ජාතික රාජය සභාවේ 1978 අංක 41 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී නීතිය
1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ (සංය ෝධන) පනයේ 8 වන වගන්තිය සමඟ කියැවිය යුතු
ජාික රාජය සභායේ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ පනයේ 21 වන වගන්තිය යටයේ
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්යවරයා විසින්ත සාදනු ලැබූ යරගුලාසි.

මහින්තද රාජපක්ෂ
නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්යං ය

2020 ............., යකාළඹ

වරගුලාසි
1. යමම යරගුලාසි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් හා සංවර්ධන යරගුලාසි 2020 යලස
හැඳින්තයේ.
2. යමම යරගුලාසිය මගින්ත, 1986.03.10 දිනැි අංක 392/9, 1994.06.01 දිනැි අංක 821/19,
1996.08.06 දිනැි අංක 935/6, 2009.04.17 දිනැි අංක 1597/8, 2009.05.30 දිනැි අංක 1603/53,
2011.04.12 දිනැි අංක 1701/13 යන අිවිය ේෂ ගැසට් නියේදන යමම දින සිට බලපැවැේයවන පරිදි
අවලංගු කර සංය ෝධිත් යරගුලාසි මගින්ත ප්රිසේාාපනය කරනු ලැයේ.
3. යමම යරගුලාසි වල විධිවිධාන අමාත්යවරයා විසින්ත යම් වන විට ගැසට් නියේදන මගින්ත ප්රකා යට පේ
කර ඇි නාගරික සංවර්ධන ප්රයශ යන්ත සඳහා අදාළ යේ.

1

I වන වකාටස
මූලික සැලසුම් නිරාකරණය
1.
(1) ප්රකා යට පේ කරන ලද ප්රයශ යක කිසියම් සංවර්ධන කටයුේත්ක් සිදුකරන ඕනෑම පුශගලයයක් මූලික සැලසුම්
නිරාකරණයක් ලබා ගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට (යමත්ැන්ත සිට ‘අධිකාරිය’ යලස හඳුන්තවනු ලැයේ)
ඉල්ලුම් කළ හැකිය.
(2) යමම යරගුලාසි යටයේ මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබා ගැනීමට අයේක්ෂා කරන ඕනෑම සංවර්ධනකරුවකු යහෝ
ඔහුයේ නියයෝජිත්යයකු (ඇත්ැම් විට යමත්ැන්ත සිට ‘අයදුම්කරු’ යලස හඳුන්තවනු ලැයේ) යමම යරගුලාසිවල 1 වන
උපවේඛනවේ දක්වා ඇි “අ” ආකෘිය මගින්ත අධිකාරියට අයදුම්පත්ක් ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
(3) අදාළ ලියකියවිලි සමඟ අයදුම්පත්ක් අන්තත්ර්ජාලය ඔසේයසේ අධිකාරියට යයාමු කළ යුතුය.
(4) සෑම අයදුම්පත්ක්ම යමම යරගුලාසිවල 2 වන උපවේඛනවේ දක්වා ඇි ආකාරයට අදාළ ගාසේතුව සමඟ අධිකාරියට
ඉදිරිපේ කළ යුතුය. යගවිය යුතු ගාසේතුව රුපියල්ල දසදහස (රු. 10,000/=) ඉක්මවන අවසේාාවකදී, රුපියල්ල පන්තදහසක
(රු. 5,000/=) අේිකාරම් ගාසේතුවක් යගවිය යුතු අත්ර ඉිරි ගාසේතුව මූලික සැලසුම් නිරාකරණය නිකුේ කිරීමට යපර
පියවිය යුතුය.
(5) ආගමික සේාාන යහෝ රජයේ අඩු ආදායම්ලාභී නිවාස වයපෘි සම්බන්තධ සංවර්ධන කටයුතු කරයගන යාම සඳහා වන
අයදුම්පත්ක් සම්බන්තධයයන්ත ගාසේතු සම්ූර්ණයයන්ත යහෝ යකාටසක් අධිකාරියට නිදහසේ කළ හැකි අත්ර එවැනි
අවසේාාවන්තහිදී අධිකාරිය විසින්ත දරනු ලබන පරිපාලන වියදම් 2 වන උපවේඛනවේ දක්වා ඇි පරිදි අයදුම්කරුයගන්ත අය
කරනු ලැයේ.

2.
(1) නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්රය සහ අයදුම්කරු විසින්ත සපයා ඇි අව ය ලියකියවිලි සලකා බැලීයමන්ත පසු,
අධිකාරිය විසින්ත යකාන්තයශසි වලට යටේව අයදුම්කරුට මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබා දිය හැකිය. අධිකාරිය විසින්ත
සංවර්ධනයේ පරිමාව අනුව අියර්ක යකාන්තයශසි පැනවීයම් යයෝගයත්ාවය තීරණය කිරීයම් සහ අයදුම්පත් සලකා බැලීයම්
අරමුණින්ත අව ය යැයි සිිය හැකි වැඩි දියුණු කළ යත්ාරතුරු අනාවරණය කිරීමට සංවර්ධනකරු බැඳී සිටී.
(2) යමම යරගුලාසි යටයේ නිකුේ කරන ලද මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සංවර්ධන බලපත්රය යලස යනාසැලකිය යුතු අත්ර
නිසි හා වලංගු බලපත්රයක් යනාමැිව අයදුම්කරු යහෝ ඔහුයේ නියයෝජිත්යා විසින්ත කිසිදු සංවර්ධන කටයුේත්ක් ආරම්භ
යනාකළ යුතු අත්ර ඒ සඳහා අවසර යනාලැයේ.

3.
(1) යමම යරගුලාසිය යටයේ නිකුේ කරන ලද මූලික සැලසුම් නිරාකරණය වසරක කාලයක් සඳහා වලංගු යේ.
(2) එනමුේ, අයදුම්කරු විසින්ත කරන ලද ඉල්ලලීම පරිදි අධිකාරිය විසින්ත අයදුම්පත්රයේ සුදුසුකම් සලකා බැලීයමන්ත අනතුරුව
ත්වේ වසර යදකක කාලයක් යනායික්මවන කාල සීමාවක් / සීමාවන්ත සඳහා මූලික සැලසුම් නිරාකරණයේ වලංගු
කාලසීමාව දීර්ග කල හැකිය.
(3) මූලික සැලසුම් නිරාකරණය අන්තසතු (non-transferable) කල යනාහැකි ය.
(4) ත්මන්ත යවත් නිකුේ කර ඇි මූලික සැලසුම් නිරාකරණය අයදුම්කරු විසින්ත එහි වලංගු කාල සීමාව තුළ, එය යවත් ලබා
දී ඇි සියු වරප්රසාද ඇතුළුව යත්වන පාර් වයකට පැවරීමට අයේක්ෂා කරන්තයන්ත නම්, එවැනි අයදුම්කරුයවකු දිවුරුම්
ප්රකා යක් මගින්ත අධිකාරියට විධිමේ ඉල්ලලීමක් කළ යුතුය.
(5) සෑම අයදුම්පත්ක්ම යමම යරගුලාසිවල 1 වන උපවේඛනවේ දක්වා ඇති පරිදි “අ” ආකෘතිය මගින් ඇමුණුම I සහ II
හි දක්වා ඇි ලිඛිත් ප්රකා ය සමඟ අධිකාරියට ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
(6) යමම යරගුලාසි වල 2 වන උපවේඛනය යටයේ දක්වා ඇි පරිදි ගාසේතුවක් සෑම අයදුම්කරුයවකුම යගවිය යුතුය.
2

II වන වකාටස
ඉඩම් අනුවෙදුම් කිරීම, ඒකාෙද්ධ කිරිම, නැවත මැනීම සහ සංවර්ධනය
4.
(1) ඉඩම් අනුයබදීමක්, ඒකාබශධ කිරීමක් යහෝ නැවත් මැනීමක් සම්බන්තධ ඕනෑම සංවර්ධන කටයුේත්ක් සඳහා නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරියයන්ත සහ පළාේ පාලන ආයත්නයයන්ත (යමත්ැන්ත සිට ‘අදාළ අධිකාරිය’ යලස හැඳින්තයේ) ූර්ව ලිඛිත්
අවසරය ලබා ගත් යුතුය.
(2) යමම යරගුලාසිවල 1 වන උපවේඛනවේ දක්වා ඇති පරිදි ඇමුණුම III සහ IV ද ඇතුළුව “බී” ආකෘිය මගින්ත
අයදුම්පත්ක් 3 වන උපවේඛනයට අනුව ඇමුණුම V හි නියම කර ඇි සුදුසුකම් ලේ ත්ැනැේයත්කු විසින්ත කරන ලද
ලිඛිත් ප්රකා යක් ද සමග අදාළ අධිකාරියට ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
(3) අයදුම්පත්ක් හැකි සෑම අවසේාාවකදීම අදාළ ලියකියවිලි සමඟ අන්තත්ර්ජාලය ඔසේයසේ අදාළ අධිකාරියට යයාමු කළ යුතුය.
(4) ඉඩම් අනුයබදීම් සහ ඒකාබශධ කිරීම් සදහා අයදුම්කරු විසින්ත 1 වන උපවේඛනවේ “සී” ආකෘියේ දක්වා ඇි පරිදි
වන්තදි ආවරණ යල්ලඛනය ඉදිරිපේ කළ යුතුය.

5.

යමම යරගුලාසි වල 2 වන උපවේඛනය යටයේ දක්වා ඇි පරිදි ගාසේතුවක් සෑම අයදුම්කරුයවකුම යගවිය යුතුය.

6.
(1) යම්කිසි අයදුම්කරුයවකු විසින්ත අනුයබදීමක්, ඒකාබශධ කිරීමක් සහ නැවත් මැනීමක් සම්බන්තධයයන්ත වන සංවර්ධන
කටයුේත්ක් සදහා ත්මන්ත යවත් නිකුේ කර ඇි අනුමැිය යත්වන පාර් වයකට යහෝ එම අයදුම්කරුට සම්බන්තධ ඕනෑම
පුශගලයයකුට පැවරීමට බලායපායරාේතු වන අවසේාාවකදී, එම අයදුම්කරු විසින්ත ඒ බව දැක්යවන ඉල්ලලීමක් දිවුරුම්
ප්රකා යක් සහ අදාළ ලියකියවිලි සමග ඉදිරිපේ කල යුතුයි.
(2) ඉඩම් අනු යබදුම්, ඒකාබශධ කිරීම් සහ නැවත් මැනීම් සම්බන්තධයයන්ත වන යයෝජිත් සංවර්ධන කටයුේත්ක් යමම සැලසුම්
හා සංවර්ධන යරගුලාසි සහ අයනකුේ අදාල නීි සහ යරගුලාසි හා අනුගත් විය යුතුය.

7.

අනුයබදුම් කරනු ලබන ඉඩම (අ) ප්රමාණයයන්ත යහක්ටයාර 0.5 ක් යහෝ ඊට වැඩි යේ නම්;
(ආ) කැබලි 08 කට යහෝ වැඩි ප්රමාණයකට අනු යබදීමට යයෝජිත් නම්; යහෝ
(ඇ) පවේනා පරිසරයේ සංයේදීත්ාවයට අදාළ යම්කිසි බලපෑමක් ඇි කරයි නම් ;
ඉඩම් අනුයබදුම්, ඒකාබශධ කිරීම් සහ නැවත් මැනීම් සම්බන්තධයයන්ත වන යයෝජිත් සංවර්ධන කටයුේත් අදාළ සංවර්ධන
සැලැසේම සහ එම ප්රයශ යේ පාරිසරික ත්ේවයන්ත හා අනුකූල බවට ත්හවුරු කර ගැනීම සඳහා අදාළ පළාේ පාලන
ආයත්නවල සැලසුම් කමිටුවට සිය අභිමත්ය පරිදි අයදුම්පත් අධිකාරිය යවත් යයාමු කල හැකිය.

8.

සෑම අයදුම්කරුයවකුම 1: 1000 ට යනාඅඩු පරිමාණයකට සකසේ කරන ලද සවිසේත්රාේමක බිම් කට්ි සැලැසේමක් ඉදිරිපේ
කළ යුතු අත්ර, එමගින්ත යයෝජිත් කැබලි සහ ඊට අනුරූප මානයන්ත, දි ාව, පළල සහ සියු යයෝජිත් වීදිවල මට්ටම්, විවෘත්
අවකා සහ යවනේ පහසුකම් සඳහා ඉඩකඩ සහ සෑම ඉඩම් කැබැල්ලලක් සඳහා වන යයෝජිත් භාවිත්යන්ත දැක්විය යුතුය.
ඉඩයම් ප්රමාණය සම්මත් ප්රමාණයේ කඩදාසියක ඇඳීමට යනාහැකි ත්රම් වි ාල වන විටදී, 1: 4000 පරිමාණයයන්ත සකසේ
කරන ලද සැලැසේමක් ඉදිරිපේ කළ හැකිය.

9.

යයෝජිත් අනුයබදුම්, ඒකාබශධ කිරීම්, නැවත් මැනුම් යහෝ යවනේ ආශ්රිත් සංවර්ධනයක් සඳහා වන මිනින්තයදෝරු සැලැසේම
ප්රමිතීන්තට සහ යරගුලාසි වලට අනුකූලව සකසේ කළ යුතු අත්ර පහත් දක්වා ඇි යකාන්තයශසිවලට අනුකූල විය යුතුය: (අ) සංවර්ධන සැලැසේම මඟින්ත බිම් කැබැල්ලලක් අනු යබදුම් කල හැකි අවම බිම් ප්රමාණය දක්වා යනාමැි විට,
අනුයබදුම් කරනු ලබන ඉඩයම් අවම බිම් ප්රමාණය වර්ග මීටර 150 ට යනාඅඩු විය යුතුය.

3

(ආ) යගාඩනැගිලි කිසිවක් ියේ නම් ඒවායයහි පිහිටීම පරිමාණයට අනුව දැක්විය යුතුය.
(ඇ) සැලැසේයම් පරිමාණය, උතුරු දි ාව දැක්යවන සංයක්ත් සහ යාබද යගාඩනැගිලිවල ත්ක්යසේරු අංක සහ ඉඩම්
කැබලි වල විසේත්ර පැහැදිලිව සඳහන්ත කළ යුතුය.
(ඈ) ඉඩමට ප්රවිෂේට වන මාර්ග සහ ඒවායේ පළල දැක්විය යුතුය.
(ඉ) සියු පවේනා සහ යයෝජිත් කාණු සහ ජල මාර්ගයන්ත ජල බසේනා දි ාවන්ත සහිත්ව දැක්විය යුතුය.
(ඊ) සේවාභාවික ජලය හා වැසි ජලය බැහැර කිරීම සඳහා ජලාපවහන පශධියක් සැපයිය යුතු අත්ර, එම ජලාපවහන
පශධිය යපාදු කාණුවකට යහෝ යවනේ යපාදු ජල මාර්ගවලට ක්රමානුකුලව බැහැර කිරීම සඳහා සම්බන්තධ කළ
යුතුය. පවේනා කාණු වල මට්ටම් හා ප්රමාණ යනාගැලයපන අවසේාා වල, විකල්ලප ජලාපවහන ක්රමයක් යයෝජනා
යකාට, ඒ සඳහා ඉඩකඩ පහසුකම් සැලැසේයම් දැක්විය යුතුය.
(උ) බෑවුම් හඳුනාගත් හැකි අවසේාාවන්තහිදී, ඉඩයම් පවේනා උස සයමෝච්ඡ යර්ඛා යහෝ සේාානීය මට්ටම් සහ වීථියේ
මට්ටම්, සැලැසේයම් දක්වන යලස අදාළ අධිකාරිය විසින්ත ඉල්ලලා සිිය හැකිය. බෑවුම අං ක 10 ඉක්මවන
අවසේාාවන්තහිදී සයමෝච්ඡ යර්ඛා යහෝ සේාානීය මට්ටම් සැලැසේයම් දැක්විය යුතුය.
(ඌ) කඳුකර ප්රයශ යක, බෑවුම් යකෝණය අං ක 10 ක් යහෝ ඊට වැඩි වන්තයන්ත නම්, සයමෝච්ඡ යර්ඛාවන්තයේ උස
යහෝ සේාානීය මට්ටම් සහ වීථි මට්ටම සඳහන්ත කර සැලසේම අදාල අධිකාරිය යවත් ඉදිරිපේ කල යුතුය.
(එ) සංවර්ධනය සඳහා සකසේ කරන ලද සැලැසේයම් සියුම මායිම් කළු වර්ණයයන්ත සලකුණු කළ යුතු අත්ර, පැරණි
සැලැසේයම් මායිම් නව සැලැසේයම් අධිසේාාපනය යකයරන අවසේාාවක එම අධිසේාාපිත් මායිම් රතු පැහැයයන්ත
සලකුණු කර ඒ පිලිබඳ සටහනක් සැලැසේමට ඇතුළේ කළ යුතුය.
(ඒ) පැරණි මිනින්තයදෝරු සැලසුම් ියේ නම්, සමායලෝචනය සඳහා ඒවා සැලැසේමට ඇතුළේ කළ යුතුය. එවැනි
පැරණි සැලසුම් යනාමැි අවසේාාවකදී, ඉඩයම් හිමිකරුයේ ත්හවුරු කිරීම මත් ඒ සඳහා වන සටහනක් සැලසුමට
ඇතුලේ කල යුතු අත්ර සැලැසේම සකසේ කිරීම සඳහා පාදක කර ගේ මුලාශ්ර සම්බන්තධ සටහනක්ද සැලැසේමට
ඇතුළේ කළ යුතුය.
(ඔ) සියුම වීථි යර්ඛා, යගාඩනැගිලි යර්ඛා සහ යවනේ මාර්ග රක්ිත් සීමාවන්ත ියේ නම් ඒවා සැලැසේයම් දැක්විය
යුතුය.
(ඕ) පවේනා ජල මාර්ග, පල්ලයදෝරු මාර්ග, මනු වල (manhole), වැටවල්ල යහෝ මායිම්, රැඳවුම් බැමි, විදුලි හා දුරකාන
රැහැන්ත මාර්ග සැලැසේයම් දැක්විය යුතුය.
(ක) සායේක්ෂ ව යයන්ත වි ාල ඉඩමකින්ත යකාටසක් අනුමැිය සඳහා ඉදිරිපේ වන අවසේාාවකදී එකී ඉඩම
අධිසේාාපනය කර දළ සටහනක් ව යයන්ත ලබායදන යලස අධිකාරිය විසින්ත ඉල්ලලා සිිය හැකිය.
(ඛ) සම්පුර්ණ ඉඩම ආවරණය වන පරිදි අවම ව යයන්ත ප්රධාන මායිම් මුණගැයසන සේාාන හත්රක (4) භූ ඛණඩාංක
සැලැසේයම් දැක්විය යුතුය.
(ග) ඉඩම් අනුයබදුම් කිරීයම්දී ඉඩයම් කැබලි ප්රමාණය දහයකට වැඩි නම් සහ ඒ එක් එක් කැබලිවල බිම් ප්රමාණය
ව.මී.250 කට අඩු වන්තයන්ත නම් කසළ කළමනාකරණය සඳහා වර්ග මීටර 20ක අවම ඉඩකඩක් එම භූමියේම
සැපයිය යුතු අත්ර, එය මිනින්තයදෝරු සැලැසේයම් දැක්විය යුතුය.
(ඝ) සැලසුම් අනුමැියේදී නිකුේ කරනු ලබන සංවර්ධන බලපත්රයට අදාළ විසේත්ර සටහන්ත කිරීම සඳහා සැලැසේයම්
ඉදිරි පිටුයේ යස.මි.7 ½ x 5 ½ ක ඉඩ ප්රමාණයක් යවන්තකර ත්ැබිය යුතුය.
(ච) සෑම සැලසුමක්ම, ජාත්යන්තත්ර “ඒ” යශ්රේණියේ සම්මත් යමරික් ප්රමාණයේ පත්රිකාවල සකසේ කර මුල්ල පිටපත්
හා සහික කරන ලද පිටපේ පහකින්ත (5) යුතුව ඉදිරිපේ කළයුතුය.
10. සෑම පුශගලයයකුම යම් ඉඩමක අනුයබදුමක්, ඒකාබශධ කිරීමක් සහ යවනේ ඕනෑම සංවර්ධනයක් සිදු කිරීම සහ / යහෝ
නිරත් වීයම්දී සංවර්ධන සැලැසේම හා සැලසුම් හා සංවර්ධන යරගුලාසි වලට අනුකූල විය යුතුය.

11. යයෝජිත් අනුයබදුම අධිකාරියේ යරගුලාසිවලට අනුකූල වීමට අයපායහාසේ වන අවසේාාවලදී, යරගුලාසිවලට අනුකූල
වන පරිදි යයෝජිත් අනුයබදුම සංය ෝධනය කරන යලස අදාළ අධිකාරිය විසින්ත අයදුම්කරුට නියම කළ හැකිය.
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12. කෘිකාර්මික වගාව, උදයාන යහෝ ඒ ආශ්රිත් භාවිත්යන්ත සඳහා නම් කරන ලද යහෝ යයෝජනා කරන ලද ඉඩමක් යහෝ ඉඩම්
කැබැල්ලලක් අනුයබදිය හැක්යක් එවැනි භාවිත්යක් සඳහා වූ නි ේිත් සැලැසේම යහෝ අනුයබදුම අදාළ අධිකාරිය විසින්ත
අනුමත් කර ඇේනම් පමණි.

13.
(1) අදාළ අධිකාරිය විසින්ත ඒ යවනුයවන්ත නිකුේ කර ඇි බලපත්රයේ නියමයන්ත හා යකාන්තයශසි වලට අනුකූල යනාවන කිසිදු
යභෞික සංවර්ධනයක් ඉඩමක යහෝ එහි යකාටසක යනාකළ යුතුය.
(2) සංවර්ධනකරු විසින්ත සෑම බිම් යකාටසක් සදහාම විදුලිය හා ජල සැපයුම ඇතුළු අයනකුේ යිත්ල පහසුකම් සැපයිය
යුතුය.
(3) සංවර්ධන සැලැසේම යහෝ සංවර්ධන මාර්යගෝපයශ සැලැසේමකින්ත විධානය කර යනාමැි නම්, බිම් යකාටයසේ අවම භුමි
ප්රමාණය වර්ග මීටර් එකසිය පනහකට (ව.මී.150 කට) හා එහි මුහුණත් පළල මීටර් 6 ට හා ගැඹුර මීටර් 12 ට යනාඅඩුව
පවේවා ගත් යුතුය.
(4) පවින බිම් කට්ියක් සම්බන්තධයයන්ත වූ විට යයෝජිත් සංවර්ධනය යමහි දැක්යවන යරගුලාසින්තට අනුකූල වන්තයන්ත නම්,
බිම් කට්ියේ වි ාලේවය හා පළල පිළිබඳ අව යත්ා (ඊට පටහැනිව කිසිවක් යනාත්කා) ලිහිල්ල කිරීමට, අධිකාරිය විසින්ත
සලකා බැලිය හැකිය.
(5) සහාධිපත්ය යශපල සංවර්ධනයක් සඳහා අනුයබදීමක් සිදුකරන්තයන්ත නම් එම අනුයබදුම් බිම් යකාටස යපාදුයේ භාවිත්ා
යනාවන අවසේාාවක එකී බිම් යකාටයසේ අවම වි ාලේවය යමම යරගුලාසිවලට අනුකූල විය යුතුය.

14.
(1) අනුයබදුමකට යහෝ ඒකාබශධ කිරීමකට යටේ වන ඉඩමක සේථිර යගාඩනැගිල්ලලක් ියේ නම්, එම යගාඩනැගිල්ලල සඳහා
විවෘත් අවකා ය, ආයලෝකය සහ වාත්ාශ්රය සඳහා වන අවම අව යත්ා සහ එම යගාඩනැගිල්ලල සඳහා වන යවනේ
අව යත්ා යමම යරගුලාසිවලට අනුකූල විය යුතුය.
(2) යගබිම් ප්රමාණය ඇතුළුව අනුමත් යගාඩනැගිලි සැලැසේයම් පිටපත්ක් ලබා යදන යලස අදාළ අධිකාරිය
සංවර්ධනකරුයගන්ත යහෝ ඔහුයේ නියයෝජිත්යායගන්ත ඉල්ලලා සිිය හැකිය.

15. අන්ත ආකාරයකින්ත දක්වා යනාමැේයේ නම් අනු යබදුම් කරනු ලැබූ, ඒකාබශධ කරන ලද යහෝ නැවත් මැනුම් කරන කරන
ලද ඉඩම් කැබලි භාවිත්ා කල හැක්යක් අදාළ අධිකාරිය විසින්ත අනුමත් කර ඇි භාවිත්යන්ත සඳහා පමණි.
16. යම් ඉඩම් අනුයබදීමකදී අදාළ ඉඩම මාර්ගයකට, කාණුවකට ගඟකට යහෝ යම් ජල මුලාශ්රයකට මායිම්ව පිහිටා
ියබන්තයන්ත නම්, එම ඉඩයම් අනුයබදුම් සැලැසේම අදාළ ආයත්නයන්ත විසින්ත නියම කර ඇි රක්ිත්යන්ත සහ නියමයන්තට
අනුකූල විය යුතුය.

17.
(1) යම් අනු යබදීමක ඇි සෑම බිම් කට්ියක්ම 04 වන උපවේඛනවයහි සඳහන්ත කර ඇි පරිදි පවේනා යහෝ යයෝජිත්
වීථියකින්ත ප්රයේ ය ලබාගත් යුතුය.
(2) ප්රයේ මාර්ගය සඳහා වන මාර්ග පායේ අවම පළල මීටර් 3.0 කට යනාඅඩු විය යුතුය.
(3) පළල මීටර් 7.0 ට අඩුවන සෑම මාර්ගයකම මාර්ග පාය එම සම්ූර්ණ පළලින්ත ත්ැබිය යුතු අත්ර, එකී මාර්ගයට අදාළ
කාණු හා අයනකුේ අව යත්ාවයන්ත සඳහා වන භූමි අවකා ය එකී මාර්ග පායට අදාළ ඉඩයමන්ත යවන්තකර ලබාදිය යුතුය.
(4) ප්රයේ මාර්ගයේ පළල සෑම අවසේාාවකම ප්රයේ කේවය ලබාගන්තනා කැබලි ප්රමාණයේ සම්ූර්ණ එකතුව අනුව
තීරණය කළයුතුය.
(5) යම් ඉඩම් අනුයබදුමක් සිදුකිරීයම්දී එම ඉඩම් කැබලි සඳහා ප්රධාන ප්රයේ මාර්ගයේ පළල මීටර් 0 ක් යහෝ ඊට වැඩියයන්ත
අව ය වන අවසේාායේදී එම අව යත්ාවය අවසන්ත වන සේාානයේ පටන්ත ඉදිරි යකාටසේවලට ප්රයේ කේවය සපයන ප්රධාන
මාර්ගයේ පළල කැබලි සංඛයාව අනුව මීටර් 07 දක්වා පමණක් අඩු කළ හැකි වුවේ, ප්රධාන ප්රයේ මාර්ගයයහි පළල
එත්ැන්ත පටන්ත ත්වදුරටේ අඩු කිරීමකින්ත යත්ාරව ඒකාකාරී පළලකින්ත යුතුව පවේවාගත් යුතුය.
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(6) පියැවි යකළවරක් සහිත් ප්රයේ මාර්ගයක යකළවරට යාවන සෑම බිම් කට්ියක්ම යහෝ සංවර්ධන සේාානයකටම යමම
යරගුලාසිවල සඳහන්ත පළලට වඩා අඩු ඉදිරිපසක් ිබිය හැකිය. එයහේ එකී බිම් යකාටස සඳහා මුහුණත් පළල මීටර්
03කට යනාඅඩු විය යුතුය.

18.
(1) යම් ඉඩම් යකාටසක් සඳහා ප්රයේ ය සපයන මාර්ගය වීථි යර්ඛාවක් සහිත් ප්රයේ මාර්ගයක් යනාවන අවසේාාවකදී,
පවින මාර්ගයේ යභෞික පළල පදනම් කරයගන ඉඩම් අනුයබදුම් කළයුතුය.
(2) වීථි යර්ඛාවක් සහිත් මාර්ගයකින්ත ඉඩමකට ප්රයේ ය ඇි විට, එම ඉඩම අනුයබදිය හැකි කැබලි සංඛයාව මාර්ගයේ/ වීදි
යර්ඛායේ පළල අනුව තීරණය යේ. එවැනි වීථි යර්ඛාවක් පුළුල්ල කිරීයම්දී එම මාර්ගයේ මාධය යර්ඛායේ සිට යදපසට
සමානව සිදු කළ යුතු අත්ර, එම මාර්ගය පුළුල්ල කිරීමට යටේ වන ඉඩම් යකාටස කිසිදු මුලය සලකා බැලීමකින්ත යත්ාරව
පැවරීයම් යහෝ මාරු කිරීයම් ඔේපුවකින්ත 1 වන උපවේඛනවේ දක්වා ඇති පරිදි “ඩී” ආකෘියට අනුකූලව මාර්ගය පුළුල්ල
කිරීම සඳහා අදාළ අධිකාරියට පවරා දිය යුතුය.
(3) 4 වන උපයල්ලඛනයේ දක්වා ඇි පරිදි යන්තවාසික ඉඩමක් සඳහා මාර්ගයක පළල ිබිය යුතු අවම අව යත්ාවයට
අනුකූලව පවේවා ගැනීම යම් පාර් වයකට අයුතු පීඩා ඇි කරන බවට අධිකාරියේ මත්ය වන්තයන්ත නම්, පහත් සඳහන්ත
කරුණුවලට යටේව, සැලසුම් කමිටුයේ නිර්යශ මත් මාර්ගයේ පළල අඩු කරනු ලැබිය හැකිය.
(අ) ප්රයේ මාර්ගය සඳහා මීටර් 3ක අවම පළලක් පැවරීම.
(ආ) අුේ අනුයබදීමක් සම්බන්තධයයන්ත යමම අඩුකිරීම අදාල යනායේ.
(ඇ) අඩු පහසුකම් සහිත් ජනාවාසවල ත්ේේවය ඉහළ දැමීම සම්බන්තධයයන්ත වන යයෝජනාවක් වීම.
එවැනි සෑම වීථියක්ම පළල මීටර් 7.0 ට යනාඅඩු පළලකින්ත යුේ යපාදු මාර්ගයකට යහෝ අයිිකරුට ප්රයේ අයිිය
ඇි පුශගලික මාර්ගයකට සම්බන්තධ විය යුතුය.

19. යන්තවාසික භාවිත්ය සඳහා වන ඉඩම් කැබල්ලලක ප්රයේ මාර්ගයක අවම පළල 4 වන උප යල්ලඛනයට අනුකූල විය යුතුය.

20.
(1)

(2)

පළල මීටර් 9.0 ට වඩා අඩු සහ දිග මීටර් 30.0 ට වඩා වැඩි සෑම වීථියකටම වාහන හැරවීම සඳහා වි ේකම්භය මීටර් 9.0
ට යනාඅඩු හැරවුම් වෘේත්යක් යහෝ එම වපසරියම ඇි යවනේ ආකාරයක ඉඩක් මාර්ගයේ සුදුසු සේාානයක සැපයිය
යුතුය.
ඉඩම් කැබලි සඳහා පළල මීටර 9.0 ට යනාඅඩු පිවිසුම් මාර්ගයක් ඇි විටදී වි ේකම්භය මීටර 15.0 ක හැරවුම් වෘේත්යක්
යහෝ එම වපසරියම ඇි යවනේ ආකාරයක ඉඩක් මාර්ගයේ සුදුසු සේාානයක සැපයිය යුතුය.

21. වීථි යදකක් හමුවන මුල්ලයල්ල සිට යදපසට එක් එක් වීථියට අදාළ මාර්ගයේ පළලින්ත අඩක් වන යසේ එකී මාර්ග පරිහරණය
කරන්තනන්තයේ ආරක්ෂාව සැලයසන පරිදි වීථි යකාන්ත රවුම් කිරීම යහෝ ගෑම කළයුතුය.

22.
(1) අනු යබදුමකට භාජනය කළයුතු ඉඩම් යකාටස යහෝ සංවර්ධන සේාානය වි ාලේවයයන්ත යහක්ටයාර් 1.0 යහෝ එය
ඉක්මවන්තයන්ත නම්, මාර්ග සහ කාණු අේහැර ඉඩයමන්ත සියයට දහයකට (10%) යනාඅඩු ප්රමාණයක් සුදුසු සේාානයක
ප්රජා, වියනෝද කටයුතු හා විවෘත් ප්රයශ සඳහා යවන්ත කළ යුතුය.
(2) එයසේ යවන්ත කරන ලද භූමි ප්රමාණය සියළු ගාසේතුවලින්ත යත්ාරව 1 වන උප වේඛනවේ "ඩී" ආකෘතිවයහි දක්වා ඇි
පරිදි අදාළ අධිකාරිය යවත් පවරනු ලැබිය යුතුය.
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23. වාණිජ හා කර්මාන්තත් සඳහා වන ඉඩම් අනුයබදුමකදී, අනුයබදුයම් කුඩාම ඉඩම් යකාටයසේ ප්රමාණය වර්ග මීටර් 2024
(පර්චසේ 80) කට යනාඅඩු යේ නම් සහ සියළුම මාර්ගවල පළල මීටර් 09 කට යනාඅඩු යේ නම් විවෘත් ප්රයශ ය භාවිත්ය
සඳහා ඉඩම්වලින්ත සියයට දහය (10%) ක් යවන්ත කිරීමකින්ත යත්ාරව එකී ඉඩම අනුයබදීම් කළ හැකිය. එයසේ වුවේ එම
ඕනෑම ඉඩම් යකාටසක් ත්වදුරටේ අනුයබදුම් සිදුවන අවසේාාවලදී සංවර්ධකයා විසින්ත ;
i.

එයසේ අනුයබදුම් කරන ඉඩයම් 10% ක ප්රමාණය යවන්ත කිරීම
යහෝ

ii.

එයසේ අනුයබදුම් කරන ලද ඉඩයම් 10% ක ප්රමාණයේ යවළඳයපාල විනාකම අදාළ අධිකාරියයහි ත්ැන්තපේ
කිරීම සිදු කල යුතුය.

24. යන්තවාසික භාවිත්ය සඳහා යහක්ටයාර 1 කට වැඩි ඉඩමක් අනුයබදීයම්දී එක් බිම් යකාටසක අවම බිම් ප්රමාණය වර්ග මීටර්
1012 (පර්චසේ 40) ට වැඩි වන්තයන්ත නම් සහ එක් බිම් යකාටසක ඉදියකයරන නිවාස ඒකක සංඛයාව 2 කට සීමාවන්තයන්ත
නම්, විවෘත් ප්රයශ යලස භාවිත්ා කිරීම සඳහා ඉඩයමන්ත 10% ක ප්රමාණයක් යවන්ත යනායකාට එකී ඉඩම අනුයබදුම් කළ
හැකිය. නමුේ එම ඉඩයම් ත්වදුරටේ අනුයබදුම් සිදුකරන්තයන්ත නම් යහෝ එම බිම් යකාටයසේ නිවාස ඒකක සංඛයාව 2 කට
වැඩියයන්ත ඉදිකිරීමට අදහසේ කරනු ලබන්තයන්ත නම් එකී ඉඩයම් 10% ප්රමාණයයහි යවළඳ අගය සංවර්ධනකරු විසින්ත
අදාළ අධිකාරියේ ත්ැන්තපේ කළයුතුය.

25.
(1) අනු යබදීමකට යයෝජිත් ඉඩම, විලක්, යපාදු ක්රීඩා පිියක් යවරළ තීරයක් වැනි යපාදු මහජනයාට ප්රයේ කේවය පවින
යපාදු වීවෘත් ප්රයශ යක සිට කි.මි. 0.5 ක අරයක් තුළ පිහිටා ඇි අවසේාාවක, සහ එම විවෘත් ප්රයශ ය වර්ග මීටර් 0007
(අක්කර 01) කට වඩා වි ාලේවය ඇි අවසේාාවකදී, එම ඉඩයම් එළිමහන්ත ප්රයශ යක් යභෞිකව යවන්ත කිරීම යවනුවට,
එළිමහන්ත ප්රයශ අව යත්ාව සඳහා වූ භූමි භාගයේ 10% යවළඳ අගය අදාළ අධිකාරිය යවත් ත්ැන්තපේ කළයුතු බවට
සංවර්ධනකරුට අදාළ අධිකාරිය විසින්ත නියම කරනු ලැබුවයහාේ , ඔහු විසින්ත ඒ යවළඳ අගය අදාළ අධිකාරියේ ත්ැන්තපේ
කළයුතුය.
(2) අනුයබදුමකදී විවෘත් ප්රයශ අව යත්ාවය වර්ග මීටර් 300 කට (පර්චසේ 12 කට) යනාවැඩි වන්තයන්ත නම් එය යභෞික
ව යයන්ත සපයා දීම යවනුවට අදාළ අධිකාරිය විසින්ත අධිකාරියේ සභාපියේ අනුමැිය සහිත්ව එකී විවෘත් ප්රයශ යේ
ඉඩයම් වර්ග ේරමාණයේ යවළඳ අගය අධිකාරිය යවත් ත්ැන්තපේ කළයුතු බවට සංවර්ධනකරුට නියම කරනු ලැබුවයහාේ,
ඔහු විසින්ත ඒ යවළඳ අගය අදාළ අධිකාරියේ ත්ැන්තපේ කළයුතුය.
(3) යමහි පනවා ඇි යරගුලාසිවලට අනුකූලව, අයදුම්කරු විසින්ත ආරම්භ කරන ලද යහෝ සම්පුර්ණ කරන ලද කිසියම්
යගාඩනැගිලි කටයුේත්ක යහෝ ඉඩම් අනුයබදුමක සම්පුර්ණයයන්ත යහෝ යකාටසක් සම්බන්තධයයන්ත සංවර්ධන බලපත්රයක්
ලබා ගැනීමට අයදුම්කරු අයපායහාසේ වී ඇේනම්, එවැනි අයදුම්කරුවකු විසින්ත එයසේ සංවර්ධනය කල යහෝ අනු යබදුම්
කරන ලද ඉඩම් යකාටසකට අදාලව සම්පුර්ණ යවළඳපල විනාකයමන්ත සියයට දහයකට (10%) සමාන මුදලක් අදාළ
අධිකාරියේ ඒකාබශධ අරමුදයල්ල ත්ැන්තපේ කිරීයමන්ත සහ / යහෝ එම සියයට දහයක (10%) ඉඩම් ප්රමාණය යවන්තකර
ත්ැබීයමන්ත පසු එවැනි ගැටළු විධිමේ කර ගැනීමට හිමිකම් කියනු ලැයේ.
(4) එවැනි ත්ැන්තපතු වලින්ත එකතු කරන ලද අරමුදල්ල භාවිත්ා කල හැක්යක් අදාළ අධිකාරිය විසින්ත පළාේ පාලන බල ප්රයශ යේ
ප්රජා වියනෝද කටයුතු සහ විවෘත් ප්රයශ සංවර්ධනය කිරීම සඳහාම පමණි.
(5) ප්රජා, වියනෝද කටයුතු හා විවෘත් ප්රයශ යලස යවන්ත කරනු ලබන බිම් යකාටසක් තුළ උපරිම ව යයන්ත 25% ක බිම්
ආවරණයක් සහ මීටර් 5 ක උපරිම උසකට යටේව එකී කාර්යයට අදාළ වන ගෘහසේා ක්රීඩාගාරයක්, පිහිනුම් ත්ටාකයක්,
ක්රීඩා වියේක හා වියනෝද කටයුතු සඳහා වන යගාඩනැගිල්ලලක් සඳහා භාවිත්ා කල හැකිය.
(6) එවැනි විවෘත් ඉඩක් සංවර්ධනය කිරීම අයදුම්කරු විසින්ත අදාළ අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා කර සිදු කළ යුතුය.

26.
(1) අදාළ අධිකාරිය විසින්ත ඉඩම තුල සිදුකල හැකි ඉඩම් අනු යබදීම, ඒකාබශධ කිරීම යහෝ යවනේ ඕනෑම සංවර්ධනයක්
සඳහා මාර්යගෝපයශ සහිත් සංවර්ධන බලපත්රයක් නිකුේ කළ යුතුය.
(2) සංවර්ධන බලපත්රයේ දක්වා ඇි අව යත්ා සපුරාලන්තයන්ත නම්, 82 වන යරගුලාසියට අනුකූලව, ඉඩම් අනුයබදුමක් යහෝ
ඒකාබශධ කිරීමක් සම්බන්තධයයන්ත අනුකූලත්ා සහිකයක් අදාළ අධිකාරිය විසින්ත ලබා දිය හැකිය.
(3) අනුකූලත්ා සහිකය නිකුේ කරන තුරු අනු යබදුම් කරන ලද ඉඩම අදාළ අධිකාරියේ අවසරයකින්ත යත්ාරව ප්රචාරණය
කිරීමට, ප්රවර්ධනය කිරීමට යහෝ යත්වන පාර් වයකට බැහැර කිරීමට කිසිදු පුශගලයයකුට අයිියක් යනාමැත්.
7

III වන වකාටස
වගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම, වවනස් කිරීම වහෝ අලුත් වැඩියා කිරීම
28.
(1) යගාඩනැගිල්ලලක් ඉදිකිරීම, යවනසේ කිරීම යහෝ අුේවැඩියා කිරීම සම්බන්තධයයන්ත වන ඕනෑම සංවර්ධන කටයුේත්ක් සදහා
අදාළ අධිකාරියයන්ත ූර්ව අනුමැිය ලබාගත් යුතුය.
(2) සංවර්ධන බලපත්රයක් ලබා ගැනීම සඳහා වන සියුම අයදුම්පේ 1 වන උපවේඛනවේ “ඉ” ආකෘතිය ප්රකාර ඇමුණුම්
අංක VI, VII හි දක්වා ඇි ලිඛිත් ප්රකා යක් සමඟ අයදුම්කරු විසින්ත අදාළ අධිකාරිය යවත් ඉදිරිපේ කළ යුතුය. එයසේම 3
වන උපවේඛනවයහි නිර්යශ කර ඇි පරිදි ඇමුණුම් VIII, IX, X අදාළ සුදුසුකම්ලේ පුශගලයකුයේ ලිඛිත් ප්රකා යක්
සහිත්ව ඉදිරිපේ කළයුතුය.
(3) හැකි සෑම විටම අයදුම්පත්රය අදාළ යල්ලඛන සමග අන්තත්ර්ජාලය ඔසේයසේ අදාළ අධිකාරිය යවත් ඉදිරිපේ කලයුතුය.
(0) සෑම අයදුම්පත්ක්ම 2 වන උපවේඛනවේ දක්වා ඇි පරිදි අදාළ ගාසේතු සමග ඉදිරිපේ කලයුතුය.

29. අයදුම්කරු විසින්ත නියමිත් ආකෘි පත්රය මගින්ත සවිසේත්රාේමක සංවර්ධන යයෝජනාවක් අනුමැිය ලබාගැනීම සදහා
ඉදිරිපේ කළයුතුය. එකී යයෝජනාව අදාළ ආයත්න යහෝ යදපාර්ත්යම්න්තතු මගින්ත නිර්යශ කරන ලද ත්ාක්ෂණික
නියමයන්තට සහ මූලික සැලසුම් නිරාකරණයේ දක්වා ඇි නිර්යශ යන්තට අනුගත් විය යුතුය.

30.
(1) යමම යරගුලාසි ප්රකාරව නිකුේ කරන ලද සංවර්ධන බලපත්රය වසරක කාලයක් සදහා වලංගු යේ.
(2) යකයසේ නමුේ, සංවර්ධන බලපත්රය ප්රකාරව අදාළ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ යකාට බලායපායරාේතු යනාවූ ත්ේවයන්ත
මත් සම්පුර්ණ කර ගැනීමට යනාහැකි වූ බවට අදාළ අධිකාරිය මගින්ත තීරණය කිරීම සදහා ප්රමාණවේ සාධක සහිත් නම්
එකී සංවර්ධන බලපත්රය වසර 02 කට යනාවැඩි කාලයක් සදහා දීර්ඝ කිරීමට අදාළ අධිකාරියට හැකියාව ඇේයේය.
(3) සංවර්ධන බලපත්රය අුේ කිරීම සදහා වන අයදුම්පත් 1 වන උපවේඛනවේ “ඊ” ආකෘතිය” සමඟ 81 වන යරගුලාසිය
යටයේ දක්වා ඇි පසු විපරම් නිරීක්ෂණ වාර්ත්ාව ද සමඟ ලබාදිය යුතු අත්ර 02 වන උපයල්ලඛනයයහි දක්වා ඇි පරිදි
අදාළ ගාසේතුව යගවීමද සිදුකල යුතුය.
(0) වසර 03ක් අවෑයමන්ත සංවර්ධන බලපත්රය කල්ල ඉකුේ වුවක් යසේ සලකනු ලැයේ.
(5) කිසියම් අවසේාාවක සංවර්ධන බලපත්රය සදහා ලබා දුන්ත වසර 03 ක වලංගු කාල සිමාව/සිමා ඉකුේ වීයමන්ත පසුව ද
සංවර්ධන බලපත්රයේ කාලසීමාව ත්වදුරේ දීර්ඝ කිරිමට අයදුම්කරු අයේක්ෂා කරන්තයන්ත නම්, එවැන්ත අයදුම්කරුයවක්
අනුමත් යගාඩනැගිලි සැලැසේයම් පිටපත්ක් සමඟ නව බලපත්රයක් ලබාගැනීම සදහා ඉල්ලුම් කල හැකිය. යමහිදී
උපවේඛන 2 හි දක්වා ඇි පරිදි අදාළ ගාසේතුව යගවීමද සිදුකල යුතුය.
(6) එවැනි ඉල්ලලීමක් සඳහා ඉහත් 28(2) යේදයේ දක්වා ඇි පරිදි අයදුම් කලයුතුය.
(7) නිකුේ කරන ලද සංවර්ධන බලපත්රයක් අදාළ වලංගු කාල සීමාව තුළදී සියුම වරප්රසාද සහිත්ව යත්වන පාර් වයකට
පැවරීමට ඕනෑම අයදුම්කරුයවක් අයේක්ෂා කරයි නම්, එකී අනුමැිය ලේ පුශගලයායේ කැමැේත් සහිත්ව විධිමේ
ඉල්ලලීමක දිවුරුම් ප්රකා යක් මගින්ත ඉල්ලුම් කලයුතුය.
(8) සෑම සැලසුමක්ම;
(අ) ජාත්යන්තත්ර “ඒ “ යශ්රේණියේ සම්මත් යමරික් ප්රමාණයේ පත්රිකා මත් සකසේ යකාට ිබිය යුතුය.
(ආ) අදාළ යගාඩනැගිල්ලල යහෝ පරිශ්රය සංවර්ධනය කරනු ලබන අරමුණ සහිත් මාත්ෘකාවක් ඇතුලේ කලයුතුය.
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(ඇ) පිටපේ පහක් (05) සහිත්ව ඉදිරිපේ කල යුතුය.
(0 ) අව ය යේ යැයි අදාළ අධිකාරිය ඉල්ලලා සිිනු ලැබුවයහාේ අියර්ක සැලසුම් පිටපේ යහෝ විසේත්ර, පිරිවිත්ර යහෝ යවනේ
යත්ාරතුරු යහෝ ඒ හා සම්බන්තධ යල්ලඛන ආදිය ලබාදිය යුතුය.
(10) අනුමත් කරන ලද මිනින්තයදෝරු සැලසුමක සහ යගාඩනැගිලි සැලසුමක පිටපේ අයදුම්කරු විසින්ත වැඩ භුමියේ ත්බා ිබිය
යුතු අත්ර අව ය අවසේාාවන්තහිදී අධිකාරියේ නිලධාරියයකු විසින්ත ඉල්ලුම් කරන විටදී ඉදිරිපේ කලයුතුය.
(11) සංවර්ධන පරිශ්රයේ පිහිටීම දැක්යවන යත්ාරතුරු සහිත් හාේපස ප්රයශ යේ සැලැසේමක් අයදුම් පත්රය සමග ඉදිරිපේ
කලයුතුය.

31. පහත් දක්වා ඇි පරිදි යගාඩනැගිලි වර්ග තුනකි.
“ඒ” වර්ගය
(1) බිම් මහල ඇතුළුව මහල්ල 5 කින්ත යහෝ වැඩි ගණනකින්ත සමන්තවිත් යහෝ යාබද වීථි මට්ටයම් සිට මීටර් 15ක් යහෝ ඊට වඩා
උසේ වූ යගාඩනැගිල්ලලක්.
“බී” වර්ගය
(2) ඉහත් අධි උස වර්ගයට අයේ යනාවන පහත් දක්වා ඇි ලක්ෂණ වලින්ත සමන්තවිත් යගාඩනැගිල්ලලක්;
(අ) බිේියක් යහෝ කණුවක් ඉඩයම් මායිමක් මත් පිහිි බිම් මහල ද ඇතුළුව මහල්ල 0 ට වැඩි යනාවන මහල්ල ගණනකින්ත
සමන්තවිත් උස මීටර් 15 ට අඩු යගාඩනැගිල්ලලක්;
(ආ) පා මහලක් සහිත් යගාඩනැගිල්ලලක්;
(ඇ) ටැම් අේිවාරමක් යහෝ පහුරු අේිවාරමක් සහිත්;
(ඈ) දිග මීටර් 10 ට වඩා විහිදී ඇි වහලයක් සහිත්;
(ඉ) මහජනයා රැසේවන සේාානයක් යහෝ යපාදු යගාඩනැගිල්ලලක්; සහ
(ඊ) ගබඩා සහ කර්මාන්තත් ාලා වැනි සුළං සංයේදන යගාඩනැගිල්ලලක්.
“සී” වර්ගය
“සී I” (3) (අ) වර්ග මීටර් 100 ට යනාවැඩි බිම් මහලක් සහ එක උඩු මහලක් සහිත් “බී”
යගාඩනැගිල්ලලක්.

වර්ගයට අයේ යනාවන යම්

“සී II” (ආ) වර්ග මීටර් 000 ට යනාවැඩි සහ උස මීටර් 12 යනාඉක්මවන “බී” වර්ගයට අයේ යනාවන යම් යගාඩනැගිල්ලලක්.

“සී III” (ඇ) වර්ග මීටර් 000 ට යනාවැඩි සහ උස මීටර් 12 ට වැඩි සහ 15 ට අඩු “බී”
යගාඩනැගිල්ලලක්.

වර්ගයට අයේ යනාවන යම්

32. සෑම යගාඩනැගිලි සැලසේමකම හරසේකඩ, යගබිම් සැලැසේම , ඉදිරි හා පැි යපනුම, පහත් දක්වා ඇි පරිමාණයන්තයගන්ත
යුතුව ඇඳ ඉදිරිපේ කලයුතු ය.
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(අ) සංවර්ධන පරිශ්රයේ සැලැසේම 1:1000 යහෝ ඉඩයම් ප්රමාණය අනුව සුදුසු පරිමාණයයන්ත විය යුතුය.
(ආ) යගාඩනැගිල්ලයල්ල යගබිම් සැලැසේම හා හරසේකඩ 1:100 පරිමාණයට විය යුතු අත්ර සම්මත් ප්රමාණයේ කඩදාසි වල
දැක්වීමට යනාහැකි අවසේාාවලදී පමණක් 1:200 ට යනාවැඩි පරිමාණයකට පිළියයළ කර ිබිය යුතුය.

33. යගාඩනැගිලි වැඩ සඳහා වන ඕනෑම සංවර්ධනයක් සඳහා සංවර්ධන බලපත්රයක් ලබාගැනීමට ඉදිරිපේ කරනු ලබන
සැලැසේමක, යරගුලාසි අංක 30, 35, 36, 37 හා 38 හි දැක්යවන විසේත්ර පිළිගේ වර්ණ හා සංයක්ත් භාවිත්ා කරමින්ත ඉදිරිපේ
කල යුතුය.

සංවර්ධන පරිශ්රය
34. (1) පහත් සඳහන්ත විසේත්ර දැක්යවන ත්ැනුම්පල සැලැසේමක් යහෝ අනු යබදුම් සැලැසේමක;
(අ) සංවර්ධන පරිශ්රයේ ප්රධාන මායිම් පරිශ්රයේ දිග, පළල සහ පවින යගාඩනැගිලි වලට ඇි දුර පරිමාණුකුලව
ඉලක්කම් යයාදා දැක්විය යුතුය.
(ආ) අනුමත් බිම් කට්ි සැලසුයම් දක්වා ඇි පරිදි පරිමාණය, උතුරු දි ාව සහ යාබද බිම් කට්ිවල යහෝ
යගාඩනැගිලිවල පරිශ්ර අංක.
(ඇ) පරිශ්රයට ඇි ප්රයේ මාර්ග.
(ඈ) අමාත්යවරයා විසින්ත අනුමත් කරන ලද සංවර්ධන සැලසුමක දක්වා ඇි සියුම වීථි යර්ඛා, යගාඩනැගිලි යර්ඛා,
යම් මාර්ගයක් පුළුල්ල කිරීයම් යර්ඛාවක් සහ යසේවා මාර්ගයක් සඳහා වන යම් බිමක් යහෝ ජලය බැස යාම සඳහා වන
යවන්ත කිරීම් යහෝ පළාේ පාලන ආයත්නය විසින්ත පනවා ඇි සියුම වීථි යර්ඛා;
(ඉ) යයෝජිත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල සිට පවේනා සියුම කාණු වලට , ජල මාර්ග වලට , පලයදෝරු මාර්ග වලට, මනුවලවල්ල
වලට, වැටවල්ල වලට , රැඳවුම් බැමි වලට, බිම් කට්ිය මත් යහෝ යාබද බිම් කට්ිය මත් ඇි බැවුම් වලට ඇි දුර
ඉලක්කම් යයාදා දැක්විය යුතුය;
(ඊ) ඉඩම ජලයයන්ත යටවන ප්රයශ යක පවතී නම් වාරි මාර්ග යදපාර්ත්යම්න්තතුව, ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීයම්
සංසේාාව යහෝ යවනයම් අධිකාරියක් විසින්ත වාර්ත්ා කර ඇි සංවර්ධන පරිශ්රයේ ඉහළත්ම ගංවතුර මට්ටම;
(උ) අං ක 05 ට වඩා ප්රපාත්ාකාර හා උසින්ත මීටර් එකහාමාර (1.5) ඉක්මවන බෑවුම් පැහැදිලිව දක්වමින්ත සංවර්ධන
පරිශ්රයේ සහ යාබද මාර්ග වලට අදාළ සියු සයමෝච්ඡ යර්ඛා සහ සේාානීය උස මට්ටම්;
(ඌ) බෑවුම අං ක 10 ට වැඩි හා / යහෝ පාංශු ත්ලය අසේාාවර කඳුකර ප්රයශ යක් නම් ත්නි මහල්ල යගාඩනැගිල්ලලක් සඳහා
වුවද, කරන ලද භූ ත්ාක්ෂණික විමර් නයක ප්රිපල;
(එ) සංවර්ධන පරිශ්රයක නව බෑවුමක් යහෝ ඉවුරක් සකසේ කරන්තයන්ත නම් එම බැවුම යහෝ ඉවුර පවේනා සංවර්ධන
පරිශ්රයේ බෑවුමට යහෝ ඉවුරට වඩා උස යහෝ ප්රපාත්ාකාර නම් එම බෑවුම යහෝ කණඩිය සේාාවර කිරීම සඳහා වන
රැඳවුම් බැම්මක් යහෝ යවනේ ඉදිකිරීමක්;
(ඒ) පිළිගේ පාංශු ඉන්තජියන්තරුයවකුයේ වාර්ත්ායේ නි ේචය කර ඇි පරිදි යහෝ අධිකාරිය නි ේිත්ව දක්වා ඇි පරිදි
අව ය පිටසන්ත සහිත්ව අනුමැිය සඳහා බැම්යම් යහෝ ඉදිකිරීයම් සැලසුම් ඉදිරිපේ කලයුතුය;
(ඔ) යම් යයෝජිත් මතුපිට යහෝ භූ ගත් කාණු සහ ඒවා පවේනා කාණුවකට යහෝ ජල මාර්ගයකට සම්බන්තධ වන සේාාන;
(ඕ) යම් යයෝජිත් පල්ලයදෝරු මාර්ගයක් , මනු වලක් සහ ඒවා පවින පල්ලයදෝරු මාර්ගයකට යහෝ මනු වලකට සම්බන්තධ
වන සේාාන;
(ක) යයෝජිත් භූ දර් න වැඩපිළියවල;
(ජ) යයෝජිත් සංවර්ධනය සඳහා අදාළ වාහන නැවැේවීයම් ඉඩකඩ සහ;
(න) යයෝජිත් විදුලි හා දුරකාන රැහැන්ත හා ඒවා පවින ජාලය සමග සම්බන්තධ වන සේාාන.

10

වගබිම් සැලැස්ම
35. පහත් සඳහන්ත විසේත්ර ඇතුළේ කරමින්ත යගාඩනැගිල්ලයල්ල ඒ ඒ මහයල්ල ත්ට්ටුයේ මහල්ල සැලැසේම සහ එහි වහලය :(අ) ත්ට්ටුයේ එක් එක් යකාටස ප්රයයෝජනයට ගනු ලබන කාර්යය පැහැදිලිව සඳහන්ත කලයුතුය;
(ආ) යගාඩනැගිල්ලයල්ල යහෝ යගාඩනැගිලි වැඩවල බිේි, යගාඩනැගිලි මතුපිට වුහය යපාළව සඳහා වන යකාන්තක්රීට්
අතුරුම සඳහා යයාදාගනු ලබන ද්රවයවල වර්ගය සහ යකාන්තක්රීට් අතුරුමට දැරිය හැකි උපරිම සජීවී බර;
(ඇ)යගාඩනැගිල්ලයල්ල සියුම කාමර, මැදිරි, බරාඳ, ත්රේපු යපළ, ඉසේයත්ෝේපු සහ පියසි මහල්ල ඒවායේ බිේි වල හා
කුළුණු වල ඝනකම් අංකනය කර දැක්විය යුතුය;
(ඈ) යගාඩනැගිල්ලල තුළ හා ඒ අවට පිහිි වා ළිං (air well) පසු මිදුල්ල, මිදුල්ල සහ විවෘත් අවකා වල මිනුම් සහ
යගාඩනැගිල්ලයල්ල පිටත් බිේි වල සිට යාබද මාර්ගවල මධය යර්ඛාවට, මාර්ග රක්ිත් වලට සහ ජලය බැස යාමට
යවන්තකර ඇි ඉඩකඩ වලට ඇි දුර;
(ඉ) සියුම බිේි, විවර, කණු කුළුණු අත්ර මිණුම්;
(ඊ) සියුම සනීපාරක්ෂක උපාංග, ඊට සම්බන්තධ වා නල හා මහල්ල පාලක (මහල්ල හබක) සහ ඒවා අපවහන මාර්ග වලට
සම්බන්තධ වන සේාාන;
(ඔ) යගාඩනැගිල්ලල තුළ යහෝ ඒ වටා පිහිි සියු මතුපිට කාණු, ඒවායේ ජලය ගලා යන දි ාව ඊත්ල මගින්ත දක්වමින්තද
ජලය බැහැර කරනු ලබන කාණු සහ එම කාණු වල ප්රමාණය;
(ඕ) ගිනි නි ේකාෂණයට අනුව ගින්තයනන්ත ආරක්ෂා වීයම් උපක්රම, ගිනි හට ගැනීම වැළක්වීයම් ක්රියාමාර්ග හා ගිනි නිවීයම්
උපකරණ සවිකරන සේාාන සහ උස යගාඩනැගිල්ලලක් වන අවසේාාවකදී යයාදනු ලබන අකුණු ආරක්ෂණ උපක්රම;
(උ) වායු සමනය කිරීම, යාන්තත්රිකව සංවාත්නය ලබාදිය යුතු යහෝ පීඩන ගැන්තවිය යුතු යගාඩනැගිල්ලයල්ල එක් එක් ත්ට්ටුයේ
සෑම යකාටසක්ම සහ වායු සමනය කිරීම යක්න්තද්රසේා පශධියක මාර්ගයකින්තද නැත්යහාේ සමුහගත් ඒකකයකින්තද
යන වග දැක්යවන පැහැදිලි ප්රක යකින්තද සහ හැකි සෑම අවසේාාවකදීම වායුසමීකරණ යන්තත්රවල යහෝ ඒකක වල
පිහිටීම මහල්ල සැලැසේයම් දැක්විය යුතුය;
(ඌ) වාහන ගාල්ල කිරීයම් ඉඩකඩ , බෑවුම් මග, ත්රේපු යපළ, හා එහි නැවතුම්, විදුලි ජනක යන්තත්ර, විදුලි ට්රාන්තසේයපෝමර,
මධයගත් ගෘහ පරියභෝජන ගෑසේ යබදා හැරීම් කටයුතු සඳහා ඉඩකඩ යවන්ත කිරීම;
(එ) වැසි ජලය රැසේ කිරීම සඳහා යයාදනු ලබන සියුම නල මාර්ග සහ උපාංග යවනසේ වර්ණ වලින්ත සහ සලකුණු වලින්ත
දැක්වීම;
(ඒ) සහාධිපත්ය යශපළක් හා සම්බන්තධ වූ විට 1 73 අංක 11 දරණ බශධ නිවාස අයිිය පිළිබඳ නීියට (Apartment
Ownership Law) සහ එහි සංය ෝධනයට අනුකූල විය යුතු අත්ර ඒ සඳහා වන සියු සැලසුම් අදාළ සුදුසුකම්ලේ
පුශගලයයකු විසින්ත පිළියයළ කර අේසන්ත කර ත්ැබිය යුතුය සහ;
(ඔ) අදාළ අධිකාරිය විසින්ත නිර්යශ කරනු ලැබූ පරිදි කුණු කසල බැහැර කිරීයම් සේාානවල පිහිටීම දැක්විය යුතුය.

