
  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

1 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම  2018-2030 

(කකටුම්පත) 

 

 

කවළුම II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

‘සසත්සිරිපාය’ 

බත්සතරමුල්ල 

2018 – 2030 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

2 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

 

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම  2018-2030 

 

 

 

 

 

 

 

කවළුම II 

පළමු කකොටස  

සංවර්ධන සැළසුම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

දිසරික් කාර්යාලය 

සමානරාගල 

2018 

 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

3 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

I. ඇමතිතුමාසේ පණිවිඩය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

4 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

II. අමාතයවරයාසේ අනුමැතිය  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

5 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

 

III. ප්රාසේශීය සභා සභාපතිතුමාසේ පණිවිඩය  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

6 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

IV. ගැසට් නිසේදනය  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

7 
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V. පුර්විකාව   
 

ඌව පළාසත්ස සමානරාගල දිසරික්කයට අයත්ස වර්ග කිසලෝමීටර් 561.7 පමණ වන තැනිතලා භූමි 

ප්රසේශයක පැතිර පවතින කතරගම ප්රසේශය ශ්රී ලංකාසේ බහු ආගමික සංසරකෘතික ආකර්ෂණය සහිත 

ප්රමුඛතම  පුජනීය නගරයක් වන අතර කිරි සවසෙර, අෂරඨ ඵල සබෝධිය , කතරගම සේවාලය, වැඩිටි 

කන්ද ,ිතුල්පේව,සසල්ල කතරගම ඝන සේවාලය ආදී පුජනීය ො සපෞරාණික වටිනාකමින් සෙබි 

සරථානයන්සේ පිහිටීම නිසාසවන් ො කතරගම ඇසළ සපරෙැර වැනි සංසරකෘතික අංග සෙරතුසවන් 

ආගමික ො සංසරකෘතික වශසයන් කතරගම නගරයට හිමිව පවතින ප්රමුඛතාවය සෙරතුසවන්  අවුරුේද 

මුළුල්සල්ම ලංකාසේ ියලු ප්රසේශයන්සගන් ලක්ෂ සංඛයාත බැතිමත්සහු  කතරගම ප්රසේශයට  

පැමිසණන අතර කතරගම පුද බිසේ “පුජනීයත්සවය” එහි පවත්සනා ිේධසරතානයන්හි ආගමික, 

සංසරකෘතික සුරක්ිතභාවය සමන්ම මැණික් නදිය, වසනෝදයානය ආදී සරවභාවික පරිසරසේද  

සුරක්ිතභාවය මත පදනේව සගාඩනැගී ඇත.  

එබැවින්  කතරගම ප්රාසේශීය සභා බල ප්රසේශය සංවර්ධනය කිරීම සඳො  සකසර කර ඇති සමම 

සංවර්ධන සැළසුම මගින් ඉදිරි වසර දෙයක කාල සීමාවක් සඳො එනේ 2018- 2030 වසර දක්වා 

ප්රසේශසේ සංවර්ධනය මගසපන්වමින්  ඉෙළ ආර්ික,සභෞතික සංවර්ධනය තුලින් කතරගම පුජනීය 

සරවභාවික පරිසරය ො කතරගම පුදබිසේ පුජනීයත්සවය ආරක්ෂාකරමින් ‘රුහුණුපුර අති වන්දනීය 

නගරය” බවට කතරගම පුජා නගරය පත්ස කිරීම   ප්රධාන අසේක්ෂාවයි. 

සමම නගර සංවර්ධන සැලසුම සකසර කිරීසේදී ප්රසේශසේ පවත්සනා භූමි පරිෙරණ රටාව,  ප්රසේශයට 

පැමිසණන බැතිමතුන් ො සංචාරක ජන සංඛයාව, ආර්ික රටාව ,සසෞඛය , අධයාපන, ආගමික ො 

යටිතල පෙසුකේවල සරවභාවය, ජනගෙන ො නිවාස වයාේතිය, භූ විෂමතාවය, ජලවෙන රටාව ආදී 

සෂරත්ර ගණනාවක් සකසරහි අවධානය සයාමු කර ඇති අතර ‘රුහුණුපුර අති වන්දනීය නගරය” යන 

දැක්ම සාක්ෂාත්ස කර ගනීම  සඳො ියලු සංවර්ධන සරගුලාි ො උපාය මාර්ගික  වයාපෘතීන්   ෙඳුනා 

සගන ඇත. 

නගර සංවර්ධන සැළසුම ප්රධාන සකාටසර සදකකින් සමන්විත වන අතර ඉන් සවළුම I තුළ අධයන 

ප්රසේශසේ සතාරතුරු ො උපාය මාර්ගික සැළසුේ ො වයාපෘතීන් ද සංවර්ධන සැළසුසේ  සවළුම II  තුළ 

ප්රසේශයට අදාළ සංවර්ධන සරගුලාිද ඇතුළත්ස කර ඇත. 

 

 

 

 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

8 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

VI. කෘතඥතාව  
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සමානරාගල දිසරික් කාර්යාලය සැළසුේ අංශය මගින් කතරගම 

සංවර්ධන සැළසුම 2018 -2030 කාල සීමාවට වලංගු වන පරිදි සකසර කර ඇති අතර ඒ සඳො නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය ප්රධාන කාර්යාලසේ විවිධ අංශයන් ො විවිධ රාජය ො රාජය සනාවන ආයතනයන් 

රැසක් සෙසයෝගය ලබා සදන ලදී. 

ඒ අනුව කතරගම ප්රාසේශීය සභාව, කතරගම ප්රාසේශීය සල්කේ කාර්යාලය, ජාතික සභෞතික සැළසුේ 

සදපාර්තසේන්තුව, රුහුණු මො කතරගම සේවාලය, කිරි සවසෙර රජ මො විොරය, ශ්රී අභිනවාරාම 

විොරය,ජාල සේපාදන මණ්ඩලය, විදුළිබල මණ්ඩලය, කතරගම සපාලිිය, දිසරික් වවදය නිළධාරි 

කාර්යාලය ඇතුළු රාජය ො රාජය සනාවන ආයතනයන් සෙ උේසයෝගීව නිරන්තර සෙසයෝගය ලබාදුන් 
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තීරණය කර සනාමැති නේ  එවැනි  බිේ සකාටසක සෙෝ පරිශ්රයක භාවිතය සමම කලාපිකරණ 

සැලසුම යටසත්ස  අවසරය ලබාදී ඇති භාවිතයට   අනුකූල විය යුතුය. (පවතින භාවිතයන්ට 

අනුකූල විය යුතුය) 

 

4. යේ බිේ සකාටසක් සෙෝ සගාඩනැගිල්ලක්  සංවර්ධන බලපත්රයක් මඟින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති 

භාවිතය  ෙැර සවනත්ස භාවිතයක් සඳො සයාදා සනාගත යුතුය. 

 

5. කිියේ ආගමික සගාඩනැගිල්ලක් අළුසතන් ඉදිකරන්සන් නේ සෙෝ පවතින සගාඩනැගිල්ලක්   

ආගමික කාර්යයක් සඳො  පරිවර්තනය කරන්සන් නේ   සයෝජිත සරථානසේ  ිට කි.මීටර් 01 

ක විශරකේභයක් සහිත ප්රසේශසේ ජීවත්සවන ජනගෙනසයන්  66% ක ජනගෙනයක්  සමම 

සංවර්ධන කාර්යය  සඳො  විරුේධ සනාවන බවට සෙතික වන  සාක්ි සංවර්ධනකරු  විින් 

ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. සමම නියමය, මාර්ගයක මංසන්ධියක සෙෝ  මාර්ගයකට යාව ඉදිකරනු  

ලබන සරිර ප්රතිමාවක් සෙෝ සවනත්ස ආගමික ලාංඡනයටද අදාල වන අතර, අදාලවන 

ආයතනවලද  නිර්සේශයන් ලබා තිබිය යුතුය. 

 

6. කිියේ ප්රසේශයක්  විසශරෂ  වයාපෘති ප්රසේශයක් , ප්රතිසංවර්ධන ප්රසේශයක්, විසශරෂ සංවර්ධන 

ප්රසේශයක්, මධයම වාණිජ ප්රසේශයක්, දර්ශනීය ප්රසේශයක්,  සංරක්ිත ප්රසේශයක් සලසට නේ 

කිරීම අධිකාරිය විින් ිදුකළ යුතුය. 

 

7.  අධිකාරිය විින් නේකරනු ලබන එවැනි ප්රසේශයක් තුළ කිියේ භූමියක සෙෝ 

සගාඩනැගිල්ලක භාවිතය තෙනේ කිරීම සෙෝ සීමා කිරීම  සමම සංවර්ධන සැලසුම යටසත්ස 

සඳෙන් කර ඇති  නිසයෝග ලිහිල් කිරීම ො  සරගුලාි පැනීම  ආදිය අධිකාරිය විින් ිදුකළ 

ෙැක.  
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8. කලාපියකරණ සීමාවන් ඛණ්ඩාංක අගයන් මගින් නිර්ණය කර ඇත. 

 

 

9. යේ සරථානයක් සෙෝ සගාඩනැගිල්ලක් සංවර්ධන බලපත්රයක් මඟින් අනුමත කරනු ලැබූ භාවිතය 

සඳො ෙැර සවනත්ස කිිදු භාවිතයක් සඳො සනාසයදවිය යුතුය.  

 

10. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ අනුමැතිය සනාමැතිව ගෘෙ නිර්මාණාත්සමක ො පුරාවිදයාත්සමක 

වටිනාකමක් ඇති කිිදු සගාඩනැගිල්ලක් සවනසර කිරීමට, අළුත්සවැඩියා කිරීමට, කඩා බිඳ දැමීම 

විකෘති කිරිමකට තුඩු සදන කිිදු ක්රියාවක් සනාකළ යුතුය.  

 
 

11. පවතින මාර්ග සඳො සගාඩනැගිළි සීමාවන් සංවර්ධන සැලැසරසේ දක්වා ඇති අතර නව මාර්ග 

සෙ සංවර්ධන සැලැසරසේ දක්වා සනාමැති මාර්ගවල අවම සගාඩනැගිළි සර්ඛා සීමාව මීටර් 7 

කට සනා අඩු විය යුතුය. 

 

12. කිියේ සරථානයක් සෙෝ බිේ කැබැල්ලක් මැණික් ගඟ සෙෝ සවනයේ ඇළ මාර්ගයකට යාබදව 

පිහිටා ඇති විසටක ජල මාර්ග රක්ිතය අදාළ ජල මාර්ගය ඉවුසර් ිට නිර්ණය කරනු ලැසේ. 

සමය තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම යටසත්ස දැක්සවන සයෝජිත පරිසර සංරක්ෂණ සැළසුම 

අනුව ිදු කල යුතුය. 

 

13. අන්තරාකාරී ො අනාරක්ිත සෙෝ පාරිසරික ොනි ිදුවිය ෙැකි සංවර්ධන කාර්යයකදී එම 

කටයුතු සඳො මධයම පරිසර අධිකාරිසේ ො නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ පූර්ව අනුමැතිය 

ලබාගත යුතුය.  

 

14. සමම සැලැසරසේ ප්රතිපාදන ක්රියාත්සමකීම ජාතික සභෞතික සැලසුේ සදපාර්තසේන්තුව මඟින් 

වරින් වර නිකුත්ස කරනු ලබන නිසයෝගයන්ට යටත්සසේ . 

 
15. ඕනෑම කළාපයක් තුළ ිදු කරනු ලබන සංවර්ධන කාර්යයකදී අප ජලය උරා ගැනීසේ වලක් 

සෙ අප ජලය බැෙැර කිරීසේ සරථානයක් එම සරථානය තුළම සැළසුේ කළ යුතුය. 

 

16. නගර මධය ප්රසේශය තුළ සංවර්ධන කටයුතු වලදී එම පරිශ්රසේ ජනනය වන අප ජලය නාගරික 

අප ජල පේධතියට සේබන්ධ කළ යුතු අතර එය අදාළ සැළසුේ වල දක්වා තිබිය යුතුය.  
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1.2.  සංවර්ධන කළාප 
 

ඉෙළ ආර්ික සභෞතික සංවර්ධනය තුළින් වන්දනා කරුවන්/ බැතිමතුන් ආකර්ෂණය කර ගනිමින් 

දකුණු කළාපසේ ෙරිත ආවරණසයන් ආශිර්වාදසයන් ශක්තිමත්ස ආගමික,ආධයාත්සමික,සාමය, 

සෙජීවනය පිරි ගුණාත්සමක අති වන්දනීය ගමනාන්තය සෙවත්ස “ රුහුණුපුර අති වන්දනීය නගරය”බවට 

කතරගම නගරය පත්ස කිරීම කතරගම සංවර්ධන සැළසුසේ ප්රධාන දැක්ම වන අතර 2030 වර්ෂය වන 

විට සමම ඉදිරි දර්ශනය ලඟාකර ගැනීමට උචිත වන අයුරින් භුමි සෙ සගාඩනැගිළි සංවර්ධන උපක්රම 

යටසත්ස  කතරගම ප්රසේශසේ සංවර්ධන කලාප ෙඳුනා ගන්නා ලදී.  

සමහිදී ප්රධාන වශසයන් සලකා බලනුසේ සමසරථ සැලසුේ බල ප්රසේශයටම සයෝගය වන පරිදි ිදු කරනු 

ලබන කළාපියකරණයයි. සමම සංවර්ධන කළාප ෙඳුනා ගැනීසේදී ප්රධාන සලස ප්රසේශසේ සංවර්ධන 

ිමා ෙඳුනා ගැනීම පෙත සඳෙන් විශරසල්ෂණයන් පාදක කරගනිමින් ිදු කරන ලදී. 

•  සංසේදීතා කළාප විශරසල්ෂණය (Sensitivity Analysis) 

සමහිදී ප්රධාන වශසයන් ිදු සකසරනුසේ ප්රසේශසේ පවතින සංවර්ධනය සීමා කළයුතු සංසේදී ප්රසේශ 

ෙඳුනාගැනීමයි. එනේ පාරිසරික සංසේදි ප්රසේශ වන ජල මුලාශ්ර,කුඹුරු, වනාන්තර, වගුරු බිේ ආදී 

ප්රසේශයන් සමන්ම ආගමික ො  සංසරකෘතික සංසේදී ප්රසේශ වන ආගමික ,ඓතිොික ො පුරා 

විදයාත්සමක වටිනාකමක් සහිත සංවර්ධනය ිමා කළයුතු ප්රසේශයන් ො ආරක්ෂා කළයුතු ප්රසේශයන් 

ෙඳුනා ගැනීමයි. (ිතියම 1) 

• ඉසුළුේ ධාරිතාවය විශරසල්ෂණය (Carring Capasity) 

දැනට ප්රසේශයතුළ පවතින මාර්ග,විසේක ො විසනෝදාත්සමක පෙසුකේ ,ජල සැපයුම ආදියමත ප්රසේශසේ 

අනාගත සංවර්ධන ෙැකියා මට්ටම එම ප්රසේශසේ ජනගෙන ඉසුලුේ ෙැකියාව අනුව තීරණය වන අතර 

සමහිදී කතරගම එක් එක් ග්රාම නිලධාරී වසේ අනුව ඉසුලුේ ධාරිතාවය සමම විශරසල්ෂණය මගින් ෙඳුනා 

ගන්නා ලදී. (ිතියම 2) 

• සංවර්ධන  විභාවතාවයන් විශරසල්ෂණය ( Potential Analysis) 

සංවර්ධන විභාවතාවයන් ෙඳුනා ගැනීසේදී ප්රධාන වශසයන් ජනතාවසේ මුලික අවශයතාවයන් වන 

අධයාපන, සසෞඛය, ො අසනකුත්ස අවශයතාවයන් සැපිරීමට අවශය සසරවා සැපයුේ ජාලය ප්රසේශය පුරා 

විහිදී ඇති ආකාරය ො එම සසරවාවන් මගින් ආවරණය කරනු ලබන ප්රසේශයන් ෙඳුනා ගන්නා ලද අතර 

ජනතාවට සමම සසරවාවන් ලබා ගැනීමට ගමන් කළෙැකි උපරිම දුරද සැළකිල්ලට ගනිමින් ියලු සසරවා 

සපිරි සංවර්ධන විභවතා සහිත ප්රසේශ සමම විශරසල්ෂණය ඔසරසසර ෙදුනා ගන්නා ලදී. (ිතියම 3) 

• සංවර්ධන පීඩන විශරසල්ෂණය (Development pressure Analysis) 

සැළසුේ බල ප්රසේශය පුරා පවතින මාර්ග ඝනත්සවය, සගාඩනැගිළි ඉදිකළ ප්රසේශ ඝනත්සවය, ජන 

ඝනත්සවය, ජනගෙන වර්ධන අනුපාතය ො ප්රසේශසේ භූමි පරිෙරණ රටාව යන  ප්රධාන සාධකයන් 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

විශරසල්ෂණය මගින් දැනට ප්රසේශය තුළ සංවර්ධනය දිශානුගතී ඇති ආකාරය ෙඳුනා ගැනීම සමම 

සංවර්ධන පීඩන විශරසල්ෂණය මගින් ිදු සකරිණි. 

කතරගම ප්රසේශසේ අනාගත සංවර්ධන ප්රවනතාවයන් ො විභවතාවයන් අනුව අනාගත දැක්ම කරා 

ළඟාීම උසදසා සුදුසු පරිදි ඉෙත එක් එක් විශරසල්ෂණයන්හි ඝනත්සවය පළිබඳ අවධානය සයාමු කරමින් 

සංවර්ධන කළාප ‘ඝනත්සව කළාපියකරණය (Density zoning)’ ෙරො ිදු කරන ලදී.(ිතියම 4) 

සමසලස ඝනත්සව කළාපියකරණය ිදුකිරීසේදී ප්රසේශසේ පාරිසරික, සංසරකෘතික ො ආගමික 

සංසේදීතාවය අවමවන ො සංවර්ධන විභාවතාවයන් බහුල ප්රසේශයන් සමන්ම ඉෙළ ඉසුළුේ 

ධාරිතාවයක් සහිත ප්රසේශ එකිසනක ො සංසන්දනය කරමින් එහි ඝනත්සවය මත පදනේව අගයන් 

ගණනය කිරීම ිදු කරනු ලැබු අතර එහිදී ඉෙළ අගයන්සගන් යුත්ස ප්රසේශ ඉෙළ සංවර්ධන ෙැකියාසවන් 

යුත්ස ප්රසේශ සලසද අඩු අගයන්සගන් යුත්ස ප්රසේශ අඩු ඝනත්සව සංවර්ධන ප්රසේශ සලස ො සංවර්ධනය 

සනාමැති සෙෝ සංවර්ධන ිමා ප්රසේශ සලසද ෙඳුනා ගන්නා ලදී. 

ඒ අනුව ඉෙත දක්වන ලද විශරසල්ෂණයන්හි  ප්රතිඵලයන්ට අදාලව කතරගම ප්රසේශසේ ප්රධාන ඝනත්සව 

ඛාණ්ඩ  04ක් යටසත්ස සංවර්ධන කළාප 06 ක් ෙඳුනා ගන්නා ලදී. 

1) ඉෙළ සංවර්ධන තිව්රතා කළාපය 

a. මිශ්ර සංවර්ධන කළාපය 

b. වාණිජ කළාපය - II 

2) සාමානය සංවර්ධන තිව්රතා කළාපය 

       c.   සන්වාික කළාපය 

3)  අඩු සංවර්ධන තිව්රතා කළාපය  

 d. වාණිජ කළාපය - I 

4) සංවර්ධන තිව්රතා රහිත කළාපය 

 e. පාරිසරික සංරක්ෂණ ො සංසේදී කලාපය 

 f. පුජා භුමි කළාපය 

ඒ අනුව ිතියේ අංක 7.2.a.  මගින් කතරගම ප්රසේශසේ විවිධ සංවර්ධන කළාපයන්ට අයත්ස ප්රසේශ  

පිළිබඳ සතාරතුරු දැක්සවන  අතර වගු අංක 7.2.b. මගින් එම  විවිධ කළාපයන්හි පවත්සනා සංවර්ධන 

විභවතාවයන්  දැක්සේ. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

ිතියම  1: කතරගම ප්රසේශසේ පරිසර ො සංසරකෘතික සංසේදීතා කළාප විශරසල්ෂණය 

මුලොශ්රය- නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, දිසරි ක් කොර්යොලය - කමොනරොගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

ිතියම  2: කතරගම ප්රසේශසේ ඉසුළුේ ධාරිතාවය විශරසල්ෂණය 

මුලොශ්රය- නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, දිසරි ක් කොර්යොලය - කමොනරොගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

ිතියම  3 : කතරගම ප්රසේශසේ සංවර්ධන විභවතා විශරසල්ෂණය  

මුලොශ්රය- නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, දිසරි ක් කොර්යොලය - කමොනරොගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

ිතියම  4:  ඝනත්සව කළාපියකරණය 

මුලොශ්රය- නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, දිසරි ක් කොර්යොලය - කමොනරොගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

1.3. සංවර්ධන කළාප ිතියම 
 

ිතියම  5:  සංවර්ධන කළොප 

මුලොශ්රය- නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, දිසරි ක් කොර්යොලය - කමොනරොගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

1.4. විවිධ කලාපයන්හි සංවර්ධන විභවතා 
 

1.4.1. කළාපය - 01 - පුජා භූමි කළාපය 

කලොප  අංකය 01 

සංවර්ධන 

කලොපය 

 

පුජා භූමි කළාපය 
 

කලාප අර්ථ 

කථනය 

 

කතරගම ප්රසේශසේ පවතින ආගමික ො සංසරකෘතික වටිනාකේ ආරක්ෂා කිරීම 

සඳො ප්රමුඛතාවය ලබාසදමින් එම භාවිතයන්ට කිිදු ආකාරයක අහිතකර 

බලපෑමක් ඇති සනාවන භාවිතයන් සඳො පමණක් අවසර ලබා දීම සමම 

කලාපය සරථාපිත කිරීම මගින් අසේක්ෂා සකසර්. 

 

මොයිම (භූ 

ඛන්ොංක) 

 
කලාපසේ ිමා  මායිම ට්රාන්සරවර්සර මර්සක්ටර් ප්රක්සෂරපණ  (Transverse 

Mercator) ක්රම සේදය ො  1:10000  ිතියේ පරිමාණයට , ශ්රි ලංකා 99  කඳවල 

සම කක්ෂය මත ගූගල් ිතියම මත (Google earth map) භූඛන්ඩාංක  ලබා සගන 

ඇත. 

 
කතරගම ප්රධාන පුජා භූමි කලාපය  
 

 
 1 

අනු 
අංකය  

X Y 

0 81.33746 6.415429 
1 81.3374 6.415283 
2 81.33732 6.415195 
3 81.3372 6.415108 
4 81.33707 6.415029 
5 81.33701 6.41501 
6 81.33686 6.414991 
7 81.33669 6.414991 
8 81.33656 6.414999 
9 81.33656 6.414999 

10 81.33643 6.415006 
11 81.33643 6.415006 
12 81.33624 6.415015 
13 81.33615 6.41503 

 
 2 

අනු 
අංකය 

X Y 

41 81.33275 6.418207 
42 81.33253 6.418257 
43 81.33241 6.418321 
44 81.33236 6.418347 
45 81.33227 6.418411 
46 81.33217 6.418464 
47 81.33206 6.418509 
48 81.3319 6.418567 
49 81.33183 6.418589 
50 81.33176 6.418601 
51 81.3315 6.418602 
52 81.33138 6.418601 
53 81.33125 6.418604 
54 81.33109 6.418598 
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14 81.33593 6.415092 
15 81.33569 6.415155 
16 81.33556 6.415202 
17 81.3355 6.415255 
18 81.33539 6.415325 
19 81.33529 6.415401 
20 81.33521 6.415474 
21 81.33503 6.415673 
22 81.33495 6.415775 
23 81.33488 6.415868 
24 81.33479 6.415988 
25 81.33469 6.416075 
26 81.33447 6.416324 
27 81.33439 6.416412 
28 81.33432 6.416525 
29 81.33432 6.416579 
30 81.3343 6.416667 
31 81.33424 6.416829 
32 81.33412 6.417047 
33 81.33391 6.417379 
34 81.33355 6.417831 
35 81.3334 6.417925 
36 81.33325 6.417962 
37 81.33321 6.417976 
38 81.33315 6.418036 
39 81.33304 6.41811 
40 81.33282 6.418183 

 

55 81.33102 6.418593 
56 81.33093 6.418596 
57 81.33089 6.4186 
58 81.33091 6.418718 
59 81.33117 6.419084 
60 81.3313 6.419349 
61 81.33167 6.419379 
62 81.33115 6.42236 
63 81.33109 6.423911 
64 81.33102 6.424471 
65 81.33127 6.424712 
66 81.33152 6.424752 
67 81.33257 6.424769 
68 81.33285 6.424685 
69 81.33285 6.424671 
70 81.33311 6.424243 
71 81.33337 6.422976 
72 81.33375 6.421289 
73 81.33389 6.420284 
74 81.33412 6.419927 
75 81.33515 6.418946 
76 81.33551 6.418515 
77 81.33587 6.417922 
78 81.33621 6.417354 
79 81.33739 6.415628 
80 81.33746 6.415429 

 
 

 
(ඇමිණුම - 01 )  
 
සසල්ල කතරගම පුජා භුමි කළාපය 
 
 

 1 

අනු 
අංකය 

X Y 

0 81.30286 6.437088 
1 81.30293 6.437067 
2 81.3036 6.437136 
3 81.30388 6.437211 
4 81.30416 6.437284 
5 81.30434 6.437207 
6 81.30447 6.437147 
7 81.30457 6.437016 
8 81.30461 6.436898 
9 81.30465 6.436804 

 
 2 

අනු 
අංකය 

X Y 

32 81.30164 6.434667 
33 81.30168 6.434779 
34 81.30173 6.434877 
35 81.30182 6.435066 
36 81.30186 6.435128 
37 81.30193 6.435231 
38 81.30206 6.435378 
39 81.30212 6.435425 
40 81.30219 6.435499 
41 81.30235 6.435653 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

10 81.30497 6.436792 
11 81.30521 6.43679 
12 81.3054 6.436948 
13 81.30585 6.436825 
14 81.30666 6.436681 
15 81.30653 6.436145 
16 81.30643 6.435861 
17 81.30595 6.435813 
18 81.30587 6.435424 
19 81.30534 6.435666 
20 81.30519 6.435742 
21 81.30345 6.435896 
22 81.30313 6.435385 
23 81.30286 6.435136 
24 81.30257 6.435012 
25 81.3025 6.434984 
26 81.30236 6.43474 
27 81.3022 6.43462 
28 81.30204 6.434558 
29 81.30187 6.434563 
30 81.30161 6.43453 
31 81.30163 6.434611 

 

42 81.30241 6.435732 
43 81.30252 6.435889 
44 81.30257 6.436036 
45 81.30259 6.43614 
46 81.3026 6.436227 
47 81.30258 6.436326 
48 81.30254 6.436438 
49 81.3025 6.436507 
50 81.30244 6.436604 
51 81.30243 6.436611 
52 81.30228 6.436818 
53 81.30222 6.436887 
54 81.30214 6.436966 
55 81.30202 6.437077 
56 81.30198 6.437103 
57 81.3021 6.437376 
58 81.30222 6.437304 
59 81.30244 6.437227 
60 81.30286 6.437088 
61 81.30432 6.43582 
62 81.30203 6.437225 

 
 

 
(ඇමිණුම - 02 )  
 
වැඩිටි කන්ද පුජා භුමි ප්රසේශය  

 
 1 

අනු 
අංකය 

X Y 

0 81.33083 6.395296 
1 81.33161 6.396254 
2 81.33208 6.395761 
3 81.33164 6.395198 

 
 
 
 
 

 
 2 

අනු 
අංකය 

X Y 

4 81.3362 6.387336 
5 81.33599 6.386217 
6 81.33549 6.386289 
7 81.33572 6.387016 
8 81.3358 6.38738 
9 81.33591 6.387393 

10 81.3362 6.387336 
11 81.33083 6.395296 

 

 
(ඇමිණුම - 03 )  
 
 

කලොප 

සංගුණකය 
0 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

අනුමත උස  

සීමාව 

සමම කළාපසේ සගාඩනැගිළි ඉදි කිරීම සඳො වන උස කළාපසේ චරිත ලක්ෂණ 

ආරක්ෂා වන පරිදි පුජා භුමි සැලසුේ කමිටුව මගින් තීරණය කරනු ලැසේ.  

සගාඩනැගිල්ලක  තට්ටුවක අවම ේටර් 3.5 සසර සැලැකිය යුතුය . 

අනුමත බිම් 

කට්ටි ආවරණය 
 

කලොපයට අදොළ 

කපොදු නියමතො 

 

 

 

i. සමම කළාපය තුළ කුමන සෙෝ සංවර්ධන කාර්යයක් ආරේභ කිරීමට සපර 

පුජා භුමි සැළසුේ කමිටුව,සභෞතික සැළසුේ සදපාර්තසේන්තුව ො නා.සං. 

අධිකාරිය සවතින්  අනුමැතීන් ලබා ගතයුතු සේ. 

 

අනුමත භොවිතයන කවනත් කරුණු 

 

 

පුජා භුමි සැළසුේ කමිටුව,සභෞතික 

සැළසුේ සදපාර්තසේන්තුව ො නා.සං. 

අධිකාරිසේ අනුමැතිය ලත්ස පුජා භුමි 

කළාපයට අනුගත වන  භාවිතයන් 

 

 

සනීපාරක්ෂක පෙසුකේ  ඒකාබේධ ආයතනික අනුමැතිය මත 

විවෘත ප්රසේශ  

භූ දර් ශන ප්රසේශ  

අනුමත කනොවන භොවිතයන 

සන්වාික 

පදිංචිය සඳො වන නිවාස  

තට්ටු නිවාස  

බේධ නිවාස  

සන්වාිකාගාර  

නිවාස සංකීර් ණ  

සසෞඛය 

රජසේ  සරෝෙල්  

පුේගලීක සරෝෙල්  

වවදය  උපසේශණ සසරවා මධයසරථාන  

රාසායනාගාර සසරවා  

ඔසු සැල්  

ආයුර් සේද වවදය මධයසරථාන  

සේභාෙන මධයසරථාන  

අධයාපන  

රජසේ ො අර් ධ රජසේ  පාසැල්  

අර්ධ රජසේ පාසැල්  

ජාතයන්තර පාසැල්  

රජසේ/ සපාේගලික විශරව විදයාල  

කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණු 
ආයතන 

 

වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

ළදරු පාසැල්  
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තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන් 
පැවැත්සසවන ආයතන 

 

ආගමික ඉසගනුේ මධයසරථාන  

සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

ආයතන 

රජසේ කාර් යාල  

රජසේ කාර් යාල සංකීර් ණ  

වෘත්සතිය කාර් යාල  

ATM මධයසරථාන  

බැංකු, මුලය ආයතන  

සමාජ සසරවා 

ක්රීඩා මධයසරථාන  ගෘෙසරථ,  

එළිමෙන් රංග ශාලා  

ප්රජා ශාලා/ සංසරකෘතික මධයසරථාන  

පුසරතකාල  

දිවා සුරැකුේ මධයසරථාන  

වැඩිහිටි නිවාස  

සකාණ්ඩ කැපීේ/ රූපලාවනය  ආයතන  

ිනමා ශාලා  

ශරීර සුවතා මධයසරථාන  

ආගමික මධයසරථාන  

වාණිජ 

ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

මාළු අසලවි සැල්  

මසර අසලවි සැල් (සැකසුේ  කරන ලද 
මසර පමණි.) 

 

සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල්  
 i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, කේබි,    
නල, සහිත ද්රවය. 

 

ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  
මත්සපැන් අසලවි සැල්  
ගබඩා/ගුදේ  

සේකරි  

ඉන්ධන පිරවුේ ෙල්  

ගෑසර සෙ විදුලි බල (වාෙන සඳො 
පිරවුේ ෙල්) 

 

වාෙන අමතර සකාටසර අසලවි සැල්  
 i. බඳ සකාටසර (Body Parts) 

 

ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටසර  

ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

සංචාරක 

කටයුතු 

සංචාරක සෙෝටල්  

අපන ශාලා  

නිවාඩු නිසක්තන  
උත්සසව ශාලා  

නාගරික සෙෝටල්  

ලැගුේ ෙල්  

රථ වාෙන 

රථ වාෙන අසලවි සරථාන  

රථ වාෙන අළුත්සවැඩියා සරථාන (ගරාජ්)  

වාෙන සසරවා මධයසරථාන (Service 
Centers) 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වාෙන සසරදුේ සරථාන  

සපාදු රථ ගාල්   

කර්මාන්ත 

අත්සකේ භාණ්ඩ  නිෂරපාදන/ගෘෙසරථ 
කර් මාන්ත (පරිසරයට ොනිදායක 
සනාවන) 

 

සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුේ ආයතන 
(ගසඩාල් නිමවුේ) 

 

විසේක ො 

විසනෝද  

ළමා උදයාන  

උදයාන 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

1.4.2. කළාපය 02 - වාණිජ කළාපය - I 

කලොප  අංකය 02 

සංවර්ධන 

කලාපය 
වාණිජ කළාපය - I 

කලාප අර්ථ 

කථනය 

 

සමම වාණිජ කළාපය තුළ ි යළුම වාණිජ කටයුතුවලට අවසරතාව ලබා සනාසදන 

අතර පුජා භුමිය ො වන්දනාකරුවන්ට අවශය සසරවා/ වාණිජ කටයුතුවලට 

ප්රමුඛතාවයක් ලබාසදමින් සීමා ො සකාන්සේි යටසත්ස කතරගම පුජා භුමිය 

අවට ප්රසේශසේ පුජනීයත්සවය ආරක්ෂා කරමින් සංවර්ධනය කිරීම සමමගින් 

අසේක්ෂා සකසර්. 

 

මායිම (භූ 

ඛන්ඩාංක) 

 

කලාපසේ ිමා  මායිම ට්රාන්සරවර්සර මර්සක්ටර් ප්රක්සෂරපණ  (Transverse 

Mercator) ක්රම සේදය ො  1:10000  ිතියේ පරිමාණයට , ශ්රි ලංකා 99  කඳවල 

සම කක්ෂය මත ගූගල් ිතියම මත (Google earth map) භූඛන්ඩාංක  ලබා 

සගන ඇත. 

කතරගම නගරය  

 

 1 

අනු 
අංකය 

X Y 

0 81.33045 6.418627 
1 81.33067 6.418623 
2 81.33085 6.418605 
3 81.33109 6.418598 
4 81.33138 6.418601 
5 81.3315 6.418602 
6 81.33176 6.418601 
7 81.33191 6.418564 
8 81.33219 6.418453 
9 81.33241 6.418321 

10 81.33253 6.418257 
11 81.33273 6.418213 
12 81.33282 6.418183 
13 81.33304 6.41811 

 

 2 

අනු 
අංකය 

X Y 

56 81.33686 6.414991 
57 81.33701 6.41501 
58 81.33707 6.415029 
59 81.3372 6.415108 
60 81.33732 6.415195 
61 81.33759 6.414293 
62 81.3378 6.413464 
63 81.33772 6.413423 
64 81.33714 6.413265 
65 81.33637 6.41343 
66 81.33544 6.413994 
67 81.33507 6.414092 
68 81.33481 6.41416 
69 81.33453 6.41417 
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14 81.33311 6.418077 
15 81.33319 6.417994 
16 81.33321 6.417976 
17 81.33325 6.417962 
18 81.33334 6.417935 
19 81.33344 6.417911 
20 81.33355 6.417831 
21 81.33389 6.417398 
22 81.33412 6.417047 
23 81.33422 6.416862 
24 81.33424 6.416829 
25 81.3343 6.416667 
26 81.33432 6.416579 
27 81.33432 6.416525 
28 81.33439 6.416412 
29 81.33447 6.416324 
30 81.33469 6.416075 
31 81.33481 6.415964 
32 81.33488 6.415868 
33 81.33492 6.415827 
34 81.33496 6.415761 
35 81.33496 6.415761 
36 81.33503 6.415673 
37 81.33521 6.415474 
38 81.33529 6.415401 
39 81.33534 6.415362 
40 81.33543 6.4153 
41 81.33549 6.415267 
42 81.33553 6.415233 
43 81.33556 6.415202 
44 81.33564 6.41517 
45 81.33569 6.415155 
46 81.33576 6.415138 
47 81.33593 6.415092 
48 81.33615 6.41503 
49 81.33624 6.415015 
50 81.3363 6.415011 
51 81.33643 6.415006 
52 81.33643 6.415006 
53 81.33656 6.414999 
54 81.33656 6.414999 
55 81.33669 6.414991 

 

70 81.33385 6.414044 
71 81.33362 6.413956 
72 81.33326 6.414843 
73 81.33223 6.414491 
74 81.33207 6.415025 
75 81.33176 6.415923 
76 81.33167 6.416158 
77 81.33061 6.416516 
78 81.32924 6.416825 
79 81.32603 6.417767 
80 81.32628 6.419647 
81 81.32654 6.420759 
82 81.32701 6.421492 
83 81.32701 6.421425 
84 81.32704 6.421239 
85 81.32708 6.421028 
86 81.3271 6.420909 
87 81.32716 6.420695 
88 81.3273 6.420498 
89 81.32751 6.420263 
90 81.32771 6.42008 
91 81.32789 6.419953 
92 81.32801 6.41983 
93 81.32814 6.419697 
94 81.3282 6.419582 
95 81.32822 6.41953 
96 81.32835 6.419484 
97 81.32867 6.419341 
98 81.32888 6.419248 
99 81.32903 6.419179 

100 81.32926 6.419064 
101 81.32936 6.419009 
102 81.32949 6.418972 
103 81.32962 6.418944 
104 81.32973 6.418911 
105 81.32977 6.418898 
106 81.32984 6.418861 
107 81.32996 6.418805 
108 81.33018 6.418744 
109 81.33045 6.418627 

 

 

(ඇමිණුම - 04 )  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

වැඩිටි කන්ද කළාපය 

අනු 
අංකය 
 X Y 

0 81.33161 6.396254 
1 81.33083 6.395296 
2 81.33004 6.395487 
3 81.33027 6.396162 
4 81.33112 6.397069 
5 81.33186 6.396523 
6 81.33161 6.396254 

 

(ඇමිණුම - 05 )  
 

සසල්ල කතරගම කළාපය 

 

 1 

අනු 
අංකය 

 
X Y 

0 81.30649 6.437402 
1 81.3067 6.437323 
2 81.30666 6.436681 
3 81.30585 6.436825 
4 81.3054 6.436948 
5 81.30521 6.43679 
6 81.30497 6.436792 
7 81.30465 6.436804 
8 81.30461 6.436898 
9 81.30447 6.437147 

10 81.30434 6.437207 
11 81.30416 6.437284 
12 81.30388 6.437211 
13 81.3036 6.437136 
14 81.30293 6.437067 
15 81.30286 6.437088 
16 81.30244 6.437227 
17 81.30222 6.437304 
18 81.3021 6.437376 
19 81.30198 6.437103 
20 81.30187 6.437175 
21 81.30177 6.437247 
22 81.30118 6.437583 
23 81.30105 6.437651 
24 81.30088 6.437764 

 

 

 2 

අනු 
අංකය 

 
X Y 

25 81.30077 6.437829 
26 81.30071 6.437882 
27 81.30056 6.438009 
28 81.30051 6.438046 
29 81.30083 6.438344 
30 81.30118 6.438554 
31 81.30194 6.438813 
32 81.30283 6.439071 
33 81.30347 6.439259 
34 81.30402 6.439419 
35 81.30456 6.439579 
36 81.30475 6.438701 
37 81.30486 6.438072 
38 81.30486 6.437801 
39 81.30502 6.437725 
40 81.30537 6.437659 
41 81.30588 6.437545 
42 81.30624 6.437465 
43 81.30649 6.437402 
44 81.30148 6.437413 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

(ඇමිණුම - 06)  
 

කලාප 

සංගුණකය 

0.3 

අනුමත උස  

සීමාව 

කලාපය තුළ කලාප සංගුණකය මත තිරණය  වන මෙල් සංඛයාව අනුව 

සගාඩනැගිල්සල් අනුමත උස සීමාව තිරණය ේය යුතුය. සගාඩනැගිල්ලක  

තට්ටුවක අවම උස ේටර් 3.5 සසර සැලැකිය යුතුය . 

අනුමත බිම් 

කට්ටි ආවරණය 
0.80 

කලාපයට අදාළ 

සපාදු නියමතා 

 

 

i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250 (පර්චසර 10) 

ii. සමම කළාපසේ සගාඩනැගිළි ඉදි කිරීසේදී එම සගාඩනැගිළි වල මුහුණත 

සපනුම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් සදනු ලබන උපසදසර අනුව 

සංවර්ධනය කලයුතුය. 

iii. සමම කලාපසේ දැනටමත්ස පවත්සනා සගාඩනැගිළි වල උස, වර්ණය, 

සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීමට සයාදා ගන්නා ද්රවය සෙ ගෘෙ නිර්මාණ 

සේබන්ධසයන් ඉෙත උපසදසර වලට අනුව සවනසර කර ගන්නා සලස සෙෝ 

නීකරණය කරන සලස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් නියම කල 

ෙැකිය. 

iv. සමම කලාපය තුළ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් විසශරෂ සංවර්ධන 

කළාපයක් සලස ෙඳුනාසගන ඇති ො පුජා භුමි නගරයක් සලසට 

සංවර්ධනය වන සමම නගරසේ කතරගම ප්රධාන් පුජා භුමි කලාපයට 

මායිේව වයාේතව ඇති පැරණි ිතුල් පේව මාර්ගය (සේවාලය පිවිසුේ 

මාර්ගය) සසල්ල කතරගම මාර්ගසේ ිට තිසරස- කතරගම මාර්ගය දක්වා 

සකාටස සපාදු රථ වාෙන ගමනා ගමනය සඳො විවෘත සනාකරන අතර 

පදික මාර්ගයක් සලසට සයෝජනා කරන බැවින් එම මාර්ගසේ 

සගාඩනැගිළි සීමාව මාර්ග මධයසේ ිට අඩි 33 සලස සළකනු ලබයි.  

 

අනුමත භොවිතයන කවනත් කරුණු 

ආයතන ATM මධයසරථාන  

වොණිජ ආශික සවළඳ සැල් ඉදි කිරීේ උපරිමය 10 m2 

රථවොහන   සපාදු රථ ගාල්  

විවෘත ප්රසේශ  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

විකේක හො විකනෝද 

කටයුතු 
භූ දර්ශන ප්රසේශ  

අනුමත කනොවන භොවිතයන 

සන්වාික 

පදිංචිය සඳො වන නිවාස  

තට්ටු නිවාස  

බේධ නිවාස  

සන්වාිකාගාර  

නිවාස සංකීර් ණ  

සසෞඛය 

රජසේ  සරෝෙල්  

පුේගලීක සරෝෙල්  

වවදය  උපසේශණ සසරවා මධයසරථාන  

රාසායනාගාර සසරවා  

ඔසු සැල්  

ආයුර් සේද වවදය මධයසරථාන  

සේභාෙන මධයසරථාන  

අධයාපන  

රජසේ ො අර් ධ රජසේ  පාසැල්  

අර් ධ රජසේ පාසැල්  

ජාතයන්තර පාසැල්  

රජසේ/ සපාේගලික විශරව විදයාල  

කාර් මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

ළදරු පාසැල්  

තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන් 
පැවැත්සසවන ආයතන 

 

ආගමික ඉසගනුේ මධයසරථාන  

සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

ආයතන 

රජසේ කාර් යාල  

රජසේ කාර් යාල සංකීර් ණ  

වෘත්සතිය කාර් යාල  

බැංකු, මුලය ආයතන  

සමාජ සසරවා 

ක්රීඩා මධයසරථාන  ගෘෙසරථ,  

එළිමෙන් රංග ශාලා  

ප්රජා ශාලා/ සංසරකෘතික මධයසරථාන  

පුසරතකාල  

දිවා සුරැකුේ මධයසරථාන  

වැඩිහිටි නිවාස  

සකාණ්ඩ කැපීේ/ රූපලාවනය  ආයතන  

ිනමා ශාලා  

ශරීර සුවතා මධයසරථාන  

ආගමික මධයසරථාන  

වාණිජ 

ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

මාළු අසලවි සැල්  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

මසර අසලවි සැල් (සැකසුේ  කරන ලද මසර 
පමණි.) 

 

සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල්  
 i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, කේබි,    නල, 
සහිත ද්රවය. 

 

ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  

මත්සපැන් අසලවි සැල්  

ගබඩා/ගුදේ  

සේකරි  

ඉන්ධන පිරවුේ ෙල්  

ගෑසර සෙ විදුලි බල (වාෙන සඳො පිරවුේ 
ෙල්) 

 

වාෙන අමතර සකාටසර අසලවි සැල්  
 i. බඳ සකාටසර (Body Parts) 

 

ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටසර  

ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

සංචාරක කටයුතු 

සංචාරක සෙෝටල්  

අපන ශාලා  

නිවාඩු නිසක්තන  

උත්සසව ශාලා  

නාගරික සෙෝටල්  

ලැගුේ ෙල්  

රථ වාෙන 

රථ වාෙන අසලවි සරථාන  

රථ වාෙන අළුත්සවැඩියා සරථාන (ගරාජ්)  

වාෙන සසරවා මධයසරථාන (Service 
Centers) 

 

වාෙන සසරදුේ සරථාන  

කර්මාන්ත 

අත්සකේ භාණ්ඩ  නිෂරපාදන/ගෘෙසරථ කර් 
මාන්ත (පරිසරයට ොනිදායක සනාවන) 

 

සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුේ ආයතන 
(ගසඩාල් නිමවුේ) 

 

විසේක ො 
විසනෝද  

ළමා උදයාන  

උදයාන  
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1.4.3. කළාපය 03 - වාණිජ කළාපය II 

කලොප  අංකය 03 

සංවර්ධන කලොපය වාණිජ කළාපය - II 

කලාප අර්ථ කථනය 
සන්වාික ජනයාට ො බැතිමතුන්ෙට  වාණිජ/ සසරවා පෙසුකේ සැපයීම ප්රමුඛ 
වූ  සංවර්ධනයන්  සමම කළාපය තුළ අසේක්ෂා සකසර්. 
 

මොයිම (භූ ඛන්ොංක) 

 

කලාපසේ ිමා  මායිම ට්රාන්සරවර්සර මර්සක්ටර් ප්රක්සෂරපණ  (Transverse 

Mercator) ක්රම සේදය ො  1:10000  ිතියේ පරිමාණයට , ශ්රි ලංකා 99  කඳවල 

සම කක්ෂය මත ගූගල් ිතියම මත (Google earth map) භූඛන්ඩාංක  ලබා 

සගන ඇත. 

 

කතරගම  

 

 1 

අනු 
අංකය 

X Y 

0 81.33876 6.413796 
1 81.3394 6.413819 
2 81.33988 6.413734 
3 81.33983 6.413566 
4 81.3398 6.413021 
5 81.33984 6.412451 
6 81.33972 6.412115 
7 81.33939 6.411828 
8 81.33856 6.411641 
9 81.33807 6.411579 

10 81.33724 6.411633 
11 81.33637 6.41181 
12 81.33555 6.412118 
13 81.3347 6.412459 
14 81.33428 6.412505 
15 81.33367 6.412395 
16 81.33363 6.412102 
17 81.33364 6.411561 
18 81.33328 6.411744 
19 81.33242 6.411558 
20 81.33201 6.411554 
21 81.33179 6.412334 

 

 2 

අනු 
අංකය 

X Y 

28 81.32913 6.412406 
29 81.32913 6.412405 
30 81.32893 6.413159 
31 81.32883 6.414702 
32 81.32896 6.415527 
33 81.32924 6.416825 
34 81.33061 6.416516 
35 81.33167 6.416158 
36 81.33207 6.415025 
37 81.33223 6.414491 
38 81.33326 6.414843 
39 81.33362 6.413956 
40 81.33385 6.414044 
41 81.33453 6.41417 
42 81.33481 6.41416 
43 81.33544 6.413994 
44 81.33637 6.41343 
45 81.33714 6.413265 
46 81.33772 6.413423 
47 81.3381 6.413595 
48 81.33876 6.413796 
49 81.33053 6.412176 
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22 81.3316 6.412483 
23 81.32967 6.411935 
24 81.32969 6.411753 
25 81.32937 6.411686 
26 81.32923 6.411878 
27 81.32914 6.41238 

 

 

(ඇමිණුම - 07 )  
 

සසල්ල කතරගම 

 

 1 

අනු 
අංකය 

X Y 

0 81.30665 6.44127 
1 81.30717 6.440813 
2 81.3072 6.44083 
3 81.30707 6.440364 
4 81.30691 6.440193 
5 81.30686 6.439942 
6 81.30701 6.439332 
7 81.30699 6.438537 
8 81.30687 6.43792 
9 81.30663 6.437382 

10 81.30661 6.437358 
11 81.30649 6.437402 
12 81.30624 6.437465 
13 81.30588 6.437545 
14 81.30537 6.437659 
15 81.30502 6.437725 
16 81.30486 6.437801 
17 81.30486 6.438072 
18 81.30475 6.438701 
19 81.30457 6.439545 
20 81.30456 6.439579 
21 81.30402 6.439419 
22 81.30347 6.439259 

 

 

 2 

අනු 
අංකය 

X Y 

23 81.30283 6.439071 
24 81.30194 6.438813 
25 81.30118 6.438554 
26 81.30083 6.438344 
27 81.30051 6.438046 
28 81.30041 6.438119 
29 81.3003 6.438192 
30 81.30025 6.438227 
31 81.30016 6.438292 
32 81.30006 6.438348 
33 81.30005 6.438353 
34 81.30075 6.439226 
35 81.30148 6.440048 
36 81.30199 6.439843 
37 81.30271 6.440882 
38 81.30285 6.441151 
39 81.30324 6.441637 
40 81.30369 6.442488 
41 81.30416 6.443248 
42 81.30665 6.44127 
43 81.30535 6.442303 

 

 

(ඇමිණුම - 08 )  
 

කලොප සංගුණකය 1.4 

අනුමත උස  සීමාව  
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කලාපය තුළ කලාප සංගුණකය මත තිරණය  වන මෙල් සංඛයාව අනුව 

සගාඩනැගිල්සල් අනුමත උස සීමාව තිරණය විය යුතු අතර සගාඩනැගිල්ලක  

තට්ටුවක අවම ේටර් 3.5 සසර සැලැකිය යුතුය . 

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවරණය 
0.80 

කලොපයට අදොළ කපොදු 

නියමතො 

 

 

i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250 (පර්චසර 10) 

ii. දැන්ේේ පුවරු සේබන්ධව අධ්කාරිය ේින් උප සල්ඛණ ..........මගින් 
ලබා දි ඇති උපසදසර  අනුගමනය කළ යුතුය. 

 

iii. සැම ඉදි කිරිමක් සඳොම අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන ආයතන වලින් 

ආදාළ සැලසුේ නිරාකරණ ලබා ගත යුතුය . 

iv. අවශය ේටක සගාඩනැගිල්සල් උස සීමාව තිරණය බලය අධ්කාරිය සතුය 

 

v. රථ වාෙන නතරකිරීසේ ඉඩකඩ අදාල භූමිය තුළම සැපයිය යුතුයි. 

vi. සමම කලාපය තුළ පවතින වැේ, ඇල මාර්ග, කුඹුරු ඉඩේ ඒ ආකාරසයන් 

පවත්සවාසගන යා යුතුය. 

 

 

අනුමත භොවිතයන කවනත් කරුණු 

සසෞඛය 

රජසේ  සරෝෙල්  

පුේගලීක සරෝෙල්  

වවදය  උපසේශණ සසරවා මධයසරථාන  

රාසායනාගාර සසරවා  

ඔසු සැල්  

ආයුර්සේද වවදය මධයසරථාන  

අධයාපන 

කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණු 
ආයතන 

 

වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන් 
පැවැත්සසවන ආයතන 

 

සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

ආයතන 

රජසේ කාර්යාල  

වෘත්සතිය කාර්යාල  

බැංකු, මුලය ආයතන  

ATM මධයසරථාන  

සමාජ සසරවා 
දිවා සුරැකුේ මධයසරථාන ඉදි කිරීේ උපරිමය 50 m2 

සකාණ්ඩ කැපීේ/ රූපලාවනය  ආයතන  

ශරීර සුවතා මධයසරථාන ඉදි කිරීේ උපරිමය 50 m2 

ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  
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වාණිජ  

සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල් ඉදි කිරීේ උපරිමය 150 m2 

මාළු අසලවි සැල්  

මසර අසලවි සැල් (සැකසුේ  කරන ලද 
මසර පමණි.) 

 

සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල්  
 i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, කේබි,    
නල, සහිත ද්රවය. 

 

ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  

ගබඩා/ගුදේ ඉදි කිරීේ උපරිමය 300 m2 

සේකරි  

ඉන්ධන පිරවුේ ෙල්  

ගෑසර සෙ විදුලි බල (වාෙන සඳො පිරවුේ 
ෙල්) 

 

වාෙන අමතර සකාටසර අසලවි සැල්  
 i. බඳ සකාටසර (Body Parts) 

ඉදි කිරීේ උපරිමය 25 m2 

ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටසර ඉදි කිරීේ උපරිමය 25 m2 

ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

සංචාරක කටයුතු 

සංචාරක සෙෝටල්  

අපන ශාලා  

නිවාඩු නිසක්තන  

උත්සසව ශාලා  

නාගරික සෙෝටල්  

ලැගුේ ෙල්  

රථ වාෙන 

රථ වාෙන අසලවි සරථාන  

රථ වාෙන අළුත්සවැඩියා සරථාන (ගරාජ්) ඉදි කිරීේ උපරිමය 25 m2 

වාෙන සසරවා මධයසරථාන (Service 
Centers) 

 

වාෙන සසරදුේ සරථාන  

සපාදු රථ ගාල්   

විසේක ො විසනෝද  

ළමා උදයාන  

උදයාන  

විවෘත ප්රසේශ  

භූ දර් ශන ප්රසේශ  

අනුමත කනොවන භොවිතයන 

සන්වාික 

පදිංචිය සඳො වන නිවාස  

තට්ටු නිවාස  

බේධ නිවාස  

සන්වාිකාගාර  

නිවාස සංකීර් ණ  

සසෞඛය  සේභාෙන මධයසරථාන   

අධයාපන  

රජසේ ො අර් ධ රජසේ  පාසැල්  

අර් ධ රජසේ පාසැල්  

ජාතයන්තර පාසැල්  

රජසේ/ සපාේගලික විශරව විදයාල  

ළදරු පාසැල්  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

 

 

ආගමික ඉසගනුේ මධයසරථාන  

ආයතන  රජසේ කාර් යාල සංකීර්ණ  

සමාජ සසරවා 

ක්රීඩා මධයසරථාන  ගෘෙසරථ,  

එළිමෙන් රංග ශාලා  

ප්රජා ශාලා/ සංසරකෘතික මධයසරථාන  

පුසරතකාල  

වැඩිහිටි නිවාස  

ිනමා ශාලා  

ආගමික මධයසරථාන  

වාණිජ මත්සපැන් අසලවි සැල්  

කර්මාන්ත 

අත්සකේ භාණ්ඩ  නිෂරපාදන/ගෘෙසරථ කර් 
මාන්ත (පරිසරයට ොනිදායක සනාවන) 

 

සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුේ ආයතන 
(ගසඩාල් නිමවුේ) 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

1.4.4. කළාපය 04 - මිශ්ර සංවර්ධන කළාපය 

කලොප  අංකය 04 

සංවර්ධන කලාපය මිශ්ර සංවර්ධන කළාපය 

කලාප අර්ථ 

කථනය 

සන්වාික ජනතාවට  ො වන්දනාකරුවන්ට පෙසුකේ සැපයීම සඳො වන 

සංවර්ධනයන්ට  ප්රමුඛතාවය ලබාසදමින් සීමා ො සකාන්සේි යටසත්ස මිශ්ර 

සංවර්ධන කටයුතු සඳො අවසර ලබාදීම  සමම කලාපසේ අරමුණයි  

මොයිම (භූ 

ඛන්ොංක) 

 

කලාපසේ ිමා  මායිම ට්රාන්සරවර්සර මර්සක්ටර් ප්රක්සෂරපණ  (Transverse 

Mercator) ක්රම සේදය ො  1:10000  ි තියේ පරිමාණයට , ශ්රි ලංකා 99  කඳවල 

සම කක්ෂය මත ගූගල් ිතියම මත (Google earth map) භූඛන්ඩාංක  ලබා 

සගන ඇත. 

 

 1 

අනු 
අංකය 

X Y 

0 81.34707 81.34707 
1 81.34698 81.34698 
2 81.34685 81.34685 
3 81.34691 81.34691 
4 81.34519 81.34519 
5 81.34459 81.34459 
6 81.34406 81.34406 
7 81.34353 81.34353 
8 81.34272 81.34272 
9 81.33998 81.33998 

10 81.33855 81.33855 
11 81.33707 81.33707 
12 81.33712 81.33712 
13 81.33693 81.33693 
14 81.33731 81.33731 
15 81.3373 81.3373 
16 81.33621 81.33621 
17 81.33558 81.33558 
18 81.3334 81.3334 
19 81.33161 81.33161 
20 81.33112 81.33112 
21 81.33027 81.33027 
22 81.33004 81.33004 
23 81.32942 81.32942 
24 81.32825 81.32825 

 2 

අනු 
අංකය 

X Y 

184 81.33193 81.33193 
185 81.33303 81.33303 
186 81.33398 81.33398 
187 81.33414 81.33414 
188 81.33476 81.33476 
189 81.33554 81.33554 
190 81.33588 81.33588 
191 81.33587 81.33587 
192 81.33573 81.33573 
193 81.3357 81.3357 
194 81.33672 81.33672 
195 81.33734 81.33734 
196 81.33778 81.33778 
197 81.33856 81.33856 
198 81.3389 81.3389 
199 81.34003 81.34003 
200 81.34055 81.34055 
201 81.34131 81.34131 
202 81.34155 81.34155 
203 81.34131 81.34131 
204 81.34095 81.34095 
205 81.34073 81.34073 
206 81.34523 81.34523 
207 81.34752 81.34752 
208 81.34865 81.34865 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

25 81.32664 81.32664 
26 81.32526 81.32526 
27 81.32444 81.32444 
28 81.32236 81.32236 
29 81.32108 81.32108 
30 81.31792 81.31792 
31 81.31581 81.31581 
32 81.31516 81.31516 
33 81.31538 81.31538 
34 81.31515 81.31515 
35 81.31413 81.31413 
36 81.31367 81.31367 
37 81.31221 81.31221 
38 81.30992 81.30992 
39 81.30696 81.30696 
40 81.3039 81.3039 
41 81.30176 81.30176 
42 81.30055 81.30055 
43 81.29859 81.29859 
44 81.29842 81.29842 
45 81.29828 81.29828 
46 81.29724 81.29724 
47 81.29731 81.29731 
48 81.29952 81.29952 
49 81.30059 81.30059 
50 81.30119 81.30119 
51 81.30495 81.30495 
52 81.30853 81.30853 
53 81.31245 81.31245 
54 81.31366 81.31366 

55 81.3171 81.3171 

56 81.31544 81.31544 
57 81.31302 81.31302 
58 81.31168 81.31168 
59 81.30994 81.30994 
60 81.30896 81.30896 
61 81.30792 81.30792 
62 81.3075 81.3075 
63 81.3065 81.3065 
64 81.30569 81.30569 
65 81.30586 81.30586 
66 81.30506 81.30506 
67 81.30183 81.30183 
68 81.29986 81.29986 
69 81.29838 81.29838 
70 81.29638 81.29638 

209 81.34904 81.34904 
210 81.34909 81.34909 
211 81.3478 81.3478 
212 81.3466 81.3466 

213 81.34594 81.34594 
214 81.34391 81.34391 
215 81.34278 81.34278 
216 81.3422 81.3422 
217 81.34274 81.34274 
218 81.34275 81.34275 
219 81.34351 81.34351 
220 81.34385 81.34385 
220 81.34419 81.34419 
222 81.344 81.344 
223 81.34369 81.34369 
224 81.34369 81.34369 
225 81.34443 81.34443 
226 81.34611 81.34611 
227 81.34667 81.34667 
228 81.34707 81.34707 
229 81.33242 81.33242 

230 81.33364 81.33364 
231 81.33428 81.33428 
232 81.3347 81.3347 
233 81.33555 81.33555 
234 81.33587 81.33587 
235 81.33637 81.33637 
236 81.33724 81.33724 
237 81.33807 81.33807 
238 81.33856 81.33856 
239 81.33939 81.33939 
240 81.33984 81.33984 
241 81.33983 81.33983 
242 81.33988 81.33988 
243 81.3394 81.3394 
244 81.3381 81.3381 
245 81.3378 81.3378 
246 81.33759 81.33759 
247 81.33732 81.33732 
248 81.33813 81.33813 
249 81.34068 81.34068 
250 81.34106 81.34106 
251 81.34151 81.34151 
252 81.34113 81.34113 
253 81.34032 81.34032 
254 81.3403 81.3403 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

71 81.2953 81.2953 
72 81.29369 81.29369 
73 81.29221 81.29221 
74 81.29209 81.29209 
75 81.29049 81.29049 
76 81.28889 81.28889 
77 81.28704 81.28704 
78 81.28743 81.28743 

  
79 81.28852 81.28852 
80 81.28994 81.28994 
81 81.29078 81.29078 
82 81.29192 81.29192 
83 81.29258 81.29258 
84 81.29318 81.29318 
85 81.29378 81.29378 
86 81.29434 81.29434 
87 81.29469 81.29469 
88 81.29523 81.29523 
89 81.29561 81.29561 
90 81.29623 81.29623 
91 81.2969 81.2969 
92 81.29672 81.29672 
93 81.297 81.297 
94 81.29617 81.29617 
95 81.2954 81.2954 
96 81.29472 81.29472 
97 81.29366 81.29366 
98 81.293 81.293 
99 81.29173 81.29173 

100 81.29008 81.29008 
101 81.28925 81.28925 
102 81.28883 81.28883 
103 81.28855 81.28855 
104 81.2882 81.2882 
105 81.28746 81.28746 
106 81.28708 81.28708 
107 81.28706 81.28706 
108 81.28732 81.28732 
109 81.2868 81.2868 
110 81.28664 81.28664 
111 81.28617 81.28617 
112 81.28591 81.28591 
113 81.28532 81.28532 
114 81.28511 81.28511 
115 81.28484 81.28484 

255 81.34016 81.34016 
256 81.3401 81.3401 
257 81.34004 81.34004 
258 81.33994 81.33994 
259 81.33938 81.33938 
260 81.33851 81.33851 
261 81.33736 81.33736 
262 81.33622 81.33622 
263 81.33528 81.33528 
264 81.33491 81.33491 
265 81.3345 81.3345 
266 81.33392 81.33392 
267 81.33317 81.33317 
268 81.33205 81.33205 
269 81.33153 81.33153 
270 81.33069 81.33069 
271 81.3297 81.3297 
272 81.32871 81.32871 
273 81.32709 81.32709 
274 81.32618 81.32618 
275 81.32558 81.32558 
276 81.3261 81.3261 
277 81.32663 81.32663 
278 81.32663 81.32663 
279 81.32701 81.32701 
280 81.32701 81.32701 
281 81.32654 81.32654 
282 81.32628 81.32628 
283 81.32603 81.32603 
284 81.32924 81.32924 
285 81.32896 81.32896 
286 81.32883 81.32883 
287 81.32893 81.32893 
288 81.32913 81.32913 
289 81.32913 81.32913 
290 81.32923 81.32923 
291 81.32937 81.32937 
292 81.32969 81.32969 
293 81.32967 81.32967 
294 81.3316 81.3316 
295 81.33179 81.33179 
296 81.33201 81.33201 
297 81.33242 81.33242 
298 81.30161 81.30161 
299 81.30187 81.30187 
300 81.30236 81.30236 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

116 81.28558 81.28558 
117 81.28643 81.28643 
118 81.28714 81.28714 
119 81.28825 81.28825 
120 81.28925 81.28925 
121 81.29099 81.29099 
122 81.29201 81.29201 
123 81.29214 81.29214 
124 81.29214 81.29214 
125 81.29144 81.29144 
126 81.29127 81.29127 
127 81.29107 81.29107 
128 81.29109 81.29109 
129 81.29088 81.29088 
130 81.29067 81.29067 
131 81.29028 81.29028 
132 81.28922 81.28922 
133 81.28867 81.28867 
134 81.28793 81.28793 
135 81.28667 81.28667 
136 81.28664 81.28664 
137 81.28677 81.28677 
138 81.28684 81.28684 
139 81.28785 81.28785 
140 81.28864 81.28864 
141 81.28924 81.28924 
142 81.29029 81.29029 
143 81.29565 81.29565 
144 81.29909 81.29909 
145 81.30418 81.30418 
146 81.30441 81.30441 
147 81.30482 81.30482 
148 81.30566 81.30566 
149 81.30629 81.30629 
150 81.30704 81.30704 
151 81.3078 81.3078 
152 81.3084 81.3084 
153 81.30912 81.30912 
154 81.30988 81.30988 
155 81.31019 81.31019 
156 81.31123 81.31123 
157 81.31268 81.31268 
158 81.31412 81.31412 
159 81.3164 81.3164 
160 81.31686 81.31686 
161 81.31792 81.31792 

301 81.30257 81.30257 
302 81.30286 81.30286 
303 81.30313 81.30313 
304 81.30345 81.30345 
305 81.30519 81.30519 
306 81.30534 81.30534 

307 81.30587 81.30587 
308 81.30595 81.30595 
309 81.30643 81.30643 
310 81.30653 81.30653 
311 81.30666 81.30666 
312 81.3067 81.3067 
313 81.30687 81.30687 
314 81.30699 81.30699 
315 81.30701 81.30701 
316 81.30686 81.30686 
317 81.30691 81.30691 
318 81.30707 81.30707 
319 81.3072 81.3072 
320 81.30665 81.30665 
321 81.30416 81.30416 
322 81.30369 81.30369 
323 81.30324 81.30324 
324 81.30285 81.30285 
325 81.30271 81.30271 
326 81.30199 81.30199 
237 81.30148 81.30148 
328 81.30075 81.30075 
329 81.30005 81.30005 
330 81.30006 81.30006 
331 81.3003 81.3003 
332 81.30077 81.30077 
333 81.30198 81.30198 
334 81.30243 81.30243 
335 81.30257 81.30257 
336 81.30235 81.30235 
337 81.30206 81.30206 
338 81.30173 81.30173 
339 81.30161 81.30161 
340 81.30161 81.30161 
341 81.31528 81.31528 
342 81.31674 81.31674 
343 81.31907 81.31907 
344 81.34306 81.34306 
345 81.34244 81.34244 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

162 81.31844 81.31844 
163 81.3189 81.3189 
164 81.31891 81.31891 
165 81.31888 81.31888 
166 81.32048 81.32048 
167 81.32048 81.32048 
168 81.32195 81.32195 
169 81.32262 81.32262 
170 81.32227 81.32227 
171 81.3224 81.3224 
172 81.32293 81.32293 
173 81.32406 81.32406 
174 81.32589 81.32589 
175 81.32639 81.32639 
176 81.32716 81.32716 
177 81.32766 81.32766 
178 81.32759 81.32759 
179 81.32902 81.32902 
180 81.32901 81.32901 
181 81.3298 81.3298 
182 81.33051 81.33051 
183 81.33082 81.33082 

 

 
 

 

 

(ඇමිණුම - 09 )  
 

කලොප සංගුණකය 
 

1.1 

අනුමත උස  සීමාව 

 

කලාපය තුළ කලාප සංගුණකය මත තිරණය  වන මෙල් සංඛයාව අනුව 

සගාඩනැගිල්සල් අනුමත උස සීමාව තිරණය ේය යුතු අතර සගාඩනැගිල්ලක  

තට්ටුවක අවම උස ේටර් 3.5 සසර සැලැකිය යුතුය . 

අනුමත බිම් කට්ටි 

ආවරණය 
0.70 

කලොපයට අදොළ 

කපොදු නියමතො 

 

 

i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 375 (පර්චසර 15) 

 
ii. සැම ඉදි කිරිමක් සඳොම අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන ආයතන වලින් 

ආදාළ සැලසුේ නිරාකරණ ලබා ගත යුතුය . 
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iii. අවශය විටක සගාඩනැගිල්සල් උස සීමාව තිරණය කිරීසේ  බලය අධ්කරිය 

සතුය  

 

අනුමත භොවිතයන කවනත් කරුණු 

සන්වාික 

පදිංචිය සඳො වන නිවාස  

තට්ටු නිවාස  

බේධ නිවාස  

සන්වාිකාගාර  

නිවාස සංකීර් ණ  

සසෞඛය 

රජසේ  සරෝෙල්  

පුේගලීක සරෝෙල්  

වවදය  උපසේශණ සසරවා මධයසරථාන  

රාසායනාගාර සසරවා  

ඔසු සැල්  

ආයුර්සේද වවදය මධයසරථාන  

අධයාපන 

රජසේ ො අර් ධ රජසේ  පාසැල්  

අර් ධ රජසේ පාසැල්  

ජාතයන්තර පාසැල්  

ළදරු පාසැල්  

කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන් පැවැත්සසවන 
ආයතන 

 

සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

ආයතන 

රජසේ කාර්යාල  

රජසේ කාර් යාල සංකීර්ණ  

වෘත්සතිය කාර්යාල  

බැංකු, මුලය ආයතන  

ATM මධයසරථාන  

සමාජ සසරවා 

දිවා සුරැකුේ මධයසරථාන  

සකාණ්ඩ කැපීේ/ රූපලාවනය  ආයතන  

ක්රීඩා මධයසරථාන  ගෘෙසරථ  

එළිමෙන් රංග ශාලා  

ප්රජා ශාලා/ සංසරකෘතික මධයසරථාන  

පුසරතකාල  

වැඩිහිටි නිවාස  

ිනමා ශාලා  

ශරීර සුවතා මධයසරථාන  

වාණිජ  

ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

මාළු අසලවි සැල්  

මසර අසලවි සැල් (සැකසුේ  කරන ලද මසර 
පමණි.) 

