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V. Preface  

 

This development plan has been prepared for the implementation of the development of Ratnapura 

Municipal Council area within next two decades. Ratnapura town is the capital of the Ratnapura 

District. The Ratnapura town has a population of approximately 49,083 and act as a regional center 

servicing the surrounding hinterland area and providing major services including administration, 

education and health.  

 

The aim of this plan is to make Ratnapura, envisioned that new industries and livelihood will be 

sourced from the development of the Gem Industry and Tourism Industry. It will be benefitted by the 

proposed Ruwanpura expressway from Colombo to Pelmadulla. This development plan essentially 

including a vision, goals, objectives and strategies. It aims to guide the major change to land use and 

give effect to the development of Ratnapura.  
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2.1 මූලික සැලසුම් නිොකෙණය සම්බන්ධ ගෙගුලාසි ........................................................................................ 34 

2.2 ඉඩම් අනුගබදුම් කිරීම සම්බන්ධ ගෙගුලාසි ............................................................................................... 36 

2.3 ග ොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ ගෙගුලාසි ............................................................................................... 40 

2.4 අනුකූලතා සහතිකය සම්බන්ධ ගෙගුලාසි ................................................................................................. 62 

2.5 භාවිතගේ ගෙනස්වීම සම්බන්ධ ගෙගුලාසි ................................................................................................. 69 

2.6 ගෙනත්  කරුණු ................................................................................................................................ 73 

2.7 අර්ථ නිරූපනය ................................................................................................................................ 82 

2.9 උපගේඛන ...................................................................................................................................... 93 

Annexures .......................................................................................................................................... 159 



VIII. List of Maps  

 

Map No. 01: Zonning Map .................................................................................................................... 5 

Map No. 02: Zoning Density Map ......................................................................................................... 6 

Map No. 03: Commercial Zone ............................................................................................................. 7 

Map No. 04: Administrative Zone ......................................................................................................... 9 

Map No. 5: Mixed Development Zone 1 ............................................................................................. 11 

Map No. 6: Mixed Development Zone 2 ............................................................................................. 13 

Map No. 7: Mixed Development Zone 3 ............................................................................................. 15 

Map No. 8: Mixed Development Zone 4 ............................................................................................. 18 

Map No. 9: Residential Zone 1 ............................................................................................................ 21 

Map No. 10: Residential Zone 2 .......................................................................................................... 24 

Map No. 11: Environmental Sensitive Zone........................................................................................ 27 

Map No. 12: Conservation Zone .......................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 



IX. List of Tables  

 

Table No. 1: Commercial Zone Information ......................................................................................... 8 

Table No.2: Administrative Zone Information .................................................................................... 10 

Table No. 3: Mixed Development Zone 1 Information ....................................................................... 12 

Table No. 4: Mixed Development Zone 2 Information ....................................................................... 14 

Table No. 5: Mix Development Zone 3 Information ........................................................................... 17 

Table No. 6: Mix Development Zone 4 Information ........................................................................... 20 

Table No. 7: Residential Zone 1 Information ...................................................................................... 22 

Table No. 8: Residential Zone 2 Information ...................................................................................... 25 

Table No. 9: Environment Sensitive  Zone Information...................................................................... 29 

Table No. 10: Conservation Zone Information .................................................................................... 31 

 

 

 

 



X. List of Figures  

 

Figure No.1.1 Planning Process ........................................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure No.2.1 Cross Section of Ratnapura Town ................................ Error! Bookmark not defined. 

Figure No. 2.2. Climate Condition of Ratnapura Town ...................... Error! Bookmark not defined. 

Figure No. 2.3. Location of Saman Dewalaya ..................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure No. 2.4. Regional Connectivity of Ratnapura Town ................ Error! Bookmark not defined. 

Figure 2. 5. Economic Structure of Ratnapura Town .......................... Error! Bookmark not defined. 

Figure No. 2.6. Ratnapura as a Dual City ............................................ Error! Bookmark not defined. 

Figure No. 3.1. Final Situation of 2017 Major Flood .......................... Error! Bookmark not defined. 

Figure No. 3.2. Employment of Gem Mining and Trading ................. Error! Bookmark not defined. 

Figure No. 3.3. Decreasing the Forest Cover....................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure No. 3.4. Encroachments to the Pompakele Urban Forest ......... Error! Bookmark not defined. 

Figure No. 3.5. Reasons for Traffic Congestion in Ratnapura ............ Error! Bookmark not defined. 

Figure No. 3.6. Issuing of Mining License .......................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure No. 3.7. Gem Exports and License Issuing .............................. Error! Bookmark not defined. 

Figure 5.1 Gem Deposits – Sri Lanka .................................................. Error! Bookmark not defined. 

Figure 5.2 Process and Chains of Gem Culture ................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 5.3. Employment of Gem Mining and Trading ........................ Error! Bookmark not defined. 

Figure 5.4. Accessibility of Ratnapura Town ...................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 5.5. Example for a money leakage in the gem industry chain from mining to trading ..... Error! 

Bookmark not defined. 

Figure 5.6. Flooded Area – Ratnapura Region .................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 5.7. Gem Trade  ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Figure 5.8. Foreign and Local Tourists – Sabaragamuwa Region ....... Error! Bookmark not defined. 

Figure 5.9. Housing Condition – Ratnapura ........................................ Error! Bookmark not defined. 

Figure 5.10. Economic Structure of Ratnapura City............................ Error! Bookmark not defined. 



Figure 5.11. Spatial Arrangement of Ratnapura City .......................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.1. Blue Star Sapphire as The Metaphor of Ratnapura Urban Development .................. Error! 

Bookmark not defined. 

Figure 6.2. Concept of the Development Plan ..................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.3. Existing Skyline of Ratnapura ........................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.4. Proposed Skyline of Ratnapura ......................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.3.1. Distribution of School Population .................................. Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.3.2 Distribution of School Population within City Center .... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.3.2.1: Reasons for Traffic Congestion ................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.3.2.2. Existing Bus Terminal of Ratnapura ........................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.3.2.3. Transportation Strategy ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.3.4.1. Smart Street Lightning System .................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.3.6.1. Summary of Waste Removal ....................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.3.6.2. Daily Collected Waste Analysis .................................. Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.4.1. Economic Structure of Ratnapura Town ........................ Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.4.2. Economic Development Strategy ................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.4.3. Existing Gem Nodes and Streets .................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.4.4. Frank Hettiarachchi Mawatha as a Jewelry Street ......... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.4.4. Proposed Gem Nodes, Streets & Squares with FacilitiesError! Bookmark not 

defined. 

Figure 6.4.5. Weralupa Water Retention Lake .................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.4.6. Historic Buildings Conversion ....................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.4.7. Church Road Development ............................................ Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.4.8. Local Economy Optimization Projects ........................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.1. Environmental Structure of Ratnapura Town ................. Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.2. Environment Sustainable Strategy ................................. Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.3. Pompakele as a Green Lung ........................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.4. Urban Green Pockets ...................................................... Error! Bookmark not defined. 



Figure 6.5.5. River Front Development and Landscaping ................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.6. Nodes and Streets of Ratnapura CBD ............................ Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.7. Identified Alleyways ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.8..Disaster Management Strategy ....................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.9. Kalu River Diversion ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.9. Flood Dike ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.10. Proposed Helipad Locations ......................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.11. Overhead Bridges ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.11. Environmental Vulnerability ........................................ Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.12 Saman Dewala Perahera ................................................ Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.13. Culture & Heritage Management Strategy ................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.14. Nodes and Streets of Ratnapura CBD .......................... Error! Bookmark not defined. 

Figure 6.5.15. Historic Buildings Conversion ..................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



XI. List of Annexures  

 

Annexure 01 ....................................................................................................................................... 159 

Road Reserves .................................................................................................................................... 159 

Annexure – II ..................................................................................................................................... 161 

Rivers and Canals Reserves ............................................................................................................... 161 

Annexure III ....................................................................................................................................... 162 

 

 

XII. Abbreviations 

 

UDA Urban Development Authority 

RMC Ratnapura Municipal Council  

GN  Grama Niladhari 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CHAPTER 01 

ZONING AND ZONING REGULATIONS 

 
1.1 Common Zoning Regulations  

 

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

පනශත් 3 වන වගන්තිය යටශත් අංක 38/16 හා 1979.06.01 දිනැති අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත් රශේ 

නාගරික සංවර්ධන ප් රශේ යක් ශලස ප් රකා යට පත්කර ඇති රත්නපුර මහා නගර සභා බල 

ප් රශේ ශේ පරිපාලන සීමාවන් තුල පිහිටි මුළු ප් රශේ යම ශමම ශරගුලාසි බල පැවැත්ශේ. 
 

2. ජාතික ශභෞතික සැලසුම් ශදපාර්තශම්න්තුව මගින් සැලසුම් ප් රශේ ය සදහා යථා කාලශේදී කරනු 

ලබන ප් රාශේශීය සංවර්ධන සැලැස්ශම් නියමු උපශේ යන්ට යටත්ව ශමම සැලැස්ම බල පැවැත්ශේ. 
 

3. කලාපීකරණ සැලැස්ම මගින් යම් ස්ථානයක් ශහෝ ශේපලක් යම් විශ ේෂිත භාවිතාවක් සදහා පමණක් 

නම් කර ඇති විටකදී, එම ස්ථානය ශහෝ ශේපල එම නම් කරන ලද කාර්යය සදහා පමණක් ශයොදා 

ගත යුතුය. 
 

4. සංවර්ධන සැලැස්ශම් ශරගුලාසි වලින් ආවරණය ශනොවන්නා වූ යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් ශේ නම් 

ඒ සම්බන්ධශයන් තීරණ ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුශේ. 
 

5. ශමම නියමතාවල කවර ආකාරශයන් සදහන් වුවද අධිකාරිය විසින් සංවර්ධන සැලැස්ශම් අරමුණු ඉටු 

කරගනු පිණිස ශහෝ බිම් කට්ටියක් භාවිතයට ගැනීම, කවර ශහෝ සංවර්ධන ක් රියාවක්, තහනම් කිරීම 

ශහෝ සීමා කිරීම ශහෝ නියමතා ලිහිල් කිරීම ශහෝ නව නියමතා හදුන්වා  දීම කල හැකි වන්ශන්ය.   
 

6. සංවර්ධන බලපත් රයක් අනුමත කරනු ලැබූ භාවිතාවක් හැර යම් ස්ථානයක් ශහෝ ශගොඩනැගිල්ලක් 

කිසිදු පුේගලයකු විසින් කිසිදු භාවිතයකට ශනොගත යුතුය. 
 

7. අධිකාරිය විසින් සුදුසු යයි හැශගන අවස්ථාවකදී කිසියම් ප් රශේ යක් විශ ේෂ සංවර්ධන ප් රශේ  

ව ශයන් අර්ථ නිරුපණය කල හැක. 
 

8. අධිකාරිය විසින් නම් කරන විශ ේෂ ේ යාපෘති ප් රශේ  තුල කිනම් ශහෝවිශ ේෂිත ශගොඩනැගිල්ලක් ඉදි 

කිරීම සදහා බිම් ශපශදස භාවිතා කිරීම, සීමා කිරීම ශහෝ තහනම් කිරීම, ශමම සැලැස්ශමන් පනවා 

ඇති නිශයෝග, තහනම් ලිහිල් කිරීම ශහෝ ප් රශේ ය සදහා නියම කර ඇති කාර්යන් ඉටු කර ගැනීම 

සදහා ශවනත් ේ යවස්ථා පැන වීම ශහෝ අධිකාරිය විසින් සිදු කරනු ලැබිය හැක. 

 

9. යම් කිසි බිම් ශකොටසක් ශහෝ ශේ ශදොර ඉඩ කඩක් විශ ේෂ භාවිතයක් සදහා ශවන්ශකොට ශනොමැති විට 

එහි භාවිතය එය පිහිටි කලාපශේ අවසර දී ඇති භාවිතයට අනුකූල විය යුතුය. 

 

10. පුරාවිේ යාත්මක, පුරාණ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය ක් රම සම්බන්ධව සහ ජාතික උරුමයන් හා සම්බන්ධ  

සියලු ශගොඩනැගිලි හා භුමි භාගයන් පවතින ආකාරයන්ට සංරක්ෂණය කල යුතු අතර වැඩි දියුණු 

කිරීමක් ශහෝ ප් රතිසංස්කරණයක් සිදු කිරීශම්දී සහ නව ඉදි කිරීමක් සිදු කිරීශම්දී පුරා විේ යාත්මක 
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අගයන් ආරක්ෂා වන පරිදිසැලසුම් කල යුතු අතර ඒ සදහා පුරවිේ යා ශදපාර්තශම්න්තුශේ ශහෝ අදාල 

ආයතනශේ නිර්ශේ ලබා ගත යුතුය. 

11. සැලැස්ශම් ශරගුලාසි බලපවත්වනු ලබන දිනය වන විට, කිසියම් නිත් යානුකුලව ක් රියාත්මක කරනු 

ලබන භාවිතයක් එම කලාපයට ශනොගැලශප් නම්, එකී භාවිතය කාලය දීර්ඝ කිරීශමන් ශහෝ එහි 

ශගොඩනැගිලි ශකොටස් ශහෝ යන්ත් ර සුත් ර ේ යාප්ත කිරීශමන් ශහෝ යාබද ඉඩම් වලින් ශකොටස් එකතු 

කිරීශමන් ශහෝ කිසියම් ේ යාපෘතියකට තුඩුශදන ක් රියාකාරකම් සදහා ශහෝ අවසර ශදනු ශනොලැශේ. 

තවද ශයෝජිත භුමිය ශහෝ ශගොඩනැගිල්ල දිගින් දිගටම පවත්වාශගන යාම අහිතකර යයි 

හැශගන්ශන්නම් එකී ශනොගැලශපන භාවිතය නතර කරන ශලස නියම කරනු ලැබිය හැක. 
 

12. යම් සථ්ානයක්ශහෝ ශේපලක් යම් විශ ේෂිත භාවිතාවක් සදහා නම් කර ශනොමැති විටකදී, කලාපීකරණ 

සැලැස්ම අනුව එම භාවිතය පිහිටා ඇති කලාපශේ අවසරලත් භාවිතා සදහා කිසිදු අවහිරතාවයක් 

ශනොවිය යුතුය. 
 

13. යම් කිසිශේපලක් ශහෝශගොඩනැගිල්ලක් කලාප ශදකකට අයත් ශේ නම් එම ශේපශලහි ශහෝ 

ශගොඩනැගිල්ශල් ප් රශේ  මාර්ගය අයත් වන කලාපය එම ශේපශලහි ශහෝ ශගොඩනැගිල්ශලහි 

කලාපය ශලස සැලකිය යුතුය. 

 

14. යම් කිසි ශේපලක් කලාප ශදකක ශහෝ වැඩි ගණනකට අයත් ශේ නම් එබදු බිම් කට්ටියක් සංවර්ධන 

සැලැස්ශම් අරමුණු වලට ඉතාමත් හිතකර වන කලාපයට ඇතුලත් ශසේ සැලකීම නීත් යනුකුල වනු 

ඇත. 
 

15. කලාපීකරණ සිතියශම් ශපන්වා දී ඇති මායිම් ශබොශහෝ විට පදනම් වී ඇත්ශත් පවතින මහා මාර්ග, 

අතුරු මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග හා ජල මාර්ග වන අතර එවැනි මායිම් ශනොමැති අවස්ථාවකදී සංවර්ධන 

සැලැස්ශම් කලාප මායිම් සදහා Google Earth හි Decimal Degree අනුව ශපන්වා දී ඇති X සහ Y 

ඛණ්ඩාංක පදනම් කරගත යුතුය. 

 

16. ස්ථීර නාම පුවරු ශහෝ ශවළද දැන්වීම් ප් රදර් නය හා ප් රදර් න පුවරු ප් රදර් නය කිරීම ශහෝ ඉදි 

කිරීමට ශපර අධිකාරිශේ අවසරය ලබා ගත යුතුය. 
 

17. අධිකාරිශේ අනුමැතියකින් ශතොරව සංරක්ෂිත ශගොඩනැගිලිවල කිසිදු අලුත්වැඩියාවන් සිදු ශනොකළ 

යුතුය. 
 

18. සුසන භූමියක ශගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීශම්දී ශහෝ එවැනි ශගොඩනැගිල්ලක් සංවර්ධනය කිරීශම්දී 

සුසාන භුමි ආඥා පනශත් සදහන් පරිදි කටයුතු කල යුතුය. 
 

19. ශපොදු එළිමහන් උේ යාන, විශනෝද කටයුතු අවකා  සදහා දැනට භාවිතා වන හා හදුනාශගන ඇති 

ප් රශේ  එම කටයුතු සදහා පමණක් අවසර ශදනු ලැශේ. 
 

20. කලාපීකරණ සැලැස්ම මගින් නම් කරන ලද එක් එක් කලාපය තුල කිසියම්ඉදිකිරීමක් සිදුකිරීශම්දී, 

ඉදිකිරීම් කළ හැකි උපරිම ශගබිම් ප් රමාණය ශමහි 41 වගන්තිශේ සඳහන් සූත් රය භාවිතශයන් ලබා 

ගත යුතුය.  
 

21. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ අනුමැතිය ශහෝ අවසරයකින් ශතොරව උප ශල්ඛනශේ සදහන් කරන 

ලද කිසිදු ශගොඩනැගිල්ලක් ශවනස් කිරීමට, අලුත් වැඩියාවන් ශහෝ කඩා බිද දැමීමක්, විකෘති කිරීමක් 

ශහෝ අලාභ හානියකට තුඩු ශදන කිසිදු කටයුත්තක් සිදුශනොකළ යුතුය. 
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22. කිසියම් සථ්ානයක ශහෝ ඉඩම් කැබැල්ලකට යාබද වීදිශේ ශගොඩනැගිලි සීමාව උප ශල්ඛනශේ පරිදි 

සඳහන් විය යුතුය.  
 

23. කිසියම් ශපොදු අඩි පාරක් ශහෝ පඩිශපලක් යාබදව පිහිටා ඇති සථ්ානයක් සදහා ශගොඩනැගිලි ශර්ඛාව 

උපශල්ඛනශේ සඳහන් පරිදි ශේ. 
 

24. විශ ේෂ ස්ථානයක ඇති පාරිසරික වටපිටාව ආරක්ෂා කිරීම හා පවත්වාශගන යාම සදහා රක්ෂිත ශහෝ 

බාධක කලාප ශවන් කිරීම පිළිබඳ අවසාන තීරණය නා.සං.අධි. මඟින් සිදු කරනු ලබයි. 

 

25. අදාල කලාපශේ ශවන් ශවන් ව ශයන් දක්වා ඇති භාවිතයන්ට අමතරව, අශනකුත් භාවිතයන් සදහා 

අධිකාරිය සැහීමකට පත්ශේ නම්, ශකොන්ශේසි වලට යටත්ව අවසර ශදනු ලැශේ. 

 

 

 
26. අන්තරාදායක, විෂ හා දූෂණ කාරක කර්මාන්ත ශහෝ ේ යාපාර ඉදි කිරීම ශහෝේ යාප්ත කිරීම සදහා 

අධිකාරිය මඟින් විශ ේෂ අනුමැතියක් ලබා ගත යුතුය. 
 

27. පහත් බිම්, කුබුරු ඉඩම් හා පාරිසරික සංශේදී ප් රශේ  ශගොඩ කිරීම, ඉදි කිරීම හා භාවිතයට ගැනීම 

සඳහා අධිකාරිය විසින් නිර්ශේ  කරනු ලබන ආයතනයන් මඟින් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 
 

28. අධිකාරිය විසින් නම් කරන විශ ේෂ ේ යාපෘති ශහෝ ේ යාපෘති ප් රශේ  සදහා වන නිශයෝග ශමම 

සැලැස්ශම් සදහන් නිශයෝගයන් අභිබවනු ලැශේ. 
 

29. මායිම් තාප්ප ඉදි කිරීම සම්බන්ධව අධිකාරශේ අවසර ලබා ගත යුතුය.  
 

30. කලාපීකරණ මායිම් පිළිබද ගැටළු අවසථ්ාවක් ඇති විට ඒ පිළිබද අවසාන තීරණය නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ශේ. 
 

31. ශසොශහොන්, ස්මාරක ඉදි කිරීශම්දී ශහෝ නැවත ප් රතිෂ්ඨාපනය කිරීශම්දී සංවර්ධන බලපත් රයක් 

ලබාගත යුතුය. 
 

32. ඉඩමක් ශහෝ භූමි භාගයක් ශසොශහොනක් සඳහා ශවන් කරනු ලබන විට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ 

අවසරය ලබා ගත යුතුය. 
 

33. යම් බිම් ශකොටසක් ශහෝ ශේශදොර ඉඩකඩමක් නි ්චිත භාවිතයක් සදහා ශවන් කරඇති තැන්හී 

කිසිශවකුටත් එම ඉඩම් භාවිතය ශවනස් කිරීමට ඉඩ ශනොමැත. එශහත්සැලසුම් කමිටුශේ නිර්ශේ  

මත නා. සං. අධි. සභාපතිතුමාශේ අනුමැතිය ඇතිව පහත කරුණු සම්පුර්ණ ශේ නම් පළාත් පාලන 

ආයතනයට ඒවා ශවනස් කිරීම ගැන සලකා බැලිය හැක.  
 

1. එම භාවිතශයන් ප් රශේ ශේ ඇති පහසුකම් වලට අවහිරතාවයක් සිදු ශනොවිය යුතුය.  

2. එම භාවිතශයන් වාහන ධාවනය සම්බන්ධ ගැටළු ඇති ශනොවිය යුතුය.  

3. එම භාවිතශයන් පරිසර දුෂණය වීශමන් ශසෞඛ් ය උවදුරු ඇති කිරීම මගින් පරිසරශේ 

අනුකුලතවයන්ට බාධාවක් ශනොවිය යුතුය. 

4. ඉඩම් ප් රමාණය අපරේ යුහ පහසුකම් සැලසීමට ප් රමාණවත් විය යුතුය.  

5. ගින්ශනන්සහ ශවනත් උවදුරු වලින් ආරක්ෂා වීම සදහා ප් රමාණවත් විධි විධාන සලසා තිබිය 

යුතුය. 
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6. ගස ්කැපීශමන්, අතු කැපීශමන් ශහෝ ේශේ සහගතව ස්වභාවික වෘක්ෂ ලතා විනා  කිරීශමන්එම 

ප් රශේ ශේ භූ දර් න ලක්ෂණ වලට ශවනසක් ශනොකළ යුතුය.  

7. එම භාවිතශයන් ප් රශේ ශේ ඇති ශගොඩනැගිලි, කදු, ඓතිහාසික සහ පුර විේ යාත්මක වටිනාකමක් 

ඇතිස්මාරක වලට ශවනසක් ශහෝ සිදු ශනොකළ යුතුය. 

 

34. සංවර්ධන සැලැස්ශම් නම් කරන ලද කලාපයන්හි සංවර්ධන ඝනත්වය සදහා කලාප සංගුණකය 

(Zone Factor) පදනම් වී ඇත. තවද කලාප සංගුණකය ගණනය කිරීශම්දී පහත සදහන් කරුණු 

පදනම් වී ඇත.  
 

1. පාරිසරික හා සංස්කෘතික සංශේදීතාවය  

2. අදාල කලාපශේ යටිතල පහසුකම් වල ධාරිතාවය  

3. භූශගෝලීය සාධක, ජන ඝණත්වය ඇතුළු ඒ හා සමාන කරුණු මත පදනම් වූ අදාල කලාපශේ 

සංවර්ධන දරාගැනීශම් හැකියාව 
 

35. රක්ෂිත ප් රශේ , විශ ේෂ  රක්ෂිත ප් රශේ  සදහා කලාප සංගුණකය අදාල ශනොශේ. එහිදී එම කලාප 

සදහා අදාල වන කලාප ශරගුලාසි පමණක් වලංගු ශේ. 

  

36. යම් විශ ේෂ අවස්ථාවන්හී දී  ශහෝ අනාගතශේ ඇති විය හැකි සංවර්ධනයන් ශහේතු ශකොට ශගන කලාප 

සංගුණකය අඩු ශහෝ වැඩි කිරීශම් පුර්ණ බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ශේ. 
 

37. සංවර්ධන සැලැසම්ට අදාලව සංවර්ධන කටයුත්තක් සදහා අනුමැතිය ලබා ශදන මුළු ශගබිම් 

ප් රමාණය ගණනය සදහා පහත සුත් රය භාවිතා කල යුතුය. 

 

 

 

 

 

අනුමත මුළු ශගබිම් ප් රමාණය = කලාප සංගුණකය Xභූමි ප් රමාණය X  (2 - % භූමි ආවරණය) + (ඉඩශම් 

මුහුණත පළල X  ශගොඩනැගිලි සීමාශේ පළල) 

38. සංවර්ධන කටයුතු සදහා අනුමැතිය ලබා ශදන “මුළු ශගබිම් ප් රමාණය” තීරණය කිරීශම්දී ගැටළු පැන 

නගින අවස්ථා වල ඒ සම්බන්ධශයන් අවසාන තීරණයලබා දීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු 

ශේ. 
 

39. මාර්ග වලට අදාළ වන ශගොඩනැගිලි සීමා ඇමුණුම් I  මඟින් දක්වා ඇත. 

 

40. ගංගා, කදුරු හා ඇල මාර්ගවලට අදාළ ශගොඩනැගිලි සීමා ඇමුණුම් II  මඟින් දක්වා ඇත. 
 

41. ශයෝජිත කලාප තුළ දැනට පවත්නා භාවිතයන් එශලසම පවත්වාශගන යාමටත්, අළුත්වැඩියා 

කිරීමටත් අවසර ශදනු ලැශේ. 

 
 

1+ භූමි 

ප්රමාණය  
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1.2  Zoning Map  

Map No. 01: Zonning Map 
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1.3  Zoning Density Map 

Map No. 02: Zoning Density Map  
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1.4.  Zoning Regulations for Specific Zones  

Map No. 03: Commercial Zone  
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1.4.1 Commercial Zone  

Table No. 1: Commercial Zone Information 

Zone Number 01 

Development Zone Commercial Zone  

Zone Definition  

Purpose of establishing this zone is 

protecting the identity of the city while 

permitting commercial activities for the 

beneficial of urban and sub urban population 

(in and around the city) with commuters who 

come to the city.  

Promotion Commercial (CBD) 

Boundaries (Geo Coordinates) Annexure 1 

Zone Factor 2.5 

Permissible Height  

Permissible Plot Coverage  

General Regulations for the Zone   

 

Permissible Uses  

1. Commercial Institutes, Shops, Showrooms, Super Markets  

2. Hotels, Guest Houses, Rest Houses, Lodges 

3. Banks and Financial Institutions, Insurance Institutions, Phoning Centers 

4. Cinema halls, Clubs, Art Galleries, Leisure and Recreational Places  

5. Medical Centers  

6. Professionals’ Offices, Service Centers  

7. Parking Facilities  

8. Residential Buildings  

9. Educational Institutions, Tuition Classes  

10. Gem cutting, polishing, auctioning and gem related shops, Gem Museums, Gem 

promotional industries 

11. Jewelry and hand crafts shops and show rooms  
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Map No. 04: 

Administrative 

Zone  
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1.4.2 Administrative Zone 

Table No.2: Administrative Zone Information  

Zone Number 02 

Development Zone Administrative Zone 

Zone Definition  

Purpose of establishing this zone is to 

facilitate the new town’s identity of 

administrative capital. The zone provides 

more space for the administrative activities 

and related facilities for the beneficial of the 

commuters and residents.    

Promotion Administration 

Boundaries (Geo Coordinates)  

Zone Factor 0.5 

Permissible Height  

Permissible Plot Coverage  

General Regulations for the Zone   

 

Permissible Uses   

1. Public gathering places   

2. Private / Government and Semi – Government Institutions / Professionals’ Offices  

3. Administrative Complex 

4. Education and Training Institutions  

5. Public gathering halls, Cultural Centers, Conference Halls 

6. Parks, Open Spaces, Leisure and Recreational Spaces 

7. Libraries, Montessori, Day Care Centers  

8. Parking facilities, Parking Complexes 

9. Banking facilities, Super markets  

10. Cafeteria , Canteen, Communication Centers, Stationary Shops, Book Shops  

11. Residential Buildings, Quarters, Medical Centers 
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Map No. 5: Mixed 

Development Zone 

1 
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1.4.3 Mix Development Zone 1  

Table No. 3: Mixed Development Zone 1 Information  

Zone Number 03 

Development Zone Mix Development Zone 1 

Zone Definition  

Purpose of establishing this zone is 

facilitating health facilities which serves the 

catchment of entire district while permitting 

related activities to be clustered.  

Boundaries (Geo Coordinates)  

Zone Factor 2 

Permissible Height  

Permissible Plot Coverage  

General Regulations for the Zone   

 

Permissible Uses  

1. Government and Private Hospitals, Laboratories, Medical Training Institutes, 

Medical Centers, Ayurveda Centers, Spas, Florists  

2. Small Scale Industries (Must be under the maximum sound level for mixed 

development zones recommended by the Central Environment Authority and extent 

of the land subject to use must not exceed 300 m
2
)  

3. Hotels, Guest Houses, Lodgings, Canteens, Cafeterias 

4. Residential Buildings,  

5. Shops, Show rooms, Super Markets, commercial uses, Vehicle Parking Facilities   

6. Bank and Financial Institutions  

7. Leisure and Recreation Facilities  
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Map No. 6: 

Mixed 

Development 

Zone 2
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1.4.4 Mix Development Zone 2  

Table No. 4: Mixed Development Zone 2 Information  

 

Permissible Uses  

1. Tourist Hotels, Guest Houses, Rest Houses, Lodges, Cafeteria, Canteen 

2. Museum, Library, Religious Places, Cultural Centers  

3. Parks and Play Grounds, Agriculture and Protected Gardens, Swimming Pools  

4. Open air areas, Natural Parks, Conserved Areas, Nursery  

5. Leisure and recreational facilities 

6. Residential buildings, Medical Clinics, Gym, Ayurveda Spa 

7. Gem Industry related uses  

 

Zone Number 04 

Development Zone Mix Development Zone 2  

Zone Definition  

Purpose of establishing this zone is 

promoting recreational and tourism 

activities for the beneficial of the city 

income while preserving the environmental 

sensitivity of the particular area.   

Promotion  Tourism  

Boundaries (Geo Coordinates)  

Zone Factor 1.0 

Permissible Height  

Permissible Plot Coverage  

General Regulations for the Zone   
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Map No. 7: 

Mixed 
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Development Zone 3
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1.4.5. Mix Development Zone 3  

Table No. 5: Mix Development Zone 3 Information  

Zone Number 05 

Development Zone Mix Development Zone 3  

Zone Definition  

Purpose of establishing this zone is releasing 

the commercial pressure of the city center 

into Warakathota area (one of the identified 

two directions) based on the analysis of 

future development trend.   

Promotion  Commercial 

Boundaries (Geo Coordinates)  

Zone Factor 0.5 

Permissible Height  

Permissible Plot Coverage  

General Regulations for the Zone   

 

Permissible Uses  

1. Small Scale Industries (Must be under the maximum sound level for mixed 

development zones recommended by the Central Environment Authority and extent 

of the land subject to use must not exceed 300 m
2
) 

2. Hotels, Canteens, Lodges, Reception Halls 

3. Fuel Centers, Vehicle Repairing Centers, Vehicle Service Facilities   

4. tln e e Mal MnldM eldMlac deM l elln di eec n
2

 

5. Commercial Uses, Super Markets  

6. Leisure and Recreational Activities 

7. Professionals’ Offices 

8. Residential Buildings, Medical Centers 

9. Gem Industry related uses  
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Map No. 8: 

Mixed 
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Development Zone 4 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

20 

 

1.4.6. Mix Development Zone 4  

Table No. 6: Mix Development Zone 4 Information 

Zone Number 06 

Development Zone Mix Development Zone 4  

Zone Definition  

Purpose of establishing this zone is releasing 

the commercial pressure of the city center 

into Hidellana area (one of the identified two 

directions) based on the analysis of future 

development trend.   

Promotion  Commercial 

Boundaries (Geo Coordinates)  

Zone Factor 0.5 

Permissible Height  

Permissible Plot Coverage  

General Regulations for the Zone   

 

Permissible Uses  

1. Wholesale Industries 

2. Fuel Centers, Vehicle Repairing Centers, Vehicle Service Facilities   

3. Hotels, Canteens, Lodges, Reception Halls  

4. Small Scale Industries (Must be under the maximum sound level for mixed 

development zones recommended by the Central Environment Authority and extent 

of the land subject to use must not exceed 300 m
2
) 

5. Government Buildings not exceeding 150 m
2
 

6. Leisure and Recreational Activities 

7. Residential Buildings, Social and Cultural Centers, Medical Centers 

8. Education Institutes, Tuition Classes  

9. Religious Places 
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Map No. 9: 

Residential 

Zone 1 
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1.4.7. Residential Zone 1 

Table No. 7: Residential Zone 1 Information  

Zone Number 07 

Development Zone Residential Zone 1   

Zone Definition  

Purpose of establishing this zone is 

facilitating residential activities into more 

liveable areas which are located in semi 

urban areas with moderate vulnerability of 

disasters. Residential related activities are 

promoting to be clustered in this zone. 

Medium density is expected.  

Boundaries (Geo Coordinates)  

Zone Factor 0.6 

Permissible Height  

Permissible Plot Coverage  

General Regulations for the Zone  

6.1. If any allotment is situated facing to an 

‘A’ class main road, the minimum extent of 

the land subject for development in order to 

consider granting permission for usages 

described in No.2 to 13 below mentioned 

permissible uses must be 250 m
2
 (10 perches) 

and width of the land obverse must be 

minimum 6 meters (20 feet).   

 

6.2. Vehicle parking facilities within the 

relevant land must be provided in respect of 

every development which is being considered 

for approval within this zone.  

 

6.3. Construction of buildings in below 

mentioned permissible uses must be in 

compliance to the land inclination conditions 
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as stated in this table.  

 

6.4. Construction of buildings described in 

below mentioned permissible uses must be 

compliance to the conditions stated in 

Annexure - …….(dangerous and unpleasant 

businesses) 

 

Permissible Uses  

1. llc nldM  e b g en di    

2. lnge M ed e i dcM MgM edc  dn Tuition Classes  

3. tln e e Mal MnldM eldMlac deM l elln di eec n
2

 

4. lle i egc ie elc, Ayurveda Medical Centers 

5. Cafeterias deM l elln di eecn
2

 

6. Super Markets, Commercial  mg en di deM l elln di eecn
2 

 

7. Nursery, Gardens, Leisure and recreation facilities  

8. GenladnldM mg en dis  deM l elln di eecn
2

 

9. Social   dn egeMga e ie elc , Gym, Libraries  

10. P  anc  dn ie diaegdnc  

11. Day Care Centers, Montessori 
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Map No. 10: Residential Zone 2



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

25 

 

1.4.8. Residential Zone 2 

Table No. 8: Residential Zone 2 Information  

Zone Number 08 

Development Zone Residential Zone 2   

Zone Definition  

Purpose of establishing this zone is 

facilitating residential activities into more 

livable areas which are located in hinterlands 

with moderate vulnerability of disasters. 

Residential related activities are promoting to 

be clustered in this zone. Low density is 

expected.  

Boundaries (Geo Coordinates) 

 

 

 

 

 

 

Zone Factor 0.5 

Permissible Height  

Permissible Plot Coverage  

General Regulations for the Zone  

7.1. The conditions stated in 6.1 and 6.2 

described under residential zone 1 of Zone 

number 6 above shall also effect for this 

zone.  

 

7.2. Construction of all buildings described in 

permissible uses below must be in 

compliance to Annexure - ……. (special 

requirements that must fulfil for landslip 

victim areas) 
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Permissible Uses   

1. llc nldM  e mg en dic 

2. Religious places  

3. Idneea  dngcMai lc ngcM deM l ellneccn
2
  dn dgnmla e  lnieedllc ec , if 

n ep dla lc  al gclni Mpl e i e Md ngcM deM l elln e hours’  iehlac  dn Mpl 

n   ngn cegdn elnle  ea ia n ad alc nldM  e  al c ngcM ml ee decibels   d n d M nl 

 dn oe  d d ipM M nl  c nl  dln md Mpl eldMa e ldn aenldM e  gMpea Md  .  

4. S ee  e  dn cultural  ie elc  

5. P anc  dn ie diaegdnc, Leisure and Recreation Facilities  

6. Mln e e clan elc eldMlac deM l elln di e5 c n
2

 

7. Social Welfare Organizations  

8. Schools, Enge M ed e  dcM MgM edc 

9. I dneea eennlae  e  eM n M lc deM exceeding e5 c m
2
 

10. Commercial Uses not exceeding e5 c m
2
 

11. Day Care Centers, Montessori  

12. seMlec  

 

 

 

 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

27 

 

Map No. 11: 
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Environmental Sensitive Zone 
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1.4.9. Environment Sensitive Zone  

Table No. 9: Environment Sensitive  Zone Information  

 

Permissible Uses 

1. Natural Parks, Forest Floors, Wetlands   

2. Conserved Areas  

3. Agriculture Plantations, Nursery  

4. Agriculture, Floral Parks  

5. Open Spaces, Play Grounds  

6. Swimming Pools, Water related activities  

7. Leisure and recreational facilities  

 

Non Permissible Uses 

1. No approval will be granted to any construction which is not incidental to the 

prevailing agriculture and forest lands / lands low pattern  

 

Zone Number 09 

Development Zone Environment Sensitive Zone  

Zone Definition  

Purpose of establishing this zone is 

conserving retention areas while permitting 

recreational activities in those areas.  

Boundaries (Geo Coordinates)  

Zone Factor 0 

Permissible Height  

Permissible Plot Coverage  

General Regulations for the Zone  

In addition to the below usages, the Urban 

Development Authority reserves power to 

approve any usage which may not cause for 

any obstacle.  
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Map No. 12: Conservation Zone 
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1.4.10 Conservation Zone  

Table No. 10: Conservation Zone Information  

Zone Number 10 

Development Zone Conservation Zone  

Zone Definition  

Conservation zone consists with the lands 

which have already victimized for landslips 

or are in position to face landslips or as the 

land slopes are 60
0
 or above. Purpose of 

establishing this zone is conserving highly 

environment sensitive areas to protect the 

water catchment of central fragile area.   

Boundaries (Geo Coordinates)  

Zone Factor 0 

Permissible Height  

Permissible Plot Coverage  

General Regulations for the Zone   

 

Permissible Uses 

1. Natural Forests  

2. Silvicultures  

3. Wetlands 

4. Drinking Water Supply Projects, Guard Rooms/ Security Huts, Ticket Counters 

5. ඉහත ෙක් ෂිතයන් ආෙක්ෂා කෙ ැනීමට අෙශ් ය මුෙකුටි හැෙ කිසිදු භාවිතයන් සඳහා අෙසෙ 

ගනොගේ  

 

Non Permissible Uses 

1. No permission will be granted for any construction 
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පටුන 

                             

 පිටුව 

 

  

2.1 මුලික සැලසුම් නිරාකරණය නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ ශරගුලාසි  

2.2 ඉඩම් අනුශබදුම් කිරීම සම්බන්ධ ශරගුලාසි  

2.3 ශගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ ශරගුලාසි  

2.4 අනුකූලතා සහතික නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ ශරගුලාසි  

2.5  භාවිතය ශවනස් කිරීම සම්බන්ධ ශරගුලාසි  

2.6 ශවනත් කරුණු  

2.7 අර්ථ නිරූපන  

2.8 උපශල්ඛන  

(i) උපශල්ඛන 1 (අ)  -  මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අයදුම්පත් රය  

(ii) උපශල්ඛන 1 (ආ)  - ඉඩම් අනුශබදුම් / ඒකාබේධ කිරීම් සඳහා අයදුම්පත් රය    

(iii) උපශල්ඛන 1 (ඇ) - ශගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් රය  

(iv) උපශල්ඛන 1 (ඈ) -  අනුකූලතා සහතිකය සඳහා වූ අයදුම්පත් රය  

(v) උපශල්ඛන 1 (ඉ) - භාවිතය ශවනස් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් රය  

(vi) උපශල්ඛන 1 (ඊ) - බලපත් රයන්හි කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් රය  

(vii) උපශල්ඛන 2  - ශන්වාසික සඳහා වූ ශගොඩනැගිලිවල ප් රවිෂ්ඨය  

(viii) උපශල්ඛන 3 - ශන්වාසික ශනොවන ශගොඩනැගිලිවල ප් රවිෂ්ඨය  

(ix) උපශල්ඛන 4 - වන්දි ආවරණ ලිපිය  

(x) උපශල්ඛන 5 - ශපරසැරි ගාස්තු    

(xi) උපශල්ඛන 6 (අ)  - කාමරවල අභ් යන්තර ශුේධ මානයන්  

(xii) උපශල්ඛන 6 (ආ) - නාන කාමර සහ වැසිකිළි අතර ශුේධ මානයන්  

(xiii) උපශල්ඛන 6 (ඇ) - සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පිළිබඳ ප් රමිතීන්  

(xiv) උපශල්ඛන 7  - ස්වභාවික ආශලෝකය සහ වාතා ් රය සඳහා නිර්බාධිත කවුළුවලින් ඉඩහල යුතු 

ප් රමාණයන් 

 

(xv) උපශල්ඛන 8 - තරප්පුවල ශුේධ මානයන්  

(xvi) උපශල්ඛන 9 - රථවාහන නවතා තබන ශකොටු අතර කුළුමංවල පළල  

(xvii) උපශල්ඛන 10 - රථවාහන නැවතුම් පිළිබඳ අව ් යතාවය  

(xviii) උපශල්ඛන 11 -  ශගොඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණය  

2.9 ඇමුණුම්  

(i) ඇමුණුම 3  -  සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා  

(ii) ඇමුණුම 4  - TIA  ගමනාගමන බලපෑම් තක්ශසේරු වාර්තාව                   

 

 

 

                          2   සැලසුම් හා ග ොඩනැගිලි ගෙගුලාසි 
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හැඳින්වීම සහ 

ආරම්භය 

ශමම නිශයෝග 1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ (සංශ ෝධිත) පනශත් 11 (අ) 

ශකොටශසේ  8 “ඊ” වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 1978  අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි 

පනශත් 21 වන වගන්තිය යටශත් රත්නපුර මහ නගර සභා සැලසුම් ප් රශේ  සඳහා මහානගර හා 

බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත් යවරයා විසින් සාදනු ලැබූ නිශයෝග ශේ. 

 

 

 

මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණය සඳහා 

ඉදිරිපත් කිරීම 

I  කකොටස 

2.1 මූලික සැලසුම් නිොකෙණය සම්බන්ධ ගෙගුලාසි 

 
 

1. මූලික සැලසුම් නිරාකරණය අයදුම් කිරීම. 

(අ) නීතිශේ 8 එ වගන්තිය යටශත් මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සඳහා කරනු ලබන සෑම 

ඉල්ලීමක්ම 1 වන උපශල්ඛනශේ සඳහන් “අ”ආකෘති පත් රය මගින් අධිකාරිය ශවත ඉදිරිපත් 

කළයුතුය.  ශමය අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත ශවේ අඩවිය ඔස්ශසේ අයදුම් කළ හැක.   

        www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපශල්ඛනයට අනුකූලව ශගවිය යුතුය. 

(ඇ) පහත සඳහන් කාර්යයන් සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණය ලබාගැනීම    අනිවාර්ය ශේ. 

I.    වර්ග අඩි 10000ට වැඩි සියළු ශගොඩනැගිලි. 

II.   සියළු කර්මාන්ත ශගොඩනැගිලි. 

 III.  වාහන ශසේවා ගාස්තු හා ඉන්ධන පිරවුම්හල් හා පාරිසරික ව ශයන් හානි සිදුවන සියළු 

ඉදිකිරීම්. 

IV.  සියළු කුඹුරු ඉඩම් හා පහත් බිම් ශවනත් භාවිතයකට ශයොදා ගැනීම සඳහා වූ සංවර්ධන 

කටයුතු. 

 V.   මුළු ඉඩම ශහක්ශටයාර් 0.5ට වැඩි සියළු ඉඩම් අනුශබදුම්. 

VI.   සියළු  ගණශේ සංචාරක ශහෝටල්.  

VII.  විදුලි සංශේ  කුළුණු හා කැණීම් කටයුතු. 

 
 

මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණය 

2. සංවර්ධන ශයෝජනා සමඟ සවිස්තර සැලසුම්කරණ හා තාක්ෂණික ශතොරතුරු සියල්ල විධිමත්ව 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවකදී, අනුරූපී සවිස්තර ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ශතක් මූලික 

සැලසුම් නිරාකරණය ලබාදිය හැකිය.  අනුමැතිය සඳහා අනුරූපී සවිස්තර ශයෝජනාව ඇගයීමට 

ලක්කරන විටදී, අධිකාරියට යම් අතිශර්ක ඉල්ලීමක් කිරීමට ඇති අයිතියට හානි ශනොවන පරිදි 

ඉඩම් හිමිකරු ශහෝ ඔහු විසින් බලය පවරනු ලබන පුේගලයකු ශවත ශමම මූලික සැලසුම් 

නිෂ්කා නය ලබාශදනු ඇත.  

 

        i.   (අ) සංවර්ධන සැලැස්මක මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාගතයුතු යැයි කියශවන 

අවස්ථාවක එය ලබාගත යුතු අතර, අධිකාරියට හැශඟන ඕනෑම අවස්ථාවක මුලික 

සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාගැනීමට නියම කළහැකිය. 

 

(ආ) මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක වලංගු කාලය එක් වසරක් වන අතර, එය තවත් වසර 

2 ක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැකි අතර, වලංගු කාලය අවසන්වීමට ප් රථම ඒ සඳහා අයදුම් 

http://www.uda.gov.lk/
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කළයුතුය. එහිදී වන ශපරසැරි ගාස්තුව පස්වන උපශල්ඛණශේ 16 යටශත් විය 

යුතුය. එම වලංගු කාලසීමාව ඉක්මවා ශගොස් එය දීර්ඝ කිරීමට අයදුම් කළශහොත් 

ඉහත ගාස්තුවට අමතරව එම මූලික ගාස්තුශවන් 25% ක ශසේවා ගාස්තුවක් ශගවිය 

යුතු ශේ. යම් ශහයකින් මූලික සැලසුම් නිරාකරණශේ වලංගු කාලය ඉක්ම ශගොස් 

වසරකට වැඩි කාලයක් ශගවී ශගොස් නැවත අයදුම් කරන්ශන් නම් සම්පූර්ණ 

ශපරසැරි ගාස්තුව ශගවා නව සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාගත යුත්ශත්ය. 