හරස්කඩ
36. යාබද යපාළයවන්ත පැහැදිලිව යවන්තව යපයනන යසේ සකසනු ලබන යගාඩනැගිල්ලයල්ල හරසේ ආයත් සහ යවනේ හරසේ කැපුම්
සැලසුම් වල පහත් විසේත්ර අන්තත්ර්ගත් කරමින්ත සකසේ කල යුතුය:(අ) යගාඩනැගිල්ලයල්ල සියුම බිේි,මහල්ල, වහල, සිවිලිම්, අේිවාරම්, කණු, බාල්ලක, පියසි මහල සහ ඝනකම සහ ඒවා
ඉදිකිරීමට යයාදාගනු ලබන අමුද්රවය;
(ආ) පවේනා බිම් මට්ටම සහ මට්ටම්ද, සංවර්ධන පරිශ්රයේ මට්ටම උසේ යහෝ පහේ කිරීමට අදහසේ කරන්තයන්ත නම්, එම
නව බිම් මට්ටම යහෝ මට්ටම්ද, එය යකයසේ යාබද ඉඩම් සහ යගාඩනැගිලි වලට බලපාන්තයන්තද යන්තන සහ ඒවායේ
සේාාවර භාවය ආරක්ෂා කිරීමට ගනු ලබන පියවර;
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(ඇ) සංවර්ධන පරිශ්රයේ ඇි යහෝ පිහිටුවීමට අව ය උසින්ත මීටර් එකහමාර (1.5) වන රැඳවුම් බැම්මකට යහෝ බෑවුමකට
යයෝජිත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල සිට ඇි දුර සහ එකී බැම්යම් යහෝ බෑවුයම් සිට මීටර් දහයක් (10) ඇතුළත් ඇි යාබද
ඉඩයම් මායිම යහෝ එහි පිහිි යගාඩනැගිලි වලට ඇි දුර;
(ඈ) පවේනා බිමට හා මාර්ගයේ මට්ටමට යහෝ මට්ටම් වලට සායේක්ෂව යගාඩනැගිල්ලයල්ල යදාරවල්ල, ජයනල්ල යහෝ
සංවාත්නය සඳහා වන විවරයන්ත, එක එක ත්ට්ටුයේ උස, සීලියම් උස, බිම් මහයල්ල මට්ටම යහෝ මට්ටම්, පියමං
මට්ටම යහෝ මට්ටම්වල පරිමාණයන්ත සහ යගාඩනැගිල්ලයල්ල පිටත් බිේි වල සිට මායිම දක්වා නිර්බාධිත් දුර
පැහැදිලිව ඉලක්කම් යයාදා දැක්විය යුතුය.

ආවරෝපන (Elevation)
37. පහත් සඳහන්ත විසේත්ර දක්වමින්ත යගාඩනැගිල්ලයල්ල ඉදිරිපස, පිටුපස සහ පැි ආයරෝපනය: (අ) පරිමාණයන්ත දක්වමින්ත යගාඩනැගිල්ලයල්ල සියු බාහිර බිේි, බාහිර කුළුණු, ත්ාේප සහ යදාරවල්ල, ජයනල්ල යහෝ
සංවාත්න විවර, මහල්ල ආවරණ බැල්ලකනි සහ වහලද අදාළ අධිකාරිය විසින්ත නියම කර ඇේයේ නම් යහෝ යයෝජිත්
බාහිර බිේි, බාහිර කුළුණු, ත්ාේප, විවර, වහල ආවරණ, බැල්ලකනි සහ වහල ඉදිකිරිම සඳහා යයාදාගනු ලබන
ද්රවයවල වර්ග;
(ආ) අදාළ අධිකාරිය විසින්ත සවිසේත්ර උපයදසේ සැපයිය යුතු විය ේෂ අවසේාා වලදී සංවර්ධන පරිශ්රය තුල පවේනා සෑම
යගාඩනැගිල්ලලකම උස, බිම් මට්ටම්, බාහිර බිේි, යදාරවල්ල, ජයනල්ල,වහල සහ අනකුේ බාහිරින්ත දක්නට ලැයබන
දෘ යමාන ලක්ෂණද දක්වමින්ත ඒවා ඉදිකිරීම සඳහා යයාදාගේ අමුද්රවය;
(ඇ) යගාඩනැගිලිවලට යාබදව පවත්නා සෑම පියමගකම, ආලින්තද මගකම, මාර්ගයේ සහ යගාඩනැගිල්ලයල්ල බිම් මට්ටම්
සහ යයෝජිත් එබඳු පියමයගහි, ආලින්තද මයගහි ප්රයේ පාර්ගයේ යහෝ ඒවායේ යකාටසේ වල යයෝජිත් මට්ටමද
දැක්විය යුතුය.

වුහාත්මක විස්තර හා ගණනය කිරීම්
38. යගාඩනැගිලි වැඩවල සවිසේත්ර වුහාේමක සැලසුම් සහ හරසේකඩයන්ත නියම කරනු ලැබ ඇි පරිදි නිර්මාණය ගණනය
කිරීයම් පිටපත්ක්ද සමග අදාළ අධිකාරිය යවත් ඉදිරිපේ කලයුතුය. එවැනි නිර්මාණ සැලසුමක් අදාළ අධිකාරියට භාරයදන
විට එහි විදුේ පිටපත්ක්ද සමග යයාමුකළ යුතු යේ.

39. සවිසේත්ර වුහාේමක සැලසුම් සහ නිර්මාණ ගණනයන්ත (design calculation) පාංශු පරීක්ෂණ වාර්ත්ා පදනම් කරයගන
සහ යමම යරගුලාසි වල දැක්යවන නියමයන්තට යමන්තම යගාඩනැගිලි නිර්මාණයන්තට අදාළ යවනයම් ලිඛිත් නීියකටේ
අනුකුලව සකසේ කලයුතු අත්ර එය 3 වන උපයල්ලඛනයට අනුව අදාළ සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්ා විසින්ත අේසන්ත කර පහත්
සඳහන්ත කරුණු ද ඇතුලේකර ඉදිරිපේ කලයුතුය. :(අ) එක් එක් මහලක් සඳහා යහෝ එහි යකාටසක් සඳහා සැලසුම් කරනු ලැබ ඇි ආයරෝපිත් භාරය;
(ආ) සිදු කරන ලද පාංශු පරීක්ෂණ වල ප්රිපල, පාංශු ධරණීය හැකියාව පිළිබඳ ගණනයන්ත යමන්තම සම්පුර්ණ විදුම්
පරීක්ෂණ සහ පයසහි විසේත්ර;
(ඇ) ප්රයයෝජනයට යයාදාගනු ලබන අේිවාරම් ක්රමය යහෝ ක්රම; සහ
(ඈ) අදාළ වන්තයන්ත නම්, ජම්බාර වර්ගය, ජම්බාර ගැසීයම් ක්රමය හා එම කාර්ය සඳහා යයාදා ගැනීමට නියමිත් යන්තත්ර
වර්ගය.
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වගාඩනැගිලි වස්වා සැලසුම් කිරීම
40.
(1) යගබිම් වර්ගඵලය වර්ග මීටර් 000 යහෝ ඊට වැඩිවන අවසේාාවක යහෝ අදාළ අධිකාරිය විසින්ත අව ය යැයි තීරණය කරනු
ලබන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ජලනල, යාන්තත්රික, විදුලි සහ ඉයලක්යට්රානික උපාංග සේාාපනය ආදී යගාඩනැගිලි යසේවා
සඳහා අදාළ ආයත්න වලින්ත නිරාකරණයන්ත ලබාගත් යුතුය.
(2) යගාඩනැගිලි යසේවාවන්ත සේාාපනය කිරීමක්, පුළුල්ල කිරීමක් යහෝ යවනසේ කිරීමක් සඳහා 3 වන උපයල්ලඛනයේ පරිදි
සුදුසුකම්ලේ පුශගලයයකු විසින්ත සකසේ කර අනුමැිය සඳහා අදාළ අධිකාරිය යවත් ඉදිරිපේ කල යුතුය.

41. පහත් දැක්යවන සෑම යගාඩනැගිල්ලලක් සඳහාම එහි පදිංිකරුවන්ත සඳහා වැඩි ආරක්ෂාවක් සැලසීයම් අදහසින්ත අධිකාරිය
විසින්ත අව ය යැයි තීරණය කරන අවසේාාවක ගිනි නිවීයම් යසේවා යදපාර්ත්යම්න්තතුව විසින්ත නි ේිත්ව දක්වනු ලැබිය හැකි
ගිනි ආරක්ෂක අව යත්ා පිළිපැදිය යුතුය.
(අ) උස මීටර් 15 ඉක්මවන යහෝ ඒකක 5 ඉක්මවන සියුම යන්තවාසික යගාඩනැගිලි; සහ
(ආ) උස මීටර් 15 ඉක්මවන සහ වර්ග මීටර් 000 ඉක්මවන සියුම යන්තවාසික යනාවන යගාඩනැගිලි.

42.
(1) අනුමැිය සඳහා ඉදිරිපේ කරනු ලබන සෑම යගාඩනැගිලි සැලසුමක්ම පැහැදිලිව ඇඳ මුද්රණය යකාට ඉදිරිපේ කලයුතුය.
පවේනා යගාඩනැගිලි සඳහා වන නව එකතු කිරීම් පැහැදිලිව රතු වර්ණයයන්ත දැක්විය යුතුය. සැලසුම ඒකක එකකට වඩා
වැඩිවන විට එවැනි ඒකක විවිධ වර්ණයයන්ත පැහැදිලිව දැක්විය යුතුය.
(2) පවේනා යගාඩනැගිල්ලයලන්ත කඩා ඉවේ කිරීමට යයෝජිත් සියු යකාටසේ කළු වර්ණ කඩ ඉරි මගින්ත දැක්විය යුතුය.

43. එකතු කිරීම් හා යවනසේ කිරීම් සඳහා සැලසුම් ඉදිරිපේ කිරීම;
පවින යගාඩනැගිල්ලලක අුේවැඩියා කිරීමක්, යවනසේ කිරීමක් යහෝ ඊට නව යකාටසේ එකතු කිරීම් කරන විට අනුමැිය
සඳහා ඉදිරිපේ කරනු ලබන එම යගාඩනැගිලි කාර්යයන්තහි සැලැසේම යහෝ සැලසුම් අදාළ අධිකාරිය විසින්ත එයසේ කිරීම
අව ය යැයි සලකනු ලබන විටදී, අදාළ සුදුසුකම් ලේ ත්ැනැේයත්කු ත්මා එම යගාඩනැගිල්ලල පරික්ෂා කල බවේ, ත්ම
මත්යට අනුව අුේ වැඩියා කිරීම්, යවනසේ කිරීම් යහෝ එකතු කිරීම් යහේතුයවන්ත වැඩි විය හැකි යහෝ යවනසේවිය හැකි බර
යහෝ ආනතීන්ත එම යගාඩනැගිල්ලලට දැරිය හැකි බවට ත්හවුරු යකයරන නියමිත් සහිකයක් හා ප්රකා යක් සමඟ ඉදිරිපේ
කලයුතුය.

44
(1) එක් ඒකකයක් සහිත් යන්තවාසික යගාඩනැගිලි හැර අයනකුේ සියුම සංවර්ධනයන්ත වර්ග මීටර් 000 යහෝ එය ඉක්මවන්තයන්ත
නම් එම යගාඩනැගිලි සඳහා අධිකාරිය විසින්ත නිකුේ කරනු ලබන හරිත් යගාඩනැගිලි සහිකය ලබාගැනීම අනිවාර්ය යේ.
(2) හරිත් යගාඩනැගිලි සහිකය ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත්රය, යගාඩනැගිලි අයදුම්පත් සමග 1 වන උපයල්ලඛනයේ “උ”
ආකෘියට අනුව ඉදිරිපේ කළයුතුය. අයදුම්පත්රය අදාළ යල්ලඛන සමඟ අන්තත්ර්ජාලය ඔසේයසේ අධිකාරිය යවත් ඉදිරිපේ
කලයුතුය.
(3) 00 (1) හි සඳහන්ත සෑම සංවර්ධන කටයුේත්ක්ම 5 වන උපයල්ලඛනයයහි සඳහන්ත කර ඇි හරිත් සහිකකරණයේ අවම
සහික මට්ටම හා අනුකූල විය යුතුය.
(0) සියුම අයදුම් පත්ර යමම යරගුලාසි වලට අනුව 2 වන උපයල්ලඛනයේ දක්වා ඇි ගාසේතු සමඟ ඉදිරිපේ කලයුතුය.

13

IV වන වකාටස
සංවර්ධනයන් සැලසුම් කිරීම, නිර්මාණය කිරීම හා ගණනය කිරීම
45. (1) ඕනෑම ඉඩම් කට්ියක් සඳහා වන අවසරලේ යගබිම් ප්රමාණය පහත් දක්වා ඇි කරුණු අනුව තීරණය යකයර්:(අ) භුමියේ ප්රමාණය;
(ආ) ප්රයේ අයිිය සහිත් ප්රයේ මාර්ගයට මුහුණලා ඇි ඉඩයම් මුහුණයත්හි (frontage) දිග.
(ඇ) ඉඩමට ප්රයේ ය සපයන මාර්ගයයහි පළල;
(ඈ) ප්රයශ යේ සංවර්ධන ඝනේවය නිරුපණය යකාට දක්වන කලාප සංගුණකයයහි අගය;
(ඉ) යවනේ අදාළ නීි හා යරගුලාසි මගින්ත බලපැයවේයවන යකාන්තයශසි.

46.
(1) සංවර්ධන සැලසුමක් ඇි ප්රයශ යක, අවසරලේ යගබිම් ප්රමාණය ගණනය කිරීයම්දී 6 වන උපයල්ලඛනයේ “අ” සහ
“ආ”ආකෘි පත්ර අනුව ගණනය කිරීම් සිදුකළ යුතු අත්ර සංවර්ධන සැලසුමක් යනාමැි ප්රයශ සඳහා එකී යගබිම්
ප්රමාණය ගණනය කරන විට එකී උපයල්ලඛනයයහි දක්වා ඇි “ඇ” සහ “ඈ” ආකෘි පත්ර අනුව ගණනය කිරීම සිදුකළ
යුතුය. රා ගාල්ල, වායු සමීකරණාගාර සඳහා වන ඉඩකඩ සහ යගාඩනැගිල්ලයල්ල භාවිත්ය සඳහා වන යන්තත්ර ආදිය සඳහා
යවන්තකළ යුතු ඉඩකඩ යමකී අවසරලේ බිම් ප්රමාණය ගණනය කිරීයම්දී අදාළ කර යනාගැයන්ත.
(2) සංවර්ධන සැලැසේමට අනුව යරගුලාසි 06(1) හි සඳහන්ත පරිදි නිත්යානුකුල රාවාහන නැවැේවීයම් යසේවා අව යත්ාවයට
අමත්රව 10% ක යගබිම් ප්රමාණයක් ලබාදිය හැකි අත්ර ඊට වඩා වැඩියයන්ත ඉල්ලුම් කරන විට එය අනුමත් යගබිම්
ප්රමාණයට අදාළ කරගනු ඇත්.
(3) වහල ඇතුරුම් ප්රයශ ය (roof terrace) අනු ාංගික යසේවාවන්ත වලට හැර යවනේ ප්රධාන භාවිත්යකට යයාදාගන්තයන්ත නම්
එම ඉඩකඩද අවසරලේ යගබිම් ප්රමාණයට ඇතුලේ කලයුතුය.
(0) මීටර් 1.2 ට වඩා පළලින්ත යුේ වැයරන්තඩා, බැල්ලකනි, කැන්තිලිවර් ඇි විටක එම යකාටසේ වල ප්රමාණය අවසරලේ බිම්
ප්රමාණය ගණනය කිරීයම්දී එකතු කලයුතුය.
(5) සංවර්ධන සැලසුමට අදාළව 06 (1) උප යරගුලාසියයහි දක්වා ඇි පරිදි අදාළ කලාප සංගුණකය භාවිත්ා කර අවසරලේ
බිම් ප්රමාණය ගණනය කිරීම සිදුකල යුතුය.

47. සංවර්ධන කටයුේත් සඳහා අවසරලේ බිම් ප්රමාණය ගණනය කිරීයම්දී, ඉඩම් කට්ියේ වීථි යර්ඛා/ යර්ඛාව තුලට අයේ
යනාවන බිම් ප්රමාණය සලකා බැලිය යුතුයේ.

48. යගබිම් ආවරණය ගණනය කිරීයම්දී, අනුමත් සංවර්ධන සැලසුමක දක්වා ඇි අව යත්ාවන්තට අනුකුල විය යුතුය.
49.
(1) අවසරලේ යගබිම් ප්රමාණය ගණනය කිරීයම්දී ප්රයේ මාර්ගයේ පළල යලස සැලකිය යුේයේ ප්රයේ ය ලබාගන්තනා
මාර්ගයට අදාළ වීථි යර්ඛායේ පළල යේ. වීථි යර්ඛාවක් යනාමැි අවසේාාවක, පවින ප්රයේ අයිියක් සහිත් මාර්ගයේ
යභෞික පළල සලකා බැලිය යුතුය.
(2) ඉඩම සඳහා නීත්යානුකුල ප්රයේ අයිිය ලබා යදන මීටර් 6ට යනාඅඩු විරුශධ දි ාවන්තට ගමන්ත කරන මාර්ග 2ක් ඇි විටක,
සිදු කරන සංවර්ධනයන්ත සඳහා අවසරලේ බිම් ප්රමාණය ගණනය කිරීයම්දී මාර්ග 2 ම සැලකිය යුතුය. එවැනි අවසේාාවක
අධිකාරිය මගින්ත මූලික සැලසුම් නිරාකරණයක් ලබාගත් යුතුය.
(3) ප්රයේ මාර්ග යදකකට වැඩි අවසේාාවක අියර්ක පායර් අවම පළල අවම ව යයන්ත මීටර් 6ක් පැවිය යුතුය.
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50. පවින මාර්ගය මීටර් 6ක් සහ වීථි යර්ඛාව/ යයෝජිත් මාර්ගයේ පළල යවන්තකර යහෝ සලකුණු කර ඇේයේ ප්රයේ මාර්ගයේ
එක පැේත්ක පමණක් වන විට ඉඩයම් යභෞික සංවර්ධනය සඳහා වන ප්රිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා මාර්ගය සලකුණු කළ
පැේත්ට විරුශධ පැේයේ ඉඩයම් හිමිකරු වීථි යර්ඛායේ/ යයෝජිත් මාර්ගයේ පළලින්ත ½ක් හා සමාන මුලය විනාකමක්
අදාළ අධිකාරියේ ත්ැන්තපේ කර ප්රිලාබ ලබාගත් හැකිය.

51. පළල මීටර් 6 ට යනාඅඩු මාර්ග එකකට වඩා නීත්යානුකුලව ප්රයේ ය සහිත්ව ඉඩමට සම්බන්තධව පවින විට, එම සියුම
මාර්ග මුහුණේ වැඩි දිගක් සහිත් මුහුණත්ක් ඇි මාර්ගයට සමානුපාිකව සලකා අවසරලේ බිම් ප්රමාණය ගණනය
කලයුතුය.

52. ඉඩමක් යහෝ ඉඩමක යකාටසක් සංවර්ධන සැලසුමකින්ත යයෝජිත් මාර්ග රක්ිත්යට අයේ වන විට එම ඉඩයම් සංවර්ධන
කටයුේත්ක් ආරම්භ කරන යමායහායේ එම රක්ිත් යකාටස යභෞිකව අදාළ මාර්ගයට එකතු කිරීම සඳහා අදාළ
අධිකාරියට ඔේපුවකින්ත අයිිය පවරා දිය යුතුය.

53. ඕනෑම සංවර්ධන කටයුේත්ක් වාහන ගමනාගමනය, අවට පාරිසරික ත්ේවයන්ත, ගිනි අවධානම, යපාදු ජනයායේ
ආරක්ෂාව, යසෞඛයය උපද්රව, සංවර්ධනයට අදාළ ආරක්ෂක යහේතු, පුරාවිදයාේමක විනාකම් සහ අවට පවින සංවර්ධන
ලක්ෂණ ආදිය සඳහා අහිත්කර යලස බලපායි නම් යයෝජිත් සංවර්ධනයේ අවසරලේ බිම් ප්රමාණය උපරිම අවසරලේ
සිමායේ ිබුණද අදාළ අධිකාරියට එම සංවර්ධනයේ ප්රමාණය සීමා කළහැකිය.
54. හරිත් යගාඩනැගිලි සහික ලබා ගැනීම සඳහා වන අව යත්ා සපුරා ඇත්ැයි අධිකාරිය සෑහීමකට පේවන විට පහත් දක්වා
ඇි ප්රි ත්යන්ත යපරසැරි ගාසේතු වලින්ත නිදහසේ යකයර්.
(අ) රිදී මට්ටම සඳහා 10%
(ආ) රන්ත මට්ටම සඳහා 30%
(ඇ) ේලැිනම් මට්ටම සඳහා 50%
ඒ සඳහා 5 වන උපයල්ලඛනයට අනූව හරිත් යගාඩනැගිලි යශ්රේණිගත් කිරීම් අනූව අදාළ සංවර්ධන කටයුේත් අදාළ මට්ටම්
සම්පුර්ණ කරන බවට ප්රමාණවේ සාක්ි සංවර්ධනකරු විසින්ත ඉදිරිපේ කරන බවට එකඟ විය යුතුය.

විවෘත ඉඩකඩ සහ වගාඩනැගිලි දුරස්ථ කිරීම
55.
(1) සංවර්ධන සැලසුමක් ඇි ප්රයශ යක යමහි 6 වන උපයල්ලඛනයේ “ඇ” ආකෘියයහි දක්වා ඇි පරිදි යයෝජිත්
යගාඩනැගිල්ලයල්ල ඇතුළත් යහෝ ඒ වටා විවෘත් අවකා යක් පවේවාගත් යුතුය. සංවර්ධන සැලසුමක් යනාමැි විටකදී 6
වන උපයල්ලඛනයේ “ඊ” ආකෘිය අදාළ කරගත් යුතු ය.
(2) යගාඩනැගිල්ලලට ප්රයේ වීම, යගාඩනැගිල්ලල නඩේතු කිරීම යහෝ යාබද යගාඩනැගිලිවලින්ත යවන්ත කිරීයම් පරමාර්ායයන්ත
ඉඩකඩක් සැලසීමට අදහසේ කරනු ලැබූ විට, එම විවෘත් ඉඩකඩ කවර අවසේාාවකවේ පළලින්ත මීටර් 1 ට යනාඅඩු විය
යුතුය.
(3) යගාඩනැගිලි සීමාවක් යනාමැි අවසේාාවකදී ඉඩයම් මායියම් සිට මීටර් 1 ක යගාඩනැගිලි දුරසේා කිරීමක් සිදුකල යුතුය.
(0) ඉඩයම් විවෘත් අවකා යයන්ත 50%ක් හරිත් වගාවක් යහෝ හරිත් ආවරණයක් සහිත්ව ඉදිකිරීම් වලින්ත යත්ාරව පවේවාගත්
යුත්ය.
56.
(1) යගාඩනැගිල්ලයල්ල සම්පුර්ණ පළලින්ත යුතු විවෘත් ඉඩකඩක් යගාඩනැගිල්ලයල්ල පිටුපසින්ත යවන්ත කිරීමට යනාහැකි අක්රමවේ
හැඩයයන්ත යුක්ත් භුමි භාගයක් වනවිට යහෝ එකී බිම් යකාටස ප්රයේ මාර්ග කිහිපයකට මුහුණලා ඇි අවසේාාවලදී අදාළ
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ත්ේවය සැළකිල්ලලට යගන සුදුසු යැයි සලකන ආකාරයට පිටුපස විවෘත් ඉඩකඩ යවන්තකරන යලස අදාළ අධිකාරිය විසින්ත
නියම කරනු ලැබිය හැකිය.
(2) ඕනෑම අක්රමවේ හැඩයක් සහිත් භූමියක අවම මුහුණත් මීටර් 3ක් යලස පවින විට සංවර්ධනය සඳහා අවසර යදනු
ලබන්තයන්ත ඉඩයම් පළල මීටර් 6ක් වන සේාානයේ සිට පමණි.
(3) යගාඩනැගිල්ලයල්ල පිටුපස ව යයන්ත යපන්තනුම් කරන යකාටස ගඟ රක්ිත්යකට/ඇල රක්ිත්යකට අයේ වන්තයන්ත නම් එම
රක්ිත්ය යගාඩනැගිල්ලයල්ල පිටුපස විවෘත් ඉඩකඩ යලස සැලකිය හැකි වුවේ එකී පිටුපස විවෘත් ඉඩකඩ සංවර්ධන
සැලැසේමක් ඇි ප්රයශ වල 6 වන උප යල්ලඛනයේ “ඈ” ආකෘියට අනුකූලව සංවර්ධන සැලසුමක් යනාමැි ප්රයශ
සඳහා 6 වන උපයල්ලඛනයේ “ඊ” ආකෘියට අනුකූල විය යුතු ය.

57.
(1) අදාළ අධිකාරිය විසින්ත අයනකුේ අදාළ නීි හා යරගුලාසිවල අව යත්ාවන්තට අනූව යගාඩනැගිලි දුරසේා කිරීම් පැනවිය
හැක.
(2) මායිම් දක්වා ඉදිකරනු ලබන ඕනෑම යගාඩනැගිල්ලලක මායිම් බිේි, අන්තධ බිේි විය යුතු අත්ර එවැනි බිේි සහිත්
යගාඩනැගිල්ලලක් සඳහා සංවර්ධන බලපත්රයක් අයදුම් කරන අවසේාායේ පහත් සඳහන්ත අව යත්ා සපුරාලිය යුතුය:(අ) ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී යාබද යශපළ වලට කිසිඳු හානියක් යනාවන බවට 3 වන උපයල්ලඛනයේ පරිදි අදාළ
සුදුසුකම්ලේ පුශගලයයකුයගන්ත ලබාගේ ප්රකා යක්;
(ආ) යගාඩනැගිල්ලල මහල්ල 00ට වඩා වැඩි වන විට අදාළ අධිකාරිය විසින්ත ඉල්ලුම් කරන්තයන්ත නම්, ඉදිකිරීයම්දී යාබද
යශපළ වලට සිදුවිය හැකි සියුම හානි ආවරණය කිරීම සඳහා වන රක්ෂණ ඔේපුවක්;
(ඇ) 1 වන උපයල්ලඛනයේ “ඌ” අකෘිය මගින්ත දක්වා ඇි පරිදි වන්තදි ආවරණ යල්ලඛනයද ඉදිරිපේකල යුතුය.

58.
(1) සියුම ඉදිකිරීම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යහෝ අදාළ අධිකාරිය යහෝ අදාළ ආයත්නය යහෝ සංවර්ධන සැලසුම මගින්ත
දක්වා ඇි වීථි යර්ඛාවන්තට අනුකූල විය යුතුය.
(2) සංවර්ධන සැලසුයම් විය ේෂයයන්ත සඳහන්ත යකාට යනාමැි විටක යේට්ටු යකාටසේ හැර මායිම් ත්ාේපයක උපරිම උස මීටර්
2 ට යනාවැඩි විය යුතුය. අව ය විටක අයදුම්කරු විසින්ත ඉල්ලුම්කරන්තයන්ත නම් අමත්ර මීටර් 1ක උස ප්රමාණයක් විනිවිද
යපයනන අමුද්රවය භාවිත්යයන්ත ඉදි කිරීම අනුමත් කලහැකිය.
(3) අදාළ අධිකාරිය සමඟ එකඟත්ාවයට පැමිණීයමන්ත පසුව යගාඩනැගිලි සීමාව තුල මායිම් ත්ාේපයක්, වර්ග මීටර් 5ක්
යනාඉක්මවන මුර කුියක් ආදිය ඉදි කිරීමට අවසර ලැයබනු ඇත්. මාර්ගයේ යම්කිසි පළල්ල කිරීමක් සිදුකරන විට
අයිිකරු/සංවර්ධනකරු එම මායිම් ත්ාේපය යහෝ මුරකුිය වන්තදියකින්ත යත්ාරව ඉවේකළ යුතුය.
(0) අදාළ අධිකාරිය මගින්ත යම් සුදුසු වන්තනා වූ නනික යමවලමක් ක්රියාේමක කරන විට යම් විටක අයිිකරු විසින්ත වීදි
යර්ඛා තුළට අයේවන යකාටස අේහැරීමට සුදානම් විටක අදාළ අධිකාරිය විසින්ත සංවර්ධනය සඳහා වන භුමියේ ප්රයේ
මාර්ගයේ යභෞික පළල යලස වීදි යර්ඛාව සැලකීම සිදුකළ යුතුය.

59. කිසිඳු යගාඩනැගිල්ලලක යහෝ ඒ සඳහා වන සවි කිරීමක් :(අ) මාර්ගයකට උඩින්ත; යහෝ
(ආ) අදාළ අධිකාරිය විසින්ත අනුමත් කරන ලද සැලැසේමක යහෝ අදාළ යල්ලඛනයක යම් වීථි යර්ඛාවක් යහෝ අේපේ
කරගැනීයම් යර්ඛාවක් යපන්තවා ඇි අවසේාාවක;
එය ඉක්මවා යනරා යෑම් යනාකලයුතුය.
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60.
(1) යගාඩනැගිල්ලලක යනරුම්, වියන්තපේ යහෝ යවනේ හිරුරැසේ ආවරණයන්ත ඉදිරියට යනරවීම සඳහා අවසර දිය හැක්යක්
ප්රයේ මාර්ගයේ යගාඩනැගිලි යර්ඛායේ සිට යහෝ පිටුපස විවෘත් ඉඩකඩ යදසට මීටර් 1.2ක් දක්වා පමණි.
(2) විවෘත් සඳළුත්ලයක් යාබද යශපළක් යවත් මුහුණලාඇි අවසේාාවක සඳළුත්ලයේ යහෝ ත්ට්ටුයේ පිටත් මායියම් සිට අදාළ
මායිම දක්වා අවම ව යයන්ත මීටර් 1 ක ඉඩකඩක් පවේවාගත් යුතුය.
(3) යාබද යශපයළේ මායිම දක්වා සඳළුත්ල යහෝ යම් භාවිත්යක් සඳහා ඉඩක් යවන්ත කරයි නම්, එකී මායිම අන්තධ බිේියක් යසේ
සැලකිය යුතු අත්ර ඒ සඳහා අවම ව යයන්ත මීටර් 2ක උස ආරක්ෂක බැම්මක් පවේවාගත් යුතුය.

61.
(1) යමම යරගුලාසි සඳහා යගාඩනැගිල්ලයල්ල පිටුපස ව යයන්ත සලකනු ලබන්තයන්ත යගාඩනැගිල්ලල පිහිටන ඉඩයම් ප්රයේ කේවය
ලබන මායියම් ඈින්තම ඇි මුහුණත්යි.
යගාඩනැගිල්ලයල්ල පිටුපස ඉඩකඩ මුළුමනින්තම යපාදු මාර්ගයකට යහෝ අවම ව යයන්ත මීටර් 6ක් පළල මාර්ග අයිියක් සහිත්
යපෞශගලික මාර්ගයකට යාව පිහිටා ඇි අවසේාාවක පිටුපස ඉඩකඩ යවන්ත කිරීම අව ය යනායේ.
(2) විවෘත් ළිඳක් සහ හදිසි පිටවීම් සඳහා වන දඟර පියගැට යපළ හැරුණු විට යරගුලාසි 61(1) සහ 61(2) හි දක්වා ඇි පරිදි
පිටුපස ඉඩකඩ සිමාව තුළ නීත්යානුකුල ආයලෝකය සහ වාත්ාශ්රය අවහිර කරන ඕනෑම ඉදිකිරීමකට අවසර යදනු
යනාලැයේ.

62. සැපයිය යුතු යහෝ ඉදිකළ යුතු ඕනෑම ආවරණය යනාවූ ආරුක්කු පාරක් යහෝ ආලින්තද මාර්ගයක් ;
(අ) යගාඩනැගිලි බිම් කට්ිය තුළ පිහිටුවිය යුතුය; සහ
(ආ) මාර්ගයකට යාව ඇි යගාඩනැගිලි බිම් කට්ියේ සම්ූර්ණ දිග දක්වා සැපයිය යුතුය. නැත්යහාේ අදාළ අධිකාරිය
විසින්ත නියම කරනු ලබන යවනේ ආකාරයකින්ත ත්ැබිය යුතුය.

63. ප්රයේ මාර්ග 2 කින්ත යුතු සන්තධියක යගාඩනැගිල්ලලක් ඉදිකරනු ලැබූ විට සහ සංවර්ධන සැලැසේයම් යහෝ යම් වයවසේාාපිත්
යල්ලඛනයක කවාකාර කරන ලද යහෝ කවාකාර කිරීමට අව ය අං කය යනායපන්තවා ඇි විටක එම යගාඩනැගිලිවල
යකාන්ත 22 වන යරගුලාසියේ සඳහන්ත පරිදි ඉඩයමහි කවාකාර කරන ලද මායිම ඔසේයසේ සහ ප්රයේ මාර්ග මට්ටයමන්ත ඉහළට
මීටර් 6 කට යනාඅඩු උසක් දක්වා කවාකාරව ඉදිකළ යුතුය.

64. යගාඩනැගිල්ලලක නඩේතු හා යසේවා කටයුතු සඳහා පියමගක් යහෝ විවෘත් ඉඩකඩක් සපයා ඇි වියටක එම විවෘත් ඉඩකඩ
යහෝ පියමග එකී යගාඩනැගිල්ලයල්ල නඩේතු කටයුතු සඳහා පමණක් භාවිත්ා කළයුතුය. එම විවෘත් ඉඩකයඩහි යහෝ ප්රයේ
මාර්ගයේ ප්රමාණය අඩුවන යලසින්ත එම ඉඩකයඩහි සම්ූර්ණ ප්රමාණයට යහෝ, එහි යම් යකාටසකට ඉහළින්ත වහලයක්
ඉදිකිරීම යහෝ නඩේතු කිරීම යහෝ එම ඉඩකඩ කවර ආකාරයකින්ත යහෝ අවහිර කිරීම යනාකළ යුතුය.
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65.
(1) සංවර්ධන සැලසුමක් මගින්ත නි ේිත්ව දක්වා යනාමැි විටක යගාඩනැගිල්ලයල්ල උස සහ මහල්ල ප්රමාණය යමහි දක්වා ඇි
යරගුලාසි වලට අනුකූල විය යුතුය.
(2) පවේනා බිම් කට්ියක් සම්බන්තධයයන්ත වූ විට අදාළ සංවර්ධන සැලැසේයම් නි ේිත්ව දක්වා යනාමැේයේ නම් පහත් සඳහන්ත
අවසේාාවලදී යගාඩනැගිිිල්ලයල්ල උපරිම උස මීටර් 10 යනාඉක්මවිය යුතුය:(අ) ඉඩයම් ප්රමාණය වර්ග මීටර් 150 ට අඩු; යහෝ
(ආ) මීටර් 3 ට අඩු පළලකින්ත යුේ මාර්ගයකින්ත ප්රයේ කේවය ලබාගැනීම; හා
(ඇ) ඉඩයම් මුහුණත් පළල මීටර් 6 කට අඩුයවන්ත පැවතීම.

66. යන්තවාසික යගාඩනැගිල්ලලක වාසය සඳහා වන ඕනෑම කාමරයක ප්රමාණය 6 වන උපයල්ලඛනයේ දක්වා ඇි පරිදි විය
යුතුය.

67. (1) යන්තවාසික යගාඩනැගිලිවල කාමරවල අවම උස පහත් සඳහන්ත පරිදි විය යුතුය:(අ) සාලය හා නිදන කාමර සඳහා සාමානය උස මීටර් 2.8 ක් හා අවම සේාානීය උස මීටර් 2.0 කට යනාඅඩු විය යුතුය.
(ආ) මුළුත්ැන්තයගය සඳහා සාමානය උස මීටර් 2.8 ක් හා අවම සේාානය මීටර් 2.0 කට යනාඅඩු විය යුතුය.
(ඇ) නාන කාමර, වැසිකිළි, දිය වැසිකිළි, වැරැන්තඩා, බැල්ලකනි, ත්ට්ටු සහ ගරාජ සඳහා උස මීටර් 2.2 කට යනාඅඩු විය
යුතුය.

(2) වාණිජ භාවිත්ය සඳහා වන යගාඩනැගිල්ලලක බිම් මහයල්ල කාමර වල අවම උස මීටර් 3 ට යනාඅඩු වියයුතු අත්ර උඩු
මහයල්ල කාමර වල සාමානය උස මීටර් 2.8 ක් සහ අවම සේාානයේ උස මීටර් 2.0ක් විය යුතුය.
(3) පාසලක පන්ති කාමර වල සාමානය උස මීටර් 3.5 කට යනාඅඩු විය යුතු අත්ර අවම සේාානයේ උස මීටර් 2.5 ට යනාඅඩු
විය යුතුය.
(0) යරෝහලක යරෝගීන්ත සඳහා යන්තවාසික ඉඩකඩ සපයනු ලබන කාමරයක සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් සහ අවම සේාානයේ
උස මීටර් 2.8 ට යනාඅඩු විය යුතුය.
(5) කර්මාන්තත් ාලාවක ඇි කාමරවල සාමානය උස මීටර් 3.5 ක් හා අවම සේාානයේ උස මීටර් 2.8 ට යනාඅඩු විය යුතුය.
(6)

(අ) නියක්ත්නයක, වාසය සඳහා වන කාමරයක අවම උස මීටර් 3 ට යනාඅඩු විය යුතුය.
(ආ) නියක්ත්නයක වැසිකිළි, ජල මුද්රිත් වැසිකිළි, ගමන්ත බඩු කාමර, මුළුත්ැන්තයගය, ආලින්තද හා යපාදුයේ භාවිත්ා
යනාකරන කාමර සම්බන්තධයයන්ත යරගුලාසි 67(7) යටයේ දකවා ඇි පරිදි කටයුතු කලයුතුය.

(7)

(අ) 67(1) සිට 67(6) දක්වා වන උප යරගුලාසි වල නි ේිත්ව සඳහන්ත යගාඩනැගිලි හැර යවනේ යගාඩනැගිල්ලලක
බිම් මහයල්ල කාමර වල උස මීටර් 2.8 ක් සහ උඩු මහයල්ල ඕනෑම යකාටසක උස මීටර් 2.0 ට වඩා යනාඅඩු විය
යුතුය.
(ආ) ඉහත් (අ) ට අයේ යනාවන ඕනෑම වහලයක යකාටසක්, විවෘත් යහෝ ආවරණය කරන ලද යගවේත්ක් යලස
ප්රයයෝජනයට ගනු ලබන්තයන්ත නම් එහි අවම උස මීටර් 2.6 ක් විය යුතුය.

(8) පතුල්ල මහලක් සඳහා වන කැණීම් ඉඩයම් මායිම් වල සිට අවම ව යයන්ත මීටර් 1.0 ක් දුරින්ත පහත් යකාන්තයශසි වලට
යටේව සිදු කල යුතුය:(අ) යගාඩනැගිලි සීමාවක් පවතී නම් එම යගාඩනැගිලි සිමාව දක්වා පමණක් කැණීම් සිදු කල යුතුය;
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(ආ) පතුල්ල මහල සම්ූර්ණයයන්තම බිම් මට්ටයමන්ත පහළ පිහිටා ඇි විට සහ ගබඩා පහසුකම්, වාහන නැවතුම් හා
අයනකුේ උපයයෝගිත්ා යසේවාවන්ත සඳහා යයාදා ගනු ලබන්තයන්ත නම් අවම නිර්බාධ උස මීටර් 2.0 ක් විය යුතුය;
(ඇ) පතුල්ල මහලක් සාේපු, කාර්යාල, වාණිජ යගාඩනැගිලි, කර්මාන්තත් යහෝ ඒ ආශ්රිත් කාර්යයක් සඳහා භාවිත්ා කරයි
නම් භූගත් මහයල්ල අවම උස මීටර් 3 ට යනාඅඩු වියයුතුය;
(ඈ) පතුල්ල මහල 8(ඇ) මගින්ත දක්වා යනාමැි භාවිත්යක් සඳහා භාවිත්ා කරයි නම් එය යමම යරගුලාසි යටයේ සහ
අදාළ අධිකාරිය විසින්ත නියම කරනු ලබන යකාන්තයශසි වලට අනුකූලව ඉදිකල යුතුය.
( ) යරගුලාසි (67)7 සහ (67)8 හි ඇතුළේ විධිවිධාන යකයසේ වුවද ප්රධාන ව යයන්ත වාහන නත්ර කිරීයම් පරමාර්ාය
සඳහා ප්රයයෝජනයට ගනු ලැබූ යහෝ ප්රයයෝජනයට ගැනීමට අදහසේ කරනු ලබන යගාඩනැගිල්ලලක බිම් මහල හැරනු විට
ඕනෑම වාහන නැවතීයම් මහල්ල යකාටසක අවම වාසි උස සීලිමක, බාල්ලකවල, නලවල, ජලනිකුතු ශීර්ෂවල, යසේවා
නලවල, ආයලෝක පශධි, නිරවුරු සහ එවැනි යශවල යි පැේත් දක්වා අවම උස මීටර් 2.0 කට අඩු යනාවිය යුතුය.
(10) යගාඩනැගිල්ලලක් තුළ ඉදිකරනු ලබන ත්රේපු හා පියමගක අවම උස මීටර් 2.0 කට යනාඅඩු විය යුතුය. එකී
අවසේාාවන්තහිදී පහත් අයිත්මයන්ත භාවිත්ා කිරීමට ඉඩ යදනු යනාලැයේ:(අ)

බාල්ලක;

(ආ) ත්රේපු යපළ හා ත්රේපු යපළ නැවතුම්;
(ඇ) ිර;
(ඈ) සංඥා පුවරු හා ප්රචාරක දැන්තවීම්.

68.
(1) පියගැට යපළක අවම උස හා පළල 8 වන උපයල්ලඛනයේ දක්වා ඇි පිරිවිත්ර වලට අනුකුල විය යුතුය.
(2) (අ) යපාදු යගාඩනැගිල්ලලක් යනාවන විට අේ වැයටහි යහෝ ආරක්ෂාව සඳහා සපයනු ලබන අේවැටක යහෝ ත්ාේපයේ
අවම උස මීටර් 1.0 ට වඩා යනාඅඩු විය යුතුය.
(ආ) යපාදු යගාඩනැගිල්ලලක් වන විට එවැනි අේ වැටක යහෝ ආරක්ෂක ත්ාපයේ අවම උස මීටර් 1.1 ට වඩා අඩු
යනාවිය යුතුය.

69.

වන උපයල්ලඛනයයහි දක්වා ඇි පරිදි මහල්ල 0 ට වැඩි සහ උස මීටර් 15 ට වැඩි යගාඩනැගිලි සඳහා අව ය සම්මත්
ආකාරයේ විදුලි යසෝපාන ප්රධාන ඇතුළුවීයම් යදාරටුව අසළ යහෝ යවනේ සුදුසු සේාාන වල ප්රමිතීන්තට අනුකූලව සවි කල
යුතුය. එම සවි කිරීම් නිවැරදිව කල බවට සනාා කිරීම සඳහා අදාළ සුදුසුකම්ලේ පුශගලයයකුයගන්ත සහිකයක් ඉදිරිපේ
කළයුතුය.

සංවාතනය
70 (1) සෑම යගාඩනැගිල්ලලක් සඳහා:(අ) සේවාභාවික ආයලෝකය ප්රභවයන්ත එකක් යහෝ වැඩි ගණනකින්ත ලබා දිය යුතුය. උදා:- වීදුරු සහිත් ජයන්තල, වහල
කවුළු, වා කවුළු, යදාරවල්ල යහෝ අදාළ අධිකාරිය මගින්ත අනුමැිය ලබා යදන යවනේ අනුමත් ආයලෝකනය
සම්යේෂණය වන මාධයයන්ත;
(ආ) සේවාභාවික සංවාත්නය එක ප්රභවයකින්ත යහෝ වැඩි ගණනකින්ත ලබා දිය යුතුය. උදා:- ජයන්තල, වහල කවුළු, වා
කවුළු, යදාරවල්ල, ුවර් යහෝ සංවාත්නය සඳහා වන විවර මගින්ත ලබාගත් යුතුය.
(2) යගාඩනැගිල්ලලක සේවභාවික ආයලෝකය හා සංවාත්නය ලබාගත් හැකි ජයනල්ල සහ විවරවල අවම ප්රමාණය එකී
කාමරයේ යගබිම් ප්රමාණයයන්ත 1/5 ක් විය යුතු අත්ර, එකී කවුළු මුළුමනින්තම යහෝ සේීර ව යයන්ත 50% යහෝ විවෘත්
කල හැකිව ිබිය යුතුය.
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(3) එවැනි සෑම විවරයක්ම:(අ) අහසට විවෘත් වී ඇි ප්රයශ යකට: යහෝ
(ආ) යපාදු මාර්ගයක් යදසට යහෝ යගාඩනැගිල්ලල සඳහා ප්රයේ අයිිය ඇි වීදියක් යදසට යහෝ 10 වන
උපයල්ලඛනයයහි දක්වා ඇි පරිදි මැද මිදුලක්, විවෘත් අවකා යක් යහෝ යගාඩනැගිල්ලල තුළ නිසියාකාරව
පිහිටුවන ලද වා ළිඳක් යදසට විවෘත් විය යුතුය.

(0) යරගුලාසි 70 (5) මගින්ත නි ේිත්ව දක්වා ඇි යගාඩනැගිල්ලලක් හැර යවනේ යගාඩනැගිල්ලලක් සම්බන්තධයයන්ත වූ විට,
70 (3) මගින්ත දක්වා ඇි ප්රභවයන්ත මගින්ත යසේවය ලබන කාමරය එකී විවරයේ ත්ලයට ලම්භක දි ාවකින්ත නිර්බාධව
මීටර් 10 කට ඈත් දුරකින්ත යනාපිහිිය යුතුය. ත්වද, එවැනි කාමරයක කිසිම යකාටසක් විවරයේ ත්ලයට සමාන්තත්ර
දි ාවකින්ත විවරයේ යකළවර සිට මීටර් 3 කට ඈින්ත යනාපිහිිය යුතුය.

(5) කර්මාන්තත් ාලා, වැඩයපාළවල්ල හා ගුදම් සම්බන්තධයයන්ත වූ විට, එවැනි ප්රභවයක් මගින්ත යසේවය ලබන කාමරයක කවර
යහෝ යකාටසක්:(අ) විවරයේ ත්ලයට ලම්භකව එම විවරයේ සිට නිර්බාධව මීටර් 12 කට වැඩි දුරකින්ත යනාපිහිිය යුතුය. ත්වද, එම
කාමරයේ කිසිම යකාටසක් විවරයේ ත්ලයට සමාන්තත්ර දිසාවකින්ත විවරයේ යකළවර සිට මීටර් 5 ක් ඈින්ත
යනාපිහිිය යුතුය;
(ආ) ප්රභවය කාමරයේ වහලයක ඇි සංවාත්න විවරයක් නම් යහෝ යවනේ සේවභාවික සංවාත්න උපක්රමයක් නම්,
එම ප්රභවයේ සිට සිරසේව මීටර් ක් ඈින්ත පිහිටා යනාිබිය යුතුය.
(6)

(අ) සේවාභාවික ආයලෝකය හා සංවාත්නය ලබාගන්තනා විවරය සඳළුත්ලයක්, ආලින්තදයක් යහෝ ශවාර මණඩපයක්
යවත්ට විවෘත්ව ඇි විටකදී එකී වා කවුළුව මගින්ත ආයලෝකය හා සංවාත්නය ලබාගත් හැක්යක් එම යසේවය
ලබන කාමරයේ ගැඹුර සඳළුත්ලයේ, ආලින්තදයේ යහෝ ශවාර මණඩපයේ පිටත් මායියම් සිට මීටර් 10 ක් දක්වා
පමණි.
(ආ) එවැනි සඳළුත්ලයේ, ආලින්තදයේ යහෝ ශවාර මණඩපයේ සේවාභාවික ආයලෝක වාත්ාශ්ර ප්රභවයන්තට විවරයක්
ඇේනම් සහ එම විවරයේ ප්රමාණය එම සඳළුත්ලයේ, ආලින්තදයේ යහෝ ශවාර මණඩපයේ මුළු බිම් ප්රමාණයයන්ත
අවම ව යයන්ත 75% ක් වේ විය යුතුය.
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(1) සේවභාවික ආයලෝකය හා සංවාත්නය වා ළිඳකින්ත යහෝ මැද මිදුලකින්ත ලබාගැනීයම්දී 10 වන උපයල්ලඛණයේ සඳහන්ත
අව යත්ා සපුරාලිය යුතුය.
(2) වැසිකිළි, ගබඩා කාමර, ගරාජ්, යසෝදන ප්රයශ ආදිය සඳහා සේවභාවික සංවාත්නය හා ආයලෝකය ලබා ගැනීමට ඇි
වා ළිදක් 10 වන උපයල්ලඛනයයහි දක්වා ඇි පිරිවිත්රයන්තට අනුකූල විය යුතුය.
(3) සේවාභාවික සංවාත්නය යහෝ ආයලෝකය ලබා දීම සඳහා වන අභයන්තත්ර වා ළිං, මැද මිදුල්ල අවහිර යනාකළ යුතුය.
(0) යකයසේ වුවද, වා ළියඳේ යකිම දුර මීටර් 5.0 කට අඩු නම්, එවැනි විවෘත් ඉඩකඩකට ඉහළින්ත විහියදන යනරුම්,
වියන්තපේ, හිරු යසවන උපක්රම, අගු යහෝ බැල්ලකනි පළලින්ත මීටර් 0.5 යනාඉක්මවිය යුතුය.
(5) අභයන්තත්ර මැද මිදුයලහි බිම සුදුසු පරිදි නිසි කාණු පශධියක් සහිත්ව, ගල්ල අතුරා යහෝ පිඩලි අල්ලලා අභයන්තත්ර
යගඋයනක් යලස නඩේතු කළ යුතුය.
(6) බිම් මහලක් හා ත්වේ මහලක් පමණක් වන යගාඩනැගිල්ලලක පිහිි කාමරයක වූ ආයලෝකය හා සංවාත්නය සඳහා
වන විවරයේ සිට විරුශධ පසට ිබිය යුතු විවෘත් ඉඩකයේ මායිම අත්ර දුර මීටර් 2.3 කට යනාඅඩු විය යුතුය.
(7) වැසිකිළි, යසේදුම් කාමර යහෝ නාන කාමර සඳහා ආයලෝකය හා වාත්ාශ්රය ලබාගන්තනා නිර්බාධිත් අවම දුර මීටර් 1.0 ක්
විය යුතුය.
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එයසේ වුවේ එකී කාමර සඳහා වාත්ය පිටත්ට ඇද ගැනීයම් විදුලි පංකා (Exhaust Fan) පැය 20 පුරා ක්රියාේමක යේ
නම් එකී විදුලි පංකාව පිටත් බිේියට සවිවන සේාානයේ සිට වාත්ාශ්රය ලබාගන්තනා විවෘත් ඉඩකයේ මායිම දක්වා දුර
මීටර් 2.3 ට යනාඅඩු විය යුතුය.
(8) ගිණි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහයේ අන්ත ආකාරයකින්ත දක්වා යනාමැේයේ නම් ආවෘත් ත්රේපු යපළක්, ඉසේයත්ෝේපුවක් යහෝ
ප්රයේ
ාලාවක් වන අවසේාාවකදී සේවාභාවික ආයලෝකය හා වාත්ාශ්රය සඳහා වන කවුළුවල අවම ප්රමාණය 70 (2)
යරගුලාසියට අනුව ත්ැබිය යුතුය
( ) මීටර 12.0 ට වඩා වැඩි ගැඹුරකින්ත යුේ උසේත්ල (යටරසේ) නිවාසවල සෑම මහලකම ඉදිරිපස සිට පසුපස දක්වා සෑම
ඉදිරිපස, පසුපස හා හරසේ බිේියකම සුදුසු වාත්ාශ්ර විවරයන්ත ිබිය යුතු අත්ර එවැනි වාත්ාශ්ර විවරයන්ත වර්ග මීටර් 0.5
ට යනාඅඩු විය යුතුය.
(10) ආයලෝක හා සංවාත්න අව යත්ා සඳහා යපාදු බිේියේ වර්ග ප්රමාණයයන්ත අඩක් විවෘත්ව හා නිර්බාධිත්ව ඇි විටකදී
යම් කාමරයක් යාබද කාමරයේ යකාටසක් ව යයන්ත සලකනු ලැබිය හැකිය.
(11) යම් කාමරයක් පතුල්ල මහයල්ල පිහිි විට ඊට සේවභාවිකව ආයලෝකය හා සංවාත්නය සැපයිය යුතු නම්, එම කාමරයේ
බාහිර බිේියේ උසින්ත 1/3 (තුයනන්ත එක් යකාටසක්) බිම් මට්ටමින්ත උසේ යකාට 70 (2) වන යරගුලාසියේ අව යත්ා
සැපයිය යුතුය.

යාන්ික සංවාතනය හා ආවලෝකකරණය
72. (1) අනුව යම් යගාඩනැගිල්ලලක් යාන්තත්රික සංවාත්න,වායු සමීකරණය යහෝ කෘිම ආයලෝකකරණයට අදහසේ කරන
අවසේාාවක:(අ) එකී යගාඩනැගිල්ලයල්ල යහෝ එහි යකාටසක භාවිත්ය සැලකිල්ලලට ගනිමින්ත යමම යරගුලාසිවලට අනුකූලව
යාන්තත්රික ආයලෝකය හා වාත්ාශ්රය සැපයිය යුතුය;
(ආ) යගාඩනැගිල්ලලක වායු සමීකරණ ඒකකය, යාන්තත්රික සංවාත්න පශධිය යහෝ කෘිම ආයලෝකකරණය ත්ව
දුරටේ භාවිත්ා යනායකයර් නම්, සේවාභාවික ආයලෝකය සහ වාත්ාශ්රය ලබා ගැනීම සඳහා යමම යරගුලාසි වල
අව යත්ා සපුරාලමින්ත අනුමැිය ලබා ගත් යුතුය;
(2) පැයකට අවම ව යයන්ත වාත්ය පිරිසිදු කිරීයම් යවනසේකම් 3 ක් සපයමින්ත යාන්තත්රික ක්රමවලින්ත පිරිසිදු වාත්ය ලබාගන්තනා
අවසේාාවක, යන්තවාසික පරමාර්ා සඳහා භාවිත්ා කරනු ලබන කාමරයක, සේවභාවික සංවාත්න ප්රභවයන්තයේ විවර
ප්රයශ ය යමහි 70 (2) වන යරගුලාසියේ පිරිවිත්රවල ප්රමාණයයන්ත අඩක් දක්වා අඩු කළ හැකිය. එයහේ එය කවර
විටකවේ වර්ග මීටර 0.5 ට වඩා අඩු යනාවිය යුතුය;
(3) 70 වන යරගුලාසියේ නි ේිත්ව දක්වා ඇි ආකාරයයන්ත හැර, සේවාභාවික සංවාත්නය සඳහා අදාළ අව යත්ා
යනාසපුරන ලද යන්තවාසික යනාවන සෑම කාමරයකටම, ත්රේපු යපළකටම, ආලින්තදයකට යහෝ ප්රයේ
ාලාවකට
යහෝ යගාඩනැගිල්ලයල්ල යම් යකාටසකට යාන්තත්රිකව සංවාත්නය සැපයිය යුතුය;
(0)

(අ) වායුසමීකරණ, යාන්තත්රික සංවාත්නය හා කෘිම ආයලෝකය සපයන යගාඩනැගිලිවල සෑම මහලකම 1/3 ක බිම්
ප්රයශ යක් සේවාභාවික ආයලෝකයට හා සංවාත්නයට විවෘත් වන පරිදි ත්ැබිය යුතුය;
(ආ) සම්පුර්ණයයන්තම යපාළව මට්ටමට පහළින්ත ඉදිවන සියුම බිම් මහල්ල සඳහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තත් සංවර්ධන
අධිකාරිය (CIDA) විසින්ත නියම කර ඇි ප්රමිතීන්තට අනුකූලව අවකා යයන්ත 100% ක් සඳහා යාන්තත්රික වාත්ාශ්රය
සහ කෘත්රිම, ආයලෝකය ලබාදිය යුතු අත්ර හදිසි විදුලි අව යත්ා සඳහා විදුලි ජනක යන්තත්රයක් සවි කළ යුතුය.
යමම සේාාපනයන්ත සනාා කිරීම සඳහා අදාළ සුදුසුකම් ලේ පුශගලයයකුයේ සහිකයක් ඉදිරිපේ කළ යුතුය;
(ඇ) යාන්තත්රික වාත්ාශ්රය සපයන යගාඩනැගිල්ලලක වායුසමීකරණ යන්තත්ර සවි කිරීයම්දී අදාළ යන්තත්රය යාබද මායියම්
සිට මීටර් 2.3 ක දුරක් ත්ැබිය යුතුය;
(ඈ) උප යරගුලාසි 0 (ආ) හි සඳහන්ත එවැනි සේාාපනයන්ත සඳහා අදාළ සුදුසුකම් ලේ පුශගලයායේ සහික කිරීම්
මත් සිදුකල යුතුය.
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වාහන නතර කිරීවම් පහසුකම්
73.
(1) සංවර්ධන බලපත්රයක් ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිපේ කරනු ලබන අයදුම්පත්රය සමග රාවාහන නැවතුම් පිළිබඳ අව යත්ා
11 වන උපයල්ලඛනයට අනුව සකසේ කර ඉදිරිපේ කළයුතුය. යකයසේ වුවේ යමහිදී 11 වන උපයල්ලඛනයේ දක්වා ඇි
අවම වාහන නැවතුම් පළවල්ල සංඛයාව ලබා දිය යුතුය.
(2) 12 වන උපයල්ලඛනයේ “අ” සහ “ආ” ආකෘි පත්රයේ දක්වා ඇි පරිදි එක් එක් වර්ගයේ වාහන සඳහා අවම අන්තත්රාල
පළල සහිත්ව වාහන නැවැේවීයම් කුි සඳහා සම්මත් පිරිවිත්රයන්ත ිබිය යුතුය.
(3) යරගුලාසි අංක 73 (1) සහ 73 (2) හි දක්වා ඇි පරිදි වාහන නැවැේවීයම් ඉඩ ප්රසේාාව ප්රායයෝගික යනාවන බව සැලසුම්
කමිටුව සලකන විට, 2 වන උපයල්ලඛනයේ සඳහන්ත ආකාරයයන්ත යසේවා ගාසේතුවක් අය කල යුතුය.
(0) යගාඩනැගිලි සිමා රක්ිත්යේ වාහන නැවතුම් සඳහා අවසර යදනු යනාලැයේ.
(5) (1) යරගුලාසි අංක 73 (1) සහ 73 (2) මගින්ත නි ේිත්ව දක්වා ඇි පරිදි වාහන නැවැේවීයම් ඉඩකඩ සැපයිය යනාහැකි
බව සැලසුම් කමිටුව සලකන විට, ලාභ යනාලබන සංවිධාන, පුණය ආයත්න, රජයේ යදපාර්ත්යම්න්තතු ආදිය
සඳහා අවම ව යයන්ත අව ය වාහන නැවතුම් අවකා යයන්ත 50%ක් සැපයිය යුතු අත්ර යසේවා ගාසේතුව
අයකිරීයමන්ත නිදහසේ කිරීමට අධිකාරියට හැකියාව ඇේයේය.
(ආ) යරගුලාසි අංක 5(1) හි දක්වා ඇි පරිදි යසේවා ගාසේතු වලින්ත නිදහසේ කරන ලාභ යනාලබන සහ පුණයායත්න
සහ රජයේ යදපාර්ත්යම්න්තතු ආදියේ සංවර්ධනයන්ත ත්හවුරු කිරීම සඳහා යල්ලඛනමය සාක්ි සැපයිය යුතුය.
(6)

(අ) යන්තවාසික වාහන නත්ර කිරියම් ප්රයශ සඳහා ඇතුළුවීයම් හා පිටවීයම් සේාාන යවන යවනම සපයා ඇේනම්
සියු පියමං හා යවනේ අවහිරත්ා අේහැර එක් සේාානයක පළල මීටර් 3.0 ට යනාඅඩුවිය යුතුය. එයහේ ඇතුළු
වීයම් හා පිට වීයම් සේාාන එකටම සපයනු ලබන අවසේාාවක එහි නිර්බාධ පළල මීටර් 6.0 ට යනාඅඩු විය යුතුය.
(ආ) වාණිජ කටයුතු සදහා වන වාහන නත්ර කිරීයම් ප්රයශ යක ඇතුළු වීම හා පිටවීම යවන්ත යවන්තව සපයා ඇේනම්
එක් සේාානයක නිර්බාධ පළල මීටර් 0.5 ක් විය යුතු අත්ර ඇතුළු වීයම් හා පිට වීයම් සේාාන එකටම සපයනු
ලබන අවසේාාවක නිර්බාධ පළල මීටර් 6.0 ට යනාඅඩු විය යුතුය.

