදිකරන ලද කහෝ පාවිච්චියට ගැනීම සඳහා අනුහුරු කරන ලද කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි 

කකාටසක්  අදහස්කේ.  

 

“කපාදු ී දිය”  යන්තකනන්ත මහජනයාට   මතින්ත ගමන්ත කිරීම සඳහා මාර්ග අයිතිය ඇති හා යම් නීතියක් යටකත් 

කහෝ යම් නීතියක් ක්රියාත්මක කිරීකමන්ත යම් අිකකාරියකට පැවරී ඇති ඕනෑම ීදියක් අදහස් වන 

අ ර, ඊට අනුබද්ධ කාණුවක් කහෝ පියමගක්ද ඇතුළත්කේ. 

“වැරගැන්තවූ කකාන්තක්රීට්ට”  යන්තකනහි භාවි  සංග්රහකේ 110 හි අන්ත ර්ග  කත්රුමට තිබිය යුතුය. 

“අළුත්වැඩියාව”  යන්තකනන්ත යම් කගාඩනැිනල්ලලක යළි ඉදිකිරීමක් කනාවන එහි සකදාස් හරිගැස්ීමක් 

අදහස්කේ. 

“කන්තවාසික කගාඩනැිනල්ලල”  යන්තකනන්ත කවන්තවුනු, අර්ධ වශකයන්ත කවන්තවුනු කහෝ උස් ල නිවසක් කහෝ 

කන්තවාසික  ට්ටටු නිවසක් වැනි මනුෂය වාසය සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන ලද කහෝ 

ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි කකාටසක් අදහස්කේ.  ක්ට 

කගාඩනැිනල්ලකල්ල  කහෝ එහි කකාටකස් පදිංචිකරුවන්තකේ විකනෝදය පිණිස ඇති බාහිර 

කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි කකාටසක්ද නැ කහාත් එවැනි කන්තවාසික   කගාඩනැිනල්ලලක කවනත් 

අන්තදමක අනුබද්ධයක්ද අයත්කේ. 

 “රැඳවුම් බැම්ම”  යන්තකනන්ත  සෘජුව යම් ද්රවයයක් පාර්ශ්වික විස්ථාපනයට ප්රතිකරෝධ දැක්ීම සඳහා 

ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන බැම්මකි. 

“කාමරය”  යනු බිත්තිවලින්ත කහෝ කවන්ත කිරීම්වලින්ත වටවූ කගාඩනැිනල්ලලක යම් කකාටසක් අදහස්කේ. 

“සනීපාරක්ෂක පහසුකම්”  යන්තකනන්ත සෘජුව කහෝ  අන්ත අයුරකින්ත කපෞද්ගලික පල්ලකදෝරු ප්රතිකාර්යක 

පිරිය යකට කහෝ කපාදු පල්ලකදෝරු පද්ධතියකට සම්බන්තධ වැසිකිළි, කදවුම් කබ්සම්, නාන කාමර, 

කදවුම් භාජන සහ කරදි කස්දීමට ඇති පහසුකම් අදහස්කේ. 



“පාසැල”  යනු දැනුම වයාප්  කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන ලද කහෝ ප්රකයෝජනයට  ගනු 

ලබන කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි   කකාටසක් අදහස්කේ. 

 

 

“කස්වා ගරාජය”  යන්තනට කමෝටර් වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම, පින්ත ාරු කිරීම සහ  කස්දීම සඳහා 

ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි කකාටසක් ඇතුළත් කේ. 

“පල්ලකදෝරුව”  යන්තකනන්ත යම් ද්රවයමය අප යක් අදහස් වන අ ර, ඊට ජලජ කරාන්තකබාර හා වාණිජ  පිකයදුම්ද 

ඇතුළත්කේ. 

“පල්ලකදෝරු පද්ධතිය”  යන්තකනන්ත යම් පල්ලකදෝරුවක්, කාණු කප්ළියක්, ගවර වලක්, ූතික ටැංකියක් කහෝ 

 වාකේ යම් අනුබද්ධයක් අදහස්කේ. 

“සාප්පු කහෝ සාප්පු මධයස්ථාන”  යනු භාණඩ විකිණීම මූලික පරමාර්ථය කරගත් කවළඳාමක් කහෝ 

වයාපාරයක් කරකගන යාම සඳහා ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන්තනාවූ සහ මහජන ාවට ප්රකේශ විය 

හැකි   කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි කකාටසක් වන අ ර, ඊට කකාණඩ සැකසීමට, අවසරපත් නිකුත් 

කිරීකම් නිකයෝජි , උකස්කරුවන්ත, කබකහත්ශාලා, භාණඩ කස්දීම, පිරිසිදු කිරීම කහෝ අළුත්වැඩියාව 

සඳහා භාරගන්තනා ස්ථාන කහෝ කවනත් සමාන කවළඳාම් කහෝ වයාපාර කරකගන යනු ලබන 

කගාඩනැිනල්ලලක්ද අයත්කේ. 

“සම්ම  ආකෘතිය”  යන්තකනන්ත නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය විසින්ත තීරණය කරනු ලැබිය හැකි සම්ම  

වර්ගයට අයත් ආකෘතියක් අදහස්කේ. 

“කසාල්ලදර  ට්ටටුව”  යන්තකනන්ත  සෑම මහලකම ඉහළ මතුපිට සහ ඊට උඩින්ත ඇති ඊළඟ මහකල්ල මතුපිට අ ර 

ඇති ඉඩ අදහස්කේ.  එවැනි මහලක් නැති අවස්ථාවක මහකල්ල ආකෘතිකේ කරබඳ  ලාඳකයහි කහෝ 

කවනත් ආවරණයක යි පැත් ද, ආ තියක් කහෝ කරබඳ  ලාඳයක් යන කදකම නැතිවූ විට,  

වහලකේ පරාලවල කහෝ කවනත් ආධාරකයක් දක්වා වන  සිරස් උසින්ත අර්ධයක් අදහස්කේ. 

“ීදිය” යන්තනට මහජන ාවට මාර්ග අයිතිය ඇ ද, නැ ද වාසස්ථාන  කක කහෝ කගවල්ල කදකක කහෝ වැඩි 

ගණනක ප්රකේශ මාර්ගයක් වශකයන්ත ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන කහෝ ප්රකයෝජනයට ගැනීමට අදහස් 

කර ඇති යම් පාරක්, පියමගක් නැ කහාත් පිළක් අදහස්කේ. 

“ීදි කර්ඛාව”  යන්තකනන්ත  පළාත් අිකකාරිය විසින්ත දක්වා ඇති කහෝ නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය විසින්ත 

පැහැදිලි කරනු ලැබ ඇති යම් පවත්නා පාරක අනාග  පුළුල්ල කිරීම පිළිබඳව කහෝ අනාග කේ 

කගාඩ නගනු ලබන පාරක පළල පිළිබඳව යම් ීදියක කදපැත්කත්ම සලකුණු කකාට ඇති කර්ඛාව 

කහෝ කර්ඛා අදහස්කේ. 

“කගාඩනැිනල්ලලක හැටුම් කකාටස”  යන්තනට කගාඩනැිනල්ලලක වහලය, කුළුණක් කහෝ ප්රධාන කණුවක්, 

 ලාඳයක්, අත්තිවාරම, බිත්ති අවලම්බි , බිමක් කහෝ පියගැටකපළක් අදහස් වන නමුදු ඊට එහි 

කදාරක්, ජකන්තලයක් කහෝ අභයන්ත රික කවන්ත කිරීමක් අයත් කනාකේ. 



“අික ස්ථාපි  භාරය”  කහෝ “අික ස්ථාපි  පැටවුම”   යන්තකනන්ත නිසල පැටවුම හැර අන්ත සියළු පැටවුම් 

අදහස්කේ. 

“ ාවකාලික කගාඩනැිනල්ලල”  යන්තකනන්ත යම් නිශ්චි  කාලයක් තිබීම සඳහා අිකකාරිය විසින්ත අවසර කදනු 

ලැබූ එකහත් එකී කාලසීමාව ඉකුත් වූ පසු කඩා ඉවත් කරනු ලබන කගාඩනැිනල්ලලක් අදහස්කේ. 

 

“උස් ල නිවාස” යන්තකනන්ත  නි පදිංචි නිවසක් වශකයන්ත සැලසුම් කරන ලද සහ එබඳු කන්තවාසික 

කගාඩනැිනලි තුනකට කනාඅු  කප්ළියක කහෝ උස්  ලයක කකාටසක් නිර්මාණය කකකරන 

කන්තවාසික කගාඩනැිනල්ලලක් අදහස්කේ. 

“නගර නිර්මාණ ශිල්ලපී”  යන්තකනන්ත ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්ලපීන්තකේ ආය නය විසින්ත පවත්වාකගන යනු 

ලබන කල්ලඛනකේ නම සඳහන්ත  ැනැත්ක කු අදහස්කේ. 

“ගබඩා” යන්තනට කවළඳ ද්රවය කහෝ භාණඩ කවළඳාම සඳහා ගබඩා කිරීම පිණිස ප්රධාන වශකයන්ත 

ප්රකයෝජනයට ගනු ලබන කගාඩනැිනල්ලලක් කහෝ එහි කකාටසක් ඇතුළත්කේ. 

“ ක්කස්රුකරු”  යන්තකනන්ත 1975 අංක 33 දරණ ශ්රී ලංකා  ක්කස්රුකරුවන්තකේ ආය න නීතිය යටකත් 

සංස්ථාග  කරන ලද  ක්කස්රුකරුවන්තකේ ආය නකේ සංස්ථා සාමාජිකයකු අදහස්කේ. 

“ආලින්තද මග”  යන්තකනන්ත ීදියක පැත්ක න්ත පිහිි ආවරණය කරන ලද පියමගක් අදහස්කේ. 

“අදාළ සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා”  යන්තකනන්ත ; 

           (අ)   වරලත් කහෝ ලියාපදිංචි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපිකයකු 

           (ආ)  වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්ලපි කයකු 

           (ඇ) නීතිය යටකත් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වැඩවලට අදාළ විෂයක  වෘත්තීය සුදුසුකම්ලත් 

ඉංජිකන්තරුවකු 

           (ඈ)  බලයලත් මිනුම්කදෝරු හා මට්ටටම්කරුවකු  

           (ඉ)    ක්කස්රුකරුවකු 

           (ඊ) ශ්රී ලංකාණු ව විසින්ත ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත කයහිලා සුදුසුකම් ලැබූ කවනත් යම්  ැනැත්ක කු 

                   යනාදී නිශ්චි  ක්කෂ්ත්රයට වෘත්තීය සුදුසුකම් ලැබූ යම්  ැනැත්ක කු  කහෝ රජය විසින්ත අදාළ     

වෘත්තිය සඳහා සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් කු කලස පිළිගනු ලබන අයකු. 



3.7 යොවත්කොලීන කිරීම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 උ පේඛණ 

1 වන උපකල්ලඛනය (අ) 

 

 

 

නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය 

කයෝජි  සංවර්ධනය සඳහා මූලික සැලසුම් අනුමැතිය ලබාගැනීකම් අයදුම්පත්රය 

 

............................... කගන්ත 

....................................... 

.............................. මිනන්ත. 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය. 

මහත්මයාකණනි, 

................................ නගරකේ ....................... කකාට්ටඨ ාශකේ ......................... ීදිකේ වරිපනම් අංක ..................... 

දරණ ඉඩකම් කගාඩනැිනල්ලලක්  ැනීම / අනුකබදුම්වලට කබදීම කවනුකවන්ත මුලික සැලසුම් අනුමැතිය කමයින්ත 

අකප්ක්ෂා කරමි./ කරමු. 

පහ  සඳහන්ත ලියවිලි පිටපත් 01 කින්ත යුතුව නිසි පරිදි මා / අප අත්සන්ත කරන ලදුව කම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි./ 

කරමු. 

01. 1:1000 පරිමාණයට කනාඅු  අඳින ලද සංවර්ධන ස්ථානය/ ඉඩම හා  යාබද ඉඩම් හා ීදි 

කපන්තනුම් කරමින්ත අඳින ලද මුලික සිතියමක් (ප්රස්තූ  සංවර්ධන ස්ථානය යාබදව පිහිටා ඇති 

අයදුම්කරු සතු ඉඩම් තිකබ් නම්, එය පැහැදිලිව කපන්තවිය යුතුය.) 

02. සවිස් රාත්මක ක ාරතුරු ඇමුණුකම් දැක්කේ. 

කමම මුලික සැලසුම් අනුමැතිය යටකත් කිසිම සංවර්ධන කටයුත් ක් කරකගන යාමට මා කව / අපට 

අයිතියක් නැති බව ූර්ණ වශකයන්ත අවකබෝධ කරකගන සිිමි./ සිිමු. 

ඉඩම අයිතිකරුකේ කැමැත්  දක්වන ලිපියක් කමයට අමුණා ඇ . 

ඉහ  ක ාරතුරු ස ය හා නිවැරදි බව කමයින්ත සහතික කරමි/ කරමු. 

දිනය : .............................   ........................................................... 

අයදුම්කරුකේ / අයිතිකරුකේ අත්සන 

කාර්යාීය ප්රකයෝජනය සඳහා : 

අංකය  :  

කගවන ලද කපරසැරි ගාස්තුව : 

කුවි ාන්තසි අංකය හා දිනය  : 

 

 



1 වන උපකල්ලඛණකේ  “අ” ඇමුණුම 

(කරුණාකර පැහැදිලි අකුරින්ත ලිීම කහෝ යතුරුලියනය කරන්තන.) 

 

01. ඉල්ලලුම්කරුකේ ක ාරතුරු : 

නම    : ..................................................................... 

ලිපිනය   : ...................................................................... 

දුරකථන අංකය  : ...................................................................... 

02. අ) පවත්නා සංවර්ධනය පිළිබඳ ක ාරතුරු : 

සංවර්ධන ස්ථානය  : ...................................................... 

වරිපනම් අංකය  : ...................................................... 

පළාත් පාලන ආය නය : ...................................................... 

ඡන්තද කකාට්ටඨ ාශය  : ...................................................... 

ීියය   : ...................................................... 

කට්ටි/ මැනුම් සැලැස්කම් අංකය : ........................................ 

 (ආ) වර් මාන භාවි ය : 

i. ඉඩම : .................................................................................. 

 ප්රමාණය (වර්ග ක්ටර්වලින්ත) ......................................... 

 භාවි ය (වර් මාන භාවි ය පිළිබඳ සවිස් ර සපයන්තන.) 

 ............................................................................................. 

ii. කගාඩනැිනල්ලල (අනුම  ස්ථානකේ ඇති එක් එක් කගාඩනැිනල්ලල පිළිබඳ විස් ර දක්වන්තන.) 

 මහල්ල සංඛයාව  : ............................... 

 උපරිම උස (ක්ටර්වලින්ත): ............................... 

 දළ කගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග ක්ටර්වලින්ත) : ......................... 

 එක් එක් භාවි ය සඳහා යටී ඇති කගබිම්  ප්රමාණය (වර්ග ක්ටර්වලින්ත) :............ 

 

03. කයෝජි  සංවර්ධනය පිළිබඳ විස් ර : 

 අ) ස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම  

  ස්ථානය කගාඩකර ඉස්සීමට කයෝජි ව ඇත්කත් නම්, එම කගාඩකිරීම්වල මට්ටටම පවත්නා මාවත් 

හා ජලය බැස යන කාණු පිළිබඳ කයෝජනාවලට සම්බන්තධ විස් ර දැක්විය යුතුය. 

  එවැනි කගාඩකිරීමක් සඳහා (අදාළ වන්තකන්ත නම්) ශ්රී ලංකා ඉඩම් කගාඩකිරීකම් හා සංවර්ධනය 

කිරීකම් සංස්ථාකේ කැමැත්  ලබා තිකබ්දැයි කාරුණිකව සඳහන්ත කරන්තන. 



 

 ආ) කයෝජි  සංවර්ධනකේ ස්වභාවය (කර්ඛා සැලැස්මවල්ල සහ කපනුම පිළිබඳ කකි විස් රයක් 

සපයන්තන.) 

 

 

04. සංවර්ධන ස්ථානකේ විස් ර  : 

ඉඩකම් ප්රමාණය (වර්ග ක්ටර්වලින්ත) 

 

05. පවත්නා අපරවුහ පහසුකම් පිළිබඳ විස් ර : 

ීිය සහ ප්රකේශ මාර්ග 

ජල සම්පාදනය 

මලාපවහනය 

විදුලිය 

 

06. (අ) කයෝජි  සංවර්ධන කටයුත් ට අදාළ දළ කගබිම් ප්රමාණය (වර්ග ක්ටර්වලින්ත) 

 (ආ) මහල්ල සංඛයාව සහ කගාඩනැිනලිවල උපරිම උස 

  කගබිම් ප්රමාණකේ අනුපා ය  සියලුම කගාඩනැිනලිවල දළ කගබිම් ප්රමාණය 

       ඉඩකම් වර්ග ප්රමාණය 

  ඉඩම් කැබලි ආවරණය  බිම් මට්ටටකම් කගබිකම් ප්රමාණය x100 

       ඉඩකම් වර්ග ප්රමාණය  

 (ඇ) පා මහල (උමං අගය) : 

i. ප්රමාණය 

ii. බිම් ආවරණය 

 (ඉ) කගබිම්වල විශාලත්වය පිළිබඳ විස් ර (වර්ග ක්ටර්වලින්ත) : 

  කන්තවාසික     .......................... 

  සිල්ලලර කවළඳාම    .......................... 

  ක ාග කවළඳාම    .......................... 

  කාර්යාලය    .......................... 

  ආපනශාලා     .......................... 

  කර්මාන්ත ශාලා කහෝ වැඩපලවල්ල සඳහා .......................... 



  ගුදම් සඳහා     .......................... 

  කවනත් (නිශ්චි ව සඳහන්ත කරන්තන.) .......................... 

  එකතුව      .......................... 

 (ඊ) වාහන ගාල්ලකිරීමට සලසා ඇති ඉඩකඩ : 

  කමෝටර් රථ     ............................. 

  කවනත් වාහන (නිශ්චි ව සඳහන්ත කරන්තන.) .............................. 

07. කගපකල්ල අනුකබදුම පිළිබඳ ක ාරතුරු  වර්ග ක්ටර් සම්ූර්ණ ඉඩම් ප්රතිශ ය 

 (අ) ඉඩම් පරිහරණය 

  කන්තවාසික 

  වාණිජ 

  කර්මාන්ත  

  ආය න සඳහා 

  විවෘ / ප්රකද්ශ භූමි හා උයන්තවතු 

  මහා මාර්ග 

  කවනත් 

 (ආ)ඉඩම් කැබැල්ලකල්ල ප්රමාණය  වර්ග ක්ටර් 

 (ඇ) කගාඩනැිනලි වර්ග ගණන කයෝජි ව ඇත්නම් 

 (ඈ) කපාදු පහසුකම් ඇත්නම් එය 

 

ඉහ  ක ාරතුරු ස ය හා නිවැරදි බව කමයින්ත සහතික කරමි/ කරමු. 

දිනය : ...................................................   ............................................... 

        අයදුම්කරුකේ අත්සන   

   



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

  



  



  



 



 

 



02  වන උපකල්ලඛනය 

කන්තවාසික සඳහා වූ කගාඩනැිනලිවලට ප්රවිශ්ඨ ය 

 

පදිංචි  කක සඳහා වන ප්රකේශ මාර්ග 

ීියකේ අවම පළල 

(ක්ටර්) 

ීියකේ උපරිම දිග 

(ක්ටර්) 

උපරිම බිම් කට්ටි 

සංඛයාව 

බිම් කට්ටියක තිබිය 

හැකි උපරිම වාසස්ථාන 

 කක 

3.0 50.0 4 2 

4.5 100.0 8 2 

6.0 - 20 - 

 

 ඉඩකම් ප්රමාණය පර්චස් 20 හා ඊට වැඩිවන අවස්ථාවකදී හා එම ඉඩම සඳහා ප්රකේශය අඩි 15 ක  

පළලින්ත යුතු මාර්ගයකින්ත වනවිට  ඉහ  වගුකේ  ප්රමිතීන්ත ලිහිල්ල කර  කක 4 දක්වා උපරිමයක් 

සංවර්ධනය කළ හැක. 

03  වන උපකල්ලඛනය 

කන්තවාසික කනාවන කගාඩනැිනලිවලට  ප්රවිශ්ඨ ය 

කස්වා සලසන ඉඩකම් අවම  විශාලත්වය 

(වර්ග ක්ටර්වලින්ත) 

එක් එක් 

භූමිභාගකේ 

උපරිම කගබිම් 

අනුපා ය 

ීියකේ අවම පළල 

(ක්ටර්වලින්ත) 

ීියකේ උපරිම දිග 

(ක්ටර්වලින්ත) 

එක් බිම් කට්ටියක කහෝ භූමිභාගයකට 

වැඩි වූද, බිම් කට්ටි හ රකට අු වූද 

ප්රකද්ශයකට ීියකයන්ත කස්වා සලසන 

අවස්ථාවකදී 300 (වර්ග ක්ටර්) 

2.0 6.0 75 

එක් බිම් කට්ටියකට කහෝ භූමිභාගයකට 

ීියකයන්ත කස්වා සැලකසන අවස්ථාවකදී  

500 (වර්ග ක්ටර්) 

 

1.5 6.0 150 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04 වන උපකල්ලඛනය 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය ලබාදීම,  සංවර්ධන අවසරපත්ර ලබාගැනීම, ආවරණ 

අනුමැතිය ලබාදීම , අනුකූල ා සහතිකය ලබාදීම සඳහා අවම කපරසැරි ගාස්තු  

 සහ අතිකර්ක කගබිම් ප්රමාණය සඳහා වූ කස්වා ගාස්තු 

 

සංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය 

 

 

1. ඉඩම් අනුකබදුම්  

කපරසැරි ගාස්තු  

බිම් කට්ටි ප්රමාණය(වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් පන්තතිය) 

මුදල 

 ව.ක්. 150 – 500  රු. 2,000/- 

 ව.ක්. 501 – 1000  රු. 3,000/- 

 ව.ක්. 1001 – 5000  රු. 7,500/- 

 ව.ක්. 5001 – 10000     රු. 10,000/-  

ව.ක්.10001  වැඩි සෑම ව.ක්. 1000 කටම රු.1000/- බැිනන්ත  

2. කුඹුරු ඉඩම් සහ පහත් බිම් 

සංවර්ධනය (පිරීම)  

 ව.ක්. 250 දක්වා                                            රු. 2500/- 

 ව.ක්. 251 – 500 දක්වා                                  රු. 7500/- 

 ව.ක්. 501 ට වැඩිවන සෑම ව.මි. 150 කටම    රු. 3000/- බැිනන්ත 

3. මායිම්  ාප්ප / රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම  දික් ක්ටර්  1 කට රු. 100/-  

4. විකාශන කුළුණු / සන්තනිකේදන 

කුළුණු ඉදිකිරීම 

 උස ක්ටර් 5 – 20 දක්වා                              රු. 50,000/-  

 උස ක්ටර් 20 ට වැඩි සෑම ක්ටර් 1 ක් සඳහාම  රු. 500/- බැිනන්ත  

 

5. ඉන්තධන පිරවුම්හල්ල / කස්වා ස්ථාන i. දුම් පරීක්ෂා කරන ස්ථාන රු. 25,000/- 

ii. ඉන්තධන පිරවුම්හල්ල  රු. 75,000/- 

iii. වාහන කස්වා ස්ථාන රු. 50,000/ 

iv. වාහන කස්වා ස්ථාන හා දුම් පරීක්ෂාව රු. 75,000/ 

v. ඉන්තධන පිරවුම්හල්ල සහ වාණිජ කගාඩනැිනලි රු. 150,000/ 

vi. ඉන්තධන පිරවුම්හල්ල, දුම් පරීක්ෂා කරන ස්ථාන  

සහ  වාණිජ භාවි යන්ත 

රු. 175,000/ 

vii. ඉන්තධන පිරවුම්හල්ල, වාහන කස්වා ස්ථාන හා 

වාණිජ 

රු. 200,000/ 



viii. වාහන කස්වා ස්ථාන, ඉන්තධන පිරවුම්හල්ල, 

දුම් පරීක්ෂාව හා වාණිජ 

 

රු. 225,000/ 

6. වාහන විකුණුම් ස්ථාන                                                                           රු. 200,000/- 

7. දැන්තීම් පුවරු a.  කවළඳ දැන්තීම් පුවරු 

 ඉකලක්කට්රානික් නාමපුවරු  

 (ව.ක්. 1 කට) 

 ඉකලක්කට්රානික් කනාවන (ව.ක්. 1 

කට) 

 

රු. 5,000/- 

 

රු. 3,000/- 

b. නාම පුවරු (ව.ක්. 1 කට) රු. 1,000/- 

c. ආරුක්කු(Gentries)  (ව.ක්. 1 කට) රු. 6,000/- 

  



සංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

8.  කකාම්කපෝස්ට්ට අංගන / කුණු රැස්කර 

 බන  ාවකාලික ස්ථාන/ කුණු රැස් 

කරන ස්ථාන  

අක්කරයක් දක්වා රු. 50,000/- 

අක්කරයකට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 10,000/- බැිනන්ත 

9. ජලය ආශි  කගාඩනැිනලි සහ ජලය 

ආශ්රි  සංවර්ධනයන්ත 

රු. 50,000/- 

10. කළුගල්ල කැඩීම,ඇඹරීම, පස් 

කැපීම,පස් කසෝදා වැලි ගැනීම,  

කගාඩවැලි කැපීම 

රු. 10,000/- 

11. ඉහ  අංක 10 ට අම රව සිදුකරන 

ඛනිජ සම්පත් කැණීම් 

වර්ග කිකලෝක්ටර් 1 ක් දක්වා  රු.100,000/- 

වර්ග කිකලෝක්ටර් 01 ට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 10,000/- බැිනන්ත 

12. පහ  සඳහන්ත සංවර්ධන කාර්යයන්ත  

(i)  

a. කන්තවාසික 

b. වාණිජ 

c. මිශ්ර සංවර්ධන 

d. කාර්යාල 

e. බැංකු සහ මූලය ආය න 

f. පාසැල්ල 

g. අධයාපන ආය න 

h. කරෝහල්ල සහ කසෞඛය ස්ථාන 

i. ආගමික කගාඩනැිනලි 

j. කහෝටල්ල හා අදාළ සංවර්ධනයන්ත 

k. සමාජශාලා සහ අකනකුත් 

විකනෝදාස්වාද ස්ථාන 

l. කර්මාන්ත  

m. කස්වා කර්මාන්ත  

n. ගරාජ් 

o. සංස්කෘතික ස්ථාන / 

කකෞතුකාගාර 

p. කහෝටල්ල / නවා ැන්තපලවල්ල 

q. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන 

r. වාහන නැවතුම් මධයස්ථාන 

s. කවනත් 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තතිය) 

 

(ii) අනාථ නිවාස / වැඩිහිි නිවාස / 

පුනරුත්ථාපන මධයස්ථාන 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තතිය) 

ව.ක්. 300 දක්වා රු. 2,500/- 

ව.ක්. 301 – 500 රු. 5,000/- 

ව.ක්. 501 – 750       රු. 10,000/- 

ව.ක්. 751 – 1000 රු. 20,000/- 

ව.ක්. 1001 ට වැඩිවන සෑම 

වර්ග ක්ටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 200/-  බැිනන්ත 

 

වර්ග ක්ටර් 300 දක්වා  රු. 5,000/- 

ව.ක්. 301 – 500          රු.  10,000/- 

ව.ක්. 501 – 750          රු.  25,000/- 

ව.ක්. 751 – 1000        රු.  50,000/- 

1001 ට වැඩිවන සෑම ව.ක්. 100 කටම  රු. 500/- 

බැිනන්ත 



සංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

13.  (i) අනුම  සැලසුමට අම රව   

සිදුකරන කවනස් කිරීම් හා එකතු 

කිරීම්  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් පන්තතිය) 

කන්තවාසික කන්තවාසික කනාවන 

ව.ක්. 300 දක්වා රු. 2,000/- රු. 5,000/- 

ව.ක්. 301 – 500 රු. 3,000/- රු. 10,000/- 

ව.ක්. 501 – 1000 රු. 4,000/- රු. 25,000/- 

ව.ක්. 1001 ට 

වැඩිවන සෑම වර්ග 

ක්ටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 500/- බැිනන්ත රු. 1,000/- බැිනන්ත 

 
      (ii)  අනුම  සැලැස්ම ඇතුළ  කරනු ලබන 

කවනස් කිරීම් (කගබිම් ප්රමාණය 

කවනස් කනාී) 

 

මුළු කගබිම් ප්රමාණයට අය කරනු ලබන ගාස්තුකවන්ත 25% ක්. 

