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මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  
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බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

2019 -2030 

 

 

 

 

පළමු වවළුම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මහානගර සහ බස්නාහිර 

සංවර්ධන අමාත්ාංශය  

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  



 
 

 
 

බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

පළමු වවළුම 

 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- ශ්රී ලංකාව - 2019 
 

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. මමම ප්රකාශනමේ කිසිදු මකොටසක් පූර්ව ලිඛිත් අවසරයකින් මත්ොරව, ඕනෑම ආකාරයක ඡායා පිටපත් 
කිරීම, පටිගත් කිරීම මහෝ මවනත් විද්යුත් මහෝ යාන්ත්රික ක්රම ඇතුළුව ඕනෑම ආකාරයකින්, මබද්යා හැරීම ද්යඬුවම් ලැබියහැකි වරද්යකි. 

 
ප්රකාශනය  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- ශ්රී ලංකාව 

6 සහ 7 වන මහල, වසත්සිරිපාය, බත්ත්රමුල්ල, වකොළඹ, ශ්රී ලංකාව 

 
වවබ් අඩවිය- www.uda.gov.lk 

විද්යුත් ත්ැපැල් - info@uda.gov.lk 

දුරකථන- +94112873637 

 

2019 ජනවාරි මස........දින ප්රකාශය  පත්කරන ලදී.  

 

2019- 2030 වසර සඳහා වූ බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම, පළමු හා වෙවන වවළුම වලස ප්රකාශන මාලාවකින් සමන්විත් යි. 

එහි පළමු වවළුම, පළමු වකො ස සහ වෙවන වකො ස වලස වකො ස් වෙකක  වබො ෙක්වා ඇත්. වවළුම 01, පළමු වකො වසහි 

හැඳින්වීම, මූලික අධයනයන් සහ සංවර්ධන සැලසුවේ අවශත්ාවය විස්ත්ර වකවරන අත්ර වෙවන වකො වසහි ෙැක්ම, සංවර්ධන 

සැලසුේ රාමුව, සවිස්ත්රාත්මක විශ්වල්ෂණය සහ සැලැස්ම යන කරුණු අඩංගු වේ. එවසේම වවළුම 02 හි, ඉඩේ හා වගොඩනැගිලි 

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා වරගුලාසි ය වත් කලාප හා කලාපීකරණ වරගුලාසි සහ වපොදු වරගුලාසිවලින් සමන්විත්යි.  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ ගේපහ දිස්ත්රික් කාර්යාලය මඟින් 2019- 2030 වසර සඳහා වූ බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

සකස් කළ අත්ර ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ සංවර්ධන සැලසුේ අංශය, බස්නාහිර පළාත් අංශය සහ පර්වේෂණ හා 

සංවර්ධන ඒකකය, පරිසර හා භූ ෙර්ශන සහ භූ වගෝලීය වත්ොරතුරු පද්ධති යන අංශවල උපවද්ශකත්වයත් වගකිව යුතු ආයත්න 

හා පාර්ශවකරුවන්වේ ොයකත්වයත් සැලසුණි.  

 
සෘජු අධීක්ෂණය :  
සභාපති - ආචාර්ය ජගත් මුණසිංහ, අධක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිවන්රු) - සුවේධ රත්නායක, අතිවර්ක  අධක්ෂ ජනරාල් (සැලසුේ) - 

ඩී.ඒ.වක්.චන්ද්රොස, නිවයෝජ අධක්ෂ ජනරාල්  (සැලසුේ) - ඩී.එේ.බී. රණතුංග, අධක්ෂ (සැලසුේ / සංවර්ධන සැලසුේ) - ලලිත් 

විවේරත්න, අධක්ෂ (සැලසුේ / බස්නාහිර පළාත් හා පර්වේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය) - පී. එල් . ආර්. ජනක් රණවීර.  

සැලසුේ කණ්ඩායම :  

නිවයෝජ අධක්ෂ සසැලසුේ),ගේපහ දිස්ත්රික් කාර්යාලය - වේ.වසෝමසිරි, නිවයෝජ අධක්ෂ සසැලසුේ) ගේපහ දිස්ත්රික් කාර්යාලය 

- එේ.එල්.එන්.වයහියා, නිවයෝජ අධක්ෂ සසැලසුේ) ගේපහ දිස්ත්රික් කාර්යාලය - එේ.ඒ.ඩී.ඒ. මුතුගල, සහකාර අධක්ෂක 

සසැලසුේ) වේ.පී.යූ. විමලරත්න, සැලසුේ නිලධාරි, ගේපහ දිස්ත්රික් කාර්යාලය - බී.බී.එන්.ඩබ්.කුරුවන්රු, සහකාර සැලසුේ 

නිලධාරි, ගේපහ  දිස්ත්රික් කාර්යාලය - යූ.ඩි.වහට්ටිආරච්චි, සහකාර සැලසුේ නිලධාරි, ගේපහ දිස්ත්රික් කාර්යාලය - 

එච්.අයි.ජයවර්ධන, සහකාර සැලසුේ නිලධාරි, ගේපහ දිස්ත්රික් කාර්යාලය -පී.එේ.සුවේධා ජයමාලි,පරිගණක ක්රියාකරු- 

භූවගෝලීය වත්ොරතුරු පද්ධති, ගේපහ දිස්ත්රික් කාර්යාලය - වක්.එස්.පී . මීගහවත්ත්

http://www.uda.gov.lk/
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ප්රණාමය 
 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශමේ අනාගත් සංවර්ධන ිශශානියය හුනනාගිමමින් 2019 - 2030 කාල පරාසය 

උමද්යසා බියගම ප්රමශශය සහහා මත ීය, ආර්ථික, සමාජීය සහ පාරිසරික අංශයන් ඒකාබශධ වූ නගර 

සංවර්ධන සැලසුමක් සකස් කරලීම උමද්යසා ඍජුව මමන්ම වක්රාකාරව සහය ද්යැක්වූ පාර්ශවයන් රායකයක් 

ඇත්. එම සියලු පාර්ශවයන් මග රවමයන් සහ ස්තූිය පුර්වකව සිහි ගැන්වීම අප සතු යුතුකමක් මේ. 

පළමුමකොටම ප්රාමශයය පරිපාලන ආයත්නය මලස බියගම ප්රාමශයය සතාමේ සතාපියතුමන් වන 

ආනන්ද්ය ගමන්මපොල මහත්ා ඇතුළු මහජන ිමමයෝජිත්යන් මමම සංවර්ධන සැලැස්ම සාර්ථක කරගැනීම 

උමද්යසා ත්ම මනොමසුරු සහමයෝගය ද්යක්වමින් ප්රමශශමේ අනාගත් සංවර්ධන උන්නියය උමද්යසා 

කැපමවමින් ලබා දුන් ද්යායකත්වයට අපමේ මග රව පුර්වක ස්තුියය පුද්ය කරන්නට කැමැත්මත්මු. එමසේම 

සංවර්ධන සැලැස්මම් මුලික පසුබිම මලස වර්ත්මාන ත්ත්ත්වය විශ්මල්ෂණය උමද්යසා ද්යත්ත් හා මත්ොරතුරු 

මනොමසුරුව ලබා මද්යමින් සහමයෝගය පල කළ  බියගම ප්රාමශයය සතාමේ මල්කම්තුමිය ඇතුළු සියලුම 

කාර්ය මණ්ඩලයත්, බියගම ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශමේ ප්රාමශයය මල්කම්තුමිය, සහකාර 

මල්කම්තුමිය සහ සැලසුම් අංශමේ කාර්ය මණ්ඩලය සහහාද්ය මමහිදී විමශේෂමයන් ස්තුිය කළ යුතුව ඇත්. 

එමමන්ම ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලමේ, බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපමේ අධක්ෂකතුමන් 

වන ඒ.මක් ජයසිංහ මහත්ාටද්ය ,මගොවිජන මසේවා මද්යපාර්ත්මම්න්තුමේ, බියගම ප්රාමශයය කාර්යාලමේ 

කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු කෘෂිකර්ම පර්මේෂණ ිමලධාරි කණ්ඩායමද්ය විමශේෂමයන් ස්තූිය පුර්වකව 

සහහන් කළ යුතුය. 

එමසේම මමම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම උමද්යසා මහජන අද්යහස් ලබා ගැනීම අරමුණ කරගිමමින් 

පැවැත්වූ පාර්ශවකරුවන්මේ රැස්වීම සහහා සහතාගී මවමින් ත්ම වටිනා අද්යහස් හා මයෝජනා ඉිශරිපත් 

කළ සියලුම වගකිව යුතු රාජ හා මප ශගලික ආයත්නයන්හි ිමලධාරින් උමද්යසාද්ය, මවමළහ සමිිය හා 

සමාගම් ිමමයෝජන කරමින් පැමිණි වාපාරික ප්රජාව ඇතුළු මහජනයාටද්ය වඩාත් සාර්ථක සැලැස්මක් 

උමද්යසා මඟ මපන්වීම මවනුමවන් මග රවණිය ස්තූියය හිමි විය යුතුය. 

එමමන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ඉහළ කළමනාකරණ මණ්ඩලය මලස ගරු සතාපියතුමා 

,අධක්ෂක ජනරාල්තුමා, අියමර්ක අධක්ෂක ජනරාල්තුමා,  ිමමයෝජ අධක්ෂක ජනරාල්තුමා 

(සැලසුම්) සහ සංවර්ධන සැලසුම් අංශය, බස්නාහිර පළාත් අංශය, පර්මේෂණ සහ සංවර්ධන ඒකකය, 

,භූමගෝලීය මත්ොරතුරු පශධිය අංශය සහ පාරිසරික හා භූ ද්යර්ශන අංශයද්ය ඇතුළු සහමයෝගය ද්යැක්වූ 

සියලුම අංශ මවත්ද්ය අපමේ මග රව පුර්වක ස්තුියය හිමි විය යුතුය. එමසේම බස්නාහිර පළාත් 

අධක්ෂකතුමන් ඇතුළු සහමයෝගය ද්යැක්වූ ප්රධාන කාර්යාලමේ ිමමයෝජ අධක්ෂක මණ්ඩලයටත්,   

ගම්පහ ිශස්ත්රික් කාර්යාලමේ ිමමයෝජ අධක්ෂකතුමන් ඇතුළු සැලසුම් ිමලධාරී කණ්ඩායමටත්, උපාය 

මාර්ගික සැලසුම් කණ්ඩායමටත් මසසු කාර්ය මණ්ඩලයටත් මමහිදී ස්තුිය පූර්වක ප්රණාමය හිමි මේ. 
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ගරු අමාත්තුමාවේ පණිවිඩය 

වර්ෂ 1978 දී නාගරික ප්රමශශවල මපොදු සුත සිශධිය උමද්යසා වන 

සංවර්ධන ක්රියාද්යාමයන් ප්රවර්ධනය සහහා ඒකාබශධ සැලසුම් 

ක්රියාත්මක කිරීමම් හුනන්වාදීම් මපරද්යැරිව බිහිවූ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය සුසැඳි,සුරැකි,මසොුනරු නාගරීකරණයක් ළඟා කර ගැනීමම් 

අරමුණින් ත්ම වගකීම් සහ යුතුකම් සමුද්යාය ඉටු කරමින් පවී. එහිදී, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සැලසුම් ිශශානියය උපාය මාර්ගික 

සැලසුම් ිශශානියයක් මලසට මවනස් කරමින් කඩිනම් අවශත්ාවය 

සහිත් නාගරික බල ප්රමශශ උමද්යසා සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමම් 

අභිප්රාය සාර්ථක කර ගැනීමට සමත් වී ඇත්. 

මකොළඹ හර ප්රමශශය සහ ත්ද්යාසන්න ප්රමශශවල සිදුවන සීඝ්ර නාගරිකරණයත්  ඒ හා බැුනණු නාගරික 

පශධීන්හි පවියන ගැටළු සහහා උපාය මාර්ගික වාපෘිය හරහා සංවර්ධන විතවත්ාවයන් උත්මප්රේරණය 

කිරීම ඇතුළත්ව සම්පාද්යනය කරන ලද්ය නාගරික සංවර්ධන සැලසුම් තුළින් මමරටට සමාජීය,ආර්ථික 

ප්රියලාතයන් හිමි කර දීමත්, ියරසාර පරිසර සංවර්ධන ඉලක්කයන් මුදුන් පමුණුවා ගැනීමත් අමේක්ෂා 

කරනු ලැමේ.   

හත්රවන කාර්මික විේලවය තුළ ජීවත්වන නාගරික ප්රජාව මලස,නමවෝත්පාද්යනය හරහා ත්ාක්ෂණය මුසු 

වූ කාර්මික අංශයන්හි අවශත්ාවය මම් වන විට පැන නඟිමින් පවී. ඒ අනුව 2019-2030 කාල 

පරිච්මේද්යය සහහා සම්පාද්යනය කළ බියගම නගර සංවර්ධන සැලසුම පාරිසරික පශධීන්හි වටිනාකම් ද්ය 

එක්මකොට ගත් බස්නාහිර කලාපමේ ආද්යර්ශමත් ියරසාර කාර්මික පුරවරය බවට පත් කිරීම ප්රමු  අභිප්රාය 

මකොට මගන ඇත්. එමඟින් බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ ජීවත් වන ප්රජාව උමද්යසා සුසැඳි,සුරැකි 

,මසොුනරු නාගරික පරිසරයක් ිමර්මාණය වනු ඇත්. 

 

 

පාඨලී චම්පික රණවක 

අමාත්, 

මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ංශය 
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ගරු ප්රාවද්යය සභාපතිතුමාවේ පණිවිඩය 

ද්යශක හත්රක් පුරාවට ශ්රී ලංකාමේ නගර සංවර්ධනමේ 

පුමරෝගාමී  මමමහවර ඉටු කරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ප්රාමශයය පරිපාලන ආයත්න සමඟද්ය ඒකාබශධ මවමින් ිමසි 

භූමි පරිහරණ රටාවකින් යුක්ත්ව සියලු නාගරික අවශත්ා 

සපුරාලන ජීවත් වීමට හිත්කාමී නගර ිමර්මාණය උමද්යසා මපළ 

ගැසී සිටී. බියගම ප්රාමශයය බල සීමාව 2001 වසමර්දී නාගරික 

සංවර්ධන බල ප්රමශශයක් බවට පත් වීමත් 2017 වසමර් සිට 

මහා මකොළඹ සංවර්ධන හර ප්රමශශය සහහා අයත් වීමත් 

සමඟම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට මත ීය, ආර්ථික,  

සමාජීය සහ පාරිසරික අංශයන්හි ගුණාත්මක සහ තුළනාත්මක සංවර්ධනය  උමද්යසා වඩා වැඩි බරක් 

එක් වූ අත්ර ප්රාමශයය පරිපාලන ආයත්නය මලස බියගම ප්රාමශයය සතාවද්ය මමම සංවර්ධන ක්රියාද්යාමය 

තුළ කැපී මපමනන කාර්යතාරයක් ඉටු කරමින් මපොදු මහජන සුබ සිශධිය උමද්යසා මනොපිරිමහලා ත්ම 

වගකීම් සමුද්යාය ඉටු කරන ලදී. 

ඒ අනුව 2019 - 2030 කාල සීමාව මත්ක් බල පැවැත්මවන බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ ගම්පහ ිශස්ත්රික් කාර්යාලය මගින් සම්පාද්යනය මකොට ත්වදුරටත් තනියක 

රාමුවක් යටමත් ප්රමශශමේ සංවර්ධන ී්රත්ාවය යහපත් ිශශානියකයකට පත් කරලීමට කටයුතු කර 

ඇත්. එමඟින් අනාගත් මන්වාසික ප්රජාවද්ය මමන්ම එිශමනද්යා ත්ම ජීවන අවශත්ා සහහා ප්රමශශයට 

සංසරණය වන නාගරික ප්රජාවද්ය ඉලක්ක කර ඇිය අත්ර පවියන සංවර්ධන විතවත්ාවයන් හරහා 

ආර්ථික,සමාජීය ප්රියලාබ එක් කරලීමටත් කටයුතු මයොද්යා ඇත්.එපමණක්ද්ය මනොව මමම නගර සංවර්ධන 

සැලැස්ම හරහා කර්මාන්ත් ආර්ථිකමයන් මපොමහොසත් වූ බස්නාහිර කලාපමේ ආද්යර්ශමත් පරසර 

හිත්කාමී කර්මාන්ත් නගරය බවට බියගම ප්රාමශයය බල ප්රමශශය පත් කරලීමම් අමේක්ෂිත් ද්යැක්ම 

උමද්යසා මා ඇතුළු බියගම ප්රාමශයය සතාමේ මහජන ිමමයෝජිත්යන් කැප වී සිටින අත්ර එම උද්යාරත්ර 

අරමුණ මවනුමවන් ත්ම වගකීම් සහ යුතුකම් මනොපිරිමහලා ඉටු කිරීමටද්ය බලාමපොමරොත්තු මේ. 

 

ආනන්ද්ය ගමන්මපොල  

සතාපිය, 

බියගම ප්රාමශයය සතාව 
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පූර්විකාව 

2001 වසමර් අංක 1771/10 ද්යරණ ගැසට් ිමමේද්යනය යටමත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 

ප්රකාශයට පත් කරන ලද්ය නාගරික ප්රමශශයක් මලස බියගම නාගරික සංවර්ධන බල ප්රමශශය මම් වන 

විට මහා මකොළඹ සංවර්ධන හර ප්රමශශයට අයත් මේ. ඒ අනුව 2019 -2030 කළ සීමාව සහහා සකස් 

කරන ලද්ය  බියගම නාගරික සංවර්ධන සැලැස්ම, පළමු මවළුම සහ මද්යවන මවළුම මලස ප්රකාශනය පත් 

මකමර්. එහි පළමු මවළුම, පළමුවන සහ මද්යවන මලස මකොටස් මද්යකකින් සමන්විත් වන අත්ර පළමුවන 

මකොටස මගින් පරිච්මේද්ය තුනක් යටමත් සංවර්ධන සැලැස්මම් පසුබිම, මූලික අධයනය සහ සංවර්ධන 

සැලැස්මක අවශත්ාවය පිළිබහව සාකච්ඡා මකමර්. මද්යවන මකොටස තුළ සංවර්ධන සැලසුම් රාමුව, 

SWOT විශ්මල්ෂණය සහ සංවර්ධන සැලැස්ම යන පරිච්මේද්ය අඩංගු මේ. 

සංවර්ධන සැලැස්මම් පසුබිම වන පළමු පරිච්මේද්යය තුළ හැඳින්වීම,සංවර්ධන සැලසුම් කණ්ඩායම,විෂය 

පථය සහ අනුගමනය කරන ලද්ය සැලසුම් ක්රියාවලිය විස්ත්රාත්මකව ඉිශරිපත් මකමර්. මූලික අධයනය 

වන මද්යවන පරිච්මේද්යය මගින් අධයන ප්රමශශය, සැලසුම් සහ ත්ත්ත්ව සන්ද්යර්තය මමන්ම සැලසුම් බල 

ප්රමශශය ිමර්ණය කිරීම පිළිබහව විස්ත්ර මකමර්. පරිච්මේද්යය තුන මගින් බියගම නාගරික බල ප්රමශශය 

සහහා නගර සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ාවය විද්යාත්මක විශ්මල්ෂණයන් පද්යනම් කර සිදු කළ 

අධයනයන්ට අනුකූලව ත්ාර්කික පද්යනමක්  යටමත් ප්රධාන ගැටළු මද්යකකට මගොනු කරමින් සාකච්ඡා 

මකොට ඇත්.  

එහි මද්යවන මකොටස සංවර්ධන සැලසුම් රාමුව මලස පරිච්මේද්ය හත්ර මගින් ආරම්ත වන අත්ර බියගම 

නාගරික බල ප්රමශශය කර්මාන්ත් සංවර්ධනය සහ සංමේදී මත්ත්බිම් පරිසර පශධියය ආරක්ෂා 

කරගිමමින් ියරසාර සංවර්ධන ිශශානියය ඔස්මසේ මගොඩනැමඟන ිමස්කලන කර්මාන්ත් පුරවරයක් බවට 

ද්යැක්මවන අනාගත් ද්යැක්ම, එහි ප්රකාශනය, අරමුණු සහ පරමාර්ථ අඩංගු මකොට ඇත්. මමහි සහහන් 

ප්රධාන අරමුණු මද්යක පද්යනම් කරගිමමින් සිදු කළ සාරාංශගත් සහ විස්ත්රාත්මක SWOT විශ්මල්ෂණය 

ඇතුළත්ව පස්වන පරිච්මේද්යය සකස් මකොට ඇත්. 

2030 වසර සහහා වන අමේක්ෂිත් ද්යැක්ම සාක්ෂාත් කරලීම උමද්යසා සකස ්කරන ලද්ය සංවර්ධන සැලැසම් 

හයවන පරිච්මේද්යය මගින් විස්ත්ර මකමරන අත්ර එහි සංකල්පිත් සැලැසම්, මයෝජිත් භූමි පරිහරණ 

සැලැස්ම සහ උපාය මාර්ගික සැලසුම් අන්ත්ර්ගත් කර ඇත්. මමහිදී අපර වුහ පහසුකම් සංවර්ධනය 

කිරීමම් සැලැස්ම, කර්මාන්ත් ආර්ථික සහ පාරිසරික සංරක්ෂක සැලැස්ම ප්රධාන උපාය මාර්ගික සැලසුම් 

තුන මලස ද්යක්වා ඇිය අත්ර ඒ යටමත් මයෝජිත් උපාය මාර්ගික වාපෘිය සහ වගකිව යූතු ආයත්ිමක 

රාමුවත් විස්ත්ර මකමර්.  
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පරිච්වේෙය 01 

සංවර්ධන සැලැස්ම සැකසීවේ පසුබිම 

1.1 හැඳින්වීම 

1978 අංක 41 ද්යරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් විධිවිධාන අනුව අධිකාරිය තාරව සිටින 

අමාත්වරයා විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද්ය නාගරික ප්රමශශයන්හි ඒකාබශධ සැලසුම්කරණය  

ප්රවර්ධන කිරීම සහ  සංවර්ධන සැලසුම්, මරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීම සහ සකස් කිරීම උමද්යසා 1982 අංක 

04 ද්යරණ (සංමශෝධන) පනමත් 8 ආ (I) මකොටස මගින් අධිකාරියට  ිමයාමන බලය ස්ථාපනය කර ඇත්. 

 

2018 - 2022 සහහා සකස ්කරන ලද්ය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ උපායමාර්ගික සැලසුම මගින්  

පළමු උපාය මාර්ගික ඉලක්කය මලස "සියලු නාගරික ප්රමශශ උමද්යසා සැලසුම්ගත් මත ියක 

සංවර්ධනයක් " යන්න අවධාරණය කර ඇත්. මමම උපාය මාර්ගික ඉලක්කය යටමත් 2020 වන විට 

සියලුම නාගරික ප්රමශශ  ආවරණය වන පරිිශ පුළුල් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමම් පරමාර්ථය මගොනු 

මකොට ඇත්. එමසේම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්රකායකත් නාගරික ප්රමශශ  අතුරින් සංවර්ධන 

සැලසුම් සහහා කඩිනම් අවශත්ා සහිත් ප්රමශශ ආසන්න වශමයන් 200 ක් පමණ සං ාවක් 2018-

2022 උපාය මාර්ගික සැලැස්ම මයෝජනා කරන අත්ර ඉිශරි වසර 4 ඇතුළත් එම සංවර්ධන සැලසුම් සකස ්

කිරීම සහහා අධිකාරිය අමේක්ෂා කරනු ලැමේ.  

බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය අංක 1771/10 ද්යරණ ගැසට් ිමමේද්යනය යටමත් 2001.02.13 වන 

ිශන නාගරික සංවර්ධන බල ප්රමශශයක් මලස ප්රකාශයට පත්කර ඇත්. නමුත් බියගම ප්රාමශයකය සතා බල 

සීමාව සහහා ගැසට් කර ඇිය නගර සංවර්ධන සැලසුමක් මනොමැිය බැවින් 2017 මාර්තු සිට වසර මද්යකක 

කාලසීමාවක් ඇතුළත් උපාය මාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කර ඇත්. 

බියගම සංවර්ධන සැලැසම් ප්රාමශයකය මට්ටමම් සංවර්ධන සැලසුමක් වන අත්ර  2019-2030 කාල සීමාව 

ද්යක්වා මමම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම වලංගු මේ. එමඟින් බියගම ප්රාමශයකය සතා බල සීමාව තුළ 

හුනනාගත් ගැටළුවලට විසුනම් ලබාදීම සහ පවියන සංවර්ධන විතවත්ාවයන් උපරිම මලස තාවිත්ා කිරිම 

මගින් ප්රමශශය සංවර්ධනය කිරිමට අමේක්ෂා කර ඇත්. 
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1.2 සංවර්ධන සැලැස්වේ පාර්ශවකරුවන් 

බියගම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම සහහා සැලසුම් කණ්ඩායම මලස රජමේ හා මප ශගලික 

ආයත්නයන් රායකයකමේ ද්යායකත්වය ලබාගත් අත්ර එම ආයත්නයන්හි වගකිවයුතු බලධාරීන්මේ 

සංවර්ධන මයෝජනා හා අද්යහස්  ඇතුළත් කර ගිමමින්  මමම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් මකොට 

ඇත්. 

1.2.1 මූලික පාර්ශවකරුවන් 

බියගම ප්රාමශයකය සතාව 

බියගම ප්රාමශයකය මල්කම් කාර්යාලය 

1.2.2 මූලික උපවද්ශක ආයත්න 

ශ්රී ලංකා අමයෝජන මණ්ඩලය 

බියගම මගොවිජන මසේවා මද්යපාර්තුමම්න්තුව 

අපනයනය කෘෂිකර්ම මද්යපාර්තුමම්න්තුව 

ලංකා  ිමජ මත්ල් නීියගත් සංස්ථාව 

මධම  පරිසර අධිකාරිය 

ඉඩම් පරිහරණ ප්රියපත්ිය සැලසුම් මද්යපාර්තුමම්න්තුව 

ජාියක ිමවාස සංවර්ධන අධිකාරිය  

ජාියක ජල සම්පාද්යන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය 

මාර්ගස්ථ හා මගී  ප්රවාහන අධිකාරිය  

පළාත්බද්ය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / LECO - ලංකා විදුලිබල සමාගම (පුශ) 

ශ්රී ලංකා දුම්රිය මද්යපාර්ත්මම්න්තුව  

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ගම්පහ  

කච්මච්රිය,ගම්පහ  

වාරි මාර්ග මද්යපාර්තුමම්න්තුව, ගම්පහ  

කලාප අධාපන කාර්යාලය, කැලණිය 

මපොලිස් ස්ථානය - බියගම /මීගහවත්ත් 

1.2.3 පාර්ශවකරුවන්වේ කණ්ඩායේ  

මවළහ වෘත්ීය සමිිය - මද්යල්මගොඩ/කඩවත්/මාවරමණ්ඩිය/බියගම 

ත්රී මරෝද්ය රථ සංගමය - මාමකොළ / කඩවත් (ඇමුණුම වගුව 01. කණ්ඩායම් අනුව පාර්ශවකරුවන්මේ 
සහතාගීත්වය) 
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1.2.4 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ සැලසුේ කණ්ඩායම 

 
බස්නාහිර පළාත් අධක්ෂ (සැලසුම්) - ජනක් රණවීර මහත්ා 

ිමමයෝජ අධක්ෂ (සැලසුම්), ගම්පහ ිශස්ත්රික් කාර්යාලය -  මේ. මසෝමසිරි මහත්ා 

ිමමයෝජ අධක්ෂ (සැලසුම්), ගම්පහ ිශස්ත්රික් කාර්යාලය - එම්.එල්.එන්. මයහියා මහත්ා 

ිමමයෝජ අධක්ෂ (සැලසුම්), ගම්පහ ිශස්ත්රික් කාර්යාලය - එම්.ඒ.ඩී.ඒ. මුතුගල මහත්ා 

සහකාර අධක්ෂ (සැලසුම්), ගම්පහ ිශස්ත්රික් කාර්යාලය - මේ.පී.යූ. විමලරත්න මහත්ා 

සැලසුම් ිමලධාරී, ගම්පහ ිශස්ත්රික් කාර්යාලය - බී.බී.එන්.ඩේ. කුරුමන්රු මහත්ා 

සහකාර සැලසුම් ිමලධාරිනී - යූ.ඩී. මහට්ටිආරච්චි මිය 

සහකාර සැලසුම් ිමලධාරිනී - එච්.අයි. ජයවර්ධන මමමනවිය 

සහකාර සැලසුම ිමලධාරිනී - පී.එම්. සුමම්ධා ජයමාලි මිය 

පරිගණක ක්රියාකරු / භූමගෝලීය මත්ොරතුරු පශධිය - මක්.එස්.පී. මීගහවත්ත් මිය 

 

1.2.5 ඉහළ කළමණාකරණ සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ සහාය අංශ 

සතාපිය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ආචාර්ය ජගත් මුණසිංහ 

අධක්ෂ ජනරාල්, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඉංජිමන්රු එස්.සී. රත්නායක 

අියමර්ක අධක්ෂ ජනරාල් . මක්.ඒ.ඩී. චන්ද්රද්යාස 

ිමමයෝජ අධක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්) -  ඩී. එම්. බී. රණතුංග 

සංවර්ධන සැලසුම් අංශය 

බස්නාහිර පළාත් අංශය 

පර්මේෂණ සහ සංවර්ධන ඒකකය 

භූමගෝලීය මත්ොරතුරු පශධිය අංශය 

පාරිසරික සහ භූ ද්යර්ශන අංශය 

(ඇමුණුම 02 වගුව. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අනුග්රාහක අංශය) 
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1.3 සංවර්ධන සැලැස්වේ විෂය පථය 

1978 අංක 41 ද්යරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් විධිවිධාන අනුව අධිකාරිය තාරව සිටින 

අමාත්වරයා විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද්ය නාගරික ප්රමශශයන්හි ඒකාබශධ සැලසුම්කරණය  

ප්රවර්ධන කිරීම, සංවර්ධන සැලසුම්, මරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීම සහ සකස් කිරීම  සහහා අධිකාරිය සතු 

ිමයාමන බලයට යටත්ව 2001.02.13 වන ිශන අංක 1771/10 ගැසට් ිමමේද්යනය යටමත් බියගම 

ප්රාමශයකය සතා බල ප්රමශශය අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද්ය නාගරික ප්රමශශයක් මලසට පත් 

විය. එමමන්ම මකොළඹ සමඟ පවියන සංවර්ධන සම්බන්ධත්ාවය සහ  ප්රමශශමේ සංවර්ධන  ී්රත්ාවය 

මහේතුමවන් බියගම ප්රාමශයකය සතා බල ප්රමශශය 2017.12.11 වන ිශන සිට අංක 2049/11 ගැසට් 

ිමමේද්යනය යටමත් “මහා මකොළඹ සංවර්ධන හර ප්රමශශයට”  අයත් මේ. ඇමුණුම් උපමල් න අංක 01 

යටමත් එම ගැසට් පත්රය ද්යක්වා ඇත්. මමම තනියක  ත්ත්ත්වයන් යටමත් මත ියක, ආර්ථික, පාරිසරික 

සහ සමාජීය අංශයන් ඒකාබශධ කරමින් ප්රාමශයකය සංවර්ධන සැලසුමක් මලස බියගම නගර සංවර්ධන 

සැලසුම ිශයත් කිරිමට අමේක්ෂා මකමර්.  

උපාය මාර්ගික සැලසුම් ප්රමේශය මගින් බියගම නාගරික සංවර්ධනය බස්නාහිර පළාත්ටම ආද්යර්ශමත් 

මත්ත්බිම් හා සබැඳි පරිසර හිත්කාමී කාර්මික පුරවර අනුරුවක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට අවධානය 

මයොමු කරයි. මමහිදී කර්මාන්ත් සංවර්ධන අවශත්ා සපුරාලීම මගින් ප්රමශශමේ මත ීය, ආර්ථික සහ 

සමාජීය සංවර්ධනයත්, ිමසියාකාර මත්ත්බිම් කළමනාකරණය හරහා ියරසාර පාරිසරික සංවර්ධනයත් 

අමේක්ෂා මකමර්. මයෝජිත් කර්මාන්ත් ආර්ථික සැලසුම සහ අපර වුහ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් 

උපාය මාර්ගික සැලසුම හරහා කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනයට අවශ මකමරන ඉඩම්, ජලය, විදුලිය, ප්රවාහනය 

සහ අමනකුත් මත ියක යටිත්ල පහසුකම් සැපයීම සහ වැඩි ිශයුණු කිරීමට කටයුතු සිදු මකමර්. මයෝජිත් 

මසේවා සැලැස්ම මඟින් නාගරික මසේවා  සහිත් කුඩා පර්ෂද්යයන් ඇිය කරමින් නාගරික ප්රජාවමේ අවශත්ා 

සැපිරීම සිදු කරනු ලබයි.එමමන්ම පාරිසරික සංරක්ෂක සහ කළමනාකරණ සැලසුම හරහා ප්රමශශමේ 

ස්වාතාවික ජලගැලීම් ිමසි මලස පාලනය මකමරන පරිසර සංමේදී මත්ත්බිම් පශධියයක් ිමර්මාණය 

කරමින් පාරිසරික ඍණාත්මක බලපෑම් අවම වූ කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස බියගම  සංවර්ධන කිරිම 

සිදු මේ. 