(7) වාහන නත්ර කිරීයම් ඉඩකඩ යදකකට වැඩි සංඛයාවක් සැපයිය යුතු යගාඩනැගිලිවල වාහන ආපසු හැරවීමට හැකි
පහසුකම් පරිශ්රය තුළ සපයා ිබිය යුතුය. ප්රයේ මාර්ගයේ සිට සංවර්ධන පරිශ්රයට යහෝ සංවර්ධන පරිශ්රයේ සිට
ප්රයේ මාර්ගයට පසුපසට පැදවීමට ඉඩයදනු යනාලැයේ.
(8) වාහන නැවතුම් කුි යදකක් යහෝ ඊට වඩා අඩු වන විට, වීථියයන්ත සෘජු ප්රයේ ය සහිත්ව යකෝණිකව රා ගාල්ල කිරීම
සඳහා අවසර යදනු ලැයේ. යමහිදී:(අ) යකෝණිකව රා ගාල්ල කිරීම අං ක 05යහෝ ඊට අඩු වීම; සහ
(ආ) එවැනි රා ගාල්ල විවරයක කිසිදු යකාටසක සිට මීටර් 0.5 ක දුරින්ත බසේ රා නැවතුම් පලක්, බසේ රා නවාත්ැනක්
යහෝ බසේ නැවතුම් අවකා යක් යනාිබිය යුතුය: සහ
(ඇ) එවැනි රා ගාල්ල අවකා යක සිට මීටර් 25 ක දුරින්ත පදික මාරුවක් යනාිබිය යුතුය: සහ
(ඈ) එවැනි රා ගාල්ල අවකා යක සිට මීටර් 25 ක් ඇතුළත් යවනේ පදික මාර්ගයක් සමඟ සම්බන්තධ යනාවිය යුතුය;
සහ
(ඉ) එවැනි සේාානයක වාහන යදකකට වඩා වැඩියයන්ත නැවතීමට ඉඩ ලබා දී ඇි විට අදාළ අධිකාරියේ කැමැේත්
පරිදි යභෞිකමය බාධක සේාාපනය කිරීමට හැකියාව ඇේයේ නම්; සහ
(ඊ) වාණිජ වාහන නැවැේවීම සඳහා දැඩි අව යත්ාවයක් යනාමැයේ නම්; සහ
(උ) අදාළ මාර්ගය ජාික/අධියේගී මාර්ගයක් යනාවිය යුතුය.
( ) මීටර් 12 කට අඩු මාර්ග මුහුණත්ක් ඇි මීටර් 00 කට අඩු ගැඹුරක් සහිත් සංවර්ධන පරිශ්රයක වාහන නත්ර කිරීයම්
ප්රයශ ය සදහා වන කුළු මගක පළල පහත් සඳහන්ත කරුණුවලට යටේව මීටර් 3 කට අඩු කිරීමට අදාළ අධිකාරිය
විසින්ත සලකා බලනු ලැබිය හැකිය:22

(අ) එබඳු ධාවන මාර්ගය දියේ අදාළ අධිකාරියට පිළිගත් හැකි යලස හා අව ය ප්රමාණයට වාහන මාරුවීමට ඉඩකඩ
සැපයීම;
(ආ) එබඳු සංවර්ධනයක වාහන නත්ර කිරීයම් ඉඩකඩ අව යත්ාවය 10 කට යනාඉක්මවීම.
(10)

(අ) මීටර් 12ක් යහෝ ඊට අඩු බෑවුම් මං සඳහා බැවුම 1:8 ට වඩා වැඩි යනාවිය යුතුය. දිගින්ත වැඩි බෑවුම් මං සඳහා
බැවුම 1:10 ට වැඩ අඩු යනාවිය යුතුය.
(ආ) එවැනි සෑම බෑවුමකටම, මීටර් 6.0 ට යනාඅඩු පැත්ලි ඉඩක් යයෝජිත් යහෝ පවේනා වීදි යර්ඛායේ යකළවර
සිට ලබා දිය යුතු අත්ර පවින යහෝ යයෝජිත් වීථි යර්ඛාවක් යනාමැි විට, ඉඩයම් මායියම් සිට අදාළ ඉඩ ලබා
දිය යුතුය.

(11) බෑවුම් මයේ පළල මීටර් 3.5 ට වඩා අඩු යනාවිය යුතු අත්ර සියුම අඩි පාරවල්ල සහ අයනකුේ බාධක වලින්ත යත්ාරව
ඇතුල්ලවීම් සහ පිටවීයම් ඉඩ යවන්ත යවන්තව සපයා ඇිවිට සහ මධය යබදීම් ලක්ෂයන්තයගන්ත යත්ාරවූ විට මීටර් 6ක
පළලක් සැපයිය යුතු ය.
(12) බහු මහල්ල වාහන නැවතුම් සේාාන වල බැවුම් වල මීටර් 2.1 ක අවම පැහැදිලි උසක් පවේවාගත් යුතුය.
(13) ආරක්ෂක නි ේකාෂණ සහ වාහන හැසිරවීයම් ක්රියාවන්ත සදහා වන බාධක, යපෝලිම් සහ යසෝපාන වීථි මායියම් සිට
මීටර් 6 ක පැහැදිලි දුරකින්ත යනාිබිය යුතුය. වාහන නැවැේවීයම් කුි 25 ක් යහෝ එහි යකාටසක් සඳහා එක් වීථියකින්ත
යහෝ වීථි කිහිපයකින්ත සපයන විට නිර්බාධ දුර මීටර් 6ක් දක්වා වැඩිකල හැකිය.
(10) වාහන නැවැේවීයම් සේාාන සඳහා බෑවුම් සහිත් ත්ට්ටුවක් සම්බන්තධයේදී, එහි ඇලකරය 1:20 යනාඉක්මවිය යුතුය.
(15) වාහන නැවැේවීයම් සේාානයකට ඇතුළුවීම යහෝ පිටවීම සදහා වන අවකා යක් හරහා පදික යේදිකාවක් අඛණඩව
පවින විට, සංවර්ධනකරුයේ වියදමින්ත ආබාධිත් පුශගලයින්ත යකයරහි විය ේෂ සැලකිල්ලලක් දක්වමින්ත පදිකයින්තයේ
සංචලත්ාව පවේවා ගැනීම සදහා පදික යේදිකාව සදහා සීමා ඉදිකිරීම, යවනේ විකල්ලපයන්ත ලබා දීම ආදිය සිදු කිරීමට
අදාළ අධිකාරිය විසින්ත නියම කරනු ඇත්. එවැනි විවෘත් කිරීම් හරහා පදික මාරු පින්තත්ාරු කිරීම හා නඩේතු කිරීම
සංවර්ධනකරුට පැවරීමට අදාළ අධිකාරියට හැකියාව ඇේයේය.
(16) 12 වන උපයල්ලඛනයේ “සී” ආකෘියේ දක්වා ඇි පරිදි අවම අභයන්තත්ර හා පිටත් හැරවුම් අරය සැපයිය යුතුය.
(17) (අ) වාහන නැවතීම සදහා වන මාර්යගෝපයශ අනුව යාන්තත්රික වාහන නැවැේවීම සදහා (සම්පුර්ණයයන්තම සේවයංක්රීය
පශධි, සිරසේ පශධිය යහෝ සේටැක් (stack) වර්ගයේ පශධිය, ප්රයහේලිකා වර්ගයේ පශධිය(puzzle) )
පහසුකම් සැපයිය හැකිය. එයසේ නමුේ යාන්තත්රික වාහන නැවතුම් සදහා වන යයෝජනා යවන්ත යවන්තව ඇගයීමට
ලක් යකයර්. අදාළ අධිකාරිය වාහන නැවැේවීයම් පශධියේ සහ වාහන යසෝපානයේ යාන්තත්රණය නියාමනය
යනාකරන අත්ර, යාන්තත්රික වාහන නැවතීම සදහා වන අව යත්ා 12 වන උපයල්ලඛනයේ වන “අ”, “ඉ”,”ඊ”
ආකෘි වලට අනුකුල විය යුතුය:(ආ) පශධියේ යාන්තත්රණය අධිකාරියේ බලයට යටේ යනායේ:
(ඇ) වාහන යසෝපාන හා වාහන නැවතුම් ධාරිත්ාවය අත්ර අනුපාත්ය 1:50:
(ඈ) වාහන යසෝපාන මගින්ත සැපයිය යුතු උපරිම වාහන නැවැේවීයම් සංඛයාව 200 යනාඉක්මවිය යුතුය;
(ඉ) අවම ව යයන්ත යසෝපාන 2 ක් සැපයිය යුතුය;
(18) 13 වන උපයල්ලඛනයේ දක්වා ඇි පරිදි යයෝජිත් සංවර්ධනයේ රාවාහන බලපෑම් ඇගයීම අධිකාරියට අව ය විය
හැකිය.
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ජල අපහරණය සහ මලාපවහනය
74.
(1) සෑම වාසසේාාන ඒකකයකටම අඩු ත්රමින්ත එක් දිය වැසිකිළියක්වේ ිබිය යුතු අත්ර, යවනේ සෑම
යගාඩනැගිල්ලලකටම ප්රමාණවේ සංඛයාවකින්ත දිය වැසිකිළි, කැසිකිළි, මුහුණ යසෝදන භාජන සහ යවනේ
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 10 වන උපයල්ලඛනයට අනුකූලව සැපයිය යුතුය.
(2) සියළුම මළාපවහන හා අප ජල බැහැර කිරීයම්දී පවින යපාදු මළාපවහන පශධියට සම්බන්තධ කළයුතුය. විය ේිත්
අවසේාාවකදී මළාපවහන අපද්රවය හා අපජලය යපාදු මළාපවහන පශධියට සම්බන්තධ කිරීමට යපර, ඒ සදහා අදාළ
ප්රමිි ත්ේේවයන්තට පේකිරීම සඳහා, පිරිපහදු කර සම්බන්තධ කරන යලස අදාළ ආයත්නය විසින්ත නියම කරනු ලැබිය
හැකිය.
(3) යපාදු මළාපවාහන පශධියක් පවින අවසේාාවක වුවද, එකී යපාදු පශධිත්යට සම්බන්තධ කළ යනාහැකි බවට අදාළ
අධිකාරිය තීරණය කරනු ලබන්තයන්ත නම් මළාපවහන ප්රමිතීන්තට අනුකූලව ඉදිකරන ලද ූික වලක් යහෝ ගවර වලක්
හරහාද අප ජලය යපඟවුම් ටැංකියක් හරහාද බැහැර කළයුතුය.
(4) නිවාස යයෝජනා ක්රමයක යහෝ නිවාස සංකීර්ණයක් සඳහා යපාදු මළාපවහන බැහැර කිරීයම් පශධියක් යහෝ
ඇසුරුම්ගත් පිරිපහදු පශධියක් (Package Trearment Plant) යනාමැි අවසේාාවකදී ූික ටැංකියක් යහෝ ගවර
වලක් හරහා බැහැර කළයුතු අත්ර, එවැනි අවසේාාවක එක් ූික ටැංකියකට සම්බන්තධ කළහැකි උපරිම නිවාස
ඒකක සංඛයාව 5 කි. යකයසේ යවත්ේ අදාළ සුදුසුකම් ලේ පුශගලයයකු විසින්ත නිර්යශ කර ඇි ඕනෑම විකල්ලප
ක්රමයක් සලකා බැලිය හැක.
(5) සහාධිපත්ය නිවාස සංවර්ධනයේදී ඒකක ප්රමාණය 15 ඉක්මවන්තයන්ත නම් අදාළ ආයත්නය විසින්ත නි ේිත්ව දක්වා ඇි
ප්රමිතීන්ත සපුරාලීම සඳහා අපද්රවය පිරිපහදු මධයසේාානයක් (Treatment Plant) ලබාදිය යුතුය.

ජලය සැපයීම
75.
(1) සෑම යගාඩනැගිල්ලලකටම ආරක්ිත් ජල සැපයුම් පශධියක් ලබා දිය යුතුය. නල මගින්ත ජලය සැපයුම් පශධියක්
යනාමැි අවසේාාවල දී අදාළ ආයත්නවල නිර්යශ ය මත් සංවර්ධන කටයුේත් සඳහා සුදුසු ජල සැපයුම් පශධියක්
සේාාපනය කළ යුතුය.
(2) යපාදු ජල සැපයුම් පශධියට සම්බන්තධත්ාවය ලබාදීම ප්රායයෝගික යනාවන අවසේාාවලදී යපෞශගලික ප්රභවයක් හා
සම්බන්තධ පශධියක් සපයනු ලැබ ිබිය යුතුය.
(3) ජලය සැපයීම අක්රමවේ යැයි අදාළ අධිකාරිය සලකන විටකදී, අදාළ යගාඩනැගිල්ලයල්ල හා අවට බිම් සලකුණු වල
ත්ේවය සැලකිල්ලලට ගනිමින්ත අදාළ අධිකාරියේ තීරණය මත් එවැනි සියු යගාඩනැගිලි සදහා ජලය ගබඩා කිරීයම්
ටැංකි සහ ජලය යපාම්ප කිරීයම් ධාරිත්ාවය සහිත් යපාම්ප ලබාදිය යුතුය.
(0) පානීය ජලය සැපයීම සඳහා භාවිත්ා කරන ළිද ගවර වලක යහෝ ූික ටැංකියක සිට මීටර් 15.0 ක් දුරින්ත සහ ඉඩයම්
මායියමන්ත මීටර් 1.0 ක් දුරින්ත පිහිටා ිබිය යුතුය.
(5) නල ජලය සැපයුමක් යනාමැි විටක, ගවර වලක යහෝ යපගවුම් වයල්ල සිට මීටර් 10 ක් දුරින්ත සේාානගත් කිරීම සදහා
භූ විදයාඥයකුයේ යහෝ අදාළ ප්රයශ යේ යසෞඛය නවදය නිලධාරියායේ නිර්යශ මත් අවසර යදනු ලැයේ.
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වැසි වතුර රැස් කිරීම
76.
(1) වැසි ජලය රැසේ කිරීම සහ වහලයයන්ත යපායළාවට එක එල්ලයල්ල පිත් වන වැසි ජල ප්රමාණය අවම කිරීම සඳහා සියළුම
ආකාරයේ වහලවලට, සුදුසු ප්රමාණවලින්ත සවිකර ඇි පීලි, ජලය යනාරඳන ආනියක් සහිත්ව නල සහ ආශ්රිත්
යකාටසේවලින්ත කාන්තදුවීම යහෝ පිටාර ගැලීම වැළයකන අන්තදමට, වැසි ජලය බැස යාම සඳහා සුදුසු පශධිත්යක් සෑම
යයෝජිත් හා පවින යගාඩනැගිල්ලලකටම සැපයිය යුතුය. එය පවින ජල බසේනා මාර්ගවලට අවහිර යනාවන යසේ
සම්බන්තධ කළ යුතුය.
(2) වැසි ජලය බැහැර කිරීම සඳහා පහත් සඳහන්ත ක්රමයේදයන්ත භාවිත්ා යනාකළ යුතුය:(අ) වහලයේ සිට වීථි කාණු දක්වා ඍජුව බැහැර කිරීම.
(ආ) ගවර වලක, යපඟවුම් වලක සිට විවෘත් අගලකට යහෝ මළාපවහන පශධියකට සම්බන්තධ කිරීම.
(ඇ) යාබද යශපලකට මුදා හැරීම.

(3) 17 වන උපයල්ලඛනයේ I, II යකාටයසහි දක්වා ඇි අව යත්ා වැසි ජලය බැහැර කිරීම සඳහා අදාළ යේ. යමම යේදයේ
විධිවිධාන පර්චසේ 6 ට අඩු (වර්ග මීටර 150) අඩු කිසිදු පරිශ්රයකට අදාළ යනායේ.
(0) යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අයදුම්පත්ර ඉදිරිපේ කරන අවසේාාවක:(අ) පවින ජලය ගලායායම් කාණු සේාානගත් කර අවට ප්රයශ ය දැක්යවන දල සැලැසේමක්;
(ආ) යම් යගාඩනැගිල්ලලක සෑම වහලක් සහ පැත්ලි වහලක් ියේනම් ඒවාද ඇතුළුව (එක් මහලකට වඩා වැඩිවන
අවසේාාවකදී) එක් එක් මහයල්ල බිම් සැලැසේමද ඇතුළුව වැසි ජලය ගලායන දිසාව යගාඩනැගිල්ලයල්ල සිට
වැසිජලය ගලාබසින නල, ඒවායේ ප්රමාණ සහ එම ජලය පිටවන සේාාන, ගබඩා කරන සේාාන, ජලය
යපායළාවට උරාගන්තනා සේාාන යගබිම් සැලසුම්වල දැක්විය යුතුය.
(ඇ) ගබඩා ටැංකියේ, වැසිදිය බසේනා නල සහ යවනේ ආශ්රිත් අංයගෝපාංග ඇතුළුව යගාඩනැගිල්ලයල්ල හරසේකඩ හා
දික්කඩකින්ත සමන්තවිත් විය යුතුය.
(5) (අ) යමහි යරගුලාසි (1) සිට (0) දක්වා ඇි මාර්යගෝපයශ 17 වන උප යල්ලඛනයේ I වන යකාටයසේ නි ේිත්ව
යපන්තවා ඇි යගාඩනැගිලි භාවිත්යන්ත සඳහා අදාල වියයුතු අත්ර එකී එක් එක් වර්ගවලට අදාල සමතුලය
වැසිජලය රඳවා ත්බාගැනීයම් විධිවිධාන නියමයන්ත එකී උපයල්ලඛනයේ II වන යකාටයසේ නි ේිත්ව දක්වා ඇි
ආකාරයට විය යුතුය.
යගාඩනැගිල්ලයල්ල භාවිත්ය යහෝ වර්ෂාපත්න කලාපය පැහැදිලිව හඳුනාගත් යනාහැකි විට අදාළ අධිකාරිය
සියුම යකාන්තයශසි සලකා බලමින්ත වර්ෂාපත්න කලාපය හදුනාගැනීම සිදු යකයර්. උපයල්ලඛන 17 හි II
යකාටස අනුව යයෝජිත් වැසි ජලය පැිරීයම් ප්රිපාදන, පරිශ්රයේ ජලය ගබඩා කිරීම හා භූගත් ජලය කාන්තදු
වීම අනුව ගණනය කළ යුතු ය.

(ආ)යපාදු වැසි ජල ගබඩා පහසුකම් යාබද යශපලක එක් අයිිකරුවකු යහෝ අයිිකරුවන්ත කිහිපයදයනකු විසින්ත
යයෝජනා කර ඇි අවසේාාවක දී, එකී හවුල්ල පහසුකම් සම්බන්තධව අදාළ අධිකාරිය විසින්ත තීරණය කරනු
ලබන සේාානයක පිහිටුවිය යුතුය.එයසේ වුවද, අදාල සියු අයිිකරුවන්ත එම හවුල්ල පහසුකමට එකඟ වී ඇි
බවට සහ ඔවුන්තයේ ලිඛිත් කැමැේත් ලබා ගැනීමට අදාළ අධිකාරිය විසින්ත අයදුම්කරු යයාමුකල යුතුය.
(6) යම් පරිශ්රයක සමතුලය වැසිජලය රඳවා ත්ැබීයම් ප්රමාණය ගණනය කිරීයම්දී පහත් දැක්යවන කරුණු සැලකිල්ලලට
ගනු ලැබිය යුතුය:(අ) ගිනි නිවීයම් අව යත්ා සඳහා ජලය ගබඩා කිරීම සඳහා ඉඩකඩ ිබීම සහ එවැනි ගිනි නිවීයම් අව යත්ා
සපුරාලීම සඳහා අනුගමනය කරන ක්රියාමාර්ග;
(ආ) ඝන මීටර් 0.5ක් සඳහා ප්රමාණවේ වර්ග මීටර් 100ක ආවරණය යනාකරන ලද බිම් ප්රයශ යක්;
(ඇ) වැසි ජලය කාන්තදුවීයම් අගල්ලවල පිහිටීම ; සහ
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(ඈ) වැසි ජලය ගලායාම සඳහා යාබද පරිශ්රයේ ඇි යම් පහසුකම් ලබාගැනීමට අත්යාව ය වන අවසේාාවක
පරිශ්රයේ අයිිකරුයගන්ත ලිඛිත් අවසරය.
(7) වැසි ජලය එක්රැසේ කිරීයම්දී පහත් දැක්යවන කරුණු සැලකිල්ලලට ගනු යනාලැබිය යුතුය:(අ) යපාදු ජල සැපයුම් ගබඩා කිරීයම් සේාානයේ ප්රමාණය;
(ආ) වැසිකිලි වලක් යහෝ පවින අපද්රවය ගලායන අගලක් යහෝ උරාගැනීයම් වලක් ිබීම.
(8) යම් යරගුලාසීන්තහි ප්රකාර වැසි ජලය රැසේකිරීම හා සම්බ්ධයයන්ත අව ය සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්න්ත විසින්ත වැසි ජලය
පශධිය සහ සැලසුම් සකසේ කරනු ලැබිය යුතු අත්ර, එය:(අ) සැලැසේයම් දක්වා ඇි ආකාරයට ඉදිකරනු ලැබිය යුතුය;
(ආ) ප්රාම වැසි පත්නය ඉවත්ලන සුදුසු ප්රමාණයන්තයගන්ත යුේ උපකරණවලින්ත සමන්තවිත් විය යුතුය;
(ඇ) යගවතු වගාවන්තට හා භූමි දර් න කාර්යයන්ත සඳහා ප්රමාණවේ ජල ප්රමාණයක් භාවිත්ා කරන බවට සහික
යවමින්ත අපයේ යන ජලය සහිත් යගායහාරු වලක්, හාරන ලද යහෝ කණින ලද ළිඳක්, විලක් යහෝ යවනේ
සමාන ක්රමයක්.
( ) වැසි ජල ගබඩා බාහිර අනතුරුවලින්ත ආවරණය වන පරිදි ක්ිමේව සකසේ කළයුතු අත්ර; එය
(අ) අනුමත් ප්රමිියකට අනුව ඉදිකරනු ලැබිය යුතුය ;
(ආ) දූවිලි, පණුවන්ත ආදී සතුන්ත සහ යවනේ දූෂක ද්රවය රඳා යනාපවින ආකාරයට අව ය විධිවිධාන සලසා ිබිය
යුතුය;
(ඇ) අදාළ අධිකාරිය විසින්ත පනවන ලද යවනේ යම් යගාඩනැගිලි සැලසුම් විධිවිධාන යහෝ යසෞන්තදර්යාේමක
කරුණු සමඟ පරසේපර වියරෝධී ත්ේේවයක් ඇි යනාකළ යුතුය.
(ඈ) ගබඩා කර ඇි ජලය උපරිම අයුරින්ත ප්රයයෝජනයට ගැනීම සඳහා වූ පහසුකම් සැලැසේවිය හැකි ආකාරයට
යපායළාව මට්ටමට ඉහළින්ත, යපායළාව මට්ටමට පහළින්ත යහෝ යපායළාව මට්ටයම් උිත් සේාානවල පිහිටුවනු
ලැබිය යුතුය;
(10) රැසේකරගන්තනා ජලය යගවතු වගාවන්තට යහෝ යවනේ භාවිත්යන්තට යනාගන්තයන්ත නම් යපායළාවට නිසි පරිදි
උරාගැනීයම් වැඩ පිළියවලක් දැක්විය යුතුය.
(11) වැසි ජල මාර්ගය සහ ප්රධාන ජාල සැපයුම් මාර්ගය සෘජුව හරසේ ආකාරයයන්ත යනාපිහිිය යුතුය.
(12) වැසි ජලය භාවිත්ා කරන අදාළ ආයත්න සතුව නිසි ජලය යපරීයම් උපකරණ ිබිය යුතුය.

ඝනඅපද්රවය ෙැහැර කිරීම
77.
(1) යම් පරිශ්රයක් ඇතුළත් යහෝ යම් ප්රසිශධ සේාානයක උේපාදනය වන ඝන අපද්රවය මහජනත්ාවයේ යසෞඛයයට යහෝ
පරිසරයට අනතුරු වන ආකාරයට එකතු කිරීම යහෝ බැහැර කිරීම යනාකළ යුතුය.
(2) හඳුනායගන ඇි කිසිඳු අපද්රවයයක් මහජනත්ාවයේ ප්රයයෝජනය සඳහා අදහසේ කරනු ලබන ප්රයශ යකට යහෝ යත්ේ
බිමකට යහෝ පාරිසරික ව යයන්ත සංයේදී යවනේ ප්රයශ යකට යහෝ බැහැර කිරීම යනාකළ යුතුය.
(3) වර්ග මීටර් 000 ට වැඩි යන්තවාසික යගාඩනැගිලි හා වර්ග මීටර් 100 ට වැඩි යන්තවාසික යනාවන යගාඩනැගිලි සඳහා
අපද්රවය එකතු කිරීම හා ත්ාවකාලික ගබඩාකරණයට අව ය ඉඩකඩ දක්වමින්ත පිළිගත් හැකි අපද්රවය බැහැර කිරීයම්
ඉඩකඩක් යවන්ත කල යුතුය.
(0) අව ය වන විටකදී අධිකාරිය මගින්ත අදාළ අධිකාරියයන්ත යහෝ පළාේ පාලන ආයත්නයයන්ත ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීම
සම්බන්තධව නි ේකා නයක් ඉදිරිපේ කරන යලස අයදුම්කරුයගන්ත ඉල්ලලා සිිය හැක.

26

78. යම් යගාඩනැගිල්ලලක යහෝ පරිශ්රයක සියු සිවිල්ල, විදුලිය හා ජලනල වැඩ සඳහා 3 වන උපයල්ලඛනයේ දක්වා ඇි පරිදි
අදාළ සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්ායේ අධීක්ෂණය යටයේ සිදුකල යුතු අත්ර, යමම වැඩ එවැනි යගාඩනැගිල්ලලක යහෝ පරිශ්රයක්
තුල උපරිම ආරක්ෂාව සහ සනීපාරක්ෂක ත්ේවය සහික වන පරිදි සිදුකල යුතුය.

79. උස මීටර් 15 යහෝ එය ඉක්මවන සියු යගාඩනැගිලිද, යගාඩනැගිල්ලයල්ල භාවිත්යේ සේවභාවය අනුව අව ය වන්තයන්ත යැයි
අධිකාරිය තීරණය කරන අවසේාාවකදී, යගාඩනැගිල්ලලට අදාළව විදුලි ජනක යන්තත්රයක් (genarator) සේාාපනය කිරීම
සඳහා අව ය ඉඩකඩ සැපයිය යුතුය.

V වන වකාටස
වගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භය
80.
(1) සෑම සංවර්ධන කාර්යයක්ම අදාළ අධිකාරිය විසින්ත නිකුේ කරනු ලබන සංවර්ධන බලපත්රයක් රහිත්ව ආරම්භ කිරීම,
ත්වදුරටේ කරයගන යාම යහෝ සම්ූර්ණ කිරීම යනාකළ යුතුය.
(2) සෑම සංවර්ධන කටයුේත්ක්ම එම කාර්යය සඳහා නිකුේ කරන ලද සංවර්ධන බලපත්රයක දැක්යවන සීමා හා
යකාන්තයශසි සම්ූර්ණ කළ යුතුය.
(3) යම් සංවර්ධන කටයුේත්ක් ආරම්භ කිරීම යහෝ කරයගන යාම සඳහා අව ය පහසුකම් සලසා ගැනීම යවනුයවන්ත 104
වන යරගුලාසියට අනුව ඉදිකළයුතු ත්ාවකාලික යගාඩනැගිලි සඳහා යම් නි ේිත් කාල සීමාවක් දක්වා අවසර
ලබාදීම අදාළ අධිකාරිය විසින්ත සලකා බලනු ලැබිය හැකිය.

81.
(1) වර්ග මීටර් 000 යහෝ ඊටවඩා වැඩි සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්තධයයන්ත සංවර්ධන බලපත්රය මගින්ත අනුමැිය ලබායදන
ලද සැලැසේමට අනුකූලව සිදුකරන බව ත්හවුරු කරගැනීමට සංවර්ධන බලපත්රය නිකුේ කරන ලද දින සිට ඉදිකිරිම්
කටයුතු සිදුකරන කාලය ඇතුළත් සෑම මාස 06 කට වරක් ලබාදී ඇි බලත්ල ප්රකාරව අදාළ අධිකාරිය විසින්ත වාරික
පරීක්ෂා කිරීම සිදුකරනු ලබන අත්ර, ඊට අදාළව පසුවිපරම් විගණන හා නිරික්ෂණ වාර්ත්ාවක් සංවර්ධනකරු යහෝ
අයිිකරු අදාළ අධිකාරිය යවත් ඉදිරිපේ කල යුතුය.
(2) එකී වාර්ත්ාව නිකුේ කර දින 10 ක් තුළ අයිිකරු විසින්ත ඒ සම්බන්තධයයන්ත අදාළ අධිකාරිය දැනුවේ යනාකරන
අවසේාාවකදී ඉදිරි කටයුතු සඳහා යයාමුකිරීයම් බලය අධිකාරිය සතුය.
(3) අවසාන ප ේචාේ විගණන හා අධීක්ෂණ වාර්ත්ාව ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ අධිකාරියට ඉල්ලලීමක් ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
(4) එකී වාර්ත්ාව සඳහා යගවිය යුතු ගාසේතු 2 වන උපයල්ලඛනයේ දක්වා ඇි නියමයන්තට අනුකූලව සිදුකල යුතුය.
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VI වකාටස
අනුකූලතා සහතිකය
82.
(1) අවසන්තකරන ලද ඕනෑම සංවර්ධන කටයුේත්ක් භාවිත්යට ගැනීමට යහෝ පදිංි වීමට යහෝ යත්වන පාර් වයකට
භාවිත්යට ගැනීමට යහෝ පදිංි වීමට අවසර දීමට යපර එකී සංවර්ධන කටයුේත් අනුමත් කරන ලද සංවර්ධන
සැලැසේමට අනුව නිම කර ඇි බවට අනුකූලත්ා සහිකය අයදුම්කරු විසින්ත අදාළ අධිකාරිය යවින්ත ලබාගත් යුතුය.
(2) අනුකූලත්ා සහිකය ලබා ගැනීම සඳහා වන සෑම අයදුම්පත්ක්ම 1 වන උපයල්ලඛනයේ “එ” ආකෘි පත්රයේ දක්වා
ඇි පරිදි අදාළ අධිකාරිය යවත් ඉදිරිපේ කළ යුතුය. අදාළ ලියකියවිලි ඉදිරිපේ කිරීයම්දි හැකි සෑම අවසේාාවකදීම
අන්තත්ර්ජාලය ඔසේයසේ අදාළ අධිකාරිය යවත් ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
(3) අනුකූලත්ා සහිකය සඳහා වන ගාසේතු 2 වන උපයල්ලඛනයේ දක්වා ඇි නියමයන්තට අනුකූලව යගවිය යුතුය.

83.
(1) අනුකූලත්ා සහිකය සඳහා අයදුම් කිරීමට යපර එම සංවර්ධන කටයුේත් සඳහා නිකුේ කර ඇි සංවර්ධන
බලපත්රයේ දක්වා ඇි සියුම යකාන්තයශසි සපුරා ඇි බවට අදාළ අධිකාරිය යවත් ත්හවුරු කළ යුතුය.
(2) අදාළ වන්තයන්ත නම්, අනුයබදීම, ඒකාබශධ කිරීම යහෝ නැවත් මැනීම අනුමත් කරනු ලැබූ සැලැසේමට යහෝ සංවර්ධන
බලපත්රයේ දක්වා ඇි සියුම යකාන්තයශසි වලට අනුකූල බවට 3 වන උපයල්ලඛනයයහි සඳහන්ත අදාළ සුදුසුකම්ලේ
ත්ැනැේත්ායගන්ත ලබාගේ සහිකය සමග අයදුම්පත් ඉදිරිපේ කළයුතුය.
(3) පාරවල්ල හා යබෝක්කු ත්ැනිම යහෝ එවැනි සංවර්ධනය හා සම්බන්තධ ඉංජියන්තරු වැඩ ඇතුළේ වන අවසේාාවන්තහිදී 3
වන උපයල්ලඛනයයහි සඳහන්ත කර ඇි ආකාරයට අදාළ සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්කු විසින්ත එකී කාර්යයන්ත අනුමත්
සැලසුම් සහ සංවර්ධන බලපත්රයේ දක්වා ඇි යකාන්තයශසි වලට අනුකූලව ඉදිකර ඇි බවට වන සහිකය සමඟ
ඉදිරිපේ කළයුතුය.
84.
(1) අනුමත් කරනු ලැබූ සැලැසේමට අනුව යම් යගාඩනැගිල්ලලක් යහෝ එහි යකාටසක් සම්ූර්ණ කිරීයමන්ත පසු අයදුම්කරු
යහෝ පදිංිකරු විසින්ත එම යගාඩනැගිල්ලයල්ල පදිංිවීම සඳහා අදාළ අධිකාරියයන්ත අනුකූලත්ා සහිකයක් ඉල්ලුම්
කළයුතුය.
(2) යගාඩනැගිල්ලලක් අර්ධ ව යයන්ත නිම කර පදිංිවීම සඳහා අනුකූලත්ා සහිකය ලබායගන ඇි අවසේාාවක වුවද,
සමසේත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල ඉදිකිරීම් යමම යරගුලාසි වලට අනුකුලව නිමකර ඇි බවට වන අනුකූලත්ා සහිකය
අනිවාර්යයයන්ත ලබාගත් යුතුය.
(3) 82 වන යරගුලාසියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටසක් සඳහා අනුකූලත්ා සහිකය
ඉල්ලුම් කරන අවසේාාවක:(අ) නිකුේ කරන ලද සංවර්ධන බලපත්රයේ සඳහන්ත සියළු යකාන්තයශසි සම්ූර්ණ කර ිබිය යුතුය;
(ආ) අදාළ සියළු ගාසේතු යගවා නිම කර ිබිය යුතුය;
(ඇ) අදාළ යේ නම්;
i. සියළු ඉදිකිරිම් කටයුතු අනුමත් සැලැසේමට හා සංවර්ධන බලපත්රයේ සඳහන්ත සියළු යකාන්තයශසි අනුව
ඔහුයේ/ඇයයේ අධීක්ෂණය යටයේ නිමකර ඇි බවට 3 වන උපයල්ලඛණයේ දැක්යවන පරිදි අදාළ
සුදුසුකම් ලේ ත්ැනැේත්ා යහෝ ත්ැනැේත්න්තයගන්ත ලබාගේ සහිකයක් ඉදිරිපේ කළයුතුය.
ii. යගාඩනැගිල්ලල ඉදිකිරීයම්දී අනුමත් සැලසුමට හා සංවර්ධන බලපත්රයට අදාළ වුහාේමක යත්ාරතුරු
වලට අනුකූලව ඔහුයේ/ඇයයේ ඍජු අධීක්ෂණය යටයේ ඉදිකිරීම් සිදු යකරුණු බවට 3 වන
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උපයල්ලඛනයයහි දැක්යවන පරිදි වරලේ සිවිල්ල/වුහමය ඉංජියන්තරුවකුයගන්ත ලබාගේ සහිකයක්
ඉදිරිපේ කළයුතුය.
iii. යගාඩනැගිල්ලයල්ල යාන්තත්රික, විදුලි, ජලාපවහන, වායුසමීකරණ යහෝ යවනේ සම්බන්තධිත් වැඩ සඳහා
අදාළ සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්න්තයගන්ත එකී වැඩ ඔහුයේ/ඇයයේ අධීක්ෂණය යටයේ හා අනුමත්
සැලසුමට හා සංවර්ධන බලපත්රයේ පිරිවිත්රයන්තට අනුකූලව සිදු යකරුණු බවට 3 වන උපයල්ලඛනයයහි
දැක්යවන පරිදි සහිකයක් ඉදිරිපේ කළයුතුය.
iv. ගිනි ආරක්ෂණය, විදුලිය, ජලය සැපයීම, මළාපවහනය, අපජලය බැහැර කිරීම සහ ඝන අපද්රවය
කළමනාකරණ පිළිබඳව වන අදාළ ආයත්නවලින්ත ලබාගේ සහිකයන්තද ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
v. සංවර්ධන බලපත්රය මගින්ත සඳහන්ත කර ඇි යවනේ සහිකයන්තද ඉදිරිපේ කළයුතුය.
vi. 81 වන යරගුලාසියට අනුව අධිකාරියයන්ත ලබාගේ පසු විපරම් හා විගණන අවසන්ත වාර්ත්ාව ඉදිරිපේ
කළයුතුය.

85.
(1) අධිකාරියේ සභාපි යහෝ ඔහුයේ බලයලේ නියයෝජිත්යයකු විසින්ත අනුකූලත්ා සහිකය නිකුේ කිරීමට මේයත්න්ත,
යම් යගාඩනැගිලි කාර්යයක් කරයගන යනු ලබන කවර අදියරකදී යහෝ යමම යරගුලාසි වලට අනුකූලව සංවර්ධන
කටයුේත් සිදුයකයරන්තයන්ත දැයි පරික්ෂා කිරීම සඳහා සාධාරණ කාලයක් තුළ අදාළ පරිශ්රයට යහෝ යගාඩනැගිල්ලලට
ඇතුල්ලව එය පරීක්ෂා කිරීයම් බලය සතු යේ.
(2) අධිකාරියේ බලයලේ නියයෝජිත්යා යම් යගාඩනැගිල්ලලකට යහෝ යම් සංවර්ධන පරිශ්රයකට ඇතුල්ලවීම යහෝ එය
පරීක්ෂා කිරීමට යපරාතුව එයසේ කිරීමට ඇි ඔහුයේ/ඇයයේ බලය ලිඛිත්ව ඉදිරිපේ යකාට හා ප්රදර් නය යකාට
ඔහු/ඇය විසින්තම හඳුන්තවා දිය යුතුය.

86.
(1) යගාඩනැගිල්ලල අනුමත් සැලසුමට පටහැනි වීම යහෝ සැලැසේයම් යහෝ සංවර්ධන බලපත්රයේ දැක්යවන යකාන්තයශසි
හා එකඟ යනාවීම, බරපත්ල යනාවන බවට සැලසුම් කමිටුව තීරණය කරන අවසේාාවකදී යගාඩනැගිල්ලල සම්බන්තධව
වැඩ සම්ූර්ණ යනාවීම, යගාඩනැගිල්ලයල්ල යහෝ එහි යකාටසක පදිංිවීම, යගාඩනැගිල්ලයල්ල යහෝ එහි යකාටසක
පදිංිවී සිින ත්ැනැේත්ායේ/ ත්ැනැේත්න්තයේ සුභසිශධියට හා ආරක්ෂාවට කවරාකාරයකින්ත යහෝ අනතුරුදායක
යනායේ නම් අදාළ අධිකාරියට එම යගාඩනැගිල්ලයලහි යහෝ එහි යකාටසක් සඳහා පදිංිවීයම් සහිකය නිකුේ කිරීම
යහෝ අළුේ කිරීම කළ හැකිය.
(2) සංවර්ධන කටයුේත් සඳහා නිකුේ කරන ලද සංවර්ධන බලපත්රයේ යහෝ අනුකූලත්ා සහිකයේ දැක්යවන නියම සහ
යකාන්තයශසි කිසිවක් අයදුම්කරු විසින්ත කඩ කර ඇි බවට අදාළ අධිකාරිය තීරණය කරනු ලැබූ විටකදී එකී
සංවර්ධන බලපත්රය යහෝ අනුකූලත්ා සහිකය කවර අවසේාාවකදී යහෝ අේහිටුවීයම් බලය අධිකාරිය සතුය.

87.
(1) පුශගලික එක් ඒකකයක් සහිත් යන්තවාසික යගාඩනැගිලි හැර සෑම යගාඩනැගිල්ලලකටම යහෝ එහි යකාටසකට වන
අනුකූලත්ා සහිකය එකී යගාඩනැගිල්ලයල්ල පදිංිකරුවන්තයේ දැනගැනීම සඳහා සුදුසු සේාානයක ප්රදර් නය
කළයුතුය.
(2) උස මීටර් 15 යහෝ නිවාස ඒකක ගණන 5 ඉක්මවන සියළුම යන්තවාසික යගාඩනැගිලි හා වර්ග මීටර් 000 ඉක්මවන
යන්තවාසික යනාවන යගාඩනැගිලි සඳහා එකී යගාඩනැගිල්ලයල්ල සෑම මහලකටම අදාළ ආයත්නය විසින්ත විධානය
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කරනු ලැබිය හැකි ආකාරයයන්ත ගිණි ආරක්ෂණ විධානයේ පිටපත් සහ අනුමත් ගිණි ආරක්ෂණ මාර්ගය යහෝ මාර්ග
පැහැදිලව දැක්යවන මහල්ල සැලැසේයම් පිටපත් අදාළ මහයල්ල සුදුසු සේාානයක ප්රදර් නය කළයුතුය.
(3) කිසිදු පාර් වයක් අනුකූලත්ා සහිකය ලබාගැනීයමන්ත පසුව අනුමත් කරන ලද සැලැසේම හා සංවර්ධන බලපත්රයට
අනුකූල වීයම් වගකීයමන්ත නිදහසේ යනාවනු ඇත්.
(4) යගාඩනැගිල්ලල සඳහා නිකුේ කරන ලද සංවර්ධන බලපත්රයේ, යකාන්තයශසි කඩවී ඇි බවට අදාළ අධිකාරිය විසින්ත
තීරණය කරනු ලබන අවසේාාවක යගාඩනැගිල්ලයල්ල පදිංිය සඳහා නිකුේ කරනු ලැබූ අනුකූලත්ා සහිකය කැඳවනු
ලැබීම යහෝ අවලංගු කිරීම සිදුකරනු ලැබිය හැකිය.
(5) යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටසක් අනුකූලත්ා සහිකයේ සඳහන්ත පරමාර්ාය හැර යවනයම් පරමාර්ායක් සඳහා
පාවිච්ියට ගනු ලබන්තයන්ත නම්, අයිිකරු විසින්ත යයෝජිත් භාවිත්ය පිළිබඳව අදාළ අධිකාරියට දැන්තවිය යුතු අත්ර,
ඒ සඳහා අධිකාරියයන්ත අනුමැිය ලබා ගත් යුතුය.
(6) යගාඩනැගිල්ලලක් සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ සහිකයක් නිකුේ කර ඇි අවසේාාවක, එම අනුමැිය යටයේ සපයා ඇි
අයනකුේ සියළු ගින්තයනන්ත යේරීයම් මාර්ග, ගිණි නිවීයම් නිලධාරියා විසින්ත අන්ත අයුරකින්ත අව ය වන්තයන්ත නම් විනා,
යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටසක් පාවිච්ියට ගැනීයම්දී යහෝ පදිංියට ගැනීයම්දී අවහිර කිරීම යහෝ බාධා කිරීම
යනාකළ යුතුය.

88.අයිිකරු, පදිංිකරු යහෝ සංවර්ධනකරු යම් යගාඩනැගිල්ලලක යහෝ එහි යකාටසක කිසිඳු සාධාරණ යහේතුවක් යනාමැිව
82 වන හා 87 වන යරගුලාසි වල විධිවිධාන උල්ලලංඝනය කරන්තයන්ත නම් යහෝ ඒවාට අනුකූල වීමට අයපායහාසේ වන්තයන්ත
නම්, නීිය යටයේ වරදකට වරදකරු යේ.

89.
(1) අනුකූලත්ා සහිකයක් යනාමැිව කිසිම ත්ැනැේයත්කු යගාඩනැගිල්ලලක යහෝ එහි යකාටසක පදිංිවීම යහෝ
යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටසක පදිංිය සඳහා අවසර දීම යහෝ යම් ඒකාබශධ යහෝ අනු යබදීමකට යටේ බිම්
කට්ියක යම් ඉදිකිරීමක් සිදු යනාකළ යුතුය.
(2) 89 (1) වන යරගුලාසියේ විධිවිධාන උල්ලලංඝනය කරන ඕනෑම ත්ැනැේත්කු වරදකට වරදකරුවකු විය යුතුය.

වපාදු වගාඩනැගිලි සඳහා වන සහතිකය
90.
(1) යපාදු යගාඩනැගිල්ලලක් යහෝ එහි යකාටසක අයිිකරුයවකු, පදිංිකරුයවකු යහෝ ඔවුන්තයේ නියයෝජිත්යන්ත:(අ) සාමානය ජනත්ාවට ප්රයේ කේවය සැලසීම; යහෝ
(ආ) වැඩ කරන දිනක පුශගලයන්ත සංඛයාව 100 කට වඩා වැඩි වන අවසේාාවකදී;
අනුකූලත්ා සහිකයට අමත්රව යගාඩනැගිල්ලයල්ල යහෝ එහි යකාටසක පදිංිවීම යහෝ භාවිත්ා කිරීමට යපර
අදාළ අධිකාරියයන්ත වපාදු වගාඩනැගිලි සහතිකයක් ඉල්ලුම් කළයුතුය. අයිිකරු, පදිංිකරු යහෝ
සංවර්ධනකරු විසින්ත එයසේ පදිංිවීම සඳහා බලය යදන යපාදු යගාඩනැගිලි සහිකය යනාලබා
යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටසක පදිංිවීම යහෝ එය ප්රයයෝජනයට ගැනීම යනාකළ යුතු අත්ර,
යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටසක් පදිංිවීමට යහෝ ප්රයයෝජනයට ගැනීමට අවසර යනාදිය යුතුය.
(2) යපාදු යගාඩනැඟිලි සහිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා වන සෑම අයදුම්පත්රයක්ම ඇමුණුම XI, XII සහ XIII හි දක්වා
ඇි පරිදි ලිඛිත් ප්රකා යක් ඇතුළුව 1 වන උපයල්ලඛනයේ “ඒ” ආකෘි පත්රය සමඟ අදාළ අධිකාරියට ඉදිරිපේ කළ
යුතුය.
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(3) එකී අයදුම්පත්රය සදහා වන ගාසේතු 2 වන උපයල්ලඛනයට අනුකූලව යගවිය යුතුය.
(4) යපාදු යගාඩනැගිලි සහිකයක් අළුේ කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත්ක් සමඟ:(අ) යගාඩනැගිල්ලල වුහමය ව යයන්ත පදිංිකරුවන්ත යහෝ පුශගලයන්ත 100 කට වැඩි සංඛයාවකයේ බරක් දැරීමට
ත්රම් ක්ිමේ බව සේථිර කරමින්ත සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේයත්කුයගන්ත ලබාගේ සහිකයක්;
(ආ) පැහැදිලි වර්ණවලින්ත අව ය විසේත්ර දක්වමින්ත 1:200 පරිමාණයට යනාඅඩු යලස අඳින ලද යගාඩනැගිල්ලයල්ල
යහෝ එහි යකාටසකට අයිිකරු යහෝ ඔහුයේ නියයෝජිත්යා විසින්ත සහික කරන ලද යගාඩනැගිල්ලයල්ල යහෝ
එහි යකාටසක සෑම මහලකම සැලැසේයම් පිටපේ හත්රක් (00);
(ඇ) යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටසකින්ත අයේක්ිත් භාවිත්ය හා පදිංිකරුවන්තයේ මුළු සංඛයාව;
(ඈ) යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටස සඳහා අනුමත් ගින්තයනන්ත යේරීයම් මාර්ග හා ගින්තයනන්ත යේරීයම් උපක්රම
යමන්තම ප්රධාන ගිනි නිවීයම් නිලධාරී විසින්ත යගාඩනැගිලි සඳහා ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහයේ පරිදි ඊට
සම්බන්තධ යවනේ අව යත්ාවන්ත;
(ඉ) යගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය යහෝ ප්රධාන ගිනි නිවීයම් නිලධාරියාට අනුව
යගාඩනැගිල්ලයල්ල යහෝ එහි යකාටසක ඇි ගිනි නිවීයම් උපකරණ සවියකාට ඇි සේාාන හා ඒවායේ
වර්ගයන්ත;
(ඊ) සෑම ජයන්තලයකමේ, ආයලෝකය, සේවභාවික සංවාත්නය, වායුසමීකරණ පශධි සඳහා සෑම බාහිර බිේියකම
ඇි යවනේ විවරවලේ, ියේ නම් අයනකුේ සංවාත්න මාර්ගවලේ පිහිටීම සහ ඒවායේ වි ාලේවයන්ත; සහ
(උ) සෑම ඔසවනයකම, විදුලි යසෝපානයකම, ගිනි ආරක්ෂණ පශධියක්ම, සුචක ගිනි නිවනක යමන්තම යවනේ
යසේවා උපකරණවල පිහිටීම.
(5) යපාදු යගාඩනැඟිලි සහිකයක් වසර පහක කාලයක් සඳහා වලංගු වන අත්ර, එම බලපත්රය කල්ල ඉකුේවීමට අවම
ව යයන්ත මාස යදකකට යපර අයිිකරු, පදිංිකරු යහෝ ඔහුයේ නියයෝජිත්යා විසින්ත කරන ලද ඉල්ලලීමකට අනුව
වසර 2 කට යනාඉක්මවන කාල සීමාවක් යහෝ කාලයක් සඳහා අළුේ කරනු ලබනු ඇත්.
(6) අදාළ සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේයත්කු යහෝ ත්ැනැේත්න්ත විසින්ත යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටසක් සහ 90 (3)
යරගුලාසියේ සඳහන්ත සෑම පශධියක්ම හා උපකරණයක්ම පරීක්ෂා කළ බවේ, ඒවා යමම යරගුලාසිවලටද
යගාඩනැගිලි සඳහා වන ගිනි ූර්වාරක්ෂක සංග්රහයටද අනුකූල බවට සහික කරමින්ත සහිකයක් ඉදිරිපේ කළ
යුතුය.
(7) 90 වන යරගුලාසිය යටයේ යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටසක් සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරියකු ව යයන්ත ක්රියාකිරීමට
නම් කරනු ලැබූ ත්ැනැේත්ායේ නම, සුදුසුකම් හා යවනේ අදාළ විසේත්ර යපාදු යගාඩනැගිලි සහිකය සඳහා ඉල්ලුම්
කිරීයම්දී සංවර්ධනකරු විසින්ත ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
(8) 90 (5) යරගුලාසිය යටයේ යපාදු යගාඩනැගිලි සහිකය අළුේ කිරිම සඳහා කරනු ලබන අයදුම්පයේ 90 (3) (ආ)
යරගුලාසියේ සඳහන්ත මහල්ල සැලැසේම, යවනසේ වීමකට යටේ වී යනාමැි නම්, යළි ඉදිරිපේ කිරීම අව ය යනායේ.
(9) යපාදු යගාඩනැගිලි සහිකය නිකුේ කිරීම යහෝ අළුේ කිරීම සඳහා 90 (5) යරගුලාසිය යටයේ අයදුම්පත්ක් ඉදිරිපේ
කරනු ලැබූ අවසේාාවකදී, අදාළ අධිකාරිය විසින්ත යපාදු යගාඩනැගිලි සහිකය නිකුේ කිරීම යහෝ අළුේ කිරීම අදාළ
අධිකාරිය සුදුසුයැයි සිත්න නියමයන්ත හා යකාන්තයශසි මත් ප්රික්යෂේප කරනු ලැබිය හැකිය.
(10) යමම යරගුලාසි යටයේ නිකුේ කරන ලද යහෝ අළුේ කරන ලද යම් යපාදු යගාඩනැගිලි සහිකයක් පහත් යහේතූන්ත
මත් අදාළ අධිකාරිය විසින්ත අවලංගු කළ හැක:(අ) සහිකයේ සඳහන්ත යම් නියමයන්ත යහෝ යකාන්තයශසි කඩ කිරීම;
(ආ) 0 (3) වන යරගුලාසියේ විධිවිධාන හා අනුකූල වීමට අයපායහාසේ වීම;
(ඇ) එවැනි ප්රසිශධ යගාඩනැගිලි සහිකයක් සඳහා වන අයදුම්පයත්හි යහෝ සහිකය නිකුේ කිරීමට පදනම්
කරගේ සැලසුම්වල අඩංගු වැදගේ කරුණුවල යම් දුරර්පනයක් ිබීම;
(ඈ) යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටසක් තුළ ප්රධාන ගිනි නිවීයම් නිලධාරියායේ ත්ෘේියට යහේතුවන පරිදි
ප්රමාණවේ ගිනි ආරක්ෂක ක්රියා මාර්ග යනාගැනීයමන්ත ගිනි උවදුරු පාලනයයන්ත යත්ාර විම.
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91.
මහයල්ල වර්ග ප්රමාණය වර්ග මීටර් 400 කට වැඩි යහෝ භාවිත්ා කරන්තනන්ත 100 කට වැඩි පිරිසක් සහිත් යගාඩනැගිල්ලලක
යහෝ එහි යකාටසක අයිිකරු, පදිංිකරු යහෝ සංවර්ධනකරු විසින්ත පහත් සඳහන්ත පරමාර්ා සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරියා
ව යයන්ත ක්රියාකිරීම පිණිස වගකිව යුතු ත්ැනැේයත්කු නම් කරනු ලැබිය යුතුය:(1) යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටස තුළ මනා ගෘහ පාලන රීි හා ගිනි ආරක්ෂක ූර්යවෝපායන්ත ක්රියාේමක කිරීම;
(2) යගාඩනැගිල්ලල යහෝ එහි යකාටස තුළ ගින්තයනන්ත යේරී යා හැකි සියළු මාර්ග, විදුලි යසෝපාන, ගිනි ආරක්ෂණ පශධි
සහ උපකරණ නඩේතුව අධීක්ෂණය කිරීම;
(3) ගින්තනක් හටගේ විට යගාඩනැගිල්ලයල්ල යහෝ එහි යකාටසක යසේවයේ නියුතු යහෝ එය පාවිච්ි කරන සියළු
පුශගලයන්තට ගින්තයනන්ත යේරීයම් සියළුම ක්රම පිළිබඳව දැනීමක් ලබාදීම සඳහා කලින්ත කළ ගිනි ආරක්ෂක යපරහුරු
සංවිධානය කිරීම;
(4) යගාඩනැගිල්ලයල්ල පවින ආරක්ෂණ හා ආරක්ෂණ නිරීක්ෂණ පශධිය අධීක්ෂණය කිරීම.

92.
(1) පුශගලයන්ත 100 කට වැඩි පදිංිකරුවන්තයේ බරක් සහිත් යගාඩනැගිල්ලලක යහෝ එහි යකාටසක අයිිකරු යහෝ
සංවර්ධනකරු 90 වන යරගුලාසියේ හා 91 වන යරගුලාසියේ විධිවිධාන කිසිවක් උල්ලලංඝනය කරන්තයන්ත නම් යහෝ
එයට අනුකූල වීම පැහැර හරින්තයන්ත නම් 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ පනයේ හි 28 වන
වගන්තිය යටයේ වරදකරු වන්තයන්තය.
93.
(1) හරිත් යගාඩනැගිලි සහිකකරණය සඳහා ලියාපදිංි වන සියළු යගාඩනැගිලි අනුකූලත්ා සහිකය සඳහා අයදුම්
කරන අවසේාායේදී, අයිිකරු යහෝ සංවර්ධනකරු විසින්ත අදාළ සංවර්ධනය පහත් කරුණු හා අනුකූල බව ත්හවුරු
කළයුතුය:(අ) හරිත් යගාඩනැගිලි යශ්රේණිගත් කිරීයම් අවම සහික මට්ටම;
(ආ) 50 වන යරගුලාසිය අනුව අියර්ක ප්රිලාභ ලබා යදන එකඟත්ා මට්ටම.
(2) හරිත් යගාඩනැගිලි යශ්රේණිගත් කිරීයම් අවම සහික මට්ටමට අනුකූල වන පරිදි, 5 වන උපවේඛනවේ දක්වා ඇි
නිර්ණායකයන්ත යටයේ අනුකූලත්ා සහිකය නිකුේ කිරීමට යපර, සංවර්ධනය සඳහා අව ය නිවැරදි කිරීයම්
ක්රියාමාර්ග ගන්තනා යලස අදාළ අධිකාරිය විසින්ත අයිිකරුට, සංවර්ධනකරුට යහෝ ඔවුන්තයේ නියයෝජිත්යාට නියම
කරනු ඇත්.
(3) හරිත් යගාඩනැගිලි යශ්රේණිගත් කිරීයම් අවම සහික මට්ටමට යහෝ එකඟ වූ මට්ටමට අනුකූල වීමට අයිිකරු යහෝ
සංවර්ධනකරු අයපායහාසේ වුවයහාේ, අදාළ අධිකාරිය විසින්ත 2 වන උපවේඛනවේ දක්වා ඇි පරිදි සංවර්ධනය
සඳහා අධිභාරයක් පනවනු ඇත්.
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VII වන වකාටස
භාවිතය වවනස් කිරීම
94.
(1) කිසිදු යගාඩනැගිල්ලලක් නිකුේ කරන ලද අනුකූලත්ා සහිකයේ සඳහන්ත කාර්යය යනාවන යවනේ යම් කාර්යයක්
සඳහා පාවිච්ි කරනු යනාලැබිය යුතුය.
(2) ගැසට් පත්රයක් මගින්ත ප්රකා යට පේ කරන ලද සංවර්ධන සැලැසේමක් පවින අවසේාායේදී අධිකාරිය විසින්ත: (අ) ග ොඩනැගිලි භාවිත්ය සම්බන්තධ සමීක්ෂණයක් පැවැේවීම;
(ආ)සංවර්ධන බලපත්රයේ සඳහන්ත යකාන්තයශසි කඩවී ඇි බව අයිිකරු යහෝ සංවර්ධනකරු යවත් දැනුම් දීම;
සහ
(ඇ)භාවිත්ය යවනසේ කිරීමට අදහසේ කරන්තයන්ත නම් ඒ සඳහා අයදුම් කිරීමට අයදුම්කරුට යහෝ පදිංිකරුට දැනුම්
දීම.
(3)

(අ) අයිිකරු යහෝ පදිංිකරු යගාඩනැගිල්ලයල්ල භාවිත්ය යවනසේ කිරීමට අදහසේ කරන්තයන්ත නම්, අයදුම්පත් 1 වන
උපයල්ලඛනයේ “ඔ” ආකෘිය සමග අනුමත් මිනින්තයදෝරු සැලැසේම, යගාඩනැගිලි සැලැසේම, අනුකූලත්ා
සහිකය හා වරිපනම් ලදුපයේ පිටපේ සමග අධිකාරිය යවත් ඉදිරිපේ කළයුතුය. 2 වන උපයල්ලඛනයයහි
පරිදි ගාසේතු යගවිය යුතුය.
(ආ) අයදුම්කර ඇි නව භාවිත්ය සංවර්ධන සැලැසේයමහි කලාපීකරණ යරගුලාසිවලට අනුකූල වන්තයන්ත නම්,
පවේනා භූමි පරියභෝජන රටාවට අනුකූල වන්තයන්ත නම්, පවින පාරිසරික ත්ේවයන්ත සඳහා ගැටළුකාරීව
බල යනාපාන්තයන්ත නම්, රාවාහන නවත්ා ත්ැබීයම් ඉඩකඩ, විවෘත් ඉඩයම් භූමි ප්රමාණය හා ප්රයේ මාර්ගවල
පළල, යිත්ල පහසුකම් යනාදිය සතුටුදායක ත්ේේවයයන්ත පවින්තයන්ත නම් හා අසල්ලවාසීන්තයේ ආරක්ෂාව
සහ සුරක්ිත්භාවය සහික වන්තයන්ත නම්, නව භාවිත්ය සඳහා එක් වසරක ත්ාවකාලික අවසරපත්රයක්
ලබාදීමට අධිකාරිය විසින්ත සලකා බැලිය හැකිය.
(ඇ) එම එක් වසරක කාලය තුල යයාෝක්ත් නව භාවිත්ය හා ක්රියාකාරීේවය සම්බන්තධයයන්ත අධිකාරිය
සෑහීමකට පේවන්තයන්ත නම්, අයදුම්කරුවන්තයේ ඉල්ලලීම් සලකා බලා නව භාවිත්ය පවේවායගන යාම සඳහා
කාලය දීර්ඝ කිරීම අධිකාරිය විසින්ත සලකා බැලිය හැකිය.