 

14.  ඉහතින්ත සඳහන්ත කනාවන කවනත් 

සංවර්ධනයන්ත සඳහා 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තතිය) 

ව.ක්. 300 දක්වා රු. 5,000/- 

ව.ක්. 301 – 500 රු.10,000/- 

ව.ක්. 501 – 750  රු. 25,000/- 

ව.ක්. 751 – 1000  රු. 50,000/- 

ව.ක්. 1001 ට වැඩිවන සෑම වර්ග 

ක්ටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 500/- බැිනන්ත 

 

15.  රථවාහන ඇගයීම් වාර් ාව (TIA)                                                                       රු. 50,000/- 

16.  මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නැව  

නිකුත් කිරීම 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්තනා අවස්ථාකේ 

ලබාගත් මුදලින්ත හරි අඩක්  

17. මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකකේ 

සහතික කරන ලද පිටපත් සඳහා 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්තනා අවස්ථාකේ 

ලබාගත් මුදලින්ත  10% ක මුදලක්. 

18. අිකකේගී අනුමැතියන්ත - දින 07 ක් 

ඇතුළ  (සියළුම අවශය ා හා අදාළ 

අකනකුත් ලියකියවිලි සම්ූර්ණ 

කිරීකමන්ත පසු) 

සාමානය ගාස්තුව කමන්ත  කදගුණයක් 

19. අභියාචනා සඳහා (උප සැලසුම් කමිටු / 

ප්රධාන සැලසුම් කමිටුව කව  කයාමු 

කිරීමට) 

 



 

                 පළමුවන අභියාචනය 

                 කදවන අභියාචනය 

                 තුන්තවන අභියාචනය 

                 හ රවන අභියාචනය 

                 පස්වන අභියාචනය 

මූලික කගීම ඉතිරි කපරසැරි ගාස්තු (අනුම  

කළ කහාත්) 

ගාස්තුකවන්ත නිදහස් ගාස්තුකවන්ත නිදහස් 

රු. 5,000/- මුළු කපරසැරි ගාස්තුකවන්ත 25% 

රු. 5,000/ මුළු කපරසැරි ගාස්තුකවන්ත 50% 

රු. 5,000/ මුළු කපරසැරි ගාස්තුකවන්ත 75% 

සම්ූර්ණ කපරසැරි 

ගාස්තුවම කගවිය 

යුතුකේ. 

සම්ූර්ණ කපරසැරි ගාස්තුවම 

කගවිය යුතුකේ. 

 
20. මූලික කපරසැරි ගාස්තුවක් ලබාගැනීම කපරසැරි කිරීම් මුළු මුදල රු.10,000/- ඉක්ම වන්තකන්ත නම් රු.5,000/- 

ක මූලික ගාස්තුවක් ලබාකගන එය කපරසැරි කළ හැකි අ ර, 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නිකුත් කරන්තකන්ත නම් පමණක් ඉතිරි 

මුදල අය කළ යුතුකේ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

සංවර්ධන අවසරපත්ර නිකුත් කිරීම 



                                                                       (වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තතිය)   කපරසැරි ගාස්තු 

1. ඉඩම් අනුකබදුම් සඳහා ව.ක්. 150 – 300 කලාට්ට 1 ක් සඳහා         රු. 1,000/- 

ව.ක්. 301 – 600 කලාට්ට 1 ක් සඳහා         රු. 750/- 

ව.ක්. 601 – 900 කලාට්ට 1 ක් සඳහා         රු. 500/- 

ව.ක්. 900 ට වැඩි කලාට්ට 1 ක් සඳහා         රු. 250/- 

2. මායිම්  ාප්ප/ රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම දික් ක්ටර් 1 ක් සඳහා ගාස්තුව රු. 100/- 

3. විකාශන කුළුණු / සන්තනිකේදන  කුළුණු 

ඉදිකිරීම 

උස ක්ටර් 5 – 20 අ ර   රු. 20,000/- 

උස ක්ටර් 20 ට වැඩි සෑම ක්ටර් 01 ක් සඳහාම රු. 100/- 

බැිනන්ත 

4. ඉන්තධන පිරවුම්හල්ල / කස්වා ස්ථාන / දුම් 

පරීක්ෂා කරන ස්ථාන 

ව.ක්. 1 කට රු. 100/- 

5.   

i. කවළඳ දැන්තීම් පුවරු 

 

 

 

 

 

ii. නාමපුවරු  

iii. ආරුක්කු(Gentries ) 

 

ඉකලක්කට්රානික් නාම පුවරු  

ව.ක්. 1 කට  

 

 

රු. 2,500/- 

ඉකලක්කට්රානික් කනාවන 

නාම පුවරු  

රු. 1,500/- 

ව.ක්. 1 ක් සඳහා  රු. 500/- 

ව.ක්. 1 ක් සඳහා රු. 1,000/- 

6. කකාම්කපෝස්ට්ට අංගන / කුණු රැස් කරන 

ස්ථාන/ කුණු රැස් කරන  ාවකාලික ස්ථාන 

 

කහක්. 1 දක්වා 

 

රු. 25,000/- 

කහක්. 1 ට වැඩිවන සෑම 

ඉඩම් ප්රමාණයකටම 

රු. 5,000/-බැිනන්ත  

 

සංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 



7. පහ  ක්රියාකාරකම් 

a. කන්තවාසික 

b. වාණිජ 

c. මිශ්ර සංවර්ධන 

d. කාර්යාල 

e. බැංකු හා මූලයාය න 

f. කරෝහල්ල සහ කසෞඛය මධයස්ථාන 

g. ආගමික කගාඩනැිනලි 

h. පාසල්ල 

i. අධයාපන ආය න  

j. කහෝටල්ල සහ අදාළ සංවර්ධනයන්ත 

k. සමාජශාලා සහ අකනකුත් විකනෝදාස්වාද 

ස්ථාන 

l. කර්මාන්ත  

m. ගරාජ් 

n. කස්වා කර්මාන්ත  

o. සංස්කෘතික ස්ථාන / කකෞතුකාගාර 

p. කහාටල්ල / නවා ැන්ත 

q. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන 

r. වාහන නැවතුම් මධයස්ථාන 

s. කවනත් 
 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තතිය) 

8. ජලය ආශ්රි  කගාඩනැිනලි හා ජලය ආශ්රි  

සංවර්ධනයන්ත 

 

කගබිම් ප්රමාණය වර්ග ක්ටර් 1 කට ගාස්තු 

ව.ක්. 100 දක්වා රු. 1,000/- 

ව.ක්. 101-300 රු. 2,500/- 

ව.ක්. 301 ට වැඩි රු. 3,000/- 

 
9.  අනුම  සැලසුමට අම රව සිදුකරන කවනස් කිරීම් 

හා එකතු කිරීම්  
 

 පිහිනුම්  ටාක ( ටාකකේ කඩක් සමඟ) 

 ූතර්ය පැනල 

 

 

 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් 

පන්තතිය) 

කන්තවාසික කන්තවාසික 

කනාවන 

ව.ක්. 300 දක්වා රු. 4,000/- රු.6,000/- 

ව.ක්. 301 – 500 රු. 6,000/- රු. 15,000/- 

ව.ක්. 501 – 1000 රු. 8,000/- රු. 30,000/- 

ව.ක්. 1001 ට 

වැඩිවන සෑම 

වර්ග ක්ටර් 100 

ක් සඳහා 

රු. 750/- 

බැිනන්ත 

රු. 1,000/- 

බැිනන්ත 

 

  

 

 

ව.ක්. 100 දක්වා    - ව.ක්. 1 කට

 රු.20/-  

ව.ක්. 101 – 300    - ව.ක්. 1 කට

 රු. 25/- 

ව.ක්. 301 ට වැඩි   - ව.ක්. 1 කට

 රු.30/- 

 



 

සංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

10. ඉහතින්ත සඳහන්ත කනාවන කවනත් සංවර්ධනයන්ත 

සඳහා  

(i) අනුම  සැලැස්මට අම රව සිදු කරන කවනස් 

කිරීම් හා එකතු කිරීම් 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත් පන්තතිය) 

ව.ක්. 100 දක්වා        -    ව.ක්. 1 කට රු. 20/- 

ව.ක්. 101 – 300        -   ව.ක්. 1 කට රු. 25/- 

ව.ක්. 301 ට වැඩි       -    ව.ක්. 1 කට රු. 30/- 

 

(ii) අනුම  සැලසුම් තුල කගබිම් ප්රමාණය කවනස් 

කනාී කරනු ලබන අභයන්ත ර කවනස්කම් 

මුළු කපරසැරි ගාස්තුකවන්ත 25% 

11. නිසි බලපත්රයක් කනාමැතිව; 

ඉඩම් අනුකබදුම් කිරීම සඳහා  

එක් එක් බිම් කකාටස සඳහා රු. 3,000/- ක ගාස්තුවක් 

  

12. i නිසි සංවර්ධන බලපත්රයකින්ත ක ාරව 

කගාඩනැිනලි ඉදිකිරීම / කකාටස් එකතු කිරීම / 

නැව  ඉදිකිරීම 

කන්තවාසික වර්ග 

ක්ටර්      1 ක් සඳහා 

ගාස්තු 

වාණිජ හා කවනත් ව.ක්.       1 

ක් සඳහා ගාස්තු 

 අත්තිවාරම් වැඩ පමණක් (කයිරු මට්ටටම) 

සම්ූර්ණ කර ඇති විට 

 

රු. 400/- 

 

රු. 500/- 

 බිත්ති ඉදිකිරීම වහල මට්ටටම දක්වා (වහල 

රහි ව) ඉදිකකාට ඇති විට  කහෝ කණු ම  

වහල 

රු. 300/- රු. 1,000/- 

 බිත්ති , වහල සහි ව  රු. 400/- රු. 1,500/- 

 සම්ූර්ණ ඉදිකිරීම්  රු. 500/- රු. 2,000/- 

i. මායිම්  ාප්ප / රැඳවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම රු. 400/- රු. 500/- 

ii. විකාශන/ සන්තනිකේදන කුළුණු සඳහා උස සෑම ක්ටර් 5 කට රු. 10,000/- බැිනන්ත 

iii. අනුකූල ා සහතිකය කනාමැතිව පදිංචිීම / 
භාවි ා කිරීම කහෝ ප්රකයෝජනයට ගැනීම. 

 

එක් දිනකට    ව.ක්. 1 කට    -  කන්තවාසික            1.00 

                                            කන්තවාසික කනාවන 2.00 



13.  කමෝටර් රථ නව ා  ැබීකම් ස්ථාන (නාගරික 

සංවර්ධන අිකකාරි නිකයෝග යටකත් සංවර්ධන 

ස්ථානය තුල නියම කර ඇති නමුත් සපයා නැති 

එක් කමෝටර් රථයක් නව ා  බන ස්ථාන සඳහා 

කස්වා ගාස්තු) 

 

i.  කකාළඹ මහ නගර සභාව 

 

 

 

 

 

සැහැල්ලලු වාහන හා කාර්              රු. 500,000 

කලාරි                                         රු. 1,000,000 

කන්තකට්ටනර් ඇතුළු විශාල වාහන  ර. 2,500,000 

ii.  කවනත් මහ නගර සභා සියළුම වාහන සඳහා     රු. 500,000 

iii.  නගර සභා / ප්රාකද්ශීය සභා සියළුම වාහන සඳහා     රු. 250,000 

අනුකූල ා සහතිකය නිකුත් කිරීම 

1. ඉඩම් අනුකබදුම් කිරීම 

 

එක් කැබැල්ලලකට රු. 1000/- 

  



සංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු ගාස්තු 

2. කගාඩනැිනලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

වර්ග ප්රමාණය 

අනුව අයත් 

පන්තතිය 

ගාස්තුව 

 

ව.ක්. 100 දක්වා 

කන්තවාසික වාණිජ 

ව.ක්, 1 කට  රු.  5/- රු. 10/- 

ව.ක්. 101 – 300 ව.ක්, 1 කට  රු. 10/- රු. 15/- 

ව.ක්. 301 ට වැඩි ව.ක්, 1 කට  රු. 15/- රු. 20/- 

 

3. එකතු කිරීම් හා කවනස් කිරීම් රු. 1,000/- සහ අම ර කගබිම් සඳහා ඉහ  ii  හි 

සඳහන්ත පරිදි. 

4. දුරකථන සන්තනිකේදන කුළුණු ක්ටර් 5 – 20 අ ර රු. 10,000/- හා වැඩිවන ක්ටර් 1 ක් 

සඳහා   රු. 100/- බැිනන්ත 

5. මායිම්  ාප්ප හා රැඳවුම් බැමි  දික් ක්ටර් 1 කට රු. 100/- බැිනන්ත  

භාවි ය කවනස් කිරීම සඳහා කස්වා ගාස්තු අය කිරීම  

1. අු  ඝනත්ව කලාපකේ භාවි යන්ත කවනත් 

භාවි යන්ත සඳහා කයාදාගන්තකන්ත නම් ව.ක්. 1 

කට රු. 750/- බැිනන්ත  

2. අනිකුත් කලාපයන්තහි අනුම  භාවි යන්ත 

කවනත් භාවි යන්ත සඳහා කයාදාගන්තකන්ත නම් 

ව.ක්. 1 කට රු. 500/- බැිනන්ත  

 

 

 පසු විපරම් සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහා 

ගාස්තුව රු. 5,000/- 

 පසු විපරම් සහතිකය ලබා කනාගැනීම ම  අය 

කරනු ලබන කස්වා ගාස්තුව                රු. 

10,000/- 

 

 

සැ.යු. : ඉහ  ගාස්තුවලට අම රව ස්ථානීය පරීක්ෂාව සඳහා ප්රවාහන ගාස්තු  වශකයන්ත  කි.ක්. 1 ක දුරක්  

සඳහා රු. 50/-  ක් හා අතිකර්ක ගාස්තුවක් අය කරනු  ලැකබ්. නමුත් කවළඳපකල්ල  සිදුවන ඉන්තධන 

මිකළහි  කවනස්කම් ම  ගාස්තු කවනස් කිරීකම් බලය අිකකාරිය සතු කේ.  

 

 

 

 



05 වන උපකල්ලඛනය 

 

(අ)   කාමරවල අභයන්ත ර ශුද්ධ මානයන්ත 

කාමරය 

 

 

 

1 

අවම 

විශාලත්වය 

(වර්ග 

ක්ටර්වලින්ත) 

2 

අවම දිග 

(ක්ටර්වලින්ත) 

 

 

3 

අවම පළල 

(ක්ටර්වලින්ත) 

 

 

4 

(i)  පදිංචිය සඳහා වූ කගාඩනැිනල්ලලක කාමරය 

 

8.0 - 2.5 

(ii) මුළු ැන්තකගය 5.0 

 

- 1.8 

 

 

(ආ)   නාන කාමර සහ වැසිකිළි අ ර ශුද්ධ මානයන්ත 

කාමරය 

 

1 

අවම 

විශාලත්වය 

(වර්ග ක්ටර්) 

2 

අවම දිග 

(ක්ටර්වලින්ත) 

3 

අවම පළල 

(ක්ටර්වලින්ත) 

4 

නාන කාමරය 1.5 - 1 

වැසිකිළිය 1.7 - 1 

නාන කාමරය සහ වැසිකිළිය  කාබද්ධව 2.0 1.7 1 

 

 

 

 

 

 



(ඇ) සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පිළිබඳ ප්රමිතීන්ත 

භාවි ය ගැහැණු පිරිමි 

 වැසිකිළි මුහුණ 

කසෝදන 

කබ්සම් 

වැසිකිළි මත්රා බඳුන්ත මුහුණ 

කසෝදන 

කබ්සම් 

 

1  ආපනශාලා, කහෝටල්ල, 

සංචාරක කටයුතු සඳහා 

අදාළ සංවර්ධනයන්ත 

ව.මි. 300 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

ව.ක්. 400 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

ව.මි. 500 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

ව.ක්. 450 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

ව.ක්. 450 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට  

 

2  සිනමා ආසන 40 

කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

ආසන 50 

කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

ආසන 120 

කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

ආසන 40 

කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

ආසන 60 

කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

 

3  සාප්පු/ කදපාර් කම්න්තතු 

ගබඩා/ සුපර් මාර්කට්ට හා      

  ආශ්රි   

ව.මි. 800 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

ව.මි. 1200 

කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

ව.මි. 1300 

කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

ව.මි. 1400 

කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

ව.මි. 1250 

කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

4  කාර්යාල ව.මි. 500 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

ව.මි. 750 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

ව.මි. 850 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

ව.මි. 650 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

ව.මි. 800 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

5  පාසල්ල/ පුද්ගලික අධයාපන 

ආය න/ උපකාරක පංති/ 

ජා යන්ත ර පාසල්ල 

සිසුන්ත 50 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

සිසුන්ත 50 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

සිසුන්ත 50 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

සිසුන්ත 50 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

සිසුන්ත 50 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

6  කපාදු ස්ථාන, කපාදු 

මහජන ාව රැස්වන 

ස්ථාන, උදයාන හා   

ආශ්රි  

පුද්ගලයින්ත 

100 කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

පුද්ගලයින්ත 

100 කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

පුද්ගලයින්ත 

100 කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

පුද්ගලයින්ත 

100 කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

පුද්ගලයින්ත 

100 කට 1 ක් 

කහෝ 

කකාටසකට 

7  කවනත් ව.මි. 200 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට

 

ව.මි. 200 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට

 

ව.මි. 200 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට

 

ව.මි. 200 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

ව.මි. 200 කට 

1 ක් කහෝ 

කකාටසකට 

 

*  ඉහ  කගබිම් ප්රමාණය කපාදු පහසුකම් හැර අදාළ භාවි යන්තට කයාදා ගන්තනා කගබිම් ප්රමාණය දැක්කේ. 
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(22  නිකයෝගයට අනුකූලව) 

 

ස්වභාවික ආකලෝකය සහ වා ාශ්රය සඳහා නිර්බාික  කවුළුවලින්ත  

ඉඩහල යුතු ප්රමාණයන්ත 

 

වර්ගය 

 

 

 

 

 

 

I වන තීරය 

1 වන තීරුකේ සඳහන්ත එක් 

එක් විෂය යටකත් වන මුළු 

වර්ග ප්රමාණකේ කකාටසක් 

කලස (ස්වභාවික ආකලෝකය 

හා වා ශ්රය සඳහා) 

නිර්බාික  කවුළු මිනන්ත 

ඉඩහල යුතු ප්රමාණය 

II වන තීරය 

කවුළු විවෘ  කළ හැකි 

ඉඩකකඩහි ප්රතිශ ය 

 

 

 

 

III වන තීරය 

 

(1) නාන කාමර සහ වැසිකිළි 1/10 100 

(2) වාහන නව ා  බන 

ගරාජය 

1/10 50 

(3) කර්මාන්ත ශාලා සහ ගුදම් 1/10 50 

(4) කවනත් සියළු කාමර 1/7 50 
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(38 (II)  නිකයෝගවලට අනුකූලව) 

 රප්පු 

 

වර්ගය 

 

 

 

1 

 රප්පුකේ 

පළල 

(කසන්ති 

ක්ටර්) 

2 

අවම උස 

(ක්ටර්) 

 

 

3 

පඩියක 

උස 

(කසන්ති 

ක්ටර්) 

4 

පඩියක 

පළල 

(කසන්ති 

ක්ටර්) 

5 

(අ)  1.  එක් උු මහලක් සඳහා පමණක් 

භාවි ා කරන අභයන්ත ර 

 රප්පුවක්  

        2.   කක 2  ක් සහි  

75 

 

 

2.0 19.0 22.5 

100 2 19 22.5 

(ආ) මහජනයා රැස්වන කපාදු 

කගාඩනැිනල්ලලක පිහිි  රප්පු  හා 

කවනත් සියළු වර්ග 

100 2.1 17.5 22.5 
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(23 “එ” (ii)  වන නිකයෝගයට අනුකූලව) 

රථවාහන නව ා  බන කකාටු අ ර කුළුමංවල පළල 

රථවාහන නව ා  බන 

කකෝණය 

 

 

 

 

1   

එක් දිසාවකට 

පමණක් එක් 

පැත් ක පමණක් 

නැවැත්ීම 

(ක්ටර්වලින්ත) 

2    

කදපකසහිම 

නැවැත්ීම 

(ක්ටර්වලින්ත) 

 

 

3 

කදදිශාවටම 

ධාවනය 

(ක්ටර්වලින්ත) 

 

 

4     

සමාන්ත රව 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 ට 3.6 4.2 6.0

අංශක 45 ට 4.2 4.8 6.0

අංශක 60 ට 4.8 4.8 6.0

අංශක 90 ට 6.0 6.0 6.0

                සටහන :   ඉහ  1, 2, 3 සහ 4 තීරුවල දැක්කවන විස් ර බහලුම් / කලාරි සඳහා අදාළ කනාකේ.   

බහලුම් / කලාරි සඳහා අවශය ඉහ  ඉඩකඩ අිකකාරිය විසින්ත කර්මාන්ත කේ ස්වභාවය 

සලකා නියම කරනු ලැබිය හැක. 

* යම් සංවර්ධනයක මුළු රථ වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ අවශය ාවය 100 කට වැඩිනම්         80% දක්වා 

වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ ප්රමාණයක් පිරිවි රයන්තට අනුව සැලසිය යුතුය.   ඉතිරි ප්රමාණය එකක් 

පිටුපස එකක් (Tandem) කලස නැවැත්ීකම් පහසුකම ලබාග  හැකි අ ර,   සඳහා වාහන 

හසුරුවන්තනන්තකේ (Valet) කස්වය ලබාගැනීම අනිවාර්ය කේ. 

 

කමෝටර්රථ වාහන නව ා  බන ගාල්ල කකාටසක මානයන්ත 

වාහන වර්ගය පළල (ක්ටර්) දිග (ක්ටර්) 

(i) සාමානය කමෝටර්රථ 2.4 4.8 

(ii) වාණිජ වාහන (බස් / කලාරි) ඇක්සල්ල කදක 3.6 10.0 

(iii) වාණිජ වාහන  ඇක්සල්ල කදකකට වැඩි 3.6 18.0 
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රථවාහන නැවතුම් පිළිබඳ අවශය ාවය 

 

භාවි ය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන්ත 

කමෝටර් රථ බස්රථ කලාරි  බහුවිධ 

(කන්තකට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

කන්තවාසික 

මහල්ල නිවාස, පදිංචි  කක 

සහ  ට්ටටු නිවාස 

 කකයක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් හා 

 කකයක කගබිම් 

ප්රමාණය ව.ක්. 300 

ට වැඩි වන්තකන්ත 

නම්, අම ර 

රථවාහන 

නැවතුම් 

ඉඩකඩක්,   සෑම 

වාහන නැවතුම් 

ස්ථාන  10 ට 

අමුත් න්ත සඳහා 

එක් රථවාහන 

නැවතුම් 

ස්ථානයක් 

    

වාණිජ 

සිල්ලලර කවළඳසැල්ල / කග්රාසරි 

හා සමාන භාවි යන්ත 

ව.ක්. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

සාප්පු සංකීර්ණ, සුපිරි 

කවළඳසැල්ල 

ව.ක්. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 ව.ක්. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

  

බැංකු සහ පාරිකභෝිනක කස්වා ව.ක්. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

- -   

කගාඩනැිනලි ද්රවය කවළඳසැල්ල ව.ක්. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 ව.ක්. 50 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

  

කාර්යාල භාවි ය ව.ක්. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 -   

නගරබද කහෝටල්ල සංවර්ධනය 

(City  Hotel) 

ව.ක්. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

බස්නැවතුම් 

01 

කස්වා 

ප්රකද්ශයට 

ආසන්තනව 

  



කලාරි රථ 

නැවතුම් 01 

 රු පන්තති කහෝටල්ල 

සංවර්ධනය 

කාමර 05 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් සහ 

කට්ටටල්ල 2 කට 1 ක් 

කාමර 50 ක් 

දක්වා එක් 

බස්නැවතුමක් 

හා ඊට වැඩි 

වන්තකන්ත නම් 

බස් නැවතුම් 

02 ක්  

කස්වා 

ප්රකද්ශයට 

ආසන්තනව 

කලාරි රථ 

නැවතුම් 02 

  

a. උත්සවශාලා ආසන 05 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

    

b. සම්මන්තත්රණශාලා ආසන 05 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

    

c. කාර්ය මණඩල සඳහා 

නිවාස 

i. විධායක කාර්ය 

මණඩලය 
 

ii. අකනකුත් 

 

 

කාමර 02 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

    

 

 

 

    ඇඳන්ත 04 

කට එක් 

ඉඩකඩක් 

  



 

භාවි ය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන්ත 

කමෝටර් රථ බස්රථ කලාරි  බහුවිධ 

(කන්තකට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

ආගන්තතුක නිවාස හා 

ලැගුම්හල්ල, බුික් කහාකට්ටල්ල 

කාමර 5 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

කන්තවාසිකාගාර ව.ක්. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ආපනශාලා / කභෝජනාගාර ව.ක්. 10 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

(කස්වා ප්රකද්ශය 

හැර) 

   ව.ක්. 20 ක් 

සඳහා 

එකක් 

සිනමාහල්ල, රඟහල්ල, 

ශ්රවණාගාර සහ සමාන 

භාවි යන්ත 

ආසන 10 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

කහෝ ව.ක්. 20 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් යන මින්ත 

වැඩි එක සඳහා 

කවන්ත කළ යුතුය. 