 

 (ඇ)  සංක්ෂිප්ත ශයෝජනාව අනුමත කරනු ලැබීශමන් පසුව, ශකොන්ශේසි පනවා ශහෝ 

ශනොපනවා ඒ පිළිබඳව අයදුම්කරුට මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් නිකුත් කරනු 

ලැශේ.  ඉන්පසුව ඔහු විසින් වසරක් ඇතුළත සවිස්තර විධිමත් ශයෝජනාවක් සකස් 

කරගත යුතුය.  ශමම කාලය තුළදී අයදුම්කරු ඒ ඒ ආයතන හා අදාළ වන්ශන් නම් 

කරුණු නිරවුල් කරගැනීම සඳහා විවිධ  නිශයෝජ් යායතන / ශදපාර්තශම්න්තු සමඟ 

සම්බන්ධව ක් රියාකළ යුතුය.   ශමම මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිශේ වලංගු 

කාලය වසරකි.  

 
 

             (ඈ)    අයදුම්කරු විසින් විධිමත් අනුමැතිය සඳහා නීතිශේ 8 එ වගන්ති යටශත් නියමිත ආකෘති 

පත් රය මගින් සවිස්තර ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  ශයෝජිත සැලසුම්වලට 

අදාළ නිශයෝජ් යායතනවල තාක්ෂණික අව ් යතා ශමන්ම අයදුම්කරු ශවත 

දැනුම්ශදන ලද අශනක් සැලසුම් අව ් යතාද අඩංගු විය යුතුය. 
 

 

 

 

(ඉ)    මූලික සැලසුම් නිරාකරණය මගින් අවසර පත් රයක් නිශයෝජනය ශනොවන අතර, 

එමගින් අයදුම්කරුට ශහෝ ශවනත් තැනැත්තකුට කවරාකාරශේ ශහෝ සංවර්ධන 

කටයුත්තක් පටන් ගැනීමට ශහෝ කරශගන යාමට හිමිකමක් ශනොලැබිය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

             

හරිත ක ොඩනැගිලි 

සහතිකකරණය 

සඳහා ලියාපදිිංචි 

වීම 

3. රාජ් ය හා අර්ධ රාජ් ය ආයනයන්හි ශගොඩනැගිලි සඳහා හරිත ශගොඩනැගිලි සහතිකය අනිවාර්යය වන 

අතර, මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ලිපිය ලබාගැනීශමන් අනතුරුව හරිත සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
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ඉඩම් අනුකෙදුම්  

සඳහා සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

II  කකොටස 

2.2 ඉඩම් අනුගබදුම් කිරීම සම්බන්ධ ගෙගුලාසි 

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

(අ)  නීතිශේ 8 එ වගන්තිය යටශත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක නිරතවීම සඳහා සංවර්ධන 

අවසරපත් රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන උපශල්ඛනශේ සඳහන් 

“ආ” ආකෘති පත් රය මගින් අධිකාරිය ශවත ඉදිරිපත් කළයුතුය.  ශමය අන්තර්ජාල පහසුකම් 

හරහා පහත ශවේ අඩවිය ඔස්ශසේ අයදුම් කළ හැක.   
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(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපශල්ඛනයට අනුකූලව ශගවිය යුතුය. 

 

       (ඇ)   ඕනෑම ඉඩම් කැබලි කිරීමක් ශහෝ ඒකාබේධ කිරීමක් සුදුසුකම්ලත් පුේගලයා (ඇමුණුම 3)  

විසින් සකස් ශකොට අත්සන් කර තිබිය  යුතුය.  

    

      (ඈ)  අයදුම්පත ඉඩශම් ශහෝ ස්ථානශේ අයිතිකරු විසින් ශහෝ අයිතිකරු විසින් බලය පවරනු ලැබූ 

යම් පුේගලශයකු විසින් අත්සන් කරනු ලැබ තිබ යුතුය. 

 

       (ඉ)   ඉඩම උප ශබදීම ශහෝ කැබලි කිරීශම්දී සැලසුම්වල ලකුණු කරන කාණු සඳහා ඉඩම් කට්ටි 

අංකයක් ලබාදිය යුතු අතර, ඉඩශම් සිට ජලය බැහැර කරන මාර්ගය පැහැදිලිව දැක්විය 

යුතුය.  
 

        (ඊ)  අළුත් උප ශබදීමක් යම් සංවර්ධන ස්ථානයක පවත්නා ශගොඩනැගිල්ලක ඇති විවෘත ඉඩකඩ, 

ආශලෝකය, සංවාතනය සහ අශනක් අව ් යතා ශමම නියමය යටශත් අව ් ය වන ඒවාට 

වඩා අඩු ශකශරන යම් මායිමක් ඇති ශනොකළ යුතුය. 

                  

        (උ)   එවැනි අනුශබදුමක්; 

i. ශහක්: 0.5 ට වඩා වැඩි  අවස්ථාවකදී ශහෝ ඉඩම් කැබලි 10කට වැඩි 

අවස්ථාවකදී 

ii. ස්ථානශේ ස්වභාවය අනුව නගර නිර්මාණ ශිල්පී උපශදස් ලබාගැනීමට අව ් ය 

යැයි අධිකාරිය තීරණය කරන්ශන් නම් ශහෝ 

                සුදුසුකම්ලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පියකු විසින් සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  
 

        (ඌ)   ශයෝජිත බිම් කට්ටිද, ඒවාශේ පරිමාණයන්, දිසාව, පළල සහ සියළු ශයෝජිත වීදිවල මට්ටම්, 

එළිමහන් ස්ථාන සහ ශවනස් ශකොට තැබිය යුතු සහ ශවනත් පහසුකම් සඳහා ස්ථානද 

ශමන්ම සෑම ස්ථානයක්ම ශයොදවනු ලබන කාර්යයද ශපන්වා ශදමින් 1:1000 ට ශනොඅඩු 

පරිමාණයකින් යුත් සවිස්තරාත්මක බිම් ශකොටස් ශවන් කිරීශම් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය.   

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

පරිමාණයකින් ඇඳ පහත දැක්ශවන කරුණු ඇතුළත් ශකොට සැපයිය යුතුය. 
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i. දැනට පවතින ශගොඩනැගිලි   

ii. සැලැස්ශම් පරිමාණය උතුරු දි ාව දැක්ශවන සංශක්තයක් සහ යාබද ඉඩම්වල ශහෝ 

ශගොඩනැගිලිවල වරිපනම් අංක  ශහෝ ශලොට් අංක 

iii. ඉඩමට ප් රවිෂ්ඨ වන මාර්ග ; 

iv. පවත්නා සියලු කාණු සහ ජල මාර්ග;  සහ 

v. අව ් ය අවස්ථාවලදී ඉඩශම් සශමෝච්ඡ ශර්ඛා ශහෝ ස්ථානීය මට්ටම්  

වීථිශේ මට්ටම් ශහෝ ඉඩම ඉදිරිපස වීථිශේ මට්ටම 

 

(ඒ) ශයෝජිත අනුශබදීම්වල වි ාලත්වය සහ ශයෝජිත සියලු වීථිවල දිසාව, පළල සහ මට්ටම් 

සහ විවෘත භූමි භාග හා ශවනත් පහසුකම් සඳහා ශවන් කිරීමට අදහස් කරන භූමි භාග සහ 

සෑම ඉඩමක්ම කුමන කාර්යයක් සඳහා භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන්ශන්ද යන්න ශපන්නුම් 

කරමින් 1:1000 යන පරිමාණයට ශනොඅඩු පරිමාණයකින් අඳින ලද කට්ටි කැඩීශම් 

සවිස්තරාත්මක සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය. 

 

පවතින බිම් කට්ටි 5. පවතින බිම් කට්ටියක් සම්බන්ධශයන් වූ විට ශයෝජිත ශගොඩනැගිල්ල අශනක් නියමයන්ට අනුකූල 

වන්ශන් නම්, නියමිත තැනුම්ශපොශළහි වි ාලත්වය හා පළල පිළිබඳ අව ් යතා ලිහිල් කිරීමට 

අධිකාරියට පුළුවන. 

 

ඉඩම උප කෙදීම 

කහෝ කැෙලි කිරීම 

 

6.   (1)    ඉඩම් කැබලි කිරීමක් ශහෝ උප ශබදීමක් අදහස් කරන ඕනෑම තැනැත්තකු ඒ සඳහා 4 වන 

නියමයන්හි ඇතුළත් අව ් යතාවයන්ට අනුකූල වන අයදුම්පතක් අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

 

        (2)  ඉඩම් කැබලි කිරීම ශහෝ උප ශබදීම සඳහා සැලසුම් අනුමත කිරීශම්දී අධිකාරියට අව ් ය යයි 

හැශේ නම්,  සැලසුම් ශවනස් කරන ශමන් අධිකාරිය අයදුම්කරුවන්ශගන් ඉල්ලා සිටිය 

හැකිය.   ඉඩම  උප ශබදීම ශහෝ කැබලි කරනු ලැබිය යුත්ශත් අධිකාරිශේ අනුමැතිය ශදනු 

ලැබීශමන් පසුවය. 

 

         (3)  (අ)  උප ශබදීමකදී කිසිඳු ඉඩම් කට්ටියක් මුහුණත පළල මීටර් 6 ට සහ   ගැඹුර මීටර් 12 කට 

වඩා අඩු ශනොවිය යුතුය.  

 

 

        (4) උප ශබදීශම් සැලැස්මක ඇති බිම් කට්ටියක් එහි අනුමත කරනු ලැබූ පරමාර්ථය හැර අන් 

පරමාර්ථයක් සඳහා ප් රාශයෝජනයට ශනොගත යුතුය. 

        



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

කන්වාසික කටයුතු 

සඳහා වන බිම් 

කට්ටි වල ප් රකේශ 

මාර්  

7.  ශමම නියමශේ (ආ)  (ඇ)  සහ (ඈ)  ශේදවල සඳහන් විධිවිධානවලට අනුව යම් උප ශබදීමක ඇති 

සෑම බිම් කට්ටියක්ම දැනට පවත්නා ශහෝ ශයෝජිත වීථියකට ශහෝ වීථිවලට යාව  පිහිටිය යුතුය. 

       (අ) i.   ප් රශේ  මාර්ගශේ අවම පළල අධිකාරිය විසින්  අනුමත කරනු ලැබූ පරිදි විය යුතුය.  එය 

කවර අවස්ථාවකවත් මීටර් 3.0 කට ශනොඅඩුව තිබිය යුතු අතර, කාණු හා අශනකුත් 

අව ් යතාවයන් ඉඩශමන් ශවන්කර ලබාදිය යුතුය.  

              ii.  යම් ඉඩම් අනුශබදුමක් සිදු කිරීශම්දී එම ඉඩම් කැබලි සඳහා ප් රශේ ය සපයන ප් රධාන 

ප් රශේ  මාර්ගශේ පළල අඩි 30 ක් වන අවස්ථාශේදී එම අඩි 30 ප් රධාන ප් රශේ   

මාර්ගය කැබලි සංඛ් යාව අනුව අඩි 20 දක්වා පමණක් අඩු කළ හැකි වුවත්, එම අඩි 20 

ප් රශේ  මාර්ගය පළල තවදුරටත් අඩු කිරීමකින් ශතොරව ඒකාකාරී පළලකින් යුතුව 

පවත්වාගත යුතුය. 

iii. පියැවි ශකළවරක් සහිත වීථියක ශකළවරට යාවන සෑම බිම් කට්ටියක්ම ශහෝ සංවර්ධන 

ස්ථානයකටම සංවර්ධන මාර්ශගෝපශේ  ආකෘතිශේ සඳහන්  පළලට වඩා අඩු ඉදිරිපසක් 

තිබිය හැකිය.  එශහත් එහි වීථි ශර්ඛාවට ලම්භකව පළලින් මීටර් 3.0 කට ශනොඅඩු 

ඉදිරිපසක් තිබිය යුතුය. 

 

       (ආ)  පළලින් මීටර් 6.0 කට අඩු මාර්ගයකට යාව ඇති සංවර්ධන ස්ථානයක් ශහෝ බිම් කට්ටියක් 

ශමම නියමශේ 8 (අ) වන ශේදය යටශත් නියම කරනු ලැබ ඇති ආකාරශයන් හැර, 

පදිංචිය පිණිස ශනොවන පාවිච්චිය සඳහා යම් ශගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා 

ප් රශයෝජනයට ශනොගත යුතුය.      

 
 

        (ඇ)  2 වන උපශල්ඛනශේ සඳහන් ආකෘතිශේ සපයා ඇති ශන්වාසික ඒකක සංඛ් යාව    පළමුවන 

තීරුශේ සඳහන්  වීථිවල ආරම්භය හා අන්තය යන ශදකම ප් රසිේධ  වීථියකට සම්බන්ධ 

වන්ශන් නම් ශදගුණ කළ හැකිය.  එවැනි අවස්ථාවල ශදවන තීරුශේ සඳහන්  එම පාශර් 

පළල මීටර් 4.5 කට ශනොඅඩු වන්ශන් නම්, උපරිම දිග ශදගුණ කළ හැකිය. 

 

පදිිංචිය පිණිස 

කනොවන බිම් කට්ටි 

සඳහා ප් රකේශ 

මාර්  

8. (i) (අ)   පදිංචිය පිණිස ශනොවන පාවිච්චිය අරමුණු කරගත් ශගොඩනැගිලි සඳහා වන බිම් කට්ටි 

එකක් ශහෝ වැඩි ගණනක් සඳහා ඇති වීථියකට 3 වන උපශල්ඛනශේ  ආකෘතිශේ විස්තර 

කරන පිරිවිතරයට හා අනුකූලවීමට යටත්ව පළලින් මීටර් 06 කට ශනොඅඩු ප් රශේ  

මාර්ගයකට අවසර දිය හැකිය. 

      

      (ආ)  2 වන උපශල්ඛනශේ  නියමය පරිදි ශන්වාසික ඒකකයක් සඳහා වන අවම ප් රශේ  මාර්ග 

පළල අව ් යතා සම්පූර්ණ කරන අවස්ථාවකදී යම් තැනැත්ශතකුට අයුතු පීඩා ඇතිවන්ශන් 

යයි අධිකාරිශේ මතය වන්ශන් නම්, ප් රශේ  මාර්ගශේ අවම පළල පහත සඳහන් 

කරුණුවලට  යටත්ව, සැලසුම් කමිටුශේ නිර්ශේ  මත අඩු කරනු ලැබිය හැකිය.  

i. ප් රශේ  මාර්ගය සඳහා මීටර් 3.0 අවම පළලක් ඇති බවට, 

ii. අළුත් උප ශබදීමක් සම්බන්ධශයන් ශමම අඩු කිරීම අදාළ ශනොවීම. 

iii. ජනපදය අඩු වියදම් ස්වභාවශේ ඒවා වීම. 

 

     (ඇ)   එවැනි සෑම වීථියක්ම, මීටර් 6.0 කට ශනොඅඩු පළලක් ඇති ප් රසිේධ වීථියකට සම්බන්ධවන 
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හා අයිතිකරුට ශපෞේගලික පාරකට මාර්ග අයිතියක් ඇති ප් රසිේධ ශහෝ ශපෞේගලික 

පාරකට සම්බන්ධ විය යුතුය. 

 

 (ii)  ප් රජා හා විශනෝද කටයුතු හා ශපොදු එළිමහන්  ප් රශේ  ශලස සැලකූ විට, එම ශවන්කරන ලද  

ශපොදු එළිමහන්  ප් රශේ ශයන් උපරිම 25% ක බිම් කැබලි ආවරණයක් සහ මීටර් 5 ක උපරිම 

උසකට යටත්ව  ගෘහස්ත  ක් රීඩාගාරයක්,  පිහිනුම් තටාකයක්, ක් රීඩා හා විශනෝද කටයුතු 

සඳහා අදාළ වන ඕනෑම භාවිතාවක් ශයොදාගත හැකි ශේ. 

 

හැරවුම්, වටරවුම් 

හා විවෘත ඉඩකඩ 

9.(1) (අ) මීටර් 9.0 කට අඩු පළලින් හා දිග මීටර් 30 ට වැඩි සෑම වීථියකටම වි ්කම්භය මීටර් 9.0 කට 

ශනොඅඩු  වටරවුමක් ශහෝ වඩා ශයෝේ ය පරිදි වීථිශේ පියැවි අග සිට අවසන් මීටර් 30 තුළ 

අධිකාරියට පිළිගත හැකි ශවනත් ආකාරයක වාහන හැරවීමට ඉඩක් සැලසිය යුතුය. 
 

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

කටයුතුවලදී වි ්කම්භය මීටර් 15 කින් යුත් හැරවුම් වටරවුමක් ශහෝ පිළිගත හැකි 

ශවනත් ආකාරයක වාහන හැරවීමට ඉඩක් සැපයිය යුතුය. 

ප් රජා, විකනෝදාිංශ 

හා එළිමහන් 

ප් රකයෝජනය 

සඳහා ඉඩකඩ 

කවන් කිරීම 

 

    (2)    උප ශබදීමට භාජනය කළයුතු ඉඩම් ශකොටස ශහෝ සංවර්ධන ස්ථානය   වි ාලත්වශයන් 

ශහක්ටයාර් 1.0 ඉක්මවන්ශන් නම්, වීථි සහ කාණු අත්හැර දැමූ පසු ඉඩශමන් සියයට 

දහයකට ශනොඅඩු ප් රමාණයක් පහත දැක්ශවනශසේ සුදුසු ස්ථානයන්හි ප් රජා විශනෝදාං  

හා එළිමහන්වල ප් රශයෝජනය සඳහා ශවන් කළ යුතුය. 

i. එශසේ ශවන් කරන ලද ඉඩකඩ සියළු ගාස්තුවලින් ශතොරව අධිකාරිය ශවත පවරනු 

ලැබිය යුතුය. 

ii. අධිකාරිශේ අදහස් විමසා එබඳු ඉඩකඩ සංවර්ධනය ශකොට පවත්වාශගන යාමට 

පදිංචිකරුවන් ශපොළඹවා සංවර්ධකයා විසින් ක් රමශේදයක් හා මූල් ය විධිවිධාන 

සැලසිය යුතුය. 

iii. එශසේ ශවන් කරනු ලබන ඉඩකඩ අනුමත ශනොවන ශවනත් කාර්යයකට ශයොදනු 

ලබන්ශන් නම් නීතිය යටශත් වරදකට වරදකරුවකු වන අතර, වරදකරු කරනු 

ලැබීශමන් පසුව නීතිශේ 1982  අංක 04 දරණ පනශත් 28(1)  වන වගන්තිය 

යටශත් දඞුවම් ලැබිය හැකිය. 

iv. වාණිජ හා කර්මාන්ත සඳහා වන ඉඩම් අනුශබදුමකදී, අනුශබදුම් අවම ඉඩම් 

ශකොටස වර්ග මීටර් 2024 (පර්. 80) කට ශනොඅඩු නම් සහ සියළුම මාර්ගවල පළල 

මීටර් 09 කට ශනොඅඩු නම් විවෘත ප් රශේ  භාවිතය සඳහා ඉඩම්වලින් 10%  ක්  

ශවන් කිරීමකින් ශතොරව අනුශබදීම් කළ හැකිය.  එශතකුදු වුවත් ඕනෑම ඉඩම් 

ශකොටසක වැඩිදුරටත් අනුශබදුම් සිදුවන අවස්ථාවලදී සංවර්ධකයා විසින් ; 

(i) එශසේ අනුශබදුම් කරන ඉඩශම් 10% ක ප් රමාණය ශවන් කිරීම  ශහෝ 

 

 (ii)  එශසේ අනුශබදුම් කරන ලද ඉඩශම් 10% ක ප් රමාණශේ තක්ශසේරු වටිනාකම 

අධිකාරිශයහි තැන්පත් කිරීම ශහෝ යන ශකොන්ශේසියට යටත්ව අනුශබදුම් 

කළ හැකිය. 
 

v. වාසය සඳහා වූ ඉඩම් අතුරු ශබදීම්වලදී අතුරු ශබදීමක අවම ඉඩම් ප් රමාණය වර්ග 

මීටර් 1,012 (පර්චස් 40) කට අඩු ශනොශේ නම් සහ එක් ඉඩම් ශකොටසක 
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ඉදිශකශරන නිවාස ඒකක සංඛ් යාව ශදකකට සීමාවන පරිදි සංවර්ධන කාර්යය සීමා 

ශකොට තිශේ නම්, එළිමහන් ප් රශේ  ව ශයන් පාවිච්චි කිරීම සඳහා ඉඩශම් සියයට 

10 ක ප් රමාණයක් ශවන් ශනොශකොට, ඒ ඉඩශම් අතුරු ශබදීම් කළ හැකි නමුත්, ඒ 

අතුරු ශබදීමවල තවදුරටත් අතුරු ශබදීම් කරනු ලබන ශහෝ එක් ඉඩම් ශකොටසක 

නිවාස ඒකක ශදකකට වැඩිශයන් ඉදිකරනු ලබන ශහෝ අවස්ථාවකදී එශසේ අතුරු 

ශබදීම කරනු ලබන ශහෝ සංවර්ධනය කරනු ලබන ඉඩශම් තක්ශසේරු වටිනාකමින් 

සියයට 10 ක් ඒ සංවර්ධනකරු විසින් අධිකාරිශයහි තැන්පත් කළ යුතුය. 

 

vi. අතුරු ශබදීමට ශයෝජිත ඉඩම, උේ යානයක්, ශපොදු ක් රීඩාපිටියක් වැනි ශපොදු විවෘත 

ප් රශේ යක සිට කිශලෝමීටර් 0.5 ක් තුළ පිහිටා ඇත්තාවූද, එම විවෘත ප් රශේ ය 

වර්ග මීටර් 4,047 (අක්කර එක) කට වඩා වි ාලත්වය ඇත්තාවූද අවස්ථාවකදී, එම 

ඉඩශම් එළිමහන් ප් රශේ යක් ශභෞතිකවම ශවන් කිරීම ශවනුවට,  එළිමහන් 

ප් රශේ  අව ් යතාව සඳහා වූ භූමිභාගශේ ශවළඳ අගය අදාළ පළාත් පාලන 

ආයතනය ශවත තැන්පත් කළයුතු බවට සංවර්ධනකරුට අධිකාරිය විසින් නියම 

කරනු ලැබුවශහොත්,  ඔහු විසින් අධිකාරිය ශවත තැන්පත් කළයුතුය.  

 

 

 vii. අනුශබදීමකදී විවෘත ප් රශේ  අව ් යතාවය වර්ග මීටර් 300 කට          (පර්. 12) 

ශනොවැඩි වන්ශන් නම් ශහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එශසේ කිරීමට  

සංවර්ධකයාට නියම කරන්ශන් නම්, ශභෞතික ව ශයන් විවෘත ප් රශේ ය සපයාදීම 

ශවනුවට අනුශබදීම සඳහා අව ් ය වන විවෘත ප් රශේ  ඉඩශම් වර්ග ප් රමාණශේ  

තක්ශසේරු වටිනාකම අදාළ පළාත් පාලන ආයතනශේ තැන්පත් කළ යුතුය. 

 

viii. අනවසර ඉඩම්  අනුශබදුමකදී 10% (සියයට දහය) විවෘත ප් රශේ  ශවන් ශනොකිරීම 

අනුමත ශනොකිරීමට ශහේතුවූ අවස්ථාවකදී ඉඩම් ශකොටශසේ 10% තක්ශසේරු 

වටිනාකම අධිකාරිශයහි තැන්පත් කිරීම ශහෝ එශසේ සංවර්ධනය කරනු ලැබූ ශහෝ 

අනුශබදුම් කරනු ලැබූ ඉඩම් ශකොටසින් 10% ක් ශවන් කිරීමට යටත්ව තනි ඉඩම් 

ශකොටස් සංවර්ධනය කිරීමට ශහෝ තවදුරටත් අනුශබදුම් කිරීමට අවසර දිය හැකිය. 

 

වීථි කකොන් රවුම් 

කිරීම 

10.  අධිකාරිය අන් ආකාරයකින් විධානය කර ශනොමැති නම්, බිම් කට්ටි කිරීශම්දී සිදු කරනු ලබන 

මාර්ග මංසන්ධි ඇති කිරීශම්දී මාර්ග ශේදන ලක්ෂශේ සිට ස්පර් ක දිග සමඟ කවාකාරව ශහෝ 

ඇළව සිටින ශසේ, කවශේ ප් රමාණය පාශර් පළලින් අඩක් වන ශසේ මායිම් සකස් කිරීමට 

අධිකාරිය විසින් විධානය කළ යුතුය. 

 

  

අනුමැතිය සඳහා 

සැලසුම් ඉදිරිපත් 

III  කකොටස 

2.3 ග ොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ ගෙගුලාසි 

 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

කිරීම 11. ශගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

(අ)  නීතිශේ 8 එ වගන්තිය යටශත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක නිරතවීම සඳහා සංවර්ධන 

අවසරපත් රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුම්පතක්ම 1 වන උපශල්ඛනශේ සඳහන් 

“ඇ” ආකෘති පත් රය මගින් අධිකාරිය ශවත ඉදිරිපත් කළයුතුය.  ශමය අන්තර්ජාල පහසුකම් 

හරහා පහත ශවේ අඩවිය ඔස්ශසේ අයදුම් කළ හැක.   

      www.uda.gov.lk  

 

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපශල්ඛනයට අනුකූලව ශගවිය යුතුය. 

 

ක ොඩනැගිලි 

සැලසුම් 

 

12. (1) නීතිශේ  8 එ වගන්තිය යටශත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම; 

(අ) සියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්ශතකු විසින් පිළිශයල ශකොට අත්සන්කර තැබිය 

යුතුය.  (ඇමුණුම 3) 

(ආ) ඉඩශම් ශහෝ ස්ථානශේ අයිතිකරු විසින් ශහෝ අයිතිකරු විසින් බලය පවරනු ලැබූ යම් 

පුේගලයකු විසින් අත්සන් කරනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

(ඇ) පිටපත් 4 කින් ඉදිරිපත් කළයුතුය.   අනුමත කිරීශමන් පසු අයදුම්කරුට පිටපත් 1 ක් 

ලබාදිය යුතු අතර, පළාත් පාලන ආයතනය ශවත  එක් පිටපතක් ශයොමු කළ යුතුය.   
 

            (ඈ) සැලැස්ම ජාත් යන්තර “ඒ”  ් ශර්ණිශේ සම්මත ශමට් රික් ප් රමාණශේ   පත් රිකාවල සකස් 

ශකොට තිබිය යුතුය. 

           (ඉ)   සැලැස්ම අදාළවන ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ පරි ් රය සංවර්ධනය කරනු ලබන  පරමාර්ථය 

විස්තර ශකශරන ප් රකා යක් සමඟ විය යුතුය. 

            (ඊ)  ශගොඩනැගිල්ල පිහිටා ඇති ශහෝ ශයෝජිත ශගොඩනැගිල්ල පිහිටුවීමට යන ශහෝ 

ශගොඩනැගිල්ශල් වැඩ කරශගන යනු ලබන පරි ් රයට අදාළ  මිනුම්ශදෝරු සැලැස්ශම් 

පිටපතක් සමඟ  ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

             අව ් ය ශේ යැයි අධිකාරිය විසින් සලකා බලනු ලැබුවශහොත් මීට සම්බන්ධව අතිශර්ක සැලසුම් 

කට්ටල ශහෝ වඩා පුළුල් විස්තර පිරිවිතර නැතශහොත් සම්බන්ධිත ශවනත් විස්තර ශහෝ 

ශවනත් ශල්ඛන ඉදිරිපත් කරන ශලස අධිකාරිය විසින් නියම කරනු ලැබිය හැක. 

 

සැලසුම්වල 

පරිමාණය 

13. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිශේ 8 එ වගන්තිය අනුව සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා (ඇමුණුම 3)  

විසින් අත්සන් කරනු ලැබ ඉදිරිපත් කර ඇති සියළු සැලසුම් පහත සඳහන් පරිමාණය අනුව ඇඳ 

පහත සඳහන් කරුණු අඩංගු කළ යුතුය. 

(අ)  ශගොඩනැගිලි තැනුම්පශළහි පිහිටීම දැක්වීමට ප් රමාණවත් පරිදි හාත්පස ප් රශේ ශේ දළ 

සැලැස්මක් 

(ආ)   සංවර්ධන ස්ථානය සැලැස්ම 1:1000 

(ඇ)  ශගොඩනැගිල්ලක සැලැස්ම - 1:100 අව ් ය සම්මත ප් රමාණශේ කඩදාසියක ඇඳීමට 

ශනොහැකි තරම් ශගොඩනැගිල්ශල් ප් රමාණය වි ාල වන අවස්ථාවලදී 1:200 වඩා කුඩා 

ශනොවන පරිමාණයකට පිළිශයල කරන ලද සැලැස්මක් පිළිගැනීමට අධිකාරියට පුළුවන. 
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සිංවර්ධන ස්ථානය 

සැලසුම්වල හා   

ක බිම් 

සැලසුම්වල අඩිංගු 

විය යුතු විස්තර 

 

14. ශගොඩනැගිලි සංවර්ධනයක් සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලැස්මකට පහත සඳහන් විස්තර පිළිගත් 

වර්ණ හා සංශක්ත භාවිතා කරමින් අඩංගු විය යුතුය. 

       (අ) පහත සඳහන් විස්තර දැක්ශවන තැනුම්ශපොල සැලැස්ම ශහෝ බිම් ශකොටස් ශවන් කිරීශම් 

සැලැස්ම (Site Plan) 

i.  බිම් කට්ටිශේද ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ ශගොඩනැගිලි කාර්යය කරශගන යනු ලබන ස්ථානය 

සහ බිම් කට්ටිශේ මායිම් අතර දුශරහි අංකිත පරිමාණයන්ද ඇතුළත්ව, බිම් කට්ටිශයහි සහ 

තැනුම්ශපොශළහි පිහිටීම දැක්වීම සඳහා අක්ෂාං , ශේ ාං  සහිතව ඛණ්ඩාංක තලයන් 

ලබාදීම (GPS-WGS-1984) ඉදිකිරීමට යන ශහෝ කරශගන යනු ලබන ශගොඩනැගිලි 

කාර්යයන්හි ප් රමාණය, (පැහැදිලිව සීමා ලකුණු ශකොට) 

ii.  සැලැස්ශම් පරිමාණය, උතුරු තුඩුව සහ යාබද බිම් කට්ටිවල ශහෝ     ශගොඩනැගිලිවල 

පරි ් ර අංක 

iii. සංවර්ධන ස්ථානයට ඇති ප් රශේ  මාර්ග 

    iv.  ශමම සැලැස්ශමන් හඳුනාශගන ඇති ශයෝජිත මාර්ග සීමාව, ශගොඩනැගිලි ශර්ඛා, යම් 

පාරක් පුළුල් කිරීශම් ශර්ඛාවක් සහ ශසේවා පාරක් සඳහා වන යම් බිමක් ශහෝ ඉඩමක් 

සකස් කිරීශමන් පසු පටුමගක් ශහෝ ජලසම්පාදන සංචිතයක්, රක්ෂිතයන් සහ 

අමාත් යවරයා විසින් අනුමත කළ අදාළ සංවර්ධන සැලැස්මක ශපන්වනු ලැබිය හැකි ශහෝ 

පළාත් පාලන ආයතනශේ යම් වීථි ශර්ඛා සැලසුම්වල ශපන්වනු ලැබිය හැකි ශවනත් 

විස්තර  

 v. පවත්නා සියළු කාණු, ජල මාර්ග, පල්ශදෝරු මාර්ග, මනුවල වැටවල්, රැඳවුම් බැමි, බිම් 

කට්ටිය මත ශහෝ යාබද බිම් කට්ටි මත ඇති බෑවුම් සහ කාණු, ගිනිදියමුව සහ 

ශගොඩනැගිලි  ශහෝ ශගොඩනැගිලි වැඩ කරනු ලබන ස්ථාන අතර දුශරහි අංකිත 

පරිමාණයන් ඇතුළත්ව පවත්නා පාර පිහිටි ආසන්නතම දුර. 

vi.  ඉඩම ජලයට යටවන්ශන් නම්, වාරිමාර්ග ශදපාර්තශම්න්තුව,  ් රී ලංකා ඉඩම් 

ශගොඩකිරීශම් හා සංවර්ධනය කිරීශම් සංස්ථාව ශහෝ ශවනයම් අධිකාරියක් විසින් වාර්තා 

කර ඇති ශගොඩනැගිලි බිශම් ඉහළතම ගංවතුර මට්ටම. 

vi. අං ක 45 ට වඩා ප් රපාතාකාර හා උසින් මීටර් එකහමාර ඉක්මවන බෑවුම් විශ ේෂශයන් 

සඳහන් කරමින් බිශමහිත් යාබද පාරවල සහ   ඉඩම්වලත් පවතින සියළු සශමෝච්ඡයන් 

සහ ස්ථානීය මට්ටම්. 

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

තැනුම්ශපොලකට ඇති බෑවුමට ශහෝ ඉවුරට වඩා ඉහළ ශහෝ ප් රපාතාකාර නම්, එම බෑවුම 

ශහෝ කණ්ඩිය ස්ථාවර කිරීම සඳහා වන රැඳවුම් බැම්මක් ශහෝ ශවනත් ඉදිකිරීමක් 

සැපයීම. 

ix. ශමහි ශකොන්ශේසි පිළිගත් පාංශු ඉංජිශන්රුවකුශේ වාර්තාශේ නි ්චය කර ඇති පරිදි 

ශහෝ අධිකාරිය නි ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි අව ් ය පිටසන් සහිතව අනුමැතිය සඳහා 
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බැම්ශම් ශහෝ ඉදිකිරීශම් සැලසුම් පසුව ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

x.   පළල මීටර් 6 ක් ශහෝ ඊට අඩු වි ාලත්වය වර්ග මීටර් එකසිය පනහකට අඩු පවත්නා 

බිම් කට්ටියක ඇති ශගොඩනැගිල්ලක උපරිම උස අධිකාරිය විසින් අන් ශලසකින් 

විධානය කරනු ලැබ ශනොමැති නම්, මීටර් අටක් ශහෝ මහල් ශදකක් ශනොඉක්මවිය 

යුතුය. 

 xi. යම් ශයෝජිත මතුපිට ශහෝ යම් කාණුවක් සහ එහි පවත්නා කාණුවකට ශහෝ ජල 

මාර්ගයකට සම්බන්ධවන විස්තර සමඟ 

xii. යම් ශයෝජිත පල්ශදෝරු මාර්ගයක්, මනු වලක් සහ ඒවා පවත්නා පල්ශදෝරු මාර්ගයකට 

ශහෝ මනු වලකට සම්බන්ධවන ඒ ඒ ස්ථාන 

(i) ශයෝජිත භූදර් න වැඩපිළිශවල 

(ii) ශයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා වන සියළු රථ ගාල් කිරීශම් වැඩපිළිශවල සහ 

(iii) ශයෝජිත විදුලි, දුරකථන ශහෝ ගුවන්විදුලි සම්ප් ශර්ෂණ  මාර්ග සහ ඒ එක් එක් 

මාර්ග පවත්නා ජාලයට සම්බන්ධ වන ස්ථාන. 

 

ක බිම් සැලැස්ම     (අ)  පහත සඳහන් විස්තර ඇතුළත් කරමින් හා දක්වමින් ශගොඩනැගිල්ශල් ඒ ඒ තට්ටුශේ මහල් 

සැලැස්ම සහ එහි වහලය 

 

i. තට්ටුශේ එක් එක් ශකොටස ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන කාර්යය ගැන දක්වන පැහැදිලි 

ප් රකා යක්. 

ii. ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ ශගොඩනැගිලි වැඩවල බිත්ති, උඩු හැටුම හා මහල් සඳහා 

ශයොදාගනු ලබන ේ රේ යවල වර්ගය  

 

 iii. ශගොඩනැගිල්ශල්ත් එහි සියළු කාමර, මැදිරි, ඉස්ශතෝප්පු, තරප්පු ශපළ, ආලින්ද සහ  

පියසි ශටශර්සයන්හි පරිමාණයන් සහ ඒවාශේ බිත්තිවල හා කුළුණුවල ඝනකම 

සංඛ් යාවලින්. 

iv. ශගොඩනැගිල්ශල් ශගොඩනැගිල්ල තුළ හා ඒ අවට පිහිටි වා ළිං (air well) පසු මිදුල්, 

මිදුල් සහ එළිමහන් ඉඩකඩවල නිර්භාධිත ප් රශේ ශේ පරිමාණය සංඛ් යාවලින් සහ 

ශගොඩනැගිල්ශල් පිටත බිත්තිවල සිට යාබද මාර්ගවල මධ් ය ශර්ඛාවට ඇති දුර සහ 

ඉඩම තුළ හා යාබද පිහිටි ජලාපවහන රක්ෂිත. 

v. සියළු බිත්ති, කණු හා කුළුණු අතර ඉඩකශඩහි ප් රමාණය සංඛ් යාවලින්, 

vi. සියළු සනීපාරක්ෂක උපාංග, වාතල සහ මහල්  හබකවල පිහිටීම සහ ඒවා ජලාපවහන 

මාර්ගවලට සම්බන්ධවීම. 

vii. ශගොඩනැගිල්ල තුළ ශහෝ ඒ වටා පිහිටි මතුපිට සියළු ජලාපවහන මාර්ග ඒවාශේ ජලය 

ගලන දිසාව ඊතල මගින් දක්වමින්ද, ජලය නිකුත් කරනු ලබන පිටමුව කාණු සහ එම 

පිටමුව කාණුවල ප් රමාණය 

viii. ගින්ශනන් ශේරීශම් මාර්ග, ගිනි නිවීශම් උපකරණ සැපයුම් සහ ඒවාශේ ස්ථාපනද 

ඇතුළත්ව ශගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධශයන් ගන්නා ලද ගිනි හට ගැනීම වැළැක්වීශම් 

ක් රියාමාර්ග උස් ශගොඩනැගිල්ලක් වන අවස්ථාවකදී ශයොදනු ලබන අකුණු ආරක්ෂණ 
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වැඩපිළිශවල 

 ix. වායු සමනය කළයුතු යන්ත් රානුසාරීව සංවාතනය ලබාදිය යුතු ශහෝ පීඩන ගැන්විය 

යුතු ශගොඩනැගිල්ශල් එක්  එක් තට්ටුශේ සෑම ශකොටසක්ම සහ වායුසමීකරණය 

කළයුතු ශකොටසද, වායුසමීකරණය කිරීම ශක්න්ේ රස්ථ පේධතියක මාර්ගයකින්ද 

නැතශහොත් සමූහගත ඒකකයකින්ද (Package unit)  යන වග දැක්ශවන පැහැදිලි 

ප් රකා යකින්ද සහ හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම වායුසමීකරණ යන්ත් රවල ශහෝ 

ඒකකවල පිහිටීම ශහෝ  පිහිටීම් මහල් සැලැස්ශම් දැක්විය යුතුය. 

x. වාහන ගාල් කිරීශම් ඉඩකඩ, බෑවුම් මං, තරප්පු ශපළ, නැවතුම්, හදිසි අවස්ථා විදුලි 

ජනක, විදුලි සම්ප් ශර්ෂණ  ආරක්ෂක කුටි සහ අතරමැදි හා ඊට උස් ශන්වාසික 

ශගොඩනැගිලි වන අවස්ථාවලදී ගෘහ පරිශභෝජන ේ රව ඉන්ධන වායු ශක්න්ේ රස්ථ 

ටැංකිය ආදිශේ පිහිටීම. 

xi. සහාධිපත් ය ශේපළක් සම්බන්ධශයන් වූ විට 1973 අංක 11 දරණ බේධ නිවාස අයිතිය 

පිළිබඳ නීතියට (Apartment Ownership Law)  සහ එහි සංශ ෝධනයන්ට 

අනුකූල  විය යුතු අතර,  සියළු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන් විසින් සකස් 

කර අත්සන් තැබිය යුතුය. 

xii. අධිකාරියට අව ් ය පරිදි නියම කරනු ලැබූ පරිදි කුණු කසල බැහැර කිරීශම් ස්ථානවල 

පිහිටීම. 

 

හරස්කඩ       (ආ)  යාබද බිම සහ ප් රශේ  මාර්ගය පිහිටි ආකාරය පැහැදිලිව සලකුණු කරමින් සහ පහත සඳහන් 

විස්තර දක්වමින් සකස් කරන ලද ශගොඩනැගිල්ශල් හරස්, ආයත සහ ශවනත් ශේදන ඇඳීම.   

i. ශයොදාගනු ලබන ේ රේ යශේ වර්ගය සහ සියළු බිත්ති, මහල්, වහල, සීලිම, 

අත්තිවාරම්, බාල්ක ඇතුළුව කාණු සහ ශපරවැසුම්වල ඝනකම සහ 

ශගොඩනැගිල්ශල් ශවනත් සම්බාධිත ශකොටස් 

ii. පවත්නා බිම් මට්ටම සහ මට්ටම්ද ශගොඩනැගිලි තැනුම්ශපොල උස් කළයුතු ශහෝ 

පහත් කළයුතු නම්, අළුත් බිම් මට්ටම ශහෝ මට්ටම් සියළු යාබද   ඉඩම්වල ශහෝ 

ශගොඩනැගිලිවල ස්ථාවරභාවයට ශකශසේ බලපාන්ශන්ද යන්න පිළිබඳ  පැහැදිලි 

ප් රකා  සහ ඒවා ආරක්ෂා කිරීමට ගනු ලැබූ පියවරද, 

iii. උසින් මීටර් එකහමාර ඉක්මවන ස්ථානශේ තිශබන ශහෝ ඊට අව ් ය වන රැඳවුම්  

බැම්ශම් ශහෝ බෑවුම්වල සිට ශයෝජිත ශගොඩනැගිල්ලට, එහි බිම් කට්ටි මායිම්වලට 

ඇති දුශරහි පරිමාණයන් සංඛ් යාවලින් සහ රැඳවුම් බැම්ශම් සහ බෑවුශම් සිට මීටර් 

දහයක් ඇතුළත එනම් ඊට කිට්ටුතම යාබද ඉඩශම් පිහිටි ශගොඩනැගිලි සහ, 

iv. පවත්නා බිමට සාශප්ක්ෂව ශගොඩනැගිල්ශල් ශදොරවල්, ජශනල් ශහෝ සංවාතන විවර 

එක් එක් තට්ටුශේ උස, සීලිශම් උස, බිම් මහශල් මට්ටම ශහෝ මට්ටම්, පියමං මට්ටම 

ශහෝ මට්ටම්වල පරිමාණයන් සංඛ් යාවලින් සහ එහි වීථි මට්ටම සහ මට්ටම් සහ බිම් 

කට්ටි මායිම් සහ ශගොඩනැගිල්ශල් පිටත බිත්ති අතර පරතර දුරද, 
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ආකරෝපන 

(Elevation) 

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

i. පරිමාණයන් සංඛ් යාවලින්  දක්වමින් ශගොඩනැගිල්ශල් සියළු බාහිර බිත්ති, බාහිර 

කුළුණු,  තාප්ප සහ ශදොරවල්ද, ජශනල්  ශහෝ සංවාතන විවර,  මහල ආවරණ 

බැල්කනි සහ වහලද, අධිකාරිය විසින් නියම කරන ලද පරිදි බාහිර කුළුණු, තාප්ප, 

විවර  වහල ආවරණ, බැල්කනි සහ වහල ඉදිකිරීශම්දී ශයොදාගනු  ලැබූ ේ රේ යවල 

වර්ගයද, 

ii. පවත්නා සෑම යාබද ශගොඩනැගිල්ලකම උස, බිම් මට්ටම්, බාහිර බිත්ති, ශදොරවල්, 

ජශනල්, වහල සහ ශවනත් බාහිර හා දෘෂ ්යමාන ලක්ෂණද දක්වමින් සහ ඒවා 

නිර්මාණය කිරීම සඳහා ශයොදාගනු ලැබූ ේ රේ යවල වර්ගයද, අධිකාරිය විසින් 

සවිස්තර මාර්ශගෝපශේ  සැපයිය යුතු විශ ේෂ ස්ථානද දක්වා එම ශගොඩනැගිලිවල 

අර්ධ   ආශරෝපන සහ ආශරෝපනද, 

iii. ශගොඩනැගිල්ශල් සෑම යාබද පියමගකම, ආලින්ද මගකම වීථි සහ බිම් මට්ටම්ද සහ 

පියමශගහි, ආලින්ද මශගහි වීථිශේ සහ බිශමහි ශයෝජිත ප් රතිරූපක බිත්තිහි මට්ටම් 

සහ,               

වැඩ ආරම්භ 

කිරීමට කපරාතුව 

අයිතිකරු, 

පදිිංචිකරු විසින් 

කළයුතු රාජකාරි 

15.  (1)  යම් ශගොඩනැගිලි වැඩක් ආරම්භ කිරීමට ශහෝ කරශගන යාමට නැතශහොත් මාස 03 ක 

කාලයකට අත්හිටවනු ලැබ ඇති යම් ශගොඩනැගිලි වැඩක් යළි ආරම්භ කිරීමට මත්ශතන්, 

පරි ් රශේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු ශහෝ සංවර්ධනකරු විසින්; 

                (අ)  නීතිශේ 8 එ වගන්තිය යටශත් ඉදිරිපත් කළයුතු ශගොඩනැගිලි වැඩවල සියළු  සැලසුම් 

අනුමත කරනු ලැබ ඇති බවත්, එම අනුමැතිය අස්කර ශනොශගන තවමත් වලංගුව 

පවතින බව දැන සිටීමත්, 

                (ආ)  13 වන නියමශේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ශගොඩනැගිලි වැඩවල විස්තරාත්මක හැටුම් 

සැලසුම් අධිකාරියට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති බවට වගබලා ගැනීමත්, 

                (ඇ) ශගොඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීශම්, කරශගන යාශම් සහ යළි ආරම්භ කිරීශම් ස්වකීය 

අභිප් රාය පිළිබඳ දැන්වීම අඩු තරමින් සත් දිනකින් ලබාදීම සහ එම ශගොඩනැගිලි 

වැඩ ආරම්භ  කිරීශම්, කරශගන යාශම් ශහෝ යළි ආරම්භ කිරීශම් අවසරය සඳහා 

අධිකාරිය ශවත ඉල්ලුම් කිරීමත්, 

                (ඈ) ශගොඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ශසේවශේ ශයොදවනු ලබන ශහෝ නිරත කරවනු 

ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා ශහෝ තැනැත්තන් විසින් තත් කාර්යය අනුව, 

ශගොඩනැගිලි වැඩ 83 වන නියමශේ (ඇ) ශේදය ප් රකාර අධීක්ෂණය කරන බවට 

සුපුරුදු ආකෘති පත් රශයන් නිකුත් කරන ලද ලිඛිතව සනාථ කිරීමක් ලැබීමත් 

අව ් යය. 