බියගම නගර සංවර්ධන සැලසුම එකමලොස් වසරක් ඉලක්ක කරගත් කර්මාන්ත් ආර්ථික, අපර වුහ 

පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් සැලසුම සහ පාරිසරික සංරක්ෂක සහ කළමනාකරණ සැලසුම යන 

ආංයකක සැලසුම්හි එකතුවක් වන අත්ර ඒ මගින් බියගම ප්රාමශයකය සතා බල ප්රමශශය තුළ ිමසි ඉඩම් 

පරිහරණ සැලසුම් ක්රියාවලියක් හුනන්වා මද්යනු ලබයි. බියගම නගර සංවර්ධන සැලසුම ප්රාමශයකය 

මට්ටමම් නගර සංවර්ධන සැලසුමක් මලස උපාය මාර්ගික වාපෘිය සහ භූමි සංවර්ධන සහ මගොඩනැගිලි 

මරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීම මගින් ක්රියාවට නැමේ. ඒ අනුව ිශගුකාලීන ද්යැක්ම මලස කර්මාන්ත්, වාණිජ 

සහ ජනාවාස පර්ෂද්ය එක් වූ ියරසාර නාගරික ආකෘියයක් සහිත් කර්මාන්ත් පුරවරක් මසේ බියගම  

සංවර්ධනය කිරීමට බියගම නගර සංවර්ධන සැලසුමමහි මූලික අභිප්රාය මේ. 
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1.4 සැලසුේ ක්රියාවලිය  

බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම උපාය මාර්ගික ප්රමේශයන් සහිත් උපාය මාර්ගික සැලසුම් ක්රියාවලිය 

යටමත් සකස් කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

වගුව අංක 1.1 උපාය මාර්ගික සැලසුේ ක්රියාවලිය 

Where Are We Now? 

Where we want to go? 

How we go there? 

නාගරික විකාශනය හා බැුනණු අීත් මත්ොරතුරු, 
වර්ත්මාන ජන සංයුියය සහ වර්ධනයට බලපෑම් 
කළ කරුණු, ආර්ථික සහ පරිසර සාධක, පූර්ව 
සැලසුම් මැිශහත්වීම්, මයෝජිත් වාපෘිය පිළිබහ 
ප්රාථමික - ශවිීය ද්යත්ත් රැස්කිරීම, ගබඩා කිරීම 

සහ විශ්මල්ෂණය (කාල සීමාව: 2017 සිට 
මාර්තු  - 2018 මද්යසැම්බර්) 

 

පසුබිේ අධයනය 

 

රාමු ගත් කිරීම 

 සවිස්ත්රාත්මක විශ්වල්ෂණය 

ෙැක්ම සහ අරමුණු සකස ්කීරිම 

ක් 

පළාත් පාලන ආයත්නය සහ මහජන පාර්ශවකරුවන්වේ 

අෙහස් සඳහා ඉදිරිපත් කීරිම 

අවසාන සැලසූේ වාර්ත්ාව ප්රධාන සැලසූේ කමිටුව  ඉදිරිපත් කීරිම 

අනුමත් කිරීම සහ මුද්රණය කිරීම 

ගැ ළු සහ සංවර්ධන විභවත්ාවයන් හඳුනාගැනීම 
 

සංවර්ධන පීඩන ද්යර්ශකය, පාරිසරික සංමේදීත්ා 
ද්යර්ශකය,මවනස් වූ හරිත් කලාප ද්යර්ශකය, 
මවනත් අද්යාළ ද්යත්ත් සහ විශ්මල්ෂණය සහිත්ව 
සැලසුම් කණ්ඩායම් මත්ය පාර්ශවකරුවන් 

මවත් 2017.11.23 ිශන ඉිශරිපත් කීරිම. මහජන 
පාර්ශවකරුවන්මේ අද්යහස් හා මයෝජනා අනුව 
විශ්මල්ෂණ වාර්ත්ාව පිළිමයල කීරිම. 

ගැටළු සහ විතවත්ාවන්, සංවර්ධන ප්රවණත්ා සහ 
පාර්ශවකරුවන්මේ අද්යහස් ද්යැක්වීම් අනුව  
ප්රමශශමේ සංවර්ධන ඉිශරි ගමන හුනනා ගැනීම 

පාරිසරික සහ කර්මාන්ත් අංශ ආවරණය 

මකමරන අරමුණු මුල් මකොට ගත් SWOT 

විශ්මල්ෂණය  

උපාය මාර්ගික සැලසුේ සකස් කීරිම 

 

කර්මාන්ත් ආර්ථික සැලසුම  
අපර වුහ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් 
උපාය මාර්ගික සැලැස්ම  
පාරිසරික සංරක්ෂක හා කළමනාකරණ  
සැලැස්ම 
 

සැලසුම  අොළ නනතික වරගුලාසි සකස ්කිරීම ඝනත්ව කලාපීකරණය හා මගොඩනැගිලි 
මරගුලාසි 
 

 පරමාර්ථ සකස ්කීරිම අරමුණු කරා ලංවීමට අමේක්ෂිත් පරමාර්ථ 
මගොඩ නැංවීම 
 

2018.09.27 වන ිශන බියගම ප්රාමශයය සතා 
මහජන ිමමයෝජිත්යන් ඇතුළු කණ්ඩායම 
සහහා මයෝජිත් සැලැස්ම ඉිශරිපත් කරන ලදී. 
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බියගම නගර සංවර්ධන සැලසුම සකස් කීරිම උමද්යසා පසුබිම් අධයනයන්  සිදු කිරිම විවිධ අංශ 

ආවරණය වන පරිිශ සිදු විය. මමහිිශ  ප්රාථමික - ශවිීක ද්යත්ත් රැස්කිරීම සහහා බියගම හා බැුනණු අීත් 

මත්ොරතුරු, වර්ත්මාන ජන සංයුියය සහ වර්ධනයට බලපෑම් කළ කරුණු, ආර්ථික සහ පරිසර සාධක, 

පූර්ව සැලසුම් මැිශහත්වීම්, මයෝජිත් වාපෘිය පිළිබහව පුළුල්  අධයනයන් සිදු මකරිණි. එමසේම ක්මෂේත්ර  

සමීක්ෂණ, සම්මු  සාකච්ඡා, චන්ද්රිකා ඡායාරූප, සිියයම් සහ මාධ ලිපිමල් න මත්ොරතුරු, බියගම 

ප්රාමශයකය මල්කම් කාර්යාලය විසින් සකස ් කළ සම්පත් පැියකඩ, ජන හා සං ාමල් ණ 

මද්යපාර්ත්මම්න්තුමේ ගම්පහ ිශස්ත්රික් අත්මපොත් සහ විවිධ පර්මේෂණ වාර්ත්ා ආිශයද්ය මමම  අධයනයන්  

සහහා මයොද්යා ගැිමණි. 

පසු විපරම් අධයන මගින් ලබා ගත් ද්යත්ත් විශ්මල්ෂණය හරහා බියගම නාගරික බල ප්රමශශය 

කර්මාන්ත් සමඟ  විකාශනය වු ආකාරයත් පූර්ව සැලසුම් මැිශහත්වීම් මගින් එම සංවර්ධනය ී්ර වීමත් 

මයෝජිත් වාපෘිය සමඟ ත්වදුරටත් සංවර්ධන ප්රවණත්ාවයන්ට රුකුල් දීමත් මමහිදී විමශේෂමයන්ම හුනනා 

මගන ඇත්. මමම මසොයා ගැනීම්, සංවර්ධන පීඩන ද්යර්ශකය, මවනස්වන හරිත් කලාප ද්යර්ශකය (NDVI) 

, හුනනාගත් පාරිසරික සංමේදීත්ා ද්යර්ශකය සමඟ අධි සංමේදී මත්ත්බිම් විශ්මල්ෂණමේ ප්රියලල මගින් ද්ය 

සනාථ කරමින් ප්රධාන ගැටලු මද්යකක් සහහා සැලසුම් කිරීමම් ිශශාව රාමු ගත් කළ අත්ර 2017.11.23 

ිශනදී මපොදු පාර්ශවකරුවන් මවත් ඉිශරිපත් කළ අත්ර හුනනාගත් ගැටළු සහහා ඔවුන්මේ මයෝජනා 

ඒකාබශධ කරන ලදී.  

මපොදු පාර්ශවකරුවන්මේ අද්යහස් NVIVO මෘදුකාංගය මයොද්යා ගිමමින් විශ්මල්ෂණය කිරීමත් 

විශ්මල්ෂණාත්මක මසොයාගැනීම් මගින් සැලසුම්කරුවන්මේ අද්යහස්ද්ය එක්මකොට ගිමමින් බියගම 

ප්රාමශයකය සතා බල ප්රමශශමේ ඉිශරි ද්යැක්ම  හා අරමුණු සැකසීමට කාර්මික සංවර්ධනය සහ පාරිසරික 

කළමනාකරණය ප්රධාන මත්මා මද්යක යටමත් සිදු විය. කාර්මික සංවර්ධනය සහ පාරිසරික 

කළමනාකරණය යන ප්රධාන මත්මා මද්යක කැටි වූ අරමුණු මද්යකක් සහිත්ව බියගම නගර සංවර්ධන 

සැලසුම ක්රියාත්මක වන අත්ර එම අරමුණු මද්යක සහහා විස්ත්රාත්මක SWOT විශ්මල්ෂණයක් සිදු කර 

ඇත්. එමඟින් බියගම ප්රමශශමේ පවියන ශක්ීන්, අවස්ථාවන් ප්රමයෝජනයට ගැනීමටත් දුර්වලත්ා සහ 

ත්ර්ජන මඟ හරවාගත් සංවර්ධනයටත් ඉඩකඩ ිමර්මාණය කරයි.  

ඉහත් අරමුණු පාද්යකව සිදු කළ SWOT විශ්මල්ෂණය ඔස්මසේ ිමර්මාණය වූ පරමාර්ථ මඟින් 

මගොඩනැගුණු උපාය මාර්ගික වාපෘිය ඇතුළත් කර්මාන්ත් ආර්ථික, පරිසර සංරක්ෂක, අපර වුහ 

පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගික සැලසුම් සම්පාද්යනය මකොට ඇත්. එක් එක් සැලැස්මමහි 

උපාය මාර්ගික වාපෘිය සමඟ බියගම සංවර්ධන සැලැස්ම ශක්ියමත් කර 2019-2030 කාලය සහහා  

ඉඩම් පරිහරණය කිරීමම් සැලැස්මක් සහහා මමමහයවනු ලැමේ. ඝණත්ව කලාපීය සැලැස්ම, භූමි හා 

මගොඩනැගිලි මරගුලාසි සකස් කිරීමමන් අනතුරුව මපොදු මහජනත්ාව, පාර්ශවකරුවන්, සහ ප්රාමශයය 

පාලන අධිකාරිය සහහා 2018.09.27 ිශන සිට ිශන 60 ක කාල සීමාව සහහා ඉිශරිපත් කළ සැලැස්ම අද්යහස ්

ද්යැක්වීම් අනුව යාවත්කාලීන කර අවසන් මකටුම්පමත් සැලැසම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ප්රධාන 

සැලසුම් කමිටුව මවත් ඉිශරිපත් කර ප්රකාශයට අනුමැියය ලබා ඇත්. 
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පරිච්වේෙය 02 

                                              මූලික අධයනය 

2.1 අධයන ප්රවද්ශය  

බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය බස්නාහිර පළාමත් නැමගනහිර නාගරික ප්රමශශය වන අත්ර 

මකොළඹට කිමලෝ මීටර  21 ක් දුරින් සහ ගම්පහ නගරයට කිමලෝ මීටර 18 ක් දුරින් පිහිටා ඇත්. ප්රමේශය 

අියන් ගත් කළ  ජාියක සහ පළාත් මාර්ග ජාලය තුළ උපාය මාර්ගික ස්ථානයක පිහිටා ඇිය බියගම, ශ්රී 

ලංකාමේ ප්රධාන ප්රවාහන ීර හමත්න් ප්රවාහන ීර මද්යකක් වන මකොළඹ - නුවර සහ මකොළඹ - 

අවිස්සාමේල්ල ප්රවාහන ීර අත්ර පිහිටා ඇත්.  

කැලණි ගමේ උප මද්රෝණීන්න් විස්මසන් එකක් වන බියගම නාගරික බල ප්රමශශය, භූමගෝලීය පිහිටීම 

අනුව මත්ත්බිම් කලාපයට අයත් මේ. කැලණි ගඟ හා සම්බන්ධ අතු ගංගා සහ ඇළ මාර්ග පශධියයකින් 

සමන්විත් සංමේදී මත්ත්බිම් සහ කුඹුරු සහිත් බියගම, මසල්සියස් අංශක 27 ක උෂ්ණත්වයක්ද්ය වාර්ෂිකව 

මිලිමීටර 2500 වර්ෂාපත්නයක්ද්ය වාර්ත්ා කරයි. ඇමුණුම් සිියයම් අංක 01හි මමම මත්ත්බිම්වල පැියරීම 

ිමරූපණය කර ඇත්. සැලසුම් බල ප්රමශශය තුළ සුලබව පැියර ඇිය පාංශු වර්ගය මලස රතු-කහ 

මපොඩ්මසොලික් පස ද්යැක්විය හැකි අත්ර කැලණි ගඟට ආසන්නමේ ිශයළු පසක් පැියර ඇත්. 

බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය තුළ වර්ත්මාන භූමි පරිහරණ සංයුියයට අනුව 72% ක් මන්වාසික, 

වාණිජ,කාර්මික,මපොදු පහසුකම් සහ ප්රවාහන යන මත ියකව සංවර්ධනය වූ තාවිත්යන් මලස ද්යැක්විය 

හැක. එමසේම පාරිසරික ලක්ෂණයන් වන වගුරු, මත්ත්බිම් සහ කුඹුරු 19% ක් ද්ය සංවර්ධන කළ හැකි 

ඉඩම් 9% කින්ද්ය යුක්ත්ව බියගම නාගරික බල ප්රමශශමේ ඉඩම් පරිහරණය සංයුියය ඇමුණුම් සිියයම් 

අංක 2 මගින් ද්යක්වා ඇත්.  

  

       

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : OpenStreet Map, 2017  

රූප ස හන අංක 2.1 බියගම නාගරික බල ප්රවද්ශවයහි පිහිටීම 
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2.2 සැලසුේ සහ ත්ත්ත්ව සන්ෙර්භය  

බියගම ප්රමශශමේ අීත් පසුබිම සහ නගර නාමය ිමර්මාණය වීම පිළිබහ  ශ්රි ලංකාමේ යුධ ඉියහාසය හා 

සම්බන්ධ ජනප්රවාද්යයන් ඔස්මසේ කරුණු මහළි වන අත්ර සිංහල හමුද්යාව සහහා සුරක්ෂිත් භූමියක් මලස 

පළමුවන රාජසිංහ රජුමේ යුධ කහවුර බියගම ප්රමශශමේ පැවිය බව මමන්ම රක්ෂාපන ගල් ත්ලාව මත් 

රජ මාලිගාවක් කර ියබු බවත් එහි සහහන්ය. 1587 දී මගෝමේ සිට පැමිණි පෘතුගීසී හමුද්යාව දුටු සිංහල 

හමුද්යාව බියවී පසු බැසීම ිමසා බියවූ ගම “බාගම” පසුව “බියගම” වූ වග ඉියහාසමේ කියැමේ. පෘතුගීසින් 

විසින් සීත්ාවක රාජධාිම කලාපමේ සිට ගලා බස්නා කැලණි ගමේ ද්යකුණු ඉවුමර් මල්වාන බල මකොටුව 

ඉිශ වූ අත්ර 1590 දී පෘතුගිසී හමුද්යාමේ එවකට කපිත්ාන් මජනරාල්වරයා වූ අසමේදුමේ ිමවහන සහිත් 

මුලස්ථානය සහහා මල්වාන මත්ෝරාගත් බව කියැමේ. ලන්මශසි යුගමේදීද්ය, මල්වාන බල මකොටුව 

මසොල්ද්යාදුවන්මේ ආරක්ෂාව සහහාත් එහි ඉිශකර ියබූ විශාල මගොඩනැගිලි හත්ර ගබඩා කුටි මලස තාවිත්ා 

මකොට ඇිය බව කියමේ. 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

මූලාශ්රය : Amazinglanka මවේ අඩවිය, 2017 

ඉියහාසමේ සිටම රාජධාිම සහහා ත්ම ප්රාථමික ිමෂ්පාද්යනයන් සපයන පාරම්පරික කර්මාන්ත් රැසක් 

බියගම ප්රමශශය පුරා ප්රචලිත්ව පැවිය අත්ර ප්රමශශ නාම පවා එම කර්මාන්ත්යන්ට අනුකූලව විකාශනය 

වී ඇිය බව අීත් මත්ොරතුරු විශ්මල්ෂණමේදී ත්හවුරු විය. එහිදී ද්යරණගම - ද්යැව, මහයියන්තුඩුව - රන් 

හා රිදී, යබරළුව - අවිආයුධ, මාබිම සහ පට්ටිවිල - මැටි තාණ්ඩ මලස ප්රසිශධියක් ඉසිලීම මමහිදී 

විමශේෂමයන් සහහන් කළ යුතුය.එමමන්ම බියගම මාබිම ප්රමශශමේ මැටි කර්මාන්ත්ය සහහා 

පරම්පරාගත් ප්රජාවක් වාසය කරන අත්ර ශ්රී ලංකාමේ පළමු මැටි මක තුකාගාරයද්ය පුහුණු කිරීමම් 

මධස්ථානයද්ය එම ප්රමශශමේ පිහිටා ඇත්. 

රූප ස හන අංක 2.2 මල්වාන පෘතුගීසි බලවකොටුව  



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 
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යටත් විජිත් යුගමයන් පසු රමටහි සමාජ මශශපාලිමක සහ ආර්ථික පසුබිම විසින් බියගම ප්රමශශය තුළ 

රජය විසින් ප්රියපාද්යන සපයන ිමෂ්පාද්යන සමාගම් පිහිටුවීමට ීරණය කරන ලදී .ඒ සහහා ගත් පළමු 

උත්සාහය වුමේ 1955 වසමර්දී ත්ල්වත්ත් ප්රමශශය තුළ වත්මන් මකොකා මකෝලා බීම සමාගම ආරම්ත 

කිරීමයි. 1969 වර්ෂමේදී ශ්රී ලංකාමේ පළමු මත්ල් පිරිපහදු මධස්ථානය මලස සපුගස්කන්ද්ය මත්ල් 

පිරිපහදු මධස්ථානය පිහිටුවන ලද්ය අත්ර එය ිශනකට මත්ල් බැරල් 38,000 ක ධාරිත්ාවයකින් යුක්ත්ව 

ිමර්මාණය වූ අත්ර පසුව 1979 දී එය ිශනකට මත්ල් බැරල් 50,000 ක ධාරිත්ාවයක් ද්යක්වා වර්ධනය විය. 

1982 දී කඩුමවල පාලම ඉිශකිරීමත් සමඟ මකොළඹ - බියගම මාර්ගය සහ මකොළඹ - අවිස්සාමේල්ල 

මාර්ගයන් එක්වීම තුළින් “නව නුවර මාර්ගය” නමින් නව ප්රවාහන ී රයක් ඇිය වූ අත්ර එය මුදුන්මගොඩ 

බැලුම්මහර මංසන්ධිය හරහා මකොළඹ - නුවර ප්රධාන මාර්ගය සමඟ සම්බන්ධ මේ. මමම මාර්ගය 

මහේතුමකොට මගන වර්ත්මානය වන විට කඩුමවල නගර සංවර්ධන පීඩනය බියගම බණ්ඩාරවත්ත් 

මංසන්ධිය ද්යක්වා පැියරීමත්, නව වාණිජ ීරයක් මලස මකොළඹ - බියගම මාර්ගය සංවර්ධනය වීමත් 

ද්යක්නට ලැමේ. වරාය සමඟ සම්බන්ධ වන ප්රධාන මාර්ගය මලස මහ මකොළඹ ආර්ථික සැලැස්ම (පසු 

කාලීනව ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය ) මගින් ඉිශකළ සමෘශධි මාවත් බියගම නාගරික බල ප්රමශශය 

තුළ මධ ප්රමශශය හරහා වැටී ඇිය අත්ර කිරිබත්මගොඩ හරහා මකොළඹ-නුවර ප්රධාන මාර්ගය සමඟ 

සම්බන්ධ මවමින් වරාය ප්රමේශය ලබා ගැනීම සිදු කරයි. සමෘශධි මාවත් ඉිශකිරීම මගින් ප්රමශශමේ 

කර්මාන්ත් ආමයෝජන ආකර්ෂණය ඉහළ යාම සිදු වූ අත්ර මබොමහෝ කාර්මික ප්රමශශ සහහා මනා 

ප්රමේශකත්වයක් හිමි වීමත්, සපුගස්කන්ද්ය මත්ල් පිරිපහදු මධස්ථානය සහ බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන 

කලාපය අත්ර ඍජු සම්බන්ධත්ාවයක් මගොඩනැගීමටත් එය මහේතු සාධක විය. මමම ප්රධාන සහ 

අතන්ත්ර මාර්ග ජාලමයහි විහිදීම ඇමුණුම් සිියයම් 03 මගින් ිමරූපණය කර ඇත්.  

විවෘත් ආර්ථිකයත් සමඟ කර්මාන්ත් සහහා පුශගලික අංශමේ මැිශහත් වීම ප්රබල වීමත්, බස්නාහිර  

කලාපීය සැලසුම් ීරණ මවනස් උපාය මාර්ගයන් ඔස්මසේ යමින් සමතුලිත් කලාපීය සමබරත්ාවයක් 

සහහා මකොළඹ ිශස්ත්රික්කමයන් පිටත්ට සංවර්ධනය මගන යාමම් ප්රියලලයක් මලස 1985 දී ශ්රී ලංකාමේ 

මද්යවන අපනයන සැකසුම් කලාපය බියගම ස්ථාපනය කිරීම සිදු විය. මම් හරහා අපනයන සැකසුම් 

කලාපය මක්න්ද්ර කරගිමමින් කුඩා පරිමාණ වාණිජ උප නගර සහ මංසන්ධි පැියර ගිය අත්ර ප්රමශශමේ 

යටිත්ල පහසුකම් සංවර්ධනය වීමත් සමඟ ඉඩම්වල වටිනාකම් ඉහළ යාම සිදුවිය. රැකියා උත්පාිශත් 

ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් වාේියය සමඟ රැකියා අවස්ථා සහහා ආකර්ෂණය වූ ප්රජාව ිමසා ත්ාවකාලික 

නැවතුම්කරුවන්ද්ය ඇතුළුව වැඩි මන්වාසික ජනගහනයක් ප්රමශශයට එකතු වීමක් මම් හරහා සිදු විය.  

ශ්රී ලංකාමේ මද්යවන වැඩිම රැකියා උත්පාිශත් සහ රැකියා ිමයුතු ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය මලස 

බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය සැලමකන අත්ර එහි මශයය කර්මාන්ත් ශාලාවන්හි මසේවකයන් 

25661 ක්ද්ය, අිමයම් කම්කරු මසේවකයන් 1356 ක්ද්ය හා විමශයය මසේවකයන් 67 ක්ද්ය මසේවමේ ිමයුතුව 

සිටි. බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය මහේතුමවන් ඍජු සහ වක්ර රැකියා රායකයක් උත්පාද්යන වූ අත්ර 

ප්රමශශමේ මශයය ආර්ථිකය සහහා ඍජුවම 23% ක් ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත්වල ිමරත් රැකියා මගින් ද්යායක 

වන අත්ර 12% ක් නවාත්ැන් සහ ආහාර සැපයීම මගින් වක්රාකාරව ද්යායක මේ. 
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මූලාශ්රය: ේලූම්බර්ේ - Getty Images, 2015 

1998 දී සකස් කළ මහ මකොළඹ වුහ සැලැසම්ට (CMRSP) අනුව බියගම අර්ධ නාගරික ප්රමශශය 

වැඩිම කර්මාන්ත් සංවර්ධන බලපෑමක් එල්ල වූ ප්රමශශයක් වූ අත්ර එම මහේතුව ිමසාමවන්ම ගම්පහ 

ිශස්ත්රික්කමේ එක් වර්ධක ප්රමශශයක් මලස බියගම හුනනාගන්නා ලදී. ඇමුණුම් රූප සටහන් අංක 1හි 

ද්යැක්මවන එම සැලැස්ම මගින් බියගම ප්රාමශයය බල සීමාවට අයත් වර්ත්මාන සැලසුම් බල ප්රමශශය 

තුළ කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය සහහා කර්මාන්ත් භූමි පරිහරණය 40%ක් ද්යක්වා වර්ධනය කිරීමටත් 

මන්වාසික තාවිත්ය 15% ද්යක්වා අඩු කිරීමටත් මයෝජනා මකොට ඇත්. එමසේම 285,000ක ජනගහනයක් 

2010 වසර වන විට බියගම වර්ධක ප්රමශශය සහහා පුමරෝකථනය කර ඇත්.  

නමුත් ජන හා සං ාමල් ණ මද්යපාර්ත්මම්න්තුව මගින් සිදු කළ 2011 ජන සංගණනයට අනුව බියගම 

ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශය තුළ ජනගහනය 186,862 ක් වන අත්ර 2017 වන විට එය 192,000ක් 

ද්යක්වා වැඩි වී ඇිය බව 2017 වසර සහහා සම්පාිශත් ගම්පහ ිශස්ත්රික් සං ාන අත්මපොත් මගින් ද්යක්වා 

ඇත්. මමම ජනගහනමයන් 92% ක් සිංහල වන අත්ර 7% ක් මුස්ලිම් ප්රජාවද්ය 1% ශ්රී ලංකා ද්යමිළ සහ 

අමනකුත් ජාීන්ද්ය ිමමයෝජනය මේ.බියගම ප්රමශශය තුළ මුළු පවුල් සං ාව 48,151 වන අත්ර එහි 

ිමවාස ඒකක 47,636 ක් පවී. සපුගස්කන්ද්ය, මාමකොළ ඉහළ,මගෝනවල බටහිර,පමුණුවිල සහ 

මාවරමණ්ඩිය එනම් මකොළඹ - නුවර ප්රධාන මාර්ගයට ආසන්න ග්රාම ිමලධාරි වසම් තුළ අමනක් ග්රාම 

ිමලධාරි වසම්වලට සාමේක්ෂව වැඩි ිමවාස ඝණත්වයක් මපන්නුම් මකමර්. එය ඇමුණුම් සිියයම් අංක 

04 මගින් පැහැිශළිව හුනනාගත් හැක. 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ වර්ත්මාන ස්වතාවික ජනගහන වර්ධන මේගය 1.1% වන අත්ර මමම 

වර්ධන මේගයම ත්වදුරටත් ක්රියාත්මක වුවමහොත් 2030 වන විට අමේක්ෂිත් මුළු මන්වාසික ජනගහනය 

217,000කට ආසන්න මේ. 1981 - 2001 කාල පරාසය තුළ බියගම ප්රමශශමේ ඇිය වූ කර්මාන්ත් 

සංවර්ධන ප්රවණත්ාවයන් පාද්යක මකොට මගන ජනගහන වර්ධන මේගය 2.08% ක් මලස වාර්ත්ා වී ඇත්. 

වර්ත්මාන ජනගහනය අනුව ජන ඝණත්වය මහක්ටයාරයට පුශගලයින් 32 වන අත්ර කර්මාන්ත් හා 

මසේවා කලාප මහේතු මකොටමගන ප්රමශශය තුළ තද්යිමක සංසරණ ජනගහනය 100,000කට ආසන්න 

මේ.  

රූප ස හන අංක 2.3 බියගම ආවයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය  



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 
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බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ අවකායය මලස කැපී මපමනන කර්මාන්ත් පර්ෂද්ය තුනක් පවියන 

අත්ර ඒවා බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය, සපුගස්කන්ද්ය මත්ල් පිරිපහදු මධස්ථානය සමඟ බිහිව 

ඇිය ශ්රී ලංකාමේ පළමු පුශගලික කර්මාන්ත් කලාපය වන ලින්මඩල් කර්මාන්ත්පුරය සහ ඩිමමෝ 

උපමයෝගීත්ා වාහන වැඩමපොළ ඇතුලු ඒ ආසන්න කර්මාන්ත් පර්ෂද්යය මලස නම් කළ හැක. මමම 

කර්මාන්ත් පර්ෂද්යයන් සහ එහි ඝණත්ව විශ්මල්ෂණය ඇමුණුම් සිියයම් අංක 05 හුනනාගත් හැකි මේ. 

1995 දී ලින්මඩල් කර්මාන්ත්පුරය ඉිශවීමත් සමඟ මත්ල් පිරිපහදු මධස්ථානය හා සම්බන්ධ කර්මාන්ත් 

වැඩි වශමයන් සපුගස්කන්ද්ය ප්රමශශය තුළ ඒකරාය වූ අත්ර බහු ජාියක ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් වැඩි 

නැඹුරුත්ාවයක් සහිත්ව බියගම සථ්ාපනය වීම මමහිදී කැපී මපමනන ලක්ෂණයක් විය. මම් සහහා 1995 

- ම ොන්මටරා බ්රෑන්ඩ්ස් ලංකා පුශ සමාගම ,1996 - ලයන් බීර සමාගම ආදී ප්රමු  මපමළේ ිමෂ්පාද්යන 

කර්මාන්ත් උද්යාහරණ මලස සැපයිය හැක.  

මමමලස කර්මාන්ත් සංවර්ධන ී්රත්ාවය සමඟ 2004 වසමර්දී CESMA සැලසුම් කණ්ඩායම මඟින් 

බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්ම ිශයත් කරන ලදී. එය ඇමුණුම් රූප සටහන් අංක 02හි ද්යැක්මවන අත්ර  

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය කර්මාන්ත් සංවර්ධනය සහහා නම් කළ කලාපයක් බවටත්, බස්නාහිර 

කලාපමේ ඇතුළත් නගර සීමාව තුළ පවියන නගරයක් (Inner Ring Township ) මලසටත් හුනනාමගන 

ඇත්.  

  

මූලාශ්රය: ඇන්කර් මවේ අඩවිය - Fontera Story, 2017 / ඩිමමෝ ලංකා මවේ අඩවිය, 2018 

 

වර්ත්මාන කාර්මික ප්රවණත්ා පිළිබහ අධයනය කිරීමම්දී ූතත්න ප්රවාහන මක්ෂ්ත්රමේ ඇිය වූ මවනස්කම් 

අනුව බියගම ප්රමශශය හරහා වැටී ඇිය පිටත් වට රවුම් මාර්ගයත් කඩුමවල සහ කඩවත් අන්ත්ර් හුවමාරු 

මධස්ථානයන් මද්යකත් මහේතුමවන් බියගමට කර්මාන්ත් ක්මෂේත්රය සහහා වැඩි වටිනාකමක් ලැබී ඇත්. 

එමසේම මෑත්කදී ඉිශ වූ උතුරු මකොළඹ ජල අවශත්ාවය සපුරන බියගම පට්ටිවිල ප්රමශශමේ ස්ථාපිත් 

කැලණි ගඟ ද්යකුණු ඉවුර ජල පිරිපහදු මධස්ථානයත් කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනමේදී මාර්ග ජාලය ඇතුළුව 

අවශ මකමරන යටිත්ල පහසුකම්හි සංවර්ධනයත් මමම වටිනාකම ත්ව දුරටත් වැඩි කිරීමට මහේතු වී 

ඇත්.  