ව.ක්. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

   

ෆැක්ටරි සහ කර්මාන්ත ශාලා  ව.ක්. 300 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.ක්. 300 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

ව.ක්. 500 ක් 

සඳහා එකක් 

 

ව.ක්.300 ක් 

සඳහා 

එකක් 

 

ගබඩා භාවි ය / ගුදම් ව.ක්. 500 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.ක්. 300 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

ව.ක්. 500 ක් 

සඳහා එකක් 

ව.ක්. 300 

ක් සඳහා 

එකක් 

කවනත් වාණිජ කගාඩනැිනලි ව.ක්. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.ක්. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

 

  

කසෞඛයය 

සාත්තු නිවාස සහ 

කපෞද්ගලික කරෝහල්ල 

ඇඳන්ත 02 කට 01 

බැිනන්ත කහෝ ව.ක්. 

20 කට එක් ඉඩක් 

යන කදකින්ත වැඩි 

එක. 

 ව.ක්. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

  



ෛවදය රසායනාගාර සහ 

බාහිර කරෝගී අංශ 

ව.ක්. 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.ක්. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

  

ෛවදය  උපකද්ශන කස්වා 

කාමර (අවම කාමරයක 

ප්රමාණය ව.ක්. 08) 

එක් උපකද්ශන 

කස්වා කාමරයක් 

සඳහා ඉඩකඩ 06 

ක් කහෝ ව.ක්. 10 

කට ඉඩකඩ 02 

බැිනන්ත යන කදකින්ත 

වැඩි එක. 

 

 ව.ක්. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

  

අධයාපන 

විශ්ව විදයාල ව.ක්. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

  



 

භාවි ය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප්රමිතීන්ත 

කමෝටර් රථ බස්රථ කලාරි  බහුවිධ 

(කන්තකට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

කපෞද්ගලික පාසල්ල, 

ජා යන්ත ර පාසල්ල, කපර 

පාසල්ල 

ළමුන්ත 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

කහෝ ව.ක්. 50 ක් 

සඳහා එක් ඉඩක් 

යන කදකින්ත වැඩි 

එක 

    

කපෞද්ගලික උපකාරක පන්තති 

සහ කවනත් අධයාපනික 

ආය න 

ව.ක්. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

විකේක හා විකනෝද කටයුතු  

විකේක හා විකනෝද කටයුතු  ව.ක්. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

කවනත් භාවි යන්ත 

 අිකකාරිය විසින්ත 

තීරණය කරනු 

ලබන කවනත් 

ඕනෑම භාවි යක් 

සඳහා ව.ක්. 100 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

අිකකාරිය විසින්ත 

තීරණය කරනු 

ලබන කවනත් 

ඕනෑම 

භාවි යක 

ස්වභාවය අනුව 

ව.ක්. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

 

අිකකාරිය 

විසින්ත 

තීරණය 

කරනු ලබන 

කවනත් 

ඕනෑම 

භාවි යක 

ස්වභාවය 

අනුව ව.ක්. 

500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

 

  

 

සටහන; 

 ඉහ   භාවි යන්තකගන්ත දක්වා ඇත්කත් අවම රථවාහන නැවතුම් අවශය ාවයන්ත වන අ ර, ක්ට අම රව 

වැඩිමනත් රථවාහන නැවතුම් ස්ථාන සංවර්ධනකරු ලබාකදන්තකන්ත නම්,    සඳහා ප්රමුඛ ාවය ලබාදිය යුතුය. 

 නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිකේ / පළාත් පාලන ආය නකේ අනුමැතිය ම  කවන්ත කරන ලද වාහන නැවතුම් 

ස්ථාන කවනත් ආය න කව  කුී පදනම ම  ලබාදිය හැක.  නමුත් රථවාහන නැවතුම් පහසුකම් කවනත් 

භාවි යක් සඳහා භාවි  කළ කනාහැක. 
 
 

10 වන උපකල්ලඛනය 



 



 



 



ඇමුණුම - 3 

සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ා 

සුදුසුකම්  ැනැත් න්ත සහතික කර ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලසුම් එහි නිරවදය ාවය, සම්ම  

ප්රමිතීන්තට අදාළ  බවට සහ නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිකේ සැලසුම් හා කගාඩනැිනලි  නිකයෝගවලට  

අනුකූල බවට සහතික කර එහි වගකීම ග යුතුය.  සුදුසුකම්ලත්  ැනැත් ාකේ ලියාපදිංචි කිරීමට 

අදාළ සංවිධාන වාර්ිකව සාමාජික නාමකල්ලඛනයක්  පවත්වාකගන යායුතු අ ර, එහි පිටප ක් 

වාර්ිකව නාගරික සංවර්ධන අිකකාරිය කව  ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්කත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩකම් කහෝ 

කගාඩනැිනල්ලකලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත්  ැන්ත කුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශ්ෂ 

කාර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම්  ැනැත් ා 

සඳහා අවශය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

1  ඉඩම තුල 

සංවර්ධන 

කටයුත්  සඳහා 

කගාඩනැිනලි වැඩ 

ඇතුළත් 

කනාවන්තකන්ත නම් 

කහක්ටයාර්        

0.5 ඉක්මීම 

පරිශ්ර ප්රදර්ශන සැලැස්ම නගර නිර්මාණ 

ශිල්ලපීන්තකේ ආය නකේ 

සංස්ථාග  

සාමාජිකකයකු 

සැලසුම් නිකයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්ලපීන්තකේ ආය නකේ 

සංස්ථාග  

සාමාජිකකයකු 

උප කබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත් මිනින්තකදෝරු 

සහ  ලමිතිකරු 

2  ඉඩම තුල 

සංවර්ධන 

කටයුත්  සඳහා 

කගාඩනැිනලි වැඩ 

ඇතුළත් 

කනාවන්තකන්ත නම් 

කහක්ටයාර්        

0.5 ට අු  

පරිශ්ර ප්රදර්ශන සැලැස්ම හා 

උප අනුකබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත් මිනින්තකදෝරු 

සහ  ලමිතිකරු 

සැලසුම් නිකයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්ලපීන්තකේ ආය නකේ 

සංස්ථාග  

සාමාජිකකයකු  

(නාගරික සංවර්ධන 

අිකකාරිය මිනන්ත අවශය 

අවස්ථාවලදී අයදුම්කරු 

දැනුවත් කරනු ලබයි) 



3  සංවර්ධන 

කටයුත්  සඳහා 

ඉංජිකන්තරු වැඩ 

ඇතුළත් වන්තකන්ත 

නම් (මාර්ග, 

කබෝක්කු, කාණු 

ඉදිකිරීම්) 

 බලපත්රකේ නිශ්චි ව දක්වා 

ඇති කරුණුවලට එකඟව 

ඉංජිකන්තරු වැඩ සිදුකර ඇති 

බවට ප්රකාශ කරන සහතික 

පත්රයක් 

වරලත් සිවිල්ල ඉංජිකන්තරු 

4  සංවර්ධන 

කටයුත්  සඳහා 

ඉඩමක් 

අනුකබදීමක් කහෝ 

 කාබද්ධ කිරීමක් 

ඇතුළත් වන්තකන්ත 

නම් 

කහක්ටයාර් 0.5 

ඉක්මීම 

මිනින්තකදෝරු සැලැස්ම නගර 

සැලසුම් අවශය ාවලට 

අනුකූල බවට ප්රකාශ කරනු 

ලබන සහතික පත්රයක් 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්ලපීන්තකේ ආය නකේ 

සංස්ථාග  

සාමාජිකකයකු  

 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්කත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩකම් කහෝ 

කගාඩනැිනල්ලකලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත්  ැන්ත කුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශ්ෂ 

කාර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම්  ැනැත් ා 

සඳහා අවශය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

5  සංවර්ධන 

කටයුත්  

කගාඩනැිනල්ලලක් 

සඳහා වනවිට 

වර්ග ක්ටර් 600 

ඉක්මීම හා 

කගාඩනැිනලි උස 

ක්ටර් 15 ඉක්මීම 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුම  සැලැස්මට 

අනුකූලව සිදුකර ඇති බවට සහ 

ඔහුකේ අධීක්ෂණය යටකත් 

අවසරය ලබාදී ඇති බවට 

ප්රකාශ කරන සහතික පත්රයක්) 

 

වරලත් වාස්තු 

විදයාඥයකු කහෝ 

වාස්තු විදයාඥ 

මණඩලකේ ලියාපදිංචි 

යම් වාස්තු විදයාඥයකු 

වර්ග ක්ටර් 600 

දක්වා කගාඩනැිනලි 

උස ක්ටර් 15 දක්වා 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුම  සැලැස්මට 

අනුකූලව සිදුකර ඇති බවට සහ 

ඔහුකේ අධීක්ෂණය යටකත් 

අවසරය ලබාදී ඇති බවට 

ප්රකාශ කරන සහතික පත්රයක්) 

 

 

වරලත් වාස්තු 

විදයාඥයකු කහෝ 

වාස්තු විදයාඥයින්ත 

ලියාපදිංචි  කිරීකම් 

මණඩලකේ ලියාපදිංචි 

වාස්තු විදයා ආවසරික 

සහතිකලාභී 

  වර්ග ක්ටර් 400 

දක්වා හා 

කගාඩනැිනලි උස 

ක්ටර් 12 දක්වා 

1. ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුම  

සැලැස්මට අනුකූලව සිදුකර 

ඇති බවට සහ ඔහුකේ 

රජකේ කහෝ පුද්ගලික 

ආය නයක වර්ෂ 

හ රක(4) 

පළපුරුද්දක් ඇති ගෘහ 



අධීක්ෂණය යටකත් අවසරය 

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ 

කරන සහතික පත්රයක්) 
 

 

 

 

නිර්මාණ සැලසුම් 

ශිල්ලපිකයකු කහෝ 

ජාතික වෘත්තීය 

නිපුණ ා  5  මට්ටටකම් 

සැලසුම්  ාක්ෂණ 

ශිල්ලපී (කගාඩනැිනලි) 

   2. නිර්මාණ ගණනය කිරීම් 

සමඟ වුහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(අත්තිවාරම සහ කගාඩනැිනලි 

අනුම  සැලැස්මට අනුකූල 

බවට සහ කගාඩනැිනල්ලල 

වුහාත්මක කලස ආරක්ි  

බවට ප්රකාශ කරන සහතික 

පත්රයක්) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්තරු 

ආය නකේ වරලත් 

සිවිල්ල ඉංජිකන්තරු කහෝ 

වරලත් වුහාත්මක 

ඉංජිකන්තරු 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්කත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩකම් කහෝ 

කගාඩනැිනල්ලකලහි 

ප්රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත්  ැන්ත කුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශ්ෂ 

කාර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම්  ැනැත් ා 

සඳහා අවශය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

   3. කස්වා සැලසුම් (විදුලිබලය 

සැපයීම, ජල සැපයුම, 

මළාපවහන, කාණු සහ වැසි 

ජලය පාලනය කිරීම, ිනනි 

ආරක්ෂණය හා සම්බන්තධ 

සැලසුම් ඇතුළත් කේ.) ඉල්ලලුම් 

කරන අවස්ථාකේ අිකකාරිය 

විසින්ත නියම කරනු 

ලැබුවකහාත් පමණක් කරුණු 

සැපයිය යුතුය. 

 

සපයන ලද කස්වාවට  

අදාළ පහ  දක්වනු 

ලබන 

 ැනැත් න්තකගන්ත 

අදාළ වන ශ්රී ලංකා 

ඉංජිකන්තරු ආය නකේ 

ඉංජිකන්තරුවරයා ; 

 වරලත් විදුලි 

ඉංජිකන්තරු, වරලත් 

සිවිල්ල ඉංජිකන්තරු, 

වරලත් 

වුහාත්මක 

ඉංජිකන්තරු, වරලත් 

කගාඩනැිනලි 

කස්වා ඉංජිකන්තරු, 

වරලත් යාන්ත්රික 

ඉංජිකන්තරු 

 



   4. වායු සක්කරණ කහෝ යාන්ත්රික 

වා ාශ්රය පිළිබඳ 

විස් රාත්මක සැලැස්ම 

(සවිකිරීම, දීර්ඝ කිරීම කහෝ 

කවනස් කිරීම සඳහා) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිකන්තරු 

ආය නකේ වරලත් 

යාන්ත්රික ඉංජිකන්තරු, 

වරලත් විදුලි ඉංජිකන්තරු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම් 

ඇමුණුම් අංක 01 

සිතියම: ජිවත් ීමට වඩොත් සුදුසු ප්රපේශ විශ්පේෂණය 

මූලොශ්රය : නො. සං.අ. දිස්ික් කොර්යොලය, ප ොපළොන්නරුව 



 

ඇමුණුම් අංක 02 

 

 

ප්ර 

සිතියම:  ොරිසරික සංපේදී ප්රපේශ  

මූලොශ්රය : නො. සං.අ. දිස්ික් කොර්යොලය, ප ොපළොන්නරුව 



 

ඇමුණුම් අංක 03 

 

 

 

සිතියම: විභව ො විශ්පේෂණය 

මූලොශ්රය : නො. සං.අ. දිස්ික් කොර්යොලය, ප ොපළොන්නරුව 



        ඇමුණුම් අංක 04 

කලා  අනුකෘතිය 

කලො  හො අනුම  ක්රියොකොෙකම්  

භාවිතය 

ව
ාණි

ජ
 ක
ල
ා 
ය

 

ක
ර්
ම
ාන්
ත

 ක
ල
ා 
ය

 

ප
න්
ව
ාසි
ක

 ක
ල
ා 
ය
 I

 

ප
ස
ෞඛ
ය

 ක
ල
ා 
ය

 

මි
ශ්ර

 ස
ංව
ර්
ධ
න
 ක
ල
ා 
ය
 I

 

මි
ශ්ර

 ස
ංව
ර්
ධ
න
 ක
ල
ා 
ය
 I

I 

 
රි
 
ාල
න

 ක
ල
ා 
ය
 I

I 

ස
ංච
ාර
ක

 ක
ල
ා 
ය

 

අ
ධ
ය
ා 
නි
ක

 ආ
ය
ත
න
 හ
ා 

පු
හු
ණු
 ක
ල
ා 
ය

 

ප
න්
ව
ාසි
ක

 ක
ල
ා 
ය
 I

I 

ව
න

 ස
ංර
ක්
ෂ
ෙ
 ක
ල
ා 
ය

 

පු
ර
ාවි
දය
ා 
ක
ල
ා 
ය

 

ප
න්
ව
ාසි
ක

  

 දිංචිය 
සඳහා වන 
නිවාස 

 x      P x  x 

ුලී නිවාස       x  x  x 

තට්ටු 
නිවාස  

 x       x  x 

බේධ 
නිවාස 

 x     x  x  x O 

පන්වාසිකා
ගාර 

 x     x    x O 

නිවාස 
සංකීර්ෙ 

 x     x  x  x O 

ව
ාණි

ජ
 

සුපිරි 
පව ඳසැේ  

 x O   

O 
400
m2 

O 
400
m2 

x 

O 
400
m2 

x 

පගාඩනැඟි
ලි ද්රවය 
පව ඳසැේ  

 x O x   x 
O 

400
m2 

x 

O 
400
m2 

x x 

ඉන්ධන 
පිරවුේ 

       x  x 

  

 

සටහන :-  අනුමත භාවිතයන් -   තහනේ භාවිතයන් - x  පකාන්පේසි සහිත භාවිතයන් - 0 

 

 



ව
ාණි

ජ
 

පරදිපිළි 
පව ඳාම 

 x O O   x 
O 

400
m2 

x 
O 

400
m2 

x 

ජුවලරි 
සාේපු 

 x O 
O  
50
m2 

  x  x 
O 

50m
2 

x 
O 

50m
2 

තෑගි 
භාණඩ 
අපලවිසේ 

 x O 
O  
50
m2 

  x  x 
O 

50m
2 

x 
O 

50m
2 

කෘෂි 
රසායනික 
හා 
ප ාපහාර 
අපලවිසැේ 

 x O x   x  x  x x 

පකාමිනික
ප රෂන්  

 x       x  x 
O 

50m
2 

මුද්රොල  x O x 

O  
200m

2 
x  x 

O  
100
m2 

x 

ලී බදෙ 
පව ඳසැේ  

 x O x   x  x 
O  

400
m2 

x x 

ආ නශාලා  x O   

O  
100
m2 

 x  x 

පේකරි 
නිෂර ාදන 

 x O   

O  
100
m2 

 x  x 

පලාන්ඩරි  x O    x  x  x 

මසර/මාළු/බි
ත්තර 
අපලවිසැේ 

 x    

O  
100
m2 

 x  x 

රූ ලාවන් 
යාගාර 

 x    

O 
50m

2 
 x  x 

පට්ලර්පෂා
ේ  

 x    

O 
50m

2 
 x  x 

  

 

සටහන :-  අනුමත භාවිතයන් -   තහනේ භාවිතයන් - x  පකාන්පේසි සහිත භාවිතයන් - 0 

 

ව
ාණි

ජ
 

කාය 
වර්ධන 
මධයසරථාන 

 x    

O  
100
m2 

 x  x 

රට බීමහේ  x x   x  x x x x 

 



දුරකථන 
අපලවිය 
හා 
අළුත්වැඩිය
 ාව 

 x    

O  
50m

2 
 x  x  

සහේ 
අපලවිසැේ  

 x    

O  
100
m2 

 x  x 

පහෝටේ   x O   

O  
100
m2 

 x 
O  

400
m2 

x 

සුපිරි 
පව ඳසැේ  

 x O  

O  
400m

2 

O  
400
m2 

O x 
O  

400
m2 

x 

පලාතරැයි 
අපලවිසැේ  

 x       x  x 

 රිගෙක 
අපලවිය 
හා 
අළුත්වැඩිය
 ා කිරීම 

 x    

O  
50m

2 
 x  x 

සත්ව 
නිෂර ාදන 
අපලවිසැේ  

 x    

O  
50m

2 
 x  x 

 ාසේ 
උ කරෙ 
අපලවිසැේ  

 x    

O  
50m

2 
 x  x 

වාහන 
අමතර 
පකාටසර 
අපලවිසැේ  

 x O O 

O  
400m

2 
x  x  x x 

වාහන 
අළුත්වැඩිය
 ා කිරීපේ 
සරථාන  

 O x   x  x  x x 

                            

  

 

සටහන :-  අනුමත භාවිතයන් -   තහනේ භාවිතයන් - x  පකාන්පේසි සහිත භාවිතයන් - 0 

 

මූ
ල
ය
 ආ
ය
ත
න

  

රක්ෂෙ 
සමාගේ 

 x 
O  

200
m2 

x   x  x x x 
O  

100
m2 

කේ බදු 
සමාගේ  

 x 
O  

200
m2 

x   x  x x x 
O  

100
m2 

ලීසිං 
සමාගේ  

 x 
O  

200
m2 

x 

O  
100m

2 
x x x x x 

O  
100
m2 

 



වාණිජ 
බැංු 

 x 
O  

200
m2 

O O 
O  

200m
2 

O  
200
m2 

O  
200
m2 

x 
O  

300
m2 

x 
O  

200
m2 

ATM 
Machine 

         x 

වාණිජ 
පනාවන 
බැංු  

 x 
O  

200
m2 

O O 
O  

200m
2 

O  
200
m2 

O  
200
m2 

x 
O  

300
m2 

x 
O  

200
m2 

උකසර 
ආයතන 

 x   

O  
100m

2 

O  
100
m2 

 x  x 

ප
ස
ෞඛ
ය

 

රජපේ 
පරෝහේ 

 - x  -  x x  - x x x x x 

ප ෞේගලි
ක පරෝහේ  

 - x  -  x x  - x x x x x 

වවදය 
උ පේශන 
පසරවා 
මධයසරථාන 

 x       x  x 

ආයුර්පේද 
පරෝහේ 

x x   x  x  x  x 

රසායනාගා
ර පසරවා 

x x       x  x 

ඔසුසේ  x       x  x 

  

 

සටහන :-  අනුමත භාවිතයන් -   තහනේ භාවිතයන් - x  පකාන්පේසි සහිත භාවිතයන් - 0 

 

ප
ස
ෞඛ
ය

 

ආයුර්පේද 
වවදය 
මධයසරථාන 

 x       x  x 

සේබාහන 
මධයසරථාන  

 x       x  x 

අ
ධ
ය
ා 
න

 

පුසරතකාල x x         x 

රාජය සහ 
අර්ධ රාජය 
 ාසේ  

 x  x     x  x 

ජාතයාන්ත
ර   ාසේ  

x x  x     x  x 

 



රාජය විශරව 
විදයාල 

x x x x x x x x x x x x 

ප ෞේගලි
ක විශරව 
විදයාල 

x x x x x x x x x x x x 

කාර්මික 
හා වෘත්තීය 
පුහුණු 
කිරීපේ 
ආයතන 

x x x x x x x x  x x x 

මුේ  මා 
විය 
සංවර්ධන 
මධයසරථාන 

 x       x  x x 

ප ෞේගලි
ක 
උ කාරක 
 ංති 

x x  x   x  x  x 

ක
ර්
ම
ාන්
ත

 

ඇගළුේ 
කර්මාන්ත 

x   x x x x x x x x x 

සහේ 
සැකසුේ 
මධයසරථාන 

x  x x 
O  
40
HP 

O  
10HP 

x x x x x x 

සහේ 
ඇඹරුේහ
ේ  

  x   x  x  x 

  

 

සටහන :-  අනුමත භාවිතයන් -   තහනේ භාවිතයන් - x  පකාන්පේසි සහිත භාවිතයන් - 0 

 

  

ගෘහසරථ 
නිෂර ාදන 
ද්රවය 

     x  x  x 

වි
ප
ේ
ක
 හ
ා 
වි
ප
න
ෝද
 ක
ට
යු
තු

  

 මා 
උදයාන 

 x       x  x 

ප ාදු 
ක්රීඩාංගන 

 x         x 

උදයාන  x       x  x 

ස
ම
ාජ
 ප
ස
රව
ා 

 

 ාරිසරික 
සංචාරක 
කටයුතු හා 
 ර්පේෂෙ 
කටයුතු 

x x x x x x x x x x O * 

ක්රීඩා 
මධයසරථාන  

 x       x  x O 

 



ක්රීඩා පිටි x x  x     x  x x 

රංග ශාලා / 
සංසරකෘතික 
මධයසරථාන 

 x  x     x  x O 

ප්රජා ශාලා 
/සංසරකෘති
ක 
මධයසරථාන 

 x  x     x  x O 

පුසරතකාල x x         x O 

දිවා 
සුරැුේ 
මධයසරථාන 

 x       x  x O 

වැඩිහිටි 
නිවාස 

x x     x  x  x O 

සිනමා 
ශාලා  

 x  x     x  x O 

ශරීර සුවතා 
මධයසරථාන  

 x         x O 

  

 

සටහන :-  අනුමත භාවිතයන් -   තහනේ භාවිතයන් - x  පකාන්පේසි සහිත භාවිතයන් - 0 

 

ර
ාජ
ය
 ආ
ය
ත
න

 

රාජය 
ආයතන 

x x x x x x  x x x x x 

අර්ධ රාජය 
ආයතන 

x x x x x x  x x x x x 

වෘත්තීය 
කාර්යාල  

O x O x O O  O x x x O 

                            

  

 

සටහන :-  අනුමත භාවිතයන් -   තහනේ භාවිතයන් - x  පකාන්පේසි සහිත භාවිතයන් - 0 

 

 

 

 

  

 

 



ඇමුණුම් අංක 05 

 

රථවාහන න ර කිරීම හා රථවාහන පාලනය 

 

1. (අ) අිකකාරිකේ සැලසුම් කමිටුව මිනන්ත නියම කරන ලද වාහන න ර කිරීකම් හා වාහන ගමනාගමන 

පාලන වැඩපිළිකවල සම්බන්තධ කරගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.   

 2. (i) සංවර්ධන කාර්යයක් කරකගන යාම සඳහා අවසරපත්රයක් ලබාගැනීකම් පරමාර්ථකයන්ත 

අයදුම්පත්රය සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක් මිනන්තම කගාඩනැිනලි  ැනුම්කපාල තුළම 

කහෝ අිකකාරියට පිළිග  හැකි ස්ථානයක අවශය වාහන න ර කිරීකම් ඉඩකඩ සංඛයාව කමම  10 

වන උපකල්ලඛණකේ  නිකයෝගයට අනුකූලව විය යුතුය. 

 (ii) ඉහ   (i) හි සඳහන්ත පරිදි වාහන න ර කිරීකම් ඉඩකඩ සැපයීම ප්රාකයෝිනක කනාවන 

අවස්ථාවලදී සැලසුම් කමිටුව තීරණය කරන පරිදි කමහි 5 වන උපකල්ලඛණකේ සඳහන්ත ආකාරකයන්ත 

කස්වා ගාස්තු අය කළයුතුය. 

 (iii) වාහන න ර කිරීකම් සමස්ථ සංඛයාව 10 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධන කාර්යයකදීම ඉහ  සඳහන්ත 

අවශය ාකවන්ත ½  කට සමානව යතුරුපැදි හා පාපැදි න ර කිරීකම් ඉඩකඩද සැපයිය යුතුය. 

 (iv) එක් එක් වර්ගය සඳහා වන වාහන න ර කිරීකම් කුිවල අවම සැලසුම් මානයන්ත කමකස්ය. 