           (2)   ශමම නියමය යටශත් දිය යුතු නිශේදනය සම්පූර්ණ එකක් විය යුතු අතර, එහි කිසිඳු සාවේ ය 

විස්තර ශහෝ ශතොරතුරු අඩංගු ශනොවිය යුතුය.  

 

සැලසුම්වල 

පැහැදිලි ෙව සහ 

ක ොඩනැගිලි 

වැඩවලදී කයොදා 

 නු ලෙන 

ද් රේ යවල පිරිවිතර 

 

16. (1)  නීතිය යටශත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුේ රණය ශකොට ඉදිරිපත් 

කළයුතුය.  පවත්නා ශගොඩනැගිලි කාර්යයන්ට සම්බන්ධව පුළුල් කිරීම් සියල්ල අදාළ ශිල්පීය 

ක් රම ප් රශයෝජනයට ශගන පැහැදිලිව දැක්විය යුතු අතර, නව ශගොඩනැගිල්ලට ශකොටසක් 

එකතු කිරීශම්දී රතු වර්ණශයන් ඇඳ දැක්විය යුතුය. සැලැස්ම එක් ඒකකයකට වඩා වැඩිවන 

අවස්ථාවලදී එවැනි ඒකක විවිධ වර්ණ ශහෝ සංශක්ත ප් රශයෝජනයට ශගන ඒකකයන් ශවන් 

ශවන්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි ශපන්විය යුතු අතර, ඒ එක් එක් ඒකකයන්ට අයත් වර්ග 

ප් රමාණයන් දැක්විය යුතුය.  
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         (2) පවත්නා ශගොඩනැගිල්ශල් ඉවත් කළයුතු සියළු ශකොටස් සැලසුම්වල කඩ ඉරි මගින් ශපන්විය 

යුතුය. 

         (3)  අධිකාරියට අව ් ය වන්ශන් නම්, නීතිය යටශත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලැස්ම සමඟ 

සැලසුම් ඉදිරිපත් කරනු ලබන  ශගොඩනැගිලි වැඩවලදී ප් රශයෝජනයට ගන්නා වූ ශයෝජිත 

ේ රේ යවල පිරිවිතරද ඉදිරිපත් කළයුතුය.      

 

එකතු කිරීම් හා 

කවනස් කිරීම් 

සඳහා වන 

සැලසුම් 

 

17. යම් ශගොඩනැගිලි කාර්යයකම පවත්නා ශගොඩනැගිල්ලක ප් රතිසංස්කරණයක් ශහෝ ශවනස් කිරීමක් 

ශහෝ ඊට යම් එක් කිරීමක් අයත්වන විටදී, නීතිය යටශත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන එම ශගොඩනැගිලි 

කාර්යයන්හි සැලැස්ම ශහෝ සැලසුම් සමඟ අධිකාරිය විසින් එශසේ කිරීම අව ් ය නම්, අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු තමා එම ශගොඩනැගිල්ල පරීක්ෂා කළ බවත්, තම මතයට අනුව 

ප් රතිසංස්කරණ ශවනස් කිරීම් ශහෝ එකතු කිරීම් නිසාශවන් යම් ආකාරයකින් වැඩිවිය හැකි ශහෝ 

ශවනස් විය හැකි බර ශහෝ ආතතීන් එම ශගොඩනැගිල්ලට දැරිය  හැකි බව ප් රකා  ශකශරන 

නියමිත සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

 

ේ යුහාත්මක 

විස්තර හා 

 ණනය කිරීම් 

18. (1) ශගොඩනැගිලි වැඩවල සවිස්තර ේ යුහාත්මක සැලසුම් නියම කරනු ලැබ ඇති පරිදි පිරිමැවුම් 

ගණන් බැලීශම් පිටපතක් සමඟ අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

 

     (2) සවිස්තර ේ යුහාත්මක සැලසුම් සහ පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම්, නීතිශේ විධිවිධානයන්ටත් ශමම 

නියමයන්ටත් ශමන්ම ශගොඩනැගිලි නිර්මාණයට අදාළ ශවනයම් ලිඛිත නීතියකටත් අනුකූලව 

සකස් කළයුතු අතර, එය සවිස්තර ේ යුහාත්මක සැලසුම් හා පිරිමැවුම් ගණන් බැලීම පිළිශවල 

කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් අත්සන් කරනු ලැබ  තිබිය යුතුය.  ඒ අතර එහි 

පහත සඳහන් කරුණුද දැක්විය යුතුය. 

               (අ)   එක් එක් මහල් පේධතිය ශහෝ එහි ශකොටසක් සඳහා සැලසුම් කරනු ලැබ ඇති ආශරෝපිත 

භාරය 

               (ආ)  කරන ලද පාංශු පරීක්ෂණවල ප් රතිඵල, පාංශු ධරණීය හැකියාව පිළිබඳ ගණනයන් 

ශමන්ම සෑරීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර් න සහ පශසහි විස්තර. 

                 (ඇ)  ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන අත්තිවාරම් ක් රමය ශහෝ ක් රම 

                 (ඈ) අදාළ වන්ශන් නම්, ජම්බාර  වර්ගය, ජම්බාර ගැසීශම් ක් රමය සහ ජම්බාර ගැසීශම්දී 

පාවිච්චියට ගනු ලබන යන්ත් ර සූත් ර වර්ගය  

        (3) අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාශගන් (ඇමුණුම 3) ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

 

සැපයිය යුතු විවෘත 

ඉඩකඩ 

19.    (1)   කවර ස්ථානයක ශහෝ පිහිටි බිම් කට්ටියක ශගොඩනැගීමට නියමිත සෑම ශගොඩනැගිල්ලකම 

විවෘත අංගනයක් ශහෝ ඉඩකඩක් ශගොඩනැගිල්ල තුළ ශහෝ ඒ වටා සැපයිය  යුතු අතර, එය පහත 

පරිදි විය යුතුය. 

ක ොඩනැගිල්කල් උස පැති ඉඩ 

1. මීටර් 12 ට අඩු - 

2. මීටර් 12 – 30 එක් පැත්තකින් මීටර් 3 ක් සහ අශනක් පැත්ශතන් මීටර් 

1 
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3. මීටර් 30 ට වැඩි ශගොඩනැගිල්ශල් උශසන් 1/10 ක් ශහෝ මීටර්     9 ක් 

යන්ශනන් අඩු දුර ශදපසින්ම තැබිය යුතුය. 
 

          (2)  ශගොඩනැගිල්ලට ඇතුළුවීම, එය නඩත්තු කිරීම ශහෝ එය යාබද ශගොඩනැගිලිවලින් ශවන් 

කිරීශම් පරමාර්ථශයන් පැත්තක විවෘත ඉඩකඩක් සැලසීමට අදහස් කරනු ලැබූ 

ශගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධශයන් වූ විට, එම විවෘත ඉඩකඩ කවර අවස්ථාවකවත් 

පළලින් මීටර් 1.0 කට ශනොඅඩු විය යුතුය. 

 

ආකලෝකය හා 

සිංවාතනය සපයන 

විවර 

20. සෑම ශගොඩනැගිල්ලකම ; 

 

         (අ) වීදුරු තහඩු ශයදූ ජශනල්, වහල, කවුළු, වා කවුළු, ශදොරවල් ශහෝ ශවනත් අනුමත 

ස්වභාවික ආශලෝක සම්ප් ශර්ෂණ මගින් ස්වභාවික ආශලෝකයද, 

         (ආ) ජශනල්, වහල කවුළු, වා කවුළු, ශදොරවල්, ලූවර ශහෝ සංවාතන විවර මගින් ස්වභාවික 

සංවාතනයද සැපයිය යුතුය. 

 

ස්වභාවික ආකලෝකය 

හා සිංවාතන පරමාර්ථ 

සඳහා වා ළිිං කහෝ මැද 

මිදුල් 

 

 

 

 

 

 

21. (1) ස්වභාවික ආශලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීශම්දී පහත සඳහන්      අව ් යතා හා එකඟ 

විය යුතුය. 

 

ස්වභාවික ආකලෝකය හා සිංවාතනය සඳහා වන 

වා ළිිං සම්ෙන්ධ පිරිවිතර 

මහල් සිංඛ් යාව අවම පළල ඉඩකකඩහි වර්  ප් රමාණය 

1 සිට 2 දක්වා මීටර් 2.3 වර්ග මීටර්  06 

2 ට වැඩි 4 දක්වා  මීටර් 3.0 වර්ග මීටර්  12 

4 ට වැඩි 10 දක්වා මීටර් 5.0 වර්ග මීටර්  24 

10 ට වැඩි මීටර් 6.0 වර්ග මීටර්  36 
 

           (2)  ස්වභාවික අශලෝකය හා සංවාතනය සපයන අභ් යන්තර වා ළිං ශහෝ මිදුල් සඳහා වහල 

ආවරණය ශනොකළ යුතුය.  ශකශසේ වුවද වා ළි ශඳේ ශකටිම දුර මීටර් 5.0 කට අඩු නම්, 

එවැනි  විවෘත ඉඩකඩකට ඉහළින් විහිශදන ශනරුම්, වියන්පත්, හිරු ශසවන උපක් රම, 

අගු ශහෝ බැල්කනි පළලින් මීටර් 0.5 ශනොඉක්මවිය යුතුය. 

 

          (3) අභ් යන්තර මැද මිදුශලහි බිම, අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන පරිදි නිසි කාණු පේධතියක් 

සහිතව, ගල් අතුරා ශහෝ පිඩලි අල්ලා අභ් යන්තර ශගඋයනක් ශලස නඩත්තු කළ 

යුතුය. 

 

          (4) ශගොඩනැගිල්ලට  යටවන බිම් ප් රමාණය හැර ඉතිරිවන බිම්  ප් රමාණශයන් 50% ක 

ප් රමාණයක් හරිත ආවරණයක්  සහිතව පවත්වාගත යුතුය.   
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ස්වභාවික ආකලෝකය 

හා සිංවාතන 

ප් රභවයන්හි පිහිටීම 

22.   (1) ශගොඩනැගිල්ලක ස්වභාවික ආශලෝකය හා සංවාතනය ලබාගත හැකි ජශනල් සහ විවර 

පිහිටිය යුත්ශත් ; 

                (අ)  ඒවා ; 

i. අහසට, 

ii. මාර්ග අයිතිය ශහෝ මහජන ප් රශයෝජනය සඳහා කැපවූ ප් රසිේධ ඉඩකඩක් 

සහිත ප් රසිේධ පාරකට, වීදියකට ශහෝ විවෘත ප් රශේ යකට, 

iii. ශගොඩනැගිලි සමූහය තුළ පිහිටි හා අවස්ථාශවෝචිත පරිදි 19 වන ශහෝ 27 

වන නියමශේ අදාළ විධිවිධාන හා අනුකූල මිදුලකට, විවෘත ඉඩකඩකට, 

iv. 21 වන නියමශේ අව ් යතාවයන් හා අනුකූල වා ළිඳකට (air well) 

මුහුණලා හා විවෘත වන ශසේ නිර්බාධකව පිහිටිය යුතුය. 
 

 

 

                 එශමන්ම ස්වභාවික ආශලෝකය හා සංවාතනය ලබන ශගොඩනැගිල්ල තුළ; 

 

               (ආ)   “ඇ” උප ශේදශේ නි ්චිතව දක්වා ඇති ශගොඩනැගිල්ලක් හැර ශවනත් 

ශගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධශයන් වූ විට, එවැනි ප් රභවයන් මගින් ශසේවය ලබන 

කාමරශේ සිට විවරශේ තලයට ලම්භක දිසාවකින් මීටර් 10 කට ඈත දුරකින් 

ශනොපිහිටිය යුතුය.  තවද, එවැනි කාමරයක කිසිම ශකොටසක් විවරශේ තලයට 

සමාන්තර දි ාවකින් විවරශේ ශකළවර සිට මීට ර් 3 කට ඈතින් ශනොපිහිටිය 

යුතුය. 
 

 

 

               (ඇ)  ගබඩා හා කර්මාන්ත ාලාද, වැඩශපොළවල් හා ගුදම්ද සම්බන්ධශයන් වූ විට, එවැනි 

ප් රභවයක් මගින් ශසේවය ලබන කාමරයක කවර ශහෝ ශකොටසක් ; 

i. විවරශේ තලයට ලම්භකව එම විවරශේ සිට මීටර් 12 කට වැඩි ඈත 

දුරකින් ශනොපිහිටිය යුතුය.  තවද, එම කාමරශේ කිසිම ශකොටසක් 

විවරශේ තලයට සමාන්තර දිසාවකින් විවරශේ ශකළවර සිට මීටර් 5 ක් 

ඈතින් ශනොපිහිටිය යුතුය. 

ii. ප් රභවය කාමරශේ වහලයක ඇති සංවාතන විවරයක් නම් ශහෝ ශවනත් 

ස්වභාවික සංවාතන උපක් රමයක් නම්, එම ප් රභවශේ සිට සිරස්ව මීටර්  

9 ක්  ඈතින් පිහිටා ශනොතිබිය යුතුය. 

ස්වභාවික ආකලෝකය 

කහෝ සිංවාතනය 

ෙැල්කනියක්, 

ආලින්දයක් කහෝ 

ද්වාර මණ්ඩපය කවත 

විවෘතව තැබිය හැකිය. 

 

        (2)  ආවෘත ශහෝ අර්ධ ව ශයන් ආවෘත බැල්කනි, ආලින්ද ශහෝ ේවාර මණ්ඩපය ශවතට 

ස්වභාවික ආශලෝකය හා සංවාතන ප් රභවයන් විවෘතව තැබිය හැකිය.                 

                (අ)  එම බැල්කනි, ආලින්ද ශහෝ ේවාර මණ්ඩප වීදියක් ශහෝ ශසේවා මාර්ගයක් මතට ශහෝ 

ශගොඩනැගිලි සමූහයක් පිහිටි මිදුලක් මත ශහෝ විවෘත ඉඩකඩක් මත මුහුණලා 

පිහිටා 19, 32 සහ 22 නියමයන්ශේ අදාළ අව ් යතා හා එකඟ වන්ශන් නම්ද,  
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                 (ආ)  එබඳු ප් රභවයන් මගින් ශසේවය ලබන කාමරශේ ගැඹුර බැල්කනිශේ, ආලින්දශේ 

ශහෝ ේවාර මණ්ඩපශේ පිට බිත්තිශේ පිටත මුහුණශතහි සිට මීටර් 10 

ශනොඉක්මවන්ශන් නම්ද සහ ; 

 

                (ඇ) බැල්කනිශේ, ආලින්දශේ ශහෝ ේවාර මණ්ඩපශේ ස්වභාවික ආශලෝක වාතා ් ර 

ප් රභවයන්ට විවරයක් ඇත්නම් සහ එම විවරශේ ප් රමාණය එම බැල්කනිශේ, 

ආලින්දශේ ශහෝ ේවාර මණ්ඩපශේ වර්ග ප් රමාණශයන් අඩු ව ශයන් 75% ක් 

වත් ශේ නම්ද යන කරුණු සම්පූර්ණ විය යුතුය.  

 

ස්වභාවික ආකලෝක 

හා සිංවාතන 

ප් රභවයන් 

 

 

කන්වාසික කටයුතු 

සඳහා වන කාමර 

 

 

 

23.  යම් ශගොඩනැගිල්ලක සෑම කාමරයකම ස්වභාවික ආශලෝකය හා සංවාතනය අනුමත එක් 

මාධ් යයකින් ශහෝ මාධ් ය කිහිපයකින් 7 වන උපශල්ඛනයට  අනුකුලව පහත ප් රමාණයන්ට 

ශනොඅඩුව සැපයිය යුතුය.   

 

          (අ)  එම කාමරය පහත (ඇ) ශේදශේ සඳහන් කාමර හැර පදිංචිවීශම් පරමාර්ථය සඳහා 

ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන්ශන් නම්, කාමරශේ මහල් බිශමන් සමස්ථ ව ශයන් 

15% කට අඩු ශනොවන ප් රමාණයක වියයුතු අතර, ඉන් 70% ක් වත් නිර්බාධිතව වා 

මඟක් සඳහා විවර කළ හැකි ශහෝ ස්ථිර විවර සහිතව පැවතිය යුතුය. 

 

           (ආ) එම කාමරය බිම් මහලක් හා තවත් මහලක් පමණක් වන ශගොඩනැගිල්ලක  පිහිටි එකක් 

නම්, එම විවරය සහ එම විවරයට විරුේධ පස බිම් කට්ටිශේ මායිම අතර මීටර් 2.3 

කට ශනොඅඩු නිර්බාධිත වා මගක් (Passage)  තිබිය යුතුය.  

 

කන්වාසික කනොවන 

පරමාර්ථ සඳහා වන 

කාමර 

           (ඇ) එම කාමරය ේ යාපාරික පරමාර්ථ සඳහා ශහෝ සාප්පුවක්, මහජන නිශක්තන ස්ථානයක්, 

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ාලාවක් ශහෝ ශමම නියමශේ සඳහන් ශනොවන ශවනත් 

පාවිච්චියක් සඳහා ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන්ශන් නම්, කාමරශේ මහල් බිශමන් 

සමස්ථ ව ශයන් 15% කට ශනොඅඩු නිදහස් නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා අවම 

ව ශයන් 50% ප් රමාණයක් විවෘත කළ හැකි ශහෝ ස්ථිරව විවෘතව පැවතිය යුතුය. 

කන්වාසික 

ක ොඩනැගිලිවල 

 ෙඩා හා  රාජ ආදිය 

           (ඈ)  එම කාමරය, ගබඩාවක්, පැන්ට් රියක්, උපශයෝගිතා කාමරයක්, ගරාජයක් ශහෝ 

ශන්වාසික ශගොඩනැගිල්ලක එවැන්නක් සඳහා ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන්ශන් 

නම් කාමරශේ මහල් බිශමන් සමස්ථ ව ශයන් 10% ප් රමාණයක්ද, 50% 

නිදහස් නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි ශහෝ විවෘතව පැවතිය 

යුතුය. 

 

වැසිකිළි, කසේදුම් 

කාමර හා නාන කාමර 

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

(toilet)  ශහෝ ශරදි ශසේදුම් කාමරයක් වන්ශන් නම්, කාමරශේ මහල් 

බිශමන් 10% ක් ශහෝ වර්ග මීටර් 0.2 ක් යන ශදශකන් වැඩි ශකොටස, වාතය 

නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව ගමන් කළ හැකි මුළුමනින්ම විවෘතව, වායුසමනය 
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කළද ස්ථිරව විවෘතව තිබිය යුතුය.  නැතශහොත්; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. එක් වර්ග මීටරයකට ශනොඅඩු ප් රශේ යක් හා වැසිකිළිශේ ශසේදුම් 

කාමරශේ  ශහෝ   නාන කාමරශේ තලයට ලම්භකව නිර්බාධිත වාතා ් රය 

ලබාගන්නා අවම දුර පහත සඳහන් වගුශේ  පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව විය 

යුතුය. 

 

iii. නිර්බාධිත වාතා ් රය ලබාගන්නා අවම දුර  

මහල්  ණන නිර්ොධිත වාතාශ් රය 

ලො න්නා තීරකේ දුර 

(මීටර්) 

1 – 6 1 

7 – 12 1.5 

12 ට වැඩි 2 
 

පාසැල්           (ඊ)     එම කාමරය පාසලක් ශහෝ  ශික්ෂණ ස්ථානයක් ව ශයන් දැනුම ශබදාහැරීම සඳහා 

ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන්ශන් නම්, කාමරශේ මහල් බිශමන් 20% 

ප් රමාණයකටද, ඉන් අඩුම ව ශයන් 50% ක් වත් නිදහස්ව හා නිර්බාධිත වා 

මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි ශහෝ ස්ථිරව විවෘතව තැබිය යුතුය. 

 

කරෝහල්           (උ)    එම කාමරය ශරෝහලක් ශරෝශගෝපස්ථාන නිවාසයක්, සාත්තු නිවාසයක් ශහෝ ඒ හා 

සමාන කාර්යයක් සඳහා ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන්ශන් නම්, කාමරශේ  මහල් 

බිශමන් 20% ක් නිදහස්ව හා නිර්බාධිතව වා මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවෘත 

කළ හැකිව ශහෝ ස්ථිරව විවෘතව තිබිය යුතුය.    

 

තරප්පු කපළ  

ඉස්කතෝප්පුව සහ 

ප් රකේශ ශාලාව 

         (ඌ) (i)   ආවෘත තරප්පු ශපළක්, ඉස්ශතෝප්පුවක් ශහෝ ප් රශේ   ාලාවක් සම්බන්ධශයන් වූ 

විට මහලක වර්ග ප් රමාණශයන් 10% ප් රමාණයකටද ශගොඩනැගිලි සඳහා වන 

ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංේ රහශේ විධිවිධාන යටශත් අව ් ය වන ආකාරශයන් හැර, 

ඉන් 50% ක් නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා මුළුමනින්ම විවෘත කළ 

හැකි ස්ථිරව විවෘතව තිබිය යුතුය. 

 

                    (ii)  තරප්පුවල අවම පළල සහ පඩිවල දිග, පළල සහ පඩි ශදකක් අතර උස 8 වන 

උපශල්ඛනශේ  දක්වා ඇති මානවලට අනුකූල විය යුතුය. 

                          

වාහන නතර කිරීම           (එ)  (i)   වාහන නවතා තබන කාමරශේ බිශමන් 10% ක ප් රමාණයක්ද, ඉන් අවම ව ශයන් 

50% ක් නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි ශහෝ ස්ථිරව 

විවෘතව තැබිය හැකි විය යුතුය. 
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                   (ii) රථවාහන නවතා තබන කුළුමංවල අවම පළල 9 වන උපශල්ඛනශේ  සඳහන් පරිදි 

වියයුතුය. 

 

කර්මාන්තශාලා  ෙඩා 

හා ගුදම් 

          (ඒ) කාමරය ගුදමක් ශහෝ ශවනත් ගබඩා ප් රශේ යක් ව ශයන් ප් රශයෝජනයට ගනු 

ලබන්ශන් නම්, එහි බිශමන් 10% ක ප් රමාණයක්ද, ඉන් අවම ව ශයන් 50% ක් වත් 

නිදහස් හා නිර්බාධිත වා මගක් සඳහා විවෘත කළ හැකි ශහෝ ස්ථිරව විවෘතව තැබිය 

හැකි විය යුතුය.  එක් ප් රභවයකින් ශහෝ කිහිපයකින් ස්වභාවික ආශලෝකය හා 

සංවාතනය සැපයිය හැකිය. 

 

විදුලි කසෝපාන පිළිෙඳ 

පිරිවිතර 

           (ඔ)  (i)  ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ මහල් 04 ක්  ඉක්මවන්ශන් නම් ශහෝ මීටර් 12 ට වැඩි  

ශගොඩනැගිලි සඳහා අවම ව ශයන් ප් රධාන ේවාරය අසල සහ අශනකුත් සුදුසු 

ස්ථානවල ප් රමිතීන්ට අනුකූලව  විදුලි ශසෝපාන සවි කළ යුතුය. 

 

පතුල් මහල            (ඕ)  ස්වභාවික ආශලෝක හා සංවාතනය ලබාගැනීමට අදහස් කරන මහලක් සම්බන්ධශයන් 

වූ විට, එකී උසින් අවම ව ශයන් 1/3 ක් වත් බිම් මට්ටමින් ඉහල තිබිය යුතුය. 

 

උස්තල නිවාස 24.  මීටර් 12 කට වැඩි ගැඹුරක් සහිත උස්තල නිවාස සම්බන්ධශයන් එක් එක් මහශල් සියළු ඉදිරි, 

පිටුපස සහ  හරස් බිත්තිවල ඉදිරිශේ සිට පිටුපසට සුදුසු  හුළං කශපොලු මගින් ස්ථිර 

සංවාතනය සැපයිය යුතුය.   එම හුළං කශපොලු වල වර්ග මීටර් 0.4 කට ශනොඅඩු ශුේධ විවර 

ඉඩකඩක් තිබිය යුතුයි. 

 

යාෙද කාමර 25. ආශලෝක හා සංවාතන අව ් යතා තීරණය කිරීශම් පරමාර්ථය සඳහා ශපොදු බිත්තිශේ වර්ග 

ප් රමාණශයන් අඩක් විවෘතව හා නිර්බාධිතව ඇති විටකදී යම් කාමරයක් යාබද කාමරශේ 

ශකොටසක් ව ශයන් සලකනු ලැබිය හැකිය. 

 

පතුල් මහල කාමර 26.  යම් කාමරයක් පතුල් මහශල් පිහිටි ඊට ස්වභාවිකව ආශලෝකය හා සංවාතනය සැපයිය යුතු 

නම්, එම කාමරශේ බාහිර බිත්ති අවම ව ශයන් බිම් මට්ටශමන් තුශනන් එක්  ශකොටසක් 

දක්වා උස් ශකොට 22 වන නියමශේ අව ් යතා සැපයිය යුතුය. 

 

මායිම් නිෂ්කාශනය  

ක ොඩනැගිලි දුරස්ථ 

කිරීම 

27.  (1) (අ) ශගොඩනැගිල්ල දුරස්ථ කිරීම කළ යුත්ශත් 19 වන නිශයෝගශේ  සඳහන් පරිදිය.  

අධිකාරිය විසින් ශවනත් අදාළ කරගත හැකි නීතියක ශහෝ නියමයක අව ් යතා 

සපුරාලීම සඳහා වැඩිමනත් දුරස්ථතාද නියම කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

            (ආ)  පැති මායිම් බිත්ති දක්වා ඉදිකළ යුතු ඕනෑම ශගොඩනැගිලි කාර්යයක් පහත සඳහන් 

කරුණු හා අනුකූල විය යුතුය. 

 

 i. ඉදිකිරීශම්දී ශයොදාගනු ලබන නිර්මාණ ක් රමශේදශයන් යාබද ශේපළවලට 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

කිසි ශලසකින් කිසිඳු  හානියක් සිදු ශනොවන බවට අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

ඉංජිශන්රුවකුශේ සහතිකය සහ යාබද ශේපළට සිදුවිය හැකි හානිය ආවරණය 

කරමින් සුදුසුකම්ලත් තක්ශසේරුකරුවකු විසින් කරන ලද තක්ශසේරුව පදනම් 

කරශගන ගණනය කරන ලද  සවිස්තර රක්ෂණ ඔප්පුවද ඉදිරිපත් කළයුතු 

අතර, වන්දි ආවරණ සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. (උපශල්ඛන 4) 

ii. ඉහත I හි සඳහන් සහතික අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළයුත්ශත් සංවර්ධන 

අවසරපත් රය ලබාගැනීමට ශපරාතුවය.  

 

ක ොඩනැගිලිවල 

කනරුම් හා කවනත් 

හිරු කසේයාකරණ 

උපක් රම 

     (2)   ශගොඩනැගිල්ලක ශනරුම්, වියන්පත් ශහෝ ශවනත් හිරුරැස් ආවරණ උපක් රම ඉදිරියට 

ශනරවීම සඳහා අවසර දිය හැක්ශක් ඉදිකිරීම් ේ රේ ය ගිනි ශනොගන්නා ස්වභාවශේ ඒවා 

නම්, ශගොඩනැගිලි ශර්ඛාශවන් මීටර් 1.0 ක් දක්වා පමණි. 

     (3) එවැනි විවෘත බැල්කනියක් යාබද පිහිටි ශේපළකට මුහුණලා ඇති අවස්ථාවක එම 

බැල්කනිශේ ශහෝ තට්ටුශේ පිටත ඉශම් සිට අදාළ මායිම දක්වා අවම ව ශයන් මීටර් 0.8 

ක ඉඩ වාසියක් පවත්වාශගන යා යුතුය. 

      (4)  යාබද ශේපශල් මායිමට  සඳළුතල ශහෝ යම් භාවිතයක් සඳහා ඉඩකඩක් ශවන්කරයි නම්, 

අවම ව ශයන්  මීටර් 2 ක උසක් පවත්වාගත යුතුය.   

පිටුපස ඉඩකඩ 28. (1) ශමම නියමශේ පරමාර්ථය සඳහා ශගොඩනැගිල්ශල් පිටුපස ව ශයන් සලකනු ලබන්ශන් 

ශගොඩනැගිල්ල පිහිටන ඉඩශම් මායිම් වීදිය සිට වඩා ඈතින් ඇති මුහුණතයි.  එශසේ 

වුවත් ශගොඩනැගිල්ල එක් වීදියකට වඩා වැඩි වීදි සංඛ් යාවක් මත පිහිටා ඇත්නම් 

ශගොඩනැගිල්ශල් පිටුපස යන්ශනන්, අධිකාරිය විසින් ශවනත් ආකාරයක් සඳහා බලය දී 

ශහෝ විධානය ශකොට ශනොමැති නම්, පළල්ම වීදිශේ සිට දුරින්ම පිහිටා ඇති මුහුණත 

ව ශයන් සලකනු ලැශේ. 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (2)  ශගොඩනැගිල්ල පිටුපස ඉඩකඩ තැබිය යුතු ඉඩ මුහුණත මුළුමනින්ම ප් රසිේධ වීදියක 

ශගොඩනැගිලි සීමාවට ශහෝ අවම ව ශයන් මීටර් 6 ක් පළල මාර්ග අයිතියක් සහිත  

ශපෞේගලික වීදියකට යාව පිහිටා ඇත්ශත් නම් පිටුපස  ඉඩකඩ ශවන් කිරීමක්  අව ් ය 

ශනොශේ. ශමම පිටුපස ඉඩකඩ සීමාව තුළ නීත් යානුකූල ආශලෝක වාතා ් ර අව ් යතා 

අවහිර ශනොවන පරිදි තනනු ලබන විවෘත  ළිඳකට ශහෝ හදිසි අවස්ථාවකට ප් රශයෝජන 

ගැනීම සඳහා වන විවෘත වූ රවුම් අමතර පියගැට ශපළක් සඳහා අවසර ශදනු ලැබිය 

හැක. 

ක ොඩනැගිල්කල් උස  (සියළුම 

ක ොඩනැගිලි උස ප් රමාණ මාර් කේ 

උස මට්ටකම් සිට සලකණු ලැකේ.) 

පසුපස අවකාශය (පිටුපස මායිකම් 

සිට දුර සලකණු ලැකේ.) 

1. මීටර් 15 ට අඩු මීටර් 3 

2. මීටර් 15 – 40 මීටර් 4 

3. මීටර් 40 ට වැඩි ශගොඩනැගිල්ශල් උශසන්    1/10 ක් 

ශහෝ මීටර් 10 ක් යන්ශනන් අඩු දුර 

මායිශම් සිට පිටුපසින් තැබිය යුතුය. 
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අක් රමවත් හැඩය      (3)    පිටුපස සම්පූර්ණ පළල දක්වාම විවෘත ඉඩකඩක් සැපයීමට ශනොහැකි අවිධිමත් හැඩශයන් 

යුත් හා පාරවල් කිහිපයකට මුහුණලා ඇති ස්ථානවලදී අවස්ථාගත  තත්ත්වය ගැන 

සලකා බලා පිටුපස විවෘත ඉඩකඩ ප් රමාණය ඊට සුදුසු යැයි හැ ශඟන ශසේ ශවන්ශකොට 

තිබීමට අවසරදීම අධිකාරිය කරනු ඇත. 

   

සැපයිය යුතු පියමකේ 

පළල 

29.  සැපයිය යුතු ශහෝ ඉදිකළ යුතු ඕනෑම ආවරණය ශනොවූ අඩි පාරක්, ආරුක්කු පාරක් ශහෝ 

ආලින්ද මාර්ගයක් ; 

       (අ)   ශගොඩනැගිලි බිම් කට්ටිය තුළ පිහිටුවිය යුතුය. 

       (ආ) වීදියකට යාව ඇති ශගොඩනැගිලි බිම් කට්ටිශේ සම්පූර්ණ දිග ප් රමාණය ඔස්ශසේ යා යුතුය.  

නැතශහොත් අධිකාරිය විසින් නියම කරනු ලබන ශවනත් ආකාරයකින් තිබිය යුතුය.  

 

වීදියක සිට ප් රකේශවීම 30. ප් රසිේධ පාරකට යාව ශනොමැති බිම් කට්ටියක් මත ඉදිශකශරන සෑම ශගොඩනැගිල්ලකටම 

ශපෞේගලික වීදියක් මගින් ප් රශේ  විය යුතු අතර, ප් රශේ වීශම් මාර්ග එහි ස්වභාවය හා 

පළල අධිකාරිය විසින් අනුමත කරනු ලැබූ උප ශබදීශම් ශහෝ කැබලි කිරීශම් සැලසුමට  අනුව 

විය යුතුය.  තවද, එම ශගොඩනැගිලි බිශම් අයිතිකරුට එම වීදිය භාවිතා කිරීමට නීත් යානුකූල 

අයිතිය තිබිය යුතුය. 

ක ොඩනැගිලිවල ඇල 

කරන ලද කකොන් 

31.  වීදි ශදකකින් යුත් සන්ධියක ශගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරනු ලැබූ විටක සහ සංවර්ධන සැලැස්ශම් 

ශහෝ යම් ේ යවස්ථාපිත ශල්ඛනය ඇල කරන ලද ශහෝ රවුම් කරන ලද අං කය ශනොශපන්වා 

ඇති විටක, එම ශගොඩනැගිලිවල ශකොන් දුර, 10 වන වගන්තිශේ සඳහන් පරිදි වීදි මට්ටශමන් 

ඉහළ මීටර් 6.0 කට ශනොඅඩු මට්ටමක දක්වා උසක් ඇළව ඉදිකළ යුතුය.  නැතශහොත් රවුම් 

කළ යුතුය. 

 

වීදිය මාර්  පුළුල් 

කිරීකම් කර්ඛාව ආදිය 

ඉක්මවීම 

32.  ශගොඩනැගිල්ලක කිසිම ශකොටසක් ; 

       (අ)   එම ශගොඩනැගිල්ශල් කිසිම ශකොටසක් වීදියකට ඉහළින් ශහෝ  

       (ආ) අදාළ ශල්ඛනවල ශහෝ අධිකාරිය විසින් අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්ශම් ශපන්වා ඇති පරිදි 

අවස්ථානුකූලව වීදියක්, ශර්ඛාවක් ශහෝ පවරා ගැනීශම් මායිම් ශර්ඛාවක් විවෘතව තැබිය 

යුතු ඉඩක් ඉක්මවා ශනොයා යුතුය. 

  (ඇ) මායිම් තාප්පවල උපරිම උස මීටර් 2 ක් වන අතර, මීට අමතර උසක් අව ් ය 

අවස්ථාවන්හිදී ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ නිරවුල් සහතිකයක් ලබාගත 

යුතුය. 

 

යම් ක ොඩනැගිල්ලක් 

සම්ෙන්ධකයන් විවෘත 

33.  (අ)  එම විවෘත ඉඩකශේ පියමශගහි ශහෝ ප් රශේ  මාර්ගශේ යම් ශවනස් කිරීමක් කිරීම ශහෝ 

එශසේ ශවනස් කිරීම ශහෝ නඩත්තු කිරීම සඳහා අවසරදීම.         
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ඉඩකඩක් පියම ක් 

කහෝ ප් රකේශ 

මාර් යක් සපයනු ලැෙ 

ඇති විටක; 

       (ආ) විවෘත ඉඩකශඩහි අඩි පාශර් ශහෝ ප් රශේ  මාර්ගශේ ප් රමාණය අඩුවන ශලසින් එහි යම් 

ශකොටසකට ඉහළින් වහලයක් ඉදිකිරීම ශහෝ එබන්දක් නඩත්තු කිරීම නැතශහොත් එශසේ 

කිරීමට ශහෝ නඩත්තු කිරීමට අවසර දීම. 

        (ඇ) විවෘත ඉඩකඩට පියමශගහි ශහෝ ප් රශේ  මාර්ගයට කවරාකාරයක ශහෝ අවහිරයක් කිරීම 

ශහෝ ඊට අවසරදීම ශමම නියම යටශත් වරදක් වන්ශන්ය. 

 

ක ොඩනැගිල්කල් උස 34.  යම් ශගොඩනැගිල්ලක උස හා ඊට අයත් මහල් සංඛ් යාව දක්වා ඇති අවස්ථාවලදී විශ ේෂ 

ශගොඩනැගිලි ශසේවා එනම්, ශගොඩනැගිල්ශල් වපසරිය 10% ශනොඉක්මවන විදුලි ශසෝපාන 

ඉඩකඩ, තරප්පු ශපළ ආවරණ ඉඩකඩ, ජල ටැංකිය ආදියට අව ් යවන ඉඩකඩ සඳහා අවසර 

ඇත.  අශනක් සෑම විටම  ශගොඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණශේ විධිවිධානයන්ට අනුකූල විය 

යුතුය. 

                  

පදිිංචිය සඳහා වන 

ක ොඩනැගිලිවල 

කාමරවල අවම වර්  

ප් රමාණය 

35. පදිංචිය සඳහා වන ශගොඩනැගිල්ලක වාසයට සුදුසු ඕනෑම කාමරයක් 6 වන උපශල්ඛනශේ 

“අ” ආකෘතියට අනුකුල වියයුතු අතර,  කාමරයක වර්ග ප් රමාණය බිත්ති අතර මීටර් 2.5 ක 

අවම වාසි ඉඩක් සහිතව වර්ග මීටර් 8.0 ට ශනොඅඩු විය යුතුය. 

         (අ)   බිත්ති අතර මීටර් 1.8 ක අවම වාසි ඉඩකඩක් සහිතව අවම වර්ග    ප් රමාණය මීටර් 5.0 

ක් මුළුතැන්ශගය සඳහා තිබිය යුතුය. 

 

 (ආ)   වර්ග මී ටර් 2.5 ට ශනොවැඩි වර්ග ප් රමාණයක් තිබිය යුතු ගබඩා ශහෝ පාවිච්චිය පිණිස 

ඇති කාමරද 

         (ඇ)   37 වන නියමශේ නි ්චිතව සඳහන් යම් කාමරයක්ද, 

 

වැසිකිළි,         දිය 

වැසිකිළි හා නාන 

කාමරවල අවම 

ප් රමාණය 

36.  සියළුම ශගොඩනැගිලිවල ඇති වැසිකිළිවල සහ නාන කාමරවල ප් රමාණයන් පහත පරිදි විය 

යුතුය. 

          (අ)  පාදස්තල වර්ගශේ වැසිකිළි සවිකූරු සහිතව ජලමුේ රිත වැසිකිළියක් ශහෝ වැසිකිළියක් 

සම්බන්ධශයන් වූ විට අවම ප් රමාණය මීටර් 1.7 x 1 ක්ද, 

          (ආ)  පාදස්තල වර්ගශේ වැසිකිළි සවිකූරු හැර, සවිකූරු සහිත ජල මුේ රිත වැසිකිළි ශහෝ 

වැසිකිළි සම්බන්ධශයන් වූ විට අවම ප් රමාණය මීටර්      1.3 x 1 ක්ද, 

          (ඇ)  නාන කාමරයට අයත් ප් රශේ ය සම්බන්ධශයන් වූ විට මීටර් 0.8 කට ශනොඅඩු පළලක් 

ඇති වර්ග මීටර් 1.5 කට ශනොඅඩු ප් රමාණයක්ද සහ 

           (ඈ)   නාන කාමරය සවිකූරු සහිත වැසිකිළියක් සම්බන්ධශයන් වූ විට මීටර් 1.7 x 1 ක 

අවම ප් රමාණය සහිත වර්ග මීටර් 2.0 කට ශනොඅඩු ප් රමාණයක්ද තිබිය යුතුය. 

 මීට අමතරව 6 වන උශල්ඛනශේ “ආ” ආකෘතිය අනුගමනය කළ යුතුය. 

 

කන්වාසික 

ක ොඩනැගිලිවල 

කාමරවල උස 

37.  (1)   ශන්වාසික ශගොඩනැගිලිවල කාමරවල අවම උස පහත සඳහන් පරිදි විය යුතුය. 

                 (අ)  සාලය හා නිදන කාමර සඳහා සාමාන් ය උස මීටර් 2.8 ක් හා අවම ස්ථානය මීටර් 

2.4 කට ශනොඅඩු විය යුතුය. 

                 (ආ)  මුළුතැන්ශගය සඳහා සාමාන් ය උස මීටර් 2.8 ක්  හා අවම ස්ථානය මීටර් 2.4 කට 
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ශනොඅඩු විය යුතුය.   

                  (ඇ) නාන කාමර, වැසිකිළි, දිය වැසිකිළි, වැරැන්ඩා, බැල්කනි, තට්ටු සහ ගරාජ සඳහා 

උස මීටර් 2.2 කට ශනොඅඩු ප් රමාණයක්ද විය යුතුය. 

 

සාප්පු (2) සාප්පුවක බිම් මහශල් කාමරවල උස මීටර් 3.1 කට ශනොඅඩු වියයුතු අතර, ඉහළ 

මහශල් කාමරවල සාමාන් ය උස මීටර්     2.8 ක්  හා අවම ස්ථානය මීටර් 2.4 කටද 

ශනොඅඩු විය යුතුය. 

 

පාසැල් (3) පාසැලක පංති කාමරවල සාමාන් ය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම ස්ථානය මීටර් 2.5 කටද 

ශනොඅඩු විය යුතුය. 

 

කරෝහල් (4) ශරෝහලක ශරෝගීන් සඳහා ශන්වාසික ඉඩකඩ සපයනු ලබන කාමරවල සාමාන් ය උස 

මීටර් 3.5 ක් හා අවම ස්ථානය මීටර් 2.8 කටද ශනොඅඩු විය යුතුය. 

 

කර්මාන්තශාලා (5) ඕනෑම ස්වභාවයක තැනැත්තකු වැඩ කරන කර්මාන්ත ාලාවක ඇති කාමරවල 

සාමාන් ය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම ස්ථානය මීටර් 2.8 කටද ශනොඅඩු විය යුතුය. 

 

නිකක්තන (6) (අ)  ශපොදු ස්ථානයක පිහිටි කාමරවල උස ; 

                නිශක්තනයක පිහිටි කාමරයක උස මීටර් 3.1 කට ශනොඅඩු විය යුතුය.  ශපොදු 

ස්ථානයක පිහිටි නිශක්තනයකට බැල්කනියක් තනා ඇත්නම්, බැල්කනිශේ 

ඉහළම ස්ථර මට්ටමත්, එකී ඉහළම ස්ථර මට්ටම මත ඇති සීලිමත් අතර උස හා 

බැල්කනියට යටින් පිහිටි ආසන්නතම මහශල් හා බැල්කනිශේ යටි පැත්ත අතර 

උස, ඒ එක් එක් මට්ටශම්දී මීටර් 3.0 කට ශනොඅඩු විය යුතුය. 

 
 

         (ආ)  ශපොදු ස්ථානයක පිහිටි නිශක්තනයකදී 7 වන ශේදශේ සඳහන් විධිවිධාන ශපොදු 

මහජනයා විසින් පාවිච්චි ශනොකරන වැසිකිළි, ගමන් බඩු කාමර, 

මුළුතැන්ශගවල්, ආලින්ද සහ කාමර සම්බන්ධශයන් අදාළ ශේ. 

 

කවනත් ක ොඩනැගිලි (7) 1 සිට 6 දක්වා ශේදවල නි ්චිතව සඳහන් ශගොඩනැගිලිවල හැර, ශවනත් 

ශගොඩනැගිල්ලක බිම් මහශල් කාමරවල උස මීටර් 2.8 ක උසක් සහ ඉහළ මහශල් 

ඕනෑම ශකොටසක් මීටර් 2.4 කට ශනොඅඩු විය යුතුය. 

 

(අ)  ශම් හැර ඕනෑම වහලයක ශකොටසක් විවෘතව හා ආවරණය වූ ශගවත්තක් 

ව ශයන් ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන්ශන් නම් මීටර් 2.6 කටද, 

                             නැතශහොත් 

(ආ)  වාහන නතර කිරීශම් පරමාර්ථශයන් පාවිච්චියට ගනු ලබන්ශන් නම්, මීටර් 2.4 

කටද ශනොඅඩු විය යුතුය. 

 

පතුල් මහල් (8) පතුල් මහල යන්ශනන් සම්පූර්ණශයන් ශහෝ 2/3 ක ප් රමාණයක් බිම් මහශල් සිට සහ 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

ඉඩශම් මායිම්වල සිට මීටර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද ශහෝ සැලසුම් කරන ලද මහලකි.  

බිම් මට්ටශම් සිට 1/3 ක ශකොටසක් ශපොශළොශවන් මතුපිට තිශබන අවස්ථාවක එම 

පතුල් මහල භාවිතාවන් සඳහා ශයොදාගත හැකි අතර, එහි අවම උස පහත සඳහන් පරිදි 

ශේ.  

 පතුල් මහල සම්පූර්ණශයන්ම බිම් මට්ටශමන් පහළ ඇති විට එහි භාවිතයන් 

වන්ශන් ගබඩා  පහසුකම්, වාහන නැවතුම් හා අශනකුත් උපශයෝගිතා 

ශසේවාවන් සඳහා අවම උස මීටර් 2.6 ක් ශේ.    

 

  පතුල් මහල ඉහත භාවිතයන්ට හැර ශවනත් භාවිතයන් සඳහා ශයොදා 

ගන්ශන් නම්, ඒ සඳහා අධිකාරිය නියම කරනු ලබන ශකොන්ශේසි සහ 

නියමයන්ට අනුකූලව නිර්ශේ යන් ලබාගත යුතුය.  