 

සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල්   
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 i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, කේබි,    නල, සහිත 
ද්රවය. 

ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  

ගබඩා/ගුදේ  

සේකරි  

ඉන්ධන පිරවුේ ෙල්  

ගෑසර සෙ විදුලි බල (වාෙන සඳො පිරවුේ ෙල්)  

වාෙන අමතර සකාටසර අසලවි සැල්  
 i. බඳ සකාටසර (Body Parts) 

ඉදි කිරීේ උපරිමය 25 m2 

ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටසර ඉදි කිරීේ උපරිමය 25 m2 

ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

සංචාරක කටයුතු 

සංචාරක සෙෝටල්  

අපන ශාලා  

නිවාඩු නිසක්තන  

උත්සසව ශාලා  

නාගරික සෙෝටල්  

ලැගුේ ෙල්  

රථ වාෙන 

රථ වාෙන අසලවි සරථාන  

රථ වාෙන අළුත්සවැඩියා සරථාන (ගරාජ්)  

වාෙන සසරවා මධයසරථාන (Service Centers)  

වාෙන සසරදුේ සරථාන  

සපාදු රථ ගාල්   

කර්මාන්ත 

අත්සකේ භාණ්ඩ  නිෂරපාදන/ගෘෙසරථ කර් මාන්ත 
(පරිසරයට ොනිදායක සනාවන) 

 

සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුේ ආයතන (ගසඩාල් 
නිමවුේ) 

 

විසේක ො විසනෝද  

ළමා උදයාන  

උදයාන  

විවෘත ප්රසේශ  

භූ දර් ශන ප්රසේශ  

අනුමත කනොවන භොවිතයන 

සසෞඛය  සේභාෙන මධයසරථාන   

අධයාපන රජසේ/ සපාේගලික විශරව විදයාල  

 ආගමික ඉසගනුේ මධයසරථාන  

සමාජ සසරවා ආගමික මධයසරථාන  

වාණිජ මත්සපැන් අසලවි සැල්  
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1.4.5. කළාපය 05- සන්වාික කළාපය  

කලොප  අංකය 05 

සංවර්ධන 

කලාපය 

 
සන්වාික කළාපය 

කලාප අර්ථ 

කථනය 

සමම කලාපය සරථාපිත කිරීසේ මූලික අරමුණ වන්සන් මෙජනතාවසේ නිවාස 

අවශයතා  සපුරාගැනීම ො පුජා නගරයට පැමිසණන බැතිමතුන්සේ නවාතැන් 

පෙසුකේ සැපයීම සඳො අවශය වන සංවර්ධනයන්ට  අවසරතාව ලබා දීමයි. 

මායිම (භූ 

ඛන්ඩාංක) 

 

කලාපසේ ිමා  මායිම ට්රාන්සරවර්සර මර්සක්ටර් ප්රක්සෂරපණ  (Transverse 

Mercator) ක්රම සේදය ො  1:10000  ිතියේ පරිමාණයට , ශ්රි ලංකා 99  කඳවල 

සම කක්ෂය මත ගූගල් ිතියම මත (Google earth map) භූඛන්ඩාංක  ලබා සගන 

ඇත. 

 

සන්වාික කළාප- සකාටස I 

 

1 

X Y 

81.28087 6.456016 

81.28267 6.455846 

81.28395 6.455634 

81.28664 6.45519 

81.28844 6.454897 

81.29012 6.454576 

81.29171 6.454357 

81.29234 6.453583 

81.29308 6.452868 

81.29333 6.452829 

81.29385 6.45302 

81.29567 6.453075 

81.29666 6.452558 

81.29742 6.452652 

81.2978 6.452805 

81.29769 6.453495 

81.30022 6.453125 

81.30145 6.452916 

 

2 

X Y 

81.34055 6.429575 

81.34003 6.429586 

81.33902 6.42968 

81.33817 6.429692 

81.33778 6.429653 

81.33755 6.429647 

81.33727 6.429846 

81.33656 6.429935 

81.33586 6.430123 

81.3357 6.430161 

81.33573 6.430403 

81.33587 6.431375 

81.33588 6.431534 

81.33554 6.431556 

81.33509 6.431629 

81.33437 6.432123 

81.33388 6.432394 

81.33351 6.432631 

 

3 

X Y 

81.3164 6.443025 

81.31563 6.442861 

81.31412 6.442435 

81.31268 6.44235 

81.31123 6.443532 

81.31025 6.44377 

81.31019 6.443787 

81.30988 6.443164 

81.30912 6.443985 

81.3084 6.445884 

81.3078 6.447275 

81.30704 6.447686 

81.30629 6.446642 

81.30566 6.447104 

81.30482 6.446071 

81.30441 6.446473 

81.30418 6.446234 

81.29909 6.447517 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

81.30145 6.452639 

81.30161 6.451289 

81.30173 6.450552 

81.30206 6.449758 

81.30238 6.449317 

81.30269 6.450356 

81.30322 6.451452 

81.30362 6.452586 

81.30399 6.452527 

81.30547 6.452272 

81.30592 6.452144 

81.30609 6.452234 

81.31043 6.451408 

81.31046 6.451404 

81.31145 6.451282 

81.3145 6.451042 

81.31908 6.450502 

81.32481 6.44965 

81.32899 6.446073 

81.32957 6.446571 

81.33282 6.449344 

81.33582 6.449119 

81.33908 6.444205 

81.33718 6.44273 

81.33723 6.44257 

81.33723 6.442096 

81.3373 6.44154 

81.33731 6.441121 

81.33731 6.441121 

81.33728 6.440786 

81.33729 6.440508 

81.3373 6.440506 

81.33736 6.439595 

81.33733 6.439087 

81.3384 6.437937 

81.34005 6.436338 

81.34116 6.435231 

81.34179 6.434221 

81.34208 6.433383 

81.342 6.432527 

81.34189 6.431292 

81.34178 6.430474 

81.34131 6.429719 
 

81.33354 6.432707 

81.33377 6.432856 

81.33398 6.432994 

81.33393 6.433109 

81.33363 6.433349 

81.33303 6.433944 

81.3327 6.4343 

81.33253 6.434612 

81.33219 6.434803 

81.33133 6.435113 

81.33082 6.435469 

81.33051 6.435649 

81.33033 6.435631 

81.3298 6.435308 

81.32943 6.435086 

81.32901 6.43488 

81.32902 6.434898 

81.32759 6.434021 

81.32766 6.439921 

81.32716 6.441501 

81.32639 6.444046 

81.32589 6.44472 

81.32523 6.444794 

81.32406 6.444623 

81.32293 6.444811 

81.32249 6.444568 

81.3224 6.44408 

81.32227 6.443278 

81.32262 6.442483 

81.32229 6.441475 

81.32195 6.440984 

81.32144 6.440532 

81.32048 6.439816 

81.32048 6.439837 

81.32021 6.439609 

81.31888 6.438516 

81.31891 6.439437 

81.3189 6.439965 

81.31844 6.441211 

81.31792 6.441185 

81.31744 6.441554 

81.31686 6.442371 
 

81.29565 6.447753 

81.29108 6.44699 

81.29107 6.44703 

81.29052 6.446922 

81.29029 6.446726 

81.28924 6.446844 

81.28785 6.446773 

81.28688 6.446626 

81.28692 6.446791 

81.28707 6.447425 

81.28703 6.44812 

81.28702 6.448966 

81.28726 6.44955 

81.28755 6.450014 

81.28786 6.450491 

81.28778 6.450965 

81.28739 6.451393 

81.28661 6.451725 

81.28626 6.452001 

81.28585 6.452412 

81.28556 6.452808 

81.285 6.453568 

81.28406 6.454045 

81.28335 6.454358 

81.28265 6.454745 

81.2822 6.455122 

81.2822 6.455127 

81.28172 6.455533 

81.28123 6.45584 

81.281 6.455951 

81.28088 6.456009 

81.28087 6.456016 

  
 
 

 

(ඇමිණුම - 10 )  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

සන්වාික කළාපය - සකාටස II 

 

1 

X Y 

81.35936 6.409306 

81.35947 6.409344 

81.3597 6.409145 

81.36012 6.408762 

81.36061 6.408947 

81.36155 6.409397 

81.36209 6.409317 

81.36295 6.40953 

81.36356 6.40976 

81.36401 6.409678 

81.36431 6.409611 

81.36475 6.40951 

81.36564 6.409491 

81.36626 6.408647 

81.36703 6.409063 

81.36772 6.409021 

81.36864 6.409013 

81.36942 6.409446 

81.37025 6.4099 

81.37059 6.409776 

81.37998 6.403628 

81.38005 6.403068 

81.3812 6.402125 

81.38199 6.401546 

81.38308 6.40098 

81.38457 6.400387 

81.38457 6.400379 

81.38393 6.399374 

81.38319 6.398336 

81.38265 6.397538 

81.38207 6.397039 

81.38129 6.39706 

81.38 6.397122 

81.37839 6.397212 

81.37708 6.397527 

81.37577 6.39782 

81.37447 6.39802 

81.37319 6.398128 

81.37186 6.397673 

81.37089 6.396937 

 

2 

X Y 

81.35233 6.403175 

81.35117 6.403885 

81.3511 6.40425 

81.35143 6.404644 

81.35178 6.405303 

81.35122 6.405572 

81.35106 6.405773 

81.35084 6.405945 

81.35065 6.40603 

81.35014 6.406393 

81.34983 6.406314 

81.34937 6.406098 

81.34906 6.405925 

81.34883 6.405773 

81.3487 6.405585 

81.34908 6.405312 

81.34908 6.405165 

81.34843 6.404765 

81.34858 6.404213 

81.34859 6.403811 

81.34859 6.403516 

81.34789 6.403191 

81.34698 6.402524 

81.34586 6.402555 

81.34527 6.402331 

81.34431 6.401917 

81.34373 6.401551 

81.34361 6.401722 

81.34247 6.401219 

81.34209 6.400894 

81.34193 6.400894 

81.34129 6.40065 

81.34093 6.40048 

81.34026 6.400146 

81.33837 6.400206 

81.3373 6.399409 

81.33731 6.40066 

81.33693 6.402264 

81.33708 6.403218 

81.33712 6.404322 

 

3 

X Y 

81.3468 6.409625 

81.34707 6.410311 

81.34752 6.410273 

81.34776 6.410238 

81.34777 6.410238 

81.34824 6.410106 

81.34843 6.410056 

81.34898 6.409802 

81.34928 6.409571 

81.34963 6.409408 

81.35016 6.409245 

81.35053 6.409239 

81.35118 6.409482 

81.3518 6.409886 

81.35254 6.41015 

81.3534 6.410454 

81.35388 6.410715 

81.35398 6.410913 

81.35448 6.410744 

81.35481 6.410618 

81.35643 6.410255 

81.35888 6.409744 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

81.37005 6.395992 

81.36935 6.394919 

81.369 6.394107 

81.36864 6.392869 

81.36786 6.391762 

81.36755 6.391455 

81.36754 6.391439 

81.36771 6.392822 

81.36756 6.395384 

81.36684 6.397487 

81.36691 6.39809 

81.36579 6.399206 

81.36235 6.400651 

81.35976 6.401095 

81.35779 6.400476 

81.35616 6.401173 

81.35622 6.398142 

81.35573 6.397813 

81.35418 6.399834 

81.35285 6.400206 

81.35193 6.401738 

81.35114 6.401577 
 

81.33707 6.405494 

81.33733 6.405478 

81.33855 6.405505 

81.339 6.405556 

81.33998 6.405316 

81.34092 6.405281 

81.34272 6.405416 

81.34341 6.405605 

81.34364 6.405618 

81.34364 6.405653 

81.34353 6.406622 

81.34362 6.407609 

81.3437 6.407637 

81.34406 6.407784 

81.34459 6.407569 

81.34499 6.407583 

81.34519 6.407746 

81.34579 6.407633 

81.34618 6.407673 

81.34647 6.407829 

81.34647 6.407803 

81.34691 6.407849 

81.34685 6.409038 

  
 

 

 

 

(ඇමිණුම - 11 )  

 

කලාප 

සංගුණකය 

0.9 

අනුමත උස  

සීමාව 

කලාපය තුළ කලාප සංගුණකය මත තිරණය  වන මෙල් සංඛයාව අනුව 

සගාඩනැගිල්සල් අනුමත උස සීමාව තිරණය ේය යුතු අතර සගාඩනැගිල්ලක  

තට්ටුවක අවම උස ේටර් 3.5 සසර සැලැකිය යුතුය 

අනුමත බිම් 

කට්ටි 

ආවරණය 

0.65 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

කලාපයට 

අදාළ සපාදු 

නියමතා 

 

i. අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 500 (පර්චසර 20) 

ii. සැම ඉදි කිරිමක් සඳොම අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන ආයතන වලින් 

ආදාළ සැලසුේ නිරාකරණ ලබා ගත යුතුය . 

iii. අවශය ේටක සගාඩනැගිල්සල් උස සීමාව තිරණය බලය අධ්කරිය සතුය  

 

අනුමත භොවිතයන කවනත් කරුණු 

සන්වාික 
 

පදිංචිය සඳො වන නිවාස  

බේධ නිවාස  

තට්ටු නිවාස   

සන්වාිකාගාර  

නිවාස සංකීර් ණ  

සසෞඛය 

පුේගලීක සරෝෙල්  

වවදය  උපසේශණ සසරවා මධයසරථාන  ඉදි කිරීේ උපරිමය 25 m2 

රාසායනාගාර සසරවා ඉදි කිරීේ උපරිමය 25 m2 

ඔසු සැල් ඉදි කිරීේ උපරිමය 15 m2 

ආයුර්සේද වවදය මධයසරථාන ඉදි කිරීේ උපරිමය 25 m2 

අධයාපන 

රජසේ ො අර් ධ රජසේ  පාසැල්  

අර් ධ රජසේ පාසැල්  

ජාතයන්තර පාසැල්  

ළදරු පාසැල්  

සපෞේගලික උපකාර පන්ති ඉදි කිරීේ උපරිමය 25 m2 

ආයතන 
වෘත්සතිය කාර්යාල ඉදි කිරීේ උපරිමය 25 m2 

බැංකු, මුලය ආයතන ඉදි කිරීේ උපරිමය 25 m2 

ATM මධයසරථාන  

සමාජ සසරවා 

දිවා සුරැකුේ මධයසරථාන  

සකාණ්ඩ කැපීේ/ රූපලාවනය  ආයතන ඉදි කිරීේ උපරිමය 10 m2 

ක්රීඩා මධයසරථාන  ගෘෙසරථ  

ප්රජා ශාලා/ සංසරකෘතික මධයසරථාන  

පුසරතකාල  

වැඩිහිටි නිවාස  

වාණිජ  

ආංශික සවසළඳසැල් ඉදි කිරීේ උපරිමය 20m2 

ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

මාළු අසලවි සැල් ඉදි කිරීේ උපරිමය 20m2 

මසර අසලවි සැල් (සැකසුේ  කරන ලද මසර පමණි.) ඉදි කිරීේ උපරිමය 20m2 

ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය ඉදි කිරීේ උපරිමය 25m2 

සේකරි ඉදි කිරීේ උපරිමය 50m2 

ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල් ඉදි කිරීේ උපරිමය 50m2 

සංචාරක 

කටයුතු 

සංචාරක සෙෝටල් 
ඉදි කිරීේ උපරිමය 
300m2 

අපන ශාලා 
ඉදි කිරීේ උපරිමය 
250m2 

නිවාඩු නිසක්තන  

උත්සසව ශාලා 
ඉදි කිරීේ උපරිමය 
100m2 

ලැගුේ ෙල් 
ඉදි කිරීේ උපරිමය 
100m2 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

 

රථ වාෙන රථ වාෙන අළුත්සවැඩියා සරථාන (ගරාජ්) ඉදි කිරීේ උපරිමය 50m2 

කර්මාන්ත 

අත්සකේ භාණ්ඩ  නිෂරපාදන/ගෘෙසරථ කර් මාන්ත 
(පරිසරයට ොනිදායක සනාවන) 

ඉදි කිරීේ උපරිමය 50m2 

සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුේ ආයතන (ගසඩාල් නිමවුේ) 
ඉදි කිරීේ උපරිමය 50m2 

යන්ත්ර 1  

විසේක ො 

විසනෝද  

ළමා උදයාන  

උදයාන  

විවෘත ප්රසේශ  

භූ දර් ශන ප්රසේශ  

අනුමත කනොවන භොවිතයන 

සසෞඛය  
රජසේ  සරෝෙල්  

සේභාෙන මධයසරථාන   

අධයාපන 

රජසේ/ සපාේගලික විශරව විදයාල  

කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන් පැවැත්සසවන ආයතන  

ආගමික ඉසගනුේ මධයසරථාන  

ආයතන  
රජසේ කාර්යාල  

රජසේ කාර් යාල සංකීර්ණ  

සමාජ සසරවා 

එළිමෙන් රංග ශාලා  

ආගමික මධයසරථාන  

ිනමා ශාලා  

ශරීර සුවතා මධයසරථාන  

වාණිජ 

සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

මත්සපැන් අසලවි සැල්  

සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල්  
 i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, කේබි,    නල, සහිත ද්රවය. 

 

ගබඩා/ගුදේ  

ඉන්ධන පිරවුේ ෙල්  

ගෑසර සෙ විදුලි බල (වාෙන සඳො පිරවුේ ෙල්)  

වාෙන අමතර සකාටසර අසලවි සැල්  
 i. බඳ සකාටසර (Body Parts) 

 

ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටසර  

සංචාරක 
කටයුතු 

නාගරික සෙෝටල්  

රථ වාෙන  

රථ වාෙන අසලවි සරථාන  

වාෙන සසරවා මධයසරථාන (Service Centers)  

වාෙන සසරදුේ සරථාන  

සපාදු රථ ගාල්   
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1.4.6. කළාපය 06 - පාරිසරික සංරක්ෂණ ො සංසේදී කළාපය 

කලොප  අංකය 06 

සංවර්ධන 

කලොපය 

 

පාරිසරික සංරක්ෂණ ො සංසේදී කළාපය  

කලාප අර්ථ 

කථනය 

 

කතරගම ප්රසේශසේ පවතින ආගමික ො සංසරකෘතික වටිනාකේ ආරක්ෂා කිරීම 

සඳො ප්රමුඛතාවය ලබාසදමින් එම භාවිතයන්ට කිිදු ආකාරයක අහිතකර 

බලපෑමක් ඇති සනාවන භාවිතයන් සඳො පමණක් අවසර ලබා දීම සමම 

කලාපය සරථාපිත කිරීම මගින් අසේක්ෂා සකසර්. 

 

මොයිම (භූ 

ඛන්ොංක) 

 
කලාපසේ ිමා  මායිම ට්රාන්සරවර්සර මර්සක්ටර් ප්රක්සෂරපණ  (Transverse 

Mercator) ක්රම සේදය ො  1:10000  ිතියේ පරිමාණයට , ශ්රි ලංකා 99  කඳවල 

සම කක්ෂය මත ගූගල් ිතියම මත (Google earth map) භූඛන්ඩාංක  ලබා සගන 

ඇත. 

 
 
පුජා භුමිය වටා ෙරිත තීරය 
 

 

1 

X Y 

81.34155 6.418888 

81.34151 6.418755 

81.34137 6.418456 

81.34123 6.418153 

81.34112 6.417917 

81.34098 6.417571 

81.34068 6.417387 

81.34031 6.417254 

81.34019 6.417187 

81.34003 6.417089 

81.33974 6.416948 

81.33958 6.416882 

81.33958 6.416882 

81.3393 6.416769 

81.339 6.416603 

81.33865 6.416487 

 

2 

X Y 

81.33102 6.424471 

81.33109 6.423911 

81.33115 6.42236 

81.33167 6.419379 

81.3313 6.419349 

81.33117 6.419084 

81.33091 6.418718 

81.33085 6.418605 

81.33067 6.418623 

81.33065 6.418623 

81.33032 6.418682 

81.32984 6.418861 

81.32936 6.419009 

81.3288 6.419275 

81.32849 6.419428 

81.32825 6.419498 

 

3 

X Y 

81.33317 6.426529 

81.33388 6.426478 

81.33491 6.426099 

81.33528 6.425952 

81.33622 6.426214 

81.33736 6.426427 

81.33851 6.426474 

81.33938 6.426339 

81.33994 6.426214 

81.34004 6.422168 

81.3401 6.42214 

81.34 6.421709 

81.34016 6.421148 

81.34011 6.420367 

81.3403 6.41985 

81.34032 6.419867 
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81.33833 6.416374 

81.33813 6.416287 

81.33782 6.416024 

81.33782 6.416023 

81.33761 6.415751 

81.33754 6.415628 

81.33747 6.41548 

81.33746 6.415429 

81.33739 6.415628 

81.33621 6.417354 

81.33587 6.417922 

81.33551 6.418515 

81.33515 6.418946 

81.33412 6.419927 

81.33389 6.420284 

81.33375 6.421289 

81.33337 6.422976 

81.33311 6.424243 

81.33285 6.424671 

81.33285 6.424685 

81.33257 6.424769 

81.33152 6.424752 

81.33127 6.424712 
 

81.3281 6.419744 

81.32766 6.420119 

81.32736 6.420427 

81.32719 6.420641 

81.32711 6.420828 

81.32701 6.421425 

81.32691 6.422 

81.32675 6.422267 

81.32652 6.422689 

81.32634 6.422909 

81.3261 6.423199 

81.32579 6.423542 

81.32579 6.423542 

81.32558 6.423799 

81.32538 6.424115 

81.32562 6.424426 

81.32618 6.42474 

81.32709 6.425251 

81.32871 6.426182 

81.3297 6.426763 

81.33069 6.426895 

81.33153 6.42685 

81.33205 6.426669 
 

81.34113 6.419458 

81.34126 6.419105 

81.34155 6.418888 
 

 
 
(ඇමිණුම - 12 )  

 

පරිසර සංරක්ෂණ ො සංසේදී කළාපය - I 
 

 

1 

X Y 

81.2433 6.4903 

81.2455 6.49118 

81.2464 6.4889 

81.252 6.48803 

81.2548 6.48625 

81.2575 6.48302 

81.2603 6.48086 

81.2616 6.47787 

81.2637 6.47539 

81.2642 6.47134 

81.264 6.46808 

81.2642 6.46056 

81.2661 6.45657 

 

2 

X Y 

81.3085 6.39463 

81.3049 6.38761 

81.3012 6.38193 

81.3006 6.37871 

81.2973 6.37824 

81.2983 6.37524 

81.2947 6.37289 

81.2888 6.3735 

81.2858 6.37195 

81.2816 6.37092 

81.2766 6.3692 

81.277 6.37572 

81.2736 6.38061 

 

3 

X Y 

81.2232 6.45555 

81.2209 6.45852 

81.2186 6.46154 

81.2177 6.46543 

81.2168 6.46733 

81.2147 6.4695 

81.2129 6.47283 

81.2126 6.47334 

81.2141 6.47423 

81.2154 6.47537 

81.2169 6.47685 

81.2181 6.47807 

81.2196 6.47957 
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81.2683 6.45191 

81.2674 6.44755 

81.2663 6.43881 

81.2668 6.43561 

81.2729 6.42929 

81.2738 6.42589 

81.28 6.41947 

81.2881 6.41536 

81.2964 6.40918 

81.3059 6.40779 

81.3079 6.40919 

81.3099 6.40771 

81.3154 6.40806 

81.3171 6.40772 

81.3137 6.40128 
 

81.2706 6.38552 

81.2685 6.38881 

81.2629 6.39932 

81.2622 6.40738 

81.2625 6.41087 

81.2627 6.41513 

81.2617 6.41714 

81.2537 6.42507 

81.2509 6.42759 

81.2463 6.43245 

81.2417 6.43748 

81.2371 6.44172 

81.2331 6.4453 

81.229 6.44974 

81.2265 6.45223 
 

81.2234 6.48323 

81.2263 6.48522 

81.2273 6.48691 

81.228 6.48882 

81.2287 6.49173 

81.2291 6.49391 

81.2351 6.49399 

81.2374 6.49293 
 

 
(ඇමිණුම - 13)  

 
 
පරිසර සංරක්ෂණ ො සංසේදී කළාපය - II 
 

 

1 

X Y 

81.51932 6.615294 

81.52669 6.60795 

81.54517 6.609679 

81.55987 6.612033 

81.57288 6.611835 

81.58437 6.612047 

81.59443 6.603592 

81.60269 6.589496 

81.60641 6.574712 

81.60528 6.570636 

81.5936 6.562601 

81.58163 6.550918 

81.56582 6.554811 

81.5574 6.548038 

81.54572 6.537034 

81.53481 6.537802 

81.52655 6.525772 

81.51563 6.517272 

81.50357 6.51253 

81.49174 6.504288 

81.47968 6.490172 

81.47987 6.474775 

 

2 

X Y 

81.44823 6.415107 

81.43701 6.421009 

81.42832 6.419116 

81.42111 6.412923 

81.41941 6.409918 

81.41669 6.410275 

81.40105 6.408112 

81.39978 6.409566 

81.39581 6.415807 

81.3937 6.416558 

81.39137 6.414505 

81.38605 6.402892 

81.38457 6.400387 

81.37998 6.403628 

81.36942 6.409446 

81.3534 6.410454 

81.3438 6.410845 

81.3438 6.410846 

81.34338 6.417186 

81.3422 6.419899 

81.34897 6.422395 

81.34523 6.424861 

 

3 

X Y 

81.30362 6.452586 

81.28664 6.45519 

81.27727 6.462112 

81.28165 6.469912 

81.28992 6.481428 

81.28292 6.49091 

81.27785 6.495748 

81.27975 6.503476 

81.29043 6.511922 

81.28624 6.520164 

81.28801 6.528479 

81.30372 6.540948 

81.31357 6.541145 

81.34455 6.551593 

81.36078 6.557833 

81.37579 6.564273 

81.382 6.564684 

81.39884 6.570549 

81.41386 6.576032 

81.43626 6.583269 

81.44798 6.587421 

81.45133 6.588554 
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81.48327 6.46722 

81.48296 6.456537 

81.47649 6.4443 

81.47838 6.42472 

81.47477 6.409138 

81.46631 6.408144 

81.46475 6.411632 

81.45215 6.414577 
 

81.34073 6.426912 

81.33723 6.44257 

81.33908 6.444205 

81.33582 6.449119 

81.33282 6.449344 

81.32899 6.446073 

81.32481 6.44965 

81.31908 6.450502 
 

81.46021 6.591429 

81.47424 6.599383 

81.48692 6.608792 

81.495 6.607238 

81.50671 6.615651 

  
 

 
 
(ඇමිණුම - 14)  

 
පරිසර සංරක්ෂණ ො සංසේදී කළාපය - III 
 
 

 

1 

X Y 

81.35233 6.403175 

81.35114 6.401577 

81.35193 6.401738 

81.35285 6.400206 

81.35418 6.399834 

81.35573 6.397813 

81.35622 6.398142 

81.35616 6.401173 

81.35779 6.400476 

81.35976 6.401095 

81.36235 6.400651 

81.36579 6.399206 

81.36691 6.39809 

81.36684 6.397487 

81.36756 6.395384 

81.36771 6.392822 

81.36754 6.391439 

81.36695 6.390968 

81.36544 6.39055 

81.36366 6.390745 

81.36217 6.391131 

81.36057 6.390886 

81.3589 6.390746 

81.35732 6.390628 

81.35558 6.390707 

81.35418 6.390851 

81.35275 6.390696 

81.35158 6.39055 

 

2 

X Y 

81.33033 6.380423 

81.32898 6.381395 

81.32768 6.382067 

81.32607 6.382386 

81.32462 6.381553 

81.32289 6.380515 

81.3213 6.379626 

81.32023 6.379041 

81.31849 6.37782 

81.31734 6.377155 

81.31602 6.376757 

81.31538 6.376816 

81.31516 6.379864 

81.31581 6.380038 

81.31792 6.383507 

81.32108 6.390515 

81.32236 6.39215 

81.32444 6.394048 

81.32526 6.39541 

81.3259 6.395227 

81.32664 6.396034 

81.32738 6.395862 

81.32825 6.396024 

81.32942 6.395636 

81.33004 6.395487 

81.33083 6.395296 

81.33164 6.395198 

81.33208 6.395761 

 

3 

X Y 

81.34373 6.401551 

81.34431 6.401917 

81.34496 6.402234 

81.34527 6.402331 

81.34586 6.402555 

81.34668 6.402517 

81.34698 6.402524 

81.34763 6.402914 

81.34789 6.403191 

81.34859 6.403516 

81.34859 6.403967 

81.34858 6.404213 

81.34851 6.404461 

81.34843 6.404765 

81.34908 6.405165 

81.34908 6.405312 

81.3487 6.405585 

81.34883 6.405773 

81.34906 6.405925 

81.34927 6.406002 

81.34937 6.406098 

81.34983 6.406314 

81.35007 6.40636 

81.35014 6.406393 

81.35065 6.40603 

81.35084 6.405945 

81.35106 6.405773 

81.35122 6.405572 
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81.35017 6.389612 

81.3492 6.388612 

81.34763 6.38694 

81.34645 6.386034 

81.34502 6.385062 

81.34364 6.384136 

81.34235 6.382955 

81.341 6.382028 

81.33944 6.381334 

81.33785 6.381089 

81.33652 6.381002 

81.33516 6.380869 

81.33349 6.380303 

81.3317 6.380073 
 

81.3334 6.397468 

81.33423 6.397418 

81.33488 6.397767 

81.33558 6.39867 

81.33621 6.399573 

81.3373 6.399409 

81.33837 6.400206 

81.34037 6.400146 

81.34099 6.40052 

81.34129 6.40065 

81.34193 6.400894 

81.34209 6.400894 

81.34248 6.401292 

81.34361 6.401722 
 

81.35178 6.405303 

81.35143 6.404644 

81.3511 6.40425 

81.35117 6.403885 

81.35233 6.403175 

81.33549 6.386289 

81.33599 6.386217 

81.3362 6.387336 

81.33591 6.387393 

81.3358 6.38738 

81.33572 6.387016 

81.33549 6.386289 
 

 
(ඇමිණුම - 15)  

 

කලොප 

සංගුණකය 
0 

අනුමත උස  

සීමාව 
- 

අනුමත බිම් 

කට්ටි ආවරණය 
- 

කලොපයට අදොළ 

කපොදු නියමතො 

 

 

 

i. සමම කළාපය තුළ සංවර්ධන කටයුතු සඳො අවසර සදනු සනාලැසේ. 

 

අනුමත භොවිතයන කවනත් කරුණු 

 

ඔසු උයන්/වන වගාව ඒ ො සේබන්ධ 
නිර්මිත පරිසරය 

 

විවෘත ප්රසේශ  

භූ දර් ශන ප්රසේශ  

උදයාන   

අනුමත කනොවන භොවිතයන 

සන්වාික 

පදිංචිය සඳො වන නිවාස  

තට්ටු නිවාස  

බේධ නිවාස  

සන්වාිකාගාර  

නිවාස සංකීර් ණ  

රජසේ  සරෝෙල්  
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සසෞඛය 

පුේගලීක සරෝෙල්  

වවදය  උපසේශණ සසරවා මධයසරථාන  

රාසායනාගාර සසරවා  

ඔසු සැල්  

ආයුර් සේද වවදය මධයසරථාන  

සේභාෙන මධයසරථාන  

අධයාපන  

රජසේ ො අර් ධ රජසේ  පාසැල්  

අර්ධ රජසේ පාසැල්  

ජාතයන්තර පාසැල්  

රජසේ/ සපාේගලික විශරව විදයාල  

කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණු 
ආයතන 

 

වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන  

ළදරු පාසැල්  

තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන් 
පැවැත්සසවන ආයතන 

 

ආගමික ඉසගනුේ මධයසරථාන  

සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

ආයතන 

රජසේ කාර් යාල  

රජසේ කාර් යාල සංකීර් ණ  

වෘත්සතිය කාර් යාල  

ATM මධයසරථාන  

බැංකු, මුලය ආයතන  

සමාජ සසරවා 

ක්රීඩා මධයසරථාන  ගෘෙසරථ,  

එළිමෙන් රංග ශාලා  

ප්රජා ශාලා/ සංසරකෘතික මධයසරථාන  

පුසරතකාල  

දිවා සුරැකුේ මධයසරථාන  

වැඩිහිටි නිවාස  

සකාණ්ඩ කැපීේ/ රූපලාවනය  ආයතන  

ිනමා ශාලා  

ශරීර සුවතා මධයසරථාන  

ආගමික මධයසරථාන  

වාණිජ 

ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

මාළු අසලවි සැල්  

මසර අසලවි සැල් (සැකසුේ  කරන ලද 
මසර පමණි.) 

 

සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල්  
 i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, කේබි,    
නල, සහිත ද්රවය. 

 

ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  

මත්සපැන් අසලවි සැල්  

ගබඩා/ගුදේ  

සේකරි  

ඉන්ධන පිරවුේ ෙල්  
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ගෑසර සෙ විදුලි බල (වාෙන සඳො 
පිරවුේ ෙල්) 

 

වාෙන අමතර සකාටසර අසලවි සැල්  
 i. බඳ සකාටසර (Body Parts) 

 

ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටසර  

ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

සංචාරක 

කටයුතු 

සංචාරක සෙෝටල්  

අපන ශාලා  
නිවාඩු නිසක්තන  

උත්සසව ශාලා  

නාගරික සෙෝටල්  

ලැගුේ ෙල්  

රථ වාෙන 

රථ වාෙන අසලවි සරථාන  

රථ වාෙන අළුත්සවැඩියා සරථාන (ගරාජ්)  

වාෙන සසරවා මධයසරථාන (Service 
Centers) 

 

වාෙන සසරදුේ සරථාන  

සපාදු රථ ගාල්   

කර්මාන්ත 

අත්සකේ භාණ්ඩ  නිෂරපාදන/ගෘෙසරථ 
කර් මාන්ත (පරිසරයට ොනිදායක 
සනාවන) 

 

සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුේ ආයතන 
(ගසඩාල් නිමවුේ) 

 

විසේක ො 

විසනෝද  

ළමා උදයාන 
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1.4.7. කළාපය - 07 - කෘිකාර්මික  කළාපය 

කලොප  අංකය 07 

සංවර්ධන 

කලොපය 

 

කෘිකාර්මික  කළාපය  

කලාප අර්ථ 

කථනය 

 

පුජා භුමිය සක්න්ද්ර කරගත්ස සුරක්ිත ආර්ික සංවර්ධනය උසදසා කෘිකාර්මික 

අංශය සංවර්ධනය සමම කලාපය මගින් අසේක්ෂා සකසර්. 

 

මොයිම (භූ 

ඛන්ොංක) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
කලාපසේ ිමා  මායිම ට්රාන්සරවර්සර මර්සක්ටර් ප්රක්සෂරපණ  (Transverse 

Mercator) ක්රම සේදය ො  1:10000  ිතියේ පරිමාණයට , ශ්රි ලංකා 99  කඳවල 

සම කක්ෂය මත ගූගල් ිතියම මත (Google earth map) භූඛන්ඩාංක  ලබා සගන 

ඇත. 

 
   

1 

X Y 

81.26598 6.472308 

81.26615 6.472289 

81.26616 6.472289 

81.26633 6.472281 

81.26633 6.47228 

81.26634 6.47228 

81.26638 6.472276 

81.26659 6.472089 

81.26675 6.471766 

81.26688 6.470949 

81.26691 6.46966 

81.26679 6.468797 

81.26675 6.468349 

81.26655 6.467788 

81.26654 6.467774 

81.26654 6.467774 

81.26656 6.46776 

81.26709 6.466572 

81.2674 6.465901 

81.26906 6.465279 

81.27045 6.464342 

 
2 

X Y 

81.27998 6.456909 

81.28113 6.455894 

81.2821 6.455237 

81.28302 6.454522 

81.28464 6.453753 

81.28545 6.45294 

81.28602 6.4522 

81.28695 6.451589 

81.28786 6.450716 

81.28709 6.44917 

81.28708 6.447683 

81.28671 6.445862 

81.28683 6.444266 

81.28684 6.444258 

81.28856 6.443647 

81.28927 6.44389 

81.29028 6.443429 

81.29067 6.442734 

81.29109 6.442053 

81.29127 6.439957 

 
3 

X Y 

81.29672 6.421185 

81.2969 6.419745 

81.29623 6.419317 

81.29561 6.418448 

81.29434 6.417366 

81.29258 6.41708 

81.29049 6.417971 

81.28852 6.417466 

81.28743 6.416997 

81.28704 6.4161 

81.28587 6.417037 

81.28535 6.4174 

81.28285 6.418108 

81.28082 6.419066 

81.27997 6.419469 

81.27377 6.425889 

81.27292 6.429289 

81.2711 6.430889 

81.26886 6.431738 

81.26892 6.432819 
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81.271 6.46402 

81.27102 6.463651 

81.27161 6.462931 

81.27281 6.462079 

81.27282 6.462077 

81.27332 6.461348 

81.27333 6.461341 

81.27357 6.461108 

81.27357 6.461095 

81.27358 6.46108 

81.27359 6.461068 

81.27373 6.460148 

81.27374 6.460152 

81.27483 6.460608 

81.27604 6.461103 

81.27639 6.461252 

81.27664 6.46096 

81.27691 6.460363 

81.27692 6.460358 

81.27812 6.459429 

81.27863 6.458549 

81.27863 6.458518 

81.27897 6.458017 

81.27958 6.457243 
 

81.29144 6.439456 

81.29214 6.437495 

81.29214 6.437487 

81.29099 6.43752 

81.28925 6.437452 

81.28825 6.437488 

81.28714 6.438159 

81.28558 6.43864 

81.28484 6.43801 

81.28511 6.437046 

81.28664 6.435116 

81.28732 6.433399 

81.28706 6.432274 

81.28746 6.430561 

81.2882 6.429575 

81.28855 6.428519 

81.29008 6.427851 

81.29173 6.427712 

81.293 6.427237 

81.29366 6.42681 

81.29472 6.425873 

81.2954 6.425107 

81.29617 6.423465 

81.297 6.422115 

 
 

81.26677 6.435609 

81.26635 6.438812 

81.26632 6.441484 

81.26678 6.444699 

81.2674 6.447547 

81.26801 6.450318 

81.26835 6.451912 

81.2678 6.453341 

81.26609 6.45657 

81.2644 6.459829 

81.26417 6.460558 

81.26424 6.462211 

81.26434 6.463336 

81.26409 6.464985 

81.26402 6.468082 

81.26408 6.469681 

81.26424 6.471338 

81.26479 6.47221 

81.26511 6.472304 

81.26513 6.472338 

81.26517 6.472444 

81.26577 6.472623 

81.26595 6.47254 

81.266 6.472443 

81.26598 6.472308 

 
 
 

 
(ඇමිණුම - 13 )  

 

කලොප 

සංගුණකය 
0.3 

අනුමත උස  

සීමාව 

කලාපය තුළ කලාප සංගුණකය මත තිරණය  වන මෙල් සංඛයාව අනුව 

සගාඩනැගිල්සල් අනුමත උස සීමාව තිරණය ේය යුතු අතර සගාඩනැගිල්ලක  

තට්ටුවක අවම උස ේටර් 3.5 සසර සැලැකිය යුතුය . 

අනුමත බිම් 

කට්ටි ආවරණය 
0.30 

කලොපයට අදොළ 

කපොදු නියමතො 

 

 

i. සැම ඉදි කිරිමක් සඳොම අධ්කාරිය නියම කරනු ලබන ආයතන වලින් 

ආදාළ සැලසුේ නිරාකරණ ලබා ගත යුතුය . 

ii. අවශය ේටක සගාඩනැගිල්සල් උස සීමාව තිරණය බලය අධ්කරිය සතුය  
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අනුමත භොවිතයන කවනත් කරුණු 

සන්වාික පදිංචිය සඳො වන නිවාස  

අධයාපන 

කාර්මික පාසැල්/වෘත්සතිය පුහුණු 

ආයතන 
ඉදි කිරීේ උපරිමය 150m2 

වෘත්සතිය පුහුණු ආයතන ඉදි කිරීේ උපරිමය 150m2 

 
තෘතියික අධයාපන පාඨමාලාවන් 

පැවැත්සසවන ආයතන 
ඉදි කිරීේ උපරිමය 150m2 

වාණිජ 

ිල්ලර භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

ආංශික සවසළඳසැල්  

ගබඩා/ගුදේ ඉදි කිරීේ උපරිමය 100m2 

සංචාරක 

කටයුතු 
සංචාරක සෙෝටල්  

කර්මාන්ත  

අත්සකේ භාණ්ඩ  නිෂරපාදන/ගෘෙසරථ 

කර් මාන්ත (පරිසරයට ොනිදායක 

සනාවන) 

ඉදි කිරීේ උපරිමය 50m2 

විසේක ො 

විසනෝද 

උදයාන  

විවෘත ප්රසේශ  

භූ දර් ශන ප්රසේශ  

අනුමත කනොවන භොවිතයන 

සන්වාික 

තට්ටු නිවාස  

බේධ නිවාස  

සන්වාිකාගාර  

නිවාස සංකීර් ණ  

සසෞඛය 

රජසේ  සරෝෙල්  

පුේගලීක සරෝෙල්  

වවදය  උපසේශණ සසරවා මධයසරථාන  

රාසායනාගාර සසරවා  

ඔසු සැල්  

ආයුර් සේද වවදය මධයසරථාන  

සේභාෙන මධයසරථාන  

අධයාපන  

රජසේ ො අර් ධ රජසේ  පාසැල්  

අර්ධ රජසේ පාසැල්  

ජාතයන්තර පාසැල්  

රජසේ/ සපාේගලික විශරව විදයාල  

ළදරු පාසැල්  

ආගමික ඉසගනුේ මධයසරථාන  

සපෞේගලික උපකාර පන්ති  

රජසේ කාර් යාල  
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ආයතන 

රජසේ කාර් යාල සංකීර් ණ  

වෘත්සතිය කාර් යාල  

ATM මධයසරථාන  

බැංකු, මුලය ආයතන  

සමාජ සසරවා 

ක්රීඩා මධයසරථාන  ගෘෙසරථ,  

එළිමෙන් රංග ශාලා  

ප්රජා ශාලා/ සංසරකෘතික මධයසරථාන  

පුසරතකාල  

දිවා සුරැකුේ මධයසරථාන  

වැඩිහිටි නිවාස  

සකාණ්ඩ කැපීේ/ රූපලාවනය  ආයතන  

ිනමා ශාලා  

ශරීර සුවතා මධයසරථාන  

ආගමික මධයසරථාන  

වාණිජ 

සතාඟ භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

මාළු අසලවි සැල්  

මසර අසලවි සැල් (සැකසුේ  කරන ලද 
මසර පමණි.) 

 

සගාඩනැගිලි ද්රවය අසලවි සැල්  
 i.වැලි, මැටල්, ිසමන්ති, කේබි,    
නල, සහිත ද්රවය. 

 

ii. අසනකුත්ස සගාඩනැගිලි ද්රවය  
මත්සපැන් අසලවි සැල්  
සේකරි  

ඉන්ධන පිරවුේ ෙල්  

ගෑසර සෙ විදුලි බල (වාෙන සඳො 
පිරවුේ ෙල්) 

 

වාෙන අමතර සකාටසර අසලවි සැල්  
 i. බඳ සකාටසර (Body Parts) 

 

ii. අසනකුත්ස අමතර සකාටසර  

ලී භාණ්ඩ අසලවි සැල්  

සංචාරක 

කටයුතු 

අපන ශාලා  

නිවාඩු නිසක්තන  

උත්සසව ශාලා  

නාගරික සෙෝටල්  
ලැගුේ ෙල්  

රථ වාෙන 

රථ වාෙන අසලවි සරථාන  

රථ වාෙන අළුත්සවැඩියා සරථාන (ගරාජ්)  

වාෙන සසරවා මධයසරථාන (Service 
Centers) 

 

වාෙන සසරදුේ සරථාන  
සපාදු රථ ගාල්   

කර්මාන්ත සගාඩනැගිලි ද්රවය නිමවුේ ආයතන 
(ගසඩාල් නිමවුේ) 

 

විසේක ො 

විසනෝද  

ළමා උදයාන 
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2. සැලසුේ සෙ සගාඩනැගිළි සරගුලාි  
 

2.1. මුලික සැලසුේ නිරාකරණය සඳො සරගුලාි  

 

මූලික කරුණු 

 

හැඳිනීම සහ 

ආරම්භය 

සමම නිසයෝග 1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ (සංසශෝධිත) පනසත්ස 

11 (අ) සකාටසසර  8 “ඊ” වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 1978  අංක 41 දරණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරි පනසත්ස 21 වන වගන්තිය යටසත්ස කතරගම ප්රාසේශීය සභා බල 

ප්රසේශය/ සැලසුේ ප්රසේශ සඳො මොනගර ො බසරනාහිර සංවර්ධන අමාතයවරයා විින් 

සාදනු ලැබූ නිසයෝග සේ. 

 

 

 

මූලික සැලසුම් 

නිරොකරණය 

සඳහො ඉදිරිපත් 

කිරීම 

I  කකොටස 

මූලික සැලසුම් නිරොකරණය සම්බනධ කරගුලොසි 
 
 

1. මූලික සැලසුේ නිරාකරණය අයදුේ කිරීම. 

(අ) නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස මූලික සැලසුේ නිරාකරණය සඳො කරනු ලබන 

සෑම ඉල්ලීමක්ම 1 වන උපසල්ඛනසේ සඳෙන් “අ”ආකෘති පත්රය මගින් 

අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.  සමය අන්තර්ජාල පෙසුකේ ෙරො පෙත 

සවේ අඩවිය ඔසරසසර අයදුේ කළ ෙැක.   

        www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාසරතු 5 වන උපසල්ඛනයට අනුකූලව සගවිය යුතුය. 

 
 

මූලික සැලසුම් 

නිෂරකොශනය 

2. සංවර්ධන සයෝජනා සමඟ සවිසරතර සැලසුේකරණ ො තාක්ෂණික සතාරතුරු 

ියල්ල විධිමත්සව ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන අවසරථාවකදී, ඇගයීේ වාර්තාව ඉදිරිපත්ස 

කරන සතක් මූලික සැලසුේ නිෂරකාශනය ලබාදිය ෙැකිය.  අනුමැතිය සඳො අනුරූපී 

සවිසරතර සයෝජනාව ඇගයීමට ලක්කරන විටදී, අධිකාරියට යේ අතිසර්ක ඉල්ලීමක් 

කිරීමට ඇති අයිතියට ොනි සනාවන පරිදි ඉඩේ හිමිකරු සෙෝ ඔහු විින් බලය 

පවරනු ලබන පුේගලයකු සවත සමම මූලික සැලසුේ නිෂරකාශනය ලබාසදනු ඇත. 

 

        i.   (අ) සංවර්ධන සැලැසරමක මූලික සැලසුේ නිරාකරණයක් ලබාගතයුතු යැයි 

කියසවන අවසරථාවක එය ලබාගත යුතු අතර, අධිකාරියට ෙැසඟන 

ඕනෑම අවසරථාවක මුලික සැලසුේ නිරාකරණයක් ලබාගැනීමට නියම 

කළෙැකිය. 

 

http://www.uda.gov.lk/
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

(ආ) මූලික සැලසුේ නිරාකරණයක වලංගු කාලය එක් වසරක් වන අතර, එය 

තවත්ස වසර 2 ක් දක්වා දීර්ඝ කළ ෙැකි අතර, වලංගු කාලය අවසන්ීමට 

ප්රථම ඒ සඳො අයදුේ කළයුතුය. එහිදී වන සපරසැරි ගාසරතුව පසරවන 

උපසල්ඛණසේ 16 යටසත්ස විය යුතුය. එම වලංගු කාලසීමාව ඉක්මවා 

සගාසර එය දීර්ඝ කිරීමට අයදුේ කළසොත්ස ඉෙත ගාසරතුවට අමතරව එම 

මූලික ගාසරතුසවන් 25% ක සසරවා ගාසරතුවක් සගවිය යුතු සේ. යේ 

සෙයකින් මූලික සැලසුේ නිරාකරණසේ වලංගු කාලය ඉක්ම සගාසර 

වසරකට වැඩි කාලයක් සගී සගාසර නැවත අයදුේ කරන්සන් නේ 

සේපූර්ණ සපරසැරි ගාසරතුව සගවා නව සැලසුේ නිරාකරණයක් 

ලබාගත යුත්සසත්සය. 

 

 (ඇ)  සංක්ිේත සයෝජනාව අනුමත කරනු ලැබීසමන් පසුව, සකාන්සේි පනවා 

සෙෝ සනාපනවා ඒ පිළිබඳව අයදුේකරුට ලිපියක් මගින් දැනුේ සදනු 

ලැසේ.  ඉන්පසුව ඔහු විින් වසරක් ඇතුළත සවිසරතර විධිමත්ස 

සයෝජනාවක් සකසර කරගත යුතුය.  සමම කාලය තුළදී අයදුේකරු ඒ ඒ 

ආයතන ො අදාළ වන්සන් නේ කරුණු නිරවුල් කරගැනීම සඳො විවිධ  

නිසයෝජයායතන / සදපාර්තසේන්තු සමඟ සේබන්ධව ක්රියාකළ යුතුය.   

සමම මූලික සැලසුේ නිරාකරණ ලිපිසේ වලංගු කාලය වසරකි.  

 
 

             (ඈ)    අයදුේකරු විින් විධිමත්ස අනුමැතිය සඳො නීතිසේ 8 එ වගන්ති යටසත්ස 

නියමිත ආකෘති පත්රය මගින් සවිසරතර සයෝජනාවක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.  

සයෝජිත සැලසුේවලට අදාළ නිසයෝජයායතනවල තාක්ෂණික අවශයතා 

සමන්ම අයදුේකරු සවත දැනුේසදන ලද අසනක් සැලසුේ අවශයතාද 

අඩංගු විය යුතුය. 
 

 

 

 

(ඉ)    මූලික සැලසුේ නිෂරකාශනය මගින් අවසර පත්රයක් නිසයෝජනය සනාවන 

අතර, එමගින් අයදුේකරුට සෙෝ සවනත්ස තැනැත්සතකුට කවරාකාරසේ 

සෙෝ සංවර්ධන කටයුත්සතක් පටන් ගැනීමට සෙෝ කරසගන යාමට 

හිමිකමක් සනාලැබිය යුතුය. 

 

            (ඊ)      මූලික සැලසුේ නිරාකරණයක් කළුගල් කැඩීම, පසර කැපීම, පසර සසෝදා 

වැලි ගැනීම, සගාඩ වැලි කැනීම ො ඛනිජ සේපත්ස කැනීම සඳො 

ලබාගැනීසේදී පෙත සඳෙන් ආයතනවල නිර්සේශ ලබාගත යුතුය. 

i. භූවිදයා සමීක්ෂණ ො පතල් කාර්යාංශය 

ii. මධයම පරිසර අධිකාරිය 

iii. අදාළ අසනකුත්ස ආයතන 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

                       පසර කැපීසේදී ො වැලි කැපීසේදී ඉඩසේ මායිේවල ිට මීටර් 1.5 ක්              

තබා,  900 කින් සතාරව ආනතියක් අනුව ිදු කළ යුතුය.  

 

හරිත 

කගෝනැගිලි 

සහතිකකරණය 

සඳහො 

ලියොපදිංචි ීම 

3. රාජය ො අර්ධ රාජය ආයනයන්හි සගාඩනැගිලි සඳො ෙරිත සගාඩනැගිලි සෙතිකය 

අනිවාර්යය වන අතර, මූලික සැලසුේ නිරාකරණ ලිපිය ලබාගන්නා අවසරථාසේදී 

ෙරිත සෙතිකය ලබාගැනීම සඳො නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ ලියාපදිංචි ීම 

අනිවාර්යය සේ. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

2.2. ඉඩේ අනුසබදුේ සඳො සරගුලාි 
 

 

 

ඉ්ම් අනුකබදුම්  

සඳහො සැලසුම් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

II  කකොටස 

ඉ්ම් අනුකබදුම් කිරීම සම්බනධ කරගුලොසි 

4. ඉඩේ කැබලි කිරීම, ඒකාබේධ කිරීම සඳො අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුේ 

ඉදිරිපත්ස කිරීම. 

(අ)  නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස යේ සංවර්ධන කටයුත්සතක නිරතීම සඳො 

සංවර්ධන අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුේපතක්ම 1 වන 

උපසල්ඛනසේ සඳෙන් “ආ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස 

කළයුතුය.  සමය අන්තර්ජාල පෙසුකේ ෙරො පෙත සවේ අඩවිය ඔසරසසර අයදුේ 

කළ ෙැක.   

      www.uda.gov.lk  

 

(ආ)  අදාළ ගාසරතු 5 වන උපසල්ඛනයට අනුකූලව සගවිය යුතුය. 

 

       (ඇ)   ඕනෑම ඉඩේ කැබලි කිරීමක් සෙෝ ඒකාබේධ කිරීමක් සුදුසුකේලත්ස පුේගලයා 

(ඇමුණුම 3)  විින් සකසර සකාට අත්සසන් කර තිබිය  යුතුය.  

    
      (ඈ)  අයදුේපත ඉඩසේ සෙෝ සරථානසේ අයිතිකරු විින් සෙෝ අයිතිකරු විින් බලය 

පවරනු ලැබූ යේ පුේගලසයකු විින් අත්සසන් කරනු ලැබ තිබ යුතුය. 

 

       (ඉ)   ඉඩම උප සබදීම සෙෝ කැබලි කිරීසේදී සැලසුේවල ලකුණු කරන කාණු සඳො 

ඉඩේ කට්ටි අංකයක් ලබාදිය යුතු අතර, ඉඩසේ ිට ජලය බැෙැර කරන 

මාර්ගය පැෙැදිලිව දැක්විය යුතුය.  

 

        (ඊ)  අළුත්ස උප සබදීමක් යේ සංවර්ධන සරථානයක පවත්සනා සගාඩනැගිල්ලක ඇති 

විවෘත ඉඩකඩ, ආසලෝකය, සංවාතනය සෙ අසනක් අවශයතා සමම නියමය 

යටසත්ස අවශය වන ඒවාට වඩා අඩු සකසරන යේ මායිමක් ඇති සනාකළ 

යුතුය. 

                  
        (උ)   එවැනි ඉඩමක්; 

i. සෙක්: 0.5 ට වඩා වැඩි  අවසරථාවකදී සෙෝ 

ii. සරථානසේ සරවභාවය අනුව නගර නිර්මාණ ශිල්පී උපසදසර 

ලබාගැනීමට අවශය යැයි අධිකාරිය තීරණය කරන්සන් නේ සෙෝ 

                සුදුසුකේලත්ස නගර නිර්මාණ ශිල්පියකු විින් සෙතික කරන ලද විනයාස    

සැලැසරමක් සෙ වාර්තාවක් මගින් ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.  

 

http://www.uda.gov.lk/
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

        (ඌ)   සයෝජිත බිේ කට්ටිද, ඒවාසේ පරිමාණයන්, දිසාව, පළල සෙ ියළු සයෝජිත 

ීදිවල මට්ටේ, එළිමෙන් සරථාන සෙ සවනසර සකාට තැබිය යුතු සෙ සවනත්ස 

පෙසුකේ සඳො සරථානද සමන්ම සෑම සරථානයක්ම සයාදවනු ලබන කාර්යයද 

සපන්වා සදමින් 1:1000 ට සනාඅඩු පරිමාණයකින් යුත්ස සවිසරතරාත්සමක බිේ 

සකාටසර සවන් කිරීසේ සැලැසරමක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.   

 

  

 (එ) අනුමැතියට ඉදිරිපත්ස කරන ඉඩසේ මිනුේ සැලැසරම 1:1000 යන පරිමාණයට 

සනාඅඩු පරිමාණයකින් ඇඳ පෙත දැක්සවන කරුණු ඇතුළත්ස සකාට සැපයිය 

යුතුය. 

 

i. සගාඩනැගිලි කිිවක් තිසේ නේ, ඒවාසේ දිග, පළල දැක්සවන ඉලක්කේ 

සයාදා ඉඩසේ පිහිටීම : 

ii. සැලැසරසේ පරිමාණය උතුරු දිශාව දැක්සවන සංසක්තයක් සෙ යාබද 

ඉඩේවල සෙෝ සගාඩනැගිලිවල වරිපනේ අංක ; 

iii. ඉඩමට ප්රවිෂරඨ වන මාර්ග ; 

iv. පවත්සනා ියලු කාණු සෙ ජල මාර්ග;  සෙ 

v. ඉඩසේ සසමෝච්ඡ සර්ඛා සෙෝ සරථානීය මට්ටේ සෙ අවශය අවසරථාවලදී 

ීිසේ මට්ටේ සෙෝ ඉඩම ඉදිරිපස ීිසේ මට්ටේ ; 

 

(ඒ) සයෝජිත අනුසබදීේවල විශාලත්සවය සෙ සයෝජිත ියලු ීිවල දිසාව, පළල 

සෙ මට්ටේ සෙ විවෘත භූමි භාග ො සවනත්ස පෙසුකේ සඳො සවන් කිරීමට 

අදෙසර කරන භූමි භාග සෙ සෑම ඉඩමක්ම කුමන කාර්යයක් සඳො භාවිතා 

කිරීමට අදෙසර කරන්සන්ද යන්න සපන්නුේ කරමින් 1:1000 යන 

පරිමාණයට සනාඅඩු පරිමාණයකින් අඳින ලද කට්ටි කැඩීසේ 

සවිසරතරාත්සමක සැලැසරමක් ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබිය යුතුය. 

 

පවතින බිම් 

කට්ටි 

5. පවතින බිේ කට්ටියක් සේබන්ධසයන් වූ විට සයෝජිත සගාඩනැගිල්ල අසනක් 

නියමයන්ට අනුකූල වන්සන් නේ, නියමිත තැනුේසපාසළහි විශාලත්සවය ො පළල 

පිළිබඳ අවශයතා ලිහිල් කිරීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

ඉ්ම උප 

කබදීම කහෝ 

කැබලි කිරීම 

6.   (1)  කිිඳු රාජය නිසයෝජයායතනයක් සෙෝ සවනත්ස යේ තැනැත්සතකු විින් නීතිසේ 

8 “අ” වන වගන්තිය යටසත්ස සාදන ලද සංවර්ධන සැලැසරම යටසත්ස ො 21 

වන වගන්තිය යටසත්ස සාදන ලද සැලසුේකරණ ො සගාඩනැගිලි පිළිබඳ 

නියමයන් යටසත්ස සාදන ලද සංවර්ධන මාර්සගෝපසේශවලින් බැෙැරව කිිඳු 

සංවර්ධන කාර්යයක් කරසගන යාම සෙෝ එහි නිරතීම සනාකළ යුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

        (2) (අ)   කෘිකාර්මික උදයාන වගාව, සතත්ස බිේ ප්රසේශ  ො  සවනයේ භාවිතයක් 

සඳො සයෝජනා කරන ලද ඉඩේ කැබැල්ලක් සෙෝ  බිේ කට්ටියක් එබඳු උප 

සබදීමක් සඳො අදාළ සැලැසරම අධිකාරිය විින් අනුමත කරනු ලැබ ඇත්සනේ 

උප සබදීමකට සෙෝ භාවිතයකට යටත්ස කළ ෙැක. 

               (ආ) ඉඩේ කැබලි කිරීමක් සෙෝ උප සබදීමක් අදෙසර කරන ඕනෑම තැනැත්සතකු 

ඒ සඳො 4 වන නියමයන්හි ඇතුළත්ස අවශයතාවයන්ට අනුකූල වන 

අයදුේපතක් අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

 

        (3)  ඉඩේ කැබලි කිරීම සෙෝ උප සබදීම සඳො සැලසුේ අනුමත කිරීසේදී 

අධිකාරියට අවශය යයි ෙැසේ නේ,  සැලසුේ සවනසර කරන සමන් අධිකාරිය 

අයදුේකරුවන්සගන් ඉල්ලා ිටිය ෙැකිය.   ඉඩම  උප සබදීම සෙෝ කැබලි 

කරනු ලැබිය යුත්සසත්ස අධිකාරිසේ අනුමැතිය සදනු ලැබීසමන් පසුවය. 

 

         (4)  (අ)  උප සබදීමකදී කිිඳු ඉඩේ කට්ටියක් මුහුණත පළල මීටර් 6 ට සෙ   ගැඹුර 

මීටර් 12 කට වඩා අඩු සනාවිය යුතුය.  

 

 

        (5) උප සබදීසේ සැලැසරමක ඇති බිේ කට්ටියක් එහි අනුමත කරනු ලැබූ පරමාර්ථය 

ෙැර අන් පරමාර්ථයක් සඳො ප්රාසයෝජනයට සනාගත යුතුය. 

        

 

පදිංචිය පිණිස 

වන බිම් කට්ටි 

සඳහො ප්රකේශ 

මොර්ග 

 

7.  සමම නියමසේ (ආ)  (ඇ)  සෙ (ඈ)  සේදවල සඳෙන් විධිවිධානවලට අනුව යේ උප 

සබදීමක ඇති සෑම බිේ කට්ටියක්ම දැනට පවත්සනා සෙෝ සයෝජිත ප්රිේධ 

ීියකට සෙෝ ීිවලට යාව  පිහිටිය යුතුය. 

       (අ) i.   ප්රසේශ මාර්ගසේ අවම පළල අධිකාරිය විින්  අනුමත කරනු ලැබූ පරිදි විය 

යුතුය.  එය කවර අවසරථාවකවත්ස මීටර් 3.0 කට සනාඅඩුව තිබිය යුතු අතර, 

කාණු ො අසනකුත්ස අවශයතාවයන් ඉඩසමන් සවන්කර ලබාදිය යුතුය.  

              ii.  යේ ඉඩේ අනුසබදුමක් ිදු කිරීසේදී එම ඉඩේ කැබලි සඳො ප්රසේශය 

සපයන ප්රධාන ප්රසේශ මාර්ගසේ පළල අඩි 30 ක් වන අවසරථාසේදී එම අඩි 

30 ප්රධාන ප්රසේශ  මාර්ගය කැබලි සංඛයාව අනුව අඩි 20 දක්වා පමණක් අඩු 

කළ ෙැකි වුවත්ස, එම අඩි 20 ප්රසේශ මාර්ගය පළල තවදුරටත්ස අඩු කිරීමකින් 

සතාරව ඒකාකාරී පළලකින් යුතුව පවත්සවාගත යුතුය. 

iii. පියැවි සකළවරක් සහිත ීියක සකළවරට යාවන සෑම බිේ කට්ටියක්ම 

සෙෝ සංවර්ධන සරථානයකටම සංවර්ධන මාර්සගෝපසේශ ආකෘතිසේ සඳෙන්  

පළලට වඩා අඩු ඉදිරිපසක් තිබිය ෙැකිය.  එසෙත්ස එහි ීි සර්ඛාවට 

ලේභකව පළලින් මීටර් 3.0 කට සනාඅඩු ඉදිරිපසක් තිබිය යුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

       (ආ)  පළලින් මීටර් 9.0 කට අඩු මාර්ගයකට යාව ඇති සංවර්ධන සරථානයක් සෙෝ 

බිේ කට්ටියක් සමම නියමසේ 8 (අ) වන සේදය යටසත්ස නියම කරනු ලැබ 

ඇති ආකාරසයන් ෙැර, පදිංචිය පිණිස සනාවන පාවිච්චිය සඳො යේ 

සගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳො ප්රසයෝජනයට සනාගත යුතුය.      

 

  

        (ඇ)  2 වන උපසල්ඛනසේ සඳෙන් ආකෘතිසේ සපයා ඇති වාසසරථාන ඒකක 

සංඛයාව    පළමුවන තීරුසේ සඳෙන්  ීිවල ආරේභය ො අන්තය යන 

සදකම ප්රිේධ  ීියකට සේබන්ධ වන්සන් නේ සදගුණ කළ ෙැකිය.  එවැනි 

අවසරථාවල සදවන තීරුසේ සඳෙන්  එම පාසර් පළල මීටර් 4.5 කට සනාඅඩු 

වන්සන් නේ, උපරිම දිග සදගුණ කළ ෙැකිය. 

 

පදිංචිය පිණිස 

කනොවන බිම් 

කට්ටි සඳහො 

ප්රකේශ මොර්ග 

8. (i) (අ)   පදිංචිය පිණිස සනාවන පාවිච්චිය අරමුණු කරගත්ස සගාඩනැගිලි සඳො වන 

බිේ කට්ටි එකක් සෙෝ වැඩි ගණනක් සඳො ඇති ීියකට 3 වන 

උපසල්ඛනසේ  ආකෘතිසේ විසරතර කරන පිරිවිතරයට ො අනුකූලීමට 

යටත්සව පළලින් මීටර් 09 කට අඩු ප්රසේශ මාර්ගයකට අවසර දිය ෙැකිය. 

      

      (ආ)  2 වන උපසල්ඛනසේ  නියමය පරිදි වාසසරථාන නිවසක් සඳො වන අවම ප්රසේශ 

මාර්ග පළල අවශයතා සේපූර්ණ කරන අවසරථාවකදී යේ තැනැත්සසතකුට 

අයුතු පීඩා ඇතිවන්සන් යයි අධිකාරිසේ මතය වන්සන් නේ, ප්රසේශ මාර්ගසේ 

අවම පළල පෙත සඳෙන් කරුණුවලට  යටත්සව, සැලසුේ කමිටුසේ නිර්සේශ 

මත අඩු කරනු ලැබිය ෙැකිය.  

i. ප්රසේශ මාර්ගය සඳො මීටර් 3.0 අවම පළලක් ඇති බවට, 

ii. අළුත්ස උප සබදීමක් සේබන්ධසයන් සමම අඩු කිරීම අදාළ සනාීම. 

iii. ජනපදය අඩු වියදේ සරවභාවසේ ඒවා ීම. 

 

     (ඇ)   එවැනි සෑම ීියක්ම, මීටර් 6.0 කට සනාඅඩු පළලක් ඇති ප්රිේධ ීියකට 

සේබන්ධවන ො අයිතිකරුට සපෞේගලික පාරකට මාර්ග අයිතියක් ඇති 

ප්රිේධ සෙෝ සපෞේගලික පාරකට සේබන්ධ විය යුතුය. 

 

 (ii)  ප්රජා ො විසනෝද කටයුතු ො සපාදු එළිමෙන්  ප්රසේශ සලස සැලකූ විට, එම 

සවන්කරන ලද  සපාදු එළිමෙන්  ප්රසේශසයන් උපරිම 40% ක බිේ කැබලි 

ආවරණයක් සෙ මීටර් 5 ක උපරිම උසකට යටත්සව  ගෘෙසරත  ක්රීඩාගාරයක්,  

පිහිනුේ තටාකයක්, ක්රීඩා ො විසනෝද කටයුතු සඳො අදාළ වන ඕනෑම 

භාවිතාවක් සයාදාගත ෙැකි සේ. 
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හැරවුම්, 

වටරවුම් හො 

විවෘත ඉ්ක් 

9.(1) (අ) මීටර් 9.0 කට අඩු පළලින් ො දිග මීටර් 30 ට වැඩි සෑම ීියකටම විශරකේභය 

මීටර් 9.0 කට සනාඅඩු  වටරවුමක් සෙෝ වඩා සයෝගය පරිදි ීිසේ පියැවි අග 

ිට අවසන් මීටර් 30 තුළ අධිකාරියට පිළිගත ෙැකි සවනත්ස ආකාරයක වාෙන 

ෙැරීමට ඉඩක් සැලිය යුතුය. 

 

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

සනාවන කටයුතුවලදී විශරකේභය මීටර් 15 කින් යුත්ස ෙැරවුේ වටරවුමක් සෙෝ 

පිළිගත ෙැකි සවනත්ස ආකාරයක වාෙන ෙැරීමට ඉඩක් සැපයිය යුතුය. 