(4) අධිකාරිය විසින්ත යයෝජිත් භාවිත්ය යවනසේ කිරීම මගින්ත උප යරගුලාසි 3(ආ) වලට අහිත්කර බලපෑමක් ඇි බවට
තීරණය කරන අවසේාාවක එකී ත්ාවකාලික අවසරපත්රය කිසිදු යගවීමකින්ත යත්ාරව අවලංගු කිරීයම් බලය අධිකාරිය
සතුය.
(5) අනුමත් සැලැසේමක් පවින අවසේාාවක භාවිත්ය යවනසේ කිරිම සේථිර යලස සිදු කිරීමට යම් පාර් වයක් අදහසේ කරයි
නම්, ඒ සඳහා සංවර්ධන සැලැසේයමහි සැලසුම් හා යගාඩනැගිලි යරගුලාසි පාදක කර ගනිමින්ත අදාළ අධිකාරිය
යවින්ත යයෝජිත් භාවිත්ය සඳහා සැලසුම් අනුමත් කරගත් යුතුය.
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VIII වකාටස
වවනත් වකාන්වද්සි
95.
(1). පහත් සඳහන්ත අවසේාාවලදී අදාළ අධිකාරිය විසින්ත මූලික සැලසුම් නිරාකරණය, සංවර්ධන
සහිකය යන සැලසුම් අනුමැතීන්ත සඳහා වන අයදුම්පේ භාරගැනීම සිදු යනාකළ යුතුය:

බලපත්රය, අනුකූලත්ා

(අ). යමම යරගුලාසි යටයේ ඉදිරිපේ කර ඇි සැලසුම් , ඇඳීම් සහ ගණනය කිරීම් අදාළ සුදුසුකම්ලේ
පුශගලයායේ වෘේතීමය හැකියාවන්තයේ විෂය පායට පරිභාහිර වන අවසේාාවක;
(ආ). අයදුම්පයත්හි සඳහන්ත කළයුතුව ඇි යත්ාරතුරු සහ විසේත්ර අසම්ූර්ණ යහෝ සාවදය වීම.
(ඇ). අයදුම්පත් නිසි පරිදි අදාළ අයදුම්කරු සහ සුදුසුකම්ලේ පුශගලයා /පුශගලයන්ත විසින්ත සහික කර
යනාිබීම.
(2).අධිකාරිය විසින්ත නියම කරනු ලබන අවසේාාවක සංවර්ධන භූමිය තුළ යයෝජිත් සංවර්ධනයයහි සේවාභාවය පිළිබඳ
දැක්යවන ප්රදර් න පුවරුවක් ජනත්ාවයේ නිරීක්ෂණ සඳහා දින 30 ක කාලයක් දක්වා ප්රදර් නය කළයුතුය.
(3).යම් කිසි සංවර්ධන කටයුේත්ක් සඳහා අව ය අනුමැිය යහෝ බලපත්රය ලබාදීමට යනාහැකි අවසේාාවකදී, අදාළ අධිකාරිය
විසින්ත එක් පිටපත්ක් ත්බායගන අයදුම්කරුට අදාළ සැලසුම්වල ඉිරි පිටපේ සමග ප්රික්යෂේප කිරීමට යහේතුව ලිඛිත්ව
දැන්තවිය යුතුය. යකයසේ නමුේ අයදුම්පත්ට අදාළව, අදාළ අධිකාරිය යවත් යගවනු ලැබූ ගාසේතුව යහෝ ඉන්ත යකාටසක්
ආපසු යගවීමට අදාළ අධිකාරිය බැදී යනාමැත්.
(0) මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අනුමැිය, සංවර්ධන බලපත්රය යහෝ අනුකූලත්ා සහිකය සදහා වන අයදුම්පත්ර අදාළ
අධිකාරිය විසින්ත පිළියනාගන්තයන්ත නම් 1 වන උපයල්ලඛනයේ "ඕ " ආකෘියට අනුව අභියාචනාවක් ඉදිරිපේ කල යුතුය.
(5) සෑම අයදුම්පත්ක්ම 2 වන උපයල්ලඛනයේ සදහා ගාසේතු සමඟ ඉදිරිපේ කල යුතුය.

96. යම් අයදුම්කරුයවකු ත්මායේ මූලික සැලසුම් නිරාකරණ අයදුම්පත්රය, සංවර්ධන බලපත්රය, අනුකුලත්ා සහිකය යන
අයදුම්පත්ර සම්බන්තධයයන්ත අදාළ අධිකාරිය විසින්ත ගනු ලැබූ තීරණයයන්ත අත්ෘේියට පේ වන්තයන්ත නම්, එම තීරණය
අයදුම්කරුයවත් දැනුම් යදනු ලැබීයමන්ත දින ිහක් (30) ඇතුලත් විෂය භාර ඇමිවරයාට ලිඛිත්ව අභියාචනාවක් ඉදිරිපේ
කල හැක.

97.
(1). යම්කිසි සංවර්ධන කටයුේත්ක් සඳහා අයදුම්පත්ක් යයාමුකර ඇි විටදී, එය අනුමත් කිරීයම්
යකාට නියමන්ත හා යකාන්තයශසි සහිත්ව යහෝ රහිත්ව අනුමැිය නිකුේ කරනු ලබන්තයන්ත:

ක්රියාවලියට භාජනය

(අ). අධිකාරිය යවත් අව ය කරන සියළු යත්ාරතුරු සහ විසේත්ර නිසි පරිදි සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්රය සමග
ඉදිරිපේ කර ඇේයේ නම්, සහ
(ආ). යයෝජිත් සංවර්ධනය, රාජය ආයත්නයක් යහෝ යම්කිසි යපෞශගලික පාර් වයකයේ වියරෝධත්ා වලින්ත නිදහසේ
වන්තයන්ත නම්, සහ
(ඇ). යයෝජිත් සංවර්ධනය යහෝ එහි කිසියම් යකාටසක් අධිකරණයේ විභාග යකයරන නඩු කටයුේත්කට, අල්ලලසේ
යහෝ දූෂණ යචෝදනා විමර් න යකාමිෂන්ත සභාව, මානව හිමිකම් යකාමිෂන්ත සභාව යහෝ යවනේ
වයවසේාාපිත් ආයත්නයක් මගින්ත දැනට විභාග යකරන පරික්ෂණයට බලපෑමක් ඇි යනාකරන්තයන්ත නම්;
පමණක් යේ.
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(2) යම්කිසි යගාඩනැගිල්ලලක් යහෝ යගාඩනැගිලි කටයුේත්ක් යකාන්තයශසි සහිත්ව යහෝ රහිත්ව අනුමත් කර ඇි අවසේාාවකදී
එකී යගාඩනැගිලි කටයුතු ආරම්භ කිරීමට යපර අනුමත් සැලසුම්වල එක් පිටපත්ක් අයදුම්කරුට යහෝ පරිශ්රයේ අයිිකරුට
යහෝ සංවර්ධනකරුට සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්ා/ත්ැනැේත්න්තට ලබාගත් යුතුය.

98. යමම යරගුලාසි යටයේ කරුණු උල්ලලංඝනය වීමක් යහෝ වැරදි යත්ාරතුරු ඉදිරිපේ කර අනුමැිය ලබාගැනීමක්
නැත්යහාේ අනුමැිය යහෝ අවසර යදනු ලැබූ නියමයන්ත යහෝ යකාන්තයශසි පිළිපැදීමට අයපායහාසේ වුවයහාේ,
නැත්යහාේ අධිකාරියට අව ය වූ පරිදි සැලැසේම යහෝ අයනක් විසේත්ර ඉදිරිපේ කිරිම පැහැර හරිනු ලැබුවයහාේ,
අවසේාානුකූලව එම අනුමැිය යහෝ අවසරය අේහිටුවීයම් බලය අදාළ අධිකාරිය සතුය

99.
(1). යවනේ නීියක් යටයේ සඳහන්ත කර ඇි අවසේාාවක යහෝ අදාළ සංවර්ධන සැලැසේම තුළ අධිකාරිය විසින්ත හඳුනායගන
ඇි පරිසර හා යසෞන්තදාර්යාේමක, වාසේතු විදයාේමක හා පුරා විදයාේමක යගාඩනැගිලි හා යශපලවල ඕනෑම එකතු
කිරිමක්, යවනසේ කිරිමක් සිදුකිරිමට ප්රාම අයිිකරු යහෝ පදිංිකරු විසින්ත අදාළ ආයත්නයයන්ත යහෝ අධිකාරියේ
අවසර ලබාගත් යුතුය.
(2). එකී යගාඩනැගිල්ලයල්ල යහෝ යශපයල්ල නඩේතු කටයුතු, සංරක්ෂණ කටයුතු යහෝ භාවිත්ය යවනසේ කිරිමක් සදහා අවසර
යදනු ලබන්තයන්ත යමහි දැක්යවන සැලසුම් හා සංවර්ධන යරගුලාසිවලට අනුගත් වන්තයන්ත නම් පමණි.’

100.
(1)සහාධිපත්ය යශපළ කළමණාකරණ නීිය යටයේ වන පියවයරන්ත පියවර යහෝ යකාටසින්ත යකාටස කරනු ලබන
සහාධිපත්ය යශපළ සංවර්ධනයන්ත අදාළ අධිකාරිය විසින්ත පහත් දක්වා ඇි පරිදි සලකා බැලිය හැකිය.

(අ).සම්ූර්ණ සංවර්ධන යයෝජනාව පළමු පියවයර්දීම අනුමත් කරවාගත් යුතුය.
(ආ).සියුම යරගුලාසි අව යත්ා සමසේා සංවර්ධනය සඳහා ත්ක්යසේරු කර ගත් යුතුය.
(ඇ).අනුමත් සැලසුම්වල යම් යවනසේකමක් පසුව කරනු ලබන්තයන්ත නම් සම්ූර්ණ සැලැසේම සංය ෝධන සහිත්ව
නැවත් ඉදිරිපේ කර අනුමත් කරවා ගත් යුතුය.
(2) සහාධිපත්ය යශපළක් නැවත් අනුයබදුම් කිරීයමන්ත යහෝ ඒකක යවන්ත කිරීමක් යමම යරගුලාසි වලට අනුකුල යනාවන්තයන්ත
නම් අනුමැිය සදහා සලකා බලනු යනාලැයේ.
(3) සහාධිපත්ය අනුමැිය ලබාගේ යගාඩනැගිලි ඒවා විකිණීමට යපර සහාධිපත්ය යශපළ අධිකාරිය යවින්ත අවසන්ත
සහිකය ලබාගත් යුතුය.
(0)යන්තවාසික සහාධිපත්ය යශපළ සංවර්ධනයක් සම්බන්තධයයන්ත වූ විට 1 73 අංක 11 දරණ බශධ
නීියට (Apartment Ownership Law) අනුකූල විය යුතුය

නිවාස අයිිය පිළිබඳ

සංවර්ධන මාර්වගෝපවද්ශ සැලැස්ම
101.
(1) සංවර්ධන මාර්යගෝපයශ සැලැසේමක් පවින ප්රයශ යක සිදුකරනු ලබන සියළු සංවර්ධන කටයුතු එකී මාර්යගෝපයශ
සැලැසේයම් දැක්යවන යගාඩනැගිලි දුරසේා කිරීම, සියළු රක්ිත්යන්ත, ඉඩම් භාවිත්ය, පාරිසරික වැඩිදියුණු කිරීම්, යිත්ල
යසේවා, මාර්ග හා වාහන ගමනාගමනය, විවෘත් ඉඩකඩවල පිහිටීම, යගාඩනැගිලිවල උස, සංවර්ධන තීව්රත්ාව,
සංරක්ෂණය, ප්රිසංවර්ධනය, යගාඩනැලි ඉදිකිරිම් හා ඒවායේ යපනුම, දැන්තවීම්කරණ, ාඛ පාලනය, ආරක්ෂාව හා
ආරක්ෂක පියවර යනාදිය සඳහා වන නියමයන්තට අනුකූල විය යුතුය.
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(2) සංවර්ධන මාර්යගෝපයශ සැලැසේම සම්පාදනය කරන යත්ක් අනුමැිය සඳහා ඉදිරිපේ කරන සංවර්ධන කටයුතු
මාර්යගෝපයශ සැලැසේයමන්ත අයේක්ිත් යභෞික සංවර්ධනය කිරීම හා සුසංයයෝග කිරීයම් අරමුණින්ත යයෝගය යැයි
සලකනු ලබන යවනසේකම් කිරීම සඳහා අයිිකරුට/සංවර්ධනකරුට යහෝ අදාළ සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්ාට අධිකාරිය
විසින්ත විධානය කළ හැකිය.

දැන්ීම්
102.

(1) යවළඳ දැන්තවීම් ප්රදර් නය කිරීම සඳහා යහෝ නාම පුවරු ව යයන්ත භාවිත්ා කිරීම, ප්රදර් න කුි හා දුරකාන කුි යනාදිය
එකී ප්රයශ ය සඳහා සකසේ කර ප්රකා යට පේ කරන ලද මාර්යගෝපයශ සැලැසේයම් දැක්යවන නියමයන්තට අනුකූල විය
යුතුය. එයසේ සකසේ කරන ලද මාර්යගෝපයශ සැලැසේමක් යනාමැි අවසේාවක යමම යරගුලාසින්තට අනුකූල විය යුතුය.
(2) කිසිදු පුශගලයයකු යහෝ ආයත්නයක් ඉහත් 102(1) දක්වා ඇි කිසිදු කාර්යයක් අදාළ අධිකාරියේ/පළාේ පාලන
ආයත්නයේ ූර්ව අනුමැියකින්ත යත්ාරව ඉදිකිරීම, ප්රදර් නය කිරීම හා නඩේතුව යනාකළ යුතුය.
(3) අදාළ ප්රයශ ය තුල ප්රදර් නය කිරීමට ප්රාම 102(1) ) යරගුලාසියේ දක්වා ඇි කටයුතු සඳහා දළ සැලැසේමක් අදාළ
අධිකාරිය යවත් ඉදිරිපේ කර, එයට ූර්ව අනුමැිය ලබාගත් යුතු අත්ර, අව ය අවසේාාවක සුදුසුකම්ලේ වුහාේමක
ඉංජියන්තරුවරයයකුයේ සහිකය ඉදිරිපේ කළයුතුය.
(4) සෑම යවළඳ දැන්තවීමක්ම, දැන්තවීම් පුවරුවක් යහෝ පුවරු යනාදිය ප්රයශ යේ භූ දර් නය යහෝ බිම් සලකුණු යහෝ යපාදු
සේාාන (උදා:- පාසල්ල, විහාරසේාාන, පල්ලලි, යරෝහල්ල, සුසානභූමි, උසාවි ආදිය)මුවා කිරිමක් යනාකළ යුතු අත්ර, ප්රයශ යේ
භූ දර් නයට අනුකූල විය යුතුය. යයෝජිත් යවළඳ දැන්තවීම, පුවරු යහෝ දැන්තවීම් පුවරු යනාදිය එකී සේාානයේ හා අවට
පාරිසරික විනාකම්, අනනයත්ාවය වාසේතු විදයාේමක ලක්ෂන වලට අනුකූල වියයුතුය.
(5) ප්රයශ යේ ආයේණික ගුණාංග වලට හා යයෝජිත් සංවර්ධන කලාප වලට අහිත්කර බලැපෑම් ඇිකරන පණිවිඩ අඩංගු හා
අසභය පින්තතූර අඩංගු දැන්තවීම් ප්රදර් නය කිරීම සඳහා අවසර යදනු යනාලැයේ.
(6) රාවාහන ගමනාගමනයට බාධා ඇි කරන යහෝ මාර්ගය භාවිත්ා කරන්තනන්ත වයාකූල කරන ආකාරයේ කිසිඳු ප්රදර් න
පුවරු, දැන්තවිම් පුවරු යහෝ පුවරු ඉදිකිරීම, ප්රදර් නය කිරීම හා පවේවායගන යාම යනාකළ යුතුය. දැන්තවීම් සඳහා
යයාදාගන්තනා වර්ණ, හැඩයන්ත, අකුරු වර්ග මාර්ග සංඥාවන්තට සමාන යහෝ අනනය යනාවිය යුතු යේ.
(7) සෑම දැන්තවීම් පුවරුවක්ම, ප්රචාරක දැන්තවීම් යහෝ පුවරු මාර්ගවල යභෞිකව ප්රයේ ය ලබා ගන්තනා සීමායවන්ත බැහැරව
පිහිටුවිය යුතු අත්ර, ප්රයේ යට බාධාවක් යනාවන පරිදි සවි කළ යුතුය
(8) ප්රචාරක දැන්තවීම් පුවරු ඉදිකිරීයම්දී යදාරවල්ල, ජයනල්ල, හදිසි යදාරටු, ත්රේපු යහෝ කිසියම් නීත්යානුකූල වාත්ාශ්රය
ලබාගැනීම සඳහා ඇි ඉඩකඩ කවුළු අවහිර යනාකළ යුතුය.
(9) යගාඩනැගිල්ලයල්ල මුහුණත් 50% කට වැඩි ප්රමාණයක් ආවරණය වන පරිදි වාණිජ යගාඩනැගිල්ලලක් යහෝ යපාදු
යගාඩනැගිල්ලලක් ඉදිරිපිට දැන්තවීම් පුවරුවක් යහෝ බිල්ල පුවරුවක් ඉදි යනාකළ යුතුය.
(10) ගසේ, දුරකත්න හා විදුලි කණු, ගල්ල, පාලම්, ත්ාේප, බිේි, වාහන හා මාර්ග සංඥා පුවරු ආදිය ආදාර කරයගන කිසිදු
දැන්තවීම් පුවරුවක් යහෝ පුවරු ඉදි කිරීම යහෝ ප්රදර් නය කිරිම යනාකළ යුතුය.
(11) සියළුම දැන්තවීම් පුවරු හා පුවරු ප්රසන්තනව හා ආරක්ිත්ව පවේවායගන යා යුතුය.
(12) විය ේෂ වාණිජ අවසේාාවක්, සංසේකෘික යහෝ ආගමික උේසව අවසේාාවක් යහෝ යවනේ එවැනි විය ේෂ අවසේාාවක යකි
කාලයක් සඳහා දැන්තවීම් ප්රදර් නය කිරීම් හා දැනුම්දීම් සඳහා ඉඩ යදනු ලැයේ. එයසේ ත්ාවකාලිකව ඉදිකරනු ලබන
සියළුම දැන්තවීම් පුවරු එම කටයුේත් අවසන්ත වූ සියේ පළමු දිනයේම ඉවේ කළයුතු අත්ර, අදාළ සේාාන මුල්ල
ත්ේේවයටම පේ කළයුතුය.
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(13) ත්ාවකාලික පදනම මත් අනුමැිය ලබාගේ සේාානිය දැන්තවීම් පුවරු යහෝ පුවරු අදාළ කාලසීමාව ඉක්මවා ත්වදුරටේ එම
සේාානයේ පවින අවසේාාවකදී, අදාළ අධිකාරියේ ූර්ව දැනුම්දීයම් දින සිට දින 14 ක් ඇතුළත් ඉවේ කළ යුතුය. එයසේ
ඉවේ කර ගැනීමට අයපායහාසේ වන සියළු දැන්තවීම් ඒ සඳහා වන ඉවේ කිරීයම් ගාසේතු අයිිකරුයගන්ත අයකරයගන
ඉවේ කිරීයම් බලත්ල අදාළ අධිකාරිය සතුය.

සන්නිවේදන කුළුණු

103.
(1) සන්තනියේදන කුළුණු සඳහා අයදුම්පත්ක් අදාළ යවනේ ආයත්නවල නිර්යශ සහ විදුලි සංයශ නියාමන යකාමිෂන්ත
සභායේ අවසාන නිර්යශ ය සමඟ විදුලි සංයශ නියාමන යකාමිෂන්ත සභාව හරහා අදාළ අධිකාරියට ඉදිරිපේ කළ
යුතුය.
(2) සන්තනියේදන කුළුණු සඳහා පිරිවිත්ර යමම යරගුලාසි වල 16 වන උපයල්ලඛනයේ දක්වා ඇත්.
(3) පහත් සඳහන්ත විය ේෂ කරුණු සලකා බැලිය යුතුය: (අ) ප්රයශ යේ විය ේිත් සේාාන සඳහා අධිකාරිය විසින්ත ප්රයශ සඳහා බලාේමක කරන ලද සැලසුම් සහ
සංවර්ධන යරගුලාසි
(ආ) කුළුණු ාලායේ පිහිටීම විය ේෂයයන්ත උස ේයුහයට හුරුවී නැි ේරයශ යක, දර් නීය සුන්තදරේවයට
බාධාවක් යනාවන අයුරින්ත විය යුතුය
(ඇ) එකම සේාානයක කුළුණු කිහිපයක් ඉදිකිරීම යහේතුයවන්ත නිර්මාණය විය හැකි දෘ ය බලපෑම් අවම කිරීම
සඳහා හැකිත්ාක් දුරට කුළුණු සාමුහිකව භාවිත්යට ගැනීමට ක්රියාකරුවන්ත දිරිමේ කිරීයම් හැකියාවන්ත
යසායා බැලිය යුතුය

තාවකාලික වගාඩනැගිලි
104.
(1) ත්ාවකාලික යගාඩනැගිල්ලලක දී, අදාළ අධිකාරිය සුදුසු යැයි සිත්න නියමයන්ත හා යකාන්තයශසි මත් ත්ාවකාලික අවසර
පත්රයක් නිකුේ කිරීයමන්ත යගාඩනැගිල්ලලක් ඉදිකිරීමට සැලැසේමක් යහෝ ඉල්ලුම් පත්රයක් අනුමත් කළ හැකිය
(2) 104 (1) යේදය යටයේ නිකුේ කරන ත්ාවකාලික යගාඩනැගිල්ලලක් ඉදිකිරීම සඳහා ත්ාවකාලික අවසර පත්රයක්, අවසර
පත්රයේ දක්වා ඇි කාල සීමාව සඳහා වලංගු යේ.
(3) අවසර පත්රය වසරකට යනාවැඩි කාලයක් සඳහා වලංගු යේ.
(4) ත්ාවකාලික යගාඩනැගිල්ලලක් යනුයවන්ත: (අ) වියනෝදාසේවාදය සඳහා ත්ාවකාලික මඩුවක්; යහෝ

(ආ) අවමංගලය, ආගමික යහෝ යවනේ අරමුණු සඳහා මඩුවක්; යහෝ
(ඇ) ඉදිකරන්තනන්ත සඳහා වූ ත්ාවකාලික මඩුවක්, යහෝ ගබඩා යහෝ ඕනෑම නව යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු
සඳහා භාවිත්ා කරන යවනේ ත්ාවකාලික මඩුවක්; යහෝ
(ඈ) ඕනෑම කටයුේත්ක් සඳහා ත්ාවකාලික පදනමක් මත් භාවිත්ා කරන කන්තයට්නරයක්
(ඉ) දැන්තවීම් පුවරු යහෝ දැන්තවීම් ප්රදර් නය කරන රාමුවක් යහෝ සංඥා පුවරුවක් යහෝ යවනේ යවළඳ දැන්තවීම්
උපකරණ ප්රදර් නය යහෝ;
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(ඊ)කිසියම් යගාඩනැඟිලි කටයුේත්ක් සම්බන්තධයයන්ත වීථියේ යහෝ අඩිපායර් ආරක්ිත් කණඩායමක් යේදිකා
යහෝ පැි ඇවිදීයම් මඩුව; යහෝ
(උ)වීථියක පලංියක්; යහෝ
(ඌ) යගාඩනැගිල්ලලක යහෝ යවනේ පරි ේරයක, යවළඳ යපාළක්, වියනෝද යපාළක් යහෝ ප්රදර් න අරමුණු සඳහා
කුියක් යහෝ ත්ාවකාලික ආවරණයක්

105.
සෑම යපාදු යගාඩනැගිල්ලලක්ම 1996 අංක 28 දරණ ආබාධිත් ත්ැනැේත්න්තයේ අයිිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීයම් පනත් හා
එහි සංය ෝධන වලට අනුකූල විය යුතුය.

106.

(1) යයෝජිත් ඉඩමට මායිම්ව යහෝ ඒ හරහා භූගත්ව යහෝ මතුපිට ජල සැපයුම් මාර්ග, මලාපවාහන මාර්ග, අපජල අපවහන
මාර්ග, විදුලි සංයශ රැහැන්ත අදිය සදහා අදාළ ආයත්නවල නිර්යශ ලබාගත් යුතුය.
(2) අධි බලැි විදුලි රැහැන්ත පිහිටා අවසේාාවන්තහි, සෑම යගාඩනැගිල්ලලක්ම සිරසේ දුරින්ත මීටර් 4.5 ක් හා ිරසේ දුර මීටර් 2.5 ක්
දුරින්ත පිහිිය යුතු අත්ර ලංකා විදුලිබල මණඩලයේ නිර්යශ ලබා ගත් යුතුය.

107.
පවේනා කිසියම් යගාඩනැගිල්ලලක් පදිංිකරුවන්තට යහෝ යවනේ පුශගලයින්තට අනාරක්ෂිත් නම්, අදාළ අධිකාරිය විසින්ත: (අ) එවැනි යගාඩනැගිල්ලලක, කිසියම් අළුේවැඩියා කිරීමක් සිදු කිරීමට යශපල හිමිකරුට නියම කිරීම යහෝ;
(ආ) අයිිකරුවන්තට එයසේ කිරීමට යනාහැකි නම්, එවැනි යගාඩනැගිල්ලලක් කඩා දැමීමට යහෝ ඉවේ කිරීමට අදාළ
අධිකාරිය අයදුම්කරුට නියම කළ යුතුය;
(ඇ)ඕනෑම අනතුරක් වැළැක්වීම සඳහා යවනේ සුදුසු පියවර ගැනීම
(ඈ)එවැනි යගාඩනැගිල්ලලක් ඉවේ කිරීම සඳහා දැරූ සියු වියදම් අයිිකරුයගන්ත අය කර ගැනීම.
108.1980 අංක 47 දරණ ජාික පාරිසරික පනයේ සහ සංය ෝධිත් පනයේ IV (ඇ) යකාටස යටයේ ‘නියමිත් වයාපෘි’
සඳහා වන ඕනෑම සංවර්ධනයක ඉදිකිරීම් අනුමත් කිරීම සඳහා වන අයදුම්පේ එකී පනයේ අව යත්ාවයන්තට අනුකූල
විය යුතු යේ.

109. ආගමික අරමුණු සම්බන්තධයයන්ත වන කිසියම් නව සංවර්ධනයක් අව ය වන විට, එකී සේාානයේ සිට ප්රයශ යේ මීටර්
500 ක් අරය ඇතුළත් යවයසන සාමානය ජනත්ාවයගන්ත කැමැේත් ප්රයශ යේ ග්රාම නිලධාරී හරහා ලබායගන ප්රායශශීය
යල්ලකම් හා අදාළ ආයත්නවල සහිකයක් සමග ඉදිරිපේ කළ යුතුය.

110.
(1) “බී” කාණඩයට අයේ ත්නි ඒකකයක් සහිත් යපෞශගලික යන්තවාසික යගාඩනැගිලි හැර අයනකුේ සියුම යගාඩනැගිලි
වල ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන්ත වන යත්ක් සෑම මාස හයකට වරක් අදාළ සුදුසුකම් ලේ ත්ැනැේයත්කු විසින්ත පරීක්ෂා කළ
යුතු යේ.
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(2) 110 (1) යරගුලාසියේ දේත් ඇි පරිදි පරීක්ෂා කිරීයමන්ත අනතුරුව, යගාඩනැගිලි වැඩ අවසන්ත වන යත්ක් යගාඩනැගිලි
වැඩ වල ප්රගිය පිලිබඳ වාර්ත්ාවක් සුදුසුකම් ලේ පුශගලයින්ත විසින්ත අදාළ අධිකාරියට ඉදිරිපේ කළ යුතුය.

111.
(1) යසේවාවන්ත අවසන්ත කරන අදාළ සුදුසුකම් ලේ ත්ැනැේත්ා එත්ැන්ත සිට දින දහහත්රක් (14) ඇතුළත් එවැනි යසේවාවන්ත අවසන්ත
කිරීම පිළිබඳව ලිඛිත්ව අදාළ අධිකාරියට දැනුම් දිය යුතුය. එම යසේවය අවසන්ත කළ දින සිට බලපැවැේයවන පරිදි,
යවනේ සුදුසුකම් ලේ ත්ැනැේත්කු සංවර්ධකරු විසින්ත පේ කර එම පේවීම ලිඛිත්ව අධිකාරියට දැනුම් දී ඇේනම් මිස
යගාඩනැගිලි වැඩ ආරම්භ කිරීම, කරයගන යාම යහෝ නැවත් ආරම්භ කිරීම සිදු යනාකල යුතුය.
(2) අදාළ සුදුසුකම් ලේ ත්ැනැේයත්කු විසින්ත සපයනු ලබන යසේවාවන්ත අවසන්ත කිරීයම් නියේදනය යගාඩනැගිලි වද පළිබද
සංක්ෂිේත් වාර්ත්ාවක් සමග ඉදිරිපේ කලයුතුය.

112.පවේනා යහෝ යයෝජිත් අධියේගී මාර්ගවල යදපස ඇි සංවර්ධනයන්ත 17 වන උපයල්ලඛනයට අනුකූල විය යුතුය.

113.යගාඩනැගිල්ලල සදහා සුර්ය බලය යයෝඋද ගන්තයන්ත නම් පැත්ලි වහල මත් සුර්ය යකෝෂ සවිකිරීයම්දී එහි උස මීටර් 1.2ක්
විය යුතුය.

114.
(1) සංවර්ධන සැලැසේම නිකුේ කළ දින සිට වසර දහයක් සඳහා වලංගු යේ. එය වරින්ත වර සංය ෝධනය කිරීම් යහෝ
යාවේකාලීන කිරීම් කල හැකිය.
(2) සැලැසේයම් වලංගු කාලය ඉකුේවීමට යපර අව ය යාවේකාලීන කිරීම් යහෝ සංය ෝධන සම්ූර්ණ කර යනාමැි
අවසේාාවකදී, අධිකාරිය විසින්ත එක් වසරක අමත්ර කාලයක් ලබා දිය හැකිය.

115.සැලැසේයම් අර්ා නිරූපණයට අදාළව සිංහල හා ඉංග්රීසි අත්ර කිසියම් යනාගැලපීමක් ඇි වුවයහාේ, සිංහල භාෂාව සලකා
බලනු ලබයි.
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IX වන වකාටස
අර්ථ නිරූපනය
යමම යරගුලාසිවල වචන සම්බන්තධයයන්ත අන්ත අර්ායක් අව ය වන්තයන්ත නම්;
“අනුමත සැලැස්ම” යන්වනන් නීියට යහෝ යරගුලාසිවලට අනුකූලව අදාළ අධිකාරිය විසින්ත අනුමත් කරන ලද
යගාඩනැගිල්ලලක යහෝ යම් යගාඩනැගිලි කාර්යයක යහෝ යම් ඉඩම් අනු යබදීමක, ඒකාබශධ කිරීමක, වටමැනුමක් යහෝ නැවත්
මැනීමකට අදාළ සැලැසේමක් අදහසේයේ.
“අධිකාරිය” යන්තයනන්ත 1 78 අංක 01 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පණත් යටයේ සංසේාාපණය කරන ලද නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය අදහසේ යේ
“අදාළ අධිකාරිය” යන්තයනන්ත අදහසේ කරන්තයන්ත 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ පනයේ 23 (5) වගන්තිය
යටයේ න.ස.අ. විසින්ත පවරා ඇි බලත්ල ක්රියාේමක කරන එවැනි පළාේ පාලන ආයත්න.
“අදාළ ආයතනය” යන්තයනන්ත අදාළ විෂය සඳහා පනත් යටයේ පිහිටුවා ඇි රජය ආයත්න, සංසේාා යහෝ වයවසේාාපිත් මණඩල
අදහසයේ.
“අනුෂාංගික පහසුකම්” යන්තයනන්ත යගාඩනැගිල්ලලක ප්රධාන භාවිත්ය පවේවායගන යාමට පහසුකම් සලසන යගාඩනැගිල්ලල
තුළම පිහිියාවූ යවනේ භාවිත්යන්ත අදහසේ යේ. . උදා වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ , පිහිණුම් ත්ටාක, විදුලි ජනක යන්තත්ර කුි,
යනාදිය.
“අඳ බිත්තිය” යන්තයනන්ත පරාවර්ත්නීය ද්රවයවලින්ත යහෝ විවරවලින්ත යත්ාරව ඉදිකරන ලද ඝන බිේියක් අදහසේයේ.
“අයිතිකරු” යන්තයනන්ත පළාේ පාලන ආයත්නයේ වරිපනම් යල්ලඛනයේ නම ලියාපදිංිවී ඇි හා අදාළ යල්ලඛන මගින්ත
යයාෝක්ත් යශපයලහි අයිිය ත්හවුරු කරන ත්ැනැේත්ා මින්ත අදහසේයේ.
“අත්තිවාරම” යන්තයනන්ත යගාඩනැගිල්ලලක බර යපායළාවට සම්යේෂණය යකයරන හා යගාඩනැගිල්ලල හා සෘජුව සේපර් වන
යගාඩනැගිලි වුහයේ පහළින්ත පිහිි ඉදිකිරීයම් යකාටසක් අදහසේයේ.
“අදාළ සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තා” යන්තයනන්ත පාර්ලියම්න්තතු පනත්ක් යටයේ සේාාපිත් කර ඇි අදාළ වෘේතීය ආයත්නය විසින්ත
වෘේියේ නියැලීමට නම් කරන ලද ඕනෑම පුශගලයයක් අදහසේයේ.
“අවසරලත් වගබිම් ප්රමාණය” යන්තයනන්ත ඉඩයම් අවසර යදනු ලබන උපරිම යගබිම් ප්රමාණය අදහසේ වන අත්ර, එය ත්නි මහල්ල
යහෝ බහු මහල්ල ව යයන්ත පැවිය හැකිය.
“ආලින්ද මග” යන්තයනන්ත වීදියක පැේයත්න්ත පිහිි ආවරණය කරන ලද පියමගක් අදහසේයේ.
“ආොධිත තැනැත්තා” යන්තයනන්ත යම් ත්ැනැේයත්කු සහජයයන්තම යනාවූවද, ත්මායේ ාරීරික යහෝ මානසික හැකියාවන්තයේ
අඩුවක් නිසා ජීවන අවසේාා මුළුමනින්තම යහෝ අර්ධ ව යයන්ත සපුරා ගැනීමට යනාහැකි ත්ැනැේයත්කු අදහසේයේ.
“ආරක්ෂක ෙැම්ම” යන්තයනන්ත බැල්ලකනියක යහෝ ආලින්තදයක මායිමක් මත් ඉදිකළ මිි බිේියක් අදහසේයේ.
“අදාළ ක්වෂ්ත්රවේ වෘතීය සුදුසුකම්ලත් ඉංජිවන්රු” යන්තයනන්ත 1 68 අංක 17 දරණ පනින්ත පිහිටුවන ලද ශ්රී ලංකා ඉංජියන්තරු
ආයත්නයේ ලියාපදිංි වූ ත්ැනැේයත්කු අදහසේ යකයර්.
“ආගමික ස්ථානය” යන්තයනන්ත පල්ලලියක්, යශව මැදුරක්, මුසේලිම් පල්ලලියක්, පන්තසලක් ව යයන්ත නි ේිත්ව දක්වා සීමා යකාට
භාවිත්යට ගනු ලබන යහෝ භාවිත්යට ගැනීම සඳහා ඉදිකරන ලද යහෝ භාවිත්යට ගැනීමට යයෝජිත් සාමානය ව යයන්ත යහෝ
ඉඳහිට වුවද මහජන වන්තදනාමාන යහෝ ආගමික උේසව පවේවනු ලබන සේාානයක් අදහසේයේ.
“උස” යන්තයනන්ත යරගුලාසියයහි දක්වා ඇි යම් සේාාන යදකක් අත්ර, නිර්බාධ සිරසේ දුර අදහසේ යේ.
“උස්තල නිවාස (Terrace)” යන්තයනන්ත ත්නි පදිංි නිවසක් ව යයන්ත සැලසුම් කරන ලද එකම හැඩයයන්ත යුතු යන්තවාසික
යගාඩනැගිලි යේලියක් අදහසේයේ.
“කාමරය” යන්තයනන්ත බිේි වලින්ත යහෝ යවන්ත කිරීම් වලින්ත වටවූ යගාඩනැගිල්ලලක යම් යකාටසක් අදහසේ යේ.
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“කර්මාන්තශාලාව” යනු කිසියම් භාණඩයක් යහෝ යසේවාවක් නිෂේපාදනය කිරීම යහෝ අළුේවැඩියා කිරීම සඳහා භාවිත්ා කරන
යගාඩනැගිල්ලලක් යහෝ යගාඩනැගිල්ලලක යකාටසකි.
“කාර්මික වගාඩනැගිේලට” කර්මාන්තත් ාලා, වැඩමුළු සහ ගබඩාවන්ත ඇතුළේ ය;
“කලාප සංගුණකය” යන්තයනන්ත සංවර්ධනය කළ හැකි ඉඩම් හා යිත්ල පහසුකම්වල උපයයෝගීත්ාව ප්ර සේත් කිරීම සඳහා
සංවර්ධනයට මග යපන්තවීමට සහ සංවර්ධන සැලැසේයම් අයේක්ෂා කරන පරිදි යභෞික පරිසරයේ සේවරූපය නියාමනය කිරීම
සහ සංවර්ධන ඝනේවය යබදා හැරීම සදහා හදුන්තවා යදන ලද යමවලමක් අදහසේයේ.
“ගෙඩා” යන්තයනන්ත විකිණීමට යපර අමුද්රවය යහෝ නිෂේපාදිත් භාණඩ ගබඩා කළ හැකි වි ාල යගාඩනැගිල්ලල අදහසේ යේ.
“වගාඩනැගිේලක්” යන්තයනන්ත සේථිර අමුද්රවය යයාදා ත්නන ලද, බිේිවලින්ත සහ වහලකින්ත සමන්තවිත් යම් ඉදිකිරීමක් අදහසේ
යේ.
“වගාඩනැගිලි සීමාව” යන්තයනන්ත යගාඩනැගිල්ලලක් ඉදිකිරීම සඳහා ප්රයේ
අදහසේයේ.

මාර්ගය යදසින්ත අවසර යදනු ලබන මායිම

“වගාඩනැගිලි ගිනි පූර්වාරක්ෂක සංග්රහය” යන්තයනන්ත අදාළ පළාේ පාලන ආයත්නය විසින්ත ක්රියාේමක කරනු ලබන ගිනි
ූර්වාරක්ෂක සංග්රහය.
“වගබිම් ආවරණය” යන්තයනන්ත යගාඩනැගිල්ලල මගින්ත අදාළ ඉඩම් කට්ියේ මුළු බිම් ප්රමාණයට සායේක්ෂව
යගාඩනැගිල්ලයලන්ත යටවන ප්රයශ යේ ප්රි ත්ය අදහසේ යේ.
“වගාඩනැගිේලක වුහය” යන්තනට යගාඩනැගිල්ලලක වහලය, කුළුණක් යහෝ ප්රධාන කණුවක්, ත්ලාඳයක්, අේිවාරම,
බිේි, බිමක් යහෝ පියගැටයපළක් එක්ව සැදුනු නමුේ එයට එහි යදාරක්, ජයන්තලයක් යහෝ අභයන්තත්රික යවන්ත කිරීමක් අදහසේ
යනායේ.
“ජල ගැලීම් මට්ටම” යන්තයනන්ත වාරිමාර්ග යදපාර්ත්යම්න්තතුව යහෝ ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීයම් සංසේාාව විසින්ත යම්
ප්රයශ යක් යවනුයවන්ත නි ේිත් ව යයන්ත නියම කරන ලද ජල ගැලීම් මට්ටම අදහසේයේ.
“තාවකාලික වගාඩනැගිේල” යන්තයනන්ත යම් නි ේිත් කාලයක් සඳහා අදාළ අධිකාරිය විසින්ත අවසර යදනු ලැබූ සහ එකී
කාලසීමාව ඉකුේ වූ පසු අනිවාර්යයයන්ත කඩා ඉවේ කරනු ලබන යගාඩනැගිල්ලලක් අදහසේයේ.
“තක්වස්රුකරු” යන්තයනන්ත 1 75 අංක 30 දරණ ශ්රී ලංකා
ත්ක්යසේරුකරුවන්තයේ ආයත්නයේ ලියාපදිංි සාමාජිකයකු

ත්ක්යසේරුකරුවන්තයේ නීිය යටයේ සංසේාාපනය කරන ලද
අදහසේයේ.

“නීතිය” යන්තයනන්ත 1 78 අංක 01 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නීිය සහ එහි සංය ෝධන අදහසේයේ.
“වන්වාසික ඒකකය” යනු ත්නි පවුලක් සඳහා භාවිත්ා කිරීමට යහෝ භාවිත්ා කිරීමට යයෝජනා කරන ලද, මුළුත්ැන්තයගයක්,
නිදන කාමරයක්, නාන කාමරයක් යහෝ වැසිකිළියකින්ත සමන්තවිත් වාසසේාානයකි
“නගර නිර්මාණ ශිේියා” යන්තයනන්ත 1 86 අංක 23 දරණ ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්ලපීන්තයේ පනත් යටයේ සංසේාාපනය
කරන ලද ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්ලපීන්තයේ ආයත්නයේ ලියාපදිංි සාමාජිකයයකු අදහසේයේ.
“ොහිර බිත්තිය” යන්තයනන්ත ත්වේ යගාඩනැගිල්ලලක බිේියකට යාව ිබිය හැකි වුවේ යවන්ත කිරීයම් බිේියක් යනාවන
යගාඩනැගිල්ලලක පිටත් බිේියක් යහෝ සිරසේ ආවෘත්යක් අදහසේ යේ.
“ෙලපත්රලාී මිනින්වදෝරුවරයා” යන්තයනන්ත 1 82 අංක 22 පනත් යටයේ සංසේාාපනය කරන ලද ශ්රී ලංකා
මිනින්තයදෝරුවරයන්තයේ ආයත්නයේ ලියාපදිංි පුශගලයකු අදහසේ යේ.
“බිම් මහල” යන්තයනන්ත ප්රයේ මාර්ගය මට්ටමට ඉත්ාම ආසන්තන උසකින්ත යුේ මහල අදහසේයේ. මාර්ග යදකක් යහෝ වැඩි
ප්රමාණයක් යාබද ව පිහිි විට යගාඩනැගිල්ලලට ප්රයේ ය ලබන ප්රධාන මාර්ගයට ආසන්තනත්ම උසකින්ත පිහිි මහල යන්තයනන්ත
අදහසේයේ.
“බිම් කට්ිය” යන්තයනන්ත මායිම් සලකුණු කිරීම මගින්ත සීමා කළ යහෝ මායිම් බිේි, ත්ාේප මගින්ත යහෝ වැටවල්ල මගින්ත වටකළ
ඉඩමක් අදහසේයේ.
“පැතලි වහල” යන්තයනන්ත බෑවුමකින්ත යත්ාරව ිරසේව ඉදිකරන ලද වහලකි.
“ියමග” යන්තයනන්ත වාහන භාවිත්යයන්ත යත්ාරව ප්රයේ කේවය සඳහා යවන්තකරන ලද ඉඩකඩක් අදහසේ යේ.
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“පළාත් පාලන ආයතනය” යන්තයනන්ත මහනගර සභා, නගර සභා හා ප්රායශශීය සභා යහෝ ආණඩුක්රම වයවසේාායේ 13 වන
වයවසේාා සංය ෝධනය යටයේ සේාාපිත් කර ඇි යවනේ වයවසේාාපිත් මණඩලයක් 1987 පළාේ සභා පනත් මගින්ත පාලනය
යේ.
“පාර්ශව බිත්තිය” යනු ඉඩම්වල යහෝ යම් යගාඩනැගිල්ලලක යකාටසක් යවන්ත කිරීම සඳහා සහ එය එකී යගාඩනැගිල්ලයල්ල
යකාටසක් වන්තනාවූද බිේියක් අදහසේයේ.
“පතුේ මහල” යන්තයනන්ත සම්ූර්ණයයන්ත යහෝ 2/3 ක ප්රමාණයක් යපායළාව මට්ටමට පහළින්ත ඉදිකරන ලද යහෝ සැලසුම්
කරන ලද මහලක් අදහසේ යේ.
“පවත්නා බිම් කට්ිය” යන්තයනන්ත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි බල ප්රයශ යක් යලස ප්රකා යට පේකරන ලද දිනයට යපර
අනුයබදුම් කරන ලද ඉඩමක යම් බිම් යකාටසක් අදහසේ යේ.”
“ප්රවේශ මාර්ගය” යන්තයනන්ත යගාඩනැගිල්ලලකට යහෝ බිම් යකාටසකට ප්රයේ වීයම් මාර්ගයක් ව යයන්ත ප්රයයෝජනයට ගනු
ලබන නීත්යානුකූල ප්රයේ යන්තන; එවැනි යගාඩනැගිල්ලලකට යහෝ බිම් කැබැල්ලලකට පරව යත්ා අයිිය.
“පරිපාලන වියදම්” යන්තයනන්ත යක්ෂේත්ර පරීක්ෂණ හා යල්ලඛණ ගාසේතු අදහසේ යකයර්.
“වපාදු වගාඩනැගිේල” යන්තයනන්ත පල්ලලියක්, යදේ මැදුරක්, මුසේලිම් පල්ලලියක්, පන්තසලක් යහෝ යවනේ යපාදු ූජනීය
සේාානයක් යහෝ ආගමික උේසව පවේවනු ලබන සේාානයක් යනාවන, පාසැල්ල, සාේපුවක්, කාර්යාලයක්, යරෝහලක් යහෝ
මහජන නියක්ත්න සේාානයක් ව යයන්ත පාවිච්ි කරනු ලබන යහෝ ඉදිකරන ලද යහෝ පාවිච්ියට ගැනීම සඳහා අනුහුරු කරන
ලද යගාඩනැගිල්ලලක් යහෝ එහි යකාටසක් අදහසේයේ.

“වපාදු ීදිය” යන්තයනන්ත මහජනයාට ඒ මගින්ත ගමන්ත කිරීම සදහා මාර්ග අයිිය ඇි හා යම් නීියක් යටයේ යහෝ යම් නීියක්
ක්රියාේමක කිරීයමන්ත අදාළ ආයත්නයට පැවරී ඇි ඕනෑම වීදියක් අදහසේ වන අත්ර, ඊට අනුබශධ කාණු සහ අයනකුේ
අව යත්ා අදහසේයේ.
“පේවදෝරු මාර්ගය” යන්තයනන්ත යම් මළ අපවහනය යහෝ අපවිත්ර ජලය බැස යාමට සකසේ කර ඇි නල මාර්ගයක් අදහසේයේ.
“මහල” යන්වනන්, ලී, ගල්ල, යකාන්තක්රීට්, වායන්ත යහෝ යම් ද්රවයයක් යයාදායගන ඉදිකරනු ලබන ිරසේ යේදිකාවක් අදහසේ යේ.
“මායිම් තාප්පය” යන්තයනන්ත ඉඩමක ඇි ඕනෑම මායිමක් මත් එකී ඉඩම අයනක් බිම් යකාටසින්ත යවන්ත කිරීම සඳහා ඉදිකරන
බිේියක් අදහසේයේ.
“මූලික සැලසුම් නිරකරණය” යන්තයනන්ත සංවර්ධන කටයුේත්ක් සම්බන්තධයයන්ත සංවර්ධකයා විසින්ත අනුගමනය කරන ලද
නිර්ණායක ඇගයීම සඳහා අධිකාරිය විසින්ත නිර්මාණය කරන ලද මාර්යගෝපයශ මාලාවකි.
“මහේ නිවාස” යන්වනන් සිරසේව සම්බන්තධ වන වාසසේාාන ඒකක එකකට වඩා යහෝ වැඩි ගණනකින්ත යුේ යගාඩනැගිල්ලලක්
අදහසේ යේ.
“යාන්ික සංවාතනය” යන්තයනන්ත කෘිම ප්රභවයකින්ත යහෝ උපක්රම මගින්ත යගාඩනැගිල්ලලට යහෝ එහි යකාටසකට වාත්ාශ්රය
සැපයීයම් හා ඉවේ කිරීයම් ක්රියා වලිය අදහසේ යේ.
“යාන්ික ආවලෝකකරණය” යන්තයනන්ත කෘත්රිම ප්රභවයකින්ත යහෝ උපක්රම මගින්ත යගාඩනැගිල්ලලකට යහෝ එහි යකාටසකට
ආයලෝකය සැපයීයම් ක්රියාවලිය අදහසේයේ.
“වයෝජිත මාර්ග පළල” යන්තයනන්ත සංවර්ධන සැලැසේම මගින්ත හදුනායගන ඇි මාර්ගයන්තහි යයෝජිත් පළලයේ.
“රැඳවුම් ෙැම්ම” යන්තයනන්ත ප්රපාත්ාකාර බෑවුම් සහිත් සේාානයක එකී බෑවුම් සේාාවර කිරීම සඳහා යහෝ පසේ ත්ට්ටුව විසේාාපනය
වීම වැලැක්වීම සඳහා ඉදිකරනු ලබන අරක්ෂක බැම්ම අදහසේ යේ.
වරලත් වාස්තු විදයාඥ හ හා වාස්තු විදයා ෙලපත්රලාී ” යන්තයනන්ත 1 76 අංක 1 දරණ ශ්රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපී ආයත්න
පනත් යටයේ සේාාපිත් ශ්රී ලංකා වාසේතු විදයා මණඩලයේ ලියාපදිංි වූ ත්ැනැේයත්කු අදහසේ යේ.
“වා ළිඳ” යන්තයනන්ත සේවභාවික ආයලෝකය හා සංවාත්නය ලබාගැනීම සඳහා යගාඩනැගිල්ලල තුළ සිට ඉන්ත පිටත් ඇි අහසට
නිරාවරණය වූ යම් ඉඩකඩක් අදහසේයේ.
“වායුසමීකරණය” යන්තයනන්ත යගාඩනැගිල්ලලක යහෝ එහි යකාටසක උෂේණේවය, ආර්ද්රත්ාවය, පිරිසිදු බව හා වාත්යේ වයාේිය
පාලනය කරමින්ත වාත්ය පිරිසිදු කිරීයම් ක්රියාවලිය අදහසේයේ.
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“ීථි වර්ඛාව හා වර්ඛා” වීදි යර්ඛාව යන්තයනන්ත පවේනා මාර්ගයේ එක් පසක යහෝ යදපසම, අදාළ අධිකාරිය යහෝ අදාළ
ආයත්නය මගින්ත පවේනා මාර්ගයේ අනාගත්යේ පුළුල්ල කිරීමට යයෝජිත් පළල නිරුපණය කරනු ලබන යර්ඛාව.
“සංවර්ධනකරු” යන්තයනන්ත අදහසේ කරන්තයන්ත ඉඩම් හිමිකරු යහෝ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමට බලය ලබා දී ඇි පුශගලයා.
“සංවර්ධන කටයුත්ත” යන්තනට නීියයහි සපයා ඇි අර්ායම ඇේයේය.
“සඳළුතල” යන්තයනන්ත යගාඩනැගිල්ලලක බාහිර බිේියයන්ත ඔේබට යන යලස යගාඩනැගිල්ලයල්ල පිටත්ට පිහිි කුළුණ යහෝ
කැන්ති ලිවර් මගින්ත දරා සිින යම් යේදිකාවක් යහෝ යවනේ සමාන ඉදිකිරීමක් අදහසේයේ.
“සැලසුම් කමිටුව” යන්තයනන්ත 1982 අංක 0 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනයේ 8 (ආ) වගන්තිය ප්රකාරව පේ කරන
ලද කමිටුව.
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1 වන උපවේඛනය
“අ” ආකෘති පත්රය

මුලික සැලසුම් නිරාකරණය [යයාමු අංක:

අයදුම්කරුවේ විස්තරය
නම:
ජා.හැ./ගමන්ත බලපත්ර අංකය:
දුරකාන අංකය:
ජංගම දුරකාන අංකය:
ලිපිනය:

]

අයදුම්පත් විස්තරය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය
පළාේ පාලන ආයත්නය:
අදාල යපාකුර:
භාර යදන ලද දිනය:

මුලික සැලසුම් නිරාකරණයක් ලො ගැනීවම් අයදුම්පත
1.0 අයදුම්කරු/කරුවන් ිළිෙඳ වතාරතුරු
1.1අයදුම්කරුයේ සම්පුර්ණ නම
1.2 ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
1.3සේකෑන්ත කරන ලද ජාික හැඳුනුම්පේ පිටපත් ඇතුලේ කරන්තන
1.4 දුරකාන අංකය
1.5 ජංගම දුරකාන අංකය
1.6 ෆැක්සේ අංකය (ියේ නම්)
1.7විශයුේ ලිපිනය
1.8 ලිපිනය (ලිපි හුවමාරු කිරීම සඳහා)
1.9 අයදුම්කරු වයාපාර ආයත්නයක් යහෝ සමාගමක් නම් එහි වැට් (VAT)ලියාපදිංි අංකය
අයදුම්කරුයේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
1.10 අයදුම්කරු ඉඩයම් හිමිකරුයේ යනායේනම් ඉඩම් හිමිකරුයේ විසේත්රය
1.11 ඉඩම් හිමිකරුයේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
2.0 වයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්ත ිළිෙඳ සංක්ශිප්ත විස්තරය
2.1 යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවභාවය සඳහන්ත කරන්තන
2.2 සංවර්ධනය කරන සේාානයේ ලිපිනය

2.3 වරිපනම් අංකය
2.4 පායර් නම
2.5 ග්රාම නිලධාරී වසයම් නම සහ අංකය
2.6 පළාේ පාලන ආයත්නයේ නම
2.7 ඉඩයම් අයිිය (නිරයේක්ෂ හිමිකරු ද යන්තන)
2.8 ඉඩයම් ඔේපුව යහෝ හිමිකම් සහිකය ඇතුලේ කරන්තන
2.9ඉඩයම් වර්ත්මාන භාවිත්ය
3.0 වයෝජිත ඉඩම සඳහා වන ප්රවේශකත්වය
3.1 ඉඩම පිහිි සේාානයේ සැලසුම (ප්රධාන නගරය,මංසන්තධිය, ප්රධාන මාර්ගයේ සිට ඉඩමට පැමියණන මාර්ගය,විය ේෂ
මංසලකුණු, යාබද ඉඩම් විසේත්ර ඇතුලේ දල සටහනක් යහෝ සිියමක් ඇතුලේ කරන්තන)
3.2 ප්රයේ මාර්ගයේ/ ප්රධාන මාර්ගයේ ප්රයේ අයිිය
3.3 පායර් යභෞික පළල (මීටර)
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4.0 සංවර්ධන කිරීමට වයෝජිත ඉඩවම් විස්තරය
4.1 ඉඩයම් ප්රමාණය(පර්චසේ)
4.2 මිනුම්යදෝරු සැලැසේයම් අංකය
අදාල මිනුම්යදෝරු සැලැසේම ඇතුලේ කරන්තන
4.3 මිනුම්යදෝරු ත්ැනයේ නම
4.4 මිනුම්යදෝරු සැලැසේයම් දිනය
4.5 සංවර්ධනය කිරීමට යයෝජිත් ඉඩම් කැබලි අංකය
4.6 පාරට මුහුණලා ඇි ඉඩයම් පළල (මීටර)
4.7 යයෝජිත් ඉඩයමහි යගාඩනැගිලි පිහිටා ියේද?
දැනට පවින යගාඩනැගිලිවල විසේත්රය
4.8 දැනට පවින යගාඩනැගිලිවල අනුමත් යගාඩනැගිලි සැලසුම් සහ අනුකුලත්ා සහිකය ඇතුලේ කරන්තන
5.0 වයෝජිත සංවර්ධනය ිළිෙඳ විස්තරය (අදාල සංවර්ධනය වගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම සඳහා නම් කරුණාකර වමම
වකාටස සම්ුර්ණ කරන්න)
5.1 යයෝජිත් ඉඩම යගාඩකර එසවීමට අදහසේ කරන්තයන්තද?
5.2 ඉහත් පිළිතුර ඔේ නම්,ප්රධාන පිවිසුම් මාර්ගයේ පිහිි මට්ටමට සායේක්ෂව යගාඩකිරීමට අයේක්ිත් උස,ජලය බැස
යාමට යයාදා ඇි වැඩපිළියවල විසේත්ර කරන්තන.
5.3 යයෝජිත් භුමියේ සංවර්ධනයට අදාළ සැලසුම් සහ යයෝජනා ඇතුලේ කරන්තන (අදාල යේ නම් පමණි)
5.4 යයෝජිත් සංවර්ධන කටයුේත් පිළිබඳ විසේත්ර කරන්තන(දළ සැලසුම් සහ අයේක්ිත් උස පිළිබඳ විසේත්ර ඇතුලේ
කරන්තන)
5.5 යයෝජිත් සංවර්ධන කටයුේත් පිළිබඳ සැලසුම්/වයාපෘි යයෝජනා ියේනම් ඇතුලේ කරන්තන (අදාල යේ නම් පමණි)
5.6 යයෝජිත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල මුළු වර්ග ප්රමාණය(වර්ග මීටර)
5.7 යයෝජිත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල මහල්ල ගණන
5.8 එක් එක් මහල්ලවල අදාළ වර්ග ප්රමාණයන්ත දැක්යවන උපයල්ලඛනය ඇතුලේ කරන්තන
5.9 යයෝජිත් යගබිම් අනුපාත්ය (සියු ම යගාඩනැගිලිවල බිම් ප්රමාණය/ඉඩයම් වර්ග ප්රමාණය)
5.10 යයෝජිත් බිම් ආවරණ ේරි ත්ය((යගාඩනැගිල්ලයලන්ත ආවරණය වන බිම් ප්රමාණය/ඉඩයම් වර්ග ප්රමාණය))*100
5.11 සුදුසුකම් ලේ ත්ැනැේයත්කු විසින්ත පිළියයළ කරන ලද ඇසේත්යම්න්තතුවක් ඇතුලේ කරන්තන (අදාලයේ නම් පමණි)
6.0 අපරවුහ පහසුකම්
6.1 පානීය ජලය ලබාගැනීමට ඇි වැඩපිළියවල විසේත්ර කරන්තන
6.2 ඝන අපද්රවය බැහැර කිරීමට ඇි වැඩපිළියවල විසේත්ර කරන්තන
6.3 මල/අපවිත්ර ජලය බැහැර කිරීමට ඇි වැඩපිළියවල විසේත්ර කරන්තන
6.4 යයෝජිත් ඉඩම සඳහා ජාික විදුලිබල පශධියයන්ත විදුලිය ලබාගත් හැකිද?
6.5 යමෝටර් රා නැවතීම සඳහා යයෝජිත් අංගන ගණන
6.6 යවනේ වාහන නැවේවීමට ඇි වැඩපිළියවල විසේත්ර කරන්තන
7.0 ඉඩම් අනුවෙදුම්/ඒකාෙද්ද කිරීම්/නැවත මිණුම්කිරීම් සඳහා වන විස්තරය.
7.1 ඉඩයම් මුළු ප්රමාණය(පර්චසේ)
7.2. මිණුම්යදෝරු සැලැසේම ඇතුලේ කරන්තන
7.3 එක් එක් ඉඩම් කැබලිවල යයෝජිත් භාවිත්යන්ත දැක්යවන උපයල්ලඛනය ඇතුලේ කරන්තන
7.4 අනුයබදුමට යයෝජිත් මුළු ඉඩම් කැබලි ගණන
7.5 යයෝජිත් භාවිත්යන්ත
8.0 අමතර වතාරතුරු
උඩුගත් කිරීම 01
උඩුගත් කිරීම 02
9.0 මුදේ වගීවම් ක්රමවේදය
9.1 යගවන ලද මුදල
9.2 මුදල්ල යගවන ලද ආකාරය
9.3 මුදල්ලයගවුම්පත් ඇතුලේ කරන්තන
කරුණාකර ඉහත් සඳහන්ත සියු ම යත්ාරතුරු භාරදීමට ප්රාම නිවැරදි කරන්තන.
9.4 භාරයදන්තන
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ඇමුණුම 1

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
මූලික සැලසුම් නිරාකරණය

වයාමු අංකය :

මු.සැ.නි./......./......../......../........../........./.......
.