 

වාහන වර්ගය මු කේ පළල 

(ක්ටර්) 

කකෝණිකව 

න ර කිරීම 

කහෝ 

සමාන්ත රව 

න ර කිරීම 

මු කේ දිග 

(ක්ටර්) 

කකෝණිකව 

න ර කිරීම 

මු කේ දිග 

(ක්ටර්) 

සමාන්ත රව 

න ර කිරීම 

සම්ම  කමෝටර් කාර් සමානකයන්ත 2.4 4.8 5.5 

ද්ී කහෝ ත්රී කරෝද රථ 2.1 2.4 2.5 

පාපැදි 0.6 2.25 2.25 

වාණිජ (ද්ී අකර) 3.6 10.0 12.0 

වාණිජ (බහු අකර) 3.6 18.0 20.0 

 

 



 (v) පර ර ඉඩකඩවල අවම පළල පහ  සඳහන්ත අවශය ාවයන්තට අනුකූල විය යුතුය. 

වාහන කකෝණිකව න ර 

කිරීකම් අංශකය 

 නි දිසා වාහන 

ගමනාගමනය 

 නි පැති නැවතුම් 

සීමාව (ක්ටර්) 

 නි දිසා වාහන 

ගමනාගමනය 

කදපැති නැවතුම් 

සීමාව (ක්ටර්) 

කදපැති වාහන 

ගමනාගමනය 

(ක්ටර්) 

අංශක 00 සමාන්ත ර 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 කකෝණික 3.6 4.2 6.0 

අංශක 45 කකෝණික 4.2 4.8 6.2 

අංශක 60 කකෝණික 4.8 4.8 6.6 

අංශක 90 කකෝණික 6.0 6.4 7.2 

 

 (vi) ගෘහස්ථ වාහන න ර කිරීකම් කපකදසකට ඇති ප්රකේශකේ පළල ඇතුළුීකම් හා පිටීකම් මාර්ග 

කවන කවනම සපයා ඇත්නම්, සියළු පියමං සහ කවනත් අවහිර ා අ හැර ක්ටර් 3 කට කනාඅු  විය 

යුතුය.  එකහත් ඇතුල්ලීකම් හා පිටීකම් මාර්ග එකටම සපයනු ලැබ මධය බාධාවකින්ත ක ාරනම්, 

එම පළල ක්ටර් 5.5 කට අු  කනාවිය යුතුය.  වයාපාරික වාහන න ර කිරීකම් ප්රකද්ශකේ පළල 

පිළිකවලින්ත ක්ටර් 4.5 හා 6.0 විය යුතුය. 

 (vii) වාහන න ර කිරීකම් ප්රකද්ශ තුනකට වැඩි සංඛයාවක් සැපයිය යුතු කගාඩනැිනලිවල සියළුම 

වර්ගකේ වාහන ආපසු හැරීමට හැකි පහසුකම් පරිශ්රය තුළ සපයා තිබිය යුතුය.  ීදියකින්ත 

 ැනුම්පළට කහෝ  ැනුම්පළින්ත ීදියකට පසුපසට පැදීමට ඉඩකදනු කනාලැකබ්.   

 (viii) ක්ටර් 10 කට අු  මාර්ග මුහුණ ක් ඇති ක්ටර් 40 කට අු  ගැඹුරක් සහි  කගාඩනැිනලි 

ස්ථානයන්තහි වාහන න ර කිරීකම් ප්රකද්ශයට ඇති ධාවන මාර්ගකේ පළල පහ  සඳහන්ත 

කරුණුවලට යටත්ව ක්ටර් 3 කට අු  කළ හැකිය. 

 (අ) එබඳු ධාවන මාර්ගය දිකේ අිකකාරියට පිළිග  හැකි කලස හා අවශය ප්රමාණයට වාහන 

මාරුීමට ඉඩකඩ සැපයීම. 

 (ආ) එබඳු සංවර්ධනයක වාහන න ර කිරීකම් ඉඩකඩ අවශය ාවය 10 කට කනාඉක්මවිය යුතුය. 

 (ix) යම් වාහන න ර කිරීකම් ප්රකද්ශයකට ඇති ඇතුල්ලීකම් කහෝ පිටීකම් විවරස්ථානයක් හරහා යම් 

පැති පියමගක් විහිකදන්තකන්ත නම්, ආබාික   ැනැත් න්ත පිළිබඳව විකශ්ෂ සැලකිල්ලලක් දක්වමින්ත 

පදිකයන්තට ගමන්ත කිරීම සඳහා ඉවුරු කැිවලට කහෝ පැති පියමකගහි යම් කකාටසකට 

සංවර්ධකයන්තකේ වියදමින්ත යම් කවනස් කිරීම් අිකකාරිය විසින්ත නිශ්චි  කකාට දැක්විය යුතුය.  කමම 

මගී මාරු සමාන එවැනි විවරස්ථාන හරහාද පවත්වාකගන යන කලසටද අිකකාරිය විසින්ත 

විකශ්ෂකයන්ත නියම කළ හැකිය. 

 



 (x) ීදියකට ඇතුල්ලීකම්දී, ඉන්ත පිටීකම්දී පහ  සඳහන්ත වගුකවහි නිශ්චි ව සඳහන්ත ප්රමාණය ඇතුළ  

හා පිට  හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සැපයිය යුතුය. 

 මගී 

ප්රවාහන 

කාරකය 

ද්ී අකර 

වාණිජ 

වාහන 

බහු අකර 

වාණිජ වාහන 

ඇතුළ  හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය (ක්ටර්) 7.3 12.8 13.8 

පිට  හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය (ක්ටර්) 4.7 8.7 6.9 

 

 (xi) ඉහ  සඳහන්ත පරිදි අවම හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා සැපයිය කනාහැකි 

බව සතුටුදායක අන්තදමින්ත අිකකාරිය කව  ඔප්පු කළ හැකි අවස්ථාවක පළල ක්ටර් 3 කට කනාඅු  

පළලකින්ත යුත් අතිකර්ක සම්බන්තධ ා පටුමගක් එබඳු ඇතුල්ලීකම්  / සහ / කහෝ පිටීකම්  මාර්ගයට 

ආබද්ධ කර සැපයිය යුතුය.  එබඳු පටු මාර්ග සැලසුම් කළයුත්කත් ීියයට ඇතිවන බලපෑම් අවම 

කරමින්ත නිදහස් වාහන ගමනාගමනය සහතික වන පරිදිකේ.  කමය අිකකාරිකේ සැලසුම්කරණ 

කමිටුව විසින්ත අනුම  කළ යුතුය. 

 (xii) බෑවුම් මං සඳහා බෑවුම්වල උපරිම ඇලකරය 1:8 ට වඩා වැඩි කනාවිය යුතුය.  බෑවුම් මං ඇති 

අවස්ථාවලදී ඉඩම් කට්ටිකේ මායිමත්  බෑවුමත් අ ර ක්ටර් 6.0 කට කනාඅු  දිගකින්ත යුත් සම ලා 

ඉඩක් සැපයිය යුතුය. 

 (xiii) ඇතුළුීම සහ පිටීම කවන කවනම සපයා ඇත්නම්, පියමං සියල්ලල සහ කවනත් අවහිර ා අත්හැරි 

කළ බෑවුම් මංවල පළල ක්ටර් 3.0 කට කනාඅු  විය යුතුයි.  එකහත් ඇතුළුීම සහ පිටීම එකටම 

සපයනු ලබන්තකන්ත නම් කමම උපකල්ලඛණකේ (vi) හි සඳහන්ත අවස්ථාවලදී මිස මධයවර්ති 

විභජකයකින්ත ක ාර නම්, එය ක්ටර් 6 ක් විය යුතුය. 

 (xiv) ක්ටර් 2.1 ක අවම උසක් බෑවුම් මංවල හා බහු මහල්ල රථවාහන නැවතුම් ස්ථානවල තිබිය යුතුය. 

 (xv) මාර්ග බාධක ආරක්ෂක කුි සහ වාහන න ර කිරීම පාලනය කිරීකම් උපක්රම හා ආකරෝහකයන්ත 

වැනිදෑ පාර අද්දර සිට එබඳු බාධක දක්වා අවම වශකයන්ත ක්ටර් 6 ක පර ර තුළ කනාපිහිිය යුතුය.  

වාහන න ර කිරීකම් එක් එක් මු  25 ක් කහෝ  වායින්ත කකාටසක් සඳහා සමස්ථ පර ර දුර ක්ටර් 

6 කින්ත වැඩි කළයුතුය.  කමය එකම පටුමගකට කහෝ පටුමං බහු සංඛයාවකට සැපයිය හැකිය. 

 (xvi) වාහන බර මැනීකම් ප්රකද්ශය ීිය අද්දර සිට ක්ටර් 20 ක අවම පර ර දුරක් තුළ කනාපිහිිය යුතුය.  

වාණිජ වාහන න ර කිරීකම් එක් එක් කුි 15  කහෝ එහි කකාටසක් සඳහා සමස්ථ පර ර දුර ක්ටර් 

15 කින්ත වැඩි කළයුතුය.  කමය එකම පටුමගක කහෝ පටුමං බහු සංඛයාවකට සැපයිය හැකිය. 

 (xvii) වාහන න ර කිරීකම් ප්රකද්ශය සඳහා වන බෑවුම් කපාකළාව සම්බන්තධකයන්ත වූ විට 1:20 අනුපා ය 

කනාඉක්මවිය යුතුය. 

 (xviii)වාණිජය වාහන සඳහා වන න ර කිරීකම් ප්රකද්ශයකට ඇතුළුීමට කහෝ ඉන්ත පිටීමට  ම පිටීකම් 

කහෝ ඇතුළුීකම් විවර සලසා ඇති විවර  නි මං ීියයකදී නම්, එහි පර ර පළල ක්ටර් 4.5 ක්ද,  



කදමං ීියයකදී නම්, ක්ටර් 6.5 ක්ද වන අවස්ථාවක එකස් ඇතුළුීම කහෝ පිටීම සඳහා ඉඩකදනු 

කනාලැකබ්. 

     

3. (i) මාර්ගයට මුහුණලා ඇති පළල ක්ටර් 12.0 ට අු  ස්ථාන සඳහා සැපයිය යුත්කත් එක් ඇතුළුීකම් හා 

පිටීකම් ස්ථානයක් පමණි. 

 

 (ii) පදිංචිය සඳහා වන සංවර්ධන කාර්යයක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට ස්ථානය තුළ ඇති වාහන න ර 

කිරීකම් අවශය ාව න ර කිරීකම් මු  100  ඉක්මවන කල්ලහි හා කන්තවාසික කනාවන සංවර්ධන 

කාර්යයක් සම්බන්තධකයන්ත එම අවශය ාව න ර කිරීකම් මු  50 ක් වන කල්ලහි අවස්ථානුකූලව 

අවශය වන වාහන ගමනාගමනය  කාබද්ධීකම් අම ර පටුමග කහෝ වාහන රඳවා  බන ඉඩ 

සැපයිය යුත්කත් වාහන ගමනාගමන සැලසුම්කරණ කමිටුව විසින්ත නිර්කද්ශ කර ඇති පරිදි 

වාහනවල නිදහස් ධාවනයට ඇතිවන බලපෑම අවම වන පරිදිය. 

4. පදිංචිය පිණිස කනාවන පාවිච්චියක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට න ර කිරීකම් මු  60 කට වැඩි සංඛයාවක්ද, 

පදිංචිය පිණිස  නැ කහාත් මිශ්රි  සංවර්ධනය අනුපාතික සංකයෝජනයක් සම්බන්තධකයන්ත වූ විට කුි 120 

ක්ද සැපයීම අවශය වන අවස්ථාව අිකකාරිය විසින්ත වාහන ගමනාගමන බලපෑම් අධයයනකේ තීරණ අනුව 

කයෝජි  සංවර්ධනය කේතුකකාට කගන වැඩි වන ගමනාගමන කටයුතු නිසා එවැන්තනක් අවශය බව 

සනාථ ී ඇත්නම්, එවැනි වාර් ාවක නිර්කද්ශ කර ඇති නිශ්චි  වාහන ගමනාගමන පාලන කටයුතුවල 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සංවර්ධකයා විසින්ත දරනු ලැබීමට අිකකාරිය කටයුතු සැලැස්විය යුතුය. 

5. අනුම  සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුම  රථ නැවැත්ීකම් සහ රථවාහන ගමනාගමන පාලන 

නියමයන්තට කවන්තව කටයුතු කරන බවට සැක කරන යම් කගාඩනැිනල්ලලකට ඇතුළුී පරීක්ෂා කරන කලස 

අිකකාරිය විසින්ත කපාලිසිකයන්ත ඉල්ලලා සිිය හැකිය. 

6. අනුම  සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුම  රථ නැවැත්ීකම් හැර කවනත් යම් කටයුත් කට කයාදා 

ඇ ැයි දැනගනු ලබන අවස්ථාවක අනුම  රථ නැවැත්ීකම් ඉඩකඩ ප්රමාණයන්තකගන්ත අු ී ඇති එක් එක් 

රථ නැවැත්ීකම් ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රු. 20,000/- ක කස්වා ගාස්තුවක් අිකකාරියට අයකළ යුතුය.  

එම ගාස්තු   කාර්ය සඳහා කයාදාකගන ඇති ඉඩ ප්රමාණය සංවර්ධන අවසර පත්රකේ අනුම  කර ඇති 

පරිදි වාහන නැවැත්ීකම් ඉඩකඩ බවට නැව  පත් කකකරන ක ක් දිගටම අය කළයුතුය. 

7. “ප්රතිබිම්බි  ීදුරු”  කහෝ කවනත් පරාවර් න ද්රවයයක් ප්රසිද්ධ ීියයකට මුහුණලා සිින කස් යම් 

කගාඩනැිනල්ලලක බිම් මහලට පළමු කහෝ කදවන මහල්ලවලට සවි කනාකළ යුතුය. 

8. අිකකාරිය විසින්ත වාහන සීමා කරන ලද ප්රකද්ශයක් කලස ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇති ීිය කහෝ ප්රකද්ශ 

ඇතුළත් වන යම් ප්රකද්ශයක කහෝ ීියයක සංවර්ධනය පිණිස උපරිම වාහන න ර කිරීකම් ඉඩකඩ 

කවකර්දැයි නිශ්චි  වශකයන්ත කවන්ත කකාට දැන්තීමට අිකකාරියට පුළුවන. 

9. (i) ීියය කහෝ ප්රකද්ශය වාහන න ර කිරීකම් ප්රකද්ශයක් කලස ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබීකමන්ත පසුව 

යම් පවත්නා සංවර්ධනයක් තුළ ඇති ප්රකයෝජනයට ගත් සෑම වාහන න ර කිරීකම් මු වක් සඳහා 

වන වාර්ික කස්වා ගාස්තුව අිකකාරිය විසින්ත තීරණය කකාට අය කරනු ලැකබ්. 



 (ii) කවනත් යම් නියමය කුමක් සඳහන්තව තිබුණද සැලසුම් කමිටුකේ ලිිත  නිර්කද්ශ ම  අිකකාරිය 

විසින්ත, 

    (අ) පරිශ්රය තුළ එවැනි  වැඩ සඳහා අවශය වාහන න ර කිරීකම් මු  කනාසපයන කහෝ සපයන 

ලද එවැනි ඉඩකඩ  ත් කාර්යය සඳහා ප්රකයෝජනයට කනාකගන යම් ජාතික මහා මාර්ගයක 

කහෝ එහි කකාටසක වාහන අළුත්වැඩියාව කහෝ ඔපවත් කිරීම කරකගන යන කහෝ 

         (ආ) සැලසුම් කමිටුකේ ම ය අනුව වාහන ගමනාගමනයට අහි කර බලපෑම් ඇති කරන 

කවනත් වෘත්තියක් කහෝ වයාපාරයක් කරකගන යන යම් සංවර්ධන කද්පළ අයිතිකරුවන්තට 

එකී කටයුතු නිවැරදි කරන කලස දැන්තීමක් කළ හැකිය. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම් අංක 06 

 

Commercial zone 

X  Y 

81.04240000000 7.92067000000 

81.03900000000 7.91806000000 

81.03260000000 7.92429000000 

81.02560000000 7.93409000000 

81.02530000000 7.93528000000 

81.02550000000 7.93593000000 

81.02740000000 7.93555000000 

81.02740000000 7.93605000000 

81.02840000000 7.93634000000 

81.02900000000 7.93606000000 

81.02920000000 7.93667000000 

81.03500000000 7.92773000000 

81.04240000000 7.92067000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම් අංක 07 

 

Administrative zone 

X  Y 

80.99860000000 7.91031000000 

80.99860000000 7.91035000000 

80.99910000000 7.91182000000 

80.99900000000 7.91260000000 

80.99850000000 7.91467000000 

80.99780000000 7.91493000000 

80.99700000000 7.91552000000 

80.99710000000 7.91497000000 

80.99630000000 7.91502000000 

80.99610000000 7.91538000000 

80.99610000000 7.91797000000 

80.99670000000 7.91770000000 

80.99670000000 7.91942000000 

80.99820000000 7.91947000000 

80.99840000000 7.91937000000 

81.00160000000 7.91944000000 

81.00250000000 7.92143000000 

81.00400000000 7.92192000000 

81.00640000000 7.92034000000 

81.00500000000 7.91978000000 

81.00450000000 7.91870000000 

81.00440000000 7.91586000000 

81.00230000000 7.91589000000 

81.00240000000 7.91091000000 

81.00220000000 7.90929000000 

81.00130000000 7.90925000000 

80.99990000000 7.90958000000 

80.99860000000 7.91031000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම් අංක 08 

Industrial zone 

X  Y 

81.00840000000 7.99467000000 

81.00850000000 7.99447000000 

81.00860000000 7.99426000000 

81.00870000000 7.99401000000 

81.00900000000 7.99383000000 

81.00950000000 7.99381000000 

81.00950000000 7.99380000000 

81.00930000000 7.99324000000 

81.00940000000 7.99295000000 

81.00930000000 7.99106000000 

81.00950000000 7.99102000000 

81.00980000000 7.99063000000 

81.01070000000 7.98889000000 

81.01120000000 7.98851000000 

81.01120000000 7.98793000000 

81.01010000000 7.98664000000 

81.01060000000 7.98544000000 

81.01160000000 7.98525000000 

81.01180000000 7.98374000000 

81.01200000000 7.98260000000 

81.01250000000 7.98198000000 

81.01270000000 7.98086000000 

81.01290000000 7.98075000000 

81.01260000000 7.98019000000 

80.99760000000 7.98795000000 

80.99730000000 7.98801000000 

80.99710000000 7.98770000000 

80.99700000000 7.98727000000 

80.99700000000 7.98381000000 

80.99720000000 7.98293000000 

80.99720000000 7.98082000000 

80.99690000000 7.98033000000 

80.99610000000 7.97864000000 

80.99590000000 7.97838000000 

80.99520000000 7.97835000000 

80.99470000000 7.97852000000 

80.99070000000 7.97858000000 

80.99070000000 7.98006000000 

80.99050000000 7.98127000000 

80.99070000000 7.98195000000 

80.99090000000 7.98162000000 

80.99100000000 7.98110000000 

80.99120000000 7.98062000000 

80.99420000000 7.98138000000 

80.99400000000 7.98283000000 

80.99440000000 7.98393000000 

80.99430000000 7.98660000000 

80.99460000000 7.98662000000 



80.99480000000 7.98675000000 

80.99490000000 7.98713000000 

80.99490000000 7.98732000000 

80.99500000000 7.98749000000 

80.99500000000 7.98763000000 

80.99510000000 7.98807000000 

80.99510000000 7.98842000000 

80.99480000000 7.98899000000 

80.99490000000 7.98912000000 

80.99490000000 7.98925000000 

80.99730000000 7.98812000000 

80.99870000000 7.99037000000 

80.99920000000 7.99182000000 

80.99950000000 7.99319000000 

80.99940000000 7.99437000000 

81.00020000000 7.99631000000 

81.00130000000 7.99720000000 

81.00180000000 7.99685000000 

81.00220000000 7.99697000000 

81.00270000000 7.99720000000 

81.00360000000 7.99535000000 

81.00550000000 7.99598000000 

81.00670000000 7.99654000000 

81.00790000000 7.99574000000 

81.00800000000 7.99485000000 

81.00840000000 7.99467000000 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම් අංක 09 