ප්රජො, 

විකනෝදොංශ හො 

එළිමහන 

ප්රකයෝජනය 

සඳහො ඉ්ක් 

කවන කිරීම 

 

    (2)    උප සබදීමට භාජනය කළයුතු ඉඩේ සකාටස සෙෝ සංවර්ධන සරථානය   

විශාලත්සවසයන් සෙක්ටයාර් 1.0 ඉක්මවන්සන් නේ, ීි සෙ කාණු අත්සෙැර 

දැමූ පසු ඉඩසමන් ියයට දෙයකට සනාඅඩු ප්රමාණයක් පෙත දැක්සවනසසර 

සුදුසු සරථානයන්හි ප්රජා විසනෝදාංශ ො එළිමෙන්වල ප්රසයෝජනය සඳො සවන් 

කළ යුතුය. 

i. එසසර සවන් කරන ලද ඉඩකඩ ියළු ගාසරතුවලින් සතාරව අධිකාරිය සවත 

පවරනු ලැබිය යුතුය. 

ii. අධිකාරිසේ අදෙසර විමසා එබඳු ඉඩකඩ සංවර්ධනය සකාට පවත්සවාසගන 

යාමට පදිංචිකරුවන් සපාළඹවා සංවර්ධකයා විින් ක්රමසේදයක් ො 

මූලය විධිවිධාන සැලිය යුතුය. 

iii. එසසර සවන් කරනු ලබන ඉඩකඩ අනුමත සනාවන සවනත්ස කාර්යයකට 

සයාදනු ලබන්සන් නේ නීතිය යටසත්ස වරදකට වරදකරුවකු වන අතර, 

වරදකරු කරනු ලැබීසමන් පසුව නීතිසේ 1982  අංක 04 දරණ පනසත්ස 

28(1)  වන වගන්තිය යටසත්ස දඞුවේ ලැබිය ෙැකිය. 

iv. වාණිජ ො කර්මාන්ත සඳො වන ඉඩේ අනුසබදුමකදී, අනුසබදුේ අවම 

ඉඩේ සකාටස වර්ග මීටර් 2024 (පර්. 80) කට සනාඅඩු නේ සෙ ියළුම 

මාර්ගවල පළල මීටර් 09 කට සනාඅඩු නේ විවෘත ප්රසේශ භාවිතය සඳො 

ඉඩේවලින් 10%  ක්  සවන් කිරීමකින් සතාරව අනුසබදීේ කළ ෙැකිය.  

එසතකුදු වුවත්ස ඕනෑම ඉඩේ සකාටසක වැඩිදුරටත්ස අනුසබදුේ ිදුවන 

අවසරථාවලදී සංවර්ධකයා විින් ; 

(i) එසසර අනුසබදුේ කරන ඉඩසේ 10% ක ප්රමාණය සවන් කිරීම සෙෝ 

 

  

(ii) එසසර අනුසබදුේ කරන ලද ඉඩසේ 10% ක ප්රමාණසේ සවළඳසපාල 

වටිනාකම අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනසයහි තැන්පත්ස කිරීම සෙෝ 

යන සකාන්සේියට යටත්සව අනුසබදුේ කළ ෙැකිය. 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

71 
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v. වාසය සඳො වූ ඉඩේ අතුරු සබදීේවලදී අතුරු සබදීමක අවම ඉඩේ 

ප්රමාණය වර්ග මීටර් 1,012 (පර්චසර 40) කට අඩු සනාසේ නේ සෙ එක් 

ඉඩේ සකාටසක ඉදිසකසරන නිවාස ඒකක සංඛයාව සදකකට සීමාවන 

පරිදි සංවර්ධන කාර්යය සීමා සකාට තිසේ නේ, එළිමෙන් ප්රසේශ 

වශසයන් පාවිච්චි කිරීම සඳො ඉඩසේ ියයට 10 ක ප්රමාණයක් සවන් 

සනාසකාට, ඒ ඉඩසේ අතුරු සබදීේ කළ ෙැකි නමුත්ස, ඒ අතුරු සබදීමවල 

තවදුරටත්ස අතුරු සබදීේ කරනු ලබන සෙෝ එක් ඉඩේ සකාටසක නිවාස 

ඒකක සදකකට වැඩිසයන් ඉදිකරනු ලබන සෙෝ අවසරථාවකදී එසසර 

අතුරු සබදීම කරනු ලබන සෙෝ සංවර්ධනය කරනු ලබන ඉඩසේ සවළඳ 

අගසයන් ියයට 10 ක් ඒ සංවර්ධනකරු විින් අදාළ පළාත්ස පාලන 

ආයතනය සවත තැන්පත්ස කළ යුතුය. 

 

vi. අතුරු සබදීමට සයෝජිත ඉඩම, විලක්, සපාදු ක්රීඩාපිටියක් වැනි සපාදු 

විවෘත ප්රසේශයක ිට කිසලෝමීටර් 0.5 ක් තුළ පිහිටා ඇත්සතාවූද, එම 

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

ඇත්සතාවූද අවසරථාවකදී, එම ඉඩසේ එළිමෙන් ප්රසේශයක් සභෞතිකවම 

සවන් කිරීම සවනුවට,  එළිමෙන් ප්රසේශ අවශයතාව සඳො වූ භූමිභාගසේ 

සවළඳ අගය අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනය සවත තැන්පත්ස කළයුතු 

බවට සංවර්ධනකරුට අධිකාරිය විින් නියම කරනු ලැබුවසොත්ස,  ඔහු 

විින් ඒ සවළඳ අගය ඒ පළාත්ස පාලන ආයතනය සවත තැන්පත්ස 

කළයුතුය.  

 

 

 vii. අනුසබදීමකදී විවෘත ප්රසේශ අවශයතාවය වර්ග මීටර් 300 කට          (පර්. 

12) සනාවැඩි වන්සන් නේ සෙෝ පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිසේ අනුමැතිය සහිතව එසසර කිරීමට සංවර්ධකයාට 

පළාත්ස පාලන ආයතනය නියම කරන්සන් නේ, සභෞතික වශසයන් 

විවෘත ප්රසේශය සපයාදීම සවනුවට අනුසබදීම සඳො අවශය වන විවෘත 

ප්රසේශ ඉඩසේ වර්ග ප්රමාණසේ සවළඳපල අගය අදාළ පළාත්ස පාලන 

ආයතනසේ තැන්පත්ස කළ යුතුය. 

 

viii. අනවසර ඉඩේ  අනුසබදුමකදී 10% (ියයට දෙය) විවෘත ප්රසේශ සවන් 

සනාකිරීම අනුමත සනාකිරීමට සෙරතුවූ අවසරථාවකදී ඉඩේ සකාටසසර 

10% සවළඳසපාල අගය අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනසේ තැන්පත්ස 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

කිරීම සෙෝ එසසර සංවර්ධනය කරනු ලැබූ සෙෝ අනුසබදුේ කරනු ලැබූ 

ඉඩේ සකාටින් 10% ක් සවන් කිරීමට යටත්සව තනි ඉඩේ සකාටසර 

සංවර්ධනය කිරීමට සෙෝ තවදුරටත්ස අනුසබදුේ කිරීමට අවසර දිය 

ෙැකිය. 

 

ීථි කකොන 

රවුම් කිරීම 

10.  අධිකාරිය අන් ආකාරයකින් විධානය කර සනාමැති නේ, බිේ කට්ටි කිරීසේදී ිදු 

කරනු ලබන මාර්ග මංසන්ධි ඇති කිරීසේදී මාර්ග සේදන ලක්ෂසේ ිට 

සරපර්ශක දිග සමඟ කවාකාරව සෙෝ ඇළව ිටින සසර, කවසේ ප්රමාණය පාසර් 

පළලින් අඩක් වන සසර මායිේ සකසර කිරීමට අධිකාරිය විින් විධානය කළ 

යුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

2.3. සගාඩනැගිළි සරගුලාි  
 

 

  

අනුමැතිය සඳහො 

සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම 

III  කකොටස 

කගෝනැගිලි ඉදිකිරීම සම්බනධ කරගුලොසි 

 
11. සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳො අනුමැතිය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුේ ඉදිරිපත්ස කිරීම. 

 

(අ)  නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස යේ සංවර්ධන කටයුත්සතක නිරතීම සඳො 

සංවර්ධන අවසරපත්රයක් ලබාගැනීමට කරනු ලබන සෑම අයදුේපතක්ම 1 වන 

උපසල්ඛනසේ සඳෙන් “ඇ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස 

කළයුතුය.  සමය අන්තර්ජාල පෙසුකේ ෙරො පෙත සවේ අඩවිය ඔසරසසර 

අයදුේ කළ ෙැක.   

      www.uda.gov.lk  

 

(ආ)  අදාළ ගාසරතු 5 වන උපසල්ඛනයට අනුකූලව සගවිය යුතුය. 

 

කගෝනැගිලි 

සැලසුම් 

 

12. (1) නීතිසේ  8 එ වගන්තිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැසරමක්ම; 

(අ) ියළු සැලසුේ අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සසතකු විින් පිළිසයල සකාට 

අත්සසන්කර තැබිය යුතුය.  (ඇමුණුම 3) 

(ආ) ඉඩසේ සෙෝ සරථානසේ අයිතිකරු විින් සෙෝ අයිතිකරු විින් බලය 

පවරනු ලැබූ යේ පුේගලයකු විින් අත්සසන් කරනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

(ඇ) පිටපත්ස 5 කින් ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.   අනුමත කිරීසමන් පසු අයදුේකරුට 

පිටපත්ස 2 ක් ලබාදිය යුතු අතර, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සෙ පළාත්ස 

පාලන ආයතනය සවත  එක් පිටපතක් සයාමු කළ යුතුය.   

 

            (ඈ) සැලැසරම ජාතයන්තර “ඒ” සශ්රරණිසේ සේමත සමට්රික් ප්රමාණසේ   

පිකාවල සකසර සකාට තිබිය යුතුය. 

           (ඉ)   සැලැසරම අදාළවන සගාඩනැගිල්ල සෙෝ පරිශ්රය සංවර්ධනය කරනු ලබන  

පරමාර්ථය විසරතර සකසරන ප්රකාශයක් සමඟ විය යුතුය. 

            (ඊ)  සගාඩනැගිල්ල පිහිටා ඇති සෙෝ සයෝජිත සගාඩනැගිල්ල පිහිටුීමට යන 

සෙෝ සගාඩනැගිල්සල් වැඩ කරසගන යනු ලබන පරිශ්රයට අදාළ අනුමත 

කළ මිනුේසදෝරු සැලැසරසේ පිටපතක් සමඟ  ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

             අවශය සේ යැයි අධිකාරිය විින් සලකා බලනු ලැබුවසොත්ස මීට සේබන්ධව 

අතිසර්ක සැලසුේ කට්ටල සෙෝ වඩා පුළුල් විසරතර පිරිවිතර නැතසොත්ස 

සේබන්ධිත සවනත්ස විසරතර සෙෝ සවනත්ස සල්ඛන ඉදිරිපත්ස කරන සලස 

අධිකාරිය විින් නියම කරනු ලැබිය ෙැක. 

 

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


  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

74 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

සැලසුම්වල 

පරිමොණය 

13. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිසේ 8 එ වගන්තිය අනුව සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතා 

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

සඳෙන් පරිමාණය අනුව ඇඳ පෙත සඳෙන් කරුණු අඩංගු කළ යුතුය. 

(අ)  සගාඩනැගිලි තැනුේපසළහි පිහිටීම දැක්ීමට ප්රමාණවත්ස පරිදි ොත්සපස 

ප්රසේශසේ දළ සැලැසරමක් 

(ආ)   සංවර්ධන සරථානය සැලැසරම 1:1000 

(ඇ)  සගාඩනැගිල්ලක සැලැසරම - 1:100 අවශය සේමත ප්රමාණසේ කඩදාියක 

ඇඳීමට සනාෙැකි තරේ සගාඩනැගිල්සල් ප්රමාණය විශාල වන අවසරථාවලදී 

1:200 වඩා කුඩා සනාවන පරිමාණයකට පිළිසයල කරන ලද සැලැසරමක් 

පිළිගැනීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

සංවර්ධන 

සරථොනය 

සැලසුම්වල හො   

කගබිම් 

සැලසුම්වල 

අ්ංගු විය යුතු 

විසරතර 

 

14. සගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක් සඳො ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සැලැසරමකට පෙත 

සඳෙන් විසරතර පිළිගත්ස වර්ණ ො සංසක්ත භාවිතා කරමින් අඩංගු විය යුතුය. 

       (අ) පෙත සඳෙන් විසරතර දැක්සවන තැනුේසපාල සැලැසරම සෙෝ බිේ සකාටසර 

සවන් කිරීසේ සැලැසරම 

i.  බිේ කට්ටිසේද සගාඩනැගිල්ල සෙෝ සගාඩනැගිලි කාර්යය කරසගන යනු 

ලබන සරථානය සෙ බිේ කට්ටිසේ මායිේ අතර දුසරහි අංකිත පරිමාණයන්ද 

ඇතුළත්සව, බිේ කට්ටිසයහි සෙ තැනුේසපාසළහි පිහිටීම දැක්ීම සඳො 

අක්ෂාංශ, සේශාංශ සහිතව ඛණ්ඩාංක තලයන් ලබාදීම (GPS-WGS-

1984) ඉදිකිරීමට යන සෙෝ කරසගන යනු ලබන සගාඩනැගිලි කාර්යයන්හි 

ප්රමාණය, (පැෙැදිලිව සීමා ලකුණු සකාට) 

ii.  සැලැසරසේ පරිමාණය, උතුරු තුඩුව සෙ යාබද බිේ කට්ටිවල සෙෝ     

සගාඩනැගිලිවල පරිශ්ර අංක 

iii. සංවර්ධන සරථානයට ඇති ප්රසේශ මාර්ග 

    iv.  සමම සැලැසරසමන් ෙඳුනාසගන ඇති සයෝජිත මාර්ග සීමාව, සගාඩනැගිලි 

සර්ඛා, යේ පාරක් පුළුල් කිරීසේ සර්ඛාවක් සෙ සසරවා පාරක් සඳො වන යේ 

බිමක් සෙෝ ඉඩමක් සකසර කිරීසමන් පසු පටුමගක් සෙෝ ජලසේපාදන 

සංචිතයක්, රක්ිතයන් සෙ අමාතයවරයා විින් අනුමත කළ අදාළ 

සංවර්ධන සැලැසරමක සපන්වනු ලැබිය ෙැකි සෙෝ පළාත්ස පාලන 

ආයතනසේ යේ ීි සර්ඛා සැලසුේවල සපන්වනු ලැබිය ෙැකි සවනත්ස 

විසරතර  

 v. පවත්සනා ියළු කාණු, ජල මාර්ග, පල්සදෝරු මාර්ග, මනුවල වැටවල්, 

රැඳවුේ බැමි, බිේ කට්ටිය මත සෙෝ යාබද බිේ කට්ටි මත ඇති බෑවුේ සෙ 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

කාණු, ගිනිදියමුව සෙ සගාඩනැගිලි  සෙෝ සගාඩනැගිලි වැඩ කරනු ලබන 

සරථාන අතර දුසරහි අංකිත පරිමාණයන් ඇතුළත්සව පවත්සනා පාර පිහිටි 

ආසන්නතම දුර. 

vi.  ඉඩම ජලයට යටවන්සන් නේ, වාරිමාර්ග සදපාර්තසේන්තුව, ශ්රී ලංකා 

ඉඩේ සගාඩකිරීසේ ො සංවර්ධනය කිරීසේ සංසරථාව සෙෝ සවනයේ 

අධිකාරියක් විින් වාර්තා කර ඇති සගාඩනැගිලි බිසේ ඉෙළතම ගංවතුර 

මට්ටම. 

vi. අංශක 45 ට වඩා ප්රපාතාකාර ො උින් මීටර් එකෙමාර ඉක්මවන බෑවුේ 

විසශරෂසයන් සඳෙන් කරමින් බිසමහිත්ස යාබද පාරවල සෙ   ඉඩේවලත්ස 

පවතින ියළු සසමෝච්ඡයන් සෙ සරථානීය මට්ටේ. 

vii. අළුත්ස බෑවුමක සෙෝ ඉවුරක යේ ඉදිකිරීමක් සෙ බෑවුම සෙෝ ඉවුර එබඳු 

පවත්සනා තැනුේසපාලකට ඇති බෑවුමට සෙෝ ඉවුරට වඩා ඉෙළ සෙෝ 

ප්රපාතාකාර නේ, එම බෑවුම සෙෝ කණ්ඩිය සරථාවර කිරීම සඳො වන 

රැඳවුේ බැේමක් සෙෝ සවනත්ස ඉදිකිරීමක් සැපයීම. 

ix. සමහි සකාන්සේි පිළිගත්ස පාංශු ඉංජිසන්රුවකුසේ වාර්තාසේ නිශරචය 

කර ඇති පරිදි සෙෝ අධිකාරිය නිශරචිතව දක්වා ඇති පරිදි අවශය පිටසන් 

සහිතව අනුමැතිය සඳො බැේසේ සෙෝ ඉදිකිරීසේ සැලසුේ පසුව ඉදිරිපත්ස 

කළයුතුය. 

x.   පළල මීටර් 6 ක් සෙෝ ඊට අඩු විශාලත්සවය වර්ග මීටර් එකිය පනෙකට 

අඩු පවත්සනා බිේ කට්ටියක ඇති සගාඩනැගිල්ලක උපරිම උස අධිකාරිය 

විින් අන් සලසකින් විධානය කරනු ලැබ සනාමැති නේ, මීටර් අටක් 

සෙෝ මෙල් සදකක් සනාඉක්මවිය යුතුය. 

 xi. යේ සයෝජිත මතුපිට සෙෝ යේ කාණුවක් සෙ එහි පවත්සනා කාණුවකට 

සෙෝ ජල මාර්ගයකට සේබන්ධවන විසරතර සමඟ 

xii. යේ සයෝජිත පල්සදෝරු මාර්ගයක්, මනු වලක් සෙ ඒවා පවත්සනා 

පල්සදෝරු මාර්ගයකට සෙෝ මනු වලකට සේබන්ධවන ඒ ඒ සරථාන 

(i) සයෝජිත භූදර්ශන වැඩපිළිසවල 

(ii) සයෝජිත සංවර්ධනය සඳො වන ියළු රථ ගාල් කිරීසේ වැඩපිළිසවල 

සෙ 

(iii) සයෝජිත විදුලි, දුරකථන සෙෝ ගුවන්විදුලි සේසේෂණ  මාර්ග සෙ ඒ 

එක් එක් මාර්ග පවත්සනා ජාලයට සේබන්ධ වන සරථාන. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

කගබිම් සැලැසරම     (අ)  පෙත සඳෙන් විසරතර ඇතුළත්ස කරමින් ො දක්වමින් සගාඩනැගිල්සල් ඒ ඒ 

තට්ටුසේ මෙල් සැලැසරම සෙ එහි වෙලය 

 

i. තට්ටුසේ එක් එක් සකාටස ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන කාර්යය ගැන 

දක්වන පැෙැදිලි ප්රකාශයක්. 

ii. සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ සගාඩනැගිලි වැඩවල බිත්සති, උඩු ෙැටුම ො මෙල් 

සඳො සයාදාගනු ලබන ද්රවයවල වර්ගය සෙ එම මෙල් ඇතුළු දැරීමට 

නියමිත අවසර දිය ෙැකි උපරිම සජීී බර 

 

 iii. සගාඩනැගිල්සල්ත්ස එහි ියළු කාමර, මැදිරි, ඉසරසතෝේපු, තරේපු සපළ, 

ආලින්ද සෙ  පියි සටසර්සයන්හි පරිමාණයන් සෙ ඒවාසේ බිත්සතිවල 

ො කුළුණුවල ඝනකම සංඛයාවලින්. 

iv. සගාඩනැගිල්සල් සගාඩනැගිල්ල තුළ ො ඒ අවට පිහිටි වා ළිං (air well) 

පසු මිදුල්, මිදුල් සෙ එළිමෙන් ඉඩකඩවල නිර්භාධිත ප්රසේශසේ 

පරිමාණය සංඛයාවලින් සෙ සගාඩනැගිල්සල් පිටත බිත්සතිවල ිට යාබද 

මාර්ගවල මධය සර්ඛාවට ඇති දුර සෙ ඉඩම තුළ ො යාබද පිහිටි 

ජලාපවෙන රක්ිත. 

v. ියළු බිත්සති, කණු ො කුළුණු අතර ඉඩකසඩහි පරිමාණය සංඛයාවලින්, 

vi. ියළු සනීපාරක්ෂක උපාංග, වාතල සෙ මෙල්  ෙබකවල පිහිටීම සෙ 

ඒවා ජලාපවෙන මාර්ගවලට සේබන්ධීම. 

vii. සගාඩනැගිල්ල තුළ සෙෝ ඒ වටා පිහිටි මතුපිට ියළු ජලාපවෙන මාර්ග 

ඒවාසේ ජලය ගලන දිසාව ඊතල මගින් දක්වමින්ද, ජලය නිකුත්ස කරනු 

ලබන පිටමුව කාණු සෙ එම පිටමුව කාණුවල ප්රමාණය 

viii. ගින්සනන් සේරීසේ මාර්ග, ගිනි නිීසේ උපකරණ සැපයුේ සෙ ඒවාසේ 

සරථාපනද ඇතුළත්සව සගාඩනැගිල්ල සේබන්ධසයන් ගන්නා ලද ගිනි ෙට 

ගැනීම වැළැක්ීසේ ක්රියාමාර්ග උසර සගාඩනැගිල්ලක් වන අවසරථාවකදී 

සයාදනු ලබන අකුණු ආරක්ෂණ වැඩපිළිසවල 

 ix. වායු සමනය කළයුතු යන්ත්රානුසාරීව සංවාතනය ලබාදිය යුතු සෙෝ පීඩන 

ගැන්විය යුතු සගාඩනැගිල්සල් එක්  එක් තට්ටුසේ සෑම සකාටසක්ම සෙ 

වායුසමීකරණය කළයුතු සකාටසද, වායුසමීකරණය කිරීම සක්න්ද්රසරථ 

පේධතියක මාර්ගයකින්ද නැතසොත්ස සමූෙගත ඒකකයකින්ද (Package 

unit)  යන වග දැක්සවන පැෙැදිලි ප්රකාශයකින්ද සෙ ෙැකි සෑම 

අවසරථාවකදීම වායුසමීකරණ යන්ත්රවල සෙෝ ඒකකවල පිහිටීම සෙෝ  

පිහිටීේ මෙල් සැලැසරසේ දැක්විය යුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

x. වාෙන ගාල් කිරීසේ ඉඩකඩ, බෑවුේ මං, තරේපු සපළ, නැවතුේ, ෙදිි 

අවසරථා විදුලි ජනක, විදුලි සේසේෂණ  ආරක්ෂක කුටි සෙ අතරමැදි ො 

ඊට උසර සන්වාික සගාඩනැගිලි වන අවසරථාවලදී ගෘෙ පරිසභෝජන ද්රව 

ඉන්ධන වායු සක්න්ද්රසරථ ටැංකිය ආදිසේ පිහිටීම. 

xi. සොධිපතය සේපළක් සේබන්ධසයන් වූ විට 1973 අංක 11 දරණ බේධ 

නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතියට (Apartment Ownership Law)  සෙ එහි 

සංසශෝධනයන්ට අනුකූල  විය යුතු අතර,  ියළු සැලසුේ අදාළ 

සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතන් විින් සකසර කර අත්සසන් තැබිය යුතුය. 

xii. අධිකාරියට අවශය පරිදි නියම කරනු ලැබූ පරිදි කුණු කසල බැෙැර 

කිරීසේ සරථානවල පිහිටීම. 

 

හරසරක්       (ආ)  යාබද බිම සෙ ප්රසේශ මාර්ගය පිහිටි ආකාරය පැෙැදිලිව සලකුණු කරමින් 

සෙ පෙත සඳෙන් විසරතර දක්වමින් සකසර කරන ලද සගාඩනැගිල්සල් 

ෙරසර, ආයත සෙ සවනත්ස සේදන ඇඳීම.   

i. සයාදාගනු ලබන ද්රවයසේ වර්ගය සෙ ියළු බිත්සති, මෙල්, වෙල, සීලිම, 

අත්සතිවාරේ, බාල්ක ඇතුළුව කාණු සෙ සපරවැසුේවල ඝනකම සෙ 

සගාඩනැගිල්සල් සවනත්ස සේබාධිත සකාටසර 

ii. පවත්සනා බිේ මට්ටම සෙ මට්ටේද සගාඩනැගිලි තැනුේසපාල උසර 

කළයුතු සෙෝ පෙත්ස කළයුතු නේ, අළුත්ස බිේ මට්ටම සෙෝ මට්ටේ ි යළු 

යාබද   ඉඩේවල සෙෝ සගාඩනැගිලිවල සරථාවරභාවයට සකසසර 

බලපාන්සන්ද යන්න පිළිබඳ  පැෙැදිලි ප්රකාශ සෙ ඒවා ආරක්ෂා 

කිරීමට ගනු ලැබූ පියවරද, 

iii. උින් මීටර් එකෙමාර ඉක්මවන සරථානසේ තිසබන සෙෝ ඊට අවශය 

වන රැඳවුේ  බැේසේ සෙෝ බෑවුේවල ිට සයෝජිත සගාඩනැගිල්ලට, 

එහි බිේ කට්ටි මායිේවලට ඇති දුසරහි පරිමාණයන් සංඛයාවලින් සෙ 

රැඳවුේ බැේසේ සෙ බෑවුසේ ිට මීටර් දෙයක් ඇතුළත එනේ ඊට 

කිට්ටුතම යාබද ඉඩසේ පිහිටි සගාඩනැගිලි සෙ, 

iv. පවත්සනා බිමට සාසේක්ෂව සගාඩනැගිල්සල් සදාරවල්, ජසනල් සෙෝ 

සංවාතන විවර එක් එක් තට්ටුසේ උස, සීලිසේ උස, බිේ මෙසල් 

මට්ටම සෙෝ මට්ටේ, පියමං මට්ටම සෙෝ මට්ටේවල පරිමාණයන් 

සංඛයාවලින් සෙ එහි ීි මට්ටම සෙ මට්ටේ සෙ බිේ කට්ටි මායිේ 

සෙ සගාඩනැගිල්සල් පිටත බිත්සති අතර පරතර දුරද, 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

ආකරෝපන 

(Elevation) 

       (ඇ)  පෙත සඳෙන් විසරතර දක්වමින්  සගාඩනැගිල්සල් ඉදිරි, පිටුපස සෙ පැති 

ආසරෝපනය 

i. පරිමාණයන් සංඛයාවලින්  දක්වමින් සගාඩනැගිල්සල් ි යළු බාහිර බිත්සති, 

බාහිර කුළුණු,  තාේප සෙ සදාරවල්ද, ජසනල්  සෙෝ සංවාතන විවර,  

මෙල ආවරණ බැල්කනි සෙ වෙලද, අධිකාරිය විින් නියම කරන ලද 

පරිදි බාහිර කුළුණු, තාේප, විවර  වෙල ආවරණ, බැල්කනි සෙ වෙල 

ඉදිකිරීසේදී සයාදාගනු  ලැබූ ද්රවයවල වර්ගයද, 

ii. පවත්සනා සෑම යාබද සගාඩනැගිල්ලකම උස, බිේ මට්ටේ, බාහිර 

බිත්සති, සදාරවල්, ජසනල්, වෙල සෙ සවනත්ස බාහිර ො දෘෂයමාන 

ලක්ෂණද දක්වමින් සෙ ඒවා නිර්මාණය කිරීම සඳො සයාදාගනු ලැබූ 

ද්රවයවල වර්ගයද, අධිකාරිය විින් සවිසරතර මාර්සගෝපසේශ සැපයිය 

යුතු විසශරෂ සරථානද දක්වා එම සගාඩනැගිලිවල අර්ධ   ආසරෝපන සෙ 

ආසරෝපනද, 

iii. සගාඩනැගිල්සල් සෑම යාබද පියමගකම, ආලින්ද මගකම ී ි සෙ බිේ 

මට්ටේද සෙ පියමසගහි, ආලින්ද මසගහි ීිසේ සෙ බිසමහි සයෝජිත 

ප්රතිරූපක බිත්සතිහි මට්ටේ සෙ,               

වැ් ආරම්භ 

කිරීමට කපරොතුව 

අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු විසින 

කළයුතු රොජකොරි 

15.  (1)  යේ සගාඩනැගිලි වැඩක් ආරේභ කිරීමට සෙෝ කරසගන යාමට නැතසොත්ස 

මාස 03 ක කාලයකට අත්සහිටවනු ලැබ ඇති යේ සගාඩනැගිලි වැඩක් යළි 

ආරේභ කිරීමට මත්සසතන්, පරිශ්රසේ අයිතිකරු, පදිංචිකරු සෙෝ 

සංවර්ධනකරු විින්; 

                (අ)  නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කළයුතු සගාඩනැගිලි වැඩවල 

ියළු  සැලසුේ අනුමත කරනු ලැබ ඇති බවත්ස, එම අනුමැතිය අසරකර 

සනාසගන තවමත්ස වලංගුව පවතින බව දැන ිටීමත්ස, 

                (ආ)  13 වන නියමසේ විධිවිධානවලට අනුකූලව සගාඩනැගිලි වැඩවල 

විසරතරාත්සමක ෙැටුේ සැලසුේ අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබ ඇති බවට 

වගබලා ගැනීමත්ස, 

                (ඇ) සගාඩනැගිලි වැඩ ආරේභ කිරීසේ, කරසගන යාසේ සෙ යළි ආරේභ 

කිරීසේ සරවකීය අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්ීම අඩු තරමින් සත්ස දිනකින් 

ලබාදීම සෙ එම සගාඩනැගිලි වැඩ ආරේභ  කිරීසේ, කරසගන යාසේ 

සෙෝ යළි ආරේභ කිරීසේ අවසරය සඳො අධිකාරිය සවත ඉල්ලුේ 

කිරීමත්ස, 

                (ඈ) සගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳො සසරවසේ සයාදවනු ලබන 

සෙෝ නිරත කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතා සෙෝ 

තැනැත්සතන් විින් තත්ස කාර්යය අනුව, සගාඩනැගිලි වැඩ 83 වන 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

නියමසේ (ඇ) සේදය ප්රකාර අධීක්ෂණය කරන බවට සුපුරුදු ආකෘති 

පත්රසයන් නිකුත්ස කරන ලද ලිඛිතව සනාථ කිරීමක් ලැබීමත්ස අවශයය. 

           (2)   සමම නියමය යටසත්ස දිය යුතු නිසේදනය සේපූර්ණ එකක් විය යුතු අතර, 

එහි කිිඳු සාවදය විසරතර සෙෝ සතාරතුරු අඩංගු සනාවිය යුතුය.  

 

සැලසුම්වල 

පැහැදිලි බව සහ 

කගෝනැගිලි 

වැ්වලදී කයොදො 

ගනු ලබන 

ද්රවයවල පිරිවිතර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. (1)  නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැසරමක්ම පැෙැදිලිව ඇඳ මුද්රණය 

සකාට ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.  පවත්සනා සගාඩනැගිලි කාර්යයන්ට 

සේබන්ධව පුළුල් කිරීේ ියල්ල අදාළ ශිල්පීය ක්රම ප්රසයෝජනයට සගන 

පැෙැදිලිව දැක්විය යුතු අතර, නව සගාඩනැගිල්ලට සකාටසක් එකතු 

කිරීසේදී රතු වර්ණසයන් ඇඳ දැක්විය යුතුය. සැලැසරම එක් ඒකකයකට 

වඩා වැඩිවන අවසරථාවලදී එවැනි ඒකක විවිධ වර්ණ සෙෝ සංසක්ත 

ප්රසයෝජනයට සගන ඒකකයන් සවන් සවන්ව ෙඳුනාගත ෙැකි පරිදි 

සපන්විය යුතු අතර, ඒ එක් එක් ඒකකයන්ට අයත්ස වර්ග ප්රමාණයන් 

දැක්විය යුතුය.  

         (2) පවත්සනා සගාඩනැගිල්සල් ඉවත්ස කළයුතු ියළු සකාටසර සැලසුේවල කඩ ඉරි 

මගින් සපන්විය යුතුය. 

         (3)  අධිකාරියට අවශය වන්සන් නේ, නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන 

සැලැසරම සමඟ සැලසුේ ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන  සගාඩනැගිලි වැඩවලදී 

ප්රසයෝජනයට ගන්නා වූ සයෝජිත ද්රවයවල පිරිවිතරද ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.      

එකතු කිරීම් හො 

කවනසර කිරීම් 

සඳහො වන 

සැලසුම් 

 

17. යේ සගාඩනැගිලි කාර්යයකම පවත්සනා සගාඩනැගිල්ලක ප්රතිසංසරකරණයක් සෙෝ 

සවනසර කිරීමක් සෙෝ ඊට යේ එක් කිරීමක් අයත්සවන විටදී, නීතිය යටසත්ස 

ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන එම සගාඩනැගිලි කාර්යයන්හි සැලැසරම සෙෝ 

සැලසුේ සමඟ අධිකාරිය විින් එසසර කිරීම අවශය නේ, අදාළ 

සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතකු තමා එම සගාඩනැගිල්ල පරීක්ෂා කළ බවත්ස, 

තම මතයට අනුව ප්රතිසංසරකරණ සවනසර කිරීේ සෙෝ එකතු කිරීේ 

නිසාසවන් යේ ආකාරයකින් වැඩිවිය ෙැකි සෙෝ සවනසර විය ෙැකි බර 

සෙෝ ආතතීන් එම සගාඩනැගිල්ලට දැරිය  ෙැකි බව ප්රකාශ සකසරන 

නියමිත සෙතිකයක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

වුහොත්මක 

විසරතර හො 

ගණනය කිරීම් 

18. (1) සගාඩනැගිලි වැඩවල සවිසරතර වුොත්සමක සැලසුේ නියම කරනු ලැබ ඇති 

පරිදි පිරිමැවුේ ගණන් බැලීසේ පිටපතක් සමඟ අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 

 

     (2) සවිසරතර වුොත්සමක සැලසුේ සෙ පිරිමැවුේ ගණන් බැලීේ, නීතිසේ 

විධිවිධානයන්ටත්ස සමම නියමයන්ටත්ස සමන්ම සගාඩනැගිලි 

නිර්මාණයට අදාළ සවනයේ ලිඛිත නීතියකටත්ස අනුකූලව සකසර කළයුතු 

අතර, එය සවිසරතර වුොත්සමක සැලසුේ ො පිරිමැවුේ ගණන් බැලීම 

පිළිසවල කළ අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතා විින් අත්සසන් කරනු ලැබ  

තිබිය යුතුය.  ඒ අතර එහි පෙත සඳෙන් කරුණුද දැක්විය යුතුය. 

               (අ)   එක් එක් මෙල් පේධතිය සෙෝ එහි සකාටසක් සඳො සැලසුේ කරනු ලැබ 

ඇති ආසරෝපිත භාරය 

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

ගණනයන් සමන්ම සෑරීේ පිළිබඳ සේපූර්ණ විමර්ශන සෙ පසසහි 

විසරතර. 

                 (ඇ)  ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන අත්සතිවාරේ ක්රමය සෙෝ ක්රම 

                 (ඈ) අදාළ වන්සන් නේ, ජේබාර  වර්ගය, ජේබාර ගැසීසේ ක්රමය සෙ 

ජේබාර ගැසීසේදී පාවිච්චියට ගනු ලබන යන්ත්ර සූත්ර වර්ගය  

        (3) අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතාසගන් (ඇමුණුම 3) ලබාගත්ස සෙතිකයක් 

ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 

 

සැපයිය යුතු 

විවෘත ඉ්ක් 

19.    (1)   කවර සරථානයක සෙෝ පිහිටි බිේ කට්ටියක සගාඩනැගීමට නියමිත සෑම 

සගාඩනැගිල්ලකම විවෘත අංගනයක් සෙෝ ඉඩකඩක් සගාඩනැගිල්ල තුළ සෙෝ ඒ 

වටා සැපයිය  යුතු අතර, එය පෙත පරිදි විය යුතුය. 

කගෝනැගිල්කල් උස පැති ඉ් 

1. මීටර් 12 ට අඩු - 

2. මීටර් 12 – 30 එක් පැත්සතකින් මීටර් 3 ක් සෙ අසනක් පැත්සසතන් 

මීටර් 1 

3. මීටර් 30 ට වැඩි සගාඩනැගිල්සල් උසසන් 1/10 ක් සෙෝ මීටර්     9 ක් 

යන්සනන් අඩු දුර සදපින්ම තැබිය යුතුය. 
 

          (2)  සගාඩනැගිල්ලට ඇතුළුීම, එය නඩත්සතු කිරීම සෙෝ එය යාබද 

සගාඩනැගිලිවලින් සවන් කිරීසේ පරමාර්ථසයන් පැත්සතක විවෘත 

ඉඩකඩක් සැලසීමට අදෙසර කරනු ලැබූ සගාඩනැගිල්ලක් 

සේබන්ධසයන් වූ විට, එම විවෘත ඉඩකඩ කවර අවසරථාවකවත්ස පළලින් 

මීටර් 1.0 කට සනාඅඩු විය යුතුය. 
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ආකලෝකය හො 

සංවොතනය 

සපයන විවර 

20. සෑම සගාඩනැගිල්ලකම ; 

 

         (අ) ීදුරු තෙඩු සයදූ ජසනල්, වෙල, කවුළු, වා කවුළු, සදාරවල් සෙෝ සවනත්ස 

අනුමත සරවභාවික ආසලෝක සේසේෂණ මගින් සරවභාවික ආසලෝකයද, 

         (ආ) ජසනල්, වෙල කවුළු, වා කවුළු, සදාරවල්, ලූවර සෙෝ සංවාතන විවර මගින් 

සරවභාවික සංවාතනයද සැපයිය යුතුය. 

 

සරවභොවික 

ආකලෝකය හො 

සංවොතන 

පරමොර්ථ සඳහො 

වො ළිං කහෝ මැද 

මිදුල් 

 

 

 

 

 

 

21. (1) සරවභාවික ආසලෝකය ො සංවාතනය ලබාගැනීසේදී පෙත සඳෙන්      අවශයතා 

ො එකඟ විය යුතුය. 

 

සරවභාවික ආසලෝකය ො සංවාතනය සඳො වන 

වා ළිං සේබන්ධ පිරිවිතර 

මහල් සංඛයොව අවම පළල ඉ්කක්හි වර්ග 

ප්රමොණය 

1 ිට 2 දක්වා මීටර් 2.3 වර්ග මීටර්  06 

2 ට වැඩි 4 දක්වා  මීටර් 3.0 වර්ග මීටර්  12 

4 ට වැඩි 10 දක්වා මීටර් 5.0 වර්ග මීටර්  24 

10 ට වැඩි මීටර් 6.0 වර්ග මීටර්  36 

 

           (2)  සරවභාවික අසලෝකය ො සංවාතනය සපයන අභයන්තර වා ළිං සෙෝ මිදුල් 

සඳො වෙල ආවරණය සනාකළ යුතුය.  සකසසර වුවද වා ළි සඳර සකටිම 

දුර මීටර් 5.0 කට අඩු නේ, එවැනි  විවෘත ඉඩකඩකට ඉෙළින් විහිසදන 

සනරුේ, වියන්පත්ස, හිරු සසවන උපක්රම, අගු සෙෝ බැල්කනි පළලින් 

මීටර් 0.5 සනාඉක්මවිය යුතුය. 

 

          (3) අභයන්තර මැද මිදුසලහි බිම, අධිකාරිය සෑහීමකට පත්සවන පරිදි නිි කාණු 

පේධතියක් සහිතව, ගල් අතුරා සෙෝ පිඩලි අල්ලා අභයන්තර සගඋයනක් 

සලස නඩත්සතු කළ යුතුය. 

 

          (4) සගාඩනැගිල්ලට  යටවන බිේ ප්රමාණය ෙැර ඉතිරිවන බිේ  ප්රමාණසයන් 

50% ක ප්රමාණයක් ෙරිත ආවරණයක්  සහිතව පවත්සවාගත යුතුය.   
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සරවභොවික 

ආකලෝකය හො 

සංවොතන 

ප්රභවයනහි 

පිහිටීම 

22.   (1) සගාඩනැගිල්ලක සරවභාවික ආසලෝකය ො සංවාතනය ලබාගත ෙැකි ජසනල් 

සෙ විවර පිහිටිය යුත්සසත්ස ; 

                (අ)  ඒවා ; 

i. අෙසට, 

ii. මාර්ග අයිතිය සෙෝ මෙජන ප්රසයෝජනය සඳො කැපවූ ප්රිේධ 

ඉඩකඩක් සහිත ප්රිේධ පාරකට, ීදියකට සෙෝ විවෘත 

ප්රසේශයකට, 

iii. සගාඩනැගිලි සමූෙය තුළ පිහිටි ො අවසරථාසවෝචිත පරිදි 19 වන 

සෙෝ 27 වන නියමසේ අදාළ විධිවිධාන ො අනුකූල මිදුලකට, 

විවෘත ඉඩකඩකට, 

iv. 21 වන නියමසේ අවශයතාවයන් ො අනුකූල වා ළිඳකට (air well) 

මුහුණලා ො විවෘත වන සසර නිර්බාධකව පිහිටිය යුතුය. 

 

 

 

                 එසමන්ම සරවභාවික ආසලෝකය ො සංවාතනය ලබන සගාඩනැගිල්ල තුළ; 

 

               (ආ)   “ඇ” උප සේදසේ නිශරචිතව දක්වා ඇති සගාඩනැගිල්ලක් ෙැර සවනත්ස 

සගාඩනැගිල්ලක් සේබන්ධසයන් වූ විට, එවැනි ප්රභවයන් මගින් සසරවය 

ලබන කාමරසේ ිට විවරසේ තලයට ලේභක දිසාවකින් මීටර් 10 කට 

ඈත දුරකින් සනාපිහිටිය යුතුය.  තවද, එවැනි කාමරයක කිිම 

සකාටසක් විවරසේ තලයට සමාන්තර දිශාවකින් විවරසේ සකළවර ිට 

මීට ර් 3 කට ඈතින් සනාපිහිටිය යුතුය. 

 

               (ඇ)  ගබඩා ො කර්මාන්තශාලාද, වැඩසපාළවල් ො ගුදේද සේබන්ධසයන් වූ 

විට, එවැනි ප්රභවයක් මගින් සසරවය ලබන කාමරයක කවර සෙෝ 

සකාටසක් ; 

i. විවරසේ තලයට ලේභකව එම විවරසේ ිට මීටර් 12 කට වැඩි ඈත 

දුරකින් සනාපිහිටිය යුතුය.  තවද, එම කාමරසේ කිිම 

සකාටසක් විවරසේ තලයට සමාන්තර දිසාවකින් විවරසේ 

සකළවර ිට මීටර් 5 ක් ඈතින් සනාපිහිටිය යුතුය. 
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ii. ප්රභවය කාමරසේ වෙලයක ඇති සංවාතන විවරයක් නේ සෙෝ 

සවනත්ස සරවභාවික සංවාතන උපක්රමයක් නේ, එම ප්රභවසේ ිට 

ිරසරව මීටර්  9 ක්  ඈතින් පිහිටා සනාතිබිය යුතුය. 

සරවභොවික 

ආකලෝකය කහෝ 

සංවොතනය 

බැල්කනියක්, 

ආලිනදයක් කහෝ 

ද්වොර මණ්්පය 

කවත විවෘතව 

තැබිය හැකිය. 

 

        (2)  ආවෘත සෙෝ අර්ධ වශසයන් ආවෘත බැල්කනි, ආලින්ද සෙෝ ේවාර මණ්ඩපය 

සවතට සරවභාවික ආසලෝකය ො සංවාතන ප්රභවයන් විවෘතව තැබිය 

ෙැකිය.                 

                (අ)  එම බැල්කනි, ආලින්ද සෙෝ ේවාර මණ්ඩප ීදියක් සෙෝ සසරවා 

මාර්ගයක් මතට සෙෝ සගාඩනැගිලි සමූෙයක් පිහිටි මිදුලක් මත සෙෝ 

විවෘත ඉඩකඩක් මත මුහුණලා පිහිටා 19, 32 සෙ 22 නියමයන්සේ අදාළ 

අවශයතා ො එකඟ වන්සන් නේද,  

                 (ආ)  එබඳු ප්රභවයන් මගින් සසරවය ලබන කාමරසේ ගැඹුර බැල්කනිසේ, 

ආලින්දසේ සෙෝ ේවාර මණ්ඩපසේ පිට බිත්සතිසේ පිටත මුහුණසතහි ිට 

මීටර් 10 සනාඉක්මවන්සන් නේද සෙ ; 

 

                (ඇ) බැල්කනිසේ, ආලින්දසේ සෙෝ ේවාර මණ්ඩපසේ සරවභාවික ආසලෝක 

වාතාශ්ර ප්රභවයන්ට විවරයක් ඇත්සනේ සෙ එම විවරසේ ප්රමාණය එම 

බැල්කනිසේ, ආලින්දසේ සෙෝ ේවාර මණ්ඩපසේ වර්ග ප්රමාණසයන් අඩු 

වශසයන් 75% ක් වත්ස සේ නේද යන කරුණු සේපූර්ණ විය යුතුය.  

 

සරවභොවික 

ආකලෝක හො 

සංවොතන 

ප්රභවයන 

 

 

කනවොසික 

කටයුතු සඳහො 

වන කොමර 

 

 

 

23.  යේ සගාඩනැගිල්ලක සෑම කාමරයකම සරවභාවික ආසලෝකය ො සංවාතනය 

අනුමත එක් මාධයයකින් සෙෝ මාධය කිහිපයකින් 7 වන උපසල්ඛනයට  

අනුකුලව පෙත ප්රමාණයන්ට සනාඅඩුව සැපයිය යුතුය.   

 

          (අ)  එම කාමරය පෙත (ඇ) සේදසේ සඳෙන් කාමර ෙැර පදිංචිීසේ පරමාර්ථය 

සඳො ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නේ, කාමරසේ මෙල් බිසමන් 

සමසරථ වශසයන් 15% කට අඩු සනාවන ප්රමාණයක වියයුතු අතර, ඉන් 

70% ක් වත්ස නිර්බාධිතව වා මඟක් සඳො විවර කළ ෙැකි සෙෝ සරිර විවර 

සහිතව පැවතිය යුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

           (ආ) එම කාමරය බිේ මෙලක් ො තවත්ස මෙලක් පමණක් වන සගාඩනැගිල්ලක  

පිහිටි එකක් නේ, එම විවරය සෙ එම විවරයට විරුේධ පස බිේ කට්ටිසේ 

මායිම අතර මීටර් 2.3 කට සනාඅඩු නිර්බාධිත වා මගක් (Passage)  තිබිය 

යුතුය.  

 

කනවොසික 

කනොවන 

පරමොර්ථ සඳහො 

වන කොමර 

           (ඇ) එම කාමරය වයාපාරික පරමාර්ථ සඳො සෙෝ සාේපුවක්, මෙජන නිසක්තන 

සරථානයක්, නිෂරපාදන කර්මාන්තශාලාවක් සෙෝ සමම නියමසේ සඳෙන් 

සනාවන සවනත්ස පාවිච්චියක් සඳො ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නේ, 

කාමරසේ මෙල් බිසමන් සමසරථ වශසයන් 15% කට සනාඅඩු නිදෙසර 

නිර්බාධිත වා මගක් සඳො අවම වශසයන් 50% ප්රමාණයක් විවෘත කළ 

ෙැකි සෙෝ සරිරව විවෘතව පැවතිය යුතුය. 

කනවොසික 

කගෝනැගිලිවල 

ගබ්ො හො ගරොජ 

ආදිය 

           (ඈ)  එම කාමරය, ගබඩාවක්, පැන්ට්රියක්, උපසයෝගිතා කාමරයක්, ගරාජයක් 

සෙෝ සන්වාික සගාඩනැගිල්ලක එවැන්නක් සඳො ප්රසයෝජනයට ගනු 

ලබන්සන් නේ කාමරසේ මෙල් බිසමන් සමසරථ වශසයන් 10% 

ප්රමාණයක්ද, 50% නිදෙසර නිර්බාධිත වා මගක් සඳො විවෘත කළ ෙැකි 

සෙෝ විවෘතව පැවතිය යුතුය. 

 

වැසිකිළි, කසරදුම් 

කොමර හො නොන 

කොමර 

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

කාමරයක් (toilet)  සෙෝ සරදි සසරදුේ කාමරයක් වන්සන් නේ, කාමරසේ 

මෙල් බිසමන් 10% ක් සෙෝ වර්ග මීටර් 0.2 ක් යන සදසකන් වැඩි 

සකාටස, වාතය නිදෙසරව ො නිර්බාධිතව ගමන් කළ ෙැකි මුළුමනින්ම 

විවෘතව, වායුසමනය කළද සරිරව විවෘතව තිබිය යුතුය.  නැතසොත්ස; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. එක් වර්ග මීටරයකට සනාඅඩු ප්රසේශයක් ො වැිකිළිසේ සසරදුේ 

කාමරසේ  සෙෝ   නාන කාමරසේ තලයට ලේභකව නිර්බාධිත 

වාතාශ්රය ලබාගන්නා අවම දුර පෙත සඳෙන් වගුසේ  

පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව විය යුතුය. 

 

iii. නිර්බාධිත වාතාශ්රය ලබාගන්නා අවම දුර  

මහල් ගණන නිර්බොධිත වොතොශ්රය 

ලබොගනනො තීරකේ දුර 

(මීටර්) 

1 – 6 1 

7 – 12 1.5 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

 

 

 

 

 

12 ට වැඩි 2 
 

පොසැල්           (ඊ)     එම කාමරය පාසලක් සෙෝ  ශික්ෂණ සරථානයක් වශසයන් දැනුම 

සබදාෙැරීම සඳො ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නේ, කාමරසේ මෙල් 

බිසමන් 20% ප්රමාණයකටද, ඉන් අඩුම වශසයන් 50% ක් වත්ස නිදෙසරව 

ො නිර්බාධිත වා මගක් සඳො විවෘත කළ ෙැකි සෙෝ සරිරව විවෘතව 

තැබිය යුතුය. 

 

කරෝහල්           (උ)    එම කාමරය සරෝෙලක් සරෝසගෝපසරථාන නිවාසයක්, සාත්සතු නිවාසයක් 

සෙෝ ඒ ො සමාන කාර්යයක් සඳො ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නේ, 

කාමරසේ  මෙල් බිසමන් 20% ක් නිදෙසරව ො නිර්බාධිතව වා මගක් 

සඳො මුළුමනින්ම විවෘත කළ ෙැකිව සෙෝ සරි රව විවෘතව තිබිය යුතුය.    

තරප්පු කපළ  

ඉසරකතෝප්පුව සහ 

ප්රකේශ ශොලොව 

         (ඌ) (i)   ආවෘත තරේපු සපළක්, ඉසරසතෝේපුවක් සෙෝ ප්රසේශ ශාලාවක් 

සේබන්ධසයන් වූ විට මෙලක වර්ග ප්රමාණසයන් 10% ප්රමාණයකටද 

සගාඩනැගිලි සඳො වන ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංග්රෙසේ විධිවිධාන යටසත්ස 

අවශය වන ආකාරසයන් ෙැර, ඉන් 50% ක් නිදෙසර ො නිර්බාධිත වා 

මගක් සඳො මුළුමනින්ම විවෘත කළ ෙැකි සරිරව විවෘතව තිබිය යුතුය. 

 

                    (ii)  තරේපුවල අවම පළල සෙ පඩිවල දිග, පළල සෙ පඩි සදකක් අතර 

උස 8 වන උපසල්ඛනසේ  දක්වා ඇති මානවලට අනුකූල විය යුතුය. 

                          

වොහන නතර 

කිරීම 

          (එ)  (i)   වාෙන නවතා තබන කාමරසේ බිසමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් අවම 

වශසයන් 50% ක් නිදෙසර ො නිර්බාධිත වා මගක් සඳො විවෘත කළ ෙැකි 

සෙෝ සරිරව විවෘතව තැබිය ෙැකි විය යුතුය. 

                   (ii) රථවාෙන නවතා තබන කුළුමංවල අවම පළල 9 වන උපසල්ඛනසේ  

සඳෙන් පරිදි වියයුතුය. 

 

කර්මොනතශොලො 

ගබ්ො හො ගුදම් 

          (ඒ) කාමරය ගුදමක් සෙෝ සවනත්ස ගබඩා ප්රසේශයක් වශසයන් ප්රසයෝජනයට ගනු 

ලබන්සන් නේ, එහි බිසමන් 10% ක ප්රමාණයක්ද, ඉන් අවම වශසයන් 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

50% ක් වත්ස නිදෙසර ො නිර්බාධිත වා මගක් සඳො විවෘත කළ ෙැකි සෙෝ 

සරිරව විවෘතව තැබිය ෙැකි විය යුතුය.  එක් ප්රභවයකින් සෙෝ 

කිහිපයකින් සරවභාවික ආසලෝකය ො සංවාතනය සැපයිය ෙැකිය. 

 

විදුලි කසෝපොන 

පිළිබඳ පිරිවිතර 

           (ඔ)  (i) ඒකක 20 කින් සමන්විත වූ මෙල් 02 ක සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ මෙල් 

05 ක්  ඉක්මවන්සන් නේ සෙෝ උින් මීටර් 15 ට වැඩි  සගාඩනැගිලි 

සඳො අවම වශසයන් ප්රධාන ේවාරය අසල සෙ අසනකුත්ස සුදුසු 

සරථානවල ප්රමිතීන්ට අනුකූලව  විදුලි සසෝපාන සවි කළ යුතුය. 

 

බිම් මහල/ පතුල් 

මහල 

           (ඕ)  සරවභාවික ආසලෝක ො සංවාතනය ලබාගැනීමට අදෙසර කරන මෙලක් 

සේබන්ධසයන් වූ විට, එකී උින් අවම වශසයන් 1/3 ක් වත්ස බිේ 

මට්ටමින් තිබිය යුතුය. 

 

උසරතල නිවොස 24.  මීටර් 12 කට වැඩි ගැඹුරක් සහිත උසරතල නිවාස සේබන්ධසයන් එක් එක් මෙසල් 

ියළු ඉදිරි, පිටුපස සෙ  ෙරසර බිත්සතිවල ඉදිරිසේ ිට පිටුපසට සුදුසු  හුළං 

කසපාලු මගින් සරිර සංවාතනය සැපයිය යුතුය.   එම හුළං කසපාලු වල 

වර්ග මීටර් 0.4 කට සනාඅඩු ශුේධ විවර ඉඩකඩක් තිබිය යුතුයි. 

 

යොබද කොමර 25. ආසලෝක ො සංවාතන අවශයතා තීරණය කිරීසේ පරමාර්ථය සඳො සපාදු බිත්සතිසේ 

වර්ග ප්රමාණසයන් අඩක් විවෘතව ො නිර්බාධිතව ඇති විටකදී යේ 

කාමරයක් යාබද කාමරසේ සකාටසක් වශසයන් සලකනු ලැබිය ෙැකිය. 

 

පතුල් මහල 

කොමර 

26.  යේ කාමරයක් පතුල් මෙසල් පිහිටි ඊට සරවභාවිකව ආසලෝකය ො සංවාතනය 

සැපයිය යුතු නේ, එම කාමරසේ බාහිර බිත්සති අවම වශසයන් බිේ 

මට්ටසමන් තුසනන් එක්  සකාටසක් දක්වා උසර සකාට 22 වන නියමසේ 

අවශයතා සැපයිය යුතුය. 

 

මොයිම් 

නිෂරකොශනය  

කගෝනැගිලි 

දුරසරථ කිරීම 

27.  (1) (අ) සගාඩනැගිල්ල දුරසරථ කිරීම කළ යුත්සසත්ස 19 වන නිසයෝගසේ  සඳෙන් 

පරිදිය.  අධිකාරිය විින් සවනත්ස අදාළ කරගත ෙැකි නීතියක සෙෝ 

නියමයක අවශයතා සපුරාලීම සඳො වැඩිමනත්ස දුරසරථතාද නියම කරනු 

ලැබිය ෙැකිය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

            (ආ)  පැති මායිේ බිත්සති දක්වා ඉදිකළ යුතු ඕනෑම සගාඩනැගිලි කාර්යයක් 

පෙත සඳෙන් කරුණු ො අනුකූල විය යුතුය. 

 

 i. ඉදිකිරීසේදී සයාදාගනු ලබන නිර්මාණ ක්රමසේදසයන් යාබද 

සේපළවලට කිි සලසකින් කිිඳු  ොනියක් ිදු සනාවන බවට අදාළ 

සුදුසුකේලත්ස ඉංජිසන්රුවකුසේ සෙතිකය සෙ යාබද සේපළට ිදුවිය 

ෙැකි ොනිය ආවරණය කරමින් සුදුසුකේලත්ස තක්සසරරුකරුවකු 

විින් කරන ලද තක්සසරරුව පදනේ කරසගන ගණනය කරන ලද  

සවිසරතර රක්ෂණ ඔේපුවද ඉදිරිපත්ස කළයුතු අතර, වන්දි ආවරණ 

සෙතිකයක් ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. (උපසල්ඛන 4) 

ii. ඉෙත I හි සඳෙන් සෙතික අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළයුත්සසත්ස 

සංවර්ධන අවසරපත්රය ලබාගැනීමට සපරාතුවය.  

 

කගෝනැගිලිවල 

කනරුම් හො 

කවනත් හිරු 

කසරයොකරණ 

උපක්රම 

     (2)   සගාඩනැගිල්ලක සනරුේ, වියන්පත්ස සෙෝ සවනත්ස හිරුරැසර ආවරණ උපක්රම 

ඉදිරියට සනරීම සඳො අවසර දිය ෙැක්සක් ඉදිකිරීේ ද්රවය ගිනි 

සනාගන්නා සරවභාවසේ ඒවා නේ, සගාඩනැගිලි සර්ඛාසවන් මීටර් 1.0 ක් 

දක්වා පමණි. 

     (3) එවැනි විවෘත බැල්කනියක් යාබද පිහිටි සේපළකට මුහුණලා ඇති අවසරථාවක 

එම බැල්කනිසේ සෙෝ තට්ටුසේ පිටත ඉසේ ිට අදාළ මායිම දක්වා අවම 

වශසයන් මීටර් 0.8 ක ඉඩ වාියක් පවත්සවාසගන යා යුතුය. 

      (4)  යාබද සේපසල් මායිමට  සඳළුතල සෙෝ යේ භාවිතයක් සඳො ඉඩකඩක් 

සවන්කරයි නේ, අවම වශසයන්  මීටර් 2 ක උසක් පවත්සවාගත යුතුය.   

පිටුපස ඉ්ක් 28. (1) සමම නියමසේ පරමාර්ථය සඳො සගාඩනැගිල්සල් පිටුපස වශසයන් සලකනු 

ලබන්සන් සගාඩනැගිල්ල පිහිටන ඉඩසේ මායිේ ීදිය ිට වඩා ඈතින් 

ඇති මුහුණතයි.  එසසර වුවත්ස සගාඩනැගිල්ල එක් ීදියකට වඩා වැඩි ීදි 

සංඛයාවක් මත පිහිටා ඇත්සනේ සගාඩනැගිල්සල් පිටුපස යන්සනන්, 

අධිකාරිය විින් සවනත්ස ආකාරයක් සඳො බලය දී සෙෝ විධානය සකාට 

සනාමැති නේ, පළල්ම ීදිසේ ිට දුරින්ම පිහිටා ඇති මුහුණත වශසයන් 

සලකනු ලැසේ. 

         

 

 

 

       (2)  සගාඩනැගිල්ල පිටුපස ඉඩකඩ තැබිය යුතු ඉඩ මුහුණත මුළුමනින්ම ප්රිේධ 

ීදියක සගාඩනැගිලි සීමාවට සෙෝ අවම වශසයන් මීටර් 6 ක් පළල මාර්ග 

අයිතියක් සහිත  සපෞේගලික ීදියකට යාව පිහිටා ඇත්සසත්ස නේ පිටුපස  

ඉඩකඩ සවන් කිරීමක්  අවශය සනාසේ. සමම පිටුපස ඉඩකඩ සීමාව තුළ 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නීතයානුකූල ආසලෝක වාතාශ්ර අවශයතා අවහිර සනාවන පරිදි තනනු 

ලබන විවෘත  ළිඳකට සෙෝ ෙදිි අවසරථාවකට ප්රසයෝජන ගැනීම සඳො 

වන විවෘත වූ රවුේ අමතර පියගැට සපළක් සඳො අවසර සදනු ලැබිය 

ෙැක. 

කගෝනැගිල්කල් උස  (සියළුම 

කගෝනැගිලි උස ප්රමොණ මොර්ගකේ 

උස මට්ටටකම් සිට සලකණු ලැකේ.) 

පසුපස අවකොශය (පිටුපස මොයිකම් 

සිට දුර සලකණු ලැකේ.) 

1. මීටර් 15 ට අඩු මීටර් 3 

2. මීටර් 15 – 40 මීටර් 4 

3. මීටර් 40 ට වැඩි සගාඩනැගිල්සල් උසසන්    1/10 ක් 

සෙෝ මීටර් 10 ක් යන්සනන් අඩු දුර 

මායිසේ ිට පිටුපින් තැබිය යුතුය. 
 

අක්රමවත් හැ්ය      (3)    පිටුපස සේපූර්ණ පළල දක්වාම විවෘත ඉඩකඩක් සැපයීමට සනාෙැකි අවිධිමත්ස 

ෙැඩසයන් යුත්ස ො පාරවල් කිහිපයකට මුහුණලා ඇති සරථානවලදී 

අවසරථාගත  තත්සත්සවය ගැන සලකා බලා පිටුපස විවෘත ඉඩකඩ ප්රමාණය 

ඊට සුදුසු යැයි ෙැ සඟන සසර සවන්සකාට තිබීමට අවසරදීම අධිකාරිය 

කරනු ඇත. 

   

සැපයිය යුතු 

පියමකේ පළල 

29.  සැපයිය යුතු සෙෝ ඉදිකළ යුතු ඕනෑම ආවරණය සනාවූ අඩි පාරක්, ආරුක්කු පාරක් 

සෙෝ ආලින්ද මාර්ගයක් ; 

       (අ)   සගාඩනැගිලි බිේ කට්ටිය තුළ පිහිටුවිය යුතුය. 

       (ආ) ීදියකට යාව ඇති සගාඩනැගිලි බිේ කට්ටිසේ සේපූර්ණ දිග ප්රමාණය ඔසරසසර 

යා යුතුය.  නැතසොත්ස අධිකාරිය විින් නියම කරනු ලබන සවනත්ස 

ආකාරයකින් තිබිය යුතුය.  

 

ීදියක සිට 

ප්රකේශීම 

30. ප්රිේධ පාරකට යාව සනාමැති බිේ කට්ටියක් මත ඉදිසකසරන සෑම 

සගාඩනැගිල්ලකටම සපෞේගලික ීදියක් මගින් ප්රසේශ විය යුතු අතර, 

ප්රසේශීසේ මාර්ග එහි සරවභාවය ො පළල අධිකාරිය විින් අනුමත 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

කරනු ලැබූ උප සබදීසේ සෙෝ කැබලි කිරීසේ සැලසුමට  අනුව විය යුතුය.  

තවද, එම සගාඩනැගිලි බිසේ අයිතිකරුට එම ීදිය භාවිතා කිරීමට 

නීතයානුකූල අයිතිය තිබිය යුතුය. 

කගෝනැගිලිවල 

ඇල කරන ලද 

කකොන 

31.  ීදි සදකකින් යුත්ස සන්ධියක සගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකරනු ලැබූ විටක සෙ සංවර්ධන 

සැලැසරසේ සෙෝ යේ වයවසරථාපිත සල්ඛනය ඇල කරන ලද සෙෝ රවුේ 

කරන ලද අංශකය සනාසපන්වා ඇති විටක, එම සගාඩනැගිලිවල සකාන් 

දුර, 10 වන වගන්තිසේ සඳෙන් පරිදි ීදි මට්ටසමන් ඉෙළ මීටර් 6.0 කට 

සනාඅඩු මට්ටමක දක්වා උසක් ඇළව ඉදිකළ යුතුය.  නැතසොත්ස රවුේ 

කළ යුතුය. 

 

ීදිය මොර්ග 

ුළුල් කිරීකම් 

කර්ඛොව ආදිය 

ඉක්මීම 

32.  සගාඩනැගිල්ලක කිිම සකාටසක් ; 

       (අ)   එම සගාඩනැගිල්සල් කිිම සකාටසක් ීදියකට ඉෙළින් සෙෝ  

       (ආ) අදාළ සල්ඛනවල සෙෝ අධිකාරිය විින් අනුමත කරනු ලැබූ සැලැසරසේ 

සපන්වා ඇති පරිදි අවසරථානුකූලව ීදියක්, සර්ඛාවක් සෙෝ පවරා 

ගැනීසේ මායිේ සර්ඛාවක් විවෘතව තැබිය යුතු ඉඩක් ඉක්මවා සනායා 

යුතුය. 

  (ඇ) මායිේ තාේපවල උපරිම උස මීටර් 2 ක් වන අතර, මීට අමතර උසක් අවශය 

අවසරථාවන්හිදී ඒ සඳො නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ නිරවුල් 

සෙතිකයක් ලබාගත යුතුය. 

 

යම් 

කගෝනැගිල්ලක් 

සම්බනධකයන 

විවෘත ඉ්ක්ක් 

පියමගක් කහෝ 

ප්රකේශ මොර්ගයක් 

සපයනු ලැබ ඇති 

විටක; 

33.  (අ)  එම විවෘත ඉඩකසේ පියමසගහි සෙෝ ප්රසේශ මාර්ගසේ යේ සවනසර කිරීමක් 

කිරීම සෙෝ එසසර සවනසර කිරීම සෙෝ නඩත්සතු කිරීම සඳො අවසරදීම.         

       (ආ) විවෘත ඉඩකසඩහි අඩි පාසර් සෙෝ ප්රසේශ මාර්ගසේ ප්රමාණය අඩුවන සලින් 

එහි යේ සකාටසකට ඉෙළින් වෙලයක් ඉදිකිරීම සෙෝ එබන්දක් නඩත්සතු 

කිරීම නැතසොත්ස එසසර කිරීමට සෙෝ නඩත්සතු කිරීමට අවසර දීම. 

        (ඇ) විවෘත ඉඩකඩට පියමසගහි සෙෝ ප්රසේශ මාර්ගයට කවරාකාරයක සෙෝ 

අවහිරයක් කිරීම සෙෝ ඊට අවසරදීම සමම නියම යටසත්ස වරදක් 

වන්සන්ය. 

 

කගෝනැගිල්කල් 

උස 

34.  යේ සගාඩනැගිල්ලක උස ො ඊට අයත්ස මෙල් සංඛයාව දක්වා ඇති අවසරථාවලදී 

විසශරෂ සගාඩනැගිලි සසරවා එනේ, සගාඩනැගිල්සල් වපසරිය 10% 

සනාඉක්මවන විදුලි සසෝපාන ඉඩකඩ, තරේපු සපළ ආවරණ ඉඩකඩ, 

ජල ටැංකිය ආදියට අවශයවන ඉඩකඩ සඳො අවසර ඇත.  අසනක් සෑම 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

විටම  සගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණසේ විධිවිධානයන්ට අනුකූල විය 

යුතුය. 

                  

පදිංචිය සඳහො 

වන 

කගෝනැගිලිවල 

කොමරවල අවම 

වර්ග ප්රමොණය 

35. පදිංචිය සඳො වන සගාඩනැගිල්ලක වාසයට සුදුසු ඕනෑම කාමරයක් 6 වන 

උපසල්ඛනසේ “අ” ආකෘතියට අනුකුල වියයුතු අතර,  කාමරයක වර්ග 

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

8.0 ට සනාඅඩු විය යුතුය. 

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

මීටර් 5.0 ක් මුළුතැන්සගය සඳො තිබිය යුතුය. 

 (ආ)   වර්ග මී ටර් 2.5 ට සනාවැඩි වර්ග ප්රමාණයක් තිබිය යුතු ගබඩා සෙෝ 

පාවිච්චිය පිණිස ඇති කාමරද 

         (ඇ)   37 වන නියමසේ නිශරචිතව සඳෙන් යේ කාමරයක්ද, 

 

වැසිකිළි,         

දිය වැසිකිළි හො 

නොන කොමරවල 

අවම ප්රමොණය 

36.  ියළුම සගාඩනැගිලිවල ඇති වැිකිළිවල සෙ නාන කාමරවල ප්රමාණයන් පෙත 

පරිදි විය යුතුය. 

          (අ)  පාදසරතල වර්ගසේ වැිකිළි සවිකූරු සහිතව ජලමුද්රිත වැිකිළියක් සෙෝ 

වැිකිළියක් සේබන්ධසයන් වූ විට අවම ප්රමාණය මීටර් 1.7 x 1 ක්ද, 

          (ආ)  පාදසරතල වර්ගසේ වැිකිළි සවිකූරු ෙැර, සවිකූරු සහිත ජල මුද්රිත වැිකිළි 

සෙෝ වැිකිළි සේබන්ධසයන් වූ විට අවම ප්රමාණය මීටර්      1.3 x 1 ක්ද, 

          (ඇ)  නාන කාමරයට අයත්ස ප්රසේශය සේබන්ධසයන් වූ විට මීටර් 0.8 කට 

සනාඅඩු පළලක් ඇති වර්ග මීටර් 1.5 කට සනාඅඩු ප්රමාණයක්ද සෙ 

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

1.7 x 1 ක අවම ප්රමාණය සහිත වර්ග මීටර් 2.0 කට සනාඅඩු ප්රමාණයක්ද 

තිබිය යුතුය. 

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

 

කනවොසික 

කගෝනැගිලිවල 

කොමරවල උස 

37.  (1)   සන්වාික සගාඩනැගිලිවල කාමරවල අවම උස පෙත සඳෙන් පරිදි විය 

යුතුය. 