අයදුම්කරුවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය
වයෝජිත සංවර්ධනවේ විස්තර
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වර්ගය
යයෝජිත් ඉඩයම් ලිපිනය
වරිපනම් අංකය

(අයදුම්කරු සමාගමක් යහෝ සංගමයක් නම් ආකෘි පත්රය එහි අධයක්ෂ යහෝ බලය පවරනු ලැබූ පුශගලයා විසින්ත නිල මුද්රාව
ත්බා අේසන්ත කර ිබිය යුතුය.)
මම/අපි ප්රකා කර සිිනවා,
මම/අපි විසින්ත සඳහන්ත කරන යත්ාරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බවට
අයදුම්පත්රයේ සඳහන්ත කර ඇි සියළුම සැලසුම් හා යල්ලඛන භාරදී ඇේනම් පමණක් එම දිනයේ සිට අයදුම්පත්රය
වලංගු වන දිනය බවට මම/අපි අවයබෝධ කරයගන සිින බව
අසම්ූර්ණ අයදුම්පේ පිළි යනාගන්තනා බවටේ, ලියාපදිංි යනාකරන බවටේ මම/ අපි අවයබෝධ කරයගන සිින
බව.
අයදුම්පත්රය අයහෝසිවීම වැලැක්වීම සඳහා මම/අපි දින 8 ක් තුළ යම් අඩුුහුඩුකම් පවතී නම් දැනුම් යදන බවට
මම/අපි දැනුවේ බව
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරිපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරුතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරිම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අපි සතු බව
මම/අපි විසින්ත පහත් නියයෝජිත්යා/සමාගම් විසින්ත සකසේ කරන ලද සැලසුම්ද ඉදිරිපේ කළ බවටේ මම/අපි විසින්ත යමහිදී
ප්රකා කරමි/සිිමු.
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපියායේ නම
මිනින්තයදෝරු ත්ැනයේ නම
අයදුම්කරුයේ නම

1.

2.

ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය

1.

2.

අයදුම්කරුයේ අේසන

1.

2.

දිනය

1.

2.

අයදුම්කරු සංවර්ධනය සඳහා යයෝජිත් ඉඩයම් හිමිකරුද?

ඔේ
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ඇමුණුම II
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
මූලික සැලසුම් නිරාකරණය

වයාමු අංකය :

ඉඩවම් අයිතිකරුවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය

මූ.සැ.නි /......../......../........../........./........

අයදුම්කරුවේ හා වයෝජිත සංවර්ධනවේ විස්තර
අයදුම්කරුයේ නම
ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය

දුරකාන අංකය

යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වර්ගය
යයෝජිත් ඉඩයම් ලිපිනය
වරිපනම් අංකය
(අයදුම්කරු ඉඩයම් හිමිකරු යනායේ නම් යමම ප්රකා ය ඉඩයම් හිමිකරු විසින්ත අේසන්ත කර ලබාදිය යුතුය.)
මම /අපි ප්රකා කර සිිනවා
සංවර්ධනකරු විසින්ත ඉදිකිරීමට අදහසේ කරන යගාඩනැගිල්ලයල්ල, ඉඩයම් මම/අපි පරම අයිිකරු/බදුකරු බවටේ
හිමිකම්/බදුදීමට අදාළව මයහේසේත්රාේ, දිසේත්රික් උසාවි නඩුකාරතුමා/ප්රසිශධ යනාත්ාරිසේ යහෝ යකාමිසම යවනුයවන්ත
බලය පවරන ලද ගැසට් නිලධාරියා විසින්ත සහික කරන ලද අදාළ ලියකියවිලිවල පිටපේ මම/අපි විසින්ත අමුණා
ඇි බවට
මයේ/අයේ ඉඩම තුළ ඉහත් සංවර්ධනය සිදුකිරිමට මම/අපි විසින්ත නීත්යානුකූල බලය පවරනු ලැයේ.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරීම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අප සතු බව.
මම/අපි විසින්ත පහත් නියයෝජිත්යා/සමාගම් විසින්ත සකසේ කරන ලද සැලසුම්ද ඉදිරිපේ කළ බවටේ මම/අපි විසින්ත යමහිදී
ප්රකා කරමි/සිිමු.
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපියායේ නම
මිනින්තයදෝරු ත්ැනයේ නම
අයිිකරුයේ/කරුවන්තයේ නම

1.

2.

ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය

1.

2.

අයිිකරුයේ/කරුවන්තයේ අේසන

1.

2.

දිනය

1.

2.
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පත්රය

ඉඩම් අනුවෙදුමක් සඳහා වන අයදුම්පත්රය [යයාමු අංක:

අයදුම්කරුවේ විස්තරය
නම:
ජා.හැ./ගමන්ත බලපේර අංකය
දුරකාන අංකය:
ජංගම දුරකාන අංකය:
ලිපිනය:

]

අයදුම්පත් විස්තරය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය
පළාේ පාලන ආයත්නය:
අදාල යපාකුර:
භාර යදන ලද දිනය:

ඉඩම් අනුවෙදුමක් සඳහා වන අයදුම්පත්රය
1.0 අයදුම්කරු/කරුවන් ිළිෙඳ වතාරතුරු
1.1අයදුම්කරුයේ සම්පුර්ණ නම
1.2 ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
සේකෑන්ත කරන ලද ජාික හැඳුනුම්පේ පිටපත් ඇතුලේ කරන්තන
1.3 දුරකාන අංකය
ජංගම දුරකාන අංකය
1.4 ෆැක්සේ අංකය (ියේ නම්)
1.5 විශයුේ ලිපිනය
1.6 ලිපිනය (ලිපි හුවමාරු කිරීම සඳහා)

1.7 අයදුම්කරු වයාපාර ආයත්නයක් යහෝ සමාගමක් නම් එහි වැට් (VAT)ලියාපදිංි අංකය
1.8 අයදුම්කරුයේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
2.0 වයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්ත ිළිෙඳ සංක්ශිප්ත විස්තරය
2.1 යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවභාවය සඳහන්ත කරන්තන
 වටමැනුම් සැලැසේම
 උශධෘත්ය
 අනුයකාටසේවලට යබදීම
 ඒකාබශධ කිරීම
2.2 සංවර්ධනය කිරීමට යයෝජිත් සේාානයේ යපර අනුමත් සැලසුම් අංකය
2.3 සංවර්ධනය කරන සේාානයේ ලිපිනය
2.4 වරිපනම් අංකය
2.5 පායර් නම
2.6 ග්රාම නිලධාරී වසයම් නම සහ අංකය
2.7 පළාේ පාලන ආයත්නයේ නම
2.8 සංවර්ධනය කිරීමට යයෝජිත් සේාානයට අදාළ වරිපනම් බදු යගවූ සහිකයක් ියේද?
2.9 එයසේ ියේ නම්,වරිපනම් බදු යගවූ ලදුපේ අංකය සහ යගවූ දිනය ඇතුලේ කරන්තන
වරිපනම් බදු යගවා ඇි සහිකය ඇතුලේ කරන්තන.
2.10 ඉඩයම් යයෝජිත් භාවිත්ය
2.11 අයදුම්කරු සංවර්ධනය කිරීමට යයෝජිත් ඉඩයම් හිමිකරුද?
අයදුම්කරුයේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන.
2.12 අයදුම්කරු ඉඩයම් හිමිකරු යනායේ නම් ඉඩම් හිමිකරුයේ විසේත්රය
ඉඩම් හිමිකරුයේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන.
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3.0 වයෝජිත මිනුම්වදෝරු සැලැස්වම් විස්තර
3.1 මිනුම්යදෝරු සැලැසේයම් අංකය
මිනුම්යදෝරු සැලැසේම ඇතුලේ කරන්තන
3.2 මිනුම්යදෝරු කටයුතු කල දිනය
3.3 මිනුම්යදෝරුත්ැනයේ නම
3.4 මිනුම්යදෝරුත්ැනයේ ලියාපදිංි අංකය
3.5 ඉඩයම් වර්ග ප්රමාණය අක්කර, රූේ සහ පර්චසේ (උදා- අක් 02 රූේ 05 පර්.03)
3.6 මුළු කැබලි ගණන
3.7 කැබලි පිලිබඳ විසේත්ර සඳහන්ත උපයල්ලඛනය ඉදිරිපේ කර ියේද? (ඔේ/නැත්)
3.8 ඉඩයම් වර්ත්මාන භාවිත්ය
3.9 දැනට ඇි සියු යගාඩනැගිලි, කඩා දැමීමට නියමිත් යගාඩනැගිලි, මායිම් ත්ාේප,වැටවල්ල සහ යවනේ අදාළ විසේත්ර
සැලැසේයම් දක්වා ියේද?
3.10 දක්වා ඇි යභෞික මායිම් යපර සැලසුම හා සමාන යේද? (ඔේ/නැත්)
3.11 එයසේ යනාමැිනම් ඒ සඳහා යහේතු ඉදිරිපේ කරන්තන.
4.0 වයෝජිත අනුවෙදීම් මගින් පවත්නා වගාඩනැගිලි වකවරහි ඇතිවන ෙලපෑම්- වයෝජිත අනුවෙදීම්/ ඒකාෙද්ධ කිරීම
මඟින් පහත සඳහන් සාධක අඩු කරයි ද?
4.1 විවෘත් අවකා ය
4.2 පසුපස අවකා ය
4.3 පැි අවකා ය
4.4 ඉදිරිපස අවකා ය
4.5 ආයලෝකය සහ වාත්ා ේරය
4.6 රාවහන නැවැේවීයම් ඉඩකඩ
4.7 සනීපාරක්ෂක පහසුකම්
4.8 යවනේ (සඳහන්ත කරන්තන)
5.0 ප්රවේශකත්වය ිලිෙඳ වතාරතුරු
5.1 යාබද ප්රයේ මාර්ගයේ/ මාර්ගයන්තහි අයිිය
 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
 පළාේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
 පළාේ පාලන ආයත්නය
 පුශගලික
5.2 පිවිසුම් මාර්ගයේ නම
5.3 පායර් යභෞික පළල (මීටර/ අඩි)
5.4 වීදි / යගාඩනැගිලි යර්ඛාව ියේද? (ඔේ/නෑ)
5.5 වීදි / යගාඩනැගිලි යර්ඛාව ියේ නම්, එහි සේවභාවය
 ත්ාවකාලික
 අනුමත්
 යයෝජිත්
5.6 වීදි / යගාඩනැගිලි යර්ඛායේ පළල (මීටර / අඩි)
5.7 වීදි / යගාඩනැගිලි යර්ඛායේ භූමි ප්රමාණය යවනම කැබැල්ලලක් යලස සලකුණු කර ියේද? (ඔේ/නෑ)
5.8 පුශගලික ප්රයේ යක් නම්,එහි සේවභාවය
 දැනටමේ අනුමත් කර ඇි
 සංය ෝධන මත් අනුමත් කර ඇි යපෞශගලික වීදිය
 යයෝජිත් යපෞශගලික වීදිය
5.9 වීදියේ නම
5.10 එයට කිසියම් වීදි යර්ඛාවක් බලපා ියේද? (ඔේ/නැත්)
5.11 වීදියේ පළල (මීටර/ අඩි)
5.12 වීදියේ දිග (මීටර/ අඩි)
5.13 යරගුලාසිවලට අනුව හැරවුම් වෘේත්ය ලබා දී ියේද? (ඔේ/නැත්)
5.14 දැනටමේ පුශගලික වීදිය මගින්ත ප්රයේ ය ලබා ගන්තනා කැබලි ගණන
5.15 පුශගලික වීථියයන්ත ප්රයේ ය ලබා ගැනීමට යයෝජනා කර ඇි කැබලි ගණන
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5.16 පුශගලික වීදියයන්ත ප්රයේ ය ලබා ගැනීමට යයෝජනා කර ඇි මුළු කැබලි ගණන
5.17 පිහිි සේාානයේ සැලැසේම ( ප්රධාන නගරය, මංසන්තධිය, ප්රධාන මාර්ගයේ සිට ඉඩමට පිවියසන මාර්ගය, යාබද ඉඩම්
සහ විය ේෂ මංසලකුණු සඳහන්ත සේාානය පිළිබඳ දල සටහනක් / සිියමක් ඉදිරිපේ කරන්තන)
6.0 වැසි ජලාපවහන ිළිෙඳ විස්තරය
6.1 සංවර්ධනය කිරීමට යයෝජිත් ඉඩම තුල යහෝ මායිමක පාලන ආයත්නයට අයේ යහෝ යපෞශගලික කාණුවක්
ියේද? (ඔේ/නැත්)
6.2 ඔේ නම් එය මිනුම් සැලැසේයම් දක්වා ියේද? (ඔේ/නැත්)
6.3 වැසි ජලය බැස යාම සඳහා අව ේය පහසුකම් සපයා ියේද? (ඔේ/නැත්)
6.4 එයසේ යනාමැිනම් යහේතු සඳහන්ත කරන්තන.
7.0 අවනකුත් රක්ිත ිලිෙඳ විස්තර
7.1 සැලැසේයම් කාණු / ඇළ / ගංගා / වැේ යහෝ යවනේ රක්ිත් සඳහන්ත කර ියේද?
7.2 පහත් සඳහන්ත රක්ිත් ියේද?
 මාර්ග රක්ිත් (ඔේ/නැත්)
 දුම්රිය මාර්ග රක්ිත් (ඔේ/නැත්)
 යවරළ රක්ිත් (ඔේ/නැත්)
 ගිනි පරත්රය (ඔේ/නැත්)
 ආරුක්කු යර්ඛාව (ඔේ/නැත්)
 අධිබලැි විදුලි රැහැන්ත රක්ිත් (ඔේ/නැත්)
 අයනකුේ (විසේත්ර කරන්තන)
8.0 වස්වා මාර්ගය ිලිෙඳ විස්තරය (යම්කිසි වස්වා මාර්ගයක් ඉඩම හරහා ගමන්කරන්වන්ද යන්න)
8.1 ජල මාර්ගය (ඔේ/නැත්)
8.2 මලාපවහන මාර්ගය (ඔේ/නැත්)
8.3 වැසි ජල මාර්ගය
8.4 විදුලි රැහැන්ත
8.5 දුරකාන මාර්ගය
8.6 අයනකුේ (විසේත්ර කරන්තන)
9.0 සුදුසුකම්ලත් මිනුම්වදෝරුතැනවේ ප්රකාශය
9.1 මිනුම්යදෝරුත්ැනයේ නම
9.2 විශයුේ ලිපිනය
9.3 දුරකාන අංකය
9.4 ලිපිනය
9.5 අදාල වෘේතීය ආයත්නයේ ලියාපදිංි අංකය
9.6 සුදුසුකම්ලේ මිනුම්යදෝරුත්ැනයේ ේරකා ය
10.0 නගර නිර්මාණ ශිේීතැනවේ ප්රකාශය
10.1 නගර නිර්මාණ ශිල්ලපීත්ැනයේ නම
10.2 විශයුේ ලිපිනය
10.3 ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
10.4 වාර්ත්ාව ඇතුලේ කරන්තන
11.0 අමතර වතාරතුරු
උඩුගත් කිරීම 01
උඩුගත් කිරීම 02
අයනකුේ යත්ාරතුරු
12.0 මුදේ වගීවම් ක්රමවේදය
12.1 යගවන ලද මුදල
12.2 මුදල්ල යගවන ලද ආකාරය
12.3 මුදල්ලයගවුම්පත් ඇතුලේ කරන්තන
කරුණාකර ඉහත් සඳහන්ත සියු ම යත්ාරතුරු භාරදීමට ප්රාම සත්යාපනය කරන්තන.
12.4 යමම අයදුම්පයේ මා විසින්ත සපයා ඇි සියුම යත්ාරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බව මයේ දැනුමට අනුව සහික කරමි
12.5 භාරයදන්තන
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ඇමුණුම III
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
ඉඩම් අනුවෙදුම් අයදුම්පත්රය
වයාමු අංකය :

...... /......../......../........../........./........
අයදුම්කරුවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය
වයෝජිත සංවර්ධනවේ විස්තර
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය (වටමැනුම් සැලැසේම, උශධෘත්ය,
අනුයකාටසේවලට යබදීම, ඒකාබශධ කිරිම)
යයෝජිත් ඉඩයම් ලිපිනය
වරිපනම් අංකය
(අයදුම්කරු සමාගමක් යහෝ සංගමයක් නම් ආකෘි පත්රය එහි අධයක්ෂ යහෝ බලය පවරනු ලැබූ පුශගලයා විසින්ත නිලමුද්රාව
ත්බා අේසන්ත කර ිබිය යුතුය.)
මම /අපි ප්රකා කර සිිනවා,
මම/අපි විසින්ත යමහි සඳහන්ත කරන යත්ාරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බවට
අයදුම්පත්රයේ සඳහන්ත කර ඇි සියළුම සැලසුම් හා යල්ලඛන භාරදී ඇේනම් පමණක් එම දිනයේ සිට අයදුම්පත්රය
වලංගු වන දිනය බවට මම/අපි අවයබෝධ කරයගන සිින බව
අසම්ූර්ණ අයදුම්පත්ර පිළි යනාගන්තනා බවටේ, ලියාපදිංි යනාකරන බවටේ, මම/අපි අවයබෝධ කරයගන සිින බව
අයදුම්පත්රය අයහෝසිවීම වැලැක්වීම සඳහා මම/අපි දින 8 ක් තුළ යම් වි ාල අඩුුහුඩුකම් පවතී නම් දැනුම් යදන බවට
මම/අපි දැනුවේ බව.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරිපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරුතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරිම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අපි සතු බව.
පහත් දැක්යවන නිලධාරි/ආයත්න විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරිපේ කරන සැලසුම් සකසේ කළ බවට මම/අපි ප්රකා කර සිිමි/මු.
මිනින්තයදෝරු ත්ැනයේ නම

අයදුම්කරුයේ/කරුවන්තයේ නම

1.

2.

ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය

1.

2.

අයදුම්කරුයේ/කරුවන්තයේ අේසන

1.

2.

දිනය

1.

2.

අයදුම්කරු සංවර්ධනය සඳහා යයෝජිත්
ඉඩයම් හිමිකරුද?

ඔේ

නැත්
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ඇමුණුම IV
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
ඉඩම් අනුවෙදුම් අයදුම්පත

වයාමු අංකය :

BOP..... /......../......../........../........./........

ඉඩම් හිමිකරුවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය

(අයදුම්කරු ඉඩයම් හිමිකරු යනායේ නම් යමම ප්රකා ය ඉඩයම් හිමිකරු විසින්ත අේසන්ත කර ලබාදිය යුතුය.)
අයදුම්කරුවේ හා වයෝජිත සංවර්ධනවේ විස්තර
අයදුම්කරුයේ නම
ජාික හැඳුනුම්පේ
අංකය

දුරකාන අංකය

යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය (වටමැනුම් සැලැසේම, උශධෘත්ය,
අනුයකාටසේවලට යබදීම, ඒකාබශධ කිරිම)
යයෝජිත් ඉඩයම් ලිපිනය
වරිපනම් අංකය
මම /අපි ප්රකා කර සිින්තයන්ත
සංවර්ධනකරු ඉදිකිරීමට අදහසේ කරන යගාඩනැගිල්ලයල්ල මම/අපි පරම අයිිකරු/බදුකරු බවටේ
හිමිකම්/බදුදීමට අදාළව මයහේසේත්රාේ, දිසේත්රික් උසාවි නඩුකාරතුමා/ප්රසිශධ යනාත්ාරිසේ යහෝ යකාමිසම යවනුයවන්ත
බලය පවරන ලද ගැසට් නිලධාරියා විසින්ත සහික කරන ලද අදාළ ලියකියවිලිවල පිටපේ මම/අපි විසින්ත අමුණා
ඇි බවට
මයේ/අයේ ඉඩම තුළ ඉහත් සංවර්ධනය සිදුකිරිමට මම/අපි විසින්ත නීත්යානුකූල බලය පවරනු ලබන බවට
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරිපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරීම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අප සතු බව
පහත් විසේත්ර දැක්යවන සුදුසුකම්ලේ පුශගලයා විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරිපේ කරන සැලසුම් සකසේ කළ බවට මම/අපි ප්රකා
කර සිිමි/මු.
මිනින්තයදෝරු ත්ැනයේ නම
අයිිකරුයේ/කරුවන්තයේ නම

1.

2.

ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය

1.

2.

අයිිකරුයේ/කරුවන්තයේ අේසන

1.

2.

දිනය

1.

2.
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ඇමුණුම V
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය.
ඉඩම් අනුවෙදුම් අයදුම්පත
මිනින්වදෝරු තැනවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය

වයාමු අංකය :

අයදුම්කරුවේ හා වයෝජිත සංවර්ධනවේ විස්තර

BOP....../......../......../........../........./........

අයදුම්කරුයේ නම
ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය

දුරකාන අංකය

යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය (වටමැනුම් සැලැසේම, උශධෘත්ය,
අනුයකාටසේවලට යබදීම, ඒකාබශධ කිරිම)
යයෝජිත් ඉඩයම් ලිපිනය
වරිපනම් අංකය

මම/අපි ප්රකා කර සිින්තයන්ත,
....................................... දින .............................. අංක දරණ මිනින්තයදෝරු සැලැසේම මා විසින්ත පිළියයල කරන ලද
බවේ, එම සැලැසේම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුයබදුම් යරගුලාසි සහ අදාළ යවනේ නීි හා පනේවලට
අනුකූල බව සහික කරමි.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරීම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අප සතු බව
බලයලේ මිනින්තයදෝරු
ත්ැනයේ අේසන

දිනය

නම
විදුේ ලිපිනය

දුරකාන අංකය

වෘේතීය ආයත්නයේ ලියාපදිංි අංකය
(අදාල යේ නම් පමණි)
ත්ැපැල්ල ලිපිනය

ජා.හැ.අංකය

නිල මුද්රාව
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ඇමුණුම VI
“ඇ” ආකෘති පත්රය
{නියාමනය 4}
ඉඩම් අනු වෙදුම් හා ඒකාෙද්ධ කිරීම සඳහා වූ වන්දි වගීවම් ලිිය
……………….…………
……………….…………
……………….…………
……………….…………
මම/අපි ……………………………………..……………………………………………………… (යදකම)
………………..………….
……………………………………………. වන ( හිමිකරු / කළමනාකාර අධයක්ෂ /
ප්රධාන විධායක නිලධාරී (CEO) / අධයක්ෂකයේ නම සහ සමාගයම් නම )
............................................................................................................................................... යන ලිපිනය දරන
සමාගමට අයේ අංක.......................................... .......................................( සංවර්ධනය පිහිි ඉඩයම් ලිපිනය) දරණ ඉඩම්
අනුයබදුම්/ඒකාබශධ කිරීයම් අයදුම්පයත්හි දැක්යවන.........................................................................................යන
බලයලේ මිනින්තයදෝරු මහත්ා/මහේමිය විසින්ත ..............................................
යන දිනයයහි අඳින ලද අංක
................................ දරණ සැලැසේයමහි දක්වා ඇි අනු යබදුම් අයදුම්පේ අංක..................................................
දරණ යශපල සම්බන්තධයයන්ත තුන්තවන පාර් වයකට සිදුවිය හැකි හානියක් යහෝ පීඩාවක් සඳහා යමන්තම යශපල සම්බන්තධයයන්ත
පැන නැගිය හැකි ඕනෑම මායිම් ආරවුල්ල සහ/යහෝ අයිිය පිළිබඳ ආරවුල්ල යහේතුයවන්ත කිසියම් තුන්තවන පාර් වයකට සිදුවිය
හැකි හානි යවනුයවන්ත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත ඉදිරිපේ කරනු ලබන ඕනෑම හානිපුර්ණයක්, හිමිකමක් යහෝ
ඉල්ලලීමක් යවනුයවන්ත වන්තදි යගවීමට බැඳී සිින බවයි.

හිමිකරු යේ / කළමනාකාර අධයක්ෂකයේ / ප්රධාන විධායක නිලධාරී / අධයක්ෂකයේ අේසන

නම: …………………………………….

ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය ……………………………………

සාක්ිකරුවන්:
1. නම: ……………………………. ……
ලිපිනය: …………………………………
අේසන: …………………………………
ජා.හැ.අංකය: .. ………………………….
දුරකාන අංකය: …………………………

2. නම: …………………………………
ලිපිනය: …………………………..…
අේසන: ……………………………..
ජා.හැ.අංකය: ………………………..
දුරකානඅංකය:……………………….

සටහන: සමාගම් මණඩල යයෝජනාව ඇත්ැම් අවසේාාවලදී ඉදිරිපේ කල යුතුය.
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"ඈ" ආකෘි පත්රය
{යරගුලාසි 19}
..................................................................................
නීතීඥ සහ ප්රසිශධ යනාත්ාරිසේ
...................................................................................
...................................................................................
යපර ලියාපදිංිය:
විකුණුම්කරය
අංක.
ශ්රී ලංකා ප්රජාත්ාන්තත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ ................................................................................................... හි පදිංි
......................................................................................................... (ජා.හැ.අංක ..........................................) දරණ
විසින්ත (යමහි මින්තමතු ඇත්ැම් ත්ැනක "විකුණුම්කරු" ව යයන්ත හඳුන්තවනු ලබන සහ ඒ ඒ පාඨයේ පද සම්බන්තධය අනුව අව ය
වන්තනා වූ යහෝ පිළිගන්තනා වූ ඒ ඒ අවසේාාවලදී ඔහුයේ/ඇයයේ/ඔවුන්තයේ යපාල්ලමඃකරුවන්ත සහ අශමිනිසේත්රාිකරුවන්ත අදහසේ
වන්තනා වූ සහ ඇතුළේ වන්තනා වූ) විසින්ත කියා සිින වග නම්,
ඒ කවයර්ද යේ
එකී විකුණුම්කරු විසින්ත ............................................... බලයලේ මිනින්තයදෝරු විසින්ත සකසන ලද වර්ෂ ..................,
.............................................මස ..................... වන දින දිනැි අංක ................... දරණ සැලැසේයම් යලාට් අංක ............
යලස සලකුණු කරන ලද යමහි පහත් පළමු උපයල්ලඛනයයහි විසේත්ර කර ඇේත්ා වූ ඉඩම, ප්රසිශධ යනාත්ාරිසේ
........................................... විසින්ත ලියා සහික කරන ලද අංක................. දරණ .................. දිනැි ........................
ඔේපුව පිට නිසි යලස අයිිව භුක්ි විඳයගන එනු ලබයි.
එහිදී, ශ්රී ලංකා ප්රජාත්ාන්තත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ 1986.03.10 දිනැි අංක 392/9 දරණ ගැසට් පත්රයේ 22 වන වගන්තිය
මගින්ත අනුයබදුම් කිරීම සඳහා භාජනය වන්තනා වූ ඉඩම් යකාටස යහෝ පරිශ්රය යහක්ටයාර එකයි ද ම බිංදුව (යහ. 1.0) ට වඩා
වැඩි වන අවසේාාවන්තහිදී, මාර්ගයන්ත අත්හැර, ඉඩයමන්ත යහෝ පරිශ්රයයන්ත සුදුසු සේාානයක පිහිටන්තනා වූ, සියයට දහයකට (10%)
වඩා යනාඅඩු වන්තනා වූ යකාටසක් ප්රජා වියනෝදාසේවාදය සහ විවෘත් අවකා භාවිත්යන්ත සඳහා යවන්ත කළ යුතු බව දක්වන
බැවින්තද,
විකුණුම්කරු විසින්ත පළමු උපයල්ලඛනයයහි වැඩි දුරටේ විසේත්ර කර ඇේත්ා වූ ඉඩම අනුයබදුම් කිරීමට අදහසේ කරන බැවින්ත ඒ
සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියයහි (ඒ ඒ පාඨයේ පද සම්බන්තධය අනුව අව ය වන්තනා වූ යහෝ පිළිගන්තනා වූ ඒ ඒ
අවසේාාවලදී එහි උරුමකරුවන්ත සහ පැවරුම්කරුවන්ත අදහසේ වන්තනා වූ සහ ඇතුළේ වන්තනා වූ) අනුමැිය ඉල්ලලා සිින
බැවින්තද,
ඉහත් දක්වා ඇි ගැසට් නියේදනයයහි දක්වා ඇි ආකාරයට ගැණුම්කරු විසින්ත විකුණුම්කරුට යමහි පහත් යදවන
උපයල්ලඛනයයහි විසේත්ර කර ඇි ............................................... බලයලේ මිනින්තයදෝරු විසින්ත සකසන ලද වර්ෂ
.................., .............................................මස ..................... වන දින දිනැි අංක ................... දරණ සැලැසේයම් යලාට්
අංක ............ යලස සලකුණු කරන ලද යමහි පහත් පළමු උපයල්ලඛනයයහි විසේත්ර කර ඇේත්ා වූ ඉඩයමන්ත යබදා යවන්ත කරන
ලද 10% ක යකාටසක් එකී ඉඩම් යකාටසට ප්රයේ ය දක්වන්තනා වූ ............................................... බලයලේ මිනින්තයදෝරු
විසින්ත සකසන ලද වර්ෂ .................., .............................................මස ..................... වන දින දිනැි අංක ...................
දරණ සැලැසේයම් යලාට් අංක ............ යලස සලකුණු කරන ලද යමහි පහත් තුන්තවන උපයල්ලඛනයයහි විසේත්ර කර ඇේත්ා වූ
ඉඩම් යකාටයසහි/ යකාටසේහි මාර්ග අයිියද සමග එය යවත් පවරා යදන යලසට ඉල්ලුම් කර ඇි බැවින්තද,
යමහි පහත් යදවන උපයල්ලඛනයයහි වැඩි දුරටේ විසේත්ර කර ඇේත්ා වූ යලාට් අංක ............... යලස ලකුණු කර ඇි ඉඩම,
රුපියල්ල ..........................................කට (රු..........................) අගය කර ඇි බැවින්තද,
විකුණුම්කරු විසින්ත එකී .......................දරණ සැලැසේයමහි යලාට් අංක ............ දරන්තනා වූ එකී ඉඩම් යකාටස, එකී ඉඩම්
යකාටසට ප්රයේ ය දක්වන්තනා වූ ............................................... බලයලේ මිනින්තයදෝරු විසින්ත සකසන ලද වර්ෂ ..................,
.............................................මස ..................... වන දින දිනැි අංක ................... දරණ සැලැසේයම් යලාට් අංක ............
යලස සලකුණු කර ඇේත්ා වූ ඉඩම් යකාටයසහි/ යකාටසේහි මාර්ග අයිියද සමග ප්රිෂේඨාවකින්ත යත්ාරව ශ්රී ලංකා ප්රජාත්ාන්තත්රික
සමාජවාදී ජනරජයේ 1986.03.10 දිනැි අංක 392/9 දරණ ගැසට් පත්රයේ 22 වන වගන්තිය දක්වා ඇි ආකාරය අනුව
ගැණුම්කරු යවත් යමයින්ත සින්තනක්කරයේ විකුණා අයිිකර හිමිකම් පවරා භාරදීමට එකඟ වී ඇි යහයින්තද,
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යමහිලා ත්වදුරටේ දක්වන වග නම්, එකී ශ්රී ලංකා ප්රජාත්ාන්තත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ 1986.03.10 දිනැි අංක 392/9 දරණ
ගැසට් පත්රයේ 22 වන වගන්තිය අනුව විකුණුම්කරු විසින්ත යමයින්ත හිමි කර දුන්තනා වූ එකී අංක ................... දරණ සැලැසේයමහි
යලාට් අංක.......... දරණ යකාටස එකී යශපල ගැන විකුණුම්කරු හට අයේ වන්තනා වූ යහෝ කවර යහෝ ආකාරයකින්ත සම්බන්තධ
වන්තනා වූ යහෝ අයේ වන බවට පවසන්තනා වූ යහෝ එහිලා සම්බන්තධව ියබන්තනා වූ ඒ හා සමග භාවිත්ා කරන යහෝ භුක්ි
විඳින්තනා වූ යහෝ එයසේ වන බවට පිළිගන්තනා වූ යහෝ එහි යකාටසක් ව යයන්ත දන්තනා වූ සියු මාර්ගයන්ත, ප්රයේ යන්ත, පරව ත්ා
අයිිවාසිකම් සහ අනුබන්තධනයන්ත සහ එකී පරිශ්රය මින්ත වන්තනා වූ යහෝ එතුළින්ත වන්තනා වූ සහ එහිලා වන සියු යකාටසේ
යහෝ කැබලි සම්බන්තධව විකුණුම්කරුට ඇේත්ා වූ සියු බූදල්ල, අයිතීන්ත හිමිකම් අයිිවාසිකම් බලපුළුවන්තකාරකම් සහ
නියමයන්ත කවරක් යහෝ විකුණුම්කරු විසින්ත ගැණුම්කරුට සහ එහි උරුමකරුවන්තට සහ පැවරුම්කරුවන්තට යමයින්ත පවරා
සින්තනක්කරයේ විකුණා අයිිකර හිමිකම් පවරා භාරයදන බැවින්තද,
ත්වද යමයින්ත විකුණා සහ පවරා යහෝ එයලස වන බවට ප්රකා කරන්තනා වූ යහෝ අදහසේ කරන්තනා වූ අයිිකර දුන්ත එකී ඉඩම
සහ පරිශ්රය සහ එයට අයේ සියු අයිිවාසිකම්, හිමිකම් සහ බලපුළුවන්තකාරකම් සමග ගැණුම්කරුට සහ එහි උරුමකරුවන්තට
සහ පැවරුම්කරුවන්තට අද පටන්ත සදාකල්ල භුක්ි විඳීමට යහෝ යවනේ ඕනෑ කැමැේත්ක් කර ගැනීමටේ අව ය සම්ූර්ණ බලය
සහ නිදහසේ යමයින්ත පවරා යදන ලදී.
ත්වද යමහි මින්තමතු සෑම කල්ලහිම විකුණුම්කරු විසින්ත යහෝ විකුණුම්කරු යටයේ යහෝ ඔහු යවනුයවන්ත භාරයක් දරන්තනා වූ කවර
යහෝ ත්ැනැේයත්කු යහෝ ත්ැනැේත්න්ත විසින්ත නීත්යනුකූලව කිසිදු අයිියක්, හිමිකමක්, බලපුළුවන්තකාරකමක් යහෝ ඉල්ලලීමක්
ඉදිරිපේ කිරීමකින්ත යත්ාරව ගැණුම්කරුට යමහිලා විකුණා පවරා යදනු ලැබූ එකී ඉඩම සහ පරිශ්රය සාමකාමීව සහ කිසිදු
අවහිරත්ාවයකින්ත යත්ාරව භුක්ි විඳීමට සහ ඵල ප්රයයෝජන ලැබීමටේ එයින්ත කුලී මුදල්ල හා ප්රිලාභයන්ත ලබා ගැනීමට හැකි
බවටද විකුණුම්කරු විසින්ත යමහි මින්ත පසු සෑම කල්ලහිම එකී ඉඩම සහ පරිශ්රයේ අයිිය සම්බන්තධව හිමිකම යවනුයවන්ත යපනී
සිට එය සුරක්ිත් කිරීම සඳහා අව ය කටයුතු සිදු කරවා යදන බවටද එකී ඉඩම සහ පරිශ්රය සහ එහි පිහිටා ඇි සෑම සියු
යශම ගැණුම්කරු යවත් වඩාේ සම්ූර්ණ සහ ක්රියාකාරීව සහ වි ේවාසවන්තත්ව පවරා දීම සඳහා සාධාරණ ව යයන්ත අව ය
වන්තනා වූ යහෝ අව ය විය හැක්කා වූ යම්කිසි ඔේපු ිරේපු ආදිය සාදවා දීම සහ ඒ හා සම්බන්තධ කවර යහෝ කටයුේත්ක් සිදු
කිරීමට අව ය බව යපනී ගිය විටකදී ගැණුම්කරුයේ ඉල්ලලීම මත් ගැණුම්කරුයේ වියදමින්ත එබඳු ඔේපු ිරේපු ආදිය සාදවා
අව ය කටයුතු සිදු කර යදන හැියටද ඉහත් කී විකුණුම්කරු ගැණුම්කරු සමග යමයින්ත වැඩිදුරටේ යපායරාන්තදුව බැයඳන ලදී.
එයට සාක්ි පිණිස ඉහත් කී විකුණුම්කරු යමයටේ යම් වාසගම් සහ දිනේ දරණ ත්වේ ලියවිලි යදකකටේ වර්ෂ යදදහසේ
.......................... ක් වූ ................................මස ................ වන දින ............................දී අේසන්ත ත්බන ලදී.
ඉහත් කී පලමු උපයල්ලඛනය
.......................................................................................................................................................................................
ඉහත් කී යදවන උපයල්ලඛනය
.......................................................................................................................................................................................
ඉහත් කී තුන්තවන උපයල්ලඛනය
(මාර්ග අයිිය)
............................................................................................................................................................. ..........................
සාක්ි:
මම/අපි ඉහත් නම් සඳහන්ත ...........................
යහාඳින්ත හඳුනන බවද ......................................
ඔවුන්තයේ නම් හා පදිංි සේාාන දන්තනා බවද
යමයින්ත ප්රකා කර සිිමි/සිිමු.
1.

2.

ප්රසිශධ යනාත්ාරිසේ
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“ඉ” ආකෘි පත්රය
වගාඩනැගිලි අයදුම්පත්රය [යයාමු අංක:

අයදුම්කරුවේ විස්තරය
නම:
ජා.හැ./ගමන්ත බලපේර අංකය
දුරකාන අංකය:
ජංගම දුරකාන අංකය:
ලිපිනය:

]

අයදුම්පත් විස්තරය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය
පළාේ පාලන ආයත්නය:
අදාල යපාකුර:
භාර යදන ලද දිනය:

වගාඩනැගිලි අයදුම්පත්රය
1.0 අයදුම්කරු/කරුවන් ිළිෙඳ වතාරතුරු
1.1අයදුම්කරුයේ සම්පුර්ණ නම
1.2 ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය:
සේකෑන්ත කරන ලද ජාික හැඳුනුම්පේ පිටපත් ඇතුලේ කරන්තන
1.3 දුරකාන අංකය
ජංගම දුරකාන අංකය
1.4 ෆැක්සේ අංකය (ියේ නම්)
1.5 විශයුේ ලිපිනය
1.6 ලිපිනය (ලිපි හුවමාරු කිරීම සඳහා)
1.7 අයදුම්කරු වයාපාර ආයත්නයක් යහෝ සමාගමක් නම් එහි වැට් (VAT)ලියාපදිංි අංකය
1.8 ඔේපුව / හිමිකාරිේවය සහිකය ඇතුලේ කරන්තන
1.9 ඔේපුව / හිමිකාරිේවය සහිකය ඇතුලේ කරන්තන
1.10 භූමියේ වර්ත්මාන භාවිත්ය
ඉහත් 1.10 හි සඳහන්ත භාවිත්ය විසේත්ර කරන්තන
2.0 වයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්ත ිළිෙඳ සංක්ශිප්ත විස්තරය
2.1 යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවභාවය සඳහන්ත කරන්තන
2.2 සංවර්ධනය කරන සේාානයේ ලිපිනය
2.3 වරිපනම් අංකය
2.4 පායර් නම
2.5 ග්රාම නිලධාරී වසයම් නම සහ අංකය
2.6 පළාේ පාලන ආයත්නයේ නම
2.7 ඉඩයම් අයිිය
2.8 ඉඩයම් ඔේපුව යහෝ හිමිකම් සහිකය ඇතුලේ කරන්තන
2.9 ඉඩයම් වර්ත්මාන භාවිත්ය
2.10 යගාඩනැගිල්ලයල්ල යයෝජිත් භාවිත්ය
2.11 යයෝජිත් ඉඩම සඳහා වරිපනම් බදු යගවූ සහිකයක් ියේද?
2.12 ඉහත් පිළිතුර ඔේ නම් වරිපනම් බදු යගවූ ලදුපේ අංකය හා යගවූ දිනය ඇතුලේ කරන්තන.
3.0 ප්රවේශකත්වය ිලිෙඳ වතාරතුරු
3.1 ඉඩම පිහිි සේාානයේ සැලසුම (ප්රධාන නගරය,මංසන්තධිය, ප්රධාන මාර්ගයේ සිට ඉඩමට පැමියණන මාර්ගය,විය ේෂ
මංසලකුණු, යාබද ඉඩම් විසේත්ර ඇතුලේ දල සටහනක් යහෝ සිියමක් ඇතුලේ කරන්තන)
3.2 ප්රයේ මාර්ගයේ/ ප්රධාන මාර්ගයේ ප්රයේ අයිිය
3.3 පායර් යභෞික පළල (මීටර)
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4.0 සංවර්ධන කිරීමට වයෝජිත ඉඩවම් විස්තරය
4.1 ඉඩයම් ප්රමාණය(පර්චසේ)
4.2 අනුයබදුම් සැලැසේම අනුමැත් වී ියේද? (ඔේ/නැත්)
4.3 අනුමත් අනුයබදුම් සැලැසේමක් ියේනම් යයාමු අංකය සහ දිනය
4.4 අනුමත් කරන ලද අනුයබදුම් සැලැසේම ඇතුලේ කරන්තන
4.5 ඉහත් 4.4 සඳහා පිළිතුර නැත් නම්, මිනුම්යදෝරු සැලැසේයම් අංකය
4.6 මිනුම්යදෝරුත්ැනයේ නම
4.7 මිනුම්යදෝරු සැලැසේයම් දිනය
4.8 සංවර්ධනය කිරීමට යයෝජිත් ඉඩම් කැබලි අංකය
4.9 පාරට මුහුණලා ඇි ඉඩයම් පළල (මීටර)
5.0 වයෝජිත වගාඩනැගිේවේ සිට මායිම්වලට ඇති දුර ප්රමාණයන්
5.1 පායර් සිට දුර (දුර මීටරවලින්ත)
5.2 පිටුපස මායියම් සිට (දුර මීටරවලින්ත)
6.0 වයෝජිත සංවර්ධනය ිළිෙඳ විස්තරය
6.1 යයෝජිත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල මහල්ල ගණන
6.2 යයෝජිත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල මුළු වර්ග ප්රමාණය(වර්ග මීටර)
6.3 එක් එක් මහල්ලවල අදාළ දැනට පවින,යයෝජිත් සහ මුළු වර්ග ප්රමාණයන්ත දැක්යවන උපයල්ලඛනය ඇතුලේ
කරන්තන
සම්පුර්ණ මහල්ල ගණන G+4ට වඩා අඩුනම් මහල්ලවල වර්ග ප්රමාණයන්ත පිලිබඳ යත්ාරතුරු ඇතුලේ කරන්තන
6.4 බිම් ආවරණ ප්රි ත්ය (යගාඩනැගිල්ලයලන්ත ආවරණය වන බිම් ප්රමාණය/ඉඩයම් වර්ග ප්රමාණය)*100
6.5 යගබිම් අනුපාත්ය
දළ යගබිම් ප්රමාණය(වාහන නැවැේවීම සඳහා වූ ඉඩකඩ ඉවේ කර)/ඉඩයම් වර්ග ප්රමාණය(විදී යර්ඛාව ඇතුලත් ඉඩ
ප්රමාණයඉවේ කර)
6.6 යයෝජිත් භුමිය යගාඩකර සංවර්ධනය කිරීමට අදහසේ කරන්තයන්ත නම් ඒ සඳහා වන යයෝජනාවන්ත (හරිත් යගාඩනැගිලි,
මාර්ග සහ කාණු සඳහන්ත කර) ඇතුලේ කරන්තන.
6.7 එක් එක් මහල්ලවල යයෝජිත් භාවිත්යන්ත හා අදාළ වර්ග ප්රමාණයන්ත දැක්යවන උපයල්ලකනය ඇතුලේ කරන්තන
6.8 යයෝජිත් සංවර්ධනයට අදාළ සැලසුම් ඇතුලේ කරන්තන
6.9 සංවර්ධනය සඳහා යයදවීමට අයේක්ිත් ආයයෝජනයේ විනාකම
6.10 වායුසමනය කිරීමට බලායපායරාේතුවන්තයන්ත නම් වර්ගය (අදාල යේ නම් පමණි)
යයාදාගැනීමට බලායපායරාේතුවන යගාඩනැගිලි ද්රවය සඳහන්ත කරන්තන
7.0 වන්වාසික වනාවන වගාඩනැගිලි සඳහා වන අමතර වතාරතුරු
7.1 වාහන නැවතීයම් හා වාහන ත්දබදයට වන බලපෑම පිලිබඳ යත්ාරතුරු
7.2 සහාධිපත්ය යන්තවාසික යගාඩනැගිලි සඳහා වන යත්ාරතුරු
7.3 විදුලි යසෝපාන යයාදා ියේද? ියේ නම් පරිමාණ සහ පිහිි සේාානය පැහැදිලිව සැලැසේයම් දැක්විය යුතුය.
7.4 විදුලි ජනක යන්තත්රයක් යයාදා ියේද?
7.5 ට්රාන්තසේයෆෝමරයක් යයාදා ියේද?
8.0 අවනකුත් අවශ්යතා
8.1 මතුපිට ජලය බැසයාමට යයාදා ඇි වැඩපිළියවල විසේත්ර කරන්තන.
8.2 මළ අපවහනය සඳහා යයාදා ඇි වැඩපිළියවල විසේත්ර කරන්තන.
8.3 අපවිත්ර ජලය බැහැර කිරීයම් ක්රමයේදය විසේත්ර කරන්තන.
8.4 ඝනඅපද්රවය බැහැර කිරීයම් ක්රමයේදය විසේත්ර කරන්තන.
8.5 ආබාධිත් පුශගලයින්ත සඳහා අව ය පහසුකම් සපයා ියේද? (2006/10/17දිනැි 1467/15 ගැසට් නියේදනයේ
යරගුලාසිවලට අනුව)
9.0 ඉදිරිපත් කරන ලද සැලසුම් සහ ලියකියවිලිවල ිරික්සුම් ලැයිස්තුව
9.1 ඉදිරිපේ කරනලද යල්ලඛනවල පිරික්සුම් ලැයිසේතුව ඇතුලේ කරන්තන
10.0 තාක්ෂණික නිලධාරී / ගෘහ නිර්මාණ ශිේී / වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිේී ප්රකාශය
10.1 නම
10.2 විශයුේ ලිපිනය
10.3 දුරකාන අංකය
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10.4 ලිපිනය
10.5 සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්ායේ වෘේතීය ආයත්නයේ ලියාපදිංි අංකය
10.6 සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්ායේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
11.0 වරලත් ේයුහමය ඉංජිවන්රුවරයාවේ සහතිකය
11.1 නම
11.2 විශයුේ ලිපිනය
11.3 දුරකාන අංකය
11.4 ලිපිනය
11.5 සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්ායේ වෘේතීය ආයත්නයේ ලියාපදිංි අංකය
11.6 සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්ායේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
12.0 අවනකුත් ආයතන මගින් දැනටමත් ලොවගන ඇති නිශ්කාෂණ
12.1 ලබායගන ඇි නි ේකාෂණ පිලිබඳ යත්ාරතුරු
13.0 අමතර වතාරතුරු
උඩුගත් කිරීම 01
උඩුගත් කිරීම 02
14.0 මුදේ වගීවම් ක්රමවේදය
14.1 යගවන ලද මුදල
14.2 මුදල්ල යගවන ලද ආකාරය
14.3 මුදල්ලයගවුම්පත් ඇතුලේ කරන්තන
කරුණාකර ඉහත් සඳහන්ත සියු ම යත්ාරතුරු භාරදීමට ප්රාම නිවැරදි කරන්තන.
14.4 යමම අයදුම්පයේ මා විසින්ත සපයා ඇි සියුම යත්ාරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බව මයේ දැනුමට අනුව සහික කරමි
14.5 භාරයදන්තන
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ඇමුණුම VII
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය.
වගාඩනැගිලි අයදුම්පත්රය
වයාමු අංකය :
අයදුම්කරුවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය
වයෝජිත සංවර්ධනවේ විස්තර

...... /......../......../........../........./........

යයෝජිත් සංවර්ධනයේ විසේත්ර (නව ඉදිකිරීමක්, නැවත්
ඉදිකිරීමක්, යවනසේ කිරීමක්, සංය ෝධනය කිරීමක්,
එකතු කිරීමක්)
යයෝජිත් ඉඩයම් ලිපිනය
වරිපනම් අංකය
(අයදුම්කරු සමාගමක් යහෝ සංගමයක් නම් ආකෘි පත්රය එහි අධයක්ෂ යහෝ බලය පවරනු ලැබූ පුශගලයා විසින්ත නිල මුද්රාව
ත්බා අේසන්ත කර ිබිය යුතුය.)
මම/අපි ප්රකා කර සිිනවා.
මම/අපි විසින්ත සඳහන්ත කරන යත්ාරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බවට
අයදුම්පත්රයේ සඳහන්ත කර ඇි සියළුම සැලසුම් හා යල්ලඛන භාරදී ඇේනම් පමණක් එම දිනයේ සිට අයදුම්පත්රය
වලංගු වන දිනය බවට මම/අපි අවයබෝධ කරයගන සිින බව
අසම්ූර්ණ අයදුම්පේ පිළි යනාගන්තනා බවටේ, ලියාපදිංි යනාකරන බවටේ මම/ අපි අවයබෝධ කරයගන සිින
බව.
අයදුම්පත්රය අයහෝසිවීම වැලැක්වීම සඳහා මම/අපි දින 8 ක් තුළ යම් වි ාල අඩුුහුඩුකම් පවතී නම් දැනුම් යදන
බවට මම/අපි දැනුවේ බව
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරිපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරුතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරිම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අපි සතු බව
මම/අපි විසින්ත පහත් සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්ා විසින්ත සකසේ කරන ලද සැලසුම්ද ඉදිරිපේ කළ බවටේ මම/අපි විසින්ත
යමහිදී ප්රකා කරමි/සිිමු.
සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාවේ නම

අත්සන

ත්ාක්ෂණික නිලධාරීයා/ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපියා
වරලේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපියා
ඉංජියන්තරුවරයායේ නම

අයදුම්කරුයේ/කරුවන්තයේ නම
1.
ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
1.
අයදුම්කරුයේ/කරුවන්තයේ අේසන
1.
දිනය
1.
අයදුම්කරු සංවර්ධනය සඳහා යයෝජිත් ඉඩයම් හිමිකරුද?

2.
2.
2.
2.
ඔේ
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නැත්

ඇමුණුම VIII
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
වගාඩනැගිලි අයදුම්පත්රය
වයාමු අංකය :
ඉඩවම් අයිතිකරුවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය
(අයදුම්කරු ඉඩයම් හිමිකරු යනායේ නම් යමම ප්රකා ය ඉඩයම් හිමිකරු
විසින්ත අේසන්ත කර ලබාදිය යුතුය.)

BA......../......../......../........../........./........

අයදුම්කරුවේ සහ වයෝජිත සංවර්ධනවේ විස්තර
අයදුම්කරුයේ නම
ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය

දුරකාන
අංකය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වර්ගය (නව ඉදිකිරීම්, නැවත් ඉදිකිරීම, සංය ෝධනය,
යවනසේ කිරීම, එකතු කිරීම)
යයෝජිත් ඉඩයම් ලිපිනය
වරිපනම් අංකය
දළ යගබිම් ප්රමාණය
(වර්ග මීටර)
මම /අපි ප්රකා කර සිිනවා
සංවර්ධනකරු ඉදිකිරීමට අදහසේ කරන යයෝජිත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල ඉඩයම් මම/අපි පරම අයිිකරු/බදුකරු බවටේ
හිමිකම්/බදුදීමට අදාළව මයහේසේත්රාේ, දිසේත්රික් උසාවි නඩුකාරතුමා/ප්රසිශධ යනාත්ාරිසේ යහෝ යකාමිසම යවනුයවන්ත
බලය පවරන ලද ගැසට් නිලධාරියා විසින්ත සහික කරන ලද අදාළ ලියකියවිලිවල පිටපේ මම/අපි විසින්ත අමුණා ඇි
බවට
මයේ/අයේ ඉඩම තුළ ඉහත් සංවර්ධනය සිදුකිරිමට මම/අපි විසින්ත නීත්යානුකූල බලය පවරනු ලැයේ.
යයෝජිත් සංවර්ධනය උසේ යගාඩනැඟිල්ලලක් බැවින්ත ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පේ කළ යුතු
යකාන්තේරාේකරුවන්ත /වරුන්තට එවැනි වැඩවල සේවභාවය සහ වි ාලේවය අනුව ඉදිකිරීම් කර්මාන්තත් සංවර්ධන
අධිකාරිය විසින්ත නියම කර ඇි අවම සුදුසුකම් (යශ්රේණිය) ිබිය යුතු බව මම/අප දන්තනා බවට.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරීම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අප සතු බව
අයිිකරුයේ/කරුවන්තයේ නම

1.

2.

ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය

1.

2.

අයිිකරුයේ/කරුවන්තයේ අේසන

1.

2.

දිනය

1.

2.
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ඇමුණුම IX
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
වයාමු අංකය :
වගාඩනැගිලි අයදුම්පත්රය

B.A ..../......../......../........../........./........

සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය
වයෝජිත සංවර්ධනවේ හා අයදුම්කරුවේ විස්තර
අයදුම්කරුයේ නම
ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වර්ගය (නව ඉදිකිරීමක්, නැවත්
ඉදිකිරීමක්, යවනසේ කිරීමක්, සංය ෝධනය කිරීමක්,
එකතුකිරීමක්)
යයෝජිත් පරිශ්රයේ ලිපිනය
වරිපනම් අංකය

දුරකාන අංකය

දළ යගබිම් අනුපාත්ය
(වර්ග මීටර)

මම/ අප ප්රකා කර සිිනවා
යයෝජිත් ඉඩම හා යගාඩනැගිලි සැලසුම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නීියට හා අදාළ අයනකුේ නීි හා
පනේවලට අනුකූල බවටේ,
පවින යගාඩනැගිල්ලලට සිදුකරන එකතු කිරීම් එහි කිසිදු වුහගත් යකාටසකට බල යනාපාන බවටේ,
බිේි හා කණු අදාළ ඉඩයම් මායිම මත් ඉදි යනාකරන බවටේ, ඉදිකිරීම් අේිවාරම් සඳහා පයිල්ල යහෝ පහුරු
අේිවාරමක් යනාවන බවටේ,
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරිපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරීම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අප සතු බව
මා විසින්ත යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වෘේිමය යසේවාවට බලපාන ආකාරයේ යම් කිසි වරදක් සිදුකරන්තයන්ත නම්, නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරියට ඒ පිළිබඳව අදාළ වෘේතීමය ආයත්නය දැනුවේ කිරීම සම්බන්තධයයන්ත අයිියක් ඇි බවටේ,
මා විසින්ත යයෝජිත් වයාපෘියේ වගකීම්වලින්ත ඉවේවීමට අදහසේ කරන්තයන්ත නම් සි යදකකට (02) යපර නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය දැනුවේ කරන බවටේ,
සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේත්ායේ අේසන

දිනය

නම
විදුේ ලිපිනය

දුරකාන අංකය

වෘේතීය ආයත්නය හා ආයත්නයේ ලියාපදිංි අංකය (අදාල
යේ නම්)
ත්ැපැල්ල ලිපිනය

ජා.හැ.අංකය

නිල මුද්රාව
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ඇමුණුම X
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

වයාමු අංකය :

B.A......./......../......../........../........./........

වගාඩනැගිලි අයදුම්පත්රය

වාස්තු විදයාඥ හයාවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය වයෝජිත සංවර්ධනවේ හා අයදුම්කරුවේ විස්තර
අයදුම්කරුයේ නම
ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වර්ගය (නව ඉදිකිරීමක්, නැවත්
ඉදිකිරීමක්, යවනසේ කිරීමක්, සංය ෝධනය කිරීමක්,
එකතුකිරීමක්)
යයෝජිත් පරිශ්රයේ ලිපිනය
වරිපනම් අංකය

දුරකාන අංකය

දළ යගබිම් අනුපාත්ය (වර්ග
මීටර)

මම/ අප ප්රකා කර සිිනවා
මම ශ්රී ලංකා වාසේතු විදයාඥයින්තයේ ලියාපදිංි කිරීයම් මණඩලයේ ලියාපදිංි වරලේ වාසේතු විදයාඥයයකු බවටේ,
සැලැසේම හා යල්ලඛන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් හා යගාඩනැගිලි යරගුලාසි වලට හා අදළ යවනේ නීි
හා පනේ වලට අනුකූල බවට මා විසින්ත පුශගලිකව පරීක්ෂා කළ බවට ත්හවුරු කරන බවටේ,
අයදුම්කරු විසින්ත අයදුම්පත්රය සමග ඉදිරිපේ කරන ලද සාක්ිවල වලංගු භාවය පරික්ෂා කළ බවටේ,
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරිපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරීම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අප සතු
බවටේ,
යමම සංවර්ධනය අවසාන වන යත්ක් සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණයට මා බැඳි සිින බවටේ,
මා විසින්ත යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වෘේිමය යසේවාවට බලපාන ආකාරයේ යම් කිසි වරදක් සිදුකරන්තයන්ත නම්, නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරියට ඒ පිළිබඳව අදාළ වෘේතීමය ආයත්නය දැනුවේ කිරීම සම්බන්තධයයන්ත අයිියක් ඇි බවටේ,
මා විසින්ත යයෝජිත් වයාපෘියේ වගකීම්වලින්ත ඉවේවීමට අදහසේ කරන්තයන්ත නම් සි යදකකට (02) යපර නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය දැනුවේ කරන බවටේ,

වාසේතු විදයාඥයායේ අේසන

දිනය

නම
විදුේ ලිපිනය

දුරකාන අංකය

වෘේතීය ආයත්නය හා ආයත්නයේ ලියාපදිංි අංකය
ත්ැපැල්ල ලිපිනය

ජා.හැ.අංකය
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ඇමුණුම XI
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
වගාඩනැගිලි අයදුම්පත්රය

වයාමු අංකය :

......./......../......../........../........./........