රූප ස හන අංක 2.4 ව ොන්ව රා බ්රෑන්ස්ස් ලංකා 
බියගම නිෂ්පාෙනාගාරය   

රූප ස හන අංක 2.5 ඩිවමෝ උපවයෝගීත්ා වාහන 

වැඩවපොළ  



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 
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මූලාශ්රය: Trip to Sri Lanka මවේ අඩවිය - 2017 /ජාියක ජලසම්පාද්යන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය, 2018 

 

එපමණක්ද්ය මනොව නව ත්ාක්ෂණික ිශයුණුවත් සමඟින් මම් වන විට ප්රමශශය අවට කුඩා පරිමාණ 

වාපාරික ආකෘියය රැගත් නව ත්ාක්ෂණික යටිත්ල පහසුකම් සහිත් කර්මාන්ත් උද්යාන ඇිය වීමම් 

ප්රවණත්ාවයක් ද්යක්නට ලැමේ. මමම ත්ත්ත්වයන් යටමත්දී බියගම සමාජ ආර්ථික සහ මත ීය 

සංවර්ධනය උමද්යසා අීත්මේ සිටම කර්මාන්ත් මක්ෂ්ත්රය විශාල බලපෑමක් කර ඇිය අත්ර  එය පහත් 

පරිිශ කර්මාන්ත් ප්රවණත්ා සහ නගර සංවර්ධනමේ පරිවර්ත්න ක්රියාද්යාමය හරහා අනුක්රමණයක් මගනහැර 

ද්යක්වයි. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම, 2017 

රූප ස හන අංක 2.8 කර්මාන්ත් ප්රවණත්ා සහ ප්රවද්ශවේ නගර සංවර්ධනවේ අනුක්රමණය  

රූප ස හන අංක 2.6 පි ත් ව  රවුේ අධිවේගී 
මාර්ගය   

රූප ස හන අංක 2.7 කැලණි ගඟ ෙකුණු ඉවුර ජල 
පවිත්රාගාරය  

ආවයෝජන  

ප්රවර්ධන  

කලාප 

පාරේපරික කර්මාන්ත්  

ගේමාන  

මහා පරිමාණ 

පුද්ගලික  
කර්මාන්ත්  
පුරවර 

2010 දී රන්මුතුගල - කඩවත්  ්ලින්ත් කාර්මික උද්යානය ඇිය 

කිරීම 

1985 දී බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය ඇිය 

කිරීම. සහ වාරය සමඟ සම්බන්ධ වීමට  ඍජු 

මාර්ගයක් ඇිය කිරීම - සමෘශධි මාවත්  

මාබිම,පට්ටිවිල - මැටි තාණ්ඩ, ද්යරණගම - 

ද්යැව, මහයියන්තුඩුව - රන් හා රිදී, යබරළුව - 

අවිආයුධ 

1969-සපුගස්කන්ද්ය මත්ල් පිරිපහදු 

මධස්ථානය ඇිය කිරීම  

ග්රාමීය  
අවධිය  

කුඩා පරිමාණ වාපාරික 
ආකෘතිය රැගත්  
කාර්මික උොන  

1995 දී සපුගස්කන්ද්ය ලින්මඩල් කර්මාන්ත් පුරවරය ඇිය 
කිරීම සහ බහුජාියක ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් වැඩි 
වශමයන් ආකර්ෂණය වීම  

නාගරික 

අවධිය  

අර්ධ නාගරික  
අවධිය  
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2.3 සැලසුේ ප්රවද්ශය නිර්ණය කිරීම 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශමයහි මූලික සැලසුම් සීමාව ිමර්ණය කිරීමම්දී බියගම හා ඒ අවට නාගරික 

ප්රමශශ සැලකිල්ලට ගත් අත්ර, ආරම්තක හා සවිස්ත්රාත්මක සැලසුම් ප්රමශශය සැලසුම සකස ්කිරීම 

සහහා මයොද්යාගත් මූලික සැලසුම් සීමාවට වඩා මවනස් විය. බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ ජාියක 

මට්ටමින් වැද්යගත් ත්ැනක් උසුලන ශ්රමිකයන් පද්යනම් කරගත් මද්යවන විශාලත්ම මවළහ කලාපය පිහිටා 

ියබීමත්, බහු ජාියක ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් ශාලා සහහා වඩාත් ආකර්ෂණිය සථ්ානයක් බවට පත් වී ියබීම 

ිමසාත්, ජාියක සහ කලාපීය ප්රවාහන ී ර අත්ර උපාය මාර්ගික පිහිටීමත් මහේතුමවන් ජාියක හා ප්රාමශයය 

සන්ද්යර්තය තුළ වැද්යගත් සථ්ානයක් බියගම නාගරිකය හිමිකරමගන ියමේ. එබැවින්, ද්යත්ත් එක්රැස ්

කිරීමම්දී හා සංසන්ද්යනය කිරීමම්දී මූලික අධයන ප්රමශශය වඩාත් පුළුල් මට්ටමක පැවතුිම. 

බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ කර්මාන්ත් වැඩි වශමයන් වාේත් වූ ප්රමශශ අවට වාණිජ 

තාවිත්යන් හා මසේවා සපයන උප නගර සහ මංසන්ධීන් පැවියයත් ිමශ්චිත් ප්රධාන නගර මධයක් 

මනොමැිය වීම මහේතුමවන් බියගම නාගරික බල ප්රමශශමේ සැලසුම් සීමා අධයනය ස්වතාවික හා 

පරිපාලන ිමර්ණයන්ට එහා ගිය අධයනයක් බවට පත් වී ඇත්. ක්රියාකාරී සීමාව හුනනාගැනීමම් ප්රධාන 

සාධකය මලස බියගම ප්රාමශයය සතා සීමා මායිමම් පිහිටා ඇිය කඩුමවල, කඩවත් සහ කිරිබත්මගොඩ 

යන ප්රධාන නගරවල පිහිටීම සහහන් කළ යුතුය. අද්ය වන විට පරිපාලන සීමාවන් ඉක්මවමින් අවට 

නගරයන්හි සංවර්ධන පීඩනය බියගම ඇත්ැම් ප්රමශශ සහ මංසන්ධින් විසින් ග්රහණය මකොටමගන ඇත්. 

ක්රියාකාරී සීමාවන් හුනනාගැනීමම් අමනකුත් සාධක මලස මාර්ග ජාලය ඇතුළු ප්රධාන නගර සහ 

මංසන්ධි සම්බන්ධත්ා විශ්මල්ශණයත් කාර්මික පර්ෂද්යහි පිහිටීමත් පාද්යක මකොටමගන ඇත්. 

බියගම ප්රමශයය සතා බල ප්රමශශය ිමරිත්ිශගින් කැලණි ගමඟන්ද්ය , නැමගනහිරින් මල්වාන පහුරු 

ඇමළන්ද්ය ස්වතාවිකව මායිම් වී ඇිය අත්ර උතුරින් මහර ප්රාමශයය සතා බල සීමාමවන්ද්ය  බටහිරින් 

කැලණිය ප්රාමශයය සතා බල සීමාමවන්ද්ය සීමා වී ඇත්. පරිපාලන සීමාවන්මේ පරිණාමය පිළිබහ 

සැලකීමම්දී,  වර්ත්මානමේ බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය 1977 ද්යක්වා කැලණිය ප්රාමශයය මල්කම් 

මකොට්ඨාශය යටමත් පැවිය අත්ර පසුව මහ මකොළඹ ආර්ථික මකොමිසම (පසුකාලීනව ශ්රී ලංකා 

ආමයෝජන මණ්ඩලය ) විසින් 1985 ශ්රී ලංකාමේ මද්යවන අපනයන සැකසුම් කලාපය බියගම ප්රමශශමේ 

ස්ථාපිත් කිරීමත් සමඟ පරිපාලන කටයුතු සිදු කරන ලදී.  

1978 අංක 04 ද්යරණ මහා මකොළඹ ආර්ථික මකොමිෂන් සතා පනමත්හි 20, 21, 22 වැිම වගන්ියවලට 

අනුව එම පනමත් "සී" අක්ෂරය ද්යරණ උපමල් ණමේ සහහන් ආඥා පනත් උපමයෝගී කරගිමමින් 

පනමත් ද්යක්වා ඇිය කාර්යයන් ඉෂ්ඨ කරගැනීමට බියගම ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශමේ බලත්ල ශ්රී 

ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලයට පවරන ලදී. ඉන්පසු එම කාර්යයන් මහ නගර සතා ආඥාපනමත් I, II, 

III, IX, X, XI, සහ XIV යන පරිච්මේද්ය හැර සියලුම බලත්ල මමම ප්රමශශය තුළ ක්රියාත්මක කරන ලදී.  
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ඉන් අනතුරුව 877/27 ගැසට් ිමමේද්යනය යටමත් 1995.04.02 බියගම ප්රාමශයකය මල්කම් මකොඨාශය තුළ 

බියගම ප්රාමශයය සතාව සථ්ාපිත් කළ අත්ර 1995.06.01 සිට ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය විසින් 

බියගම ප්රාමශයය සතාවට සියලු බලත්ල හා කාර්යයන් පවරන ලදී.  

සීඝ්ර මත ීය හා නගර සංවර්ධනය මහේතු මකොට මගන බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය අංක 

1771/10 ද්යරණ ගැසට් ිමමේද්යනය යටමත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 2001.02.13 ිශන නාගරික 

සංවර්ධන ප්රමශශයක් මලස ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. එපමණක් මනොව, 2017.12.11 වන ිශන ගැසට් 

අංක 2019/11 යටමත් බියගම ප්රාමශයය බල සීමාව මහ මකොළඹ සංවර්ධන කලාපමේ හර ප්රමශශයට 

අයත් වන අත්ර වර්ත්මානමේ ලක්ෂ මද්යකකට ආසන්න ජනගහනයක් බියගම ප්රාමශයය මල්කම් 

මකොට්ඨාශමේ වර්ග කිමලෝ මීටර 10.2 ක් ඇතුළත් ජීවත් මේ. එය ග්රාම ිමලධාරි වසම් 19 කින් යුක්ත් 

මේ.  

පරිපාලන සීමාවන්මේ පරිණාමය කාර්මික ප්රවර්ධනය ිමසා ඇිය වුවත් වත්මන් ත්ත්ත්වය තුළ ක්රියාකාරී 

සීමාව පරිපාලන සීමාමවන් ඔේබට මගොස් ඇිය බව විද්යාත්මක නාගරික විශ්මල්ෂණයන් මඟින් ත්හවුරු 

මේ. එනමුත් පරිපාලනමය වශමයන් පහසුවද්ය ජාියක සහ බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන සැලසුම්හි 

සාධනීය බලපෑම්ද්ය පාද්යක මකොට ගිමමින් ග්රාම ිමලධාරි මකොට්ඨාශ 19 ක්, එනම් මුළු භූමි ප්රමාණය වර්ග 

කිමලෝ මීටර 60.2 ක් වන බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව සහහා 2019 -2030 බියගම නගර සංවර්ධන 

සැලැස්ම සම්පාද්යනය මකොට ඇත්.  
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පරිච්වේෙය 03 

සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ාවය 

3.1. පාරිසරික සංවේදීත්ාව හා වර්ත්මාන කාර්මික සංවර්ධනය අත්ර ඇති ගැටුම 

බියගම නාගරික සංවර්ධන බල ප්රමශශමයහි සමසත්් භූමි තාවිත්මයන්, 13% ක් කෘෂිකාර්මික මත්ත් බිම්ද්ය, 

6% ක් වගුරු බිම් සහ ජලාශ්රිත් භූමි වලින්ද්ය යුක්ත් ඉඩම් පරිහරණයකට උරුමකම් කියන බව ඇමුණුම් 

සිියයම් අංක 02හි ද්යැක්වූ ඉඩම් පරිහරණ සංයුියය මගින් පැහැිශලි මේ.  

ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගොඩ කිරිමම් හා සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාමේ මත්ත් බිම් වර්ගීකරණයට අනුව බියගම 

නාගරික සංවර්ධනය බල ප්රමශශය තුළ පවියන මත්ත්බිම්වලින් 17% ක් වූ මත්ත් බිම් ස්වතාවික 

සංරක්ෂණ කලාපයට අයත් වන අත්ර 12% කෘෂි කාර්මික මත්ත් බිම් කලාපයටත්, 8% ක් විමශේෂ වී 

මගොවිත්ැන් කලාපයටත්,2%ක් ජල මාර්ග සහහාත් අයත් මවයි. මමම ප්රමශශය තුළ 1% ක් (මද්යල්මගොඩ 

කුඹුරු යාය) පමණක් සංවර්ධනය කළ හැකි පහත් බිමක් මලස හදුනාමගන ඇිය අත්ර මමම මත්ත් බිම් 

වර්ගීකරණය සලකා බැලීමම්දී බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය සංමේදී මත්ත් බිම් පරිසරයකට 

උරුමකම් කියන බව ත්වදුරටත් පැහැිශලි මේ. 

රූප ස හන අංක 3.1 වත්ත් බිේ සංයුතිය - ශ්රී  ලංකා ඉඩේ වගොඩකිරීවේ හා සංවර්ධනය කිරීවේ සංස්ථාවේ 
වර්ගීකරණය මත් පෙනේව 

 

මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගොඩ කිරිමම් හා සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව,2017 

කාර්මික සංවර්ධනමේ සීඝ්ර වර්ධනයට සමගාමීව භූමි වටිනාකම අඩු පහත් බිම් සංවර්ධනය සහහා 

ඉල්ලුම වැඩි වූ අත්ර එය ප්රමශශමේ මබොමහෝ පහත් බිම් අනවසරමයන් මගොඩ කිරීමට මහේතු වී ඇත්. මම් 

වන විට එම පහත් බිම් මගොඩ කිරීමම් අතුරු ප්රියලලයක් මලස වතුර ගලා යන ිශශානියයට බාධා විම, 

පුරන් කුඹුරු වැඩි වීම මමන්ම ක්ෂණික ගංවතුර ත්ත්ත්වයන් ඇිය විම ආදී ගැටළු රැසකට මුහුණ දීමට 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශයට සිදුව ඇත්. 

 

9.39 509.83 84.53 467.58 23.89

ixj¾Okh කල හැකි පහත් බිම් කලාපය ස්වතාවික සංරක්ෂණ මත්ත් බිම් කලාපය

විමශේෂ වී මගොවිත්ැන් කලාපය කෘෂිකාර්මික මත්ත් බිම් කලාපය

ජාල ud¾.ජල මාර්ග

මහක්ටයාර
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බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                                       17 

 

මගොවිජන මසේවා මද්යපාර්ත්මම්න්තුමේ බියගම ප්රාමශයය කාර්යාලමේ සං ාමල් ණ සහ ද්යත්ත්වලට 

අනුව සැලසුම් බල ප්රමශශය තුළ පවියන මුළු කුඹුරු ඉඩම් මහක්ටයාර 915.81 න් මහක්ටයාර 155.91 

ක් පමණ අත්හැර ද්යමන ලද්ය පුරන් කුඹුරු ඉඩම් මේ. එය ප්රියශත්යක් මලස ගත් විට මුළු කුඹුරු ඉඩම් 

ප්රමාණමයන් 17% කි. මමම අත්හැර ද්යැමූ පුරන් කුඹුරු ඉඩම්වලින් මහක්ටයාර 306.08 ක් පමණ වූ භූමි 

ප්රමාණය මවනත් කිසිදු ලලද්යායී කෘෂිකාර්මික වගාවන් සහහා මයෝග මනොවන අත්ර එම භූමි සංවර්ධන 

කටයුතු ප්රවර්ධනය සහහා උචිත් ඉඩම් මලස මගොවිජන මසේවා මද්යපාර්ත්මම්න්තුමේ, බියගම ප්රාමශයය 

කාර්යාලය විසින් හුනනාමගන ඇත්. ඒ අනුව ඇමුණුම් වගු අංක 03හි ද්යැක්මවන අත්හැර ද්යැමුනු කුඹුරු 

ඉඩම් විශ්මල්ෂණමේ ද්යත්ත් හා කරුණු පද්යනම් කරගිමමින් ලලද්යායී කෘෂිකාර්මික ඉඩම් ක්රමමයන් අඩු 

මවමින් පවියන බව ගම මේ.  

මමම ත්ත්ත්වය පද්යනම් කර ගිමමින් ප්රමශශමේ හරිත් ඝණත්වය අඩු වීම (මවනස් වූ හරිත් කලාප 

ද්යර්ශකය - NDVI) විශ්මල්ෂණය සිදු කර ඇිය අත්ර ප්රමශශමේ විවිධ කාල වකවානු තුළ මවනස් වූ හරිත් 

කලාප මමන්ම ප්රමශශමේ සංවර්ධනය සමඟ හරිත් කලාපයන්හි ඇිය වූ පරිවර්ත්නය පිළිබහව මමම 

විශ්මල්ෂණය හරහා පැහැිශලි රූපයක් මපන්නුම් කරයි.  
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පිටත් වටරවුම් අධිමේගී මාර්ග සංවර්ධනය                     මාර්ග ීර සහ මන්වාසික - කාර්මික සංවර්ධනය 

1992 2004 

2015 2018 

රූප ස හන අංක 3.2 වවනස් වූ හරිත් කලාප ෙර්ශකය -(Normalized Difference Vegetation Index – NDVI) 

මූලාශ්රය: Landsat Images,1992/2004/2015/2018 
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මවනස් වූ හරිත් කලාප ද්යර්ශකය (NDVI) මගින් බියගම අපනයන සැලසුම් කලාපය සහ සපුගස්කන්ද්ය 

මත්ල් පිරිපහදුව ඇතුළත්ව ලින්මඩල් කර්මාන්ත්පුරය, බියගම ප්රමශශමේ ප්රධාන කර්මාන්ත් පර්ෂද්යයන්  

මද්යක මලස හුනනාමගන ඇත්. පසුව නව කර්මාන්ත් ආකර්ෂණය සමඟ මමම පර්ෂද්යයන් මද්යමකහි 

වර්ධනය සිදුව ඇිය ආකාරයත්, 2014 වර්ෂමේදී ඉිශකරන ලද්ය පිටත් වටරවුම් අධිමේගී මාර්ගය 

මහේතුමවන් හරිත් කලාපයන්හි සිදු වූ මවනස්වීම්ද්ය  2004 - 2015 කාල සීමාමේ චන්ද්රිකා ඡායාරූප මගින් 

පැහැිශලි මේ. වර්ත්මාන වන විට මකොළඹ - නුවර ප්රධාන මාර්ගය, නව නුවර මාර්ගය සහ සමෘශධි මාවත් 

මද්යපස සිදුව ඇිය මත ීය සංවර්ධනයද්ය, මාමකොළ,මල්වාන සහ මගෝනවල ප්රමශශවල සිදුව ඇිය 

මන්වාසික සංවර්ධනයද්ය 2018 චන්ද්රිකා ඡායාරූපය හරහා මනාව පැහැිශලි මේ.  

ත්වද්ය ද්යත්ත් විශ්මල්ෂණය සහ මෑත්කාලීන ප්රවණත්ා සැලකිල්ලට ගැනීමම්දී කර්මාන්ත් පද්යනම් කරගත් 

ක්රියාකාරකම් මාමහේන,පට්ටිවිල, මාබිම වැිම ප්රමශශයන්හි ඒකරාය වී ඇිය බවත් එම ප්රමශශ ආශ්රිත්ව 

ඇිය මත්ත් බිම් වැඩි ප්රමාණයක් ස්වතාවික මත්ත්බිම් සංරක්ෂණ කලාපයට අයත් වන බවත් ශ්රී ලංකා 

ඉඩම් මගොඩකිරීමම් හා සංවර්ධනය කිරිමම් සංසථ්ාව විසින් හුනනාමගන ඇත්. අමනකුත් වැද්යගත් කරුණ 

වන්මන් කැලණි ගමේ අතු ගංගාවක් වන රේගහවත්ත් ඇළ මමම ප්රමශශය හරහා වැටී ියබීමයි. අඹත්මල් 

සහ පට්ටිවිල ජල පිරිපහදු වල ජල මපෝෂක වලට ඉහළින් කැලණි ගංගාවට රේගහවත්ත් ඇළ හරහා 

කාර්මික අපජලය පිට කිරීම සිදු මවයි. 

“The worst, very poor ecological condition is reported from the sampling sites at Raggahawatte 

which flows contaminated industrial waste water. Most of parameters were exceeded the 

standard value during the total monitoring period which implies the industrial pollution” 

“රේගහවත්ත් ඇළ හරහා කැලණි ගඟට එකතු වන කාර්මික අපජල ිමයැිශ පරික්ෂාව මගින් ඉත්ා දුර්වල 

පාරිසරික ත්ත්ත්වයක් වාර්ත්ා මේ. අධයනමේදී සලකා බැලූ සමස්ත් ිමරීක්ෂණ කාලය තුළ ගංගා 

ජලමේ ගුණාත්මකතාවය පිළිබහ පවියන මබොමහෝ ප්රමිිය ද්යර්ශකයන් අද්යාළ සම්මත් අගයන් ඉක්මවන 

අත්ර එයින් කාර්මික දුෂණය ගම මකමර්.” 

මූලාශ්රය: මධම පරිසර අධිකාරිය, 2014 

මමම ජල දූෂණය ආශ්රිත් ගැටළු සංවර්ධන සැලසුම සකස් කිරීම සහහා මයෝජනා සහ අද්යහස් ලබා ගැනීම 

සහහා පවත්වනු ලැබූ පාර්ශවකරුවන්මේ වැඩමුළුමේදීද්ය ඉිශරිපත් විය. පාරිසරික අංශමයන් රේගහවත්ත් 

ඇමළේ මත්සයන් මිය යාමම් සිදුවීම් වාර්ත්ා වී ඇිය බව සහහන් කළ අත්ර එය කැලණි ගංගා ජලමේ 

ගුණාත්මකතාවය පිළිබහව ගැටලු  මතු කිරීමට සමත් විය. කැලණි ගඟ ආශ්රිත්ව කර්මාන්ත්වල සීඝ්ර 

වර්ධනය ගඟට මුද්යා හරින අපජලය වැඩි වීමට මහේතු වී ියමේ. මමම ත්ත්ත්වය අනාගත් උතුරු මකොළඹ 

ජනත්ාවමේ ජල පරිමතෝජනය පිළිබහව මමන්ම පාරිසරික වටිනාකම් පිළිබහව මද්යවරක් සිියය යුතු 

ත්ත්වයක් බව අවධාරණය මකමර්. 
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කැලණි ගංඟා මද්රෝණිය සහහා සිදු මකරුණු ලැබූ විවිධ පාරිසරික පර්මේෂණයන්හි ප්රියලල අනුව 

වර්ත්මාන කාර්මික සංවර්ධන ප්රවණත්ා සහ පාරිසරික සංමේදීත්ාවය යන ප්රධාන කරුණු උමද්යසා මනා 

කළමනාකරණයක අවශත්ාවය පිළිබිඹු වන බැවින් සැලසුම් ිශශානියය ඒ සහහා මයොමු විය යුතු බව 

පාරිසරික සංමේදීත්ා ද්යර්ශකය හරහාද්ය ත්හවුරු මේ. බියගම ප්රමශශය තුළ ීරණාත්මක පාරිසරික සංමේදී 

ප්රමශශ හුනනාගැනීම සහහා විවිධ පරිසර සාධක සහ මෑත් කාලීන ගංවතුර ද්යත්ත්යන් මයොද්යාමගන ඇත්.  

ඇමුණුම් සිියයම් අංක 06හි ිමරූපණය වන පාරිසරික සංමේදීත්ා ද්යර්ශකය (ESI) අනුව සැලසුම් බල 

ප්රමශශමේ උතුරු මකොටසට සාමේක්ෂව ප්රමශශමේ ද්යකුණු මකොටමසේ අධි සංමේදී මත්ත්බිම් බහුල 

වශමයන් වාේත්ව පවී. එමමන්ම වර්ත්මාන කාර්මික ප්රවණත්ාවයන් සහ වාේියයද්ය එම ප්රමශශ තුළට 

ද්යැඩිව සංමක්න්ද්රය වී ඇත්. එබැවින් ියරසාර උපායමාර්ග රැගත් කළමනාකරණයක් යටමත් සිදුමනොවන 

අවිධිමත් කර්මාන්ත් තාවිත්යන්මේ වාේියය මහේතු මකොටමගන ඇියවන වායු සහ ජල දූෂණයත්, 

මත්ත්බිම් මගොඩ කිරීමත් පාරිසරික ගැටළු රායකයක් උශගත් කර ඇත්. ක්ෂණික ජල ගැලීම්, ඇළ මාර්ග 

අවහිරවීම් සහ කාර්මික අපජලය ඇළ මාර්ග ඔස්මසේ කුඹුරු ප්රමශශයන්ට බැහැර කිරීම් මගින් පුරන් 

කුඹුරු වාේියය ඉහළ යාමත්, භූගත් ජල මපෝෂකයන්ට හාිම වීමත් සිදු මේ. මමම ත්ත්ත්වය බියගම 

නාගරික බල ප්රමශශයට මමන්ම බස්නාහිර පළාත් තුළ අනාගත් ජල පරිමතෝජනයටද්ය ීරණාත්මකව 

බලපා ඇත්. 

මමම සංමේදී මත්ත්බිම් පරිසර පශධියය හා සම්බන්ධ එකින් එක බැදුණු ගැටළු බියගම ප්රාමශයය සතා 

ප්රමශශය තුළ ද්යැනට පවියන ප්රධාන ගැටළුවක් මලස අධයනයන් තුළින් හුනනාමගන ඇිය අත්ර ඉිශරි 

සැලසුම් කටයුතු සිදු කිරීමම්දී ප්රමශශමේ කර්මාන්ත් සංවර්ධනයත් පාරිසරික කළමනාකරණයත් සමබර 

වන පරිිශ සැලසුමක අවශත්ාවය මමමගින් ත්වදුරටත් අවධාරණය මකමර්.  
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3.2 කැලණි ගවඟහි ජල ගැලීේ ත්ත්ත්වවයන් ඇති වන සමාජ ආර්ථික බලපෑම 

බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශමයහි පවියන ත්වත් එක් ප්රධාන ගැටළුවක් මලස කැලණි ගමේ 

වාර්ෂික ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වමයන් ඇිය වන සමාජ ආර්ථික බලපෑම හුනනාගත් හැක. කැලණි ගමේ ඉහළ 

ජල මපෝෂක ප්රමශශයට වැමටන අධික වර්ෂාපත්නයත් සමඟ ගංගාමේ ජල මට්ටම ිමශ්චිත් ධාරිත්ාවයට 

වඩා පිරී යාම මහේතුමවන් අියරික්ත් ජල කහ රේගහවත්ත් සහ මල්වාන වැිම අතු ගංගා සහ ඇළ 

මාර්ගයන් ඔස්මසේ බියගම ප්රමශශමේ පහත් බිම් කරා ඇදී එයි. එය ඇමුණුම් සිියයම් අංක 07 හි පහත් 

බිම්වල පිහිටීම සහ 2011 ගංවතුරින් යටවූ ප්රමශශය මලස ද්යක්වා ඇිය අත්ර මමම පහත් බිම් භූමි 

පරිහරණමයන් 13% ක් වූ කුඹුරු ඉඩම් මලස හැඳින්විය හැක.  

අීත්මයදී සහ මෑත්කදී ඇිය වූ ජල ගැලීම් පිළිබහව සංසන්ද්යනය කිරීමම්දී, ිශමනන් ිශන ගංවතුමරන් 

බලපෑමට ලක්වන පිරිස වැඩි වීමක් ද්යක්නට ලැමබන අත්ර එයට ඍජුවම ගංගා රක්ෂිත්ය තුළ අනවසර 

ඉිශ කිරීම් සහ මත්ත්බිම් මගොඩ කිරීම් බලපායි. මමම ත්ත්ත්වය විශ්මල්ෂණය සහහා මෑත්කදී, එනම් 2016 

වර්ෂමේ මැයි මස ඇිය වූ ගංවතුර ආපද්යා ද්යත්ත් හා සං ාමල් ණ අනුව මල්වාන, යබරලුව, මබොල්ලෑගල  

සහ මාබිම යන ප්රමශශ සැලසුම් බල ප්රමශශමේ අමනකුත් ග්රාම ිමලධාරි වසම් හා සැසඳීමම්දී ගංවතුරින් 

ද්යැඩි බලපෑමට ලක් වූ ප්රමශශ මලස ත්හවුරු මේ. 

  

 

මූලාශ්රය: බියගම ප්රාමශයකය මල්කම් කාර්යාලය,2016   

2016 වර්ෂමේ මැයි මස ඇිය වූ ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වය  ිශන 4-7 පමණ වූ කාලයක් පැවිය අත්ර ිශමනන් 

ිශන පීඩාවට පත්වන ප්රමශශයන් වර්ධනය වී ියමේ. මැයි 16 වන ිශන වර්ග කිමලෝමීටර 9 ක ජල ගැලීම් 

ප්රමශශයක් වාර්ත්ා වී ඇිය අත්ර මැයි 19 ිශන වනවිට එය වර්ග කිමලෝමීටර 12 ක් ද්යක්වා වැඩි වී ඇිය බව 

ශ්රී ලංකා ආපද්යා කළමනාකරණ මධස්ථානය මඟින් ලබා ගත් චන්ද්රිකා ඡායාරූප මඟින් ත්හවුරු මේ.එය 

විස්ත්රාත්මක SWOT විශම්ල්ෂණමේ දුර්වලත්ාවයක් මලසද්ය ද්යක්වා ඇත්. 
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ග්රාම නිලධාරි වකොට්ඨාශ අනුව 2016 ගංවතුර ආපොව  ලක් වූ පවුල් ප්රමාණය

Series1 Series2පවුල් සං ාව පුශගලයින්  සං ාව

රූප ස හන අංක 3.3 ග්රාම නිලධාරි වකොට්ඨාශ අනුව 2016 ගංවතුර ආපොව  ලක් වූ පවුල් ප්රමාණය 
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මූලාශ්රය : DailyMirror පුවත් පත්, 2016  

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : Dailynews මවේ අඩවිය, 2018/05/23 

බියගම ප්රාමශයය මල්කම් කාර්යාලමේ ද්යත්ත් අනුව ගංගා රක්ෂිත්ය තුළ පවුල් 1100 ක් පමණ අනවසර 

ඉිශකිරීම් සිදු කර ඇත්. අනවසර මගොඩ කිරීම්, කාණු පශධිය මනොමැිය වීම හා ත්ාේප මගින් සිදු කර ඇිය 

ආවරණ මමම ගංවතුර ත්ත්ත්වයන්ට මහේතු වී ඇත්. සුළු වැසි සහිත් ත්ත්ත්වයකදී පවා මල්වාන ඇතුළු 

ඇත්ැම් ප්රමශශ ක්ෂණික ගංවතුර ත්ත්ත්වයන්ට මුහුණ මද්යයි. 2016 වසමර් සිදු වූ ගංවතුර ත්ත්ත්වය 

මහේතුමවන් ප්රමශශමේ ගමනාගමනයට බාධා සිදු වූ අත්ර ඒ මහේතුමවන් නව නුවර මාර්ගය හා මල්වාන 

මද්යකටන මාර්ගය සමඟ සම්බන්ධ ප්රධාන මංසන්ධින් අවහිර වූ ආකාරය ඇමූණුම් සිියයම අංක 08 මගින් 

ිමරූපණය මකොට ඇත්.   

ප්රමශශමේ මාර්ග පශධියය ජල ගැලීම් ත්ත්වය මහේතුමවන් අවහිර වීම ඍජුවම කර්මාන්ත් ආයත්නයන්හි 

ක්රියාකාරිත්වයට මමන්ම ජන ජීවිත්යටද්ය බලපෑම් කරන අත්ර මමම ත්ත්ත්වය ිමසා කර්මාන්ත් ශාලාවල 

රැකියා ිමයුතු මමන්ම පිට පළාත්වලින් පැමිමණන මබොමහෝ ශ්රමික පිරිසක් පීඩාවට මේ. එමසේම 

කර්මාන්ත් ශාලාවල අමුද්රව සහ ිමෂ්පාිශත් තාණ්ඩ ප්රවාහනය කිරීමම් ක්රියාවලියද්ය බිහ වැමටමින් 

ඍජුවම ිමෂ්පාද්යන ක්රියාවලියට ද්යැඩි බලපෑමක් එල්ල කරමින් කර්මාන්ත් ආර්ථිකය අඩාල වීම සිදු මේ.  

රූප ස හන අංක 3.5 බණ්ඩාරවත්ත් මංසන්ධිය, මාර්ග ජාලය ජල ගැලීේ වහේතුවවන් අවහිර වීම  

රූප ස හන අංක 3.4 මාබිම සහ බියගම ෙකුණ - කාර්මික ආයත්න සහ ජන ජිවීත්ය  ඇති වූ  බලපෑම 

http://www.dailynews.lk/2018/05/23/local/151678/nearly-1300-people-displaced-biyagama
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එමසේ ආර්ථිකයට ඇිය වූ බලපෑම පිළිබහව 2016 මැයි මස ඇිය වූ ජල ගැලීම් ත්ත්වය පාද්යක කරගිමමින් 

සිදු කළ "ශ්රී ලංකාමේ ගංවතුර සහ නාය යෑම් 2016 මැයි - පශ්චාත් ආපද්යා අවශත්ා  ඇගයීම" මගින්ද්ය 

ත්හවුරු මකමර්. එම වාර්ත්ාවට අනුව ආපද්යා ප්රමු  වූ ප්රධාන ිශස්ත්රික්ක 6 තුළට ගම්පහ ිශස්ත්රික්කයත් 

අයත් වන අත්ර කර්මාන්ත් හා වාණිජ, මවළහ සහ මසේවා යන ප්රධාන අංශ තුනක් යටමත් හාිම සහ 

අලාත පිළිබහව විශ්මල්ෂණයක් සිදු කර ඇත්. ඒ අනුව 2016 ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වය හමුමේ බියගම 

ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශය තුළ ඉහත් අංශ තුන යටමත් අවිධිමත් වාපාර හා මසේවා අංශ මුල් 

කරමගන සිදු වූ හාිම සහ අලාත පිළිබහව මත්ොරතුරු හා ද්යත්ත් පහත් 3.1 වගුව යටමත් ද්යක්වා ඇත්. 