(අ) සාප්පු, කාර්යාල, වාණිජ ශගොඩනැගිලි, නිෂ්පාදන යන්ත් ශරෝපකරණ  කාමර 

ශහෝ එවැනි කාර්ය සඳහා ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන්ශන් නම්, මීටර් 3 

කටද, 

 

වාහන නතර කිරීකම් 

ප් රකද්ශවල වාසි උස 

(9) 7 සහ 8 වන ශේදවල ඇතුළත් විධිවිධාන ශකශසේ වුවද ප් රධාන ව ශයන් වාහන 

නතර කිරීශම් පරමාර්ථය සඳහා ප් රශයෝජනයට ගනු ලැබූ ශහෝ ප් ර ශයෝජනයට 

ගැනීමට අදහස් කරන ලද ශගොඩනැගිල්ලක ඕනෑම ශකොටසක අවම වාසි උස 

සීලිමක, බාල්කවල,  නලවල, ජලනිකුතු ශීර්ෂවල, ශසේවා නලවල, ආශලෝක 

පේධති, නිරවුරු සහ එවැනි ශේවල යටි පැත්තද  ඇතුළුව මීටර් 2.2 ට අඩු 

ශනොවිය යුතුය. 

 

තරප්පු හා ඇතුල් මිංවල 

පළල හා උස 

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

2.8 කට අඩු ශනොවිය යුතුය.  ශමම උසට පහළින් පහත සඳහන් අයිතමයන්ශේ 

යටි පැත්ත පියමශගහි ඇතිරීමට ඉහළින් මීටර් 2.5 කට අඩු ශනොවන්ශන් නම්, 

එම අයිතමයන් පමණක් ඉදිරියට ශනරා තැබිය හැකිය. 

                   (අ)    බාල්ක 

                   (ආ)   තරප්පු ශපළ හා තරප්පු ශපළ නැවතුම් 

                   (ඇ)   තිර  

                   (ඈ)   සංඥා පුවරු හා ප් රචාරක දැන්වීම් 

 

       ii.   යම් තරප්පු ශපළක ශහෝ ආවරණිත පියමගක නිර්බාධිත පළල  සඳහා 8 වන 

උපශල්ඛනශේ නිශයෝගයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

 

වායුසමීකරණ යාන්ත් රික 

සිංවාතන කහෝ ගිනි 

ආරක්ෂණ පද්ධතියක් සවි 

කිරීම, පුළුල් කිරීම කහෝ 

කවනස් කිරීම  

39. යම් ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ එහි ශකොටසක යම් වායුසමීකරණ, යාන්ත් රික සංවාතන ශහෝ 

ගිනි ආරක්ෂක පේධතියක් සවිකළ යුතු නම්, එවැනි යම් පේධතියක් පුළුල් කළයුතු ශහෝ 

ශවනස් කළයුතු නම්, අවස්ථානුකූලව එම සවි කිරීශම්, පුළුල් කිරීශම් හා ශවනස් කිරීශම් 

පිරිසැලැස්ම ශහෝ සවිස්තර සැලසුම්, සවි කිරීම්, පුළුල් කිරීම් ශහෝ ශවනස් කිරීම් කිරීමට 

මත්ශතන් අදාළ සුදුසුකම්ලත් පුේගලයාශගන් ලබාගත් සහතිකයක්ද සමඟ එම පේධතිය 
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සවි කිරීමට, පුළුල් කිරීමට ශහෝ ශවනස් කිරීමට නියමිත ශගොඩනැගිල්ශල් සැලසුම් 17 

වන නියමය යටශත් සපයා තිබුණද, අනුමැතිය සඳහා අධිකාරියට ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

 

 

 

යාන්ත් රිකව ආශලෝකය හා වාතා ් රය සපයන අවස්ථාවක ශගොඩනැගිල්ශල් මහල්හි 

වර්ග ප් රමාණශයන් 1/3 කටවත් ස්වාභාවික ආශලෝකය හා වාතා ් රය සැපශයන ශලස 

සැලසුම් කළයුතුය. 
 

      නමුත්  ශපොළව යට සිදු කරනු ලබන ඉදිකිරීම් සඳහා 100% යාන්ත් රිකව ආශලෝකය හා 

වාතා ් රය සැපයිය යුතු අතර, අව ් ය පරිදි ශජනශර්ටර් ශයොදාගනිමින් හදිසි විදුලි 

බිඳවැටීම් සඳහා අතිශර්ක පහසුකම් සැලසිය යුතුය. 

 

කන්වාසික කාමරයක් සඳහා 

යාන්ත් රික සිංවාතන සැපයීම 

40.   (1) යම් ශගොඩනැගිල්ලක වා සැකසීම, යාන්ත් රික සංවාතනය ශහෝ කෘතිම 

ආශලෝකකරණයක් සවි කරන ශහෝ සවි කිරීමට අදහස් කරන අවස්ථාවක;                 

                (අ)  එශසේ සවි කිරීම, ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ එහි ශකොටසක පදිංචිශේ ඇති විශ ේෂ 

ස්වරූපය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශමම නියමයන්හි  අදාළ විධිවිධාන හා 

අනුකූල වන්ශන් නම් සහ  

                (ආ) ශගොඩනැගිල්ශල් අයිතිකරු වා සැකසීශම් ඒකකය, යාන්ත් රික සංවාතන 

පේධතිය ශහෝ කෘතිම ආශලෝකය තවදුරටත් පාවිච්චි ශනොකරන විටදී 

ශමම නියමයන්හි අදාළ අශනකුත් විධිවිධානය හා මුළුමනින්ම  එකඟ 

වන බවට සහතික ශවමින් ශන්වාසික ශනොවන ශගොඩනැගිල්ශල් 

අයිතිකරු අධිකාරියට ශපොශරොන්දුවී, ඒ සඳහා අව ් ය ඉඩකඩ පහසුකම් 

සපයා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන් විසින් සහතික කර ඇත්නම් ස්වභාවික 

ආශලෝකයට සංවාතනයට අදාළ ශමම නියමයන්හි විධිවිධාන අධිකාරිශේ 

අභිමතය පරිදි  සාධාරණ යැයි හැ ශේ නම්, අත්හැර දැමිය හැකිය.  

නැතශහොත් ශවනස් කළ හැකිය. 

 

        (2) පැයකට අවම ව ශයන් වා ශවනස්කම් 3 ක් සපයමින් යාන්ත් රික ක් රමවලින් පිරිසිදු 

වාතය ලබාගන්නා, ශන්වාසික පරමාර්ථ සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන කාමරයක, 

ස්වභාවික සංවාතනය ප් රභවයන්හි විවර ප් රශේ ය අවස්ථානුරූපව 22 වන 

නියමශේ “අ” සිට “ඇ” ශේදවල නි ්චිතව දක්වන ප් රමාණශයන් අඩක් දක්වා 

අඩු කළ හැකිය.  එශහත් එය කවර විශටකවත් වර්ග මීටර් 0.5 ට වඩා අඩු 

ශනොවිය යුතුය. 
 

යාන්ත් රිකව සිංවාතනය 

කළයුතු අකනක් කාමර 

41.  40 වන වගන්තිශේ (2) වන ශේදශේ නි ්චිතව දක්වා ඇති ආකාරශයන් හැර; 

        (අ)  ශමම නියමයන් යටශත් ස්වභාවික සංවාතනය සඳහා අදාළ අව ් යතා ශනොසපුරන 

ලද සෑම කාමරයකටම තරප්පු ශපළකටම, ආලින්දයකටම ශහෝ ප් රශේ  

 ාලාවකටමත්, 
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        (ආ) අන් අවස්ථාවලදී ශමම නියමයන්ශේ ශවනත් විධිවිධානවලට අනුකූලව ශහෝ 

අවස්ථානුරූපව අධිකාරියට අව ් ය පරිදිත් යාන්ත් රික සංවාතනය සැපයිය යුතුය.    

     

වා සැකසුම කහෝ කවනත් 

සිංවාතන පද්ධතියක් සඳහා 

සැලසුම්  

42. (අ)  වා සැකසුමක්, යාන්ත් රික සංවාතනයක් ශහෝ ශවනත් සංවාතන පේධතියක් සවි 

කිරීම, පුළුල් කිරීම ශහෝ ශවනස් කිරීම සඳහා වන සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා විසින් පිළිශයල ශකොට ශමම නියමයන්ශේ අදාළ විධිවිධානවලට 

අනුකූලව අනුමැතිය සඳහා අධිකාරිය ශවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.   

         (ආ) ශගොඩනැගිල්ශල් උස මහල් 5 ක් ශහෝ මීටර් 15 ක් ඉක්මවන්ශන් නම්, ශසෝපාන    

සඳහා හා යාන්ත් රික ආශලෝක හා වා සැකසීම පිණිස හදිසි අව ් යතා විදුලි ජනක 

හා සම්ප් ශර්ෂණ ස්ථානගත කළයුතුය. 

 

  ජලසම්පාදනය හා පල්කදෝරුව 

 

43.  1. සෑම ශගොඩනැගිල්ලක්ම පවත්නා ශපොදු ජලසම්පාදන පේධතියකට සම්බන්ධ වන 

ආරක්ෂිත ජලසම්පාදන පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

 

        2. ශපොදු ජලසම්පාදන පේධතියකට සම්බන්ධ කිරීමට ශනොහැකි අවස්ථාවලදී 

ශපෞේගලික ප් රභවයක් හා සම්බන්ධ පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

 

        3. ශගොඩනැගිල්ශල් පිහිටීම සහ ප් රශේ ශේ අශනක් බිම් සලකුණු සැලකිල්ලට 

ගැනීශම්දී ජලසම්පාදනය විධිමත් ශනොවන බව අධිකාරියට හැඟීයන අවස්ථාවක ඒ 

අවස්ථාශේදී නි ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි ධාරිතාවක් සහිත ජලය ගබඩා 

කිරීශම් ටැංකිද අව ් ය ශපොම්පද සෑම ශගොඩනැගිල්ලකටම සැපයිය යුතුය. 

 

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

පූතික ටැංකිශයහි ශපඟවුම් වලක සිට මීටර් 15.0 කට අඩු දුරකින් 

ශනොපිහිටිය යුතු අතර, මායිශම් සිට අවම ව ශයන් මීටර් 1 ක දුරක් තබා  

ඉදිකිරීම් කළ යුතුය. 

               (ආ)  නල ජලය ශනොමැති ප් රශේ යකදී  වුවත් ගවර වලකින් ශහෝ ශපඟවුම් වලක 

පූතික ටැංකියකින් මීටර් 10 ක් ඈතින් ස්ථානගත කිරීම සුදුසුකම්ලත් භූ 

විේ යාඥශයකුශේ ශහෝ අදාළ ප් රශේ ශේ ශසෞඛ් ය වවේ ය නිලධාරියාශේ 

නිර්ශේ  මත සලකා බැලිය හැකිය. 

                (ඇ) ශපොදු නල ජල සම්පාදන පේධතියක් සවි කරනු ලැබ නැති ප් රශේ වල ශහෝ 

ක් රියාත්මක වන එවැනි ශයෝජනාවක් ශනොමැති ප් රශේ වල බිම් කට්ටිශේ 

අවම වර්ග ප් රමාණය වර්ග මීටර් 250 ක් විය යුතුය. 

                (ඈ) නල ජලය ශනොමැති ප් රශේ වල සහාධිපත් ය ශේපළ සඳහා පිරිපහදුවක් තැනිය 

යුතු අතර, ඒ සඳහා මධ් යම පරිසර අධිකාරිශේ සහ ජලාපවහන මණ්ඩලශේ 

අනුමැතිය ලබාගත යුතුය. 

 

 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 44.  1.  සෑම වාසස්ථාන ඒකකයකට අඩු තරමින් එක් දිය වැසිකිළියක්වත් තිබිය යුතු අතර, 
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ශවනත් සෑම ශගොඩනැගිල්ලකටම ප් රමාණවත් සංඛ් යාවකින් දිය වැසිකිළි, කැසිකිළි, 

ශදවුම් භාජන සහ ශවනත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයනු ලැබ තිබිය යුතුය.   සැපයිය 

යුතු දිය වැසිකිළි, ශදවුම් භාජන සහ ශවනත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංඛ් යාව 6 වන 

උපශල්ඛනශේ “ඇ” ආකෘතිය පරිදි විය යුතුය. 

 

ඝන අපද් රේ ය 

කළමනාකරණය 

 

        2. මහල් 5 ක් ද ඒකක 10ක් ශහෝ වර්ග අඩි 10000 ඉක්මවා යන   ශගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන 

අවස්ථාවන්හිදී අදාළ පළාත් පාලන ආයතනශේ නිර්ශේ  ලබාගත යුතුය.  

 

හරිත ක ොඩනැගිලි 

සහතිකකරණය සඳහා 

ලියාපදිිංචි වීම 

45. (1)   හරිත සංකල්පය අනුව වර්ග අඩි 100ට වැඩි ශගොඩනැගිලි වලට සංවර්ධන බලපත් රය 

ලබාගැනීම සඳහා ශගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාශේදී 

යාවත්කාලීන හරිත සහතිකය (Privisional Green Certificate)  ලබාගැනීමට 

කටයුතු කළ යුතුය. 

   

විධිමත් සැලසුම්කරණ 

අනුමැතිය 

46.  (1)  සෑම සංවර්ධන අවසරපත් රයක්ම ලිඛිත විය යුතු අතර, එය එහි විස්තර  සීමාවන්ට  හා 

ශකොන්ශේසිවලට යටත් විය යුතුය. 

        (2)  විධිමත් ලිඛිත අවසරය නිකුත් කරනු ලබන්ශන් අවසන් සැලසුම්  නිසි පිළිශවලින් 

තිබීශමන් හා අදාළ ගාස්තු ශගවීශමන් පසුවය. 

         (3) ශමම අවසර පත් රශේ වලංගු කාලය වසරකට සීමාවන අතර, අයදුම්කරුශේ ඉල්ලීම  

මත හා ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇත්නම්, එම වලංගු කාලය වසරින් වසර තවත් වසර 3 

ක උපරිමයක් දක්වා දීර්ඝ කළ හැක. ශම් සඳහා I උපශල්ඛනශේ “ඊ” අයදුම්පත 

මගින් ඉල්ලීමක් අධිකාරිය ශවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

                තවද අනුමැතිය ලබා ප් රථම වසර ශදක තුළ ඉදිකිරීම් අරඹා ශනොමැති නම් නව 

බලපත් රයක් ලබාගත යුතුය. 

 

ක ොඩනැගිලි වැඩ කහෝ 

යම් සිංවර්ධන 

කටයුත්තක්  කරක න 

යාකම්දී සිදුවන වැරදි 

47.   (1)  යම් ශගොඩනැගිලි වැඩක් ශහෝ යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් අරඹනු ලැබ ඇති, කරශගන  

යනු ලැබ ඇති ශහෝ යළි අරඹනු ලැබ ඇති පරි ් රයක අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු 

ශහෝ සංවර්ධකයකු ඔහු  ශහෝ ඇය, 

             (අ) 15 වන ශරගුලාසිශේ විධිවිධානවලට අනුකූලවීම උල්ලංඝනය කරන්ශන් නම් සහ 

             (ආ)  එම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වන සැලසුම් ශහෝ සැලසුම් පිළිශයල කළ අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාශේ ශසේවය ශනොලබා යම් ශගොඩනැගිලි වැඩක් ශහෝ 

සංවර්ධන කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීම, කරශගන යාම ශහෝ යළි ආරම්භ කිරීම 

කරන්ශන් නම් ශහෝ 48 වන නියමශේ (ඇ) ශේදශේ විධිවිධානවලට අනුකූලව 

එම සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 83 වන නියමශේ (1) වන ශේදය 

යටශත් පත් කරනු ලැබූ ශවනත් අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්ශතකුශේ ශසේවය 

ශනොලබා අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාශේ ශසේවය  නවතනු ලබන්ශන් නම්,  

ශමම නියමය යටශත්  සංවර්ධනකරු වරදකරු විය යුතුය. 

 

        (2) ශමම නියමශේ විධිවිධාන යටශත් වරදකට වරදකරු වන අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු  

ශහෝ සංවර්ධකයකු වරදකරු කරනු ලැබීශමන් පසුව, නීතිශේ 28 වන වගන්තිශයන් 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

නියම කරනු ලැබ ඇති දණ්ඩනයකට යටත් විය යුතුය. 

 

අපවහනය 48. සියළු පල්ශදෝරු හා අපවිත් ර ජල පිටවීශම් මාර්ග පවත්නා පල්ශදෝරු පේධතියකට 

සම්බන්ධ කළයුතු අතර, යම් විශ ේෂිත අවස්ථාවන්හිදී පල්ශදෝරුව හා අපවිත් ර ජලය ශපොදු 

පල්ශදෝරු පේධතියකට සම්බන්ධ කිරීමට මත්ශතන් ඒවා පිළිගත හැකි ප් රමිතියකට ශගන 

ඒම සඳහා පූර්ව ප් රතිකාර්යනයක් කිරීමට අධිකාරියට අව ් ය විය හැකිය.  

 

             (අ)  ශපොදු පල්ශදෝරු පේධතියක් ශනොමැතිවිට ශහෝ ශපොදු පල්ශදෝරු පේධතියකට පිටවීශම් 

මාර්ග සම්බන්ධ කළ ශනොහැකි බව අධිකාරිශේ මතය වන කල්හි පල්ශදෝරුව 

ගවර වලක් ශහෝ පූතික ටැංකියක් මගින් බැහැර කළ යුතුය. 

 

             (ආ) ශපොදු පල්ශදෝරු බැහැර කිරීශම් පේධති ශනොමැති හා ඇසුරුම් ප් රතිකාර්යන පිරියත 

සැපයීමට අදහස් කර ශනොමැති ප් රශේ වල පිහිටි නිවාස   ශයෝජනා ක් රම 

සම්බන්ධශයන් වූ විට, ශපොදු පූතික ටැංකි හා ශපඟවුම් වලවල් එක් එක් නිවාස 

ශපොකුරකට එකක් ව ශයන් සැපයිය යුතුය.  එනමුදු එවැනි නිවාස ශපොකුරක 

තිබිය යුතු නිවාස ඒකක සංඛ් යාව උපරිම ව ශයන් 5 කට සීමා කළ යුතුය.  

ශකශසේ ශවතත් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින් විකල්ප වැඩපිළිශවලක් 

ශයෝජනා කරන්ශන් නම් අධිකාරියට එය සලකා බැලිය හැක.  එශහත් නිවාස 

ඒකක සංඛ් යාව 15 කට වඩා වැඩිවන විට පූර්ව ප් රතිකාරකයක් ස්ථානගත 

කළයුතු වන අතර, පිළිගත් ප් රමිතියකට අනුකූලව ඉන් බැහැර කරනු ලබන ඝන 

හා දියර ේ රේ ය මුදාහැරීම සඳහා සුදුසු වැඩපිළිශවලක් ශයදිය යුතුය.  

 

             (ඇ)   ශපඟවුම් වලක් මාර්ගශයන් අප ජලය සුදුසු ශලස බැහැර කළ යුතුය. 

 

වැසි දිය 

කළමණාකරණය හා 

ජලය  ෙැසයාම. 

49. වැසි ජලය රැස් කිරීම සහ වහලශේ ශපොශළොවට එක එල්ශල් පතිත වන වැසි ජල ප් රමාණය 

අවම කිරීම අරමුණු ශකොට සියළුම ආකාරශේ පැතලි, වක් ර, තනි, ශදපළ ශහෝ සිේපළ 

වහලවලට සවි කරනු ලැබ, සුදුසු ප් රමාණවලින් සකසා ඇති පීලි,  ජලය ශනොරඳන ආනතියක් 

සහිතව නල සහ ආ ් රිත ශකොටස්වලින් කාන්දුවීම ශහෝ පිටාර ගැලීම වැළශකන අන්දමට, 

දැනට පවත්නා සහ ශයෝජිත සෑම ශගොඩනැගිල්ලක් ඉදිවිය යුතුය. 

         (1)   වැසි ජලය බැහැර කිරීම සම්බන්ධශයන් පහත දැක්ශවන දෑ නීති විශරෝධී වන්ශන්ය. 

                 (අ)     වහලශයන් සෘජුවම වීථි කාණුවට බැහැර කිරීම. 

                 (ආ)   පූතික ටැංකියක දිය බස්නා වලකට / ප් රතිශරෝපණ ශහෝ   ශපොදු කැලි කසල 

අපවහන පේධතියකට ශහෝ සම්බන්ධ කිරීම. 

                 (ඇ)    යාබද භූමියකට මුදාහැරීම. 

          (2) ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ යාබද ශගොඩනැගිලිවල බිත්තිවලට ශහෝ අත්තිවාරමට 

ශතතමනය උරා ශනොගන්නා ආකාරශයන් සිදු විය යුතුය. 

          (3)  රැස් කරනු ලබන ජලය, ජල රැඳවුම් ශදසට ශයොමු කළයුතුය.  අව ් ය සමතුලිත වැසි 

ජල රැඳවුම් සඳහා සංවර්ධනකරු එකඟ විය යුතුය. 

          (4) අවම වැසි ජල රැඳවුම් සපුරාලීශමන් පසු අතිරික්ත ජලය වීථි කාණුවට ශහෝ අනුමත 
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පිටාරයකට ශහෝ මුදාහැරිය හැකිය. 

 ගැසට් අංක: 1597/8- 2009.04.17 දිනැති ගැසට් නිශේදනශේ VII වන උපශල්ඛනශේ 

සඳහන් නිශයෝගවලට  අනුකුල වියයුතුය. 
 

 

ඝන අපද් රේ ය ෙැහැර 

කිරීම 

50. යම් පරි ් රයක් ඇතුළත ශහෝ යම් ප් රසිේධ ස්ථානයක උත්පාදනය වන අපේ රේ ය 

මහජනතාවශේ ශසෞඛ් යයට ශහෝ පරිසරයට අනතුරු වන ආකාරයට එකතු කිරීම ශහෝ බැහැර 

කිරීම ශනොකළ යුතුය. හඳුනාශගන ඇති කිසිඳු අපේ රේ යයක් මහජනතාවශේ ප් රශයෝජනය 

සඳහා අදහස් කරනු ලබන ප් රශේ යකට ශහෝ ශතත් බිමකට ශහෝ පාරිසරික ව ශයන් 

සංශේදී ශවනත් ප් රශේ යකට ශහෝ දැමීශමන් බැහැර කිරීම ශනොකළ යුතුය.  (අංක: 1459/20 

දරණ 2006 අශගෝස්තු මස 23 වන දින ගැසට් නිශේදනයට අනුව) 
 

 

විදුලි හා ජල නල වැඩ 51. යම් ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ පරි ් රයක සියළු විදුලි හා ජලනල වැඩ තත් කාර්යය සඳහා අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින් කළයුතු අතර, ශමම වැඩ එවැනි ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ 

පරි ් රයක් තුළ උපරිම ආරක්ෂාව හා සනීපාරක්ෂක තත්ත්වය සහතික කිරීම සඳහා 

අධිකාරියට අව ් ය විය හැකි ප් රමිතිවලට සහ පිරිවිතරයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 
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අනුකූලතා සහතිකය සඳහා 

සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම 

IV  කකොටස 

2.4 අනුකූලතා සහතිකය සම්බන්ධ ගෙගුලාසි 

 

52.  අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම. 

(අ)  නීතිශේ 8  වගන්තිය යටශත් අනුකූලතා සහතිකය සඳහා කරනු ලබන සෑම 

ඉල්ලීමක්ම 1 වන උපශල්ඛනශේ සඳහන් “ඈ” ආකෘති පත් රය මගින් අධිකාරිය 

ශවත ඉදිරිපත් කළයුතුය.                  ශමය අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා පහත ශවේ 

අඩවිය ඔස්ශසේ අයදුම් කළ හැක.   

       www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාස්තු 5 වන උපශල්ඛනයට අනුකූලව ශගවිය යුතුය. 

 

ඉඩම් අනුකෙදුම් අනුකූලතා සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ථාශේදී ඉඩම සංවර්ධනය කිරීශම්දී නිකුත් කළ 

ශකොන්ශේසි ලිපිශේ සඳහන් සියළු අව ් යතා සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය.  

 

         (අ) ඉඩමක සංවර්ධනයක් ශහෝ ඉඩමක උප ශබදීමක් සම්බන්ධශයන් වූ විට, 

i. අදාළ වන්ශන් නම්, උප ශබදීම අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්මට ශහෝ අවසර 

පත් රයට අනුකූලව කළ බවට බලයලත් මිනින්ශදෝරුවරශයකුශගන් සහ නගර 

සැලසුම්කරුශගන් ලබාගත් සහතිකයක්ද, 

ii. පාරවල්  හා ශබෝක්කු තැනිම වැනි සංවර්ධනය හා සම්බන්ධ ඉංජිශන්රු  වැඩ 

අයත් වන අවස්ථාවන්හිදී වරලත් ශහෝ ලියාපදිංචි සිවිල් ඉංජිශන්රුවකු විසින් 

ශහෝ ආණ්ඩුව විසින් ඉංජිශන්රුවකු ව ශයන් ශසේවශේ ශයදවීම සඳහා 

හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්තකු විසින් සංවර්ධන වැඩ අනුමත 

සැලසුම්, පිරිවිතර සහ අවසර පත් රයට අනුව ඔහුශේ අධීක්ෂණ කටයුතු 

කරශගන යනු ලැබ ඇති බවට සහතිකයක්ද,  

 

සම්පූර්ණ කරන ලද 

ක ොඩනැගිල්ලක 

පදිිංචිවීමට කපරාතුව 

අයිතිකරු, පදිිංචිකරු කහෝ 

සිංවර්ධනකරු විසින් 

කළයුතු රාජකාරි 

 

53. අනුමත කරනු ලැබූ සැලැස්මට අනුව යම් ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි ශකොටසක් සම්පූර්ණ 

කිරීශමන් පසු අයිතිකරු, පදිංචිකරු ශහෝ සංවර්ධනකරු විසින් 

       (අ)  ශගොඩනැගිල්ල අළුත් එකක් නම් එහි ශහෝ එහි ශකොටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූලතා 

සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහාද, 

       (ආ) ශමම නියමය යටශත් අනුකූල විය යුතු සැලැස්ශමන් ශහෝ සැලසුම්වලින් සුළු 

ව ශයන් ශවනස්වීම නිසා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීමට ශනොහැකි වූ විට, 

ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ ඉන් ශකොටසක් තාවකාලිකව පදිංචිවීමට බලපත් රයක් 

ලබාගැනීම සඳහාද ඉල්ලුම් කළයුතුය. 

 

       (ඇ) ශගොඩනැගිල්ශල් ශකොටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීශමන් 

පසුව වුවද සංවර්ධන බලපත් රය මගින් ලබාගත් අනුමැතියට අනුව එය වලංගුව 

පවතින්ශන් නම් සාමාන් ය පරිදි ඉතිරි ශකොටස්වල ඉදිකිරිම් කටයුතු කරශගන යා 

හැකිය. 
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පදිිංචිවීම සඳහා වන 

අනුකූලතා සහතිකය 

54. 18 වන නියමශේ විධිවිධානවලට අනුව ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටසක් ශහෝ ශවනත් 

යම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සම්බන්ධශයන් අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිලි සැලසුම් 

සම්බන්ධ අධිකාරියට සෑම සහතිකයක්ම හා වාර්තාවක්ම ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති විට 

ශගොඩනැගිල්ලක   එහි ශකොටසක් ශහෝ ශවනයම් සංවර්ධන කටයුතුවල නිරතවීම සඳහා  

අනුකූලතා සහතිකයක් අධිකාරිය විසින් ලබාදිය හැකි අතර, එම සහතිකය සමඟ පහත 

සඳහන් කරුණු සැපයිය යුතුය. 

           (1)  සැලැස්ශම් ශහෝ සැලසුම්වල ශපන්වන ලද සියළු අව ් යතා සහ 83 වන  නියමශේ 

(ඇ) ශේදය යටශත් ශගොඩනැගිල්ශල්,  එහි ශකොටසක ශහෝ ශගොඩනැගිලි වැඩවල 

සැලැස්ම පිළිශයල කළ අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට ශහෝ තැනැත්තන්ට 

අධිකාරිය විසින් ශදන ලද සියළු ලිඛිත විධානයන්ට ඔවුන් අනුකූල වී  ඇති බවත්, 

ඒ බවට අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාශගන් ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන 

බවත්,  

          (2)  ශමම නියමයන් යටශත් ශගවිය යුතු සියළු ගාස්තු ශගවා ඇති බවත්,   
 

 

 
         

                  (අ)  ශගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධශයන් අව ් ය වන්නා වූ සහතික නම්, 

i. සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලැස්මට හා අවසර පත් රයට අනුව 

ඔහුශේ අධීක්ෂණය යටශත් කරශගන යනු ලැබ ඇති බවට 

ලියාපදිංචි ශහෝ වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකුශගන් ශහෝ 

ආණ්ඩුව විසින් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිශයකු ව ශයන් ශසේවශේ 

ශයදවීම සඳහා තීරණය කර ඇති සුදුසුකම් ලබා ඇති 

තැනැත්ශතකුශගන් ලබාගත් සහතිකයක්   
 

 ii.  ශගොඩනැගිලි වැඩවල හැටුම් මූලිකාංග අනුමත සැලසුම්වලටත්, 

අවසර පත් රයටත්, අනුකූලව හා අධිකාරියට ඉදිරිපත් කරන ලද 

පිරිමැවුම්වලට එකඟව ඔහුශේ අධීක්ෂණය යටශත් සිදු ශකරුණු  

බවටත් සහ ශගොඩනැගිලි ේ යුහමය ව ශයන් ආරක්ෂාකාරී 

බවටත් වරලත් ශහෝ ලියාපදිංචි සිවිල් ඉංජිශන්රුවකුශගන් ශහෝ 

ආණ්ඩුව විසින් ඉංජිශන්රුවකු ව ශයන් ශසේවශේ ශයදවීම සඳහා 

හඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකම් ඇති තැනැත්ශතකුශගන් ලබාගත් 

සහතිකයක්. 

 

iii. ශගොඩනැගිල්ශල් යාන්ත් රික, විදුලි, ජලාපවහන, වායුසමීකරණ 

ශහෝ ශවනත් සම්බන්ධිත වැඩ  සඳහා අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තන්ශගන් එකී වැඩ ඔවුන්ශේ අධීක්ෂණය යටශත් හා 

අධිකාරියට අව ් ය විය හැකි ආකාරශයන්  අනුමත සැලසුම් හා 

පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව කරශගන යන ලද බවට සහතික්ද ශේ. 
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 iv. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ  ශරගුලාසිවලට  අනුකූලව 

අනුමත කරන ලද  වර්ග අඩි 6000 ට වැඩි සියළු ඉදිකිරීම්,  

ශරගුලාසිවලට අනුකූලව ඉදිකරන්ශන්ද යන්න පසුවිපරම් කිරීම 

සඳහා එම ශගොඩනැගිලි අනුමත කළ දින සිට වසරක් ඇතුළත 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශයන් පසුවිපරම් වාර්තාවක් 

ලබාශගන ඉදිරිපත් කළයුතුය. තවද, වසරක් ඇතුළත ඉදිකිරීම් 

නිම කිරීමට ශනොහැකි අවස්ථාවලදී සංවර්ධන බලපත් රය දීර්ඝ 

කරන කාලය අනුව පසුවිපරම් සහතිකයද  නැවත ලබාගැනීමට 

ඉල්ලුම් කළ යුතුය.   එවැනි ශගොඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා 

සහතික ලබාගැනීශම්දී පසුවිපරම් වාර්තාව අනිවාර්යය වන අතර, 

එශසේ ශනොමැති නම්, 5 වන උපශල්ඛනශේ සඳහන් ශසේවා 

ගාස්තුවකට යටත් විය යුතුය.   ඒ සඳහා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා 

ව ශයන් වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා වගකිය යුතුය.  එශසේ 

ශනොකරන නිලධාරීන් සම්බන්ධශයන්  ් රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ 

ශිල්පීන්ශේ ආයතනය දැනුවත් කරනු ලැශේ. 

 

අධිකාරිය විසින් කරනු 

ලෙන පරීක්ෂාවන් 

55.   (1)    සභාපතිවරයා විසින් ශහෝ ඔහුශේ බලයලත් නිශයෝජිතයා විසින් යම් 

ශගොඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා හා ඉඩමක් වන අවස්ථාශේදී පාවිච්චිය සඳහා 54 

වන ශරගුලාසිය යටශත් අනුකූලතා සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට මත්ශතන්, යම් 

ශගොඩනැගිලි කාර්යයක් කරශගන යනු ලබන  කවර අදියරකදී ශහෝ නීතිශේ සියළු 

විධිවිධානවලට සහ ශමම නියමයන්ට අනුකූලදැයි නිගමනය කිරීශම් සහ  අනුමත 

කරන ලද සැලැස්ම ශහෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් ශමම සැලසුම් ඒවා සකස් කරන 

ලද අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාශේ ශහෝ තැනැත්තන්ශේ අවධානය අනුමත 

සැලැස්ශමන් ශහෝ ශමම නියමය යටශත් ඉදිරිපත් කරන ලද  සංවර්ධන 

කටයුත්තක ශවනත් සැලසුමකින් බැහැරවන අවස්ථාවන් ශකශරහිත්, නැතශහොත් 

එම සැලසුමට ශහෝ සැලසුම්වලට අනුකූලව සංවර්ධන කාර්යය සම්පූර්ණ 

ශනොකිරීම ශකශරහි ශහෝ ශමම නියමශේ විධිවිධාන ශහෝ අවසර පත් රය ශහෝ 

සැලසුම් ශහෝ ඒවාශේ සඳහන්  හා ඔහු විසින් පිළිපැදිය යුතු අව ් යතාවයන් 

ශකශරහිත් ශයොමු කිරීශම් පරමාර්ථය සඳහාත් යම් ශගොඩනැගිල්ලකට ශහෝ 

ඉඩමකට ඇතුළුව එය පරීක්ෂා කර බැලිය හැකිය. 
 

      (2)  අධිකාරිශේ බලයලත් නිශයෝජිතයා (1) වන ශේදය යටශත් යම් ශගොඩනැගිල්ලකට ශහෝ 

යම් සංවර්ධන කටයුත්තකට ඇතුල්වී එය පරීක්ෂා කිරීමට ශපරාතුව එශසේ කිරීමට 

ඇති තම බලය ලිඛිතව ඉදිරිපත් ශකොට හා ප් රදර් නය ශකොට තමා විසින්ම 

හඳුන්වා දිය යුතුය. 

 

ක ොඩනැගිල්ලක 

තාවකාලික පදිිංචියක් 

සඳහා ෙලපත් රය 

56.  (1) ශගොඩනැගිල්ල අනුමත සැලසුමට ශහෝ සැලසුම්වලට පටහැනි වීම නැතශහොත් 

අධිකාරිය විසින් සැලැස්ශම් ශහෝ සැලසුම්වල පිටසන් කරන ලද අව ් යතාවයන් 

හා එකඟ ශනොවීම   ශහෝ  ශගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධව වැඩ සම්පූර්ණ ශනොකිරීම 

නිසා ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ එහි ශකොටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූලතා 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

සහතිකයක් නිකුත් ශනොකළද එශසේ පටහැනි වීම, එකඟ ශනොවීම ශහෝ සම්පූර්ණ 

ශනොකිරීම අධිකාරිශේ මතය අනුව බරපතල තත්ත්වයක් ශනොවන්ශන් නම්, එය 

එම කාලය තුළ ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ එහි ශකොටසක පදිංචිවී සිටින තැනැත්තාශේ 

ශහෝ තැන්තන්ශේ සුභසිේධියට හා ආරක්ෂාවට කවරාකාරයකින් ශහෝ 

අනතුරුදායක ශනොශේ නම් අධිකාරියට එම ශගොඩනැගිල්ශලහි ශහෝ 

එහි  ශකොටසක් මාස හයකට  ශනොවැඩි කාලයකට තාවකාලිකව පදිංචිවීම සඳහා  

බලපත් රයක් දීම ශහෝ බලපත් රය අළුත් කිරීම කළ හැකිය. 

 

          (2)  I  වන ශේදය යටශත් අධිකාරිය විසින් සුදුසුයැයි කල්පනා කරනු ලබන නියමයන් හා 

ශකොන්ශේසි මත බලපත් රයක් ලබාදීම ශහෝ බලපත් රය අළුත් කිරීම කරනු ලැබිය 

හැකි අතර, එම නියමයන් ශහෝ ශකොන්ශේසි කිසිවක් කඩ කරනු ලැබූ විට එම 

බලපත් රය ප් රත් යාදිෂ්ඨ කළ යුතුය. 

 

ක ොඩනැගිල්ලක පදිිංචිය 

සඳහා වන අනුකූලතා 

සහතිකකේ අන්තර් තයන් 

හා එය ප් රදර්ශනය කිරීම 

57.   (1)   ශගොඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය ශහෝ එහි තාවකාලික 

පදිංචිය සඳහා වන බලපත් රය මගින් ශගොඩනැගිල්ල කවර පරමාර්ථයක් සඳහා 

ඉදිකරනු ලැබුශේදැයි යන්න සඳහන් කළයුතු අතර, ශගොඩනැගිල්ල අශන්වාසික 

ශහෝ බහුකාර්ය ශගොඩනැගිල්ලක් වන කල්හි සහතිකය ශහෝ බලපත් රය මගින් ; 

 

                (අ)  ශගොඩනැගිල්ල ශකොටස් ගණනාවක් ඇතිව සැලසුම් ශකොට අනුමත කිරීම සඳහා 

අරමුණු වූ ප් රශයෝජනය ශහෝ ප් රශයෝජනද, 

                (ආ)  ගින්නක් හටගත් විට, එයින් ශේරී යා හැකි මාර්ග කීශදශනක් සඳහාද යන්න,   

සහ 

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

කළයුතුය. 

 

        (2)   ශන්වාසික ශනොවන ශගොඩනැගිල්ලකදී පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකශේ 

පිටපත් ශහෝ ශගොඩනැගිල්ශල් තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත් රයද 

ශගොඩනැගිල්ශල් සෑම මහලකම ශහෝ ශකොටසකම අධිකාරිය විසින් විධානය 

කරනු ලැබිය හැකි ආකාරශයන් ගිනි ආරක්ෂක විධානශේ (Fire Escape 

Direction)  පිටපතද බලපත් රය ප් රදර් නය කරනු ලබන ශගොඩනැගිල්ශල් 

නියමිත මහශල් සිට ශහෝ ශකොටශසේ සිට ඇති අනුමත ගිනි ආරක්ෂක මාර්ගය 

ශහෝ මාර්ග පැහැදිලිව ශපන්වන මහල් ශර්ඛා සටහනද සමඟ ප් රදර් නය කළ 

යුතුය.  

 

           (3)   පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය ශහෝ ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ එහි ශකොටසක 

තාවකාලික පදිංචිය සඳහා වන බලපත් රයක් සන්තක කර ගැනීශමන් එහි 

අයිතිකරු ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ එහි ශකොටසක  අනුමත සැලසුශම් ශහෝ 

සැලසුම්වල පිටසන් කරනු ලැබිය හැකි අදාළ බලශේ ශහෝ ලිඛිත අවසරයක 

ශහෝ ශවනයම් ලිඛිත නීතියක් යටශත් ශගොඩනැගිල්ලට ශහෝ එහි යම් 
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ශකොටසකට අදාළ විය හැකි අව ් යතාවන්ට අනුකූල වීශමන් නිදහස් කරනු 

ශනොලැබිය යුතුය. 

 

           (4)  ශගොඩනැගිල්ශල්  ක්තිමත්භාවය, සහතිකශේ දක්වන ලද භාරය දැරීමට 

ශනොසෑශහන්ශන් නම් ශහෝ සහතිකශේ අවසර දී ඇති පරමාර්ථය සඳහා 

ශගොඩනැගිලි ප් රශයෝජනයට ශනොගන්ශන් නම්, සැලසුම්කරණ කමිටුශේ 

තීරණය අනුව ශගොඩනැගිල්ශල් පදිංචිය සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 

අධිකාරිය විසින් කැඳවනු ලැබීම ශහෝ අවලංගු කිරීම කරනු ලැබිය හැක. 

 

            (5)  සහතිකය නිකුත් කරන ලද අවස්ථාශේදී බලාත්මකව ශනොපැවති ලිඛිත නීතියකට 

අනුකූලවීමට ශගොඩනැගිල්ල අශපොශහොසත් වන විටදී ශගොඩනැගිල්ශල් පදිංචිය 

සඳහා වන අනුකූලතා සහතිකය 4 වන ශේදය යටශත් ආපසු ශනොකැඳවිය 

යුතුය. 

 

            (6)  ශගොඩනැගිල්ල තුළ ශහෝ එහි ශකොටසක ගිනි අනතුරු වැඩිවීමට ඉඩ ඇති ශහෝ 

පරිසරයට අහිතකර අයුරින් ශහෝ   වාහන තදබදයකට ශහේතුවන අයුරින් 

අනුකූලතා සහතිකශේ සඳහන් පරමාරථය හැර ශවනත් පරමාර්තයක් සඳහා 

ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටසක් පාවිච්චියට ගනු ලබන්ශන්නම්, 

ශගොඩනැගිල්ශල්  ශහෝ එහි ශකොටසක අයිතිකරු විසින් එම පරමාර්ථය ගැන 

ශහෝ අදහස් කරන ලද පාවිච්චිය ගැන අධිකාරියට දැන්විය  යුතු අතර, අධිකාරිය 

එම පරමාර්ථය ශහෝ පාවිච්චිය සම්බන්ධශයන් ශදනු ලැබිය හැකි සියළු 

විධානයන් හා එකඟව ශමම නියමයන් මගින් කළයුතු යම් අව ් ය වන්නාවූ 

ශගොඩනැගිලි වැඩ ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටසක් එම පරමාර්ථය ශහෝ 

පාවිච්චිය සඳහා ශයෝේ ය වන  පරිදි සිදු කරශගන යා යුතුය. 

 

              (7) ශපෞේගලික පදිංචි නිවසක් ශනොවන ශගොඩනැගිල්ලක පිටවීශම් මාර්ගයක් ශහෝ 

ශගොඩනැගිල්ශල් තරප්පු ශපළකට ඇති සෑම ශදොර විවරයක්මත් සහ 

ශගොඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංේ රහයට අනුකූලව එහි සපයනු 

ලැබ ඇති අශනක් සියළු ගින්ශනන් ශේරීශම් මාර්ගත්, ගිනි නිවීශම් ප් රධානියාට 

අන් අයුරකින් අව ් ය වන්ශන් නම් විනා, ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටසක් 

පාවිච්චියට ගැනීශම්දී ශහෝ පදිංචියට ගැනීශම්දී අවහිර කිරීම ශහෝ බාධා කිරීම 

ශනොකළ යුතුය. 

 

ක ොඩනැගිලි වැඩ සම්පූර්ණ 

කිරීකමන් පසුව සිදුවන  

වැරදි 

58.  යම් ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ එහි ශකොටසක් අයිතිකරු, පදිංචිකරු ශහෝ සංවර්ධකයා 

ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටස නිවාස සංවර්ධනයක ශකොටසක් ශහෝ ශවනත් යම් 

ශගොඩනැගිලි සංවර්ධනයක ශකොටසක් වන විටදී කිසිඳු සාධාරණ ශහේතුවක් ශනොමැතිව 15 

වන නියමශේ විධිවිධානය  හා 53 වන නියමශේ හා 57. (2, 6 සහ 7) ශේදයන් 

උල්ලංඝනය කරන්ශන් නම් ශහෝ ඒවාට අනුකූල වීමට අශපොශහොසත් වන්ශන් නම්, නීතිය 

යටශත් වරදකට වරදකරු වන අතර, වරදකරු කරනු ලැබීශමන් පසුව නීතිශේ 28 වන 

වගන්තිශේ විස්තර ශකශරන දණ්ඩනයකට යටත් විය යුතුය. 
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යම් ක ොඩනැගිල්ලක කහෝ 

යම් බිම් කට්ටියක 

අනවසරකයන් පදිිංචිවීම 

කහෝ ප් රකයෝජනයට  ැනීම 

59. (1) අනුකූලතා සහතිකයක් ශනොමැතිව කිසිම තැනැත්ශතකු ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ එහි 

ශකොටසක පදිංචිවීම ශහෝ ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටසක පදිංචිය සඳහා අවසර 

දීම ශහෝ යම් ඒකාබේධ ශහෝ උප ශබදීමකට යටත් බිම් කට්ටියක යම් ඉදිකිරීමක්  

කිරීම ශනොකළ යුතුය. 

         (2)  1 වන ශේදශේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන ඕනෑම තැනැත්තකු 1984 අංක 44 

දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංශ ෝධිත) පනශත් II වන ශකොටශසේ  8 වන 

වගන්තිය යටශත් වරදකට වරදකරු විය යුතුය. 

         (3) අනුකූලතා සහතිකය ලබා ශනොශගන භාවිතා කිරීම ශහෝ ප් රශයෝජනයට ගැනීම 

වරදක් වන අතර,  ඒ සඳහා ශසේවා ගාස්තුවකට යටත් වන අතර, ඊට අදාළ ශසේවා 

ගාස්තුව 5 වන උපශල්ඛනශේ  දක්වා ඇත.  

         (4) අනවසරශයන් ඉදිකිරිම් කරන ලද ශකොටසක් සංවර්ධන ශරගුලාසි අනුව 

ශරගුලාසිගත කළ ශනොහැකි නම් එය අධිකාරිශේ ශේපළක් බවට පත් වන්ශන්ය. 

 

මහජනයා රැස්වන 

ක ොඩනැගිලි සහතිකය 

60. (1)  පදිංචිකරුවන්ශේ පැටවුම පුේගලයන් පන්සියයකට වඩා වැඩිවන ශගොඩනැගිල්ලක් 

ශහෝ එහි ශකොටසක අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු ශහෝ සංවර්ධකයකු විසින් 

ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ එහි ශකොටසක පදිංචිවීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකයට 

වැඩිමනත් ව ශයන් අධිකාරිශයන් ප් රසිේධ ශගොඩනැගිලි සහතිකයකට 

අයදුම්ශකොට එය ලබාගත යුතුය.  අයිතිකරු, පදිංචිකරු ශහෝ සංවර්ධකයා විසින් 

එශසේ පදිංචිවීම සඳහා බලය ශදන ප් රසිේධ ශගොඩනැගිලි සහතිකය ශනොලබා 

ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටසක පදිංචිවීම ශහෝ එය ප් රශයෝජනයට ගැනීම 

ශනොකළ යුතු අතර, ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටසක් පදිංචිවීමට ශහෝ 

ප් රශයෝජනයට ගැනීමට අවසර ශනොදිය යුතුය. 