වුහමය ඉංජිවන්රුවරයාවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය
වයෝජිත සංවර්ධනවේ හා අයදුම්කරුවේ විස්තර
අයදුම්කරුයේ නම
ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වර්ගය (නව ඉදිකිරීමක්, නැවත්
ඉදිකිරීමක්, යවනසේ කිරීමක්, සංය ෝධනය කිරීමක්,
එකතුකිරීමක්)
යයෝජිත් පරිශ්රයේ ලිපිනය
වරිපනම් අංකය

දුරකාන අංකය

දළ යගබිම් අනුපාත්ය (වර්ග
මීටර)

මම/අප ප්රකා කර සිිනවා,
මම ශ්රී ලංකා ඉංජියන්තරු සභායේ හා වුහාේමක ඉංජියන්තරුවරුන්තයේ සංගමයේ සාමාජිකයයකු වන සුදුසුකම්ලේ
වුහාේමක ඉංජියන්තරුවකු බවටේ,
මම යයෝජිත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල වුහාේමක සැලසුම් හා නිර්මාණ ගණනයන්ත පිළියයල කළ බවටේ, යගාඩනැගිල්ලල
ඉදිකිරීයම්දී හා ඉන්ත පසුවේ එහි වුහාේමක සේාායිත්ාවය පිළිබඳ සහික වන බවටේ,
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරිපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරීම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අප සතු බව
සංවර්ධන කටයුේත් සිදුවන සම්ූර්ණ කාලය තුළ සංවර්ධනය යමන්තම යාබද හා අවට යශපලවල සුරක්ිත්ත්ාව
සහික කිරීම පිණිස අධීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරන බවටේ,
මා විසින්ත යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වෘේිමය යසේවාවට බලපාන ආකාරයේ යම් කිසි වරදක් සිදුකරන්තයන්ත නම්, නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරියට ඒ පිළිබඳව අදාළ වෘේතීමය ආයත්නය දැනුවේ කිරීම සම්බන්තධයයන්ත අයිියක් ඇි බවටේ,
මා විසින්ත යයෝජිත් වයාපෘියේ වගකීම්වලින්ත ඉවේවීමට අදහසේ කරන්තයන්ත නම් සි යදකකට (02) යපර නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය දැනුවේ කරන බවටේ,
වරලේ ඉංජියන්තරුවරයායේ අේසන

දිනය

නම
විදුේ ලිපිනය

දුරකාන අංකය

වෘේතීය ආයත්නයේ ලියාපදිංි අංකය
ත්ැපැල්ල ලිපිනය

ජා.හැ.අංකය
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“ඊ” ආකෘි පත්රය

ෙලපත්ර කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත්රය (සංවර්ධන ෙලපත්ර /මුලික සැලසුම් නිරාකරණය)
[යයාමු අංක: …. ]
අයදුම්කරුවේ විස්තරය
නම:
ජා.හැ./ගමන්ත බලපේර අංකය:
දුරකාන අංකය:
ජංගම දුරකාන අංකය:
ලිපිනය:

අයදුම්පත් විස්තරය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය:
පළාේ පාලන ආයත්නය:
අදාල යපාකුර:
භාර යදන ලද දිනය:

ෙලපත්ර කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත්රය (සංවර්ධන ෙලපත්ර /මුලික සැලසුම් නිරාකරණය)
1.0 අයදුම්කරු/කරුවන් ිළිෙඳ වතාරතුරු
1.1අයදුම්කරුයේ සම්පුර්ණ නම
1.2 ලිපිනය (ලිපි හුවමාරු කිරීම සඳහා)
1.3 විශයුේ ලිපිනය
1.4 දුරකාන අංකය
ජංගම දුරකාන අංකය
1.5 ෆැක්සේ අංකය (ියේ නම්)
1.6 ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
සේකෑන්ත කරන ලද ජාික හැඳුනුම්පේ පිටපත් ඇතුලේ කරන්තන
1.7 අයදුම්කරුයේ/කරුවන්තයේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
2.0 වපර අයදුම්පත ිළිෙද විස්තරය
2.1 අයදුම්පේ වර්ගය
2.2 සංවර්ධනයේ සේවභාවය
2.3 අදාල බලපත්රයේ / නිරාකරණයේ අංකය
2.4 නිකුේ කරනලද දිනය
2.5 සේකෑන්තකරන ලද අයදුම්පත් ඇතුුකරන්තන
3.0 මුදේ වගීවම් ක්රමවේදය
3.1 යගවන ලද මුදල
3.2 මුදල්ල යගවන ලද ආකාරය
3.3 මුදල්ලයගවුම්පත් ඇතුලේ කරන්තන
කරුණාකර ඉහත් සඳහන්ත සියු ම යත්ාරතුරු භාරදීමට ප්රාම නිවැරදි කරන්තන.
3.4 යමම අයදුම්පයේ මා විසින්ත සපයා ඇි සියුම යත්ාරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බව මයේ දැනුමට අනුව සහික කරමි
3.5 භාරයදන්තන
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“උ” ආකෘි පත්රය
හරිත වගාඩනැගිලි සහතිකය

හරිත වගාඩනැගිලි සහතිකය සඳහා ලියාපදිංචි ීවම් අයදුම්පත්රය [යයාමු අංක: ]
අයදුම්කරුවේ විස්තරය
නම:
ජා.හැ./ගමන්ත බලපේර අංකය:
දුරකාන අංකය:
ජංගම දුරකාන අංකය:
ලිපිනය:

අයදුම්පත් විස්තරය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය:
පළාේ පාලන ආයත්නය:
අදාල යපාකුර:
භාර යදන ලද දිනය:

හරිත වගාඩනැගිලි සහතිකය සඳහා ලියාපදිංචි ීවම් අයදුම්පත්රය
1.0 අයදුම්කරු/කරුවන් ිළිෙඳ වතාරතුරු
1.1අයදුම්කරුයේ සම්පුර්ණ නම
1.2 ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
සේකෑන්ත කරන ලද ජාික හැඳුනුම්පේ පිටපත් ඇතුලේ කරන්තන
1.3 දුරකාන අංකය
ජංගම දුරකාන අංකය
1.4 ෆැක්සේ අංකය (ියේ නම්)
1.5 විශයුේ ලිපිනය
1.6 ලිපිනය (ලිපි හුවමාරු කිරීම සඳහා)
1.7 අයදුම්කරු ආයත්නයක් ද? (ඔේ/නැත්)
1.8 ආයත්නයේ නම
1. ආයත්නයේ ලිපිනය
1.10 ආයත්නයේ දුරකාන අංකය
1.11 අයදුම්කරුයේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
2.0 වයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්ත ිළිෙඳ විස්තරය
2.1 යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවභාවය සඳහන්ත කරන්තන
2.2 සංවර්ධනය කරන සේාානයේ ලිපිනය
2.3 පළාේ පාලන ආයත්නයේ නම
2.4 ඉඩයම් ප්රමාණය
2.5 ඉඩම පිහිි සේාානයේ සැලසුම (ප්රධාන නගරය,මංසන්තධිය, ප්රධාන මාර්ගයේ සිට ඉඩමට පැමියණන මාර්ගය,විය ේෂ
මංසලකුණු, යාබද ඉඩම් විසේත්ර ඇතුලේ දල සටහනක් යහෝ සිියමක් ඇතුලේ කරන්තන)
2.6 යයෝජිත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල මහල්ල ගණන
2.7 යයෝජිත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල මුළු බිම් ප්රමාණය(වර්ග මීටර)
2.8 යගබිම් ආවරණය
2.9 දැනට පවින මහල්ල ගණන
3.0 ඉේලුම් කරනලද හරිත සහතික මට්ටම
3.1 සහික මට්ටම (ඔේ/නැත්)
3.2 රිදී මට්ටම (ඔේ/නැත්)
3.3 රන්ත මට්ටම (ඔේ/නැත්)
3.4 ේලැිනම් මට්ටම (ඔේ/නැත්)
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4.0 මුදේ වගීවම් ක්රමවේදය
4.1 යගවන ලද මුදල
4.2 මුදල්ල යගවන ලද ආකාරය
4.3 මුදල්ලයගවුම්පත් ඇතුලේ කරන්තන
කරුණාකර ඉහත් සඳහන්ත සියු ම යත්ාරතුරු භාරදීමට ේරාම නිවැරදි කරන්තන.
4.4 යමම අයදුම්පයේ මා විසින්ත සපයා ඇි සියුම යත්ාරතුරු සේය හා නිවැරදි බව මයේ දැනුමට අනුව සහික කරමි
4.5 භාරයදන්තන
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“ඌ” ආකෘි පත්රය
[වරගුලාසි 57]
වන්දි ආවරණ වේඛනය (ඉදිකිරීම් සඳහා)
…………………….....
................................
................................
................................
............................................................................................................................................... යන ලිපිනයට අයේ
.......................................................................................................................
(නම
සහ
ත්නතුර
(අයිිකරු,කළමනාකරණ අධයක්ෂ, ප්රධාන විධායක නිලධාරී/අධයක්ෂ)) වන මම/අපි යමයින්ත එකඟ වන්තයන්ත යයාමු අංක
........................................... දරණ යගාඩනැගිලි අයදුම්පයත්හි සඳහන්ත ........................................... දරණ බලපත්රලාභී
මිනින්තයදෝරු විසින්ත .............................. දිනයයහි අඳින ලද අංක ........................................... දරණ සැලසුයමහි දැකයවන
ත්ක්යසේරු අංක .............................................. (සංවර්ධන සේාානය) ...................................................................... දරණ
යශපල සම්බන්තධව සිදුකරන ඉදිකිරීම් කටයුතු යහේතුයවන්ත තුන්තවන පාර් වයකට සිදුවිය හැකි කිසියම් යහෝ හානියක් නිවැරදි
කිරීමට යහෝ යගවීමක් කිරීමට සහ යාබද යභෞික වුහයන්ත සහ චංචල සහ නි ේචල යශපල යවත් ඉදිකිරීම් යහේතුයවන්ත සිදුවන
යම් හානියක් යවනුයවන්ත සහ ත්වදුරටේ සීමාවන්ත පිළිබඳ මත්ගැටුම් සහ/යහෝ ප්රයේ මාර්ග සහ යසේවා මාර්ගයන්ත ඇතුළු සියු
හිමිකම් පිළිබඳ මත්ගැටුම් සහ යගාඩනැගිලි උස සහ ත්ට්ටු ගණන පිළිබඳව වන ගැටළු සම්බන්තධයයන්ත ඉදිරිපේ යකයරන
ඕනෑම හිමිකම් යහෝ ඉල්ලලීම් යවනුයවන්ත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට වන්තදි යගවීමට එකඟ වන බවයි.

අයිිකරු/කළමනාකාර අධයක්ෂ/විධායක නිලධාරි

නම: ..................................................................

ජා.හැ.ප.අංකය : ....................................

සාක්ි:
1.

නම : ...........................................................

2. නම ............................................. ....

ලිපිනය : .....................................................

ලිපිනය : ..........................................

.....................................................

..........................................

අේසන: .....................................................

අේසන :...........................................

ජා.හැ.ප. අංකය: .........................................

ජා.හැ.ප.අංකය : ...............................

දුරකාන අංකය : .......................................

දුරකාන අංකය : .............................

දිනය:.............................................
සමාගමක් සම්බන්තධයයන්ත කටයුේත්කදී කාර්යය මණඩල යයෝජනාවක් ලබා දිය යුතුය
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“එ” ආකෘි පත්රය
අනුකුලතා සහතිකය ලො ගැනීවම් අයදුම්පත්රය [යයාමු අංක:

අයදුම්කරුවේ විස්තරය
නම:
ජා.හැ./ගමන්ත බලපේර අංකය:
දුරකාන අංකය:
ජංගම දුරකාන අංකය:
ලිපිනය:

]

අයදුම්පත් විස්තරය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය:
පළාේ පාලන ආයත්නය:
අදාල යපාකුර:
භාර යදන ලද දිනය:

අනුකුලතා සහතිකය ලො ගැනීවම් අයදුම්පත්රය
1.0 අයදුම්කරු/කරුවන් ිළිෙඳ වතාරතුරු
1.1අයදුම්කරුයේ සම්පුර්ණ නම
1.2 ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
සේකෑන්ත කරන ලද ජාික හැඳුනුම්පේ පිටපත් ඇතුලේ කරන්තන
1.3 දුරකාන අංකය
ජංගම දුරකාන අංකය
1.4 ෆැක්සේ අංකය (ියේ නම්)
1.5 විශයුේ ලිපිනය
1.6 ලිපිනය (ලිපි හුවමාරු කිරීම සඳහා)
1.7 අයදුම්කරු වයාපාර ආයත්නයක් යහෝ සමාගමක් නම් එහි වැට් (VAT)ලියාපදිංි අංකය
1.8 ඔේපුව / හිමිකාරිේවය සහිකය ඇතුලේ කරන්තන
1.9 ඔේපුව / හිමිකාරිේවය සහිකය ඇතුලේ කරන්තන
1.10 භූමියේ වර්ත්මාන භාවිත්ය
ඉහත් 1.10 හි සඳහන්ත භාවිත්ය විසේත්ර කරන්තන
2.0 වයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්ත ිළිෙඳ විස්තරය
2.1 සංවර්ධනයේ සේවභාවය සඳහන්ත කරන්තන
2.2 සංවර්ධන බලපත්රයේ යයාමු අංකය
2.3 සංවර්ධන බලපත්රය නිකුේ කල දිනය
2.4 සේකෑන්ත කරන ලද යකාන්තයශසි ලිපියේ/ සංවර්ධන බලපත්රයේ පිටපත්ක් ඇතුලේ කරන්තන
2.5 සංවර්ධනය කරන සේාානයේ ලිපිනය
2.6 සංවර්ධනය කරන සේාානයේ වරිපනම් අංකය
2.7 පායර් නම
2.8 ග්රාමයසේවා වසයම් නම සහ අංකය
2.9 පළාේ පාලන ආයත්නයේ නම
2.10 ඉඩම පිහිි සේාානයේ සැලසුම (ප්රධාන නගරය,මංසන්තධිය, ප්රධාන මාර්ගයේ සිට ඉඩමට පැමියණන
මාර්ගය,විය ේෂ මංසලකුණු, යාබද ඉඩම් විසේත්ර ඇතුලේ දල සටහනක් යහෝ සිියමක් ඇතුලේ කරන්තන)
3.0 සංවර්ධන ෙලපත්රය අනුකුල වනාවේ නම් ඒ ිළිෙද විස්තර
3.1 සංවර්ධන බලපත්රය යහෝ යකාන්තයශසි ලිපියේ කරුණුවලට අනුකුලව සංවර්ධනය සිදුකර ියේද? (ඔේ/නැත්)
3.2 ඉහත් පිළිතුර නැත් නම්,යවනසේ කිරීම පිලිබඳ විසේත්ර
3.3 සංවර්ධන බලපත්රයට අනුකුල යනාවන යවනසේ කිරීම්වල විසේත්ර ඇතුලේ කරන්තන.
4.0 අවනකුත් නිර්වද්ශිත ලිි සහ අනුකුලතා සහතික
4.1 සංවර්ධන බලපත්රයේ සඳහන්ත සියුම අනුකුලත්ා සහික සහ නිර්යශශිත් ලිපි අයදුම්පත් සමග යයාමුකර ියේද?
4.2 අයදුම්පත් සමඟ ඉදිරිපේ කර ඇි සියුම සහික සහ නිර්යශශිත් ලිපි සඳහන්ත කරන්තන.
4.3 ඇතුලේ කරන්තන
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5.0 මුදේ වගීවම් ක්රමවේදය
5.1 යගවන ලද මුදල
5.2 මුදල්ල යගවන ලද ආකාරය
5.3 මුදල්ලයගවුම්පත් ඇතුලේ කරන්තන
කරුණාකර ඉහත් සඳහන්ත සියු ම යත්ාරතුරු භාරදීමට ප්රාම නිවැරදි කරන්තන.
5.4 යමම අයදුම්පයේ මා විසින්ත සපයා ඇි සියුම යත්ාරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බව මයේ දැනුමට අනුව සහික කරමි
5.5 භාරයදන්තන
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“ඒ” ආකෘති පත්රය
වපාදු වගාඩනැගිලි සහතිකය ලො ගැනීවම් අයදුම්පත්රය [යයාමු අංක:

අයදුම්කරුවේ විස්තරය
නම:
ජා.හැ./ගමන්ත බලපේර අංකය:
දුරකාන අංකය:
ජංගම දුරකාන අංකය:
ලිපිනය:

]

අයදුම්පත් විස්තරය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය:
පළාේ පාලන ආයත්නය:
අදාල යපාකුර:
භාර යදන ලද දිනය:

වපාදු වගාඩනැගිලි සහතිකය ලො ගැනීවම් අයදුම්පත්රය
1.0 අයදුම්කරු/කරුවන් ිළිෙඳ වතාරතුරු
1.1අයදුම්කරුයේ සම්පුර්ණ නම
1.2 ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
සේකෑන්ත කරන ලද ජාික හැඳුනුම්පේ පිටපත් ඇතුලේ කරන්තන
1.3 දුරකාන අංකය
ජංගම දුරකාන අංකය
1.4 ෆැක්සේ අංකය (ියේ නම්)
1.5 විශයුේ ලිපිනය
1.6 ලිපිනය (ලිපි හුවමාරු කිරීම සඳහා)
1.7 අයදුම්කරුයේ/කරුවන්තයේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
2.0 වයෝජිත සංවර්ධන කටයුත්ත ිළිෙඳ විස්තරය
2.1 සංවර්ධනයේ සේවභාවය සඳහන්ත කරන්තන
2.2 සංවර්ධන බලපත්රයේ යයාමු අංකය
2.3 සේකෑන්ත කරන ලද අනුකුලත්ා සහිකය ඇතුලේ කරන්තන (ියේ නම්)
2.4 සංවර්ධනය කරන සේාානයේ වරිපනම් අංකය
2.5 පායර් නම
2.6 ග්රාමයසේවා වසයම් නම සහ අංකය
2.7 සංවර්ධනය කරන සේාානයේ ලිපිනය
3.0 වගාඩනැගිේල ිලිෙඳ විස්තරය
3.1 යගාඩනැගිල්ලයල්ල මහල්ල ගණන
3.2. යගාඩනැගිල්ලයල්ල ක්රියාකාරීේවය
3.3 එක් එක් මහයල්ල වැඩකරන පුශගලයින්ත ගණන
3.4 එක් එක් මහයල්ල භාවිත්ය සහ පැටවීයම් ධාරිත්ාව
3.5 ගිනි නිවීයම් යදපාර්ත්යම්න්තතුව මඟින්ත ලබාගේ අදාල ගිනි උපකරණ ත්ැබිය යුතු සේාාන සහිත් ගිනි ආරක්ෂණ
සැලැසේම ඇතුලේ අනුකුලත්ා සහිකය
3.6 ආයලෝකය හා වාත්ාශ්රය ලබාගන්තනා මාර්ගය
3.7 ආයලෝකය පැමියණන ආකාරය හා වාත්ාශ්ර ගමනාගමන පශධියේ ක්රියාකාරීේවය පිළිබඳ සුදුසුකම්ලේ
ත්ැනැේයත්කුයගන්ත ලබාගේ සහිකය ඇතුලේ කරන්තන
3.8 යගාඩනැගිල්ලයල්ල ආරක්ෂක නිලධාරීන්ත සිි ද?
3.9 හදිසේසි පිටවුම, යසෝපාන නඩේතු කිරීම පිළිඹඳ සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේයත්කුයගන්ත ලබාගේ සහිකය ඇතුලේ
කරන්තන
3.10 යගාඩනැගිල්ලයල්ල වියුහාේමක සේාායිත්ාවය සම්බන්තධව සුදුසුකම්ලේ ත්ැනැේයත්කුයගන්ත ලබාගේ සහිකය
ඇතුලේ කරන්තන
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4.0 මුදේ වගීවම් ක්රමවේදය
4.1 යගවන ලද මුදල
4.2 මුදල්ල යගවන ලද ආකාරය
4.3 මුදල්ලයගවුම්පත් ඇතුලේ කරන්තන
කරුණාකර ඉහත් සඳහන්ත සියු ම යත්ාරතුරු භාරදීමට ප්රාම නිවැරදි කරන්තන.
4.4 යමම අයදුම්පයේ මා විසින්ත සපයා ඇි සියුම යත්ාරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බව මයේ දැනුමට අනුව සහික කරමි
4.5 භාරයදන්තන
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ඇමුණුම XII
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
වපාදු වගාඩනැගිලි සහතිකය ලො ගැනීවම් අයදුම්පත්රය
වයාමු අංකය :
ඉඩවම් අයිතිකරුවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය
(අයදුම්කරු ඉඩයම් හිමිකරු යනායේ නම් යමම ප්රකා ය ඉඩයම් හිමිකරු
විසින්ත අේසන්ත කර ලබාදිය යුතුය.)

BA......./......../......../........../........./........

අයදුම්කරුවේ සහ වයෝජිත සංවර්ධනවේ විස්තර
අයදුම්කරුයේ නම
ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය

දුරකාන
අංකය

යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වර්ගය
යයෝජිත් ඉඩයම් ලිපිනය
වරිපනම් අංකය

දළ යගබිම්
(වර්ග මීටර)
දිනය

අනුමත් යගාඩනැගිලි සැලැසේයම්
යයාමු අංකය
අනුකූලත්ා සහිකයේ යයාමු
අංකය (ියේ නම් )

ප්රමාණය

දිනය

මම /අපි ප්රකා කර සිිනවා
සංවර්ධනකරු ඉදිකිරීමට අදහසේ කරන යයෝජිත් ඉඩයම් මම/අපි පරම අයිිකරු/බදුකරු බවටේ
මම / අපි අදාළ අයිිය / බදු, අනුමත් යගාඩනැගිලි සැලැසේම, අනුකූලත්ා සහිකය (CoC) පිළිබඳ අදාළ ලියකියවිලි
පිටපේ කර ඇි බවටේ.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරීම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අප සතු බව

අයිිකරුයේ/කරුවන්තයේ නම

1.

2.

ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය

1.

2.

අයිිකරුයේ/කරුවන්තයේ අේසන

1.

2.

දිනය

1.

2.
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ඇමුණුම XIII
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
වපාදු වගාඩනැගිලි සහතිකය ලො ගැනීවම් අයදුම්පත්රය
වුහමය ඉංජිවන්රුවරයාවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය

වයාමු අංකය :

BA......./......../......../........../........./........

(නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් හා සංවර්ධන යරගුලාසි වලට අනුකූලව යයෝජිත් යගාඩනැගිල්ලයල්ල ේයුහාේමක
සැලසුම් සහ යාබද යගාඩනැගිලි / අසල්ලවැසි යශපලවල ආරක්ෂාව සඳහා)
වයෝජිත සංවර්ධනවේ හා අයදුම්කරුවේ විස්තර
අයදුම්කරුයේ නම
ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වර්ගය
යයෝජිත් පරිශ්රයේ ලිපිනය
වරිපනම් අංකය

දුරකාන අංකය

දළ යගබිම් ප්රමාණය(වර්ග
මීටර)
දිනය

අනුමත් යගාඩනැගිලි සැලැසේයම්
යයාමු අංකය
අනුකූලත්ා සහිකයේ යයාමු
අංකය (ියේ නම් )

දිනය

මම ප්රකා කර සිිනවා,
මම ශ්රී ලංකා ඉංජියන්තරු සභායේ හා වුහාේමක ඉංජියන්තරුවරුන්තයේ සංගමයේ සාමාජිකයයකු වන සුදුසුකම්ලේ
වුහාේමක ඉංජියන්තරුවකු බවටේ,
මම යමම යගාඩනැගිල්ලයල්ල සේාායිත්ාවය, එකවර පුශගලයින්ත 100ක් යහෝ ඊට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් දරා ගැනීමට හැකි
අයුරින්ත ඉදිකර ඇි බවට සහික වන බවටේ,
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරිපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරීම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අප සතු
බවටේ,
මා විසින්ත යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වෘේිමය යසේවාවට බලපාන ආකාරයේ යම් කිසි වරදක් සිදුකරන්තයන්ත නම්, නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරියට ඒ පිළිබඳව අදාළ වෘේතීමය ආයත්නය දැනුවේ කිරීම සම්බන්තධයයන්ත අයිියක් ඇි බවටේ,

වරලේ ඉංජියන්තරුවරයායේ අේසන

දිනය

නම
විදුේ ලිපිනය

දුරකාන අංකය

වෘේතීය ආයත්නයේ ලියාපදිංි අංකය
ත්ැපැල්ල ලිපිනය

ජා.හැ.අංකය

නිල මුද්රාව
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ඇමුණුම XIV
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
වපාදු වගාඩනැගිලි සහතිකය ලො ගැනීවම් අයදුම්පත්රය
ප්රධාන ගිනි නිවන නිලධාරියාවේ ප්රකාශය ඇතුළත් ආකෘති පත්රය

වයාමු අංකය :

BA......./......../......../........../........./........

වයෝජිත සංවර්ධනවේ හා අයදුම්කරුවේ විස්තර
අයදුම්කරුයේ නම
ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වර්ගය
යයෝජිත් පරිශ්රයේ ලිපිනය
වරිපනම් අංකය

දුරකාන අංකය

දළ
යගබිම්
ප්රමාණය(වර්ග මීටර)
දිනය

අනුමත් යගාඩනැගිලි සැලැසේයම්
යයාමු අංකය
අනුකූලත්ා සහිකයේ යයාමු අංකය
(ියේ නම් )

දිනය

මම ප්රකා කර සිිනවා,
මම/අපි..................................................... හි (ආයත්නය) ප්රධාන ගිනි නිවන නිලධාරියා වන බවටේ,
මම/අපි සියු ම ගිනි නිවීයම් උපකරණයකම එයට අදාල සේාානයේ අදාල වර්ගයයන්ත ගිනි වැළැක්වීයම් නීි
සංග්රහයට අනුකූලව සේාාපනය කර ඇි බවට සහික කරන බව,
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත මම/අපි විසින්ත ඉදිරිපේ කරන ලද කුමන යහෝ යත්ාරතුරක් සාවදය බවට යසායා
ගත්යහාේ සංවර්ධනය සඳහා නිකුේ කරන ලද බලපත්රය අවලංගු කිරීම සම්බන්තධව අවයබෝධයක් මම/අප සතු බව
මා විසින්ත යයෝජිත් සංවර්ධනයේ වෘේිමය යසේවාවට බලපාන ආකාරයේ යම් කිසි වරදක් සිදුකරන්තයන්ත නම්, නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරියට ඒ පිළිබඳව අදාළ වෘේතීමය ආයත්නය දැනුවේ කිරීම සම්බන්තධයයන්ත අයිියක් ඇි බවටේ,

ප්රධාන ගිනි නිවන නිලධාරියායේ අේසන

දිනය

නම
විදුේ ලිපිනය

දුරකාන අංකය

වෘේතීය ආයත්නයේ ලියාපදිංි අංකය
ත්ැපැල්ල ලිපිනය

ජා.හැ.අංකය

නිල මුද්රාව
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“ඔ” ආකෘි පත්රය

භාවිතය වවනස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත්රය [යයාමු අංක: ]

අයදුම්කරුවේ විස්තරය
නම:
ජා.හැ./ගමන්ත බලපේර අංකය:
දුරකාන අංකය:
ජංගම දුරකාන අංකය:
ලිපිනය:

අයදුම්පත් විස්තරය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය:
පළාේ පාලන ආයත්නය:
අදාල යපාකුර:
භාර යදන ලද දිනය:

භාවිතය වවනස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත්රය
1.0 අයදුම්කරු සහ අයිතිකරු ිළිෙඳ වතාරතුරු
1.1 සම්පුර්ණ නම
1.2 ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
1.3 දුරකාන අංකය
1.4 ෆැක්සේ අංකය (ියේ නම්)
1.5 විශයුේ ලිපිනය
1.6 ලිපිනය (ලිපි හුවමාරු කිරීම සඳහා)
1.7 අයිිකරුයේ යත්ාරතුරු (අයදුම්කරු අයිිකරු යනායේ නම්)
1.8 අයිිකරුයේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
2.0 දැනට පවතින සංවර්ධනය ිළිෙඳ විස්තරය
2.1 පළාේ පාලන ආයත්නය
2.2 යකාට්ටා ය
2.3 ලිපිනය
2.4 වරිපනම් අංකය
2.5 මිනුම්යදෝරු සැලසුයම් අංකය
2.6 මිනුම්යදෝරු සැලසුයම් දිනය
2.7 ඉඩම් යකාටසේ අංකය
2.8 ඉඩයම් වර්ග ප්රමාණය(වර්ග මීටර)
2.9 මිනුම්යදෝරු සැලසුම ඇතුලේ කරන්තන
2.10 යගාඩනැගිල්ලයල්ල වර්ත්මාන භාවිත්ය
2.11 අදාල ඉඩයම් පවින සියු ම යගාඩනැගිලිවල විසේත්රයන්ත යහෝ එක් එක් මහයල්ල වර්ත්මාන භාවිත්යන්ත දැක්යවන
සැලැසේම ඇතුලේ කරන්තන
3.0 යගාඩනැගිලි සැලැසේම/ සැලසුම්
3.1 අනුමත් කරන ලද යගාඩනැගිලි සැලැසේයම් අංකය
3.2 අනුමත් කරන ලද යගාඩනැගිලි සැලැසේම, අයනකුේ අදාල සැලසුම් සහ යල්ලඛන ඇතුලේ කරන්තන (යල්ලඛන එකකට
වඩා ඇිනම් සම්පින්තඩිත් (ZIP) යෆෝල්ලඩර ආකෘියක් මඟින්ත එකට එකතු කර ඇතුලේ කරන්තන )
4.0 වගාඩනැගිේවේ භාවිතය වවනස් කිරීම ිළිඹඳ වතාරතුරු
4.1 යයෝජිත් භාවිත්ය
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5.0 වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ
5.1 යමෝටර් රා නැවතීයම් ඉඩකඩ (වර්ග මීටර)
6.0 උපකාරක ලියකියවිලි
6.1 අදාල සේාානය පිලිබඳ නිසි අවයබෝධයක් ලබාගැනීමට අවට පිහිි යගාඩනැගිලි සහ ඉඩම් යපන්තනුම් කරමින්ත
පිළියයළ කරන ලද කටුසටහන
6.2 මිනුම්යදෝරු සැලැසේම
6.3 අනුමත් කරන ලද යගාඩනැගිලි සැලැසේම
6.4 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත නිකුේ කරන ලද බලපත්රය
6.5 අනුකූලත්ා සහිකය
6.6 යයෝජිත් සංවර්ධනය ඇතුලේ සැලසුම( අදාල යවනසේකිරීම සිදුකරන සේාානය රතු පැහැයයන්ත යපන්තනුම් කල
යුතුය.)
6.7 වාහන නැවැේවීයම් ඉඩකඩ දැක්යවන රූප සටහන
6.8 අදාල සැලසුම් සහ යල්ලඛන ඇතුලේ කරන්තන (යල්ලඛන එකකට වඩා ඇිනම් සම්පින්තඩිත් (ZIP) යෆෝල්ලඩර
ආකෘියක් මඟින්ත එකට එකතු කර ඇතුලේ කරන්තන )
7.0 ප්රකාශනය
අේසන්ත කරන ලද ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
8.0 මුදේ වගීවම් ක්රමවේදය
8.1 යගවන ලද මුදල
8.2 මුදල්ල යගවන ලද ආකාරය
8.3 මුදල්ලයගවුම්පත් ඇතුලේ කරන්තන
කරුණාකර ඉහත් සඳහන්ත සියු ම යත්ාරතුරු භාරදීමට ප්රාම නිවැරදි කරන්තන.
8.4 යමම අයදුම්පයේ මා විසින්ත සපයා ඇි සියුම යත්ාරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බව මයේ දැනුමට අනුව සහික කරමි
8.5 භාරයදන්තන
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“ඕ” ආකෘි පත්රය

අභියාචනයක් සඳහා අයදුම්පත්රය [යයාමු අංක:

අයදුම්කරුවේ විස්තරය
නම:
ජා.හැ./ගමන්ත බලපේර අංකය:
දුරකාන අංකය:
ජංගම දුරකාන අංකය:
ලිපිනය:

]

අයදුම්පත් විස්තරය
යයෝජිත් සංවර්ධනයේ සේවාභාවය:
පළාේ පාලන ආයත්නය:
අදාල යපාකුර:
භාර යදන ලද දිනය:

අභියාචනයක් සඳහා අයදුම්පත්රය
1.0 අයදුම්කරු සහ අයිතිකරු ිළිෙඳ වතාරතුරු
1.1 සම්පුර්ණ නම
1.2 ජාික හැඳුනුම්පේ අංකය
1.3 දුරකාන අංකය
1.4 ෆැක්සේ අංකය (ියේ නම්)
1.5 විශයුේ ලිපිනය
1.6 ලිපිනය (ලිපි හුවමාරු කිරීම සඳහා)
1.7 අයිිකරුයේ යත්ාරතුරු (අයදුම්කරු අයිිකරු යනායේ නම්)
1.8 අයිිකරුයේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
1.9 අයදුම්කරුයේ ප්රකා ය ඇතුලේ කරන්තන
2.0 දැනට පවතින සංවර්ධනය ිළිෙඳ විස්තරය
2.1 පළාේ පාලන ආයත්නය
2.2 අදාල යකාට්ටා ය
2.3 ලිපිනය
2.4 වරිපනම් අංකය
2.5 ප්රික්යෂේප කළ අයදුම්පයේ වර්ගය
2.6 යපර යයාමු අංකය සහ අයදුම්පයේ සඳහන්ත දිනය
2.7 අදාල පළාේ පාලන ආයත්නය මඟින්ත ඉදිරිපේ කල ප්රික්යෂේප කළ අයදුම්පත් ඇතුලේ කරන්තන
3.0 මුදේ වගීවම් ක්රමවේදය
3.1 යගවන ලද මුදල
3.2 මුදල්ල යගවන ලද ආකාරය
3.3 මුදල්ලයගවුම්පත් ඇතුලේ කරන්තන
කරුණාකර ඉහත් සඳහන්ත සියු ම යත්ාරතුරු භාරදීමට ප්රාම නිවැරදි කරන්තන.
3.4 යමම අයදුම්පයේ මා විසින්ත සපයා ඇි සියුම යත්ාරතුරු සත්ය හා නිවැරදි බව මයේ දැනුමට අනුව සහික කරමි
3.5 භාරයදන්තන
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2 වන උපවේඛනය
[වරගුලාසි 1,3,5,28,30,44,73,80,81,89,93]

මූලික සැලසුම් නිරාකරණය ලොදීම හා අළුත්කිරීම සඳහා වන ගාස්තු
සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය

1.

වපරසැරි ගාස්තු (ෙදු රහිත)

ඉඩම් අනුයබදුම් කිරීම

ඉඩවම් ප්රමාණය
(ව.මී.)
i.
ව.මී 150 – 499

ගාස්තුව
(රුියේ )
රු 2,000/-

ii.

ව.මී 500 – 999

රු. 3,000/-

iii.

ව.මී 1000 – 4999

රු. 7,500/-

iv.

ව.මී 5000 – 9999

රු. 10,000/-

ව.මී.10000 වැඩි

රු.10,000 /+- ව.මී.10000 ට
වැඩි සෑම ව.මී.1000 කටම යහෝ
ඉන්ත යකාටසකටම රු.1,000/බැගින්ත

v.

2.

කුඹුරු ඉඩම් සහ පහේ බිම්
යගාඩකිරීම.

3.

මායිම් ත්ාේප / රැඳවුම් බැමි
ඉදිකිරීම

4.

සන්තනියේදන කුළුණු /
ඇන්තටනා කුළුණු/ සම්යේෂණ
කුළුණු ඉදිකිරීම

5.

ව.මී 250 දක්වා

රු. 2500/-

ii.

ව.මී 250 ට වැඩි

රු.2,500/- + ව.මී.250 ට වැඩි
සෑම ව.මි.100 කටම යහෝ ඉන්ත
යකාටසකටම රු.2,500/- බැගින්ත

දික් මීටර් 1 කට

රු. 100/-

රු. 30,000/-

ඉන්තධන පිරවුම්හල්ල / යසේවා
සේාා

i.
6.

i.

i.

දුම් පරීක්ෂා කරන සේාාන

රු. 25,000/-

ii.

ඉන්තධන පිරවුම්හල්ල

රු. 75,000/-

iii. වාහන යසේවා සේාාන

රු. 50,000/-

iv. වාහන යසේවා සේාාන හා දුම්
පරීක්ෂාව

රු. 75,000/-

v.

රු. 150,000/-

ඉන්තධන පිරවුම්හල්ල හා ඒ
සම්බන්තධ යවනේ භාවිත්යන්ත
ඩිජිටල්ල දැන්තවීම් පුවරු (ව.මී.
1කට)

රු. 5000 /-

දැන්තවීම් පුවරු
ii.

ඩිජිටල්ල යනාවන දැන්තවීම් පුවරු
(ව.මී. 1 කට)
iii. නාම පුවරු (ව.මී. 1 කට)
iv. මාර්ගයට ඉහළින්ත මාර්ගය හරහා
පවින දැන්තවීම් පුවරු (Gentries)
(ව.මී. 1කට)
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රු. 3000 /රු. 1000/-

රු. 6000 /-

7.

8.

9.

කසල රැසේ කිරීයම් අංගන /
බැහැර කරන සේාාන /
යකාම්යපෝසේට් අංගන
/යසෞඛය ආරක්ෂිත්ව කසල
යයාදා ඉඩම් යගාඩකිරීම හා
අදාල යවනේ සංවර්ධන
කටයුතු.

i. භුමි ප්රමාණයවර්ග මීටර 4000
දක්වා

ii. භුමි ප්රමාණය වර්ග මීටර 4000 ට
වඩා වැඩි

ජලය ආශ්රිත් යගාඩනැගිලි සහ ජලය ආශ්රිත් සංවර්ධනයන්ත

වාණිජ පරමාර්ායයන්ත කරනු ලබන කළුගල්ල කැඩීම, ගල්ල කුඩු කිරීයම්
අංගන, පසේ කැපීම, පසේ යසෝදා වැලි ගැනීම, යගාඩ වැලි කැනීම, මැි හා
යබාරළු කැණීම

i.

වර්ග කියලෝමීටර් 1 ක් දක්වා

10.
i. ඛණිජ සම්පේ කැණීම සඳහා
කරනු ලබන පරික්ෂණ
ii. වර්ග කියලෝමීටර් 01 ට වැඩි

ii. ඉහත් අංක 10(i) ට අමත්රව
සිදුකරන ඛනිජ සම්පේ කැණීම්

i.

වර්ග කියලෝමීටර් 1 ක් දක්වා

ii.

වර්ග කියලෝමීටර් 01 ට වඩා
වැඩි

ඉඩවම් ප්රමාණය

රු. 50,000/රු. 50,000/- + වැඩිවන සෑම
වර්ග ම්. 0000 ටම යහෝ ඉන්ත
යකාටසකටම රු 10,000/=
බැගින්ත
රු. 50,000/රු.. 10,000/-

රු. 100,000/-

රු. 100,000/- + වර්ග
කියලෝමීටර 1 ට වැඩිවන සෑම
වර්ග කියලෝමීටර් 1 ට යහෝ
ඉන්ත යකාටසකටම රු.
10,000/- බැගින්ත
රු. 100,000/-

රු. 100,000/- + වර්ග
කියලෝමීටර් 1 වැඩිවන සෑම
වර්ග කියලෝමීටර් 01 ට යහෝ
ඉන්ත යකාටසකටම රු.
10,000/- බැගින්ත

ගාස්තුව

i.

ව.මී 400 දක්වා

රු. 2,500/-

ii.

ව.මී 400 > ව.මී 500

රු. 5,000/-

iii.

ව.මී 500 > ව.මී 750

රු. 10,000/-

11. ළමා නිවාස / වැඩිහිි නිවාස /
පුනරුේාාපන මධයසේාාන.
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iv.

ව.මී 750 > ව.මී 1000

රු. 20,000/රු. 20,000/- + ව.මි 1000

v.

ව.මී. 1000 ට වැඩි

වගබිම් ප්රමාණය

12 ඉහත්1සිට 11 දක්වා සඳහන්ත
යනාවන යවනේ සංවර්ධන
කාර්යයන්ත සඳහා

වැඩි වන සෑම ව.මී. 100 ක්
සඳහාම යහෝ ඉන්ත යකාටසකටම
රු.500/- බැගින්ත
ගාස්තුව

i.

ව.මී 400 දක්වා

රු. 5,000/-

ii.

ව.මී 400 > ව.මී 500

රු. 10,000/-

iii.

ව.මී 500 > ව.මී 750

රු. 25,000/-

iv.

ව.මී 750 > ව.මී 1000

රු.. 50,000/රු. 50,000/- + ව.මි 1000

v.

13. යගබිම් ප්රමාණය යවනසේ
යනාවී අනුමත් සැලැසේයම් සිදු
කරනු ලබන අභයන්තත්ර
යවනසේ කිරීම්
14. රාවාහන ඇගයීම් වාර්ත්ාව
සඳහා වන නිරාකරණය
(Traffic Impact Assessment
Clearance)

15. පාරිසරික නිර්යශ ය
Envirmental Consultative
Committee (ECC)

ව.මී. 1000 ට වැඩි

වැඩි වන සෑම ව.මී. 100 ක්
සඳහාම යහෝ ඉන්ත යකාටසකටම
රු.500- බගින්ත

වර්ග මීටර් 1000 ක් දක්වා රු. 5000/වර්ග මීටර් 5000 ට වැඩි රු. 10000/-

රු. 60,000/-

රු. 50,000/-

i.

වලංගු කාලය ඉක්මවීමට යපර අයදුම් කරන්තයන්ත නම් - මූලික
සැලසුම් නිරාකරණ සහිකය ලබාගන්තනා අවසේාායේ ලබාගේ
මුදලින්ත 25% ක මුදලක්

16. මූලික සැලසුම් නිරාකරණය
අළුේ කිරීම.

ii.

වලංගු කාලය ඉක්මවා යගාසේ වසරක් තුළ අයදුම් කරන්තයන්ත නම්
- මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහිකය ලබාගන්තනා අවසේාායේ
ලබාගේ මුදලින්ත 50% ක මුදලක්

iii.

වලංගු කාලය ඉක්මවා වසරකින්ත පසු අයදුම් කරන්තයන්ත නම් මූලික සැලසුම් නිරාකරණය සඳහා වන සම්ූර්ණ ගාසේතුව

17. මූලික සැලසුම් නිරාකරණ
සහිකයේ සහික කරන ලද
පිටපේ සඳහා
18. කඩිනම් යසේවය - (සියළුම අව යත්ා
හා අදාළ අයනකුේ යල්ලඛන

රු. 2,500/-

සාමානය ගාසේතුව යමන්ත යදගුණයක් අය කල යුතු යේ.
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සම්ූර්ණ කරන ලද දින සිට වැඩ
කරන ලද දින 07 ක් තුළ)
19. අනුමත් සැලැසේම යත්වන
පාර් වයකට ලබාදීම

රු 25,000 /-

20. පරිපාලන වියදම්

රු. 5,000/-

21. ආගමික කටයුතු හා අඩු ආදායම්
නිවාස වයාපෘිවලට අදාළ ගාසේතු

රු 5000/- ක පරිපාලන ගාසේතුවකට යටේ යේ.
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සංවර්ධන ෙලපත්ර නිකුත් කිරීම හා කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා වන වපරසැරි ගාස්තු
සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය
1.

ඉඩම් අනුයබදුම් සඳහා

අයකළ යුතු ගාස්තු
ඉඩවම් ප්රමාණය ව.මී

වපරසැරි ගාස්තු

ව.මී 150 > ව.මී 300

කැබලි 1 ක් සඳහා රු.
1000/-

300 ව.මී > ව.මී 600

කැබලි 1 ක් සඳහා රු. 800/-

ව.මී 600 > ව.මී 900

කැබලි 1 ක් සඳහා රු. 600/-

ව.මී 900 ට වැඩි
2.

මායිම් ත්ාේප/ රැඳවුම් බැමි ඉදිකිරීම

3.

සන්තනියේදන කුළුණු / ඇන්තටනා කුළුණු/
සම්යේෂණ කුළුණු ඉදිකිරීම

4.

ඉන්තධන පිරවුම්හල්ල / වාහන යසේවා සේාාන
/ දුම් පරීක්ෂා කරන සේාාන

5.

දැන්තවීම් පුවරු

6.

7.

කසල බැහැර කිරීයම් අංගන/ ත්ාවකාලිකව
රැසේකර ත්බන සේාාන/ යකාම්යපෝසේට්
අංගන / යසෞඛයාරක්ිත්ව කසල යයාදා
ඉඩම් යගාඩකිරීම

යන්තවාසික හා යන්තවාසික යනාවන
යගාඩනැගිලි
සටහන: හරිත් යගාඩනැගිලි සහික කරණය
සඳහාද ලියාපදිංි විය යුතුය.

කැබලි 1 ක් සඳහා රු.
500/-

දික් මීටර් 1 ක් සඳහා

රු.100/රු. 40,000/රු. 100/-

ව.මී. 1 කට
i.
ඩිජිටල්ල දැන්තවීම් පුවරු
(ව.මී. 1කට)

රු. 2,500 /-

ii.
ඩිජිටල්ල යනාවන
දැන්තවීම් පුවරු (ව.මී. 1කට)

රු. 1,500 /-

iii. නාම පුවරු (ව.මී. 1
කට)

රු. 500/-

iv. මාර්ගයට ඉහළින්ත
මාර්ගය හරහා පවින
දැන්තවීම් පුවරු (Gentries)
(ව.මී. 1 කට)
යහක්. 1 දක්වා
.
යහක්. 1 ට වැඩි

වගබිම්
ප්රමාණය
(ව.මී.)

රු. 1,000 /-

රු..25,000/රු. 25,000/- + වැඩිවන
සැම යහක් 1 කට යහෝ ඉන්ත
යකාටසක් සඳහා රු.5,000/බැගින්ත

වන්වාසික
(ව.මීටර් 1 කට)

වන්වාසික
වනාවන
(ව.මීටර් 1
කට)

තනි ුද්ගල

වන්වාසික
වනාවන
(ව.මීටර් 1
කට)

මහේ
නිවාස

ව.මී. 000
දක්වා

රු. 20/-

රු. 25/-

රු. 25/-

ව.මී. 000 >
1000

රු. 22/-

රු. 27/-

රු. 27/-

ව.මී. 1000
> 1500

රු..25/-

රු. 30/-

රු. 30/-
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8.

වාණිජ පරමාර්ායයන්ත සිදු කරනු ලබන
i.
පිහිනුම් ත්ටාක (ත්ටාකයේ යඩක්
සමඟ)
ii.
සූර්ය පැනල සඳහා වන ගාසේතු

9.
i.

අනුමත් සැලසුමට අමත්රව යගබිම් ප්රමාණය
වැඩි වන යසේ සිදුකරන යවනසේ කිරීම් හා
එකතු කිරීම්
ii.
ප්රමාණය යවනසේ කිරීමක් යනාමැිව
අනුමත් සැලැසේම තුළ සිදු කරනු ලබන
යවනසේ කිරීම්.
10.
සංවර්ධන බලපත්රයේ වලංගු කාලය
වසරකින්ත දීර්ඝ කිරීම

ව.මී. 1500
> 2000

රු. 25/-

රු. 32/-

රු. 32/-

ව.මී.2000 ට
වැඩි

වැඩිවන සෑම
ව.මී. 0 ක්
සඳහාම
රු.2,000/බැගින්ත

වැඩිවන
සෑම ව.මී.
0 ක්
සඳහාම
රු.2,000/
-බැගින්ත

වැඩිවන සෑම
ව.මී. 0 ක්
සඳහාම
රු.2,000/බැගින්ත

වර්ග ප්රමාණය (ව.මී.)

ගාස්තුව (රු)

ව.මී. 300 දක්වා

රු. 6,000/-

ව.මී. 300 > 500

රු. 15,000/-

ව.මී. 500 > 1000

රු. 30,000/-

ව.මී. 1000 ට වැඩි

රු. 30,000/- වැඩිවන සෑම
ව.මී. 100 යහෝ ඉන්ත
යකාටසක් සඳහා රු.1,000/බැගින්ත

මුළු යපරසැරි ගාසේතුයවන්ත 25% + වැඩි වන අමත්ර වර්ග
ප්රමාණය සදහා යපරසැරි ගාසේතුව.
මුල්ල අනුමැියේදී යගවන ලද යපරසැරි ගාසේතුයවන්ත 25%

i.

ව.මී. 1000 දක්වා

රු. 5,000/-

ii.

ව.මී. 1000 ට
වැඩි

රු. 10,000/-

හරිත වගාඩනැගිලි සහතිකය සඳහා ගාස්තු
වපර සැරිගාස්තුව (ෙඳු රහිත )
රුියේ

සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය

1. සියලුම ඛණ්ඩ සඳහා හරිත වගාඩනැගිලි (සහතිකය සඳහාලියාපදිංචි ීම)

ව.මී ට රුපියල්ල 5000/-

2. යගවීම් කල යුතු ආකාරය (ව.මි)
I.
II.

මුළු ගාසේතුයවන්ත (75%)
ඉිරියයන්ත (25%)

ව.මී ට රුපියල්ල 600/-

3. රාජය හා පවුශගලික අධයාපන ආයත්න,ආගමික සේාාන ,රජයේ
යරෝහල්ල,යසෞඛයයආයත්න , වැඩිහිි නිවාස හා ළමා නිවාස

ව.මී ට රුපියල්ල 300/-

උපරිම යපරසැරි ගාසේතුව රුපියල්ල මිලියන 1
හරිත් යශ්රේණිගත් කිරීම මත් පදනම්ව සැකසුම් ගාසේතුයවන්ත ප්රි ත්යක් යසේවාදායකයාට පහත් පරිදි ආපසු යගවිය හැකිය.
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වශ්ර්ණිගත කිරීම

ප්රතිපූරණය කිරීවම් ප්රතිශතය

• රිදී මට්ටම
• රන්ත මට්ටම
• ේලැිනම් මට්ටම

10%
30%
50%

විගණන හා පසුවිපරම් වාර්ථාව සඳහා ගාස්තු
සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය
යගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම

වගබිම් ප්රමාණය (වර්ග මීටර්)

ගාස්තුව (රුියේ)

ව.මී. 400 > ව .මී.1000

රු. 3,000/-

ව .මී.1001 > ව .මී.5000.

රු. 5,000/-

ව .මී.5000

රු. 10,000/-

අනුමැතිය ලොදීම සඳහා වන වස්වා ගාස්තු
(යපරසැරි ගාසේතු වලට අමත්රව)
සංවර්ධනවේ ස්වභාවය
1.

අව ය අනුමැිය ලබා යනායගන
සිදුකරණ ලද ඉඩම් යබදීමක් සඳහා
2. අනුමැියකින්ත යත්ාරව යගාඩනැගිලි
ඉදිකිරීම් / එකතු කිරීම් / නැවත්
ඉදිකිරීම.
i.
සම්ූර්ණ කරන ලද අේිවාරම්
කටයුතු
(බිම් මට්ටම දක්වා)
ii. වහල මට්ටම දක්වා ඉදිකිරීම්
ටැම් සහ බාල්ලක ඇතුළුව
(වහලය හැර)
iii. වහලය සහිත් බිේි ඉදිකිරීම

iv.

පදිංිවීම සඳහා සුදුසු පරිදි ඉදිකිරීම්
සම්පුර්ණ කිරීම.

v.

මායිම් ත්ාේප / රැඳවුම් බිේි ඉදිකිරීම

vi.

විදුලි සංයශ , සම්යේෂණ සහ
ඇන්තයටනා කුළුණු ඉදිකිරීම

3.

අනුකූලත්ා සහිකය (CoC) ලබා
යනායගන පදිංි වීම.

4. වාහන නැවැේවීයම් සේාාන (පරිශ්රය තුළ
ලබා දී යනාමැි විට එක් එක් වාහන
නැවැේවීයම් ඉඩ සඳහා යසේවා ගාසේතු)
i. සියුම මහ නගර සභා

අයකල යුතු ගාස්තු (ෙදු රහිත)
ඉඩම් කැබලි 1 ක් සඳහා රු. 3,000/- බැගින්ත
වන්වාසික
(ව.මී. 1කට )

වන්වාසික වනාවන
(ව.මී. 1 කට)

රු. 200/-

රු. 500/-

රු.. 300/-

රු. 1,000/-

රු. 400/-

රු. 1,500/-

රු. 500/-

රු. 2,000/-

රු. 200/(දික් මීටරයක් සඳහා)

රු. 500/(දික් මීටරයක් සඳහා)

බිම්පාදම ඉදිකිරිම රු. 150,000/වහල මුදුන ඉදිකිරීම රු. 100,000/දිනකට රු. 100/-

සම්මත් වාහන නැවැේවීම
- රු. 500,000/යලාරි රා
- රු. 1,000,000/කන්තයට්නර් ඇතුළු බහු ඇක්සල්ල වාහනය
- රු. 2,500,000/85

5.

ii. නගර සභා

සියුම වාහන සඳහා

- රු. 500,000/-

iii. ප්රායශශීය සභා

සියුම වාහන සඳහා

- රු. 250,000/-

යවනේ භාවිත්යන්ත සඳහා අනුමත්
වාහන නැවැේවීයම් ඉඩ භාවිත්ා කිරීම

රුපියල්ල. 20,000 / - වාහන නැවැේවීයම් ඉඩකට අනුමත් කළ පරිදි
වාහන නැවැේවීමට පරිවර්ත්නය වන යත්ක් වසරකට 10% ක
වර්ධකයක් සහිත්ව.

අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කිරීම සඳහා ගාස්තු
සංවර්ධන කාර්යවේ ස්වභාවය
1.

ඉඩම් අනු යබදුම් කිරීම

2.

යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම

අයකළ යුතු ගාස්තු
(ෙදු රහිත)
එක් කැබැල්ලලකට රු.1000/වගබිම්
ප්රමාණය
(ව.මී.)

වන්වාසික

වන්වාසික
වනාවන

තනි ුද්ගල

මහේ නිවාස

රු. 4,000/-

රු. 5,000/-

රු. 5,000/-

රු.5000/- +

රු. 5000/- + ව
.මි. 000 ට
වැඩිවන සෑම
ව.මී. 1 ටම යහෝ
ඉන්ත යකාටසක්
සඳහා රු.25/බැගින්ත

ව.මී. 400
දක්වා

ව.මී. 400 ට
වැඩි

3.

. 4000/- + ව. මි
000 ට වැඩිවන
සෑම ව.මී. 1 ට
යහෝ ඉන්ත
යකාටසක්
සඳහා රු.15/බැගින්ත

රු. 5,000/-

4.

සන්තනියේදන කුළුණු , ඇන්තයටනා
කුළුණු/සම්යේෂණ කුළුණු සඳහා
මායිම් ත්ාේප හා රැඳවුම් බැමි

5.

ප්රසිශධ යගාඩනැගිලි සහිකය සඳහා

රු.10,000/- බැගින්ත

දික් මීටර් 1 කට රු. 25/- බැගින්ත

ගාසේතුව
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ව.මි 000 ට
වැඩිවන සෑම
ව.මී. 1 ටම
යහෝ ඉන්ත
යකාටසක්
සඳහා රු.20/බැගින්ත

භාවිතය වවනස් කිරීම සඳහා වස්වා ගාස්තු

(ෙදු රහිත)
වගබිම් ප්රමාණය (ව.මි.)

ගාස්තුව (රුියේ)

05 දක්වා

1,000/-

05 – 0

1,500/-

1 – 180

1,750/-

181 – 270

2,000/-

271 – 050

2,500/-

051 – 675

2,750/-

676 – 00

3,000/-

වපරසැරි ගාස්තු.

අවසර පත්රය සඳහා ගාස්තු
වර්ග මීටරයක් සඳහා රු. 750/-

i. යන්තවාසික භාවිත්යක් යවනේ
භාවිත්යක් සඳහා යයාදාගැනීම
ii. යන්තවාසික යනාවන අනිකුේ භාවිත්යක්
යවනේ භාවිත්යක් සඳහා යයාදාගැනීම

වර්ග මීටරයක් සඳහා රු. 500/-

අභියාචනා සඳහා ගාස්තු
1.

නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරියේ උප සැලසුම්
කමිටුව / ප්රධාන සැලසුම්
කමිටුව ඉදිරිපේ කිරීම සඳහා
අභියාචනය පිළිගැනීම

වර්ගය

යගවීයම් ක්රමය

පළමු අභියාචනය

යනාමියල්ල

යදවැනි අභියාචනය

ආරම්භක යපරසැරි ගාසේතුයවන්ත
25%

යත්වැනි අභියාචනය

ආරම්භක යපරසැරි ගාසේතුයවන්ත
50%

සිේවැනි අභියාචනය

මුළු යපරසැරි ගාසේතුව

සටහන: ඉහත් සඳහන්ත ගාසේතු වලට අමත්රව සේාානීය පරීක්ෂාව සඳහා ප්රවාහන ගාසේතු ව යයන්ත වර්ග මීටරයකට රුපියල්ල
50/- ක අියර්ක ගාසේතුවක් අය යකයර්. යකයසේ යවත්ේ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය/පළාේ පාලන ආයත්නය විසින්ත
යවළඳයපායල්ල ඉන්තධ මියලහි යවනසේකම් මුලික ගාසේතුවට එකතුකරගනු ලැයේ.
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3 වන උපයල්ලඛනය
[වරගුලාසි 4,7,30,39,40,57,77,82,83,89]

සුදුසුකම්ලත් ුද්ගලයන්
විස්තරය

සංවර්ධන කටයුත්වත්
ස්වභාවය
සංවර්ධන කටයුේත් සඳහා
යගාඩනැගිලි වැඩ ඇතුළේ
යනාවන්තයන්ත නම්

ඉඩවම් ප්රමාණය
වගබිම් ප්රමාණවේ සිමා
සියළුම ඉඩම් සඳහා

සුදුසුකම්ලත් තැන්තකුවේ ප්රකාශය
අවශයවන විවශ්ෂ කාර්ය

සුදුසුකම් තැනැත්තා සඳහා අවශය
සුදුසුකම් පදවිය.

1.

ඉඩම් අනු යබදීම හා ඒකාබශධ
කිරීම

2.

ඉඩම් අනු යබදීම හා
ඒකාබශධ කිරීම

සංවර්ධන කටයුේත් සඳහා
ඉංජියන්තරු වැඩ ඇතුළේ
වන්තයන්ත නම් (මාර්ග, යබෝක්කු,
කාණු ඉදිකිරීම් වැනි)

සියළුම ඉඩම් සඳහා

බලපත්රයේ නි ේිත්ව දක්වා ඇි
කරුණුවලට අනුකුලව ඉංජියන්තරු වැඩ
සිදුකර ඇි බවට ප්රකා
කරන
සහිකයක්

වරලේ සිවිල්ල ඉංජියන්තරු

3.

යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම

සංවර්ධන කටයුේත් සඳහා
යගාඩනැගිලි වැඩ ඇතුලේ
වන්තයන්ත නම්

සී I වර්ගයේ
යගාඩනැගිලි

යරගුලාසි වලට අනුකූල බව

අයදුම්කරු යහෝ ඕනෑම සුදුසුකම්
ලේ ත්ැනැේයත්කු

සී II වර්ගයේ
යගාඩනැගිලි

අනුකුලත්ා සහිකය නිකුේ කරන යත්ක්
සැලසුම් හා සංවර්ධන යරගුලාසි වලට
අනුකුලව යගාඩනැගිලි සැලැසේම
සුදුසුකම් ලේ ත්ැනැේත්ායේ අධීක්ෂණය
යටයේ සිදුකරන බවට සහිකයක්.

වරලේ වාසේතු විදයාඥ යහෝ ඕනෑම
සුදුසුකම් ලේ වාසේතු විදයාඥ යහෝ
වාසේතු විදයා අවසරික සහික ලාභී
යහෝ ජාික වෘේතීය නුපුණත්ා V
මට්ටයම් සැලසුම් ත්ාක්ෂණඥ
(යගාඩනැගලි)

වුහ නිර්මාණාේමක සැලසුම්/යසේවා
සැලසුම් / වායු සමීකරණ හා යාන්තත්රික
හා වාත්ාශ්රය සැපයුම්.

වරලේ සිවිල්ල ඉංජියන්තරු
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වට මැණුම , උදෘත් , අනු යබදුම් හා
ඒකාබශධ කිරීම්.

බලයලේ මිනින්තයදෝරු.

“ඒ” “බි” සහ සී I
වර්ගයේ යගාඩනැගිලි

අනුකූලත්ා සහිකය නිකුේ කරන යත්ක්
යගාඩනැගිලි සැලැසේම පවේනා සැලසුම්
හා සංවර්ධන යරගුලාසිවලට අනුකූලව
සුදුසුකම් ලේ ත්ැනැේත්ායේ අධීක්ෂණය
යටයේ සිදුකරන බවට සහිකයක්
යගාඩනැගිල්ලයල්ල
ක්ියට
සහ
ආරක්ෂාවට අදාළ වන ප්රමිි සමඟ
වුහාේමක ඉංජියන්තරු නිර්මාණයේ
අනුකූලත්ාව යපන්තනුම් කරන සහිකයක්
අනුකූලත්ා සහිකය නිකුේ කරන යත්ක්
සුදුසුකම්
ලේ
ත්ැනැේත්ායේයේ
අධීක්ෂණය යටයේ සිදු කිරීමට සහ අවට
යශපලවලට සිදුවන හානිය හා බාධා
වළක්වා ගැනීම සඳහා ප්රමාණවේ
ූර්වාරක්ෂක
පියවරයන්ත
පිළිබඳව
සංවර්ධකයාට උපයදසේ දීම
යගාඩනැගිලි යසේවා සැලසුම් එනම්
විදුලිය, ජල සැපයුම, මලාපවහන, කාණු
සහ වැසි ජලය කළමණාකරනය, ගිනි
ආරක්ෂණය සංවාත්නය යහෝ විය ේෂ
යසේවාවන්ත පිළිගේ ශ්රී ලංකා ප්රමිතීන්තට
අනුකූල බවට සහිකයක්.

වරලේ වාසේතු විදයාඥ

ගෘහ නිර්මාණ සැලැසේම, හරිත්
යගාඩනැගිලි නිර්මාණය සඳහා (අවම
සහික මට්ටම) අනුකුල බවට

ශ්රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව තුළ
ඒකක අගය ( Three Credit) කට
යනාඅඩු හරිත් යගාඩනැගිලි පිළිබඳ
පාඨමාලාවක් සාර්ාකව සම්ූර්ණ
කරන ලද පාර්ලියම්න්තතු පනත්කින්ත
සම්මත් කරන ලද වෘේතීය
ආයත්නයක සංසේාාගත්
සාමාජිකයයකු

සහිකයක් හා අනුකූලත්ා සහිකය
ලබාගන්තනා යත්ක් සංවර්ධනකරුට
ඉදිකිරීම් කටයුතු හරිත් ක්රමයේදවලට
අනුකූලව සුදුසුකම් ලේ ත්ැනැේත්ායේ
අධීක්ෂණය යටයේ සිදුකරන බවට
සහිකයක්.
4

ත්ක්යසේරු වාර්ත්ාව

යශපයලහි
විනාකම
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යහෝ

ඉඩයමහි

යවළඳ

වරලේ සිවිල්ල ඉංජියන්තරු

වරලේ විදුලි ඉංජියන්තරු, වරලේ
සිවිල්ල ඉංජියන්තරු, වරලේ
වුහාේමක ඉංජියන්තරු, වරලේ
යගාඩනැගිලි යසේවා ඉංජියන්තරු,
වරලේ යාන්තත්රික ඉංජියන්තරු

ත්ක්යසේරුකරු

0 වන උපයල්ලඛනය
[වරගුලාසිය 18,19,20]

වන්වාසික භාවිතය සඳහා වූ ඉඩම් කැෙලි වලට ප්රවේශකත්වය

ප්රවේශ
මාර්ගවේ ීථිවේ අවම
පළල (මීටර්)

ප්රවේශ මාර්ගවේ ීථිවේ
උපරිම දිග (මීටර්)

වස්වා සපයන
උපරිම බිම් කට්ි
සංඛයාව

බිම් කට්ියක තිබිය හැකි උපරිම
වාසස්ථාන ඒකක ගණන

3.0

50 දක්වා

4

2

* මීටර් 100 යහෝ ඊට වඩා
අඩු දුරකින්ත , යදපසම මීටර්
7.0 යහෝ ඊට වැඩි, යපාදු
මාර්ගයකට සම්බන්තධ වන
අවසේාාවක

8

2

8

2

* මීටර් 200 යහෝ ඊට වඩා
අඩු දුරකින්ත , යදපසම මීටර්
7.0 යහෝ ඊට වැඩි , යපාදු
මාර්ගයකට සම්බන්තධ වන
අවසේාාවක

16

2

7.0

-

20

අවසර යදනු ලබන යගබිම් ප්රමාණය

.0 යහෝ ඊට වැඩි

-

සීමාවක් නැත්

අවසර යදනු ලබන යගබිම් ප්රමාණය

4.5

100 දක්වා

සටහන : * යමම ලිහිල්ල කිරීම සම්බන්තධ යරගුලාසිය අභයන්තත්ර ඉඩම් අනුයබදීම් සම්බන්තධයයන්ත අදාළ යනායේ.
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5 වන උපවේඛනය
{ වරගුලාසිය 44,54,92}

1

අංකය

අයිතමය

ලකුණු

EE
ෙලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය
නිර්මාණය
EE1
ආයලෝකය සපයන උපකරණ කලාපකරණය
EE2
විදුලි උප මැනුම්
EE3
පුනර්ජනනීය බල ක්ිය
EE4
උසසේ කාර්යක්ෂමත්ා කාර්යය සාධනය
EE5
විදුලි ආයලෝකකරණයේ කාර්යක්ෂමත්ාවය
EE6
බලසාධක නිවැරදි කිරීම
වැඩි දියුණු කිරීම හා තත්ත්වය උසස් කිරීම
EE7

2

3

27

බල ක්ි කාර්යක්ෂමත්ා වැඩි දියුණු කිරීම හා ක්රියාේමක
කිරීම
නිරවදයතාවය මැන ෙැලීම සහ නඩත්තුව
EE8
ිරසාර නඩේතුව
SM
තිරසාර භූමි සැලසුම්කරණය හා කළමනාකරණය
23
භූමි සැලසුම්කරණය
SM1
භූමිය යත්ෝරා ගැනීම
SM2
අත්හැර දැමූ භූමි(Brown field) ප්රිසංවර්ධනය
SM3
සංවර්ධන ඝනේවය සහ ප්රජා සම්බන්තධීකරණය
SM4
පරිසර කළමනාකරණ හා පරිසර ආරක්ෂණ සැලැසේමක් සකසේ
කිරීම
SM5
භූමියේ හරිත් ආවරණ සේාාපනය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම
ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය
SM6
ඉදිකිරීම් ක්රියාවලියේදී දූෂණය පාලනය කිරීම
SM7
යගාඩනැඟිලි ඉදිකිරීම්හි ගුණාේමක ත්ේේවය ලඟා කර
ගැනීම
SM8
යසේවක පහසුකම්
ප්රවාහනය
SM
යපාදු ප්රවාහන ප්රයේ දිරිගැන්තවීම සහ යපෞශගලික වාහන
භාවිත්ය අවම කිරීම
SM10
වාහන නැවැේවීයම් ධාරිත්ාවය
SM11
වැසිජල සැලසුම් - ප්රමාණ සහ ත්ේේව පාලනය
SM12
හරිත් ආවරණ සහ පියසි
SM13
යගාඩනැඟිලි භාවිත්කරන්තනන්ත සඳහා අේයපාත්
MR
අමුද්රවයය හා සම්පත් කළමනාකරණය
20
අමුද්රවයය ප්රතිච්රීකරණය සහ ප්රති භාවිතය
MR1
ද්රවයය නැවත් භාවිත්ය සහ යත්ෝරා ගැනීම
MR2
ප්රිචක්රීකරණය කරන ලද දෑ අඩංගු ද්රවයය
MR3
යගාඩනැඟිලි නැවත් භාවිත්ය
තිරසාර සම්පත් භාවිතය
MR4
කලාපීය යගාඩනැඟිලි ද්රවයය භාවිත්ය
MR5
ිරසාර දැව භාවිත්ය
අපද්රවයය කළමනාකරණය
MR6
වැඩි හරිත් අගයකින්ත යුතු ද්රවයය භාවිත්ා කිරීම
MR7
ඉදිකිරීම් අපද්රවයය කළමනාකරණය
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02
02
08
05
02
02
04
02

04
03
01
01
02
01
01
01
02
02
02
02
01

02
02
02
03
03
02
02

UDA

වකාටස

ඉේලුම්කරු

හරිත වගාඩනැගිලි සංකේපය සඳහා ිරිවිතර - ලකුණු සාරාංශය

හරිත නිෂ්පාදන
MR8
ශීත්කාරක හා පිරිසිදුකාරක
EQ
වගාඩනැගිලි ඇතුලත පරිසරවේ ගුණාත්මක
13
භාවය
අභයන්තර වාතාශ්රවේ ගුණාත්මක භාවය
EQ1
කාබන්තඩයයාක්සයිේ මට්ටම (CO2) අධීක්ෂණය හා පාලනය
EQ2
ගෘහසේත් වායු දූෂක
ප්රශස්ත උෂ්ණත්වය
EQ3
ප්ර සේත් උෂේණේව පාලන සැලසුම් හා පශධතීන්ත නිර්මාණය
කිරීම
EQ4
යවනසේවන වාත්යේ සඵලත්ාවය
ප්රශස්ත දෘෂ්ි ආවලෝක හා ශබ්ද මට්ටම
EQ5
දිවා ආයලෝකය
EQ6
ලබා ගන්තනා හිරුඑළියේ අධික දීේිය පාලනය කිරීම
EQ7
විදුේ ආයලෝක මට්ටම
EQ8
අවට දර් න / බාහිර දර් න
EQ
අභයන්තත්ර ේද මට්ටම
WE
ජල කාර්යක්ෂමතාවය
10
වැසි ජලය එක්රැස් කිරීම හා ජලය ප්රතිච්රීකරණය
WE1
වැසි ජලය එක්රැසේ කිරීම
WE2
අප ජලය ප්රිචක්රීකරණය හා කාර්යක්ෂම භාවිත්ය
කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංීම
WE3
ජල මාපකය හා කාන්තදු හඳුනා ගැනීයම් පශධිය
WE4
ජල කාර්යක්ෂම යමවලම්
IN
හරිතමය නවයකරණය
05
IN1
හරිත්මය නවයකරණ යසායාගැනීම්

4

5

6
7

SC
SC1

සමාජීය හා සංස්කෘතිමය අනුකූලතාවය
සමාජීය
හා
සංසේකෘිමය
අනුකූලත්ාවයයන්ත
නිර්මාණකරණය
මුළු ලකුණු එකතුව

02
යුතු

03

02
02
02
01
02
01
01
01
01

02
04
02
02
05
02

100

හරිත තත්ත්වය වර්ීකරණය


ප්ලැිනම්

70 ට වැඩි ලකුණු



රන්

ලකුණු 60-69



රිදි

ලකුණු 50–59



සහතික මට්ටම

ලකුණු 40-49
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6 වන උපයල්ලඛනය
“අ” ආකෘතිය
කලාප සංගුණකය = 0.50 - 0.74
භූමි ප්රමාණය (වර්ග මීටර්)
මීටර් 7

මාර්ගවේ අවම පළල
මීටර්
මීටර් 15 වහෝ
මීටර් 9
12
ඊට වැඩි

[යරගුලාසි 06,55 56,70,71 ]

අ ආකෘතිය - අවසරලත් වගබිම් අනුපාතය
කලාප සංගුණකය = 0.75-0.99

කලාප සංගුණකය = 1.00-1.24

මාර්ගවේ අවම පළල
මීටර් 7

මීටර් 9

මීටර් 12

මීටර් 15 වහෝ
ඊට වැඩි

මීටර්
7

මාර්ගවේ අවම පළල
මීටර්
මීටර්
මීටර් 15 වහෝ
9
12
ඊට වැඩි

කලාප සංගුණකය = 1.25-1.49
මීටර්
7

මාර්ගවේ අවම පළල
මීටර්
මීටර් 15
මීටර් 12
9
වහෝ ඊට වැඩි

150 සිට 250 වතක්

0.8

0.9

0.9

0.9

1.3

1.3

1.4

1.4

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.2

2.3

2.4

250 සිට 500 වතක්

0.9

1.0

1.2

1.3

1.3

1.6

1.8

2.0

1.8

2.2

2.4

2.7

2.2

2.7

3.0

3.3

500 සිට 750 වතක්

1.0

1.1

1.3

1.5

1.4

1.7

2.0

2.2

2.0

2.3

2.7

3.0

2.4

3.0

3.4

3.5

750 සිට 1000 වතක්

1.0

1.2

1.4

1.7

1.5

1.8

2.2

2.5

2.1

2.4

2.9

3.3

2.6

3.0

3.6

4.0

1000 සිට 1500 වතක්

1.1

1.3

1.5

1.8

1.6

1.9

2.3

2.7

2.2

2.5

3.0

3.6

2.7

3.1

3.8

4.5

1500 සිට 2000 වතක්

1.1

1.4

1.7

2.0

1.7

2.1

2.5

3.0

2.3

2.7

3.4

4.0

2.9

3.4

4.2

5.0

2000 සිට 2500 වතක්

1.2

1.5

1.8

2.1

1.8

2.3

2.7

3.1

2.4

2.8

3.5

4.2

3.0

3.5

4.4

5.4

2500 සිට 3000 වතක්

1.2

1.6

2.0

2.4

1.9

2.4

3.0

3.6

2.5

3.2

4.0

4.7

3.1

3.8

4.7

5.8

3000 සිට 3500 වතක්

1.3

1.7

2.1

2.5

2.0

2.5

3.1

3.7

2.6

3.4

4.2

5.0

3.2

4.0

5.0

6.2

3500 සිට 4000 වතක්

1.4

1.8

2.2

2.6

2.2

2.6

3.3

3.9

2.8

3.6

4.3

5.3

3.3

4.3

5.5

6.6

1.5

1.9

2.3

2.8

2.5

2.8

3.5

4.0

3.0

3.8

4.5

5.5

3.5

4.5

6.0

7.0

4000 සිට වහෝ ඊට වැඩි

භූමි ප්රමාණය (වර්ග මීටර්)

කලාප සංගුණකය = 1.50-1.74

කලාප සංගුණකය = 1.75-1.99

කලාප සංගුණකය = 2.00-2.24

කලාප සංගුණකය = 2.25-2.49

මාර්ගවේ අවම පළල

මාර්ගවේ අවම පළල

මාර්ගවේ අවම පළල

මාර්ගවේ අවම පළල

මීටර් 7

මීටර් 9

මීටර්
12

මීටර් 15 වහෝ
ඊට වැඩි

මීටර් 7

මීටර් 9

මීටර් 12

මීටර් 15 වහෝ
ඊට වැඩි

මීටර්
7

මීටර්
9

මීටර්
12

මීටර් 15 වහෝ
ඊට වැඩි

මීටර්
7

මීටර්
9

මීටර් 12

මීටර් 15
වහෝ ඊට වැඩි

150 සිට 250 වතක්

2.4

2.6

2.7

3.0

3.4

3.6

4.0

3.3

3.0

3.4

3.6

3.8

3.0

3.4

3.6

4.0

250 සිට 500 වතක්

2.6

3.3

3.6

3.5

3.8

4.5

5.0

4.7

3.2

3.6

4.5

4.5

3.5

3.8

4.5

5.0

500 සිට 750 වතක්

2.8

3.4

4.0

3.7

4.0

5.0

6.0

5.5

3.5

3.8

5.0

6.0

3.7

4.0

5.0

6.0

750 සිට 1000 වතක්

3.1

3.6

4.3

3.8

4.2

5.5

6.5

6.0

3.6

4.0

5.7

6.5

3.8

4.2

5.5

6.5

1000 සිට 1500 වතක්

3.2

3.8

4.6

3.9

4.4

6.0

8.0

6.5

3.7

4.2

6.1

7.0

3.9

4.4

6.0

8.0

1500 සිට 2000 වතක්

3.4

4.0

5.0

4.0

4.6

6.5

8.5

7.0

3.8

4.4

6.7

8.0

4.0

4.6

6.5

8.5

2000 සිට 2500 වතක්

3.5

4.2

5.2

4.0

4.8

7.0

9.0

7.5

3.9

4.6

7.1

8.5

4.0

4.8

7.0

9.0

2500 සිට 3000 වතක්

3.6

4.4

5.5

4.0

5.0

7.5

*10

8.0

4.0

4.8

7.4

9.0

4.0

5.0

7.5

*10

3000 සිට 3500 වතක්

3.7

4.6

6.0

4.0

5.2

8.0

*10.5

8.5

4.0

5.0

7.6

*10

4.0

5.2

8.0

*10.5

3500 සිට 4000 වතක්

3.8

4.8

6.3

4.0

5.4

8.0

*11

9.0

4.0

5.2

7.8

*10.5

4.0

5.4

8.0

*11

4.0

5.0

6.5

4.0

5.6

8.0

*11.5

9.5

4.0

5.4

8.0

*11

4.0

5.6

8.0

*11.5

4000 සිට වහෝ ඊට වැඩි
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අ ආකෘතිය - අවසරලත් වගබිම් අනුපාතය
කලාප සංගුණකය = 2.50-2.74

කලාප සංගුණකය = 2.75-2.99

කලාප සංගුණකය = 3.00-3.24

කලාප සංගුණකය = 3.25-3.49

මාර්ගවේ අවම පළල

මාර්ගවේ අවම පළල

මාර්ගවේ අවම පළල

මාර්ගවේ අවම පළල

භූමි ප්රමාණය (වර්ග මීටර්)
7

9

12

15 වහෝ
ඊට වැඩි

7

9

12

15 වහෝ
ඊට වැඩි

7

9

12

15 වහෝ
ඊට වැඩි

7

9

12

15 වහෝ
ඊට වැඩි

150 සිට 250 වතක්

3.0

3.4

3.6

4.0

3.0

3.4

3.6

4.0

3.0

3.4

3.6

4.0

3.0

3.4

3.6

4.0

250 සිට 500 වතක්

3.5

4.0

5.0

5.5

3.5

4.0

5.0

5.5

3.5

4.0

5.0

5.5

3.5

4.0

5.0

5.5

500 සිට 750 වතක්

3.7

4.2

5.5

6.5

3.7

4.2

5.5

6.5

3.7

4.2

5.5

6.5

3.7

4.2

5.5

6.5

750 සිට 1000 වතක්

3.8

4.4

6.0

7.0

3.8

4.4

6.0

7.0

3.8

4.4

6.0

7.0

3.8

4.4

6.0

7.0

1000 සිට 1500 වතක්

3.9

4.6

6.5

8.5

3.9

4.6

6.5

8.5

3.9

4.6

6.5

8.5

3.9

4.6

6.5

8.5

1500 සිට 2000 වතක්

4.0

4.8

7.0

9.0

4.0

4.8

7.0

9.0

4.0

4.8

7.0

9.0

4.0

4.8

7.0

9.0

2000 සිට 2500 වතක්

4.0

5.0

7.5

*10

4.0

5.0

7.5

*10

4.0

5.0

7.5

*10

4.0

5.0

7.5

*10

2500 සිට 3000 වතක්

4.0

5.2

8.0

*10.5

4.0

5.2

8.0

*10.5

4.0

5.2

8.0

*10.5

4.0

5.2

8.0

*10.5

3000 සිට 3500 වතක්

4.0

5.4

8.0

*11

4.0

5.4

8.0

*11

4.0

5.4

8.0

*11

4.0

5.4

8.0

*11

3500 සිට 4000 වතක්

4.0

5.6

8.0

*11.5

4.0

5.6

8.0

*11.5

4.0

5.6

8.0

*11.5

4.0

5.6

8.0

*11.5

4.0

5.8

8.0

*12

4.0

5.8

8.0

*12

4.0

5.8

8.0

*12

4.0

5.8

8.0

*12

4000 සිට වහෝ ඊට වැඩි

භූමි ප්රමාණය (වර්ග මීටර්)

කලාප සංගුණකය = 3.50-3.74

කලාප සංගුණකය = 3.75-4.00

මාර්ගවේ අවම පළල

මාර්ගවේ අවම පළල

9

12

150 සිට 250වතක්

මීටර
7
3.0

3.4

250 සිට 500 වතක්

3.5

500 සිට 750 වතක්

7

9

12

3.6

15 වහෝ
ඊට වැඩි
4.0

3.0

3.4

3.6

15 වහෝ
ඊට වැඩි
4.0

4.8

5.0

5.5

3.5

5.0

5.0

5.5

3.8

5.0

5.5

6.5

3.8

5.2

5.5

6.5

750 සිට 1000 වතක්

4.0

5.2

6.0

7.0

4.0

5.4

6.5

7.5

1000 සිට 1500 තක්

4.0

5.4

8.0

9.0

4.0

5.6

8.0

9.0

1500 සිට 2000 වතක්

4.0

5.6

8.0

*11.5

4.0

5.8

8.0

*11.5

2000 සිට 2500වතක්

4.0

5.8

8.0

*11.5

4.0

6.0

8.0

*12

2500 සිට 3000 වතක්

4.0

6.0

8.0

*12

4.0

6.0

8.0

*12

3000 සිට 3500 වතක්

4.0

6.0

8.0

*12

4.0

6.0

8.0

*12

3500 සිට 4000 වතක්

4.0

6.0

8.0

*12

4.0

6.0

8.0

*12

4000 සිට වහෝ ඊට වැඩි

4.0

6.0

8.0

*UL

4.0

6.0

8.0

*UL
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කලාපීකරණ යරගුලාසි යටයේ දක්වා ඇි මහල්ල ගණන යහෝ යගබිම් අනුපාත්ය
සඳහන්ත කලාප සඳහා ඉහත් මහල්ල අනුපාත්ය අදාල යනායේ.
වාහන නැවැේවීයම් පහසුකම් සඳහා යවන්ත කල ඇි බිම් ප්රමාණය යගබිම්
අනුපාත්යේ සඳහා ගණනය යනායකයර්
UL - උස සීමාවක් යනාමැත්
ඉඩයම් බෑවුම් අනුව අවසර ලේ යගබිම් අනුපාත්ය සිමා කල යුතුය (00 – 100 සිමාවන්ත යනාමැත් 110-200 -75% FAR, 210-300 – 50 % FAR යගබිම්
අනුපාත්ය 310-050 – 35% ෆ සහ 050 ට වැඩි - සංවර්ධනයක්
කලාපීකරණ යරගුලාසි යටයේ දක්වා ඇි මහල්ල ගණන යහෝ යගබිම් අනුපාත්ය
සඳහන්ත කලාප සඳහා ඉහත් මහල්ල අනුපාත්ය අදාල යනායේ..

“ආ” ආකෘිය
ආ ආකෘතිය - මීටර් 3 සහ මීටර් 4.5 පළල මාර්ග සඳහා මහේ ගණන
මාර්ගවේ අවම
පළල

මුහුණත පේවේ
අවම ප්රමාඅවම
ඉදිරිපස
අවකාශය ණය

මීටර 3
මීටර 4.5

උපරිම මහේ ගණන

* බිම්
ආවරණය

කලාප
සංගුණකය
0.5 - 0.74

කලාප
සංගුණකය
0.75 - 1.24

කලාප
සංගුණකය
1.25 - 3.49

කලාප සංගුණකය
3.50 - 4.00

මීටර 6

65%

1 (G)

2 (G+1)

3 (G+2)

3 (G+2)

මීටර 6

65%

1 (G)

2 (G+1)

3 (G+2)

4 (G+3)

මහල්ල ගණන වාහන නැවතුයම් ඉඩකඩ සමඟ දක්වා ඇත්.
මාර්ගය සඳහා අවසර දී ඇි ඒකක ගණන යවනසේ යනාකළ යුතුය
* කලාපකරණ යරගුලාසි යටයේ යගබිම් ආවරණය දක්වා යනාමැි විට
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“ඇ” ආකෘිය
ඇ ආකෘතිය - වගාඩනැගිලි දුරස්ථ කිරීම
* වගබිම් ආවරණය
වගාඩනැගිලි
උස (මි)

අවම ඉදිරිපස
අවකාශය (m)

වන්වාසික
වනාවන

වන්වාසික

ිටුපස අවකාශය (මී)
ස්වාභාවික
වාතාශ්රය
වනාමැතිව
(මීටර )

ස්වාභාවික
වාතාශ්රය සම
(මීටර )

වදපස අවකාශය (මි)
ස්වාභාවික වාතාශ්රය
වනාමැතිව (මීටර )

ස්වාභාවික වාතාශ්රය සම
අවම භුමි ප්රමාණය (වා
අවම පළල
ළිං සඳහා පමණක්)
(මීටර )
වර්ග මීටර
2.3
5

7 ට අඩු

6

**80%

65%

3

7 සිට 15 වතක්
15 සිට 25
වතක්
25 සිට 40
වතක්

6

65%

65%

3

3

-

3

9

10

65%

65%

4

4

4

16

65%

65%

4

5

5

25

40 සිට 60 වතක්

30

5

6

6

36

60 සිට වහෝ ඊට
වඩා වැඩි

40 ට වැඩ වවඩි

5

6

මී 1 හා මී 3
යදපසටම මීටර 3ක්
බැඟින්ත
යදපසටම මීටර 0 ක්
බැඟින්ත
යදපසටම මීටර 5ක්
බැඟින්ත

6

****

20

***50%

***50%

***50%

***50%

2.3

-

යගාඩනැගිලි උස - පිවිසුම් මාර්ග මට්ටයම් සිට වහල ඉහළම සේාානයක් දක්වා උස
* කලාපකරණ යරගුලාසි යටයේ කිසිදු බිම් ආවරණයක් නි ේිත්ව දක්වා යනාමැි විට
** යන්තවාසික යනාවන කටයුතු සඳහා පමණක්
*** 65% ක බිම් ආවරණයක් සඳහා ඉඩ දිය හැක්යක් කුළුණ උසින්ත 20% යනාඉක්මවන යේදිකා මට්ටමට යහෝ ත්ට්ටු 12 කට වඩා අඩු මට්ටමක් සඳහා පමණි.
**** සෑම වැඩිවන අමත්ර මීටර් 3 ක් සඳහා අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 1 කින්ත වැඩි කළ යුතුය
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“ඈ” ආකෘිය
ඈ ආකෘතිය - අවසර ලත් වගබිම් බිම් අනුපාතය ( වපාදු වරගුලාසි )
*පාලිත කලාප
වන්වාසික කලාපය
මාර්ගවේ අවම පළල

භූමි ප්රමාණය (වර්ග මීටර්)

මාර්ගවේ අවම පළල

මාර්ගවේ අවම පළල

මීටර7

මීටර 9

මීටර 12වහෝ ඊට
වැඩි

මීටර7

මීටර 9

මීටර 12වහෝ ඊට වැඩි

0.9

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.9

1.0

1.3

1.3

1.6

2.0

1.7

2.2

2.7

1.0

1.1

1.5

1.4

1.7

2.2

1.9

2.3

3.0

750 සිට 1000 වතක්

1.0

1.2

1.7

1.5

1.8

2.5

2.1

2.4

3.3

1000 සිට 1500 වතක්

1.1

1.3

1.8

1.6

1.9

2.7

2.1

2.5

3.6

1500 සිට 2000 වතක්

1.1

1.4

2.0

1.7

2.1

3.0

2.2

2.7

4.0

2000 සිට 2500 වතක්

1.2

1.5

2.1

1.8

2.3

3.1

2.3

2.8

4.2

2500 සිට 3000 වතක්

1.2

1.6

2.4

1.8

2.4

3.6

2.4

3.2

4.7

3000 සිට 3500 වතක්

1.2

1.7

2.5

1.9

2.5

3.7

2.5

3.4

5.0

3500 සිට 4000 වතක්

1.3

1.8

2.6

2.0

2.6

3.9

2.6

3.6

5.3

4000 ට වඩා වැඩි

1.3

1.8

2.8

2.0

2.7

4.1

2.7

3.7

5.5

මීටර7

මීටර 9

150 සිට 250 වතක්

0.8

0.9

250 සිට 500 වතක්

0.9

500 සිට 750 වතක්

මීටර 12වහෝ
ඊට වැඩි

මිශ්ර කලාප

* පාලිත් කලාපය යනු යන්තවාසික කලාපය, මිශ්ර කලාපය සහ පරිසර සංරක්ෂණ ප්රයශ හැරුණු යකාට ඉතුරුවන සංවර්ධනය කළ හැකි ඉඩම් ය
කලාපකරණ යරගුලාසි යටයේ දක්වා ඇි මහල්ල ගණන යහෝ යගබිම් අනුපාත්ය සඳහන්ත කලාප සඳහා ඉහත් මහල අනුපාත්ය අදාළ යනායේ.
වාහන නැවැේවීයම් පහසුකම් සඳහා යවන්ත කර ඇි බිම් ප්රමාණය යගබිම් අනුපාත්ය සඳහා ගණනය යනායකයර්
ඉඩයම් බෑවුම අනුව අවසර ලේ යගබිම් අනුපාත්ය සීමා කළ යුතුය (00-100 - සීමාවන්ත යනාමැත්, 110-200 - 75% FAR, 210-300 - 50% FAR, 310-450 - 35% යගබිම් සහ 450 ට වැඩි සංවර්ධනයන්ත සඳහා ඉඩයදනු යනාලැයේ.
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“ ඉ” ආකෘිය

ඉ ආකෘතිය- මීටර් 3 සහ මීටර් 4.5 පළල මාර්ග සඳහා මහේ ගණන (වපාදු වරගුලාසි )
උපරිම මහේ සංඛයාව
අවම මාර්ග පළල (මීටර)

අවම ඉදිරිපස අවකාශය (මීටර)

* බිම් ආවරණය

මීටර 3

මීටර 6

මීටර 4.5

මීටර 6

**පාලිත කලාප

වන්වාසික කලාපය

65%

1 (G)

2 (G+1)

3 (G+2)

65%

1 (G)

2 (G+1)

3 (G+2)

වාහන නැවැේවීයම් සේාාන ඇතුළුව මහල්ල ගණන දක්වා ඇත්
එක් එක් මාර්ග සඳහා අවසර දී ඇි ඒකක ගණන යවනසේ යනාකළ යුතුය
* කලාපකරණ යරගුලාසි යටයේ යගබිම් ආවරණයක් දක්වා යනාමැි විට
** පාලිත් කලාපය යනු යන්තවාසික කලාපය, මිශ්ර කලාපය සහ පරිසර සංරක්ෂණ ප්රයශ හැරුණු යකාට සංවර්ධනය කළ හැකි ඉිරි ඉඩම් ප්රමාණය
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මිශ්ර කලාපය

“ඊ” ආකෘිය
**** සෑම අමත්ර මීටර් 3 ක් සඳහා අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 1 කින්ත වැඩි කළ යුතුය
ඊ ආකෘති පත්රය - අවසර ලත් වගබිම් ප්රවද්ශය අනුපාතය (වපාදු වරගුලාසි )
*පාලිත කලාපය
වන්වාසික කලාපය
භූමි ප්රමාණය (වර්ග
මීටර්)
150 සිට 250 දක්වා
250 සිට 500 දක්වා
500 සිට 750 දක්වා
750 සිට 1000 දක්වා
1000 සිට 1500 දක්වා
1500 සිට 2000 දක්වා
2000 සිට 2500 දක්වා
2500 සිට 3000 දක්වා
3000 සිට 3500 දක්වා
3500 සිට 4000 දක්වා
4000

මාර්ගවේ අවම පළල

මිශ්ර කලාපය

මාර්ගවේ අවම පළල

මාර්ගවේ අවම පළල

මීටර 7

මීටර 9

මීටර 12

මීටර 15 වහෝ
ඊට වැඩි

මීටර 7

මීටර
9

මීටර 12

මීටර 15 වහෝ
ඊට වැඩි

මීටර 7

මීටර 9

මීටර 12

මීටර 15 වහෝ
ඊට වැඩි

0.8
0.9
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.5

0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

0.9
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3

0.9
1.3
1.5
1.7
1.8
2.0
2.1
2.4
2.5
2.6
2.8

1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.2
2.5

1.3
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8

1.4
1.8
2.0
2.2
2.3
2.5
2.7
3.0
3.1
3.3
3.5

1.4
2.0
2.2
2.5
2.7
3.0
3.1
3.6
3.7
3.9
4.0

1.6
1.8
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
3.0

1.7
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
3.2
3.4
3.6
3.8

1.8
2.4
2.7
2.9
3.0
3.4
3.5
4.0
4.2
4.3
4.5

1.9
2.7
3.0
3.3
3.6
4.0
4.2
4.7
5.0
5.3
5.5

* පාලිත් කලාපය යනු යන්තවාසික කලාපය, මිශ්ර කලාපය සහ පරිසර සංරක්ෂණ ප්රයශ හැරුණු යකාට ඉිරි සංවර්ධනය කළ හැකි ඉඩම් ය
කලාපකරණ යරගුලාසි යටයේ දක්වා ඇි මහල්ල ගණන යහෝ FAR සඳහන්ත කලාප සඳහා ඉහත් මහල අනුපාත්ය අදාළ යනායේ.
වාහන නැවැේවීයම් පහසුකම් සඳහා යවන්ත කර ඇි බිම් ප්රමාණය FAR සඳහා ගණනය යනායකයර්
ඉඩයම් බෑවුම අනුව අවසර ලේ FAR සීමා කළ යුතුය (00-100 - සීමාවන්ත යනාමැත්, 110-200 - 75% FAR, 210-300 - 50% FAR, 310-450 - 35% FAR සහ 450 ට වැඩි - සංවර්ධනයන්ත
යනාමැත්
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7 වන උපයල්ලඛනය
[වරගුලාසි 66]

වාසයට සුදුසු කාමර හා උපයයෝගීත්ා කාමර සඳහා අවම ඉඩ අව යත්ා
කාමරය

අවම විශාලත්වය

අවම පළල (මීටර්)

(වර්ග මීටර්)
(අ) පදිංිය සඳහා වූ ඒකකයක එක් කාමරයක්
පහණක් ඇි විට

11.0

3.0

i. පළමුවන කාමරය

9.5

2.5

ii. අියර්ක කාමර

8.5

2.5

(ඇ) පදිංිය සඳහා යනාවන යගාඩනැගිල්ලලක කාමර

7.5

2.4

(ඈ) මුළුත්ැන්තයගය

5.5

1.8

(ඉ) නාන කාමර

1.7

1.0

(ඊ) වැසිකිලි

1.7

1.0

(උ) නාන කාමරය සහ වැසිකිළිය ඒකාබශධව

2.0

1.5

(ආ) පදිංිය සඳහා වූ ඒකකයක කාමර 1 කට වඩා ඇි විට

8 වන උපයල්ලඛනය
[වරගුලාසි 68]

තරප්ු වප්ලි සඳහා වන අවම ශුද්ධ මානයන්
වර්ගය

තරප්ුවේ අවම
පළල

අවම ඉස් උස
(මීටර්)

(මිලි මීටර්)
1. එක් උඩුමහලක් සඳහා පමණක් භාවිත්ා
කරන අභයන්තත්ර ත්රේපුවක්
2. මහජනයා රැසේවන යපාදු යගාඩනැගිලි හා
සහාධිපත්ය යගාඩනැගිලි හා යවනේ සියළු
යගාඩනැගිලි වර්ග වල ත්රේපු

පඩියක
උපරිම උස

පඩියක අවම
ගැඹුර

(මිලි මීටර්)

(මිලි මීටර්)

750

2.1

175

250

1000

2.1

150

275

100

9 වන උපයල්ලඛනය
{වරගුලාසි 69}

විදුලි වසෝපාන සඳහා ිරිවිතර
භාවිතය
කාර්යාල
යහෝටල්ල
නිවාස සංකීරණ
*යරෝහල්ල

වගාඩනැගිේවේ වර්ග ප්රමාණය (වර්ග
මීටර )
9000
7500
9000
1000

ධාරිතාව (එක් එක් කාණ්ඩය සඳහා)
පුශගලයන්ත 20 යදයනකු සඳහා
එකක්

** යරෝහල්ලවලට ප්රධාන යදාරටුයේ සහ අයනක් සේාානවල මීටර 2.4 x මීටර 2.4 ප්රමාණයේ විදුලි
යසෝපාන ලබා දිය යුතුය.

10 වන උපයල්ලඛනය
[වරගුලාසි 71]

සේවභාවික ආයලෝකය හා සංවාත්නය සඳහා වන වාළිං සම්බන්තධ පිරිවිත්ර

උපවයෝගිතා කාමර (වැසිකිළි, ගෙඩා
කාමර, ගරාජ, වස්දුම් කාමර)

සියළු කාමර

වගාඩනැගිේවේ උස
(මීටර්)

අවම නිර්ොධිත පළල
(මීටර්)

අවම ඉඩකවඩහි
වර්ග ප්රමාණය
(ව.මී.)

අවම
නිර්ොධිත
පළල (මීටර්)

අවම ඉඩකවඩහි
වර්ග ප්රමාණය (ව.මී)

(අ) 15 ට අඩු

3.0

9.0

1.0

1.0

(ආ) 15 – 30

0.0

16.0

1.0

2.0

(ඇ) 30 - 40

යගාඩනැගිල්ලයල්ල
උයසන්ත 1/10 යහෝ
මීටර් 6 යන යදයකන්ත
අඩු අගය

යගාඩනැගිල්ලයල්ල

1.5

යගාඩනැගිල්ලයල්ල
උයසන්ත 1/20 x 1/20
යහෝ වර්ග මීටර් 2.25
යන යදයකන්ත අඩු
අගය

(ඈ) 40 ට වැඩි

උයසන්ත 1/10 x
1/10 යහෝ වර්ග
මීටර් 36.0 යන
යදයකන්ත අඩු අගය

36
6

2.25
1.5
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11 වන උපයල්ලඛනය
[73 වන රෙගුලාසිය]

රාවාහන නැවතුම් පිළිබඳ අව යත්ා

අනු
අංක
ය.

භාවිතය

වර්ගය

මාර්ගවේ
අවම
පළල
(මීටර් )

1

යන්තවාසික

මහල්ල නිවාස - 1
වන කාණඩය

ත්නි නිවාස ඒකක / සංචාරක
බංගලා

පිහිනුම් ත්ටාක, වයායාම
ාලා, සුපිරි යවළඳයපාලවල්ල
සහිත් යහෝ රහිත්
මහල්ල
නිවාස1

-

-

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )

-

-
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වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

-

ඒකකයක් සඳහා එක් ඉඩකඩක්
හා යගබිම් ප්රමාණය ව.මී. 400 ට
වැඩි වන්තයන්ත නම්, අමත්ර
රාවාහන නැවතුම් ඉඩකඩක්

-

-

-

-

ඒකකයක් සඳහා එක් ඉඩකඩක්
හා යගබිම් ප්රමාණය ව.මී. 200 ට
වැඩි වන්තයන්ත නම්, අමත්ර
රාවාහන නැවතුම් ඉඩකඩක් ද,
සෑම යන්තවාසික ඒකක 10 කට
අමුේත්න්ත සඳහා එක් රාවාහන
නැවතුම් සේාානයක්

-

-

-

අනු
අංක
ය.

භාවිතය

මාර්ගවේ
අවම
පළල

වර්ගය

(මීටර් )

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

-

-

-

මහල්ල නිවාස - 2
වන කාණඩය

1 වන කාණඩය හැර අමත්ර
සුයඛෝපයභෝගී පහසුකම් සහිත්
මහල්ල නිවාස (සමාජ ාලා,
යපන්තේ හවුසේ වැනි.) 2

-

-

-

එක් ඒකකයක් සඳහා ඉඩකඩ
යදකක්ද, සෑම යන්තවාසික ඒකක
10 කට අමුේත්න්ත සඳහා එක්
රාවාහන නැවතුම් සේාානයක්

යන්තවාසික

Serviced Apartment

-

-

-

ඒකකයක් සඳහා එක් ඉඩකඩක්

-

-

-

යන්තවාසික

Studio Apartment

-

-

-

ඒකක යදකක්
ඉඩකඩක්

-

-

-

යන්තවාසික

නිල නිවාස

-

-

-

ඒකකයක් සඳහා එක් ඉඩකඩක්

-

-

-

යන්තවාසික

ප්රධාන භාවිත්ය පවේවායගන
යාමට
පහසුකමක් යලස
පරිශ්රය
තුළ
ඇි
යන්තවාසිකාගාර (පාසල්ල හැර)

-

-

-

කාමර 10
ඉඩකඩක්

ක්

සඳහා

එක්

-

-

-

යන්තවාසික

පරිශ්රයයන්ත
යන්තවාසිකාගාර

-

-

-

කාමර 05
ඉඩකඩක්

ක්

සඳහා

එක්

-

-

-

යන්තවාසික

ප්රධාන භාවීත්ය පවේවායගන
යාමට පහසුකම් යලස පරිශ්රය
තුළ ඇි නිදන ාලා

-

-

-

-

-

-

-

පිටත්
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සඳහා

එක්

අනු
අංක
ය.

භාවිතය

මාර්ගවේ
අවම
පළල

වර්ගය

(මීටර් )

2

යන්තවාසික

පරිශ්රයයන්ත
නිදන ාලා

යන්තවාසික

යන්තවාසික

පිටත්

පිහිි

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

-

-

-

වර්ග මීටර් 200 සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

-

-

වැඩිහිි නිවාස / ළමා නිවාස

-

-

-

කාමර 10 ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක් (අවම එක් ඉඩකඩක්)

-

-

-

රජයේ නැවත් පදිංි කිරීයම්
වයාපෘි

-

-

-

යසේවා ප්රයශ හැර මුළු වර්ග
ප්රමාණයයන්ත 15% (වර්ග මීටර )

-

-

-

3

25
දක්වා

-

අව ය යනායේ

-

-

-

4.5

50
දක්වා

-

එක් ඉඩකඩක්

-

-

-

7

100
දක්වා

-

වර්ග මීටර් 50 සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

-

-

වාණිජ

සිල්ලලර යවළඳසැල්ල, යග්රාසරි
හා සමාන භාවිත්යන්ත

වාණිජ

සිල්ලලර යවළඳසැල්ල / යග්රාසරි
හා සමාන භාවිත්යන්ත3 සහ
සාේපු සංකීර්ණ, සුපිරි
යවළඳසැල්ල ආංශික
යවළදසැල්ල4
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අනු
අංක
ය.

භාවිතය

වර්ගය

මාර්ගවේ
අවම
පළල
(මීටර් )

9

වාණිජ

යන්තවාසික භාවිත්ය සමග
වාහන
යහෝ
යමවලම්
උපකරණ ප්රදර් නාගාර

9

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )

100 ට
වැඩි

-

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

-

වර්ග මීටර් 100 සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

වර්ග මීටර් 200 ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක් සහ අවම එක්
ඉඩකඩක්

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

-

වර්ග
මීටර්
500
සඳහා
එක් ඉඩකඩක්
සහ උපරිම 0

-

-

වර්ග
මීටර්
200 ක් සඳහා
එක් ඉඩකඩක්
සහ උපරිම 0

-

-

-

වාණිජ

යගාඩනැගිලි ද්රවය යවළඳසැල්ල

9

-

-

වර්ග මීටර් 100 ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

සෑම
වර්ග
මීටර් 500 ක්
සඳහා
එක්
ඉඩකඩක් සහ
උපරිම 5

වාණිජ

සිනමා ාලා / රංග ාලා

9

-

-

ආසන 10
ඉඩකඩක්

-

වර්ග
මීටර්
500 ක් සඳහා
එක් ඉඩකඩක්

වාණිජ

ශ්රවණාගාර,
සම්මන්තත්රණ
ාලා සහ ඒ හා සමාන
භාවිත්යන්ත

-

ආසන 10 ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක් යහෝ වර්ග මීටර 20 ක්
සඳහා එක් ඉඩකඩක් යන
යදයකන්ත වැඩි අගය

9

-
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ක්

සඳහා

එක්

ආසන 100 කට වඩා
වැඩිවන විට එක්
ඉඩකඩක්

අනු
අංක
ය.

භාවිතය

මාර්ගවේ
අවම
පළල

වර්ගය

(මීටර් )
4.5

වාණිජ

සැලූන්ත / රූපලාවනයාගාර /
පාරියභෝගික යසේවා සේාාන/
බාබර් සාේපු

7

9

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )
වර්ග
මීටර්
15
දක්වා
වර්ග
මීටර්
30
දක්වා
වර්ග
මීටර්
30ට
වැඩි

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

එක ඉඩකඩක්

-

-

-

එක ඉඩකඩක්

-

-

-

වර්ග මීටර් 30 ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

-

-

-

9

-

-

වර්ග මීටර් 50 ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

වර්ග
මීටර්
500
ඉක්මවන්තයන්ත
නම්
එක්
ඉඩකඩක්

අවමංගලය ාලා

9

-

-

අවමංගල ාලා සඳහා ඉඩකඩ
5ක්

එක් ඉඩකඩක්

-

-

වාණිජ

ඔට්ටු ඇල්ලලීයම් මධයසේාාන

9

-

-

වර්ග මීටර් 200 ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

-

-

වාණිජ

වාණිජ
විකා න
මැදිරි
Broadcasting studios

9

-

-

යසේවා ප්රයශ හැර වර්ග මීටර් 50
ක් සඳහා එක් ඉඩකඩක්

-

-

-

වාණිජ

විකා න මැදිරි
යනාවන
ේදාගාර
Non Broadcasting studios

9

-

-

වර්ග මීටර් 50 ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

-

-

වාණිජ

වාහන
අමත්ර
යවළඳසැල්ල

වාණිජ

යකාටසේ
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අනු
අංක
ය.

භාවිතය

වර්ගය

මාර්ගවේ
අවම
පළල
(මීටර් )

වාණිජ

වාණිජ
යහෝටල්ල

වාණිජ
යහෝටල්ල

ආර්ථික මධයසේාාන /මාළු
යවළදසැල්ල

නාගරික යහෝටල්ල

යමායටල්ල

9

ත්රු පන්ති යහෝටල්ල Hotels

-

-

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

කඩ කාමර 2ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

අවම
එක
ඉඩකඩක් සහ
කඩකාමර
10කට එක්
ඉඩකඩ
බැගින්ත උපරිම
5

-

යසේවා
ප්රයශ යට
ආසන්තනයේ
එක් ඉඩකඩක් නවත්ා
ත්ැබීමක් යනාකරන
වාහන (touch & go)

එක් ඉඩකඩක්

-

එක් ඉඩකඩක්

-

-

යසේවා
ප්රයශ යට
ආසන්තනයේ
එක් ඉඩකඩක් නවත්ා
ත්ැබීමක් යනාකරන
වාහන (touch & go)

එක් ඉඩකඩක්

-

9

-

-

කාමර 10ක්
ඉඩකඩක්

9

-

-

එක් කාමරයක්
ඉඩකඩක් බැගින්ත

7

වාණිජ
යහෝටල්ල

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )

9

9

කාමර1
– 20
දක්වා
යහෝට
ල්ල
කාමර1
සිට 100
දක්වා
යහෝට
ල්ල
කාමර
100ට
වැඩි
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සඳහා

එක්

සඳහා එක්

-

එක් කාමරයක්
ඉඩකඩක් බැගින්ත

සඳහා එක්

-

කාමර 20ක් යත්ක් එක්
කාමරයක් සඳහා එක් ඉඩකඩක්
බැගින්ත + කාමර 21 සිට 100
දක්වා කාමර 2කට එක්
ඉඩකඩක් බැගින්ත

යසේවා ප්රයශ යට
ආසන්තනයේ
එක් ඉඩකඩක් නවත්ා
ත්ැබීමක් යනාකරන
වාහන (touch & go)

-

-

-

කාමර 20ක් දක්වා එක්
කාමරයක් සඳහා එක් ඉඩකඩක්
බැගින්ත + කාමර 21 සිට 100
දක්වා කාමර 2කට එක්

යසේවා
ප්රයශ යට
ආසන්තනයේ

-

-

අනු
අංක
ය.

භාවිතය

මාර්ගවේ
අවම
පළල

වර්ගය

(මීටර් )

වාණිජ
යහෝටල්ල

උේසව ාලා
hall)

උේසව ාලා පවින යහෝටල්ල
Boutique hotel/විලා

වාණිජ
යහෝටල්ල

ආගන්තතුක නිවාස / ලැගුම්හල්ල
/වියේකාගාර /සේපා
උේසව ාලා පවින යහෝටල්ල
Boutique
hotel/Villas/
Guest house/ Lodges/ Rest
house / Spa

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

ඉඩකඩක් බැගින්ත + කාමර 101
සිට කාමර 5කට එක් ඉඩකඩක්
බැගින්ත

එක් ඉඩකඩක් නවත්ා
ත්ැබීමක් යනාකරන
වාහන (touch & go)

අසුන 5ක් සඳහා එක් ඉඩකඩක්

-

එක් ඉඩකඩක්

එක් ඉඩකඩක්

-

7

ආසන
ධාරිත්ා
ව 150
දක්වා

9

ආසන
ධාරිත්ා
ව 150
ට වැඩි

-

අසුන 5ක් සඳහා එක් ඉඩකඩක්

යසේවා
ප්රයශ යට
ආසන්තනයේ
එක් ඉඩකඩක් නවත්ා
ත්ැබීමක් යනාකරන
වාහන (touch & go)

7

කාමර
/ඒකක
5ක්
දක්වා

-

එක කාමරයකට/ ඒකකයකට
එක් ඉඩකඩක්, උපරිම 3 දක්වා

-

-

-

9

කාමර
/ඒකක
5කට
වැඩි

-

-

-

-

(Boutique

වාණිජ
යහෝටල්ල

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )
යහෝට
ල්ල

-
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එක කාමරයකට/ ඒකකයකට
එක් ඉඩකඩක්

-

අනු
අංක
ය.

භාවිතය

වර්ගය

මාර්ගවේ
අවම
පළල
(මීටර් )
7

වාණිජ
අවන්තහල්ල

අවන්තහල්ල

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )
වර්ග
මීටර්
50
දක්වා

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

යසේවා ප්රයශ ය හැර වර්ගමීටර
20 සදහා එක් යහෝ ආසන 5 ක්
සදහා එක් ඉඩකඩක් යන
යදයකන්ත වැඩි අගය.

-

-

-

වර්ග මීටර්
වැඩිනම්
ඉඩකඩක්

-

-

9

වර්ග
මීටර්
50ට
වැඩි

-

යසේවා ප්රදී ය හැර වර්ග මීටර
20 ක් සඳහා එක් ඉඩකඩක් යහෝ
ආසන 5 ක් සඳහා එක
ඉඩකඩක් යන යදයකන්ත වැඩි
අගය.

500ට
එක

වාණිජ
කාර්යාල

බැංකු

9

-

-

වර්ග මීටර් 50ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

-

-

වාණිජ
කාර්යාල

මූලය ආයත්නය / රක්ෂණ
ආයත්න

9

-

-

වර්ග මීටර් 100ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

-

-

වාණිජ
කාර්යාල

කාර්යාල / ආයත්න
(සාමානය)

9

-

-

වර්ග මීටර් 100ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

-

වාණිජ
කාර්යාල

කාර්යාල / ආයත්න
(කාර්යාලය/ ආයත්න තුල
පාරියභෝගික යසේවා
යනාසපයන
උදා: යත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණය

9

-

-

වර්ග මීටර් 150ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

-

-

වාණිජ
කාර්යාල

කාර්යාල සංකීර්ණ (වර්ග
මීටර් 10,000ට වැඩි )

9

-

-

වර්ග මීටර් 150ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

සෑම වර්ග
500කටම
ඉඩකඩක්

එක් ඉඩකඩක්

-
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සෑම වර්ග
500කටම
ඉඩකඩක්

මීටර්
එක

මීටර්
එක

අනු
අංක
ය.

භාවිතය

වර්ගය

මාර්ගවේ
අවම
පළල
(මීටර් )

3

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන
ඇදන්ත 10ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක් සහ එම අව ය මුළු
ඉඩ ප්රමාණයයන්ත 30%ක් යපාදු
වාහන නැවැේවීම සඳහා
(සම්පුර්ණයයන්තම අුේ
සංවර්ධනයක් සිදුවන
අවසේාාවකදී යයෝජිත් වාහන
නැවැේවීම සඳහා)

යසෞඛය

රජයේ යරෝහල්ල (සියුම
පහසුකම් සහිත්)

යසෞඛය

සාේතු නිවාස සහ
යපෞශගලික යරෝහල්ල

9

-

-

ඇඳන්ත 2 ක් සඳහා එක් ඉඩකඩක්
යහෝ වර්ග මීටර් 20 සඳහා එක්
ඉඩකඩක් යන යදයකන්ත වැඩි
අගය.

යසෞඛය

නවදය රසායනාගාර, බාහිර
යරෝගී අං සහ සමාන
භාවිත්යන්ත

9

-

-

වර්ග මීටර් 20ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

යසෞඛය

නවදය උපයශ න
මධයසේාාන/ චැනලින්ත
මධයසේාාන/ නවදය
මධයසේාාන

9

9

7
යසෞඛය

යබයහේ ාලා / සේව සායන
9

-

-

-

-

වර්ග
මීටර්
50 ක්
දක්වා
වර්ග
මීටර්
50ට
වැඩි
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එක් කාමරයකට ඉඩකඩ හයක්
(එකක් උපයශ ක සදහා ඉිරි 5
යරෝගීන්ත සඳහා )

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

එක් ඉඩකඩක්

එක් ඉඩකඩක්

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

වර්ග මීටර් 50 සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

-

-

-

එක් කාමරයකට ඉඩකඩ
යදකක්

-

-

-

අනු
අංක
ය.

භාවිතය

වර්ගය

මාර්ගවේ
අවම
පළල
(මීටර් )

4

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

අධයාපන

වි ේව විදයාල

9

-

-

එක් සේථිර අධයයන
කථිකාචාර්යවරයකු සඳහා එක
ඉඩකඩක්.

එක්
අධයයන
පීඨයක් සඳහා එක
ඉඩකඩක්

-

-

අධයාපන

යපෞශගලික කැම්පසේ/
යපෞශගලික උසසේ අධයාපන
ආයත්න

9

-

-

එක් කාමරයකට එක් ඉඩක්

එක් ඉඩකඩක්

-

-

-

පන්ති කාමර හත්රකට එක්
ඉඩකඩක් සහ බැසේසවීම හා
නැේගවීම සඳහා ඉඩකඩ 3ක් හා
මාර්ගයට සමාන්තත්රව යයෝජිත්
භුමිය තුලින්ත ඉඩකඩක් සැපයීම
(merging lane)

එක් ඉඩකඩක්

-

-

-

කථිකාචාර්යවරු යදයදනක්
සඳහා එක ඉඩකඩක් හා
බැසේසවීම හා නැේගවීම සඳහා
ඉඩකඩ 2 ක් හා මාර්ගයට
සමාන්තත්රව යයෝජිත් භුමිය
තුලින්ත ඉඩකඩක් සැපයීම
(merging lane)

එක් ඉඩකඩක්

-

-

-

පන්ති කාමර යදකකට එක්
ඉඩකඩක් හා පන්තිකාමර හැර
අයනකුේ සේීර ඉදිකිරීම් ප්රයශ
සඳහා වර්ග මීටර් 5000කට එක්
ඉඩකඩක් හා සිසුන්ත නැේගවීමට
හා බැසේසවීම සඳහා ඉඩකඩ 3ක්
හා පරිශ්රය තුල මර්ජින්ත යල්ලන්ත
එකක් සැපයිය යුතුය.

එක් ඉඩකඩක්

-

-

අධයාපන

අධයාපන

අධයාපන

රජයේ පාසල්ල

රජයේ වෘේතීය පුහුණු
මධයසේාාන / කාර්මික
විදයාල

යපෞශගලික පාසල්ල

9

9

9

-

-

-
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අනු
අංක
ය.

භාවිතය

වර්ගය

මාර්ගවේ
අවම
පළල
(මීටර් )

අධයාපන

අධයාපනික

අධයාපනික

අධයාපනික

යපරපාසල්ල/ දිවා සුරැකුම්
මධයසේාාන

යපෞශගලික උපකාරක පන්ති

9

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )

-

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

-

යපරපාසල්ල/
දිවා
සුරැකුම්
මධයසේාාන සඳහා එක ඉඩකඩක්
හා නැේගවීමට /බැසේසවීම හා
මර්ජින්ත යල්ලන්ත සඳහා ඉඩකඩ
තුනක්.

-

-

-

පන්ති
කාමරයකට
එක්
ඉඩකඩක් හා
බැසේසවීම හා
නැේගවීම සඳහා ඉඩකඩ 2 ක් හා
මාර්ගයට සමාන්තත්රව යයෝජිත්
භුමිය තුලින්ත ඉඩකඩක් සැපයීම
(merging lane)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

7

-

වර්ග මීටර 500

පුසේත්කාල

අයනකුේ අධයාපන ආයත්න

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

ඉඩකඩ තුනක්

9

-

වර්ග මීටර
500 ට වැඩි

වර්ග මීටර් 500 දක්වා ඉඩකඩ
තුනක් සහ ඊට ඉක්මවන සෑම
වර්ග මීටර් 500 කටම එක්
ඉඩකඩක්

9

-

-

පන්ති කාමරයක් එක් ඉඩකඩක්

112

අනු
අංක
ය.

භාවිතය

වර්ගය

මාර්ගවේ
අවම
පළල
(මීටර් )

5

කර්මාන්තත් ාලා

ක්ුද්ර පරිමාණ

4.5

කර්මාන්තත් ාලා

කුඩා පරිමාණ

7

කර්මාන්තත් ාලා

කර්මාන්තත් ාලා

කර්මාන්තත්

කර්මාන්තත්

මධයම පරිමාණ

9

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )
වර්ග
මීටර
150
50ක්
දක්වා
51 250

251 1500

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

ඉඩකඩ 2 ක්

-

-

-

500

වර්ග මීටර් 100 සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

අවම
ව යයන්ත එක්
ඉඩකඩක්

-

1000

වර්ග මීටර් 250 දක්වා ඉඩකඩ
තුනක් සහ වැඩිවන සෑම වර්ග
මීටර් 200ක්
සඳහාම එක් ඉඩකඩක්.

-

වර්ග
මීටර්
500
සඳහා
එක් ඉඩකඩක්

වර්ග මීටර්
1000
ඉක්මවන
විට එක්
ඉඩකඩක්

-

වර්ග
මීටර්
1500 දක්වා
ඉඩකඩ 3 ක්
සහ වැඩිවන
සෑම
වර්ග
මීටර්
1000කට එක්
ඉඩකඩක්.

වර්ග මීටර්
2500 කට
එක්
ඉඩකඩක්
(උපරිම
ඉඩකඩ
පහක්)

2000

වර්ග මීටර් 1500 දක්වා ඉඩකඩ
9 ක් සහ වැඩිවන සෑම වර්ග
මීටර් 300ක් සදහා එක්
ඉඩකඩක්.