Tourism zone 

X  Y 

81.00220000000 7.93049000000 

80.99690000000 7.92686000000 

80.99660000000 7.92538000000 

80.99670000000 7.91770000000 

80.99610000000 7.91797000000 

80.99610000000 7.91538000000 

80.99630000000 7.91502000000 

80.99710000000 7.91497000000 

80.99700000000 7.91552000000 

80.99780000000 7.91493000000 

80.99850000000 7.91467000000 

80.99900000000 7.91260000000 

80.99910000000 7.91182000000 

80.99860000000 7.91035000000 

80.99850000000 7.91025000000 

80.99830000000 7.90876000000 

80.99840000000 7.90820000000 

80.99930000000 7.90704000000 

80.99910000000 7.90653000000 

80.99950000000 7.90538000000 

81.00160000000 7.90545000000 

81.00140000000 7.90336000000 

81.00110000000 7.90321000000 

81.00040000000 7.90333000000 

81.00020000000 7.90299000000 

81.00080000000 7.90064000000 

81.00080000000 7.90034000000 

81.00020000000 7.89891000000 

80.99980000000 7.89871000000 

80.99950000000 7.89835000000 

80.99950000000 7.89734000000 

80.99920000000 7.89622000000 

80.99830000000 7.89494000000 

80.99800000000 7.89488000000 

80.99770000000 7.89375000000 

80.99700000000 7.89329000000 

80.99680000000 7.89279000000 

80.99760000000 7.89191000000 

80.99780000000 7.88963000000 

80.99850000000 7.88835000000 

80.99860000000 7.88663000000 

80.99910000000 7.88598000000 

80.99990000000 7.88482000000 

81.00030000000 7.88370000000 

81.00140000000 7.88347000000 

81.00170000000 7.88221000000 

81.00140000000 7.88216000000 

81.00110000000 7.88210000000 



81.00010000000 7.88221000000 

80.99990000000 7.88210000000 

80.99930000000 7.88183000000 

80.99870000000 7.88146000000 

80.99860000000 7.88136000000 

80.99860000000 7.88120000000 

80.99850000000 7.88108000000 

80.99830000000 7.88119000000 

80.99790000000 7.88134000000 

80.99780000000 7.88124000000 

80.99740000000 7.88115000000 

80.99710000000 7.88117000000 

80.99660000000 7.88162000000 

80.99650000000 7.88194000000 

80.99630000000 7.88236000000 

80.99620000000 7.88255000000 

80.99590000000 7.88269000000 

80.99550000000 7.88291000000 

80.99480000000 7.88327000000 

80.99430000000 7.88346000000 

80.99410000000 7.88354000000 

80.99390000000 7.88359000000 

80.99370000000 7.88369000000 

80.99350000000 7.88380000000 

80.99330000000 7.88377000000 

80.99320000000 7.88382000000 

80.99300000000 7.88396000000 

80.99270000000 7.88405000000 

80.99260000000 7.88417000000 

80.99230000000 7.88422000000 

80.99220000000 7.88427000000 

80.99210000000 7.88433000000 

80.99210000000 7.88453000000 

80.99200000000 7.88478000000 

80.99210000000 7.88496000000 

80.99210000000 7.88528000000 

80.99210000000 7.88564000000 

80.99210000000 7.88580000000 

80.99210000000 7.88605000000 

80.99230000000 7.88639000000 

80.99230000000 7.88645000000 

80.99240000000 7.88671000000 

80.99250000000 7.88698000000 

80.99250000000 7.88718000000 

80.99240000000 7.88777000000 

80.99240000000 7.88798000000 

80.99250000000 7.88811000000 

80.99270000000 7.88819000000 

80.99270000000 7.88837000000 

80.99290000000 7.88855000000 

80.99290000000 7.88865000000 

80.99290000000 7.88886000000 



80.99260000000 7.88912000000 

80.99260000000 7.88920000000 

80.99240000000 7.88928000000 

80.99220000000 7.88931000000 

80.99200000000 7.88930000000 

80.99160000000 7.88964000000 

80.99140000000 7.88972000000 

80.99130000000 7.88979000000 

80.99120000000 7.89005000000 

80.99120000000 7.89020000000 

80.99110000000 7.89023000000 

80.99100000000 7.89025000000 

80.99090000000 7.89022000000 

80.99080000000 7.89026000000 

80.99080000000 7.89034000000 

80.99070000000 7.89045000000 

80.99060000000 7.89054000000 

80.99050000000 7.89064000000 

80.99030000000 7.89079000000 

80.99020000000 7.89089000000 

80.99010000000 7.89099000000 

80.99000000000 7.89111000000 

80.98990000000 7.89118000000 

80.99000000000 7.89137000000 

80.99000000000 7.89145000000 

80.99000000000 7.89153000000 

80.98960000000 7.89177000000 

80.98950000000 7.89188000000 

80.98920000000 7.89204000000 

80.98910000000 7.89219000000 

80.98900000000 7.89244000000 

80.98910000000 7.89276000000 

80.98920000000 7.89293000000 

80.99000000000 7.89364000000 

80.99030000000 7.89378000000 

80.99070000000 7.89430000000 

80.99090000000 7.89453000000 

80.99110000000 7.89474000000 

80.99130000000 7.89504000000 

80.99150000000 7.89522000000 

80.99180000000 7.89538000000 

80.99200000000 7.89550000000 

80.99220000000 7.89572000000 

80.99240000000 7.89581000000 

80.99250000000 7.89589000000 

80.99270000000 7.89598000000 

80.99300000000 7.89598000000 

80.99300000000 7.89585000000 

80.99320000000 7.89576000000 

80.99330000000 7.89576000000 

80.99350000000 7.89585000000 

80.99360000000 7.89597000000 



80.99370000000 7.89597000000 

80.99370000000 7.89585000000 

80.99380000000 7.89571000000 

80.99390000000 7.89566000000 

80.99400000000 7.89576000000 

80.99390000000 7.89591000000 

80.99400000000 7.89610000000 

80.99400000000 7.89620000000 

80.99410000000 7.89626000000 

80.99380000000 7.89635000000 

80.99360000000 7.89639000000 

80.99350000000 7.89658000000 

80.99330000000 7.89685000000 

80.99290000000 7.89762000000 

80.99300000000 7.89766000000 

80.99370000000 7.89810000000 

80.99500000000 7.89928000000 

80.99560000000 7.89999000000 

80.99650000000 7.90086000000 

80.99670000000 7.90142000000 

80.99680000000 7.90181000000 

80.99710000000 7.90418000000 

80.99690000000 7.90565000000 

80.99690000000 7.90592000000 

80.99690000000 7.90620000000 

80.99710000000 7.90643000000 

80.99740000000 7.90742000000 

80.99750000000 7.90814000000 

80.99740000000 7.90874000000 

80.99720000000 7.90968000000 

80.99710000000 7.91008000000 

80.99720000000 7.91022000000 

80.99720000000 7.91025000000 

80.99710000000 7.91031000000 

80.99710000000 7.91084000000 

80.99720000000 7.91147000000 

80.99710000000 7.91183000000 

80.99680000000 7.91200000000 

80.99660000000 7.91168000000 

80.99630000000 7.91150000000 

80.99600000000 7.91146000000 

80.99580000000 7.91122000000 

80.99570000000 7.91079000000 

80.99550000000 7.91076000000 

80.99520000000 7.91085000000 

80.99480000000 7.91100000000 

80.99450000000 7.91095000000 

80.99410000000 7.91127000000 

80.99410000000 7.91159000000 

80.99420000000 7.91174000000 

80.99430000000 7.91210000000 

80.99440000000 7.91235000000 



80.99460000000 7.91251000000 

80.99470000000 7.91324000000 

80.99460000000 7.91346000000 

80.99420000000 7.91361000000 

80.99400000000 7.91372000000 

80.99380000000 7.91392000000 

80.99380000000 7.91430000000 

80.99390000000 7.91472000000 

80.99390000000 7.91505000000 

80.99390000000 7.91539000000 

80.99360000000 7.91573000000 

80.99320000000 7.91600000000 

80.99270000000 7.91555000000 

80.99240000000 7.91532000000 

80.99210000000 7.91496000000 

80.99180000000 7.91408000000 

80.99170000000 7.91365000000 

80.99150000000 7.91315000000 

80.99140000000 7.91283000000 

80.99120000000 7.91257000000 

80.99110000000 7.91259000000 

80.99100000000 7.91265000000 

80.99080000000 7.91376000000 

80.99050000000 7.91396000000 

80.99040000000 7.91422000000 

80.99070000000 7.91441000000 

80.99110000000 7.91529000000 

80.99110000000 7.91586000000 

80.99080000000 7.91634000000 

80.99080000000 7.91697000000 

80.99110000000 7.91746000000 

80.99140000000 7.91779000000 

80.99170000000 7.91830000000 

80.99190000000 7.91840000000 

80.99200000000 7.91861000000 

80.99210000000 7.91879000000 

80.99230000000 7.91854000000 

80.99250000000 7.91857000000 

80.99280000000 7.91859000000 

80.99300000000 7.91858000000 

80.99300000000 7.91872000000 

80.99300000000 7.91897000000 

80.99270000000 7.91973000000 

80.99220000000 7.91979000000 

80.99180000000 7.91991000000 

80.99150000000 7.92004000000 

80.99110000000 7.92028000000 

80.99100000000 7.92059000000 

80.99090000000 7.92111000000 

80.99110000000 7.92142000000 

80.99100000000 7.92177000000 

80.99090000000 7.92202000000 



80.99060000000 7.92241000000 

80.99040000000 7.92272000000 

80.99030000000 7.92354000000 

80.99020000000 7.92373000000 

80.98990000000 7.92380000000 

80.98980000000 7.92388000000 

80.98970000000 7.92406000000 

80.98970000000 7.92439000000 

80.98990000000 7.92459000000 

80.99000000000 7.92506000000 

80.99000000000 7.92565000000 

80.99020000000 7.92576000000 

80.99060000000 7.92600000000 

80.99140000000 7.92654000000 

80.99200000000 7.92721000000 

80.99240000000 7.92767000000 

80.99300000000 7.92793000000 

80.99330000000 7.92811000000 

80.99340000000 7.92820000000 

80.99350000000 7.92831000000 

80.99360000000 7.92856000000 

80.99340000000 7.92873000000 

80.99320000000 7.92921000000 

80.99320000000 7.92950000000 

80.99370000000 7.93003000000 

80.99400000000 7.92994000000 

80.99430000000 7.93000000000 

80.99510000000 7.93059000000 

80.99570000000 7.93298000000 

80.99590000000 7.93411000000 

80.99600000000 7.93565000000 

80.99600000000 7.93626000000 

80.99680000000 7.93828000000 

80.99680000000 7.93832000000 

81.00070000000 7.93726000000 

81.00090000000 7.93690000000 

81.00090000000 7.93466000000 

81.00120000000 7.93422000000 

81.00170000000 7.93163000000 

81.00220000000 7.93049000000 

80.97720000000 7.96717000000 

80.97770000000 7.96610000000 

80.97820000000 7.96460000000 

80.97850000000 7.96393000000 

80.97890000000 7.96376000000 

80.97950000000 7.96375000000 

80.98040000000 7.96345000000 

80.98180000000 7.96234000000 

80.98300000000 7.96102000000 

80.98440000000 7.96036000000 

80.98820000000 7.95996000000 

80.99010000000 7.96014000000 



80.99430000000 7.95976000000 

80.99490000000 7.95930000000 

80.99770000000 7.95629000000 

80.99570000000 7.95620000000 

80.99580000000 7.95583000000 

80.99670000000 7.95333000000 

80.99750000000 7.95257000000 

80.99770000000 7.95238000000 

80.99760000000 7.95238000000 

80.99720000000 7.95253000000 

80.99700000000 7.95263000000 

80.99680000000 7.95271000000 

80.99680000000 7.95291000000 

80.99670000000 7.95312000000 

80.99650000000 7.95329000000 

80.99620000000 7.95339000000 

80.99610000000 7.95358000000 

80.99590000000 7.95375000000 

80.99570000000 7.95374000000 

80.99560000000 7.95363000000 

80.99530000000 7.95360000000 

80.99520000000 7.95373000000 

80.99510000000 7.95367000000 

80.99490000000 7.95355000000 

80.99480000000 7.95362000000 

80.99470000000 7.95386000000 

80.99470000000 7.95403000000 

80.99450000000 7.95404000000 

80.99430000000 7.95416000000 

80.99420000000 7.95435000000 

80.99420000000 7.95440000000 

80.99410000000 7.95418000000 

80.99420000000 7.95393000000 

80.99420000000 7.95374000000 

80.99420000000 7.95355000000 

80.99410000000 7.95325000000 

80.99410000000 7.95322000000 

80.99440000000 7.95308000000 

80.99460000000 7.95298000000 

80.99480000000 7.95288000000 

80.99480000000 7.95276000000 

80.99480000000 7.95258000000 

80.99480000000 7.95231000000 

80.99470000000 7.95219000000 

80.99470000000 7.95204000000 

80.99490000000 7.95204000000 

80.99490000000 7.95192000000 

80.99490000000 7.95167000000 

80.99510000000 7.95161000000 

80.99520000000 7.95148000000 

80.99520000000 7.95129000000 

80.99510000000 7.95120000000 



80.99500000000 7.95107000000 

80.99500000000 7.95098000000 

80.99520000000 7.95100000000 

80.99530000000 7.95100000000 

80.99540000000 7.95077000000 

80.99560000000 7.95077000000 

80.99570000000 7.95068000000 

80.99570000000 7.95057000000 

80.99570000000 7.95045000000 

80.99560000000 7.95030000000 

80.99540000000 7.95006000000 

80.99510000000 7.94985000000 

80.99500000000 7.94981000000 

80.99480000000 7.94982000000 

80.99470000000 7.94988000000 

80.99450000000 7.94992000000 

80.99430000000 7.95006000000 

80.99410000000 7.95015000000 

80.99380000000 7.95028000000 

80.99350000000 7.95030000000 

80.99320000000 7.95020000000 

80.99310000000 7.94997000000 

80.99310000000 7.94977000000 

80.99300000000 7.94952000000 

80.99290000000 7.94930000000 

80.99280000000 7.94906000000 

80.99260000000 7.94887000000 

80.99240000000 7.94875000000 

80.99230000000 7.94854000000 

80.99200000000 7.94826000000 

80.99180000000 7.94813000000 

80.99160000000 7.94800000000 

80.99140000000 7.94786000000 

80.99120000000 7.94786000000 

80.99100000000 7.94787000000 

80.99080000000 7.94801000000 

80.99060000000 7.94810000000 

80.99050000000 7.94818000000 

80.99040000000 7.94832000000 

80.99040000000 7.94850000000 

80.99060000000 7.94858000000 

80.99080000000 7.94871000000 

80.99080000000 7.94884000000 

80.99100000000 7.94914000000 

80.99090000000 7.94938000000 

80.99080000000 7.94965000000 

80.99070000000 7.94990000000 

80.99060000000 7.95017000000 

80.99050000000 7.95031000000 

80.99050000000 7.95061000000 

80.99050000000 7.95075000000 

80.99040000000 7.95102000000 



80.99030000000 7.95118000000 

80.99030000000 7.95133000000 

80.99030000000 7.95149000000 

80.99020000000 7.95166000000 

80.99020000000 7.95189000000 

80.99030000000 7.95202000000 

80.99040000000 7.95221000000 

80.99040000000 7.95233000000 

80.99040000000 7.95249000000 

80.99030000000 7.95261000000 

80.99030000000 7.95283000000 

80.99040000000 7.95295000000 

80.99050000000 7.95311000000 

80.99030000000 7.95334000000 

80.99020000000 7.95327000000 

80.99010000000 7.95311000000 

80.99000000000 7.95309000000 

80.98990000000 7.95293000000 

80.99000000000 7.95271000000 

80.99000000000 7.95252000000 

80.98990000000 7.95239000000 

80.98980000000 7.95226000000 

80.98960000000 7.95197000000 

80.98950000000 7.95184000000 

80.98950000000 7.95176000000 

80.98940000000 7.95164000000 

80.98910000000 7.95153000000 

80.98900000000 7.95141000000 

80.98890000000 7.95124000000 

80.98890000000 7.95102000000 

80.98890000000 7.95075000000 

80.98870000000 7.95057000000 

80.98860000000 7.95031000000 

80.98840000000 7.95013000000 

80.98820000000 7.95004000000 

80.98780000000 7.94999000000 

80.98750000000 7.95007000000 

80.98720000000 7.95050000000 

80.98710000000 7.95089000000 

80.98700000000 7.95121000000 

80.98690000000 7.95199000000 

80.98680000000 7.95213000000 

80.98680000000 7.95231000000 

80.98670000000 7.95244000000 

80.98660000000 7.95256000000 

80.98650000000 7.95270000000 

80.98640000000 7.95299000000 

80.98650000000 7.95311000000 

80.98650000000 7.95333000000 

80.98640000000 7.95348000000 

80.98610000000 7.95354000000 

80.98600000000 7.95361000000 



80.98600000000 7.95405000000 

80.98620000000 7.95415000000 

80.98640000000 7.95475000000 

80.98650000000 7.95524000000 

80.98670000000 7.95577000000 

80.98670000000 7.95605000000 

80.98610000000 7.95589000000 

80.98570000000 7.95554000000 

80.98520000000 7.95487000000 

80.98490000000 7.95350000000 

80.98450000000 7.95213000000 

80.98380000000 7.95051000000 

80.98370000000 7.94977000000 

80.98440000000 7.94901000000 

80.98390000000 7.94889000000 

80.98250000000 7.94925000000 

80.98200000000 7.95024000000 

80.98160000000 7.95205000000 

80.98140000000 7.95357000000 

80.98090000000 7.95399000000 

80.98010000000 7.95419000000 

80.97970000000 7.95426000000 

80.97960000000 7.95437000000 

80.97970000000 7.95450000000 

80.97970000000 7.95457000000 

80.97980000000 7.95465000000 

80.97970000000 7.95471000000 

80.97970000000 7.95476000000 

80.97960000000 7.95477000000 

80.97950000000 7.95485000000 

80.97950000000 7.95497000000 

80.97950000000 7.95517000000 

80.97940000000 7.95520000000 

80.97940000000 7.95523000000 

80.97930000000 7.95528000000 

80.97930000000 7.95538000000 

80.97940000000 7.95550000000 

80.97930000000 7.95562000000 

80.97930000000 7.95562000000 

80.97920000000 7.95568000000 

80.97920000000 7.95575000000 

80.97910000000 7.95579000000 

80.97910000000 7.95583000000 

80.97900000000 7.95614000000 

80.97900000000 7.95635000000 

80.97900000000 7.95656000000 

80.97900000000 7.95696000000 

80.97900000000 7.95714000000 

80.97900000000 7.95736000000 

80.97910000000 7.95763000000 

80.97910000000 7.95767000000 

80.97880000000 7.95766000000 



80.97870000000 7.95769000000 

80.97870000000 7.95781000000 

80.97850000000 7.95817000000 

80.97830000000 7.95855000000 

80.97820000000 7.95853000000 

80.97800000000 7.95832000000 

80.97780000000 7.95813000000 

80.97740000000 7.95779000000 

80.97690000000 7.95741000000 

80.97680000000 7.95736000000 

80.97640000000 7.95716000000 

80.97620000000 7.95704000000 

80.97590000000 7.95693000000 

80.97590000000 7.95699000000 

80.97580000000 7.95695000000 

80.97570000000 7.95692000000 

80.97560000000 7.95685000000 

80.97550000000 7.95678000000 

80.97540000000 7.95670000000 

80.97540000000 7.95664000000 

80.97540000000 7.95662000000 

80.97530000000 7.95663000000 

80.97520000000 7.95666000000 

80.97490000000 7.95649000000 

80.97490000000 7.95656000000 

80.97480000000 7.95674000000 

80.97470000000 7.95706000000 

80.97490000000 7.95718000000 

80.97510000000 7.95726000000 

80.97510000000 7.95734000000 

80.97490000000 7.95775000000 

80.97460000000 7.95834000000 

80.97450000000 7.95860000000 

80.97440000000 7.95883000000 

80.97430000000 7.95901000000 

80.97420000000 7.95924000000 

80.97420000000 7.95930000000 

80.97430000000 7.95940000000 

80.97430000000 7.95953000000 

80.97420000000 7.95968000000 

80.97410000000 7.95985000000 

80.97400000000 7.96021000000 

80.97390000000 7.96039000000 

80.97390000000 7.96042000000 

80.97400000000 7.96051000000 

80.97410000000 7.96059000000 

80.97410000000 7.96066000000 

80.97420000000 7.96075000000 

80.97430000000 7.96111000000 

80.97430000000 7.96136000000 

80.97440000000 7.96143000000 

80.97450000000 7.96159000000 



80.97450000000 7.96171000000 

80.97460000000 7.96190000000 

80.97460000000 7.96194000000 

80.97460000000 7.96214000000 

80.97460000000 7.96220000000 

80.97470000000 7.96231000000 

80.97470000000 7.96234000000 

80.97470000000 7.96237000000 

80.97480000000 7.96240000000 

80.97480000000 7.96244000000 

80.97480000000 7.96251000000 

80.97480000000 7.96256000000 

80.97490000000 7.96263000000 

80.97490000000 7.96269000000 

80.97490000000 7.96270000000 

80.97490000000 7.96274000000 

80.97490000000 7.96279000000 

80.97480000000 7.96282000000 

80.97490000000 7.96287000000 

80.97480000000 7.96304000000 

80.97480000000 7.96309000000 

80.97480000000 7.96314000000 

80.97480000000 7.96318000000 

80.97470000000 7.96323000000 

80.97470000000 7.96329000000 

80.97460000000 7.96332000000 

80.97460000000 7.96336000000 

80.97460000000 7.96339000000 

80.97460000000 7.96344000000 

80.97460000000 7.96350000000 

80.97470000000 7.96353000000 

80.97470000000 7.96359000000 

80.97470000000 7.96367000000 

80.97470000000 7.96371000000 

80.97480000000 7.96374000000 

80.97480000000 7.96376000000 

80.97480000000 7.96379000000 

80.97480000000 7.96382000000 

80.97470000000 7.96381000000 

80.97460000000 7.96382000000 

80.97450000000 7.96385000000 

80.97450000000 7.96394000000 

80.97440000000 7.96414000000 

80.97450000000 7.96418000000 

80.97450000000 7.96427000000 

80.97460000000 7.96433000000 

80.97470000000 7.96433000000 

80.97470000000 7.96439000000 

80.97480000000 7.96437000000 

80.97480000000 7.96434000000 

80.97490000000 7.96433000000 

80.97490000000 7.96436000000 



80.97490000000 7.96439000000 

80.97490000000 7.96442000000 

80.97490000000 7.96445000000 

80.97490000000 7.96451000000 

80.97490000000 7.96455000000 

80.97490000000 7.96456000000 

80.97490000000 7.96464000000 

80.97490000000 7.96474000000 

80.97500000000 7.96477000000 

80.97510000000 7.96475000000 

80.97510000000 7.96477000000 

80.97520000000 7.96479000000 

80.97520000000 7.96484000000 

80.97520000000 7.96487000000 

80.97530000000 7.96487000000 

80.97530000000 7.96488000000 

80.97540000000 7.96492000000 

80.97540000000 7.96501000000 

80.97540000000 7.96507000000 

80.97540000000 7.96525000000 

80.97540000000 7.96529000000 

80.97550000000 7.96533000000 

80.97560000000 7.96541000000 

80.97560000000 7.96547000000 

80.97570000000 7.96557000000 

80.97580000000 7.96561000000 

80.97580000000 7.96562000000 

80.97600000000 7.96563000000 

80.97610000000 7.96564000000 

80.97610000000 7.96568000000 

80.97620000000 7.96572000000 

80.97610000000 7.96590000000 

80.97610000000 7.96607000000 

80.97610000000 7.96643000000 

80.97600000000 7.96663000000 

80.97600000000 7.96689000000 

80.97600000000 7.96692000000 

80.97590000000 7.96696000000 

80.97590000000 7.96701000000 

80.97590000000 7.96701000000 

80.97590000000 7.96704000000 

80.97590000000 7.96700000000 

80.97580000000 7.96697000000 

80.97580000000 7.96696000000 

80.97570000000 7.96693000000 

80.97570000000 7.96695000000 

80.97570000000 7.96700000000 

80.97560000000 7.96701000000 

80.97560000000 7.96697000000 

80.97550000000 7.96696000000 

80.97540000000 7.96700000000 

80.97540000000 7.96703000000 



80.97530000000 7.96705000000 

80.97480000000 7.96774000000 

80.97530000000 7.96824000000 

80.97560000000 7.96841000000 

80.97590000000 7.96860000000 

80.97610000000 7.96895000000 

80.97620000000 7.96918000000 

80.97620000000 7.96921000000 

80.97620000000 7.96925000000 

80.97620000000 7.96940000000 

80.97640000000 7.96925000000 

80.97720000000 7.96717000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම් අංක 10 

Residential zone I 

X  Y 

81.01400000000 7.91892000000 

81.01350000000 7.91835000000 

81.01390000000 7.91668000000 

81.01370000000 7.91647000000 

81.01330000000 7.91634000000 

81.01210000000 7.91344000000 

81.01090000000 7.91299000000 

81.00970000000 7.91300000000 

81.00870000000 7.91222000000 

81.00860000000 7.91167000000 

81.00960000000 7.91103000000 

81.01020000000 7.91070000000 

81.01100000000 7.91066000000 

81.01140000000 7.90999000000 

81.01070000000 7.90870000000 

81.01130000000 7.90743000000 

81.01380000000 7.90587000000 

81.01410000000 7.90355000000 

81.01370000000 7.90289000000 

81.01280000000 7.90286000000 

81.01260000000 7.90368000000 

81.01120000000 7.90441000000 

81.01090000000 7.90545000000 

81.00960000000 7.90550000000 

81.00810000000 7.90579000000 

81.00770000000 7.90531000000 

81.00960000000 7.90207000000 

81.00960000000 7.90139000000 

81.00850000000 7.90035000000 

81.00860000000 7.89970000000 

81.00930000000 7.89895000000 

81.00960000000 7.89841000000 

81.00960000000 7.89813000000 

81.00830000000 7.89610000000 

81.00750000000 7.89634000000 

81.00740000000 7.89652000000 

81.00740000000 7.89727000000 

81.00700000000 7.89893000000 

81.00560000000 7.90019000000 

81.00580000000 7.90144000000 

81.00540000000 7.90284000000 

81.00470000000 7.90322000000 

81.00220000000 7.90864000000 

81.00210000000 7.90928000000 

81.00220000000 7.90929000000 

81.00240000000 7.91091000000 

81.00230000000 7.91589000000 

81.00440000000 7.91586000000 



81.00450000000 7.91870000000 

81.00500000000 7.91978000000 

81.00640000000 7.92034000000 

81.00670000000 7.92000000000 

81.00750000000 7.91901000000 

81.00870000000 7.91891000000 

81.00930000000 7.91922000000 

81.01240000000 7.92235000000 

81.01310000000 7.92455000000 

81.01360000000 7.92488000000 

81.01410000000 7.92476000000 

81.01510000000 7.92344000000 

81.01590000000 7.92019000000 

81.01480000000 7.91910000000 

81.01400000000 7.91892000000 

81.03330000000 7.98063000000 

81.03320000000 7.98038000000 

81.03200000000 7.98048000000 

81.03150000000 7.98040000000 

81.03120000000 7.97983000000 

81.03170000000 7.97954000000 

81.03170000000 7.97868000000 

81.03140000000 7.97833000000 

81.02980000000 7.97563000000 

81.03020000000 7.97521000000 

81.03140000000 7.97541000000 

81.03280000000 7.97465000000 

81.03350000000 7.97472000000 

81.03390000000 7.97287000000 

81.03270000000 7.97253000000 

81.03230000000 7.97036000000 

81.03310000000 7.96975000000 

81.03360000000 7.96770000000 

81.03520000000 7.96788000000 

81.03550000000 7.96704000000 

81.03550000000 7.96678000000 

81.03540000000 7.96598000000 

81.03140000000 7.96623000000 

81.03030000000 7.96111000000 

81.03050000000 7.96071000000 

81.02920000000 7.95959000000 

81.02740000000 7.95945000000 

81.02800000000 7.96110000000 

81.02910000000 7.96399000000 

81.02780000000 7.96398000000 

81.02770000000 7.96521000000 

81.02630000000 7.96663000000 

81.02630000000 7.96751000000 

81.02680000000 7.96859000000 

81.02610000000 7.96839000000 

81.02590000000 7.96843000000 

81.02520000000 7.96904000000 



81.02500000000 7.96904000000 

81.02440000000 7.96838000000 

81.02360000000 7.96912000000 

81.02360000000 7.97032000000 

81.02760000000 7.97186000000 

81.02760000000 7.97286000000 

81.02750000000 7.97347000000 

81.02870000000 7.97652000000 

81.03060000000 7.97923000000 

81.03080000000 7.98067000000 

81.03210000000 7.98162000000 

81.03250000000 7.98382000000 

81.03200000000 7.98508000000 

81.03250000000 7.98601000000 

81.03260000000 7.98601000000 

81.03260000000 7.98582000000 

81.03270000000 7.98493000000 

81.03310000000 7.98462000000 

81.03350000000 7.98364000000 

81.03370000000 7.98244000000 

81.03340000000 7.98172000000 

81.03330000000 7.98063000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම් අංක 11 