          (2)    ප් රසිේධ ශගොඩනැගිලි සහතිකය එහි නි ්චිතව සඳහන් පරිදි අවුරුදු පහකට 

ශනොවැඩි කාලයකට වලංගු විය යුතුය.  තවද, එහි අයිතිකරු, පදිංචිකරු ශහෝ 

සංවර්ධකයා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක් මත අළුත් කරනු ලැබිය හැකිය.  එබඳු 

ඉල්ලීමක් කළ යුත්ශත් වලංගු අවසර පත් රය ඉකුත්වීමට ශදමාසයකට 

ශපරාතුවය. 

           (3)   පදිංචිකරුවන්ශේ පැටවුම පුේගලයන් පන්සියයක් ඉක්මවන ප් රසිේධ ශගොඩනැගිලි 

සහතිකයක් අධිකාරිය විසින් නිකුත් කිරීම ශහෝ අළුත් කිරිම සඳහා ශකශරන 

අයදුම් පත් රය සමඟ,           

         

 

      (අ)  ශගොඩනැගිල්ලක ේ යුහමය ව ශයන් පුේගලයන් පන්සියයකට වැඩි පදිංචිකරුවන් 

සංඛ් යාවකශේ බරක් දැරීමට තරම්  ක්තිමත් බව ස්ථිර කරමින් සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්ශතකුශගන් ලබාගත් සහතිකයක්ද සමඟ, 

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

ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ එහි   ශකොටසකට අයිතිකරුශේ ශහෝ ඔහුශේ නිශයෝජිතයා 

විසින් සහතික කරන ලද ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ එහි ශකොටසක සෑම මහලකම 
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සැලැස්ශම් පිටපත් හතරක්ද, 

i. ශගොඩනැගිල්ශලන් ශහෝ එහි ශකොටසකින් අශප්ක්ෂිත ප් රශයෝජනය හා 

පදිංචිකරුවන්ශේ පැටවුමද, 

ii. ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටස සඳහා අනුමත ගින්ශනන් ශේරීශම් 

උපක් රම හා ගින්ශනන් ශේරීශම් මාර්ග ශමන්ම ප් රධාන ගිනි නිවීශම් 

නිලධාරී විසින් ශගොඩනැගිලි සඳහා ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංේ රහශේ පරිදි ඊට 

සම්බන්ධ ශවනත් අව ් යතාවන්ද, 

iii. ශගොඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංේ රහය ශහෝ ප් රධාන ගිනි 

නිවීශම් නිලධාරියාට අනුව ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ එහි   ශකොටසක ඇති ගිනි 

නිවීශම් උපකරණවල සවිශකොට ඇති ස්ථාන හා ඒවාශේ වර්ගයද, 

 iv. සෑම ජශන්ලයකමත්, ආශලෝකය, ස්වභාවික සංවාතනය, වායුසමීකරණ 

පේධති සඳහා සෑම බාහිර බිත්තියකම ඇති ශවනත් විවරවලත්, තිශේ නම් 

අශනකුත්  සංවාතන මාර්ගවලත් පිහිටීම සහ ඒවාශේ වි ාලත්වයද සහ 

v. සෑම ඔසවනයකම විදුලි ශසෝපානයකම ගිනි ආරක්ෂණ පේධතියක්ම සුචක 

ගිනි නිවනක ශමන්ම ශවනත් ශසේවා උපකරණවල පිහිටීමද, 

      (ඇ) අදාළ සුදුසුකම්ලත් එක් තැනැත්ශතකුශගන් ශහෝ තැනැත්තන් වැඩි ශදශනකුශගන් 

ඔවුන් ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටසක් සහ (ආ) උප ශේදශේ සඳහන් සෑම 

පේධතියක්ම හා උපකරණයක්ම පරීක්ෂා කළ බවත්, ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි 

ශකොටස  සහ පේධති හා උපකරණ මනා ක් රියාකාරීත්වශයන් පවතින බවත්, ඒවා 

පනතට හා ඒ යටශත් සාදන ලද යම් නියමයකට හා ශමම නියමයන්ටද 

ශගොඩනැගිලි සඳහා වන  ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංේ රහයටද අනුකූල බවද සහතික 

කරමින් අධිකාරියට අව ් ය වන ආකාරශේ සහතිකයක්ද, 

 

 

     (ඈ) 61 වන නියමය යටශත් ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටස සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරියකු 

ව ශයන් ක් රියාකිරීමට නම් කරනු ලැබූ තැනැත්තාශේ අධිකාරියට අව ් ය විය 

හැකි පරිදි තම සුදුසුකම් හා ශවනත් අදාළ විස්තරද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

      (4)  (3) වන ශේදය යටශත් ප් රසිේධ ශගොඩනැගිලි සහතිකයක් අළුත් කිරිම සඳහා කරනු 

ලබන අයදුම්පශත් (ආ) උප ශේදශේ සඳහන් මහල් සැලැස්ම, එය අධිකාරියට 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවසන් දිනශේ සිට එහි සඳහන් විස්තර ශවනස්වී ශනොමැති 

නම්, යළි ඉදිරිපත් කිරීම අව ් ය ශනොශේ. 

 

       (5)  ප් රසිේධ ශගොඩනැගිලි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම ශහෝ අළුත් කිරීම සඳහා (3) වන ශේදය 

යටශත් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවකදී, අධිකාරිය විසින් ප් රසිේධ 

ශගොඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කිරීම ශහෝ අළුත් කිරීම ප් රතික්ශෂේප කරනු ලැබිය 

හැකිය.  නැතශහොත් අධිකාරිය සුදුසුයැයි සිතන නියමයන් හා ශකොන්ශේසි මත 

ප් රසිේධ ශගොඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කිරීම ශහෝ අළුත් කිරීම කරනු ලැබිය හැකිය. 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

 

       (6)  ශමම නියමයන් යටශත් නිකුත් කරන ලද ශහෝ අළුත් කරන ලද යම් ප් රසිේධ 

ශගොඩනැගිලි සහතිකයක් පහත ශහේතූන් මත අධිකාරිය විසින් අවලංගු කළ හැක. 

              (අ)   සහතිකශේ සඳහන්  යම් නියමයන් ශහෝ ශකොන්ශේසි කඩ කිරීම. 

              (ආ)   61 වන නියමශේ විධිවිධාන හා අනුකූල වීමට අශපොශහොසත් වීම. 

              (ඇ)  එවැනි ප් රසිේධ ශගොඩනැගිලි සහතිකයක් සඳහා වන අයදුම්පශතහි ශහෝ 

සහතිකය නිකුත් කිරීමට පදනම් කරගත් සැලසුම් ශහෝ චක් රශල්ඛවල අඩංගු 

වැදගත් කරුණු යම් දුරර්පනයක් තිබීම ශහෝ 

              (ඈ)  ප් රසිේධ ශගොඩනැගිලි සහතිකය නිකුත් කරනු ලැබූ ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි 

ශකොටස තුළ ප් රධාන ගිනි නිවීශම් නිලධාරියා තෘප්තියට ශහේතුවන පරිදි 

ප් රමාණවත් ගිනි ආරක්ෂක ක් රියා මාර්ග ශනොගැනීශමන් ගිනි උවදුරු වැඩිශේ 

යැයි දැනීම. 

 

ආරක්ෂාව පිළිෙඳ ව කීම 61. මහශල් වර්ග ප් රමාණය වර්ග මීටර් 5000 කට වැඩි ශහෝ 1000 කට වැඩි පදිංචිකරුවන් 

පිරිසක් සහිත ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ එහි ශකොටශසේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු ශහෝ 

සංවර්ධකයා විසින් පහත සඳහන් පරමාර්ථ සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරියා ව ශයන් 

ක් රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුතු තැනැත්ශතකු නම් කරනු ලැබීම කළ හැකිය. 

        (අ)   ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටස තුළ මනා ගෘහ පාලන රීති   හා ගිනි ආරක්ෂක 

පූර්ශවෝපායන් ක් රියාත්මක කිරීම. 

       (ආ)   ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ එහි ශකොටස තුළ ඇති සියළු ගින්ශනන් ශේරී යා හැකි මාර්ග, 

විදුලි ශසෝපාන, ගිනි ආරක්ෂණ පේධති සහ උපකරණ නඩත්තුව අධීක්ෂණය 

කිරීම. 

        (ඇ) ගින්නක් හටගත් විට ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ එහි ශකොටසක ශසේවශේ නියුතු ශහෝ එය 

පාවිච්චි කරන සියළු පුේගලයන්ට ගින්ශනන් ශේරීශම් සියළුම ක් රම පිළිබඳව 

දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින් කළ ගිනි සරඹ සංවිධානය කිරීම. 

 

මහජනයා රැස්වන 

ක ොඩනැගිල්ලක් පාවිච්චි 

කිරීකම්දී සිදුවන  වැරදි 

62.   පුේගලයන් 500 කට වැඩි පදිංචිකරුවන්ශේ බරක් සහිත ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ එහි 

ශකොටසක අයිතිකරු ශහෝ සංවර්ධකයා සාධාරණ ශහේතුවක් ශනොමැතිව 59 වන නියමශේ 

1 වන ශේදශේ ශහෝ 60 වන නියමශේ විධිවිධාන කිසිවක් උල්ලංඝනය කරන්ශන් නම් 

ශහෝ එයට අනුකූල වීම පැහැර හරින්ශන් නම් නීතිශේ 59 වන වගන්තිය යටශත් යම් 

වරදකට වරදකරු වන්ශන්ය. 

 

හරිත ක ොඩනැගිලි 

සහතිකකරණය සඳහා 

අවසන් සහතිකය 

ලො ැනීම 

 

63.  හරිත සංකල්පය අනුව ශගොඩනැගිලි සඳහා අනුකූලතා සහතිකය ලබාගැනීශම්දී අවසන් 

හරිත ප් රමිති සහතිකය  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ලබාගැනීම සිදු කළ යුතුය. 

 

 V  කකොටස 

2.5 භාවිතගේ ගෙනස්වීම සම්බන්ධ ගෙගුලාසි  
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භාවිතය ශවනස් කිරීම   සඳහා 

අවසර ලබාදීම 

 

64. 1982  අංක 4 දරණ පනතින් සංශ ෝධිත වූ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන 

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

කාර්යයක් සඳහා නිකුත් කරන ලද බලපත් රයක, එය නිකුත් කරන ලද අවසර පත් රශයහි 

සඳහන් කාර්යය ශනොවන ශවනත් යම් කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චි කරනු ශනොලැබිය යුතුය.  

ඉහත කී පනශත් 29 වගන්තිය අනුව කිසියම් භාවිතයක් ශවනත් භාවිතයක් සඳහා ශයොදා 

ගැනීම සම්බන්ධශයන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර ඇත. 

 

ඒ අනුව, ඉහත කී පනශත් 26 ආ හා 28 අ(1) වගන්තීන් යටශත් ශනොතීසියක්    ශයොමු 

කරමින් අවසර පත් රශේ සඳහන් කාර්යයට පරිබාහිර ශලස පවත්වාශගන යන්නාවූ 

භාවිතයක් සම්බන්ධශයන් ශසේවා ගාස්තු අයකර ගැනීම හා කිසියම් භාවිතයක් ශවනස්  

කරන ශලස නියම කිරීශම් බලය අධිකාරිය සතු වන්ශන්ය.   

 

 ශමහිදී අනුගමනය කළයුතු ක් රියාදාමය පහත පරිදිය. 

1. ගැසට් පත් රයක් මගින් ප් රකා යට පත් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් පවතින 

අවස්ථාශේදී; 

1.1     අනුමත සැලැස්ශමහි සඳහන් භාවිතය හැර නිසි අනුමැතියකින් ශතොරව 

ශවනත් භාවිතයකට ශයොදාශගන ඇති ශේපළ සම්බන්ධව සමීක්ෂණයක් 

පැවැත්වීම.  

1.2       අනවසරශයන් භාවිතයන් ශවනස් කරන ලදැයි හඳුනාගත් පාර් වයන් 

ශවත එම භාවිතය ශවනස් කිරීම නීත් යානුකූල ශනොවන බව පැහැදිලි 

කිරීමක් ශකොට, 

 (අ) අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත් කිරීම ශහෝ 

    (ආ) පවත්වාශගන යන භාවිතය සඳහා අනුමැතයක්  ලබාගැනීම යන 

කාරණා ඉටු කළයුතු බව දැන්වීම. 

1.3       කිසිශවක් ඉහත (ආ) අනුව කටයුතු කිරීමට එකඟ වන්ශන් නම්, 

භාවිතය ශවනස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත 1 වන උපශල්ඛනශේ “ඊ” 

ආකෘතිය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති WP2018/1  නමැති ආකෘතිය 

සම්පූර්ණ කර, අනුමත වූ ඉඩශම් පිඹුරුපත, ශගොඩනැගිලි සැලැස්ම හා 

වරිපනම් ලදුපත යන ශල්ඛනවල පිටපත් සමඟ ශමහි V  වන 

උපශල්ඛනශයහි සඳහන් නියමිත ගාස්තු  ශගවා  අධිකාරිය  ශවතින් 

ලබාගත යුතුය.  

1.4     අයදුම්කර ඇති නව භාවිතය ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්ශමහි 

කලාපීකරණ ශරගුලාසිවලට අනුකූල වන්ශන්ද? පවත්නා භූමි 

පරිශභෝජන රටාවට අනුකූල වන්ශන්ද? පාරිසරික, සමාජීය, සිවිල් හා 

ශවනත් ගැටළුකාරී තත්වයන් අවම වන්ශන්ද? රථවාහන නවතා 

තැබීශම් ඉඩකඩ, විවෘත ඉඩශම් භූමි ප් රමාණය හා ප් රශේ  මාර්වල 

පළල, යටිතල පහසුකම් යනාදිය සතුටුදායක වන්ශන්ද? හා 

අසල්වාසීන්ට හිරිහැරයක් වන්ශන්ද?  යනාදී ව ශයන් ස්ථානශේ 
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පවතින ප් රාශයෝගික තත්වයන් සැලකිල්ලට ශගන නව භාවිතය සඳහා  

එක් වසරක තාවකාලික අනුමැතියක් ලබාදීම අධිකාරිය විසින් සලකා 

බැලිය හැකිය. 

 

1.5      එම එක් වසරක කාලය තුල යශථෝක්ත නව භාවිතය හා 

ක් රියාකාරීත්වය සම්බන්ධශයන් අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන්ශන් නම්, 

අයදුම්කරුවන්ශේ ඉල්ලීම් සලකා බලා නව භාවිතය පවත්වාශගන යාම 

සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම අධිකාරිය විසින් සලකා බැලිය හැකිය. 
 

                  1.6. භාවිතය ශවනස්වීම සම්බන්ධව විශරෝධතාවක් ලැබී ඒ සම්බන්ධව 

විධිමත් පරීක්ෂණයකින් පසුව අධිකාරියට තීරණයක් ගත හැකිය. 
 

                  1.7   එශසේ වුවද, භාවිතය ශවනස් වීම සම්බන්ධශයන් ශපර ලබාගත් 

අනුමැතියකින් පසුව  බාහිර විශරෝධතාවන්ශගන් ශතොරව පවත්වා ශගන 

යයි නම් ඉල්ලීම අනුව වසරකට වැඩි කාලයකට වුවද (උපරිම වසර 03 

ක් දක්වා) එකවර අනුමැතිය සලකා බැලිය හැකිය. 

 

2.      කිසියම් ප් රකාශිත ප් රශේ යක ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මක් 

ශනොමැති අවස්ථාවකදී 1982 අංක 4 දරණ සංශ ෝධිත පනශත් 8එ හා 8ඒ 

වගන්තීන් අනුව ඉහත 1.1 සිට 1.5 දක්වා වගන්තිවල සඳහන් කටයුතු සිදුකළ 

හැකිය. 

 

3.      ඉහත 1 හා 2 ට අදාළව අනුමත වූ සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමට යම් පාර් වයකට 

හැකියාවක් ශනොමැත්ශත් නම්, පවත්නා භාවිතය සම්බන්ධශයන් ඉහත 1.4 අනුව 

අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන්ශන් නම්, භාවිත ශගොඩනැගිල්ල දැනට පවත්නා 

අයුරු දැක්ශවන සැලැස්මක් ලබාගැනීශමන් අනතුරුව ඉහත 1.3 සිට 1.5  දක්වා 

වූ කටයුතු සිදුකළ හැකිය. 

 

4.       යම් ශහයකින් භාවිතය ශවනස් කිරිම ස්ථිර ශලස සිදු කිරීමට යම් පාර් වයක් 

අදහස් කරයි නම්, ඒ සඳහා සංවර්ධන සැලැස්ශමහි සැලසුම් හා ශගොඩනැගිලි 

ශරගුලාසි පාදක කර ගනිමින් පළාත් පාලන ආයතන මගින් ඉටුකරවා ගත යුතුය.  

 

5.     ඉහත 1 හි 1.2 (ආ) සිට 4 දක්වා කාර්යයන් සඳහා කිසියම් පාර් වයක් එකඟ 

ශනොවන්ශන් නම්; 

 

5.1     අදාළ ශගොඩනැගිල්ල අනුමත භාවිතය සඳහා නැවත පත් කරන ශලස 

දැන්වීම හා  

එකඟ ශනොවන්ශන් නම්, 

5.2      පනශත් 28 වගන්තිය හා අනු ාංගික වගන්ති අනුව නීති මගින් කටයුතු 

කළ යුතුය.  
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6. භාවිතය ශවනස් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාශදන අවස්ථාවලදී එක් වර්ෂයක් සඳහා 

වර්ග මීටර් 1 ක් සඳහා  V  වන උපශල්ඛනශේ සඳහන් ගාස්තු ශගවිය යුතුය.  

 

7.  ශසේවා ගාස්තු අය කිරීම සඳහා බිම් වර්ග ප් රමාණය ගණන් බැලීශම්දී සියළු මහල්වල 

වර්ගඵලය හා සඳළුතල (මීටර් 1 ට වඩා ඉදිරියට ශනරා ඇති) ආදියද සැලකිල්ලට ගත 

යුතුය.  
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 VI  කකොටස 

2.6 ගෙනත්  කරුණු 

 

අභියාචනා 65. යම් අයදුම්කරුවකු තමාශේ මූලික සැලසුම්කරණ නිෂ්කා න අයදුම්පත් රය ශහෝ 

සැලසුම්කරණ අනුමැතිය සඳහා වන විධිමත් අයදුම්පත් රය ගැන අධිකාරිය විසින් ගනු 

ලබන තීරණශයන් අතෘප්තියට පත්වන්ශන් නම්, එම තීරණය ඔහු ශවත දැනුම් ශදනු 

ලැබීශමන් දින තිහක් ඇතුළත විෂයභාර අමාත් යවරයා ශවත ලිඛිත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් 

කිරීමට ඔහුට පුළුවන. 

 

         එශසේ වුවද ලබාශදන ලද තීරණය සම්බන්ධශයන් සෑහීමට පත් ශනොවන්ශන් නම්,  මූලික 

ව ශයන් අධිකාරිය ශවතද අභියාචනය කළහැකිය. 

 

 

සැලසුම් පිළි කනො ැනීම. 66. නීතිය යටශත් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ සැලැස්මක්, ඇඳීමක් ශහෝ ගණනය කිරීමක් එය අත්සන් 

කරන සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාශේ වෘත්තීය නිපුණතා පරාසශයන් බාහිර යැයි අධිකාරිය 

අදහස් කරන්ශන් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම ශහෝ ගණනය කිරීම් ප් රතික්ශෂේප කිරීමට 

අධිකාරියට පුළුවන.   එශසේ නැතශහොත් ඒවා පිළිගනු ලබන්ශන් නම්, එම සැලසුම් ඇඳීම 

ශහෝ ගණනයන් කිරීම්  අධිකාරිය සන්තකශේ තබාගනු ඇත. 

 

සැලසුම් අනුමත කිරීම 

සඳහා ඇති කාල පරාසය 

67. (1)(අ)   නීතිය යටශත් යම් සංවර්ධන කටයුත්තක සැලසුමක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන විටදී, 

අධිකාරිය විසින් යම් නියමයන් ශහෝ ශකොන්ශේසි පනවා ශහෝ ශනොපනවා 

අයදුම්පත් රය ලියාපදිංචි කළ දින සිට ලිත් මාසයක් ඇතුළත එය අනුමත 

කළයුතු අතර, තාවකාලික ශගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධශයන් වූ විටදී සැලැස්ම 

ශහෝ ශගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අවසර පතන අයදුම්පත් රය අධිකාරිය විසින් 

තීරණය කරනු ලබන යම් නියමයන් ශහෝ ශකොන්ශේසි මත තාවකාලික අවසර 

පත් රයක් නිකුත් කිරීශම්  බලය අධිකාරිය සතුය.  

 

            (ආ)  ශයෝජිත සංවර්ධන ක් රියාශවන් පරිසරයට යම් බලපෑමක් ශහෝ ශවනත් විදියකින් 

ශහෝ අදාළ ඉඩම ශවනත් කාර්යයක් සඳහා වඩාත් ශයෝේ ය වන්ශන් යැයි 

අධිකාරියට හැ ශඟන්ශන් නම් එවැනි අවස්ථාවන්හිදී ශයෝජිත සංවර්ධනය සහ 

එහි අරමුණු සහ ඉදිකිරීම් කාල සීමාව දක්වමින් දින 30 ක කාලසීමාවක්  තුළ 

ඉඩශම් දැන්වීම් පුවරුවක් ප් රදර් නය කිරීම මගින් මහජන අදහස් ශයෝජනා 

විමසා සිටීමට නිශයෝග කිරීශම් බලය අධිකාරිය සතුය. 

     (2) 1 වන ශේදය යට ශත් තාවකාලික ශගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා නිකුත් කරනු ලබන 

තාවකාලික අවසරපත එහි නි ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි කාලය සඳහා වලංගු 

විය යුතුය. 

          

තාවකාලික ශගොඩනැගිල්ල (3)   තාවකාලික ශගොඩනැගිල්ල : 

i.       විශනෝද පරමාර්ථශයන් සඳහා වන මඩුවක් ශහෝ 
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ii. අවමංගල් ය, ආගමික ශහෝ එවැනි ශවනත් පරමාර්ථ සඳහා වන මඩුවක් ශහෝ 

iii. ශගොඩනැගිලිකරුශේ වැඩ මඩුවක් ශහෝ ගබඩාවක් ශහෝ යම් අළුත් වැඩක් 

සම්බන්ධශයන් ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන ශවනත් මඩුවක් ශහෝ 

iv. වි ාල දැන්වීම් පුවරුවක්  ශහෝ දැන්වීම් ප් රදර් නය සඳහා වන රාමුවක් 

ශහෝ සංඥා පුවරුවක් ශහෝ ශවනත් දැන්වීම් ප් රචාරක උපක් රම ශහෝ 

v.      යම් ශගොඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධව වීථිශේ ශහෝ පියමශගහි ඇති ආරක්ෂක 

පුවරුවක් පැන්නුම් ශේදිකාවක් (Catch platform)  ශහෝ පැති පියමං 

මඩුවක් ශහෝ 

 vi.  වීථියක් මත ඇති පලංචියක් ශහෝ 

vii. ශගොඩනැගිල්ලක අශලවිසැලක් ශහෝ මඩුවක් ශහෝ ශවළඳ ප් රදර් න, විවිධ 

ප් රසංග ශහෝ ප් රදර් න පරමාර්ථ ශකොටගත් ශවනත් පරි ් රයක් ශහෝ  වන 

කල්හි නිකුත් කළයුතු අවසරපත වසරකට  ශනොඅඩු කාලයකට වලංගු විය 

යුතුය. 
        

 (4) යම් ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ ශගොඩනැගිලි වැඩවල සැලැස්මක් අනුමත කිරීශමන් පසුව 

අධිකාරිය විසින් ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ ශගොඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීමට, කරශගන යාමට 

ශහෝ යළි පටන් ගැනීමට අයදුම්කරුට ශහෝ  සැලැස්ම සම්පාදනය කළ ශහෝ ශගොඩනැගිලි 

වැඩ අධීක්ෂණය කිරීමට නියමිත සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට දැන ගැනීම සඳහා 

අනුමැතිශේදී ශදනු ලැබූ නියමයන් හා ශකොන්ශේසි තිශේ නම්, ඒ පිළිබඳවද දන්වා 

සැලැස්ශම් පිටපත් ශදකක් ආපසු යැවිය යුතුය. 

 

අවසරය අත්හිටුවීම 68. ශමම නියමය යටශත් කරුණු උල්ලංඝනය වීමක් ශහෝ වැරදි ශතොරතුරු  ඉදිරිපත් කර 

අනුමැතිය ලබාගැනීමක් නැතශහොත් අනුමැතිය ශහෝ අවසර ශදනු ලැබූ නියමයන් ශහෝ 

ශකොන්ශේසි පිළිපැදීමට අශපොශහොසත් වුවශහොත්, නැතශහොත් අධිකාරියට ඕනෑ කරන පරිදි 

සැලැස්ම ශහෝ අශනක් විස්තර ඉදිරිපත් කිරිම පැහැර  හරිනු ලැබුවශහොත්, අවස්ථානුකූලව 

එම අනුමැතිය ශහෝ අවසර ප් රත් යාදිෂ්ඨ කළ හැකිය. 
 

 

අනුමැතිය ප් රතික්කෂේප 

කිරීම 

69.  i.  නීතිය යටශත් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ යම් සංවර්ධන කාර්යයක සැලැස්මක් අධිකාරිය 

අනුමත ශනොකරන්ශන් නම්, අධිකාරිය සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට, 

කරශගන යාම ශහෝ යළි පටන් ගැනීමට නියමිත පරි ් රශේ අයිතිකරුට සහ ේ රේ ය 

නියමය යටශත් සැලැස්ම සම්පාදනය කළ ශහෝ ඉදිරිපත් කළ නැතශහොත් 83 වන 

නියමශේ (ඇ)  පරිච්ශේදය යටශත් ශගොඩනැගිලි වැඩ  අධීක්ෂණය  කිරීමට නියමිත 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට එම අනුමැතිය ප් රතික්ශෂේප කර ඒ සඳහා ශහේතු දක්වා 

අයදුම්පත ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ දිනශේ සිට සති අටක් ඇතුළත සැලැස්ශම් එක් 

පිටපතක් අයදුම්කරු ශවත යවා ගාස්තු රඳවා තබාගත යුතුය.  

 

 ii. ඒ ඒ සංවර්ධන මාර්ශගෝපශේ  සැලසුම් මගින් ගෘහ නිර්මාණාත්මක, පාරිසරික, 

ශසෞන්දර්යාත්මක හා පුරාවිේ යාත්මක වටිනාකම් ඇති ප් රශේ  හා ශගොඩනැගිලි 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

හඳුනාශගන ඒවාශේ ශල්ඛනයක් පිළිශයල කළයුතුය. අධිකාරිශේ පූර්ව අනුමැතිය 

ශනොලබා ඒවා කඩා දැමීම්,  විපර්යාස කිරීම්, ශවනස් කිරීම් ශහෝ ඒවාට යම් එකතු 

කිරීම් ශනොකළ යුතුය. 

                    තවද, ශමම ශගොඩනැගිලි භාවිතය ශවනස් කිරීම ඉල්ලනු ලබන අවස්ථාවලදී 

අවට සංවර්ධනය වී  ඇති ආකාරය, පාශර් පළල, ශගොඩනැගිලි ආවරණය, කලාප 

ක් රමය හා පවත්නා අපරේ යුහ පහසුකම් සලකා බැලීශමන් පසු නඩත්තුව හා 

සංරක්ෂණය සඳහා භාවිතය ශවනස් කිරීමට ශකොන්ශේසි සහිතව අවසර දීමට 

අධිකාරිය සලකා බලනු ඇත. 

 

සහාධිපත් ය කද්පළ 

සිංවර්ධනය 

70. සහාධිපත් ය ශේපළ කළමණාකරණ නීතිය යටශත් වන පියවශරන් පියවර ශහෝ ශකොටසින් 

ශකොටස කරනු ලබන කවරාකාර ශේපළ සංවර්ධනයක් අධිකාරිය විසින් සලකා බැලිය 

හැකි වන අතර, සම්පූර්ණ ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශයෝජනා කරනු ලබන සැලසුම් 

පළමු පියවශර්දීම අනුමත කරවාගත යුතුය.  බිම් කැබලි ආවරණ ප් රති තය, මහල් 

වර්ගඵල අනුපාතය හා ශසේවා අව ් යතා ගණනය කරනු  ලැබිය යුත්ශත් සම්පූර්ණ 

සංවර්ධනය සඳහාය.  අනුමත සැලසුම්වල යම් ශවනස්කමක් පසුව කරනු ලබන්ශන් නම් 

සම්පූර්ණ සැලැස්ම සංශ ෝධන සහිතව නැවත ඉදිරිපත් කර අනුමත කරවා ගත යුතුය.   

සහාධිපත් ය ශේපළක් නැවත අනුශබදුම් කිරීම ශහෝ ශවන් ශවන් ඒකක සඳහා ශවන් කිරීමට 

කිසිඳු  ආකාරයකින්  සිදු ශනොකළ යුතුය. 

 

සිංවර්ධන මාර්ක ෝපකද්ශ 

සැලැස්ම 

71. සංවර්ධන සැලැස්ශම්දී හඳුනාගනු ලැබූ විශ ේෂ ප් රශේ ශේ අනාගත සංවර්ධනය සඳහා වන 

අරමුණු සහ දැක්ම ඇතුළත් සංවර්ධන මාර්ශගෝපශේ  සැලැස්ම (සං. මා. සැ.) සම්පාදනය 

කිරීම හා නිකුත් කිරීම පිළිබඳව අධිකාරිය වගකීම දැරිය යුතුය. 

 

සංවර්ධන මාර්ශගෝපශේ  ආකෘතිශේ නි ්චිතව සඳහන් මැදි උස පිළිබඳ සීමාවන්, පැති උස 

හා අවට ඇති සංවර්ධන රටාව, අනාගත සංවර්ධන ප් රවණතා, නාගරික රටාශේ ලක්ෂණ, 

එම ශගොඩනැගිල්ශල් භාවිතය හා ශවනත් සම්බන්ධිත සාධක පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා 

බැලීශමන් පසුව අදාළ ස්ථානයට බලපාන අයුරින් පමණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ 

සැලසුම් කමිටුශේ උපශේ කත්වය මත ලිහිල් කළ හැකිය. 

 

            (ආ) ශමම සං. මා. සැ. මගින් ශගොඩනැගිලි  දුරස්ථ කිරීම, ශවනත් රක්ෂිතයන්, ඉඩම් 

ප් රශයෝජනයට ගැනීම, මාර්ග රක්ෂිත, පාරිසරික වැඩිදියුණු කිරීම්, යටිතල 

ශසේවා, මාර්ග හා වාහන ගමනාගමනය, විවෘත ඉඩකඩවල පිහිටීම, 

ශගොඩනැගිලිවල උස, සංවර්ධන තීේ රතාව,  සංරක්ෂණ ප් රතිසංවර්ධනය, 

ශගොඩනැගිලි නිමැවුම් හා ඒවාශේ ශපනුම, දැන්වීම්කරණ,  ාඛ ආදිශේ පාලනය 

හා ආරක්ෂාව  ආදිශේ  සැලසුම්කරණය,  සැලසුම් ප් රතිපත්ති හා 

මාර්ශගෝපශේ ද ආවරණය ශවයි 

           (ඇ)  සං.මා.සැ. සම්පාදනය කරන ශතක් සංවර්ධන කටයුතු හා ශභෞතික සංවර්ධනය 

කිරීම හා සුසංශයෝග කිරීශම් අදහසින් ශමම නියමශේ අව ් යතාවන් හා 

ගැලශපතැයි සලකනු ලබන ශවනස්කම් කිරීම සඳහා අයිතිකරුට ශහෝ අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට අධිකාරිය විසින් විධානය කළ හැකිය. 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

            (ඈ)  සං. මා. සැ. සම්පාදනය කරනු ලබන්ශන් සැලසුම්කරණ අව ් යතා මත යම් 

ඒකක ප් රශේ  (Unit area)  පදනම් කරශගනය.   ශකශසේ නමුත් අවසානශේදී 

සමස්ථ පළාත් පාලන බල ප් රශේ ය ආවරණය වන සං. මා. සැ. සම්පාදනය 

කරනු ලැශේ.   ශමම සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් ඉඩම් හිමියන්ට ඒ ඒ ශේපළ 

සංවර්ධනය ආරම්භ කරන්ශන් ශකශසේද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි මාර්ශගෝපශේ  

සපයනු ලැශේ.  තවද, එමගින් විශ ේෂ හා සවිස්තර පාලන විධි අදාළ වන 

ස්ථානද හඳුනා ගනී. 

කවළඳ දැන්වීම්/  කවළඳ 

දැන්වීම් පුවරු / ප් රදර්ශන 

මැදිරි / දුරකථන කුටි ආදී 

පාලනය 

72. අධිකාරිශේ පූර්ව අනුමැතියකින් ශතොරව ශවළඳ දැන්වීම් පුවරු ප් රදර් නය කිරීම / 

ඉදිකිරීම, ප් රදර් න මැදිරි, දුරකථන කුටි, ප් රතිමා ආදිය තැනීම ශනොකළ යුතුය.  

අවස්ථානුකූලව ශමම ක් රියාකාරකම් සම්බන්ධශයන් අධිකාරිය විසින් ශකොන්ශේසි පැනවිය  

හැකිය.  අදාළ වන නීති ප් රකාර ශමයට අනුකූල ශනොවන බවට ශහළිවන එවැනි ඕනෑම 

ක් රියාකාරකමක් අධිකාරිය විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ඉවත් කරනු ලැශේ.  

අශනකුත් ආයතන එම කටයුතු සඳහා යම් අවසරයක් ලබාදී ඇතිවිට එම අවසරය දින 14 

නිශේදන නිකුත් කර ඉවත් කිරීශම් බලය අධිකාරිය සතුශේ.  

 

බිම් කට්ටි ආවරණ සහ 

මහල් වර් ඵල අනුපාතය 

73. වාහන ගමනාගමන තත්ත්වය, ගිනි ආරක්ෂාව, ශසෞඛ් ය, පරිසරය, ආරක්ෂාව, සංවර්ධන 

වටපිටාව, පුරාවිේ යාත්මක වටිනාකම යනාදී බාහිර සාධකවලින් එකක් ශහෝ කිහිපයක් 

ශහේතු ශකොටශගන සංවර්ධනශයන් ඇති වන බලපෑම් අධිකාරිය විසින් පාලනය කළ 

ශනොහැකි යැයි හැ ශඟන්ශන් නම්, 11 වන උපශල්ඛනශේ ශගොඩනැගිලි පිරිවිතර 

සමීකරණයට අනුකූල වුවත්,  දර් නයට බාධා වන හා අශනකුත් ශරගුලාසි මගින් 

තවදුරටත් සීමා කළ හැකිය. 

 

රථ  ාල් කිරීම සඳහා 

අමතර අවශ් යතා 

74. (අ)  පවත්නා භාවිතය අනුව වාහන නැවැත්වීශම් ඉඩකඩ සඳහා ඇතිවන ඉල්ලුම 

සැලකිල්ලට ශගන තැනුම්පල තුල වාහන නැවැත්වීශම් ඉඩ පහසුකම් අව ් යතාවය 

සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තැනුම්පල තුල ශගබිම් අනුපාතය උපරිමය 5% කට සීමාවන 

ශලස යාන්ත් රික වාහන නැවැත්වීශම් පහසුකම් සඳහා ඉදිකිරීම්වලට අවස්ථාව 

ලබාදීමට අධිකාරිය සලකා බැලිය හැක.  

 

ආොධිත තැනැත්තන් සඳහා 

පහසුකම් සැපයීම 

75. ශරෝහලක්, නෘත් ය  ාලාවක්, නැරඹුම් ආසන ශපළක්, රැස්වීම්  ාලාවක්, ශදපාර්තශම්න්තු 

ගබඩාවක් ශහෝ ආබාධිත තැනැත්තන් විසින් පාවිච්චි කරනු ලබන ශවනයම් 

ශගොඩනැගිල්ලක් වැනි මහජන ශගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය පතා කරන 

අයදුම්පත් රය ප් රශේ  මාර්ගය / පිටවීශම් මාර්ග, ආලින්ද තරප්පු ශපළ, ආ ශරෝහක 

උපකරණ,  වැසිකිළි හා අශනක් පහසුකම් ඉහත සඳහන් වර්ගයට අයත් තැනැත්තන්ට 

පහසුශවන් ප් රශයෝජනයට ගත හැකි  පරිදි, විධිවිධානවලට අනුකූලව සහ 1996 අංක 28 

දරණ  ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීශම් පනත යටශත් 

2006.10.17 හා අංක 1467/15 දරණ ගැසට් නිශේදනශේ නිශයෝගවලට අනුකූල විය යුතුය. 

 

කසේවා මාර් , දුරකථන සහ 

විදුලි රැහැන්වල සිට තිබිය 

76. ශයෝජිත තැනුම්පලට මායිම්ව ශහෝ භූගතව ශහෝ මතුපිටින් ජල මාර්ග, මළාපවහන මාර්ග 

පේධති සහ අපජල අපවහන මාර්ග, විදුලි සංශේ  රැහැන්, විදුලි රැහැන් ගමන්  ගන්ශන් 
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යුතු පරතරය නම්, ශයෝජිත සංවර්ධනය සඳහා අදාළ ආයතනවල නිර්ශේ  ලබාගත යුතුය.   අධිබලැති 

විදුලි රැහැන් ගමන් ගන්ශන් නම්, සිරස් මීටර්  4 ක් හා තිරස් මීටර් 2 ක් දුර  තැබිය යුතුය. 

 

ආරක්ෂාකාරී කනොවන 

ක ොඩනැගිලි 

77. (i)  යම් ශගොඩනැගිල්ලක් එහි පදිංචිකරුවන් හට ශහෝ අන් අයශේ ආරක්ෂාවට 

අන්තරායකර බවක් ඇති කර ගන්ශන් නම් එම අනතුර පහ කිරීම සඳහා එම 

ශගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම, කඩාශහලීම ශහෝ ශවනත් ආකාරයකින් 

කටයුතු කිරීම පිණිස සුදුසුකම්ලත් රාජ් ය ආයතනයකින් නිර්ශේ යක් 

ලබාගැනීශමන් පසු එහි අයිතිකරුට අධිකාරිය විසින් විධානය කළ හැකිය. 

 

      (ii)  ශගොඩනැගිල්ල ඉවත් කිරීම අයිතිකරු ශනොකරන්ශන් නම්, ඉවත් කිරීශම් බලය 

අධිකාරිය සතු වන අතර, ඒ සඳහා වන ඉවත් කිරීශම් ගාස්තු අයිතිකරුශගන් 

අයකර ගතයුතු ශේ. 

 

පාරිසරික පනත යටකත්  

නියමිත ේ යාපෘති අනුමත 

කිරීම සඳහා වන විධිවිධාන 

78. (i)   පාරිසරික පනත යටශත් “නියමිත ේ යාපෘති” ආරම්භ කිරීශම්දී ේ යාපෘති අනුමත කර 

ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පත් 1993 අංක 56 දරණ පනතින් 

සංශ ෝධිත 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනශත් iv  “ඇ” ශකොටශසේ 

විධිවිධානවලට අනුකූල විය යුතුය. 

 

ගිනි ආරක්ෂාව  79. (1)  සෑම ශගොඩනැගිල්ලක්ම එහි පදිංචිකරුවන් සඳහා වැඩි ආරක්ෂාවක් සැලසීශම් 

අදහසින් අදාළ විය හැකි ශහෝ අධිකාරිය විසින් නි ්චිතව දක්වනු ලැබිය හැකි ගිනි 

ආරක්ෂක අව ් යතා පිළිපැදිය යුතුය. 

 

         (2)  බිම් මහල හා තවත් මහල් තුනකට වැඩි උස ශගොඩනැගිලි සහ මහල් වර්ගඵලශයන් 

වර්ග මීටර් 400 ඉක්මවන ශපොදු ශගොඩනැගිලි, කර්මාන්ත ාලා ශමන්ම ගබඩාද 

ගිනි නිවීශම් ශදපාර්තශම්න්තුශේ ශහෝ අදාළ පළාත් අධිකාරිය අව ් ය ශේ යැයි 

තීරණය කරන ශගොඩනැගිලි ප් රධාන ගිනි නිවීශම් නිලධාරියා විසින් නිර්ශේ  

කරනු ලබන ආරක්ෂක අව ් යතා හා අනුකූල විය යුතුය. 

 

රක්ෂිත 80. යම් ඉඩම් අනුශබදුමකදී, අදාළ ඉඩම තුල මාර්ගයකට, ගඟකට ශහෝ යම් ජල මූලා ් රයකට 

මායිම්ව පිහිටා තිශබන්ශන් නම්, ඉඩම් අනුමැතිශේ අදාළ ආයතන නියම කර ඇති 

රක්ෂිතයන් සහ නියමයන් පිළිපැදිය යුතුය. 

 

 

ආ මික කටයුතු 81. යම් ස්ථානයක නව ආගමික ස්ථානයක් ඉදිකරන්ශන් නම්, ේ රාම නිලධාරී මගින් 

ප් රශේ ශේ ජනතාවශේ කැමැත්ත ලබාශගන ප් රාශේශීය ශල්කම්ශේ සහතිකයක් සහිතව 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය.   
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කයෝජිත මාර් , වීථි කර්ඛා 

හා ක ොඩනැගිලි කර්ඛා, 

වාහන  ාල් කිරීම හා 

මාර් ස්ථ වාහන පාලනය 

කිරීම. 

82. (1) (අ) i.  මහා සභා රැස්වීමකදී සභාව විසින් සම්මත කරන ලද ශයෝජනාවක් යටශත් 

පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද වීථි ශර්ඛා හා ශගොඩනැගිලි ශර්ඛා 

පළාත් පාලන ආයතනශේ පරිපාලන සීමාවන් තුළ උපශයෝගී කරගත හැකි වීථි 

ශර්ඛා හා ශගොඩනැගිලි ශර්ඛා ව ශයන් සලකනු ලැශේ.   

• මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අශනකුත් ආයතන මගින් සිදු කරන මාර්ග පුළුල් 
කිරීම් සීමාවන් සහ ශයෝජනාවන් ලබාශගන,  ශමම අධිකාරිය මගින් ශගොඩනැගිලි 

සීමාවන් පනවනු ලැශේ.  
 

                         අදාළ බල ප් රශේ ය සඳහා වන   සංවර්ධන සැලැස්ශම් සඳහන් වීථි     ශර්ඛා හා 

ශගොඩනැගිලි ශර්ඛා බලාත්මක වන්ශන්ය.  අධිකාරිය විසින් සැලසුම් ප් රශේ ය තුල 

හඳුනාගත් ේ යාපෘතිවලට  ඇතුළත් මාර්ග සඳහා ශයෝජිත මාර්ග හා ශගොඩනැගිලි 

සීමාව නියම කිරීශම් බලය අධිකාරිය සතුය. 
 

            (ආ) i. අනුමැතියලත් වීථි ශර්ඛා ශහෝ ශගොඩනැගිලි ශර්ඛා ශනොමැති ප් රශේ වල මායිශම් 

සිට අඩි 5 ක අවම ශගොඩනැගිලි සීමාවක්  පවත්වාගත යුතුය.  
 

            (ඇ)  පළලින් මීටර් 1.0 ශනොඉක්මවන බැල්කනි, හිරු ආවරණ ශහෝ අගු හැර කවර ශහෝ 

ශගොඩනැගිල්ලක් ශගොඩනැගිලි ශර්ඛාශවන් ඔේබට ශනොවිහිදිය යුතුය.  එශහත් 

එම ශර්ඛාව තුළ පාර පළල් කිරීමට අව ් ය අවස්ථාවකදී වන්දි ලබාගැනීමකින් 

ශතොරව කඩා ඉවත් කිරීමකට එකඟ වූ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමකින් පසු උසින් 

මීටර් ශදකක් ශනොඉක්මවන වැටකට, මායිම් තාප්පයකට ශහෝ වර්ග මීටර් 5 

ශනොඉක්මවන ආරක්ෂක කුටියකට ඉඩදිය හැකිය. 

          (ඈ)   පළාත් අධිකාරිය විසින් අනුමත කළ ශහෝ ආඥාවලත්, යම් වීථි ශර්ඛාවක් ශහෝ 

ශගොඩනැගිලි ශර්ඛාවක් අධිකාරිශේ පූර්ව අනුමැතියකින් ශතොරව ශවනස් 

ශනොකළ යුතුය. 

           (ඉ)   අයිතිකරු අවස්ථානුගත පරිදි පළාත් පාලන ආයතනයට ශහෝ මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරියට ශමම අධිකාරි ශදකින් එකක් විසින් ශහෝ වියදමක් ශනොදරා වීථි 

ශර්ඛාව තුළ ශහෝ මාර්ග ශගොඩනැගිලි සීමාව තුළ පිහිටි ඉඩම ඔප්පුවකින් 

පරිත් යාග කරන්ශන් නම්, අනුමත වීථි ශර්ඛාවක් සහිතව සංවර්ධන තැනුම්ශපොල 

සඳහා ඇති ප් රශේ  මාර්ගය සීමා නිර්ණය ශකොට දැක්වීශම්දී, වීථි ශර්ඛාශේ 

සම්පූර්ණ පළල පාශර් ශභෞතික පළල ව ශයන් අවස්ථානුකූලව සැලකිල්ලට 

ගැනීමට අධිකාරියට පුළුවන.   

 

       (2) (අ) සංවර්ධන කටයුතු කරශගන යාම සඳහා සංවර්ධන අවසරයක් ලබාගැනීශම් 

පරමාර්ථශයන් අයදුම්පත් රය සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක්ම 

රථගාල් කිරීශම් අව ් යතා පිළිබඳ 10 වන උපශල්ඛනශේ සඳහන් අව ් යතා හා 

අනුකූල විය යුතුය.  මීට අමතරව අධිකාරියට අව ් ය යැයි හැ ශඟන අවස්ථාවක 

රථවාහන ගමනාගමන බලපෑම් තක්ශසේරු වාර්තාවක් ඇමුණුම 4 හි සඳහන් 

විස්තරවලට අනුකුලව ලබා ශදන ශලස ඉල්ලා සිටිය හැකිය. 