                 (අ)  සාලය ො නිදන කාමර සඳො සාමානය උස මීටර් 2.8 ක් ො අවම 

සරථානය මීටර් 2.4 කට සනාඅඩු විය යුතුය. 

                 (ආ)  මුළුතැන්සගය සඳො සාමානය උස මීටර් 2.8 ක්  ො අවම සරථානය 

මීටර් 2.4 කට සනාඅඩු විය යුතුය.   
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

                  (ඇ) නාන කාමර, වැිකිළි, දිය වැිකිළි, වැරැන්ඩා, බැල්කනි, තට්ටු සෙ 

ගරාජ සඳො උස මීටර් 2.2 කට සනාඅඩු ප්රමාණයක්ද විය යුතුය. 

 

සොප්පු (2) සාේපුවක බිේ මෙසල් කාමරවල උස මීටර් 3.1 කට සනාඅඩු වියයුතු අතර, 

ඉෙළ මෙසල් කාමරවල සාමානය උස මීටර්     2.8 ක්  ො අවම සරථානය 

මීටර් 2.4 කටද සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

පොසැල් (3) පාසැලක පංති කාමරවල සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් ො අවම සරථානය මීටර් 

2.5 කටද සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

කරෝහල් (4) සරෝෙලක සරෝගීන් සඳො සන්වාික ඉඩකඩ සපයනු ලබන කාමරවල 

සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් ො අවම සරථානය මීටර් 2.8 කටද සනාඅඩු විය 

යුතුය. 

 

කර්මොනතශොලො (5) ඕනෑම සරවභාවයක තැනැත්සතකු වැඩ කරන කර්මාන්තශාලාවක ඇති 

කාමරවල සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් ො අවම සරථානය මීටර් 2.8 කටද 

සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

නිකක්තන (6) (අ)  සපාදු සරථානයක පිහිටි කාමරවල උස ; 

                නිසක්තනයක පිහිටි කාමරයක උස මීටර් 3.1 කට සනාඅඩු විය යුතුය.  සපාදු 

සරථානයක පිහිටි නිසක්තනයකට බැල්කනියක් තනා ඇත්සනේ, 

බැල්කනිසේ ඉෙළම සරථර මට්ටමත්ස, එකී ඉෙළම සරථර මට්ටම මත ඇති 

සීලිමත්ස අතර උස ො බැල්කනියට යටින් පිහිටි ආසන්නතම මෙසල් ො 

බැල්කනිසේ යටි පැත්සත අතර උස, ඒ එක් එක් මට්ටසේදී මීටර් 3.0 කට 

සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

 

         (ආ)  සපාදු සරථානයක පිහිටි නිසක්තනයකදී 7 වන සේදසේ සඳෙන් විධිවිධාන 

සපාදු මෙජනයා විින් පාවිච්චි සනාකරන වැිකිළි, ගමන් බඩු කාමර, 

මුළුතැන්සගවල්, ආලින්ද සෙ කාමර සේබන්ධසයන් අදාළ සේ. 
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කවනත් 

කගෝනැගිලි 

(7) 1 ිට 6 දක්වා සේදවල නිශරචිතව සඳෙන් සගාඩනැගිලිවල ෙැර, සවනත්ස 

සගාඩනැගිල්ලක බිේ මෙසල් කාමරවල උස මීටර් 2.8 ක උසක් සෙ ඉෙළ 

මෙසල් ඕනෑම සකාටසක් මීටර් 2.4 කට සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

(අ)  සේ ෙැර ඕනෑම වෙලයක සකාටසක් විවෘතව ො ආවරණය වූ සගවත්සතක් 

වශසයන් ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නේ මීටර් 2.6 කටද, 

                             නැතසොත්ස 

(ආ)  වාෙන නතර කිරීසේ පරමාර්ථසයන් පාවිච්චියට ගනු ලබන්සන් නේ, මීටර් 2.4 

කටද සනාඅඩු විය යුතුය. 

 

පතුල් මහල් (8) පතුල් මෙල යන්සනන් සේපූර්ණසයන් සෙෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිේ මෙසල් 

ිට සෙ ඉඩසේ මායිේවල ිට මීටර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද සෙෝ සැලසුේ 

කරන ලද මෙලකි.  බිේ මට්ටසේ ිට 1/3 ක සකාටසක් සපාසළාසවන් 

මතුපිට තිසබන අවසරථාවක එම පතුල් මෙල භාවිතාවන් සඳො සයාදාගත 

ෙැකි අතර, එහි අවම උස පෙත සඳෙන් පරිදි සේ.  

 පතුල් මෙල සේපූර්ණසයන්ම බිේ මට්ටසමන් පෙළ ඇති විට එහි 

භාවිතයන් වන්සන් ගබඩා  පෙසුකේ, වාෙන නැවතුේ ො අසනකුත්ස 

උපසයෝගිතා සසරවාවන් සඳො අවම උස මීටර් 2.6 ක් සේ.    

  පතුල් මෙල ඉෙත භාවිතයන්ට ෙැර සවනත්ස භාවිතයන් සඳො සයාදා 

ගන්සන් නේ, ඒ සඳො අධිකාරිය නියම කරනු ලබන සකාන්සේි 

සෙ නියමයන්ට අනුකූලව නිර්සේශයන් ලබාගත යුතුය.  

(අ) සාේපු, කාර්යාල, වාණිජ සගාඩනැගිලි, නිෂරපාදන යන්සත්රෝපකරණ  කාමර සෙෝ 

එවැනි කාර්ය සඳො ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්සන් නේ, මීටර් 3 කටද, 

 

වොහන නතර 

කිරීකම් 

ප්රකද්ශවල වොසි 

උස 

(9) 7 සෙ 8 වන සේදවල ඇතුළත්ස විධිවිධාන සකසසර වුවද ප්රධාන වශසයන් 

වාෙන නතර කිරීසේ පරමාර්ථය සඳො ප්රසයෝජනයට ගනු ලැබූ සෙෝ 

ප්ර සයෝජනයට ගැනීමට අදෙසර කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක ඕනෑම 

සකාටසක අවම වාි උස සීලිමක, බාල්කවල,  නලවල, ජලනිකුතු 

ශීර්ෂවල, සසරවා නලවල, ආසලෝක පේධති, නිරවුරු සෙ එවැනි සේවල යටි 

පැත්සතද  ඇතුළුව මීටර් 2.2 ට අඩු සනාවිය යුතුය. 
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තරප්පු හො ඇතුල් 

මංවල පළල හො 

උස 

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

මීටර් 2.8 කට අඩු සනාවිය යුතුය.  සමම උසට පෙළින් පෙත සඳෙන් අයිතමයන්සේ 

යටි පැත්සත පියමසගහි ඇතිරීමට ඉෙළින් මීටර් 2.5 කට අඩු සනාවන්සන් නේ, එම 

අයිතමයන් පමණක් ඉදිරියට සනරා තැබිය ෙැකිය. 

                   (අ)    බාල්ක 

                   (ආ)   තරේපු සපළ ො තරේපු සපළ නැවතුේ 

                   (ඇ)   තිර  

                   (ඈ)   සංඥා පුවරු ො ප්රචාරක දැන්ීේ 

 

       ii.   යේ තරේපු සපළක සෙෝ ආවරණිත පියමගක නිර්බාධිත පළල  සඳො 8 වන 

උපසල්ඛනසේ නිසයෝගයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

 

වොයුසමීකරණ 

යොනික 

සංවොතන කහෝ 

ගිනි ආරක්ෂණ 

පද්ධතියක් සවි 

කිරීම, ුළුල් 

කිරීම කහෝ 

කවනසර කිරීම  

39. යේ සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ එහි සකාටසක යේ වායුසමීකරණ, යාන්ික සංවාතන 

සෙෝ ගිනි ආරක්ෂක පේධතියක් සවිකළ යුතු නේ, එවැනි යේ පේධතියක් පුළුල් 

කළයුතු සෙෝ සවනසර කළයුතු නේ, අවසරථානුකූලව එම සවි කිරීසේ, පුළුල් කිරීසේ 

ො සවනසර කිරීසේ පිරිසැලැසරම සෙෝ සවිසරතර සැලසුේ, සවි කිරීේ, පුළුල් කිරීේ 

සෙෝ සවනසර කිරීේ කිරීමට මත්සසතන් අදාළ සුදුසුකේලත්ස පුේගලයාසගන් ලබාගත්ස 

සෙතිකයක්ද සමඟ එම පේධතිය සවි කිරීමට, පුළුල් කිරීමට සෙෝ සවනසර කිරීමට 

නියමිත සගාඩනැගිල්සල් සැලසුේ 17 වන නියමය යටසත්ස සපයා තිබුණද, 

අනුමැතිය සඳො අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 

 

 

 

යාන්ිකව ආසලෝකය ො වාතාශ්රය සපයන අවසරථාවක සගාඩනැගිල්සල් මෙල්හි වර්ග 

ප්රමාණසයන් 1/3 කටවත්ස සරවාභාවික ආසලෝකය ො වාතාශ්රය සැපසයන සලස සැලසුේ 

කළයුතුය. 

 

      නමුත්ස  සපාළව යට ිදු කරනු ලබන ඉදිකිරීේ සඳො 100% යාන්ිකව ආසලෝකය 

ො වාතාශ්රය සැපයිය යුතු අතර, අවශය පරිදි සජනසර්ටර් සයාදාගනිමින් ෙදිි විදුලි 

බිඳවැටීේ සඳො අතිසර්ක පෙසුකේ සැලිය යුතුය. 

 

කනවොසික 

කොමරයක් සඳහො 

40.   (1) යේ සගාඩනැගිල්ලක වා සැකසීම, යාන්ික සංවාතනය සෙෝ කෘතිම 

ආසලෝකකරණයක් සවි කරන සෙෝ සවි කිරීමට අදෙසර කරන අවසරථාවක;                 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

යොනික 

සංවොතන 

සැපයීම 

                (අ)  එසසර සවි කිරීම, සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ එහි සකාටසක පදිංචිසේ ඇති 

විසශරෂ සරවරූපය සැලකිල්ලට ගනිමින් සමම නියමයන්හි  අදාළ විධිවිධාන ො අනුකූල 

වන්සන් නේ සෙ  

                (ආ) සගාඩනැගිල්සල් අයිතිකරු වා සැකසීසේ ඒකකය, යාන්ික සංවාතන 

පේධතිය සෙෝ කෘතිම ආසලෝකය තවදුරටත්ස පාවිච්චි සනාකරන විටදී සමම නියමයන්හි 

අදාළ අසනකුත්ස විධිවිධානය ො මුළුමනින්ම  එකඟ වන බවට සෙතික සවමින් 

සන්වාික සනාවන සගාඩනැගිල්සල් අයිතිකරු අධිකාරියට සපාසරාන්දුී, ඒ සඳො 

අවශය ඉඩකඩ පෙසුකේ සපයා සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතන් විින් සෙතික කර ඇත්සනේ 

සරවභාවික ආසලෝකයට සංවාතනයට අදාළ සමම නියමයන්හි විධිවිධාන අධිකාරිසේ 

අභිමතය පරිදි  සාධාරණ යැයි ෙැ සේ නේ, අත්සෙැර දැමිය ෙැකිය.  නැතසොත්ස සවනසර 

කළ ෙැකිය. 

 

        (2) පැයකට අවම වශසයන් වා සවනසරකේ 3 ක් සපයමින් යාන්ික ක්රමවලින් 

පිරිිදු වාතය ලබාගන්නා, සන්වාික පරමාර්ථ සඳො පාවිච්චි කරනු ලබන කාමරයක, 

සරවභාවික සංවාතනය ප්රභවයන්හි විවර ප්රසේශය අවසරථානුරූපව 22 වන නියමසේ “අ” 

ිට “ඇ” සේදවල නිශරචිතව දක්වන ප්රමාණසයන් අඩක් දක්වා අඩු කළ ෙැකිය.  එසෙත්ස 

එය කවර විසටකවත්ස වර්ග මීටර් 0.5 ට වඩා අඩු සනාවිය යුතුය. 

 

යොනිකව 

සංවොතනය 

කළයුතු අකනක් 

කොමර 

41.  40 වන වගන්තිසේ (2) වන සේදසේ නිශරචිතව දක්වා ඇති ආකාරසයන් ෙැර; 

        (අ)  සමම නියමයන් යටසත්ස සරවභාවික සංවාතනය සඳො අදාළ අවශයතා 

සනාසපුරන ලද සෑම කාමරයකටම තරේපු සපළකටම, ආලින්දයකටම සෙෝ ප්රසේශ 

ශාලාවකටමත්ස, 

        (ආ) අන් අවසරථාවලදී සමම නියමයන්සේ සවනත්ස විධිවිධානවලට අනුකූලව සෙෝ 

අවසරථානුරූපව අධිකාරියට අවශය පරිදිත්ස යාන්ික සංවාතනය සැපයිය යුතුය.    

     

වො සැකසුම කහෝ 

කවනත් සංවොතන 

පද්ධතියක් සඳහො 

සැලසුම්  

42. (අ)  වා සැකසුමක්, යාන්ික සංවාතනයක් සෙෝ සවනත්ස සංවාතන පේධතියක් සවි 

කිරීම, පුළුල් කිරීම සෙෝ සවනසර කිරීම සඳො වන සැලසුේ අදාළ සුදුසුකේලත්ස 

තැනැත්සතා විින් පිළිසයල සකාට සමම නියමයන්සේ අදාළ විධිවිධානවලට අනුකූලව 

අනුමැතිය සඳො අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.   

         (ආ) සගාඩනැගිල්සල් උස මෙල් 5 ක් සෙෝ මීටර් 15 ක් ඉක්මවන්සන් 

නේ, සසෝපාන    සඳො ො යාන්ික ආසලෝක ො වා සැකසීම පිණිස ෙදිි අවශයතා 

විදුලි ජනක ො සේසේෂණ සරථානගත කළයුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

සනීපොරක්ෂොව  

ජලසම්පොදනය 

හො පල්කදෝරුව 

43.  1. සෑම සගාඩනැගිල්ලක්ම පවත්සනා සපාදු ජලසේපාදන පේධතියකට සේබන්ධ 

වන ආරක්ිත ජලසේපාදන පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

 

        2. සපාදු ජලසේපාදන පේධතියකට සේබන්ධ කිරීමට සනාෙැකි අවසරථාවලදී 

සපෞේගලික ප්රභවයක් ො සේබන්ධ පේධතියක් සපයනු ලැබ තිබිය යුතුය. 

 

        3. සගාඩනැගිල්සල් පිහිටීම සෙ ප්රසේශසේ අසනක් බිේ සලකුණු සැලකිල්ලට 

ගැනීසේදී ජලසේපාදනය විධිමත්ස සනාවන බව අධිකාරියට ෙැඟීයන අවසරථාවක ඒ 

අවසරථාසේදී නිශරචිතව සඳෙන් කරනු ලැබිය ෙැකි ධාරිතාවක් සහිත ජලය ගබඩා 

කිරීසේ ටැංකිද අවශය සපාේපද සෑම සගාඩනැගිල්ලකටම සැපයිය යුතුය. 

 

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

සෙෝ පූතික ටැංකිසයහි සපඟවුේ වලක ිට මීටර් 15.0 කට අඩු දුරකින් සනාපිහිටිය යුතු 

අතර, මායිසේ ිට අවම වශසයන් මීටර් 1 ක දුරක් තබා  ඉදිකිරීේ කළ යුතුය. 

               (ආ)  නල ජලය සනාමැති ප්රසේශයකදී  වුවත්ස ගවර වලකින් සෙෝ සපඟවුේ 

වලක පූතික ටැංකියකින් මීටර් 10 ක් ඈතින් සරථානගත කිරීම සුදුසුකේලත්ස භූ 

විදයාඥසයකුසේ සෙෝ අදාළ ප්රසේශසේ සසෞඛය වවදය නිලධාරියාසේ නිර්සේශ මත 

සලකා බැලිය ෙැකිය. 

                (ඇ) සපාදු නල ජල සේපාදන පේධතියක් සවි කරනු ලැබ නැති ප්රසේශවල 

සෙෝ ක්රියාත්සමක වන එවැනි සයෝජනාවක් සනාමැති ප්රසේශවල බිේ කට්ටිසේ අවම වර්ග 

ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250 ක් විය යුතුය. 

                (ඈ) නල ජලය සනාමැති ප්රසේශවල සොධිපතය සේපළ සඳො පිරිපෙදුවක් 

තැනිය යුතු අතර, ඒ සඳො මධයම පරිසර අධිකාරිසේ සෙ ජලාපවෙන මණ්ඩලසේ 

අනුමැතිය ලබාගත යුතුය. 

 

සනීපොරක්ෂක 

පහසුව 

44.  1.  සෑම වාසසරථාන ඒකකයකට අඩු තරමින් එක් දිය වැිකිළියක්වත්ස තිබිය යුතු 

අතර, සවනත්ස සෑම සගාඩනැගිල්ලකටම ප්රමාණවත්ස සංඛයාවකින් දිය වැිකිළි, 

කැිකිළි, සදවුේ භාජන සෙ සවනත්ස සනීපාරක්ෂක පෙසුකේ සපයනු ලැබ තිබිය යුතුය.   

සැපයිය යුතු දිය වැිකිළි, සදවුේ භාජන සෙ සවනත්ස සනීපාරක්ෂක පෙසුකේ සංඛයාව 

6 වන උපසල්ඛනසේ “ඇ” ආකෘතිය පරිදි විය යුතුය. 

 

ඝන අපද්රවය 

කළමනොකරණය 

        2. මෙල් 5 ක් සෙෝ ඒකක 10 කින් යුත්ස සගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන අවසරථාවන්හිදී 

අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනසේ නිර්සේශ ලබාගත යුතුය.  
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හරිත 

කගෝනැගිලි 

සහතිකකරණය 

සඳහො ලියොපදිංචි 

ීම 

45. (1) ෙරිත සංකල්පය අනුව සංවර්ධන බලපත්රය ලබාගැනීම සඳො සගාඩනැගිලි 

සැලසුේ අනුමැතිය සඳො ඉදිරිපත්ස කරන අවසරථාසේදී යාවත්සකාලීන ෙරිත සෙතිකය 

(Privisional Green Certificate)  ලබාගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

   

විධිමත් 

සැලසුම්කරණ 

අනුමැතිය 

46.  (1)  සෑම සංවර්ධන අවසරපත්රයක්ම ලිඛිත විය යුතු අතර, එය එහි විසරතර  

සීමාවන්ට  ො සකාන්සේිවලට යටත්ස විය යුතුය. 

        (2)  විධිමත්ස ලිඛිත අවසරය නිකුත්ස කරනු ලබන්සන් අවසන් සැලසුේ  නිි 

පිළිසවලින් තිබීසමන් ො අදාළ ගාසරතු සගීසමන් පසුවය. 

         (3) සමම අවසර පත්රසේ වලංගු කාලය වර්ෂ සදකකට සීමාවන අතර, 

අයදුේකරුසේ ඉල්ලීම  මත ො ඉදිකිරීේ ආරේභ කර ඇත්සනේ, එම වලංගු කාලය 

වසරින් වසර තවත්ස වසර 3 ක උපරිමයක් දක්වා දීර්ඝ කළ ෙැක. සේ සඳො I 

උපසල්ඛනසේ “ඊ” අයදුේපත මගින් ඉල්ලීමක් අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

                තවද අනුමැතිය ලබා ප්රථම වසර සදක තුළ ඉදිකිරීේ අරඹා සනාමැති නේ 

නව බලපත්රයක් ලබාගත යුතුය. 

 

කගෝනැගිලි 

වැ් කහෝ යම් 

සංවර්ධන 

කටයුත්තක්  

කරකගන යොකම්දී 

සිදුවන වැරදි 

47.   (1)  යේ සගාඩනැගිලි වැඩක් සෙෝ යේ සංවර්ධන කටයුත්සතක් අරඹනු ලැබ ඇති, 

කරසගන  යනු ලැබ ඇති සෙෝ යළි අරඹනු ලැබ ඇති පරිශ්රයක අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු සෙෝ සංවර්ධකයකු ඔහු  සෙෝ ඇය, 

             (අ) 15 වන සරගුලාිසේ විධිවිධානවලට අනුකූලීම උල්ලංඝනය කරන්සන් 

නේ සෙ 

             (ආ)  එම සංවර්ධන කටයුතු සඳො වන සැලසුේ සෙෝ සැලසුේ පිළිසයල කළ 

අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතාසේ සසරවය සනාලබා යේ සගාඩනැගිලි වැඩක් සෙෝ 

සංවර්ධන කටයුත්සතක් ආරේභ කිරීම, කරසගන යාම සෙෝ යළි ආරේභ කිරීම කරන්සන් 

නේ සෙෝ 48 වන නියමසේ (ඇ) සේදසේ විධිවිධානවලට අනුකූලව එම සංවර්ධන 

කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳො 83 වන නියමසේ (1) වන සේදය යටසත්ස පත්ස කරනු 

ලැබූ සවනත්ස අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සසතකුසේ සසරවය සනාලබා අදාළ 

සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතාසේ සසරවය  නවතනු ලබන්සන් නේ,  සමම නියමය යටසත්ස 

යේ වරදකට වරදකරු විය යුතුය. 
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        (2) සමම නියමසේ විධිවිධාන යටසත්ස වරදකට වරදකරු වන අයිතිකරුවකු, 

පදිංචිකරුවකු  සෙෝ සංවර්ධකයකු වරදකරු කරනු ලැබීසමන් පසුව, නීතිසේ 28 වන 

වගන්තිසයන් නියම කරනු ලැබ ඇති දණ්ඩනයකට යටත්ස විය යුතුය. 

 

අපවහනය 48. ියළු පල්සදෝරු ො අපවිත්ර ජල පිටීසේ මාර්ග පවත්සනා පල්සදෝරු පේධතියකට 

සේබන්ධ කළයුතු අතර, යේ විසශරිත අවසරථාවන්හිදී පල්සදෝරුව ො අපවිත්ර 

ජලය සපාදු පල්සදෝරු පේධතියකට සේබන්ධ කිරීමට මත්සසතන් ඒවා පිළිගත 

ෙැකි ප්රමිතියකට සගන ඒම සඳො පූර්ව ප්රතිකාර්යනයක් කිරීමට අධිකාරියට 

අවශය විය ෙැකිය.  

 

             (අ)  සපාදු පල්සදෝරු පේධතියක් සනාමැතිවිට සෙෝ සපාදු පල්සදෝරු 

පේධතියකට පිටීසේ මාර්ග සේබන්ධ කළ සනාෙැකි බව අධිකාරිසේ මතය වන කල්හි 

පල්සදෝරුව ගවර වලක් සෙෝ පූතික ටැංකියක් මගින් බැෙැර කළ යුතුය. 

 

             (ආ) සපාදු පල්සදෝරු බැෙැර කිරීසේ පේධති සනාමැති ො ඇසුරුේ ප්රතිකාර්යන 

පිරියත සැපයීමට අදෙසර කර සනාමැති ප්රසේශවල පිහිටි නිවාස   සයෝජනා ක්රම 

සේබන්ධසයන් වූ විට, සපාදු පූතික ටැංකි ො සපඟවුේ වලවල් එක් එක් නිවාස 

සපාකුරකට එකක් වශසයන් සැපයිය යුතුය.  එනමුදු එවැනි නිවාස සපාකුරක තිබිය 

යුතු නිවාස ඒකක සංඛයාව උපරිම වශසයන් 5 කට සීමා කළ යුතුය.  සකසසර සවතත්ස 

සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතකු විින් විකල්ප වැඩපිළිසවලක් සයෝජනා කරන්සන් නේ 

අධිකාරියට එය සලකා බැලිය ෙැක.  එසෙත්ස නිවාස ඒකක සංඛයාව 15 කට වඩා 

වැඩිවන විට පූර්ව ප්රතිකාරකයක් සරථානගත කළයුතු වන අතර, පිළිගත්ස ප්රමිතියකට 

අනුකූලව ඉන් බැෙැර කරනු ලබන ඝන ො දියර ද්රවය මුදාෙැරීම සඳො සුදුසු 

වැඩපිළිසවලක් සයදිය යුතුය.  

 

             (ඇ)   සපඟවුේ වලක් මාර්ගසයන් අප ජලය සුදුසු සලස බැෙැර කළ යුතුය. 

 

වැසි දිය 

කළමණොකරණය 

හො ජලය  

බැසයොම. 

49. වැි ජලය රැසර කිරීම සෙ වෙලසේ සපාසළාවට එක එල්සල් පතිත වන වැි ජල 

ප්රමාණය අවම කිරීම අරමුණු සකාට ියළුම ආකාරසේ පැතලි, වක්ර, තනි, සදපළ 

සෙෝ ිේපළ වෙලවලට සවි කරනු ලැබ, සුදුසු ප්රමාණවලින් සකසා ඇති පීලි,  ජලය 

සනාරඳන ආනතියක් සහිතව නල සෙ ආශ්රිත සකාටසරවලින් කාන්දුීම සෙෝ පිටාර 

ගැලීම වැළසකන අන්දමට, දැනට පවත්සනා සෙ සයෝජිත සෑම සගාඩනැගිල්ලක් 

ඉදිවිය යුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

         (1)   වැි ජලය බැෙැර කිරීම සේබන්ධසයන් පෙත දැක්සවන දෑ නීති විසරෝධී 

වන්සන්ය. 

                 (අ)     වෙලසයන් සෘජුවම ීි කාණුවට බැෙැර කිරීම. 

                 (ආ)   පූතික ටැංකියක දිය බසරනා වලකට / ප්රතිසරෝපණ සෙෝ   සපාදු කැලි 

කසල අපවෙන පේධතියකට සෙෝ සේබන්ධ කිරීම. 

                 (ඇ)    යාබද භූමියකට මුදාෙැරීම. 

          (2) සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ යාබද සගාඩනැගිලිවල බිත්සතිවලට සෙෝ අත්සතිවාරමට 

සතතමනය උරා සනාගන්නා ආකාරසයන් ිදු විය යුතුය. 

          (3)  රැසර කරනු ලබන ජලය, ජල රැඳවුේ සදසට සයාමු කළයුතුය.  අවශය 

සමතුලිත වැි ජල රැඳවුේ සඳො සංවර්ධනකරු එකඟ විය යුතුය. 

          (4) අවම වැි ජල රැඳවුේ සපුරාලීසමන් පසු අතිරික්ත ජලය ීි කාණුවට සෙෝ 

අනුමත පිටාරයකට සෙෝ මුදාෙැරිය ෙැකිය. 

• ගැසට් අංක: 1597/8- 2009.04.17 දිනැති ගැසට් නිසේදනසේ VII වන 

උපසල්ඛනසේ සඳෙන් නිසයෝගවලට  අනුකුල වියයුතුය. 

 

 

ඝන අපද්රවය 

බැහැර කිරීම 

50. යේ පරිශ්රයක් ඇතුළත සෙෝ යේ ප්රිේධ සරථානයක උත්සපාදනය වන අපද්රවය 

මෙජනතාවසේ සසෞඛයයට සෙෝ පරිසරයට අනතුරු වන ආකාරයට එකතු කිරීම 

සෙෝ බැෙැර කිරීම සනාකළ යුතුය. ෙඳුනාසගන ඇති කිිඳු අපද්රවයයක් 

මෙජනතාවසේ ප්රසයෝජනය සඳො අදෙසර කරනු ලබන ප්රසේශයකට සෙෝ සතත්ස 

බිමකට සෙෝ පාරිසරික වශසයන් සංසේදී සවනත්ස ප්රසේශයකට සෙෝ දැමීසමන් 

බැෙැර කිරීම සනාකළ යුතුය.  (අංක: 1459/20 දරණ 2006 අසගෝසරතු මස 23 වන 

දින ගැසට් නිසේදනයට අනුව) 

 

යේ සංවර්ධනයක් මෙල් 5 ක්, ඒකක 10 ක් සෙෝ ව.මී. 1000 ක් ඉක්මවන්සන් නේ, 

අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ අදාළ පළාත්ස පාලන ආයතනසේ අපද්රවය 

කළමනාකරණ අංශසේ නිර්සේශය ලබාගත යුතුය. 

 

විදුලි හො ජල නල 

වැ් 

51. යේ සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ පරිශ්රයක ියළු විදුලි ො ජලනල වැඩ තත්ස කාර්යය 

සඳො අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතකු විින් කළයුතු අතර, සමම වැඩ එවැනි 

සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ පරිශ්රයක් තුළ උපරිම ආරක්ෂාව ො සනීපාරක්ෂක තත්සත්සවය 

සෙතික කිරීම සඳො අධිකාරියට අවශය විය ෙැකි ප්රමිතිවලට සෙ පිරිවිතරයන්ට 

අනුකූල විය යුතුය. 
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2.4. අනුකූලතා සෙතිකය සේබන්ධ සරගුලාි  
 

 

 

අනුකූලතො 

සහතිකය සඳහො 

සැලසුම් ඉදිරිපත් 

කිරීම 

IV  සකාටස 

අනුකූලතා සෙතිකය සේබන්ධ සරගුලාි 

52.  අනුකූලතා සෙතිකය ලබාගැනීම පිණිස සැලසුේ ඉදිරිපත්ස කිරීම. 

(අ)  නීතිසේ 8  වගන්තිය යටසත්ස අනුකූලතා සෙතිකය සඳො කරනු ලබන සෑම 

ඉල්ලීමක්ම 1 වන උපසල්ඛනසේ සඳෙන් “ඈ” ආකෘති පත්රය මගින් අධිකාරිය 

සවත ඉදිරිපත්ස කළයුතුය.                  සමය අන්තර්ජාල පෙසුකේ ෙරො පෙත සවේ 

අඩවිය ඔසරසසර අයදුේ කළ ෙැක.   

       www.uda.gov.lk  

(ආ)  අදාළ ගාසරතු 5 වන උපසල්ඛනයට අනුකූලව සගවිය යුතුය. 

 

ඉ්ම් අනුකබදුම් අනුකූලතා සෙතිකය ලබාගන්නා අවසරථාසේදී ඉඩම සංවර්ධනය කිරීසේදී නිකුත්ස 

කළ සකාන්සේි ලිපිසේ සඳෙන් ියළු අවශයතා සේපූර්ණ කර තිබිය යුතුය.  

 

         (අ) ඉඩමක සංවර්ධනයක් සෙෝ ඉඩමක උප සබදීමක් සේබන්ධසයන් වූ විට, 

i. අදාළ වන්සන් නේ, උප සබදීම අනුමත කරනු ලැබූ සැලැසරමට සෙෝ 

අවසර පත්රයට අනුකූලව කළ බවට බලයලත්ස 

මිනින්සදෝරුවරසයකුසගන් සෙ නගර සැලසුේකරුසගන් ලබාගත්ස 

සෙතිකයක්ද, 

ii. පාරවල්  ො සබෝක්කු තැනිම වැනි සංවර්ධනය ො සේබන්ධ ඉංජිසන්රු  

වැඩ අයත්ස වන අවසරථාවන්හිදී වරලත්ස සෙෝ ලියාපදිංචි ිවිල් 

ඉංජිසන්රුවකු විින් සෙෝ ආණ්ඩුව විින් ඉංජිසන්රුවකු වශසයන් 

සසරවසේ සයදීම සඳො ෙඳුනාගනු ලැබූ සුදුසුකේ ඇති තැනැත්සතකු 

විින් සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලසුේ, පිරිවිතර සෙ අවසර පත්රයට අනුව 

ඔහුසේ අධීක්ෂණ කටයුතු කරසගන යනු ලැබ ඇති බවට සෙතිකයක්ද,  

 

සම්ූර්ණ කරන 

ලද 

කගෝනැගිල්ලක 

පදිංචිීමට 

කපරොතුව 

අයිතිකරු, 

53. අනුමත කරනු ලැබූ සැලැසරමට අනුව යේ සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි සකාටසක් 

සේපූර්ණ කිරීසමන් පසු අයිතිකරු, පදිංචිකරු සෙෝ සංවර්ධනකරු විින් 

       (අ)  සගාඩනැගිල්ල අළුත්ස එකක් නේ එහි සෙෝ එහි සකාටසක පදිංචිීම සඳො 

අනුකූලතා සෙතිකයක් ලබාගැනීම සඳොද, 

       (ආ) සමම නියමය යටසත්ස අනුකූල විය යුතු සැලැසරසමන් සෙෝ සැලසුේවලින් 

සුළු වශසයන් සවනසරීම නිසා අනුකූලතා සෙතිකය ලබාගැනීමට සනාෙැකි වූ විට, 

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


  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

100 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

පදිංචිකරු කහෝ 

සංවර්ධනකරු 

විසින කළයුතු 

රොජකොරි 

 

සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ ඉන් සකාටසක් තාවකාලිකව පදිංචිීමට බලපත්රයක් 

ලබාගැනීම සඳොද ඉල්ලුේ කළයුතුය. 

 

       (ඇ) සගාඩනැගිල්සල් සකාටසක පදිංචිීම සඳො අනුකූලතා 

සෙතිකය ලබාගැනීසමන් පසුව වුවද සංවර්ධන බලපත්රය මගින් ලබාගත්ස 

අනුමැතියට අනුව එය වලංගුව පවතින්සන් නේ සාමානය පරිදි ඉතිරි සකාටසරවල 

ඉදිකිරිේ කටයුතු කරසගන යා ෙැකිය. 

 

පදිංචිීම සඳහො 

වන අනුකූලතො 

සහතිකය 

54. 18 වන නියමසේ විධිවිධානවලට අනුව සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටසක් 

සෙෝ සවනත්ස යේ සංවර්ධන කටයුත්සතක් සේබන්ධසයන් අනුමත කරන ලද 

සගාඩනැගිලි සැලසුේ සේබන්ධ අධිකාරියට සෑම සෙතිකයක්ම ො වාර්තාවක්ම 

ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබ ඇති විට සගාඩනැගිල්ලක   එහි සකාටසක් සෙෝ සවනයේ 

සංවර්ධන කටයුතුවල නිරතීම සඳො  අනුකූලතා සෙතිකයක් අධිකාරිය විින් 

ලබාදිය ෙැකි අතර, එම සෙතිකය සමඟ පෙත සඳෙන් කරුණු සැපයිය යුතුය. 

           (1)  සැලැසරසේ සෙෝ සැලසුේවල සපන්වන ලද ියළු අවශයතා සෙ 83 වන  

නියමසේ (ඇ) සේදය යටසත්ස සගාඩනැගිල්සල්,  එහි සකාටසක සෙෝ සගාඩනැගිලි 

වැඩවල සැලැසරම පිළිසයල කළ අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතාට සෙෝ 

තැනැත්සතන්ට අධිකාරිය විින් සදන ලද ියළු ලිඛිත විධානයන්ට ඔවුන් අනුකූල 

ී  ඇති බවත්ස, ඒ බවට අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතාසගන් ලබාගත්ස සෙතිකයක් 

ඉදිරිපත්ස කරන බවත්ස,  

          (2)  සමම නියමයන් යටසත්ස සගවිය යුතු ියළු ගාසරතු සගවා ඇති බවත්ස,   

 

 

          

                  (අ)  සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සේබන්ධසයන් අවශය වන්නා වූ සෙතික 

නේ, 

i. සංවර්ධන වැඩ අනුමත සැලැසරමට ො අවසර පත්රයට අනුව 

ඔහුසේ අධීක්ෂණය යටසත්ස කරසගන යනු ලැබ ඇති බවට 

ලියාපදිංචි සෙෝ වරලත්ස ගෘෙ නිර්මාණ ශිල්පියකුසගන් සෙෝ 

ආණ්ඩුව විින් ගෘෙ නිර්මාණ ශිල්පිසයකු වශසයන් සසරවසේ 

සයදීම සඳො තීරණය කර ඇති සුදුසුකේ ලබා ඇති 

තැනැත්සසතකුසගන් ලබාගත්ස සෙතිකයක්   
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 ii. සගාඩනැගිලි වැඩවල ෙැටුේ මූලිකාංග අනුමත 

සැලසුේවලටත්ස, අවසර පත්රයටත්ස, අනුකූලව ො අධිකාරියට 

ඉදිරිපත්ස කරන ලද පිරිමැවුේවලට එකඟව ඔහුසේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස ිදු සකරුණු  බවටත්ස සෙ සගාඩනැගිලි 

වුෙමය වශසයන් ආරක්ෂාකාරී බවටත්ස වරලත්ස සෙෝ 

ලියාපදිංචි ිවිල් ඉංජිසන්රුවකුසගන් සෙෝ ආණ්ඩුව විින් 

ඉංජිසන්රුවකු වශසයන් සසරවසේ සයදීම සඳො ෙඳුනාගනු 

ලැබූ සුදුසුකේ ඇති තැනැත්සසතකුසගන් ලබාගත්ස සෙතිකයක්. 

 

iii. සගාඩනැගිල්සල් යාන්ික, විදුලි, ජලාපවෙන, 

වායුසමීකරණ සෙෝ සවනත්ස සේබන්ධිත වැඩ  සඳො අදාළ 

සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතන්සගන් එකී වැඩ ඔවුන්සේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස ො අධිකාරියට අවශය විය ෙැකි 

ආකාරසයන්  අනුමත සැලසුේ ො පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව 

කරසගන යන ලද බවට සෙතික්ද සේ. 

 

 iv. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ  සරගුලාිවලට  අනුකූලව 

අනුමත කරන ලද  වර්ග අඩි 6000 ට වැඩි ියළු ඉදිකිරීේ,  

සරගුලාිවලට අනුකූලව ඉදිකරන්සන්ද යන්න පසුවිපරේ 

කිරීම සඳො එම සගාඩනැගිලි අනුමත කළ දින ිට වසරක් 

ඇතුළත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසයන් පසුවිපරේ 

වාර්තාවක් ලබාසගන ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. තවද, වසරක් 

ඇතුළත ඉදිකිරීේ නිම කිරීමට සනාෙැකි අවසරථාවලදී 

සංවර්ධන බලපත්රය දීර්ඝ කරන කාලය අනුව පසුවිපරේ 

සෙතිකයද  නැවත ලබාගැනීමට ඉල්ලුේ කළ යුතුය.   එවැනි 

සගාඩනැගිලි සඳො අනුකූලතා සෙතික ලබාගැනීසේදී 

පසුවිපරේ වාර්තාව අනිවාර්යය වන අතර, එසසර සනාමැති 

නේ, 5 වන උපසල්ඛනසේ සඳෙන් සසරවා ගාසරතුවකට යටත්ස 

විය යුතුය.   ඒ සඳො සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතා වශසයන් 

වරලත්ස ගෘෙ නිර්මාණ ශිල්පියා වගකිය යුතුය.  එසසර 

සනාකරන නිලධාරීන් සේබන්ධසයන් ශ්රී ලංකා ගෘෙ 

නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ ආයතනය දැනුවත්ස කරනු ලැසේ. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

අධිකොරිය විසින 

කරනු ලබන 

පරීක්ෂොවන 

55.  (1) සභාපති විින් සෙෝ ඔහුසේ බලයලත්ස නිසයෝජිතයා විින් යේ 

සගාඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳො ො ඉඩමක් වන අවසරථාසේදී පාවිච්චිය සඳො 54 

වන සරගුලාිය යටසත්ස අනුකූලතා සෙතිකයක් නිකුත්ස කිරීමට මත්සසතන්, යේ 

සගාඩනැගිලි කාර්යයක් කරසගන යනු ලබන  කවර අදියරකදී සෙෝ නීතිසේ ියළු 

විධිවිධානවලට සෙ සමම නියමයන්ට අනුකූලදැයි නිගමනය කිරීසේ සෙ  අනුමත 

කරන ලද සැලැසරම සෙෝ සංවර්ධන කටයුත්සතක් සමම සැලසුේ ඒවා සකසර කරන 

ලද අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතාසේ සෙෝ තැනැත්සතන්සේ අවධානය අනුමත 

සැලැසරසමන් සෙෝ සමම නියමය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරන ලද  සංවර්ධන කටයුත්සතක 

සවනත්ස සැලසුමකින් බැෙැරවන අවසරථාවන් සකසරහිත්ස, නැතසොත්ස එම 

සැලසුමට සෙෝ සැලසුේවලට අනුකූලව සංවර්ධන කාර්යය සේපූර්ණ සනාකිරීම 

සකසරහි සෙෝ සමම නියමසේ විධිවිධාන සෙෝ අවසර පත්රය සෙෝ සැලසුේ සෙෝ 

ඒවාසේ සඳෙන්  ො ඔහු විින් පිළිපැදිය යුතු අවශයතාවයන් සකසරහිත්ස සයාමු 

කිරීසේ පරමාර්ථය සඳොත්ස යේ සගාඩනැගිල්ලකට සෙෝ ඉඩමකට ඇතුළුව එය 

පරීක්ෂා කර බැලිය ෙැකිය. 

 

      (2)  අධිකාරිසේ බලයලත්ස නිසයෝජිතයා (1) වන සේදය යටසත්ස යේ 

සගාඩනැගිල්ලකට සෙෝ යේ සංවර්ධන කටයුත්සතකට ඇතුල්ී එය පරීක්ෂා කිරීමට 

සපරාතුව එසසර කිරීමට ඇති තම බලය ලිඛිතව ඉදිරිපත්ස සකාට ො ප්රදර්ශනය සකාට 

තමා විින්ම ෙඳුන්වා දිය යුතුය. 

 

කගෝනැගිල්ලක 

තොවකොලික 

පදිංචියක් සඳහො 

බලපත්රය 

56.  (1) සගාඩනැගිල්ල අනුමත සැලසුමට සෙෝ සැලසුේවලට පටෙැනි ීම 

නැතසොත්ස අධිකාරිය විින් සැලැසරසේ සෙෝ සැලසුේවල පිටසන් කරන ලද 

අවශයතාවයන් ො එකඟ සනාීම   සෙෝ  සගාඩනැගිල්ල සේබන්ධව වැඩ සේපූර්ණ 

සනාකිරීම නිසා සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ එහි සකාටසක පදිංචිීම සඳො අනුකූලතා 

සෙතිකයක් නිකුත්ස සනාකළද එසසර පටෙැනි ීම, එකඟ සනාීම සෙෝ සේපූර්ණ 

සනාකිරීම අධිකාරිසේ මතය අනුව බරපතල තත්සත්සවයක් සනාවන්සන් නේ, එය 

එම කාලය තුළ සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ එහි සකාටසක පදිංචිී ිටින තැනැත්සතාසේ 

සෙෝ තැන්තන්සේ සුභිේධියට ො ආරක්ෂාවට කවරාකාරයකින් සෙෝ 

අනතුරුදායක සනාසේ නේ අධිකාරියට එම සගාඩනැගිල්සලහි සෙෝ එහි  සකාටසක් 

මාස ෙයකට  සනාවැඩි කාලයකට තාවකාලිකව පදිංචිීම සඳො  බලපත්රයක් දීම 

සෙෝ බලපත්රය අළුත්ස කිරීම කළ ෙැකිය. 

 

          (2)  I  වන සේදය යටසත්ස අධිකාරිය විින් සුදුසුයැයි කල්පනා කරනු ලබන 

නියමයන් ො සකාන්සේි මත බලපත්රයක් ලබාදීම සෙෝ බලපත්රය අළුත්ස කිරීම 
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කරනු ලැබිය ෙැකි අතර, එම නියමයන් සෙෝ සකාන්සේි කිිවක් කඩ කරනු ලැබූ 

විට එම බලපත්රය ප්රතයාදිෂරඨ කළ යුතුය. 

 

කගෝනැගිල්ලක 

පදිංචිය සඳහො 

වන අනුකූලතො 

සහතිකකේ 

අනතර්ගතයන 

හො එය ප්රදර්ශනය 

කිරීම 

57.   (1)   සගාඩනැගිල්ලක පදිංචිය සඳො වන අනුකූලතා සෙතිකය සෙෝ එහි 

තාවකාලික පදිංචිය සඳො වන බලපත්රය මගින් සගාඩනැගිල්ල කවර පරමාර්ථයක් 

සඳො ඉදිකරනු ලැබුසේදැයි යන්න සඳෙන් කළයුතු අතර, සගාඩනැගිල්ල 

අසන්වාික සෙෝ බහුකාර්ය සගාඩනැගිල්ලක් වන කල්හි සෙතිකය සෙෝ බලපත්රය 

මගින් ; 

 

                (අ)  සගාඩනැගිල්ල සකාටසර ගණනාවක් ඇතිව සැලසුේ සකාට අනුමත 

කිරීම සඳො අරමුණු වූ ප්රසයෝජනය සෙෝ ප්රසයෝජනද, 

                (ආ)  ගින්නක් ෙටගත්ස විට, එයින් සේරී යා ෙැකි මාර්ග කීසදසනක් 

සඳොද යන්න,   සෙ 

                (ඇ)   එක් එක් මෙල මගින් දැරිය ෙැකි උපරිම අවසර දිය ෙැකි සජීී 

භාරයද සඳෙන් කළයුතුය. 

 

        (2)  අසන්වාික සගාඩනැගිල්ලකදී පදිංචිය සඳො වන අනුකූලතා 

සෙතිකසේ පිටපත්ස සෙෝ සගාඩනැගිල්සල් තාවකාලික පදිංචිය සඳො වන 

බලපත්රයද සගාඩනැගිල්සල් සෑම මෙලකම සෙෝ සකාටසකම අධිකාරිය විින් 

විධානය කරනු ලැබිය ෙැකි ආකාරසයන් ගිනි ආරක්ෂක විධානසේ (Fire Escape 

Direction)  පිටපතද බලපත්රය ප්රදර්ශනය කරනු ලබන සගාඩනැගිල්සල් නියමිත 

මෙසල් ිට සෙෝ සකාටසසර ිට ඇති අනුමත ගිනි ආරක්ෂක මාර්ගය සෙෝ මාර්ග 

පැෙැදිලිව සපන්වන මෙල් සර්ඛා සටෙනද සමඟ ප්රදර්ශනය කළ යුතුය.  

 

           (3)   පදිංචිය සඳො වන අනුකූලතා සෙතිකය සෙෝ සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ 

එහි සකාටසක තාවකාලික පදිංචිය සඳො වන බලපත්රයක් සන්තක කර ගැනීසමන් 

එහි අයිතිකරු සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ එහි සකාටසක  අනුමත සැලසුසේ සෙෝ 

සැලසුේවල පිටසන් කරනු ලැබිය ෙැකි අදාළ බලසේ සෙෝ ලිඛිත අවසරයක සෙෝ 

සවනයේ ලිඛිත නීතියක් යටසත්ස සගාඩනැගිල්ලට සෙෝ එහි යේ සකාටසකට අදාළ 

විය ෙැකි අවශයතාවන්ට අනුකූල ීසමන් නිදෙසර කරනු සනාලැබිය යුතුය. 

 

           (4)  සගාඩනැගිල්සල් ශක්තිමත්සභාවය, සෙතිකසේ දක්වන ලද භාරය 

දැරීමට සනාසෑසෙන්සන් නේ සෙෝ සෙතිකසේ අවසර දී ඇති පරමාර්ථය සඳො 
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සගාඩනැගිලි ප්රසයෝජනයට සනාගන්සන් නේ, සැලසුේකරණ කමිටුසේ තීරණය 

අනුව සගාඩනැගිල්සල් පදිංචිය සඳො වන අනුකූලතා සෙතිකය අධිකාරිය විින් 

කැඳවනු ලැබීම සෙෝ අවලංගු කිරීම කරනු ලැබිය ෙැක. 

 

            (5)  සෙතිකය නිකුත්ස කරන ලද අවසරථාසේදී බලාත්සමකව සනාපැවති 

ලිඛිත නීතියකට අනුකූලීමට සගාඩනැගිල්ල අසපාසොසත්ස වන විටදී 

සගාඩනැගිල්සල් පදිංචිය සඳො වන අනුකූලතා සෙතිකය 4 වන සේදය යටසත්ස 

ආපසු සනාකැඳවිය යුතුය. 

 

            (6)  සගාඩනැගිල්ල තුළ සෙෝ එහි සකාටසක ගිනි අනතුරු වැඩිීමට ඉඩ 

ඇති සෙෝ පරිසරයට අහිතකර අයුරින් සෙෝ   වාෙන තදබදයකට සෙරතුවන අයුරින් 

අනුකූලතා සෙතිකසේ සඳෙන් පරමාරථය ෙැර සවනත්ස පරමාර්තයක් සඳො 

සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටසක් පාවිච්චියට ගනු ලබන්සන්නේ, 

සගාඩනැගිල්සල්  සෙෝ එහි සකාටසක අයිතිකරු විින් එම පරමාර්ථය ගැන සෙෝ 

අදෙසර කරන ලද පාවිච්චිය ගැන අධිකාරියට දැන්විය  යුතු අතර, අධිකාරිය එම 

පරමාර්ථය සෙෝ පාවිච්චිය සේබන්ධසයන් සදනු ලැබිය ෙැකි ියළු විධානයන් ො 

එකඟව සමම නියමයන් මගින් කළයුතු යේ අවශය වන්නාවූ සගාඩනැගිලි වැඩ 

සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටසක් එම පරමාර්ථය සෙෝ පාවිච්චිය සඳො සයෝගය 

වන  පරිදි ිදු කරසගන යා යුතුය. 

 

              (7) සපෞේගලික පදිංචි නිවසක් සනාවන සගාඩනැගිල්ලක පිටීසේ 

මාර්ගයක් සෙෝ සගාඩනැගිල්සල් තරේපු සපළකට ඇති සෑම සදාර විවරයක්මත්ස සෙ 

සගාඩනැගිලි සඳො වන ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංග්රෙයට අනුකූලව එහි සපයනු ලැබ 

ඇති අසනක් ියළු ගින්සනන් සේරීසේ මාර්ගත්ස, ගිනි නිීසේ ප්රධානියාට අන් 

අයුරකින් අවශය වන්සන් නේ විනා, සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටසක් 

පාවිච්චියට ගැනීසේදී සෙෝ පදිංචියට ගැනීසේදී අවහිර කිරීම සෙෝ බාධා කිරීම 

සනාකළ යුතුය. 

 

කගෝනැගිලි 

වැ් සම්ූර්ණ 

කිරීකමන පසුව 

සිදුවන  වැරදි 

58.  යේ සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ එහි සකාටසක් අයිතිකරු, පදිංචිකරු සෙෝ 

සංවර්ධකයා සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටස නිවාස සංවර්ධනයක සකාටසක් 

සෙෝ සවනත්ස යේ සගාඩනැගිලි සංවර්ධනයක සකාටසක් වන විටදී කිිඳු සාධාරණ 

සෙරතුවක් සනාමැතිව 15 වන නියමසේ විධිවිධානය  ො 53 වන නියමසේ ො 57. 

(2, 6 සෙ 7) සේදයන් උල්ලංඝනය කරන්සන් නේ සෙෝ ඒවාට අනුකූල ීමට 

අසපාසොසත්ස වන්සන් නේ, නීතිය යටසත්ස වරදකට වරදකරු වන අතර, වරදකරු 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

කරනු ලැබීසමන් පසුව නීතිසේ 28 වන වගන්තිසේ විසරතර සකසරන දණ්ඩනයකට 

යටත්ස විය යුතුය. 

 

යම් 

කගෝනැගිල්ලක 

කහෝ යම් බිම් 

කට්ටියක 

අනවසරකයන 

පදිංචිීම කහෝ 

ප්රකයෝජනයට 

ගැනීම 

59. (1) අනුකූලතා සෙතිකයක් සනාමැතිව කිිම තැනැත්සසතකු සගාඩනැගිල්ලක 

සෙෝ එහි සකාටසක පදිංචිීම සෙෝ සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටසක පදිංචිය 

සඳො අවසර දීම සෙෝ යේ ඒකාබේධ සෙෝ උප සබදීමකට යටත්ස බිේ කට්ටියක යේ 

ඉදිකිරීමක්  කිරීම සනාකළ යුතුය. 

         (2)  1 වන සේදසේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන ඕනෑම තැනැත්සතකු 1984 

අංක 44 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංසශෝධිත) පනසත්ස II වන සකාටසසර  

8 වන වගන්තිය යටසත්ස වරදකට වරදකරු විය යුතුය. 

         (3) අනුකූලතා සෙතිකය ලබා සනාසගන භාවිතා කිරීම සෙෝ ප්රසයෝජනයට 

ගැනීම වරදක් වන අතර,  ඒ සඳො සසරවා ගාසරතුවකට යටත්ස වන අතර, ඊට අදාළ 

සසරවා ගාසරතුව 5 වන උපසල්ඛනසේ  දක්වා ඇත.  

         (4) අනවසරසයන් ඉදිකිරිේ කරන ලද සකාටසක් සංවර්ධන 

සරගුලාි අනුව සරගුලාිගත කළ සනාෙැකි නේ එය අධිකාරිසේ සේපළක් බවට 

පත්ස වන්සන්ය. 

 

ප්රසිද්ධ 

කගෝනැගිලි 

සහතිකය 

60. (1)  පදිංචිකරුවන්සේ පැටවුම පුේගලයන් පන්ියයකට වඩා වැඩිවන 

සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි සකාටසක අයිතිකරුවකු, පදිංචිකරුවකු සෙෝ 

සංවර්ධකයකු විින් සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ එහි සකාටසක පදිංචිීම සඳො 

අනුකූලතා සෙතිකයට වැඩිමනත්ස වශසයන් අධිකාරිසයන් ප්රිේධ සගාඩනැගිලි 

සෙතිකයකට අයදුේසකාට එය ලබාගත යුතුය.  අයිතිකරු, පදිංචිකරු සෙෝ 

සංවර්ධකයා විින් එසසර පදිංචිීම සඳො බලය සදන ප්රිේධ සගාඩනැගිලි 

සෙතිකය සනාලබා සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටසක පදිංචිීම සෙෝ එය 

ප්රසයෝජනයට ගැනීම සනාකළ යුතු අතර, සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටසක් 

පදිංචිීමට සෙෝ ප්රසයෝජනයට ගැනීමට අවසර සනාදිය යුතුය. 

          (2)    ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සෙතිකය එහි නිශරචිතව සඳෙන් පරිදි අවුරුදු 

පෙකට සනාවැඩි කාලයකට වලංගු විය යුතුය.  තවද, එහි අයිතිකරු, පදිංචිකරු 

සෙෝ සංවර්ධකයා විින් කරන ලද ඉල්ලීමක් මත අළුත්ස කරනු ලැබිය ෙැකිය.  එබඳු 

ඉල්ලීමක් කළ යුත්සසත්ස වලංගු අවසර පත්රය ඉකුත්සීමට සදමාසයකට සපරාතුවය. 

           (3)   පදිංචිකරුවන්සේ පැටවුම පුේගලයන් පන්ියයක් ඉක්මවන ප්රිේධ 

සගාඩනැගිලි සෙතිකයක් අධිකාරිය විින් නිකුත්ස කිරීම සෙෝ අළුත්ස කිරිම සඳො 

සකසරන අයදුේ පත්රය සමඟ,           
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

      (අ)  සගාඩනැගිල්ලක වුෙමය වශසයන් පුේගලයන් පන්ියයකට වැඩි 

පදිංචිකරුවන් සංඛයාවකසේ බරක් දැරීමට තරේ ශක්තිමත්ස බව සරිර කරමින් 

සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සසතකුසගන් ලබාගත්ස සෙතිකයක්ද සමඟ, 

     (ආ) පැෙැදිලි වර්ණවලින් පෙත සඳෙන් විසරතර දක්වමින් 1:200 පරිමාණයට 

අඳින ලද සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ එහි   සකාටසකට අයිතිකරුසේ සෙෝ ඔහුසේ 

නිසයෝජිතයා විින් සෙතික කරන ලද සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ එහි සකාටසක සෑම 

මෙලකම සැලැසරසේ පිටපත්ස ෙතරක්ද, 

i. සගාඩනැගිල්සලන් සෙෝ එහි සකාටසකින් අසේක්ිත ප්රසයෝජනය ො 

පදිංචිකරුවන්සේ පැටවුමද, 

ii. සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටස සඳො අනුමත ගින්සනන් සේරීසේ 

උපක්රම ො ගින්සනන් සේරීසේ මාර්ග සමන්ම ප්රධාන ගිනි නිීසේ 

නිලධාරී විින් සගාඩනැගිලි සඳො ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංග්රෙසේ පරිදි 

ඊට සේබන්ධ සවනත්ස අවශයතාවන්ද, 

iii. සගාඩනැගිලි සඳො වන ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංග්රෙය සෙෝ ප්රධාන ගිනි 

නිීසේ නිලධාරියාට අනුව සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ එහි   සකාටසක ඇති 

ගිනි නිීසේ උපකරණවල සවිසකාට ඇති සරථාන ො ඒවාසේ වර්ගයද, 

 iv. සෑම ජසන්ලයකමත්ස, ආසලෝකය, සරවභාවික සංවාතනය, 

වායුසමීකරණ පේධති සඳො සෑම බාහිර බිත්සතියකම ඇති සවනත්ස 

විවරවලත්ස, තිසේ නේ අසනකුත්ස  සංවාතන මාර්ගවලත්ස පිහිටීම සෙ 

ඒවාසේ විශාලත්සවයද සෙ 

v. සෑම ඔසවනයකම විදුලි සසෝපානයකම ගිනි ආරක්ෂණ පේධතියක්ම 

සුචක ගිනි නිවනක සමන්ම සවනත්ස සසරවා උපකරණවල පිහිටීමද, 

      (ඇ) අදාළ සුදුසුකේලත්ස එක් තැනැත්සසතකුසගන් සෙෝ තැනැත්සතන් වැඩි 

සදසනකුසගන් ඔවුන් සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටසක් සෙ (ආ) උප සේදසේ 

සඳෙන් සෑම පේධතියක්ම ො උපකරණයක්ම පරීක්ෂා කළ බවත්ස, සගාඩනැගිල්ල 

සෙෝ එහි සකාටස  සෙ පේධති ො උපකරණ මනා ක්රියාකාරීත්සවසයන් පවතින 

බවත්ස, ඒවා පනතට ො ඒ යටසත්ස සාදන ලද යේ නියමයකට ො සමම නියමයන්ටද 

සගාඩනැගිලි සඳො වන  ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංග්රෙයටද අනුකූල බවද සෙතික 

කරමින් අධිකාරියට අවශය වන ආකාරසේ සෙතිකයක්ද, 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

     (ඈ) 61 වන නියමය යටසත්ස සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටස සඳො ආරක්ෂක 

නිලධාරියකු වශසයන් ක්රියාකිරීමට නේ කරනු ලැබූ තැනැත්සතාසේ අධිකාරියට 

අවශය විය ෙැකි පරිදි තම සුදුසුකේ ො සවනත්ස අදාළ විසරතරද ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

 

      (4)  (3) වන සේදය යටසත්ස ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සෙතිකයක් අළුත්ස කිරිම සඳො 

කරනු ලබන අයදුේපසත්ස (ආ) උප සේදසේ සඳෙන් මෙල් සැලැසරම, එය 

අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ අවසන් දිනසේ ිට එහි සඳෙන් විසරතර සවනසරී 

සනාමැති නේ, යළි ඉදිරිපත්ස කිරීම අවශය සනාසේ. 

 

       (5)  ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සෙතිකයක් නිකුත්ස කිරීම සෙෝ අළුත්ස කිරීම සඳො (3) 

වන සේදය යටසත්ස අයදුේපතක් ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ අවසරථාවකදී, අධිකාරිය විින් 

ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සෙතිකය නිකුත්ස කිරීම සෙෝ අළුත්ස කිරීම ප්රතික්සෂරප කරනු 

ලැබිය ෙැකිය.  නැතසොත්ස අධිකාරිය සුදුසුයැයි ිතන නියමයන් ො සකාන්සේි 

මත ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සෙතිකය නිකුත්ස කිරීම සෙෝ අළුත්ස කිරීම කරනු ලැබිය 

ෙැකිය. 

 

       (6)  සමම නියමයන් යටසත්ස නිකුත්ස කරන ලද සෙෝ අළුත්ස කරන ලද යේ 

ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සෙතිකයක් පෙත සෙරතූන් මත අධිකාරිය විින් අවලංගු කළ 

ෙැක. 

              (අ)   සෙතිකසේ සඳෙන්  යේ නියමයන් සෙෝ සකාන්සේි කඩ කිරීම. 

              (ආ)   61 වන නියමසේ විධිවිධාන ො අනුකූල ීමට අසපාසොසත්ස ීම. 

              (ඇ)  එවැනි ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සෙතිකයක් සඳො වන අයදුේපසතහි 

සෙෝ සෙතිකය නිකුත්ස කිරීමට පදනේ කරගත්ස සැලසුේ සෙෝ චක්රසල්ඛවල අඩංගු 

වැදගත්ස කරුණු යේ දුරර්පනයක් තිබීම සෙෝ 

              (ඈ)  ප්රිේධ සගාඩනැගිලි සෙතිකය නිකුත්ස කරනු ලැබූ සගාඩනැගිල්ල 

සෙෝ එහි සකාටස තුළ ප්රධාන ගිනි නිීසේ නිලධාරියා තෘේතියට සෙරතුවන පරිදි 

ප්රමාණවත්ස ගිනි ආරක්ෂක ක්රියා මාර්ග සනාගැනීසමන් ගිනි උවදුරු වැඩිසේ යැයි 

දැනීම. 

 

ආරක්ෂොව 

පිළිබඳ වගකීම 

61. මෙසල් වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 5000 කට වැඩි සෙෝ 1000 කට වැඩි 

පදිංචිකරුවන් පිරිසක් සහිත සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ එහි සකාටසසර අයිතිකරු, 

පදිංචිකරු සෙෝ සංවර්ධකයා විින් පෙත සඳෙන් පරමාර්ථ සඳො ආරක්ෂක 

නිලධාරියා වශසයන් ක්රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුතු තැනැත්සසතකු නේ කරනු 

ලැබීම කළ ෙැකිය. 
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        (අ)   සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටස තුළ මනා ගෘෙ පාලන රීති   ො ගිනි 

ආරක්ෂක පූර්සවෝපායන් ක්රියාත්සමක කිරීම. 

       (ආ)   සගාඩනැගිල්ල සෙෝ එහි සකාටස තුළ ඇති ියළු ගින්සනන් සේරී යා 

ෙැකි මාර්ග, විදුලි සසෝපාන, ගිනි ආරක්ෂණ පේධති සෙ උපකරණ නඩත්සතුව 

අධීක්ෂණය කිරීම. 

        (ඇ) ගින්නක් ෙටගත්ස විට සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ එහි සකාටසක සසරවසේ 

නියුතු සෙෝ එය පාවිච්චි කරන ියළු පුේගලයන්ට ගින්සනන් සේරීසේ ියළුම ක්රම 

පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳො කලින් කළ ගිනි සරඹ සංවිධානය කිරීම. 

 

ප්රසිද්ධ 

කගෝනැගිල්ලක් 

පොවිච්චචි කිරීකම්දී 

සිදුවන  වැරදි 

62. පුේගලයන් 500 කට වැඩි පදිංචිකරුවන්සේ බරක් සහිත සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ 

එහි සකාටසක අයිතිකරු සෙෝ සංවර්ධකයා සාධාරණ සෙරතුවක් සනාමැතිව 59 වන 

නියමසේ 1 වන සේදසේ සෙෝ 60 වන නියමසේ විධිවිධාන කිිවක් උල්ලංඝනය 

කරන්සන් නේ සෙෝ එයට අනුකූල ීම පැෙැර ෙරින්සන් නේ නීතිසේ 59 වන 

වගන්තිය යටසත්ස යේ වරදකට වරදකරු වන්සන්ය. 

 

හරිත 

කගෝනැගිලි 

සහතිකකරණය 

සඳහො අවසන 

සහතිකය 

ලබොගැනීම 

 

63.   ෙරිත සංකල්පය අනුව සගාඩනැගිලි සඳො අනුකූලතා සෙතිකය ලබාගැනීසේදී 

අවසන් ෙරිත ප්රමිති සෙතිකය  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ලබාගැනීම ිදු 

කළ යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

109 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

2.5. භාවිතසේ සවනසරීම සේබන්ධ සරගුලාි  
 

 V  සකාටස 

භාවිතසේ සවනසරීම සේබන්ධ සරගුලාි 

භොවිතය කවනසර 

කිරීම   සඳහො 

අවසර ලබොදීම 

 

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

අධිකාරිය නීතිසේ අංක 8එ (1) ො 8ඒ (3) දරණ වගන්තීන් අනුව කිියේ 

සංවර්ධන කාර්යයක් සඳො නිකුත්ස කරන ලද බලපත්රයක, එය නිකුත්ස කරන ලද 

අවසර පත්රසයහි සඳෙන් කාර්යය සනාවන සවනත්ස යේ කාර්යයක් සඳො පාවිච්චි 

කරනු සනාලැබිය යුතුය.  ඉෙත කී පනසත්ස 29 වගන්තිය අනුව කිියේ භාවිතයක් 

සවනත්ස භාවිතයක් සඳො සයාදා ගැනීම සේබන්ධසයන් පැෙැදිලි කිරීමක් ිදු කර 

ඇත. 

 

ඒ අනුව, ඉෙත කී පනසත්ස 26 ආ ො 28 අ(1) වගන්තීන් යටසත්ස සනාතීියක්    

සයාමු කරමින් අවසර පත්රසේ සඳෙන් කාර්යයට පරිබාහිර සලස පවත්සවාසගන 

යන්නාවූ භාවිතයක් සේබන්ධසයන් සසරවා ගාසරතු අයකර ගැනීම ො කිියේ 

භාවිතයක් සවනසර  කරන සලස නියම කිරීසේ බලය අධිකාරිය සතු වන්සන්ය.   

 

 සමහිදී අනුගමනය කළයුතු ක්රියාදාමය පෙත පරිදිය. 

1. ගැසට් පත්රයක් මගින් ප්රකාශයට පත්ස කරන ලද සංවර්ධන සැලැසරමක් 

පවතින අවසරථාසේදී; 

1.1     අනුමත සැලැසරසමහි සඳෙන් භාවිතය ෙැර නිි අනුමැතියකින් 

සතාරව සවනත්ස භාවිතයකට සයාදාසගන ඇති සේපළ සේබන්ධව 

සමීක්ෂණයක් පැවැත්සීම.  

1.2       අනවසරසයන් භාවිතයන් සවනසර කරන ලදැයි ෙඳුනාගත්ස 

පාර්ශවයන් සවත එම භාවිතය සවනසර කිරීම නීතයානුකූල 

සනාවන බව පැෙැදිලි කිරීමක් සකාට, 

 (අ) අනුමත භාවිතය සඳො නැවත පත්ස කිරීම සෙෝ 

    (ආ) පවත්සවාසගන යන භාවිතය සඳො අනුමැතයක්  ලබාගැනීම යන 

කාරණා ඉටු කළයුතු බව දැන්ීම. 

1.3       කිිසවක් ඉෙත (ආ) අනුව කටයුතු කිරීමට එකඟ වන්සන් නේ, 

භාවිතය සවනසර කිරීම සඳො අයදුේපත 1 වන උපසල්ඛනසේ “ඊ” 

ආකෘතිය මගින් ඉදිරිපත්ස කර ඇති WP2018/1  නමැති ආකෘතිය 

සේපූර්ණ කර, අනුමත වූ ඉඩසේ පිඹුරුපත, සගාඩනැගිලි 
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සැලැසරම ො වරිපනේ ලදුපත යන සල්ඛනවල පිටපත්ස සමඟ සමහි 

V  වන උපසල්ඛනසයහි සඳෙන් නියමිත ගාසරතු  සගවා  අධිකාරිය  

සවතින් ලබාගත යුතුය.  

1.4     අයදුේකර ඇති නව භාවිතය ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැසරසමහි කලාපීකරණ සරගුලාිවලට අනුකූල වන්සන්ද? 

පවත්සනා භූමි පරිසභෝජන රටාවට අනුකූල වන්සන්ද? පාරිසරික, 

සමාජීය, ිවිල් ො සවනත්ස ගැටළුකාරී තත්සවයන් අවම වන්සන්ද? 

රථවාෙන නවතා තැබීසේ ඉඩකඩ, විවෘත ඉඩසේ භූමි ප්රමාණය ො 

ප්රසේශ මාර්වල පළල, යටිතල පෙසුකේ යනාදිය සතුටුදායක 

වන්සන්ද? ො අසල්වාසීන්ට හිරිෙැරයක් වන්සන්ද?  යනාදී 

වශසයන් සරථානසේ පවතින ප්රාසයෝගික තත්සවයන් සැලකිල්ලට 

සගන නව භාවිතය සඳො  එක් වසරක තාවකාලික අනුමැතියක් 

ලබාදීම අධිකාරිය විින් සලකා බැලිය ෙැකිය. 

 

1.5      එම එක් වසරක කාලය තුල යසථෝක්ත නව භාවිතය ො 

ක්රියාකාරීත්සවය සේබන්ධසයන් අධිකාරිය සෑහීමකට පත්සවන්සන් 

නේ, අයදුේකරුවන්සේ ඉල්ලීේ සලකා බලා නව භාවිතය 

පවත්සවාසගන යාම සඳො කාලය දීර්ඝ කිරීම අධිකාරිය විින් 

සලකා බැලිය ෙැකිය. 

 

                  1.6. භාවිතය සවනසරීම සේබන්ධව විසරෝධතාවක් ලැබී ඒ 

සේබන්ධව විධිමත්ස පරීක්ෂණයකින් පසුව අධිකාරියට තීරණයක් ගත ෙැකිය. 