residential zone 2 

X  Y 

81.00370000000 7.98397000000 

81.00320000000 7.98360000000 

81.00310000000 7.98377000000 

81.00270000000 7.98347000000 

81.00300000000 7.98309000000 

81.00270000000 7.98253000000 

81.00220000000 7.98281000000 

81.00210000000 7.98276000000 

81.00230000000 7.98247000000 

81.00210000000 7.98224000000 

81.00200000000 7.98227000000 

81.00190000000 7.98205000000 

81.00210000000 7.98190000000 

81.00190000000 7.98174000000 

81.00150000000 7.98175000000 

81.00140000000 7.98136000000 

81.00130000000 7.98117000000 

81.00210000000 7.98115000000 

81.00200000000 7.98050000000 

81.00170000000 7.98052000000 

81.00160000000 7.98032000000 

81.00150000000 7.98025000000 

81.00090000000 7.98022000000 

81.00040000000 7.97997000000 

80.99960000000 7.97999000000 

80.99950000000 7.97946000000 

80.99880000000 7.97943000000 

80.99890000000 7.97902000000 

80.99920000000 7.97904000000 

80.99920000000 7.97872000000 

80.99890000000 7.97873000000 

80.99890000000 7.97828000000 

80.99940000000 7.97826000000 

80.99930000000 7.97863000000 

80.99960000000 7.97864000000 

80.99960000000 7.97826000000 

81.00040000000 7.97825000000 

81.00040000000 7.97855000000 

81.00120000000 7.97855000000 

81.00120000000 7.97898000000 

81.00150000000 7.97894000000 

81.00180000000 7.97892000000 

81.00190000000 7.97809000000 

81.00170000000 7.97563000000 

81.00170000000 7.97439000000 

81.00120000000 7.97434000000 

81.00150000000 7.97363000000 

81.00210000000 7.97406000000 



81.00220000000 7.97392000000 

81.00190000000 7.97369000000 

81.00190000000 7.97345000000 

81.00090000000 7.97281000000 

81.00080000000 7.97261000000 

81.00090000000 7.97256000000 

81.00090000000 7.97220000000 

81.00060000000 7.97219000000 

81.00060000000 7.97187000000 

81.00120000000 7.97169000000 

81.00150000000 7.97097000000 

81.00130000000 7.97003000000 

81.00110000000 7.96983000000 

81.00130000000 7.96944000000 

81.00110000000 7.96731000000 

80.99820000000 7.96722000000 

80.99710000000 7.96727000000 

80.99680000000 7.96771000000 

80.99690000000 7.96789000000 

80.99660000000 7.96812000000 

80.99630000000 7.96804000000 

80.99690000000 7.96701000000 

80.99690000000 7.96667000000 

80.99720000000 7.96648000000 

80.99730000000 7.96522000000 

80.99710000000 7.96519000000 

80.99720000000 7.96497000000 

80.99730000000 7.96450000000 

80.99680000000 7.96459000000 

80.99690000000 7.96423000000 

80.99710000000 7.96421000000 

80.99700000000 7.96246000000 

80.99680000000 7.95853000000 

80.99720000000 7.95829000000 

80.99860000000 7.95827000000 

80.99880000000 7.95752000000 

80.99870000000 7.95732000000 

80.99810000000 7.95726000000 

80.99800000000 7.95740000000 

80.99760000000 7.95705000000 

80.99770000000 7.95695000000 

80.99760000000 7.95682000000 

80.99770000000 7.95665000000 

80.99790000000 7.95678000000 

80.99800000000 7.95659000000 

80.99790000000 7.95647000000 

80.99790000000 7.95637000000 

80.99770000000 7.95620000000 

80.99740000000 7.95628000000 

80.99770000000 7.95629000000 

80.99490000000 7.95930000000 

80.99430000000 7.95976000000 



80.99010000000 7.96014000000 

 80.98820000000 7.95996000000 

80.98440000000 7.96036000000 

80.98300000000 7.96102000000 

80.98180000000 7.96234000000 

80.98040000000 7.96345000000 

80.97950000000 7.96375000000 

80.97890000000 7.96376000000 

80.97850000000 7.96393000000 

80.97820000000 7.96460000000 

80.97770000000 7.96610000000 

80.97720000000 7.96717000000 

80.97640000000 7.96925000000 

80.97640000000 7.96922000000 

80.97660000000 7.96912000000 

80.97690000000 7.96920000000 

80.97720000000 7.96935000000 

80.97740000000 7.96954000000 

80.97760000000 7.96979000000 

80.97750000000 7.97006000000 

80.97750000000 7.97040000000 

80.97750000000 7.97075000000 

80.97760000000 7.97104000000 

80.97760000000 7.97106000000 

80.97780000000 7.97120000000 

80.97840000000 7.97118000000 

80.97850000000 7.97127000000 

80.97840000000 7.97154000000 

80.97840000000 7.97188000000 

80.97850000000 7.97212000000 

80.97880000000 7.97213000000 

80.97890000000 7.97226000000 

80.97890000000 7.97253000000 

80.97880000000 7.97290000000 

80.97900000000 7.97312000000 

80.97920000000 7.97315000000 

80.97930000000 7.97302000000 

80.97950000000 7.97314000000 

80.97950000000 7.97341000000 

80.97960000000 7.97370000000 

80.97970000000 7.97397000000 

80.97980000000 7.97419000000 

80.97990000000 7.97438000000 

80.98000000000 7.97471000000 

80.98030000000 7.97498000000 

80.98040000000 7.97513000000 

80.98040000000 7.97541000000 

80.98060000000 7.97568000000 

80.98100000000 7.97607000000 

80.98110000000 7.97634000000 

80.98120000000 7.97667000000 

80.98130000000 7.97693000000 



80.98140000000 7.97726000000 

80.98170000000 7.97744000000 

80.98210000000 7.97741000000 

80.98260000000 7.97742000000 

80.98280000000 7.97755000000 

80.98300000000 7.97768000000 

80.98320000000 7.97780000000 

80.98330000000 7.97801000000 

80.98340000000 7.97838000000 

80.98350000000 7.97831000000 

80.98370000000 7.97844000000 

80.98380000000 7.97848000000 

80.98390000000 7.97870000000 

80.98390000000 7.97891000000 

80.98390000000 7.97908000000 

80.98390000000 7.97919000000 

80.98390000000 7.97932000000 

80.98400000000 7.97942000000 

80.98400000000 7.97968000000 

80.98400000000 7.97989000000 

80.98410000000 7.98010000000 

80.98410000000 7.98020000000 

80.98420000000 7.98024000000 

80.98440000000 7.98021000000 

80.98460000000 7.98014000000 

80.98490000000 7.98017000000 

80.98490000000 7.98031000000 

80.98490000000 7.98062000000 

80.98490000000 7.98066000000 

80.98470000000 7.98098000000 

80.98460000000 7.98123000000 

80.98460000000 7.98133000000 

80.98470000000 7.98145000000 

80.98480000000 7.98149000000 

80.98490000000 7.98147000000 

80.98500000000 7.98154000000 

80.98500000000 7.98168000000 

80.98490000000 7.98179000000 

80.98480000000 7.98187000000 

80.98470000000 7.98190000000 

80.98460000000 7.98206000000 

80.98450000000 7.98220000000 

80.98430000000 7.98229000000 

80.98430000000 7.98244000000 

80.98430000000 7.98256000000 

80.98450000000 7.98264000000 

80.98450000000 7.98286000000 

80.98460000000 7.98302000000 

80.98470000000 7.98315000000 

80.98490000000 7.98314000000 

80.98500000000 7.98325000000 

80.98510000000 7.98339000000 



80.98500000000 7.98347000000 

80.98510000000 7.98367000000 

80.98520000000 7.98389000000 

80.98540000000 7.98414000000 

80.98590000000 7.98433000000 

80.98640000000 7.98448000000 

80.98690000000 7.98462000000 

80.98730000000 7.98458000000 

80.98760000000 7.98445000000 

80.98800000000 7.98417000000 

80.98830000000 7.98415000000 

80.98860000000 7.98460000000 

80.98890000000 7.98490000000 

80.98910000000 7.98494000000 

80.98960000000 7.98473000000 

80.98980000000 7.98498000000 

80.98980000000 7.98555000000 

80.98990000000 7.98590000000 

80.99000000000 7.98601000000 

80.99050000000 7.98597000000 

80.99090000000 7.98581000000 

80.99140000000 7.98587000000 

80.99150000000 7.98617000000 

80.99170000000 7.98658000000 

80.99200000000 7.98661000000 

80.99240000000 7.98657000000 

80.99250000000 7.98648000000 

80.99270000000 7.98656000000 

80.99310000000 7.98649000000 

80.99340000000 7.98651000000 

80.99370000000 7.98660000000 

80.99400000000 7.98659000000 

80.99420000000 7.98659000000 

80.99430000000 7.98660000000 

80.99430000000 7.98660000000 

80.99440000000 7.98393000000 

80.99400000000 7.98283000000 

80.99420000000 7.98138000000 

80.99120000000 7.98062000000 

80.99100000000 7.98110000000 

80.99090000000 7.98162000000 

80.99070000000 7.98195000000 

80.99050000000 7.98127000000 

80.99070000000 7.98006000000 

80.99070000000 7.97858000000 

80.99470000000 7.97852000000 

80.99520000000 7.97835000000 

80.99590000000 7.97838000000 

80.99610000000 7.97864000000 

80.99690000000 7.98033000000 

80.99720000000 7.98082000000 

80.99720000000 7.98293000000 



80.99700000000 7.98381000000 

80.99700000000 7.98727000000 

80.99710000000 7.98770000000 

80.99730000000 7.98801000000 

80.99760000000 7.98795000000 

81.00380000000 7.98476000000 

81.00360000000 7.98429000000 

81.00370000000 7.98397000000 

81.03120000000 7.99693000000 

81.03150000000 7.99666000000 

81.03160000000 7.99657000000 

81.03170000000 7.99645000000 

81.03160000000 7.99616000000 

81.03150000000 7.99607000000 

81.03140000000 7.99597000000 

81.03140000000 7.99587000000 

81.03140000000 7.99560000000 

81.03150000000 7.99542000000 

81.03150000000 7.99533000000 

81.03150000000 7.99522000000 

81.03150000000 7.99509000000 

81.03160000000 7.99493000000 

81.03160000000 7.99483000000 

81.03140000000 7.99470000000 

81.03130000000 7.99455000000 

81.03110000000 7.99448000000 

81.03110000000 7.99437000000 

81.03100000000 7.99424000000 

81.03100000000 7.99410000000 

81.03090000000 7.99395000000 

81.03080000000 7.99386000000 

81.03080000000 7.99378000000 

81.03080000000 7.99368000000 

81.03070000000 7.99355000000 

81.03060000000 7.99344000000 

81.03060000000 7.99333000000 

81.03050000000 7.99319000000 

81.03040000000 7.99309000000 

81.03030000000 7.99294000000 

81.03050000000 7.99273000000 

81.03080000000 7.99242000000 

81.03100000000 7.99211000000 

81.03140000000 7.99172000000 

81.03170000000 7.99166000000 

81.03200000000 7.99158000000 

81.03210000000 7.99137000000 

81.03230000000 7.99083000000 

81.03260000000 7.99020000000 

81.03320000000 7.98970000000 

81.03340000000 7.98954000000 

81.03370000000 7.98947000000 

81.03410000000 7.98916000000 



81.03460000000 7.98886000000 

81.03490000000 7.98875000000 

81.03490000000 7.98853000000 

81.03500000000 7.98838000000 

81.03500000000 7.98815000000 

81.03500000000 7.98794000000 

81.03500000000 7.98787000000 

81.03520000000 7.98774000000 

81.03550000000 7.98759000000 

81.03570000000 7.98737000000 

81.03580000000 7.98707000000 

81.03590000000 7.98692000000 

81.03550000000 7.98678000000 

81.03550000000 7.98662000000 

81.03530000000 7.98652000000 

81.03530000000 7.98610000000 

81.03530000000 7.98568000000 

81.03520000000 7.98534000000 

81.03520000000 7.98512000000 

81.03530000000 7.98504000000 

81.03530000000 7.98491000000 

81.03530000000 7.98488000000 

81.03530000000 7.98481000000 

81.03550000000 7.98472000000 

81.03560000000 7.98477000000 

81.03580000000 7.98477000000 

81.03590000000 7.98475000000 

81.03600000000 7.98479000000 

81.03610000000 7.98479000000 

81.03620000000 7.98472000000 

81.03620000000 7.98461000000 

81.03620000000 7.98454000000 

81.03640000000 7.98445000000 

81.03660000000 7.98438000000 

81.03680000000 7.98430000000 

81.03690000000 7.98418000000 

81.03700000000 7.98413000000 

81.03710000000 7.98401000000 

81.03720000000 7.98405000000 

81.03730000000 7.98406000000 

81.03730000000 7.98408000000 

81.03740000000 7.98412000000 

81.03750000000 7.98413000000 

81.03750000000 7.98412000000 

81.03760000000 7.98410000000 

81.03770000000 7.98404000000 

81.03780000000 7.98405000000 

81.03790000000 7.98400000000 

81.03790000000 7.98392000000 

81.03800000000 7.98386000000 

81.03800000000 7.98381000000 

81.03810000000 7.98374000000 



81.03810000000 7.98366000000 

81.03820000000 7.98361000000 

81.03830000000 7.98351000000 

81.03840000000 7.98346000000 

81.03850000000 7.98336000000 

81.03850000000 7.98334000000 

81.03860000000 7.98335000000 

81.03870000000 7.98337000000 

81.03870000000 7.98346000000 

81.03880000000 7.98350000000 

81.03900000000 7.98357000000 

81.03910000000 7.98362000000 

81.03920000000 7.98367000000 

81.03920000000 7.98378000000 

81.03930000000 7.98383000000 

81.03930000000 7.98385000000 

81.03940000000 7.98391000000 

81.03950000000 7.98391000000 

81.03950000000 7.98397000000 

81.03960000000 7.98400000000 

81.03970000000 7.98399000000 

81.03970000000 7.98396000000 

81.03980000000 7.98392000000 

81.03980000000 7.98394000000 

81.03990000000 7.98398000000 

81.03990000000 7.98402000000 

81.03990000000 7.98409000000 

81.04000000000 7.98415000000 

81.04000000000 7.98420000000 

81.04010000000 7.98423000000 

81.04020000000 7.98429000000 

81.04030000000 7.98430000000 

81.04040000000 7.98430000000 

81.04040000000 7.98425000000 

81.04050000000 7.98422000000 

81.04060000000 7.98416000000 

81.04060000000 7.98411000000 

81.04070000000 7.98414000000 

81.04080000000 7.98418000000 

81.04090000000 7.98421000000 

81.04090000000 7.98420000000 

81.04100000000 7.98419000000 

81.04110000000 7.98422000000 

81.04120000000 7.98419000000 

81.04130000000 7.98419000000 

81.04140000000 7.98422000000 

81.04140000000 7.98428000000 

81.04150000000 7.98433000000 

81.04160000000 7.98435000000 

81.04170000000 7.98436000000 

81.04180000000 7.98441000000 

81.04190000000 7.98450000000 



81.04190000000 7.98463000000 

81.04200000000 7.98475000000 

81.04210000000 7.98479000000 

81.04220000000 7.98479000000 

81.04230000000 7.98478000000 

81.04230000000 7.98485000000 

81.04240000000 7.98498000000 

81.04240000000 7.98512000000 

81.04250000000 7.98530000000 

81.04270000000 7.98549000000 

81.04270000000 7.98561000000 

81.04280000000 7.98560000000 

81.04290000000 7.98556000000 

81.04300000000 7.98556000000 

81.04310000000 7.98581000000 

81.04320000000 7.98619000000 

81.04330000000 7.98663000000 

81.04360000000 7.98653000000 

81.04370000000 7.98649000000 

81.04390000000 7.98647000000 

81.04390000000 7.98635000000 

81.04400000000 7.98627000000 

81.04410000000 7.98627000000 

81.04420000000 7.98622000000 

81.04430000000 7.98617000000 

81.04430000000 7.98616000000 

81.04440000000 7.98607000000 

81.04450000000 7.98605000000 

81.04460000000 7.98598000000 

81.04470000000 7.98595000000 

81.04490000000 7.98584000000 

81.04500000000 7.98580000000 

81.04480000000 7.98565000000 

81.04470000000 7.98542000000 

81.04460000000 7.98525000000 

81.04440000000 7.98492000000 

81.04430000000 7.98476000000 

81.04410000000 7.98459000000 

81.04400000000 7.98442000000 

81.04390000000 7.98435000000 

81.04380000000 7.98431000000 

81.04370000000 7.98417000000 

81.04370000000 7.98414000000 

81.04350000000 7.98408000000 

81.04340000000 7.98405000000 

81.04330000000 7.98404000000 

81.04320000000 7.98398000000 

81.04310000000 7.98405000000 

81.04300000000 7.98409000000 

81.04300000000 7.98408000000 

81.04300000000 7.98390000000 

81.04290000000 7.98381000000 



81.04270000000 7.98370000000 

81.04270000000 7.98363000000 

81.04270000000 7.98355000000 

81.04260000000 7.98349000000 

81.04250000000 7.98338000000 

81.04250000000 7.98324000000 

81.04240000000 7.98311000000 

81.04250000000 7.98300000000 

81.04250000000 7.98289000000 

81.04240000000 7.98275000000 

81.04240000000 7.98267000000 

81.04250000000 7.98258000000 

81.04250000000 7.98248000000 

81.04240000000 7.98236000000 

81.04240000000 7.98227000000 

81.04230000000 7.98219000000 

81.04230000000 7.98217000000 

81.04210000000 7.98216000000 

81.04210000000 7.98212000000 

81.04200000000 7.98208000000 

81.04190000000 7.98205000000 

81.04180000000 7.98202000000 

81.04180000000 7.98195000000 

81.04170000000 7.98186000000 

81.04170000000 7.98181000000 

81.04160000000 7.98176000000 

81.04150000000 7.98169000000 

81.04140000000 7.98164000000 

81.04130000000 7.98156000000 

81.04120000000 7.98144000000 

81.04110000000 7.98135000000 

81.04100000000 7.98129000000 

81.04090000000 7.98122000000 

81.04080000000 7.98120000000 

81.04070000000 7.98119000000 

81.04060000000 7.98113000000 

81.04060000000 7.98104000000 

81.04050000000 7.98094000000 

81.04040000000 7.98074000000 

81.04040000000 7.98054000000 

81.04030000000 7.98031000000 

81.04030000000 7.98009000000 

81.04020000000 7.97989000000 

81.04030000000 7.97963000000 

81.04030000000 7.97947000000 

81.04030000000 7.97933000000 

81.04030000000 7.97921000000 

81.04030000000 7.97911000000 

81.04010000000 7.97900000000 

81.03990000000 7.97890000000 

81.03970000000 7.97873000000 

81.03960000000 7.97861000000 



81.03950000000 7.97851000000 

81.03940000000 7.97848000000 

81.03930000000 7.97855000000 

81.03920000000 7.97855000000 

81.03910000000 7.97846000000 

81.03890000000 7.97835000000 

81.03890000000 7.97820000000 

81.03880000000 7.97814000000 

81.03870000000 7.97806000000 

81.03870000000 7.97796000000 

81.03870000000 7.97788000000 

81.03870000000 7.97778000000 

81.03870000000 7.97760000000 

81.03860000000 7.97748000000 

81.03870000000 7.97735000000 

81.03860000000 7.97725000000 

81.03860000000 7.97718000000 

81.03850000000 7.97713000000 

81.03850000000 7.97706000000 

81.03840000000 7.97704000000 

81.03830000000 7.97704000000 

81.03830000000 7.97700000000 

81.03830000000 7.97696000000 

81.03820000000 7.97694000000 

81.03820000000 7.97693000000 

81.03820000000 7.97690000000 

81.03810000000 7.97685000000 

81.03810000000 7.97683000000 

81.03800000000 7.97680000000 

81.03800000000 7.97673000000 

81.03790000000 7.97665000000 

81.03790000000 7.97659000000 

81.03790000000 7.97654000000 

81.03780000000 7.97647000000 

81.03780000000 7.97636000000 

81.03790000000 7.97630000000 

81.03790000000 7.97631000000 

81.03800000000 7.97628000000 

81.03810000000 7.97622000000 

81.03810000000 7.97618000000 

81.03820000000 7.97616000000 

81.03820000000 7.97611000000 

81.03820000000 7.97604000000 

81.03820000000 7.97599000000 

81.03820000000 7.97593000000 

81.03830000000 7.97591000000 

81.03830000000 7.97585000000 

81.03830000000 7.97578000000 

81.03840000000 7.97571000000 

81.03840000000 7.97565000000 

81.03840000000 7.97558000000 

81.03840000000 7.97555000000 



81.03840000000 7.97551000000 

81.03830000000 7.97547000000 

81.03830000000 7.97543000000 

81.03830000000 7.97538000000 

81.03830000000 7.97531000000 

81.03840000000 7.97525000000 

81.03840000000 7.97521000000 

81.03830000000 7.97516000000 

81.03830000000 7.97512000000 

81.03830000000 7.97510000000 

81.03840000000 7.97507000000 

81.03840000000 7.97503000000 

81.03840000000 7.97499000000 

81.03840000000 7.97496000000 

81.03840000000 7.97491000000 

81.03830000000 7.97487000000 

81.03840000000 7.97482000000 

81.03830000000 7.97477000000 

81.03830000000 7.97473000000 

81.03830000000 7.97466000000 

81.03830000000 7.97459000000 

81.03830000000 7.97453000000 

81.03820000000 7.97448000000 

81.03820000000 7.97442000000 

81.03820000000 7.97437000000 

81.03820000000 7.97432000000 

81.03820000000 7.97428000000 

81.03830000000 7.97422000000 

81.03830000000 7.97416000000 

81.03830000000 7.97410000000 

81.03840000000 7.97406000000 

81.03840000000 7.97401000000 

81.03840000000 7.97393000000 

81.03840000000 7.97383000000 

81.03830000000 7.97373000000 

81.03830000000 7.97360000000 

81.03820000000 7.97350000000 

81.03820000000 7.97341000000 

81.03820000000 7.97335000000 

81.03820000000 7.97328000000 

81.03810000000 7.97327000000 

81.03810000000 7.97329000000 

81.03800000000 7.97321000000 

81.03800000000 7.97318000000 

81.03790000000 7.97314000000 

81.03790000000 7.97309000000 

81.03790000000 7.97301000000 

81.03800000000 7.97295000000 

81.03800000000 7.97290000000 

81.03800000000 7.97280000000 

81.03800000000 7.97272000000 

81.03790000000 7.97267000000 



81.03790000000 7.97262000000 

81.03780000000 7.97259000000 

81.03780000000 7.97255000000 

81.03780000000 7.97250000000 

81.03780000000 7.97247000000 

81.03780000000 7.97245000000 

81.03780000000 7.97242000000 

81.03780000000 7.97232000000 

81.03770000000 7.97214000000 

81.03770000000 7.97202000000 

81.03770000000 7.97192000000 

81.03760000000 7.97192000000 

81.03760000000 7.97191000000 

81.03760000000 7.97187000000 

81.03760000000 7.97181000000 

81.03750000000 7.97174000000 

81.03750000000 7.97169000000 

81.03740000000 7.97163000000 

81.03740000000 7.97158000000 

81.03730000000 7.97153000000 

81.03730000000 7.97146000000 

81.03720000000 7.97138000000 

81.03720000000 7.97131000000 

81.03710000000 7.97120000000 

81.03710000000 7.97110000000 

81.03710000000 7.97096000000 

81.03700000000 7.97067000000 

81.03690000000 7.97038000000 

81.03680000000 7.97023000000 

81.03680000000 7.97004000000 

81.03680000000 7.96989000000 

81.03680000000 7.96950000000 

81.03680000000 7.96924000000 

81.03680000000 7.96909000000 

81.03680000000 7.96893000000 

81.03660000000 7.96881000000 

81.03640000000 7.96864000000 

81.03630000000 7.96850000000 

81.03630000000 7.96830000000 

81.03620000000 7.96783000000 

81.03620000000 7.96761000000 

81.03620000000 7.96729000000 

81.03620000000 7.96712000000 

81.03600000000 7.96708000000 

81.03550000000 7.96704000000 

81.03520000000 7.96788000000 

81.03360000000 7.96770000000 

81.03310000000 7.96975000000 

81.03230000000 7.97036000000 

81.03270000000 7.97253000000 

81.03390000000 7.97287000000 

81.03350000000 7.97472000000 



81.03280000000 7.97465000000 

81.03140000000 7.97541000000 

81.03020000000 7.97521000000 

81.02980000000 7.97563000000 

81.03140000000 7.97833000000 

81.03170000000 7.97868000000 

81.03170000000 7.97954000000 

81.03120000000 7.97983000000 

81.03150000000 7.98040000000 

81.03200000000 7.98048000000 

81.03320000000 7.98038000000 

81.03330000000 7.98063000000 

81.03340000000 7.98172000000 

81.03370000000 7.98244000000 

81.03350000000 7.98364000000 

81.03310000000 7.98462000000 

81.03270000000 7.98493000000 

81.03260000000 7.98582000000 

81.03260000000 7.98601000000 

81.03250000000 7.98601000000 

81.03200000000 7.98508000000 

81.03250000000 7.98382000000 

81.03210000000 7.98162000000 

81.03080000000 7.98067000000 

81.03060000000 7.97923000000 

81.02870000000 7.97652000000 

81.02750000000 7.97347000000 

81.02760000000 7.97286000000 

81.02760000000 7.97186000000 

81.02360000000 7.97032000000 

81.02360000000 7.96912000000 

81.02440000000 7.96838000000 

81.02500000000 7.96904000000 

81.02520000000 7.96904000000 

81.02590000000 7.96843000000 

81.02610000000 7.96839000000 

81.02680000000 7.96859000000 

81.02630000000 7.96751000000 

81.02630000000 7.96663000000 

81.02770000000 7.96521000000 

81.02780000000 7.96398000000 

81.02910000000 7.96399000000 

81.02800000000 7.96110000000 

81.02740000000 7.95945000000 

81.02920000000 7.95959000000 

81.03050000000 7.96071000000 

81.03030000000 7.96111000000 

81.03140000000 7.96623000000 

81.03540000000 7.96598000000 

81.03560000000 7.96598000000 

81.03580000000 7.96595000000 

81.03600000000 7.96588000000 



81.03610000000 7.96567000000 

81.03650000000 7.96509000000 

81.03670000000 7.96481000000 

81.03700000000 7.96465000000 

81.03720000000 7.96467000000 

81.03750000000 7.96487000000 

81.03820000000 7.96529000000 

81.03890000000 7.96549000000 

81.03940000000 7.96584000000 

81.03960000000 7.96610000000 

81.03970000000 7.96641000000 

81.03960000000 7.96685000000 

81.03960000000 7.96775000000 

81.03970000000 7.96815000000 

81.03980000000 7.96841000000 

81.04040000000 7.96889000000 

81.04090000000 7.96923000000 

81.04120000000 7.96938000000 

81.04190000000 7.96970000000 

81.04230000000 7.96981000000 

81.04250000000 7.96980000000 

81.04300000000 7.96967000000 

81.04330000000 7.96952000000 

81.04380000000 7.96937000000 

81.04560000000 7.96868000000 

81.04570000000 7.96863000000 

81.04580000000 7.96852000000 

81.04570000000 7.96825000000 

81.04560000000 7.96805000000 

81.04540000000 7.96774000000 

81.04530000000 7.96751000000 

81.04520000000 7.96717000000 

81.04520000000 7.96691000000 

81.04520000000 7.96628000000 

81.04520000000 7.96570000000 

81.04510000000 7.96535000000 

81.04520000000 7.96523000000 

81.04540000000 7.96498000000 