වර්ග මීටර් 100 දක්වා එක්
ඉඩකඩක් සහ ඉන්තපසු සෑම වර්ග
මීටර් 200කටම එක් ඉඩකඩක්.

-

වර්ග
මීටර්
500
සඳහා
එක් ඉඩකඩක්

-

එක් ඉඩකඩක්

-

වර්ග
මීටර්
300
සඳහා
එක් ඉඩකඩක්

-

මහා පරිමාණ

9

1500ට
වැඩි

යවළදසැල්ල සහිත් ගබඩා

9

-

-

යවළදසැල්ල රහිත් ගබඩා

7

500
දක්වා

750
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අනු
අංක
ය.

භාවිතය

වර්ගය

මාර්ගවේ
අවම
පළල
(මීටර් )

කර්මාන්තත්

කර්මාන්තත්

6

වියේක හා
වියනෝද කටයුතු
සහ ක්රීඩා

වියේක හා
වියනෝද කටයුතු
සහ ක්රීඩා

යවළදසැල්ල රහිත් ගබඩා

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

9

500ට
වැඩි

1000

වර්ග මීටර් 500 සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

වර්ග
මීටර්
300
සඳහා
එක් ඉඩකඩක්

-

7

500
දක්වා

750

එක් ඉඩකඩක්

-

එක් ඉඩකඩක්

-

ගුදම්

වියේක හා වියනෝද කටයුතු
සහ යේමා උදයාන

ක්රීඩා සංකීර්ණ / ගෘහසේා
ක්රීඩාංගණ

වර්ග මීටර්
500
දක්වා
වර්ග
මීටර්
3000 දක්වා
එක් ඉඩකඩක්
සහ වැඩිවන
සෑම
වර්ග
මීටර
1000කටම
එක් ඉඩකඩක්
වර්ග
මීටර්
1000 කට එක්
ඉඩකඩක් සහ
උපරිම
ඉඩකඩ
හත්රක්.

වර්ග මීටර්
2500 ක්
සදහා එක්
ඉඩකඩ
සහ උපරිම
තුනක්
දක්වා

9

500ට
වැඩි

1000

වර්ග මීටර් 500ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

9

-

-

වර්ග මීටර් 100ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

එක් ඉඩකඩක්

එක් පිියක් සඳහා ඉඩකඩ
යදකක් සහ ක්රීඩා මණඩපයක්
සපයන්තයන්තනම් ආසන 10ක්
සඳහා එක ඉඩකඩක්

එක් ඉඩකඩක්

-

-

-

-

-

9

-

-

9

-

-
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අනු
අංක
ය.

භාවිතය

වර්ගය

මාර්ගවේ
අවම
පළල
(මීටර් )

7

ිරිවිතර
බිම්
ප්රමාණ
අවම භූමි ප්රමාණය
ය
(වර්ග මීටර් )
(වර්ග
මීටර් )

වාහන නැවැත්ීවම් ඉඩකඩ අවශයතා

සම්මත වාහන

ෙස් රථ

වලාරි

ෙහු විධ

අසුන්ත 100ක්ට එක් ඉඩකඩක්
සහ
ක්රීඩා
මණඩපයක්
සපයන්තයන්තනම් ආසන 10ක්
සඳහා එක් ඉඩකඩක්.

වියේක හා
වියනෝද කටයුතු
සහ ක්රීඩා

වාණිජ පිහිනුම්
ත්ටාක/වයායාම් ාලා /
යයෝගයත්ා මධයසේාාන

වියේක හා
වියනෝද කටයුතු
සහ ක්රීඩා

එළිමහන්ත ක්රීඩාංගණ

9

-

-

ආසන 100 ට එක් ඉඩකඩක්

ආසන දහසක් සඳහා
එක් ඉඩකඩක් සහ
උපරිම 10 යි.

-

-

යවනේ
භාවිත්යන්ත

ආගමික සේාාන

-

-

-

වර්ග මීටර් 200ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

-

-

-

යවනේ
භාවිත්යන්ත

යවනේ භාවිත්යන්ත

9

-

-

වර්ග මීටර් 100ක් සඳහා එක්
ඉඩකඩක්

වර්ග මීටර් 500ක්
සඳහා එක් ඉඩකඩක්

-

-

1

මහල්ල නිවාසයේ යනාවන පිටින්ත පැමියණන ගනුයදනුකරුවන්තට වාණිජ කටයුතු සඳහා යසේවා සපයන්තයන්ත නම් රා වාහන නැවතුම් අව යත්ා යවනම ගණනය කලයුතුය.

2

Parking shall be calculated for the commercial activities that servers outside customers of the Apartment

3 මේපැන්ත

අයලවිසල්ල
ආහාර අයලවිසැල්ල (රැයගන යාමට පමණක් ඇි)
ෆාමසි
යවනේ සමාන සාේපු

යමම කාණඩයේ නි ේිත් භාවිත්යන්ත හැර යවනේ භාවිත්යන්ත සංවර්ධනය තුළ ඇතුළේ කර ඇේනම්, එක් එක් ත්නි භාවිත්යේ නි ේිත් වාහන නැවැේවීයම් අව යත්ාවය අනුව එවැනි
භාවිත්යන්ත සඳහා වාහන නැවැේවීයම් අව යත්ාවය යවන යවනම ගණනය කරනු ලැයේ.
4

සටහන:
වාහන නැවැේවීයම් අව යත්ාවය සේාාන 10 ඉක්මවන සෑම සංවර්ධනයකදීම, එවැනි සංවර්ධනයක දී සපයා ඇි වාහන නැවැේවීයම් අව යත්ාවයයන්ත 30% ක අමත්ර අවකා යක් යපඩල්ල /
යමෝටර් සයිකල්ල සඳහා යවන්තකළ යුතුය.
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ගැසට් නියේදන අංක 1467/15 අනුව ආබාධිත් පුශගලයින්ත සඳහා වාහන නැවැේවීයම් පහසුකම් ලබා දීම සිදුකල යුතුය.
වාහන නැවැේවීම යවනුවට යසේවා ගාසේතු - අදාළ සංවර්ධන සැලැසේම, මාර්යගෝපයශ සැලැසේම යහෝ අධිකාරිය විසින්ත හඳුනායගන ඇි ඕනෑම ප්රයශ යක ප්රායයෝගික අව යත්ාවය සැලකිල්ලලට
යගන අව යත්ාවයයන්ත 100% ක් පිළිගත් යුතුය. ඉහත් කාණඩවල ලැයිසේතුගත් කර යනාමැි ඕනෑම සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් සඳහා වාහන නැවැේවීයම් අව යත්ාවය වඩාේම සමාන කාණඩය
අනුව සලකා බලනු ලැයේ
ඉහත් කාණඩවල ලැයිසේතුගත් කර යනාමැි හා වඩාේම සමාන කාණඩයක් සඳහා සලකා බැලිය යනාහැකි ඕනෑම සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් සඳහා වාහන නැවැේවීයම් අව යත්ාවය අයනකුේ
භාවිත්යන්ත යලස සලකා ගණනය කරනු ලැයේ
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12 වන උපවේඛනය
[73 වන වරගුලාසිය]

රාවාහන නවත්ා ත්බන
යකෝණය (අං ක)

“ඒ”වපෝරමය
රථවාහන නවතා තෙන වකාටු අතර කුළුමංවල පළල
එක් අත්කට පමණක් වාහන ගමන්ත කරන අවසේාාවක
දී(මීටර)

යදපසට ම වාහන
ගමන්ත කරන
අවසේාාවක දී (මීටර)

එක් අත්කට පමණක් වාහන
නවත්ා ත්බන යකාටු ඇි විට
(මීටර)

යදපසටම වාහන නවත්ා
ත්බන යකාටු ඇි විට
(මීටර)

සමාන්තත්රව

3.6

3.6

6.0

අං ක 30 ට

3.6

4.2

6.0

අං ක 05 ට

4.2

4.8

6.0

අං ක 60 ට

4.8

4.8

6.0

අං ක 0 ට

6.0

6.0

6.0

සටහන : ඉහත් දැක්යවන පිරිවිත්ර බහුම් / යලාරි සඳහා අදාළ යනායේ. බහුම් / යලාරි සඳහා අව ය ඉඩකඩ අධිකාරිය
විසින්ත කර්මාන්තත්යේ සේවභාවය සලකා නියම කරනු ලැබිය හැක.

“බී” වපෝරමය
වමෝටර්රථ වාහන නවතා තෙන ගාේ වකාටසක මානයන්
වාහන වර්ගය

කුිවේ පළල (මීටර්)
වකෝණිකව නතර කිරීම
වහෝ සමාන්තරව නතර
කිරීම
2.4

කුිවේ දිග (මීටර්)
වකෝණිකව නතර
කිරීම

කුිවේ දිග (මීටර්)
සමාන්තරව නතර
කිරීම

4.8

5.5

ශවී යහෝ ත්රී යරෝද රා

2.1

2.4

2.5

පාපැදි

0.6

2.25

2.25

වාණිජ (ශවී අකර)

3.6

10.0

12.00

වාණිජ (බහු අකර)

3.6

18.0

20.0

සම්මත් යමෝටර් කාර් සමානකයන්ත

“සී” වපෝරමය
අභයන්තර සහ ිටත හැරවුම්හි මානයන්
මගී යමෝටර් රා

ඇක්සල්ල යදකකින්ත සමන්තවිත්
වාණිජ යමෝටර් රා

ඇක්සල්ල යදකකට වැඩි
වාණිජ යමෝටර් රා

අභයන්තත්ර හැරවුමහි අරය

මීටර 7.3

මීටර 12.8

මීටර 13.8

පිටත් හැරවුම්හි අරය

මීටර 4.7

මීටර 8.7

මීටර 6.9

යම් අවසේාාවක, ඉහත් දක්වා ඇි පරිදි අවම හැරවුම් අරය සංවර්ධනය සඳහා සැපයිය යනාහැකි බව නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරියට / පළාේ පාලන ආයත්නයට සතුටුදායක යලස ඔේපු කළ හැකි නම්, සංවර්ධනයේදී පළල මීටර 3.0 ට යනාඅඩු
පළල ආන්තික මංතීරුවක් ප්රයේ යේ / යහෝ පිටවීයම් සේාානයේදී සැපයීම සඳහා සලකා බලනු ලැයේ. එවැනි මංතීරු
සැලසුම් කිරීයම්දී මාර්ගයේ රාවාහන ගමනාගමනය සඳහා අවම බලපෑමක් ඇි වන පරිදි සැලසුම් කලයුතු අත්ර එය
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ රාවාහන සැලසුම් කමිටුව විසින්ත අනුමත් කළ යුතුය.

117

“ඩී” වපෝරමය
පූර්ණ ස්වයං්රීය පද්ධති සඳහා අවශයතා
යමෝටර් රායේ ඇතුලත් ඉඩ ප්රමාණය
ඇතුල්ලවීයම් පළල
යේදිකා ප්රමාණය
Headroom clearance
Holding bay නවත්ා ත්බාගන්තනා සේාානය
Queuing spaces යපෝලිම් අවකා ය

මීටර් 6.2 ක් දිග x මීටර් 2.6 පළල
2.6 මීටර
5.4 long x 2.4mwide
2.2 මීටර clear
ඇතුල්ලවන සේාානයේ හා පිටවන සේාානයේ
5% of car lots served by car lift

“ඉ” වපෝරමය
Requirements for Stack & Puzzle Vertical Systems
5.4m long x 2.4m wide
මීටර 2.4 (බාධක යනාමැි අවසේාාවක)
මීටර 2.7 (එක් පැේත්කින්ත පමණක් බාධක ඇි
අවසේාාවක)
මීටර 3.0 (යදපසින්තම බාධක ඇි අවසේාාවක)
මීටර 2.2 (පැහැදිලි අවසේාාවක)

වේදිකා ප්රමාණය Platform size (min)
ඇතුල්ලවීයම් / පිටවීයම් පළල

Headroom clearance

“ඊ” වපෝරමය
වමෝටර්රථ වසෝපාන සඳහා අවශයතා
යමෝටර්රා යසෝපානයේ අභයන්තත්ර ඉඩ ප්රමාණය
ඇතුල්ලවීයම් පළල
Headroom clearance
අවම යේගය
අවම විසර්ජන ධාරිත්ාව
නවත්ා ත්බාගන්තනා සේාානය
යපෝලිම් අවකා ය
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දිග මීටර 6.2 x පළල මීටර 2.6
මීටර 2.6 clear
මීටර 2.2 clear
මීටර 30/min.
30 cars/hr.
ඇතුල්ලවන සේාානයේ හා පිටවන සේාානයේ
15% of car lots served by car lift

13 වන උපයල්ලඛනය
[73 වන වරගුලාසිය]
වාහන නැවැත්ීම සහ රථවාහන පාලනය
1. සැලසුම් කමිටුව විසින්ත යයාමු කරනු ලබන ඕනෑම සංවර්ධනයක් සඳහා වාහන නැවැේවීයම් හා රාවාහන පාලන
විධිවිධාන අධයයනය කිරීම, ඇගයීම සහ අනුමැිය සඳහා නිර්යශ කිරීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත
රාවාහන සැලසුම් කමිටුවක් පේ කළ යුතුය
2. සංවර්ධකයා යහෝ ප්රවර්ධකයා විසින්ත ප්රධාන මාර්ග ජාලයට යහෝ යපාදු ප්රවාහන පහසුකම් වලට බලපාන ආකාරය
පිළිබඳ ූර්ණ හා සවිසේත්රාේමක ත්ක්යසේරුවක් සැපයිය යුතුය.
3. ගමනාගමන ත්ක්යසේරු වාර්ත්ාව (Traffic Impact Assesment- TIA), බලපෑම පිළිබඳ අපක්ෂපාතී විසේත්රයක් වන
අත්ර යයෝජිත් සංවර්ධනයේ ධනාේමක හා ඍණාේමක අං යදකම විදහා දක්වයි. TIA යනු සංවර්ධනකරු යවනුයවන්ත
ගනු ලබන ප්රවර්ධන අභයාසයක් යනාවිය යුතුය.
(i)ගමනාගමන ත්ක්යසේරු “ක්රියාවලිය” ප්රධාන යකාටසේ තුනකින්ත සමන්තවිත් යේ:(අ) ගමනාගමන ත්ක්යසේරු වාර්ත්ාවක අව යත්ාවය තීරණය කිරීම;
(ආ) ගමනාගමන ත්ක්යසේරු වාර්ත්ායවහි විෂය පාය;
(ඇ) ගමනාගමන ත්ක්යසේරු වාර්ත්ාව සකසේ කිරීම
(ii)ගමනාගමන ත්ක්යසේරු වාර්ත්ාවක අව යත්ාවය තීරණය කිරීම සැලසුම් කමිටුයේ වගකීමකි. එකී වාර්ත්ායවහි
විෂය පාය තීරණය කරනු ලබන්තයන්ත රාවාහන සැලසුම් කමිටුව විසිනි. පහත් සඳහන්ත සීමාවන්තයගන්ත එකක්
යහෝ කිහිපයක් ඉක්මවා යන විට ගමනාගමන බලපෑම් ත්ක්යසේරු වාර්ාාවක් සකසේ කර ඉදිරිපේ කළ යුතුය:
(අ) සංවර්ධනය මගින්ත ජනනය කරනු ලබන වාහන ප්රමාණය ප්රධාන මාර්ගයේ ියබන වාහන
ප්රමාණයයන්ත 10%ක් ඉක්මවන අවසේාාවක;
(ආ) සංවර්ධනය මගින්ත ජනනය කරනු ලබන ඇතුළුවීයම් හා පිටවීයම් වාහන ප්රමාණයට අදාල වන
මාර්ගයේ රා වාහන ත්දබදයට 5%කට වැඩි දායකේවයක් ලබා යශනම්;
(ඇ) ගමනාගමන ත්ක්යසේරු වාර්ත්ාවක අව යත්ාවය පැන නගින, ප්රමාණයයන්ත වි ාල සංවර්ධනයන්ත.
(iii)පහත් දැක්යවන පරාමිතීන්ත, අමත්ර රාවාහන ත්දබදයක් ඇි කිරීම මගින්ත රාවාහන ත්දබදයේ බලපෑම්
ත්ක්යසේරු වාර්ත්ාවක් ලබාගැනීයම් අව යත්ාවය පැනනගිනු ඇත්:(අ) සංයක්න්තද්රිත් සංවර්ධන කලාපයේ සහ මිශ්ර වාණිජ කලාපයේ ඒකක 20 ට වැඩි යන්තවාසික
සංවර්ධනයන්ත;
(ආ) ඒකක 50 ට වැඩි යන්තවාසික සංවර්ධනයන්ත;
(ඇ) වර්ග මීටර් 10000 ට වැඩි වාණිජ සංවර්ධනයන්ත;
(ඈ) වර්ග මීටර් 20000 ට වැඩි ගබඩා සංවර්ධනයන්ත;
(ඉ) වර්ග මීටර් 4000 වැඩි සිල්ලලර යවළඳසැල්ල;
(ඊ) කාර්ය බහුල යේලාවන්තහිදී ඇතුළුවන හා පිටවන ගමන්ත වාර 100 ඉක්මවන සංවර්ධනයන්ත;
(උ) පරිශ්රය තුල වාහන නැවැේවීයම් ඉඩකඩ 50 යහෝ එය ඉක්මවීම;
(ඌ)ඕනෑම සාේපු සංකීර්ණයක්/සුපිරි යවළඳසැලක්/ආංශික යවළඳසැල්ල
(i)පහත් සේාාන වලට ඇතුළුවීමක් යහෝ පිටවීමක් සහිත් ඕනෑම සංවර්ධනයක්:- ආයලෝක සංඥා අසල; යහෝ
- අධියේගී මාර්ගයක්; යහෝ
- බසේ නැවතුම්පලකින්ත යහෝ බසේ නැවතුම්යපායළන්ත මීටර් 15 ක් ඇතුළත්; යහෝ
- පදික මාරුවකින්ත මීටර් 25 ක් ඇතුළත්; යහෝ
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- අධියේගී මාර්ගය / පිටත් රවුම් මාර්ග
0. (1) රාවාහන කමිටුව ක්යෂේත්රයේ ප්රවීණයන්ත වන අදාළ සුදුසුකම් ලේ පුශගලයන්තයගන්ත සමන්තවිත් විය යුතුය:(අ) රාවාහන ඉංජියන්තරු; යහෝ ප්රවාහන සැලසුම්කරු
(ආ) නගරනිර්මාණ ශිල්ලපී; සහ
(ඇ) යජ්ෂේඨ යපාලිසේ නිලධාරියයකු (සහකාර යපාලිසේ අධිකාරී ත්නතුරට යනාඅඩු); සහ
(ඈ) පළාේ පාලන ආයත්නයේ ප්රධාන ඉංජියන්තරු; සහ
(ඉ) පළාේ පාලන ආයත්නයේ සැලසුම් නිලධාරී.

(2) සංවර්ධනකරු විසින්ත පහත් සඳහන්ත යයාමු යකාන්තයශසි (Terms of Reference-ToR) අනුව සම්ූර්ණ කරන
ලද රාවාහන ත්දබදයේ බලපෑම් ඇගයීයම් වාර්ත්ාව සමඟ අයදුම්පත් ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
රථවාහන ඇගයීම් තක්වස්රු වාර්තාවක වයාමු වකාන්වද්සි(ToR)
යයාමු යකාන්තයශසි (TOR) සම්පුර්ණ කිරීම සඳහා සංවර්ධනකරු ත්ාක්ෂණිකව සුදුසුකම් ලේ පුශගලයකුයගන්ත ත්ාක්ෂණික
උපයශ නය ලබා ගත් යුතුය. සවිසේත්රාේමක යත්ාරතුරු අව ය වන විට යවනම පිටු භාවිත්ා කළ යුතුය. හැකි පමණ සියු
යත්ාරතුරු සම්පුර්ණයයන්තම හා නිවැරදිව සම්පුර්ණ කරදීම සංවර්ධනකරුයේ වගකීම යේ. යයාමු යකාන්තයශසි (TOR) අනුව
නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද වාර්ත්ාව, සංවර්ධකයා විසින්ත නිසි පරිදි සම්ූර්ණ කරනු ලැබුවයහාේ, රාවාහන ත්දබදයේ
බලපෑම් ඇගයීයම් වාර්ත්ාවක් යලස සැලකිය හැකිය. තීරණ ගැනීයම්දී යමම යත්ාරතුරු භාවිත්ා වන බව සැලකිල්ලලට ගැනීම
වැදගේ යේ.
“අ” වකාටස - සාමානය වතාරතුරු
(අ).1

වයාපෘතිවේ නම

:

(අ).2

සංවර්ධනකරුවේ නම

:

ත්ැපැල්ල ලිපිනය

(සමාගම / ත්නි පුශගල)

:

දුරකාන/ ෆැක්සේ අංකය

:

ඇමිය යුතු පුශගලයා / නම / ත්නතුර / දුරකාන අංකය:
(අ).3

වයාපෘතිවේ ස්වභාවය

:

වයාපෘියේ පරිමාණය

:

වයාපෘියේ ප්රධාන අරමුණු:
වයාපෘියට අදාල විකල්ලප
(අ).4

(අ).5

:

වයාපෘතිවේ ිහිමම :
i.

පළාේ සභාව

:

ii.

ප්රායශශීය යල්ලකම් කාර්යාලය :

iii.

පළාේ පාලන ආයත්නය

iv.

වයාපෘිවේ සේාානගත් වීම: වයාපෘි සේාානයට ඇි ප්රයේ මාර්ග, මීටර 500 ක් ඇතුළත් අවට
සංවර්ධනය සහ යිත්ල පහසුකම් ඇතුලේ සිියමක් සැපයිය යුතුය (A3 ප්රමාණයේ
කඩදාසියට සුදුසු පරිමාණයයන්ත)

:

වයාපෘති භූමිවේ ප්රමාණය (නි ේිත් සීමාවන්ත නිර්වචනය කරන්තන); අනුමත් පිඹුරු සැලැසේම ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
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(අ).6

වයාපෘති භූමිවේ වත්මන් හිමිකරු: හිමිකාරිේව සහිකය ඉදිරිපේ කළ යුතුය. (ඔේපු / කල්ලබදු ගිවිසුම /
කැඩැසේටර් සිියම)
රජවේ

ුද්ගලික

වවනත්

(අ)..7

වර්තමාන ඉඩම් පරිහරණය :

(අ).8

සාරාං දේත් ප්රසේාාරයක දක්වන ලද අදියරගත සංවර්ධනය ඇතුලේ වයෝජිත කාල රාමුව සහ කාලසටහන

121

“ආ” වකාටස - වයාපෘති විස්තර
ප්රධාන පූර්ව ඉදිකිරීම් හා ඉදිකිරීම් කටයුතු:
(ආ).1

වයාපෘියේ සේවභාවය:
(ආ).1.1 ප්රධාන සංරචක සමඟ වයාපෘිය පිලිබඳ යකි විසේත්රයක්.
(ආ).1.2 වයාපෘියේ සියුම අංග ඇතුළුව වයාපෘි පිරිසැලසුම් සැලැසේම:(අ) සංවර්ධිත් පරිශ්රය තුළ අභයන්තත්ර මාර්ගවල පළල සමග වාහන සංසරණ රටාව;
(ආ)සියුම පිවිසුම් සහ පිටවීයම් පාවල පළල ඊත්ල සහිත්ව (පිවිසුම් යදාරටුවල ආරක්ෂක බාධක වලට
අවසර යනාමැත්);
(ඇ)කුළු මංවල පළල;
(ඈ)වීථියට ඇතුල්ල වීයම් හා පිටවීයම් සේාාන වල හැරවුම්හි අරය/වෘේත්ය;
(ඉ) වීදි මායියම් සිට නිර්බාධ පිවිසුම් දුර (බාධක හා ඇලකර යනාමැිව) - සියුම බෑවුම් ඉදිරිපස
මායියම් සිට මීටර් 6 ක් දුරින්ත ආරම්භ විය යුතුය;
(ඊ) පළල / ආනිය සහ බෑවුම් සහිත් යකාටසේවල දිග
(උ) වාහන නවත්ා ත්බන කුිවල මානයන්ත
(ඌ) මගීන්ත නංවා ගැනීම හා බැසේසවීම උයදසා යවන්ත කරන ලද ප්රයශ
(එ) ආරක්ෂක පිරික්සුම් හා වාහන නැවැේවීයම් ප්රයේ පත්ර නිකුේ කරන සේාානය
(ඒ) රාවාහන යසෝපාන (රාවාහන යසෝපාන පිවිසුම් යදාරටුවට ඈින්ත පිහිටන යසේ සේාාපිත් කල යුතුය.
රාවාහන යසෝපාන සංඛයාව සංවර්ධන පරිශ්රය තුළ රාවාහන නැවැේවීයම් අව යත්ා මත්
පදනම්ව සේාාපිත් කල යුතුය. )

(ආ).1.3

වාහන නැවැේවීයම් ක්රමයේදය යපන්තනුම් කරන සැලසුම්

වාහන නැවැේවීයම් ක්රමයේදයපිළිබද යයෝජනාව රාවාහන ඇගයීම් ත්ක්යසේරු වාර්ත්ායේ දෘෂේි යකෝණයයන්ත පිළිගේ පසු
යයෝජිත් ක්රමයේදය ඇතුලේ සැලසුම් කට්ටල තුනක් සන්තවර්ධකකරු, වයාපෘි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ලපියා සහ වුහාේමක
ඉංජියන්තරුයේ අේසන්ත සහිත්ව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, අදාළ පළාේ පාලන ආයත්නය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
සහ රාවාහන යපාලිසිය යවත් ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
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(ඇ) යකාටස - ගමනාගමන ඇගයීම් විශ්වේෂණය
අධයයන ප්රයශ ය:
වයාපෘති භූමිය - වයාපෘි භූමි මායියම් සිට කි.මී.01ක වපසරිය අධයයන ප්රයශ ය යලස සලකනු ලැයේ. අවට සිදුවන මහා
පරිමාණ සංවර්ධනයන්ත හා ඒවායින්ත රාවාහන ත්දබදය උේපාදනයට කිරීමට සිදුකරන බලපෑම සලකා බලා සංවර්ධනය
වි ේයල්ලෂණය කරනු ලැබිය යුතුය. ඊට අමත්රව පසුගිය වසර 10 තුළ සිදු වූ සංවර්ධනයන්ත සහ යයෝජිත් සංවර්ධනයන්ත
සැලකිල්ලලට ගත් යුතුය.
(ඇ) .1

වාහන ගමනාගමනය (දත්ත එකතු කිරීවම් දිනයන් ඇතුළත් කල යුතුය)

රාවාහන සමීක්ෂණ දිනයන්ත රාවාහන ඇගයීම් ත්ක්යසේරු වාර්ත්ායවන්ත මාස 6 ක් ඇතුළත් විය යුතුය. යයෝජිත් සංවර්ධනයේ
ඉල්ලුම සහ දැනටමේ පවින සහ සංවර්ධනය කිරීමට යයෝජනා කර ඇි අවට මහා පරිමාණ සංවර්ධනයන්ත සැලකිල්ලලට
ගනිමින්ත රාවාහන බලපෑම් වි ේයල්ලෂණයට අවධානය යයාමු කළ යුතුය. රාවාහන ඇගයීම් ත්ක්යසේරු විය ේෂඥයින්ත විසින්ත
රාවාහන ත්දබද උේපාදනයට සිදුකරන බලපෑම හා එමගින්ත මාර්ග පශධියේ රාවාහන ගමනාගමනයට සිදුකරන බලපෑම
වි ේයල්ලෂණය කළ යුතුය.
(ඇ) 1.1 වාහන ගමනාගමන විහිදුම
(ඇ).1.2 වාහන විසිරීම
(ඇ).1.3 පහත් සඳහන්ත දෑ ඇතුළුව යයෝජිත් සැලසුම්;
(අ) යගාඩනැගිලි සීමාව, මාර්ගයේ මධය යර්ඛාව සහ පවේනා මාර්ගවල පළල (shoulder
Width);
(ආ) පවේනා මාර්ගවල මංතීරු ගණන සහ පදිකමාරු, අඩිපාර සහ පදික මාරු සඳහා ආරක්ෂක
බැම්ම ,ධාවන මාර්ග සහ යවනේ යපෞශගලික මාර්ග / යනාදිය පිළිබඳ විසේත්ර;
(ඇ) බසේ අංගනය, බසේ නැවතුම/ නැවතුම් සේාාන හා බසේ අංගනයට සංවර්ධිත් සේාානයේ
ඇතුල්ලවීම් / පිටවීම් සේාානයේ සිට ඇි දුර ( සංවර්ධන කටයුතු යහේතුයවන්ත බසේ
නැවතුම්යපාළවල්ල යහෝ බසේ අංගන යවනේ සේාානවලට මාරු යනාකළ යුතුය. එම
සංවර්ධනය වන සේාානයේ ඇතුල්ලවීම / පිටවීම පවින අංග වලට බාධා යනාවන යලස
පිහිටුවාලිය යුතුය.);
(ඈ) භූමියේ ඉදිරිපස යකාටයසහි දිග, මංතීරු පළල ඇතුළුව ඇතුල්ලවීයම් / පිටවීයම් යේට්ටු
සැලසුම;
(ඉ) මාර්ග සංඥා, මාර්ග සලකුණු යහෝ මාර්ග පිළිබද යවනේ විසේත්ර;
(ඊ) මධයගත් විවෘත් ප්රයශ පිළිබද විසේත්ර හා ඇතුල්ලවීයම් / පිටවීයම් සේාාන සිට මධයගත් විවෘත්
ප්රයශ යට ඇි දුර;
(උ) මාර්ගයේ ඇි විදුලි පහන්ත;
(ඌ) යයෝජිත් සංවර්ධනයට අයේ පදික මංතීරු ප්රයශ ;
(එ) සංවර්ධනයට ආසන්තන මංසන්තධි / අන්තත්ර් හුවමාරු ප්රයශ පිළිබද විසේත්ර.
(ඇ).1.4 ඇතුළු වන සහ පිටවන වාහනවලට රාවාහන ප්රවාහය සමඟ ගමන්ත කළ හැකි විය යුතුය.
ප්රමාදයන්ත වළක්වා ගැනීම සඳහා බාධක අවම කල යුතුය. ඇතුළුවන හා පිටවන වාහන
මාර්ගයේ පවින වාහන ගලනයට අනුකුල විය යුතුය.
(ඇ).2

වාහන නැවැත්ීවම් ක්රමවේදය
(ඇ)..2.1 වාහන නැවැේවීයම් අව යත්ාව පිළිබඳ විසේත්ර (විය ේෂ අව යත්ා සහිත් පුශගලයන්තයේ වාහන
නැවැේවීයම් අව යත්ා සමඟ)
(ඇ)..2.2 සියු අව යත්ා ඇතුලේ සැලසුම්
(ඇ)..2.3 පරිශ්රයයන්ත පිටත් වාහන ගමන්ත කිරීම
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“ඈ” වකාටස – ඉඩම් පැවරීම
සංවර්ධනය සඳහා වීදි යර්ඛාවක් යහෝ යගාඩනැඟිලි සීමාවක් විවෘත් කිරීමට අව ය නම්, වීදි යර්ඛාව යහෝ යගාඩනැගිලි සීමාව
තුළ ඇි ඉඩම යකාටස අදාළ පළාේ පාලන ආයත්නයට / අදාළ ආයත්නයට පැවරිය යුතුය. අදාල ආයත්නයේ නීි අං ය
සමඟ සම්බන්තධ වීයමන්ත අන්තසතු කිරීමට අදාළ නීිමය ලියකියවිලි සකසේ කර ගත් හැකිය. සංවර්ධන බලපත්රයේ ප්රාම අළුේ
කිරීයම් දී අන්තසතු කිරීයම් ඔේපුව අදාළ ආයත්නය යවත් ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
“ඊ” වකාටස - නිගමන සහ නිර්වද්ශ
යයෝජිත් වයාපෘියේ ගමනාගමන ඇගයීම් ත්ක්යසේරුව සහ වි ේයල්ලෂණයේ ප්රධාන යසායා ගැනීම් සහ නිර්යශ
ඇත්;

යමහි අමුණා

මා / අප විසින්ත සපයන ලද ඉහත් යත්ාරතුරු මයේ / අපයේ දැනුමට අනුව සත්ය හා නිවැරදි ය. අදාළ යත්ාරතුරු අධිකාරිය /
අදාළ ආයත්නය විසින්ත තීරණ ගැනීයම්දී උපයයෝගී කර ගන්තනා බව මම / අපි දනිමු.
……………………
දිනය

………………………..…………………
උපවද්ශකවරයාවේ/වරුන්වේ අත්සන
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14 වන උපවේඛනය
[74 වන වරගුලාසිය]
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සඳහා ප්රමිති
භාවිතයන්

ස්ී
වැසිකිළිය

ුරුෂ

1

ආපන ාලා, යහෝටල්ල, සහ සමාන
භාවිත්යන්ත

ව.මි. 300 ට
1 ක්

යසෝදන
යේසම්
ව.මී. 000 ට
1 ක්

2

සිනමා/ රංග ාලා/ සම්මන්තත්රණ
ාලා

ආසන 00 ට
1 ක්

ආසන 50 ට
1 ක්

ආසන 120 ට
1 ක්

ආසන 00 ට
1 ක්

ආසන 120
ට 1 ක්

3

සාේපු සංකීර්ණ/ ආංශික
යවළඳසැල්ල/ සුපර් මාර්කට් හා
සමාන භාවිත්යන්ත
කාර්යාල

ව.මි. 800 ට
1 ක්

ව.මි. 1000
ට 1 ක්

ව.මි. 1000 ට
1 ක්

ව.මි. 1000
ට 1 ක්

ව.මි. 1000
ට 1 ක්

ව.මි. 250 ට
1 ක්

ව.මි. 500 ට
1 ක්

ව.මි. 500 ට
1 ක්

ව.මි. 250 ට
1 ක්

ව.මි. 500
ට 1 ක්

5

පාසල්ල/ පුශගලික අධයාපන
ආයත්න/ උපකාරක පංි/
ජාත්යන්තත්ර පාසල්ල

සිසුන්ත 30 ට
1 ක්

සිසුන්ත 30 ට
1 ක්

සිසුන්ත 50 ට
1 ක්

සිසුන්ත 50 ට
1 ක්

සිසුන්ත 50
ට 1 ක්

6

යපාදු සේාාන, යපාදු මහජනත්ාව
රැසේවන සේාාන, උදයාන හා සමාන
භාවිත්යන්ත

පුශගලයින්ත
100 ට 1 ක්

පුශගලයින්ත
100 ට 1 ක්

පුශගලයින්ත
100 ට 1 ක්

පුශගලයින්ත
100 ට 1 ක්

පුශගලයින්ත
100 ට 1
ක්

7

යරෝහල්ල හා සමාන භාවිත්යන්ත

ඇදන්ත 50 ට
03 ක්

ඇදන්ත 50 ට
03 ක්

ඇදන්ත 50 ට
03 ක්

ඇදන්ත 50 ට
03 ක්

ඇදන්ත 50
ට 03 ක්

8

යවනේ

4

ව.මි. 200 ට
1 ක්

ව.මි. 200 ට
1 ක්

වැසිකිළිය

Urinal

ව.මි. 500 ට
1 ක්

ව.මී. 000 ට
1 ක්

යසෝදන
යේසම්
ව.මී. 500
ට 1 ක්

ව.මි. 200 ට
1 ක්

ව.මි. 200 ට
1 ක්.

සටහන: අදාල භාවිත්යට යයාදාගන්තනා බිම් ප්රමාණය අනුව ඉහත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයිය යුතුය
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ව.මි. 200
ට 1 ක්.

15 වන උපවේඛනය
[76 වන යරගුලාසිය ]
වැසි ජලය රඳවා ගැනීම්

I යකාටස
වැසි ජලය රඳවා ගැනීයම් අවම ප්රිපාදන අව යත්ා
* වාර්ික වැසි ජල
කලාපය (මිලි මීටර්)

වහල සැලසුම් ප්රයශ ය සහ දැඩි ඇතුරුම් ප්රයශ යේ 100m2 අව ය අවම ධාරිත්ාව

වන්වාසික

වාණිජ

කාර්මික

ආයත්නික

ගෘහසේත්
(ඝන මීටර්)

මහල්ල නිවාස/
සහාධිපත්යය
(ඝන මීටර්)

(ඝන මීටර්)

(ඝන මීටර්)

(ඝන මීටර්)

1

750 - 1000

1.5

2.5

5

8

10

2

1000 - 1500

1.5

2.5

3

8

10

3

1500 - 2000

1.5

2.5

3

5

10

4

2000 - 2500

1.5

2.5

3

3

5

5

2500 - 3000

1.5

2.5

2

2

3

6

3000 - 4000

1.5

2.5

1

1

2

7

4000 - 5000

1.5

2.5

0.5

1

1

8

5000 - 6000

1.5

2.5

0.5

0.5

0.5

* මිනින්තයදෝරු යදපාර්ත්යම්න්තතුව විසින්ත පළ කරන ලද ශ්රී ලංකා ජාික සිියම් සංග්රහයයන්ත වර්ෂාපත්න ප්රමාණය
සැලකිල්ලලට ගන්තනා ලදි.
වැසි ජලය රඳවා ගැනීමට
= අවම පරිමාව x මුළු වහල ප්රවද්ශය සහ
අවශය ප්රතිපාදන (ඝනමීටර්)
100
වගාඩනගන ලද ප්රවද්ශය
සටහනඃ- අව ය සමතුලයය වැසි ජලය රඳවා ගැනීයම්, ගබඩා කිරීම සහ කාන්තදුවීම යන සැපයුම් යදකම මඟින්ත ලබාගේ
ප්රමාණයේ අනුපාත්ය පිහිටීයම් සේවභාවය, භූගත් ජල වගු උච්චාවචනය, පවේනා ඉඩම් ප්රමාණය භූ විෂමත්ාවය, උරාගැනීයම්
හැකියාව, පයසේ සේවභාවය යන කරුණු සැලකිල්ලලට යගන අදාල පළාේ පාලන ආයත්නය විසින්ත තීරණය කරනු ලැබිය යුතුය.
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II යකාටස
වැසි ජලය ගෙඩා කිරීම් වෙදාහැරීම සඳහා වයෝජිත විධිවිධාන
සමස්ථ

වවනත්

විදමන් සිදුර

(m3)
හාරන ලද ළිඳ

වට වනාකරන ලද වපාකුණු

දැඩි ඇතුරුම්
වනාමැති වපාවළාව

අපවත් යන ජලය
උරාගැනිවම් වල

භූගත ජලය කාන්දු ීම(m3)

වවනත්

වපාවළාව මට්ටමට පහළ

වපාවළාව මට්ටම

වපාවළාව මට්ටමට ඉහළ

ධාරිතාව (m3)

16 වන උපවේඛනය
{103 වන වරගුලාසිය}

සන්තනියේදන කුුනු සඳහා පිරිවිත්ර
1.

(1) බිම් පාදක ඇන්වටනා වුහයන් - උස මීටර් 100.0 ට අඩු වහෝ සමාන
(i) ඇන්තයටනා වුහයේ යලෝහ පදනයම් සිට අයනක් බිම් කැබැල්ලයල්ල මායිම දක්වා අවම දුර සියු දි ාවලින්ත
මීටර් 5.0 ක් විය යුතුය.
(ii) ඇන්තයටනා වුහයේ යලෝහ පදනයම් සිට යපර පාසල්ල, දිවා සුරැකුම් මධයසේාාන, ආගමික සේාාන, සිනමා
ාලාව වැනි යපාදු රැසේවීම් සේාානවලට අවම දුර මීටර් 15.0 ක් විය යුතුය.
(iii) ඇන්තයටනා වුහයේ යලෝහ පදනයම් සිට යරෝහල්ල යගාඩනැගිල්ලල දක්වා අවම දුර මීටර් 100.0 ක් විය
යුතුය.

(2) බිම් පාදක ඇන්වටනා වුහයන් - මීටර් 100.0 ට වඩා උස
(i) ඇන්තයටනා වුහයේ යලෝහ පදනයම් සිට අයනක් බිම් කැබැල්ලයල්ල මායිම දක්වා අවම දුර සෑම දි ාවකින්තම
මීටර් 10.0 ක් විය යුතුය.
(ii) ඇන්තයටනා වුහයේ යලෝහ පදනයම් සිට යපර පාසල්ල, දිවා සුරැකුම් මධයසේාාන, ආගමික සේාාන, සිනමා
ාලාව වැනි යපාදු රැසේවීම් සේාානවල මායිම දක්වා අවම දුර මීටර් 30.0 ක් විය යුතුය.
(iii) ඇන්තයටනා වුහයේ යලෝහ පදනයම් සිට බිම් කැබැල්ලයල්ල මායිම දක්වා අවම දුර මීටර් 100.0 ක් විය
යුතුය.
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(3) සම්ුර්ණ උස මීටර් 100.0 ට අඩු වහෝ සමාන උසකින් යුත් වහලය මත ඇන්වටනා වුහය.
(i) සේලැේ වහල යකායන්ත සිට අවම දුර
කුළුණු උස (මීටර්)
Up to 15
15 or < 15

ස්ලැබ් වහල වකානට අවම දුර (මීටර්)
1
1.5

(ii) යපර පාසල්ල, දිවා සුරැකුම් මධයසේාාන, ආගමික සේාාන, සිනමා ාලාව වැනි යපාදු රැසේවීම් සේාාන, බිම්
කැබැල්ලයල්ල ඇන්තයටනා වුහයේ පාදම මායියම් යලෝහ පදනයම් සිට අවම දුර මීටර් 15.0 ක් විය යුතුය.
(iii) යරෝහලක් නම්, බිම් කැබැල්ලයල්ල යලෝහමය ඇන්තයටනා වුහයේ මූලික මායියමන්ත අවම දුර මීටර් 100.0 ක්
විය යුතුය.
Note:
(iv) යගාඩනැගිල්ලල දැනටමේ අනුමත් නම් අනුමත් යගාඩනැගිලි සැලැසේයම් පිටපත්ක් හා අනුකූලත්ා සහිකය
ඉදිරිපේ කලයුතු අත්ර, ඉදිකරමින්ත පවතී නම්, අනුමත් යගාඩනැගිලි සැලැසේයම් පිටපත්ක් හා වුහාේමක
ඉංජියන්තරුයේ සේාායිත්ා වාර්ත්ාව ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
2 (1) ප්රවේශය
පිවිසුම් මාර්ගයේ අවම පළල අධිකාරිය විසින්ත අනුමත් කලයුතු අත්ර එය කිසිම අවසේාාවක මීටර 3.0 ට යනාඅඩු විය
යුතුය. යකයසේ යවත්ේ, පාරිසරික බලපෑම් යහේතුයවන්ත මාර්ග ඉදිකිරීමටයනාහැකි උස භූමි ප්රයශ යක, මීටර් 3.0 ට අඩු
පළල අඩි පාරවල්ල සලකා බැලිය හැකිය.
(2) කුළුවණ් ස්ථායිතාව
සංවර්ධකයා විසින්ත සුදුසුකම් ලේ වුහාේමක ඉංජියන්තරුයවකුයගන්ත කුළුයණ වුහාේමක සේාායිත්ාව පිළිබඳව ලබා
ගන්තනා ලද වාර්ත්ාවක් විදුලි සංයශ නියාමන යකාමිෂන්ත සභාවට වාර්ත්ාවක් ඉදිරිපේ කළ යුතුය.
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17 වන උපවේඛනය
“අ” ආකෘිය
{112 වන යරගුලාසිය}

අධියේගී මාර්ග ආශ්රිත් කලාප සදහා වන සංවර්ධන යරගුලාසි
කලාපය

කලාපවේ සීමාව

සංවර්ධන පාලිත්
කලාපය

අධියේගී මාර්ගය
සඳහා අේපේ කර
ගේ සීමායේ සිට
ිරසේ දුර මීටර් 10
දක්වා

බිම් කට්ියක අවම
ප්රමාණය (වර්ග මීටර්)
යමහි “ආ” ආකෘියේ
සදහන්ත අවම බිම්
ප්රමාණය අනුව

වගාඩනැගිලි උස
(මීටර්)
මහල්ල යදකක් යහෝ
උපරිම උස මීටර් 09
ක් විය යුතු අත්ර,
පා මහල්ල සඳහා
අවසර යදනු
යනාලැයේ.

අනුමත කරනු
ලෙන භාවිතයන්
යන්තවාසික
යගාඩනැගිලි සඳහා
පමණක් අවසර දීම
සලකා බලනු
ලැයේ.

වවනත් නියමතා
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
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අධියේගී මාර්ග රක්ිත් සීමායේ සිට මීටර් 05 ක් දක්වා
කලාපය ඉදිකිරිම් වලින්ත යත්ාර වෘක්ෂලත්ා තීරයක් යලස
පවේවාගත් යුතුය.
යකාළඹ - කටුනායක අධියේගී මාර්ගය (E 3) සදහා පමණක්
මාර්ග රක්ෂිත් සීමායේ සිට මීටර් 10 ක් දක්වා කලාපය ඉදිකිරීම්
වලින්ත යත්ාර වෘකේෂලත්ා තීරයක් යලස පවේවාගත් යුතුය.
වෘක්ෂලත්ා තීරයන්ත තුළ වියන්ත සේාරය රහිත් උපරිම උස
මීටර් 06 ට වඩා වැඩි වි ාල පත්ර සහිත් අතු හැයලන ාඛ හා
ත්ාල වර්ගයේ ාක වගා යනාකළ යුතුය.
අධියේගී මාර්ග රක්ෂිත්යන්තහි, වෘක්ෂලත්ා තීර පවේවා ගැනීයම්
දී එම අධියේගී මාර්ගය අයේ පරිසරයට ගැලයපන
(යශ ගුණිකව) නජවීය විවිධේවය සුරැයකන පරිදි ාඛ
වර්ග යත්ෝරා ගත් යුතුය.
අධියේගී මාර්ගය සදහා ඉඩම් අේපේ කරගැනීයමන්ත පසු
ඉිරිවන ඉඩම් යකාටසේ යමහි “ආ” ආකෘියයහි සදහන්ත
නියමිත් ප්රමාණයට වඩා අඩුවන අවසේාාවන්තහි යහෝ නගර
සංවර්ධන සැලැසේමට අනුව ිබිය යුතු නියමිත් අවම බිම්
ප්රමාණය යනාමැි අවසේාාවකදී මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරියේ නිර්යශ ය මත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ
යරගුලසි අනුව ඉදිකිරීම් සම්බන්තධයයන්ත සලකා බලනු
ලැයේ.
අධියේගී මාර්ගය සදහා ඉඩම් අේපේ කරගැනීයමන්ත පසු
ඉිරිවන ඉඩම් යකාටසේ යමහි ”ආ“ආකෘියයහි සදහන්ත
නියමිත් ප්රමාණයට වඩා අඩුවන අවසේාාවන්තහි යහෝ නගර

කලාපය

කලාපවේ සීමාව

බිම් කට්ියක අවම
ප්රමාණය (වර්ග මීටර්)

වගාඩනැගිලි උස
(මීටර්)

අනුමත කරනු
ලෙන භාවිතයන්

වවනත් නියමතා
සංවර්ධන සැලැසේමට අනුව ිබිය යුතු නියමිත් අවම බිම්
ප්රමාණය යනාමැි අවසේාාවකදී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ
නිර්යශ ය මත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ යරගුලසි අනුව
ඉදිකිරීම් සම්බන්තධයයන්ත සලකා බලනු ලැයේ .
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vii.

යගාඩනැගිලි උස මහල්ල 01 කට වඩා වැඩි වන විට යගබිම්
ආවරණය උපරිම 50% ක් විය යුතුය.

viii.

අධික සුළං ත්ේවයන්තහිදී අධියේගී මාර්ගයට අහිත්කර යලස
බලපෑ හැකි යගාඩනැගිලි, බිේි, වහල හා රැඳවුම් යකාටසේ
සඳහා අවසර යදනු යනාලැයේ.

ix.

අධියේගී මාර්ගයට සෘජුව මුහුණලා පිහිි ඉඩම් යකාටසේ සදහා
මායිම් ත්ාේප ඉදිකිරීමට අවසර යනායදන අත්ර, ඒ සදහා
මිටර් 02 ක උපරිම උසකින්ත යුේ කම්බි දැල්ල වැටක් යහෝ ඒ හා
සමාන නිමාවකින්ත යුතු වැටක් සදහා අවසර යදනු ලැයේ.

x.

මධයම පරිසර අධිකාරියේ නිර්යශශිත් කම්පන මට්ටම්වලට
අනුව ගෘහසේා කැණීම් යහෝ ඉදිකිරීම් සඳහා අවසර ලබා දීම
සලකා බලන අත්ර, අයනකුේ යපාළව මතුපිට හා
අභයන්තත්රව සිදු කරනු ලබන කැණීම්, උමං කැණීම් හා යවඩි
දමා පිපිරවීම් සඳහා අවසර යදනු යනාලැයේ. එයසේම කිසියම්
සංවර්ධන කාර්යයක් සිදුකිරීයම්දී භු විෂමත්ාවය අනුව
සැලසුම් කලයුතුය.

xi.

මධයම පරිසර අධිකාරියේ වලංගු බලපත්රයක් සහිත්ව දැනට
පවේවායගන
යනු
ලබන
කර්මාන්තත්
ත්වදුරටේ
සංවර්ධනයකින්ත යත්ාරව පවේවායගන යා යුතුය.

xii.

අධියේගී මාර්ගය යදපස පිහිි පවින යගාඩනැගිලිවල
වර්ණය යවනසේ කිරීයම්දී සහ නව යගාඩනැගිලිවල වර්ණ

කලාපය

කලාපවේ සීමාව

බිම් කට්ියක අවම
ප්රමාණය (වර්ග මීටර්)

වගාඩනැගිලි උස
(මීටර්)

අනුමත කරනු
ලෙන භාවිතයන්

වවනත් නියමතා

xiii.

xiv.

xv.

xvi.

xvii.
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ආයල්ලප කිරියම්දී ශීත්
ලාපැහැි සහ ආයලෝකය
අවය ෝෂණය කරගන්තනා වර්ණ පමණක් භාවිත්ා කලයුතුය.
යගාඩනැගිලි නිමාවන්ත ආයලෝකය පරාවර්ත්නය යනාකරන
ඒවා විය යුතු අත්ර යගාඩනැගිලි මත් දීේත් විදුලි පහන්ත
මාර්ගය යදසට යයාමු යනාකළ යුතුය
අධියේගී මාර්ගය යදපස කිසිඳු ආකාරයක දැන්තවීම් පුවරුවක්
අධියේගී මාර්ගයට මුහුණලා ප්රදර් නය කිරීම සදහා අවසර
යදනු යනාලැයේ
ජලය රැයදන පහේ බිම් හා කුඹුරු ඉඩම් භාවිත්යන්ත එයලසම
පවේවා ගත් යුතු අත්ර, යගාඩකිරීම් සදහා අවසර යදනු
යනාලැයේ.
පවේනා ජල මාර්ග හා ජල රැඳවුම් ප්රයශ කිසිදු අයුරකින්ත
පිරවීමක් සිදු යනාකළ යුතු අත්ර ජලබසේනා මාර්ග යවනසේ
කිරීමක් යහෝඑම ජල මාර්ග හැරවීමක් සිදුකරන්තයන්ත නම්
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිර්යශ යට අනුව අදාළ
අයනකුේ ආයත්නවලද නිර්යශ ලබාගත් යුතුය.
කැලිකසල, ඝන අපද්රවය සහ අහිත්කර වියමෝචන සහිත්
අපද්රවය බැහැරලීයම් සේාාන සඳහා අවසර යදනු යනාලැයේ.

xviii.

කුළුණු,(රැහැන්ත සහිත් යහෝ රහිත්) සම්යේෂණ කුළුණු,
විකා ණ කුළුණු යහෝ අධියේගී මාර්ගය හරහා යහෝ ඊට
ආසන්තව සම්යේෂණ රැහැන්ත ඉදිකිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරියේ නිර්යශ ය මත් අයනකුේ ආයත්නවල නිර්යශ ය
ලබා ගත් යුතුය. සියළු කුළුණු මාර්ගය යදපස භු දර් නයට
අනුගත්වන පරිදි ගසක ආකෘියකට යහෝ විදුලි පහන්ත
කණුවක් යලස සැලසුම් කලයුතුය.

xix.

ඉඩම් අනුයබදුම් කිරීයම්දී අධියේගී මාර්ගය යවත් සෘජු
ප්රයේ කේවය සහ අේපේ කරගේ සීමාවට මායිම්ව
සමාන්තත්ර යලස ප්රයේ මාර්ග සකසේ යනාකල යුතුය.

කලාපය

කලාපවේ සීමාව

බිම් කට්ියක අවම
ප්රමාණය (වර්ග මීටර්)

වගාඩනැගිලි උස
(මීටර්)

අඩු ඝණේව
කලාපය

අධියේගී මාර්ගය
සඳහා අේපේ කර
ගේ සීමායේ සිට
ිරසේ දුර මීටර්
10 -30 දක්වා
අධියේගී මාර්ගය
සඳහා අේපේ කර
ගේ සීමායේ සිට
ිරසේ දුර මීටර් 30
-100 දක්වා

යමහි “ආ” ආකෘිය
අනුව යහෝ නගර
සංවර්ධන සැලැසේයම්
සදහන්ත අවම බිම්
ප්රමාණයට අනුව
යමහි “ආ” ආකෘිය
අනුව යහෝ නගර
සංවර්ධන සැලැසේයම්
සදහන්ත අවම බිම්
ප්රමාණයට අනුව

මහල්ල තුනක් යහෝ
උපරිම උස මීටර්
12 ක් විය යුතුය

යන්තවාසික හා
වාණිජ

i. සංවර්ධන පාලිත් කලාපයේ අංක ix – xvii නියමත්ාවයන්ත
අදාල යේ.

උපරිම මහල්ල හත්ර
යහෝ උපරිම උස
මීටර් 15 ක් විය
යුතුය

සංවර්ධන
i.
සැලැසේමට අනුව
යහෝ
සංවර්ධන සැලැසේම
යනාමැි
ii.
අවසේාාවකදී
අනාගත්
භුමි
භාවිත්ය හා
ඒ
ප්රයශ යේ පිහිටා
ඇි
යභෞික
ත්ේවය
සලකා
අධිකාරිය විසින්ත iii.
තීරණය කල යුතුය.

උස මහල්ල 04 ක් (මීටර් 15 ක්) යහෝ ඊට වඩා වැඩි යගාඩනැගිලි
සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජාික යගාඩනැගිලි
පර්යේෂණ ආයත්නයයන්ත (NBRO) නිර්යශ ලබා ගත් යුතුය
more.
නව කර්මාන්තත් සේාානගත් කිරීයම්දී මධයම පරිසර අධිකාරියේ
2008.01.25 දිනැි අංක. 1533/16 දරණ අිවිය ේෂ ගැසට්
නියේදනයට අනුව පරිසර අධිකාරියේ බලපත්රයක් සහිත්ව
පවේවායගන යා යුතු අත්ර, අදාළ ලැයිසේතුයේ “ආ” සහ “ඇ”
කාණඩ යටයේ සඳහන්තව ඇි මධයම හා සුළු පරිමාණ
දුෂයකාරක යනාවන කර්මාන්තත් සදහා පමණක් නිර්යශ
යකයර්.
මධයම පරිසර අධිකාරියේ වලංගු බලපත්රයක් සහිත්ව දැනට
පවේවායගන යනු ලබන ඉහත් ii හි සදහන්ත යනාවන කර්මාන්තත්
ත්වදුරටේ සංවර්ධනයකින්ත යත්ාරව පවේවායගන යා යුතුය.
යමම කලාපය තුල ඛණිජ කැනීම් කටයුතු, උමං කැණීම් කටයුතු
සහ යවඩිදමා පිපිරවීම් කටයුතු සදහා සේාානීය පිහිටීම අනුව
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ හා අදාළ අයනකුේ
ආයත්නයන්තයේ නිර්යශ යන්ත ලබාගැනීමට යටේව සලකා
බලනු ලැයේ.
සංවර්ධන පාලිත් කලාපයේ අංක xi – xvii නියමත්ාවයන්ත
අදාල යේ.
මධයම පරිසර අධිකාරියේ 2008.02.01 දිනැි අංක. 1534/18
දරණ අිවිය ේෂ ගැසට් නියේදනය
මගින්ත ප්රකාශිත්

සංවර්ධන
විභවත්ා කලාප I

අනුමත කරනු
ලෙන භාවිතයන්

වවනත් නියමතා

iv.

v.
vi.
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කලාපය

කලාපවේ සීමාව

බිම් කට්ියක අවම
ප්රමාණය (වර්ග මීටර්)

වගාඩනැගිලි උස
(මීටර්)

අනුමත කරනු
ලෙන භාවිතයන්

වවනත් නියමතා
උපයල්ලඛණගත් අපද්රවය (Scheduled waste) ලැයිසේතුයේ
සඳහන්ත ද්රවය සඳහා වන ගබඩා සලකා බලනු යනාලැයේ.

සංවර්ධන
විභවත්ා කලාප
II
හුවමාරු
මධයසේාාන
යක්න්තද්රගත්
විභවත්ා කලාපය

මීටර් 100 සිට
1500 දක්වා
අධියේගී මාර්ග
සඳහා ගාසේතු
අයකරන
මධයසේාානවල
සිට මීටර් 1500
දක්වා අරීය
දුරකින්ත ආවරණය
වන සීමාව

නගර සංවර්ධන සැලැසේමට අනුව යහෝ සංවර්ධන සැලැසේම
යනාමැි අවසේාාවකදී අනාගත් භුමි භාවිත්ය හා ඒ ප්රයශ යේ පිහිටා
ඇි යභෞික ලක්ෂණ සලකා අධිකාරිය විසින්ත තීරණය කල යුතුය.
සංවර්ධන නියමු සැලැසේමට අනුව යහෝ නගර සංවර්ධන සැලැසේමට
අනුව යහෝ
සංවර්ධන සැලැසේම යනාමැි අවසේාාවකදී අනාගත් භුමි භාවිත්ය (
දළ සැලැසේම) හා ඒ ප්රයශ යේ පිහිටා ඇි යභෞික ත්ේේවය
සලකා අධිකාරිය විසින්ත තීරණය කල යුතුය.
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-

i.

ii.

මීටර් 30 දක්වා සංවර්ධන පාලිත් කලාපයේ සහ අඩු
ඝනේව කලාපයේ යවනේ නියමත්ා යටයේ සදහන්ත
සියළු කරුණු අදාලයේ.
සංවර්ධන නියමු සැලැසේම සකසේ කරන යත්ක් මීටර් 30
සිට 100 දක්වා වන සංවර්ධන විභවත්ා කලාප I හි
සඳහන්ත යවනේ නියමත්ා සියල්ලල අදාල යේ.

“ආ” ආකෘිය

උණ්නතාංශය අනුව ඉඩම් කට්ියක ප්රමාණය
භුමිවේ ෙෑවුම් අංශක
00

< 10 0

110 < 200
210 < 300
*310 < 050
050 >

ඉඩම් වකාටසක අවම විශාලත්වය (පර්චස්)
මීටර් 10 දක්වා
අනිකුත් කලාප

වගාඩනැගිලි සඳහා ආවරණය වන බිම්
වකාටස

20

10

65%

20

15

65%

20

20

50%

30

30

00%

කිසිදු සංවර්ධන කටයුේත්කට අවසර යදනු යනාලැයේ. යකයසේ උවද ඕනෑම ආකාරයක කටයුේත්ක් කිරීයම්දී ජාික යගාඩනැගිලි
පර්යේෂණ සංවිධානයේ නිර්යශ ලබා ගත් යුතුය.

යමම කලාපයේ අං ක 310 -450 බ බෑවුමක් සහිත් කිසිදු ප්රයශ යක කිසිදු යගාඩනැගිල්ලලක් ඉදිකිරීමට ජාික යගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය අනුමැිය ලබා යනායශ.
සටහන: භූමියේ බෑවුම අං ක 110 ට වඩා වැඩි නම්, ජාික යගාඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයයන්ත නිර්යශ ය ලබා ගත් යුතුය
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