වගුව අංක 3.1 අවිධිමත් වාපාර හා වසේවා අංශයන්  සිදු වූ හානි සහ අලාභ විශ්වල්ෂණය 

බියගම 

ප්රාමශයය 

මල්කම් 

මකොට්ඨාශය 

 

හානි (ශ්රී ලංකා රු.මිලියන) අලාභ (ශ්රීලංකා රු.මිලියන) 

කර්මාන්ත් හා  

වාණිජ 

වවළඳ වසේවා කර්මාන්ත් හා 

වාණිජ 

වවළඳ වසේවා 

19.65 33.23 30.62 14.73 24.92 5.51 

 

මූලාශ්රය : ශ්රී ලංකාමේ ගංවතුර සහ නාය යෑම් 2016 මැයි - පශ්චාත් ආපද්යා අවශත්ා  ඇගයීම් වාර්ත්ාව  

“2016 ජූලි මස අවසානමේ බියගම ප්රමශශයට සහතාගී වූ පශ්චාත් ආපද්යා අවශත්ා ඇගයීම් කණ්ඩායමම් 

(PDNA) ක්මෂේත්ර චාරිකාව මගින් අනාවරණය කමළේ යටිත්ල පහසුකම්, ගබඩා කිරීම සහ ිමෂ්පාද්යන මයද්යවුම් 

සහහා ඇිය වූ හාිම මහේතුමවන් සමාගම් ගණනාවක් වසා ද්යමා ඇිය බවයි. රැකියා අහිමිවීම් පිළිබහ සම්පූර්ණ 

වාර්ත්ාවක් ත්වමත් ලැබී මනොමැිය වුවද්ය, මුලික කරුණු මසොයා බැලීමම්දී විධිමත් අංශමේ ද්ය සැලකිය යුතු 

අලාතයක් අමේක්ෂා කරයි." 

“The field visit of PDNA team in the end of July 2016 to Biyagama revealed that a number of companies 

continued to be closed due to severe damage to the infrastructure, storage and production inputs. Even 

though a full account of employment losses are not yet available, initial fact finding missions anticipate 

significant losses in the formal sector too.”  

කැලණි ගඟ රක්ෂිත්ය සහ ඒ ආසන්න පිශංචිකරුවන් මබොමහොමයක් මද්යනා ත්ම ඉඩම් අත්හැර නැවත් 

පිශංචි කිරීම් ක්රියාවලියක් සහහා මයොමු වීමට විමරෝධය ද්යක්වන අත්ර  ඔවුන්මේ ජන ජීවිත්ය කර්මාන්ත් 

ආර්ථිකමේ වක්ර රැකියා අවස්ථාවන් සහ එහි වාසි සමඟ එකට බැඳී ියබීම ඊට මහේතු වී ඇත්. 

“The Mabima East GN Division, Pattiwila South GN Division, Malwana GN division, Udamapitigama 

GN Division have all expressed the need to reconstruct on their own land with better flood protection 

measures. These are households, who are either engaged in horticulture or working in the Biyagama 

free trade zone and therefore understandably unwilling to relocate from the livelihood opportunities 

linked to the land.”  

මූලාශ්රය : ශ්රී ලංකාමේ ගංවතුර සහ නාය යෑම් 2016 මැයි - පශ්චාත් ආපද්යා අවශත්ා  ඇගයීම් වාර්ත්ාව  



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 
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එමසේම මමම වාර්ෂික ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වය මහේතුමකොටමගන කර්මාන්ත් ආමයෝජන අවස්ථා අහිමි වීම 

පිළිබහව ඉහත් ඇගයීම් වාර්ත්ාව කරුණු මගනහැර පායි. එනම් 2011 මැයි මස ඇිය වූ ජල ගැලීම් 

ත්ත්ත්වමයන් පසුව සිදු කළ රක්ෂණ ආවරණයන්මේ හිමිකම් මගවීම් සම්බන්ධව මත්ොරතුරු අනුව ඉන් 

61% කම හිමිකම් මගවීම් අයත් වන්මන් ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් අංශය සහහායි. මින් මබොමහොමයක් 

ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් මකොළඹ සහ ගම්පහ ිශස්ත්රික්කවලට අයත් මේ. 

“මකොළඹ (මකොමළොන්නාව සහ කඩුමවල) සහ ගම්පහ ිශස්ත්රික්කවල (බියගම) ගංවතුරින් බලපෑමට ලක් වූ 

වාපාරයන් පහත්බිම් ප්රමශශවල පිහිටා ඇිය අත්ර එම ප්රමශශයන්හි පිහිටි කර්මාන්ත් ශාලාවල රක්ෂණ ආවරණ 

වැඩි විය හැකිය.” 

“The enterprises which reported that they were affected by floods in Colombo (Kolonnawa and 

Kaduwela) and in Gampaha District (Biyagama) were located in low-lying areas and insurance 

coverage of the industries may be higher.” 

මූලාශ්රය : ශ්රී ලංකාමේ ගංවතුර සහ නාය යෑම් 2016 මැයි - පශ්චාත් ආපද්යා අවශත්ා  ඇගයීම් වාර්ත්ාව  

ඉහත් ද්යත්ත්යන් සහ විශ්මල්ෂණයන් පද්යනම්ව කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීම මහේතුමකොටමගන වාර්ෂිකව 

ඇියවන ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වය මහේතුමවන් බියගම නාගරික බල ප්රමශශයට ආර්ථික - සමාජීය වශමයන් 

සිදු වන අහිත්රකර බලපෑම් ිමසි පරිසර කළමනාකරණයක් සමඟ සැලසුම්ය මැිශහත්වීමක් අවශ කරන 

බව අවධාරණය කරයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

වෙවන වකො ස 



 
 

 
 

අමාත්වරයාවේ අනුමැතිය 

 

 

බියගම ප්රාවද්යය සභා බල ප්රවද්ශය සඳහා වූ සංවර්ධන සැලැස්ම අනුමත් කිරීම. (2019-2030) 

 

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්                                                         වන මම 1982 අංක 4 

ද්යරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් (සංමශෝධිත්) 8 ඊ වගන්ියමයන් මා මවත් පැවරී ඇිය බලත්ල 

ප්රකාර 2019.01..... ිශන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් කරන ලද්ය 

ිමර්මශශයන් සැලකිල්ලට මගන 1982 අංක 4 ද්යරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් (සංමශෝධිත්) 

8 ඌ වගන්ියය ප්රකාර බියගම නාගරික සංවර්ධන ප්රමශශය සහහා සංමශෝධිත් සැලැස්ම මමයින් අනුමත් 

කරමි. 

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

මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය  

 

 

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය  
17 හා 18 මහල්  
"සුහුරුපාය" 
සුභූියපුර පාර  
බත්ත්රමුල්ල  
2019............ ිශන
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පරිච්වේෙය 04 

සංවර්ධන සැලසුේ රාමුව 

4.1 සංවර්ධන සැලැස්වේ ෙැක්ම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The Tranquilized Industrial City”  

“A Greenscape Industrial City Idol of Western arena by hosting an 

interaction space to cater a variety of industrial needs” 

4.2 ෙැක්වමහි ප්රකාශනය 

අනාගත් බියගම සංවර්ධන ිශශානියය උමද්යසා මගොඩනැගුණු ඉිශරි ද්යැක්ම, පාරිසරික සහ කාර්මික ආර්ථික 

සංවර්ධනය යන ප්රධාන මත්මාවන් කැටි මකොටගත්, එමසේම ප්රමශශය තුළ අධයනය කරන ලද්ය මූලික 

ගැටළු පද්යනම් කරගත්ත්කි. එනම් මමහි “ිමස්කලන” යන වද්යන් මගින් ප්රමශශයට ආමේණික වූ සංමේදී 

මත්ත්බිම් පරිසර පශධියය අරමුණු මකොට ඇිය අත්ර එම පාරිසරික වටිනාකම් සුරකිමින් ඒකාබශධ වූ 

පරිසර හිත්කාමී කාර්මික ප්රමශශයන් සමඟ නව මුහුණුවරකින් පිබිමද්යන “කර්මාන්ත් පුරවරයක්” මලස 

බියගම මගොඩනැගීමට මමම අනාගත් ද්යැක්ම මඟ මපන්වයි.  

මමම මත්ත් බිම් හා සබැඳි කර්මාන්ත් නාගරික ආකෘියය හරහා බස්නාහිර කලාපයටම ආද්යර්ශයක් 

සපයන කර්මාන්ත්  ප්රවර්ධනයක් සහහා මං මපත් විවර වන අත්ර බියගම ප්රමශශය එම පරිවර්ත්න 

ක්රියාද්යාමය තුළ ප්රමු  නායකත්වයක් මද්යන නාගරික ප්රමශශය මලස ඉිශරි ද්යැක්ම හරහා ත්වදුරටත් 

අවධාරණය මකමර්. ඒ අනුව කර්මාන්ත් සංවර්ධනය මහේතුමවන් සිදුමවන පාරිසරික විනාශයන් සහ 

ඍණාත්මක බලපෑම් අවම වන අත්ර ූතත්න ියරසාර සංවර්ධනයත් සමඟ අත්වැල් බැහගත් උපමයෝගීත්ා 

භූමි තාවිත්යන් සහහා ඉඩකඩ මවන් මේ. 

“නිස්කලන කර්මාන්ත් පුරවරය” 

“විවිධ කාර්මික අවශත්ා හා සබැඳී, බස්නාහිර කලාපය ම 

ආෙර්ශයක් වූ කර්මාන්ත් පුරවරයක්” 
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එමමන්ම කර්මාන්ත් අමයෝජනයන් සහහා ද්යැනටමත් බස්නාහිර කලාපය තුළ වඩාත් ආකර්ෂණිය නමක් 

ිශනා සිටින බියගම නාගරික බල ප්රමශශය, මූලික ිමෂ්පාද්යන සාධකයන් සියල්ලන්මගන්ම සපිරි 

කර්මාන්ත් පුරවරයක් බවට පත් කරමින් ියරසාර සංවර්ධන සහ හරිත් සංකල්පමය ප්රියපත්ියන් අනුව 

යමින් කර්මාන්ත් නාගරික අනුරුවක් මලස රමට් ආර්ථිකය මමන්ම ප්රාමශයය ජනත්ාවමේ සමාජ - 

ආර්ථික ත්ත්ත්වයද්ය නගා සිටුවීමට ද්යායක කර ගැනීම මමහිදී අමේක්ෂා මකමර්.  

ඒ අනුව අනාගත් බියගම, සංමේදී මත්ත්බිම් පශධියයත් කාර්මික සංවර්ධනයත් කැටි ව පාරිසරික 

ඍණාත්මක බලපෑම් අවම වූ “නිස්කලන කර්මාන්ත් පුරවරයක් ” මලස නව සංවර්ධන ිශශානියයකට 

මයොමුව මගොඩනැමගනු ඇත්. 

4.3 සංවර්ධන සැලැස්වේ අරමුණු 
 

1. කර්මාන්ත් ආර්ථික අවශත්ා කැටි වූ බුආආංිකක පර්ෂෙයන් ඇති කිරීම. 

අනාගත් ද්යැක්මට අනුකූලව ඉහත් මද්යවන අරමුණ තුළින් බියගම නාගරික බල ප්රමශශය කර්මාන්ත් 

පුරවරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම උමද්යසා කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනයට අවශ මකමරන ආර්ථික අවශත්ා 

මලස ප්රමශශය තුළ මූලික ිමෂ්පාද්යන සාධක සහිත් විවිධ කර්මාන්ත් මසේවා අවශත්ා කැටි වූ පර්ෂද්යයන් 

ිමර්මාණය කිරීම අද්යහස් කරයි. බහු ආංයකක පර්ෂද්ය මලස අරුත් ගැන්මවන්මන් එම කර්මාන්ත් පර්ෂද්ය 

තුළ පවියන විවිධ කර්මාන්ත් මසේවා අවශත්ා පද්යනම් කර ගැනීමමිම. මමහිදී කර්මාන්ත් සංවර්ධනයට 

අවශ මකමරන මත ීය යටිත්ල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම මුලිකවම ඉලක්ක කර ඇත්. එමසේම 

කර්මාන්ත් මහේතුමවන් ප්රමශශයට සංක්රමණය වන ජනත්ාවද්ය ප්රමශශමේ මන්වාසික ජනත්ාවද්ය සහ 

කර්මාන්ත්යන්හි මසේවා ිමයුක්ත් තද්යිමක සංසරණ ජනත්ාවද්ය ඉලක්ක මකොට ඇිය නාගරික මසේවාවන් 

සහිත් පර්ෂද්ය මගොඩනැංවීමට කටයුතු මකමර්.  

2. පාරිසරික හා සාමාජීය සෘණාත්මක බලපෑේ හමුවේ අකේපිත් නගරයක් ඇති කිරීම. 

ිමස්කලන කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස බියගම නාගරික බල ප්රමශශය සංවර්ධනය කිරීමම්දී ප්රමශශය 

තුළ පවියන නීල හරිත් සංමේදී මත්ත් බිම් පශධියයද්ය ියරසාර මලස මත ියක සංවර්ධනයට සම්බන්ධ 

කර ගිමමින් මත්ත් බිම් හා සබැඳි කර්මාන්ත් නගරයක් ඇිය කිරීම අමේක්ෂා මකමර්. සංමේදී පරිසර 

පශධියයක් සහිත් එමමන්ම ඒ හා බැුනනු ප්රධාන ගැටළු හුනනාගැනීම තුළින් ියරසර කාර්මික 

සංවර්ධනයක් ප්රවර්ධනය කිරීම මමම අරමුණ තුළ ගැේ වී ඇත්. මමහිදී අකම්පිත් නගරයක් මලස අද්යහස ්

මකමරනුමේ පාරිසරික හා සමාජීය ඍණාත්මක බලපෑම් ඉිශරිමේ අවිධිමත් හා අක්රමවත් නගර 

සංවර්ධනයක් ඇියවීම පාලනය කරන ලශද්යා වූ ියරසාර පාරිසරික හා සාමාජීය ක්රමමෝපායන් සහිත්ව 

මකමරන නාගරික සංවර්ධනයයි.  

 



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 
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4.4 සංවර්ධන සැලැස්වේ පරමාර්ථ 

අරමුණු 1. කර්මාන්ත් ආර්ථික අවශත්ා කැටි වූ බහුආංයකක පර්ෂද්යයන් ඇිය කිරීම.  

 පරමාර්ථ 1: 2030 වන විට කර්මාන්ත් ආමයෝජනය සහහා අතන්ත්ර මාර්ග පශධියය හරහා 

මුළු භූමි ප්රමාණමයන් 13% ක් විවෘත් කිරීම.   

 පරමාර්ථ 2: 2025 වන විට මධම ආමයෝජන ීරය හරහා කාර්මික ආශ්රිත් වාපාර කලාපයක් 

ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 පරමාර්ථ 3: 2030 අවසානය වන විට ිමෂ්පාද්යන අංශමේ මසේවක ද්යායකත්වය 30% ක් ද්යක්වා 

වැඩි කිරීමට අවශ පහසුකම් සැපයීම. 

 පරමාර්ථ 4 : 2030 වන විට නාගරික මසේවා සහිත් උප පර්ෂද්ය 3 ක් ිමර්මාණය කිරීම.  

 

අරමුණු 2. පාරිසරික හා සමාජිය සෘණාත්මක බලපෑම් හමුමේ අකම්පිත් නගරයක් ඇිය කිරීම. 

 පරමාර්ථ 1: 2030 වන විට ප්රමශශමේ ජල ගැලීම් වලට ඔමරොත්තු මද්යන අධි සංමේදී මත්ත් බිම් 

100% ක් සංරක්ෂණය කිරීම.  

 පරමාර්ථ 2: 2030 වන විට මහක්ටයාර 127 ක මත්ත් බිම්,මත්ත් බිම් ආරක්ෂණය මගින් 

සහමයෝගීත්ාව සහහා වූ  පාරිසරික වගකීම (CER) ප්රවර්ධනය කිරීම.  

 පරමාර්ථ 3: 2030 අවසානය වන විට ජල ගැලීම්හි ඍණාත්මක බලපෑම් අවම කිරීම සහහා 

ආරක්ෂිත් පශධියන් ඇිය කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 

 
 

බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                            30 

 

පරිච්වේෙය 05 

SWOT විශ්වල්ෂණය  

5.1. සාරාංශගත් SWOT විශ්වල්ෂණය  

අරමුණු 1. කර්මාන්ත් ආර්ථික අවශත්ා කැටි වූ බුආආංිකක පර්ෂෙයන් ඇති කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
 භූමිය, ප්රාේධනය, ශ්රමය සහ වවසායකත්වය යන මූලික ිමෂ්පාද්යන 

සාධකයන් සහිත් වීම. (මයොමුව: වගුව අංක 5. 1) 

 මත්ත්බිම් ඇතුළු පාරිසරික ලක්ෂණයන් හැරුණුමකොට මත ියක 
සංවර්ධනයට මයෝග ඉඩම් වලින් 84% ක් කාර්මික ප්රවර්ධනය සහහා 
මයෝග භූමි ද්යර්ශකය මගින් මධස්ථ හා අධිමයෝග මලස හුනනා ගැනීම.  

 උප නගර සහ මංසන්ධි මුලිකව මගොඩ නැගුණු ප්රමශශයට අමේණික නගර 
ආකෘිය 

 69% ක සීඝ්ර මේගයකින් වාණිජ තාවිත්යන් වර්ධනය විම.  

වවසයාකත්වය 

- පවියන කර්මාන්ත් සහ ඒවාමේ වර්ධනය 

-කර්මාන්ත් ආමයෝජනය සහහා 

මගොඩනැගුණු පවියන අන්ත්ර්ජාියක 

සම්බන්ධත්ා ජාලය 

- පාරම්පරික කර්මාන්ත් ගම්මාන පද්යනමක් 

පැවීම සහ නව ත්ාක්ෂණය සමඟ මුසු වූ 

කුඩා පරිමාණ කර්මාන්ත් ඇිය වීමම් 

ප්රවණත්ාව  

 

- මකොළඹ වාරයට සහ අන්ත්ර්ජාියක ගුවන් මත්ොටුපලට 
පැයක වැිම කාලයකින් ළඟා විය හැකි උපාය මාර්ගික 
පිහිටීම.  

- අන්ත්ර් හුවමාරු මධස්ථාන 2ක් සහිත් පිටත් වට රවුම් 
අධිමේගී මාර්ගය.(කඩුමවල/කඩවත්) 

- ජාියක සහ කලාපීය මාර්ග ජාලමේ  ප්රධාන ප්රවාහන ීර 
මද්යකක් අත්ර පිහිටීම 

- සපුගස්කන්ද්ය මත්ල් පිරිපහදු මධස්ථානය සහ ගෑස් 
ිමෂප්ාද්යන කර්මාන්ත් ප්රමශශය තුළ පිහිටීම. 

- ආනයන තාණ්ඩ සහහා 3.3% මමන්ම අපනයන තාණ්ඩ 

සහහා 2.8% ක් ගබඩා සහ ප්රවාහන පහසුකම් ප්රමශශය තුළම 
පැවීම. 

- ිශනකට ජලය ඝන මීටර 360,000ක් ද්යක්වා පිරිපහදු කර 
මබද්යාහැරීම සහහා ිමර්මිත් කැලණි ගඟ ද්යකුණ ඉවුර ජල 
පිරිපහදු මධස්ථානය. 

- බියගම(220kv) සහ සපුගස්කන්ද්ය විදුලි ලැබුම්මපොල 

(132kv) 

- ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ිය මණ්ඩලයට අයත් බහු  කාර්ය 
විකිරණ මධස්ථානය (MGIF) 

භූමිය  
- කාර්මික සංවර්ධනයට මයෝග සහ සංවර්ධනය  කළ හැකි 

භූමි තාවිත්යන් 9% ක් පැවීම 

- පර්චසය රු.100,000 - 400,000 අත්ර මවනස් වන මකොළඹ 

ත්ද්යාසන්න ප්රමශශවලට සාමේක්ෂව අඩු ඉඩම් වටිනාකමක් 

පැවීම. 

ශ්රමය  
- 1985 න් පසුව කැපී මපමනන මලස 

වර්ධනය වූ ශ්රම බලකාය  

- ප්රමශශමේ රැකියා ිමයුක්ියමයන් 23% 

ක්ම ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත්යට සෘජුවම 

ද්යායක වීම. 

- ප්රමශශමේ රැකියා ිමයුක්ියමයන් 12% 

ක්ම ආහාර පාන සහ නවාත්ැන් පහසුකම් 

සැලසීම මගින් සෘජුවම ද්යායක වීම. 

- ප්රමශශමේ සමස්ත් ජනගහනමයන් 66%ක් 

වැඩකරන වයස් කාණ්ඩයට අයත් වීම. 

- ප්රමශශය රැකියා උත්පාිශත් සහ 

ආකර්ෂණිය ප්රමශශයක් මලස හුනනා 

ගැනීම සහ සංසරණ ජනගහනය 

100,000කට ආසන්න වීම 

  වගුව අංක 5.1 නිෂප්ාෙන සාධකයන්  

ශක්තීන්  

 

ප්රාේධනය 



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 

 
 

බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                            31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 

 

 බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය පවියන බිම් ප්රමාණය 98% ක 

උපරිම ධාරිත්ාවයට පැමිණීන්ම. (Carrying capacity)  

 ප්රමශශමේ අතන්ත්ර මාර්ග ජාලය 70% ක් පමණම පටු මාර්ග වීම. 

 කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීමත් සමඟ ඇියමවන ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වමයන් 

ප්රමශශමේ ප්රධාන මංසන්ධින් 7ක් අවහිර වීම. 

 කර්මාන්ත් වාේත් ප්රමශශ සහහා මුල සහ බැංකු ශා ා පහසුකම් 

අවම වීම. 

 ප්රධාන මාර්ග සහහා මසේවා මංීරුවක් මවන් මනොවීම.  

 ප්රමශශමේ ජනගහනයට සාමේක්ෂව මස   පහසුකම් ප්රමාණවත් 

මනොවීම.  

 ිමවාස වර්ගීකරණය අනුව 7% ක අක්රමවත් මේළි ිමවාස ප්රමශශමේ 

වාේත්ව පැවීම 

 නාගරික මපොදු අවශත්ා සහිත් වාණිජ තාවිත්යන් සහහා තාවිත්ා කළ 

හැකි මද්යල්මගොඩ නගර මධමේ ඉඩමක් තුළ ඝන අපද්රව මවන් 

කිරීමම් මධස්ථානයක් පවත්වාමගන  යාම 

 ූතත්න ජාියක සහ කලාපීය සැලසුම් ීරණ  
 CMRSP සහ CESMA යන පූර්ව සැලසුම් මගින් කර්මාන්ත් 

සංවර්ධනය ඉලක්ක ගත් කර ියබීම  
 ජල ගැලීම් ත්ත්ත්ව පාලනය කිරීම සහහා වාරි මාර්ග 

මද්යපාර්ත්මම්න්තුව මයෝජිත් CRIP-DBIP වාපෘියය  

 3K Area වාපෘියය මගින් මද්යල්මගොඩ සහ මල්වාන නගර 
සහහා මයෝජිත් නගර සංවර්ධනය 

 කුඩා පරිමාණ වාපාර ආකෘියමේ කර්මාන්ත් උද්යාන ඇියවීමම් 
ප්රවණත්ාවය 

 ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය විසින් මයෝජිත් ආමයෝජන 
වාපෘිය මඟින් ිමෂ්පාද්යන ක්මෂේත්රමේ ආමයෝජන අවස්ථා සහහා 
ප්රමු ත්වයක් ලබා දීම  

 මයෝජිත් ප්රවාහන පහසුකම් වැඩි ිශයුණු කිරීමම් වාපෘිය - 

(බියගම - මකොස්ගම දුම්රිය මාර්ග වාපෘියය / කඩවත් 

සැහැල්ලු දුම්රිය වාපෘියය) 

 මමගාමපොලිස් සංවර්ධන වාපෘිය මගින් මයෝජිත් ගබඩා සහ 
ප්රවාහන මසේවා ීරය / විද්යා සහ ත්ාක්ෂණ නගර වාපෘියය 

O 

T 
 ප්රධාන වරාය ප්රමේශ මාර්ග කර්මාන්ත් අංශයන්හි තාණ්ඩ ප්රවාහනය 

අතධර්යමත් කිරීම  

- කිරිබත්මගොඩ නගරය සමඟ ඇිය අධික රථ වාහන ත්ද්යබද්යය  

- පෑලියමගොඩ 4 කණුව අසල ඇිය දුම්රිය පාලම හරහා උස මීටර 

3.5ට වැඩි වාහන ඇතුළු කිරීමම් ත්හනම  

 කළුත්ර ිශස්ත්රික්කය සහහා මයෝජිත් අක්කර 777.047 ක් වූ මිල්ලෑව 

කාර්මික පුරය  

දුර්වලත්ා 

ත්ර්ජන  

අවස්ථාන් 
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අරමුණු 2. පාරිසරික හා සාමාජිය සෘණාත්මක බලපෑේ හමුවේ අකේපිත් නගරයක් ඇති කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

ශ 

 භූමි පරිහරණ සංයුියමයන් 6% ක් වගුරු බිම්, ලුන කැලෑ සහ ජල 

ප්රමශශ වැිම ස්වතාවික පාරිසරික පශධීන්වලට අයත්  

විම.(මහක්ටයාර 365.75) 

 ලලද්යායී කෘෂි-මත්ත් බිම් වලින් 13% ක් ස්වතාවික ආරක්ෂක  

කලාප සහ ජල රැහවුම් ප්රමශශ මලස ක්රියා කිරීම. 

 මහක්ටයාර 11.7 ක මපොදු විවෘත් අවකාශයන් මමන්ම පුශගලික 

විමනෝද්ය කටයුතු උද්යාන පැවීම.  

 සුළු ගංවතුර ආරක්ෂණ ආකෘියන් 8ක් ප්රමශශය තුළ පැවීම. 

W 

 

 වර්ත්මාන කර්මාන්ත් ශාලා සංමේදී මත්ත් බිම්වලට ආසන්නව විසීරී 

පැවීම.  

 කැලණි ගමඟහි උප මද්රෝණියක් වන බියගම මද්රෝණිය තුළ A,B,C යන 

දුෂණ විතවත්ා මට්ටම් වලට අයත් කර්මාන්ත් ශාලා 73 ක් වාර්ත්ා වන 

අත්ර  A මට්ටමම් කර්මාන්ත් ශාලා 14 ක්,B මට්ටමම් 58 ක් හා C 

මට්ටමම් එක් කර්මාන්ත් ශාලාවක්  පැවීම. 

 මුළු කුඹුරු ඉඩම් වලින් 47% ක් වූ අත්හැර ද්යැමූ කුඹුරු ඉඩම්  

මබොමහොමයක්  ප්රමශශමේ ද්යකුණු මද්යසට වන්නට පිහිටා ියබීම. 

 පවුල් 1100 පමණ කැලණි ගං ඉවුරු රක්ෂිත්ය හා ඇළ රක්ෂිත්ය 

අනවසරමයන් අත්පත් මකොට මගන ියබීම.  

 වාර්ෂිකව පුශගලයන් 20,000 කට ආසන්න ප්රමාණයක් ගංවතුමරන්  

පීඩාවට පත් වන අත්ර ගංවතුර රහා පවියන කාල සීමාව  ිශන 1 – 7 අත්ර 

පැවීම .  

 

 බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්ම -2030 මගින් කැලණි 

ගංගා ීරය තුළ මීටර් 100ක පරිසර සංරක්ෂණ කලාපයක් 

හුනනාමගන ඇත් .  

 ක්රියාත්මක කිරීමට ිමයමිත් CRIP –DBIP යන ගංවතුර අවම 

කිරීමම් වාපෘිය. 

 පරිසරය සුරැකීම හා සම්බන්ධ නීිය මරගුලාසි. 

 වත්මන් කාර්මික ප්රියපත්ියය සහ ියරසාර සංවර්ධන 

ප්රමේශය. 

O 

T 
ත්ර්ජන   

 කැලණි ගංඟා මද්රෝණිමේ පිහිටි කර්මාන්ත් ශාලා 2842 ක් මගින් විවිධ 

පරිසර දූෂණයන් සිදුවන බව වාර්ත්ා කර ියබීම. 
 

ශක්තීන් 

 

දුර්වලත්ා 

අවස්ථා 
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5.2  විසත්්රාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

අරමුණු 1. කර්මාන්ත් ආර්ථික අවශත්ා කැටි වූ බුආආංිකක පර්ෂෙයන් ඇති කිරීම 

ශක්තීන්  

1. භූමිය, ප්රාේධනය, ශ්රමය සහ වවසායකත්වය යන මූලික නිෂ්පාෙන සාධකයන් සහිත් වීම. 
 

කර්මාන්ත් ආර්ථික අවශත්ා කැටිවූ කාර්මික පර්ෂද්යයන් ිමර්මාණය කිරීම පළමු අරමුණ මගින් අද්යහස ්

මකමරන අත්ර පහත් සහහන් ද්යත්ත් සහ කරුණු ඉහත් අරමුණ කරා ළඟා වීම උමද්යසා පවියන සංවර්ධන 

විතාවත්ාවයන් ිමෂ්පාද්යන සාධක වලට අනුරූපීව විස්ත්ර මකමරනු ලැමේ. 

ිමෂ්පාද්යන සාධකයන්හි පළමු මුලික සාධකය භූමියයි. ඒ අනුව ඉඩම් පරිහරණ සංයුියමයන් 72% ක 

ඉඩම් ද්යැනට සංවර්ධනය වූ ඉඩම් වන අත්ර පාරිසරික සම්පත් සහිත් භූමින් මනොසලකමින් අනාගත් 

සංවර්ධනය සහහා මයොද්යා ගත් හැකි භූමි ප්රමාණය 9% ක ප්රියශත්යක් බියගම නාගරිකය සතුය. ඇමුණුම් 

සිියයම් අංක 09 හි ද්යැක්මවන බියගම හා ඒ අවට ඉඩම් වටිනාකම් තුළින් බියගම නාගරික බල ප්රමශශය 

තුළ ඒ අවට ප්රමශශයන්ට සාමේක්ෂව අඩු ඉඩම් වටිනාකමක් පැවීමද්ය කර්මාන්ත් ආකර්ෂණමයහි 

සාධනීය ලක්ෂණයක් මලස ද්යැක්විය හැක. 

මුලික ප්රාේධනය යටමත් ද්යැනට පවියන සියලුම යටිත්ල පහසුකම් සැලකිල්ලට ගැමනන අත්ර එහිදී 

මුලිකවම ගමනාගමනය සහහා ඉිශ වී ියමබන ජාියක සහ කලාපීය සම්බන්ධත්ාවය පිළිබිඹු මකමරන 

මාර්ග ජාලයත් වාරය  සහ ගුවන් මත්ොටුපල සමඟ පවියන සම්බන්ධත්ාවයත් ප්රධාන මකොට ගැමන්. 

මමහිදී ශ්රී ලංකාමේ ප්රධාන ප්රවාහන ීර 7 අතුරින් ප්රධාන ප්රවාහන ීර මද්යකක් වන මකොළඹ - නුවර 

මාර්ගයත් මකොළඹ - හංවැල්ල මාර්ගයත් අත්ර බියගම පිහිටීම ප්රමු  වාසියක් මේ.එමසේම මෑත්කදී ඉිශවූ 

පිටත් වට රවුම් මාර්ගය සමඟ ප්රමශශයට කඩුමවල සහ කඩවත් යන අන්ත්ර් හුවමාරු මධසථ්ාන 

මද්යකක් හිමිව ඇත්. මම් හරහා ශ්රී ලංකාමේ ද්යකුණු ප්රමශශය සමඟ පැයකට අඩු කාලයක් තුළදී සම්බන්ධ 

වීමම් ඉඩ ප්රස්ථාව හිමිමේ.එමමන්ම මයෝජිත් මකරවලපිටිය අන්ත්ර් හුවමාරුව හරහා ආනයිමක තාණ්ඩ 

ගබඩා කිරීම ප්රවර්ධනය සහහා මයෝජිත් ීරය සමඟ සම්බන්ධ වීමටත් කටුනායක ගුවන් මත්ොටුපලට 

පැයකට අඩු කාලයකින් සම්බන්ධ වීමටත් ඉඩ ප්රස්ථාව සැලමසේ.  