            (ආ) අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසර දී ඇති අනුමත රථගාල් කිරීශම් හා රථ 

ගමනාගමනය පාලන නියමයන්ට ශවනස්ව කටයුතු කරන බවට සැක කරන යම් 

ශගොඩනැගිල්ලකට ඇතුළු වී පරීක්ෂා කිරීශම් බලය අධිකාරිය සතුය. 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

           (ඇ) රථ ගාල් කිරීම සඳහා අනුමත ඉඩකඩ එම කාර්යය හැර ශවනත් කටයුත්තකට 

ශයොදා ඇතැයි තහවුරු කරගනු ලබන අවස්ථාවක එක් එක් රථ ගාල් කිරීශම් 

ඉඩකඩ සඳහා මාසයකට රුපියල් විසිදහස                   (රු. 20,000) බැගින් වන 

ශසේවා ගාස්තුවක් අනුමත කාර්යය සඳහා නැවත ශයොදන ශතක් අධිකාරිය විසින් 

දිගින් දිගටම අය කළ යුතුය. 

 

සැලසුම් සම්පාදනය 

කිරීකමහි නිරත කහෝ 

ක ොඩනැගිලි වැඩ හා 

කවනත් සිංවර්ධන කටයුතු 

අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

කයොදවනු ලෙන 

සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තාකේ රාජකාරි 

83. අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු විසින්, 

       (අ) තමා විසින් අත්සන් ශකොට නීතිශේ 8 එ වගන්තිය යටශත් ඉදිරිපත් කළයුතු සැලැස්මක් 

සම්බන්ධව ලබාදීමට අව ් ය වන්නාවූ ශතොරතුරු එහි අඩංගු යම් විස්තරයක් ශහෝ 

ආරංචියක් යට පත් කිරීම ශනොශකොට හැකිතාත් දුරට නිවැරදිව හා පැහැදිලිව ලබාදිය 

යුතුය. 

      (ආ) නීතිය යටශත් ඔහු විසින් අත්සන් කරනු ලබන ශහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සිය සැලසුම් 

හා පිරිවිතර ශමම නියමයන්හි සහ ශගොඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි පූර්වාරක්ෂක 

සංේ රහය යටශත් සම්පාදනය කරන ලද නියමයක විධිවිධානවලට සහ ගිනි නිවීශම් 

ප් රධානියා විසින් ශදනු ලබන යම් විධානයකට අනුකූලවන බවට සහතික විය යුතුය. 

      (ඇ) ඔහු විසින් පිළිශයල කරනු ලබන සැලැස්ශම් ශහෝ සැලසුම්වල නැතශහොත් ශමම 

නියමයන් යටශත් ඔහු විසින් අන් යාකාරයකින් වගකිව යුතු සියළු ශගොඩනැගිලි වැඩ 

ශහෝ ශවනත් සංවර්ධන කටයුතු, ඒවා එම සැලසුම් හා සැලසුම්වලට සහ කමිටුව 

විසින් ශදනු ලබන යම් ලිඛිත නිශයෝගයකට ශහෝ විධානයකට අනුකූලව කරශගන 

යන්ශන් දැයි සහතික කර ගැනීශම් පරමාර්ථශයන් අධීක්ෂණය කළයුතු අතර, 

ශගොඩනැගිලි වැඩ සම්පූර්ණ  කිරීශමන් පසුව හා වැඩ කරශගන යනු ලබන 

ශගොඩනැගිල්ශල් අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කිරීමට ශපරාතුව ඔහුශේ අධීක්ෂණ 

සහතිකය ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

 

       (ඈ) අධිකාරිය විසින් විධානය කරනු ලබන්ශන් නම්, ශමහි පහත නි ්චිතව සඳහන් ශගොඩනැගිලි 

වැඩ අදාළ ශේලාවන්හිදී ශහෝ අදියරවලදී ශගොඩනැගිලි වැඩවල ප් රගතිය පිළිබඳ වාර්තාව 

සහ අදාළ වනවිටදී ඊට සම්බන්ධ සහතිකද අධිකාරියට  ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

i. 20 (i) නියමය ප් රකාර ශගොඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීශම්, කරශගන යාශම් ශහෝ යළි 

ආරම්භ කිරීශම් අභිප් රාය පිළිබඳ දැන්වීම අධිකාරියට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ  දිශනන් 

ආරම්භව අවසන්වන සෑම මාස තුනක් අවසානශේ කිරීම. 
 

ii. අත්තිවාරම සහ බිම් මට්ටමට පහළ ශගොඩනැගිල්ශල් හැටුම් ශකොටස් සම්පූර්ණ 

කරනු ලැබූ පසු සහ බිම් මට්ටමට ඉහළ ශගොඩනැගිල්ශල් හැටුම් ශකොටස් හා 

සම්බන්ධ කවර ශහෝ වැඩක් ආරම්භ කිරීමට ශපර, සටහන් සැලැස්මක් (Record 

Plan)  සමඟ ප් රගති වාර්තාවක් සහ තැනුම්ශපොශලහි කරශගන යනු ලැබ ඇති 

සියළු ජම්බාර වැඩ පිළිබඳ විස්තරද, 

iii. ශගොඩනැගිල්ශල් සියළු හැටුම් ශකොටස් සම්පූර්ණ කළපසු, හැටුම් ශකොටස්වලට 

සම්බන්ධ සියළු ශගොඩනැගිලි වැඩ 13 වන ශරගුලාසිය යටශත් ඉදිරිපත් කළ 

විස්තරාත්මක හැටුම් සැලසුම් සහ ගණන් බැලීම්වලට අනුකූලව ඔහුශේ / ඇයශේ 

අධීක්ෂණය යටශත් කරශගන යනු ලැබූ බවට සහතිකයක් ඇතුළත් සම්පූර්ණ 
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කිරීශම් වාර්තාවක්, 

iv. ශගොඩනැගිලි වැඩ සියල්ල සම්පූර්ණ කළ පසු ; 

 v.      ශගොඩනැගිලි වැඩ සම්බන්ධශයන් ඔහුශේ / ඇයශේ ශසේවය අවසන් කරනු ලැබූ 

විටදී, එශසේ අවසන් කිරීශමන් දින  14 ක් ඇතුළත ඔහුශේ / ඇයශේ අධීක්ෂණය 

යටශත් කරශගන යනු ලැබූ සියළු ශගොඩනැගිලි වැඩ පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් 

සහ ඒ බවට සහතිකයක්ද  සහ 

vi. අධිකාරිය විසින් ශගොඩනැගිල්ශල් පදිංචිවීම සඳහා 54 වන නියමය යටශත් 

අනුකූලතා සහතිකයක් ශහෝ තාවකාලික පදිංචිය සඳහා 56 වන වගන්තිය යටශත් 

බලපත් රයක් නිකුත් කිරීමට මත්ශතන් ශගොඩනැගිල්ශලහි ශහෝ එහි ශකොටසක 

පදිංචිවී නැතශහොත් එය ප් රශයෝජනයට ගනු ලැබ ඇතිනම්, ඒ බව අධිකාරියට 

ලිඛිතව දැන්විය යුතුය. 

 

සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා කවනස්වීම 

84. (1) යම් ශගොඩනැගිලි වැඩක සැලැස්මක් පිළිශයල කිරීම සඳහා ශහෝ එය අධීක්ෂණය කිරීම 

සඳහා ශසේවශේ ශයොදවනු ලබන නැතශහොත් නිරත කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තා ශවනස්වන අවස්ථාවකදී සහ එම ශවනස්වීම නීතිශේ 8 එ වගන්තිය යටශත් 

සැලැස්ම ඉදිරිපත් කිරීශමන් පසු සිදුවන්ශන් නම්,  තම ශසේවා අවසන් කරනු ලබන අදාළ 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්නා විසින් එශසේ ඔහුශේ / ඇයශේ ශසේවය අවසන් කරනු ලැබීම 

පිළිබඳව ශසේවය අවසන් කිරීශමන් දින 14 ක් ඇතුළත අධිකාරියට ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතු 

අතර, එම අවසන් කිරීම ක් රියාත්මක වන දිනශේ සිට 83 වන නියමශේ (ඇ) ශේදය 

යටශත් ශගොඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා ව ශයන් 

ශවනත් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්ශතකු විසින්  ඔහුශේ / ඇයශේ පත්වීම ගැන අධිකාරියට 

දැනුම් ශදනු ලැබ ඇත්නම් මිස යම් ශගොඩනැගිලි වැඩක් ආරම්භ කිරීම, කරශගන යාම 

ශහෝ යළි ආරම්භ කිරීම ශනොකළ යුතුය. 

 

          (2) අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා විසින් 1 වන ශේදය යටශත්ශදනු ලබන ශසේවය අවසන් 

කිරීශම් නිශේදනය, 83 වන නියමශේ (ඈ) ශේදශේ (V)  වන උප ශේදයට අනුකූලව 

තම සංක්ෂිප්ත වාර්තාව හා සහතිකය සමඟ ඉදිරිපත් කළයුතුය. 

 

සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්නා විසින් සිදු 

කරන වරදවල් 

85.   (1)  නීතිය යටශත් යම් සැලැස්මක් ශහෝ පිරිවිතර ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති ශහෝ නියමයන් 

යටශත් ශගොඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම අව ් ය වන්නා වූ සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තකු විසින් යම් සාධාරණ ශහේතුවක් ශනොමැතිව, 

                (අ)   එම සැලැස්ම ශහෝ පිරිවිතර පිළිබඳව නීතිය යටශත් ශහෝ ශමම නියමයන් යටශත් 

සැපයිය යුතු අදාළ විස්තර ශහෝ ප් රවෘත්ති දුරර්පණය කරන්ශන් නම්, ශහෝ එම 

විස්තර ශහෝ ශතොරතුරු යටපත් කරන්ශන් නම්ද, 

                (ආ)  17 වන නියමශේ (ඈ) ශේදශේ සඳහන් පරිදි අධිකාරියට සාවේ ය ප් රගති වාර්තා 

ශහෝ සහතිකපත් ර ඉදිරිපත් කරන්ශන් නම්ද, 

                (ඇ) 83 ශහෝ 84 වන නියමශේ අඩංගු විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරනු ලබන්ශන් නම් ශහෝ 

ඒ කිසිවක් සමඟ අනුකූල ශනොවන්ශන් නම්ද, 

                         ඔහු ශහෝ ඇය ශමම නියමයන් යටශත් යම් වරදකට වරදකරු විය         යුතුය. 
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        (2) ශමම නියමය යටශත් යම් වරදකට වරදකරු වන යම් තැනැත්ශතකුට අධිකාරියට යම් 

සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම තහනම් කරනු ලැබිය හැක. 

 

කමම සැලසුම් 

කලාපකේ දැනටමත් 

පවතින අධිකේගී 

මාර්  හා කයෝජිත 

අධිකේගී මාර්  සඳහා 

කරගුලාසි  

 

 86.  ශමම අධිකාරිය මගින් නිකුත් කරන ලද  ශකොළඹ - කටුනායන අධිශේගී මාර්ගය සඳහා 

2013.05.30 අංක 05/02/01/18 යටශත් නිකුත් කරන ලද සංවර්ධන ශරගුලාසි චක් රශල්ඛ 

අංක  26 ට අනුව තවදුරටත් කටයුතු කළ යුතුය.  

සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්  

සඳහා කරගුලාසි 

87.  සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගයක් ව ශයන්  හඳුනාගත්  ප් රශේ  මාර්ගයක් ශහෝ අත්පත් කර ගත් 

ප් රශේ  මාර්ගයකට මායිම්ව යම් සංවර්ධනයක් සිදුවන්ශන් නම්, එම  ප් රශේ  මාර්ගය 

මධ් යශේ සිට අඩි 50 ක ශගොඩනැගිලි සීමාවක් නඩත්තු කළ යුතුය.   ශමම මාර්ගය ශදපස 

සිදුවන සංවර්ධන කටයුතුවල ස්වභාවය අනුව අදාළ ආයතනවල නිර්ශේ ය ලබාගැනීම 

සම්බන්ධශයන් සැලසුම් කමිටුව විසින් නියම කරනු ඇත.   

 

සූර්යකකෝෂ භාවිත 

ක ොඩනැගිලි  

88. ශගොඩනැගිල්ල සඳහා අව ් ය බල ක්තිය සූර්යශකෝෂ උපශයෝගී කරශගන සපයා ගන්ශන් 

නම්, එවැනි සංවර්ධන කටයුතුවලදී 5% ක අමතර ශගබිම් අනුපාතයක් ශහෝ බිම් කට්ටි 

ආවරණ අනුපාතයක් යන ශදශකන් එකක් ලබාදීම සම්බන්ධව තීරණය කිරීශම් බලය 

අධිකාරිය සතුය.  

     

         පැතලි වහල මත සූර්යශකෝෂ  සවි කිරීශම්දී එහි උපරිම උස මීටර් 1 ක් ශේ.  

  

         පුනර්ජනනීය බල ක්ති, ෆයිබර් ප් රකා න මාර්ග, ශපොදු මහජනතාව ඒකරාශී වන ස්ථාන, 

උේ යාන හා මංතීරු, සැටලයිට් ඩිස්ක්, විශනෝදාස්වාද හා ත් රාසජනක උේ යාන (Them 

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

සැලසුම් කමිටුව මගින් ලබාශදනු ලබන  නියමතා අනුව කටයුතු කළ යුතුය.  
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VII  වන කකොටස 

2.7 අර්ථ නිරූපනය 

 

ශමම නියමයන්හිදී පද සම්බන්ධය අනුව අන් අර්ථයක් අව ් ය ශනොවන්ශන් නම් ; 

“කුලී නිවස”  යන්ශනන් 1973 අංක 11 දරණ කුලී නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතිශේ අර්ථ දක්වා ඇති ඒකකයක් අදහස් ශේ. 

 

“පිළි ත් ේ යවහාර සිංේ රහය”  යන්ශනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පිළිගත හැකි සංේ රහ ප් රමිති ශහෝ උපශදස් 

සංේ රහයන් අදහස් ශේ. 

 

“ප් රකේශ මාර් ය”   යන්ශනන් මහජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද ශගොඩනැගිල්ලකට ශහෝ ශවනත් පරි ් රයකට 

ප් රශේ වීශම් මාර්ගයක් ව ශයන් ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන යම් වීදියක් අදහස් ශේ. 

 

“වා සමනය”   යන්ශනන් වායුසමනයට භාජනය වූ ඉඩකශඩහි අව ් යතාව ඉටුවන  පරිදි එහි උෂ්ණත්වය, ආර්ේ රතාවය, 

පිරිසිදු බව, ේ යාප්තිය හා චලනය එකවිටම පාලනය කළ හැකි පරිදි වාතය ප් රතිකාර්යනය කිරීශම් ක් රියාවලිය 

අදහස්ශේ. 

 

“වාතය කවනස්වීම”   යන්ශනන් යම් ඉඩකඩකට එහි ඝනඵලය අනුව ඊට ස්වභාවික ශහෝ යාන්ත් රික මාර්ගවලින් 

ඇතුළුවන හා ඉන් පිටවන වාතශේ අනුපාතය අදහස්ශේ. 

 

“වා ළිඳ”  යන්ශනන් ස්වභාවික ආශලෝකය හා සංවාතනය ලබාගැනීම සඳහා ශගොඩනැගිල්ල තුළ ශහෝ ඉන් පිටත ඇති 

අහසට නිරාවරණය වූ යම් ඉඩකඩක් අදහස්ශේ.    ශගොඩනැගිල්ශලන් පිටත යනු, එම බිම් කට්ටිය තුළ පිහිටි එවැනි 

ශගොඩනැගිලිවල එක් මුහුණතකින් ශහෝ කිහිපයකින් නැතශහොත් එම බිම් කට්ටිශේ එක් මායිමකින් ශහෝ වැඩි 

ගණනකින් වටවූ ඉඩකඩකි. 

 

 “සිංකශෝධන සැලැස්ම”  යන්ශනන්  ශගොඩනැගිල්ලක අනුමත සැලැස්ශම් ශහෝ පදිංචිය සඳහා අනුකූලතා සහතිකයක් 

නිකුත් ශනොකළ යම් ඉඩම් උප ශබදීමක්, යම් ශලසකින් ශවනස්වීමක් ශපන්වන සැලැස්මක් ශහෝ ඊට කරන ලද 

සංශ ෝධනයක් ශහෝ එකතු කිරීමක් යන්න අදහස්ශේ. 

 

“අනුමත කළ”  යන්ශනන්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ශහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවරන ලද 

බලය යටශත් අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් කරන ලද අනුමත කිරීම අදහස්ශේ. 

 

“කාලීන අවසර පත් රය මත අනුමත කළ”  යන්ශනන් එවැනි අනුමැතියක් දීශම්දී නිකුත් කරන ලද අවසර පත් රශේ 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ශහෝ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් නි ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි 

සීමාසහිත කාලය සඳහා අනුමත කිරීමක් අදහස්ශේ. 

 

“අනුමත කළ සැලැස්ම”  යන්ශනන් නීතියට ශහෝ නියමයන්ට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ශහෝ පළාත් 

පාලන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ යම් ශගොඩනැගිලි කාර්යයක ශහෝ යම් ඉඩම් උප 

ශබදීමක සැලසුමක් අදහස්ශේ. 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

 

“අධිකාරිය”  යන්ශනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අදහස් වන අතර, ඊට ශමම නියමයන් මගින් පවරනු ලැබූ බලතල, 

කාර්යයන් සහ රාජකාරි සාමාන් යශයන් ශහෝ විශ ේෂශයන් ක් රියාත්මක කිරීම සඳහා කළමණාකරණ මණ්ඩලශේ 

අනුමැතිය සහිතව සභාපති විසින් බලය ශදනු ලැබූ යම් අධිකාරියක් ශහෝ නිලධාරිශයකුද ඇතුළත්ශේ. 

 

“ෙැල්කනිය”  යන්ශනන් ශගොඩනැගිල්ලක බාහිර බිත්තිශේ පිටත බිත්තිශයන් ඔේබට යන ශලස ශගොඩනැගිල්ශල් පිටතට 

පිහිටි කුළුණ ශහෝ කැන්ටි ලිවර් මගින් දරා සිටින යම් ශේදිකාවක්, ශබොකු ජශන්ලයක් ශහෝ ශවනත් සමාන 

ඉදිකිරීමක් අදහස්ශේ. 

         උපරිම මීටර් 1.2 ක් දක්වා පිටත බිත්තිශයන් ඔේබට ඉදිකළ හැකි අතර, එයට වඩා වැඩිවන්ශන් නම්,  මුළු ශගබිම් 

ප් රමාණය සඳහා සම්පූර්ණ බැල්කනි ප් රශේ යම ගණනය කළයුතු ශේ. 

 

“ මුළු ක බිම් ප් රමාණය” යන්ශනන් ශම් සඳහා භූමිය මත හා භූමිය යට සිදුකරනු ලබන සියළුම ඉදිකිරීම්වලට අදාළ 

ශගබිම්  ප් රමාණයන් ඇතුළත් ශේ.  වාහන නැවතුම් සඳහා ශවන් කරන ලද මහල්වල වර්ග ප් රමාණයන් හා 

යාන්ත් රික වාහන නැවතුම් ස්ථාන සඳහා සපයනු ලබන රාක්කවල (Stacks) වර්ග ප් රමාණයන්ද ශමයට ඇතුළත් 

ශේ. 

 

“බිම් මහල”  යන්ශනන් ශගපළට යාව පිහිටි ප් රශේ  මාර්ගය මට්ටමට ඉතාම ආසන්න උසකින් යුත් මහල යන්ශනන් 

අදහස්ශේ.  මාර්ග ශදකක් ශහෝ වැඩි ප් රමාණයක්      යාබද ව පිහිටි විට ශගොඩනැගිල්ලට ප් රශේ ය ලබන ප් රධාන 

ශදොරටුව පිහිටි මහලට ආසන්නතම උසකින් පිහිටි මහල යන්ශනන් අදහස්ශේ.  

 

“පතුල් මහල”  යන්ශනන් සම්පූර්ණශයන් ශහෝ 2/3 ක ප් රමාණයක් බිම් මහශල් සිට සහ ඉඩශම් මායිම්වල සිට මීටර් 1.5 

ක දුරින් ඉදිකරන ලද ශහෝ සැලසුම් කරන ලද  මහලකි. 
 

          බිම් මට්ටශම් සිට 1/3 ශකොටසක් ශපොළශවන් මතුපිට තිශබන අවස්ථාවක එම පතුල් මහල භාවිතයන් සඳහා 

ශයොදාගත හැකි අතර, එහි අවම උස පහත සඳහන් පරිදි ශේ. 

i. වාණිජ, කාර්යාල      -    අවම උස මීටර් 3 

ii. පතුල් මහල සම්පූර්ණශයන් බිම් මට්ටශමන් පහළ ඇති විට එහි භාවිතයන් වන්ශන් ගබඩා පහසුකම්, වාහන 

නැවතුම් හා අශනකුත් උපශයෝගිතා ශසේවාවන් සඳහා අවම උස මීටර්       2.6 ක් ශේ.  

 පතුල් මහල ඉහත භාවිතයන්ට හැර ශවනත් භාවිතයන් සඳහා ශයොදා ගන්ශන් නම්,            ඒ සඳහා 

අධිකාරිය නියම කරනු ලබන ශකොන්ශේසි හා නියමයන්ට අනුකූලව නිර්ශේ යන් ලබාගත යුතුය.  

 

“අතරමැදි මහල”  යන්ශනන් ආසන්නම පහත මහල් වර්ගඵලශයන් 50% ක් දක්වා ඉඩ දිය හැකි අතර, ඉහළට හා 

පහළට අවම ව ශයන් මීටර්. 2.5 ක අවකා යක් පවත්වා ගතයුතු අතර, එයට වන ප් රශේ කත්වය ආසන්නම 

පහල මහශලන්ම පමණක් විය යුතුය. එම මහශලන් ඉහළ මහලකට එක එල්ශල් ප් රශේ කත්වය ලබාගත 

ශනොහැක. 

 

“පැතලි වහල”   යන්ශනන් පඩිශපල මගින් ප් රශේ ය ලබාශගන යම් කටයුත්තකට ශයොදා ගන්ශන් නම් මුළු ශගබිම්  

ප් රමාණය සඳහා ගණනය කරනු ලැශේ. (ශසේවා පහසුකම් හැර) 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

 

“වාහන නැවතුම් මහල”   යන්කනන්  එම මහශල් මුළු ශගබිම් ප් රමාණශයන් අවම ව ශයන් 70%ක් වත් වාහන නැවතුම් 

සඳහා ශවන් කළයුතු අතර, එක් වැසිකිළි පහසුකමක්, ට් රාන්ස්ශපෝමර් කාමරය, ආරක්ෂක කුටියක්, රියදුරු විශේක 

ස්ථානයක් සඳහා අවසර ලබාදිය හැකිය. 

 

“මායිම් බිත්තිය”  යන්ශනන් යම් ඉඩම් කට්ටියක්   තවත් යාබද ඉඩම් කට්ටියකින් ශවන් කිරීශම් පරමාර්ථශයන් එහි මායිම් 

ශර්ඛාව මත ශහෝ එහි දිගට ශගොඩනගන ලද යම් බිත්තියක්, වට කිරීමක් ශහෝ ආවරණයක් අදහස්ශේ. 

 

“අඳ බිත්තිය”  යන්ශනන්  පරාවර්තනීය ේ රේ යවලින් ශහෝ විවරවලින් ශතොර, ඉදිකරන ලද ඝන බිත්තියක් අදහස්ශේ. 

 

“ක ොඩනැගිල්ල”  යන්නට නිවසක් ආ ් රිත මඩුවක්, ඉස්තාලයක්, වැසිකිළියක්, මඩුවක්, ගුදමක්  ශහෝ ශපදශර්රු ගශඩොල්, 

මැටි, දැව, කළු ගල් ශහෝ ශවනත් ස්ථිර ේ රේ යවලින් තනන ලද යම් ඉදිකිරීමක් ඇතුළත්ශේ. 

 

“ක ොඩනැගිලි වහුන්නරාව”  යන්ශනන් පිටතින් එන තාප  ක්තිය සංවහනය කළ හැකි  වා සැකසුම් ඉඩකඩ ආවෘත 

ශකශරන ශගොඩනැගිල්ලක මූලිකාංග අදහස්ශේ. 

 

“ක ොඩනැගිලි කර්ඛාව”  යන්ශනන් ශගොඩනැගිල්ලක් පුළුල් කිරීම සඳහා අවසර ශදනු ලබන ඉම අදහස්ශේ. 

 

“ේ යාපාරික පරිශ් රය”  යන්ශනන් ලාභ ඉපයීශම් අභිප් රාශයන් ේ යාපාරයක් කරශගන යාම සඳහා සැලසුම් කරන ලද,  

අනුවර්තනය කරන ලද ශහෝ පාවිච්චි කරන ලද ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි  ශකොටසක් අදහස්ශේ. 

 

“සභාපති”  යන්ශනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ සභාපති අදහස්ශේ. 

 

“වරලත්  ෘහ නිර්මාණ ශිල්පී”  යන්ශනන් වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී වර්ගය යටශත් 1996 අංක 14 දරණ      ් රී ලංකා 

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ආයතන සංශ ෝධිත පනත යටශත් ස්ථාපිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීශම් 

මණ්ඩලශේ ලියාපදිංචි වූ තැනැත්ශතකු විය යුතුය. 

 

“ක ොඩනැගිලි සඳහා ගිනි පූර්වාරක්ෂක සිංේ රහය”  යන්ශනන් අංක අයි සී ටී ඒ ඩී/ඩී ඊ වී/14 දරණ ප් රකා නය මගින් 

ප් රසිේධ කරන ලද ශගොඩනැගිලි ගිනි නිවීම පිළිබඳ පූර්වාරක්ෂක සංේ රහය ශහෝ ශකොළඹ  ගිනි නිවීම් පිළිබඳ 

ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් ප් රසිේධ කරන ලද ගිනි නිවීම් පිළිබඳ ශවනත් නියමයන්ද අදහස්ශේ. 

 

“කුළුණට සාකප්ක්ෂ හැටුම් වාකන්  කහෝ වැර ැන්වූ කකොන්ක් රීටය”  යන්ශනන් දික් අතින් සිදුවන සම්පීඩනයටත්, එවැනි 

සම්පීඩනයකින් ඇති ශකශරන නැවීශම් ක් රියාවටත් ප් රතිශරෝධාත්මකව යම් භාරයක් දරා සිටින හා සම්ප් ශර්ෂණය 

ශකශරන යම් ඉදිකිරීමක ශකොටසක් අදහස්ශේ. 

 

“පූර්ණ ෙලධාරියා”  යන්ශනහි සැලසුම්කරණය අධිකාරිශයහි සපයා ඇති ශත්රුම ඇත්ශත්ය. 

 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

“කකොන්ක් රීට්”  යන්ශනහි  ් රී ලංකා ඉංජිශන්රුවන්ශේ ආයතනය විසින් පිළිගන්නා ලද ේ යාවහාර සංේ රහශයහි සපයා 

ඇති අර්ථයම තිබිය යුතුය. 

 

“ඉදිකිරීම”  යන්ශනන් ශගොඩනැගීම, තනවා නියම තැන්හි පිහිටුවීම ශමන්ම යළි ඉදිකිරීම, යළි ශගොඩනැගීම, යළි නියම 

තැන්හි  යළි පිහිටුවීමද ඇතුළත් ශේ. 

 

“හරස් බිත්තිය”  යන්ශනන් පාර් ව බිත්තියක්, බාහිර බිත්තියක් නි ්චිත දිගු ප් රමාණයන්ට ශබ දන අභ් යන්තර බිත්තියක් 

අදහස්ශේ. 

 

“නිත් ය භාරය කහෝ නිත් ය පැටවුම”  යන්ශනන් සියළු බිත්තිවල, මහල්වල, වහලවල, ශවනස් කිරීම්වල සහ අශනක් 

සමාන ස්ථිර ශගොඩනැගිලිවල බර අදහස්ශේ. 

 

“ආෙද්ධ ක ොඩනැගිල්ල”  යන්ශනන් පදිංචිවීශම් පරමාර්ථය සඳහා ප් රශයෝජනයට ගන්නා ලද ශහෝ ප් රශයෝජනයට 

ගැනීමට අදහස් කළ අනුහුරු කළ ශහෝ සැලසුම් කළ ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි ශකොටසක් අදහස් වන අතර,  

එය ස්ව-සංයුක්ත ඒකකයකි. 

 

“සිංවර්ධකයා”  යන්ශනන් සංවර්ධන කාර්යය කරශගන යන තැනැත්තා අදහස්ශේ. 

 

“සිංවර්ධන කාර්යය”  යන්නට නීතිශයහි සපයා ඇති අර්ථයම ඇත්ශත්ය. 

 

“වාසස්ථාන නිවස”  නැතශහොත් “වාසස්ථාන ඒකකය”  යන්ශනන් නිදහස්ව විසීශම්, ඉවුම් පිහුම් කිරීශම් සහ 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත ස්ව-සංයුක්ත ඒකකයකින් යුත් කාමරයක් ශහෝ කාමර කිහිපයක් අයත් 

ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි ශකොටසක් අදහස්ශේ. 

 

“පුණාලය”  යන්ශනන් වාතය ශගනයාම සඳහා ඇති මාර්ගයක් අදහස්ශේ. 

 

“පුණාල ම ”  යන්ශනන් ඇශලන හා පරිවරණ ේ රේ ය ආශල්පය හා පටලය ඇතුළත්ව පුණාල අවාන් ආවරණය ශහෝ 

පුණාල පූරිතයක ඇතුල්පස ශපෝරුව අදහස්ශේ. 

 

“පවත්නා බිම් කට්ටිය”  යන්ශනන් ශමම නියමය ක් රියාත්මක වීමට ශපරාතුව පැවති වරිපනම් අංකයක් ශහෝ මිනුම් 

සැලැස්මක් සහිත ශහෝ ප් රාශේශීය අධිකාරියක් විසින් බිම් කට්ටියක් ව ශයන් හඳුනාගනු ලැබූ බිම් කට්ටියක් 

අදහස්ශේ. 

 

“ොහිර බිත්තිය”  යන්ශනන් තවත් ශගොඩනැගිල්ලක බිත්තියකට යාව තිබිය හැකි වුවත් ශවන් කිරීශම් බිත්තියක් 

ශනොවන ශගොඩනැගිල්ලක පිටත බිත්තියක් ශහෝ සිරස් ආවෘතයක් අදහස් ශේ. 

 

“ෆැක්ටරිය”  යන්ශනන් ; 
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          (අ)  යම් ශදයක්, ශවළඳ ේ රේ යයක් ශහෝ නිෂ්පාදනයක් ශහෝ එහි ශකොටසක් සෑදීමට ශහෝ 

 

          (ආ) යම් ශදයක්, ශවළද ේ රේ යයක් ශහෝ නිෂ්පාදනයක් ශහෝ එහි ශකොටසක් ශවනස් කිරීමට, අළුත්වැඩියා කිරීමට, 

සැරසීමට, නිම කිරීමට, පිරිසිදු කිරීමට, ශසේදීමට ශහෝ ශවන් කිරීමට ශහෝ බිඳ ශහලීමට ශහෝ 

 

          (ඇ)  යම් ශදයක්, ශවළද ේ රේ යයක්, නිෂ්පාදනයක් ශහෝ එහි ශකොටසක්, විකිණීම සඳහා  අනුහුරු කිරීමට ශහෝ 

එකලස් කිරීමට සැලසුම් කළ, ශයොදාගත් ශහෝ ප් රශයෝජනයට ගත් ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි ශකොටසක් 

අදහස්ශේ. 

 

“මහල් නිවස”  යන්ශනන් මුළුමනින්ම ශහෝ ප් රධාන ව ශයන් තනි පවුලක මනුෂ ්ය වාසය සඳහා ප් රශයෝජනයට ගත්, 

ඉදිකරන ලද ශහෝ අනුහුරු කළ මුළුතැන්ශගයක්, වැසිකිළියක්, නාන කාමරයක්  ශහෝ දිය වැසිකිළියක් අඩංගු 

ශවන් කරන ලද වාසස්ථානයක් අදහස්ශේ.  ශවන් කළ එම වාසස්ථානය තුළ එවැනි වාසස්ථාන ශදකක් ශහෝ 

වැඩි ගණනක් සිරස්ව සම්බන්ධ කරන ලද ශගොඩනැගිල්ලක අඩංගු විය යුතුය. 

 

“සුනම් ය සම්ෙන්ධකය”  යන්ශනන් අස්ත ඒකක, නිස්සාකාර ඒකක සහ සමැසි සම්බන්ධ ශකශරන සංවෘත පුණාලශේ 

ශකළවර සම්බන්ධනය අදහස්ශේ. 

 

“ජල  ැලීම් මට්ටම”  යන්ශනන් ශමම නියමයන්ශේ පරමාර්ථය තකා වාරිමාර්ග ශදපාර්තශම්න්තුව ශහෝ        ් රී ලංකා 

ඉඩම් ශගොඩකිරීශම් හා සංවර්ධනය කිරීශම් සංස්ථාව විසින් යම් ප් රශේ යක් ශවනුශවන් නි ්චිත ව ශයන් 

නියම කරන ලද ජල ගැලීම් මට්ටම අදහස්ශේ. 

 

“මහල”  යන්ශනන් ශසොල්දරයක මතුපිට බවට පත්වන තිරස් ශේදිකාව සහ යම් තැලිස්ස පුවරුවක්,  ලී, ගල්, 

ශකොන්ක් රීට්, වාශන් ශහෝ එම ශේදිකාව හා සම්බන්ධවන ශහෝ එහි ශකොටසක් වන ශවනත් ේ රේ යයද 

ඇතුළත්ශේ. 

 

“මහල් වර් ඵලය”  යන්ශනන් බාහිර බිත්තිවල බාහිර මුහුණත්වල සිට ශහෝ ශගොඩනැගිලි ශදකක් ශවන් ශකශරන 

ශපොදු බිත්තියකදී නම්, එම බිත්තිශේ මධ් ය ශර්ඛාශේ සිට මනින ලද යම් ශගොඩනැගිල්ලක මහලක තිරස් 

වර්ගඵලය අදහස් වන අතර, ඊට  පළලින් මීටර් 1.0 ඉක්මවන සියළු වහල ශනරුම්ද, බැල්කනිද, වහලක් 

අයත්වන සහ වැසිය හැකි සියළු ප් රශේ යද ඇතුළත්ශේ. 

 

“දළ මහල් බිම”  යන්නට යම් ශගොඩනැගිල්ලක සෑම මහලකම මුළු මහල් බිම් ප් රමාණය අදහස්ශේ. 

 

“අඩිතාලම”  යන්ශනන් ශගොඩනැගිල්ලක බර ශගොඩනැගිල්ශල් අත්තිවාරමට ශහෝ ජම්බාරවලට පවරනු ලබන ඉදිකිරීම 

අදහස්ශේ. 

 

“මහල් වර් ඵල අනුපාතය”  යන්ශනන් බිම් කට්ටිශේ වර්ගඵලශයන් ශබදනු ලැබූ බිම් කට්ටිශේ පිහිටි සියළු 

ශගොඩනැගිලිවල දළ මහල් වර්ගඵලය අදහස්ශේ. 
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“පියම ”  යන්නට යම් වීදියකට පැත්තක ඇති පියමගක් ශහෝ ආලින්ද මගක් ඇතුළත්ය. 

 

“අත්තිවාරම”  යන්ශනන් ශගොඩනැගිල්ලක බර ශපොශළොවට සම්ප් ශර්ෂණය ශකශරන හා ශගොඩනැගිල්ල හා සෘජුව 

ස්පර්  වන ශගොඩනැගිල්ශල් අඩිතාලම්වලට ක්ෂණිකවම පහළින් පිහිටි ඉදිකිරීශම් ශකොටසක් අදහස්ශේ. 

 

“පිරිසිදු වාතය”  යන්ශනන් ශසෞම් ය එළිමහන් වාතය අදහස් වන අතර, එය යාන්ත් රික පිරියත ආදිශයන් නිකුත් 

ශකශරන දුර්ගන්ධශයන්, දුමින්, පිශයදුමින්, දුමාරශයන් අපිරිසිදු ශනොවිය යුතුය. 

 

“ රාජය”  යන්ශනන් ශමෝටර් වාහනවලට ආවරණය සලසන ශහෝ ඒවා නතර කර තැබීම සඳහා ප් රශයෝජනයට ගනු 

ලබන ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි ශකොටසක් අදහස්ශේ. 

 

“ගුදම”  යන්ශනන් කරශගන යනු ලබන ශවළඳාමකට ශහෝ ේ යාපාරයකට සම්බන්ධ එශහත් විකිණීම සඳහා ශනොවන 

භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ, අනුහුරු කළ ශහෝ ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ 

එහි ශකොටසක් අදහස්ශේ. 

 

“භූ කසොල්දරය”  යන්ශනන් ශගොඩනැගිල්ශල් ඉදිරිපශසහිදී පිටතින් ස්වභාවික භූමිය මතින් ශහෝ ඉන් ඉහළින් 

ශසොල්දරයකට ප් රශේ යක් ඇති ශගොඩනැගිල්ලක ශසොල්දරයක් අදහස්ශේ. 

 

“උස”  යන්ශනන් ; 

          (අ)   කාමරයක් සම්බන්ධශයන් වූ විට නිමි මහල් මට්ටම සහ සීලිශම් යටි පැත්ත අතර මනින ලද සිරස් දුර 

අදහස්ශේ. 
  

          (ආ)  යම් ශසොල්දරයක් සම්බන්ධශයන් වූ විට, ඉහළ මතුපිට හා සමගම ඇති මහශල් මනින ලද සිරස් දුර 

අදහස්ශේ. 

 

          (ඇ)  බිත්තියක් සම්බන්ධශයන් වූ විට, ඉහළ පාමුල සිට එහි ඉහළම ශකොටස දක්වාත්, කුරුංචිය සම්බන්ධශයන් වූ 

විට, කුරුංචි උශසේ අඩක් දක්වාත් මනින ලද සිරස් දුර අදහස්ශේ. 
 

          (ඈ) ශගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධශයන් වූ විට, භූමිශේ සමාන ස්ථානයක සිට එහි ඉහළම ශකොටස දක්වා මනින 

ලද සිරස් උස අදහස්ශේ.  

 

“වාසය කළ හැකි කාමරය”  යනු වර්ග මීටර් 8.0 ප් රමාණයකට ශනොඅඩු කාමරයකි.  එශහත් ඊට නාන කාමරයක්, දිය 

වැසිකිළියක්, විවෘත ආලින්දයක්, උස්තලයක් ශහෝ ගරාජයක් ඇතුළත් ශනොශේ. 

 

“කරෝහල”  යනු ශරෝගීන්ට, දුබලයන්ට, වයස්ගතවූවන්ට, සුවවන ශහෝ ගර්භනී මාතාවන්ට උවටැන් ශහෝ ප් රතිකාර 

කිරීම සඳහා සැලසුම් කළ අනුහුරු කළ ශහෝ  ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ ශකොටසක් 

අදහස්ශේ. 

 

“කහෝටලය”  යන්ශනන් මහජනයා සඳහා ආහාරපාන සැපයීශම් වැඩපිළිශවලක් ඇතද, නැතද, ලාභ ලැබීම අරමුණු 

ශකොට ශගන පුේගලයන්ට ඉඩකඩ සැපයීම සඳහා විශ ේෂශයන් සැලසුම්ශකොට ශගොඩනගන ලද නැතශහොත් 
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අනුහුරු කරන ලද ශගොඩනැගිල්ලක් අදහස්ශේ. 

 

“නිවාස ඉඩකඩ”  යන්නට මානව වාසස්ථානයක් සඳහා හා ේ යාපාරික පරි ් රයක් ව ශයන් මුළුමනින්ම ශහෝ ප් රධාන 

ව ශයන් ශගොඩනගන ලද ශහෝ අනුහුරු කරන ලද ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ ශගයක් ඇතුළත්ශේ. 

 

“නිවාස සිංකීර්ණය”  යන්ශනන් සංවර්ධන ස්ථානයක ස්ථිර ශපොදු භුක්තිය ඇති නිවාස ඒකක සමූහයක් අදහස්ශේ.  ඊට 

තට්ටු නිවාස ශප්ළිද ඇතුළත්ය. 

 

“කර්මාන්ත ක ොඩනැගිල්ල ”  යන්නට ෆැක්ටරි, කම්හල් සහ ගුදම්ද ඇතුළත් ශවයි. 

 

“නීතිය”  යන්ශනන් 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිය සහ එහි සංශ ෝධිත අදහස්ශේ. 

 

“ෙලයලත් මිනින්කදෝරු හා මට්ටම්කරු”  යන්ශනන්  ් රී ලංකාශේ මැනුම්පති විසින් වෘත්තිශේ නියැලීම සඳහා බලය 

ශදනු ලැබූ තැනැත්ශතකු අදහස්ශේ. 

 

“භාරය දරණ බිත්තිය”  යන්ශනන් එහිම බරට අමතරව යම් භාරයකට රුකුල් ශදන බිත්තියක් අදහස්ශේ. 

 

“පළාත් අධිකාරිය”  යන්ශනහි නීතිශේ සඳහන් අර්ථයම ඇත්ශත්ය. 

 

“බිම් කට්ටිය”  යන්න ඉඩමක් සම්බන්ධශයන් වූ විට, යම් ඉඩම එක් තනි තැනැත්ශතකුට ශහෝ සම අයිතිකරුවන් 

පිරිසකට ශහෝ අයිතිවන අවස්ථාවකදී මායිම් සලකුණු මගින් සීමා කළ ශහෝ මායිම් බිත්ති මගින් ශහෝ වැටවල් 

මගින් වටකළ එශමන්ම පළාත් අධිකාරි විසින් අනුමත කරනු ලැබූ ඉඩමක් අදහස්ශේ. 

 

“පවත්වාක න යන ලදි”  යන්ශනන් කාර්යක්ෂමව හා නිසි ක් රියාකාරී තත්ත්වයකින් ශමන්ම මනා අළුත්වැඩියාවකින්  

පවත්වාශගන යාම අදහස්ශේ. 

 

“උළුවම”  යන්ශනන් ගශඩොල්, ගල් කුහර ශහෝ ඝන ශකොන්ක් රීට් ගල්, කළු ගල් ශහෝ ශවනත් සමාන ශගොඩනැගිලි 

ේ රේ ය ශහෝ ඒවා එකට එක් ශකොට අනුබේධ කිරීමක් ශහෝ බදාමයකට පත් කිරීමක් අදහස්ශේ. 

 

“යාන්ත් රික සිංවාතනය”  යන්ශනන් යාන්ත් රික මාර්ගවලින් ශහෝ උපක් රම මගින් ශගොඩනැගිල්ලකට ශහෝ එහි 

ශකොටසකට වාතය සැපයීශම් ශහෝ ඉන් ඉවත් කිරීශම් ක් රියාවලිය අදහස්ශේ. 

 

“ස්වභාවික සිංවාතනය”  යන්ශනන්  පිටත සුළං නිසා සහ උෂ්ණත්වය ශහෝ ශගොඩනැගිල්ශල් ඇතුළත හා පිටත අතර 

වාෂ්ප පීඩන ශවනස්කම් (නැතශහොත් ශදකම) නිසා ඇතිවන සංවහන බලපෑශමන් ශගොඩනැගිල්ලක ජශනල් 

සහ විවර මගින් ශගොඩනැගිල්ලකට පිටතින් වාතය සැපයීමක් ශහෝ ශගොඩනැගිල්ලක් ඇතුළතින් වාතය ඉවත් 

කිරීමක් අදහස්ශේ. 

 

“පදිිංචි පිරිකසේ ෙර”  යනු  ශගොඩනැගිල්ලක ශහෝ එහි ශකොටසක පදිංචි පිරිශසේ බර යනුශවන් අදහස් කරන්ශන් යම් 
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ශේලාවක ශගොඩනැගිල්ශල් ශහෝ එහි ශකොටසක පදිංචි සම්පූර්ණ තැනැත්තන්ශේ බරයි. 

 

“අයිතිකරු” යන්ශනන් පළාත් අධිකාරිශේ වරිපනම් ලියාපදිංචි කාර්යාලශේ නම ලියාපදිංචිවී ඇති තැනැත්තා  

අදහස්ශේ. 

 

“කාර්යාලය”  යන්ශනන් කාර්යාලීය පරමාර්ථයන් තකා ශහෝ පරිපාලන ලිපිකරු වැඩ, ශපොත් තැබීම, ගණන් තැබීම, 

ඇඳීම, සංස්කරණ වැඩ ශහෝ බැංකුකරණ පරමාර්ථ සඳහා ශයොදාගනු ලබන ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි 

ශකොටසක් අදහස්ශේ. 

 

“ජකන්ල බිත්තිය”  යන්ශනන් කුළුණු හා කණු  අතර රාමු නිර්මාණයකින් ශගොඩනගන ලද මුළුමනින්ම එක් එක් 

තට්ටුශේදී ආධාරක ලබන භාරය ශනොදරන බිත්තියක් අදහස්ශේ. 

 

“තාප්පය”  යන්ශනන්  බැල්කනියක ශහෝ ආලින්දයක මායිමක් මත ඉදිකළ මිටි බිත්තියක් අදහස්ශේ. 

 
 

“කවන් කිරීම”  යන්ශනන් ශගොඩනැගිල්ලක් තුළ ඇති ඉඩකඩ අනුශබදීමක් සඳහා ගල් දැව ශහෝ ප්ලාස්ටික් තහඩු 

නැතශහොත් ශවනත් සමාන ේ රේ යයක් ප් රශයෝජනයට ගනිමින් සාදන ලද තාවකාලික ශහෝ පහසුශවන් ඉවත් 

කළ හැකි සිරස් ඉදිකිරීමක් අදහස්ශේ. 

 

“පාර්ශව බිත්තිය”  යනු විවිධ අයිතිකරුවන්ට අයත් ශහෝ විවිධ තැනැත්තන්ශේ පදිංචිය සඳහා අරමුණු කරන ලද යාබද 

ශගොඩනැගිලිවල, ඉඩම්වල ශහෝ යම් ශගොඩනැගිල්ලක ශකොටසක් ශවන් කිරීම සඳහා ශගොඩනැගිල්ලක 

ශකොටසක් වන්නාවූද, ප් රශයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කරන්නාවූද, එම ශගොඩනැගිල්ශල් උසට හා දිගට අනුව 

ඉදිකරන ලද බිත්තියක් අදහස්ශේ. 