81.04550000000 7.96476000000 

81.04550000000 7.96456000000 

81.04550000000 7.96418000000 

81.04540000000 7.96397000000 

81.04540000000 7.96378000000 

81.04560000000 7.96369000000 

81.04550000000 7.96348000000 

81.04540000000 7.96332000000 

81.04540000000 7.96320000000 

81.04540000000 7.96311000000 

81.04540000000 7.96292000000 

81.04530000000 7.96257000000 

81.04530000000 7.96230000000 

81.04530000000 7.96219000000 



81.04530000000 7.96202000000 

81.04520000000 7.96186000000 

81.04540000000 7.96186000000 

81.04550000000 7.96193000000 

81.04550000000 7.96191000000 

81.04560000000 7.96179000000 

81.04570000000 7.96147000000 

81.04560000000 7.96127000000 

81.04560000000 7.96115000000 

81.04540000000 7.96091000000 

81.04540000000 7.96078000000 

81.04540000000 7.96061000000 

81.04540000000 7.96038000000 

81.04550000000 7.96032000000 

81.04560000000 7.96012000000 

81.04560000000 7.96007000000 

81.04570000000 7.95993000000 

81.04570000000 7.95975000000 

81.04580000000 7.95959000000 

81.04580000000 7.95937000000 

81.04580000000 7.95920000000 

81.04580000000 7.95894000000 

81.04580000000 7.95881000000 

81.04590000000 7.95879000000 

81.04580000000 7.95869000000 

81.04570000000 7.95862000000 

81.04570000000 7.95854000000 

81.04580000000 7.95845000000 

81.04590000000 7.95843000000 

81.04590000000 7.95827000000 

81.04600000000 7.95800000000 

81.04590000000 7.95780000000 

81.04580000000 7.95763000000 

81.04570000000 7.95744000000 

81.04570000000 7.95726000000 

81.04550000000 7.95700000000 

81.04550000000 7.95686000000 

81.04550000000 7.95670000000 

81.04550000000 7.95642000000 

81.04550000000 7.95611000000 

81.04530000000 7.95602000000 

81.04520000000 7.95595000000 

81.04540000000 7.95562000000 

81.04560000000 7.95553000000 

81.04580000000 7.95532000000 

81.04590000000 7.95521000000 

81.04590000000 7.95507000000 

81.04590000000 7.95491000000 

81.04600000000 7.95469000000 

81.04590000000 7.95418000000 

81.04590000000 7.95401000000 

81.04580000000 7.95343000000 



81.04580000000 7.95326000000 

81.04590000000 7.95294000000 

81.04590000000 7.95267000000 

81.04580000000 7.95245000000 

81.04580000000 7.95224000000 

81.04580000000 7.95198000000 

81.04560000000 7.95173000000 

81.04570000000 7.95159000000 

81.04580000000 7.95127000000 

81.04590000000 7.95120000000 

81.04590000000 7.95112000000 

81.04590000000 7.95094000000 

81.04590000000 7.95081000000 

81.04600000000 7.95072000000 

81.04610000000 7.95071000000 

81.04620000000 7.95076000000 

81.04630000000 7.95068000000 

81.04630000000 7.95049000000 

81.04630000000 7.95034000000 

81.04630000000 7.95020000000 

81.04650000000 7.94996000000 

81.04660000000 7.94988000000 

81.04670000000 7.94982000000 

81.04660000000 7.94972000000 

81.04660000000 7.94964000000 

81.04660000000 7.94952000000 

81.04670000000 7.94957000000 

81.04680000000 7.94961000000 

81.04700000000 7.94961000000 

81.04710000000 7.94961000000 

81.04720000000 7.94960000000 

81.04740000000 7.94962000000 

81.04750000000 7.94938000000 

81.04750000000 7.94928000000 

81.04750000000 7.94916000000 

81.04760000000 7.94906000000 

81.04760000000 7.94886000000 

81.04760000000 7.94870000000 

81.04770000000 7.94859000000 

81.04780000000 7.94854000000 

81.04800000000 7.94848000000 

81.04810000000 7.94826000000 

81.04810000000 7.94813000000 

81.04810000000 7.94801000000 

81.04840000000 7.94800000000 

81.04850000000 7.94784000000 

81.04860000000 7.94772000000 

81.04890000000 7.94761000000 

81.04930000000 7.94735000000 

81.04970000000 7.94701000000 

81.05010000000 7.94654000000 

81.05050000000 7.94624000000 



81.05070000000 7.94600000000 

81.05080000000 7.94586000000 

81.05090000000 7.94577000000 

81.05090000000 7.94563000000 

81.05100000000 7.94545000000 

81.05110000000 7.94540000000 

81.05110000000 7.94516000000 

81.05110000000 7.94509000000 

81.05120000000 7.94507000000 

81.05130000000 7.94496000000 

81.05140000000 7.94489000000 

81.05150000000 7.94463000000 

81.05160000000 7.94448000000 

81.05160000000 7.94435000000 

81.05170000000 7.94427000000 

81.05160000000 7.94405000000 

81.05150000000 7.94395000000 

81.05150000000 7.94389000000 

81.05160000000 7.94373000000 

81.05170000000 7.94369000000 

81.05180000000 7.94350000000 

81.05190000000 7.94335000000 

81.05190000000 7.94328000000 

81.05200000000 7.94319000000 

81.05210000000 7.94305000000 

81.05220000000 7.94284000000 

81.05240000000 7.94280000000 

81.05250000000 7.94277000000 

81.05260000000 7.94271000000 

81.05270000000 7.94268000000 

81.05280000000 7.94250000000 

81.05280000000 7.94235000000 

81.05290000000 7.94219000000 

81.05300000000 7.94210000000 

81.05310000000 7.94202000000 

81.05330000000 7.94204000000 

81.05350000000 7.94203000000 

81.05360000000 7.94201000000 

81.05360000000 7.94205000000 

81.05370000000 7.94206000000 

81.05370000000 7.94197000000 

81.05400000000 7.94200000000 

81.05400000000 7.94198000000 

81.05410000000 7.94185000000 

81.05430000000 7.94169000000 

81.05440000000 7.94163000000 

81.05440000000 7.94146000000 

81.05440000000 7.94134000000 

81.05450000000 7.94136000000 

81.05470000000 7.94133000000 

81.05480000000 7.94131000000 

81.05490000000 7.94122000000 



81.05490000000 7.94108000000 

81.05490000000 7.94096000000 

81.05490000000 7.94082000000 

81.05500000000 7.94076000000 

81.05510000000 7.94059000000 

81.05500000000 7.94050000000 

81.05490000000 7.94052000000 

81.05470000000 7.94054000000 

81.05450000000 7.94060000000 

81.05440000000 7.94070000000 

81.05440000000 7.94087000000 

81.05420000000 7.94095000000 

81.05400000000 7.94095000000 

81.05380000000 7.94088000000 

81.05350000000 7.94097000000 

81.05330000000 7.94103000000 

81.05310000000 7.94096000000 

81.05300000000 7.94093000000 

81.05280000000 7.94102000000 

81.05270000000 7.94102000000 

81.05250000000 7.94094000000 

81.05240000000 7.94095000000 

81.05230000000 7.94103000000 

81.05230000000 7.94117000000 

81.05230000000 7.94138000000 

81.05230000000 7.94154000000 

81.05230000000 7.94168000000 

81.05220000000 7.94185000000 

81.05210000000 7.94194000000 

81.05200000000 7.94216000000 

81.05180000000 7.94219000000 

81.05170000000 7.94216000000 

81.05150000000 7.94217000000 

81.05140000000 7.94219000000 

81.05120000000 7.94224000000 

81.05120000000 7.94243000000 

81.05110000000 7.94254000000 

81.05100000000 7.94254000000 

81.05090000000 7.94240000000 

81.05080000000 7.94222000000 

81.05070000000 7.94227000000 

81.05070000000 7.94248000000 

81.05060000000 7.94265000000 

81.05040000000 7.94271000000 

81.05010000000 7.94271000000 

81.04980000000 7.94273000000 

81.04940000000 7.94290000000 

81.04930000000 7.94291000000 

81.04910000000 7.94282000000 

81.04900000000 7.94283000000 

81.04880000000 7.94303000000 

81.04860000000 7.94324000000 



81.04850000000 7.94321000000 

81.04820000000 7.94329000000 

81.04790000000 7.94335000000 

81.04760000000 7.94337000000 

81.04740000000 7.94337000000 

81.04710000000 7.94333000000 

81.04680000000 7.94319000000 

81.04640000000 7.94316000000 

81.04630000000 7.94335000000 

81.04620000000 7.94356000000 

81.04600000000 7.94347000000 

81.04580000000 7.94314000000 

81.04560000000 7.94286000000 

81.04540000000 7.94278000000 

81.04490000000 7.94282000000 

81.04450000000 7.94278000000 

81.04420000000 7.94286000000 

81.04410000000 7.94289000000 

81.04390000000 7.94292000000 

81.04400000000 7.94281000000 

81.04410000000 7.94260000000 

81.04430000000 7.94219000000 

81.04440000000 7.94211000000 

81.04470000000 7.94195000000 

81.04500000000 7.94186000000 

81.04520000000 7.94175000000 

81.04540000000 7.94162000000 

81.04560000000 7.94147000000 

81.04570000000 7.94134000000 

81.04580000000 7.94127000000 

81.04580000000 7.94109000000 

81.04590000000 7.94091000000 

81.04600000000 7.94077000000 

81.04600000000 7.94061000000 

81.04600000000 7.94040000000 

81.04600000000 7.94029000000 

81.04600000000 7.94021000000 

81.04610000000 7.94008000000 

81.04620000000 7.94003000000 

81.04640000000 7.93990000000 

81.04660000000 7.93996000000 

81.04680000000 7.93987000000 

81.04690000000 7.93971000000 

81.04710000000 7.93967000000 

81.04720000000 7.93965000000 

81.04740000000 7.93964000000 

81.04760000000 7.93963000000 

81.04800000000 7.93959000000 

81.04810000000 7.93956000000 

81.04820000000 7.93952000000 

81.04850000000 7.93941000000 

81.04860000000 7.93932000000 



81.04870000000 7.93910000000 

81.04870000000 7.93899000000 

81.04870000000 7.93899000000 

81.04890000000 7.93902000000 

81.04890000000 7.93902000000 

81.04900000000 7.93899000000 

81.04900000000 7.93895000000 

81.04900000000 7.93866000000 

81.04900000000 7.93858000000 

81.04900000000 7.93852000000 

81.04910000000 7.93837000000 

81.04910000000 7.93830000000 

81.04920000000 7.93821000000 

81.04940000000 7.93811000000 

81.04960000000 7.93799000000 

81.04960000000 7.93732000000 

81.04950000000 7.93697000000 

81.04950000000 7.93689000000 

81.04960000000 7.93681000000 

81.04980000000 7.93671000000 

81.04990000000 7.93663000000 

81.05000000000 7.93652000000 

81.05010000000 7.93621000000 

81.05010000000 7.93613000000 

81.05010000000 7.93595000000 

81.05010000000 7.93567000000 

81.05020000000 7.93518000000 

81.05020000000 7.93506000000 

81.05020000000 7.93486000000 

81.05030000000 7.93485000000 

81.05050000000 7.93483000000 

81.05060000000 7.93482000000 

81.05080000000 7.93482000000 

81.05090000000 7.93483000000 

81.05130000000 7.93472000000 

81.05140000000 7.93467000000 

81.05160000000 7.93460000000 

81.05160000000 7.93453000000 

81.05170000000 7.93445000000 

81.05180000000 7.93426000000 

81.05180000000 7.93419000000 

81.05180000000 7.93404000000 

81.05180000000 7.93386000000 

81.05180000000 7.93367000000 

81.05180000000 7.93350000000 

81.05180000000 7.93334000000 

81.05170000000 7.93313000000 

81.05160000000 7.93301000000 

81.05150000000 7.93306000000 

81.05150000000 7.93301000000 

81.05130000000 7.93285000000 

81.05100000000 7.93269000000 



81.05080000000 7.93256000000 

81.05050000000 7.93240000000 

81.05010000000 7.93222000000 

81.05000000000 7.93216000000 

81.04990000000 7.93203000000 

81.04980000000 7.93192000000 

81.04970000000 7.93177000000 

81.04960000000 7.93167000000 

81.04950000000 7.93147000000 

81.04950000000 7.93136000000 

81.04940000000 7.93102000000 

81.04940000000 7.93084000000 

81.04960000000 7.93083000000 

81.04970000000 7.93084000000 

81.04980000000 7.93085000000 

81.04980000000 7.93091000000 

81.04980000000 7.93098000000 

81.04990000000 7.93100000000 

81.05000000000 7.93100000000 

81.05020000000 7.93099000000 

81.05030000000 7.93094000000 

81.05060000000 7.93093000000 

81.05130000000 7.93091000000 

81.05240000000 7.93086000000 

81.05310000000 7.93083000000 

81.05330000000 7.93082000000 

81.05400000000 7.93079000000 

81.05400000000 7.93074000000 

81.05400000000 7.93063000000 

81.05410000000 7.93058000000 

81.05420000000 7.93083000000 

81.05430000000 7.93080000000 

81.05440000000 7.93075000000 

81.05450000000 7.93067000000 

81.05460000000 7.93064000000 

81.05470000000 7.93063000000 

81.05480000000 7.93054000000 

81.05500000000 7.93045000000 

81.05510000000 7.93039000000 

81.05510000000 7.93037000000 

81.05520000000 7.93036000000 

81.05530000000 7.93028000000 

81.05530000000 7.93021000000 

81.05540000000 7.93013000000 

81.05550000000 7.93014000000 

81.05550000000 7.93018000000 

81.05550000000 7.93032000000 

81.05560000000 7.93041000000 

81.05560000000 7.93050000000 

81.05560000000 7.93061000000 

81.05570000000 7.93067000000 

81.05570000000 7.93068000000 



81.05580000000 7.93070000000 

81.05600000000 7.93074000000 

81.05620000000 7.93080000000 

81.05640000000 7.93089000000 

81.05640000000 7.93088000000 

81.05650000000 7.93082000000 

81.05660000000 7.93074000000 

81.05660000000 7.93062000000 

81.05670000000 7.93052000000 

81.05680000000 7.93047000000 

81.05690000000 7.93046000000 

81.05690000000 7.93051000000 

81.05700000000 7.93056000000 

81.05700000000 7.93060000000 

81.05710000000 7.93063000000 

81.05720000000 7.93064000000 

81.05720000000 7.93062000000 

81.05730000000 7.93057000000 

81.05730000000 7.93054000000 

81.05740000000 7.93054000000 

81.05750000000 7.93055000000 

81.05760000000 7.93059000000 

81.05760000000 7.93061000000 

81.05770000000 7.93062000000 

81.05770000000 7.93059000000 

81.05780000000 7.93053000000 

81.05790000000 7.93047000000 

81.05790000000 7.93042000000 

81.05800000000 7.93036000000 

81.05810000000 7.93034000000 

81.05820000000 7.93032000000 

81.05830000000 7.93029000000 

81.05840000000 7.93027000000 

81.05850000000 7.93023000000 

81.05860000000 7.93018000000 

81.05860000000 7.93009000000 

81.05860000000 7.93005000000 

81.05880000000 7.92998000000 

81.05890000000 7.92992000000 

81.05950000000 7.92971000000 

81.05980000000 7.92962000000 

81.05990000000 7.92960000000 

81.05990000000 7.92957000000 

81.05990000000 7.92950000000 

81.06000000000 7.92946000000 

81.06010000000 7.92938000000 

81.06040000000 7.92933000000 

81.06090000000 7.92917000000 

81.06100000000 7.92912000000 

81.06150000000 7.92882000000 

81.06200000000 7.92828000000 

81.06250000000 7.92792000000 



81.06320000000 7.92759000000 

81.06420000000 7.92836000000 

81.06870000000 7.93039000000 

81.07480000000 7.93304000000 

81.07780000000 7.93623000000 

81.08040000000 7.93746000000 

81.08440000000 7.93626000000 

81.08630000000 7.93428000000 

81.08540000000 7.93342000000 

81.08410000000 7.93318000000 

81.08260000000 7.93306000000 

81.08220000000 7.93330000000 

81.08020000000 7.93420000000 

81.07950000000 7.93408000000 

81.07940000000 7.93300000000 

81.08090000000 7.93174000000 

81.08120000000 7.93013000000 

81.08170000000 7.92893000000 

81.08080000000 7.92702000000 

81.08210000000 7.92092000000 

81.08220000000 7.91751000000 

81.08180000000 7.91655000000 

81.08030000000 7.91661000000 

81.07800000000 7.91607000000 

81.07660000000 7.91491000000 

81.07660000000 7.91271000000 

81.07660000000 7.90944000000 

81.07730000000 7.90846000000 

81.07330000000 7.90678000000 

81.06950000000 7.90522000000 

81.06930000000 7.90510000000 

81.06800000000 7.90480000000 

81.06620000000 7.90240000000 

81.06380000000 7.90121000000 

81.06020000000 7.90133000000 

81.05820000000 7.90211000000 

81.05700000000 7.90178000000 

81.05590000000 7.90257000000 

81.05320000000 7.90250000000 

81.05130000000 7.90036000000 

81.05050000000 7.89887000000 

81.05020000000 7.89626000000 

81.04730000000 7.89522000000 

81.04510000000 7.89531000000 

81.04340000000 7.89512000000 

81.04090000000 7.89536000000 

81.03520000000 7.89551000000 

81.03390000000 7.89058000000 

81.03260000000 7.88634000000 

81.03150000000 7.88591000000 

81.03010000000 7.88242000000 

81.02270000000 7.88434000000 



81.02020000000 7.88305000000 

81.01930000000 7.87934000000 

81.01490000000 7.87973000000 

81.01220000000 7.87986000000 

81.00990000000 7.87986000000 

81.00890000000 7.88030000000 

81.00800000000 7.88009000000 

81.00570000000 7.87842000000 

81.00570000000 7.87850000000 

81.00560000000 7.87855000000 

81.00560000000 7.87866000000 

81.00550000000 7.87870000000 

81.00550000000 7.87881000000 

81.00540000000 7.87897000000 

81.00530000000 7.87904000000 

81.00520000000 7.87919000000 

81.00500000000 7.87938000000 

81.00490000000 7.87962000000 

81.00470000000 7.87985000000 

81.00470000000 7.88001000000 

81.00470000000 7.88024000000 

81.00470000000 7.88064000000 

81.00470000000 7.88097000000 

81.00470000000 7.88127000000 

81.00470000000 7.88145000000 

81.00480000000 7.88159000000 

81.00480000000 7.88168000000 

81.00470000000 7.88179000000 

81.00460000000 7.88195000000 

81.00450000000 7.88219000000 

81.00450000000 7.88243000000 

81.00440000000 7.88262000000 

81.00440000000 7.88275000000 

81.00410000000 7.88283000000 

81.00390000000 7.88298000000 

81.00370000000 7.88308000000 

81.00350000000 7.88328000000 

81.00350000000 7.88311000000 

81.00330000000 7.88275000000 

81.00320000000 7.88260000000 

81.00290000000 7.88251000000 

81.00250000000 7.88232000000 

81.00200000000 7.88226000000 

81.00170000000 7.88221000000 

81.00140000000 7.88347000000 

81.00030000000 7.88370000000 

80.99990000000 7.88482000000 

80.99910000000 7.88598000000 

80.99860000000 7.88663000000 

80.99850000000 7.88835000000 

80.99780000000 7.88963000000 

80.99760000000 7.89191000000 



80.99680000000 7.89279000000 

80.99700000000 7.89329000000 

80.99770000000 7.89375000000 

80.99800000000 7.89488000000 

80.99830000000 7.89494000000 

80.99920000000 7.89622000000 

80.99950000000 7.89734000000 

80.99950000000 7.89835000000 

80.99980000000 7.89871000000 

81.00020000000 7.89891000000 

81.00080000000 7.90034000000 

81.00080000000 7.90064000000 

81.00020000000 7.90299000000 

81.00040000000 7.90333000000 

81.00110000000 7.90321000000 

81.00140000000 7.90336000000 

81.00160000000 7.90545000000 

80.99950000000 7.90538000000 

80.99910000000 7.90653000000 

80.99930000000 7.90704000000 

80.99840000000 7.90820000000 

80.99830000000 7.90876000000 

80.99850000000 7.91025000000 

80.99860000000 7.91031000000 

80.99990000000 7.90958000000 

81.00130000000 7.90925000000 

81.00210000000 7.90928000000 

81.00220000000 7.90864000000 

81.00470000000 7.90322000000 

81.00540000000 7.90284000000 

81.00580000000 7.90144000000 

81.00560000000 7.90019000000 

81.00700000000 7.89893000000 

81.00740000000 7.89727000000 

81.00740000000 7.89652000000 

81.00750000000 7.89634000000 

81.00830000000 7.89610000000 

81.00960000000 7.89813000000 

81.00960000000 7.89841000000 

81.00930000000 7.89895000000 

81.00860000000 7.89970000000 

81.00850000000 7.90035000000 

81.00960000000 7.90139000000 

81.00960000000 7.90207000000 

81.00770000000 7.90531000000 

81.00810000000 7.90579000000 

81.00960000000 7.90550000000 

81.01090000000 7.90545000000 

81.01120000000 7.90441000000 

81.01260000000 7.90368000000 

81.01280000000 7.90286000000 

81.01370000000 7.90289000000 



81.01410000000 7.90355000000 

81.01380000000 7.90587000000 

81.01130000000 7.90743000000 

81.01070000000 7.90870000000 

81.01140000000 7.90999000000 

81.01100000000 7.91066000000 

81.01020000000 7.91070000000 

81.00960000000 7.91103000000 

81.00860000000 7.91167000000 

81.00870000000 7.91222000000 

81.00970000000 7.91300000000 

81.01090000000 7.91299000000 

81.01210000000 7.91344000000 

81.01330000000 7.91634000000 

81.01370000000 7.91647000000 

81.01390000000 7.91668000000 

81.01350000000 7.91835000000 

81.01400000000 7.91892000000 

81.01480000000 7.91910000000 

81.01590000000 7.92019000000 

81.01510000000 7.92344000000 

81.01410000000 7.92476000000 

81.01360000000 7.92488000000 

81.01310000000 7.92455000000 

81.01240000000 7.92235000000 

81.00930000000 7.91922000000 

81.00870000000 7.91891000000 

81.00750000000 7.91901000000 

81.00670000000 7.92000000000 

81.00640000000 7.92034000000 

81.00400000000 7.92192000000 

81.00250000000 7.92143000000 

81.00160000000 7.91944000000 

80.99840000000 7.91937000000 

80.99820000000 7.91947000000 

80.99670000000 7.91942000000 

80.99660000000 7.92538000000 

80.99690000000 7.92686000000 

81.00220000000 7.93049000000 

81.00170000000 7.93163000000 

81.00120000000 7.93422000000 

81.00090000000 7.93466000000 

81.00090000000 7.93690000000 

81.00080000000 7.93704000000 

81.00350000000 7.93669000000 

81.00480000000 7.93683000000 

81.00530000000 7.93709000000 

81.00550000000 7.93838000000 

81.00700000000 7.93836000000 

81.00690000000 7.93887000000 

81.00790000000 7.93873000000 

81.00830000000 7.93982000000 



81.00790000000 7.94008000000 

81.00830000000 7.94098000000 

81.00880000000 7.94047000000 

81.00980000000 7.94051000000 

81.00980000000 7.94063000000 

81.01150000000 7.94061000000 

81.01260000000 7.94077000000 

81.01300000000 7.94093000000 

81.01310000000 7.94069000000 

81.01410000000 7.94042000000 

81.01420000000 7.94057000000 

81.01490000000 7.94033000000 

81.01530000000 7.94061000000 

81.01580000000 7.93976000000 

81.01560000000 7.93958000000 

81.01540000000 7.93963000000 

81.01530000000 7.93949000000 

81.01600000000 7.93906000000 

81.01690000000 7.93912000000 

81.01750000000 7.93856000000 

81.01760000000 7.93891000000 

81.01840000000 7.93843000000 

81.01870000000 7.93849000000 

81.01880000000 7.93885000000 

81.01930000000 7.93982000000 

81.01890000000 7.94055000000 

81.01880000000 7.94183000000 

81.01860000000 7.94247000000 

81.01840000000 7.94299000000 

81.01760000000 7.94307000000 

81.01760000000 7.94360000000 

81.01710000000 7.94375000000 

81.01530000000 7.94677000000 

81.01480000000 7.94687000000 

81.01410000000 7.94729000000 

81.01160000000 7.94733000000 

81.01110000000 7.94775000000 

81.01160000000 7.94794000000 

81.01220000000 7.94887000000 

81.01280000000 7.95050000000 

81.01280000000 7.95140000000 

81.01220000000 7.95215000000 

81.01060000000 7.95236000000 

81.00920000000 7.95390000000 

81.00920000000 7.95457000000 

81.00980000000 7.95520000000 

81.01030000000 7.95686000000 

81.01060000000 7.95700000000 

81.01010000000 7.95734000000 

81.00970000000 7.95806000000 

81.00640000000 7.95821000000 

81.00600000000 7.95821000000 



81.00570000000 7.95861000000 

81.00610000000 7.96460000000 

81.00630000000 7.96841000000 

81.00690000000 7.96843000000 

81.00730000000 7.97558000000 

81.00750000000 7.97948000000 

81.00760000000 7.97953000000 

81.00740000000 7.98091000000 

81.00710000000 7.98084000000 

81.00690000000 7.98118000000 

81.00750000000 7.98128000000 

81.00760000000 7.98192000000 

81.00790000000 7.98191000000 

81.00790000000 7.98142000000 

81.00930000000 7.98118000000 

81.01240000000 7.98000000000 

81.01260000000 7.98019000000 

81.01260000000 7.98019000000 

81.01290000000 7.98075000000 

81.01270000000 7.98086000000 

81.01250000000 7.98198000000 

81.01200000000 7.98260000000 

81.01180000000 7.98374000000 

81.01160000000 7.98525000000 

81.01060000000 7.98544000000 

81.01010000000 7.98664000000 

81.01120000000 7.98793000000 

81.01120000000 7.98851000000 

81.01070000000 7.98889000000 

81.00980000000 7.99063000000 

81.00950000000 7.99102000000 

81.00930000000 7.99106000000 

81.00940000000 7.99295000000 

81.00930000000 7.99324000000 

81.00950000000 7.99380000000 

81.00950000000 7.99381000000 

81.00950000000 7.99380000000 

81.00960000000 7.99377000000 

81.00980000000 7.99362000000 

81.00990000000 7.99353000000 

81.01030000000 7.99328000000 

81.01050000000 7.99307000000 

81.01080000000 7.99305000000 

81.01110000000 7.99314000000 

81.01140000000 7.99310000000 

81.01170000000 7.99298000000 

81.01210000000 7.99283000000 

81.01250000000 7.99280000000 

81.01250000000 7.99280000000 

81.01280000000 7.99283000000 

81.01290000000 7.99284000000 

81.01320000000 7.99288000000 



81.01350000000 7.99267000000 

81.01380000000 7.99264000000 

81.01400000000 7.99270000000 

81.01440000000 7.99261000000 

81.01470000000 7.99241000000 

81.01500000000 7.99221000000 

81.01540000000 7.99218000000 

81.01570000000 7.99220000000 

81.01570000000 7.99220000000 

81.01600000000 7.99224000000 

81.01610000000 7.99218000000 

81.01630000000 7.99202000000 

81.01660000000 7.99202000000 

81.01680000000 7.99203000000 

81.01690000000 7.99193000000 

81.01700000000 7.99170000000 

81.01720000000 7.99159000000 

81.01740000000 7.99146000000 

81.01770000000 7.99152000000 

81.01800000000 7.99159000000 

81.01800000000 7.99159000000 

81.01830000000 7.99154000000 