ිමෂ්පාද්යන ක්රියාවලියට අවශ යන්ත්ර ක්රියාකාරිත්වය සහ ප්රවාහනය සහහා අවශ මකමරන  ිමජ මත්ල් 

,ගෑස් සහ ලිහිසි මත්ල් අවශත්ා ප්රමශශය තුළම පිහිටි සපුගස්කන්ද්ය මත්ල් පිරිපහදු මධසථ්ානය සහ ඒ 

අනුබශධිත් ගෑස් සහ ිමෂ්පාද්යන ආයත්න මගින් සපුරා ගත් හැක. මකොළඹට ආසන්නව පිහිටා ඇිය එකම 

මත්ල් පිරිපහදුව මලස වසරකට මමට්රික් මටොන් මිලියන 2.12 කට (එනම් ිශනකට බැරල් 52,500කට 

ආසන්නව) පිරිපහදු කිරීමම් හැකියාව සපුගස්කන්ද්ය මත්ල් පිරිපහදු මධස්ථානය ඇත්. එපමණක්ද්ය 

මනොව, ප්රමශශය තුළම ආනයන තාණ්ඩ සහහා 3.3% මමන්ම අපනයන තාණ්ඩ සහහා 2.8% ක් ගබඩා 

සහ ප්රවාහන පහසුකම් පැවීමද්ය මමහිදී ත්වත් වැද්යගත් කරුණක් මලස සහහන් කළ හැක. 
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බස්නාහිර පළාමත් උතුරු මකොටමසහි ජල ඉල්ලුම සපුරා ඇිය කැලණි ගමේ ද්යකුණු ඉවුර පට්ටිවිල ජල 

පිරිපහදු මධස්ථානය ිශනකට ජලය ඝන මීටර 360,000 ක් පිරිපහදු කර මබද්යාහැරීම සහහා ිමර්මාණය 

කර ඇත්. බියගම, කැලණිය, කිරිබත්මගොඩ, කඩවත්, රාගම, වත්ත්ල, කහාන, ජාඇල, සීදූව සහ 

ගමණ්මුල්ල යන ප්රමශශයන්හි මිලියනයක පාරිමතෝගිකයන් ආවරණය වන පරිිශ මමම ජල සැපයුම් 

ජාලය  වාේත්ව ඇිය අත්ර ද්යැනට ිශනකට ජලය ඝන මීටර 175,000 ක සැපයුමක් මම් හරහා සිදුමේ. 

විදුලි බල සැපයුම අනුව, බියගම කලාපමේ කිමලෝමවොට් 220ක විදුලි ලැබුම්මපොලක් පිහිටා ඇිය අත්ර 

කිමලෝමවොට් 132 ක විදුලි ලැබුම්මපොලක් සපුගස්කන්මශ පිහිටා ඇත්. ලින්මඩල් කර්මාන්ත්පුරමේ 

ලක්ද්යනවි (21MW) සහ ආසියා පවර් ප්රයිමවට් ලිමිටඩ් (51MW) මලස විදුලි උත්පාද්යන බලාගාර මද්යකක් 

පවියන අත්ර ප්රමශශය හරහා කිමලෝමවොට් 220 විදුලි සම්මප්රේෂණ ජාලයක් ගමන් කරයි. 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ිය මණ්ඩලයට අයත් බහුකාර්ය විකිරණ මධස්ථානය (MGIF) බියගම 

ආමයෝජන කලාපය තුළ පිහිටීම මගින් මස   මසේවා සහ ආහාර සැකසුම් ආශ්රිත් ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් 

ශාලා සහහා ප්රමු  වාසියක් සැලමසේ. මම් අනුව මමම සියලු කර්මාන්ත් ආශ්රිත් සහ ඒ අරමුණු කරගත් 

යටිත්ල පහසුකම් මගින් බියගම කාර්මික ආර්ථික අවශත්ා සහිත් නගරයක් බවට ත්හවුරු මකමර්. 

ශ්රම බලය යටමත් බියගම ප්රමශශය 1985 සිට සැලකිය යුතු මලස කාර්මික ශ්රම බලය ඒකරාය වූ 

ප්රමශශයක් වශමයන් ජනගහනය වර්ධනය වී ඇිය බව 1981 සිට 2001 කාලය තුළ 2.08% ක ජනගහන 

වර්ධන අනුපාත්ය වාර්ත්ා කිරීම මගින් සනාථ මේ. එය ඇමුණුම් වගු අංක 01හි ද්යැක්මවන ගම්පහ 

ිශස්ත්රික්කමේ ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ අනුව කාර්මික ආයත්න සහ ශ්රමික පිරිමසේ වැඩි වීමම් 

සංසන්ද්යනාත්මක විශ්මල්ෂණය හරහාද්ය මනාව පැහැිශලි මේ. එමසේම ඇමුණුම් රූප සටහන් අංක 03හි 

ද්යැක්මවන බියගම ප්රමශශමේ ආර්ථිකය සහහා පවියන රැකියා ද්යායකත්වය තුළ 23%ක රැකියා ප්රමාණයක් 

ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් මක්ෂ්ත්රය සමඟ බැඳී පවියන බවත් 12%ක රැකියා ද්යායකත්වයක් ආහාරපාන සහ 

නවාත්ැන් පහසුකම් සැපයීම මගින් රැඳී පවියන බවත් ත්හවුරු මේ.  ප්රමශශමයන් 66%ක ජනත්ාවක් වැඩ 

කරන වයමසේ ජනගහනයට අයත් වන අත්ර ිශනකට කාර්මික සංවර්ධනය වූ ප්රමශශ තුළ සංසරණ 

ජනගහනය 100,000 කට ආසන්න මේ. 
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අවසාන ිමෂ්පාද්යන සාධකය මලස වවසායකත්වය ත්හවුරු කිරීම සහහා වර්ත්මාන කර්මාන්ත් ශාලා 

සහ ඒවාමේ වර්ධනයත්, පාරම්පරික කර්මාන්ත් පසුබිමක් සහිත් ගෘහ ආශ්රිත් කර්මාන්ත් සහිත් ප්රමශශයක් 

වීමත් පළමුමකොටම ද්යැක්විය හැක.එමමන්ම අද්ය වන විට මලෝකමේ මබොමහෝ රාජ සමඟ ආමයෝජන 

අවස්ථා වර්ධනය කරගිමමින් ප්රමු  මපමළේ නමක් ිශනා ඇිය ිමෂ්පාද්යන ආයත්න ගණනාවක්ම බියගම 

නාගරිකය තුළ පිහිටා ඇත්. ඒ අත්රට ඇන්කර්-ම ොන්මටරා සමාගම,ලයන් බීර සමාගම,සහ 

මකොකාමකෝලා සමාගම යන ආිශය ද්යැක්විය හැක. 

කර්මාන්ත් ශාලාවල අවකායය වාේියය සහ ඒවාමේ ඝණත්වය අනුව ප්රමශශය තුළ කර්මාන්ත් පර්ෂද්ය 

යන් තුනක් හුනනාගැනීමට හැකි බව ඇමුණුම් සිියයම් අංක 05 යටමත් ිමරූපණය කර ඇත්. බියගම 

ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය, සපුගස්කන්ද්ය ලින්මඩල් කර්මාන්ත්පුරය, සහ ඩිමමෝ උපමයෝගීත්ා වාහන 

වැඩ මපොළ සහ ඒ අවට කර්මාන්ත් පර්ෂද්යය මමම හුනනා ගැනීම් වලදී ප්රමු  මේ.  

1995 දී සපුගස්කන්ද්ය ප්රමශශමේ අක්කර 125ක භූමියක් මයොද්යා ගිමමින් ඉිශකළ ශ්රී ලංකාමේ පළමු 

මප ශගලික අංශය සතු කර්මාන්ත්පුරය වන ලින්මඩල් කර්මාන්ත්පුරය මමරට කර්මාන්ත් සංවර්ධනමේ 

මපරළිකාර හැරවුම් ලක්ෂයකි. එහිදී ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් සහහා බදු පද්යනම මත් බිම් හා මගොඩනැඟිලි 

ලබා මද්යන අත්ර වර්ත්මානමේ අක්කර 90ක්ම සුප්රකට ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් සහහා මවන්වී ඇත්. 

ලින්මඩල් කර්මාන්ත්පුරය ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලයට අයත් මප ශගලික සමාගමක් වන අත්ර එහි 

මකොටස් වලින් 49%ක් ඩී.එ ්.සී.සී. බැංකුවට අයත් වන අත්ර, 2% ක් ලංකා වීක්චර්ස් ලිමිටඩ් සමාගමට 

හිමිය. ඉියරිය ශ්රී ලංකා තාණ්ඩාගාරය සතු මේ. 

1990 න් පසුව ඇිය වූ මද්යවන ලිබරල් රැල්ල සමඟ බහු ජාියක ිමෂ්පාද්යන සමාගම්හි ආකර්ෂණය බියගම 

ප්රමශශය පුරාවට පැියර ගිය අත්ර 1995 දී ම ොන්මටරා ේරෑන්ඩ්ස් ලංකා ප්රයිවට් ලිමිටඩ් ඉිශවීම ,1996 දී 

ඩිමමෝ උපමයෝගිත්ා වාහන වැඩමපොළ, ලයන් බියර් සමාගම ඉිශවීම ආිශය මමම රැල්මල් ප්රියලලයන් 

බවට පත් විය. මමම සංවර්ධන ප්රවණත්ායන් ත්වදුරටත් බල පැවැත්මවන බව වසරකට කර්මාන්ත් සහහා 

මුලික සැලසුම් ිමරාකරණයන් 50කට මනොවැඩි ප්රමාණයක්  වාර්ත්ා වීම මඟින් සනාථ කළ හැක. මාබිම, 

මාමහේන ආදී ප්රමශශ වල  පුශගලිකව ගබඩා පහසුකම් ඉිශ කරමින් බදු දීමම් ප්රවණත්ාවයක් අද්ය වන විට 

ද්යක්නට ලැමේ. 

කර්මාන්ත් අංශ වර්ගීකරණමේ සං ා මල් න සැසඳීමම්දී එය බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ 

මූලික කර්මාන්ත් ශාලා, ඇඟලුම් සහ සම් තාණ්ඩ සහ මවනත් කර්මාන්ත් යන අංශවල මේගවත් 

වර්ධනය මපන්නුම් කරයි. මරිශපිළි හා ඇඟලුම් අංශය රමට් විමශශ ඍජු ආමයෝජන සහහා ඉහළම 

ද්යායකත්වය සපයන අත්ර බියගම ප්රමශශමේද්ය මේගවත් වර්ධනයක් මපන්නුම් මකමරන්මන් මරිශපිළි හා 

ඇගළුම් ක්මෂේත්රය තුළයි. ඒ අනුව මමමසේ කාර්මික අංශවල වැඩිවීම රමට්  ජාියක ිමෂ්පාද්යන ද්යායකත්වය 

සහහාද්ය ධනාත්මකව බලපෑම් මකමර්. 
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මූලාශ්රය : ගම්පහ ිශස්ත්රික් සං ාන අත්මපොත්, 2016/2017 

 

බියගම සැලසුම් බල ප්රමශශය තුළ ඓියහාසික මත්ොරතුරු විශ්මල්ෂණය කිරීමම්දී, මමම ප්රමශශය 

අීත්මේ පටන්ම පාරම්පරික කර්මාන්ත් ගම්මාන සහිත් ප්රමශශයක් බවට මත්ොරතුරු අනාවරණය මේ. 

කැලණි ගඟ ආශ්රිත් ප්රමශශ වන මාබිම,පට්ටිවිල,මබොල්ලෑගල සහ යබරලුව මැටි කර්මාන්ත්ය සහහාත් 

රන් රිදී කර්මාන්ත්ය සහහා බියන්විල, මාවරමණ්ඩිය, මීගහවත්ත්, සියඹලාමේ සහ මහයියන්තුඩුව 

ප්රමශශත් ප්රසිශධියක් උසුලයි. එමසේම පමුණුවිල සහ ගල්ඒද්යණ්ඩ වාමන් සහ යකඩ කර්මාන්ත්ය සහහාත්, 

මාමකොළ පිත්ත්ල තාණ්ඩ සහහාත් කුනමබොඩ ,යබරලුව සහ මහයියන්තුඩුව කළු ගල් කර්මාන්ත්ය 

සහහාත්  ප්රසිශධය. මමමලස පැවතුනු පාරම්පරික කර්මාන්ත්වලින් වැඩි ප්රමාණයක් ද්යැනටත් ගෘහසථ් 

මට්ටමින් කරමගන යනු ලැමේ. 

මම් වන විට මමම ප්රමශශ නව ත්ාක්ෂණය මුසු වූ ගෘහ කර්මාන්ත් සමඟ සංවර්ධනය වී ඇිය අත්ර 

පමුණුවිල ප්රමශශය ගිිමමකළි ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත්යටද්ය, බියන්විල රබර් මිශ්ර මකොහු කර්මාන්ත්යටද්ය, 

මාමකොළ, කම්මල්වත්ත් සහ මහයියන්තුඩුව ඇලුමිිමයම් ිමමවුම් සහහාද්ය, සියඹලාමේ උතුර මුද්රණ 

කර්මාන්ත්ය සහහාද්ය මීගහවත්ත් සහ මද්යල්මගොඩ රථවාහන ඇතුළත් ිමමාව ආශ්රිත් කුෂන් කවර සවි 

කිරීමම් කර්මාන්ත් ආිශයට ප්රසිශධියක් උසුලයි. 
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වර්ගීකරණය අනුව කර්මාන්ත් අංශවල වර්ධනය සංසන්ෙනය 2016 - 2017

2015-2016 2016-2017

රූප ස හන අංක 5.2 වර්ගීකරණය අනුව කර්මාන්ත් අංශවල වර්ධනය සංසන්ෙනය  2016 -2017 
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2. වත්ත්බිේ ඇතුළු පාරිසරික ලක්ෂණයන් හැරුණුවකො  වභෞතික සංවර්ධනය  වයෝග ඉඩේවලින් 

84% ක් කාර්මික ප්රවර්ධනය සඳහා වයෝග භූමි ෙර්ශකය මගින් මධස්ථ හා අධිවයෝග වලස හඳුනා 

ගැනීම.  

අනාගත් කර්මාන්ත් ඇියවීම සහහා වඩාත් සුදුසු පරිසරයන් හුනනාගැනීම සහහා මත ීය, පාරිසරික සහ 

සමාජීය යන ද්යත්ත් තාවිත්ා කරමින් කර්මාන්ත් සහහා මයෝග කලාප පිළිබහව විශ්මල්ෂණයක් සිදු කර 

ඇිය අත්ර එය ඇමුණුම් සිියයම් අංක 10 මගින් ද්යක්වා ඇත්. එහිදී සමෘශධි මාවත්, ඩිමමෝ මංසන්ධිය, 

මහයියන්තුඩූව, වල්ගම සහ මල්වාන යන ප්රමශශ වඩාත් සුදුසු ප්රමශශ මලස විශ්මල්ෂණ මගින් මපන්වා 

මද්යයි.  

3.  උප නගර සහ මංසන්ධි මුලිකව වගොඩ නැගුණු ප්රවද්ශය  අවේණික නගර ආකෘතිය. 

 

බියගම ප්රමශශය විවිධ කාර්මික පර්ෂද්යයන් සමඟ ඒකාබශධව මගොඩනැගුණු උප නගර සහ මංසන්ධින් 

සහිත් නගර අවකායය සැකැස්මකට උරුමකම් කියයි. මමම අවකායය පසුබිම Gephi - ජාල විශ්මල්ෂක 

මෘදුකාංග තාවිත්ා කරමින් උප කාණ්ඩමේ සංයුියය මඟින් පර්ෂද්ය හයක් හුනනාමගන ඇත්. එය ප්රමශශමේ 

භූමි තාවිත්යට අනුරූපීව මබදීමගොස් ඇිය බවත් කර්මාන්ත් පර්ෂද්ය තුනක් සහ නාගරික මසේවා පර්ෂද්ය 

තුනක් ඇතුළත්ව ඇිය බවත් ත්හවුරු මකමර්. ඒ අනුව සැලසුම් බල ප්රමශශමේ උපනගර සහ මංසන්ධින් 

ධුරාවලිය අනුව මගොඩනැඟී ඇිය අත්ර ඇමුණුම් රූප සටහන් අංක 04 මගින් කලාපමේ වඩාත්ම 

සම්බන්ධක මංසන්ධින් පිළිබහ සම්බන්ධත්ා විශ්මල්ෂණයක්ද්ය සිදු කර එම ත්ත්ත්වය ත්වදුරටත් ත්හවුරු 

කර ඇත්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම, 2017  

 

රූප ස හන අංක 5.3 Gephi - ජාල විශ්වල්ෂකය අනුව උප කාණ්ඩවේ සංයුතිය 
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4.  69% ක සීඝ්ර වේගයකින් වාණිජ භාවිත්යන් වර්ධනය විම. 

 

කාර්මික සහ ආයත්ිමක සංවර්ධනයට සමගාමීව ප්රමශශමේ වාණිජ තාවිත්යන්ද්ය සීඝ්ර මලස ඉහළ යාම 

සිදුවන අත්ර කර්මාන්ත් කලාප ප්රමේශ මාර්ග සහ මංසන්ධින් ඉත්ා මකටි කාලයක් තුළ වාණිජ 

තාවිත්යන් එක්ව සංවර්ධනය වී ඇත්. ඇමුණුම් රූප සටහන් අංක 05 ද්යැක්මවන පරිිශ සියඹලාමේ 

මංසන්ධිය මයොද්යා ගිමමින් විවිධ කාල පරාස ඇසුරින් සිදු කළ චන්ද්රිකා ඡායාරූප විශ්මල්ෂණය හරහාද්ය 

මමම ත්ත්ත්වය ගම කළ හැක.  

ඇමුණුම් සිියයම් අංක 11හි ිමරූපණය කර ඇිය සංවර්ධන පීඩන ද්යර්ශකය මගින්ද්ය මමම ත්ත්වය පිළිඹිබු 

වන අත්ර කඩවත්, මාමකොළ, මල්වාන, මගෝනමහේන සහ මාවරමණ්ඩිය යන ප්රමශශ මමම අධයනය 

මගින් වැඩි සංවර්ධන පීඩනයක් සහිත් ප්රමශශ මලස ඉසම්තු වී ඇත්.  

ගම්පහ ිශස්ත්රික් සං ාන අත්මපොමත්හි සහහන් වාණිජ තාවිත්යන් සහහා බියගම ප්රාමශයය සතා බල 

සීමාව තුළ ලියාපිශංචි වීමම් සං ාත්මක ද්යත්ත් වාර්ත්ා අනුවද්ය 2016 වසරට සාමේක්ෂව 2017 වසර තුළ 

වාණිජ තාවිත්යන් සහහා සීඝ්ර ලියාපිශංචි වීම් ප්රමාණයක් සිදු වී ඇත්. 

රූප ස හන අංක 5.4  වාණිජ භාවිත්යන් සඳහා බියගම  ප්රාවද්යය සභා බල සීමාව තුළ ලියාපදිංචි  වීේ 
සංසන්ෙනය - 2016-2017 

 

මූලාශ්රය : ගම්පහ ිශස්ත්රික් සං ාන අත්මපොත්, 2016/2017 
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දුර්වලත්ා   

1. බියගම ආවයෝජන කලාපය පවතින ඉඩේ ප්රමාණය 98% ක උපරිම ධාරිත්ාවය  පැමිණීම. 

(Carrying capacity)  

අක්කර 180 භූමි තාගයක වාේත් වී ඇිය බියගම අමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය තුළ කර්මාන්ත් ශාලා 

57ක් මම් වන විට ක්රියාත්මකව පවී. ත්වදුරටත් නව කර්මාන්ත් ශාලා සහහා බියගම අමයෝජන ප්රවර්ධන 

කලාපය තුළ ඉඩ පහසුකම් මනොමැිය බවත් එය එහි උපරිම ධාරිත්ාවයට ළඟා වී ඇිය බවත් 

පාර්ශවකරුවන්මේ  රැස් වීමම්දී ඉස්මතු වූ ප්රධාන කරුණකි. බියගම අමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය මගින් 

පාලනය වන ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් 25ක් කලාපමයන් පිටත් බියගම ප්රාමශයය බල සීමාව තුළම ස්ථාපිත් 

කර ඇත්.  

රූප ස හන අංක 5.5 බියගම අවයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය මගින් පාලනය වන ප්රාවද්යය වල්කේ වකොට්ඨාශ 
ය වත් පවතින නිෂ්පාෙන කර්මාන්ත් ප්රමාණය 

 

මූලාශ්රය : මානව සම්පත් අංශය - බියගම අමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය, ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය,2018 

 

2. ප්රවද්ශවේ අභන්ත්ර මාර්ග ජාලය 70% ක් පමණම පටු මාර්ග වීම. 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ මකොළඹ - නුවර ප්රධාන මාර්ගය, නව නුවර මාර්ගය සහ සමෘශධි 

මාවත් යන ප්රධාන මාර්ග එකිමනක සම්බන්ධ මකමරන අතන්ත්ර මාර්ග ජාලමේ පළල මීටර් 9 ට අඩු 

වීම, ප්රමශශමේ කර්මාන්ත් ආයත්නයන්හි ිමෂ්පාද්යන තාණ්ඩ සහ අමුද්රව ප්රවාහනය අතධර්යමත් 

කිරීමට මහේතු මේ. එමමන්ම ඇමුණුම් සිියයම් අංක 13හි ද්යැක්මවන පරිිශ බියගම ප්රමශශමේ අතන්ත්ර 

මාර්ග ජාලමේ පවියන පළල අඩු වීම මහේතුමවන් ප්රමශශයට ආකර්ෂණය වන නව කර්මාන්ත් තාවිත්යන් 

සහහා අනුමැියන් ප්රියක්මෂේප වීම සිදු මේ. එම ත්ත්ත්වය ත්වදුරටත් අධයනය සහහා බියගම ප්රාමශයය 

සතා බල සීමාමේ මාර්ග ජාලමේ සම්බන්ධත්ා විශ්මල්ෂණය (Spatial Intergration) සිදු කර ඇිය අත්ර 

එය ඇමුණුම් සිියයම් අංක 12 මගින් ිමරූපණය කර ඇත්.  
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3. කැලණි ගඟ පි ාර ගැලීමත් සමඟ ඇතිවවන ජල ගැලීේ ත්ත්වවයන් ප්රවද්ශවේ ප්රධාන මංසන්ධින් 

7 ක් අවහිර වීම. 

වාර්ෂිකව ඇියවන කැලණි ගමේ ජල ගැලීම් ත්ත්වය මහේතුමවන් එම කාල සීමාව තුළ ප්රමශශමේ ප්රවාහන 

ජාලයට බාධා  පැමිමණන අත්ර  නව නුවර පාර, මකොළඹ - බියගම පාර සහ මල්වාන මද්යකටන මාර්ගමේ 

ප්රධාන මංසන්ධීන් මම් මහේතුමවන් අවහිර මේ.  

බණ්ඩාරවත්ත් හන්ිශය, නාගහමුල්ල හන්ිශය, සියඹලාමේ හන්ිශය, මල්වාන, පට්ටිවිල හා මාබිම  යන 

මංසන්ධින්  ිමරන්ත්රමයන්ම මමහිදී බලපෑමට ලක් මේ. පානදුර - මහනුවර (17), කරාබු ගස් හන්ිශය-

මකොටුව (356), මද්යකටන-මකොටුව (226), පූමගොඩ-මකොළඹ (224), මල්වාන -මකොළඹ (225), ගම්පහ- 

කඩුමවල (228) සහ කිරිබත්මගොඩ - මකොටුව (230) යන බස් රථ මාර්ග තාවිත්යට ගැමනන මගීන් මමම 

ගංවතුර ත්ත්ත්වය සමඟ ගැටලුකාරී ත්ත්ත්වයකට පත් මේ. ඇමූණුම් සිියයම අංක 08 මගින් 2016 

වසමර් ජල ගැලීමමන් බලපෑමට පත් වූ ගමනාගමන මංසන්ධි සහ මාර්ග ජාලය ද්යක්වා ඇත්. 

            

මූලාශ්රය: ඡායාරූප ගත් කිරීම - යූ .ඩී.මහට්ටිආරච්චි, 2018.05.26     

4. කර්මාන්ත් වාප්ත ත් ප්රවද්ශ සඳහා මූල සහ බැංකු ශාාා පහසුකේ අවම වීම  

කර්මාන්ත් සහ ඒ හා සම්බන්ධ රැකියා ඒකරාය වූ සැලසුම් බල ප්රමශශමේ ද්යකුණු මපමද්යස ආශ්රිත්ව 

මූලමය සහ බැංකු කටයුතු සහහාම මවන් වූ ප්රමශශයක් මනොමැිය අත්ර මමම අවශත්ා ඉටු කර 

ගැනීමට උප නගර සහහාම යායුතුව පවී. එමසේම සියලුම බැංකු ශා ා පහසුකම් මමම උප නගර තුළ 

සංවර්ධනය වී මනොමැත්. 

5. වසේවා මංතීරුවක් සඳහා මාර්ග ජාලවයන් ඉඩ වවන් වනොවීම.  

පාර්ශවකරුවන්මේ රැස්වීමම්දී යටිත්ල පහසුකම් සම්බන්ධව ඉිශරිපත් මකරුණු ප්රධාන ගැටළුවක් වූමේ 

මාර්ග ජාලය මද්යපස මසේවා මංීරුවක් සහහා ඉඩ මවන් මනොවීමයි. මම් මහේතුමවන් විවිධ ආයත්න හරහා 

ජලය හා ද්යත්ත් රැහැන් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී මාර්ග කැඩීමට සිදු වීමමන් මාර්ග ජාලයද්ය අබලන් වීම සිදු 

වී ඇිය බව අවධාරණය මකරිණි. 

 

රූප ස හන අංක 5.6  2018 මැයි ජල ගැලීේ 
ත්ත්ත්වය වගෝනවල  

රූප ස හන අංක 5.7  2018 මැයි ජල ගැලීේ ත්ත්ත්වය -
පට්ටිවිල 
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6. ප්රවද්ශවේ ජනගහනය  සාවප්ත ක්ෂව වසෞා පහසුකේ ප්රමාණවත් වනොවීම.  

බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාවට අයත් වන රජමේ මරෝහල සී කාණ්ඩමේ ප්රාමශයය මරෝහලකි. නමුත් 

ශ්රී ලංකාමේ රැකියා අියන් මද්යවන විශාලත්ම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය පිහිටීමත්, වැඩි වශමයන් 

ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් ශාලා පිහිටි ප්රමශශයක් මලසත් බියගමට වැඩි මස   පහසුකම් සහිත් මරෝහලක 

අවශත්ාවය පැන නගී. එය ඇහන් සං ාව සහ ජනගහනයට සාමේක්ෂව බැලු විට පුශගලයන් 1000 

කට ඇහන් සත්රක් මලස ජාත්න්ත්ර සම්මත්යක් පැවියයත්, බියගම හා ඒ අවට මරෝහල්වල පහසුකම්ද්ය 

අවම මට්ටමම් පවියන බව පහත් වගුමේ සහහන් ද්යත්ත් අනුව පැහැිශලි මේ. 

වගුව අංක 5.2 බියගම හා ඒ අව  වරෝහල්වල පහසුකේ  

වරෝහල් වර්ගීකරණය සහ අයත්වන  ප්රාවද්යය සභා බල 
ප්රවද්ශය 

ඇඳන් 
සංාාව 

වර්ත්මාන ජනගහනය 

(ප්රාවද්යය වල්කේ 

වකොට්ඨාශ අනුව,2017) 

බියගම ප්රාමශයය මරෝහල - සී වර්ගය (බියගම ප්රා.ස.බ.සී) 33 192,000 

කිරිබත්මගොඩ මූලික මරෝහල - බී වර්ගය (කැලණිය ප්රා.ස.බ.සී) 100 112,797 

මද්යොම්මේ, ප්රාමශයය මරෝහල - ඒ වර්ගය (මද්යොම්මේ ප්රා.ස.බ.සී) 104 158,493 

උඩුපිල - ප්රාමශයය මරෝහල - සී වර්ගය (මහර ප්රා.ස.බ.සී)  24 213,837 

මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සං ාන අත්මපොත්,2017 

7. නිවාස වර්ගීකරණය අනුව 7% ක අක්රමවත් වප්ත ි නිවාස ප්රවද්ශවේ වාප්ත ත්ව පැවතීම 

බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපමේ මසේවකයින් සහහා නවාත්ැන් පහසුකම් ලබා දීම ප්රමශශමේ 

ජනත්ාවමේ ප්රධාන ආද්යායම් මාර්ගයක් මලස පවී. මල්වාන, වල්ගම, යබරළුව, සියඹලාමේ සහ 

යටිමහේන ප්රමශශ ආසන්නමේ පිහිටා ඇිය නවාත්ැන් පහසුකම් මබොමහොමයක් අවිධිමත් සහ අක්රමවත් 

මේළි ිමවාස මලස වර්ගීකරණය වී ඇිය බව ජන හා සං ාමල් ණ මද්යපාර්ත්මම්න්තුමේ ිමවාස ද්යත්ත් 

අනුව මපනී යයි. බියගම උතුර හා වල්ගම නැමගනහිර ග්රාම ිමලධාරී වසම්වල වැඩිම මේළි ිමවාස 

සං ාවක් එනම් පිළිමවළින් 718 ක් සහ 731 ක් වාර්ත්ා වන අත්ර ඇමුණුම් සිියයම් අංක 14 මගින් 

ප්රමශශමේ මේළි ිමවාස වාේත් ඝණත්වය ිමරූපණය කර ඇත්. 

  

 

 

 

මූලාශ්රය : SundayTimes පුවත්පත්, 2009 

රූප ස හන අංක 5.8 බියගම ආවයෝජන කලාපය සමීපව ඇති  වප්ත ි නිවාස වල ත්ත්ත්වය 
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8. වෙල්වගොඩ නගර මධවේ බස් නැවතුේපල ආසන්නවේ ඉඩමක් තුළ ඝන අපද්රව වවන් කිරීවේ 

මධස්ථානයක් පවත්වාවගන  යාම. 

ඝන අපද්රව මවන් කිරීමම් මධසථ්ානය මද්යල්මගොඩ නගරමේ බස් නැවතුම්පලට ආසන්නමන් පිහිටි 

ඉඩමක සිදුකරනු ලබයි. මමම බස් නැවතුම්පල මද්යල්මගොඩ ප්රධාන මංසන්ධිය සමඟ ඍජු 

සම්බන්ධත්ාවයකින් පිහිටා මනොියබීමත්, ඒ ආසන්නමේම ඉහත් සහහන් අපද්රව එක් මකොට මවන් කිරීම් 

කටයුතු සිදු කරන මධසථ්ානය පැවීමත් මහේතුමවන් එම භූමින්හි නාගරික වශමයන් පවියන ප්රශස්ත් 

වටිනාකම (Highest & Best Use) අඩු වී ඇත්. මම් වනවිට බස් රථ ගාල් කිරීමට පමණක් මයොද්යාගන්නා 

ස්ථානයක් බවට මද්යල්මගොඩ බස් නැවතුම්පල පත්ව ඇිය අත්ර වාණිජ තාවිත්යන් සහහා ලබාදී ඇිය කඩ 

කාමර පවා ක්රියාත්මක මනොවන ත්ත්ත්වයක් පවී.  

  

 

  

    

   මූලාශ්රය: ඡායාරූප ගත් කිරීම - යූ .ඩී.මහට්ටිආරච්චි, 2018/01/08    

 

රූප ස හන අංක 5.9 ඝන අපද්රව වර්ගීකරණය සඳහා වයොො ගැවනන භුමිය 

රූප ස හන අංක 5.10 වෙල්වගොඩ බස් නැවතුේපල සහ ක්රියාත්මක වනොවන වාණිජ භාවිත්යන් 
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අවස්ථා  

1. නූත්න ජාතික සහ කලාපීය සැලසුේ තීරණ  

2050 ජාියක මත ියක සැලැස්මට අනුව බියගම ප්රමශයය සතා බල ප්රමශශය නැමගනහිර - බටහිර 

ආර්ථික සංවර්ධන ීරය මත් පිහිටා ඇිය අත්ර ජනගහන වර්ධනය 20-25% ද්යක්වා අමේක්ෂා මකමර්. 

ජාියක මට්ටමින් ද්යැනටමත් ලැබී ඇිය සැලසුම් ිශශානියය හා  මාර්මගෝපමශශයන් ආර්ථික සංවර්ධනය 

කරා මයොමු කර  ඇත්. එබැවින් නැමගනහිර - බටහිර ආර්ථික සංවර්ධන ීරය මත් පිහිටා ඇිය සැලසුම් 

බල ප්රමශශය, කර්මාන්ත් ක්මෂේත්රය තුළින් ජාියක ආර්ථිකයට මනොමහව ද්යායකත්වය සපයනු ලබයි. එයට 

ප්රධාන කරුණක් මලස 2017 වසමර් බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපමේ වාර්ෂික අපනයන 

වටිනාකම ශ්රී ලංකා රුපියල් බිලියන 134ක්ද්ය ආනයිමක අමුද්රව වටිනාකම ශ්රී ලංකා රුපියල් බිලියන 

58ක්ද්ය වාර්ත්ා වීම ද්යැක්විය හැක. 

බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්ම - 2030 මගින් බියගම ප්රමශශය කාර්මික විතවත්ාවයන් සහිත් 

ප්රමශශයක් මලස හුනනාමගන ඇිය අත්ර කලාපීය මට්ටමම් සැලසුම් ිශශානීන් සැලසුම් බල ප්රමශශය 

කාර්මික සංවර්ධනයට උචිත් බව හුවා ද්යක්වයි. ඒ අනුව බියගම නාගරික බල ප්රමශශය සහහා නුත්න 

ජාියක සහ කලාපීය සැලසුම් ීරණ ඔස්මසේ කර්මාන්ත් ආර්ථික සංවර්ධනයට අවශ මූලික සැලසුම් 

ිශශානියය මගොඩනඟා ීබීම ප්රධාන අවස්ථාවක් මලස හුනනාගත් හැක. 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: ජාියක මත ියක සැලසුම් මද්යපාර්ත්මම්න්තුව,2017 / බස්නාහිර පළාත් අංශය,නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය, 2017 

රූප ස හන අංක 5.11 ජාතික වභෞතික සැලසුම විසින් 
හඳුනාගත් ආර්ථික සංවර්ධන තීර  

රූප ස හන අංක 5.12 බස්නාහිර කලාපීය 
 වුහ සැලැස්ම වකටුේපත් - 2030 
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2. CMRSP සහ CESMA යන පූර්ව සැලසුේ මගින් කර්මාන්ත් සංවර්ධනය ඉලක්ක ගත් කර තිබීම 

දීම. 

1998 දී මහ මකොළඹ වුහ සැලැස්ම මගින් බියගම නාගරික බල ප්රමශශය ගම්පහ ිශස්ත්රික්කමේ එක් 

“වර්ධක මධස්ථානයක්”මලස හුනනාමගන ඇත්. එම සැලසුම මගින් කාර්මික භූමි පරිහරණය 40% 

කින් ප්රවර්ධනය කිරීමටත් මන්වාසික භූමි පරිහරණය 15% කින් අඩු කිරීමටත් සැලසුම් මකොට ියබුණි. 

එයට අනුව 2010 වසර වන විට පුමරෝකථනය කළ හා අමේක්ෂිත් ජනගහනය වුමේ 285,000 කි. ත්වද්ය 

CESMA සැලසුම් කණ්ඩායම විසින් ිශයත් කළ බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්ම, 2004 මගින් බියගම 

ප්රමශශය කාර්මික සංවර්ධන ප්රමශශයක් මලස හුනනාමගන ඇිය අත්ර එය බස්නාහිර කලාපමේ ඇතුළත් 

නගරයක් මලසද්ය (Inner Ring Township) ද්යක්වා ඇත්.   

3. ක්රියාත්මක කිරීම  නියමිත් CRIP – DBIP යන ගංවතුර අවම කිරීවේ වාපෘති. 

වාරි මාර්ග මද්යපාර්ත්මම්න්තුව විසින් මශශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමම් වාපෘියය යටමත් ගංවතුර 

පාලනය කිරීම උමද්යසා ගංවතුර පාලන බැම්මක් කැලණි ගංගා මමෝමේ සිට හංවැල්ල ද්යක්වා ඉිශකිරිමට 

සැලසුම් කර ඇත්. මමම බැම්මත් සමඟ කැලණි ගමේ ගංවතුර බලපෑම අවම වනු ඇිය අත්ර ප්රමශශය 

මත ියක වශමයන්ද්ය සංවර්ධනය වනු ඇත්.  

4. වෙල්වගොඩ හා මල්වාන ප්රවද්ශ 3K Area වාපෘතිය මඟින් ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම  

බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය මකොට්ටාව, කඩුමවල සහ කඩවත් යන 3K කලාපමේ කඩුමවල සහ 

කඩවත් යන කලාපවලට අයත් වන අත්ර මද්යල්මගොඩ හා මල්වාන ප්රමශශ කුඩා නාගරික මධස්ථාන 

මලස ප්රියසංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා කර ඇත්.මමම වාපෘියය මගින් ආවරණය වන කලාපය 

ඇමුණුම් රූප සටහන් අංක 06 හි ද්යක්වා ඇත්. 

5. කුඩා පරිමාණ බුආකාර්ය වාපාර ආකෘති කර්මාන්ත් උොනවල ප්රවණත්ාව 

කාර්මික සංවර්ධනමේ නව ප්රවණත්ාවය වී ඇත්මත් විවිධ සමාගම්වල අවශත්ාවන් සහහා මසේවා සපයන 

කුඩා පරිමාණ වාපාර ආකෘියක කාර්මික උද්යාන බිහිවීමයි. මමහිදී එක් ප්රධාන මසේවා 

සැපයුම්කරුමවකු විසින් සියලු අවශත්ා සපිමරන පරිිශ කර්මාන්ත්ශාලා පර්ෂද්යයන්ට සියලුම යටිත්ල 

පහසුකම් හා අමනකුත් අවශත්ාවන් ඉටු කර මද්යනු ලබයි. ආරක්ෂාව හා ඉහළ ගුණාත්මක බවකින් යුතු 

මසේවාවක් ලැබීමද්ය, අක්රමිකත්ා අවම වීමද්ය මමහිදී ද්යැක ගත් හැකිය. එපමණක් මනොව උසස් ත්ාක්ෂණ 

තාවිත්යන් ිමසා පරිසරයට මුද්යා හැමරන අපවායුන් අඩු වීමද්ය මමම වාපාර ආකෘියමේ ද්යැකිය හැකි 

විමශේෂත්ාවකි. ඊට අමත්රව, කාර්යක්ෂම මසේවාවක් කාර්මික උද්යානමේ ඇිය සමාගම් සහහා ලබාදීමම් 

ඉත්ා සරල ක්රමයක් බවට මමය  හුනනාගත් හැකිය. මමමඟින් කුසලත්ා පුර්ණ ශ්රම බලකායක් සහහා 

ඉල්ලුම වැඩි වනු ඇිය අත්ර එය රමට් කුසලත්ා සංචිත්ය වැඩි විම මකමරහි  උත්මත්ජනයක් වනු ඇත්.  
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වර්ත්මානය තුළ මමම වාපාර ආකෘියය සහහා ඇිය ිමද්යසුනක් වන්මන් කඩවත් රන්මුතුගල -  ්ලින්ත් 

කාර්මික උද්යානයයි. මමම උද්යානමේ මුළු භූමි ප්රමාණය අක්කර 10 ක් වන අත්ර මුලික වශමයන් 

ිමෂ්පාද්යනයන් සිදුකරන හා මලෝකමේ විවිධ පැිය වලට අපනයනය සිදු කරන කර්මාන්ත්ශාලා  8 කින් 

සමන්විත් මවයි. එම කර්මාන්ත්ශාලා වන්මන්  AeroSense, Cable Solutions, Harness Solutions, 

Prime Packaging, Quality Floors, CaviTool, Swedlanka and Metal Component Services.  

මූලාශ්රය:මක්බල්මසොල් මවේ අඩවිය,2010 

6. ශ්රී ලංකා ආවයෝජන මණ්ඩලය විසින් වයෝජිත් වුහගත් වාපෘති හරහා ලැවබන නිෂ්පාෙන 

ක්වෂේත්රවේ ආවයෝජන අවස්ථා  

2017 ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩල වාපෘිය මයෝජනා වලට අනුව ිමෂ්පාද්යන අංශමේ හුනනාගත් 

වාපෘීන් වන්මන් :  මස   ආරක්ෂණ අියමර්ක, රූපලාවන ිමෂ්පාද්යන, වටිනාකම් එකතු කළ රබර් 

ිමෂ්පාද්යන,මරිශපිළි සහ වියන ලද්ය මරිශ ිමපද්යවන පර්ෂද්ය මේ .මමම හුනනාගැනීම් බියගම ප්රමශශයට 

ආමයෝජන අවස්ථාවන් ග්රහණය කර ගැනීම සහහා පිටිවහලක් සපයයි. 

7. වයෝජිත් ප්රවාහන සංවර්ධන වාපෘති  

මයෝජිත් බියගම - මකොස්ගම දුම්රිය වාපෘියය , සැහැල්ලු දුම්රිය ගමනාගමන සංවර්ධනය හා කඩවත් 

සැහැල්ලු දුම්රිය ගමනාගමන නැවතුම්මපොළ , පිටත් වටරවුම් මාර්ගය  III වන අිශයර මකරවලපිටිය 

හුවමාරුවත් සමඟ සංවර්ධනය වීම , මධම අධිමේගී මාර්ග සංවර්ධනය සහ කඩවත් හුවමාරුව 

මහනුවරට විවර වන මද්යොරටුවක් බවට පත් වීම මගින් ඉත්ා පැහැිශලි ප්රමේශයක් මමම ප්රමශශයට හිමි 

මවයි. ඇමුණුම් රූප සටහන් අංක 08 මගින් ශ්රී ලංකාමේ මයෝජිත් අධිමේගී මාර්ග ජාලය ද්යක්වා ඇිය අත්ර 

පිටත් වට රවුම් මාර්ගය මමම මාර්ග සංවර්ධනමේ සියලු අධිමේගී මාර්ග යා මකමරන ප්රධාන පුරුකක් 

මලස පැහැිශලි මේ. එහි වාසිය කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය සහහා විමශේෂ අවස්ථාවක් බවට පත් මේ. 

 

 

 

 

රූප ස හන අංක 5.13. කඩවත් රන්මුතුගල -  ්ලින්ත් කාර්මික උොනය 

https://www.google.com/search?q=flinth+industrial+park&tbm=isch&tbs=rimg:CfJ5p96y8EIuIjiLH
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8. ප්රවාහන තීරය සඳහා වමගාවපොලිස් සැලැස්වේ මඟ වපන්වීම / විො හා ත්ාක්ෂණික නගර 

සංවර්ධනය   

බස්නාහිර කලාපීය මමගාමපොලිස් වුහගත් සැලැස්මට අනුව කටුනායක සිට පෑලියමගොඩ ද්යක්වා ගබඩා 

පහසුකම් සහිත් ප්රවාහන ීරයක් සැලසුම්  (Logistic corridor) මකොට ඇත් . මමය කර්මාන්ත්ශාලාවල 

ිශයුණුව සහහා අමත්ර වාසියක් වනු ඇිය අත්ර, විද්යා හා ත්ාක්ෂණික නගර සංවර්ධනයද්ය ිමපුණ ශ්රම 

බලකායක් ිමෂ්පාද්යන ක්මෂේත්රය සහහා බිහි කිරීමට වක්ර අවස්ථාවක් වනු ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: පෑලියමගොඩ නගර සංවර්ධන සැලැස්මම් මකටුම්පත්,2017 / බස්නාහිර කලාපීය මමගාමපොලිස ්

වුහගත් සැලසුම - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

රූප ස හන අංක 5.15. බස්නාහිර කලාපීය 
වමගාවපොලිස ්වුහගත් සැලසුේ දිශානතීන් 

රූප ස හන අංක 5.14. වයෝජිත් ප්රවාහන තීරය -
මහ වකොළඹ වුහගත් සැලැස්ම   
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ත්ර්ජන 

1. ප්රධාන වරාය ප්රවේශ මාර්ග ආනයනික සහ අපනයනික භාණ්ඩ ප්රවාහනය අනධර්යමත් කිරීම. 

සකිරිබත්වගොඩ නගරය සමඟ ඇති අධික රථ වාහන ත්ෙබෙය / පෑලියවගොඩ 4 කණුව අසල ඇති 

දුේරිය පාලම අසල ඇති මී ර 3.5  වැඩි වාහන ඇතුළු කිරීවේ ත්හනම )  

සමෘශධි මාවත් සහ මකොළඹ - බියගම යන මාර්ගයන් ප්රධාන වරාය හා සම්බන්ධ වන මාර්ගයන් වන 

අත්ර වරාය සමඟ සම්බන්ධිත් ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් ස්ථාපිත් වීමම්දී වරායට ළඟා වීමම් දුර සහ කාලය 

පිළිබහව විමශේෂ සැලකිල්ලක් ද්යක්වයි. නමුත් මමම ප්රමේශ මාර්ග මද්යකම මම් වන විට ආනයිමක සහ 

අපනයිමක තාණ්ඩ ප්රවාහනය අතධර්යමත් කිරීමට තුඩු දී ඇත්.එනම් කිරිබත්මගොඩ නගරය හරහා වැටි 

ඇිය සමෘශධි මාවත් වරාය ප්රමේශ මාර්ගය ද්යැඩි රථ වාහන ත්ද්යබද්යය ිමසා සාමාන මේගය පැයට කිමලෝ 

මීටර 10-15ත් අත්ර මේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : ගූගල් සිියයම්,2017 

එමමන්ම පෑලියමගොඩ 4 කණුව දුම්රිය පාලම අසල ඇිය උසින් මීටර 3.5ට වැඩි වාහන ඇතුළු කිරීමම් 

ත්හනම මකොළඹ - බියගම වරාය ප්රමේශ මාර්ගය අවහිර කරන අත්ර වරාමගොඩ පාර හරහා නැවත් 

මකොළඹ - නුවර මාර්ගය මද්යසට සම්බන්ධ මවමින් වරායට ප්රමේශ වීමට සිදු මේ. 

 

 

 

 

 

 
 

 
මූලාශ්රය : ගූගල් ඡායාරූප,2017 

රූප ස හන අංක 5.17 මී ර 3.5  වැඩි වාහන ඇතුළු කිරීවේ ත්හනම - පෑලියවගොඩ 4 කණුව අසල  

රූප ස හන අංක 5.16 කිරිබත්වගොඩ නගරය සමඟ ඇති අධික රථ වාහන ත්ෙබෙය 
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2. කළුත්ර දිස්ත්රික්කය සඳහා වයෝජිත් අක්කර 777.047 ක් වූ මිල්ලෑව කාර්මික පුරය  

බස්නාහිර කලාපමේ කළුත්ර ිශස්ත්රික්කමේ මහොරණ ප්රමශශමේ අක්කර 779.047කින් යුක්ත් වූ මයෝජිත් 

මිල්ලෑව කර්මාන්ත් පර්ෂද්යය සහහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අධීක්ෂණය යටමත් මම් වනවිට 

යටිත්ල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් කටයුතු සිදු කරමින් පවී. මමම නව කර්මාන්ත් පුරවරය සමඟ 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය සහහා මහා පරිමාණ ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් ආකර්ෂණයට ත්ර්ජනයක් වන 

අත්ර එහි මයෝජිත් ඉඩම් ප්රමාණයද්ය බියගම සැලසුම් බල ප්රමශශයට සාමේක්ෂව වැඩිය. ඒ අනුව ිමෂ්පාද්යන 

ආර්ථික සාධකයන් සැලකිල්ලට ගත්විට අරමුණු අංක එක සහහා ත්ර්ජනයක් මලසට ඉහත් මයෝජිත් 

මිල්ලෑව කාර්මික පුරවරය සහහන් කළ හැක. 

 

 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - සංවර්ධන ආමයෝජන සමුළුව,2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූප ස හන අංක 5.18 මිල්ලෑව කාර්මිකපුරවේ ආවයෝජනය  විවෘත් ඉඩේ කට්ටි  
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අරමුණු 2. පාරිසරික හා සාමාජිය සෘණාත්මක බලපෑේ හමුවේ අකේපිත් නගරයක් ඇති කිරීම 

ශක්තීන් 

1. භූමි පරිහරණ සංයුතිවයන් 6% ක් වගුරු බිේ, ලඳු කැලෑ, ජල ප්රවද්ශ වැනි ස්වභාවික පාරිසරික 

පද්ධතීන් සහිත් වීම. සවහක් යාර 365.75) 

2. 13% ක් ඵලොයී කෘෂි-වත්ත් බිේ ස්වභාවික ආරක්ෂක කලාප සහ ජල රැඳවුේ ප්රවද්ශ වලස ක්රියා 

කිරීම. 

බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශමේ ද්යකුණු සීමා මායිම පාරිසරික සංමේදී මත්ත් බිම් වලින් සහ අතු 

ගංගා, ඇළ මාර්ග වලින් සමන්විත් වන අත්ර කැලණි ගඟට මබමහවින් සමීපව පවී. මමම පරිසර 

ත්ත්ත්වයන්මේ පවියන ජලය රහවා ගැනීමම් හැකියාව අියරික්ත් වැසි ජල කළමනාකරණය සහහා 

උපකාරී මේ. මම් අත්රින් රේගහවත්ත්, මල්වාන සම්බමවල, පට්ටිවිල සහ පහුරු ඔය ඇතුළු ඇළ මාර්ගද්ය 

කුනමබොඩ, යටිමහේන,මකොට්ටුන්න සහ මහලමද්යිමය වැේද්ය සැලසුම් බල ප්රමශශමේ ජල මූලාශ්රයන් මලස 

ද්යැක්විය හැක. භූමි පරිහරණ සංයුියයට අනුව ද්යැනට පවියන පාරිසරික හා කෘෂි කාර්මික ත්ත්ත්වයන් 

පහත් පරිිශ සංක්ෂිේත් මකොට ද්යැක්විය හැකිය. මමම නීල හරිත් පාරිසරික ලක්ෂණයන් ඇමුණුම් සිියයම් 

අංක 02හි ද්යැක්මවන භූමි පරිහරණ රටාව අනුව වඩාත් පැහැිශලි මේ. 

 

මූලාශ්රය: ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම, 2017 

භූමි පරිහරණමයන් 13% ක්, එනම් මහක්ටයාර 915.1 ක් කුඹුරු ඉඩම් වන අත්ර ඉන් මහක්ටයාර 523.1 

ක් වගා කටයුතු සිදු කරන ඉඩම් මලස හුනනා ගත් හැකිය. මමම ලලද්යායී කුඹුරු ඉඩම් පරිසර 

සමතුලිත්ත්ාව රැක ගැනීම සහහා ඉවහල් මේ. එපමණක් මනොව, මමම කෘෂි මත්ත් බිම් මන්වාසික ප්රමශශ 

වගුව අංක 5.3. භූමි පරිහරණ සංයුතිය තුළ ෙක්න  ලැවබන නීල හරිත් අවකාශයන්  

ප්රධාන වර්ගීකරණය අනු  වර්ගීකරණය 
ප්රමාණය  

 ( වහක් යාර ) 
% 

පාරිසරික ලක්ෂණ වගුරු / ජල ප්රවද්ශ / ලඳු කැලෑ  365.75 6 

කෘෂි බිේ  

කුඹුරු 811.63 13 

ආර්ථික  වභෝග (වපොල් /රබර්) 265.38 4 

වවනත් වැවිලි වභෝග සහ හිස් ඉඩේ  295.35 5 

සංවර්ධිත් භූමින් 

මන්වාසික  3470.29 58 

කර්මාන්ත් 385.84 7 

වාණිජ 87.41 2 

 මපොදු පහසුකම් 113.71 2 

 මහා මාර්ග සහ ප්රවාහන  224.88 3 

 එකතුව 6020.24 
100% 
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සහහා ස්වතාවික ආවරණයක් සපයන අත්ර කාර්මික භූමි පරිහරණය උමද්යසා ස්වතාවික සීමා බවට පත් 

මවමින් ඇිය මවන ගැටුම් අවම කරයි. 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: ඡායාරූප ගත් කිරීම - යූ .ඩී.මහට්ටිආරච්චි, 2017/12/30 

3. වහක් යාර 11.7 ක වපොදු විවෘත් අවකාශයන් වමන්ම පුද්ගලික විවනෝෙ ක යුතු උොන පැවතීම. 

බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය තුළ ස්වතාවික හා ඉිශකළ පරිසරය හා මිශ්ර වූ මපොදු හා පුශගලික 

විවෘත් අවකාශයන් ද්යැකිය හැකිය. සං ාමල් ණ ද්යත්ත් අනුව මපොදු විවෘත් අවකාශ මලස ක්රීඩාපිටි 18 

කින්ද්ය, ද්යැල් පන්දු පිටි 1 කින්ද්ය, සියඹලාමේ ඇවිිශන මංියරුව සහ අල් - මුබාරක් ළමා උද්යානය මමන්ම 

පුශගලික විමනෝද්ය උද්යාන මලස මවෝටර් වර්ල්ඩ් සහ මර්න්මබෝ පැරඩයිස් සමන්විත් මේ .මමම මපොදු හා 

විවෘත් විමනෝද්ය කටයුතු ස්ථාන ඇමුණුම් සිියයම් අංක 15 මගින් ද්යක්වා ඇත්.  

4. සුළු ගංවතුර ආරක්ෂණ ආකෘතින් 8ක් ප්රවද්ශය තුළ පැවතීම. 

කැලණි ගඟ හා බැුනනු අතු ගංගා සහ ඇළ මාර්ගයන්හි වාරි මාර්ග මද්යපාර්ත්මම්න්තුව විසින් සුළු ගංවතුර 

ආරක්ෂණ වුහයන් සකස් මකොට ඇිය අත්ර ඒවාමේ පිහිටීම ඇමුණුම් සිියයම් අංක 16 මගින් ද්යක්වා 

ඇත්. මමම සුළු ගංවතුර ආරක්ෂණ වුහයන් විසින් ප්රමශශමේ පවියන ගංවතුර ඇියවීමම් අවධානම 

පාලනය කරනු ලැමේ. 

වගුව අංක 5.4. බියගම ප්රාවද්යය සභා බල ප්රවද්ශවේ සුළු ගංවතුර ආරක්ෂණ වුහ 

 

  

 

 

 

 

මූලාශ්රය:JICA සැලසුම් කණ්ඩායම,2009 

ස්ථානය වෙොරටු වර්ගය ආරක්ෂිත් ප්රවද්ශය 

(වහක් යාර) 

යබරලුව පියන් මද්යොරටුව 80.2 

කකුලවල එසවුම් මද්යොරටුව 75.3 

රේගහවත්ත් පියන් මද්යොරටුව 22.1 

පට්ටිවිල 
පියන් මද්යොරටුව /  එසවුම් 
මද්යොරටුව 

111.4 

මබොල්ලෑගල -පැලවත්ත් පියන් මද්යොරටුව 8.5 

සීත්ාවල පියන් මද්යොරටුව - 

රූප ස හන අංක 5.19. යටිවහේන වැව සහ ඒ අව  කුඹුරු ඉඩේ 



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 

 
 

බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                            51 

 

දුර්වලත්ා 

1. වර්ත්මානවේ කර්මාන්ත් ශාලා සංවේදී වත්ත් බිේවල  ආසන්නව විසීරී පැවතීම. 

බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශමේ ද්යකුණු මපමද්යස පාරිසරික සංමේදී මත්ත් බිම් සහ කාර්මික  

පර්ෂද්යවලින් සමන්විත් වන අත්ර කර්මාන්ත් වාේියය සමඟ පරිසර සංමේදී ප්රමශශ මවත් කාර්මික 

අපද්රව හා අපජල බැහැර කිරීම වැිම කරුණු මහේතුමවන් පාරිසරික ගැටළු රායකයක් පැන නැඟී ඇත්. 

මමමලස මත්ත් බිම් සහ කර්මාන්ත් ශාලා වාේියය ඇමුණුම් සිීයම් 17 මගින් ද්යක්වා ඇිය අත්ර ප්රමශශය 

තුළ පවියන අධි සංමේදී මත්ත්බිම් හුනනාගැනීම සහහා සිදු කළ විශ්මල්ෂණමේ ප්රියලලය ඇමුණුම් 

සිියයම් 18 මගින් ිමරූපණය මකමර්. 

3. කැලණි ගවඟහි උප වද්රෝණියක් වන බියගම වද්රෝණිය තුළ A, B, C යන පරිසර දුෂණ මට් ේ වල  

අයත් කර්මාන්ත් ශාලා 73 ක් වාර්ත්ා වන අත්ර A මට් වේ කර්මාන්ත් ශාලා 14 ක්, B මට් වේ 58 

ක් හා C මට් වේ එක් කර්මාන්ත් ශාලාවක් පැවතීම.   

මධම පරිසර අධිකාරිමේ පරිසර දුෂණ පාලන අංශය සහ පර්මේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය මඟින් සිදු 

කළ කර්මාන්ත් සංගණනය අනුව ගම්පහ ිශස්ත්රික්කමේ පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්ර ක්රියාවලියට යටත් වූ 

කර්මාන්ත් ප්රමාණමයන් 10% ක් එනම් මුළු කර්මාන්ත් 4520 න් 418 ක්  බියගම ප්රාමශයය සතා සීමාව 

තුළ පිහිටා ඇත්.එම කර්මාන්ත් A ,B,C කාණ්ඩ (දුෂණ විතවත්ා මට්ටම) අනුව පිළිමවලින් 113 , 129 

සහ 176 ක්  මලස හුනනාමගන ඇත්. 

එමමන්ම, කැලණි ගඟ සහහා සිදු කළ ස්වාතාවික සම්පත් පැියකඩ ද්යත්ත් අනුව, බියගම උපමද්රෝණිය තුළ 

A,B,C යන දුෂණ විතවත්ා මට්ටම්වලට අයත් කර්මාන්ත් ශාලා 73 ක් වාර්ත්ා වන අත්ර  A මට්ටමම් 

කර්මාන්ත් ශාලා 14 ක්, B මට්ටමම් 58 ක් හා C මට්ටමම් එක් කර්මාන්ත් ශාලාවක් වාර්ත්ා මේ. ඒ පිළිබහ 

වැඩිදුර අධයනමේදී, ිමයැිශයක් මලස මයොද්යාගත් රේගහවත්ත් ඇමළහි ජලය පරික්ෂාවකට ලක් කර 

ඇත්. එහිදී පසුගිය තුන් වසර තුළ පහත් ද්යක්වා ඇිය පරාමිීන් ිමරන්ත්රමයන් ඉක්මවා මගොස් ඇිය බවත් 

එය පිළිමවළින් COD (36% ගුණයක්), BOD (7% ගුණයක්), විසවූ ඔක්සිජන් (27%) සහ බැර මලෝහ 

(7% ගුණයකින්) මලස ද්යැක්විය හැක. 

විවිධ ආයත්න මගින් සිදු කළ අධයනයන්මේ ප්රියලල මගින්ද්ය කැලණි ගංගා ජලමේ පවියන දූෂිත් 

ත්ත්ත්වය ත්වදුරටත් සනාථ වී ඇත්.“ශ්රී ලංකාමේ කැලණි ගමේ ජල ත්ත්ත්වමේ මවනස්කම් 

විශ්මල්ෂණය” යන අන්ත්ර්ජාියක පර්මේෂණ සඟරාමේ ද්යක්වා ඇිය පරිිශ බියගම ප්රා.සතා බල ප්රමශශයට 

අයත් කැලණි ගමේ කිමලෝ මීටර 8 ද්යක්වා පැියර ගිය ප්රමශශයන් සැලකිල්ලට මගන ිමයිශන් 07ක් 

පිළිබහව අවධානය මයොමු කර ඇිය අත්ර ජල ගුණාත්මක ද්යර්ශක ද්යත්ත් තාවිත්ා කරමින් ගණිත්මය 

ආකෘිය හරහා පරාමිිය හයක් සහිත්ව මමම ිමයැිශ 07 පරීක්ෂා කර ඇත්. එම ප්රියලල පහත් වගුමේ 

සාරාංශගත් මකොට ඇිය අත්ර ඉහළම WQI (72.90) අගය  බියගම ජල පවිත්රාගාරය අසලින් වාර්ත්ා වන 

අත්ර අඹත්මල් ජල මපොම්පය අසලදී අඩුම WQI (62.98) අගය ලැබී ඇත්. ිමයැිශ පහක ජල ධාරිත්ාව 

මහොහ ත්ත්ත්වමේ පැවමත්න අත්ර අමනක් ිමයැිශ මධම පරාසයක පවී. 
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පරාමිතිය  

නියදින් ලබාගත් ස්ථාන  

1  

Hela 

Textiles 
කර්මාන්ත් 
ශාලාව 
ආසන්නව 

2  
 අඹත්මල් 
ජල 
පවිත්රාගාරය 
ආසන්නව  

3 
පට්ටිවිල 
ප්රමශශය 

4 
කැලණි ගඟ 
ද්යකුණු ඉවුර 
ජල 
පවිත්රාගාරය 
(බියගම ) 

5 
කඩුමවල 
අධිමේගී 
මාර්ග 
පිවිසුම 
අසල 

6  
ලයන් 
බීර 
සමාගම 
අසල 

7 
මල්වාන 
ප්රමශශය 

විස්ත්ෘත් 
ඔක්සිජන් 
Dissolved 

Oxgen (% sat) 

19.63 19.91 34.47 41.45 36.61 27.47 29.77 

pH අගය 
5.95 6.07 6.34 6.52 6.68 6.62 6.52 

ජලමේ මබොර 
බව (Turability 

-NTU) 
8.13 4.54 9.27 9.41 6.16 11.84 9.31 

උෂණ්ත්වය 
(මසල්සියස් 
අංශක) 

28.32 28.28 28.44 28.36 26.14 27.96 26.66 

 මපොස්ම ේට් 
ප්රමාණය (Total 

Phosphate-

mg/L) 

0.09 0.36 0.08 0.17 0.46 0.14 0.09 

නයිමේට් 
ප්රමාණය 

(Nitrate(mg/L) 
0.7 1.28 0.58 0.6 0.46 0.34 0.56 

ජල ගුණාත්මක 

ෙර්ශකය (WQI) 

 

65.24 62.98 70.4 72.9 70.22 70.03 70.37 

 මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකාමේ කැලණි ගමේ ජල ත්ත්ත්වමේ මවනස්කම් විශ්මල්ෂණය - එන්. එම්.ඩී.ඒ .අමේසිංහ, 

එම්.බී.සමරමකෝන්, 2017  

3. මුළු කුඹුරු ඉඩේ වලින් 47% ක් වූ අත්හැර ෙැමූ කුඹුරු ඉඩේ ප්රවද්ශවේ ෙකුණු වෙස  මායිේව පිහි ා 

තිබීම. 

බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශමේ පවියන කුඹුරු ඉඩම් අත්රින් වගා කටයුතු සිදු මනොකර අත්හැර 

ද්යැමුණු කුඹුරු ඉඩම් සැලසුම් බල සීමාමේ ද්යකුණු මද්යසට මායිම්ව පිහිටා ඇත්. මගොවිජන මසේවා 

මද්යපාර්ත්මම්න්තුමේ බියගම ප්රාමශයය කාර්යාලමේ සං ාමල් ණ සහ ද්යත්ත් අනුව මහක්ටයාර 965.81 

ක් වූ මුළු කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණමයන් මහක්ටයාර 455.91 ක් අත්හැර ද්යැමූ කුඹුරු ඉඩම් වන අත්ර එය  

ප්රියශත්යක් මලස ගත් කළ මුළු කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණමයන් 47% කි. මමම අත්හැර ද්යැමූ කුඹුරු ඉඩම් 

වලින්  මහක්ටයාර 306.08 ක් (මුළු කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණමයන් 32% ක් පමණ) සංවර්ධන ප්රවර්ධනයන් 

සහහා උචිත් භූමීන් මලස හුනනාමගන ඇිය අත්ර එම ඉඩම් මවනත් ලලද්යායී කෘෂි වගාවන් සහහා මයෝග 

මනොවන බවද්ය හුනනාමගන ඇත්. එබැවින් කාලයත් සමඟ ලලද්යායී කෘෂි මත්ත් බිම් ක්ෂය මවමින් යන බව 

මපනී යයි.එම ත්ත්ත්වය ඇමුණුම් සිියයම් අංක 19 මගින් ිමරූපණය කර ඇත්.   

වගුව අංක 5.5 ජල ගුණාත්මක ෙර්ශක ෙත්ත්  
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4. පවුල් 1100 පමණ කැලණි ගං ඉවුරු රක්ෂිත්ය හා ඇළ රක්ෂිත්ය අනවසරවයන් අත්පත් වකො  වගන 

තිබීම.  

බියගම ප්රාමශයය මල්කම් කාර්යාලය විසින් සම්පාිශත් සම්පත් පැියකඩ සං ාමල් ණ ද්යත්ත් වාර්ත්ා 

අනුව පවුල් 1100 ක් පමණ මීටර 15 ක ගඟ රක්ෂිත්මේ ජීවත් වන අත්ර . එපමණක් මනොව, මීටර 1.5 

ක් වූ අතු ගංගා රක්ෂිත්ද්ය අනවසරමයන් අත්පත් මකොට ඉිශකිරීම් සිදුකර ඇත්. මමම ත්ත්ත්වය ගංවතුර 

අවද්යානම ත්වදුරටත් වැඩි කිරීමට මහේතු වී ඇත්. මාබිම, මබොල්ලෑගල සහ මල්වාන යන ආදී ප්රමශශයන් 

තුළ ගංගා රක්ෂිත් සහ ඇළ ඉවුරු අනවසරමයන් අත්පත් කරගැනීම් වැඩි වශමයන් ද්යක්නට ලැමේ. 