 

“ආොධිත තැනැත්තා”  යන්ශනන් යම් තැනැත්ශතකු සහජශයන්ම ශනොවූවද, තමාශේ  ාරීරික ශහෝ මානසික 

හැකියාවන්ශේ අඩුවක් නිසා ජීවන අවස්ථා මුළුමනින්ම ශහෝ අර්ධ ව ශයන් සපුරා ගැනීමට ශනොහැකි 

තැනැත්ශතකු අදහස්ශේ. 

 

“මහජන පූජනීය ස්ථානය”  යන්ශනන් පල්ලියක්, ශේව මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්ලියක්, පන්සලක් ව ශයන් නි ්චිතව 

දක්වා සීමා ශකොට ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන ශහෝ ප් රශයෝජනයට ගැනීම සඳහා ඉදිකරන ලද ශහෝ අනුහුරු 

කරන ලද ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ සාමාන් ය ව ශයන්  ශහෝ ඉඳහිට වුවද මහජන වන්දනාමාන ශහෝ ආගමික 

උත්සව පවත්වනු ලබන ශවනත් ස්ථානයක් අදහස්ශේ. 

 

“සැලසුම්කරණ කමිටුව”  යන්ශනන් නීතිශේ “8 ආ (1)” වගන්තිය යටශත් පත් කරන ලද කමිටුව අදහස්ශේ. 

 

“බිම් කැෙලි ආවරණ පථය” යන්ශනන් ශගොඩනැගිල්ල පිහිටි බිම් කැබැල්ශල් මුළු බිම් ප් රමාණයට සාශප්ක්ෂ 

ශගොඩනැගිල්ශල් මුළු පාකඩ ප් රශේ ශේ ප් රති තය අදහස්ශේ.  පළලින් මීටරය ඉක්මවන ශනරුම් ශහෝ 

බැල්කනි අයත් ශගොඩනැගිලි ශහෝ එහි ශකොටසක් අයත් ශගොඩනැගිලි සම්බන්ධශයන් වූ විට බිම් කැබලි 

ආවරණ පථය ගණනය කිරීශම්දී එවැනි අතිශර්ක වර්ග ප් රමාණයන්ද ඇතුළත් කළ යුතුය. 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

 

“කපොදු ක ොඩනැගිල්ල”  යන්ශනන් පල්ලියක්, ශදේ මැදුරක්, මුස්ලිම් පල්ලියක්, පන්සලක් ශහෝ ශවනත් ශපොදු පූජනීය 

ස්ථානයක් ශහෝ ආගමික උත්සව පවත්වනු ලබන ස්ථානයක් ශනොවන, සාප්පුවක්, කාර්යාලයක්, ශරෝහලක් 

ශහෝ මහජන නිශක්තන ස්ථානයක් ව ශයන් පාවිච්චි කරනු ලබන ශහෝ ඉදිකරන ලද ශහෝ පාවිච්චියට ගැනීම 

සඳහා අනුහුරු කරන ලද ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි ශකොටසක්  අදහස්ශේ.  
 

 

“කපොදු වීදිය”  යන්ශනන් මහජනයාට ඒ මතින් ගමන් කිරීම සඳහා මාර්ග අයිතිය ඇති හා යම් නීතියක් යටශත් ශහෝ යම් 

නීතියක් ක් රියාත්මක කිරීශමන් යම් අධිකාරියකට පැවරී ඇති ඕනෑම වීදියක් අදහස් වන අතර, ඊට අනුබේධ 

කාණුවක් ශහෝ පියමගක්ද ඇතුළත්ශේ. 

 

“වැර ැන්වූ කකොන්ක් රීට්”  යන්ශනහි භාවිත සංේ රහශේ 110 හි අන්තර්ගත ශත්රුමට තිබිය යුතුය. 
 

“අළුත්වැඩියාව”  යන්ශනන් යම් ශගොඩනැගිල්ලක යළි ඉදිකිරීමක් ශනොවන එහි සශදොස් හරිගැස්වීමක් අදහස්ශේ. 

 

“කන්වාසික ක ොඩනැගිල්ල”  යන්ශනන් ශවන්වුනු, අර්ධ ව ශයන් ශවන්වුනු ශහෝ උස්තල නිවසක් ශහෝ ශන්වාසික 

තට්ටු නිවසක් වැනි මනුෂ් ය වාසය සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන ලද ශහෝ ප් රශයෝජනයට ගනු 

ලබන ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි ශකොටසක් අදහස්ශේ.  මීට ශගොඩනැගිල්ශල්  ශහෝ එහි ශකොටශසේ 

පදිංචිකරුවන්ශේ විශනෝදය පිණිස ඇති බාහිර ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි ශකොටසක්ද නැතශහොත් එවැනි 

ශන්වාසික   ශගොඩනැගිල්ලක ශවනත් අන්දමක අනුබේධයක්ද අයත්ශේ. 

 

 “රැඳවුම් ෙැම්ම”  යන්ශනන්  සෘජුව යම් ේ රේ යයක් පාර් ්වික විස්ථාපනයට ප් රතිශරෝධ දැක්වීම සඳහා ප් රශයෝජනයට 

ගනු ලබන බැම්මකි. 

 

“කාමරය”  යනු බිත්තිවලින් ශහෝ ශවන් කිරීම්වලින් වටවූ ශගොඩනැගිල්ලක යම් ශකොටසක් අදහස්ශේ. 

 

“සනීපාරක්ෂක පහසුකම්”  යන්ශනන් සෘජුව ශහෝ  අන් අයුරකින් ශපෞේගලික පල්ශදෝරු ප් රතිකාර්යක පිරියතයකට 

ශහෝ ශපොදු පල්ශදෝරු පේධතියකට සම්බන්ධ වැසිකිළි, ශදවුම් ශේසම්, නාන කාමර, ශදවුම් භාජන සහ ශරදි 

ශසේදීමට ඇති පහසුකම් අදහස්ශේ. 

 

“පාසැල”  යනු දැනුම ේ යාප්ත කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද අනුහුරු කරන ලද ශහෝ ප් රශයෝජනයට  ගනු ලබන 

ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි   ශකොටසක් අදහස්ශේ. 

 

“කසේවා  රාජය”  යන්නට ශමෝටර් වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම, පින්තාරු කිරීම සහ  ශසේදීම සඳහා ප් රශයෝජනයට ගනු 

ලබන ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි ශකොටසක් ඇතුළත් ශේ. 

 

“පල්කදෝරුව”  යන්ශනන් යම් ේ රේ යමය අපතයක් අදහස් වන අතර, ඊට ජලජ ශරොන්ශබොර හා වාණිජ  පිශයදුම්ද 

ඇතුළත්ශේ. 

 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

“පල්කදෝරු පද්ධතිය”  යන්ශනන් යම් පල්ශදෝරුවක්, කාණු ශප්ළියක්, ගවර වලක්, පූතික ටැංකියක් ශහෝ ඒවාශේ යම් 

අනුබේධයක් අදහස්ශේ. 

 

“සාප්පු කහෝ සාප්පු මධ් යස්ථාන”  යනු භාණ්ඩ විකිණීම මූලික පරමාර්ථය කරගත් ශවළඳාමක් ශහෝ ේ යාපාරයක් 

කරශගන යාම සඳහා ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන්නාවූ සහ මහජනතාවට ප් රශේ  විය හැකි   ශගොඩනැගිල්ලක් 

ශහෝ එහි ශකොටසක් වන අතර, ඊට ශකොණ්ඩ සැකසීමට, අවසරපත් නිකුත් කිරීශම් නිශයෝජිත, උකස්කරුවන්, 

ශබශහත් ාලා, භාණ්ඩ ශසේදීම, පිරිසිදු කිරීම ශහෝ අළුත්වැඩියාව සඳහා භාරගන්නා ස්ථාන ශහෝ ශවනත් සමාන 

ශවළඳාම් ශහෝ ේ යාපාර කරශගන යනු ලබන ශගොඩනැගිල්ලක්ද අයත්ශේ. 
 

 

“සම්මත ආකෘතිය”  යන්ශනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් තීරණය කරනු ලැබිය හැකි සම්මත වර්ගයට අයත් 

ආකෘතියක් අදහස්ශේ. 

 

“කසොල්දර තට්ටුව”  යන්ශනන්  සෑම මහලකම ඉහළ මතුපිට සහ ඊට උඩින් ඇති ඊළඟ මහශල් මතුපිට අතර ඇති ඉඩ 

අදහස්ශේ.  එවැනි මහලක් නැති අවස්ථාවක මහශල් ආකෘතිශේ කරබඳ තලාඳශයහි ශහෝ ශවනත් ආවරණයක 

යටි පැත්තද, ආතතියක් ශහෝ කරබඳ තලාඳයක් යන ශදකම නැතිවූ විට,  වහලශේ පරාලවල ශහෝ ශවනත් 

ආධාරකයක් දක්වා වන  සිරස් උසින් අර්ධයක් අදහස්ශේ. 

 

“වීදිය” යන්නට මහජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද වාසස්ථාන ඒකක ශහෝ ශගවල් ශදකක ශහෝ වැඩි ගණනක 

ප් රශේ  මාර්ගයක් ව ශයන් ප් රශයෝජනයට ගනු ලබන ශහෝ ප් රශයෝජනයට ගැනීමට අදහස් කර ඇති යම් 

පාරක්, පියමගක් නැතශහොත් පිළක් අදහස්ශේ. 

 

“වීදි කර්ඛාව”  යන්ශනන්  පළාත් අධිකාරිය විසින් දක්වා ඇති ශහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පැහැදිලි කරනු 

ලැබ ඇති යම් පවත්නා පාරක අනාගත පුළුල් කිරීම පිළිබඳව ශහෝ අනාගතශේ ශගොඩ නගනු ලබන පාරක 

පළල පිළිබඳව යම් වීදියක ශදපැත්ශත්ම සලකුණු ශකොට ඇති ශර්ඛාව ශහෝ ශර්ඛා අදහස්ශේ. 

 

“ක ොඩනැගිල්ලක හැටුම් කකොටස”  යන්නට ශගොඩනැගිල්ලක වහලය, කුළුණක් ශහෝ ප් රධාන කණුවක්, තලාඳයක්, 

අත්තිවාරම, බිත්ති අවලම්බිත, බිමක් ශහෝ පියගැටශපළක් අදහස් වන නමුදු ඊට එහි ශදොරක්, ජශන්ලයක් ශහෝ 

අභ් යන්තරික ශවන් කිරීමක් අයත් ශනොශේ. 

 

“අධි ස්ථාපිත භාරය”  ශහෝ “අධි ස්ථාපිත පැටවුම”   යන්ශනන් නිසල පැටවුම හැර අන් සියළු පැටවුම් අදහස්ශේ. 

 

“තාවකාලික ක ොඩනැගිල්ල”  යන්ශනන් යම් නි ්චිත කාලයක් තිබීම සඳහා අධිකාරිය විසින් අවසර ශදනු ලැබූ එශහත් 

එකී කාලසීමාව ඉකුත් වූ පසු කඩා ඉවත් කරනු ලබන ශගොඩනැගිල්ලක් අදහස්ශේ. 

 

“උස්තල නිවාස” යන්ශනන් තනි පදිංචි නිවසක් ව ශයන් සැලසුම් කරන ලද සහ එබඳු ශන්වාසික ශගොඩනැගිලි 

තුනකට ශනොඅඩු ශප්ළියක ශහෝ උස් තලයක ශකොටසක් නිර්මාණය ශකශරන ශන්වාසික ශගොඩනැගිල්ලක් 

අදහස්ශේ. 

 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

“න ර නිර්මාණ ශිල්පී”  යන්ශනන්  ් රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්ශේ ආයතනය විසින් පවත්වාශගන යනු ලබන 

ශල්ඛනශේ නම සඳහන් තැනැත්ශතකු අදහස්ශේ. 

 

“ ෙඩා” යන්නට ශවළඳ ේ රේ ය ශහෝ භාණ්ඩ ශවළඳාම සඳහා ගබඩා කිරීම පිණිස ප් රධාන ව ශයන් ප් රශයෝජනයට 

ගනු ලබන ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ එහි ශකොටසක් ඇතුළත්ශේ. 

 

“තක්කසේරුකරු”  යන්ශනන් 1975 අංක 33 දරණ  ් රී ලංකා තක්ශසේරුකරුවන්ශේ ආයතන නීතිය යටශත් සංස්ථාගත 

කරන ලද තක්ශසේරුකරුවන්ශේ ආයතනශේ සංස්ථා සාමාජිකයකු අදහස්ශේ. 

 

“ආලින්ද ම ”  යන්ශනන් වීදියක පැත්ශතන් පිහිටි ආවරණය කරන ලද පියමගක් අදහස්ශේ. 

 

“අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා”  යන්ශනන් ; 

           (අ)   වරලත් ශහෝ ලියාපදිංචි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිශයකු 

           (ආ)  වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පි ශයකු 

           (ඇ) නීතිය යටශත් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වැඩවලට අදාළ විෂයක  වෘත්තීය සුදුසුකම්ලත් 

ඉංජිශන්රුවකු 

           (ඈ)  බලයලත් මිනුම්ශදෝරු හා මට්ටම්කරුවකු  

           (ඉ)   තක්ශසේරුකරුවකු 

           (ඊ)  ් රී ලංකාණ්ඩුව විසින් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තශයහිලා සුදුසුකම් ලැබූ ශවනත් යම් තැනැත්ශතකු 

                   යනාදී නි ්චිත ක්ශෂේත් රයට වෘත්තීය සුදුසුකම් ලැබූ යම් තැනැත්ශතකු  ශහෝ රජය විසින් අදාළ     

වෘත්තිය සඳහා සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තකු ශලස පිළිගනු ලබන අයකු. 
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2.9 උපගේඛන 

1 වන උපකල්ඛනය (අ) 

 

 

 

 

නා රික සිංවර්ධන අධිකාරිය 

කයෝජිත සිංවර්ධනය සඳහා මූලික සැලසුම් අනුමැතිය ලො ැනීකම් අයදුම්පත් රය 

 

 

............................... ශගන් 

....................................... 

.............................. මගින්. 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. 

 

මහත්මයාශණනි, 

 

................................ නගරශේ ....................... ශකොට්ඨා ශේ ......................... වීදිශේ වරිපනම් අංක ..................... දරණ ඉඩශම් 

ශගොඩනැගිල්ලක් තැනීම / අනුශබදුම්වලට ශබදීම ශවනුශවන් මුලික සැලසුම් අනුමැතිය ශමයින් අශප්ක්ෂා කරමි./ කරමු. 

 

පහත සඳහන් ලියවිලි පිටපත් 01 කින් යුතුව නිසි පරිදි මා / අප අත්සන් කරන ලදුව ශම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි./ කරමු. 

01. 1:1000 පරිමාණයට ශනොඅඩු අඳින ලද සංවර්ධන ස්ථානය/ ඉඩම හා  යාබද ඉඩම් හා වීදි ශපන්නුම් කරමින් අඳින 

ලද මුලික සිතියමක් (ප් රස්තූත සංවර්ධන ස්ථානය යාබදව පිහිටා ඇති අයදුම්කරු සතු ඉඩම් තිශේ නම්, එය 

පැහැදිලිව ශපන්විය යුතුය.) 

 

02. සවිස්තරාත්මක ශතොරතුරු ඇමුණුශම් දැක්ශේ. 

 

ශමම මුලික සැලසුම් අනුමැතිය යටශත් කිසිම සංවර්ධන කටයුත්තක් කරශගන යාමට මා ශවත/ අපට අයිතියක් නැති බව පූර්ණ 

ව ශයන් අවශබෝධ කරශගන සිටිමි./ සිටිමු. 

 

ඉඩම අයිතිකරුශේ කැමැත්ත දක්වන ලිපියක් ශමයට අමුණා ඇත. 

 

ඉහත ශතොරතුරු සත් ය හා නිවැරදි බව ශමයින් සහතික කරමි/ කරමු. 

 

දිනය : .............................   ........................................................... 

කාර්යාලීය  ප් රශයෝජනය සඳහා : 

අංකය  :  

ශගවන ලද ශපරසැරි ගාස්තුව : 

කුවිතාන්සි අංකය හා දිනය  : 
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අයදුම්කරුශේ / අයිතිකරුශේ අත්සන 

1 වන උපකල්ඛණකේ  “අ” ඇමුණුම 

(කරුණාකර පැහැදිලි අකුරින් ලිවීම ශහෝ යතුරුලියනය කරන්න.) 

 

01. ඉල්ලුම්කරුශේ ශතොරතුරු : 

නම    : ..................................................................... 

ලිපිනය   : ...................................................................... 

දුරකථන අංකය  : ...................................................................... 

02. අ) පවත්නා සංවර්ධනය පිළිබඳ ශතොරතුරු : 

සංවර්ධන ස්ථානය  : ...................................................... 

වරිපනම් අංකය  : ...................................................... 

පළාත් පාලන ආයතනය : ...................................................... 

ඡන්ද ශකොට්ඨා ය  : ...................................................... 

වීථිය   : ...................................................... 

කට්ටි/ මැනුම් සැලැස්ශම් අංකය : ........................................ 

 (ආ) වර්තමාන භාවිතය : 

i. ඉඩම : .................................................................................. 

 ප් රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) ......................................... 

 භාවිතය (වර්තමාන භාවිතය පිළිබඳ සවිස්තර සපයන්න.) 

 ............................................................................................. 

ii. ශගොඩනැගිල්ල (අනුමත ස්ථානශේ ඇති එක් එක් ශගොඩනැගිල්ල පිළිබඳ විස්තර දක්වන්න.) 

 මහල් සංඛ් යාව  : ............................... 

 උපරිම උස (මීටර්වලින්): ............................... 

 දළ ශගබිම්  ප් රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) : ......................... 

 එක් එක් භාවිතය සඳහා යටවී ඇති ශගබිම්  ප් රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) :............ 

 

03. ශයෝජිත සංවර්ධනය පිළිබඳ විස්තර : 

 අ) ස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම  

  ස්ථානය ශගොඩකර ඉස්සීමට ශයෝජිතව ඇත්ශත් නම්, එම ශගොඩකිරීම්වල මට්ටම පවත්නා මාවත් හා ජලය බැස යන 

කාණු පිළිබඳ ශයෝජනාවලට සම්බන්ධ විස්තර දැක්විය යුතුය. 

 

  එවැනි ශගොඩකිරීමක් සඳහා (අදාළ වන්ශන් නම්)  ් රී ලංකා ඉඩම් ශගොඩකිරීශම් හා සංවර්ධනය කිරීශම් සංස්ථාශේ 

කැමැත්ත ලබා තිශේදැයි කාරුණිකව සඳහන් කරන්න. 

 

 ආ) ශයෝජිත සංවර්ධනශේ ස්වභාවය (ශර්ඛා සැලැස්මවල් සහ ශපනුම පිළිබඳ ශකටි විස්තරයක් සපයන්න.) 
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04. සංවර්ධන ස්ථානශේ විස්තර  : 

ඉඩශම් ප් රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 

05. පවත්නා අපරේ යුහ පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර : 

වීථි සහ ප් රශේ  මාර්ග 

ජල සම්පාදනය 

මලාපවහනය 

විදුලිය 

 

06. (අ) ශයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්තට අදාළ දළ ශගබිම් ප් රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 (ආ) මහල් සංඛ් යාව සහ ශගොඩනැගිලිවල උපරිම උස 

  ශගබිම් ප් රමාණශේ අනුපාතය  සියලුම ශගොඩනැගිලිවල දළ ශගබිම් ප් රමාණය 

       ඉඩශම් වර්ග ප් රමාණය 

  ඉඩම් කැබලි ආවරණය  බිම් මට්ටශම් ශගබිශම් ප් රමාණය x100 

       ඉඩශම් වර්ග ප් රමාණය  

 (ඇ) පා මහල (උමං අගය) : 

i. ප් රමාණය 

ii. බිම් ආවරණය 

 (ඉ) ශගබිම්වල වි ාලත්වය පිළිබඳ විස්තර (වර්ග මීටර්වලින්) : 

  ශන්වාසික     .......................... 

  සිල්ලර ශවළඳාම    .......................... 

  ශතොග ශවළඳාම    .......................... 

  කාර්යාලය     .......................... 

  ආපන ාලා     .......................... 

  කර්මාන්ත ාලා ශහෝ වැඩපලවල් සඳහා .......................... 

  ගුදම් සඳහා     .......................... 

  ශවනත් (නි ්චිතව සඳහන් කරන්න.) .......................... 

  එකතුව      .......................... 

 (ඊ) වාහන ගාල්කිරීමට සලසා ඇති ඉඩකඩ : 

  ශමෝටර් රථ     ............................. 

  ශවනත් වාහන (නි ්චිතව සඳහන් කරන්න.) .............................. 

 

 

07. ශගපශල් අනුශබදුම පිළිබඳ ශතොරතුරු  වර්ග මීටර් සම්පූර්ණ ඉඩම් ප් රති තය 

 (අ) ඉඩම් පරිහරණය 

  ශන්වාසික 

  වාණිජ 

  කර්මාන්ත 

  ආයතන සඳහා 
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  විවෘත/ ප් රශේ  භූමි හා උයන්වතු 

  මහා මාර්ග 

  ශවනත් 

 (ආ)ඉඩම් කැබැල්ශල් ප් රමාණය  වර්ග මීටර් 

 (ඇ) ශගොඩනැගිලි වර්ග ගණන ශයෝජිතව ඇත්නම් 

 (ඈ) ශපොදු පහසුකම් ඇත්නම් එය 

 

ඉහත ශතොරතුරු සත් ය හා නිවැරදි බව ශමයින් සහතික කරමි/ කරමු. 

 

 

දිනය : ....................................................   ............................................... 

         අයදුම්කරුශේ අත්සන   
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1 වන උපකල්ඛනය (ආ) 
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1 වන උපකල්ඛනය (ඇ) 
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1 වන උපකල්ඛනය (ඈ) 
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1 වන උපකල්ඛනය (ඉ)
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1 වන උපකල්ඛනය (ඊ) 
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2  වන උපකල්ඛනය 

කන්වාසික සඳහා වූ ක ොඩනැගිලිවලට ප් රවිශ්ඨය 

 

පදිිංචි ඒකක සඳහා වන ප් රකේශ මාර්  

වීථිකේ අවම පළල 

(මීටර්) 

වීථිකේ උපරිම දි  

(මීටර්) 

උපරිම බිම් කට්ටි 

සිංඛ් යාව 

බිම් කට්ටියක තිබිය හැකි 

උපරිම වාසස්ථාන ඒකක 

3.0 50.0 4 2 

4.5 100.0 8 2 

6.0 - 20 - 

 

 ඉඩශම් ප් රමාණය පර්චස් 20 හා ඊට වැඩිවන අවස්ථාවකදී හා එම ඉඩම සඳහා ප් රශේ ය අඩි 15 ක  පළලින් 

යුතු මාර්ගයකින් වනවිට  ඉහත වගුශේ  ප් රමිතීන් ලිහිල් කර ඒකක 4 දක්වා උපරිමයක් සංවර්ධනය කළ හැක. 

 

3  වන උපකල්ඛනය 

කන්වාසික කනොවන ක ොඩනැගිලිවලට  ප් රවිශ්ඨය 

කසේවා සලසන ඉඩකම් අවම  විශාලත්වය 

(වර්  මීටර්වලින්) 

එක් එක් 

භූමිභා කේ 

උපරිම ක බිම් 

අනුපාතය 

වීථිකේ අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

වීථිකේ උපරිම දි  

(මීටර්වලින්) 

එක් බිම් කට්ටියක ශහෝ භූමිභාගයකට වැඩි වූද, 

බිම් කට්ටි හතරකට අඩුවූද ප් රශේ යකට 

වීථිශයන් ශසේවා සලසන අවස්ථාවකදී 300 

(වර්ග මීටර්) 

 

2.0 6.0 75 

එක් බිම් කට්ටියකට ශහෝ භූමිභාගයකට 

වීථිශයන් ශසේවා සැලශසන අවස්ථාවකදී  500 

(වර්ග මීටර්) 

 

1.5 6.0 150 

 

4 වන උපකල්ඛනය 
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5 වන උපකල්ඛනය 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය ලොදීම,  සිංවර්ධන අවසරපත් ර ලො ැනීම, ආවරණ 

අනුමැතිය ලොදීම , අනුකූලතා සහතිකය ලොදීම සඳහා අවම කපරසැරි  ාස්තු  

 සහ අතිකර්ක ක බිම් ප් රමාණය සඳහා වූ කසේවා  ාස්තු 

 

සිංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු  ාස්තු 

 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය 

 

 

1. ඉඩම් අනුශබදුම්  

කපරසැරි  ාස්තු  

බිම් කට්ටි ප් රමාණය(වර්  ප් රමාණය 

අනුව අයත් පන්තිය) 

මුදල 

 ව.මී. 150 – 500  රු. 2,000/- 

 ව.මී. 501 – 1000  රු. 3,000/- 

 ව.මී. 1001 – 5000  රු. 7,500/- 

 ව.මී. 5001 – 10000     රු. 10,000/-  

ව.මී.10001  වැඩි සෑම ව.මී. 1000 කටම රු.1000/- බැගින්  

2. කුඹුරු ඉඩම් සහ පහත් බිම් සංවර්ධනය 
(පිරවීම)  

 ව.මී. 250 දක්වා                                            රු. 2500/- 

 ව.මී. 251 – 500 දක්වා                                  රු. 7500/- 

 ව.මී. 501 ට වැඩිවන සෑම ව.මි. 150 කටම    රු. 3000/- බැගින් 

3. මායිම් තාප්ප / රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම  දික් මීටර්  1 කට රු. 100/-  

4. විකා න කුළුණු / සන්නිශේදන කුළුණු 

ඉදිකිරීම 

 උස මීටර් 5 – 20 දක්වා                              රු. 50,000/-  

 උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 1 ක් සඳහාම  රු. 500/- බැගින්  
 

5. ඉන්ධන පිරවුම්හල් / ශසේවා ස්ථාන i. දුම් පරීක්ෂා කරන ස්ථාන රු. 25,000/- 

ii. ඉන්ධන පිරවුම්හල්  රු. 75,000/- 

iii. වාහන ශසේවා ස්ථාන රු. 50,000/ 

iv. වාහන ශසේවා ස්ථාන හා දුම් පරීක්ෂාව රු. 75,000/ 

v. ඉන්ධන පිරවුම්හල් සහ වාණිජ ශගොඩනැගිලි රු. 150,000/ 

vi. ඉන්ධන පිරවුම්හල්, දුම් පරීක්ෂා කරන ස්ථාන  සහ  
වාණිජ භාවිතයන් 

රු. 175,000/ 

vii. ඉන්ධන පිරවුම්හල්, වාහන ශසේවා ස්ථාන හා වාණිජ රු. 200,000/ 

viii. වාහන ශසේවා ස්ථාන, ඉන්ධන පිරවුම්හල්, දුම් 
පරීක්ෂාව හා වාණිජ 
 

රු. 225,000/ 

6. වාහන විකුණුම් ස්ථාන                                                                           රු. 200,000/- 

7. දැන්වීම් පුවරු a.  ශවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 ඉශලක්ට් ශරොනික් නාමපුවරු  
 (ව.මී. 1 කට) 

 ඉශලක්ට් ශරොනික් ශනොවන (ව.මී. 1 කට) 

 

රු. 5,000/- 
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රු. 3,000/- 

b. නාම පුවරු (ව.මී. 1 කට) රු. 1,000/- 

c. ආරුක්කු(Gentries)  (ව.මී. 1 කට) රු. 6,000/- 
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සිංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු  ාස්තු 

8.  ශකොම්ශපෝස්ට් අංගන / කුණු රැස්කර 

තබන තාවකාලික ස්ථාන/ කුණු රැස් 

කරන ස්ථාන  

අක්කරයක් දක්වා රු. 50,000/- 

අක්කරයකට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 10,000/- බැගින් 

9. ජලය ආශිත ශගොඩනැගිලි සහ ජලය 

ආ ් රිත සංවර්ධනයන් 

රු. 50,000/- 

10. කළුගල් කැඩීම,ඇඹරීම, පස් කැපීම,පස් 

ශසෝදා වැලි ගැනීම,  ශගොඩවැලි කැපීම 

රු. 10,000/- 

11. ඉහත අංක 10 ට අමතරව සිදුකරන ඛනිජ 

සම්පත් කැණීම් 

වර්ග කිශලෝමීටර් 1 ක් දක්වා  රු.100,000/- 

වර්ග කිශලෝමීටර් 01 ට වැඩිවන සෑම අවස්ථාවකම රු. 10,000/- බැගින් 

12. පහත සඳහන් සංවර්ධන කාර්යයන්  
(i)  

a. ශන්වාසික 

b. වාණිජ 

c. මි ් ර සංවර්ධන 

d. කාර්යාල 

e. බැංකු සහ මූල් ය ආයතන 

f. පාසැල් 

g. අධ් යාපන ආයතන 

h. ශරෝහල් සහ ශසෞඛ් ය ස්ථාන 

i. ආගමික ශගොඩනැගිලි 

j. ශහෝටල් හා අදාළ සංවර්ධනයන් 

k. සමාජ ාලා සහ අශනකුත් 
විශනෝදාස්වාද ස්ථාන 

l. කර්මාන්ත 

m. ශසේවා කර්මාන්ත 

n. ගරාජ් 

o. සංස්කෘතික ස්ථාන / 
ශකෞතුකාගාර 

p. ශහෝටල් / නවාතැන්පලවල් 

q. ළමා සුරැකුම් මධ් යස්ථාන 

r. වාහන නැවතුම් මධ් යස්ථාන 

s. ශවනත් 
 

(වර්ග ප් රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

 

(ii) අනාථ නිවාස / වැඩිහිටි නිවාස / 

පුනරුත්ථාපන මධ් යස්ථාන 

 

 

 

 

(වර්ග ප් රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 2,500/- 

ව.මී. 301 – 500 රු. 5,000/- 

ව.මී. 501 – 750       රු. 10,000/- 

ව.මී. 751 – 1000 රු. 20,000/- 

ව.මී. 1001 ට වැඩිවන සෑම වර්ග 

මීටර් 100 ක් සඳහා 

රු. 200/-  බැගින් 

 

සිංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු  ාස්තු 

වර්ග මීටර් 300 දක්වා  රු. 5,000/- 

ව.මී. 301 – 500          රු.  10,000/- 

ව.මී. 501 – 750          රු.  25,000/- 

ව.මී. 751 – 1000        රු.  50,000/- 

1001 ට වැඩිවන සෑම ව.මී. 100 කටම  රු. 500/- බැගින් 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

13.  (i) අනුමත සැලසුමට අමතරව   සිදුකරන 

ශවනස් කිරීම් හා එකතු කිරීම්  

 

 

 

 

(වර්  ප් රමාණය අනුව 

අයත් පන්තිය) 

කන්වාසික කන්වාසික කනොවන 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 2,000/- රු. 5,000/- 

ව.මී. 301 – 500 රු. 3,000/- රු. 10,000/- 

ව.මී. 501 – 1000 රු. 4,000/- රු. 25,000/- 

ව.මී. 1001 ට වැඩිවන 

සෑම වර්ග මීටර් 100 ක් 

සඳහා 

රු. 500/- බැගින් රු. 1,000/- බැගින් 

 

      (ii)  අනුමත සැලැස්ම ඇතුළත කරනු ලබන 

ශවනස් කිරීම් (ශගබිම් ප් රමාණය 

ශවනස් ශනොවී) 

 

මුළු ශගබිම් ප් රමාණයට අය කරනු ලබන ගාස්තුශවන් 25% ක්. 

 

14.  ඉහතින් සඳහන් ශනොවන ශවනත් 

සංවර්ධනයන් සඳහා 

 

 

 

 

(වර්  ප් රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 5,000/- 

ව.මී. 301 – 500 රු.10,000/- 

ව.මී. 501 – 750  රු. 25,000/- 

ව.මී. 751 – 1000  රු. 50,000/- 

ව.මී. 1001 ට වැඩිවන සෑම වර්ග මීටර් 

100 ක් සඳහා 

රු. 500/- බැගින් 

 
15.  රථවාහන ඇගයීම් වාර්තාව (TIA)                                                                       රු. 50,000/- 

16.  මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නැවත නිකුත් 

කිරීම 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ථාශේ 

ලබාගත් මුදලින් හරි අඩක්  

17. මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකශේ සහතික 

කරන ලද පිටපත් සඳහා 

මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකය ලබාගන්නා අවස්ථාශේ ලබාගත් 

මුදලින්  10% ක මුදලක්. 

18. අධිශේගී අනුමැතියන් - දින 07 ක් ඇතුළත 

(සියළුම අව ් යතා හා අදාළ අශනකුත් 

ලියකියවිලි සම්පූර්ණ කිරීශමන් පසු) 

සාමාන් ය ගාස්තුව ශමන්  ශදගුණයක් 

19. අභියාචනා සඳහා (උප සැලසුම් කමිටු / 

ප් රධාන සැලසුම් කමිටුව ශවත ශයොමු 
කිරීමට) 
 

                 පළමුවන අභියාචනය 

                 ශදවන අභියාචනය 

                 තුන්වන අභියාචනය 

                 හතරවන අභියාචනය 

                 පස්වන අභියාචනය 

 

මූලික ක වීම ඉතිරි කපරසැරි  ාස්තු (අනුමත කළ 

කහොත්) 

ගාස්තුශවන් නිදහස් ගාස්තුශවන් නිදහස් 

රු. 5,000/- මුළු ශපරසැරි ගාස්තුශවන් 25% 

රු. 5,000/ මුළු ශපරසැරි ගාස්තුශවන් 50% 

රු. 5,000/ මුළු ශපරසැරි ගාස්තුශවන් 75% 

සම්පූර්ණ ශපරසැරි 

ගාස්තුවම ශගවිය යුතුශේ. 

සම්පූර්ණ ශපරසැරි ගාස්තුවම ශගවිය 

යුතුශේ. 
 

20. මූලික ශපරසැරි ගාස්තුවක් ලබාගැනීම ශපරසැරි කිරීම් මුළු මුදල රු.10,000/- ඉක්ම වන්ශන් නම් රු.5,000/- ක 

මූලික ගාස්තුවක් ලබාශගන එය ශපරසැරි කළ හැකි අතර, මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණය නිකුත් කරන්ශන් නම් පමණක් ඉතිරි මුදල අය කළ යුතුශේ. 
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සිංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු  ාස්තු 

සිංවර්ධන අවසරපත් ර නිකුත් කිරීම 

                                                                       (වර්  ප් රමාණය අනුව අයත් පන්තිය)   කපරසැරි  ාස්තු 

1. ඉඩම් අනුශබදුම් සඳහා ව.මී. 150 – 300 ශලොට් 1 ක් සඳහා         රු. 1,000/- 

ව.මී. 301 – 600 ශලොට් 1 ක් සඳහා         රු. 750/- 

ව.මී. 601 – 900 ශලොට් 1 ක් සඳහා         රු. 500/- 

ව.මී. 900 ට වැඩි ශලොට් 1 ක් සඳහා         රු. 250/- 

2. මායිම් තාප්ප/ රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම දික් මීටර් 1 ක් සඳහා ගාස්තුව රු. 100/- 

3. විකා න කුළුණු / සන්නිශේදන  කුළුණු ඉදිකිරීම උස මීටර් 5 – 20 අතර   රු. 20,000/- 

උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 01 ක් සඳහාම රු. 100/- බැගින් 

4. ඉන්ධන පිරවුම්හල් / ශසේවා ස්ථාන / දුම් පරීක්ෂා 

කරන ස්ථාන 

ව.මී. 1 කට රු. 100/- 

5.   

i. ශවළඳ දැන්වීම් පුවරු 

 

 

 

 

 

 

ii. නාමපුවරු  

iii. ආරුක්කු(Gentries ) 

 

ඉශලක්ට් ශරොනික් නාම පුවරු  

ව.මී. 1 කට  

 

 

 

රු. 2,500/- 

ඉශලක්ට් ශරොනික් ශනොවන නාම 

පුවරු  

රු. 1,500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා  රු. 500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳහා රු. 1,000/- 

6. ශකොම්ශපෝස්ට් අංගන / කුණු රැස් කරන ස්ථාන/ කුණු 

රැස් කරන තාවකාලික ස්ථාන 

 

ශහක්. 1 දක්වා 

 

රු. 25,000/- 

ශහක්. 1 ට වැඩිවන සෑම ඉඩම් 

ප් රමාණයකටම 

රු. 5,000/-බැගින්  
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සිංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු  ාස්තු 

7. පහත ක් රියාකාරකම් 

a. ශන්වාසික 
b. වාණිජ 

c. මි ් ර සංවර්ධන 

d. කාර්යාල 

e. බැංකු හා මූල් යායතන 

f. ශරෝහල් සහ ශසෞඛ් ය මධ් යස්ථාන 
g. ආගමික ශගොඩනැගිලි 
h. පාසල් 

i. අධ් යාපන ආයතන  
j. ශහෝටල් සහ අදාළ සංවර්ධනයන් 
k. සමාජ ාලා සහ අශනකුත් විශනෝදාස්වාද ස්ථාන 
l. කර්මාන්ත 
m. ගරාජ් 
n. ශසේවා කර්මාන්ත 
o. සංස්කෘතික ස්ථාන / ශකෞතුකාගාර 
p. ශහොටල් / නවාතැන් 

q. ළමා සුරැකුම් මධ් යස්ථාන 

r. වාහන නැවතුම් මධ් යස්ථාන 
s. ශවනත් 

 

(වර්ග ප් රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

8. ජලය ආ ් රිත ශගොඩනැගිලි හා ජලය ආ ් රිත 

සංවර්ධනයන් 

 

ක බිම් ප් රමාණය වර්  මීටර් 1 කට  ාස්තු 

ව.මී. 100 දක්වා රු. 1,000/- 

ව.මී. 101-300 රු. 2,500/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි රු. 3,000/- 
 

 

 

ව.මී. 100 දක්වා    - ව.මී. 1 කට රු.20/-  

ව.මී. 101 – 300    - ව.මී. 1 කට රු. 25/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි   - ව.මී. 1 කට රු.30/- 
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9.  අනුමත සැලසුමට අමතරව සිදුකරන ශවනස් කිරීම් හා 

එකතු කිරීම්  
 

 පිහිනුම් තටාක (තටාකශේ ශඩක් සමඟ) 

 සූර්ය පැනල 

 

 

 

 

 

 

 

(වර්  ප් රමාණය 

අනුව අයත් 

පන්තිය) 

කන්වාසික කන්වාසික 

කනොවන 

ව.මී. 300 දක්වා රු. 4,000/- රු.6,000/- 

ව.මී. 301 – 500 රු. 6,000/- රු. 15,000/- 

ව.මී. 501 – 1000 රු. 8,000/- රු. 30,000/- 

ව.මී. 1001 ට 

වැඩිවන සෑම 

වර්ග මීටර් 100 ක් 

සඳහා 

රු. 750/- 

බැගින් 

රු. 1,000/- 

බැගින් 
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සිංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු  ාස්තු 

10. ඉහතින් සඳහන් ශනොවන ශවනත් සංවර්ධනයන් සඳහා  

(i) අනුමත සැලැස්මට අමතරව සිදු කරන ශවනස් කිරීම් 

හා එකතු කිරීම් 

 

 

(වර්ග ප් රමාණය අනුව අයත් පන්තිය) 

ව.මී. 100 දක්වා        -    ව.මී. 1 කට රු. 20/- 

ව.මී. 101 – 300        -   ව.මී. 1 කට රු. 25/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි       -    ව.මී. 1 කට රු. 30/- 

 

(ii) අනුමත සැලසුම් තුල ශගබිම් ප් රමාණය ශවනස් 

ශනොවී කරනු ලබන අභ් යන්තර ශවනස්කම් 

මුළු කපරසැරි  ාස්තුකවන් 25% 

11. නිසි බලපත් රයක් ශනොමැතිව; 

ඉඩම් අනුශබදුම් කිරීම සඳහා  

එක් එක් බිම් ශකොටස සඳහා රු. 3,000/- ක ගාස්තුවක් 

12. i නිසි සංවර්ධන බලපත් රයකින් ශතොරව ශගොඩනැගිලි 

ඉදිකිරීම / ශකොටස් එකතු කිරීම / නැවත ඉදිකිරීම 

කන්වාසික වර්  මීටර්      

1 ක් සඳහා  ාස්තු 

වාණිජ හා කවනත් ව.මී.       1 ක් 

සඳහා  ාස්තු 

 අත්තිවාරම් වැඩ පමණක් (කයිරු මට්ටම) සම්පූර්ණ 
කර ඇති විට 

 

රු. 400/- 

 

රු. 500/- 

 බිත්ති ඉදිකිරීම වහල මට්ටම දක්වා (වහල රහිතව) 
ඉදිශකොට ඇති විට  ශහෝ කණු මත වහල 

රු. 300/- රු. 1,000/- 

 බිත්ති , වහල සහිතව  රු. 400/- රු. 1,500/- 

 සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම්  රු. 500/- රු. 2,000/- 

i. මායිම් තාප්ප / රැඳවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම රු. 400/- රු. 500/- 

ii. විකා න/ සන්නිශේදන කුළුණු සඳහා උස සෑම මීටර් 5 කට රු. 10,000/- බැගින් 

iii. අනුකූලතා සහතිකය ශනොමැතිව පදිංචිවීම / භාවිතා 

කිරීම ශහෝ ප් රශයෝජනයට ගැනීම. 
 

එක් දිනකට    ව.මී. 1 කට    -  ශන්වාසික            1.00 

                                            ශන්වාසික ශනොවන 2.00 

13.  ශමෝටර් රථ නවතා තැබීශම් ස්ථාන (නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරි නිශයෝග යටශත් සංවර්ධන ස්ථානය තුල නියම 
කර ඇති නමුත් සපයා නැති එක් ශමෝටර් රථයක් නවතා 
තබන ස්ථාන සඳහා ශසේවා ගාස්තු) 
 

i.  ශකොළඹ මහ නගර සභාව 

 

 

 

 

 

සැහැල්ලු වාහන හා කාර්              රු. 500,000 

ශලොරි                                         රු. 1,000,000 

කන්ශට්නර් ඇතුළු වි ාල වාහන  ර. 2,500,000 

ii.  ශවනත් මහ නගර සභා සියළුම වාහන සඳහා     රු. 500,000 

iii.  නගර සභා / ප් රාශේශීය සභා සියළුම වාහන සඳහා     රු. 250,000 

අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කිරීම 

1. ඉඩම් අනුශබදුම් කිරීම 

 

එක් කැබැල්ලකට රු. 1000/- 
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සිංවර්ධන කාර්යකේ ස්වභාවය අයකළ යුතු  ාස්තු 

2. ශගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

වර්ග ප් රමාණය 

අනුව අයත් 

පන්තිය 

 ාස්තුව 

 

ව.මී. 100 දක්වා 

කන්වාසික වාණිජ 

ව.මී, 1 කට  රු.  5/- රු. 10/- 

ව.මී. 101 – 300 ව.මී, 1 කට  රු. 10/- රු. 15/- 

ව.මී. 301 ට වැඩි ව.මී, 1 කට  රු. 15/- රු. 20/- 
 

3. එකතු කිරීම් හා ශවනස් කිරීම් රු. 1,000/- සහ අමතර ශගබිම් සඳහා ඉහත ii  හි සඳහන් 

පරිදි. 

4. දුරකථන සන්නිශේදන කුළුණු මීටර් 5 – 20 අතර රු. 10,000/- හා වැඩිවන මීටර් 1 ක් සඳහා   

රු. 100/- බැගින් 

5. මායිම් තාප්ප හා රැඳවුම් බැමි  දික් මීටර් 1 කට රු. 100/- බැගින්  

භාවිතය කවනස් කිරීම සඳහා කසේවා  ාස්තු අය කිරීම  

1. අඩු ඝනත්ව කලාපශේ භාවිතයන් ශවනත් භාවිතයන් 

සඳහා ශයොදාගන්ශන් නම් ව.මී. 1 කට රු. 750/- 

බැගින්  

2. අනිකුත් කලාපයන්හි අනුමත භාවිතයන් ශවනත් 

භාවිතයන් සඳහා ශයොදාගන්ශන් නම් ව.මී. 1 කට රු. 

500/- බැගින්  

 

 

 පසු විපරම් සහතිකයක් ලබාගැනීම සඳහා ගාස්තුව 

රු. 5,000/- 

 පසු විපරම් සහතිකය ලබා ශනොගැනීම මත අය කරනු 

ලබන ශසේවා ගාස්තුව                රු. 10,000/- 

 

 

සැ.යු. : ඉහත ගාස්තුවලට අමතරව ස්ථානීය පරීක්ෂාව සඳහා ප් රවාහන ගාස්තු  ව ශයන්  කි.මී. 1 ක දුරක්  සඳහා රු. 

50/-  ක් හා අතිශර්ක ගාස්තුවක් අය කරනු  ලැශේ. නමුත් ශවළඳපශල්  සිදුවන ඉන්ධන මිශළහි  ශවනසක්ම් 

මත ගාස්තු ශවනස ්කිරීශම් බලය අධිකාරිය සතු ශේ.  