 

                  1.7   එසසර වුවද, භාවිතය සවනසර ීම සේබන්ධසයන් සපර ලබාගත්ස 

අනුමැතියකින් පසුව  බාහිර විසරෝධතාවන්සගන් සතාරව පවත්සවා සගන යයි නේ 

ඉල්ලීම අනුව වසරකට වැඩි කාලයකට වුවද (උපරිම වසර 03 ක් දක්වා) එකවර 

අනුමැතිය සලකා බැලිය ෙැකිය. 

 

2.      කිියේ ප්රකාශිත ප්රසේශයක ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන සැලැසරමක් 

සනාමැති අවසරථාවකදී 1982 අංක 4 දරණ සංසශෝධිත පනසත්ස 8එ ො 8ඒ 

වගන්තීන් අනුව ඉෙත 1.1 ිට 1.5 දක්වා වගන්තිවල සඳෙන් කටයුතු 

ිදුකළ ෙැකිය. 
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3.      ඉෙත 1 ො 2 ට අදාළව අනුමත වූ සැලසුේ ඉදිරිපත්ස කිරීමට යේ 

පාර්ශවයකට ෙැකියාවක් සනාමැත්සසත්ස නේ, පවත්සනා භාවිතය 

සේබන්ධසයන් ඉෙත 1.4 අනුව අධිකාරිය සෑහීමකට පත්සවන්සන් නේ, 

භාවිත සගාඩනැගිල්ල දැනට පවත්සනා අයුරු දැක්සවන සැලැසරමක් 

ලබාගැනීසමන් අනතුරුව ඉෙත 1.3 ිට 1.5  දක්වා වූ කටයුතු ිදුකළ 

ෙැකිය. 

 

4.       යේ සෙයකින් භාවිතය සවනසර කිරිම සරිර සලස ිදු කිරීමට යේ 

පාර්ශවයක් අදෙසර කරයි නේ, ඒ සඳො සංවර්ධන සැලැසරසමහි සැලසුේ 

ො සගාඩනැගිලි සරගුලාි පාදක කර ගනිමින් පළාත්ස පාලන ආයතන 

මගින් ඉටුකරවා ගත යුතුය.  

 

5.     ඉෙත 1 හි 1.2 (ආ) ි ට 4 දක්වා කාර්යයන් සඳො කිියේ පාර්ශවයක් එකඟ 

සනාවන්සන් නේ; 

 

5.1     අදාළ සගාඩනැගිල්ල අනුමත භාවිතය සඳො නැවත පත්ස කරන 

සලස දැන්ීම ො  

එකඟ සනාවන්සන් නේ, 

5.2      පනසත්ස 28 වගන්තිය ො අනුශාංගික වගන්ති අනුව නීති මගින් 

කටයුතු කළ යුතුය.  

6. භාවිතය සවනසර කිරීම සඳො අනුමැතිය ලබාසදන අවසරථාවලදී එක් වර්ෂයක් 

සඳො වර්ග මීටර් 1 ක් සඳො  V  වන උපසල්ඛනසේ සඳෙන් ගාසරතු 

සගවිය යුතුය.  

 

7.  සසරවා ගාසරතු අය කිරීම සඳො බිේ වර්ග ප්රමාණය ගණන් බැලීසේදී ියළු 

මෙල්වල වර්ගඵලය ො සඳළුතල (මීටර් 1 ට වඩා ඉදිරියට සනරා ඇති) ආදියද 

සැලකිල්ලට ගත යුතුය.  
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2.6. සවනත්ස කරුණු  
 

 V  සකාටස 

භාවිතසේ සවනසරීම සේබන්ධ සරගුලාි 

භොවිතය කවනසර 

කිරීම   සඳහො 

අවසර ලබොදීම 

 

65. 1982  අංක 4 දරණ පනතින් සංසශෝධිත වූ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය නීතිසේ අංක 8එ (1) ො 8ඒ (3) දරණ වගන්තීන් අනුව කිියේ 

සංවර්ධන කාර්යයක් සඳො නිකුත්ස කරන ලද බලපත්රයක, එය නිකුත්ස කරන ලද 

අවසර පත්රසයහි සඳෙන් කාර්යය සනාවන සවනත්ස යේ කාර්යයක් සඳො පාවිච්චි 

කරනු සනාලැබිය යුතුය.  ඉෙත කී පනසත්ස 29 වගන්තිය අනුව කිියේ භාවිතයක් 

සවනත්ස භාවිතයක් සඳො සයාදා ගැනීම සේබන්ධසයන් පැෙැදිලි කිරීමක් ිදු කර 

ඇත. 

 

ඒ අනුව, ඉෙත කී පනසත්ස 26 ආ ො 28 අ(1) වගන්තීන් යටසත්ස සනාතීියක්    

සයාමු කරමින් අවසර පත්රසේ සඳෙන් කාර්යයට පරිබාහිර සලස පවත්සවාසගන 

යන්නාවූ භාවිතයක් සේබන්ධසයන් සසරවා ගාසරතු අයකර ගැනීම ො කිියේ 

භාවිතයක් සවනසර  කරන සලස නියම කිරීසේ බලය අධිකාරිය සතු වන්සන්ය.   

 

 සමහිදී අනුගමනය කළයුතු ක්රියාදාමය පෙත පරිදිය. 

8. ගැසට් පත්රයක් මගින් ප්රකාශයට පත්ස කරන ලද සංවර්ධන සැලැසරමක් 

පවතින අවසරථාසේදී; 

8.1     අනුමත සැලැසරසමහි සඳෙන් භාවිතය ෙැර නිි අනුමැතියකින් 

සතාරව සවනත්ස භාවිතයකට සයාදාසගන ඇති සේපළ සේබන්ධව 

සමීක්ෂණයක් පැවැත්සීම.  

8.2       අනවසරසයන් භාවිතයන් සවනසර කරන ලදැයි ෙඳුනාගත්ස 

පාර්ශවයන් සවත එම භාවිතය සවනසර කිරීම නීතයානුකූල 

සනාවන බව පැෙැදිලි කිරීමක් සකාට, 

 (අ) අනුමත භාවිතය සඳො නැවත පත්ස කිරීම සෙෝ 

    (ආ) පවත්සවාසගන යන භාවිතය සඳො අනුමැතයක්  ලබාගැනීම යන 

කාරණා ඉටු කළයුතු බව දැන්ීම. 

8.3       කිිසවක් ඉෙත (ආ) අනුව කටයුතු කිරීමට එකඟ වන්සන් නේ, 

භාවිතය සවනසර කිරීම සඳො අයදුේපත 1 වන උපසල්ඛනසේ “ඊ” 

ආකෘතිය මගින් ඉදිරිපත්ස කර ඇති WP2018/1  නමැති ආකෘතිය 

සේපූර්ණ කර, අනුමත වූ ඉඩසේ පිඹුරුපත, සගාඩනැගිලි 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

සැලැසරම ො වරිපනේ ලදුපත යන සල්ඛනවල පිටපත්ස සමඟ සමහි 

V  වන උපසල්ඛනසයහි සඳෙන් නියමිත ගාසරතු  සගවා  අධිකාරිය  

සවතින් ලබාගත යුතුය.  

8.4     අයදුේකර ඇති නව භාවිතය ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන 

සැලැසරසමහි කලාපීකරණ සරගුලාිවලට අනුකූල වන්සන්ද? 

පවත්සනා භූමි පරිසභෝජන රටාවට අනුකූල වන්සන්ද? පාරිසරික, 

සමාජීය, ිවිල් ො සවනත්ස ගැටළුකාරී තත්සවයන් අවම වන්සන්ද? 

රථවාෙන නවතා තැබීසේ ඉඩකඩ, විවෘත ඉඩසේ භූමි ප්රමාණය ො 

ප්රසේශ මාර්වල පළල, යටිතල පෙසුකේ යනාදිය සතුටුදායක 

වන්සන්ද? ො අසල්වාසීන්ට හිරිෙැරයක් වන්සන්ද?  යනාදී 

වශසයන් සරථානසේ පවතින ප්රාසයෝගික තත්සවයන් සැලකිල්ලට 

සගන නව භාවිතය සඳො  එක් වසරක තාවකාලික අනුමැතියක් 

ලබාදීම අධිකාරිය විින් සලකා බැලිය ෙැකිය. 

 

8.5      එම එක් වසරක කාලය තුල යසථෝක්ත නව භාවිතය ො 

ක්රියාකාරීත්සවය සේබන්ධසයන් අධිකාරිය සෑහීමකට පත්සවන්සන් 

නේ, අයදුේකරුවන්සේ ඉල්ලීේ සලකා බලා නව භාවිතය 

පවත්සවාසගන යාම සඳො කාලය දීර්ඝ කිරීම අධිකාරිය විින් 

සලකා බැලිය ෙැකිය. 

 

                  1.6. භාවිතය සවනසරීම සේබන්ධව විසරෝධතාවක් ලැබී ඒ 

සේබන්ධව විධිමත්ස පරීක්ෂණයකින් පසුව අධිකාරියට තීරණයක් ගත ෙැකිය. 

 

                  1.7   එසසර වුවද, භාවිතය සවනසර ීම සේබන්ධසයන් සපර ලබාගත්ස 

අනුමැතියකින් පසුව  බාහිර විසරෝධතාවන්සගන් සතාරව පවත්සවා සගන යයි නේ 

ඉල්ලීම අනුව වසරකට වැඩි කාලයකට වුවද (උපරිම වසර 03 ක් දක්වා) එකවර 

අනුමැතිය සලකා බැලිය ෙැකිය. 

 

9.      කිියේ ප්රකාශිත ප්රසේශයක ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන සැලැසරමක් 

සනාමැති අවසරථාවකදී 1982 අංක 4 දරණ සංසශෝධිත පනසත්ස 8එ ො 8ඒ 

වගන්තීන් අනුව ඉෙත 1.1 ිට 1.5 දක්වා වගන්තිවල සඳෙන් කටයුතු 

ිදුකළ ෙැකිය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

10.      ඉෙත 1 ො 2 ට අදාළව අනුමත වූ සැලසුේ ඉදිරිපත්ස කිරීමට යේ 

පාර්ශවයකට ෙැකියාවක් සනාමැත්සසත්ස නේ, පවත්සනා භාවිතය 

සේබන්ධසයන් ඉෙත 1.4 අනුව අධිකාරිය සෑහීමකට පත්සවන්සන් නේ, 

භාවිත සගාඩනැගිල්ල දැනට පවත්සනා අයුරු දැක්සවන සැලැසරමක් 

ලබාගැනීසමන් අනතුරුව ඉෙත 1.3 ිට 1.5  දක්වා වූ කටයුතු ිදුකළ 

ෙැකිය. 

 

11.       යේ සෙයකින් භාවිතය සවනසර කිරිම සරිර සලස ිදු කිරීමට යේ 

පාර්ශවයක් අදෙසර කරයි නේ, ඒ සඳො සංවර්ධන සැලැසරසමහි සැලසුේ 

ො සගාඩනැගිලි සරගුලාි පාදක කර ගනිමින් පළාත්ස පාලන ආයතන 

මගින් ඉටුකරවා ගත යුතුය.  

 

12.     ඉෙත 1 හි 1.2 (ආ) ි ට 4 දක්වා කාර්යයන් සඳො කිියේ පාර්ශවයක් එකඟ 

සනාවන්සන් නේ; 

 

12.1     අදාළ සගාඩනැගිල්ල අනුමත භාවිතය සඳො නැවත පත්ස කරන 

සලස දැන්ීම ො  

එකඟ සනාවන්සන් නේ, 

12.2      පනසත්ස 28 වගන්තිය ො අනුශාංගික වගන්ති අනුව නීති 

මගින් කටයුතු කළ යුතුය.  

13. භාවිතය සවනසර කිරීම සඳො අනුමැතිය ලබාසදන අවසරථාවලදී එක් වර්ෂයක් 

සඳො වර්ග මීටර් 1 ක් සඳො  V  වන උපසල්ඛනසේ සඳෙන් ගාසරතු 

සගවිය යුතුය.  

 

14.  සසරවා ගාසරතු අය කිරීම සඳො බිේ වර්ග ප්රමාණය ගණන් බැලීසේදී ියළු 

මෙල්වල වර්ගඵලය ො සඳළුතල (මීටර් 1 ට වඩා ඉදිරියට සනරා ඇති) ආදියද 

සැලකිල්ලට ගත යුතුය.  

 

 

 VI  සකාටස 

සවනත්ස  කරුණු 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

අභියොචනො 66. යේ අයදුේකරුවකු තමාසේ මූලික සැලසුේකරණ නිෂරකාශන අයදුේපත්රය සෙෝ 

සැලසුේකරණ අනුමැතිය සඳො වන විධිමත්ස අයදුේපත්රය ගැන අධිකාරිය විින් 

ගනු ලබන තීරණසයන් අතෘේතියට පත්සවන්සන් නේ, එම තීරණය ඔහු සවත දැනුේ 

සදනු ලැබීසමන් දින තිෙක් ඇතුළත විෂයභාර අමාතයවරයා සවත ලිඛිත 

අභියාචනයක් ඉදිරිපත්ස කිරීමට ඔහුට පුළුවන. 

 

         එසසර වුවද ලබාසදන ලද තීරණය සේබන්ධසයන් සෑහීමට පත්ස සනාවන්සන් 

නේ,  මූලික වශසයන් අධිකාරිය සවතද අභියාචනය කළෙැකිය. 

 

 

සැලසුම් පිළි 

කනොගැනීම. 

67. නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ සැලැසරමක්, ඇඳීමක් සෙෝ ගණනය කිරීමක් එය 

අත්සසන් කරන සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතාසේ වෘත්සතීය නිපුණතා පරාසසයන් බාහිර 

යැයි අධිකාරිය අදෙසර කරන්සන් නේ, එම සැලසුේ ඇඳීම සෙෝ ගණනය කිරීේ 

ප්රතික්සෂරප කිරීමට අධිකාරියට පුළුවන.   එසසර නැතසොත්ස ඒවා පිළිගනු ලබන්සන් 

නේ, එම සැලසුේ ඇඳීම සෙෝ ගණනයන් කිරීේ  අධිකාරිය සන්තකසේ තබාගනු 

ඇත. 

 

සැලසුම් අනුමත 

කිරීම සඳහො ඇති 

කොල පරොසය 

68. (1)(අ)   නීතිය යටසත්ස යේ සංවර්ධන කටයුත්සතක සැලසුමක් ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන 

විටදී, අධිකාරිය විින් යේ නියමයන් සෙෝ සකාන්සේි පනවා සෙෝ 

සනාපනවා අයදුේපත්රය ලියාපදිංචි කළ දින ිට ලිත්ස මාසයක් ඇතුළත 

එය අනුමත කළයුතු අතර, තාවකාලික සගාඩනැගිල්ලක් සේබන්ධසයන් 

වූ විටදී සැලැසරම සෙෝ සගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අවසර පතන 

අයදුේපත්රය අධිකාරිය විින් තීරණය කරනු ලබන යේ නියමයන් සෙෝ 

සකාන්සේි මත තාවකාලික අවසර පත්රයක් නිකුත්ස කිරීසේ  බලය 

අධිකාරිය සතුය.  

 

            (ආ)  සයෝජිත සංවර්ධන ක්රියාසවන් පරිසරයට යේ බලපෑමක් සෙෝ සවනත්ස 

විදියකින් සෙෝ අදාළ ඉඩම සවනත්ස කාර්යයක් සඳො වඩාත්ස සයෝගය වන්සන් යැයි 

අධිකාරියට ෙැ සඟන්සන් නේ එවැනි අවසරථාවන්හිදී සයෝජිත සංවර්ධනය සෙ එහි 

අරමුණු සෙ ඉදිකිරීේ කාල සීමාව දක්වමින් දින 30 ක කාලසීමාවක්  තුළ ඉඩසේ 

දැන්ීේ පුවරුවක් ප්රදර්ශනය කිරීම මගින් මෙජන අදෙසර සයෝජනා විමසා ිටීමට 

නිසයෝග කිරීසේ බලය අධිකාරිය සතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

     (2) 1 වන සේදය යට සත්ස තාවකාලික සගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳො නිකුත්ස 

කරනු ලබන තාවකාලික අවසරපත එහි නිශරචිතව සඳෙන් කරනු ලැබිය ෙැකි 

කාලය සඳො වලංගු විය යුතුය. 

          

තොවකොලික 

කගෝනැගිල්ල 

(3)   තාවකාලික සගාඩනැගිල්ල : 

i.       විසනෝද පරමාර්ථසයන් සඳො වන මඩුවක් සෙෝ 

 

ii. අවමංගලය, ආගමික සෙෝ එවැනි සවනත්ස පරමාර්ථ සඳො වන මඩුවක් 

සෙෝ 

iii. සගාඩනැගිලිකරුසේ වැඩ මඩුවක් සෙෝ ගබඩාවක් සෙෝ යේ අළුත්ස 

වැඩක් සේබන්ධසයන් ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සවනත්ස මඩුවක් සෙෝ 

iv. විශාල දැන්ීේ පුවරුවක්  සෙෝ දැන්ීේ ප්රදර්ශනය සඳො වන රාමුවක් 

සෙෝ සංඥා පුවරුවක් සෙෝ සවනත්ස දැන්ීේ ප්රචාරක උපක්රම සෙෝ 

v.      යේ සගාඩනැගිලි වැඩ සේබන්ධව ීිසේ සෙෝ පියමසගහි ඇති 

ආරක්ෂක පුවරුවක් පැන්නුේ සේදිකාවක් (Catch platform)  සෙෝ 

පැති පියමං මඩුවක් සෙෝ 

 vi. ීියක් මත ඇති පලංචියක් සෙෝ 

vii. සගාඩනැගිල්ලක අසලවිසැලක් සෙෝ මඩුවක් සෙෝ සවළඳ ප්රදර්ශන, 

විවිධ ප්රසංග සෙෝ ප්රදර්ශන පරමාර්ථ සකාටගත්ස සවනත්ස පරිශ්රයක් සෙෝ  

වන කල්හි නිකුත්ස කළයුතු අවසරපත වසරකට  සනාඅඩු කාලයකට 

වලංගු විය යුතුය. 

        

 (4) යේ සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ සගාඩනැගිලි වැඩවල සැලැසරමක් අනුමත 

කිරීසමන් පසුව අධිකාරිය විින් සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ සගාඩනැගිලි වැඩ ආරේභ 

කිරීමට, කරසගන යාමට සෙෝ යළි පටන් ගැනීමට අයදුේකරුට සෙෝ  සැලැසරම 

සේපාදනය කළ සෙෝ සගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීමට නියමිත සුදුසුකේලත්ස 

තැනැත්සතාට දැන ගැනීම සඳො අනුමැතිසේදී සදනු ලැබූ නියමයන් ො සකාන්සේි 

තිසේ නේ, ඒ පිළිබඳවද දන්වා සැලැසරසේ පිටපත්ස සදකක් ආපසු යැවිය යුතුය. 

 

අවසරය 

අත්හිටුීම 

69. සමම නියමය යටසත්ස කරුණු උල්ලංඝනය ීමක් සෙෝ වැරදි සතාරතුරු  ඉදිරිපත්ස 

කර අනුමැතිය ලබාගැනීමක් නැතසොත්ස අනුමැතිය සෙෝ අවසර සදනු ලැබූ 

නියමයන් සෙෝ සකාන්සේි පිළිපැදීමට අසපාසොසත්ස වුවසොත්ස, නැතසොත්ස 

අධිකාරියට ඕනෑ කරන පරිදි සැලැසරම සෙෝ අසනක් විසරතර ඉදිරිපත්ස කිරිම පැෙැර  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

ෙරිනු ලැබුවසොත්ස, අවසරථානුකූලව එම අනුමැතිය සෙෝ අවසර ප්රතයාදිෂරඨ කළ 

ෙැකිය. 

 

අනුමැතිය 

ප්රතික්කෂරප කිරීම 

70.  i.  නීතිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ යේ සංවර්ධන කාර්යයක සැලැසරමක් 

අධිකාරිය අනුමත සනාකරන්සන් නේ, අධිකාරිය සංවර්ධන කටයුතු ආරේභ 

කිරීමට, කරසගන යාම සෙෝ යළි පටන් ගැනීමට නියමිත පරිශ්රසේ 

අයිතිකරුට සෙ ද්රවය නියමය යටසත්ස සැලැසරම සේපාදනය කළ සෙෝ 

ඉදිරිපත්ස කළ නැතසොත්ස 83 වන නියමසේ (ඇ)  පරිච්සේදය යටසත්ස 

සගාඩනැගිලි වැඩ  අධීක්ෂණය  කිරීමට නියමිත සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතාට 

එම අනුමැතිය ප්රතික්සෂරප කර ඒ සඳො සෙරතු දක්වා අයදුේපත ලියාපදිංචි 

කරනු ලැබූ දිනසේ ිට සති අටක් ඇතුළත සැලැසරසේ එක් පිටපතක් 

අයදුේකරු සවත යවා ගාසරතු රඳවා තබාගත යුතුය.  

 

 ii. ඒ ඒ සංවර්ධන මාර්සගෝපසේශ සැලසුේ මගින් ගෘෙ නිර්මාණාත්සමක, 

පාරිසරික, සසෞන්දර්යාත්සමක ො පුරාවිදයාත්සමක වටිනාකේ ඇති ප්රසේශ 

ො සගාඩනැගිලි ෙඳුනාසගන ඒවාසේ සල්ඛනයක් පිළිසයල කළයුතුය. 

අධිකාරිසේ පූර්ව අනුමැතිය සනාලබා ඒවා කඩා දැමීේ,  විපර්යාස කිරීේ, 

සවනසර කිරීේ සෙෝ ඒවාට යේ එකතු කිරීේ සනාකළ යුතුය. 

                    තවද, සමම සගාඩනැගිලි භාවිතය සවනසර කිරීම ඉල්ලනු ලබන 

අවසරථාවලදී අවට සංවර්ධනය ී  ඇති ආකාරය, පාසර් පළල, සගාඩනැගිලි 

ආවරණය, කලාප ක්රමය ො පවත්සනා අපරවුෙ පෙසුකේ සලකා බැලීසමන් පසු 

නඩත්සතුව ො සංරක්ෂණය සඳො භාවිතය සවනසර කිරීමට සකාන්සේි සහිතව 

අවසර දීමට අධිකාරිය සලකා බලනු ඇත. 

 

සහොධිපතය 

කද්පළ 

සංවර්ධනය 

71. සොධිපතය සේපළ කළමණාකරණ නීතිය යටසත්ස වන පියවසරන් පියවර සෙෝ 

සකාටින් සකාටස කරනු ලබන කවරාකාර සේපළ සංවර්ධනයක් අධිකාරිය විින් 

සලකා බැලිය ෙැකි වන අතර, සේපූර්ණ ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම සඳො සයෝජනා 

කරනු ලබන සැලසුේ පළමු පියවසර්දීම අනුමත කරවාගත යුතුය.  බිේ කැබලි 

ආවරණ ප්රතිශතය, මෙල් වර්ගඵල අනුපාතය ො සසරවා අවශයතා ගණනය කරනු  

ලැබිය යුත්සසත්ස සේපූර්ණ සංවර්ධනය සඳොය.  අනුමත සැලසුේවල යේ 

සවනසරකමක් පසුව කරනු ලබන්සන් නේ සේපූර්ණ සැලැසරම සංසශෝධන සහිතව 

නැවත ඉදිරිපත්ස කර අනුමත කරවා ගත යුතුය.   සොධිපතය සේපළක් නැවත 

අනුසබදුේ කිරීම සෙෝ සවන් සවන් ඒකක සඳො සවන් කිරීමට කිිඳු  ආකාරයකින්  

ිදු සනාකළ යුතුය. 
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සංවර්ධන 

මොර්කගෝපකද්ශ 

සැලැසරම 

72. සංවර්ධන සැලැසරසේදී ෙඳුනාගනු ලැබූ විසශරෂ ප්රසේශසේ අනාගත සංවර්ධනය 

සඳො වන අරමුණු සෙ දැක්ම ඇතුළත්ස සංවර්ධන මාර්සගෝපසේශ සැලැසරම (සං. 

මා. සැ.) සේපාදනය කිරීම ො නිකුත්ස කිරීම පිළිබඳව අධිකාරිය වගකීම දැරිය යුතුය. 

 

සංවර්ධන මාර්සගෝපසේශ ආකෘතිසේ නිශරචිතව සඳෙන් මැදි උස පිළිබඳ සීමාවන්, 

පැති උස ො අවට ඇති සංවර්ධන රටාව, අනාගත සංවර්ධන ප්රවණතා, නාගරික 

රටාසේ ලක්ෂණ, එම සගාඩනැගිල්සල් භාවිතය ො සවනත්ස සේබන්ධිත සාධක 

පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බැලීසමන් පසුව අදාළ සරථානයට බලපාන අයුරින් 

පමණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සැලසුේ කමිටුසේ උපසේශකත්සවය මත 

ලිහිල් කළ ෙැකිය. 

 

            (ආ) සමම සං. මා. සැ. මගින් සගාඩනැගිලි  දුරසරථ කිරීම, සවනත්ස 

රක්ිතයන්, ඉඩේ ප්රසයෝජනයට ගැනීම, මාර්ග රක්ිත, පාරිසරික වැඩිදියුණු කිරීේ, 

යටිතල සසරවා, මාර්ග ො වාෙන ගමනාගමනය, විවෘත ඉඩකඩවල පිහිටීම, 

සගාඩනැගිලිවල උස, සංවර්ධන තීව්රතාව,  සංරක්ෂණ ප්රතිසංවර්ධනය, 

සගාඩනැගිලි නිමැවුේ ො ඒවාසේ සපනුම, දැන්ීේකරණ, ශාඛ ආදිසේ පාලනය ො 

ආරක්ෂාව  ආදිසේ  සැලසුේකරණය,  සැලසුේ ප්රතිපත්සති ො මාර්සගෝපසේශද 

ආවරණය සවයි 

           (ඇ)  සං.මා.සැ. සේපාදනය කරන සතක් සංවර්ධන කටයුතු ො සභෞතික 

සංවර්ධනය කිරීම ො සුසංසයෝග කිරීසේ අදෙින් සමම නියමසේ අවශයතාවන් ො 

ගැලසපතැයි සලකනු ලබන සවනසරකේ කිරීම සඳො අයිතිකරුට සෙෝ අදාළ 

සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතාට අධිකාරිය විින් විධානය කළ ෙැකිය. 

            (ඈ)  සං. මා. සැ. සේපාදනය කරනු ලබන්සන් සැලසුේකරණ අවශයතා 

මත යේ ඒකක ප්රසේශ (Unit area)  පදනේ කරසගනය.   සකසසර නමුත්ස 

අවසානසේදී සමසරථ පළාත්ස පාලන බල ප්රසේශය ආවරණය වන සං. මා. සැ. 

සේපාදනය කරනු ලැසේ.   සමම සංවර්ධන සැලැසරම මගින් ඉඩේ හිමියන්ට ඒ ඒ 

සේපළ සංවර්ධනය ආරේභ කරන්සන් සකසසරද යන්න පිළිබඳව පැෙැදිලි 

මාර්සගෝපසේශ සපයනු ලැසේ.  තවද, එමගින් විසශරෂ ො සවිසරතර පාලන විධි අදාළ 

වන සරථානද ෙඳුනා ගනී. 

කවළඳ දැනීම්/  

කවළඳ දැනීම් 

ුවරු / ප්රදර්ශන 

73. අධිකාරිසේ පූර්ව අනුමැතියකින් සතාරව සවළඳ දැන්ීේ පුවරු ප්රදර්ශනය කිරීම / 

ඉදිකිරීම, ප්රදර්ශන මැදිරි, දුරකථන කුටි, ප්රතිමා ආදිය තැනීම සනාකළ යුතුය.  

අවසරථානුකූලව සමම ක්රියාකාරකේ සේබන්ධසයන් අධිකාරිය විින් සකාන්සේි 

පැනවිය  ෙැකිය.  අදාළ වන නීති ප්රකාර සමයට අනුකූල සනාවන බවට සෙළිවන 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

මැදිරි / දුරකථන 

කුි ආදී පොලනය 

එවැනි ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් අධිකාරිය විින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ඉවත්ස 

කරනු ලැසේ.  අසනකුත්ස ආයතන එම කටයුතු සඳො යේ අවසරයක් ලබාදී ඇතිවිට 

එම අවසරය දින 14 නිසේදන නිකුත්ස කර ඉවත්ස කිරීසේ බලය අධිකාරිය සතුසේ.  

 

බිම් කට්ටි 

ආවරණ සහ 

මහල් වර්ගඵල 

අනුපොතය 

74. වාෙන ගමනාගමන තත්සත්සවය, ගිනි ආරක්ෂාව, සසෞඛය, පරිසරය, ආරක්ෂාව, 

සංවර්ධන වටපිටාව, පුරාවිදයාත්සමක වටිනාකම යනාදී බාහිර සාධකවලින් එකක් 

සෙෝ කිහිපයක් සෙරතු සකාටසගන සංවර්ධනසයන් ඇති වන බලපෑේ අධිකාරිය 

විින් පාලනය කළ සනාෙැකි යැයි ෙැ සඟන්සන් නේ, 11 වන උපසල්ඛනසේ 

සගාඩනැගිලි පිරිවිතර සමීකරණයට අනුකූල වුවත්ස,  දර්ශනයට බාධා වන ො 

අසනකුත්ස සරගුලාි මගින් තවදුරටත්ස සීමා කළ ෙැකිය. 

 

රථ ගොල් කිරීම 

සඳහො අමතර 

අවශයතො 

75. (අ)  පවත්සනා භාවිතය අනුව වාෙන නැවැත්සීසේ ඉඩකඩ සඳො ඇතිවන ඉල්ලුම 

සැලකිල්ලට සගන තැනුේපල තුල වාෙන නැවැත්සීසේ ඉඩ පෙසුකේ 

අවශයතාවය සේපූර්ණ කිරීම සඳො තැනුේපල තුල සගබිේ අනුපාතය 

උපරිමය 5% කට සීමාවන සලස යාන්ික වාෙන නැවැත්සීසේ පෙසුකේ 

සඳො ඉදිකිරීේවලට අවසරථාව ලබාදීමට අධිකාරිය සලකා බැලිය ෙැක.  

 

ආබොධිත 

තැනැත්තන 

සඳහො පහසුකම් 

සැපයීම 

76. සරෝෙලක්, නෘතය ශාලාවක්, නැරඹුේ ආසන සපළක්, රැසරීේ ශාලාවක්, 

සදපාර්තසේන්තු ගබඩාවක් සෙෝ ආබාධිත තැනැත්සතන් විින් පාවිච්චි කරනු ලබන 

සවනයේ සගාඩනැගිල්ලක් වැනි මෙජන සගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳො 

අනුමැතිය පතා කරන අයදුේපත්රය ප්රසේශ මාර්ගය / පිටීසේ මාර්ග, ආලින්ද 

තරේපු සපළ, ආ සරෝෙක උපකරණ,  වැිකිළි ො අසනක් පෙසුකේ ඉෙත සඳෙන් 

වර්ගයට අයත්ස තැනැත්සතන්ට පෙසුසවන් ප්රසයෝජනයට ගත ෙැකි  පරිදි, 

විධිවිධානවලට අනුකූලව සෙ 1996 අංක 28 දරණ  ආබාධ සහිත තැනැත්සතන්සේ 

අයිතිවාිකේ ආරක්ෂා කිරීසේ පනත යටසත්ස 2006.10.17 ො අංක 1467/15 දරණ 

ගැසට් නිසේදනසේ නිසයෝගවලට අනුකූල විය යුතුය. 

 

කසරවො මොර්ග, 

දුරකථන සහ 

විදුලි රැහැනවල 

සිට තිබිය යුතු 

පරතරය 

77. සයෝජිත තැනුේපලට මායිේව සෙෝ භූගතව සෙෝ මතුපිටින් ජල මාර්ග, මළාපවෙන 

මාර්ග පේධති සෙ අපජල අපවෙන මාර්ග, විදුලි සංසේශ රැෙැන්, විදුලි රැෙැන් ගමන්  

ගන්සන් නේ, සයෝජිත සංවර්ධනය සඳො අදාළ ආයතනවල නිර්සේශ ලබාගත 

යුතුය.   අධිබලැති විදුලි රැෙැන් ගමන් ගන්සන් නේ, ිරසර මීටර්  4 ක් ො තිරසර මීටර් 

2 ක් දුර  තැබිය යුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

ආරක්ෂොකොරී 

කනොවන 

කගෝනැගිලි 

78. (i)  යේ සගාඩනැගිල්ලක් එහි පදිංචිකරුවන් ෙට සෙෝ අන් අයසේ ආරක්ෂාවට 

අන්තරායකර බවක් ඇති කර ගන්සන් නේ එම අනතුර පෙ කිරීම සඳො එම 

සගාඩනැගිල්ල අළුත්සවැඩියා කිරීම, කඩාසෙලීම සෙෝ සවනත්ස ආකාරයකින් 

කටයුතු කිරීම පිණිස සුදුසුකේලත්ස රාජය ආයතනයකින් නිර්සේශයක් 

ලබාගැනීසමන් පසු එහි අයිතිකරුට අධිකාරිය විින් විධානය කළ ෙැකිය. 

 

      (ii)  සගාඩනැගිල්ල ඉවත්ස කිරීම අයිතිකරු සනාකරන්සන් නේ, ඉවත්ස කිරීසේ 

බලය අධිකාරිය සතු වන අතර, ඒ සඳො වන ඉවත්ස කිරීසේ ගාසරතු අයිතිකරුසගන් 

අයකර ගතයුතු සේ. 

 

පොරිසරික පනත 

යටකත්  නියමිත 

වයොපෘති අනුමත 

කිරීම සඳහො වන 

විධිවිධොන 

79. (i)   පාරිසරික පනත යටසත්ස “නියමිත වයාපෘති” ආරේභ කිරීසේදී වයාපෘති අනුමත 

කර ගැනීම සඳො ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන අයදුේපත්ස 1993 අංක 56 දරණ 

පනතින් සංසශෝධිත 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනසත්ස iv  “ඇ” 

සකාටසසර විධිවිධානවලට අනුකූල විය යුතුය. 

 

ගිනි ආරක්ෂොව  80. (1)  සෑම සගාඩනැගිල්ලක්ම එහි පදිංචිකරුවන් සඳො වැඩි ආරක්ෂාවක් සැලසීසේ 

අදෙින් අදාළ විය ෙැකි සෙෝ අධිකාරිය විින් නිශරචිතව දක්වනු ලැබිය ෙැකි 

ගිනි ආරක්ෂක අවශයතා පිළිපැදිය යුතුය. 

 

         (2)  බිේ මෙල ො තවත්ස මෙල් තුනකට වැඩි උස සගාඩනැගිලි සෙ මෙල් 

වර්ගඵලසයන් වර්ග මීටර් 400 ඉක්මවන සපාදු සගාඩනැගිලි, කර්මාන්තශාලා 

සමන්ම ගබඩාද ගිනි නිීසේ සදපාර්තසේන්තුසේ සෙෝ අදාළ පළාත්ස අධිකාරිය 

අවශය සේ යැයි තීරණය කරන සගාඩනැගිලි ප්රධාන ගිනි නිීසේ නිලධාරියා විින් 

නිර්සේශ කරනු ලබන ආරක්ෂක අවශයතා ො අනුකූල විය යුතුය. 

 

රක්ිත 81. යේ ඉඩේ අනුසබදුමකදී, අදාළ ඉඩම තුල මාර්ගයකට, ගඟකට සෙෝ යේ ජල 

මූලාශ්රයකට මායිේව පිහිටා තිසබන්සන් නේ, ඉඩේ අනුමැතිසේ අදාළ ආයතන 

නියම කර ඇති රක්ිතයන් සෙ නියමයන් පිළිපැදිය යුතුය. 

 

ආගමික කටයුතු 82. යේ සරථානයක නව ආගමික සරථානයක් ඉදිකරන්සන් නේ, ග්රාම නිලධාරී මගින් 

ප්රසේශසේ ජනතාවසේ කැමැත්සත ලබාසගන ප්රාසේශීය සල්කේසේ සෙතිකයක් 

සහිතව ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය.   
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

කයෝජිත මොර්ග, 

ීථි කර්ඛො හො 

කගෝනැගිලි 

කර්ඛො, වොහන 

ගොල් කිරීම හො 

මොර්ගසරථ වොහන 

පොලනය කිරීම. 

83. (1) (අ) i.  මො සභා රැසරීමකදී සභාව විින් සේමත කරන ලද සයෝජනාවක් 

යටසත්ස පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් අනුමත කරන ලද ීි සර්ඛා ො 

සගාඩනැගිලි සර්ඛා පළාත්ස පාලන ආයතනසේ පරිපාලන සීමාවන් තුළ 

උපසයෝගී කරගත ෙැකි ීි සර්ඛා ො සගාඩනැගිලි සර්ඛා වශසයන් සලකනු 

ලැසේ.   

• මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සෙ අසනකුත්ස ආයතන මගින් ිදු කරන මාර්ග 

පුළුල් කිරීේ සීමාවන් සෙ සයෝජනාවන් ලබාසගන,  සමම අධිකාරිය මගින් 

සගාඩනැගිලි සීමාවන් පනවනු ලැසේ.  

 

                         අදාළ බල ප්රසේශය සඳො වන   සංවර්ධන සැලැසරසේ සඳෙන් ීි     

සර්ඛා ො සගාඩනැගිලි සර්ඛා බලාත්සමක වන්සන්ය.  අධිකාරිය විින් සැලසුේ 

ප්රසේශය තුල ෙඳුනාගත්ස වයාපෘතිවලට  ඇතුළත්ස මාර්ග සඳො සයෝජිත මාර්ග ො 

සගාඩනැගිලි සීමාව නියම කිරීසේ බලය අධිකාරිය සතුය. 

 

            (ආ) i. අනුමැතියලත්ස ීි සර්ඛා සෙෝ සගාඩනැගිලි සර්ඛා සනාමැති 

ප්රසේශවල මායිසේ ිට අඩි 5 ක අවම සගාඩනැගිලි සීමාවක්  පවත්සවාගත යුතුය.  

 

            (ඇ)  පළලින් මීටර් 1.0 සනාඉක්මවන බැල්කනි, හිරු ආවරණ සෙෝ අගු 

ෙැර කවර සෙෝ සගාඩනැගිල්ලක් සගාඩනැගිලි සර්ඛාසවන් ඔේබට සනාවිහිදිය 

යුතුය.  එසෙත්ස එම සර්ඛාව තුළ පාර පළල් කිරීමට අවශය අවසරථාවකදී වන්දි 

ලබාගැනීමකින් සතාරව කඩා ඉවත්ස කිරීමකට එකඟ වූ ගිවිසුමක් අත්සසන් 

කිරීමකින් පසු උින් මීටර් සදකක් සනාඉක්මවන වැටකට, මායිේ තාේපයකට සෙෝ 

වර්ග මීටර් 5 සනාඉක්මවන ආරක්ෂක කුටියකට ඉඩදිය ෙැකිය. 

          (ඈ)   පළාත්ස අධිකාරිය විින් අනුමත කළ සෙෝ ආඥාවලත්ස, යේ ීි 

සර්ඛාවක් සෙෝ සගාඩනැගිලි සර්ඛාවක් අධිකාරිසේ පූර්ව අනුමැතියකින් සතාරව 

සවනසර සනාකළ යුතුය. 

           (ඉ)   අයිතිකරු අවසරථානුගත පරිදි පළාත්ස පාලන ආයතනයට සෙෝ මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරියට සමම අධිකාරි සදකින් එකක් විින් සෙෝ වියදමක් සනාදරා 

ීි සර්ඛාව තුළ සෙෝ මාර්ග සගාඩනැගිලි සීමාව තුළ පිහිටි ඉඩම ඔේපුවකින් 

පරිතයාග කරන්සන් නේ, අනුමත ීි සර්ඛාවක් සහිතව සංවර්ධන තැනුේසපාල 

සඳො ඇති ප්රසේශ මාර්ගය සීමා නිර්ණය සකාට දැක්ීසේදී, ීි සර්ඛාසේ 

සේපූර්ණ පළල පාසර් සභෞතික පළල වශසයන් අවසරථානුකූලව සැලකිල්ලට 

ගැනීමට අධිකාරියට පුළුවන.   
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

       (2) (අ) සංවර්ධන කටයුතු කරසගන යාම සඳො සංවර්ධන අවසරයක් 

ලබාගැනීසේ පරමාර්ථසයන් අයදුේපත්රය සමඟ ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම 

සැලැසරමක්ම රථගාල් කිරීසේ අවශයතා පිළිබඳ 10 වන උපසල්ඛනසේ සඳෙන් 

අවශයතා ො අනුකූල විය යුතුය.  මීට අමතරව අධිකාරියට අවශය යැයි ෙැ සඟන 

අවසරථාවක රථවාෙන ගමනාගමන බලපෑේ තක්සසරරු වාර්තාවක් ඇමුණුම 4 හි 

සඳෙන් විසරතරවලට අනුකුලව ලබා සදන සලස ඉල්ලා ිටිය ෙැකිය. 

            (ආ) අනුමත සංවර්ධනය සඳො අවසර දී ඇති අනුමත රථගාල් කිරීසේ ො 

රථ ගමනාගමනය පාලන නියමයන්ට සවනසරව කටයුතු කරන බවට සැක කරන 

යේ සගාඩනැගිල්ලකට ඇතුළු ී පරීක්ෂා කිරීසේ බලය අධිකාරිය සතුය. 

           (ඇ) රථ ගාල් කිරීම සඳො අනුමත ඉඩකඩ එම කාර්යය ෙැර සවනත්ස 

කටයුත්සතකට සයාදා ඇතැයි තෙවුරු කරගනු ලබන අවසරථාවක එක් එක් රථ ගාල් 

කිරීසේ ඉඩකඩ සඳො මාසයකට රුපියල් විිදෙස                   (රු. 20,000) බැගින් 

වන සසරවා ගාසරතුවක් අනුමත කාර්යය සඳො නැවත සයාදන සතක් අධිකාරිය 

විින් දිගින් දිගටම අය කළ යුතුය. 

 

සැලසුම් 

සම්පොදනය 

කිරීකමහි නිරත 

කහෝ 

කගෝනැගිලි 

වැ් හො කවනත් 

සංවර්ධන 

කටයුතු 

අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහො 

කයොදවනු ලබන 

සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තොකේ 

රොජකොරි 

83. අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතකු විින්, 

       (අ) තමා විින් අත්සසන් සකාට නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කළයුතු 

සැලැසරමක් සේබන්ධව ලබාදීමට අවශය වන්නාවූ සතාරතුරු එහි අඩංගු යේ 

විසරතරයක් සෙෝ ආරංචියක් යට පත්ස කිරීම සනාසකාට ෙැකිතාත්ස දුරට නිවැරදිව ො 

පැෙැදිලිව ලබාදිය යුතුය. 

      (ආ) නීතිය යටසත්ස ඔහු විින් අත්සසන් කරනු ලබන සෙෝ ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන 

ිය සැලසුේ ො පිරිවිතර සමම නියමයන්හි සෙ සගාඩනැගිලි සඳො වන ගිනි 

පූර්වාරක්ෂක සංග්රෙය යටසත්ස සේපාදනය කරන ලද නියමයක විධිවිධානවලට සෙ 

ගිනි නිීසේ ප්රධානියා විින් සදනු ලබන යේ විධානයකට අනුකූලවන බවට 

සෙතික විය යුතුය. 

      (ඇ) ඔහු විින් පිළිසයල කරනු ලබන සැලැසරසේ සෙෝ සැලසුේවල නැතසොත්ස 

සමම නියමයන් යටසත්ස ඔහු විින් අනයාකාරයකින් වගකිව යුතු ියළු 

සගාඩනැගිලි වැඩ සෙෝ සවනත්ස සංවර්ධන කටයුතු, ඒවා එම සැලසුේ ො 

සැලසුේවලට සෙ කමිටුව විින් සදනු ලබන යේ ලිඛිත නිසයෝගයකට සෙෝ 

විධානයකට අනුකූලව කරසගන යන්සන් දැයි සෙතික කර ගැනීසේ පරමාර්ථසයන් 

අධීක්ෂණය කළයුතු අතර, සගාඩනැගිලි වැඩ සේපූර්ණ  කිරීසමන් පසුව ො වැඩ 

කරසගන යනු ලබන සගාඩනැගිල්සල් අනුකූලතා සෙතිකය නිකුත්ස කිරීමට 

සපරාතුව ඔහුසේ අධීක්ෂණ සෙතිකය ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

       (ඈ) අධිකාරිය විින් විධානය කරනු ලබන්සන් නේ, සමහි පෙත නිශරචිතව 

සඳෙන් සගාඩනැගිලි වැඩ අදාළ සේලාවන්හිදී සෙෝ අදියරවලදී සගාඩනැගිලි 

වැඩවල ප්රගතිය පිළිබඳ වාර්තාව සෙ අදාළ වනවිටදී ඊට සේබන්ධ සෙතිකද 

අධිකාරියට  ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 

i. 20 (i) නියමය ප්රකාර සගාඩනැගිලි වැඩ ආරේභ කිරීසේ, කරසගන යාසේ 

සෙෝ යළි ආරේභ කිරීසේ අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්ීම අධිකාරියට ඉදිරිපත්ස 

කරනු ලැබූ  දිසනන් ආරේභව අවසන්වන සෑම මාස තුනක් අවසානසේ 

කිරීම. 

 

ii. අත්සතිවාරම සෙ බිේ මට්ටමට පෙළ සගාඩනැගිල්සල් ෙැටුේ සකාටසර 

සේපූර්ණ කරනු ලැබූ පසු සෙ බිේ මට්ටමට ඉෙළ සගාඩනැගිල්සල් 

ෙැටුේ සකාටසර ො සේබන්ධ කවර සෙෝ වැඩක් ආරේභ කිරීමට සපර, 

සටෙන් සැලැසරමක් (Record Plan)  සමඟ ප්රගති වාර්තාවක් සෙ 

තැනුේසපාසලහි කරසගන යනු ලැබ ඇති ියළු ජේබාර වැඩ පිළිබඳ 

විසරතරද, 

iii. සගාඩනැගිල්සල් ියළු ෙැටුේ සකාටසර සේපූර්ණ කළපසු, ෙැටුේ 

සකාටසරවලට සේබන්ධ ියළු සගාඩනැගිලි වැඩ 13 වන සරගුලාිය 

යටසත්ස ඉදිරිපත්ස කළ විසරතරාත්සමක ෙැටුේ සැලසුේ සෙ ගණන් 

බැලීේවලට අනුකූලව ඔහුසේ / ඇයසේ අධීක්ෂණය යටසත්ස කරසගන 

යනු ලැබූ බවට සෙතිකයක් ඇතුළත්ස සේපූර්ණ කිරීසේ වාර්තාවක්, 

iv. සගාඩනැගිලි වැඩ ියල්ල සේපූර්ණ කළ පසු ; 

 v.      සගාඩනැගිලි වැඩ සේබන්ධසයන් ඔහුසේ / ඇයසේ සසරවය අවසන් 

කරනු ලැබූ විටදී, එසසර අවසන් කිරීසමන් දින  14 ක් ඇතුළත ඔහුසේ / 

ඇයසේ අධීක්ෂණය යටසත්ස කරසගන යනු ලැබූ ියළු සගාඩනැගිලි 

වැඩ පිළිබඳ සංක්ිේත වාර්තාවක් සෙ ඒ බවට සෙතිකයක්ද  සෙ 

vi. අධිකාරිය විින් සගාඩනැගිල්සල් පදිංචිීම සඳො 54 වන නියමය 

යටසත්ස අනුකූලතා සෙතිකයක් සෙෝ තාවකාලික පදිංචිය සඳො 56 වන 

වගන්තිය යටසත්ස බලපත්රයක් නිකුත්ස කිරීමට මත්සසතන් 

සගාඩනැගිල්සලහි සෙෝ එහි සකාටසක පදිංචිී නැතසොත්ස එය 

ප්රසයෝජනයට ගනු ලැබ ඇතිනේ, ඒ බව අධිකාරියට ලිඛිතව දැන්විය 

යුතුය. 
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සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්තො 

කවනසරීම 

84. (1) යේ සගාඩනැගිලි වැඩක සැලැසරමක් පිළිසයල කිරීම සඳො සෙෝ 

එය අධීක්ෂණය කිරීම සඳො සසරවසේ සයාදවනු ලබන නැතසොත්ස 

නිරත කරවනු ලබන අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතා සවනසරවන 

අවසරථාවකදී සෙ එම සවනසරීම නීතිසේ 8 එ වගන්තිය යටසත්ස 

සැලැසරම ඉදිරිපත්ස කිරීසමන් පසු ිදුවන්සන් නේ,  තම සසරවා අවසන් 

කරනු ලබන අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සනා විින් එසසර ඔහුසේ / 

ඇයසේ සසරවය අවසන් කරනු ලැබීම පිළිබඳව සසරවය අවසන් කිරීසමන් 

දින 14 ක් ඇතුළත අධිකාරියට ලිඛිතව දැනුේ දිය යුතු අතර, එම අවසන් 

කිරීම ක්රියාත්සමක වන දිනසේ ිට 83 වන නියමසේ (ඇ) සේදය යටසත්ස 

සගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳො සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතා 

වශසයන් සවනත්ස සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සසතකු විින්  ඔහුසේ / ඇයසේ 

පත්සීම ගැන අධිකාරියට දැනුේ සදනු ලැබ ඇත්සනේ මිස යේ 

සගාඩනැගිලි වැඩක් ආරේභ කිරීම, කරසගන යාම සෙෝ යළි ආරේභ 

කිරීම සනාකළ යුතුය. 

 

          (2) අදාළ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතා විින් 1 වන සේදය 

යටසත්සසදනු ලබන සසරවය අවසන් කිරීසේ නිසේදනය, 83 වන 

නියමසේ (ඈ) සේදසේ (V)  වන උප සේදයට අනුකූලව තම සංක්ිේත 

වාර්තාව ො සෙතිකය සමඟ ඉදිරිපත්ස කළයුතුය. 

 

සුදුසුකම්ලත් 

තැනැත්නො විසින 

සිදු කරන 

වරදවල් 

85.   (1)  නීතිය යටසත්ස යේ සැලැසරමක් සෙෝ පිරිවිතර ඉදිරිපත්ස කරනු 

ලැබ ඇති සෙෝ නියමයන් යටසත්ස සගාඩනැගිලි වැඩ අධීක්ෂණය කිරීම 

අවශය වන්නා වූ සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතකු විින් යේ සාධාරණ 

සෙරතුවක් සනාමැතිව, 

                (අ)   එම සැලැසරම සෙෝ පිරිවිතර පිළිබඳව නීතිය යටසත්ස සෙෝ 

සමම නියමයන් යටසත්ස සැපයිය යුතු අදාළ විසරතර සෙෝ ප්රවෘත්සති 

දුරර්පණය කරන්සන් නේ, සෙෝ එම විසරතර සෙෝ සතාරතුරු යටපත්ස 

කරන්සන් නේද, 

                (ආ)  17 වන නියමසේ (ඈ) සේදසේ සඳෙන් පරිදි 

අධිකාරියට සාවදය ප්රගති වාර්තා සෙෝ සෙතිකපත්ර ඉදිරිපත්ස කරන්සන් 

නේද, 

                (ඇ) 83 සෙෝ 84 වන නියමසේ අඩංගු විධිවිධාන උල්ලංඝනය 

කරනු ලබන්සන් නේ සෙෝ ඒ කිිවක් සමඟ අනුකූල සනාවන්සන් නේද, 
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                         ඔහු සෙෝ ඇය සමම නියමයන් යටසත්ස යේ වරදකට 

වරදකරු විය         යුතුය. 

        (2) සමම නියමය යටසත්ස යේ වරදකට වරදකරු වන යේ 

තැනැත්සසතකුට අධිකාරියට යේ සංවර්ධන කටයුත්සතක් සඳො සැලසුේ 

ඉදිරිපත්ස කිරීම තෙනේ කරනු ලැබිය ෙැක. 

 

කමම සැලසුම් 

කලොපකේ 

දැනටමත් 

පවතින අධිකේගී 

මොර්ග හො 

කයෝජිත අධිකේගී 

මොර්ග සඳහො 

කරගුලොසි  

 

 86.  සමම අධිකාරිය මගින් නිකුත්ස කරන ලද  සකාළඹ - කටුනායන 

අධිසේගී මාර්ගය සඳො 2013.05.30 අංක 05/02/01/18 යටසත්ස නිකුත්ස 

කරන ලද සංවර්ධන සරගුලාි චක්රසල්ඛ අංක  26 ට අනුව තවදුරටත්ස 

කටයුතු කළ යුතුය.  

සැහැල්ු දුම්රිය 

මොර්ග සඳහො 

කරගුලොසි 

87.  සැෙැල්ලු දුේරිය මාර්ගයක් වශසයන්  ෙඳුනාගත්ස  ප්රසේශ මාර්ගයක් 

සෙෝ අත්සපත්ස කර ගත්ස ප්රසේශ මාර්ගයකට මායිේව යේ සංවර්ධනයක් 

ිදුවන්සන් නේ, එම  ප්රසේශ මාර්ගය මධයසේ ිට අඩි 50 ක 

සගාඩනැගිලි සීමාවක් නඩත්සතු කළ යුතුය.   සමම මාර්ගය සදපස ි දුවන 

සංවර්ධන කටයුතුවල සරවභාවය අනුව අදාළ ආයතනවල නිර්සේශය 

ලබාගැනීම සේබන්ධසයන් සැලසුේ කමිටුව විින් නියම කරනු ඇත.   

 

සූර්යකකෝෂ 

භොවිත 

කගෝනැගිලි  

88. සගාඩනැගිල්ල සඳො අවශය බලශක්තිය සූර්යසකෝෂ උපසයෝගී කරසගන සපයා 

ගන්සන් නේ, එවැනි සංවර්ධන කටයුතුවලදී 5% ක අමතර සගබිේ අනුපාතයක් 

සෙෝ බිේ කට්ටි ආවරණ අනුපාතයක් යන සදසකන් එකක් ලබාදීම සේබන්ධව 

තීරණය කිරීසේ බලය අධිකාරිය සතුය.  

     

         පැතලි වෙල මත සූර්යසකෝෂ  සවි කිරීසේදී එහි උපරිම උස මීටර් 

1 ක් සේ.  

  

         පුනර්ජනනීය බලශක්ති, ෆයිබර් ප්රකාශන මාර්ග, සපාදු 

මෙජනතාව ඒකරාශී වන සරථාන, උදයාන ො මංතීරු, සැටලයිට් ඩිසරක්, 

විසනෝදාසරවාද ො ත්රාසජනක උදයාන (Them parks, water parks and 
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adventure parks), ගෘෙසරථාගාර (Stadiums) සඳො සැලසුේ කමිටුව 

මගින් ලබාසදනු ලබන  නියමතා අනුව කටයුතු කළ යුතුය.  

 

 
 

 

 

2.7. අර්ථ නිරූපණය  
 

VII  වන කකොටස 
අර්ථ නිරූපනය 

 
සමම නියමයන්හිදී පද සේබන්ධය අනුව අන් අර්ථයක් අවශය සනාවන්සන් නේ ; 

“කුලී නිවස”  යන්සනන් 1973 අංක 11 දරණ කුලී නිවාස අයිතිය පිළිබඳ නීතිසේ අර්ථ දක්වා ඇති 

ඒකකයක් අදෙසර සේ. 

 

“පිළිගත් වයවහොර සංග්රහය”  යන්සනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පිළිගත ෙැකි සංග්රෙ ප්රමිති සෙෝ 

උපසදසර සංග්රෙයන් අදෙසර සේ. 

 

“ප්රකේශ මොර්ගය”   යන්සනන් මෙජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද සගාඩනැගිල්ලකට සෙෝ 

සවනත්ස පරිශ්රයකට ප්රසේශීසේ මාර්ගයක් වශසයන් ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන යේ ීදියක් අදෙසර 

සේ. 

 

“වො සමනය”   යන්සනන් වායුසමනයට භාජනය වූ ඉඩකසඩහි අවශයතාව ඉටුවන  පරිදි එහි 

උෂරණත්සවය, ආර්ද්රතාවය, පිරිිදු බව, වයාේතිය ො චලනය එකවිටම පාලනය කළ ෙැකි පරිදි 

වාතය ප්රතිකාර්යනය කිරීසේ ක්රියාවලිය අදෙසරසේ. 

 

“වොතය කවනසරීම”   යන්සනන් යේ ඉඩකඩකට එහි ඝනඵලය අනුව ඊට සරවභාවික සෙෝ යාන්ික 

මාර්ගවලින් ඇතුළුවන ො ඉන් පිටවන වාතසේ අනුපාතය අදෙසරසේ. 

 

“වො ළිඳ”  යන්සනන් සරවභාවික ආසලෝකය ො සංවාතනය ලබාගැනීම සඳො සගාඩනැගිල්ල තුළ සෙෝ 

ඉන් පිටත ඇති අෙසට නිරාවරණය වූ යේ ඉඩකඩක් අදෙසරසේ.    සගාඩනැගිල්සලන් පිටත යනු, 

එම බිේ කට්ටිය තුළ පිහිටි එවැනි සගාඩනැගිලිවල එක් මුහුණතකින් සෙෝ කිහිපයකින් නැතසොත්ස 

එම බිේ කට්ටිසේ එක් මායිමකින් සෙෝ වැඩි ගණනකින් වටවූ ඉඩකඩකි. 
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 “සංකශෝධන සැලැසරම”  යන්සනන්  සගාඩනැගිල්ලක අනුමත සැලැසරසේ සෙෝ පදිංචිය සඳො 

අනුකූලතා සෙතිකයක් නිකුත්ස සනාකළ යේ ඉඩේ උප සබදීමක්, යේ සලසකින් සවනසරීමක් 

සපන්වන සැලැසරමක් සෙෝ ඊට කරන ලද සංසශෝධනයක් සෙෝ එකතු කිරීමක් යන්න අදෙසරසේ. 

 

“අනුමත කළ”  යන්සනන්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් සෙෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

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

අදෙසරසේ. 

 

“කොලීන අවසර පත්රය මත අනුමත කළ”  යන්සනන් එවැනි අනුමැතියක් දීසේදී නිකුත්ස කරන ලද අවසර 

පත්රසේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් සෙෝ පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් නිශරචිතව සඳෙන් 

කරනු ලැබිය ෙැකි සීමාසහිත කාලය සඳො අනුමත කිරීමක් අදෙසරසේ. 

 

“අනුමත කළ සැලැසරම”  යන්සනන් නීතියට සෙෝ නියමයන්ට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් 

සෙෝ පළාත්ස පාලන ආයතනය විින් අනුමත කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ යේ සගාඩනැගිලි 

කාර්යයක සෙෝ යේ ඉඩේ උප සබදීමක සැලසුමක් අදෙසරසේ. 

 

“අධිකොරිය”  යන්සනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අදෙසර වන අතර, ඊට සමම නියමයන් මගින් 

පවරනු ලැබූ බලතල, කාර්යයන් සෙ රාජකාරි සාමානයසයන් සෙෝ විසශරෂසයන් ක්රියාත්සමක කිරීම 

සඳො කළමණාකරණ මණ්ඩලසේ අනුමැතිය සහිතව සභාපති විින් බලය සදනු ලැබූ යේ 

අධිකාරියක් සෙෝ නිලධාරිසයකුද ඇතුළත්සසේ. 

 

“බැල්කනිය”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්ලක බාහිර බිත්සතිසේ පිටත බිත්සතිසයන් ඔේබට යන සලස 

සගාඩනැගිල්සල් පිටතට පිහිටි කුළුණ සෙෝ කැන්ටි ලිවර් මගින් දරා ිටින යේ සේදිකාවක්, සබාකු 

ජසන්ලයක් සෙෝ සවනත්ස සමාන ඉදිකිරීමක් අදෙසරසේ. 

         උපරිම මීටර් 1.2 ක් දක්වා පිටත බිත්සතිසයන් ඔේබට ඉදිකළ ෙැකි අතර, එයට වඩා වැඩිවන්සන් 

නේ,  මුළු සගබිේ ප්රමාණය සඳො සේපූර්ණ බැල්කනි ප්රසේශයම ගණනය කළයුතු සේ. 

 

“ මුළු කගබිම් ප්රමොණය” යන්සනන් සේ සඳො භූමිය මත ො භූමිය යට ිදුකරනු ලබන ියළුම 

ඉදිකිරීේවලට අදාළ සගබිේ  ප්රමාණයන් ඇතුළත්ස සේ.  වාෙන නැවතුේ සඳො සවන් කරන ලද 

මෙල්වල වර්ග ප්රමාණයන් ො යාන්ික වාෙන නැවතුේ සරථාන සඳො සපයනු ලබන රාක්කවල 

(Stacks) වර්ග ප්රමාණයන්ද සමයට ඇතුළත්ස සේ. 

 

“බිම් මහල”  යන්සනන් සගපළට යාව පිහිටි ප්රසේශ මාර්ගය මට්ටමට ඉතාම ආසන්න උසකින් යුත්ස 

මෙල යන්සනන් අදෙසරසේ.  මාර්ග සදකක් සෙෝ වැඩි ප්රමාණයක්      යාබද ව පිහිටි විට 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

සගාඩනැගිල්ලට ප්රසේශය ලබන ප්රධාන සදාරටුව පිහිටි මෙලට ආසන්නතම උසකින් පිහිටි මෙල 

යන්සනන් අදෙසරසේ.  

 

“පතුල් මහල”  යන්සනන් සේපූර්ණසයන් සෙෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් බිේ මෙසල් ි ට සෙ ඉඩසේ මායිේවල 

ිට මීටර් 1.5 ක දුරින් ඉදිකරන ලද සෙෝ සැලසුේ කරන ලද  මෙලකි. 

 

          බිේ මට්ටසේ ිට 1/3 සකාටසක් සපාළසවන් මතුපිට තිසබන අවසරථාවක එම පතුල් මෙල 

භාවිතයන් සඳො සයාදාගත ෙැකි අතර, එහි අවම උස පෙත සඳෙන් පරිදි සේ. 

i. වාණිජ, කාර්යාල      -    අවම උස මීටර් 3 

ii. පතුල් මෙල සේපූර්ණසයන් බිේ මට්ටසමන් පෙළ ඇති විට එහි භාවිතයන් වන්සන් ගබඩා 

පෙසුකේ, වාෙන නැවතුේ ො අසනකුත්ස උපසයෝගිතා සසරවාවන් සඳො අවම උස මීටර්       2.6 

ක් සේ.  

 පතුල් මෙල ඉෙත භාවිතයන්ට ෙැර සවනත්ස භාවිතයන් සඳො සයාදා ගන්සන් නේ,            ඒ 

සඳො අධිකාරිය නියම කරනු ලබන සකාන්සේි ො නියමයන්ට අනුකූලව නිර්සේශයන් 

ලබාගත යුතුය.  

 

“අතරමැදි මහල”  යන්සනන් ආසන්නම පෙත මෙල් වර්ගඵලසයන් 50% ක් දක්වා ඉඩ දිය ෙැකි අතර, 

ඉෙළට ො පෙළට අවම වශසයන් මීටර්. 2.5 ක අවකාශයක් පවත්සවා ගතයුතු අතර, එයට වන 

ප්රසේශකත්සවය ආසන්නම පෙල මෙසලන්ම පමණක් විය යුතුය. එම මෙසලන් ඉෙළ මෙලකට 

එක එල්සල් ප්රසේශකත්සවය ලබාගත සනාෙැක. 

 

“පැතලි වහල”   යන්සනන් පඩිසපල මගින් ප්රසේශය ලබාසගන යේ කටයුත්සතකට සයාදා ගන්සන් නේ 

මුළු සගබිේ  ප්රමාණය සඳො ගණනය කරනු ලැසේ. (සසරවා පෙසුකේ ෙැර) 

 

“වොහන නැවතුම් මහල”   යන්සනන්  එම මෙසල් මුළු සගබිේ ප්රමාණසයන් අවම වශසයන් 70%ක් වත්ස 

වාෙන නැවතුේ සඳො සවන් කළයුතු අතර, එක් වැිකිළි පෙසුකමක්, ට්රාන්සරසපෝමර් කාමරය, 

ආරක්ෂක කුටියක්, රියදුරු විසේක සරථානයක් සඳො අවසර ලබාදිය ෙැකිය. 

 

“මොයිම් බිත්තිය”  යන්සනන් යේ ඉඩේ කට්ටියක්   තවත්ස යාබද ඉඩේ කට්ටියකින් සවන් කිරීසේ 

පරමාර්ථසයන් එහි මායිේ සර්ඛාව මත සෙෝ එහි දිගට සගාඩනගන ලද යේ බිත්සතියක්, වට කිරීමක් 

සෙෝ ආවරණයක් අදෙසරසේ. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

“අඳ බිත්තිය”  යන්සනන්  පරාවර්තනීය ද්රවයවලින් සෙෝ විවරවලින් සතාර, ඉදිකරන ලද ඝන බිත්සතියක් 

අදෙසරසේ. 

 

“කගෝනැගිල්ල”  යන්නට නිවසක් ආශ්රිත මඩුවක්, ඉසරතාලයක්, වැිකිළියක්, මඩුවක්, ගුදමක්  සෙෝ 

සපදසර්රු ගසඩාල්, මැටි, දැව, කළු ගල් සෙෝ සවනත්ස සරි ර ද්රවයවලින් තනන ලද යේ ඉදිකිරීමක් 

ඇතුළත්සසේ. 

 

“කගෝනැගිලි වහුනනරොව”  යන්සනන් පිටතින් එන තාප ශක්තිය සංවෙනය කළ ෙැකි  වා සැකසුේ 

ඉඩකඩ ආවෘත සකසරන සගාඩනැගිල්ලක මූලිකාංග අදෙසරසේ. 

 

“කගෝනැගිලි කර්ඛොව”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්ලක් පුළුල් කිරීම සඳො අවසර සදනු ලබන ඉම 

අදෙසරසේ. 

 

“වයොපොරික පරිශ්රය”  යන්සනන් ලාභ ඉපයීසේ අභිප්රාසයන් වයාපාරයක් කරසගන යාම සඳො සැලසුේ 

කරන ලද,  අනුවර්තනය කරන ලද සෙෝ පාවිච්චි කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි  සකාටසක් 

අදෙසරසේ. 

 

“සභොපති”  යන්සනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සභාපති අදෙසරසේ. 

 

“වරලත් ගෘහ නිර්මොණ ශිල්ී”  යන්සනන් වරලත්ස ගෘෙ නිර්මාණ ශිල්පී වර්ගය යටසත්ස 1996 අංක 14 

දරණ     ශ්රී ලංකා ගෘෙ නිර්මාණ ශිල්පී ආයතන සංසශෝධිත පනත යටසත්ස සරථාපිත ගෘෙ නිර්මාණ 

ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීසේ මණ්ඩලසේ ලියාපදිංචි වූ තැනැත්සසතකු විය යුතුය. 

 

“කගෝනැගිලි සඳහො ගිනි ූර්වොරක්ෂක සංග්රහය”  යන්සනන් අංක අයි සී ටී ඒ ඩී/ඩී ඊ ී/14 දරණ 

ප්රකාශනය මගින් ප්රිේධ කරන ලද සගාඩනැගිලි ගිනි නිීම පිළිබඳ පූර්වාරක්ෂක සංග්රෙය සෙෝ 

සකාළඹ  ගිනි නිීේ පිළිබඳ සදපාර්තසේන්තුව විින් ප්රිේධ කරන ලද ගිනි නිීේ පිළිබඳ සවනත්ස 

නියමයන්ද අදෙසරසේ. 

 

“කුළුණට සොකප්පක්ෂ හැටුම් වොකන  කහෝ වැරගැනූ කකොනීටය”  යන්සනන් දික් අතින් ිදුවන 

සේපීඩනයටත්ස, එවැනි සේපීඩනයකින් ඇති සකසරන නැීසේ ක්රියාවටත්ස ප්රතිසරෝධාත්සමකව යේ 

භාරයක් දරා ිටින ො සේසේෂණය සකසරන යේ ඉදිකිරීමක සකාටසක් අදෙසරසේ. 

 

“ූර්ණ බලධොරියො”  යන්සනහි සැලසුේකරණය අධිකාරිසයහි සපයා ඇති සත්සරුම ඇත්සසත්සය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

“කකොනීට්ට”  යන්සනහි ශ්රී ලංකා ඉංජිසන්රුවන්සේ ආයතනය විින් පිළිගන්නා ලද වයාවොර 

සංග්රෙසයහි සපයා ඇති අර්ථයම තිබිය යුතුය. 

 

“ඉදිකිරීම”  යන්සනන් සගාඩනැගීම, තනවා නියම තැන්හි පිහිටුීම සමන්ම යළි ඉදිකිරීම, යළි 

සගාඩනැගීම, යළි නියම තැන්හි  යළි පිහිටුීමද ඇතුළත්ස සේ. 

 

“හරසර බිත්තිය”  යන්සනන් පාර්ශව බිත්සතියක්, බාහිර බිත්සතියක් නිශරචිත දිගු ප්රමාණයන්ට සබ දන 

අභයන්තර බිත්සතියක් අදෙසරසේ. 