රූප ස හන අංක 5.20. සේබවවල ඇළ රක්ෂිත්වේ අනවසර ඉදිකිරීේ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය, ඡායාරූප ගත් කිරීම - යූ .ඩී.මහට්ටිආරච්චි,2018/06/21  

 

 

රූප ස හන අංක 5.21. කැලණි ගංගා රක්ෂිත්වේ අනවසර ඉදිකිරීේ - මල්වාන 
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5. වාර්ෂිකව පුද්ගලයන් 20,000 ක  ආසන්න ප්රමාණයක් ගංවතුවරන් පීඩාව  පත් වන අත්ර ගංවතුර 

රඳා පවතින කාල සීමාව දින 4 – 7 ෙක්වා පැවතීම  

බියගම ප්රාමශයය මල්කම් කාර්යාලමේ ආපද්යා ිමලධාරි සතු සං ාමල් ණ වාර්ත්ා අනුව 2011 වර්ෂමේ 

ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වය මහේතුමවන් මල්වාන,යබරලුව, මබොල්ලෑගල සහ මාබිම ප්රමශශයන්ට වැඩි 

බලපෑමකට ලක් වී ඇත්. මමම ගංවතුර ත්ත්ත්වය ිශන 1-7 පමණ කාලයක් රහා පැවතුණු අත්ර ිශමනන් 

ිශන ගංවතුමරන් බලපෑමට ලක්මවන ප්රමශශ වර්ධනය වී ඇත්. මමමලස වාර්ෂිකව සිදුවන ජල ගැලීම් 

ත්ත්ත්වය මහේතුමවන් 20000කට ආසන්න ප්රමාණයකමේ ජන ජීවිත්යට බලපෑම් එල්ල වීමත් කර්මාන්ත් 

ආශ්රිත් කටයුතු අඩපණ වීමත් ප්රධාන දුර්වලත්ාවයක් බවට පත් මේ. 

රූප ස හන අංක 5.22 කැලණි ගංගා වද්රෝණිවේ 2016 මැයි මස ජල ගැලීේහි අවකායය විචලනය  

 

  මූලාශ්රය: ආපද්යා කළමනාකරණ මධස්ථානය , 2016  
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අවස්ථා 

1. 2030 - බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්ම  මගින් කැලණි ගංගා තීරය තුළ මී ර 100  ක පරිසර 

සංරක්ෂණ කලාපයක් හඳුනාගැනීම.  

2030 - බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්ම මගින් කැලණි ගංගා ී රය ිශගට හුනනාමගන ඇිය මීටර 100ක 

පරිසර සංරක්ෂණ කලාපය පරිසර හිත්කාමීත්වය සහහා වූ අවස්ථාවක් මලස සැලකිය හැකිය. මමම 

ගුණාත්මක සංවර්ධනය හරහා කැලණි ගංගාවට සිදුවන අහිත්කර බලපෑම් අවම කිරීමටත්, ජලගැලීම් 

මගින් සිදුවන හාිම සහ අලාත අවම කිරීමටත් වටිනා අවස්ථාවක් ලබා මද්යනු ඇත්. එමමන්ම මකොළඹ 

හා ගම්පහ පරිපාලන මායිම මලස සැලමකන කැලණි ගඟ ආශ්රිත් මමම ප්රමශශයන්ට මපොදු අවකාශ සහ 

විමනෝද්ය කටයුතු සහිත් විමශේෂ සංවර්ධන වාපෘීන්ට සම්බන්ධ ආමයෝජන අවසථ්ාවන් පුළුල් වීමක්ද්ය 

සිදුවනු ඇත්. 

2. ක්රියාත්මක කිරීම  නියමිත් CRIP –DBIP ගංවතුර අවම කිරීවේ වාපෘති. 

වාරි මාර්ග මද්යපාර්ත්මම්න්තුව විසින් මලෝක බැංකු ආධාර යටමත් ක්රියාත්මක කිරීමට මයෝජිත් 

මශශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමම් වාපෘියය මගින් ගංවතුර පාලනය කිරීම උමද්යසා ගංවතුර පාලන 

බැම්මක් කැලණි ගංගා මමෝමේ සිට හංවැල්ල ද්යක්වා ඉිශකිරිමට සැලසුම් කර ඇත්. මමම බැම්මත් සමඟ  

කැලණි ගමේ ගංවතුර බලපෑම අවම වනු ඇිය අත්ර ප්රමශශය මත ියක වශමයන් සීඝ්ර මලස සංවර්ධනය 

වීමටද්ය අවකාශය පවී. එමමන්ම එම වාපෘියය හරහා කැලණි ගඟට සම්බන්ධ අතු ගංගාවන්ද්ය 

සැලකිල්ලට මගන ඇිය අත්ර මල්වාන ඇළ සහ රේගහවත්ත් ඇළද්ය ඒ යටත්ට ගැමන්.  

රූප ස හන අංක 5.23 වයෝජිත් ගංවතුර පාලන බැේවමහි උපකල්පිත් හරස්කඩ 

මූලාශ්රය :රකිමු කැලණි මිටියාවත් ගංවතුමරන් -වීඩිමයෝ පටය - CRIP,2018  
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3. පරිසරය සුරැකීම හා සේබන්ධ නීති වරගුලාසි 

ඉඩම් මගොඩකිරීම හා සංවර්ධනය (අංක 1662/17 -2010 ජූලි 14 –මකොටස I: අංශය I) 

ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගොඩකිරීමම් සහ සංවර්ධනය කිරීමම් මණ්ඩල පනත්,1918  අංක 15 , 1971 අංක.27 

පනත් මගින් සංමශෝධිත්, 1982 අංක 52  සහ ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගොඩකිරීමම් සහ සංවර්ධනය කිරීමම් 

මණ්ඩල (සංමශෝධිත්) පනත්, 2001 අංක 35 ද්යරණ 

“ඇළ මාර්ගවල පෘෂ්ඨික පළල සහ ඇළ මාර්ගවල ඇිය මවන්වීම් මමම පනත් යටමත් ප්රකාශයට පත් 

කර ඇිය අත්ර කිසිදු මගොඩනැඟිල්ලක් මහෝ පිරවීමක් නීියයට අනුකූල මනොමේ.” 

කැලණි ගඟ -මීටර 15ක රක්ෂිත්ය / රේගහවත්ත් සහ මල්වාන අතු ගංගා/ඇළ මාර්ග  - මීටර 6.5 රක්ෂිත් 

- 1979 අංක 58 ද්යරණ මගොවිජන මසේවා පනත් 

- අංක 12 වගන්ියය ප්රකාරව - මගොවිජන මසේවා මකොමසාරිස්මේ අවසරයකින් මත්ොරව කුඹුරු 

මගොඩ කිරීමට අවසර ලබා මනොිශය යුතුය. 

- අංක 12.1 වගන්ියය ප්රකාරව - කලාපීය සැලැස්ම අනුව මරගුලාසි උල්ලංඝනය කළමහොත් 

කුඹුරු ඉඩම්වල සිදු කරන සංවර්ධනය කටයුතු නත්ර කළ හැකිය. 

 

4. වත්මන් කාර්මික ප්රතිපත්තිය  සහ තිරසාර සංවර්ධනය ප්රවේශය  

ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය මුලික කරගිමමින් කර්මාන්ත් සමාගම් ියරසාර ප්රමේශයක් සහිත්ව හරිත් 

කර්මාන්ත් ශාලා පිහිටුවීමට මූලිකත්වය මගන ියමේ. මමම ක්රියාද්යාමය මගින් ආමයෝජන ප්රවර්ධනය 

මණ්ඩලය විසින් කාර්මික ිමෂ්පාද්යන සහහා නව මුහුණුවරක් ලබා දී පාරිසරික තුළනය ඇිය කිරීම 

අමේක්ෂා කරයි. එක් එක් ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාප තුළ වනාන්ත්රයක් ිමර්මාණය කිරීමම් අභිලාශය 

ඇියව රුක් මරෝපණය සහහා භූමියක් මවන් මකොට ඇත්. කර්මාන්ත් සංවර්ධනය තුළින් පරිසරය මවත් 

සිදුවන අහිත්කර බලපෑම් අවම කිරීම සහහා මමය අවසථ්ාවක් වනු ඇත්. 
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ත්ර්ජන  

1. කැලණි ගංගා වද්රෝණිවේ පිහිටි කර්මාන්ත් ශාලා 2842 ක් මගින්  විවිධ පරිසර දූෂණයන් සිදුවන 

බව වාර්ත්ා කර තිබීම. 

කැලණි ගඟ සහහා සම්පාිශත් ස්වාතාවික සම්පත් පැියකඩ ද්යත්ත් අනුව, මධම පරිසර අධිකාරිය විසින් 

කර්මාන්ත් ශාලා 2842 ක පමණ විවිධ දුෂණ විතවත්ා මට්ටම් මලස වර්ග A,B,C යනුමවන් හුනනාමගන 

ඇත්.ඒ අනුව පිළිවලින් මමම කර්මාන්ත් ශාලා 2842 මබද්යා ද්යක්වා ඇත්මත් මමමසේය; 862 (30%); 1,220 

(43%); සහ 760 (27%).  

එපමණක් මනොව කාර්මික දූෂණය සහ ගංගා ජල ත්ත්ත්ත්ව කළමනාකරණය කිරීම පිළිබහ කැලණි ගඟ 

උපමයෝගි කරගත් අධයනයකින් ිශනපත්ා කර්මාන්ත් අපජලය හා දුෂිත් ජලය පිට කරන ශවාර 

හුනනාමගන ඇත්. මමවැිම කර්මාන්ත් ශාලා පැවීම කම්පන නගරයක් (Shocking City) ඇිය වීම 

පාලනය කිරීම සහහා ත්ර්ජනයක් බවට පත්ව ඇත්. 

 

  

මූලාශ්රය:ආශා ගුණවර්ධන ප්රමු  පර්මේෂණ කණ්ඩායම,2017 

 

. 
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පරිච්වේෙය 06 

සංවර්ධන සැලැස්ම 

6.1. සංකල්පිත් සැලැසම් 

 මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම, 2017  

මයෝජිත් අනාගත් ද්යැක්මට අනුව මත්ත්බිම් හා සබැඳි ිමස්කලන කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස බියගම 

නාගරික බල ප්රමශශය සංවර්ධනය කිරීම සහහා සංකල්පිත් සැලැස්මක් ඔස්මසේ ප්රමශශමේ අවකායය 

මවනස්වීම ද්යැක්මවන ආකාරය ඉහියන් රූපණය කර ඇත්. මූලිකවම  සියලු කර්මාන්ත් උපමයෝගීත්ා සහ 

මසේවා ඒකාබශධ කරන ලද්ය "මධම ආමයෝජන ීරය" සමඟ බැඳී ඇිය අත්ර කර්මාන්ත් පද්යනම් කරගත් 

කලාපය ප්රමශශමේ ද්යකුණු මායිම ඔස්මසේද්ය, එහි උතුරු ප්රමශශය මිශ්ර මන්වාසික කලාපයක් මලස 

සංවර්ධනය කිරීමටත් අමේක්ෂා මකමර්.  

ප්රධාන කාර්මික කලාපය පෑලියමගොඩ  හරහා බියගම - මකොළඹ පාරට සම්බන්ධ වන අත්ර මම් හරහා  

ප්රවර්ධනය කිරීමට මයෝජිත් කර්මාන්ත් ආර්ථික කලාපමේ ඉඩම්, අතන්ත්ර මාර්ග ජාලය සංවර්ධනය 

කිරීම මගින් කර්මාන්ත් ආමයෝජනයට විවෘත් වීමම් ඉඩ ප්රස්ථාව සැලමසේ.  

 

රූප ස හන අංක 6.1. සංකල්පිත් සැලැස්ම 



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 

 
 

බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                            59 

 

මධම ආමයෝජන ීරමේ පිහිටි ප්රධාන කාර්මික ප්රමේශ මංසන්ධින් වන නාගහමුල සහ කරාබුගස් 

මංසන්ධින්ද්ය අතන්ත්ර මාර්ග ජාලය හරහා සම්බන්ධ වන උප මංසන්ධින්ද්ය තුළින් මයෝජිත් මත්ත්බිම් 

හා සබැඳි කර්මාන්ත් ආර්ථික කලාපයට ඇතුල්වීමට ඉඩකඩ සැලමසේ. මම් හරහා කර්මාන්ත් 

ප්රවර්ධනයට අවශ මකමරන මූලික ප්රමේශ මාර්ග යටිත්ල පහසුකම් සංවර්ධනය මේ. කර්මාන්ත් 

පුරවරයක් මලස බියගම ප්රවර්ධනය කිරීමම්දී පිටත් වටරවුම් මාර්ගය සමඟ ප්රමශශය තුළ පිහිටා ඇිය 

අන්ත්ර් හුවමාරු මධස්ථානයන්ද්ය, ජාියක මාර්ග ජාලය හරහා රමට් සියලු ප්රමශශ ආවරණය වන මාර්ග 

ීර අත්ර පිහිටීමම් වාසියද්ය උකහා ගිමමින් කර්මාන්ත් පුරවරමේ කලාපීය  සම්බන්ධත්ාවය 

මගොඩනැගීමට කටයුතු මකමර්.  

එමමන්ම ගංවතුර, නාගරික උෂ්ණත්වය පාලනය, ප්රමශශමේ ස්වාතාවික මස න්ද්යර්ය සහ පාරිසරික 

සමතුලිත්ත්ාවයට ද්ය ඉත්ා ඉහළ ද්යායකත්වයක් ද්යක්වන අධි සංමේදී මත්ත් බිම් සහ කුඹුරු පශධියය 

ආරක්ෂා වන පරිිශ ියරසාර කර්මාන්ත් මුහුණවරකින් කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය අනාගත් ද්යැක්මම් මුලික 

අරමුණක් මලස ගැමන්. එහිදී සංකල්පිත් සැලැස්ම තුළ මධම ආමයෝජන ීරමේ පිහිටි සියඹලාමේ 

මංසන්ධිය මපොදු අවකායය තාවිත්යට පහසුකම් සපයන මත්ත් බිම් පරිසර කලාපයක් මලස සංවර්ධනයට 

ඉඩකඩ මවන් මකමර්. 

ප්රමශශමේ උතුරු මකොටස මිශ්ර මන්වාසික භූමි පරිහරණයන් මලස ප්රධාන කලාප 4ක් යටමත් නාගරික 

මසේවා සපයන නගර මධ සංවර්ධන වාපෘියන්ද්ය , අධි ඝණත්ව මන්වාසික කලාප සහහා මයෝජනා 

මකමරන සහ සංවර්ධන පීඩනය හමුමේ ආරක්ෂා කරගත් යුතු අධි සංමේදී මත්ත්බිම්  සහිත් ප්රමශශයන්හි 

විවෘත් හා මත්ත්බිම් උද්යාන වාපෘියන් හරහා මන්වාසික සහ සංසරණ ජනගහනය සහහා ියරසාර පරිසර 

සංවර්ධන අවශත්ා ඉටු කිරීමට මයෝජිත්ව ඇත්.   

ඒ අනුව  සංකල්පිත් සැලැස්මක් ඔස්මසේ නාගරික සහ කර්මාන්ත් මසේවා සපයන උප නගර කිහිපයක් 

ප්රමශශය තුළ ඉසම්තු වන අත්ර මපොදුමේ ප්රමශශමේ ඉහළ මකොටස  වාණිජ මිශ්ර මන්වාසික සංවර්ධනයත් 

පහල මකොටස අධි සංමේදී මත්ත්බිම් පශධියය ආරක්ෂා කරමින් ඉිශමවන මත්ත්බිම් හා සබැඳි මිශ්ර 

කර්මාන්ත් සංවර්ධනයත් හරහා ිමස්කලන කර්මාන්ත් පුරවරයක් යන අනාගත් ද්යැක්ම සාක්ෂාත් 

කරගැනීමට බියගම නාගරික බල ප්රමශශයට හැකිමවනු ඇත්. 
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6.2. වයෝජිත් භූමි පරිහරණ සැලැස්ම 

බියගම සැලසුම් බල ප්රමශශය අනාගත්මේදී ිමස්කලන කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම්දී 

මයෝජිත් කර්මාන්ත් ආර්ථික, පාරිසරික, සහ අපර වුහ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගික 

සැලසුම් හරහා ක්රියාවට නැංවීමට ිමයමිත් උපාය මාර්ගික වාපෘිය තුළින් බිහිවන නාගරික ආකෘියමේ 

පිළිබිඹුව මයෝජිත් භූමි පරිහරණ සැලැස්ම හරහා ිමරූපණය මකමර්.   

සමස්ත් භූමි පරිහරණ සැලැස්ම මුලික වශමයන් කර්මාන්ත් සහ මිශ්ර මන්වාසික මලස ප්රධාන මකොටස් 

මද්යකක් යටමත් වර්ග වන අත්ර ප්රමශශමේ ද්යකුණු මකොටස හරිත් මත්ත්බිම් පශධියය සමඟම ඒකාබශධ 

මවමින් ප්රවර්ධනය වන කර්මාන්ත් කලාප මද්යකක් සහිත්ව ියරස් සංවර්ධනයක් මයෝජනා මකමර්. මම් 

යටමත් මධම අමයෝජන ීරය මලස සමෘශධි මාවත් හා මගෝනවල පාර ඒකාබශධ කරමින් කර්මාන්ත් 

උපමයෝගීත්ා සහ මසේවා සපයන වාපෘිය සහිත් ීරයක් ිමර්මාණය වන අත්ර එමඟින් ප්රමශශමේ ද්යකුණු 

මකොටමසේ කර්මාන්ත් ඉඩම් පරිහරණය ී්ර මකමරනු ලැමේ. මයෝජිත් නාගහමුල සහ කරාබුගස ්

මංසන්ධින් ප්රධාන කාර්මික ප්රමේශයන් වශමයන්ද්ය අතන්ත්ර මාර්ග ජාලය පුළුල් මවමින් කර්මාන්ත් 

ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉඩම් විවෘත් වීමද්ය සිදු මේ.  

මධම ඝණත්ව නාගරික මසේවා කලාපමේ සිට මධම ඝණත්ව කර්මාන්ත් සහ වාපාරික කලාපය ද්යක්වා  

මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම, 2017  

 

මමමසේ විවෘත් වන බහුත්රයක් ඉඩම් සහ මාර්ග ජාල අධි සංමේදී මත්ත් බිම් පරිසර පශධියය සමඟ මුසු 

වී ඇිය බැවින් අනාගත් ද්යැක්ම ප්රකාරව මත්ත්බිම් හා සබැඳි කර්මාන්ත් පුරයක් මලස පාරිසරික සම්පත්ද්ය 

ආකර්ෂණීන්ය මලස මයොද්යා ගිමමින් කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය සහහා මයෝජිත් භූමි පරිහරණ සැලැස්ම තුළින් 

අමේක්ෂා මකමර්. මධම අමයෝජන ීරමයහි කර්මාන්ත් සහහා මසේවා සපයන වාණිජ පහසුකම් සහිත්ව 

සිරස් සංවර්ධනයක් අමේක්ෂා කරන අත්ර කර්මාන්ත් කලාපයට සහ හරිත් මත්ත්බිම් ආරක්ෂක ී රවලට 

එපිටින් විවෘත් අවකායය තාවිත්යන්ද්ය සහිත් සංවර්ධනය වූ මධම ඝණත්වමේ මන්වාසික තාවිත්යන් 

ප්රවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා කර ඇත්. 

මිශ්ර මන්වාසික ප්රවර්ධන කලාපය තුළ අධි ඝණත්වමේ සිට මධම ඝණත්වය ද්යක්වා ප්රධාන නාගරික 

මසේවා සපයන මධස්ථාන තුනක් ප්රවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. එහිදී කඩවත්, මාවරමණ්ඩිය 

සහ මද්යල්මගොඩ යන නගර පිළිමවලින් ප්රධාන නාගරික මසේවා සපයන මධසථ්ාන මලස මිශ්ර මන්වාසික 

ප්රවර්ධන කලාපය තුළ ඉස්මතු මේ.  

රූප ස හන අංක 6.2. වයෝජිත් නාගරික ආකෘතිය - හරස් පැතිකඩ I 
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කඩවත් නගරමේ සිට ිශමවන මංකඩ මාර්ගයත්, කිරිබත්මගොඩ නගරමේ සිට ිශමවන මාමකොළ මාර්ගයත් 

ප්රධාන වාණිජ මංීරු මලස සැලසුම් බල ප්රමශශය තුළට සංවර්ධනමේ ප්රියලාත රැමගන එන අත්ර 

මාමකොළ මංසන්ධිය වාණිජ කටයුතු ප්රවර්ධනමේ මුලික නාගරික මධස්ථානය වන අත්ර මාවරමණ්ඩිය 

සහ මද්යල්මගොඩ නාගරික මධස්ථාන ප්රමශශමේ මන්වාසික සහ සංසරණ ජනගහනයට නාගරික 

පහසුකම් සැපයීමම්දී මුලිකත්වය ගනු ලබයි. 

මකොළඹ - නුවර ප්රධාන මාර්ගය සමඟ ඉිශකිරීමට මයෝජිත් සැහැල්ලු දුම්රිය මසේවාවත්, මකරවලපිටිය 

ද්යක්වා ිශමවන පිටත් වට රවුම් අධිමේගී මාර්ග ජාලයත් සමඟ අනාගත් ප්රවාහන පහසුකම්හි ප්රියලාත ළඟා 

කර ගැනීමම් අරමුණින් ප්රමශශයට සංක්රමණය වීමට අමේක්ෂිත් ජනගහනය අධි ඝණත්ව ගමනාගමනය 

මුල් වූ කලාපයටත්, අධි ඝණත්ව නාගරික මසේවා කාලපයන්ටත් ආකර්ෂණය කර ගිමමින් ප්රමශශමේ 

භූමි පරිහරණය හරහා ඉහත් ද්යැක්මවන නාගරික ආකෘියය ළඟා කරගැනීමට අමේක්ෂිත්ය. 

 

 

 

 

 

 

රූප ස හන අංක 6.3. වයෝජිත් නාගරික ආකෘතිය - හරස් පැතිකඩ II 

අධි ඝණත්ව නාගරික මසේවා කලාපමේ සිට  කාර්මික කලාපය සහ මධම ඝණත්ව නාගරික කලාපය 
ද්යක්වා 
මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම, 2017  
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6.3. අපර වුහ පහසුකේ සංවර්ධනය කිරීවේ උපාය මාර්ගික සැලැසම් 

6.3.1. වසේවා කළමනාකරණ සැලැස්ම  
 

මසේවා සැලැසම් යටමත් සමාජීය සහ මත ියක යටිත්ල පහසුකම් පිළිබහව සාකච්ඡා මකමරන අත්ර 

මමහිදී සමාජීය යටිත්ල පහසුකම් යටත්ට ිමවාස,මසේවා මධසථ්ාන ප්රමු ත්ාකරණ, අධාපන, මස  , 

මපොදු මවළහ මසේවා, සහ මපොදු විමේක විමනෝද්ය කටයුතු පහසුකම් සම්බන්ධව විශ්මල්ෂණයන් සිදු කර 

ඇත්. මත ියක යටිත්ල පහසුකම් යටත්ට ප්රවාහන, ජල සැපයුම, විදුලිය සැපයුම, ප්රවාහන සහ මාර්ග 

සංවර්ධන,ජලාපවහනය සහ කාණු පශධිය, කසළ කළමනාකරණය සහ මවනත් පහසුකම් පිළිබහව 

සාකච්ඡා මකමර්. 

6.3.1.1. වයෝජිත් නිවාස ඝණත්වය සහ වාප්ත ති සැලැස්ම 

 

2030 වර්ෂය සහහා ජනගහන පුමරෝකථනය කිරීම ප්රධාන ආකාර තුනක් යටමත් සිදු විය. එහිදී අමේක්ෂා 

කිරීමට බලාමපොමරොත්තු වන අනාගත් ද්යැක්ම අනුව මමන්ම ජාියක,කලාපීය මමන්ම ප්රාමශයය වශමයන් 

ජනගහනය වැඩි වීමම් ප්රවණත්ාවයක් බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ පවී.  ජාියක වශමයන් 

සලකා බලන විට ජාියක මත ියක සැලැසම්ට අනුව බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය නැමගනහිර - 

බටහිර ආර්ථික ීරයට (East-West Economic Corridor) අයත් මේ. මමම ීරමේ වසර 2050 

සම්පූර්ණ  වන විට ජනගහනය 20% - 25% ද්යක්වා වර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා කරන අත්ර බියගම 

ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය තුළ අමේක්ෂිත් ජනගහන ඝණත්වය වර්ග කිමලෝමීටරයට පුශගලයින් 

3001-6000 පරාසයකි. ඒ අනුව වැඩිම ජන ඝණත්වයකින් එනම් 6000ක ජන ඝණත්වයක් මලස 

ජනගහනය වර්ධනය වුවමහොත් 2050 වන විට 360,000 ක ජනගහනයක් සහහා ජාියක මත ියක 

සැලැස්මට අනුව පුමරෝකථනය කළ හැක.  

එමමන්ම 2030 වර්ෂය මත්ක් මයෝජිත් බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්මට අනුව බියගම ප්රාමශයය සතා 

බල සීමාව මකොළඹ හර ප්රමශශයට අයත් වන අත්ර එම හර ප්රමශශය ඉහළ ඝණත්වයක් යටමත් 

සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂිත්ය. බියගම නාගරික බල ප්රමශශය, නගර සංවර්ධන සැලැසම් යටමත් 

කාර්මික නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂිත් බැවින් රැකියා අවස්ථා මහේතුමකොටමගන 

ප්රමශශයට සංක්රමණික ජනගහනයක් වර්ධනය වීමට ප්රවණත්ාවයක් ඇත්. 

ඒ අනුව වර්ධනය මේ යැයි අමේක්ෂිත් අනාගත් ජනගහනය හරහා ප්රමශශමේ ිමවාස ඝණත්වය සහ 

වාේියය මයෝජිත් එක් එක් කාලාපයට අනුව  මමන්ම ඒවාට ප්රවර්ධනය කිරීමට බලාමපොමරොත්තු වන 

ඉඩම් පරිහරණ තාවිත්යන්ට අනුවද්ය මවනස්කම් වලට ලක් මේ. 
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6.3.1.1. අ.වකො ස - ජනගහනය සහ ජන ඝණත්ව පුවරෝකථනය 

 

වගුව අංක 6.1 ජනගහනය සහ ජන ඝණත්ව පුවරෝකථනය 

ජනගහන වර්ධන 
උපකල්පනයන් 

වර්ධන 
අනුපාත්ය 

2011 2017 2030 ජාතික 

වභෞතික 

සැලැස්ම 

තුින් 

2050 වන වි  

අවප්ත ක්ෂිත් ජන 

ඝණත්ව 

පරාසය 
සවර්ග 

කිවලෝමී රය  

පුද්ගලයින්) 

උපකල්පිත් 

වර්ධන 

අනුපාත්යන්

  අනුව 2030 
වන වි  
අවප්ත ක්ෂිත් 

ජන 

ඝණත්වය 

සවර්ග 

කිවලෝමී රය  

පුද්ගලයින්) 

ස්වතාවික වර්ධන 
මේගය 

1.4% 

186,585 203,669 

246,243 

3000-6000 

4090 

සාමාන වර්ධන මේගය 1.6% 254,589 4129 

පර්ෂද්ය  අනුව වර්ධන 
මේගය  

1.8% 

1.3% 251,504 

4178 
මන්වාසික පර්ෂද්ය 
කාර්මික පර්ෂද්ය  

මයෝජිත් කලාපීකරණය 
පද්යනම් කරමින් 
ජනගහනය මබද්යා 
ද්යැක්වීම අනුව    

කලාපමේ ිශරිගන්වන තාවිත්ාව අනුව 

වර්ධන මේගය උපකල්පනය කර 

ඇත් 

246,137 4088 

මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම, 2017  

මමමලස පුමරෝකථනය කළ ජනගහනය සහ ඊට අනුබශධව මයෝජිත් ිමවාස ඝණත්වය , සංවර්ධන 

සැලැස්ම මගින් ළඟා කරගැනීමට බලාමපොමරොත්තු වන අනාගත් ද්යැක්ම, පාරිසරික විශ්මල්ෂණයන්මේ 

ප්රියලල සහ සංවර්ධන විතවත්ාවයන්ට අනුකූල වන පරිිශ ඝණත්ව කලාප වශමයන් මබද්යා මවන් කිරීම 

පහත් පරිිශ මේ. එහිදී උපකල්පනයන් මත් ඝණත්ව කලාපවල අනාගත්මේදී ිශරිගන්වන ප්රමු  තාවිත්ය 

පද්යනම් කර ගිමමින් ජනගහන වර්ධන මේගයන් සලකා බලා ඇත්. එම පුමරෝකථනය කරන ලද්ය 

ජනගහනය සහ මයොද්යාගත් උපකල්පනයන් ග්රාම ිමලධාරි මකොට්ඨාශ සහ කලාප අනුව මබදී මගොස් ඇිය 

ආකාරය ඇමුණුම් වගු අංක 05හි ද්යක්වා ඇත්.  

එම ගණනය කිරීම් මත් බියගම නාගරික බල ප්රමශශමේ 2030 වසර වන විට අමේක්ෂිත් මන්වාසික 

ජනගහනය 246,137ක් මේ. මමම ජනගහනය පවුල් ඒකකයක අවම පුශගලයන් ගණන සැලකිල්ලට 

ගිමමින් කලාප අනුව ිමවාස වාේියය සහ ඝණත්වය ගණනය මකොට ඇත්. එය පහත් පරිිශ මේ.  
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6.3.1.1. ආ වකො ස - කලාප අනුව ජනගහනය, ජන ඝණත්වය සහ නිවාස ඒකක 

 

වගුව අංක  6.2 කලාප අනුව ජනගහනය, ජන ඝණත්වය සහ නිවාස ඒකක 

මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම, 2017  

කලාපය  වයෝජිත් නාමය  ප්රමාණය 
(වහක් යාර)  

2030 සඳහා 
වයෝජිත් 
ජනගහනය  

වයෝජිත් ජන 
ඝණත්වය  
සවහක් යාර  

පුද්ගලයින්) 

වයෝජිත් 
නිවාස 
ඒකක 
ප්රමාණය 

කලාපය 

I 

අධි ඝණත්ව 
ගමනාගමනය මුල් වූ 
නාගරික කලාපය 
(High Dense Urban 

Transit Zone) 

419.12 
23940 

 
57 

5985 

 

කලාපය  

II 

අධි ඝණත්ව වාණිජ මසේවා 

කලාපය (High Dense 

Commercial Zone) 

455.69 
25145 

 
55 

6286 

 

කලාපය 

III 

අධි ඝණත්ව නාගරික 
මසේවා කලාපය (High 
Dense Urban Service 

Zone) 

805.05 

 

38766 

 
48 

9692 

 

කලාපය 

IV 

මධම ඝණත්ව කාර්මික 

කලාපය-I (Moderate 

Dense Industrial Zone -

I) 

 

1378.69 
52908 

 
29 

13227 

 

කලාපය 

V 

මධම ඝණත්ව කාර්මික 

කලාපය-II  

(Moderate Dense 

Industrial Zone -II) 

 

1309.52 
38495 

 
38 

9624 

 

කලාපය 

VI 

මධම ඝණත්ව නාගරික 
මසේවා කලාපය (Moderate 

Dense Urban Service 

Zone) 

 

946.82 
29489 

 
31 

7372 

 

කලාපය  

VII 

මධම ඝණත්ව වාපාරික 

මසේවා කලාපය (Moderate 

Dense Local Business 

Zone) 

318.55 
17567 

 
55 

4392 

 

කලාපය 

VIII 

(Low Dense Special 

Development Zone) 

අඩු ඝණත්ව විමශේෂ 

සංවර්ධන කලාපය 

398.31 
19827 

 
28 

4957 

 

 246,137  11,535 
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6.3.1.1. ඇ වකො ස - ත්ාවකාලික නැවතුේකරුවන් සඳහා වන්වාසිකාගාර පහසුකේ සැපයීම 

මන්වාසික ජනගහනයට අමත්රව කර්මාන්ත් පද්යනම් කරගිමමින් ප්රමශශයට අනාගත්මේදී ආකර්ෂණය 

වීමට අමේක්ෂිත් ත්ාවකාලික නැවතුම්කරුවන් සහහා මන්වාසික පහසුකම් සැපයීමද්ය ිමවාස සැලැස්ම 

යටමත් සාකච්ඡා කරනු ලැමේ. මම් සහහා බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපමේ මසේවා ිමයුක්ියකයන් 

පාද්යක කර ගිමමින් සිදු කළ පර්මේෂණ වාර්ත්ාවක ඇතුළත් උපකල්පිත්යක් මයොද්යා මගන ඇත්. 

එම පර්මේෂණ වාර්ත්ාවට අනුව ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපමේ මසේවා ිමයුක්ත්ව සිටින 

පුශගලයන්මගන් 25% ක ප්රියශත්යක් ප්රමශශයට පිටියන් පැමිමණන ත්ාවකාලික නැවතුම්කරුවන් වන 

බවත් 75% ක ප්රියශත්යක් කිමලෝ මීටර 5-10 ත් අත්ර පිශංචිව සිටින ිශනපත්ා සංසරණය වන ජන 

මකොට්ඨාශයක් බවත් ත්හවුරු කර ඇත්. ඒ අනුව මමම ගම කරන ලද්ය උපකල්පනය පාද්යක මකොට 

ගිමමින් අනාගත් බියගම නාගරික බල ප්රමශශමේ ත්ාවකාලික නැවතුම්කරුවන් ගණනය මකොට 

ඇත්.මමහිදී අමේක්ෂිත් මුළු කර්මාන්ත් මසේවා ිමයුක්ියකයින් 308,356ක ප්රමාණයක් වන අත්ර එයින් 

25% එනම් 77,089 ක ප්රමාණයක් ත්ාවකාලික නැවතුම්කරුවන් මලස ප්රමශශමේ මන්වාසික ප්රජාවට 

එක් වීම සිදු මේ. වර්ත්මානය වන විට බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය මගින් පාලනය වන 

මන්වාසිකාගාර මද්යකක් ප්රමශශමේ පවියන අත්ර අනාගත් වැඩි වන ප්රජාව සහහා නව මන්වාසිකාගාර 

පහසුකම් ලබා දීමම් අවශත්ාවය මතුව ඇත්. 