 

 

 

 

6 වන උපකල්ඛනය 

 

(අ)   කාමරවල අභ් යන්තර ශුද්ධ මානයන් 

කාමරය අවම අවම දි  අවම පළල 
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1 

විශාලත්වය 

(වර්  

මීටර්වලින්) 

2 

(මීටර්වලින්) 

 

 

3 

(මීටර්වලින්) 

 

 

4 

(i)  පදිංචිය සඳහා වූ ශගොඩනැගිල්ලක කාමරය 

 

8.0 - 2.5 

(ii) මුළුතැන්ශගය 5.0 

 

- 1.8 

 

 

(ආ)   නාන කාමර සහ වැසිකිළි අතර ශුද්ධ මානයන් 

කාමරය 

 

1 

අවම 

විශාලත්වය 

(වර්  මීටර්) 

2 

අවම දි  

(මීටර්වලින්) 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින්) 

4 

නාන කාමරය 1.5 - 1 

වැසිකිළිය 1.7 - 1 

නාන කාමරය සහ වැසිකිළිය ඒකාබේධව 2.0 1.7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ඇ) සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පිළිෙඳ ප් රමිතීන් 

භාවිතය  ැහැණු පිරිමි 

 වැසිකිළි මුහුණ කසෝදන 

කේසම් 

වැසිකිළි මත් රා ෙඳුන් මුහුණ කසෝදන 

කේසම් 

 

1  ආපන ාලා, ශහෝටල්, 

සංචාරක කටයුතු සඳහා 

අදාළ සංවර්ධනයන් 

ව.මි. 300 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ව.මී. 400 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ව.මි. 500 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට  
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2  සිනමා ආසන 40 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ආසන 50 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ආසන 120 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ආසන 40 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ආසන 60 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

 

3  සාප්පු/ ශදපාර්තශම්න්තු 

ගබඩා/ සුපර් මාර්කට් හා      

ඒ ආ  ්රිත  

ව.මි. 800 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ව.මි. 1200 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ව.මි. 1300 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ව.මි. 1400 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ව.මි. 1250 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

 

4  කාර්යාල ව.මි. 500 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

 

ව.මි. 750 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ව.මි. 850 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ව.මි. 650 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

ව.මි. 800 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

5  පාසල්/ පුේගලික අධ් යාපන 

ආයතන/ උපකාරක පංති/ 

ජාත් යන්තර පාසල් 

සිසුන් 50 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

සිසුන් 50 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

සිසුන් 50 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

සිසුන් 50 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

සිසුන් 50 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

 

6  ශපොදු ස්ථාන, ශපොදු 

මහජනතාව රැස්වන ස්ථාන, 

උේ යාන හා ඒ ආ  ්රිත 

පුේගලයින් 

100 කට 1 

ක් ශහෝ 

ශකොටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 

ක් ශහෝ 

ශකොටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 

ක් ශහෝ 

ශකොටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 

ක් ශහෝ 

ශකොටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 

ක් ශහෝ 

ශකොටසකට 

 

7  ශවනත් ව.මි. 200 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් 

ශහෝ 

ශකොටසකට 

 

 

*  ඉහත ශගබිම් ප් රමාණය ශපොදු පහසුකම් හැර අදාළ භාවිතයන්ට ශයොදා ගන්නා ශගබිම් ප් රමාණය දැක්ශේ. 

 

 

7  වන උපකල්ඛනය 

(22  නිකයෝ යට අනුකූලව) 

 

ස්වභාවික ආකලෝකය සහ වාතාශ් රය සඳහා නිර්ොධිත කවුළුවලින්  

ඉඩහල යුතු ප් රමාණයන් 

 

වර් ය 1 වන තීරුකේ සඳහන් එක් එක් කවුළු විවෘත කළ හැකි 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

 

 

 

 

 

 

I වන තීරය 

විෂය යටකත් වන මුළු වර්  

ප් රමාණකේ කකොටසක් කලස 

(ස්වභාවික ආකලෝකය හා 

වාතශ් රය සඳහා) නිර්ොධිත 

කවුළු මගින් ඉඩහල යුතු 

ප් රමාණය 

II වන තීරය 

ඉඩකකඩහි ප් රතිශතය 

 

 

 

 

III වන තීරය 

 

(1) නාන කාමර සහ වැසිකිළි 1/10 100 

(2) වාහන නවතා තබන ගරාජය 1/10 50 

(3) කර්මාන්ත ාලා සහ ගුදම් 1/10 50 

(4) ශවනත් සියළු කාමර 1/7 50 
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8  වන උපකල්ඛනය 

(38 (II)  නිකයෝ වලට අනුකූලව) 

තරප්පු 

 

වර් ය 

 

 

 

1 

තරප්පුකේ 

පළල 

(කසන්ටි 

මීටර්) 

2 

අවම උස 

(මීටර්) 

 

 

3 

පඩියක 

උස 

(කසන්ටි 

මීටර්) 

4 

පඩියක 

පළල 

(කසන්ටි 

මීටර්) 

5 

(අ)  1.  එක් උඩුමහලක් සඳහා පමණක් 

භාවිතා කරන අභ් යන්තර තරප්පුවක්  

        2.  ඒකක 2  ක් සහිත 

75 

 

 

2.0 19.0 22.5 

100 2 19 22.5 

(ආ) මහජනයා රැස්වන ශපොදු ශගොඩනැගිල්ලක 

පිහිටි තරප්පු  හා ශවනත් සියළු වර්ග 

100 2.1 17.5 22.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  වන උපකල්ඛණය 

(23 “එ” (ii)  වන නිකයෝ යට අනුකූලව) 
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රථවාහන නවතා තෙන කකොටු අතර කුළුමිංවල පළල 

 

රථවාහන නවතා තෙන කකෝණය 

 

 

 

 

1   

එක් දිසාවකට 

පමණක් එක් 

පැත්තක පමණක් 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 

2    

කදපකසහිම 

නැවැත්වීම 

(මීටර්වලින්) 

 

 

3 

කදදිශාවටම 

ධාවනය 

(මීටර්වලින්) 

 

 

4     

සමාන්තරව 3.6 3.6 6.0 

අං ක 30 ට 3.6 4.2 6.0 

අං ක 45 ට 4.2 4.8 6.0 

අං ක 60 ට 4.8 4.8 6.0 

අං ක 90 ට 6.0 6.0 6.0 

 

                සටහන :   ඉහත 1, 2, 3 සහ 4 තීරුවල දැක්ශවන විස්තර බහලුම් / ශලොරි සඳහා අදාළ ශනොශේ.   බහලුම් / 

ශලොරි සඳහා අව ් ය ඉහත ඉඩකඩ අධිකාරිය විසින් කර්මාන්තශේ ස්වභාවය සලකා නියම 

කරනු ලැබිය හැක. 

 

* යම් සිංවර්ධනයක මුළු රථ වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ අවශ් යතාවය 100 කට වැඩිනම්         80% දක්වා වාහන නැවතුම් 

ඉඩකඩ ප් රමාණයක් පිරිවිතරයන්ට අනුව සැලසිය යුතුය.   ඉතිරි ප් රමාණය එකක් පිටුපස එකක් (Tandem) කලස 

නැවැත්වීකම් පහසුකම ලො ත හැකි අතර, ඒ සඳහා වාහන හසුරුවන්නන්කේ (Valet) කසේවය ලො ැනීම අනිවාර්ය 

කේ. 
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කමෝටර්රථ වාහන නවතා තෙන  ාල් කකොටසක මානයන් 

 

වාහන වර් ය පළල (මීටර්) දි  (මීටර්) 

(i) සාමාන් ය ශමෝටර්රථ 2.4 4.8 

(ii) වාණිජ වාහන (බස් / ශලොරි) ඇක්සල් ශදක 3.6 10.0 

(iii) වාණිජ වාහන  ඇක්සල් ශදකකට වැඩි 3.6 18.0 

 

 

 

10 වන උපකල්ඛනය 

රථවාහන නැවතුම් පිළිෙඳ අවශ ්යතාවය 

 

 

භාවිතය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප් රමිතීන් 

කමෝටර් රථ ෙස්රථ කලොරි  ෙහුවිධ 

(කන්කට්නර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

ශන්වාසික 

මහල් නිවාස, පදිංචි ඒකක සහ 

තට්ටු නිවාස 

ඒකකයක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් හා 

ඒකකයක ශගබිම් 

ප් රමාණය ව.මී. 

300 ට වැඩි 

වන්ශන් නම්, 

අමතර රථවාහන 

නැවතුම් ඉඩකඩක්,   

සෑම වාහන 

නැවතුම් ස්ථාන  

10 ට අමුත්තන් 

සඳහා එක් 

රථවාහන නැවතුම් 

ස්ථානයක් 

    

වාණිජ 

සිල්ලර ශවළඳසැල් / ේ ශරොසරි 

හා සමාන භාවිතයන් 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

සාප්පු සංකීර්ණ, සුපිරි ව.මී. 50 ක් සඳහා  ව.මී. 500 ක්   
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ශවළඳසැල් එක් ඉඩකඩක් සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

බැංකු සහ පාරිශභෝගික ශසේවා ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

- -   

ශගොඩනැගිලි ේ රේ ය ශවළඳසැල් ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 50 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

  

කාර්යාල භාවිතය ව.මී. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

 -   

නගරබද ශහෝටල් සංවර්ධනය 

(City  Hotel) 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

බස්නැවතුම් 

01 

ශසේවා 

ප් රශේ යට 

ආසන්නව 

ශලොරි රථ 

නැවතුම් 01 

  

තරු පන්ති ශහෝටල් සංවර්ධනය කාමර 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් සහ 

කට්ටල් 2 කට 1 ක් 

කාමර 50 ක් 

දක්වා එක් 

බස්නැවතුමක් 

හා ඊට වැඩි 

වන්ශන් නම් 

බස් නැවතුම් 

02 ක්  

ශසේවා 

ප් රශේ යට 

ආසන්නව 

ශලොරි රථ 

නැවතුම් 02 

  

a. උත්සව ාලා ආසන 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

b. සම්මන්ත් රණ ාලා ආසන 05 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

c. කාර්ය මණ්ඩල සඳහා 
නිවාස 

i. විධායක කාර්ය 
මණ්ඩලය 

 

ii. අශනකුත් 

 

 

කාමර 02 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

 

 

 

    ඇඳන් 04 

කට එක් 

ඉඩකඩක් 
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භාවිතය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප් රමිතීන් 

කමෝටර් රථ ෙස්රථ කලොරි  ෙහුවිධ 

(කන්කට්නර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

ආගන්තුක නිවාස හා 

ලැගුම්හල්, බුටික් ශහොශට්ල් 

කාමර 5 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ශන්වාසිකාගාර ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ආපන ාලා / ශභෝජනාගාර ව.මී. 10 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් 

(ශසේවා ප් රශේ ය 

හැර) 

   ව.මී. 20 ක් 

සඳහා 

එකක් 

සිනමාහල්, රඟහල්, 

 ් රවණාගාර සහ සමාන 

භාවිතයන් 

ආසන 10 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් ශහෝ 

ව.මී. 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් යන 

මින් වැඩි එක 

සඳහා ශවන් කළ 

යුතුය. 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

   

ෆැක්ටරි සහ කර්මාන්ත ාලා  ව.මී. 300 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එකක් 

 

ව.මී.300 

ක් සඳහා 

එකක් 

 

ගබඩා භාවිතය / ගුදම් ව.මී. 500 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එකක් 

ව.මී. 300 

ක් සඳහා 

එකක් 

ශවනත් වාණිජ ශගොඩනැගිලි ව.මී. 100 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

 

  

ශසෞඛ් යය 

සාත්තු නිවාස සහ ශපෞේගලික 

ශරෝහල් 

ඇඳන් 02 කට 01 

බැගින් ශහෝ ව.මී. 

20 කට එක් ඉඩක් 

යන ශදකින් වැඩි 

එක. 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 
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වවේ ය රසායනාගාර සහ 

බාහිර ශරෝගී අං  

ව.මී. 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

  

වවේ ය  උපශේ න ශසේවා 

කාමර (අවම කාමරයක 

ප් රමාණය ව.මී. 08) 

එක් උපශේ න 

ශසේවා කාමරයක් 

සඳහා ඉඩකඩ 06 

ක් ශහෝ ව.මී. 10 

කට ඉඩකඩ 02 

බැගින් යන ශදකින් 

වැඩි එක. 

 

 ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

  

අධ් යාපන 

වි ්ව විේ යාල ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 
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භාවිතය 

රථවාහන නැවතුම් ඉඩකඩ 

ප් රමිතීන් 

කමෝටර් රථ ෙස්රථ කලොරි  ෙහුවිධ 

(කන්කට්නර්) 

යතුරුපැදි/ 

පාපැදි 

ශපෞේගලික පාසල්, 

ජාත් යන්තර පාසල්, ශපර 

පාසල් 

ළමුන් 20 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක් ශහෝ 

ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩක් යන 

ශදකින් වැඩි එක 

    

ශපෞේගලික උපකාරක පන්ති 

සහ ශවනත් අධ් යාපනික 

ආයතන 

ව.මී. 200 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

විශේක හා විශනෝද කටයුතු  

විශේක හා විශනෝද කටයුතු  ව.මී. 50 ක් සඳහා 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

ශවනත් භාවිතයන් 

 අධිකාරිය විසින් 

තීරණය කරනු 

ලබන ශවනත් 

ඕනෑම භාවිතයක් 

සඳහා ව.මී. 100 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක්. 

අධිකාරිය විසින් 

තීරණය කරනු 

ලබන ශවනත් 

ඕනෑම 

භාවිතයක 

ස්වභාවය අනුව 

ව.මී. 500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

 

අධිකාරිය 

විසින් 

තීරණය 

කරනු ලබන 

ශවනත් 

ඕනෑම 

භාවිතයක 

ස්වභාවය 

අනුව ව.මී. 

500 ක් 

සඳහා එක් 

ඉඩකඩක් 

 

  

 

සටහන; 

 ඉහත  භාවිතයන්ක න් දක්වා ඇත්කත් අවම රථවාහන නැවතුම් අවශ් යතාවයන් වන අතර, මීට අමතරව වැඩිමනත් 

රථවාහන නැවතුම් ස්ථාන සිංවර්ධනකරු ලොකදන්කන් නම්,  ඒ සඳහා ප් රමුඛතාවය ලොදිය යුතුය. 
 

 නා රික සිංවර්ධන අධිකාරිකේ / පළාත් පාලන ආයතනකේ අනුමැතිය මත කවන් කරන ලද වාහන නැවතුම් ස්ථාන 

කවනත් ආයතන කවත කුලී පදනම මත ලොදිය හැක.  නමුත් රථවාහන නැවතුම් පහසුකම් කවනත් භාවිතයක් සඳහා 

භාවිත කළ කනොහැක. 
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11 වන උපකල්ඛනය 
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ඇමුණුම - 3 

 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තා 

සුදුසුකම් තැනැත්තන් සහතික කර ඉදිරිපත් කරනු ලබන සැලසුම් එහි නිරවේ යතාවය, සම්මත ප් රමිතීන්ට අදාළ  බවට 

සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශේ සැලසුම් හා ශගොඩනැගිලි  නිශයෝගවලට  අනුකූල බවට සහතික කර එහි වගකීම 

ගතයුතුය.  සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාශේ ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ සංවිධාන වාර්ෂිකව සාමාජික නාමශල්ඛනයක්  

පවත්වාශගන යායුතු අතර, එහි පිටපතක් වාර්ෂිකව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ශවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

 I  වන තීරය 

සිංවර්ධන 

කටයුත්කත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩකම් කහෝ 

ක ොඩනැගිල්කලහි 

ප් රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුකේ 

අනුමැතිය අවශ් ය වන විකශේෂ 

කාර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා සඳහා 

අවශ් ය සුදුසුකම්/පදවිය 

1  ඉඩම තුල සංවර්ධන 

කටයුත්ත සඳහා 

ශගොඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත් 

ශනොවන්ශන් නම් 

ශහක්ටයාර්        

0.5 ඉක්මවීම 

පරි  ්ර ප් රදර් න සැලැස්ම නගර නිර්මාණ 

ශිල්පීන්ශේ ආයතනශේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකශයකු 

සැලසුම් නිශයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්පීන්ශේ ආයතනශේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකශයකු 

උප ශබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත් මිනින්ශදෝරු සහ 

තලමිතිකරු 

2  ඉඩම තුල සංවර්ධන 

කටයුත්ත සඳහා 

ශගොඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත් 

ශනොවන්ශන් නම් 

ශහක්ටයාර්        

0.5 ට අඩු 

පරි  ්ර ප් රදර් න සැලැස්ම හා 

උප අනුශබදුම් සැලැස්ම සකස් 

කිරීම 

බලයලත් මිනින්ශදෝරු සහ 

තලමිතිකරු 

සැලසුම් නිශයෝගවලට 

අනුකූල බව 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්පීන්ශේ ආයතනශේ 

සංස්ථාගත සාමාජිකශයකු  

(නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින් අව ් ය 

අවස්ථාවලදී අයදුම්කරු 

දැනුවත් කරනු ලබයි) 

3  සංවර්ධන කටයුත්ත 

සඳහා ඉංජිශන්රු 

වැඩ ඇතුළත් 

වන්ශන් නම් 

(මාර්ග, ශබෝක්කු, 

කාණු ඉදිකිරීම්) 

 බලපත් රශේ නි ්චිතව දක්වා 

ඇති කරුණුවලට එකඟව 

ඉංජිශන්රු වැඩ සිදුකර ඇති 

බවට ප් රකා  කරන සහතික 

පත් රයක් 

වරලත් සිවිල් ඉංජිශන්රු 

4  සංවර්ධන කටයුත්ත 

සඳහා ඉඩමක් 

ශහක්ටයාර් 0.5 

ඉක්මවීම 

මිනින්ශදෝරු සැලැස්ම නගර 

සැලසුම් අව ් යතාවලට 

නගර නිර්මාණ 

ශිල්පීන්ශේ ආයතනශේ 
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අනුශබදීමක් ශහෝ 

ඒකාබේධ කිරීමක් 

ඇතුළත් වන්ශන් 

නම් 

අනුකූල බවට ප් රකා  කරනු 

ලබන සහතික පත් රයක් 

සංස්ථාගත සාමාජිකශයකු  
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 I  වන තීරය 

සිංවර්ධන 

කටයුත්කත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩකම් කහෝ 

ක ොඩනැගිල්කලහි 

ප් රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුකේ 

අනුමැතිය අවශ් ය වන විකශේෂ 

කාර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා 

සඳහා අවශ් ය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

5  සංවර්ධන 

කටයුත්ත 

ශගොඩනැගිල්ලක් 

සඳහා වනවිට 

වර්ග මීටර් 600 

ඉක්මවීම හා 

ශගොඩනැගිලි උස 

මීටර් 15 ඉක්මවීම 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත සැලැස්මට 

අනුකූලව සිදුකර ඇති බවට සහ 

ඔහුශේ අධීක්ෂණය යටශත් 

අවසරය ලබාදී ඇති බවට 

ප් රකා  කරන සහතික පත් රයක්) 

 

වරලත් වාස්තු 

විේ යාඥයකු ශහෝ 

වාස්තු විේ යාඥ 

මණ්ඩලශේ ලියාපදිංචි 

යම් වාස්තු විේ යාඥයකු 

වර්ග මීටර් 600 

දක්වා ශගොඩනැගිලි 

උස මීටර් 15 දක්වා 

ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත සැලැස්මට 

අනුකූලව සිදුකර ඇති බවට සහ 

ඔහුශේ අධීක්ෂණය යටශත් 

අවසරය ලබාදී ඇති බවට 

ප් රකා  කරන සහතික පත් රයක්) 
 

 

වරලත් වාස්තු 

විේ යාඥයකු ශහෝ 

වාස්තු විේ යාඥයින් 

ලියාපදිංචි  කිරීශම් 

මණ්ඩලශේ ලියාපදිංචි 

වාස්තු විේ යා ආවසරික 

සහතිකලාභී 

  වර්ග මීටර් 400 

දක්වා හා 

ශගොඩනැගිලි උස 

මීටර් 12 දක්වා 

1. ගෘහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැස්මට අනුකූලව සිදුකර 

ඇති බවට සහ ඔහුශේ 

අධීක්ෂණය යටශත් අවසරය 

ලබාදී ඇති බවට ප් රකා  

කරන සහතික පත් රයක්) 
 

 
 

 

රජශේ ශහෝ පුේගලික 

ආයතනයක වර්ෂ 

හතරක(4) පළපුරුේදක් 

ඇති ගෘහ නිර්මාණ 

සැලසුම් ශිල්පිශයකු 

ශහෝ ජාතික වෘත්තීය 

නිපුණතා  5  මට්ටශම් 

සැලසුම් තාක්ෂණ 

ශිල්පී (ශගොඩනැගිලි) 

   2. නිර්මාණ ගණනය කිරීම් සමඟ 

ේ යුහ නිර්මාණ සැලැස්ම 

(අත්තිවාරම සහ ශගොඩනැගිලි 

අනුමත සැලැස්මට අනුකූල 

බවට සහ ශගොඩනැගිල්ල 

ේ යුහාත්මක ශලස ආරක්ෂිත 

බවට ප් රකා  කරන සහතික 

පත් රයක්) 

 

 ් රී ලංකා ඉංජිශන්රු 

ආයතනශේ වරලත් 

සිවිල් ඉංජිශන්රු ශහෝ 

වරලත් ේ යුහාත්මක 

ඉංජිශන්රු 
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 I  වන තීරය 

සිංවර්ධන 

කටයුත්කත් 

ස්වභාවය 

II වන තීරය 

ඉඩකම් කහෝ 

ක ොඩනැගිල්කලහි 

ප් රමාණය (අදාළ 

අවස්ථාවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුකේ 

අනුමැතිය අවශ් ය වන විකශේෂ 

කාර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තා 

සඳහා අවශ් ය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

   3. ශසේවා සැලසුම් (විදුලිබලය 

සැපයීම, ජල සැපයුම, 

මළාපවහන, කාණු සහ වැසි 

ජලය පාලනය කිරීම, ගිනි 

ආරක්ෂණය හා සම්බන්ධ 

සැලසුම් ඇතුළත් ශේ.) ඉල්ලුම් 

කරන අවස්ථාශේ අධිකාරිය 

විසින් නියම කරනු 

ලැබුවශහොත් පමණක් කරුණු 

සැපයිය යුතුය. 

 

සපයන ලද ශසේවාවට  

අදාළ පහත දක්වනු 

ලබන 

තැනැත්තන්ශගන් 

අදාළ වන  ් රී ලංකා 

ඉංජිශන්රු ආයතනශේ 

ඉංජිශන්රුවරයා ; 

 වරලත් විදුලි 

ඉංජිශන්රු, වරලත් 

සිවිල් ඉංජිශන්රු, 

වරලත් 

ේ යුහාත්මක 

ඉංජිශන්රු, වරලත් 

ශගොඩනැගිලි ශසේවා 

ඉංජිශන්රු, වරලත් 

යාන්ත් රික 

ඉංජිශන්රු 

 

   4. වායු සමීකරණ ශහෝ 

යාන්ත් රික වාතා  ්රය පිළිබඳ 

විස්තරාත්මක සැලැස්ම 

(සවිකිරීම, දීර්ඝ කිරීම ශහෝ 

ශවනස ්කිරීම සඳහා) 

 

 ් රී ලංකා ඉංජිශන්රු 

ආයතනශේ වරලත් 

යාන්ත් රික ඉංජිශන්රු, 

වරලත් විදුලි ඉංජිශන්රු 
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ඇමුණුම් අිංක 04 

 

රථවාහන නතර කිරීම හා රථවාහන පාලනය 

 

 

1. (අ) අධිකාරිශේ සැලසුම් කමිටුව මගින් නියම කරන ලද වාහන නතර කිරීශම් හා වාහන ගමනාගමන පාලන වැඩපිළිශවල 

සම්බන්ධ ශරගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.   

 

  

2. (i) සංවර්ධන කාර්යයක් කරශගන යාම සඳහා අවසරපත් රයක් ලබාගැනීශම් පරමාර්ථශයන් අයදුම්පත් රය සමඟ ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන සෑම සැලැස්මක් මගින්ම ශගොඩනැගිලි තැනුම්ශපොල තුළම ශහෝ අධිකාරියට පිළිගත හැකි ස්ථානයක 

අව ් ය වාහන නතර කිරීශම් ඉඩකඩ සංඛ් යාව ශමම  10 වන උපශල්ඛණශේ  නිශයෝගයට අනුකූලව විය යුතුය. 

 

 (ii) ඉහත  (i) හි සඳහන් පරිදි වාහන නතර කිරීශම් ඉඩකඩ සැපයීම ප් රාශයෝගික ශනොවන අවස්ථාවලදී සැලසුම් කමිටුව 

තීරණය කරන පරිදි ශමහි 5 වන උපශල්ඛණශේ සඳහන් ආකාරශයන් ශසේවා ගාස්තු අය කළයුතුය. 

 

 (iii) වාහන නතර කිරීශම් සමස්ථ සංඛ් යාව 10 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධන කාර්යයකදීම ඉහත සඳහන් අව ් යතාශවන් ½  

කට සමානව යතුරුපැදි හා පාපැදි නතර කිරීශම් ඉඩකඩද සැපයිය යුතුය. 

 

 (iv) එක් එක් වර්ගය සඳහා වන වාහන නතර කිරීශම් කුටිවල අවම සැලසුම් මානයන් ශමශසේය. 

 

වාහන වර් ය මඩුකේ පළල 

(මීටර්) 

කකෝණිකව නතර 

කිරීම කහෝ 

සමාන්තරව නතර 

කිරීම 

මඩුකේ දි  

(මීටර්) 

කකෝණිකව 

නතර කිරීම 

මඩුකේ දි  (මීටර්) 

සමාන්තරව නතර 

කිරීම 

සම්මත ශමෝටර් කාර් සමානකයන් 2.4 4.8 5.5 

ේවී ශහෝ ත් රී ශරෝද රථ 2.1 2.4 2.5 

පාපැදි 0.6 2.25 2.25 

වාණිජ (ේවී අකර) 3.6 10.0 12.0 

වාණිජ (බහු අකර) 3.6 18.0 20.0 

 

 (v) පරතර ඉඩකඩවල අවම පළල පහත සඳහන් අව ් යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 
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වාහන කකෝණිකව නතර 

කිරීකම් අිංශකය 

තනි දිසා වාහන 

 මනා මනය තනි 

පැති නැවතුම් සීමාව 

(මීටර්) 

තනි දිසා වාහන 

 මනා මනය 

කදපැති නැවතුම් 

සීමාව (මීටර්) 

කදපැති වාහන 

 මනා මනය 

(මීටර්) 

අං ක 00 සමාන්තර 3.6 3.6 6.0 

අං ක 30 ශකෝණික 3.6 4.2 6.0 

අං ක 45 ශකෝණික 4.2 4.8 6.2 

අං ක 60 ශකෝණික 4.8 4.8 6.6 

අං ක 90 ශකෝණික 6.0 6.4 7.2 

 

 (vi) ගෘහස්ථ වාහන නතර කිරීශම් ශපශදසකට ඇති ප් රශේ ශේ පළල ඇතුළුවීශම් හා පිටවීශම් මාර්ග ශවන ශවනම සපයා 

ඇත්නම්, සියළු පියමං සහ ශවනත් අවහිරතා අතහැර මීටර් 3 කට ශනොඅඩු විය යුතුය.  එශහත් ඇතුල්වීශම් හා පිටවීශම් 

මාර්ග එකටම සපයනු ලැබ මධ් ය බාධාවකින් ශතොරනම්, එම පළල මීටර් 5.5 කට අඩු ශනොවිය යුතුය.  ේ යාපාරික 

වාහන නතර කිරීශම් ප් රශේ ශේ පළල පිළිශවලින් මීටර් 4.5 හා 6.0 විය යුතුය. 

 

 (vii) වාහන නතර කිරීශම් ප් රශේ  තුනකට වැඩි සංඛ් යාවක් සැපයිය යුතු ශගොඩනැගිලිවල සියළුම වර්ගශේ වාහන ආපසු 

හැරවීමට හැකි පහසුකම් පරි ් රය තුළ සපයා තිබිය යුතුය.  වීදියකින් තැනුම්පළට ශහෝ තැනුම්පළින් වීදියකට පසුපසට 

පැදවීමට ඉඩශදනු ශනොලැශේ.   

 

 

 (viii) මීටර් 10 කට අඩු මාර්ග මුහුණතක් ඇති මීටර් 40 කට අඩු ගැඹුරක් සහිත ශගොඩනැගිලි ස්ථානයන්හි වාහන නතර 

කිරීශම් ප් රශේ යට ඇති ධාවන මාර්ගශේ පළල පහත සඳහන් කරුණුවලට යටත්ව මීටර් 3 කට අඩු කළ හැකිය. 

 

 (අ) එබඳු ධාවන මාර්ගය දිශේ අධිකාරියට පිළිගත හැකි ශලස හා අව ් ය ප් රමාණයට වාහන මාරුවීමට ඉඩකඩ 

සැපයීම. 

 

 (ආ) එබඳු සංවර්ධනයක වාහන නතර කිරීශම් ඉඩකඩ අව ් යතාවය 10 කට ශනොඉක්මවිය යුතුය. 

 

 (ix) යම් වාහන නතර කිරීශම් ප් රශේ යකට ඇති ඇතුල්වීශම් ශහෝ පිටවීශම් විවරස්ථානයක් හරහා යම් පැති පියමගක් 

විහිශදන්ශන් නම්, ආබාධිත තැනැත්තන් පිළිබඳව විශ ේෂ සැලකිල්ලක් දක්වමින් පදිකයන්ට ගමන් කිරීම සඳහා ඉවුරු 

කැටිවලට ශහෝ පැති පියමශගහි යම් ශකොටසකට සංවර්ධකයන්ශේ වියදමින් යම් ශවනස් කිරීම් අධිකාරිය විසින් 
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නි ්චිත ශකොට දැක්විය යුතුය.  ශමම මගී මාරු සමාන එවැනි විවරස්ථාන හරහාද පවත්වාශගන යන ශලසටද අධිකාරිය 

විසින් විශ ේෂශයන් නියම කළ හැකිය. 

 

 (x) වීදියකට ඇතුල්වීශම්දී, ඉන් පිටවීශම්දී පහත සඳහන් වගුශවහි නි ්චිතව සඳහන් ප් රමාණය ඇතුළත හා පිටත හැරවුම් 

අර්ධ විෂ්කම්භය සැපයිය යුතුය. 

 

 මගී ප් රවාහන 

කාරකය 

ද්වී අකර 

වාණිජ වාහන 

ෙහු අකර 

වාණිජ වාහන 

ඇතුළත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය (මීටර්) 7.3 12.8 13.8 

පිටත හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය (මීටර්) 4.7 8.7 6.9 

 

 

 (xi) ඉහත සඳහන් පරිදි අවම හැරවුම් අර්ධ විෂ්කම්භය සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා සැපයිය ශනොහැකි බව සතුටුදායක 

අන්දමින් අධිකාරිය ශවත ඔප්පු කළ හැකි අවස්ථාවක පළල මීටර් 3 කට ශනොඅඩු පළලකින් යුත් අතිශර්ක සම්බන්ධතා 

පටුමගක් එබඳු ඇතුල්වීශම්  / සහ / ශහෝ පිටවීශම්  මාර්ගයට ආබේධ කර සැපයිය යුතුය.  එබඳු පටු මාර්ග සැලසුම් 

කළයුත්ශත් වීථියට ඇතිවන බලපෑම් අවම කරමින් නිදහස් වාහන ගමනාගමනය සහතික වන පරිදිශේ.  ශමය 

අධිකාරිශේ සැලසුම්කරණ කමිටුව විසින් අනුමත කළ යුතුය. 

 

 (xii) බෑවුම් මං සඳහා බෑවුම්වල උපරිම ඇලකරය 1:8 ට වඩා වැඩි ශනොවිය යුතුය.  බෑවුම් මං ඇති අවස්ථාවලදී ඉඩම් 

කට්ටිශේ මායිමත්  බෑවුමත් අතර මීටර් 6.0 කට ශනොඅඩු දිගකින් යුත් සමතලා ඉඩක් සැපයිය යුතුය. 

 

 (xiii) ඇතුළුවීම සහ පිටවීම ශවන ශවනම සපයා ඇත්නම්, පියමං සියල්ල සහ ශවනත් අවහිරතා අත්හැරි කළ බෑවුම් මංවල 

පළල මීටර් 3.0 කට ශනොඅඩු විය යුතුයි.  එශහත් ඇතුළුවීම සහ පිටවීම එකටම සපයනු ලබන්ශන් නම් ශමම 

උපශල්ඛණශේ (vi) හි සඳහන් අවස්ථාවලදී මිස මධ් යවර්ති විභජකයකින් ශතොර නම්, එය මීටර් 6 ක් විය යුතුය. 

 

 (xiv) මීටර් 2.1 ක අවම උසක් බෑවුම් මංවල හා බහු මහල් රථවාහන නැවතුම් ස්ථානවල තිබිය යුතුය. 

 

 (xv) මාර්ග බාධක ආරක්ෂක කුටි සහ වාහන නතර කිරීම පාලනය කිරීශම් උපක් රම හා ආශරෝහකයන් වැනිදෑ පාර අේදර 

සිට එබඳු බාධක දක්වා අවම ව ශයන් මීටර් 6 ක පරතර තුළ ශනොපිහිටිය යුතුය.  වාහන නතර කිරීශම් එක් එක් මඩු 25 

ක් ශහෝ ඒවායින් ශකොටසක් සඳහා සමස්ථ පරතර දුර මීටර් 6 කින් වැඩි කළයුතුය.  ශමය එකම පටුමගකට ශහෝ පටුමං 

බහු සංඛ් යාවකට සැපයිය හැකිය. 

 

 (xvi) වාහන බර මැනීශම් ප් රශේ ය වීථි අේදර සිට මීටර් 20 ක අවම පරතර දුරක් තුළ ශනොපිහිටිය යුතුය.  වාණිජ වාහන 

නතර කිරීශම් එක් එක් කුටි 15  ශහෝ එහි ශකොටසක් සඳහා සමස්ථ පරතර දුර මීටර් 15 කින් වැඩි කළයුතුය.  ශමය 

එකම පටුමගක ශහෝ පටුමං බහු සංඛ් යාවකට සැපයිය හැකිය. 
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 (xvii) වාහන නතර කිරීශම් ප් රශේ ය සඳහා වන බෑවුම් ශපොශළොව සම්බන්ධශයන් වූ විට 1:20 අනුපාතය ශනොඉක්මවිය 

යුතුය. 

 

 (xviii)වාණිජ් ය වාහන සඳහා වන නතර කිරීශම් ප් රශේ යකට ඇතුළුවීමට ශහෝ ඉන් පිටවීමට තම පිටවීශම් ශහෝ ඇතුළුවීශම් 

විවර සලසා ඇති විවර තනි මං වීථියකදී නම්, එහි පරතර පළල මීටර් 4.5 ක්ද,  ශදමං වීථියකදී නම්, මීටර් 6.5 ක්ද වන 

අවස්ථාවක එශසේ ඇතුළුවීම ශහෝ පිටවීම සඳහා ඉඩශදනු ශනොලැශේ. 

     

3. (i) මාර්ගයට මුහුණලා ඇති පළල මීටර් 12.0 ට අඩු ස්ථාන සඳහා සැපයිය යුත්ශත් එක් ඇතුළුවීශම් හා පිටවීශම් ස්ථානයක් 

පමණි. 

 

 (ii) පදිංචිය සඳහා වන සංවර්ධන කාර්යයක් සම්බන්ධශයන් වූ විට ස්ථානය තුළ ඇති වාහන නතර කිරීශම් අව ් යතාව 

නතර කිරීශම් මඩු 100  ඉක්මවන කල්හි හා ශන්වාසික ශනොවන සංවර්ධන කාර්යයක් සම්බන්ධශයන් එම අව ් යතාව 

නතර කිරීශම් මඩු 50 ක් වන කල්හි අවස්ථානුකූලව අව ් ය වන වාහන ගමනාගමනය ඒකාබේධවීශම් අමතර පටුමග 

ශහෝ වාහන රඳවා තබන ඉඩ සැපයිය යුත්ශත් වාහන ගමනාගමන සැලසුම්කරණ කමිටුව විසින් නිර්ශේ  කර ඇති පරිදි 

වාහනවල නිදහස් ධාවනයට ඇතිවන බලපෑම අවම වන පරිදිය. 

 

4. පදිංචිය පිණිස ශනොවන පාවිච්චියක් සම්බන්ධශයන් වූ විට නතර කිරීශම් මඩු 60 කට වැඩි සංඛ් යාවක්ද, පදිංචිය 

පිණිස  නැතශහොත් මි ් රිත සංවර්ධනය අනුපාතික සංශයෝජනයක් සම්බන්ධශයන් වූ විට කුටි 120 ක්ද සැපයීම අව ් ය වන 

අවස්ථාව අධිකාරිය විසින් වාහන ගමනාගමන බලපෑම් අධ් යයනශේ තීරණ අනුව ශයෝජිත සංවර්ධනය ශහේතුශකොට ශගන වැඩි 

වන ගමනාගමන කටයුතු නිසා එවැන්නක් අව ් ය බව සනාථ වී ඇත්නම්, එවැනි වාර්තාවක නිර්ශේ  කර ඇති නි ්චිත වාහන 

ගමනාගමන පාලන කටයුතුවල වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන පිරිවැය සංවර්ධකයා විසින් දරනු ලැබීමට අධිකාරිය කටයුතු 

සැලැස්විය යුතුය. 

 

5. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්වීශම් සහ රථවාහන ගමනාගමන පාලන නියමයන්ට ශවන්ව 

කටයුතු කරන බවට සැක කරන යම් ශගොඩනැගිල්ලකට ඇතුළුවී පරීක්ෂා කරන ශලස අධිකාරිය විසින් ශපොලිසිශයන් ඉල්ලා 

සිටිය හැකිය. 

 

6. අනුමත සංවර්ධනය සඳහා අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්වීශම් හැර ශවනත් යම් කටයුත්තකට ශයොදා ඇතැයි දැනගනු 

ලබන අවස්ථාවක අනුමත රථ නැවැත්වීශම් ඉඩකඩ ප් රමාණයන්ශගන් අඩුවී ඇති එක් එක් රථ නැවැත්වීශම් ඉඩකඩ සඳහා 

මාසයකට රු. 20,000/- ක ශසේවා ගාස්තුවක් අධිකාරියට අයකළ යුතුය.  එම ගාස්තු ඒ කාර්ය සඳහා ශයොදාශගන ඇති ඉඩ 

ප් රමාණය සංවර්ධන අවසර පත් රශේ අනුමත කර ඇති පරිදි වාහන නැවැත්වීශම් ඉඩකඩ බවට නැවත පත් ශකශරන ශතක් 

දිගටම අය කළයුතුය. 

 

7. “ප් රතිබිම්බිත වීදුරු”  ශහෝ ශවනත් පරාවර්තන ේ රේ යයක් ප් රසිේධ වීථියකට මුහුණලා සිටින ශසේ යම් ශගොඩනැගිල්ලක බිම් 

මහලට පළමු ශහෝ ශදවන මහල්වලට සවි ශනොකළ යුතුය. 
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8. අධිකාරිය විසින් වාහන සීමා කරන ලද ප් රශේ යක් ශලස ප් රකා යට පත් කරනු ලැබ ඇති වීථි ශහෝ ප් රශේ  ඇතුළත් වන 

යම් ප් රශේ යක ශහෝ වීථියක සංවර්ධනය පිණිස උපරිම වාහන නතර කිරීශම් ඉඩකඩ කවශර්දැයි නි ්චිත ව ශයන් ශවන් 

ශකොට දැන්වීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

9. (i) වීථිය ශහෝ ප් රශේ ය වාහන නතර කිරීශම් ප් රශේ යක් ශලස ප් රකා යට පත් කරනු ලැබීශමන් පසුව යම් පවත්නා 

සංවර්ධනයක් තුළ ඇති ප් රශයෝජනයට ගත් සෑම වාහන නතර කිරීශම් මඩුවක් සඳහා වන වාර්ෂික ශසේවා ගාස්තුව 

අධිකාරිය විසින් තීරණය ශකොට අය කරනු ලැශේ. 

 

 (ii) ශවනත් යම් නියමය කුමක් සඳහන්ව තිබුණද සැලසුම් කමිටුශේ ලිඛිත නිර්ශේ  මත අධිකාරිය විසින්, 

 

    (අ) පරි ් රය තුළ එවැනි  වැඩ සඳහා අව ් ය වාහන නතර කිරීශම් මඩු ශනොසපයන ශහෝ සපයන ලද එවැනි ඉඩකඩ 

තත් කාර්යය සඳහා ප් රශයෝජනයට ශනොශගන යම් ජාතික මහා මාර්ගයක ශහෝ එහි ශකොටසක වාහන 

අළුත්වැඩියාව ශහෝ ඔපවත් කිරීම කරශගන යන ශහෝ 

 

         (ආ) සැලසුම් කමිටුශේ මතය අනුව වාහන ගමනාගමනයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරන ශවනත් වෘත්තියක් ශහෝ 

ේ යාපාරයක් කරශගන යන යම් සංවර්ධන ශේපළ අයිතිකරුවන්ට එකී කටයුතු නිවැරදි කරන ශලස දැන්වීමක් 

කළ හැකිය. 
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Annexures  

Annexure 01  

Road Reserves 

Road Reserves in Ratnapura Municipal Council Domain 

 

 Road’s Name 

  
Type Building Limit 

(from Center of 

the Road to 

Both Sides) 

1. Colombo – Badulla Road  

i. Colombo – Ratnapura Road 

ii. Bandaranaike Mawatha 

iii. Ratnapura – Balangoda Road 

 

A 

A 

A 

 

50 

50 

50 

 

15 

15 

15 

2. Ratnapura – Panadura Road A 50 15 

3. Station Road B 40 12 

4. Senanayake Mawatha A 50 15 

5. Ratnapura – Karavita Road B 40 12 

6. Ratnapura – Wewelwatte Road B 40 12 

7. Ratnapura Palawela Road (Pothgul Vihara Mawatha) B 40 12 

8. Warehouse Road E 40 12 

9. Weralupa Old Road E 40 12 

10. Mail Street A 50 15 

11. Hospital Road C 30 9 

12. Weralupe – Kospelawinna Road C 20 9 

13. Kidellana Road C 20 6 

14. Batugedara Old Road E 20 6 

15. Rathnajothi Mawatha E 20 6 

16. Sri Pagngnananda Mawatha E 20 6 

17. Abeyrathna Mawatha E 20 6 

18. Angammana Road E 20 6 

19. Ganegoda Road E 20 6 

20. Sumana Jothi Mawatha E 20 6 

21. Angammana Tank Road E 20 6 

22. Ehelepola Mawatha E 20 6 

23. Devananda Mawatha E 20 6 

24. Shailathalarama Mawatha E 20 6 

25. Sasthrodaya Mawatha E 20 6 

26. Weganga Road E 20 6 

27. Bodhigira Vihara Mawatha E 20 6 

28. A.C. Artigala Mawatha E 20 6 

29. Municipal Council Areas A 50 15 

30. Munidasa Kumarathunga Mawatha E 20 6 

31. Mosque Road E 20 6 

32. Bandarawatte Road (Mosque Lane) E 20 6 

33. Dharmapala Mawatha E 20 6 

34. Old Prison Road E 20 6 
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35. Thanakolakotuda and Market Road E 20 6 

36. Church Road E 20 6 

37. Sagara Palansuriya Mawatha E 20 6 

38. Savia Mawatha E 20 6 

39. Kapugampitiya Road / Bye Road E 20 6 

40. Ketaliyanpalla Road E 20 6 

41. Ganegoda Road – Near Devalaya Road  E 20 6 

42. Lenthediya Road E 20 6 

43. Madurawala Road E 20 6 

44. Nambapala Road E 20 6 

45. Moragahayata Toilet Road E 20 6 

46. Samangipura Mawatha E 20 6 

47. Road opposite Jewelry Showroom E 20 6 

48. Mudduwa Mawatha E 20 6 

49. Gnanalankara Mawatha E 20 6 

50. Srisumana Mawatha E 20 6 

51. Raththihathenna Road E 20 6 

52. Mudduwa Playground Road E 20 6 

53. Ethoya Road E 20 6 

54. Mudduwa Mawatha (Lane) E 20 6 

55. Goluwawila Road E 20 6 

56. Kospelawinna School Road E 20 6 

57. Polhengoda Road E 20 6 

58. Getho (Kuppayama) Road E 20 6 

59. Weralupla Wela Meda Road E 20 6 

60. Gorokgoda Road E 20 6 

61. Khemananda Mawatha E 20 6 

62. Muwagama Hill Road E 20 6 

63. Weralupa Temple Road E 20 6 

64. Inner Circular Road E 20 6 

65. Outer Circular Road E 20 6 

66. Gothagara Road E 20 6 

67. Rest House Road ( Swimming Pool Road) E 20 6 

68. Public Cemetery Road E 20 6 

69. Sri Pada Mawatha – 1
st
 Lane E 20 6 

70. Reservoir Road E 20 6 

71. Residences Roads E 20 6 

72. Reservoir Road / Tank Road E 20 6 

73. Power House E 20 6 

74. Quarters Road E 20 6 

75. Kekunagaha Godella Road  E 20 6 

76. Patugedara Old Road E 20 6 

77. Batugedara  Imbulura Road E 20 6 

78. Batugedara Dedamuwawatha Road E 20 6 

79. Mahinda Mawatha E 20 6 

80. Mawawala Watte Road E 20 6 

81. Municipal Council Area – 1
st
 Lane E 20 6 

82. Frank Hettiarachchi Mawatha E 20 6 
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83. Senanayake Mawatha (Bye Road) E 20 6 

84. Batugedara – Imbulgoda Road E 15 4.5 

85. Outer Circular Road – 1
st
 Lane E 15 4.5 

86. Outer Circular Road – Bye Road E 15 4.5 

  

Note:- 1. In addition to this, determination and revision of limits of newly constructed roads 

and aforesaid buildings will make by Urban Development Authority time to time by 

a notice. 

  

1. Taking into consideration of the land’s physical features, the Urban Development 

Authority may relax, regarding other roads and foot path above. 

 
 

Annexure – II 

Rivers and Canals Reserves 

 

The river/canal reserve relevant to each rivers and roads will determine from the river’s canal’s bank.  

The existing rivers and canals reserves in the town are detailed in the following table. 

 

Name of the River / Canal Reserve (from the bank) 

Meters Feet 

Kalu Ganga 20 66 

Way Ganga 20 66 

Katugas Ela 4.5 15 

Heel Ela 4.5 15 

Dodamangaha Ela 4.5 15 

Other un-nominated cannals 3 10 

 

Permission will not be granted for any development work within the zone includes 20 meters 

indicated as the Kaluganga reserve above table and the high risk zone which mostly face to annual 

floods to which may includes additionally.  Also, before submit the application for approval of 

Ratnapura Municipal Council in respect of all development works within medium risk zone, it is 

compulsory to obtain the prior approval for primary planning of Urban Development Authority. 

 

(The special requirements that must fulfill for the areas face to floods indicated by Annexure – VIII 

must also be taken into consideration.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 



Development Plan 

Rathnapura Urban Development Area (2018-2030)      Sabaragamuwa Province – Urban Development Authority 

 

Annexure III 