 

“නිතය භොරය කහෝ නිතය පැටවුම”  යන්සනන් ියළු බිත්සතිවල, මෙල්වල, වෙලවල, සවනසර කිරීේවල 

සෙ අසනක් සමාන සරිර සගාඩනැගිලිවල බර අදෙසරසේ. 

 

“ආබද්ධ කගෝනැගිල්ල”  යන්සනන් පදිංචිීසේ පරමාර්ථය සඳො ප්රසයෝජනයට ගන්නා ලද සෙෝ 

ප්රසයෝජනයට ගැනීමට අදෙසර කළ අනුහුරු කළ සෙෝ සැලසුේ කළ සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි 

සකාටසක් අදෙසර වන අතර,  එය සරව-සංයුක්ත ඒකකයකි. 

 

“සංවර්ධකයො”  යන්සනන් සංවර්ධන කාර්යය කරසගන යන තැනැත්සතා අදෙසරසේ. 

 

“සංවර්ධන කොර්යය”  යන්නට නීතිසයහි සපයා ඇති අර්ථයම ඇත්සසත්සය. 

 

“වොසසරථොන නිවස”  නැතසොත්ස “වොසසරථොන ඒකකය”  යන්සනන් නිදෙසරව විසීසේ, ඉවුේ පිහුේ කිරීසේ 

සෙ සනීපාරක්ෂක පෙසුකේ සහිත සරව-සංයුක්ත ඒකකයකින් යුත්ස කාමරයක් සෙෝ කාමර 

කිහිපයක් අයත්ස සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි සකාටසක් අදෙසරසේ. 

 

“ුණොලය”  යන්සනන් වාතය සගනයාම සඳො ඇති මාර්ගයක් අදෙසරසේ. 

 

“ුණොල මග”  යන්සනන් ඇසලන ො පරිවරණ ද්රවය ආසල්පය ො පටලය ඇතුළත්සව පුණාල අවාන් 

ආවරණය සෙෝ පුණාල පූරිතයක ඇතුල්පස සපෝරුව අදෙසරසේ. 

 

“පවත්නො බිම් කට්ටිය”  යන්සනන් සමම නියමය ක්රියාත්සමක ීමට සපරාතුව පැවති වරිපනේ අංකයක් 

සෙෝ මිනුේ සැලැසරමක් සහිත සෙෝ ප්රාසේශීය අධිකාරියක් විින් බිේ කට්ටියක් වශසයන් 

ෙඳුනාගනු ලැබූ බිේ කට්ටියක් අදෙසරසේ. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

“බොහිර බිත්තිය”  යන්සනන් තවත්ස සගාඩනැගිල්ලක බිත්සතියකට යාව තිබිය ෙැකි වුවත්ස සවන් කිරීසේ 

බිත්සතියක් සනාවන සගාඩනැගිල්ලක පිටත බිත්සතියක් සෙෝ ිරසර ආවෘතයක් අදෙසර සේ. 

 

“ෆැක්ටරිය”  යනකනන ; 

          (අ)  යේ සදයක්, සවළඳ ද්රවයයක් සෙෝ නිෂරපාදනයක් සෙෝ එහි සකාටසක් සෑදීමට සෙෝ 

 

          (ආ) යේ සදයක්, සවළද ද්රවයයක් සෙෝ නිෂරපාදනයක් සෙෝ එහි සකාටසක් සවනසර කිරීමට, 

අළුත්සවැඩියා කිරීමට, සැරසීමට, නිම කිරීමට, පිරිිදු කිරීමට, සසරදීමට සෙෝ සවන් කිරීමට සෙෝ බිඳ 

සෙලීමට සෙෝ 

 

          (ඇ)  යේ සදයක්, සවළද ද්රවයයක්, නිෂරපාදනයක් සෙෝ එහි සකාටසක්, විකිණීම සඳො  අනුහුරු 

කිරීමට සෙෝ එකලසර කිරීමට සැලසුේ කළ, සයාදාගත්ස සෙෝ ප්රසයෝජනයට ගත්ස සගාඩනැගිල්ලක් 

සෙෝ එහි සකාටසක් අදෙසරසේ. 

 

“මහල් නිවස”  යන්සනන් මුළුමනින්ම සෙෝ ප්රධාන වශසයන් තනි පවුලක මනුෂය වාසය සඳො 

ප්රසයෝජනයට ගත්ස, ඉදිකරන ලද සෙෝ අනුහුරු කළ මුළුතැන්සගයක්, වැිකිළියක්, නාන 

කාමරයක්  සෙෝ දිය වැිකිළියක් අඩංගු සවන් කරන ලද වාසසරථානයක් අදෙසරසේ.  සවන් කළ 

එම වාසසරථානය තුළ එවැනි වාසසරථාන සදකක් සෙෝ වැඩි ගණනක් ිරසරව සේබන්ධ කරන ලද 

සගාඩනැගිල්ලක අඩංගු විය යුතුය. 

 

“සුනමය සම්බනධකය”  යන්සනන් අසරත ඒකක, නිසරසාකාර ඒකක සෙ සමැි සේබන්ධ සකසරන 

සංවෘත පුණාලසේ සකළවර සේබන්ධනය අදෙසරසේ. 

 

“ජල ගැලීම් මට්ටටම”  යන්සනන් සමම නියමයන්සේ පරමාර්ථය තකා වාරිමාර්ග සදපාර්තසේන්තුව සෙෝ       

ශ්රී ලංකා ඉඩේ සගාඩකිරීසේ ො සංවර්ධනය කිරීසේ සංසරථාව විින් යේ ප්රසේශයක් සවනුසවන් 

නිශරචිත වශසයන් නියම කරන ලද ජල ගැලීේ මට්ටම අදෙසරසේ. 

 

“මහල”  යන්සනන් සසාල්දරයක මතුපිට බවට පත්සවන තිරසර සේදිකාව සෙ යේ තැලිසරස පුවරුවක්,  ලී, 

ගල්, සකාන්ක්රීට්, වාසන් සෙෝ එම සේදිකාව ො සේබන්ධවන සෙෝ එහි සකාටසක් වන සවනත්ස 

ද්රවයයද ඇතුළත්සසේ. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

“මහල් වර්ගඵලය”  යන්සනන් බාහිර බිත්සතිවල බාහිර මුහුණත්සවල ිට සෙෝ සගාඩනැගිලි සදකක් සවන් 

සකසරන සපාදු බිත්සතියකදී නේ, එම බිත්සතිසේ මධය සර්ඛාසේ ිට මනින ලද යේ 

සගාඩනැගිල්ලක මෙලක තිරසර වර්ගඵලය අදෙසර වන අතර, ඊට  පළලින් මීටර් 1.0 ඉක්මවන 

ියළු වෙල සනරුේද, බැල්කනිද, වෙලක් අයත්සවන සෙ වැිය ෙැකි ි යළු ප්රසේශයද ඇතුළත්සසේ. 

 

“දළ මහල් බිම”  යන්නට යේ සගාඩනැගිල්ලක සෑම මෙලකම මුළු මෙල් බිේ ප්රමාණය අදෙසරසේ. 

 

“අඩිතොලම”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්ලක බර සගාඩනැගිල්සල් අත්සතිවාරමට සෙෝ ජේබාරවලට පවරනු 

ලබන ඉදිකිරීම අදෙසරසේ. 

 

“මහල් වර්ගඵල අනුපොතය”  යන්සනන් බිේ කට්ටිසේ වර්ගඵලසයන් සබදනු ලැබූ බිේ කට්ටිසේ පිහිටි 

ියළු සගාඩනැගිලිවල දළ මෙල් වර්ගඵලය අදෙසරසේ. 

 

“පියමග”  යන්නට යේ ීදියකට පැත්සතක ඇති පියමගක් සෙෝ ආලින්ද මගක් ඇතුළත්සය. 

 

“අත්තිවොරම”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්ලක බර සපාසළාවට සේසේෂණය සකසරන ො සගාඩනැගිල්ල 

ො සෘජුව සරපර්ශ වන සගාඩනැගිල්සල් අඩිතාලේවලට ක්ෂණිකවම පෙළින් පිහිටි ඉදිකිරීසේ 

සකාටසක් අදෙසරසේ. 

 

“පිරිසිදු වොතය”  යන්සනන් සසෞමය එළිමෙන් වාතය අදෙසර වන අතර, එය යාන්ික පිරියත ආදිසයන් 

නිකුත්ස සකසරන දුර්ගන්ධසයන්, දුමින්, පිසයදුමින්, දුමාරසයන් අපිරිිදු සනාවිය යුතුය. 

 

“ගරොජය”  යන්සනන් සමෝටර් වාෙනවලට ආවරණය සලසන සෙෝ ඒවා නතර කර තැබීම සඳො 

ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි සකාටසක් අදෙසරසේ. 

 

“ගුදම”  යන්සනන් කරසගන යනු ලබන සවළඳාමකට සෙෝ වයාපාරයකට සේබන්ධ එසෙත්ස විකිණීම 

සඳො සනාවන භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සඳො සැලසුේ කළ, අනුහුරු කළ සෙෝ ප්රසයෝජනයට ගනු 

ලබන සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි සකාටසක් අදෙසරසේ. 

 

“භූ කසොල්දරය”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්සල් ඉදිරිපසසහිදී පිටතින් සරවභාවික භූමිය මතින් සෙෝ ඉන් 

ඉෙළින් සසාල්දරයකට ප්රසේශයක් ඇති සගාඩනැගිල්ලක සසාල්දරයක් අදෙසරසේ. 

 

“උස”  යනකනන ; 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

          (අ)   කාමරයක් සේබන්ධසයන් වූ විට නිමි මෙල් මට්ටම සෙ සීලිසේ යටි පැත්සත අතර මනින ලද 

ිරසර දුර අදෙසරසේ. 

  

          (ආ)  යේ සසාල්දරයක් සේබන්ධසයන් වූ විට, ඉෙළ මතුපිට ො සමගම ඇති මෙසල් මනින ලද 

ිරසර දුර අදෙසරසේ. 

 

          (ඇ)  බිත්සතියක් සේබන්ධසයන් වූ විට, ඉෙළ පාමුල ිට එහි ඉෙළම සකාටස දක්වාත්ස, කුරුංචිය 

සේබන්ධසයන් වූ විට, කුරුංචි උසසර අඩක් දක්වාත්ස මනින ලද ිරසර දුර අදෙසරසේ. 

 

          (ඈ) සගාඩනැගිල්ලක් සේබන්ධසයන් වූ විට, භූමිසේ සමාන සරථානයක ිට එහි ඉෙළම සකාටස 

දක්වා මනින ලද ිරසර උස අදෙසරසේ.  

 

“වොසය කළ හැකි කොමරය”  යනු වර්ග මීටර් 8.0 ප්රමාණයකට සනාඅඩු කාමරයකි.  එසෙත්ස ඊට නාන 

කාමරයක්, දිය වැිකිළියක්, විවෘත ආලින්දයක්, උසරතලයක් සෙෝ ගරාජයක් ඇතුළත්ස සනාසේ. 

 

“කරෝහල”  යනු සරෝගීන්ට, දුබලයන්ට, වයසරගතවූවන්ට, සුවවන සෙෝ ගර්භනී මාතාවන්ට උවටැන් සෙෝ 

ප්රතිකාර කිරීම සඳො සැලසුේ කළ අනුහුරු කළ සෙෝ  ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් 

සෙෝ සකාටසක් අදෙසරසේ. 

 

“කහෝටලය”  යන්සනන් මෙජනයා සඳො ආොරපාන සැපයීසේ වැඩපිළිසවලක් ඇතද, නැතද, ලාභ 

ලැබීම අරමුණු සකාට සගන පුේගලයන්ට ඉඩකඩ සැපයීම සඳො විසශරෂසයන් සැලසුේසකාට 

සගාඩනගන ලද නැතසොත්ස අනුහුරු කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක් අදෙසරසේ. 

 

“නිවොස ඉ්ක්”  යන්නට මානව වාසසරථානයක් සඳො ො වයාපාරික පරිශ්රයක් වශසයන් මුළුමනින්ම 

සෙෝ ප්රධාන වශසයන් සගාඩනගන ලද සෙෝ අනුහුරු කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ සගයක් 

ඇතුළත්සසේ. 

 

“නිවොස සංකීර්ණය”  යන්සනන් සංවර්ධන සරථානයක සරිර සපාදු භුක්තිය ඇති නිවාස ඒකක සමූෙයක් 

අදෙසරසේ.  ඊට තට්ටු නිවාස සේළිද ඇතුළත්සය. 

 

“කර්මොනත කගෝනැගිල්ල ”  යන්නට ෆැක්ටරි, කේෙල් සෙ ගුදේද ඇතුළත්ස සවයි. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

“නීතිය”  යන්සනන් 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීතිය සෙ එහි සංසශෝධිත 

අදෙසරසේ. 

 

“බලයලත් මිනිනකදෝරු හො මට්ටටම්කරු”  යන්සනන් ශ්රී ලංකාසේ මැනුේපති විින් වෘත්සතිසේ නියැලීම 

සඳො බලය සදනු ලැබූ තැනැත්සසතකු අදෙසරසේ. 

 

“භොරය දරණ බිත්තිය”  යන්සනන් එහිම බරට අමතරව යේ භාරයකට රුකුල් සදන බිත්සතියක් අදෙසරසේ. 

 

“පළොත් අධිකොරිය”  යන්සනහි නීතිසේ සඳෙන් අර්ථයම ඇත්සසත්සය. 

 

“බිම් කට්ටිය”  යන්න ඉඩමක් සේබන්ධසයන් වූ විට, යේ ඉඩම එක් තනි තැනැත්සසතකුට සෙෝ සම 

අයිතිකරුවන් පිරිසකට සෙෝ අයිතිවන අවසරථාවකදී මායිේ සලකුණු මගින් සීමා කළ සෙෝ මායිේ 

බිත්සති මගින් සෙෝ වැටවල් මගින් වටකළ එසමන්ම පළාත්ස අධිකාරි විින් අනුමත කරනු ලැබූ 

ඉඩමක් අදෙසරසේ. 

 

“පවත්වොකගන යන ලදි”  යන්සනන් කාර්යක්ෂමව ො නිි ක්රියාකාරී තත්සත්සවයකින් සමන්ම මනා 

අළුත්සවැඩියාවකින්  පවත්සවාසගන යාම අදෙසරසේ. 

 

“උළුවම”  යන්සනන් ගසඩාල්, ගල් කුෙර සෙෝ ඝන සකාන්ක්රීට් ගල්, කළු ගල් සෙෝ සවනත්ස සමාන 

සගාඩනැගිලි ද්රවය සෙෝ ඒවා එකට එක් සකාට අනුබේධ කිරීමක් සෙෝ බදාමයකට පත්ස කිරීමක් 

අදෙසරසේ. 

 

“යොනික සංවොතනය”  යන්සනන් යාන්ික මාර්ගවලින් සෙෝ උපක්රම මගින් සගාඩනැගිල්ලකට සෙෝ 

එහි සකාටසකට වාතය සැපයීසේ සෙෝ ඉන් ඉවත්ස කිරීසේ ක්රියාවලිය අදෙසරසේ. 

 

“සරවභොවික සංවොතනය”  යන්සනන්  පිටත සුළං නිසා සෙ උෂරණත්සවය සෙෝ සගාඩනැගිල්සල් ඇතුළත 

ො පිටත අතර වාෂරප පීඩන සවනසරකේ (නැතසොත්ස සදකම) නිසා ඇතිවන සංවෙන බලපෑසමන් 

සගාඩනැගිල්ලක ජසනල් සෙ විවර මගින් සගාඩනැගිල්ලකට පිටතින් වාතය සැපයීමක් සෙෝ 

සගාඩනැගිල්ලක් ඇතුළතින් වාතය ඉවත්ස කිරීමක් අදෙසරසේ. 

 

“පදිංචි පිරිකසර බර”  යනු  සගාඩනැගිල්ලක සෙෝ එහි සකාටසක පදිංචි පිරිසසර බර යනුසවන් අදෙසර 

කරන්සන් යේ සේලාවක සගාඩනැගිල්සල් සෙෝ එහි සකාටසක පදිංචි සේපූර්ණ තැනැත්සතන්සේ 

බරයි. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

“අයිතිකරු” යන්සනන් පළාත්ස අධිකාරිසේ වරිපනේ ලියාපදිංචි කාර්යාලසේ නම ලියාපදිංචිී ඇති 

තැනැත්සතා  අදෙසරසේ. 

 

“කොර්යොලය”  යන්සනන් කාර්යාලීය පරමාර්ථයන් තකා සෙෝ පරිපාලන ලිපිකරු වැඩ, සපාත්ස තැබීම, 

ගණන් තැබීම, ඇඳීම, සංසරකරණ වැඩ සෙෝ බැංකුකරණ පරමාර්ථ සඳො සයාදාගනු ලබන 

සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි සකාටසක් අදෙසරසේ. 

 

“ජකනල බිත්තිය”  යන්සනන් කුළුණු ො කණු  අතර රාමු නිර්මාණයකින් සගාඩනගන ලද මුළුමනින්ම 

එක් එක් තට්ටුසේදී ආධාරක ලබන භාරය සනාදරන බිත්සතියක් අදෙසරසේ. 

 

“තොප්පපය”  යන්සනන්  බැල්කනියක සෙෝ ආලින්දයක මායිමක් මත ඉදිකළ මිටි බිත්සතියක් අදෙසරසේ. 

 

 

“කවන කිරීම”  යන්සනන් සගාඩනැගිල්ලක් තුළ ඇති ඉඩකඩ අනුසබදීමක් සඳො ගල් දැව සෙෝ 

ේලාසරටික් තෙඩු නැතසොත්ස සවනත්ස සමාන ද්රවයයක් ප්රසයෝජනයට ගනිමින් සාදන ලද 

තාවකාලික සෙෝ පෙසුසවන් ඉවත්ස කළ ෙැකි ිරසර ඉදිකිරීමක් අදෙසරසේ. 

 

“පොර්ශව බිත්තිය”  යනු විවිධ අයිතිකරුවන්ට අයත්ස සෙෝ විවිධ තැනැත්සතන්සේ පදිංචිය සඳො අරමුණු 

කරන ලද යාබද සගාඩනැගිලිවල, ඉඩේවල සෙෝ යේ සගාඩනැගිල්ලක සකාටසක් සවන් කිරීම 

සඳො සගාඩනැගිල්ලක සකාටසක් වන්නාවූද, ප්රසයෝජනයට ගැනීමට අදෙසර කරන්නාවූද, එම 

සගාඩනැගිල්සල් උසට ො දිගට අනුව ඉදිකරන ලද බිත්සතියක් අදෙසරසේ. 

 

“ආබොධිත තැනැත්තො”  යන්සනන් යේ තැනැත්සසතකු සෙජසයන්ම සනාවූවද, තමාසේ ශාරීරික සෙෝ 

මානික ෙැකියාවන්සේ අඩුවක් නිසා ජීවන අවසරථා මුළුමනින්ම සෙෝ අර්ධ වශසයන් සපුරා 

ගැනීමට සනාෙැකි තැනැත්සසතකු අදෙසරසේ. 

 

“මහජන ූ ජනීය සරථොනය”  යන්සනන් පල්ලියක්, සේව මැදුරක්, මුසරලිේ පල්ලියක්, පන්සලක් වශසයන් 

නිශරචිතව දක්වා සීමා සකාට ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සෙෝ ප්රසයෝජනයට ගැනීම සඳො ඉදිකරන 

ලද සෙෝ අනුහුරු කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ සාමානය වශසයන්  සෙෝ ඉඳහිට වුවද මෙජන 

වන්දනාමාන සෙෝ ආගමික උත්සසව පවත්සවනු ලබන සවනත්ස සරථානයක් අදෙසරසේ. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

“සැලසුම්කරණ කමිටුව”  යන්සනන් නීතිසේ “8 ආ (1)” වගන්තිය යටසත්ස පත්ස කරන ලද කමිටුව 

අදෙසරසේ. 

 

“බිම් කැබලි ආවරණ පථය” යන්සනන් සගාඩනැගිල්ල පිහිටි බිේ කැබැල්සල් මුළු බිේ ප්රමාණයට 

සාසේක්ෂ සගාඩනැගිල්සල් මුළු පාකඩ ප්රසේශසේ ප්රතිශතය අදෙසරසේ.  පළලින් මීටරය ඉක්මවන 

සනරුේ සෙෝ බැල්කනි අයත්ස සගාඩනැගිලි සෙෝ එහි සකාටසක් අයත්ස සගාඩනැගිලි 

සේබන්ධසයන් වූ විට බිේ කැබලි ආවරණ පථය ගණනය කිරීසේදී එවැනි අතිසර්ක වර්ග 

ප්රමාණයන්ද ඇතුළත්ස කළ යුතුය. 

 

“කපොදු කගෝනැගිල්ල”  යන්සනන් පල්ලියක්, සදේ මැදුරක්, මුසරලිේ පල්ලියක්, පන්සලක් සෙෝ සවනත්ස 

සපාදු පූජනීය සරථානයක් සෙෝ ආගමික උත්සසව පවත්සවනු ලබන සරථානයක් සනාවන, සාේපුවක්, 

කාර්යාලයක්, සරෝෙලක් සෙෝ මෙජන නිසක්තන සරථානයක් වශසයන් පාවිච්චි කරනු ලබන සෙෝ 

ඉදිකරන ලද සෙෝ පාවිච්චියට ගැනීම සඳො අනුහුරු කරන ලද සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි 

සකාටසක්  අදෙසරසේ.  

 

 

“කපොදු ීදිය”  යන්සනන් මෙජනයාට ඒ මතින් ගමන් කිරීම සඳො මාර්ග අයිතිය ඇති ො යේ නීතියක් 

යටසත්ස සෙෝ යේ නීතියක් ක්රියාත්සමක කිරීසමන් යේ අධිකාරියකට පැවරී ඇති ඕනෑම ීදියක් 

අදෙසර වන අතර, ඊට අනුබේධ කාණුවක් සෙෝ පියමගක්ද ඇතුළත්සසේ. 

 

“වැරගැනූ කකොනීට්ට”  යන්සනහි භාවිත සංග්රෙසේ 110 හි අන්තර්ගත සත්සරුමට තිබිය යුතුය. 

 

“අළුත්වැඩියොව”  යන්සනන් යේ සගාඩනැගිල්ලක යළි ඉදිකිරීමක් සනාවන එහි සසදාසර ෙරිගැසරීමක් 

අදෙසරසේ. 

 

“කනවොසික කගෝනැගිල්ල”  යන්සනන් සවන්වුනු, අර්ධ වශසයන් සවන්වුනු සෙෝ උසරතල නිවසක් සෙෝ 

සන්වාික තට්ටු නිවසක් වැනි මනුෂය වාසය සඳො සැලසුේ කරන ලද අනුහුරු කරන ලද සෙෝ 

ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි සකාටසක් අදෙසරසේ.  මීට 

සගාඩනැගිල්සල්  සෙෝ එහි සකාටසසර පදිංචිකරුවන්සේ විසනෝදය පිණිස ඇති බාහිර 

සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි සකාටසක්ද නැතසොත්ස එවැනි සන්වාික   සගාඩනැගිල්ලක සවනත්ස 

අන්දමක අනුබේධයක්ද අයත්සසේ. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 “රැඳවුම් බැම්ම”  යන්සනන්  සෘජුව යේ ද්රවයයක් පාර්ශරවික විසරථාපනයට ප්රතිසරෝධ දැක්ීම සඳො 

ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන බැේමකි. 

 

“කොමරය”  යනු බිත්සතිවලින් සෙෝ සවන් කිරීේවලින් වටවූ සගාඩනැගිල්ලක යේ සකාටසක් අදෙසරසේ. 

 

“සනීපොරක්ෂක පහසුකම්”  යන්සනන් සෘජුව සෙෝ  අන් අයුරකින් සපෞේගලික පල්සදෝරු ප්රතිකාර්යක 

පිරියතයකට සෙෝ සපාදු පල්සදෝරු පේධතියකට සේබන්ධ වැිකිළි, සදවුේ සේසේ, නාන කාමර, 

සදවුේ භාජන සෙ සරදි සසරදීමට ඇති පෙසුකේ අදෙසරසේ. 

 

“පොසැල”  යනු දැනුම වයාේත කිරීම සඳො සැලසුේ කරන ලද අනුහුරු කරන ලද සෙෝ ප්රසයෝජනයට  

ගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි   සකාටසක් අදෙසරසේ. 

 

“කසරවො ගරොජය”  යන්නට සමෝටර් වාෙන අළුත්සවැඩියා කිරීම, පින්තාරු කිරීම සෙ  සසරදීම සඳො 

ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි සකාටසක් ඇතුළත්ස සේ. 

 

“පල්කදෝරුව”  යන්සනන් යේ ද්රවයමය අපතයක් අදෙසර වන අතර, ඊට ජලජ සරාන්සබාර ො වාණිජ  

පිසයදුේද ඇතුළත්සසේ. 

 

“පල්කදෝරු පද්ධතිය”  යන්සනන් යේ පල්සදෝරුවක්, කාණු සේළියක්, ගවර වලක්, පූතික ටැංකියක් 

සෙෝ ඒවාසේ යේ අනුබේධයක් අදෙසරසේ. 

 

“සොප්පු කහෝ සොප්පු මධයසරථොන”  යනු භාණ්ඩ විකිණීම මූලික පරමාර්ථය කරගත්ස සවළඳාමක් සෙෝ 

වයාපාරයක් කරසගන යාම සඳො ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන්නාවූ සෙ මෙජනතාවට ප්රසේශ විය 

ෙැකි   සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි සකාටසක් වන අතර, ඊට සකාණ්ඩ සැකසීමට, අවසරපත්ස නිකුත්ස 

කිරීසේ නිසයෝජිත, උකසරකරුවන්, සබසෙත්සශාලා, භාණ්ඩ සසරදීම, පිරිිදු කිරීම සෙෝ 

අළුත්සවැඩියාව සඳො භාරගන්නා සරථාන සෙෝ සවනත්ස සමාන සවළඳාේ සෙෝ වයාපාර කරසගන 

යනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක්ද අයත්සසේ. 

 

 

“සම්මත ආකෘතිය”  යන්සනන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් තීරණය කරනු ලැබිය ෙැකි සේමත 

වර්ගයට අයත්ස ආකෘතියක් අදෙසරසේ. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

“කසොල්දර තට්ටටුව”  යන්සනන්  සෑම මෙලකම ඉෙළ මතුපිට සෙ ඊට උඩින් ඇති ඊළඟ මෙසල් මතුපිට 

අතර ඇති ඉඩ අදෙසරසේ.  එවැනි මෙලක් නැති අවසරථාවක මෙසල් ආකෘතිසේ කරබඳ තලාඳසයහි 

සෙෝ සවනත්ස ආවරණයක යටි පැත්සතද, ආතතියක් සෙෝ කරබඳ තලාඳයක් යන සදකම නැතිවූ විට,  

වෙලසේ පරාලවල සෙෝ සවනත්ස ආධාරකයක් දක්වා වන  ිරසර උින් අර්ධයක් අදෙසරසේ. 

 

“ීදිය” යන්නට මෙජනතාවට මාර්ග අයිතිය ඇතද, නැතද වාසසරථාන ඒකක සෙෝ සගවල් සදකක සෙෝ 

වැඩි ගණනක ප්රසේශ මාර්ගයක් වශසයන් ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සෙෝ ප්රසයෝජනයට ගැනීමට 

අදෙසර කර ඇති යේ පාරක්, පියමගක් නැතසොත්ස පිළක් අදෙසරසේ. 

 

“ීදි කර්ඛොව”  යන්සනන්  පළාත්ස අධිකාරිය විින් දක්වා ඇති සෙෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් 

පැෙැදිලි කරනු ලැබ ඇති යේ පවත්සනා පාරක අනාගත පුළුල් කිරීම පිළිබඳව සෙෝ අනාගතසේ 

සගාඩ නගනු ලබන පාරක පළල පිළිබඳව යේ ීදියක සදපැත්සසත්සම සලකුණු සකාට ඇති සර්ඛාව 

සෙෝ සර්ඛා අදෙසරසේ. 

 

“කගෝනැගිල්ලක හැටුම් කකොටස”  යන්නට සගාඩනැගිල්ලක වෙලය, කුළුණක් සෙෝ ප්රධාන කණුවක්, 

තලාඳයක්, අත්සතිවාරම, බිත්සති අවලේබිත, බිමක් සෙෝ පියගැටසපළක් අදෙසර වන නමුදු ඊට එහි 

සදාරක්, ජසන්ලයක් සෙෝ අභයන්තරික සවන් කිරීමක් අයත්ස සනාසේ. 

 

“අධි සරථොපිත භොරය”  සෙෝ “අධි සරථොපිත පැටවුම”   යන්සනන් නිසල පැටවුම ෙැර අන් ියළු පැටවුේ 

අදෙසරසේ. 

 

“තොවකොලික කගෝනැගිල්ල”  යන්සනන් යේ නිශරචිත කාලයක් තිබීම සඳො අධිකාරිය විින් අවසර 

සදනු ලැබූ එසෙත්ස එකී කාලසීමාව ඉකුත්ස වූ පසු කඩා ඉවත්ස කරනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් 

අදෙසරසේ. 

 

“උසරතල නිවොස” යන්සනන් තනි පදිංචි නිවසක් වශසයන් සැලසුේ කරන ලද සෙ එබඳු සන්වාික 

සගාඩනැගිලි තුනකට සනාඅඩු සේළියක සෙෝ උසර තලයක සකාටසක් නිර්මාණය සකසරන 

සන්වාික සගාඩනැගිල්ලක් අදෙසරසේ. 

“නගර නිර්මොණ ශිල්ී”  යන්සනන් ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ ආයතනය විින් පවත්සවාසගන 

යනු ලබන සල්ඛනසේ නම සඳෙන් තැනැත්සසතකු අදෙසරසේ. 

 

“ගබ්ො” යන්නට සවළඳ ද්රවය සෙෝ භාණ්ඩ සවළඳාම සඳො ගබඩා කිරීම පිණිස ප්රධාන වශසයන් 

ප්රසයෝජනයට ගනු ලබන සගාඩනැගිල්ලක් සෙෝ එහි සකාටසක් ඇතුළත්සසේ. 
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“තක්කසරරුකරු”  යන්සනන් 1975 අංක 33 දරණ ශ්රී ලංකා තක්සසරරුකරුවන්සේ ආයතන නීතිය යටසත්ස 

සංසරථාගත කරන ලද තක්සසරරුකරුවන්සේ ආයතනසේ සංසරථා සාමාජිකයකු අදෙසරසේ. 

 

“ආලිනද මග”  යන්සනන් ීදියක පැත්සසතන් පිහිටි ආවරණය කරන ලද පියමගක් අදෙසරසේ. 

 

“අදොළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තො”  යන්සනන් ; 

           (අ)   වරලත්ස සෙෝ ලියාපදිංචි ගෘෙ නිර්මාණ ශිල්පිසයකු 

           (ආ)  වරලත්ස නගර නිර්මාණ ශිල්පි සයකු 

           (ඇ) නීතිය යටසත්ස සැලැසරමක් ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන වැඩවලට අදාළ විෂයක  වෘත්සතීය 

සුදුසුකේලත්ස ඉංජිසන්රුවකු 

           (ඈ)  බලයලත්ස මිනුේසදෝරු ො මට්ටේකරුවකු  

           (ඉ)   තක්සසරරුකරුවකු 

           (ඊ) ශ්රී ලංකාණ්ඩුව විින් ඉදිකිරීේ කර්මාන්තසයහිලා සුදුසුකේ ලැබූ සවනත්ස යේ තැනැත්සසතකු 

                   යනාදී නිශරචිත ක්සෂරත්රයට වෘත්සතීය සුදුසුකේ ලැබූ යේ තැනැත්සසතකු  සෙෝ රජය විින් 

අදාළ     වෘත්සතිය සඳො සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතකු සලස පිළිගනු ලබන අයකු. 
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2.8. සමාසලෝචනය, යාවත්සකාලීන කිරීම සෙ සංසශෝධන ක්රියාවලිය  
 

 
ෙැඳින්ීම සෙ ආරේභය 

 
සමම නිසයෝග 1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ 

(සංසශෝධිත) පනසත්ස II සකාටසසර 8 (ඌ) යටසත්ස සංවර්ධන ප්රසේශයක සෙෝ 

ඉන් සකාටසක සංවර්ධන සැලැසරමක් ක්රියාත්සමක කිරීසමන් පසු යේ 

අවසරතාවක අධිකාරිය විින් සංවර්ධන සැලැසරසමහි දක්වා ඇති පෙසුකේ ො 

සසරවාවන් සැළකිල්ලට සගන සංවර්ධන සැලැසරසමහි සංසශෝධන 

ප්රතිසයෝජන, ප්රතිසශෝධන  සෙෝ මද වශසයන්  සවනසර කිරීේ අවශය සෙෝ 

සයෝගය වන  අවසරථාවක, සංවර්ධන ප්රසේශසයහි සෙෝ ඉන් සකාටසක යේ 

විසශරෂ සකාටසකට සෙෝ  සකාටසරවලට සංවර්ධන සැලසුේ  අදාල වනතාක් 

දුරට, එය සංසශෝධනය කිරීම, ප්රතිසයෝජනය කිරීම , ප්රතිසශෝධනය කිරීම 

සෙෝ මද වශසයන් සවනසර කිරීම අමාතයවරයාසේ  අනුමැතිය ඇතිව කරනු 

ලැබිය ෙැකිය. 

 
(2) (1) වන උප වගන්තිය යටසත්ස යේ සංවර්ධන සැලැසරමක සංසශෝධනය, 

ප්රතිසයෝජනය, ප්රතිසශෝධනය සෙෝ මද වශසයන්  සවනසර කිරීම 

සේබන්ධසයන් 8ඇ, 8ඈ,8ඉ,8ඊ සෙ 8උ වන වගන්තිවල විධි විධාන, අවශය 

සවනසර  කිරීේ සහිතව, අදාල  විය යුතුය.   

 
සංවර්ධන සැලැසරමක් 

පිළිසයල කිරීම සඳො 

අවශය සතාරතුරු 

යනාදිය ඉල්ලා ිටීමට 

අධිකාරියට ඇති බලය 

 
8ඇ. (1) සංවර්ධන සැලැසරමක් පිළිසයල කිරීම සඳො  අධිකාරිය විින් එම 

සංවර්ධන ප්රසේශසයහි සෙෝ එකී සකාටසසහි  පරිපාලන සීමාව තුල  පිහිටා 

ඇති පළාත්ස පාලන  ආයතනයට සෙෝ පළාත්ස පාලන ආයතනවලට  සෙෝ එම 

ප්රසේශසයහි  යේ තැනැත්සතකුට  ලියවිල්ලකින් වූ  දැන්ීමක් කිරීසමන්  ඒ 

දැන්ීසමහි සඳෙන් කාලසීමාව තුලදී - 

 

(අ) අධිකාරිසේ මතයට අනුව  අවශය සලස සලකන්නා වූද 

දැන්ීසමහි සඳෙන් කරනු ලබන්නා වූද සතාරතුරු සපයන සලස : 

 
(ආ) පළාත්ස පාලන ආයතනය සෙෝ පළාත්ස පාලන ආයතන සෙෝ ඒ 

තැනැත්සතා සෙෝ  විින් ප්රසයෝජනවත්ස යයි සලකනු ලබන  නිර්සේශ 

කිිවක් සේ නේ, ඒ නිර්සේශ ඉදිරිපත්ස කරන සලස 

 
සංවර්ධන සැලැසරම පිළිසයල කිරීසේදී නියම කරනු ලැබිය ෙැකිය. 
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(2) යේ නීතියක විධි විධාන යටසත්ස එම සතාරතුරු සැපයීසමන් පළාත්ස පාලන 

ආයතන සෙෝ තැනැත්සතා  සෙෝ වළක්වනු ලැබ ඇති අවසරථාවක ෙැර,  එම 

දැන්ීසමහි සඳෙන් කර ඇති  කාලසීමාව තුලදී එහි  නියමයන් අනුව කටයුතු 

කිරීම (1) වන උප වගන්තිය මගින්  දැන්ීමක් මගින් යේ සතාරතුරු  සපයන 

සලස නියම කරනු  ලැබ ිටින පළාත්ස  පාලන ආයතනයක සෙෝ යේ 

තැනැත්සතකුසේ  සෙෝ කාර්යය විය යුතුය.   

 
සකටුේපත්ස සංවර්ධන 

සැලැසරම පිළිසයල 

කිරීම 

 
8 ඈ. සකටුේපත්ස සංවර්ධන සැලැසරමක් පිළිසයල කරනු ලැබූ විට, අධිකාරිය 

විින්, ඒ සැලැසරසේ පිටපතක්, පිළිසයල කරන ලද එම සැලැසරම අදාල වන  

සංවර්ධන ප්රසේශසයහි සෙෝ එහි සකාටසසහි  පරිපාලන සීමා තුල පිහිටි 

පළාත්ස පාලන  ආයතනය සෙෝ ආයතන සවත එම පළාත්ස පාලන  

ආයතනසයහි  සෙෝ ආයතනවල නිරීෂණ සඳො ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබිය 

යුතුය. එම සකටුේපත්ස සැලැසරම ලැබී  දින ෙැටක් ඇතුලත දී, ඒ පිළිබඳව එම 

පළාත්ස පාලන  ආයතනසේ සෙෝ ආයතනවල  නිරීෂණ කිිවක් සේ නේ  ඒ 

නිරීෂණ  අධිකාරිය සවත  ඉදිරිපත්ස කිරීම ඒ පළාත්ස පාලන ආයතනසේ සෙෝ 

ආයතනවල කාර්යය විය යුතුය. 

  

 
සකටුේපත්ස සංවර්ධන 

සැලැසරම සැලසුේ 

කිරීසේ කමිටු විින්  

පරීෂා සකාට අධිකාරිය 

සවත ඉදිරිපත්ස කල යුතු 

බව 

 
8ඉ.  (1) 8ඈ  වන වගන්තිසයහි සඳෙන් දින ෙැටක කාලසීමාව ඉකුත්ස වුනු 

විට, සකටුේපත්ස සැලැසරම, ඒ වගන්තිය යටසත්ස ලැබුණු නිරීෂණ  කිිවක් 

සේ නේ  ඒවාද සමග සැලසුේ කිරීසේ  කමිටුව විින් පරීෂා කරනු ලැබිය 

යුතු අතර, ඒ පරීෂණසයන් පසු ෙැකි පෙසු ඉක්මනින්  සැලසුේ කිරීසේ 

කමිටුව විින්  එම සංවර්ධන සැලසැම, ඒ පිළිබඳ එහි නිර්සේශයන් ද සමඟ 

අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබිය යුතුය. 

(2)  (1) වන උපවගන්තිය යටසත්ස සකටුේපත්ස සංවර්ධන සැලැසරම අධිකාරිය 

සවත ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබූ විට, අධිකාරිය විින්, ඒ සංවර්ධන සැලැසරම, ඒ 

පිළිබඳ එහි නිර්සේශ ද සමඟ එය අනුමත කරනු ලැබීම සෙෝ සවනසර කරනු 

ලැබීම  සඳො අමාතය වරයා සවත ඉදිරිපත්ස කරනු ලැබිය යුතුය. 

 
සංවර්ධන සැලැසරම 

අනුමත කිරීම 

 
8ඊ. 8ඉ වගන්තිසේ (2) වන උපවගන්තිය  යටසත්ස සකටුේපත්ස සංවර්ධන 

සැලැසරම අධිකාරිය විින් එවනු ලැබූ විට, එම සැලැසරම සේබන්ධසයන්  

අධිකාරිය විින් කරන ලද  නිර්සේශ සලකා බැලීසමන් පසුව අමාතයවරයා 

විින් අවශය යයි සලකනු ලබන  සවනසර කිරීේ සෙෝ මද වශසයන් සවනසර 

කිරීේ සෙෝ කිිවක් සේ නේ, ඒවාට යටත්සව සංවර්ධන සැලැසරම  

අමාතයවරයා විින් අනුමත කරනු ලැබිය ෙැකිය. 
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සංවර්ධන සැලැසරම 

අනුමත කිරීම යනාදිය 

පිළිබඳ දැන්ීම 

 

 
8උ. අමාතයවරයා විින්  යේ සකටුේපත්ස සංවර්ධන සැලැසරමක් අනුමත 

කරනු ලැබූ අවසරථාවක ඒ අනුමත කිරීසමන් පසුව ෙැකි පමණ ඉක්මනින්- 

 

(අ) සංවර්ධන සැලැසරම  අමාතයවරයා විින් අනුමත කරනු ලැබ 

ඇති බවට සෙ දැන්ීම ගැසට් පත්රසයහි පළ කරනු ලැබූ දිනසයහි එය 

ක්රියාත්සමක වන බවට  දැන්ීමක් ගැසට් පත්රසයහි  සෙ සංවර්ධන 

ප්රසේශසයහි සෙෝ ඉන් සකාටසක සංසරණය වන ිංෙල, සදමළ සෙ 

ඉංග්රීි දිනපතා ප්රවෘත්සති පත්රයක පළ කරනු ලැබීමට සැලැසරවිය 

යුතුය. තවද, 

 

(ආ)  සකාළඹ පිහිටි අධිකාරිසයහි ප්රධාන කාර්යාලසේ සෙෝ 

අධිකාරිසේ සවනත්ස කාර්යාලවල  සෙෝ සංවර්ධන සැලැසරම අදාල 

වන සංවර්ධන ප්රසේශසේ  සෙෝ ඉන් සකාටසක නැතසොත්ස ඒ අසල 

පිහිටා ඇති පළාත්ස පාලන ආයතන කාර්යාලසේ  සෙෝ පළාත්ස පාලන 

ආයතන කාර්යාලවල සෙෝ මෙජනයා විින් පරීෂා කර බැලීම 

සඳො  සංවර්ධන සැලැසරම සමඟ ලිඛිත ප්රකාශය, සැලසුේ, පිඹුරු සෙ 

එහි ඇමුණුේ ලබාගැනීමට සැලැසරවිය යුතුය. 

 
සංවර්ධන සැලැසරම 

සංසශෝධනය කිරීම 

යනාදිය 

 
8 ඌ. (1) සංවර්ධන ප්රසේශයක සෙෝ ඉන් සකාටසක සංවර්ධන සැලැසරමක්  

ක්රියාත්සමක කිරීසමන් පසු යේ අවසරථාවක අධිකාරිය විින්  සංවර්ධන 

සැලැසරසමහි දක්වා ඇති පෙසුකේ සෙ සසරවාවන් සැලකිල්ලට සගන 

සංවර්ධන සැලැසරසමහි සංසශෝධන , ප්රතිසයෝජන,ප්රතිසශෝධන සෙෝ මද 

වශසයන්  සවනසර කිරීේ අවශය  සෙෝ සයෝගය  වන අවසරථාවක,  සංවර්ධන 

ප්රසේශසයහි සෙෝ ඉන් සකාටසක  යේ විසශරෂ සකාටසකට සෙෝ  

සකාටසරවලට සංවර්ධන සැලැසරම අදාල  වනතාක් දුරට, එය සංසශෝධනය 

කිරීම, ප්රතිසයෝජනය කිරීම, ප්රතිසශෝධනය කිරීම සෙෝ මද වශසයන් සවනසර 

කිරීම අමාතයවරයාසේ අනුමැතිය ඇතිව කරනු ලැබිය ෙැකිය. 
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2.9. උපසල්ඛන  
 

1 වන උපකල්ඛනය (අ) 
 

 

 

 

නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

කයෝජිත සංවර්ධනය සඳහො මූලික සැලසුම් අනුමැතිය ලබොගැනීකම් අයදුම්පත්රය 

 

 

............................... සගන් 

....................................... 

.............................. මගින්. 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. 

 

මෙත්සමයාසණනි, 

 

................................ නගරසේ ....................... සකාට්ඨාශසේ ......................... ීදිසේ වරිපනේ අංක 

..................... දරණ ඉඩසේ සගාඩනැගිල්ලක් තැනීම / අනුසබදුේවලට සබදීම සවනුසවන් මුලික 

සැලසුේ අනුමැතිය සමයින් අසේක්ෂා කරමි./ කරමු. 

 

පෙත සඳෙන් ලියවිලි පිටපත්ස 01 කින් යුතුව නිි පරිදි මා / අප අත්සසන් කරන ලදුව සේ සමඟ ඉදිරිපත්ස 

කරමි./ කරමු. 

01. 1:1000 පරිමාණයට සනාඅඩු අඳින ලද සංවර්ධන සරථානය/ ඉඩම ො  යාබද ඉඩේ ො ීදි 

සපන්නුේ කරමින් අඳින ලද මුලික ිතියමක් (ප්රසරතූත සංවර්ධන සරථානය යාබදව පිහිටා 

ඇති අයදුේකරු සතු ඉඩේ තිසේ නේ, එය පැෙැදිලිව සපන්විය යුතුය.) 

 

02. සවිසරතරාත්සමක සතාරතුරු ඇමුණුසේ දැක්සේ. 

 

සමම මුලික සැලසුේ අනුමැතිය යටසත්ස කිිම සංවර්ධන කටයුත්සතක් කරසගන යාමට මා සවත/ අපට 

අයිතියක් නැති බව පූර්ණ වශසයන් අවසබෝධ කරසගන ිටිමි./ ිටිමු. 

 

කාර්යාලීය  ප්රසයෝජනය සඳො : 

අංකය  :  

සගවන ලද සපරසැරි ගාසරතුව : 

කුවිතාන්ි අංකය ො දිනය  : 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

ඉඩම අයිතිකරුසේ කැමැත්සත දක්වන ලිපියක් සමයට අමුණා ඇත. 

 

ඉෙත සතාරතුරු සතය ො නිවැරදි බව සමයින් සෙතික කරමි/ කරමු. 

 

දිනය : .............................   ........................................................... 

අයදුේකරුසේ / අයිතිකරුසේ අත්සසන 

1 වන උපකල්ඛණකේ  “අ” ඇමුණුම 

(කරුණාකර පැෙැදිලි අකුරින් ලිීම සෙෝ යතුරුලියනය කරන්න.) 

 

01. ඉල්ලුේකරුසේ සතාරතුරු : 

නම    : ..................................................................... 

ලිපිනය   : ...................................................................... 

දුරකථන අංකය  : ...................................................................... 

02. අ) පවත්සනා සංවර්ධනය පිළිබඳ සතාරතුරු : 

සංවර්ධන සරථානය  : ...................................................... 

වරිපනේ අංකය  : ...................................................... 

පළාත්ස පාලන ආයතනය : ...................................................... 

ඡන්ද සකාට්ඨාශය  : ...................................................... 

ීිය   : ...................................................... 

කට්ටි/ මැනුේ සැලැසරසේ අංකය : ........................................ 

 (ආ) වර්තමාන භාවිතය : 

i. ඉඩම : .................................................................................. 

 ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) ......................................... 

 භාවිතය (වර්තමාන භාවිතය පිළිබඳ සවිසරතර සපයන්න.) 

 ............................................................................................. 

ii. සගාඩනැගිල්ල (අනුමත සරථානසේ ඇති එක් එක් සගාඩනැගිල්ල පිළිබඳ විසරතර 

දක්වන්න.) 

 මෙල් සංඛයාව  : ............................... 

 උපරිම උස (මීටර්වලින්): ............................... 

 දළ සගබිේ  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) : ......................... 

 එක් එක් භාවිතය සඳො යටී ඇති සගබිේ  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) :............ 

 

03. සයෝජිත සංවර්ධනය පිළිබඳ විසරතර : 

 අ) සරථානය සංවර්ධනය කිරීම  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

  සරථානය සගාඩකර ඉසරසීමට සයෝජිතව ඇත්සසත්ස නේ, එම සගාඩකිරීේවල මට්ටම පවත්සනා 

මාවත්ස ො ජලය බැස යන කාණු පිළිබඳ සයෝජනාවලට සේබන්ධ විසරතර දැක්විය යුතුය. 

 

  එවැනි සගාඩකිරීමක් සඳො (අදාළ වන්සන් නේ) ශ්රී ලංකා ඉඩේ සගාඩකිරීසේ ො 

සංවර්ධනය කිරීසේ සංසරථාසේ කැමැත්සත ලබා තිසේදැයි කාරුණිකව සඳෙන් කරන්න. 

 

 ආ) සයෝජිත සංවර්ධනසේ සරවභාවය (සර්ඛා සැලැසරමවල් සෙ සපනුම පිළිබඳ සකටි විසරතරයක් 

සපයන්න.) 

 
 
 
04. සංවර්ධන සරථානසේ විසරතර  : 

ඉඩසේ ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 

05. පවත්සනා අපරවුෙ පෙසුකේ පිළිබඳ විසරතර : 

ීි සෙ ප්රසේශ මාර්ග 

ජල සේපාදනය 

මලාපවෙනය 

විදුලිය 

 

06. (අ) සයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්සතට අදාළ දළ සගබිේ ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 (ආ) මෙල් සංඛයාව සෙ සගාඩනැගිලිවල උපරිම උස 

  සගබිේ ප්රමාණසේ අනුපාතය  ියලුම සගාඩනැගිලිවල දළ සගබිේ ප්රමාණය 

       ඉඩසේ වර්ග ප්රමාණය 

  ඉඩේ කැබලි ආවරණය  බිේ මට්ටසේ සගබිසේ ප්රමාණය x100 

       ඉඩසේ වර්ග ප්රමාණය  

 (ඇ) පා මෙල (උමං අගය) : 

i. ප්රමාණය 

ii. බිේ ආවරණය 

 (ඉ) සගබිේවල විශාලත්සවය පිළිබඳ විසරතර (වර්ග මීටර්වලින්) : 

  සන්වාික     .......................... 

  ිල්ලර සවළඳාම    .......................... 

  සතාග සවළඳාම    .......................... 

  කාර්යාලය     .......................... 

  ආපනශාලා     .......................... 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

  කර්මාන්තශාලා සෙෝ වැඩපලවල් සඳො .......................... 

  ගුදේ සඳො     .......................... 

  සවනත්ස (නිශරචිතව සඳෙන් කරන්න.) .......................... 

  එකතුව      .......................... 

 (ඊ) වාෙන ගාල්කිරීමට සලසා ඇති ඉඩකඩ : 

  සමෝටර් රථ     ............................. 

  සවනත්ස වාෙන (නිශරචිතව සඳෙන් කරන්න.) .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

07. සගපසල් අනුසබදුම පිළිබඳ සතාරතුරු  වර්ග මීටර් සේපූර්ණ ඉඩේ ප්රතිශතය 

 (අ) ඉඩේ පරිෙරණය 

  සන්වාික 

  වාණිජ 

  කර්මාන්ත 

  ආයතන සඳො 

  විවෘත/ ප්රසේශ භූමි ො උයන්වතු 

  මො මාර්ග 

  සවනත්ස 

 (ආ)ඉඩේ කැබැල්සල් ප්රමාණය  වර්ග මීටර් 

 (ඇ) සගාඩනැගිලි වර්ග ගණන සයෝජිතව ඇත්සනේ 

 (ඈ) සපාදු පෙසුකේ ඇත්සනේ එය 

 

ඉෙත සතාරතුරු සතය ො නිවැරදි බව සමයින් සෙතික කරමි/ කරමු. 

 

 

දිනය : ....................................................   ............................................... 

         අයදුේකරුසේ අත්සසන   

 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

147 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 
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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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  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

172 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

1 වන උපකල්ඛනය (ඊ) 
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2  වන උපකල්ඛනය 

කනවොසික සඳහො ූ කගෝනැගිලිවලට ප්රවිශරඨය 

 

පදිංචි ඒකක සඳහො වන ප්රකේශ මොර්ග 

ීථිකේ අවම පළල 

(මීටර්) 

ීථිකේ උපරිම 

දිග (මීටර්) 

උපරිම බිම් කට්ටි 

සංඛයොව 

බිම් කට්ටියක තිබිය 

හැකි උපරිම 

වොසසරථොන ඒකක 

3.0 50.0 4 2 

4.5 100.0 8 2 

6.0 - 20 - 

 

 ඉඩසේ ප්රමාණය පර්චසර 20 ො ඊට වැඩිවන අවසරථාවකදී ො එම ඉඩම සඳො ප්රසේශය අඩි 15 ක  පළලින් 

යුතු මාර්ගයකින් වනවිට  ඉෙත වගුසේ  ප්රමිතීන් ලිහිල් කර ඒකක 4 දක්වා උපරිමයක් සංවර්ධනය කළ ෙැක. 

 

3  වන උපකල්ඛනය 

කනවොසික කනොවන කගෝනැගිලිවලට  ප්රවිශරඨය 

කසරවො සලසන ඉ්කම් අවම  

විශොලත්වය (වර්ග මීටර්වලින) 

එක් එක් 

භූමිභොගකේ 

උපරිම 

කගබිම් 

අනුපොතය 

ීථිකේ අවම පළල 

(මීටර්වලින) 

ීථිකේ උපරිම 

දිග (මීටර්වලින) 

එක් බිේ කට්ටියක සෙෝ භූමිභාගයකට 

වැඩි වූද, බිේ කට්ටි ෙතරකට අඩුවූද 

ප්රසේශයකට ීිසයන් සසරවා සලසන 

අවසරථාවකදී 300 (වර්ග මීටර්) 

 

2.0 6.0 75 

එක් බිේ කට්ටියකට සෙෝ 

භූමිභාගයකට ීිසයන් සසරවා 

සැලසසන අවසරථාවකදී  500 (වර්ග 

මීටර්) 

 

1.5 6.0 150 
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4 වන උපකල්ඛනය 
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5 වන උපකල්ඛනය 

මූලික සැලසුම් නිරොකරණ අනුමැතිය ලබොදීම,  සංවර්ධන අවසරපත්ර ලබොගැනීම, ආවරණ 

අනුමැතිය ලබොදීම , අනුකූලතො සහතිකය ලබොදීම සඳහො අවම කපරසැරි ගොසරතු  

 සහ අතිකර්ක කගබිම් ප්රමොණය සඳහො ූ කසරවො ගොසරතු 

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

 

මූලික සැලසුම් නිරොකරණ අනුමැතිය 

 
 

1. ඉඩේ අනුසබදුේ  

කපරසැරි ගොසරතු  

බිම් කට්ටි ප්රමොණය(වර්ග ප්රමොණය 

අනුව අයත් පනතිය) 

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 ඉඩේ සෙ පෙත්ස බිේ 
සංවර්ධනය (පිරීම)  

 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. මායිේ තාේප / රැඳවුේ බැමි 
ඉදිකිරීම 

 දික් මීටර්  1 කට රු. 100/-  

4. විකාශන කුළුණු / සන්නිසේදන 

කුළුණු ඉදිකිරීම 

 උස මීටර් 5 – 20 දක්වා                              රු. 50,000/-  

 උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 1 ක් සඳොම  රු. 500/- බැගින්  

 

5. ඉන්ධන පිරවුේෙල් / සසරවා සරථාන i. දුේ පරීක්ෂා කරන සරථාන රු. 25,000/- 

ii. ඉන්ධන පිරවුේෙල්  රු. 75,000/- 

iii. වාෙන සසරවා සරථාන රු. 50,000/ 

iv. වාෙන සසරවා සරථාන ො දුේ පරීක්ෂාව රු. 75,000/ 

v. ඉන්ධන පිරවුේෙල් සෙ වාණිජ 
සගාඩනැගිලි 

රු. 150,000/ 

vi. ඉන්ධන පිරවුේෙල්, දුේ පරීක්ෂා කරන 
සරථාන  සෙ  වාණිජ භාවිතයන් 

රු. 175,000/ 

vii. ඉන්ධන පිරවුේෙල්, වාෙන සසරවා සරථාන 
ො වාණිජ 

රු. 200,000/ 

viii. වාෙන සසරවා සරථාන, ඉන්ධන 
පිරවුේෙල්, දුේ පරීක්ෂාව ො වාණිජ 

 

රු. 225,000/ 

6. වාෙන විකුණුේ සරථාන                                                                           රු. 200,000/- 

7. දැන්ීේ පුවරු a.  සවළඳ දැන්ීේ පුවරු 

 ඉසලක්සට්රානික් නාමපුවරු  

 (ව.මී. 1 කට) 

 ඉසලක්සට්රානික් සනාවන (ව.මී. 1 

කට) 

 

රු. 5,000/- 

 

රු. 3,000/- 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

b. නාම පුවරු (ව.මී. 1 කට) රු. 1,000/- 

c. ආරුක්කු(Gentries)  (ව.මී. 1 කට) රු. 6,000/- 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

8.  සකාේසපෝසරට් අංගන / කුණු 

රැසරකර තබන තාවකාලික සරථාන/ 

කුණු රැසර කරන සරථාන  

අක්කරයක් දක්වා රු. 50,000/- 

අක්කරයකට වැඩිවන සෑම අවසරථාවකම රු. 10,000/- බැගින් 

9. ජලය ආශිත සගාඩනැගිලි සෙ ජලය 

ආශ්රිත සංවර්ධනයන් 

රු. 50,000/- 

10. කළුගල් කැඩීම,ඇඹරීම, පසර 

කැපීම,පසර සසෝදා වැලි ගැනීම,  

සගාඩවැලි කැපීම 

රු. 10,000/- 

11. ඉෙත අංක 10 ට අමතරව ිදුකරන 

ඛනිජ සේපත්ස කැණීේ 

වර්ග කිසලෝමීටර් 1 ක් දක්වා  රු.100,000/- 

වර්ග කිසලෝමීටර් 01 ට වැඩිවන සෑම අවසරථාවකම රු. 10,000/- 

බැගින් 

12. පෙත සඳෙන් සංවර්ධන කාර්යයන්  
(i)  
a. සන්වාික 

b. වාණිජ 

c. මිශ්ර සංවර්ධන 

d. කාර්යාල 

e. බැංකු සෙ මූලය ආයතන 

f. පාසැල් 

g. අධයාපන ආයතන 

h. සරෝෙල් සෙ සසෞඛය සරථාන 

i. ආගමික සගාඩනැගිලි 

j. සෙෝටල් ො අදාළ සංවර්ධනයන් 

k. සමාජශාලා සෙ අසනකුත්ස 
විසනෝදාසරවාද සරථාන 

l. කර්මාන්ත 

m. සසරවා කර්මාන්ත 

n. ගරාජ් 

o. සංසරකෘතික සරථාන / සකෞතුකාගාර 

p. සෙෝටල් / නවාතැන්පලවල් 

q. ළමා සුරැකුේ මධයසරථාන 

r. වාෙන නැවතුේ මධයසරථාන 

s. සවනත්ස 
 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස පන්තිය) 

 

(ii) අනාථ නිවාස / වැඩිහිටි නිවාස / 

පුනරුත්සථාපන මධයසරථාන 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස 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 සඳො 

රු. 200/-  බැගින් 

 

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 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

13.  (i) අනුමත සැලසුමට අමතරව   

ිදුකරන සවනසර කිරීේ ො එකතු 

කිරීේ  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය 

අනුව අයත් 

පනතිය) 

කනවොසික කනවොසික 

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 සඳො 

රු. 500/- 
බැගින් 

රු. 1,000/- 
බැගින් 

 

      (ii)  අනුමත සැලැසරම ඇතුළත කරනු 

ලබන සවනසර කිරීේ (සගබිේ ප්රමාණය 

සවනසර සනාී) 

 

මුළු සගබිේ ප්රමාණයට අය කරනු ලබන ගාසරතුසවන් 25% ක්. 

 

14.  ඉෙතින් සඳෙන් සනාවන සවනත්ස 

සංවර්ධනයන් සඳො 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය අනුව අයත් පනතිය) 

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 සඳො 

රු. 500/- 
බැගින්  

15.  රථවාෙන ඇගයීේ වාර්තාව (TIA)                                                                       රු. 50,000/- 

16.  මූලික සැලසුේ නිරාකරණය නැවත 

නිකුත්ස කිරීම 

මූලික සැලසුේ නිරාකරණ සෙතිකය ලබාගන්නා අවසරථාසේ 

ලබාගත්ස මුදලින් ෙරි අඩක්  

17. මූලික සැලසුේ නිරාකරණ සෙතිකසේ 

සෙතික කරන ලද පිටපත්ස සඳො 

මූලික සැලසුේ නිරාකරණ සෙතිකය ලබාගන්නා අවසරථාසේ 

ලබාගත්ස මුදලින්  10% ක මුදලක්. 

18. අධිසේගී අනුමැතියන් - දින 07 ක් 

ඇතුළත (ියළුම අවශයතා ො අදාළ 

අසනකුත්ස ලියකියවිලි සේපූර්ණ 

කිරීසමන් පසු) 

සාමානය ගාසරතුව සමන්  සදගුණයක් 

19. අභියාචනා සඳො (උප සැලසුේ කමිටු / 
ප්රධාන සැලසුේ කමිටුව සවත සයාමු 
කිරීමට) 

 

                 පළමුවන අභියාචනය 
                 සදවන අභියාචනය 

                 තුන්වන අභියාචනය 

                 ෙතරවන අභියාචනය 

                 පසරවන අභියාචනය 

 

මූලික කගීම ඉතිරි කපරසැරි ගොසරතු (අනුමත 

කළ කහොත්) 

ගාසරතුසවන් නිදෙසර ගාසරතුසවන් නිදෙසර 

රු. 5,000/- මුළු සපරසැරි ගාසරතුසවන් 25% 
රු. 5,000/ මුළු සපරසැරි ගාසරතුසවන් 50% 

රු. 5,000/ මුළු සපරසැරි ගාසරතුසවන් 75% 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

සේපූර්ණ සපරසැරි 
ගාසරතුවම සගවිය 
යුතුසේ. 

සේපූර්ණ සපරසැරි ගාසරතුවම 
සගවිය යුතුසේ. 

 
20. මූලික සපරසැරි ගාසරතුවක් ලබාගැනීම සපරසැරි කිරීේ මුළු මුදල රු.10,000/- ඉක්ම වන්සන් නේ 

රු.5,000/- ක මූලික ගාසරතුවක් ලබාසගන එය සපරසැරි කළ 

ෙැකි අතර, මූලික සැලසුේ නිරාකරණය නිකුත්ස කරන්සන් 

නේ පමණක් ඉතිරි මුදල අය කළ යුතුසේ. 

  

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

සංවර්ධන අවසරපත්ර නිකුත් කිරීම 

                                                                       (වර්ග ප්රමොණය අනුව අයත් පනතිය)   කපරසැරි ගොසරතු 

1. ඉඩේ අනුසබදුේ සඳො ව.මී. 150 – 300 සලාට් 1 ක් සඳො         රු. 1,000/- 

ව.මී. 301 – 600 සලාට් 1 ක් සඳො         රු. 750/- 

ව.මී. 601 – 900 සලාට් 1 ක් සඳො         රු. 500/- 

ව.මී. 900 ට වැඩි සලාට් 1 ක් සඳො         රු. 250/- 

2. මායිේ තාේප/ රැඳවුේ බැමි ඉදිකිරීම දික් මීටර් 1 ක් සඳො ගාසරතුව රු. 100/- 

3. විකාශන කුළුණු / සන්නිසේදන  කුළුණු 

ඉදිකිරීම 

උස මීටර් 5 – 20 අතර   රු. 20,000/- 

උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 01 ක් සඳොම රු. 100/- 

බැගින් 

4. ඉන්ධන පිරවුේෙල් / සසරවා සරථාන / දුේ 

පරීක්ෂා කරන සරථාන 

ව.මී. 1 කට රු. 100/- 

5.   

i. සවළඳ දැන්ීේ පුවරු 

 

 

 

 

 

 

ii. නාමපුවරු  

iii. ආරුක්කු(Gentries ) 

 

ඉසලක්සට්රානික් නාම 

පුවරු  

ව.මී. 1 කට  

 

 

 

රු. 2,500/- 

ඉසලක්සට්රානික් සනාවන 

නාම පුවරු  

රු. 1,500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳො  රු. 500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳො රු. 1,000/- 

6. සකාේසපෝසරට් අංගන / කුණු රැසර කරන 

සරථාන/ කුණු රැසර කරන තාවකාලික සරථාන 

 

සෙක්. 1 දක්වා 

 

රු. 25,000/- 

සෙක්. 1 ට වැඩිවන සෑම 

ඉඩේ ප්රමාණයකටම 

රු. 5,000/-බැගින්  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

7. පෙත ක්රියාකාරකේ 

a. සන්වාික 
b. වාණිජ 
c. මිශ්ර සංවර්ධන 
d. කාර්යාල 
e. බැංකු ො මූලයායතන 
f. සරෝෙල් සෙ සසෞඛය මධයසරථාන 
g. ආගමික සගාඩනැගිලි 
h. පාසල් 
i. අධයාපන ආයතන  
j. සෙෝටල් සෙ අදාළ සංවර්ධනයන් 
k. සමාජශාලා සෙ අසනකුත්ස විසනෝදාසරවාද සරථාන 
l. කර්මාන්ත 
m. ගරාජ් 
n. සසරවා කර්මාන්ත 
o. සංසරකෘතික සරථාන / සකෞතුකාගාර 
p. සොටල් / නවාතැන් 
q. ළමා සුරැකුේ මධයසරථාන 
r. වාෙන නැවතුේ මධයසරථාන 
s. සවනත්ස 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස පන්තිය) 

8. ජලය ආශ්රිත සගාඩනැගිලි ො ජලය ආශ්රිත 

සංවර්ධනයන් 

 

කගබිම් ප්රමොණය වර්ග මීටර් 1 කට 

ගොසරතු 

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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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

9.  අනුමත සැලසුමට අමතරව ිදුකරන සවනසර 

කිරීේ ො එකතු කිරීේ  
 

 පිහිනුේ තටාක (තටාකසේ සඩක් 

සමඟ) 

 සූර්ය පැනල 

 

 

 

 

 

 

 

(වර්ග 

ප්රමොණය අනුව 

අයත් පනතිය) 

කනවොසික කනවොසික 

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 සඳො 

රු. 750/- 
බැගින් 

රු. 1,000/- 
බැගින් 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

10. ඉෙතින් සඳෙන් සනාවන සවනත්ස සංවර්ධනයන් 

සඳො  

(i) අනුමත සැලැසරමට අමතරව ිදු කරන 

සවනසර කිරීේ ො එකතු කිරීේ 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස 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 සැලසුේ තුල සගබිේ ප්රමාණය 

සවනසර සනාී කරනු ලබන අභයන්තර 

සවනසරකේ 

මුළු කපරසැරි ගොසරතුකවන 25% 

11. නිි බලපත්රයක් සනාමැතිව; 

ඉඩේ අනුසබදුේ කිරීම සඳො  

එක් එක් බිේ සකාටස සඳො රු. 3,000/- ක 

ගාසරතුවක් 

12. i නිි සංවර්ධන බලපත්රයකින් සතාරව 
සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම / සකාටසර එකතු කිරීම / 
නැවත ඉදිකිරීම 

කනවොසික වර්ග 

මීටර්      1 ක් 

සඳහො ගොසරතු 

වොණිජ හො කවනත් ව.මී.       

1 ක් සඳහො ගොසරතු 

 අත්සතිවාරේ වැඩ පමණක් (කයිරු මට්ටම) 
සේපූර්ණ කර ඇති විට 

 
රු. 400/- 

 
රු. 500/- 

 බිත්සති ඉදිකිරීම වෙල මට්ටම දක්වා (වෙල 
රහිතව) ඉදිසකාට ඇති විට  සෙෝ කණු මත 
වෙල 

රු. 300/- රු. 1,000/- 

 බිත්සති , වෙල සහිතව  රු. 400/- රු. 1,500/- 

 සේපූර්ණ ඉදිකිරීේ  රු. 500/- රු. 2,000/- 

i. මායිේ තාේප / රැඳවුේ බැේම ඉදිකිරීම රු. 400/- රු. 500/- 

ii. විකාශන/ සන්නිසේදන කුළුණු සඳො උස සෑම මීටර් 5 කට රු. 10,000/- බැගින් 

iii. අනුකූලතා සෙතිකය සනාමැතිව පදිංචිීම / 
භාවිතා කිරීම සෙෝ ප්රසයෝජනයට ගැනීම. 

 

එක් දිනකට    ව.මී. 1 කට    -  සන්වාික            
1.00 

                                            සන්වාික සනාවන 
2.00 

13.  සමෝටර් රථ නවතා තැබීසේ සරථාන (නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරි නිසයෝග යටසත්ස සංවර්ධන 
සරථානය තුල නියම කර ඇති නමුත්ස සපයා නැති 
එක් සමෝටර් රථයක් නවතා තබන සරථාන සඳො 
සසරවා ගාසරතු) 

 

i.  සකාළඹ මෙ නගර සභාව 

 

 

 

 

 
සැෙැල්ලු වාෙන ො කාර්              රු. 500,000 

සලාරි                                         රු. 1,000,000 
කන්සට්නර් ඇතුළු විශාල වාෙන  ර. 2,500,000 

ii.  සවනත්ස මෙ නගර සභා ියළුම වාෙන සඳො     රු. 500,000 

iii.  නගර සභා / ප්රාසේශීය සභා ියළුම වාෙන සඳො     රු. 250,000 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

අනුකූලතො සහතිකය නිකුත් කිරීම 

1. ඉඩේ අනුසබදුේ කිරීම 

 

එක් කැබැල්ලකට රු. 1000/- 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

2. සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

වර්ග ප්රමාණය 
අනුව අයත්ස 

පන්තිය 

ගොසරතුව 

 
ව.මී. 100 දක්වා 

කනවොසික වොණිජ 

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 කිරීේ ො සවනසර කිරීේ රු. 1,000/- සෙ අමතර සගබිේ සඳො ඉෙත ii  හි 

සඳෙන් පරිදි. 