81.01840000000 7.99144000000 

81.01840000000 7.99120000000 

81.01850000000 7.99106000000 

81.01880000000 7.99101000000 

81.01900000000 7.99089000000 

81.01890000000 7.99065000000 

81.01900000000 7.99040000000 

81.01910000000 7.99019000000 

81.01930000000 7.98994000000 

81.01940000000 7.98965000000 

81.01960000000 7.98964000000 

81.01960000000 7.98964000000 

81.01970000000 7.98976000000 

81.01990000000 7.98995000000 

81.02010000000 7.98977000000 

81.02020000000 7.98959000000 

81.02050000000 7.98954000000 

81.02050000000 7.98955000000 

81.02080000000 7.98960000000 

81.02090000000 7.98968000000 

81.02110000000 7.98982000000 

81.02130000000 7.98993000000 

81.02140000000 7.98993000000 

81.02160000000 7.98992000000 

81.02180000000 7.99009000000 

81.02200000000 7.99026000000 

81.02210000000 7.99045000000 

81.02210000000 7.99056000000 

81.02220000000 7.99075000000 

81.02230000000 7.99076000000 



81.02250000000 7.99085000000 

81.02280000000 7.99095000000 

81.02310000000 7.99108000000 

81.02320000000 7.99115000000 

81.02340000000 7.99106000000 

81.02360000000 7.99104000000 

81.02380000000 7.99104000000 

81.02400000000 7.99111000000 

81.02420000000 7.99118000000 

81.02440000000 7.99130000000 

81.02460000000 7.99140000000 

81.02490000000 7.99143000000 

81.02500000000 7.99148000000 

81.02530000000 7.99164000000 

81.02540000000 7.99179000000 

81.02550000000 7.99201000000 

81.02560000000 7.99216000000 

81.02570000000 7.99217000000 

81.02590000000 7.99210000000 

81.02610000000 7.99213000000 

81.02610000000 7.99213000000 

81.02630000000 7.99222000000 

81.02630000000 7.99242000000 

81.02650000000 7.99265000000 

81.02670000000 7.99279000000 

81.02690000000 7.99298000000 

81.02710000000 7.99310000000 

81.02730000000 7.99325000000 

81.02750000000 7.99317000000 

81.02760000000 7.99318000000 

81.02760000000 7.99318000000 

81.02790000000 7.99321000000 

81.02790000000 7.99321000000 

81.02800000000 7.99330000000 

81.02810000000 7.99341000000 

81.02810000000 7.99354000000 

81.02820000000 7.99375000000 

81.02830000000 7.99386000000 

81.02850000000 7.99391000000 

81.02870000000 7.99377000000 

81.02880000000 7.99379000000 

81.02910000000 7.99385000000 

81.02920000000 7.99406000000 

81.02930000000 7.99428000000 

81.02920000000 7.99448000000 

81.02920000000 7.99468000000 

81.02910000000 7.99492000000 

81.02900000000 7.99508000000 

81.02910000000 7.99525000000 

81.02940000000 7.99545000000 

81.02960000000 7.99561000000 

81.02980000000 7.99569000000 



81.03000000000 7.99570000000 

81.03020000000 7.99580000000 

81.03030000000 7.99596000000 

81.03040000000 7.99614000000 

81.03050000000 7.99647000000 

81.03050000000 7.99666000000 

81.03060000000 7.99678000000 

81.03090000000 7.99680000000 

81.03100000000 7.99679000000 

81.03110000000 7.99688000000 

81.03120000000 7.99693000000 

81.03130000000 7.93885000000 

81.02920000000 7.93667000000 

81.02900000000 7.93606000000 

81.02840000000 7.93634000000 

81.02740000000 7.93605000000 

81.02740000000 7.93555000000 

81.02550000000 7.93593000000 

81.02530000000 7.93528000000 

81.02560000000 7.93409000000 

81.03260000000 7.92429000000 

81.03900000000 7.91806000000 

81.05320000000 7.90490000000 

81.05350000000 7.90540000000 

81.05580000000 7.90761000000 

81.05780000000 7.90566000000 

81.06080000000 7.90458000000 

81.06500000000 7.90518000000 

81.06610000000 7.90534000000 

81.06900000000 7.90612000000 

81.06860000000 7.90720000000 

81.06860000000 7.90873000000 

81.07010000000 7.91071000000 

81.06710000000 7.91180000000 

81.06400000000 7.91173000000 

81.06160000000 7.91340000000 

81.05540000000 7.91473000000 

81.05510000000 7.91411000000 

81.05360000000 7.91566000000 

81.05200000000 7.91815000000 

81.05120000000 7.91666000000 

81.04980000000 7.91691000000 

81.04790000000 7.91653000000 

81.04700000000 7.91589000000 

81.04300000000 7.92001000000 

81.04300000000 7.92009000000 

81.04470000000 7.93050000000 

81.04180000000 7.93790000000 

81.04000000000 7.94172000000 

81.03710000000 7.94107000000 

81.03130000000 7.93885000000 

81.00420000000 8.00060000000 



81.00470000000 8.00049000000 

81.00490000000 8.00049000000 

81.00510000000 8.00056000000 

81.00520000000 8.00048000000 

81.00530000000 8.00032000000 

81.00540000000 8.00015000000 

81.00560000000 8.00016000000 

81.00570000000 8.00009000000 

81.00580000000 7.99996000000 

81.00580000000 7.99993000000 

81.00600000000 7.99978000000 

81.00610000000 7.99955000000 

81.00610000000 7.99951000000 

81.00620000000 7.99927000000 

81.00650000000 7.99885000000 

81.00670000000 7.99851000000 

81.00690000000 7.99814000000 

81.00710000000 7.99793000000 

81.00730000000 7.99754000000 

81.00740000000 7.99726000000 

81.00740000000 7.99705000000 

81.00740000000 7.99682000000 

81.00760000000 7.99678000000 

81.00760000000 7.99678000000 

81.00790000000 7.99678000000 

81.00790000000 7.99679000000 

81.00790000000 7.99679000000 

81.00820000000 7.99678000000 

81.00820000000 7.99677000000 

81.00840000000 7.99658000000 

81.00860000000 7.99642000000 

81.00890000000 7.99619000000 

81.00900000000 7.99596000000 

81.00910000000 7.99552000000 

81.00890000000 7.99529000000 

81.00860000000 7.99517000000 

81.00840000000 7.99506000000 

81.00830000000 7.99491000000 

81.00840000000 7.99472000000 

81.00840000000 7.99467000000 

81.00800000000 7.99485000000 

81.00790000000 7.99574000000 

81.00670000000 7.99654000000 

81.00550000000 7.99598000000 

81.00360000000 7.99535000000 

81.00270000000 7.99720000000 

81.00220000000 7.99697000000 

81.00180000000 7.99685000000 

81.00130000000 7.99720000000 

81.00020000000 7.99631000000 

80.99940000000 7.99437000000 

80.99950000000 7.99319000000 



80.99920000000 7.99182000000 

80.99870000000 7.99037000000 

80.99730000000 7.98812000000 

80.99490000000 7.98925000000 

80.99500000000 7.98983000000 

80.99480000000 7.99000000000 

80.99480000000 7.99011000000 

80.99490000000 7.99023000000 

80.99500000000 7.99035000000 

80.99500000000 7.99047000000 

80.99490000000 7.99057000000 

80.99490000000 7.99072000000 

80.99490000000 7.99082000000 

80.99480000000 7.99096000000 

80.99490000000 7.99143000000 

80.99500000000 7.99180000000 

80.99500000000 7.99199000000 

80.99510000000 7.99211000000 

80.99520000000 7.99216000000 

80.99520000000 7.99221000000 

80.99520000000 7.99231000000 

80.99520000000 7.99243000000 

80.99520000000 7.99258000000 

80.99510000000 7.99331000000 

80.99490000000 7.99353000000 

80.99470000000 7.99375000000 

80.99440000000 7.99431000000 

80.99440000000 7.99465000000 

80.99440000000 7.99508000000 

80.99420000000 7.99513000000 

80.99410000000 7.99526000000 

80.99400000000 7.99544000000 

80.99420000000 7.99555000000 

80.99430000000 7.99564000000 

80.99460000000 7.99603000000 

80.99470000000 7.99620000000 

80.99480000000 7.99639000000 

80.99490000000 7.99657000000 

80.99500000000 7.99671000000 

80.99510000000 7.99684000000 

80.99530000000 7.99720000000 

80.99550000000 7.99735000000 

80.99570000000 7.99742000000 

80.99600000000 7.99745000000 

80.99620000000 7.99740000000 

80.99630000000 7.99742000000 

80.99640000000 7.99756000000 

80.99650000000 7.99775000000 

80.99650000000 7.99790000000 

80.99670000000 7.99794000000 

80.99680000000 7.99796000000 

80.99710000000 7.99796000000 



80.99730000000 7.99794000000 

80.99750000000 7.99794000000 

80.99770000000 7.99802000000 

80.99770000000 7.99814000000 

80.99770000000 7.99834000000 

80.99760000000 7.99840000000 

80.99740000000 7.99845000000 

80.99720000000 7.99850000000 

80.99710000000 7.99874000000 

80.99710000000 7.99896000000 

80.99720000000 7.99923000000 

80.99730000000 7.99934000000 

80.99760000000 7.99956000000 

80.99760000000 7.99966000000 

80.99760000000 7.99985000000 

80.99750000000 8.00003000000 

80.99790000000 8.00043000000 

80.99800000000 8.00056000000 

80.99820000000 8.00069000000 

80.99840000000 8.00069000000 

80.99840000000 8.00060000000 

80.99830000000 8.00044000000 

80.99830000000 8.00029000000 

80.99830000000 8.00016000000 

80.99840000000 8.00013000000 

80.99860000000 8.00014000000 

80.99890000000 8.00017000000 

80.99930000000 8.00021000000 

80.99960000000 8.00034000000 

80.99960000000 8.00042000000 

80.99990000000 8.00045000000 

81.00020000000 8.00049000000 

81.00030000000 8.00053000000 

81.00100000000 8.00047000000 

81.00130000000 8.00048000000 

81.00140000000 8.00058000000 

81.00150000000 8.00064000000 

81.00180000000 8.00065000000 

81.00190000000 8.00054000000 

81.00210000000 8.00053000000 

81.00220000000 8.00062000000 

81.00230000000 8.00067000000 

81.00270000000 8.00056000000 

81.00280000000 8.00049000000 

81.00320000000 8.00054000000 

81.00330000000 8.00059000000 

81.00370000000 8.00070000000 

81.00390000000 8.00063000000 

81.00420000000 8.00060000000 

 

 



ඇමුණුම් අංක 12 

Health zone 

X  Y 

81.00550000000 7.93838000000 

81.00560000000 7.93896000000 

81.00540000000 7.93901000000 

81.00560000000 7.93984000000 

81.00560000000 7.94032000000 

81.00590000000 7.94125000000 

81.00590000000 7.94198000000 

81.00600000000 7.94203000000 

81.00650000000 7.94553000000 

81.00710000000 7.94601000000 

81.00700000000 7.94751000000 

81.01100000000 7.94769000000 

81.01110000000 7.94775000000 

81.01160000000 7.94733000000 

81.01410000000 7.94729000000 

81.01480000000 7.94687000000 

81.01530000000 7.94677000000 

81.01710000000 7.94375000000 

81.01760000000 7.94360000000 

81.01760000000 7.94307000000 

81.01840000000 7.94299000000 

81.01860000000 7.94247000000 

81.01880000000 7.94183000000 

81.01890000000 7.94055000000 

81.01930000000 7.93982000000 

81.01880000000 7.93885000000 

81.01870000000 7.93849000000 

81.01840000000 7.93843000000 

81.01760000000 7.93891000000 

81.01750000000 7.93856000000 

81.01690000000 7.93912000000 

81.01600000000 7.93906000000 

81.01530000000 7.93949000000 

81.01540000000 7.93963000000 

81.01560000000 7.93958000000 

81.01580000000 7.93976000000 

81.01530000000 7.94061000000 

81.01490000000 7.94033000000 

81.01420000000 7.94057000000 

81.01410000000 7.94042000000 

81.01310000000 7.94069000000 

81.01300000000 7.94093000000 

81.01260000000 7.94077000000 

81.01150000000 7.94061000000 

81.00980000000 7.94063000000 

81.00980000000 7.94051000000 

81.00880000000 7.94047000000 

81.00830000000 7.94098000000 



81.00790000000 7.94008000000 

81.00830000000 7.93982000000 

81.00790000000 7.93873000000 

81.00690000000 7.93887000000 

81.00700000000 7.93836000000 

81.00550000000 7.93838000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම් අංක 13 

Low Intense training institute zone 

X  Y 

81.04700000000 81.04700000000 

81.05580000000 81.05580000000 

81.05350000000 81.05350000000 

81.05320000000 81.05320000000 

81.03900000000 81.03900000000 

81.04240000000 81.04240000000 

81.04700000000 81.04700000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම් අංක 14 

Mix development zone 1 

X  Y 

81.04300000000 7.92001000000 

81.04240000000 7.92067000000 

81.04240000000 7.92067000000 

81.03500000000 7.92773000000 

81.02920000000 7.93667000000 

81.03130000000 7.93885000000 

81.03710000000 7.94107000000 

81.04000000000 7.94172000000 

81.04180000000 7.93790000000 

81.04470000000 7.93050000000 

81.04300000000 7.92009000000 

81.04300000000 7.92001000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම් අංක 15 

Mix development zone 2 

X  Y 

81.06610000000 7.90534000000 

81.06080000000 7.90458000000 

81.05780000000 7.90569000000 

81.05580000000 7.90761000000 

81.04700000000 7.91589000000 

81.04790000000 7.91653000000 

81.04980000000 7.91691000000 

81.05120000000 7.91666000000 

81.05200000000 7.91815000000 

81.05360000000 7.91566000000 

81.05510000000 7.91411000000 

81.05540000000 7.91473000000 

81.06160000000 7.91340000000 

81.06400000000 7.91173000000 

81.06710000000 7.91180000000 

81.07010000000 7.91071000000 

81.06860000000 7.90873000000 

81.06860000000 7.90720000000 

81.06900000000 7.90612000000 

81.06610000000 7.90534000000 

 

 

 



ඇමුණුම් අංක 16 

low Intense archaeological 

X  Y 

81.01260000000 7.98019000000 

81.01240000000 7.98000000000 

81.00930000000 7.98118000000 

81.00790000000 7.98142000000 

81.00790000000 7.98191000000 

81.00760000000 7.98192000000 

81.00750000000 7.98128000000 

81.00690000000 7.98118000000 

81.00710000000 7.98084000000 

81.00740000000 7.98091000000 

81.00760000000 7.97953000000 

81.00750000000 7.97948000000 

81.00730000000 7.97558000000 

81.00690000000 7.96843000000 

81.00630000000 7.96841000000 

81.00610000000 7.96460000000 

81.00570000000 7.95861000000 

81.00600000000 7.95821000000 

81.00640000000 7.95821000000 

81.00970000000 7.95806000000 

81.01010000000 7.95734000000 

81.01060000000 7.95700000000 

81.01030000000 7.95686000000 

81.00980000000 7.95520000000 

81.00920000000 7.95457000000 

81.00920000000 7.95390000000 

81.01060000000 7.95236000000 

81.01220000000 7.95215000000 

81.01280000000 7.95140000000 

81.01280000000 7.95050000000 

81.01220000000 7.94887000000 

81.01160000000 7.94794000000 

81.01100000000 7.94769000000 

81.00700000000 7.94751000000 

81.00710000000 7.94601000000 

81.00650000000 7.94553000000 

81.00600000000 7.94203000000 

81.00590000000 7.94198000000 

81.00590000000 7.94125000000 

81.00560000000 7.94032000000 

81.00560000000 7.93984000000 

81.00540000000 7.93901000000 

81.00560000000 7.93896000000 

81.00530000000 7.93709000000 

81.00480000000 7.93683000000 

81.00350000000 7.93669000000 

81.00080000000 7.93704000000 

81.00070000000 7.93726000000 



80.99680000000 7.93832000000 

80.99730000000 7.93908000000 

80.99770000000 7.94026000000 

80.99810000000 7.94138000000 

80.99810000000 7.94142000000 

80.99800000000 7.94169000000 

80.99740000000 7.94167000000 

80.99740000000 7.94193000000 

80.99720000000 7.94205000000 

80.99730000000 7.94214000000 

80.99720000000 7.94231000000 

80.99710000000 7.94245000000 

80.99700000000 7.94257000000 

80.99680000000 7.94263000000 

80.99670000000 7.94279000000 

80.99680000000 7.94306000000 

80.99700000000 7.94316000000 

80.99720000000 7.94327000000 

80.99720000000 7.94361000000 

80.99720000000 7.94388000000 

80.99710000000 7.94401000000 

80.99710000000 7.94416000000 

80.99720000000 7.94422000000 

80.99750000000 7.94420000000 

80.99770000000 7.94437000000 

80.99780000000 7.94453000000 

80.99800000000 7.94454000000 

80.99820000000 7.94466000000 

80.99830000000 7.94473000000 

80.99850000000 7.94483000000 

80.99880000000 7.94503000000 

80.99910000000 7.94528000000 

80.99920000000 7.94552000000 

80.99910000000 7.94572000000 

80.99890000000 7.94592000000 

80.99870000000 7.94606000000 

80.99850000000 7.94629000000 

80.99840000000 7.94651000000 

80.99850000000 7.94677000000 

80.99870000000 7.94702000000 

80.99910000000 7.94699000000 

80.99930000000 7.94704000000 

80.99950000000 7.94718000000 

80.99960000000 7.94743000000 

80.99960000000 7.94785000000 

80.99970000000 7.94825000000 

80.99960000000 7.94853000000 

80.99950000000 7.94885000000 

80.99960000000 7.94897000000 

80.99950000000 7.94941000000 

80.99930000000 7.94970000000 

80.99900000000 7.94999000000 



80.99900000000 7.95033000000 

80.99900000000 7.95060000000 

80.99910000000 7.95068000000 

80.99890000000 7.95096000000 

80.99880000000 7.95127000000 

80.99880000000 7.95148000000 

80.99870000000 7.95184000000 

80.99880000000 7.95189000000 

80.99870000000 7.95209000000 

80.99870000000 7.95223000000 

80.99870000000 7.95239000000 

80.99870000000 7.95252000000 

80.99870000000 7.95261000000 

80.99860000000 7.95272000000 

80.99850000000 7.95275000000 

80.99840000000 7.95271000000 

80.99830000000 7.95266000000 

80.99820000000 7.95263000000 

80.99800000000 7.95250000000 

80.99790000000 7.95240000000 

80.99780000000 7.95238000000 

80.99770000000 7.95238000000 

80.99750000000 7.95257000000 

80.99670000000 7.95333000000 

80.99580000000 7.95583000000 

80.99570000000 7.95620000000 

80.99740000000 7.95628000000 

80.99770000000 7.95620000000 

80.99790000000 7.95637000000 

80.99790000000 7.95647000000 

80.99800000000 7.95659000000 

80.99790000000 7.95678000000 

80.99770000000 7.95665000000 

80.99760000000 7.95682000000 

80.99770000000 7.95695000000 

80.99760000000 7.95705000000 

80.99800000000 7.95740000000 

80.99810000000 7.95726000000 

80.99870000000 7.95732000000 

80.99880000000 7.95752000000 

80.99860000000 7.95827000000 

80.99720000000 7.95829000000 

80.99680000000 7.95853000000 

80.99700000000 7.96246000000 

80.99710000000 7.96421000000 

80.99690000000 7.96423000000 

80.99680000000 7.96459000000 

80.99730000000 7.96450000000 

80.99720000000 7.96497000000 

80.99710000000 7.96519000000 

80.99730000000 7.96522000000 

80.99720000000 7.96648000000 



80.99690000000 7.96667000000 

80.99690000000 7.96701000000 

80.99630000000 7.96804000000 

80.99660000000 7.96812000000 

80.99690000000 7.96789000000 

80.99680000000 7.96771000000 

80.99710000000 7.96727000000 

80.99820000000 7.96722000000 

81.00110000000 7.96731000000 

81.00130000000 7.96944000000 

81.00110000000 7.96983000000 

81.00130000000 7.97003000000 

81.00150000000 7.97097000000 

81.00120000000 7.97169000000 

81.00060000000 7.97187000000 

81.00060000000 7.97219000000 

81.00090000000 7.97220000000 

81.00090000000 7.97256000000 

81.00080000000 7.97261000000 

81.00090000000 7.97281000000 

81.00190000000 7.97345000000 

81.00190000000 7.97369000000 

81.00220000000 7.97392000000 

81.00210000000 7.97406000000 

81.00150000000 7.97363000000 

81.00120000000 7.97434000000 

81.00170000000 7.97439000000 

81.00170000000 7.97563000000 

81.00190000000 7.97809000000 

81.00180000000 7.97892000000 

81.00150000000 7.97894000000 

81.00120000000 7.97898000000 

81.00120000000 7.97855000000 

81.00040000000 7.97855000000 

81.00040000000 7.97825000000 

80.99960000000 7.97826000000 

80.99960000000 7.97864000000 

80.99930000000 7.97863000000 

80.99940000000 7.97826000000 

80.99890000000 7.97828000000 

80.99890000000 7.97873000000 

80.99920000000 7.97872000000 

80.99920000000 7.97904000000 

80.99890000000 7.97902000000 

80.99880000000 7.97943000000 

80.99950000000 7.97946000000 

80.99960000000 7.97999000000 

81.00040000000 7.97997000000 

81.00090000000 7.98022000000 

81.00150000000 7.98025000000 

81.00160000000 7.98032000000 

81.00170000000 7.98052000000 



81.00200000000 7.98050000000 

81.00210000000 7.98115000000 

81.00130000000 7.98117000000 

81.00140000000 7.98136000000 

81.00150000000 7.98175000000 

81.00190000000 7.98174000000 

81.00210000000 7.98190000000 

81.00190000000 7.98205000000 

81.00200000000 7.98227000000 

81.00210000000 7.98224000000 

81.00230000000 7.98247000000 

81.00210000000 7.98276000000 

81.00220000000 7.98281000000 

81.00270000000 7.98253000000 

81.00300000000 7.98309000000 

81.00270000000 7.98347000000 

81.00310000000 7.98377000000 

81.00320000000 7.98360000000 

81.00370000000 7.98397000000 

81.00360000000 7.98429000000 

81.00380000000 7.98476000000 

81.01260000000 7.98019000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම් අංක 17 

Low forest conversation zone 

X  Y 

81.00570000000 7.87842000000 

81.00800000000 7.88009000000 

81.00890000000 7.88030000000 

81.00990000000 7.87986000000 

81.01220000000 7.87986000000 

81.01490000000 7.87973000000 

81.01930000000 7.87934000000 

81.02020000000 7.88305000000 

81.02270000000 7.88434000000 

81.03010000000 7.88242000000 

81.03150000000 7.88591000000 

81.03260000000 7.88634000000 

81.03390000000 7.89058000000 

81.03520000000 7.89551000000 

81.04090000000 7.89536000000 

81.04340000000 7.89512000000 

81.04510000000 7.89531000000 

81.04730000000 7.89522000000 

81.05020000000 7.89626000000 

81.05050000000 7.89887000000 

81.05130000000 7.90036000000 

81.05320000000 7.90249000000 

81.05590000000 7.90257000000 

81.05700000000 7.90178000000 

81.05820000000 7.90211000000 

81.06020000000 7.90133000000 

81.06380000000 7.90121000000 

81.06620000000 7.90240000000 

81.06800000000 7.90480000000 

81.06930000000 7.90510000000 

81.07330000000 7.90678000000 

81.07730000000 7.90846000000 

81.07660000000 7.90944000000 

81.07660000000 7.91271000000 

81.07660000000 7.91491000000 

81.07800000000 7.91607000000 

81.08030000000 7.91661000000 

81.08180000000 7.91655000000 

81.08220000000 7.91751000000 

81.08210000000 7.92092000000 

81.08080000000 7.92702000000 

81.08170000000 7.92893000000 

81.08120000000 7.93013000000 

81.08090000000 7.93174000000 

81.07940000000 7.93300000000 

81.07950000000 7.93408000000 

81.08020000000 7.93420000000 

81.08220000000 7.93330000000 



81.08260000000 7.93306000000 

81.08410000000 7.93318000000 

81.08540000000 7.93342000000 

81.08630000000 7.93428000000 

81.08790000000 7.93253000000 

81.09040000000 7.92959000000 

81.09330000000 7.92652000000 

81.09420000000 7.92552000000 

81.09430000000 7.92539000000 

81.09440000000 7.92528000000 

81.09460000000 7.92507000000 

81.09450000000 7.92489000000 

81.09340000000 7.92401000000 

81.09210000000 7.92275000000 

81.09070000000 7.92103000000 

81.09000000000 7.91928000000 

81.08960000000 7.91700000000 

81.08930000000 7.91481000000 

81.08910000000 7.91310000000 

81.08860000000 7.91032000000 

81.08820000000 7.90802000000 

81.08730000000 7.90447000000 

81.08640000000 7.90268000000 

81.08410000000 7.89940000000 

81.08060000000 7.89483000000 

81.08050000000 7.89472000000 

81.07750000000 7.89138000000 

81.07300000000 7.88700000000 

81.06850000000 7.88234000000 

81.06490000000 7.87863000000 

81.06410000000 7.87761000000 

81.06290000000 7.87792000000 

81.06280000000 7.87793000000 

81.06180000000 7.87799000000 

81.06020000000 7.87763000000 

81.05930000000 7.87733000000 

81.05850000000 7.87678000000 

81.05790000000 7.87609000000 

81.05730000000 7.87534000000 

81.05650000000 7.87462000000 

81.05410000000 7.87394000000 

81.05230000000 7.87316000000 

81.04970000000 7.87235000000 

81.04910000000 7.87228000000 

81.04830000000 7.87233000000 

81.04690000000 7.87261000000 

81.04570000000 7.87266000000 

81.04440000000 7.87238000000 

81.04280000000 7.87238000000 

81.04180000000 7.87250000000 

81.04120000000 7.87277000000 

81.04060000000 7.87313000000 



81.03940000000 7.87340000000 

81.03900000000 7.87333000000 

81.03840000000 7.87334000000 

81.03690000000 7.87367000000 

81.03600000000 7.87391000000 

81.03560000000 7.87411000000 

81.03480000000 7.87436000000 

81.03330000000 7.87478000000 

81.03220000000 7.87512000000 

81.03130000000 7.87526000000 

81.03060000000 7.87555000000 

81.02970000000 7.87600000000 

81.02880000000 7.87644000000 

81.02800000000 7.87668000000 

81.02710000000 7.87692000000 

81.02630000000 7.87709000000 

81.02500000000 7.87722000000 

81.02450000000 7.87721000000 

81.02410000000 7.87717000000 

81.02310000000 7.87712000000 

81.02280000000 7.87704000000 

81.02210000000 7.87674000000 

81.02070000000 7.87624000000 

81.01960000000 7.87611000000 

81.01770000000 7.87623000000 

81.01620000000 7.87662000000 

81.01500000000 7.87695000000 

81.01270000000 7.87763000000 

81.01120000000 7.87810000000 

81.01010000000 7.87815000000 

81.00940000000 7.87813000000 

81.00860000000 7.87795000000 

81.00800000000 7.87784000000 

81.00740000000 7.87767000000 

81.00690000000 7.87740000000 

81.00650000000 7.87711000000 

81.00650000000 7.87719000000 

81.00630000000 7.87759000000 

81.00620000000 7.87794000000 

81.00590000000 7.87815000000 

81.00570000000 7.87842000000 

 