4. දුරකථන සන්නිසේදන කුළුණු මීටර් 5 – 20 අතර රු. 10,000/- ො වැඩිවන මීටර් 1 

ක් සඳො   රු. 100/- බැගින් 

5. මායිේ තාේප ො රැඳවුේ බැමි  දික් මීටර් 1 කට රු. 100/- බැගින්  

භොවිතය කවනසර කිරීම සඳහො කසරවො ගොසරතු අය කිරීම  

1. අඩු ඝනත්සව කලාපසේ භාවිතයන් සවනත්ස 

භාවිතයන් සඳො සයාදාගන්සන් නේ ව.මී. 1 

කට රු. 750/- බැගින්  

2. අනිකුත්ස කලාපයන්හි අනුමත භාවිතයන් 

සවනත්ස භාවිතයන් සඳො සයාදාගන්සන් 

නේ ව.මී. 1 කට රු. 500/- බැගින්  

 

 

 පසු විපරේ සෙතිකයක් ලබාගැනීම සඳො 

ගාසරතුව රු. 5,000/- 

 පසු විපරේ සෙතිකය ලබා සනාගැනීම මත 

අය කරනු ලබන සසරවා ගාසරතුව                

රු. 10,000/- 

 

 

සැ.යු. : ඉෙත ගාසරතුවලට අමතරව සරථානීය පරීක්ෂාව සඳො ප්රවාෙන ගාසරතු  වශසයන්  කි.මී. 1 ක දුරක්  සඳො 
රු. 50/-  ක් ො අතිසර්ක ගාසරතුවක් අය කරනු  ලැසේ. නමුත්ස සවළඳපසල්  ිදුවන ඉන්ධන මිසළහි  සවනසරකේ 
මත ගාසරතු සවනසර කිරීසේ බලය අධිකාරිය සතු සේ.  
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6 වන උපකල්ඛනය 

 

(අ)   කොමරවල අභයනතර ශුද්ධ මොනයන 

කොමරය 

 

 

 

1 

අවම 

විශොලත්වය 

(වර්ග 

මීටර්වලින) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින) 
 

 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින) 
 

 

4 

(i)  පදිංචිය සඳො වූ සගාඩනැගිල්ලක 

කාමරය 

 

8.0 - 2.5 

(ii) මුළුතැන්සගය 5.0 

 

- 1.8 

 

 

(ආ)   නොන කොමර සහ වැසිකිළි අතර ශුද්ධ මොනයන 

කොමරය 

 

1 

අවම 

විශොලත්වය 

(වර්ග මීටර්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින) 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින) 

4 

නාන කාමරය 1.5 - 1 

වැිකිළිය 1.7 - 1 

නාන කාමරය සෙ වැිකිළිය 

ඒකාබේධව 

2.0 1.7 1 
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(ඇ) සනීපොරක්ෂක පහසුකම් පිළිබඳ ප්රමිතීන 

භොවිතය ගැහැණු පිරිමි 

 වැසිකිළි මුහුණ 

කසෝදන 

කේසම් 

වැසිකිළි මත්රො බඳුන මුහුණ 

කසෝදන 

කේසම් 

 

1  ආපනශාලා, සෙෝටල්, 

සංචාරක කටයුතු සඳො 

අදාළ සංවර්ධනයන් 

ව.මි. 300 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මී. 400 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 500 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මී. 450 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට  

 

2  ිනමා ආසන 40 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ආසන 50 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ආසන 120 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ආසන 40 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ආසන 60 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

3  සාේපු/ සදපාර්තසේන්තු 

ගබඩා/ සුපර් මාර්කට් ො      

ඒ ආශ්රිත  

ව.මි. 800 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1300 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1400 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1250 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

4  කාර්යාල ව.මි. 500 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

ව.මි. 750 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 850 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 650 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 800 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

5  පාසල්/ පුේගලික අධයාපන 

ආයතන/ උපකාරක පංති/ 

ජාතයන්තර පාසල් 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

6  සපාදු සරථාන, සපාදු 

මෙජනතාව රැසරවන සරථාන, 

උදයාන ො ඒ ආශ්රිත 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සෙෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සෙෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සෙෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සෙෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සෙෝ 

සකාටසකට 

 

7  සවනත්ස ව.මි. 200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 
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*  ඉෙත සගබිේ ප්රමාණය සපාදු පෙසුකේ ෙැර අදාළ භාවිතයන්ට සයාදා ගන්නා සගබිේ ප්රමාණය දැක්සේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  වන උපකල්ඛනය 

(22  නිකයෝගයට අනුකූලව) 

 

සරවභොවික ආකලෝකය සහ වොතොශ්රය සඳහො නිර්බොධිත කවුළුවලින  

ඉ්හල යුතු ප්රමොණයන 

 

වර්ගය 

 

 

 

 

 

 

I වන තීරය 

1 වන තීරුකේ සඳහන එක් 

එක් විෂය යටකත් වන මුළු 

වර්ග ප්රමොණකේ කකොටසක් 

කලස (සරවභොවික 

ආකලෝකය හො වොතශ්රය 

සඳහො) නිර්බොධිත කවුළු 

මගින ඉ්හල යුතු ප්රමොණය 

II වන තීරය 

කවුළු විවෘත කළ 

හැකි ඉ්කක්හි 

ප්රතිශතය 

 

 

 

 

III වන තීරය 

 

(1) නාන කාමර සෙ වැිකිළි 1/10 100 

(2) වාෙන නවතා තබන 
ගරාජය 

1/10 50 

(3) කර්මාන්තශාලා සෙ ගුදේ 1/10 50 

(4) සවනත්ස ියළු කාමර 1/7 50 
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8  වන උපකල්ඛනය 

(38 (II)  නිකයෝගවලට අනුකූලව) 

තරප්පු 

 

වර්ගය 

 

 

 

1 

තරප්පුකේ 

පළල 

(කසනි 

මීටර්) 

2 

අවම උස 

(මීටර්) 
 

 

3 

පඩියක 

උස 

(කසනි 

මීටර්) 

4 

පඩියක 

පළල 

(කසනි 

මීටර්) 

5 

(අ)  1.  එක් උඩුමෙලක් සඳො 

පමණක් භාවිතා කරන අභයන්තර 

තරේපුවක්  

        2.  ඒකක 2  ක් සහිත 

75 

 

 

2.0 19.0 22.5 

100 2 19 22.5 

(ආ) මෙජනයා රැසරවන සපාදු 

සගාඩනැගිල්ලක පිහිටි තරේපු  ො 

සවනත්ස ියළු වර්ග 

100 2.1 17.5 22.5 
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9  වන උපකල්ඛණය 

(23 “එ” (ii)  වන නිකයෝගයට අනුකූලව) 

 

රථවොහන නවතො තබන කකොටු අතර කුළුමංවල පළල 

 

රථවොහන නවතො තබන 

කකෝණය 

 

 

 

 

1   

එක් දිසොවකට 

පමණක් එක් 

පැත්තක පමණක් 

නැවැත්ීම 

(මීටර්වලින) 

2    

කදපකසහිම 

නැවැත්ීම 

(මීටර්වලින) 
 

 

3 

කදදිශොවටම 

ධොවනය 

(මීටර්වලින) 
 

 

4     

සමාන්තරව 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 ට 3.6 4.2 6.0 

අංශක 45 ට 4.2 4.8 6.0 

අංශක 60 ට 4.8 4.8 6.0 

අංශක 90 ට 6.0 6.0 6.0 

 

                සටෙන :   ඉෙත 1, 2, 3 සෙ 4 තීරුවල දැක්සවන විසරතර බෙලුේ / සලාරි සඳො අදාළ සනාසේ.   බෙලුේ 
/ සලාරි සඳො අවශය ඉෙත ඉඩකඩ අධිකාරිය විින් කර්මාන්තසේ සරවභාවය සලකා නියම කරනු ලැබිය ෙැක. 
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* යම් සංවර්ධනයක මුළු රථ වොහන නැවතුම් ඉ්ක් අවශයතොවය 100 කට වැඩිනම්         80% දක්වො 

වොහන නැවතුම් ඉ්ක් ප්රමොණයක් පිරිවිතරයනට අනුව සැලසිය යුතුය.   ඉතිරි ප්රමොණය එකක් පිටුපස 

එකක් (Tandem) කලස නැවැත්ීකම් පහසුකම ලබොගත හැකි අතර, ඒ සඳහො වොහන හසුරුවනනනකේ 

(Valet) කසරවය ලබොගැනීම අනිවොර්ය කේ. 

 

කමෝටර්රථ වොහන නවතො තබන ගොල් කකොටසක මොනයන 

 

වොහන වර්ගය පළල (මීටර්) දිග (මීටර්) 

(i) සාමානය සමෝටර්රථ 2.4 4.8 

(ii) වාණිජ වාෙන (බසර / සලාරි) ඇක්සල් සදක 3.6 10.0 

(iii) වාණිජ වාෙන  ඇක්සල් සදකකට වැඩි 3.6 18.0 

 

 

 

10 වන උපකල්ඛනය 

රථවොහන නැවතුම් පිළිබඳ අවශයතොවය 

 
 

භොවිතය 

රථවොහන නැවතුම් ඉ්ක් 

ප්රමිතීන 

කමෝටර් රථ බසරරථ කලොරි  බහුවිධ 
(කනකට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පොපැදි 

සන්වාික 

මෙල් නිවාස, පදිංචි ඒකක සෙ 
තට්ටු නිවාස 

ඒකකයක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් ො 
ඒකකයක සගබිේ 
ප්රමාණය ව.මී. 300 
ට වැඩි වන්සන් 
නේ, අමතර 
රථවාෙන නැවතුේ 
ඉඩකඩක්,   සෑම 
වාෙන නැවතුේ 
සරථාන  10 ට 
අමුත්සතන් සඳො 
එක් රථවාෙන 
නැවතුේ සරථානයක් 

    

වොණිජ 

ිල්ලර සවළඳසැල් / සග්රාසරි 
ො සමාන භාවිතයන් 

ව.මී. 50 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 
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සාේපු සංකීර්ණ, සුපිරි 
සවළඳසැල් 

ව.මී. 50 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක් 

  

බැංකු සෙ පාරිසභෝගික සසරවා ව.මී. 50 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

- -   

සගාඩනැගිලි ද්රවය සවළඳසැල් ව.මී. 50 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 50 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක් 

  

කාර්යාල භාවිතය ව.මී. 100 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

 -   

නගරබද සෙෝටල් සංවර්ධනය 

(City  Hotel) 

ව.මී. 200 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

බසරනැවතුේ 
01 

සසරවා 
ප්රසේශයට 
ආසන්නව 
සලාරි රථ 
නැවතුේ 01 

  

තරු පන්ති සෙෝටල් 
සංවර්ධනය 

කාමර 05 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් සෙ 
කට්ටල් 2 කට 1 ක් 

කාමර 50 ක් 
දක්වා එක් 
බසරනැවතුමක් 
ො ඊට වැඩි 
වන්සන් නේ 
බසර නැවතුේ 
02 ක්  

සසරවා 
ප්රසේශයට 
ආසන්නව 
සලාරි රථ 
නැවතුේ 02 

  

a. උත්සසවශාලා ආසන 05 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

    

b. සේමන්ත්රණශාලා ආසන 05 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

    

c. කාර්ය මණ්ඩල සඳො 
නිවාස 

i. විධායක කාර්ය 
මණ්ඩලය 

 

ii. අසනකුත්ස 

 

 
කාමර 02 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

    

 

 
 

    ඇඳන් 04 
කට එක් 
ඉඩකඩක් 
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භොවිතය 

රථවොහන නැවතුම් ඉ්ක් 

ප්රමිතීන 

කමෝටර් රථ බසරරථ කලොරි  බහුවිධ 
(කනකට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පොපැදි 

ආගන්තුක නිවාස ො 
ලැගුේෙල්, බුටික් සොසට්ල් 

කාමර 5 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක් 

    

සන්වාිකාගාර ව.මී. 50 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ආපනශාලා / සභෝජනාගාර ව.මී. 10 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 
(සසරවා ප්රසේශය 
ෙැර) 

   ව.මී. 20 ක් 

සඳො 

එකක් 

ිනමාෙල්, රඟෙල්, ශ්රවණාගාර 
සෙ සමාන භාවිතයන් 

ආසන 10 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් සෙෝ 
ව.මී. 20 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් යන 
මින් වැඩි එක 
සඳො සවන් කළ 
යුතුය. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

   

ෆැක්ටරි සෙ කර්මාන්තශාලා  ව.මී. 300 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳො එකක් 
 

ව.මී.300 
ක් සඳො 
එකක් 
 

ගබඩා භාවිතය / ගුදේ ව.මී. 500 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳො එකක් 

ව.මී. 300 
ක් සඳො 
එකක් 

සවනත්ස වාණිජ සගාඩනැගිලි ව.මී. 100 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 
 

  

සසෞඛයය 

සාත්සතු නිවාස සෙ සපෞේගලික 
සරෝෙල් 

ඇඳන් 02 කට 01 
බැගින් සෙෝ ව.මී. 
20 කට එක් ඉඩක් 
යන සදකින් වැඩි 
එක. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

වවදය රසායනාගාර සෙ 
බාහිර සරෝගී අංශ 

ව.මී. 20 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

වවදය  උපසේශන සසරවා 
කාමර (අවම කාමරයක 
ප්රමාණය ව.මී. 08) 

එක් උපසේශන 
සසරවා කාමරයක් 
සඳො ඉඩකඩ 06 
ක් සෙෝ ව.මී. 10 
කට ඉඩකඩ 02 
බැගින් යන සදකින් 
වැඩි එක. 
 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

අධයාපන 
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විශරව විදයාල ව.මී. 200 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 
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භොවිතය 

රථවොහන නැවතුම් ඉ්ක් 

ප්රමිතීන 

කමෝටර් රථ බසරරථ කලොරි  බහුවිධ 
(කනකට්ටනර්) 

යතුරුපැදි

/ පොපැදි 

සපෞේගලික පාසල්, 
ජාතයන්තර පාසල්, සපර 
පාසල් 

ළමුන් 20 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් සෙෝ 
ව.මී. 50 ක් සඳො 
එක් ඉඩක් යන 
සදකින් වැඩි එක 

    

සපෞේගලික උපකාරක පන්ති 
සෙ සවනත්ස අධයාපනික 
ආයතන 

ව.මී. 200 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

විසේක ො විසනෝද කටයුතු  

විසේක ො විසනෝද කටයුතු  ව.මී. 50 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

සවනත්ස භාවිතයන් 

 අධිකාරිය විින් 
තීරණය කරනු 
ලබන සවනත්ස 
ඕනෑම භාවිතයක් 
සඳො ව.මී. 100 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

අධිකාරිය විින් 
තීරණය කරනු 
ලබන සවනත්ස 
ඕනෑම 
භාවිතයක 
සරවභාවය අනුව 
ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක් 
 

අධිකාරිය 
විින් 
තීරණය 
කරනු ලබන 
සවනත්ස 
ඕනෑම 
භාවිතයක 
සරවභාවය 
අනුව ව.මී. 
500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක් 
 

  

 

සටහන; 

 ඉහත  භොවිතයනකගන දක්වො ඇත්කත් අවම රථවොහන නැවතුම් අවශයතොවයන වන අතර, මීට අමතරව 

වැඩිමනත් රථවොහන නැවතුම් සරථොන සංවර්ධනකරු ලබොකදනකන නම්,  ඒ සඳහො ප්රමුඛතොවය ලබොදිය යුතුය. 
 

 නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිකේ / පළොත් පොලන ආයතනකේ අනුමැතිය මත කවන කරන ලද වොහන නැවතුම් 

සරථොන කවනත් ආයතන කවත කුලී පදනම මත ලබොදිය හැක.  නමුත් රථවොහන නැවතුම් පහසුකම් කවනත් 

භොවිතයක් සඳහො භොවිත කළ කනොහැක. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

195 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

11 වන උපකල්ඛනය 
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ඇමුණුම - 3 
 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තො 

සුදුසුකේ තැනැත්සතන් සෙතික කර ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සැලසුේ එහි නිරවදයතාවය, සේමත 

ප්රමිතීන්ට අදාළ  බවට සෙ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සැලසුේ ො සගාඩනැගිලි  

නිසයෝගවලට  අනුකූල බවට සෙතික කර එහි වගකීම ගතයුතුය.  සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතාසේ 

ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ සංවිධාන වාර්ිකව සාමාජික නාමසල්ඛනයක්  පවත්සවාසගන යායුතු 

අතර, එහි පිටපතක් වාර්ිකව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්කත් 

සරවභොවය 

II වන තීරය 

ඉ්කම් කහෝ 

කගෝනැගිල්කලහි 

ප්රමොණය (අදොළ 

අවසරථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැනතකුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශරෂ 

කොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තො සඳහො 

අවශය සුදුසුකම්/පදවිය 

1  ඉඩම තුල සංවර්ධන 

කටයුත්සත සඳො 

සගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත්ස 

සනාවන්සන් නේ 

සෙක්ටයාර්        

0.5 ඉක්මීම 

පරිශ්ර ප්රදර්ශන සැලැසරම නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ 

ආයතනසේ සංසරථාගත 

සාමාජිකසයකු 

සැලසුේ නිසයෝගවලට අනුකූල 

බව 

නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ 

ආයතනසේ සංසරථාගත 

සාමාජිකසයකු 

උප සබදුේ සැලැසරම සකසර 

කිරීම 

බලයලත්ස මිනින්සදෝරු සෙ 

තලමිතිකරු 

2  ඉඩම තුල සංවර්ධන 

කටයුත්සත සඳො 

සගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත්ස 

සනාවන්සන් නේ 

සෙක්ටයාර්        

0.5 ට අඩු 

පරිශ්ර ප්රදර්ශන සැලැසරම ො උප 

අනුසබදුේ සැලැසරම සකසර 

කිරීම 

බලයලත්ස මිනින්සදෝරු සෙ 

තලමිතිකරු 

සැලසුේ නිසයෝගවලට අනුකූල 

බව 

නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ 

ආයතනසේ සංසරථාගත 

සාමාජිකසයකු  

(නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින් අවශය 

අවසරථාවලදී අයදුේකරු 

දැනුවත්ස කරනු ලබයි) 

3  සංවර්ධන කටයුත්සත 

සඳො ඉංජිසන්රු 

වැඩ ඇතුළත්ස 

වන්සන් නේ (මාර්ග, 

සබෝක්කු, කාණු 

ඉදිකිරීේ) 

 බලපත්රසේ නිශරචිතව දක්වා 

ඇති කරුණුවලට එකඟව 

ඉංජිසන්රු වැඩ ිදුකර ඇති 

බවට ප්රකාශ කරන සෙතික 

පත්රයක් 

වරලත්ස ිවිල් ඉංජිසන්රු 

4  සංවර්ධන කටයුත්සත 

සඳො ඉඩමක් 

අනුසබදීමක් සෙෝ 

සෙක්ටයාර් 0.5 

ඉක්මීම 

මිනින්සදෝරු සැලැසරම නගර 

සැලසුේ අවශයතාවලට 

නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ 

ආයතනසේ සංසරථාගත 

සාමාජිකසයකු  
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ඒකාබේධ කිරීමක් 

ඇතුළත්ස වන්සන් 

නේ 

අනුකූල බවට ප්රකාශ කරනු 

ලබන සෙතික පත්රයක් 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන කටයුත්කත් 

සරවභොවය 

II වන තීරය 

ඉ්කම් කහෝ 

කගෝනැගිල්කලහි 

ප්රමොණය (අදොළ 

අවසරථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැනතකුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශරෂ 

කොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තො සඳහො 

අවශය සුදුසුකම්/පදවිය 

5  සංවර්ධන කටයුත්සත 

සගාඩනැගිල්ලක් 

සඳො වනවිට 

වර්ග මීටර් 600 

ඉක්මීම ො 

සගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 15 ඉක්මීම 

ගෘෙ නිර්මාණ සැලැසරම 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැසරමට අනුකූලව ිදුකර 

ඇති බවට සෙ ඔහුසේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස අවසරය 

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ කරන 

සෙතික පත්රයක්) 

 

වරලත්ස වාසරතු විදයාඥයකු 

සෙෝ වාසරතු විදයාඥ 

මණ්ඩලසේ ලියාපදිංචි යේ 

වාසරතු විදයාඥයකු 

වර්ග මීටර් 600 

දක්වා 

සගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 15 දක්වා 

ගෘෙ නිර්මාණ සැලැසරම 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැසරමට අනුකූලව ිදුකර 

ඇති බවට සෙ ඔහුසේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස අවසරය 

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ කරන 

සෙතික පත්රයක්) 
 

 

වරලත්ස වාසරතු විදයාඥයකු 

සෙෝ වාසරතු විදයාඥයින් 

ලියාපදිංචි  කිරීසේ 

මණ්ඩලසේ ලියාපදිංචි 

වාසරතු විදයා ආවසරික 

සෙතිකලාභී 

  වර්ග මීටර් 400 

දක්වා ො 

සගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 12 දක්වා 

1. ගෘෙ නිර්මාණ සැලැසරම 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැසරමට අනුකූලව 

ිදුකර ඇති බවට සෙ 

ඔහුසේ අධීක්ෂණය යටසත්ස 

අවසරය ලබාදී ඇති බවට 

ප්රකාශ කරන සෙතික 

පත්රයක්) 
 

 
 

 

රජසේ සෙෝ පුේගලික 

ආයතනයක වර්ෂ 

ෙතරක(4) පළපුරුේදක් 

ඇති ගෘෙ නිර්මාණ 

සැලසුේ ශිල්පිසයකු සෙෝ 

ජාතික වෘත්සතීය නිපුණතා  

5  මට්ටසේ සැලසුේ 

තාක්ෂණ ශිල්පී 

(සගාඩනැගිලි) 

   2. නිර්මාණ ගණනය කිරීේ 

සමඟ වුෙ නිර්මාණ 

සැලැසරම (අත්සතිවාරම සෙ 

සගාඩනැගිලි අනුමත 

ශ්රී ලංකා ඉංජිසන්රු 

ආයතනසේ වරලත්ස ිවිල් 

ඉංජිසන්රු සෙෝ වරලත්ස 

වුොත්සමක ඉංජිසන්රු 
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සැලැසරමට අනුකූල බවට 

සෙ සගාඩනැගිල්ල 

වුොත්සමක සලස 

ආරක්ිත බවට ප්රකාශ 

කරන සෙතික පත්රයක්) 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්කත් 

සරවභොවය 

II වන තීරය 

ඉ්කම් කහෝ 

කගෝනැගිල්කලහි 

ප්රමොණය (අදොළ 

අවසරථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැනතකුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශරෂ 

කොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තො 

සඳහො අවශය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

   3. සසරවා සැලසුේ (විදුලිබලය 

සැපයීම, ජල සැපයුම, 

මළාපවෙන, කාණු සෙ වැි 

ජලය පාලනය කිරීම, ගිනි 

ආරක්ෂණය ො සේබන්ධ 

සැලසුේ ඇතුළත්ස සේ.) ඉල්ලුේ 

කරන අවසරථාසේ අධිකාරිය 

විින් නියම කරනු 

ලැබුවසොත්ස පමණක් කරුණු 

සැපයිය යුතුය. 

 

සපයන ලද සසරවාවට  

අදාළ පෙත දක්වනු 

ලබන 

තැනැත්සතන්සගන් 

අදාළ වන ශ්රී ලංකා 

ඉංජිසන්රු ආයතනසේ 

ඉංජිසන්රුවරයා ; 

 වරලත්ස විදුලි 

ඉංජිසන්රු, වරලත්ස 

ිවිල් ඉංජිසන්රු, 

වරලත්ස 

වුොත්සමක 

ඉංජිසන්රු, වරලත්ස 

සගාඩනැගිලි සසරවා 

ඉංජිසන්රු, වරලත්ස 

යාන්ික 

ඉංජිසන්රු 

 

   4. වායු සමීකරණ සෙෝ යාන්ික 

වාතාශ්රය පිළිබඳ 

විසරතරාත්සමක සැලැසරම 

(සවිකිරීම, දීර්ඝ කිරීම සෙෝ 

සවනසර කිරීම සඳො) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිසන්රු 

ආයතනසේ වරලත්ස 

යාන්ික ඉංජිසන්රු, 

වරලත්ස විදුලි ඉංජිසන්රු 
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ඇමුණුම් අංක 04 

 

රථවොහන නතර කිරීම හො රථවොහන පොලනය 

 

 
1. (අ) අධිකාරිසේ සැලසුේ කමිටුව මගින් නියම කරන ලද වාෙන නතර කිරීසේ ො වාෙන 

ගමනාගමන පාලන වැඩපිළිසවල සේබන්ධ සරගුලාිවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.   

 
  

2. (i) සංවර්ධන කාර්යයක් කරසගන යාම සඳො අවසරපත්රයක් ලබාගැනීසේ පරමාර්ථසයන් 

අයදුේපත්රය සමඟ ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැසරමක් මගින්ම සගාඩනැගිලි තැනුේසපාල 

තුළම සෙෝ අධිකාරියට පිළිගත ෙැකි සරථානයක අවශය වාෙන නතර කිරීසේ ඉඩකඩ සංඛයාව 

සමම  10 වන උපසල්ඛණසේ  නිසයෝගයට අනුකූලව විය යුතුය. 

 
 (ii) ඉෙත  (i) හි සඳෙන් පරිදි වාෙන නතර කිරීසේ ඉඩකඩ සැපයීම ප්රාසයෝගික සනාවන 

අවසරථාවලදී සැලසුේ කමිටුව තීරණය කරන පරිදි සමහි 5 වන උපසල්ඛණසේ සඳෙන් 

ආකාරසයන් සසරවා ගාසරතු අය කළයුතුය. 

 
 (iii) වාෙන නතර කිරීසේ සමසරථ සංඛයාව 10 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධන කාර්යයකදීම ඉෙත 

සඳෙන් අවශයතාසවන් ½  කට සමානව යතුරුපැදි ො පාපැදි නතර කිරීසේ ඉඩකඩද සැපයිය 

යුතුය. 

 

 (iv) එක් එක් වර්ගය සඳො වන වාෙන නතර කිරීසේ කුටිවල අවම සැලසුේ මානයන් සමසසරය. 

 

වොහන වර්ගය මඩුකේ පළල 

(මීටර්) 

කකෝණිකව 

නතර කිරීම 

කහෝ 

සමොනතරව 

නතර කිරීම 

මඩුකේ දිග 

(මීටර්) 

කකෝණිකව 

නතර 

කිරීම 

මඩුකේ දිග 

(මීටර්) 

සමොනතරව 

නතර කිරීම 

සේමත සමෝටර් කාර් සමානකයන් 2.4 4.8 5.5 

ේී සෙෝ ත්රී සරෝද රථ 2.1 2.4 2.5 

පාපැදි 0.6 2.25 2.25 

වාණිජ (ේී අකර) 3.6 10.0 12.0 

වාණිජ (බහු අකර) 3.6 18.0 20.0 

 

 (v) පරතර ඉඩකඩවල අවම පළල පෙත සඳෙන් අවශයතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

 

 

 

 

 

වොහන කකෝණිකව නතර 

කිරීකම් අංශකය 

තනි දිසො වොහන 

ගමනොගමනය 

තනි පැති 

නැවතුම් සීමොව 

(මීටර්) 

තනි දිසො 

වොහන 

ගමනොගමනය 

කදපැති 

නැවතුම් සීමොව 

(මීටර්) 

කදපැති වොහන 

ගමනොගමනය 

(මීටර්) 

අංශක 00 සමාන්තර 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 සකෝණික 3.6 4.2 6.0 

අංශක 45 සකෝණික 4.2 4.8 6.2 

අංශක 60 සකෝණික 4.8 4.8 6.6 

අංශක 90 සකෝණික 6.0 6.4 7.2 

 

 (vi) ගෘෙසරථ වාෙන නතර කිරීසේ සපසදසකට ඇති ප්රසේශසේ පළල ඇතුළුීසේ ො පිටීසේ 

මාර්ග සවන සවනම සපයා ඇත්සනේ, ියළු පියමං සෙ සවනත්ස අවහිරතා අතෙැර මීටර් 3 කට 

සනාඅඩු විය යුතුය.  එසෙත්ස ඇතුල්ීසේ ො පිටීසේ මාර්ග එකටම සපයනු ලැබ මධය 

බාධාවකින් සතාරනේ, එම පළල මීටර් 5.5 කට අඩු සනාවිය යුතුය.  වයාපාරික වාෙන නතර 

කිරීසේ ප්රසේශසේ පළල පිළිසවලින් මීටර් 4.5 ො 6.0 විය යුතුය. 

 

 (vii) වාෙන නතර කිරීසේ ප්රසේශ තුනකට වැඩි සංඛයාවක් සැපයිය යුතු සගාඩනැගිලිවල ියළුම 

වර්ගසේ වාෙන ආපසු ෙැරීමට ෙැකි පෙසුකේ පරිශ්රය තුළ සපයා තිබිය යුතුය.  ීදියකින් 

තැනුේපළට සෙෝ තැනුේපළින් ීදියකට පසුපසට පැදීමට ඉඩසදනු සනාලැසේ.   

 

 
 (viii) මීටර් 10 කට අඩු මාර්ග මුහුණතක් ඇති මීටර් 40 කට අඩු ගැඹුරක් සහිත සගාඩනැගිලි 

සරථානයන්හි වාෙන නතර කිරීසේ ප්රසේශයට ඇති ධාවන මාර්ගසේ පළල පෙත සඳෙන් 

කරුණුවලට යටත්සව මීටර් 3 කට අඩු කළ ෙැකිය. 

 

 (අ) එබඳු ධාවන මාර්ගය දිසේ අධිකාරියට පිළිගත ෙැකි සලස ො අවශය ප්රමාණයට වාෙන 

මාරුීමට ඉඩකඩ සැපයීම. 

 

 (ආ) එබඳු සංවර්ධනයක වාෙන නතර කිරීසේ ඉඩකඩ අවශයතාවය 10 කට සනාඉක්මවිය 

යුතුය. 
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 (ix) යේ වාෙන නතර කිරීසේ ප්රසේශයකට ඇති ඇතුල්ීසේ සෙෝ පිටීසේ විවරසරථානයක් ෙරො 

යේ පැති පියමගක් විහිසදන්සන් නේ, ආබාධිත තැනැත්සතන් පිළිබඳව විසශරෂ සැලකිල්ලක් 

දක්වමින් පදිකයන්ට ගමන් කිරීම සඳො ඉවුරු කැටිවලට සෙෝ පැති පියමසගහි යේ 

සකාටසකට සංවර්ධකයන්සේ වියදමින් යේ සවනසර කිරීේ අධිකාරිය විින් නිශරචිත සකාට 

දැක්විය යුතුය.  සමම මගී මාරු සමාන එවැනි විවරසරථාන ෙරොද පවත්සවාසගන යන සලසටද 

අධිකාරිය විින් විසශරෂසයන් නියම කළ ෙැකිය. 

 

 (x) ීදියකට ඇතුල්ීසේදී, ඉන් පිටීසේදී පෙත සඳෙන් වගුසවහි නිශරචිතව සඳෙන් ප්රමාණය 

ඇතුළත ො පිටත ෙැරවුේ අර්ධ විෂරකේභය සැපයිය යුතුය. 

 

 මගී 

ප්රවොහන 

කොරකය 

ද්ී අකර 

වොණිජ 

වොහන 

බහු අකර 

වොණිජ 

වොහන 

ඇතුළත ෙැරවුේ අර්ධ විෂරකේභය 

(මීටර්) 

7.3 12.8 13.8 

පිටත ෙැරවුේ අර්ධ විෂරකේභය (මීටර්) 4.7 8.7 6.9 

 

 

 (xi) ඉෙත සඳෙන් පරිදි අවම ෙැරවුේ අර්ධ විෂරකේභය සංවර්ධන කාර්යයක් සඳො සැපයිය 

සනාෙැකි බව සතුටුදායක අන්දමින් අධිකාරිය සවත ඔේපු කළ ෙැකි අවසරථාවක පළල මීටර් 

3 කට සනාඅඩු පළලකින් යුත්ස අතිසර්ක සේබන්ධතා පටුමගක් එබඳු ඇතුල්ීසේ  / සෙ / සෙෝ 

පිටීසේ  මාර්ගයට ආබේධ කර සැපයිය යුතුය.  එබඳු පටු මාර්ග සැලසුේ කළයුත්සසත්ස ීියට 

ඇතිවන බලපෑේ අවම කරමින් නිදෙසර වාෙන ගමනාගමනය සෙතික වන පරිදිසේ.  සමය 

අධිකාරිසේ සැලසුේකරණ කමිටුව විින් අනුමත කළ යුතුය. 

 

 (xii) බෑවුේ මං සඳො බෑවුේවල උපරිම ඇලකරය 1:8 ට වඩා වැඩි සනාවිය යුතුය.  බෑවුේ මං ඇති 

අවසරථාවලදී ඉඩේ කට්ටිසේ මායිමත්ස  බෑවුමත්ස අතර මීටර් 6.0 කට සනාඅඩු දිගකින් යුත්ස 

සමතලා ඉඩක් සැපයිය යුතුය. 

 

 (xiii) ඇතුළුීම සෙ පිටීම සවන සවනම සපයා ඇත්සනේ, පියමං ියල්ල සෙ සවනත්ස අවහිරතා 

අත්සෙැරි කළ බෑවුේ මංවල පළල මීටර් 3.0 කට සනාඅඩු විය යුතුයි.  එසෙත්ස ඇතුළුීම සෙ 

පිටීම එකටම සපයනු ලබන්සන් නේ සමම උපසල්ඛණසේ (vi) හි සඳෙන් අවසරථාවලදී මිස 

මධයවර්ති විභජකයකින් සතාර නේ, එය මීටර් 6 ක් විය යුතුය. 

 

 (xiv) මීටර් 2.1 ක අවම උසක් බෑවුේ මංවල ො බහු මෙල් රථවාෙන නැවතුේ සරථානවල තිබිය 

යුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 (xv) මාර්ග බාධක ආරක්ෂක කුටි සෙ වාෙන නතර කිරීම පාලනය කිරීසේ උපක්රම ො 

ආසරෝෙකයන් වැනිදෑ පාර අේදර ිට එබඳු බාධක දක්වා අවම වශසයන් මීටර් 6 ක පරතර 

තුළ සනාපිහිටිය යුතුය.  වාෙන නතර කිරීසේ එක් එක් මඩු 25 ක් සෙෝ ඒවායින් සකාටසක් 

සඳො සමසරථ පරතර දුර මීටර් 6 කින් වැඩි කළයුතුය.  සමය එකම පටුමගකට සෙෝ පටුමං 

බහු සංඛයාවකට සැපයිය ෙැකිය. 

 

 (xvi) වාෙන බර මැනීසේ ප්රසේශය ීි අේදර ිට මීටර් 20 ක අවම පරතර දුරක් තුළ සනාපිහිටිය 

යුතුය.  වාණිජ වාෙන නතර කිරීසේ එක් එක් කුටි 15  සෙෝ එහි සකාටසක් සඳො සමසරථ 

පරතර දුර මීටර් 15 කින් වැඩි කළයුතුය.  සමය එකම පටුමගක සෙෝ පටුමං බහු සංඛයාවකට 

සැපයිය ෙැකිය. 

 

 (xvii) වාෙන නතර කිරීසේ ප්රසේශය සඳො වන බෑවුේ සපාසළාව සේබන්ධසයන් වූ විට 1:20 

අනුපාතය සනාඉක්මවිය යුතුය. 

 

 (xviii)වාණිජය වාෙන සඳො වන නතර කිරීසේ ප්රසේශයකට ඇතුළුීමට සෙෝ ඉන් පිටීමට තම 

පිටීසේ සෙෝ ඇතුළුීසේ විවර සලසා ඇති විවර තනි මං ීියකදී නේ, එහි පරතර පළල 

මීටර් 4.5 ක්ද,  සදමං ී ියකදී නේ, මීටර් 6.5 ක්ද වන අවසරථාවක එසසර ඇතුළුීම සෙෝ පිටීම 

සඳො ඉඩසදනු සනාලැසේ. 

     

3. (i) මාර්ගයට මුහුණලා ඇති පළල මීටර් 12.0 ට අඩු සරථාන සඳො සැපයිය යුත්සසත්ස එක් 

ඇතුළුීසේ ො පිටීසේ සරථානයක් පමණි. 

 
 (ii) පදිංචිය සඳො වන සංවර්ධන කාර්යයක් සේබන්ධසයන් වූ විට සරථානය තුළ ඇති වාෙන නතර 

කිරීසේ අවශයතාව නතර කිරීසේ මඩු 100  ඉක්මවන කල්හි ො සන්වාික සනාවන සංවර්ධන 

කාර්යයක් සේබන්ධසයන් එම අවශයතාව නතර කිරීසේ මඩු 50 ක් වන කල්හි 

අවසරථානුකූලව අවශය වන වාෙන ගමනාගමනය ඒකාබේධීසේ අමතර පටුමග සෙෝ වාෙන 

රඳවා තබන ඉඩ සැපයිය යුත්සසත්ස වාෙන ගමනාගමන සැලසුේකරණ කමිටුව විින් නිර්සේශ 

කර ඇති පරිදි වාෙනවල නිදෙසර ධාවනයට ඇතිවන බලපෑම අවම වන පරිදිය. 

 
4. පදිංචිය පිණිස සනාවන පාවිච්චියක් සේබන්ධසයන් වූ විට නතර කිරීසේ මඩු 60 කට වැඩි 

සංඛයාවක්ද, පදිංචිය පිණිස  නැතසොත්ස මිශ්රිත සංවර්ධනය අනුපාතික සංසයෝජනයක් 

සේබන්ධසයන් වූ විට කුටි 120 ක්ද සැපයීම අවශය වන අවසරථාව අධිකාරිය විින් වාෙන 

ගමනාගමන බලපෑේ අධයයනසේ තීරණ අනුව සයෝජිත සංවර්ධනය සෙරතුසකාට සගන වැඩි වන 

ගමනාගමන කටයුතු නිසා එවැන්නක් අවශය බව සනාථ ී ඇත්සනේ, එවැනි වාර්තාවක නිර්සේශ 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

කර ඇති නිශරචිත වාෙන ගමනාගමන පාලන කටයුතුවල වැඩිදියුණු කිරීම සඳො වන පිරිවැය 

සංවර්ධකයා විින් දරනු ලැබීමට අධිකාරිය කටයුතු සැලැසරවිය යුතුය. 

 

5. අනුමත සංවර්ධනය සඳො අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්සීසේ සෙ රථවාෙන ගමනාගමන 

පාලන නියමයන්ට සවන්ව කටයුතු කරන බවට සැක කරන යේ සගාඩනැගිල්ලකට ඇතුළුී 

පරීක්ෂා කරන සලස අධිකාරිය විින් සපාලිිසයන් ඉල්ලා ිටිය ෙැකිය. 

 

6. අනුමත සංවර්ධනය සඳො අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්සීසේ ෙැර සවනත්ස යේ කටයුත්සතකට 

සයාදා ඇතැයි දැනගනු ලබන අවසරථාවක අනුමත රථ නැවැත්සීසේ ඉඩකඩ ප්රමාණයන්සගන් අඩුී 

ඇති එක් එක් රථ නැවැත්සීසේ ඉඩකඩ සඳො මාසයකට රු. 20,000/- ක සසරවා ගාසරතුවක් 

අධිකාරියට අයකළ යුතුය.  එම ගාසරතු ඒ කාර්ය සඳො සයාදාසගන ඇති ඉඩ ප්රමාණය සංවර්ධන 

අවසර පත්රසේ අනුමත කර ඇති පරිදි වාෙන නැවැත්සීසේ ඉඩකඩ බවට නැවත පත්ස සකසරන සතක් 

දිගටම අය කළයුතුය. 

 

7. “ප්රතිබිේබිත ීදුරු”  සෙෝ සවනත්ස පරාවර්තන ද්රවයයක් ප්රිේධ ීියකට මුහුණලා ිටින සසර යේ 

සගාඩනැගිල්ලක බිේ මෙලට පළමු සෙෝ සදවන මෙල්වලට සවි සනාකළ යුතුය. 

 

8. අධිකාරිය විින් වාෙන සීමා කරන ලද ප්රසේශයක් සලස ප්රකාශයට පත්ස කරනු ලැබ ඇති ීි සෙෝ 

ප්රසේශ ඇතුළත්ස වන යේ ප්රසේශයක සෙෝ ීියක සංවර්ධනය පිණිස උපරිම වාෙන නතර කිරීසේ 

ඉඩකඩ කවසර්දැයි නිශරචිත වශසයන් සවන් සකාට දැන්ීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

9. (i) ීිය සෙෝ ප්රසේශය වාෙන නතර කිරීසේ ප්රසේශයක් සලස ප්රකාශයට පත්ස කරනු ලැබීසමන් 

පසුව යේ පවත්සනා සංවර්ධනයක් තුළ ඇති ප්රසයෝජනයට ගත්ස සෑම වාෙන නතර කිරීසේ 

මඩුවක් සඳො වන වාර්ික සසරවා ගාසරතුව අධිකාරිය විින් තීරණය සකාට අය කරනු ලැසේ. 

 

 (ii) සවනත්ස යේ නියමය කුමක් සඳෙන්ව තිබුණද සැලසුේ කමිටුසේ ලිඛිත නිර්සේශ මත අධිකාරිය 

විින්, 

 

    (අ) පරිශ්රය තුළ එවැනි  වැඩ සඳො අවශය වාෙන නතර කිරීසේ මඩු සනාසපයන සෙෝ 

සපයන ලද එවැනි ඉඩකඩ තත්ස කාර්යය සඳො ප්රසයෝජනයට සනාසගන යේ ජාතික 

මො මාර්ගයක සෙෝ එහි සකාටසක වාෙන අළුත්සවැඩියාව සෙෝ ඔපවත්ස කිරීම කරසගන 

යන සෙෝ 

 
         (ආ) සැලසුේ කමිටුසේ මතය අනුව වාෙන ගමනාගමනයට අහිතකර බලපෑේ ඇති කරන 

සවනත්ස වෘත්සතියක් සෙෝ වයාපාරයක් කරසගන යන යේ සංවර්ධන සේපළ 

අයිතිකරුවන්ට එකී කටයුතු නිවැරදි කරන සලස දැන්ීමක් කළ ෙැකිය. 
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3.   ඇමිණුේ  

3.1. කලාප පුරකය (Zoning matrix) 
 

 

භාවිතය  
පු

ජ
ා 

භූ
මි

 ක
ළ

ාප
ය

 
 

ව
ාණි

ජ
 ක

ළ
ාප

ය
 -

 I
 

ව
ාණි

ජ
 ක

ළ
ාප

ය
 -

 I
I 

මි
ශ්ර

 ස
ංව

ර්
ධ

න
 

ක
ළ

ාප
ය

 

ස
න්

ව
ාි

ක
 ක

ළ
ාප

ය
 

ප
ාරි

ස
රි

ක
 ස

ංර
ක්

ෂ
ණ

 
ෙ

ා 
ස

ංස
ේ

දී
 ක

ළ
ාප

ය
 

ක
ෘි

ක
ාර්

මි
ක

  
ක

ළ
ාප

ය
 

ස
න්

ව
ාි

ක
 

පදිංචිය සඳො වන 
නිවාස 

   ✓ ✓  ✓ 

තට්ටු නිවාස    ✓ ✓   

බේධ නිවාස    ✓ ✓   

සන්වාිකාගාර    ✓ ✓   

නිවාස සංකීර් ණ    ✓ ✓   

ස
ස

ෞඛ
ය

 

රජසේ  සරෝෙල්   ✓ 
✓    

පුේගලීක සරෝෙල්   ✓ ✓ ✓   
වවදය  උපසේශණ 
සසරවා මධයසරථාන 

  
✓ ✓ ඉදි කිරීේ 

උපරිමය   
25 m2 

  

රාසායනාගාර සසරවා   
✓ ✓ ඉදි කිරීේ 

උපරිමය   
25 m2 

  

ඔසු සැල්   
✓ ✓ ඉදි කිරීේ 

උපරිමය   
15 m2 

  

ආයුර් සේද වවදය 
මධයසරථාන 

  
✓ ✓ ඉදි කිරීේ 

උපරිමය   
25 m2 

  

සේභාෙන 
මධයසරථාන 

       

අ
ධ

ය
ාප

න
 

රජසේ ො අර් ධ 
රජසේ  පාසැල් 

   
✓ ✓ 

  

අර් ධ රජසේ පාසැල්    ✓ ✓   

ජාතයන්තර පාසැල්    ✓ ✓   

රජසේ/ සපාේගලික 
විශරව විදයාල 

  
   

  

කාර් මික 
පාසැල්/වෘත්සතිය 
පුහුණු ආයතන 

  
✓ ✓  

 
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
150 m2 

වෘත්සතිය පුහුණු 
ආයතන 

  
✓ ✓  

 
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
150 m2 

ළදරු පාසැල්    ✓ ✓   

තෘතියික අධයාපන 
පාඨමාලාවන් 

  ✓ ✓   
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
150 m2 
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භාවිතය  

පු
ජ

ා 
භූ

මි
 ක

ළ
ාප

ය
 

 

ව
ාණි

ජ
 ක

ළ
ාප

ය
 -

 I
 

ව
ාණි

ජ
 ක

ළ
ාප

ය
 -

 I
I 

මි
ශ්ර

 ස
ංව

ර්
ධ

න
 

ක
ළ

ාප
ය

 

ස
න්

ව
ාි

ක
 ක

ළ
ාප

ය
 

ප
ාරි

ස
රි

ක
 ස

ංර
ක්

ෂ
ණ

 
ෙ

ා 
ස

ංස
ේ

දී
 ක

ළ
ාප

ය
 

ක
ෘි

ක
ාර්

මි
ක

  
ක

ළ
ාප

ය
 

පැවැත්සසවන 
ආයතන 

ආගමික ඉසගනුේ 
මධයසරථාන 

    
 

  

සපෞේගලික උපකාර 
පන්ති 

  
✓ 

✓ 
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

25m2 
  

ආ
ය

ත
න

 

රජසේ කාර් යාල   ✓ ✓    

රජසේ කාර් යාල 
සංකීර් ණ 

  
 ✓  

  

වෘත්සතිය කාර් යාල   
✓ ✓ ඉදි කිරීේ 

උපරිමය   
25m2 

  

බැංකු, මුලය 
ආයතන 

  ✓ 
✓ ඉදි කිරීේ 

උපරිමය   
25m2 

  

ATM මධයසරථාන  ✓ ✓ ✓ ✓   

ස
ම

ාජ
 ස

ස
රව

ා 

ක්රීඩා මධයසරථාන  
ගෘෙසරථ, 

   
✓ ✓ 

  

එළිමෙන් රංග ශාලා    ✓    

ප්රජා ශාලා/ 
සංසරකෘතික 
මධයසරථාන 

   
✓ ✓ 

  

පුසරතකාල    ✓ ✓   

දිවා සුරැකුේ 
මධයසරථාන 

  
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

50m2 

✓ ✓ 
  

වැඩිහිටි නිවාස    ✓ ✓   

සකාණ්ඩ කැපීේ/ 
රූපලාවනය  

ආයතන 
  ✓ 

✓ 
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

10m2   

ිනමා ශාලා    ✓    

ශරීර සුවතා 
මධයසරථාන 

  
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

50m2 

✓ 
   

ආගමික මධයසරථාන        

ව
ාණි

ජ
 ිල්ලර භාණ්ඩ 

අසලවි සැල් 
  ✓ 

 

✓ 
✓  

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

25m2 
සතාඟ භාණ්ඩ 
අසලවි සැල් 

  
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
150m2 

✓    
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භාවිතය  

පු
ජ

ා 
භූ

මි
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ළ
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ය
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ාණි
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 ක
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ාණි

ජ
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ළ
ාප

ය
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මි
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 ස
ංව
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ධ

න
 

ක
ළ

ාප
ය

 

ස
න්

ව
ාි

ක
 ක

ළ
ාප

ය
 

ප
ාරි

ස
රි

ක
 ස

ංර
ක්

ෂ
ණ

 
ෙ

ා 
ස

ංස
ේ

දී
 ක

ළ
ාප

ය
 

ක
ෘි

ක
ාර්

මි
ක

  
ක

ළ
ාප

ය
 

අංශික  සවළඳ සැල් 
( පුජා වට්ටි කඩ, 

මල් කඩ, මාල කඩ, 
විිතුරු භාණ්ඩ 
සවසළඳසැල්, 

රසකැවිලි 
සවසළඳසැල්..) 

 
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

10m2 
✓ ✓ 

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

20m2 
 ✓ 

මාළු අසලවි සැල්   ✓ ✓ 

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

20m2 
  

මසර අසලවි සැල් 
(සැකසුේ  කරන ලද 

මසර පමණි.) 
  ✓ ✓ 

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

20m2 
  

සගාඩනැගිලි ද්රවය 
අසලවි සැල්  i.වැලි, 
මැටල්, ිසමන්ති, 

කේබි,    නල, සහිත 
ද්රවය. 

  ✓ ✓    

ii. අසනකුත්ස 
සගාඩනැගිලි ද්රවය 

  ✓ ✓ 
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

25m2 
  

මත්සපැන් අසලවි 
සැල් 

       

ගබඩා/ගුදේ   
 ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
300 m2 

✓   
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
100 m2 

සේකරි   ✓ ✓ 
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

50m2 
  

ඉන්ධන පිරවුේ ෙල්   ✓ ✓    

ගෑසර සෙ විදුලි බල 
(වාෙන සඳො 
පිරවුේ ෙල්) 

  ✓ ✓    

වාෙන අමතර 
සකාටසර අසලවි 

සැල්  i. බඳ සකාටසර 
(Body Parts) 

  
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

25m2 

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

25m2 
   

ii. අසනකුත්ස අමතර 
සකාටසර 

  
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

25m2 

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

25m2 
   

ලී භාණ්ඩ අසලවි 
සැල් 

  ✓ ✓ 
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

50m2 
  

ස
ංච

ාර
ක

 
ක

ට
යු

තු
 සංචාරක සෙෝටල්   ✓ ✓ 

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
300m2 

 ✓ 

අපන ශාලා   ✓ ✓ 

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
250m2 

  

නිවාඩු නිසක්තන   ✓ ✓ ✓   
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භාවිතය  

පු
ජ

ා 
භූ

මි
 ක

ළ
ාප

ය
 

 

ව
ාණි

ජ
 ක

ළ
ාප

ය
 -

 I
 

ව
ාණි

ජ
 ක

ළ
ාප

ය
 -

 I
I 

මි
ශ්ර

 ස
ංව

ර්
ධ

න
 

ක
ළ

ාප
ය

 

ස
න්

ව
ාි

ක
 ක

ළ
ාප

ය
 

ප
ාරි

ස
රි

ක
 ස

ංර
ක්

ෂ
ණ

 
ෙ

ා 
ස

ංස
ේ

දී
 ක

ළ
ාප

ය
 

ක
ෘි

ක
ාර්

මි
ක

  
ක

ළ
ාප

ය
 

උත්සසව ශාලා   ✓ ✓ 
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
100m2 

  

නාගරික සෙෝටල්   ✓ ✓    

ලැගුේ ෙල්   ✓ ✓ 

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
100 m2 

  

ර
ථ

 ව
ාෙ

න
 

රථ වාෙන අසලවි 
සරථාන 

  ✓ ✓    

රථ වාෙන 
අළුත්සවැඩියා සරථාන 

(ගරාජ්) 
  

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   

25m2 
✓ 

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය 
50 m2 

  

වාෙන සසරවා 
මධයසරථාන 

(Service Centers) 
  ✓ ✓ 

 
  

වාෙන සසරදුේ 
සරථාන 

  ✓ ✓ 
 

  

සපාදු රථ ගාල්  ✓ ✓ ✓    

ක
ර්

 ම
ාන්

ත
 

අත්සකේ භාණ්ඩ  
නිෂරපාදන/ගෘෙසරථ 

කර් මාන්ත 
(පරිසරයට 
ොනිදායක 
සනාවන) 

   ✓ 
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
50 m2 

 
ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
50 m2 

සගාඩනැගිලි ද්රවය 
නිමවුේ ආයතන 

(ගසඩාල් නිමවුේ) 
   ✓ 

ඉදි කිරීේ 
උපරිමය   
50 m2 

යන්ත්ර 1  
 

 

වි
ස

ේ
ක

 ෙ
ා 

වි
ස

න
ෝද

 

ක
ට

යු
තු

 ළමා උදයාන   ✓ ✓ ✓   

උදයාන   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

විවෘත ප්රසේශ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

භූ දර් ශන ප්රසේශ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 3.2.  කළාප සංගුණකය ගණනය කිරීම  
 

1. කළොප සංගුණකය 

 

කළාප සංගුණකය මගින් සංවර්ධන සැලසුසේ අනාගත අසේක්ිත දැක්ම, ඉලක්ක ො අරමුණු කරා 

ළඟා ීසේදී  පවත්සනා යටිතල පෙසුකේ උපරිම සලස ප්රසයෝජනයට ගනිමින්  කිියේ ප්රසේශයක/ 

කළාපයක පවතින  සාධාරණ භුමි සංවර්ධන ෙැකියාව නියාමනය (regulate) කිරීම ිදු කරයි. සමමගින් 

ප්රධාන වශසයන් අසේක්ෂා කරනුසේ යේ කිි ප්රසේශයක එහි පවත්සනා ඉසුළුේ ධාරිතාවය මත ිදු කළ 

ෙැකි සංවර්ධනය පවත්සවාසගන යාමයි. කළාප සංගුණකය ගණනය කිරීසේදී, 

• ප්රසේශසේ පවතින පාරිසරික, ආගමික ො සංසරකෘතික සංසේදීතාවය  

• ප්රසේශසේ පවත්සනා යටිතල පෙසුකේහි ඉසුළුේ ධාරිතාවය 

• අසේක්ිත සන්වාික , සංචාරක ො සංසරණ  ජන සංඛයාව 

• අනාගත භුමි පරිෙරණ රටාසේ ෙැිරීම යන නිර්ණායක සළකා බලනු ලැසේ. 

 

 

2. කළොප සංගුණකය ගණනය කිරීකම් ක්රියොවලිය  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වර්තමාන භුමි පරිෙරණසේ සවනසරීම ො සංවර්ධිත භුමි ප්රමාණය ගණනය 

කිරීම 

සංවර්ධන සැලසුම මගින් අසේක්ිත අරමුණු ො ඉලක්ක කර ලඟා ීසේදී 

ප්රසේශසේ අනාගත භුමි පරිෙරණය, ක්රියාකාරකේ සවනසර වන ආකාරය 

නිර්ණායක ො උපකල්පන මගින් ගණනය කිරීම  

1. අත්සෙරින ලද කුඹුරු, කටු පඳුරු සහිත ප්රසේශ, සෙරන් වගාබිේ 

සංවර්ධනය කළෙැකි ප්රසේශ සලස සැළකීම 

2. පාරිසරික සංසේදී ො ආගමික, සංසරකෘතික සංසේදී ප්රසේශ 

සංවර්ධනය කල සනාෙැකි ප්රසේශ සලස සැළකීම 

3. කලාප අනුව අනාගත ඉඩේ පරිෙරණය සවනසර වන ආකාරය 

ගණනය කිරීම  
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3. කලොප සංගුණකය ගණනය කිරීම 

 

 

කලාප සංගුණකය =  

(Zone Factor)          

 

 

ඉෙත නිර්ණායක අනුව කලාපයන්හි සංවර්ධනය කළෙැකි ඉඩේ ෙඳුනා ගැනීම   

සංවර්ධන සැලසුසේ සයෝජිත කාල සීමාසේදී ප්රසේශසේ සන්වාික ජන 

ගෙනය එක් එක් කලාප අනුව ගණනය කිරීම   

ප්රසේශයට 2030 වන විට ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අසේක්ිත සංසරණ ජන 

සංඛයාව (බැතිමතුන්) ගණනය කිරීම ො කළාප වශසයන් සවන් කර ෙඳුනා 

ගැනීම  

සන්වාික ො සංසරණ ජන ගෙනයට අනාගතසේදී අවශය භුමි ප්රමාණය 

ගණනය කිරීම  

සමහිදී කළාපයන්හි සයෝජිත භාවිතයන්ට අදාලව සාහිත මුලාශ්ර උපසයෝගී 

කරගනිමින්  එක් පුේගලසයකු සඳො අවශය වන අවම භුමි ප්රමාණය ගණනය 

කිරීම ිදී කරයි.  

Engineering Tool Box , (2001).(online) Available at, https://www.engineering 

tool box.com 

Per Capita Activity Space Standards for City of London 

 

 
සන්වාික ො සංසරණ ජන ගෙනයට අනාගතසේදී අසේක්ිත මුළු භූමි 

ප්රමාණය ප්රසේශසේ පවතින සංවර්ධනය කළ ෙැකි භූමි ප්රමාණය අනුව දැක්ීම 

මගින් කළාප සංගුණකය ගණනය කිරීම 

සන්වාික ො සංසරණ ජන ගෙනයට අනාගතසේදී 

අවශය භුමි ප්රමාණය 

ප්රසේශසේ පවතින සංවර්ධනය කළ ෙැකි භූමි ප්රමාණය 

අ 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

Zone GND area Population 
2030 

requred 
resi_space 

commuter 
population 

commuter_s
pace 

tatal 
ex_floor 
area(resi+c
ommu_spa
ce) 

Developabl
e area 

Z factor  

        *50 200000 *40       

Environmental Sensitive 
and Conservaion zone             17010223 0 

  kandasurindugama 11374626.7 0   0         

  Detagamuwa 13989197.4 0             

  Kataragama 413343983 0             

  Sella Kataragama 32741847.1 0             

  Karivile 42393850.2 0             

    513843504 0       0     

Mixed Development zone 
        50     4935722 1.1111114 

  kandasurindugama 8238949.7 5157.08759   120000 4800000       

  Detagamuwa 3235856.84 1640.529729             

  Kataragama 4099929.54 2585.63589             

  Sella Kataragama 3002787.15 1329.447251             

  Karivile 7030802.48 2970.034623             

    25608325.7 13682.73508 684136.7541     5484136.8     

Commercial zone- I 
        5     1294640.89 0.3179304 

  Detagamuwa 357377.634 181.1849726   10000 400000       

  Kataragama 6546.42733 4.128528864             
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  Sella Kataragama 105709.181 46.80144568             

    469633.242 232.1149471 11605.74736     411605.75     

Commercial zone-II 
        15     857062.132 1.4165282 

  Detagamuwa 355841.155 180.4060013   30000 1200000       

  Sella Kataragama 227331.589 100.6482781             

    583172.744 281.0542794 14052.71397     1214052.7     

Religious and archeological 
conservation zone 
        0     342212.728 0 

  Detagamuwa 34283.5811 0             

  Kataragama 275727.567 0             

  Sella Kataragama 75597.229 0             

    385608.377 0       0     

Residential zone 
        20     2086744 0.8981487 

  Detagamuwa 4598960.96 2331.602585   40000 1600000       

  Kataragama 3415187.97 2153.801058             

  Sella Kataragama 2125429.03 941.0076833             

  Karivile 136629.397 57.71660339             

    10276207.3 5484.12793 274206.3965     1874206.4     

Agricultural zone 
        10     3195869.29 0.330123 

  Karivile 18535669.6 5100.602001   20000 800000       

    18535669.6 5100.602001 255030.1 220000   1055030.1     

  569702121 24780.63424    10039032     
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

4. ‘සාධාරණ බුක්තිය /සකාටස’ සංකල්පය (Concept of ‘fair share’) 
 
 

සමම සංකල්පය මගින් ඉඩේ හිමිකරුට සෙෝ සංවර්ධනය කරන්නා ෙට තම මුළු භුමි ප්රමාණසයන් 

උපරිම සංවර්ධනයක් ළඟා කරගත ෙැකි  බිේ ප්රමාණය (The share of the total floor area achievable 

in the area) දැක්සේ. ප්රධාන වශසයන් සමම සංකල්පය  

• අදාළ භුමිසේ වයාේතිය/ප්රමාණය  

• සපාදු ජනතාවසේ සුව පෙසුව උසදසා සවන් කළයුතු මාර්ග රක්ිත සෙ අසනකුත්ස සපාදු ඉඩකඩ 

ප්රමාණයන්  

• අදාළ භූමිසයන් ඉදිකිරීේ වලින් සතාරව විවෘත භූමි සලස සංරක්ෂණය කළයුතු භුමි ප්රතිශතය 

(inverse of the builtup area) 

ආදී කරුණු මත තීරණය සකසර්. 

 

LE = මුළු භූමි ප්රමාණය 

RW= සගාඩනැගිළි සර්ඛාව / Roads abutting the land, from which the land can claim right of 

access 

RF = මායිේ වල දිග, ඉඩමට ප්රසේශය ගන්නා මාර්ග වලට අදාලව 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

3.3. කළාප මායිේ ිතියේ  

3.3.1. කතරගම ප්රධාන පුජා භුමි කලාපසේ ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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3.3.2. සසල්ල කතරගම  පුජා භුමි කලාපසේ ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

වැඩිටි කන්ද පුජා භුමි කලාපසේ ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

වාණිජ කලාපය - I (කතරගම නගරය) ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

වාණිජ කලාපය - I (වැඩිටි කන්ද කළාපය) ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

වාණිජ කලාපය - I (සසල්ල කතරගම කළාපය ) ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

වාණිජ කලාපය - II (කතරගම කළාපය ) ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

වාණිජ කලාපය - II (සසල්ල කතරගම කළාපය ) ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 මිශ්ර සංවර්ධන කළාපසේ ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

සන්වාික  කලාපය - I  ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

සන්වාික  කලාපය - II  ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 පුජා භුමිය වටා ෙරිත තීරය ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

පරිසර සංරක්ෂණ ො සංසේදී කළාපය- I ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

පරිසර සංරක්ෂණ ො සංසේදී කළාපය- II ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

පරිසර සංරක්ෂණ ො සංසේදී කළාපය- III ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  

 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

233 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 කෘිකාර්මික කළාපසේ ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ සටෙන  
 

 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

234 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

3.4. ීදි සර්ඛාවන් ො සගාඩනැගිලි සර්ඛාවන් 
 

වගුව 1: කතරගම නගරසේ මාර්ග සෙ සයෝජිත සගාඩනැගිලි සර්ඛාවන් 

අනු 

අංකය  

මාර්ගය  

සශ්රරණිය 

අයිතිය  දිග සයෝජිත 

සගාඩනැගිලි 

සර්ඛාව 

1 ීරවිල - තිසරස - කතරගම 

මාර්ගය 
බී 

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

5.38 Km 15m 

2 බුත්සතල- කතරගම මාර්ගය 
බී 

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

2.21 Km 15m 

3 සසල්ලකතරගම- කතරගම 

මාර්ගය   
බී 

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

5.08 Km 15m 

4 ගේ උදා ප්රසේශ මාර්ගය -අංක 3 

පාලම දක්වා  
බී 

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

5.50 Km 15m 

5 ලුණුගේසවසෙර මාර්ගය  
බී 

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

1.0 Km 15m 

6 කාවන්තිසරස මාවත සී ප්රාසේශීය සභාව  0.43 Km 7.5m 

7 K.M. විමලසසරන මාවත සී ප්රාසේශීය සභාව 0.44 Km 7.5m 

8 ඉලනාග සපසදස සී ප්රාසේශීය සභාව 0.21Km 7.5m 

9 T.R. දාවිත්ස අේපුොමි මාවත  සී ප්රාසේශීය සභාව 0.38 Km 7.5m 

10 කණ්ඩුල සපසදස සී ප්රාසේශීය සභාව 0.15 Km 7.5m 

11 සගෝඪයිේබර මාවත සී ප්රාසේශීය සභාව 0.13 Km 7.5m 

12 සේධාතිසරස මාවත සී ප්රාසේශීය සභාව 0.17 Km 7.5m 

13 අභය මාවත  සී ප්රාසේශීය සභාව 0.10 Km 7.5m 

14 සුමන මාවත  සී ප්රාසේශීය සභාව 0.11 Km 7.5m 

15 T.R. සලමන් අේපුොමි මාවත  සී ප්රාසේශීය සභාව 0.15 Km 7.5m 

16 ආනන්ද සර්වත මාවත සී ප්රාසේශීය සභාව 0.28 Km 7.5m 

17 ඵුසරසසේව මාවත සී ප්රාසේශීය සභාව 0.93 Km 7.5m 

18 සරෝෙල මාර්ගය සී ප්රාසේශීය සභාව 0.19 km 7.5m 

19 පැරණි වැඩිටිකන්ද මාර්ගය සී ප්රාසේශීය සභාව 1.95 km 7.5m 

20 ලභිය වසභ මාවත සී ප්රාසේශීය සභාව 0.23 Km 7.5m 

21 භරණ මාවත  සී ප්රාසේශීය සභාව 0.22 Km 7.5m 

22 කතරගම- ිතුල්පේව මාර්ගය සී ප්රාසේශීය සභාව 5.1 Km 7.5m 

23 ඩිසපෝ පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව 0.55 Km 7.5m 
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24 සංචාරක සපසදස  සී ප්රාසේශීය සභාව 0.39 Km 7.5m 

25 වනරාජ සපසදස  සී ප්රාසේශීය සභාව 0.18 Km 7.5m 

26 සරෝෙල පිටුපස පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව  0.37 Km 7.5m 

27 කිරි සවසෙර මාර්ගය සී ප්රාසේශීය සභාව  1.2 Km 7.5m 

28 ෙංස මාවත  සී ප්රාසේශීය සභාව  0.18 Km 7.5m 

29 මැණික් ගඟ මාවත සී ප්රාසේශීය සභාව  0.45 Km 7.5m 

30 D.M. බණ්ඩාර මාවත සී ප්රාසේශීය සභාව  0.30 Km 7.5m 

31 කණ්ඩුල  මාවත  සී ප්රාසේශීය සභාව  0.15 Km 7.5m 

32 කච්චසේව මාවත  සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

33 නාගෙ විදිය පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

34 දුටු ගැමුණු මාවත සී ප්රාසේශීය සභාව  0.35 Km 7.5m 

35 ධීවර ගේමානය පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව  0.81 Km 7.5m 

36 පසරසරයාය පාර සී ප්රාසේශීය සභාව  2.1 Km 7.5m 

37 චුල්ල නාග  සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

38 සබාරළු වල පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව  0.35 Km 7.5m 

39 වඳුරබඩ ආර පාර සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

40 තණමල්විල පාර සී ප්රාසේශීය සභාව  7.1 Km 7.5m 

41 දසේ පාර සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

42 සකාසොඹ දිගාන පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

43 වල්ලි ගුොව පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

44 පරණ බුත්සතල පාර සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

45 ගලපිටගල යාය පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව  0.40 Km 7.5m 

46 ගලහිටිය පාර සී ප්රාසේශීය සභාව  3.24 Km 7.5m 

47 ගසඩාල් වාඩිය පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව  0.45 Km 7.5m 

48 ධේම රක්ඛිත මාවත  සී ප්රාසේශීය සභාව  0.35 Km 7.5m 

49 උඩ නිවාස පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව  0.42 Km 7.5m 

50 රණවිරු මාවත  සී ප්රාසේශීය සභාව  0.55 Km 7.5m 

51 කරවිසල් පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව  0.96 Km 7.5m 

52 මදේව පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

53 කුණුවල පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

54 සගරිකටු වැව පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

55 නාගෙ විදිය පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

56 වල්ලිමාතාගම පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 
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57 සපරගිරිගම පාර   සී ප්රාසේශීය සභාව   7.5m 

58 භාවනා මධයසරථානය පාර  සී ප්රාසේශීය සභාව  7.5m 

59 සකාටුසගාඩ ධේමාවාස මාවත  සී ප්රාසේශීය සභාව 1.28 Km 7.5m 

60 ඇලඩින් ිල්වා මාවත      

61      
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3.5. උප සල්ඛන 

1 වන උපකල්ඛනය (අ) 
 

 

 

 

නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

කයෝජිත සංවර්ධනය සඳහො මූලික සැලසුම් අනුමැතිය ලබොගැනීකම් අයදුම්පත්රය 

 

 

............................... සගන් 

....................................... 

.............................. මගින්. 

 

සභාපති, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. 

 

මෙත්සමයාසණනි, 

 

................................ නගරසේ ....................... සකාට්ඨාශසේ ......................... ීදිසේ වරිපනේ අංක 

..................... දරණ ඉඩසේ සගාඩනැගිල්ලක් තැනීම / අනුසබදුේවලට සබදීම සවනුසවන් මුලික 

සැලසුේ අනුමැතිය සමයින් අසේක්ෂා කරමි./ කරමු. 

 

පෙත සඳෙන් ලියවිලි පිටපත්ස 01 කින් යුතුව නිි පරිදි මා / අප අත්සසන් කරන ලදුව සේ සමඟ ඉදිරිපත්ස 

කරමි./ කරමු. 

03. 1:1000 පරිමාණයට සනාඅඩු අඳින ලද සංවර්ධන සරථානය/ ඉඩම ො  යාබද ඉඩේ ො ීදි 

සපන්නුේ කරමින් අඳින ලද මුලික ිතියමක් (ප්රසරතූත සංවර්ධන සරථානය යාබදව පිහිටා 

ඇති අයදුේකරු සතු ඉඩේ තිසේ නේ, එය පැෙැදිලිව සපන්විය යුතුය.) 

 

04. සවිසරතරාත්සමක සතාරතුරු ඇමුණුසේ දැක්සේ. 

 

සමම මුලික සැලසුේ අනුමැතිය යටසත්ස කිිම සංවර්ධන කටයුත්සතක් කරසගන යාමට මා සවත/ අපට 

අයිතියක් නැති බව පූර්ණ වශසයන් අවසබෝධ කරසගන ිටිමි./ ිටිමු. 

 

ඉඩම අයිතිකරුසේ කැමැත්සත දක්වන ලිපියක් සමයට අමුණා ඇත. 

කාර්යාලීය  ප්රසයෝජනය සඳො : 

අංකය  :  

සගවන ලද සපරසැරි ගාසරතුව : 

කුවිතාන්ි අංකය ො දිනය  : 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

ඉෙත සතාරතුරු සතය ො නිවැරදි බව සමයින් සෙතික කරමි/ කරමු. 

 

දිනය : .............................   ........................................................... 

අයදුේකරුසේ / අයිතිකරුසේ අත්සසන 

1 වන උපකල්ඛණකේ  “අ” ඇමුණුම 

(කරුණාකර පැෙැදිලි අකුරින් ලිීම සෙෝ යතුරුලියනය කරන්න.) 

 

08. ඉල්ලුේකරුසේ සතාරතුරු : 

නම    : ..................................................................... 

ලිපිනය   : ...................................................................... 

දුරකථන අංකය  : ...................................................................... 

09. අ) පවත්සනා සංවර්ධනය පිළිබඳ සතාරතුරු : 

සංවර්ධන සරථානය  : ...................................................... 

වරිපනේ අංකය  : ...................................................... 

පළාත්ස පාලන ආයතනය : ...................................................... 

ඡන්ද සකාට්ඨාශය  : ...................................................... 

ීිය   : ...................................................... 

කට්ටි/ මැනුේ සැලැසරසේ අංකය : ........................................ 

 (ආ) වර්තමාන භාවිතය : 

iii. ඉඩම : .................................................................................. 

 ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) ......................................... 

 භාවිතය (වර්තමාන භාවිතය පිළිබඳ සවිසරතර සපයන්න.) 

 ............................................................................................. 

iv. සගාඩනැගිල්ල (අනුමත සරථානසේ ඇති එක් එක් සගාඩනැගිල්ල පිළිබඳ විසරතර 

දක්වන්න.) 

 මෙල් සංඛයාව  : ............................... 

 උපරිම උස (මීටර්වලින්): ............................... 

 දළ සගබිේ  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) : ......................... 

 එක් එක් භාවිතය සඳො යටී ඇති සගබිේ  ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) :............ 

 

10. සයෝජිත සංවර්ධනය පිළිබඳ විසරතර : 

 අ) සරථානය සංවර්ධනය කිරීම  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

  සරථානය සගාඩකර ඉසරසීමට සයෝජිතව ඇත්සසත්ස නේ, එම සගාඩකිරීේවල මට්ටම පවත්සනා 

මාවත්ස ො ජලය බැස යන කාණු පිළිබඳ සයෝජනාවලට සේබන්ධ විසරතර දැක්විය යුතුය. 

 

  එවැනි සගාඩකිරීමක් සඳො (අදාළ වන්සන් නේ) ශ්රී ලංකා ඉඩේ සගාඩකිරීසේ ො 

සංවර්ධනය කිරීසේ සංසරථාසේ කැමැත්සත ලබා තිසේදැයි කාරුණිකව සඳෙන් කරන්න. 

 

 ආ) සයෝජිත සංවර්ධනසේ සරවභාවය (සර්ඛා සැලැසරමවල් සෙ සපනුම පිළිබඳ සකටි විසරතරයක් 

සපයන්න.) 

 
 
 
11. සංවර්ධන සරථානසේ විසරතර  : 

ඉඩසේ ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 

12. පවත්සනා අපරවුෙ පෙසුකේ පිළිබඳ විසරතර : 

ීි සෙ ප්රසේශ මාර්ග 

ජල සේපාදනය 

මලාපවෙනය 

විදුලිය 

 

13. (අ) සයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්සතට අදාළ දළ සගබිේ ප්රමාණය (වර්ග මීටර්වලින්) 

 (ආ) මෙල් සංඛයාව සෙ සගාඩනැගිලිවල උපරිම උස 

  සගබිේ ප්රමාණසේ අනුපාතය  ියලුම සගාඩනැගිලිවල දළ සගබිේ ප්රමාණය 

       ඉඩසේ වර්ග ප්රමාණය 

  ඉඩේ කැබලි ආවරණය  බිේ මට්ටසේ සගබිසේ ප්රමාණය x100 

       ඉඩසේ වර්ග ප්රමාණය  

 (ඇ) පා මෙල (උමං අගය) : 

iii. ප්රමාණය 

iv. බිේ ආවරණය 

 (ඉ) සගබිේවල විශාලත්සවය පිළිබඳ විසරතර (වර්ග මීටර්වලින්) : 

  සන්වාික     .......................... 

  ිල්ලර සවළඳාම    .......................... 

  සතාග සවළඳාම    .......................... 

  කාර්යාලය     .......................... 

  ආපනශාලා     .......................... 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

  කර්මාන්තශාලා සෙෝ වැඩපලවල් සඳො .......................... 

  ගුදේ සඳො     .......................... 

  සවනත්ස (නිශරචිතව සඳෙන් කරන්න.) .......................... 

  එකතුව      .......................... 

 (ඊ) වාෙන ගාල්කිරීමට සලසා ඇති ඉඩකඩ : 

  සමෝටර් රථ     ............................. 

  සවනත්ස වාෙන (නිශරචිතව සඳෙන් කරන්න.) .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

14. සගපසල් අනුසබදුම පිළිබඳ සතාරතුරු  වර්ග මීටර් සේපූර්ණ ඉඩේ ප්රතිශතය 

 (අ) ඉඩේ පරිෙරණය 

  සන්වාික 

  වාණිජ 

  කර්මාන්ත 

  ආයතන සඳො 

  විවෘත/ ප්රසේශ භූමි ො උයන්වතු 

  මො මාර්ග 

  සවනත්ස 

 (ආ)ඉඩේ කැබැල්සල් ප්රමාණය  වර්ග මීටර් 

 (ඇ) සගාඩනැගිලි වර්ග ගණන සයෝජිතව ඇත්සනේ 

 (ඈ) සපාදු පෙසුකේ ඇත්සනේ එය 

 

ඉෙත සතාරතුරු සතය ො නිවැරදි බව සමයින් සෙතික කරමි/ කරමු. 

 

 

දිනය : ....................................................   ............................................... 

         අයදුේකරුසේ අත්සසන   
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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 

කනවොසික සඳහො ූ කගෝනැගිලිවලට ප්රවිශරඨය 

 

පදිංචි ඒකක සඳහො වන ප්රකේශ මොර්ග 

ීථිකේ අවම පළල 

(මීටර්) 

ීථිකේ උපරිම 

දිග (මීටර්) 

උපරිම බිම් කට්ටි 

සංඛයොව 

බිම් කට්ටියක තිබිය 

හැකි උපරිම 

වොසසරථොන ඒකක 

3.0 50.0 4 2 

4.5 100.0 8 2 

6.0 - 20 - 

 

 ඉඩසේ ප්රමාණය පර්චසර 20 ො ඊට වැඩිවන අවසරථාවකදී ො එම ඉඩම සඳො ප්රසේශය අඩි 15 ක  පළලින් 

යුතු මාර්ගයකින් වනවිට  ඉෙත වගුසේ  ප්රමිතීන් ලිහිල් කර ඒකක 4 දක්වා උපරිමයක් සංවර්ධනය කළ ෙැක. 

 

3  වන උපකල්ඛනය 

කනවොසික කනොවන කගෝනැගිලිවලට  ප්රවිශරඨය 

කසරවො සලසන ඉ්කම් අවම  

විශොලත්වය (වර්ග මීටර්වලින) 

එක් එක් 

භූමිභොගකේ 

උපරිම 

කගබිම් 

අනුපොතය 

ීථිකේ අවම පළල 

(මීටර්වලින) 

ීථිකේ උපරිම 

දිග (මීටර්වලින) 

එක් බිේ කට්ටියක සෙෝ භූමිභාගයකට 

වැඩි වූද, බිේ කට්ටි ෙතරකට අඩුවූද 

ප්රසේශයකට ීිසයන් සසරවා සලසන 

අවසරථාවකදී 300 (වර්ග මීටර්) 

 

2.0 6.0 75 

එක් බිේ කට්ටියකට සෙෝ 

භූමිභාගයකට ීිසයන් සසරවා 

සැලසසන අවසරථාවකදී  500 (වර්ග 

මීටර්) 

 

1.5 6.0 150 
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4 වන උපකල්ඛනය 
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5 වන උපකල්ඛනය 

මූලික සැලසුම් නිරොකරණ අනුමැතිය ලබොදීම,  සංවර්ධන අවසරපත්ර ලබොගැනීම, ආවරණ 

අනුමැතිය ලබොදීම , අනුකූලතො සහතිකය ලබොදීම සඳහො අවම කපරසැරි ගොසරතු  

 සහ අතිකර්ක කගබිම් ප්රමොණය සඳහො ූ කසරවො ගොසරතු 

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

 

මූලික සැලසුම් නිරොකරණ අනුමැතිය 

 
 

21. ඉඩේ අනුසබදුේ  

කපරසැරි ගොසරතු  

බිම් කට්ටි ප්රමොණය(වර්ග ප්රමොණය 

අනුව අයත් පනතිය) 

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  

22. කුඹුරු ඉඩේ සෙ පෙත්ස බිේ 
සංවර්ධනය (පිරීම)  

 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 

23. මායිේ තාේප / රැඳවුේ බැමි 
ඉදිකිරීම 

 දික් මීටර්  1 කට රු. 100/-  

24. විකාශන කුළුණු / සන්නිසේදන 

කුළුණු ඉදිකිරීම 

 උස මීටර් 5 – 20 දක්වා                              රු. 50,000/-  

 උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 1 ක් සඳොම  රු. 500/- බැගින්  

 

25. ඉන්ධන පිරවුේෙල් / සසරවා සරථාන ix. දුේ පරීක්ෂා කරන සරථාන රු. 25,000/- 

x. ඉන්ධන පිරවුේෙල්  රු. 75,000/- 

xi. වාෙන සසරවා සරථාන රු. 50,000/ 

xii. වාෙන සසරවා සරථාන ො දුේ පරීක්ෂාව රු. 75,000/ 

xiii. ඉන්ධන පිරවුේෙල් සෙ වාණිජ 
සගාඩනැගිලි 

රු. 150,000/ 

xiv. ඉන්ධන පිරවුේෙල්, දුේ පරීක්ෂා කරන 
සරථාන  සෙ  වාණිජ භාවිතයන් 

රු. 175,000/ 

xv. ඉන්ධන පිරවුේෙල්, වාෙන සසරවා සරථාන 
ො වාණිජ 

රු. 200,000/ 

xvi. වාෙන සසරවා සරථාන, ඉන්ධන 
පිරවුේෙල්, දුේ පරීක්ෂාව ො වාණිජ 

 

රු. 225,000/ 

26. වාෙන විකුණුේ සරථාන                                                                           රු. 200,000/- 

27. දැන්ීේ පුවරු d.  සවළඳ දැන්ීේ පුවරු 

 ඉසලක්සට්රානික් නාමපුවරු  

 (ව.මී. 1 කට) 

 ඉසලක්සට්රානික් සනාවන (ව.මී. 1 

කට) 

 

රු. 5,000/- 

 

රු. 3,000/- 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

e. නාම පුවරු (ව.මී. 1 කට) රු. 1,000/- 

f. ආරුක්කු(Gentries)  (ව.මී. 1 කට) රු. 6,000/- 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

28.  සකාේසපෝසරට් අංගන / කුණු 

රැසරකර තබන තාවකාලික සරථාන/ 

කුණු රැසර කරන සරථාන  

අක්කරයක් දක්වා රු. 50,000/- 

අක්කරයකට වැඩිවන සෑම අවසරථාවකම රු. 10,000/- බැගින් 

29. ජලය ආශිත සගාඩනැගිලි සෙ ජලය 

ආශ්රිත සංවර්ධනයන් 

රු. 50,000/- 

30. කළුගල් කැඩීම,ඇඹරීම, පසර 

කැපීම,පසර සසෝදා වැලි ගැනීම,  

සගාඩවැලි කැපීම 

රු. 10,000/- 

31. ඉෙත අංක 10 ට අමතරව ිදුකරන 

ඛනිජ සේපත්ස කැණීේ 

වර්ග කිසලෝමීටර් 1 ක් දක්වා  රු.100,000/- 

වර්ග කිසලෝමීටර් 01 ට වැඩිවන සෑම අවසරථාවකම රු. 10,000/- 

බැගින් 

32. පෙත සඳෙන් සංවර්ධන කාර්යයන්  
(iii)  
t. සන්වාික 

u. වාණිජ 

v. මිශ්ර සංවර්ධන 

w. කාර්යාල 

x. බැංකු සෙ මූලය ආයතන 

y. පාසැල් 

z. අධයාපන ආයතන 

aa. සරෝෙල් සෙ සසෞඛය සරථාන 

bb. ආගමික සගාඩනැගිලි 

cc. සෙෝටල් ො අදාළ සංවර්ධනයන් 

dd. සමාජශාලා සෙ අසනකුත්ස 
විසනෝදාසරවාද සරථාන 

ee. කර්මාන්ත 

ff. සසරවා කර්මාන්ත 

gg. ගරාජ් 

hh. සංසරකෘතික සරථාන / සකෞතුකාගාර 

ii. සෙෝටල් / නවාතැන්පලවල් 

jj. ළමා සුරැකුේ මධයසරථාන 

kk. වාෙන නැවතුේ මධයසරථාන 

ll. සවනත්ස 
 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස පන්තිය) 

 

(iv) අනාථ නිවාස / වැඩිහිටි නිවාස / 

පුනරුත්සථාපන මධයසරථාන 

 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස 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 සඳො 

රු. 200/-  බැගින් 

 

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 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

33.  (i) අනුමත සැලසුමට අමතරව   

ිදුකරන සවනසර කිරීේ ො එකතු 

කිරීේ  

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය 

අනුව අයත් 

පනතිය) 

කනවොසික කනවොසික 

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 සඳො 

රු. 500/- 
බැගින් 

රු. 1,000/- 
බැගින් 

 

      (ii)  අනුමත සැලැසරම ඇතුළත කරනු 

ලබන සවනසර කිරීේ (සගබිේ ප්රමාණය 

සවනසර සනාී) 

 

මුළු සගබිේ ප්රමාණයට අය කරනු ලබන ගාසරතුසවන් 25% ක්. 

 

34.  ඉෙතින් සඳෙන් සනාවන සවනත්ස 

සංවර්ධනයන් සඳො 

 

 

 

 

(වර්ග ප්රමොණය අනුව අයත් පනතිය) 

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 සඳො 

රු. 500/- 
බැගින්  

35.  රථවාෙන ඇගයීේ වාර්තාව (TIA)                                                                       රු. 50,000/- 

36.  මූලික සැලසුේ නිරාකරණය නැවත 

නිකුත්ස කිරීම 

මූලික සැලසුේ නිරාකරණ සෙතිකය ලබාගන්නා අවසරථාසේ 

ලබාගත්ස මුදලින් ෙරි අඩක්  

37. මූලික සැලසුේ නිරාකරණ සෙතිකසේ 

සෙතික කරන ලද පිටපත්ස සඳො 

මූලික සැලසුේ නිරාකරණ සෙතිකය ලබාගන්නා අවසරථාසේ 

ලබාගත්ස මුදලින්  10% ක මුදලක්. 

38. අධිසේගී අනුමැතියන් - දින 07 ක් 

ඇතුළත (ියළුම අවශයතා ො අදාළ 

අසනකුත්ස ලියකියවිලි සේපූර්ණ 

කිරීසමන් පසු) 

සාමානය ගාසරතුව සමන්  සදගුණයක් 

39. අභියාචනා සඳො (උප සැලසුේ කමිටු / 
ප්රධාන සැලසුේ කමිටුව සවත සයාමු 
කිරීමට) 

 

                 පළමුවන අභියාචනය 
                 සදවන අභියාචනය 

                 තුන්වන අභියාචනය 

                 ෙතරවන අභියාචනය 

                 පසරවන අභියාචනය 

 

මූලික කගීම ඉතිරි කපරසැරි ගොසරතු (අනුමත 

කළ කහොත්) 

ගාසරතුසවන් නිදෙසර ගාසරතුසවන් නිදෙසර 

රු. 5,000/- මුළු සපරසැරි ගාසරතුසවන් 25% 
රු. 5,000/ මුළු සපරසැරි ගාසරතුසවන් 50% 

රු. 5,000/ මුළු සපරසැරි ගාසරතුසවන් 75% 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

සේපූර්ණ සපරසැරි 
ගාසරතුවම සගවිය 
යුතුසේ. 

සේපූර්ණ සපරසැරි ගාසරතුවම 
සගවිය යුතුසේ. 

 
40. මූලික සපරසැරි ගාසරතුවක් ලබාගැනීම සපරසැරි කිරීේ මුළු මුදල රු.10,000/- ඉක්ම වන්සන් නේ 

රු.5,000/- ක මූලික ගාසරතුවක් ලබාසගන එය සපරසැරි කළ 

ෙැකි අතර, මූලික සැලසුේ නිරාකරණය නිකුත්ස කරන්සන් 

නේ පමණක් ඉතිරි මුදල අය කළ යුතුසේ. 

  

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

සංවර්ධන අවසරපත්ර නිකුත් කිරීම 

                                                                       (වර්ග ප්රමොණය අනුව අයත් පනතිය)   කපරසැරි ගොසරතු 

14. ඉඩේ අනුසබදුේ සඳො ව.මී. 150 – 300 සලාට් 1 ක් සඳො         රු. 1,000/- 

ව.මී. 301 – 600 සලාට් 1 ක් සඳො         රු. 750/- 

ව.මී. 601 – 900 සලාට් 1 ක් සඳො         රු. 500/- 

ව.මී. 900 ට වැඩි සලාට් 1 ක් සඳො         රු. 250/- 

15. මායිේ තාේප/ රැඳවුේ බැමි ඉදිකිරීම දික් මීටර් 1 ක් සඳො ගාසරතුව රු. 100/- 

16. විකාශන කුළුණු / සන්නිසේදන  කුළුණු 

ඉදිකිරීම 

උස මීටර් 5 – 20 අතර   රු. 20,000/- 

උස මීටර් 20 ට වැඩි සෑම මීටර් 01 ක් සඳොම රු. 100/- 

බැගින් 

17. ඉන්ධන පිරවුේෙල් / සසරවා සරථාන / දුේ 

පරීක්ෂා කරන සරථාන 

ව.මී. 1 කට රු. 100/- 

18.   

iv. සවළඳ දැන්ීේ පුවරු 

 

 

 

 

 

 

v. නාමපුවරු  

vi. ආරුක්කු(Gentries ) 

 

ඉසලක්සට්රානික් නාම 

පුවරු  

ව.මී. 1 කට  

 

 

 

රු. 2,500/- 

ඉසලක්සට්රානික් සනාවන 

නාම පුවරු  

රු. 1,500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳො  රු. 500/- 

ව.මී. 1 ක් සඳො රු. 1,000/- 

19. සකාේසපෝසරට් අංගන / කුණු රැසර කරන 

සරථාන/ කුණු රැසර කරන තාවකාලික සරථාන 

 

සෙක්. 1 දක්වා 

 

රු. 25,000/- 

සෙක්. 1 ට වැඩිවන සෑම 

ඉඩේ ප්රමාණයකටම 

රු. 5,000/-බැගින්  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

20. පෙත ක්රියාකාරකේ 

t. සන්වාික 
u. වාණිජ 
v. මිශ්ර සංවර්ධන 
w. කාර්යාල 
x. බැංකු ො මූලයායතන 
y. සරෝෙල් සෙ සසෞඛය මධයසරථාන 
z. ආගමික සගාඩනැගිලි 
aa. පාසල් 
bb. අධයාපන ආයතන  
cc. සෙෝටල් සෙ අදාළ සංවර්ධනයන් 
dd. සමාජශාලා සෙ අසනකුත්ස විසනෝදාසරවාද සරථාන 
ee. කර්මාන්ත 
ff. ගරාජ් 
gg. සසරවා කර්මාන්ත 
hh. සංසරකෘතික සරථාන / සකෞතුකාගාර 
ii. සොටල් / නවාතැන් 
jj. ළමා සුරැකුේ මධයසරථාන 
kk. වාෙන නැවතුේ මධයසරථාන 
ll. සවනත්ස 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස පන්තිය) 

21. ජලය ආශ්රිත සගාඩනැගිලි ො ජලය ආශ්රිත 

සංවර්ධනයන් 

 

කගබිම් ප්රමොණය වර්ග මීටර් 1 කට 

ගොසරතු 

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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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

22.  අනුමත සැලසුමට අමතරව ිදුකරන සවනසර 

කිරීේ ො එකතු කිරීේ  
 

 පිහිනුේ තටාක (තටාකසේ සඩක් 

සමඟ) 

 සූර්ය පැනල 

 

 

 

 

 

 

 

(වර්ග 

ප්රමොණය අනුව 

අයත් පනතිය) 

කනවොසික කනවොසික 

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 සඳො 

රු. 750/- 
බැගින් 

රු. 1,000/- 
බැගින් 

 

  



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

276 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

23. ඉෙතින් සඳෙන් සනාවන සවනත්ස සංවර්ධනයන් 

සඳො  

(iii) අනුමත සැලැසරමට අමතරව ිදු කරන 

සවනසර කිරීේ ො එකතු කිරීේ 

 

 

(වර්ග ප්රමාණය අනුව අයත්ස 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/- 

 

(iv) අනුමත සැලසුේ තුල සගබිේ ප්රමාණය 

සවනසර සනාී කරනු ලබන අභයන්තර 

සවනසරකේ 

මුළු කපරසැරි ගොසරතුකවන 25% 

24. නිි බලපත්රයක් සනාමැතිව; 

ඉඩේ අනුසබදුේ කිරීම සඳො  

එක් එක් බිේ සකාටස සඳො රු. 3,000/- ක 

ගාසරතුවක් 

25. i නිි සංවර්ධන බලපත්රයකින් සතාරව 
සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම / සකාටසර එකතු කිරීම / 
නැවත ඉදිකිරීම 

කනවොසික වර්ග 

මීටර්      1 ක් 

සඳහො ගොසරතු 

වොණිජ හො කවනත් ව.මී.       

1 ක් සඳහො ගොසරතු 

 අත්සතිවාරේ වැඩ පමණක් (කයිරු මට්ටම) 
සේපූර්ණ කර ඇති විට 

 
රු. 400/- 

 
රු. 500/- 

 බිත්සති ඉදිකිරීම වෙල මට්ටම දක්වා (වෙල 
රහිතව) ඉදිසකාට ඇති විට  සෙෝ කණු මත 
වෙල 

රු. 300/- රු. 1,000/- 

 බිත්සති , වෙල සහිතව  රු. 400/- රු. 1,500/- 

 සේපූර්ණ ඉදිකිරීේ  රු. 500/- රු. 2,000/- 

iv. මායිේ තාේප / රැඳවුේ බැේම ඉදිකිරීම රු. 400/- රු. 500/- 

v. විකාශන/ සන්නිසේදන කුළුණු සඳො උස සෑම මීටර් 5 කට රු. 10,000/- බැගින් 

vi. අනුකූලතා සෙතිකය සනාමැතිව පදිංචිීම / 
භාවිතා කිරීම සෙෝ ප්රසයෝජනයට ගැනීම. 

 

එක් දිනකට    ව.මී. 1 කට    -  සන්වාික            
1.00 

                                            සන්වාික සනාවන 
2.00 

26.  සමෝටර් රථ නවතා තැබීසේ සරථාන (නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරි නිසයෝග යටසත්ස සංවර්ධන 
සරථානය තුල නියම කර ඇති නමුත්ස සපයා නැති 
එක් සමෝටර් රථයක් නවතා තබන සරථාන සඳො 
සසරවා ගාසරතු) 

 

iv.  සකාළඹ මෙ නගර සභාව 

 

 

 

 

 
සැෙැල්ලු වාෙන ො කාර්              රු. 500,000 

සලාරි                                         රු. 1,000,000 
කන්සට්නර් ඇතුළු විශාල වාෙන  ර. 2,500,000 

v.  සවනත්ස මෙ නගර සභා ියළුම වාෙන සඳො     රු. 500,000 

vi.  නගර සභා / ප්රාසේශීය සභා ියළුම වාෙන සඳො     රු. 250,000 
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අනුකූලතො සහතිකය නිකුත් කිරීම 

6. ඉඩේ අනුසබදුේ කිරීම 

 

එක් කැබැල්ලකට රු. 1000/- 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

සංවර්ධන කොර්යකේ සරවභොවය අයකළ යුතු ගොසරතු 

7. සගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

වර්ග ප්රමාණය 
අනුව අයත්ස 

පන්තිය 

ගොසරතුව 

 
ව.මී. 100 දක්වා 

කනවොසික වොණිජ 

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/- 

 

8. එකතු කිරීේ ො සවනසර කිරීේ රු. 1,000/- සෙ අමතර සගබිේ සඳො ඉෙත ii  හි 

සඳෙන් පරිදි. 

9. දුරකථන සන්නිසේදන කුළුණු මීටර් 5 – 20 අතර රු. 10,000/- ො වැඩිවන මීටර් 1 

ක් සඳො   රු. 100/- බැගින් 

10. මායිේ තාේප ො රැඳවුේ බැමි  දික් මීටර් 1 කට රු. 100/- බැගින්  

භොවිතය කවනසර කිරීම සඳහො කසරවො ගොසරතු අය කිරීම  

3. අඩු ඝනත්සව කලාපසේ භාවිතයන් සවනත්ස 

භාවිතයන් සඳො සයාදාගන්සන් නේ ව.මී. 1 

කට රු. 750/- බැගින්  

4. අනිකුත්ස කලාපයන්හි අනුමත භාවිතයන් 

සවනත්ස භාවිතයන් සඳො සයාදාගන්සන් 

නේ ව.මී. 1 කට රු. 500/- බැගින්  

 

 

 පසු විපරේ සෙතිකයක් ලබාගැනීම සඳො 

ගාසරතුව රු. 5,000/- 

 පසු විපරේ සෙතිකය ලබා සනාගැනීම මත 

අය කරනු ලබන සසරවා ගාසරතුව                

රු. 10,000/- 

 

 

සැ.යු. : ඉෙත ගාසරතුවලට අමතරව සරථානීය පරීක්ෂාව සඳො ප්රවාෙන ගාසරතු  වශසයන්  කි.මී. 1 ක දුරක්  සඳො 
රු. 50/-  ක් ො අතිසර්ක ගාසරතුවක් අය කරනු  ලැසේ. නමුත්ස සවළඳපසල්  ිදුවන ඉන්ධන මිසළහි  සවනසරකේ 
මත ගාසරතු සවනසර කිරීසේ බලය අධිකාරිය සතු සේ.  
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6 වන උපකල්ඛනය 

 

(අ)   කොමරවල අභයනතර ශුද්ධ මොනයන 

කොමරය 

 

 

 

1 

අවම 

විශොලත්වය 

(වර්ග 

මීටර්වලින) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින) 
 

 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින) 
 

 

4 

(iii) පදිංචිය සඳො වූ සගාඩනැගිල්ලක 

කාමරය 

 

8.0 - 2.5 

(iv) මුළුතැන්සගය 5.0 

 

- 1.8 

 

 

(ආ)   නොන කොමර සහ වැසිකිළි අතර ශුද්ධ මොනයන 

කොමරය 

 

1 

අවම 

විශොලත්වය 

(වර්ග මීටර්) 

2 

අවම දිග 

(මීටර්වලින) 

3 

අවම පළල 

(මීටර්වලින) 

4 

නාන කාමරය 1.5 - 1 

වැිකිළිය 1.7 - 1 

නාන කාමරය සෙ වැිකිළිය 

ඒකාබේධව 

2.0 1.7 1 
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(ඇ) සනීපොරක්ෂක පහසුකම් පිළිබඳ ප්රමිතීන 

භොවිතය ගැහැණු පිරිමි 

 වැසිකිළි මුහුණ 

කසෝදන 

කේසම් 

වැසිකිළි මත්රො බඳුන මුහුණ 

කසෝදන 

කේසම් 

 

8  ආපනශාලා, සෙෝටල්, 

සංචාරක කටයුතු සඳො 

අදාළ සංවර්ධනයන් 

ව.මි. 300 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මී. 400 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 500 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මී. 450 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මී. 450 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට  

 

9  ිනමා ආසන 40 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ආසන 50 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ආසන 120 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ආසන 40 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ආසන 60 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

10  සාේපු/ සදපාර්තසේන්තු 

ගබඩා/ සුපර් මාර්කට් ො      

ඒ ආශ්රිත  

ව.මි. 800 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1300 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1400 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 1250 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

11  කාර්යාල ව.මි. 500 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

ව.මි. 750 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 850 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 650 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ව.මි. 800 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

12  පාසල්/ පුේගලික අධයාපන 

ආයතන/ උපකාරක පංති/ 

ජාතයන්තර පාසල් 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

ිසුන් 50 කට 

1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

13  සපාදු සරථාන, සපාදු 

මෙජනතාව රැසරවන සරථාන, 

උදයාන ො ඒ ආශ්රිත 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සෙෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සෙෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සෙෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සෙෝ 

සකාටසකට 

පුේගලයින් 

100 කට 1 ක් 

සෙෝ 

සකාටසකට 

 

14  සවනත්ස ව.මි. 200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 

 

ව.මි. 200 

කට 1 ක් සෙෝ 

සකාටසකට 
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*  ඉෙත සගබිේ ප්රමාණය සපාදු පෙසුකේ ෙැර අදාළ භාවිතයන්ට සයාදා ගන්නා සගබිේ ප්රමාණය දැක්සේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  වන උපකල්ඛනය 

(22  නිකයෝගයට අනුකූලව) 

 

සරවභොවික ආකලෝකය සහ වොතොශ්රය සඳහො නිර්බොධිත කවුළුවලින  

ඉ්හල යුතු ප්රමොණයන 

 

වර්ගය 

 

 

 

 

 

 

I වන තීරය 

1 වන තීරුකේ සඳහන එක් 

එක් විෂය යටකත් වන මුළු 

වර්ග ප්රමොණකේ කකොටසක් 

කලස (සරවභොවික 

ආකලෝකය හො වොතශ්රය 

සඳහො) නිර්බොධිත කවුළු 

මගින ඉ්හල යුතු ප්රමොණය 

II වන තීරය 

කවුළු විවෘත කළ 

හැකි ඉ්කක්හි 

ප්රතිශතය 

 

 

 

 

III වන තීරය 

 

(5) නාන කාමර සෙ වැිකිළි 1/10 100 

(6) වාෙන නවතා තබන 
ගරාජය 

1/10 50 

(7) කර්මාන්තශාලා සෙ ගුදේ 1/10 50 

(8) සවනත්ස ියළු කාමර 1/7 50 
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8  වන උපකල්ඛනය 

(38 (II)  නිකයෝගවලට අනුකූලව) 

තරප්පු 

 

වර්ගය 

 

 

 

1 

තරප්පුකේ 

පළල 

(කසනි 

මීටර්) 

2 

අවම උස 

(මීටර්) 
 

 

3 

පඩියක 

උස 

(කසනි 

මීටර්) 

4 

පඩියක 

පළල 

(කසනි 

මීටර්) 

5 

(අ)  1.  එක් උඩුමෙලක් සඳො 

පමණක් භාවිතා කරන අභයන්තර 

තරේපුවක්  

        2.  ඒකක 2  ක් සහිත 

75 

 

 

2.0 19.0 22.5 

100 2 19 22.5 

(ආ) මෙජනයා රැසරවන සපාදු 

සගාඩනැගිල්ලක පිහිටි තරේපු  ො 

සවනත්ස ියළු වර්ග 

100 2.1 17.5 22.5 
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9  වන උපකල්ඛණය 

(23 “එ” (ii)  වන නිකයෝගයට අනුකූලව) 

 

රථවොහන නවතො තබන කකොටු අතර කුළුමංවල පළල 

 

රථවොහන නවතො තබන 

කකෝණය 

 

 

 

 

1   

එක් දිසොවකට 

පමණක් එක් 

පැත්තක පමණක් 

නැවැත්ීම 

(මීටර්වලින) 

2    

කදපකසහිම 

නැවැත්ීම 

(මීටර්වලින) 
 

 

3 

කදදිශොවටම 

ධොවනය 

(මීටර්වලින) 
 

 

4     

සමාන්තරව 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 ට 3.6 4.2 6.0 

අංශක 45 ට 4.2 4.8 6.0 

අංශක 60 ට 4.8 4.8 6.0 

අංශක 90 ට 6.0 6.0 6.0 

 

                සටෙන :   ඉෙත 1, 2, 3 සෙ 4 තීරුවල දැක්සවන විසරතර බෙලුේ / සලාරි සඳො අදාළ සනාසේ.   බෙලුේ 
/ සලාරි සඳො අවශය ඉෙත ඉඩකඩ අධිකාරිය විින් කර්මාන්තසේ සරවභාවය සලකා නියම කරනු ලැබිය ෙැක. 



  කතරගම සංවර්ධන සැලසුම 2018- 2030 

 

284 
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* යම් සංවර්ධනයක මුළු රථ වොහන නැවතුම් ඉ්ක් අවශයතොවය 100 කට වැඩිනම්         80% දක්වො 

වොහන නැවතුම් ඉ්ක් ප්රමොණයක් පිරිවිතරයනට අනුව සැලසිය යුතුය.   ඉතිරි ප්රමොණය එකක් පිටුපස 

එකක් (Tandem) කලස නැවැත්ීකම් පහසුකම ලබොගත හැකි අතර, ඒ සඳහො වොහන හසුරුවනනනකේ 

(Valet) කසරවය ලබොගැනීම අනිවොර්ය කේ. 

 

කමෝටර්රථ වොහන නවතො තබන ගොල් කකොටසක මොනයන 

 

වොහන වර්ගය පළල (මීටර්) දිග (මීටර්) 

(iv) සාමානය සමෝටර්රථ 2.4 4.8 

(v) වාණිජ වාෙන (බසර / සලාරි) ඇක්සල් සදක 3.6 10.0 

(vi) වාණිජ වාෙන  ඇක්සල් සදකකට වැඩි 3.6 18.0 

 

 

 

10 වන උපකල්ඛනය 

රථවොහන නැවතුම් පිළිබඳ අවශයතොවය 

 
 

භොවිතය 

රථවොහන නැවතුම් ඉ්ක් 

ප්රමිතීන 

කමෝටර් රථ බසරරථ කලොරි  බහුවිධ 
(කනකට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පොපැදි 

සන්වාික 

මෙල් නිවාස, පදිංචි ඒකක සෙ 
තට්ටු නිවාස 

ඒකකයක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් ො 
ඒකකයක සගබිේ 
ප්රමාණය ව.මී. 300 
ට වැඩි වන්සන් 
නේ, අමතර 
රථවාෙන නැවතුේ 
ඉඩකඩක්,   සෑම 
වාෙන නැවතුේ 
සරථාන  10 ට 
අමුත්සතන් සඳො 
එක් රථවාෙන 
නැවතුේ සරථානයක් 

    

වොණිජ 

ිල්ලර සවළඳසැල් / සග්රාසරි 
ො සමාන භාවිතයන් 

ව.මී. 50 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

සාේපු සංකීර්ණ, සුපිරි 
සවළඳසැල් 

ව.මී. 50 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක් 

  

බැංකු සෙ පාරිසභෝගික සසරවා ව.මී. 50 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

- -   

සගාඩනැගිලි ද්රවය සවළඳසැල් ව.මී. 50 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

 ව.මී. 50 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක් 

  

කාර්යාල භාවිතය ව.මී. 100 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

 -   

නගරබද සෙෝටල් සංවර්ධනය 

(City  Hotel) 

ව.මී. 200 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

බසරනැවතුේ 
01 

සසරවා 
ප්රසේශයට 
ආසන්නව 
සලාරි රථ 
නැවතුේ 01 

  

තරු පන්ති සෙෝටල් 
සංවර්ධනය 

කාමර 05 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් සෙ 
කට්ටල් 2 කට 1 ක් 

කාමර 50 ක් 
දක්වා එක් 
බසරනැවතුමක් 
ො ඊට වැඩි 
වන්සන් නේ 
බසර නැවතුේ 
02 ක්  

සසරවා 
ප්රසේශයට 
ආසන්නව 
සලාරි රථ 
නැවතුේ 02 

  

d. උත්සසවශාලා ආසන 05 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

    

e. සේමන්ත්රණශාලා ආසන 05 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

    

f. කාර්ය මණ්ඩල සඳො 
නිවාස 

iii. විධායක කාර්ය 
මණ්ඩලය 

 

iv. අසනකුත්ස 

 

 
කාමර 02 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 

    

 

 
 

    ඇඳන් 04 
කට එක් 
ඉඩකඩක් 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

භොවිතය 

රථවොහන නැවතුම් ඉ්ක් 

ප්රමිතීන 

කමෝටර් රථ බසරරථ කලොරි  බහුවිධ 
(කනකට්ටනර්) 

යතුරුපැදි/ 

පොපැදි 

ආගන්තුක නිවාස ො 
ලැගුේෙල්, බුටික් සොසට්ල් 

කාමර 5 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක් 

    

සන්වාිකාගාර ව.මී. 50 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක් 

    

ආපනශාලා / සභෝජනාගාර ව.මී. 10 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් 
(සසරවා ප්රසේශය 
ෙැර) 

   ව.මී. 20 ක් 

සඳො 

එකක් 

ිනමාෙල්, රඟෙල්, ශ්රවණාගාර 
සෙ සමාන භාවිතයන් 

ආසන 10 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් සෙෝ 
ව.මී. 20 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් යන 
මින් වැඩි එක 
සඳො සවන් කළ 
යුතුය. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

   

ෆැක්ටරි සෙ කර්මාන්තශාලා  ව.මී. 300 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳො එකක් 
 

ව.මී.300 
ක් සඳො 
එකක් 
 

ගබඩා භාවිතය / ගුදේ ව.මී. 500 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 300 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

ව.මී. 500 ක් 
සඳො එකක් 

ව.මී. 300 
ක් සඳො 
එකක් 

සවනත්ස වාණිජ සගාඩනැගිලි ව.මී. 100 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 
 

  

සසෞඛයය 

සාත්සතු නිවාස සෙ සපෞේගලික 
සරෝෙල් 

ඇඳන් 02 කට 01 
බැගින් සෙෝ ව.මී. 
20 කට එක් ඉඩක් 
යන සදකින් වැඩි 
එක. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

වවදය රසායනාගාර සෙ 
බාහිර සරෝගී අංශ 

ව.මී. 20 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

වවදය  උපසේශන සසරවා 
කාමර (අවම කාමරයක 
ප්රමාණය ව.මී. 08) 

එක් උපසේශන 
සසරවා කාමරයක් 
සඳො ඉඩකඩ 06 
ක් සෙෝ ව.මී. 10 
කට ඉඩකඩ 02 
බැගින් යන සදකින් 
වැඩි එක. 
 

 ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

  

අධයාපන 
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විශරව විදයාල ව.මී. 200 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 

භොවිතය 

රථවොහන නැවතුම් ඉ්ක් 

ප්රමිතීන 

කමෝටර් රථ බසරරථ කලොරි  බහුවිධ 
(කනකට්ටනර්) 

යතුරුපැදි

/ පොපැදි 

සපෞේගලික පාසල්, 
ජාතයන්තර පාසල්, සපර 
පාසල් 

ළමුන් 20 ක් සඳො 
එක් ඉඩකඩක් සෙෝ 
ව.මී. 50 ක් සඳො 
එක් ඉඩක් යන 
සදකින් වැඩි එක 

    

සපෞේගලික උපකාරක පන්ති 
සෙ සවනත්ස අධයාපනික 
ආයතන 

ව.මී. 200 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

විසේක ො විසනෝද කටයුතු  

විසේක ො විසනෝද කටයුතු  ව.මී. 50 ක් සඳො 

එක් ඉඩකඩක්. 

    

සවනත්ස භාවිතයන් 

 අධිකාරිය විින් 
තීරණය කරනු 
ලබන සවනත්ස 
ඕනෑම භාවිතයක් 
සඳො ව.මී. 100 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක්. 

අධිකාරිය විින් 
තීරණය කරනු 
ලබන සවනත්ස 
ඕනෑම 
භාවිතයක 
සරවභාවය අනුව 
ව.මී. 500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක් 
 

අධිකාරිය 
විින් 
තීරණය 
කරනු ලබන 
සවනත්ස 
ඕනෑම 
භාවිතයක 
සරවභාවය 
අනුව ව.මී. 
500 ක් 
සඳො එක් 
ඉඩකඩක් 
 

  

 

සටහන; 

 ඉහත  භොවිතයනකගන දක්වො ඇත්කත් අවම රථවොහන නැවතුම් අවශයතොවයන වන අතර, මීට අමතරව 

වැඩිමනත් රථවොහන නැවතුම් සරථොන සංවර්ධනකරු ලබොකදනකන නම්,  ඒ සඳහො ප්රමුඛතොවය ලබොදිය යුතුය. 
 

 නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිකේ / පළොත් පොලන ආයතනකේ අනුමැතිය මත කවන කරන ලද වොහන නැවතුම් 

සරථොන කවනත් ආයතන කවත කුලී පදනම මත ලබොදිය හැක.  නමුත් රථවොහන නැවතුම් පහසුකම් කවනත් 

භොවිතයක් සඳහො භොවිත කළ කනොහැක. 
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11 වන උපකල්ඛනය 
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ඇමුණුම - 3 
 

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තො 

සුදුසුකේ තැනැත්සතන් සෙතික කර ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සැලසුේ එහි නිරවදයතාවය, සේමත 

ප්රමිතීන්ට අදාළ  බවට සෙ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සැලසුේ ො සගාඩනැගිලි  

නිසයෝගවලට  අනුකූල බවට සෙතික කර එහි වගකීම ගතයුතුය.  සුදුසුකේලත්ස තැනැත්සතාසේ 

ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ සංවිධාන වාර්ිකව සාමාජික නාමසල්ඛනයක්  පවත්සවාසගන යායුතු 

අතර, එහි පිටපතක් වාර්ිකව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සවත ඉදිරිපත්ස කළ යුතුය. 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්කත් 

සරවභොවය 

II වන තීරය 

ඉ්කම් කහෝ 

කගෝනැගිල්කලහි 

ප්රමොණය (අදොළ 

අවසරථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැනතකුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශරෂ 

කොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තො සඳහො 

අවශය සුදුසුකම්/පදවිය 

6  ඉඩම තුල සංවර්ධන 

කටයුත්සත සඳො 

සගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත්ස 

සනාවන්සන් නේ 

සෙක්ටයාර්        

0.5 ඉක්මීම 

පරිශ්ර ප්රදර්ශන සැලැසරම නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ 

ආයතනසේ සංසරථාගත 

සාමාජිකසයකු 

සැලසුේ නිසයෝගවලට අනුකූල 

බව 

නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ 

ආයතනසේ සංසරථාගත 

සාමාජිකසයකු 

උප සබදුේ සැලැසරම සකසර 

කිරීම 

බලයලත්ස මිනින්සදෝරු සෙ 

තලමිතිකරු 

7  ඉඩම තුල සංවර්ධන 

කටයුත්සත සඳො 

සගාඩනැගිලි වැඩ 

ඇතුළත්ස 

සනාවන්සන් නේ 

සෙක්ටයාර්        

0.5 ට අඩු 

පරිශ්ර ප්රදර්ශන සැලැසරම ො උප 

අනුසබදුේ සැලැසරම සකසර 

කිරීම 

බලයලත්ස මිනින්සදෝරු සෙ 

තලමිතිකරු 

සැලසුේ නිසයෝගවලට අනුකූල 

බව 

නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ 

ආයතනසේ සංසරථාගත 

සාමාජිකසයකු  

(නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින් අවශය 

අවසරථාවලදී අයදුේකරු 

දැනුවත්ස කරනු ලබයි) 

8  සංවර්ධන කටයුත්සත 

සඳො ඉංජිසන්රු 

වැඩ ඇතුළත්ස 

වන්සන් නේ (මාර්ග, 

සබෝක්කු, කාණු 

ඉදිකිරීේ) 

 බලපත්රසේ නිශරචිතව දක්වා 

ඇති කරුණුවලට එකඟව 

ඉංජිසන්රු වැඩ ිදුකර ඇති 

බවට ප්රකාශ කරන සෙතික 

පත්රයක් 

වරලත්ස ිවිල් ඉංජිසන්රු 

9  සංවර්ධන කටයුත්සත 

සඳො ඉඩමක් 

අනුසබදීමක් සෙෝ 

සෙක්ටයාර් 0.5 

ඉක්මීම 

මිනින්සදෝරු සැලැසරම නගර 

සැලසුේ අවශයතාවලට 

නගර නිර්මාණ ශිල්පීන්සේ 

ආයතනසේ සංසරථාගත 

සාමාජිකසයකු  
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ඒකාබේධ කිරීමක් 

ඇතුළත්ස වන්සන් 

නේ 

අනුකූල බවට ප්රකාශ කරනු 

ලබන සෙතික පත්රයක් 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන කටයුත්කත් 

සරවභොවය 

II වන තීරය 

ඉ්කම් කහෝ 

කගෝනැගිල්කලහි 

ප්රමොණය (අදොළ 

අවසරථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැනතකුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශරෂ 

කොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තො සඳහො 

අවශය සුදුසුකම්/පදවිය 

10  සංවර්ධන කටයුත්සත 

සගාඩනැගිල්ලක් 

සඳො වනවිට 

වර්ග මීටර් 600 

ඉක්මීම ො 

සගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 15 ඉක්මීම 

ගෘෙ නිර්මාණ සැලැසරම 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැසරමට අනුකූලව ිදුකර 

ඇති බවට සෙ ඔහුසේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස අවසරය 

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ කරන 

සෙතික පත්රයක්) 

 

වරලත්ස වාසරතු විදයාඥයකු 

සෙෝ වාසරතු විදයාඥ 

මණ්ඩලසේ ලියාපදිංචි යේ 

වාසරතු විදයාඥයකු 

වර්ග මීටර් 600 

දක්වා 

සගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 15 දක්වා 

ගෘෙ නිර්මාණ සැලැසරම 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැසරමට අනුකූලව ිදුකර 

ඇති බවට සෙ ඔහුසේ 

අධීක්ෂණය යටසත්ස අවසරය 

ලබාදී ඇති බවට ප්රකාශ කරන 

සෙතික පත්රයක්) 
 

 

වරලත්ස වාසරතු විදයාඥයකු 

සෙෝ වාසරතු විදයාඥයින් 

ලියාපදිංචි  කිරීසේ 

මණ්ඩලසේ ලියාපදිංචි 

වාසරතු විදයා ආවසරික 

සෙතිකලාභී 

  වර්ග මීටර් 400 

දක්වා ො 

සගාඩනැගිලි උස 

මීටර් 12 දක්වා 

5. ගෘෙ නිර්මාණ සැලැසරම 

(සංවර්ධනය අනුමත 

සැලැසරමට අනුකූලව 

ිදුකර ඇති බවට සෙ 

ඔහුසේ අධීක්ෂණය යටසත්ස 

අවසරය ලබාදී ඇති බවට 

ප්රකාශ කරන සෙතික 

පත්රයක්) 
 

 
 

 

රජසේ සෙෝ පුේගලික 

ආයතනයක වර්ෂ 

ෙතරක(4) පළපුරුේදක් 

ඇති ගෘෙ නිර්මාණ 

සැලසුේ ශිල්පිසයකු සෙෝ 

ජාතික වෘත්සතීය නිපුණතා  

5  මට්ටසේ සැලසුේ 

තාක්ෂණ ශිල්පී 

(සගාඩනැගිලි) 

   6. නිර්මාණ ගණනය කිරීේ 

සමඟ වුෙ නිර්මාණ 

සැලැසරම (අත්සතිවාරම සෙ 

සගාඩනැගිලි අනුමත 

ශ්රී ලංකා ඉංජිසන්රු 

ආයතනසේ වරලත්ස ිවිල් 

ඉංජිසන්රු සෙෝ වරලත්ස 

වුොත්සමක ඉංජිසන්රු 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

  

සැලැසරමට අනුකූල බවට 

සෙ සගාඩනැගිල්ල 

වුොත්සමක සලස 

ආරක්ිත බවට ප්රකාශ 

කරන සෙතික පත්රයක්) 

 

 I  වන තීරය 

සංවර්ධන 

කටයුත්කත් 

සරවභොවය 

II වන තීරය 

ඉ්කම් කහෝ 

කගෝනැගිල්කලහි 

ප්රමොණය (අදොළ 

අවසරථොවලදී) 

III වන තීරය 

සුදුසුකම්ලත් තැනතකුකේ 

අනුමැතිය අවශය වන විකශරෂ 

කොර්යය 

IV වන තීරය 

සුදුසුකම් තැනැත්තො 

සඳහො අවශය 

සුදුසුකම්/පදවිය 

   7. සසරවා සැලසුේ (විදුලිබලය 

සැපයීම, ජල සැපයුම, 

මළාපවෙන, කාණු සෙ වැි 

ජලය පාලනය කිරීම, ගිනි 

ආරක්ෂණය ො සේබන්ධ 

සැලසුේ ඇතුළත්ස සේ.) ඉල්ලුේ 

කරන අවසරථාසේ අධිකාරිය 

විින් නියම කරනු 

ලැබුවසොත්ස පමණක් කරුණු 

සැපයිය යුතුය. 

 

සපයන ලද සසරවාවට  

අදාළ පෙත දක්වනු 

ලබන 

තැනැත්සතන්සගන් 

අදාළ වන ශ්රී ලංකා 

ඉංජිසන්රු ආයතනසේ 

ඉංජිසන්රුවරයා ; 

 වරලත්ස විදුලි 

ඉංජිසන්රු, වරලත්ස 

ිවිල් ඉංජිසන්රු, 

වරලත්ස 

වුොත්සමක 

ඉංජිසන්රු, වරලත්ස 

සගාඩනැගිලි සසරවා 

ඉංජිසන්රු, වරලත්ස 

යාන්ික 

ඉංජිසන්රු 

 

   8. වායු සමීකරණ සෙෝ යාන්ික 

වාතාශ්රය පිළිබඳ 

විසරතරාත්සමක සැලැසරම 

(සවිකිරීම, දීර්ඝ කිරීම සෙෝ 

සවනසර කිරීම සඳො) 

 

ශ්රී ලංකා ඉංජිසන්රු 

ආයතනසේ වරලත්ස 

යාන්ික ඉංජිසන්රු, 

වරලත්ස විදුලි ඉංජිසන්රු 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

ඇමුණුම් අංක 04 

 

රථවොහන නතර කිරීම හො රථවොහන පොලනය 

 

 
1. (අ) අධිකාරිසේ සැලසුේ කමිටුව මගින් නියම කරන ලද වාෙන නතර කිරීසේ ො වාෙන 

ගමනාගමන පාලන වැඩපිළිසවල සේබන්ධ සරගුලාිවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.   

 
  

2. (i) සංවර්ධන කාර්යයක් කරසගන යාම සඳො අවසරපත්රයක් ලබාගැනීසේ පරමාර්ථසයන් 

අයදුේපත්රය සමඟ ඉදිරිපත්ස කරනු ලබන සෑම සැලැසරමක් මගින්ම සගාඩනැගිලි තැනුේසපාල 

තුළම සෙෝ අධිකාරියට පිළිගත ෙැකි සරථානයක අවශය වාෙන නතර කිරීසේ ඉඩකඩ සංඛයාව 

සමම  10 වන උපසල්ඛණසේ  නිසයෝගයට අනුකූලව විය යුතුය. 

 
 (ii) ඉෙත  (i) හි සඳෙන් පරිදි වාෙන නතර කිරීසේ ඉඩකඩ සැපයීම ප්රාසයෝගික සනාවන 

අවසරථාවලදී සැලසුේ කමිටුව තීරණය කරන පරිදි සමහි 5 වන උපසල්ඛණසේ සඳෙන් 

ආකාරසයන් සසරවා ගාසරතු අය කළයුතුය. 

 
 (iii) වාෙන නතර කිරීසේ සමසරථ සංඛයාව 10 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධන කාර්යයකදීම ඉෙත 

සඳෙන් අවශයතාසවන් ½  කට සමානව යතුරුපැදි ො පාපැදි නතර කිරීසේ ඉඩකඩද සැපයිය 

යුතුය. 

 

 (iv) එක් එක් වර්ගය සඳො වන වාෙන නතර කිරීසේ කුටිවල අවම සැලසුේ මානයන් සමසසරය. 

 

වොහන වර්ගය මඩුකේ පළල 

(මීටර්) 

කකෝණිකව 

නතර කිරීම 

කහෝ 

සමොනතරව 

නතර කිරීම 

මඩුකේ දිග 

(මීටර්) 

කකෝණිකව 

නතර 

කිරීම 

මඩුකේ දිග 

(මීටර්) 

සමොනතරව 

නතර කිරීම 

සේමත සමෝටර් කාර් සමානකයන් 2.4 4.8 5.5 

ේී සෙෝ ත්රී සරෝද රථ 2.1 2.4 2.5 

පාපැදි 0.6 2.25 2.25 

වාණිජ (ේී අකර) 3.6 10.0 12.0 

වාණිජ (බහු අකර) 3.6 18.0 20.0 

 

 (v) පරතර ඉඩකඩවල අවම පළල පෙත සඳෙන් අවශයතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 
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වොහන කකෝණිකව නතර 

කිරීකම් අංශකය 

තනි දිසො වොහන 

ගමනොගමනය 

තනි පැති 

නැවතුම් සීමොව 

(මීටර්) 

තනි දිසො 

වොහන 

ගමනොගමනය 

කදපැති 

නැවතුම් සීමොව 

(මීටර්) 

කදපැති වොහන 

ගමනොගමනය 

(මීටර්) 

අංශක 00 සමාන්තර 3.6 3.6 6.0 

අංශක 30 සකෝණික 3.6 4.2 6.0 

අංශක 45 සකෝණික 4.2 4.8 6.2 

අංශක 60 සකෝණික 4.8 4.8 6.6 

අංශක 90 සකෝණික 6.0 6.4 7.2 

 

 (vi) ගෘෙසරථ වාෙන නතර කිරීසේ සපසදසකට ඇති ප්රසේශසේ පළල ඇතුළුීසේ ො පිටීසේ 

මාර්ග සවන සවනම සපයා ඇත්සනේ, ියළු පියමං සෙ සවනත්ස අවහිරතා අතෙැර මීටර් 3 කට 

සනාඅඩු විය යුතුය.  එසෙත්ස ඇතුල්ීසේ ො පිටීසේ මාර්ග එකටම සපයනු ලැබ මධය 

බාධාවකින් සතාරනේ, එම පළල මීටර් 5.5 කට අඩු සනාවිය යුතුය.  වයාපාරික වාෙන නතර 

කිරීසේ ප්රසේශසේ පළල පිළිසවලින් මීටර් 4.5 ො 6.0 විය යුතුය. 

 

 (vii) වාෙන නතර කිරීසේ ප්රසේශ තුනකට වැඩි සංඛයාවක් සැපයිය යුතු සගාඩනැගිලිවල ියළුම 

වර්ගසේ වාෙන ආපසු ෙැරීමට ෙැකි පෙසුකේ පරිශ්රය තුළ සපයා තිබිය යුතුය.  ීදියකින් 

තැනුේපළට සෙෝ තැනුේපළින් ීදියකට පසුපසට පැදීමට ඉඩසදනු සනාලැසේ.   

 

 
 (viii) මීටර් 10 කට අඩු මාර්ග මුහුණතක් ඇති මීටර් 40 කට අඩු ගැඹුරක් සහිත සගාඩනැගිලි 

සරථානයන්හි වාෙන නතර කිරීසේ ප්රසේශයට ඇති ධාවන මාර්ගසේ පළල පෙත සඳෙන් 

කරුණුවලට යටත්සව මීටර් 3 කට අඩු කළ ෙැකිය. 

 

 (අ) එබඳු ධාවන මාර්ගය දිසේ අධිකාරියට පිළිගත ෙැකි සලස ො අවශය ප්රමාණයට වාෙන 

මාරුීමට ඉඩකඩ සැපයීම. 

 

 (ආ) එබඳු සංවර්ධනයක වාෙන නතර කිරීසේ ඉඩකඩ අවශයතාවය 10 කට සනාඉක්මවිය 

යුතුය. 
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 (ix) යේ වාෙන නතර කිරීසේ ප්රසේශයකට ඇති ඇතුල්ීසේ සෙෝ පිටීසේ විවරසරථානයක් ෙරො 

යේ පැති පියමගක් විහිසදන්සන් නේ, ආබාධිත තැනැත්සතන් පිළිබඳව විසශරෂ සැලකිල්ලක් 

දක්වමින් පදිකයන්ට ගමන් කිරීම සඳො ඉවුරු කැටිවලට සෙෝ පැති පියමසගහි යේ 

සකාටසකට සංවර්ධකයන්සේ වියදමින් යේ සවනසර කිරීේ අධිකාරිය විින් නිශරචිත සකාට 

දැක්විය යුතුය.  සමම මගී මාරු සමාන එවැනි විවරසරථාන ෙරොද පවත්සවාසගන යන සලසටද 

අධිකාරිය විින් විසශරෂසයන් නියම කළ ෙැකිය. 

 

 (x) ීදියකට ඇතුල්ීසේදී, ඉන් පිටීසේදී පෙත සඳෙන් වගුසවහි නිශරචිතව සඳෙන් ප්රමාණය 

ඇතුළත ො පිටත ෙැරවුේ අර්ධ විෂරකේභය සැපයිය යුතුය. 

 

 මගී 

ප්රවොහන 

කොරකය 

ද්ී අකර 

වොණිජ 

වොහන 

බහු අකර 

වොණිජ 

වොහන 

ඇතුළත ෙැරවුේ අර්ධ විෂරකේභය 

(මීටර්) 

7.3 12.8 13.8 

පිටත ෙැරවුේ අර්ධ විෂරකේභය (මීටර්) 4.7 8.7 6.9 

 

 

 (xi) ඉෙත සඳෙන් පරිදි අවම ෙැරවුේ අර්ධ විෂරකේභය සංවර්ධන කාර්යයක් සඳො සැපයිය 

සනාෙැකි බව සතුටුදායක අන්දමින් අධිකාරිය සවත ඔේපු කළ ෙැකි අවසරථාවක පළල මීටර් 

3 කට සනාඅඩු පළලකින් යුත්ස අතිසර්ක සේබන්ධතා පටුමගක් එබඳු ඇතුල්ීසේ  / සෙ / සෙෝ 

පිටීසේ  මාර්ගයට ආබේධ කර සැපයිය යුතුය.  එබඳු පටු මාර්ග සැලසුේ කළයුත්සසත්ස ීියට 

ඇතිවන බලපෑේ අවම කරමින් නිදෙසර වාෙන ගමනාගමනය සෙතික වන පරිදිසේ.  සමය 

අධිකාරිසේ සැලසුේකරණ කමිටුව විින් අනුමත කළ යුතුය. 

 

 (xii) බෑවුේ මං සඳො බෑවුේවල උපරිම ඇලකරය 1:8 ට වඩා වැඩි සනාවිය යුතුය.  බෑවුේ මං ඇති 

අවසරථාවලදී ඉඩේ කට්ටිසේ මායිමත්ස  බෑවුමත්ස අතර මීටර් 6.0 කට සනාඅඩු දිගකින් යුත්ස 

සමතලා ඉඩක් සැපයිය යුතුය. 

 

 (xiii) ඇතුළුීම සෙ පිටීම සවන සවනම සපයා ඇත්සනේ, පියමං ියල්ල සෙ සවනත්ස අවහිරතා 

අත්සෙැරි කළ බෑවුේ මංවල පළල මීටර් 3.0 කට සනාඅඩු විය යුතුයි.  එසෙත්ස ඇතුළුීම සෙ 

පිටීම එකටම සපයනු ලබන්සන් නේ සමම උපසල්ඛණසේ (vi) හි සඳෙන් අවසරථාවලදී මිස 

මධයවර්ති විභජකයකින් සතාර නේ, එය මීටර් 6 ක් විය යුතුය. 

 

 (xiv) මීටර් 2.1 ක අවම උසක් බෑවුේ මංවල ො බහු මෙල් රථවාෙන නැවතුේ සරථානවල තිබිය 

යුතුය. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

 (xv) මාර්ග බාධක ආරක්ෂක කුටි සෙ වාෙන නතර කිරීම පාලනය කිරීසේ උපක්රම ො 

ආසරෝෙකයන් වැනිදෑ පාර අේදර ිට එබඳු බාධක දක්වා අවම වශසයන් මීටර් 6 ක පරතර 

තුළ සනාපිහිටිය යුතුය.  වාෙන නතර කිරීසේ එක් එක් මඩු 25 ක් සෙෝ ඒවායින් සකාටසක් 

සඳො සමසරථ පරතර දුර මීටර් 6 කින් වැඩි කළයුතුය.  සමය එකම පටුමගකට සෙෝ පටුමං 

බහු සංඛයාවකට සැපයිය ෙැකිය. 

 

 (xvi) වාෙන බර මැනීසේ ප්රසේශය ීි අේදර ිට මීටර් 20 ක අවම පරතර දුරක් තුළ සනාපිහිටිය 

යුතුය.  වාණිජ වාෙන නතර කිරීසේ එක් එක් කුටි 15  සෙෝ එහි සකාටසක් සඳො සමසරථ 

පරතර දුර මීටර් 15 කින් වැඩි කළයුතුය.  සමය එකම පටුමගක සෙෝ පටුමං බහු සංඛයාවකට 

සැපයිය ෙැකිය. 

 

 (xvii) වාෙන නතර කිරීසේ ප්රසේශය සඳො වන බෑවුේ සපාසළාව සේබන්ධසයන් වූ විට 1:20 

අනුපාතය සනාඉක්මවිය යුතුය. 

 

 (xviii)වාණිජය වාෙන සඳො වන නතර කිරීසේ ප්රසේශයකට ඇතුළුීමට සෙෝ ඉන් පිටීමට තම 

පිටීසේ සෙෝ ඇතුළුීසේ විවර සලසා ඇති විවර තනි මං ීියකදී නේ, එහි පරතර පළල 

මීටර් 4.5 ක්ද,  සදමං ී ියකදී නේ, මීටර් 6.5 ක්ද වන අවසරථාවක එසසර ඇතුළුීම සෙෝ පිටීම 

සඳො ඉඩසදනු සනාලැසේ. 

     

3. (i) මාර්ගයට මුහුණලා ඇති පළල මීටර් 12.0 ට අඩු සරථාන සඳො සැපයිය යුත්සසත්ස එක් 

ඇතුළුීසේ ො පිටීසේ සරථානයක් පමණි. 

 
 (ii) පදිංචිය සඳො වන සංවර්ධන කාර්යයක් සේබන්ධසයන් වූ විට සරථානය තුළ ඇති වාෙන නතර 

කිරීසේ අවශයතාව නතර කිරීසේ මඩු 100  ඉක්මවන කල්හි ො සන්වාික සනාවන සංවර්ධන 

කාර්යයක් සේබන්ධසයන් එම අවශයතාව නතර කිරීසේ මඩු 50 ක් වන කල්හි 

අවසරථානුකූලව අවශය වන වාෙන ගමනාගමනය ඒකාබේධීසේ අමතර පටුමග සෙෝ වාෙන 

රඳවා තබන ඉඩ සැපයිය යුත්සසත්ස වාෙන ගමනාගමන සැලසුේකරණ කමිටුව විින් නිර්සේශ 

කර ඇති පරිදි වාෙනවල නිදෙසර ධාවනයට ඇතිවන බලපෑම අවම වන පරිදිය. 

 
4. පදිංචිය පිණිස සනාවන පාවිච්චියක් සේබන්ධසයන් වූ විට නතර කිරීසේ මඩු 60 කට වැඩි 

සංඛයාවක්ද, පදිංචිය පිණිස  නැතසොත්ස මිශ්රිත සංවර්ධනය අනුපාතික සංසයෝජනයක් 

සේබන්ධසයන් වූ විට කුටි 120 ක්ද සැපයීම අවශය වන අවසරථාව අධිකාරිය විින් වාෙන 

ගමනාගමන බලපෑේ අධයයනසේ තීරණ අනුව සයෝජිත සංවර්ධනය සෙරතුසකාට සගන වැඩි වන 

ගමනාගමන කටයුතු නිසා එවැන්නක් අවශය බව සනාථ ී ඇත්සනේ, එවැනි වාර්තාවක නිර්සේශ 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත 

කර ඇති නිශරචිත වාෙන ගමනාගමන පාලන කටයුතුවල වැඩිදියුණු කිරීම සඳො වන පිරිවැය 

සංවර්ධකයා විින් දරනු ලැබීමට අධිකාරිය කටයුතු සැලැසරවිය යුතුය. 

 

5. අනුමත සංවර්ධනය සඳො අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්සීසේ සෙ රථවාෙන ගමනාගමන 

පාලන නියමයන්ට සවන්ව කටයුතු කරන බවට සැක කරන යේ සගාඩනැගිල්ලකට ඇතුළුී 

පරීක්ෂා කරන සලස අධිකාරිය විින් සපාලිිසයන් ඉල්ලා ිටිය ෙැකිය. 

 

6. අනුමත සංවර්ධනය සඳො අවසරදී ඇති අනුමත රථ නැවැත්සීසේ ෙැර සවනත්ස යේ කටයුත්සතකට 

සයාදා ඇතැයි දැනගනු ලබන අවසරථාවක අනුමත රථ නැවැත්සීසේ ඉඩකඩ ප්රමාණයන්සගන් අඩුී 

ඇති එක් එක් රථ නැවැත්සීසේ ඉඩකඩ සඳො මාසයකට රු. 20,000/- ක සසරවා ගාසරතුවක් 

අධිකාරියට අයකළ යුතුය.  එම ගාසරතු ඒ කාර්ය සඳො සයාදාසගන ඇති ඉඩ ප්රමාණය සංවර්ධන 

අවසර පත්රසේ අනුමත කර ඇති පරිදි වාෙන නැවැත්සීසේ ඉඩකඩ බවට නැවත පත්ස සකසරන සතක් 

දිගටම අය කළයුතුය. 

 

7. “ප්රතිබිේබිත ීදුරු”  සෙෝ සවනත්ස පරාවර්තන ද්රවයයක් ප්රිේධ ීියකට මුහුණලා ිටින සසර යේ 

සගාඩනැගිල්ලක බිේ මෙලට පළමු සෙෝ සදවන මෙල්වලට සවි සනාකළ යුතුය. 

 

8. අධිකාරිය විින් වාෙන සීමා කරන ලද ප්රසේශයක් සලස ප්රකාශයට පත්ස කරනු ලැබ ඇති ීි සෙෝ 

ප්රසේශ ඇතුළත්ස වන යේ ප්රසේශයක සෙෝ ීියක සංවර්ධනය පිණිස උපරිම වාෙන නතර කිරීසේ 

ඉඩකඩ කවසර්දැයි නිශරචිත වශසයන් සවන් සකාට දැන්ීමට අධිකාරියට පුළුවන. 

 

9. (i) ීිය සෙෝ ප්රසේශය වාෙන නතර කිරීසේ ප්රසේශයක් සලස ප්රකාශයට පත්ස කරනු ලැබීසමන් 

පසුව යේ පවත්සනා සංවර්ධනයක් තුළ ඇති ප්රසයෝජනයට ගත්ස සෑම වාෙන නතර කිරීසේ 

මඩුවක් සඳො වන වාර්ික සසරවා ගාසරතුව අධිකාරිය විින් තීරණය සකාට අය කරනු ලැසේ. 

 

 (ii) සවනත්ස යේ නියමය කුමක් සඳෙන්ව තිබුණද සැලසුේ කමිටුසේ ලිඛිත නිර්සේශ මත අධිකාරිය 

විින්, 

 

    (අ) පරිශ්රය තුළ එවැනි  වැඩ සඳො අවශය වාෙන නතර කිරීසේ මඩු සනාසපයන සෙෝ 

සපයන ලද එවැනි ඉඩකඩ තත්ස කාර්යය සඳො ප්රසයෝජනයට සනාසගන යේ ජාතික 

මො මාර්ගයක සෙෝ එහි සකාටසක වාෙන අළුත්සවැඩියාව සෙෝ ඔපවත්ස කිරීම කරසගන 

යන සෙෝ 

 
         (ආ) සැලසුේ කමිටුසේ මතය අනුව වාෙන ගමනාගමනයට අහිතකර බලපෑේ ඇති කරන 

සවනත්ස වෘත්සතියක් සෙෝ වයාපාරයක් කරසගන යන යේ සංවර්ධන සේපළ 

අයිතිකරුවන්ට එකී කටයුතු නිවැරදි කරන සලස දැන්ීමක් කළ ෙැකිය. 
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