මම් වන විටත් ප්රමශශමේ ජනත්ාව නවාත්ැන් පහසුකම් සලසා දීම මගින් ආද්යායම්  උපයන අත්ර 

ප්රමශශමේ ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් ස්ථාන හා ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය අවට මේලි ිමවාස ඇිය වීමම් 

ප්රවණත්ාවය ත්වදුරටත් අනාගත්මේදී ඉහළ යාමම් ඉඩකඩ ඇිය බව මමම වැඩි වන ත්ාවකාලික 

නැවතුම්කරුවන්මේ ප්රමාණය අනුව අනුමාන කළ හැකිය. එය පාරිසරික සහ සමාජීය ඍණාත්මක 

බලපෑම් හමුමේ අකම්පිත් නගරයක් ඇිය කිරීමම් අරමුණ කරා ළඟා වීමට බාධා පමුණුවන බැවින් 

මස   ආරක්ෂිත් හා සුව පහසු මමන්ම විධිමත් මලස සංවර්ධනය වූ මන්වාසිකාගාරවල අවශත්ාවයක් 

පවී. ඒ සහහා කර්මාන්ත් කලාප අවට මිශ්ර මන්වාසික තාවිත්ය සහහා ිශරි ගන්වන ලද්ය කලාප තුළ 

ඉඩකඩ මවන් වීම සිදු කිරීමට මයෝජිත්ය.    
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6.3.1.2. වයෝජිත් නාගරික වසේවා මධස්ථාන ප්රමුාත්ාකරණ සැලැස්ම  

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ පවියන නාගරික මසේවා මධස්ථාන, ප්රධාන නගර,උප නගර,ප්රමු ත්ා 

මංසන්ධින් සහ අතුරු මංසන්ධින් මලස මාර්ග සම්බන්ධක (Connectivity Analysis) විශ්මල්ෂණය 

හරහා හුනනාගන්නා ලදී.එමමන්ම ප්රමශශය තුළ වර්ධනය වූ ප්රධාන නගර මධයක් (CBD) මනොමැිය 

වීම හා හුනන්වාදුන් කර්මාන්ත් කලාප සමඟ වර්ධනය වූ උප නගර හා මංසන්ධින් ඇතුළත් ප්රමශශයට 

ආමේණික නගර ආකෘියයක් Gephi - සම්බන්ධත්ා සහ උප  ාණ්ඩ විශ්මල්ෂණය හරහා ගම විය. 

ඒ අනුව පවියන උප නගර සහ මංසන්ධින් මයෝජිත් අනාගත් සංවර්ධන ිශශානියය මඟින් ප්රමු ත්ාවය 

මත් වර්ගීකරණයට ලක් කළ අත්ර එම නාගරික මසේවා මධස්ථාන උපාය මාර්ගික වාපෘිය හරහා 

මන්වාසික හා සංසරණ ජනගහනමේ මසේවා අවශත්ාවය උමද්යසා සංවර්ධනය කිරීම මමහිදී සිදු මේ. 

මමහිදී කර්මාන්ත්, ආර්ථික අවශත්ා සහිත් බහු ආංයකක පර්ෂද්යයන් මගොඩනැගීම යන ප්රධාන අරමුණ 

යටමත් එන නාගරික මසේවා සහිත් උප පර්ෂද්ය 3ක් ිමර්මාණය කිරීම යන පරමාර්ථය මසේවා මධසථ්ාන 

ප්රමු ත්ාකරණ සැලැස්ම මඟින් සාකච්ඡා කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්.  

එහිදී සංවර්ධන පීඩන ද්යර්ශකය, පාරිසරික සංමේිශත්ා ද්යර්ශකය පද්යනම් කරමගන සිදු කළ ඝණත්ව 

කලාපීකරණය (Density Zoning) තාවිත්යට ගනු ලැබුණු අත්ර එම ඝණත්ව කලාපිකරණයට අනුව 

අනාගත්මේදී ිශරිගැන්වීමට අමේක්ෂා කරන තාවිත්ය මඟින් මිශ්ර මන්වාසික කලාප තුනක් ද්ය, වාණිජ 

තාවිත්ය ප්රවර්ධනය මකමරන කලාප මද්යකක්ද්ය මූලිකවම හුනනාගනු ලැබිණි. ඉහත් විශ්මල්ෂණමේ 

ප්රියලල සමඟ සංවර්ධන විතවත්ා ද්යර්ශකය, අනාගත් කර්මාන්ත් ඝණත්වය, පර්ෂද්ය විශ්මල්ෂණය මමන්ම 

අධි සංමේදී පාරිසරික විශ්මල්ෂණයත් ජීවත් වීමට මයෝග පරිසර ද්යර්ශකයත් සංයුක්ත් කරමින් වඩා වැඩි 

අියච්චාද්යනයක් සහිත් (Overlaying) මංසන්ධින් හා උප නගර හුනනාගන්නා ලදී. ඒ අනුව පවියන 

නාගරික මසේවා මධස්ථාන ප්රමු ත්ාකරණය සිදුකර ඇත්. එය ඇමුණුම් සිියයම් අංක 20 මගින් 

ිමරූපණය කර ඇත්.  

මමම ප්රමු ත්ාකරණය පාද්යක කරගිමමින් සංකල්පිත් සැලැස්ම සහ කලාපීකරණ සැලැසම් ඔස්මසේ 

කඩවත් නගරමේ සිට මාවරමණ්ඩිය ද්යක්වා අධි ඝනත්ව මිශ්ර මන්වාසික තාවිත්යන් ිශරිගැන්මවන අත්ර 

මාවරමණ්ඩිය  නගරය එම කලාපවල වැඩිවන ජනගහනය උමද්යසා නාගරික මසේවා සහිත් නගර මධයක් 

මලස සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. එමසේම මද්යල්මගොඩ උප නගරයද්ය මද්යවන ප්රමු ත්ා නගරයක් 

මලස මධම ඝනත්ව මන්වාසික කලාපමේ ජනගහනය උමද්යසා මසේවා සපයන නගර මධයක් මලස 

සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු මකමර්. 
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එහිදී SWOT විශ්මල්ෂණය හරහා හුනනාගත් මද්යල්මගොඩ නගරමේ නාගරික වටිනාකම වැඩි ඉඩමක් ඝන 

අපද්රව කළමනාකරණය සහහා මයොද්යා ගැනීමත්,පවියන බස් නැවතුම්මපොළ ිමසි පරිිශ නාගරික මසේවා 

සමඟ ඒකාබශධ මනොවීමත් ඇතුළු ගැටළු සහහා උපාය මාර්ගික වාපෘිය හරහා නගර මධ 

සංවර්ධනයක් අමේක්ෂා කරනු ලබයි.එමමන්ම මාමකොළ “වයි” හන්ිශය කිරිබත්මගොඩ සිට සංවර්ධනය 

වූ වාණිජ ියරමේ වාසිය උකහා ගිමමින් උපාය මාර්ගික වාපෘියයක් හරහා නගර මධ සංවර්ධනයක් 

සිදු කරමින් මද්යවන ප්රමු ත්ා මට්ටමම් උප නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා කරයි 

වගුව අංක 6.3.  ප්රමුාත්ා මට් ම අනුව නාගරික මධස්ථාන ුරරාවලිය 
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නගරය/ මංසන්ධිය  ප්රමුාත්ා මට් ම 

කඩවත්  පළමු ප්රමුාත්ාවය 

මාවරමණ්ඩිය  

වෙවන ප්රමුාත්ාවය 
මාමකොළ  

මද්යල්මගොඩ  

සියඹලාමේ  

නාගහමුල  

වත්වන ප්රමුාත්ාවය 

කරාබුගස් හන්ිශය  

ඩිමමෝ හන්ිශය  

සපුගස්කන්ද්ය  

මල්වාන 

මේරගස් මංසන්ධිය  

මාබිම  

සිේවන ප්රමුාත්ාවය 

පට්ටිවිල 

බණ්ඩාරවත්ත් 

කුනමබොඩ 

මීගහවත්ත්  

වඩුමේගම 
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6.3.1.3. අධාපන පහසුකේ  

බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ සමාජීය අපරවුහ පහසුකම් යටමත් අධාපන ක්මෂේත්රයට අද්යාළ 

පහසුකම් පිළිබහව අවධානය මයොමු කිරීමම්දී, පාසල් වර්ගීකරණය තුළ ජාියක හා පළාත් සතා පාසල් 

ඇතුළු මුළු පාසල් 27 ක් පවී. එම සියලුම පාසල්වල පරිපාලනමය කටයුතු කැලණිය අධාපන 

මකොට්ඨාශය යටමත් සිදු මේ. මමහි බාලක පාසල් කිසිවක් මනොමැිය අත්ර බාලිකා පාසල් 2 ක් ද්ය, මිශ්ර 

පාසල් 25 ක් පවී. ඉමගනුම ලබන මාධ වශමයන් සිංහල මාධ පාසල් 20 ක් ද්ය , ද්යමිළ මාධ පාසල් 

3 ක් ද්ය, 1 ක් ඉංග්රීසි හා ද්යමිළ මාධ පාසලක් ද්ය  සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ පාසල්  3 ක් ද්ය මලස වර්ගීකරණය 

කළ හැක. එපමණක් මනොව මම් වන විට ප්රමශශමේ ජාත්න්ත්ර පාසල් කිහිපයකම වර්ධනයක් ද්ය 

ද්යක්නට ලැමේ. 

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය කිරීමම් ආයත්න 130 ක් බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ මම් වන විටත් 

ලියාපිශංචි වී ඇිය අත්ර එය මන්වාසික ජනගහණමයන් පුශගලයන් 2500 කට එක් මධස්ථානයක් යන 

සම්මත්යට අනුකූල වුවමහොත් වර්ත්මාන හා අනාගත් අවශත්ා මම් වන විටත් ප්රමශශය තුළ සපුරා ඇිය 

බව පැහැිශලි මේ. බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය  තුළ වසරකට ප්රාථමික අධාපනය සහහා මයොමු 

වන ප්රමාණය 1712 ක් පමණ වන අත්ර ප්රාථමික අධාපනය සහහා අවශ මකමරන පාසල් වල පිහිටීම 

මුලිකවම ප්රමශශමේ වර්ත්මාන හා අනාගත් ජනගහනයට සාමේක්ෂව ප්රශස්ත් මට්ටමක පවියන බව 

ප්රාථමික පාසල් මසේවා ප්රමශශ විශ්මල්ෂණය අනුව සනාථ මේ. එම විශ්මල්ෂණය සහහා කිමලෝ මීටර 

එකක පරිධියක් සහිත් මසේවා ප්රමශශයක් ආවරණය කර ඇත්. 

බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ පිහිටි ශවිීක අධාපන ආයත්නවල පිහිටීමම් සිට කිමලෝමීටර 

තුනක පරිධියක් යටමත් සිදු කළ මසේවා ප්රමශශ විශ්මල්ෂණය අනුව ප්රමශශයම ආවරණය වන පරිිශ 

ශවිීක අධාපන පහසුකම්හි වාේත් වීම හුනනාමගන ඇත්. බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ 

වත්මන් ජනගහනය 192,022 ක් මලස වාර්ත්ා වී ඇිය අත්ර අධාපන අමාත්ංශමේ ද්යත්ත් අනුව වාර්ත්ා 

වී ඇිය පාසල් අධාපන ජනගහනය 23,788 කි. එය ප්රියශත්යක් මලස ප්රමශශමේ මන්වාසික 

ජනගහනමයන් 12% ක් වන අත්ර 2030 වන විට අමේක්ෂිත් ජනගහනමයන් 29,700 ක පාසල් 

අධාපන ජනගහනයක් අමේක්ෂා කරනු ලැමේ. ඒ අනුව පවියන ප්රාථමික හා ශවිීක අධාපන 

පහසුකම්  සහ ඒවාමේ මසේවා ප්රමශශ යටමත් බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ වත්මන් හා අනාගත් 

අවශත්ා උමද්යසා අධාපන පහසුකම් ප්රශස්ත් මට්ටමක පවියන බව ත්හවුරු කළ හැකිය. 
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6.3.1.4. වසෞා පහසුකේ 

බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ පවියන මස   පහසුකම් පිළිබහව අවධානය මයොමු කිරීමම්දී, 

බියගම ිශසා මරෝහල ප්රමශශය තුළ “සී” වර්ගමේ ිශසා මරෝහලක් මලස පිහිටා ඇත්.එහි වාට්ටු 3 ක් සහ 

ඇහන් 30 ක මස   පහසුකම් පවියන අත්ර ප්රාමශයය මස   මසේවා අධෂක කාර්යාලමේ ද්යත්ත් අනුව 

පසුගිය වසර තුළ බාහිර මරෝගීන් 99,213 කටත්, අතන්ත්ර මරෝගීන් 7,172 ටත් මසේවා සපයා ඇත්. 

මමයට අමත්රව මල්වාන මධම මබමහත් ශාලාව, බියගම මස   තවද්ය ිමලධාරී කාර්යාලයද්ය 

පවියන අත්ර මමම මස   තවද්ය ිමලධාරී කාර්යාලය මගින් බියගම, මහයියන්තුඩුව, මාවරමණ්ඩිය, 

මගෝනවල, මාමකොළ , මවළහ කලාපය, පහළ බියන්විල, කුනමබොඩ සහ වල්ගම යන ස්ථානයන්හි මාත්ෘ 

සහ ළද්යරු සායන පවත්වයි. ඊට අමත්රව, මම් වන විට ප්රමශශමේ කුඩා පරිමාණ මප ශගලික මරෝහල්වල 

වර්ධනයක්ද්ය ද්යක්නට ලැමබන අත්ර ප්රමශශය ආවරණය කරමින් මප ශගලික තවද්ය මධස්ථාන පිහිටා 

ඇත්. එමසේම ප්රාමශයය බල සීමාවට එපිටින් පිහිටි උඩුපිල ිශසා මරෝහලද්ය ප්රමශශමේ ජනගහනය සහහා 

මස   පහසුකම් සපයනු ලැමේ.  

ශ්රී ලංකාමේ මද්යවන වැඩිම ශ්රම බලකායක් රැකියාමේ ිමයුක්ත්ව සිටින බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන 

කලාපයත්,ප්රමශශය පුරා වාේත්ව පවියන ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් ආයත්න සහහා ඇදී එන සංසරණ හා 

රැකියා ිමයුක්ත් ජනගහනයත් පිළිබහව සලකා බැලීමම්දී  කුඩා පරිමාණ ිශසා මරෝහල පමණක් 

ප්රමශශයට ප්රමාණවත් මනොවන බව පැහැිශලිය. අනාගත්මේදී කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස බියගම 

නාගරික බල ප්රමශශය  ප්රවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා කරන බැවින් ඇිය විය හැකි කාර්මික අනතුරු 

සහහා අංග සම්පූර්ණ මස   පහසුකම් සහිත් මරෝහලක අවශත්ාවය පවී. පවියන බියගම ිශසා 

මරෝහල පහසුකම් සහිත්ව නවීකරණය කිරීමම් අවශත්ාවය ද්ය  හුනනාමගන ඇත්. 

ආයුර්මේද්ය ප්රියකාර මධස්ථාන පිළිබහව සැලකිල්ලට ගැනීමම්දී බියගම ප්රාමශයය බල සීමාව තුළ පිහිටි 

කුනමබොඩ ග්රාමීය ආයුර්මේද්ය මරෝහල මගින් පසුගිය වසර තුළ  අතන්ත්ර මරෝගීන් 235කටත් බාහිර 

මරෝගීන් 30,070කටත් මසේවා සපයා ඇිය අත්ර එය වාට්ටු 2කින් සහ ඇහන් 22කින් සමන්විත් මරෝහලක් 

මලසට පළාත් ආයුර්මේද්ය මද්යපාර්ත්මම්න්තුමේ අද්යාළ ද්යත්ත් මගින් ත්හවුරු මකමර්. බියගම පාරම්පරික 

මවද්යකම සහහාද්ය ප්රසිශධියක් උසුලන අත්ර අද්යටත් සර්වාංග මවද්යකම්, මගඩි වණ පිළිකා මවද්යකම් හා සර්ප 

විෂ මවද්යකම් සහහා මාමකොළ සපුගස්කන්ද්ය මවද්ය පරපුර, මද්යල්මගොඩ මවද්ය පරපුර, බියගම මල්වාමන් මවද්ය 

පරපුර සහ මාබිම යූ .සී .සී . මවද්ය පරපුර යන ආිශය සහහන් කළ හැකිය.
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6.3.1.5. වපොදු වවළඳ වසේවා පහසුකේ  

එිශමනද්යා මවළහමපොළ අවශත්ා සහහා බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ පවියන මපොදු 

මවළහමපොළ පිහිටීම සහ ඒවායින් ආවරණය වන මසේවා ප්රමශශ පිළිබහව විශ්මල්ෂණමේදී, ප්රමශශය 

ද්යැනටමත් එම අවශත්ාවයන්ට සරිලන මලස ප්රශසත්් මට්ටමක පවියන බව පැහැිශලි මේ. මමහිදී 

ප්රමශශය තුළ පවියන මපොදු මවළහමපොළවල් මලස, කඩවත්, පට්ටිවිල, මාවරමණ්ඩිය, මල්වාන සහ 

වඩුමේගම යන සිය මපොළවල් හුනනාගත් හැකිය. එමසේම බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ මන්වාසික 

ජනගහනය, ප්රාමශයය සතා බල සීමාමවන් පිටත් පවියන මපොදු මවළහමපොළ මසේවා ප්රමශශයන්මේද්ය 

ආවරණයට ලක් මේ. උඩුපිල, කඩුමවල, සහ කිරිබත්මගොඩ පිහිටි මවළහමපොළවල් මම් සහහා උද්යාහරණ 

වශමයන් ද්යැක්විය හැකිය. 

මීට අමත්රව ප්රමශශය තුළ සුපිරි මවළහසල්ද්ය පිහිටා ඇිය බැවින් එිශමනද්යා මවළහ අවශත්ා සහහා බියගම 

නාගරික බල ප්රමශශය තුළ මසේවා ප්රමශශ ආවරණය වන පරිිශ ද්ය අනාගත් අමේක්ෂිත් ජනගහනයට 

සාමේක්ෂවද්ය ප්රශස්ත් මට්ටමක පවියන බව ද්යැක්විය හැකිය. 
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6.3.1.6. වයෝජිත් වපොදු විවනෝෙ ක යුතු සහ පහසුකේ  

අ වකො ස - වපොදු ක්රීඩා පිටි සහ විවේක උොන  

මපොදු විමනෝද්ය කටයුතු පිළිබහ සලකා බැලීමම්දී සැලසුම් බල ප්රමශශය තුළ පවියන මපොදු ක්රීඩා පිටි සහ 

මපොදු විමනෝද්ය කටයුතු සහහා පවියන පහසුකම් පිළිබහව මසේවා ප්රමශශ විශ්මල්ෂණය යටමත් අධයනය 

කරන ලදී. එහිදී කිමලෝමීටර 1.6 ක පරිධියක් සහිත් මසේවා ප්රමශශයක් ආවරණය වන මලස ප්රමශශමේ 

ක්රීඩා පිටි සහ ළමා විමේකි උද්යාන පහසුකම් සැලකිල්ලට ගත් විට වර්ත්මාන ජනගහනයට සාමේක්ෂව 

අවම පහසුකම් පවියන බව ත්හවුරු මේ.  

එමසේම මල්වාන අල් -මුබාරක් ළමා ක්රීඩා පිටිය සහ සියඹලාමේ ඇවිිශන මං ී රුව පමණක් ප්රමශශය තුළ 

පවියන මපොදු විමේකි සහ ළමා උද්යාන පහසුකම් යටත්ට වැමටන අත්ර ප්රාමශයය සතා බල සීමාවට 

පිටියන් පවියන කිරිබත්මගොඩ-මහර ඇවිිශන මංීරුමේ සහ මෑත්කදී ඉිශ කළ මහර සුවත් උයන මපොදු 

විමේකි සහ ළමා උද්යානමේ මසේවා ප්රමශශය තුළින්ද්ය බියගම නාගරිකමයන් මකොටසක් ආවරණය මේ. 

කුනමබොඩ මර්න්මබෝ පැරඩයිස් සහ මබොල්ලෑගල මවෝටර් වර්ල්ඩ් මලස  විමනෝද්ය කටයුතු සහහා ප්රමශශය 

තුළ මප ශගලික විමේකි උද්යාන මද්යකක් පවියන අත්ර ක්රීඩා අවශත්ා සහහා සියඹලාමේ පිහිටි පැන්ඩා 

මල්ටි ස්මපෝර්ට් ඇරීනා ආයත්නය පුශගලික ආයත්නයක් මලස ක්රීඩා පහසුකම් අවශත්ා සපයනු ලැමේ. 

එමසේම ප්රමශශය පුරා පුශගලික කාය වර්ධන මධසථ්ානද්ය මම් වන විට වාේත්ව පවී. 

ආ වකො ස - වපොදු පුස්ත්කාල 

මපොදු පුස්ත්කාල පහසුකම් පිළිබහව අවධානය මයොමු කිරීමම්දී බියගම ප්රාමශයය සතා බල සීමාව තුළ 

මාවරමණ්ඩිය ,මද්යල්මගොඩ, මල්වාන, සහ බියගම මලස මපොදු පුස්ත්කාල 4ක් ඇිය අත්ර ඒවාමේ මසේවා 

ප්රමශශ විශ්මල්ෂණය සහහා කිමලෝ මීටර 3ක් පරිධියක් යටමත් මුළු ප්රමශශමයන් 90% ක්ම ආවරණය 

වන මලස පහසුකම් මබදී මගොස් ඇිය බව මපනී යයි. මමම පුස්ත්කාල මබොමහොමයක් වැඩි මන්වාසික 

ජනගහනයක් එක්රැස් වී ඇිය ප්රමශශවල පිහිටීමද්ය අනුව වර්ත්මාන හා අනාගත් අවශත්ා සැලකිල්ලට 

ගැනීමම්දී මපොදු පුස්ත්කාල පහසුකම් ප්රශස්ත් මට්ටමක පවියන බව සනාථ කළ හැකිය. 

ඇ වකො ස - සිනමා ශාලා 

ප්රධාන නාගරික මධ වර්ධනයක් මලස පවියන කඩවත් නගරමේ මකොටසක් බියගම නාගරික බල 

ප්රමශශය තුළට අයත්වන බැවින් සිනමා ශාලා පහසුකම් මලස සිනමා ශාලා 2ක් බියගම ප්රාමශයය සතා 

බල සීමාවටඅයත් මේ. එමසේම ප්රාමශයය බල සීමාවට පිටියන් වර්ධනය වී ඇිය ප්රධාන නගර මද්යකක් වන  

කිරිබත්මගොඩ සහ කඩුමවල නගරවල පිහිටි සිනමා ශාලා පහසුකම්හි මසේවා ප්රමශශය මගින්ද්ය බියගම 

නාගරික බල ප්රමශශමේ මකොටසක් ආවරණය මේ. නමුත් අනාගත්මේදී  අධි ඝණත්ව නාගරික මසේවා 

කලාප මලස මයෝජිත් ප්රමශශයන්හි ජනගහනය වැඩි වන බැවින්  අමේක්ෂිත් ජනගහනයන් අනුව සිනමා 

ශාලා පහසුකම් වැිම විමනෝද්ය කටයුතු සහහා ප්රමශශය තුළ සංවර්ධනයක් අවශව ඇිය බව මමහිදී 

අවධාරණය කළ යුතුය.
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6.3.1.7. වයෝජිත් හදිසි අනතුරු හා ගිනි නිවීේ ඒකක පහසුකේ 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය අනාගත් ද්යැක්මට අනුව කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස සංවර්ධනය කිරිමම්දී 

මසේවා සැලැස්ම මඟින් කර්මාන්ත් නගර සහහා අත්ාවශ මකමරන හිශසි අනතුරු හා ගිිම ිමවීම් ඒකක 

පහසුකම් හා ඒවාමේ මසේවා ප්රමශශ පිළිබහව අධයනය කරන ලදී.එහිදී සපුගසක්න්ද්ය මත්ල් පිරිපහදු 

මධස්ථානය බියගම ප්රමශශය තුළ පිහිටා ඇිය අත්ර 2007.05.30 වන ිශන අංක 1499/24 යන ගැසට් 

පත්රය යටමත් ිමකුත් වූ මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත් අනුව හිශසි  අවස්ථා (ඉන්ධන ගබඩා කිරීමම් අධි 

ආරක්ෂිත් කලාප) ිමමයෝග හුනන්වා දී ඇත්.එය ඇමුණුම් උපමල් න අංක 02 මගින් ද්යක්වා ඇත්. ඒ අනුව 

සපුගස්කන්ද්ය මත්ල් පිරිපහදු මධසථ්ානය පිහිටි භූමිය අධි ආරක්ෂිත් කලාපයක් මලස මීටර් 100 සිට 

මීටර් 300 ද්යක්වා ප්රධාන කලාප 3ක් යටමත් මහජන ආරක්ෂාව උමද්යසා ිමමයෝග පනවා ඇත්. 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ මම් වන විටත් ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් 57 ක් සහිත් බියගම ආමයෝජන 

ප්රවර්ධන කලාපයද්ය ,ලින්මඩල් කර්මාන්ත් පුරය සහ බහු ජාියක සමාගම්හි ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත්ද්ය පිහිටා 

ඇත්.නමුත් බියගම ප්රමශශය තුළ මහෝ ඒ අවට ගිිම ිමවීමම් ඒකක පිහිටා නැත්.එබැවින් මකොළඹ සහ 

ගම්පහ නගර වල පිහිටා ඇිය ගිිම ිමවීම් ඒකක වල මසේවාව හිශසි අවස්ථා වලදී ලබා ගැනීමට සිදුව 

ඇත්.ත්වද්ය එම ඒකක වල මසේවා ප්රමශශ වලින් මහෝ බියගම නාගරික බල ප්රමශශය අද්යාළ සම්මත්යට 

අනුව ආවරණය මනොවන බවත් ගිිම ිමවීමම් ඒකකයක අවශත්ාවය ප්රමශශයට පවියන බවත් මසේවා 

ප්රමශශ විශ්මල්ෂණය අනුව ත්හවුරු මේ. 
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6. 3. 2. මාර්ග සහ ප්රවාහන සැලැස්ම  

6. 3. 2. 1. මාර්ග සහ ප්රවාහන සැලැස්මක වැෙගත්කම 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය ශ්රී ලංකාමේ ප්රධාන ප්රවාහන ීර හමත්න් මද්යකක් වන නුවර සහ හංවැල්ල 

ප්රවාහන ීර මද්යක අත්ර පිහිටා ඇිය ඉත්ා වියකෂ්ට ජාියක සහ කලාපීය මාර්ග සම්බන්ධත්ාවයන් සහිත් 

ප්රමශශයක් මලස සහහන් කළ හැක.එමසේම අීත් සහ වත්මන් කාල පරාසය තුළ මාර්ග ජාලය 

සම්බන්ධව සිදු වූ සංවර්ධන මවනස්කම් නාගරික බල ප්රමශශයක් මලස වාණිජ, කර්මාන්ත් සහ 

අමනකුත් නාගරික මසේවාවන් කැපී මපමනන මවනසක් ඇිය කරවන්නට සමත් වී ඇත්.  

ඒ සහහා ප්රමු ත්ම උද්යාහරණය මලස 1982 දී කඩුමවල පාලම ඉිශවීම ද්යැක්විය හැක.මම්මගින් බියගම - 

මකොළඹ පාර  හංවැල්ල මංීරය සහ බත්ත්රමුල්මල් සිට කඩුමවල ද්යක්වා පැවිය මාර්ගය සමඟ එක්  වූ 

අත්ර නව නුවර පාර මලස එම මාර්ගය නැවත් මුදුන්මගොඩ හරහා මකොළඹ - නුවර ප්රධාන මාර්ගය සමඟ 

සම්බන්ධ මේ. අද්ය වන විට මමම මාර්ග ීරය උප නගර සහ මංසන්ධින් සහිත් වාණිජ ීරයක් මලස 

සංවර්ධනය  වී ඇත්. 

1985 දී බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය සමඟ ඇිය වූ සමෘශධි මාවත් මාර්ග ී රයද්ය බියගම නාගරික 

සංවර්ධනය ී්රත්ාවය ත්වදුරටත් වැඩි කිරීමට සමත් වූ අත්ර එමඟින් ප්රමශශයට ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් 

ආකර්ෂණය උමද්යසා විශාල බලපෑමක් සිදුවිය. එමසේම මෑත්කදී ඉිශ වූ පිටත් වට රවුම් අධිමේගී මාර්ග 

ජාලය  මහේතුමවන් බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළට කඩුමවල සහ කඩවත් මලස අන්ත්ර් හුවමාරු 

මධස්ථාන මද්යකක් හිමිව ඇත්. අධිමේගී මාර්ගයත් සමඟ ප්රමශශමේ ඉඩම් වටිනාකම ඉහළ ගිය අත්ර 

එය මන්වාසික සහ කර්මාන්ත් ආකර්ෂණය උමද්යසාද්ය මහේතු වී ඇත්.එමසේවුවද්ය  බියගම නාගරික බල 

ප්රමශශයට ප්රධාන අන්ත්ර් හුවමාරු මධස්ථාන මද්යකක් සමඟ එහි වාසිය උකහා ගිමමින් අනාගත්මේදී 

සිදුවිය හැකි සංවර්ධන ප්රවණත්ාවයන් මත් උපාය මාර්ගික මහා මාර්ග සැලැස්මක අවශත්ාවය මතුව 

පවී. 

බියගම සැලසුම් බල ප්රමශශය තුළ මම් වනවිටත් ප්රධාන මාර්ග ීර කිහිපයක්ම ඉස්මතු වී පවියන නමුත් 

පටු අතන්ත්ර මාර්ග ප්රමශශමේ නාගරික සංවර්ධනමේ දුර්වල පැියකඩක් ිමරූපණය කරයි. එය 

සම්බන්ධත්ා විශ්මල්ෂණය හරහාද්ය ත්හවුරු වී ඇිය අත්ර අනාගත් කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස ප්රමශශය 

සංවර්ධනය කිරීමම් ඉිශරි ද්යැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහහා මාර්ග සංවර්ධනය අිමවාර්ය අංගයක් මලස 

ද්යැක්විය හැකි මේ. මමහිදී කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය අරමුණු කරගිමමින් අතන්ත්ර මාර්ග ජාලය 

සංවර්ධනය හරහා ප්රමශශමේ ඉඩම් 13% ක් කර්මාන්ත් ආමයෝජන අවස්ථා සහහා විවෘත් කිරීම අමේක්ෂා 

කරයි. ඒ අනුව ප්රමශශය තුළ පවියන අතන්ත්ර මාර්ග ජාලය සහ සංවර්ධනය කිරීමට බලාමපොමරොත්තු 

වන මාර්ගයන්ද්ය එක් කරමින් ප්රමු ත්ාවය මත් ධුරාවලියක් යටමත් මාර්ග ජාලය සංවර්ධනය කිරීමට 

අමේක්ෂා මකමර්. 
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ප්රවාහන ක්මෂේත්රය පිළිබහව සැලකිල්ලට ගැනීමම්දී බියගම ප්රමශශය හරහා අනාගත්මේදී ඉිශකිරීමට 

මයෝජිත් බියගම - මකොස්ගම දුම්රිය මාර්ග වාපෘියය මගින් සපුගස්කන්ද්ය සහ සියඹලාමේ ප්රමශශ සහහා 

නව දුම්රිය මධස්ථාන මද්යකක් හිමි මේ. ඒ අනුව අනාගත්මේදී කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස සංවර්ධනය 

කිරීමට මයෝජිත් බියගම නාගරික බල ප්රමශශයට තාණ්ඩ ප්රවාහනය සහ ශ්රම බලකායට අවශ මකමරන 

ප්රවාහන පහසුකම් සැපයීමම්දී මමම දුම්රිය ස්ථාන සහ දුම්රිය මාර්ග වාපෘියය වැඩි වටිනාකමක් එක් 

කරයි. එම මයෝජිත් දුම්රිය ස්ථාන අවට ප්රමශශය විධිමත් මලස සංවර්ධනය කිරිමටත් ද්යැනට එම දුම්රිය 

මාර්ගය මයෝජිත් ප්රමශශමේ පිශංචිව සිටින ජනයා උමද්යසා නැවත් පිශංචි කිරිම මගින් සංවර්ධනයට අවශ 

මකමරන භූමින් ිමද්යහස් කරගැනීම සහහාත් ක්රියාමාර්ග අවශ කර ඇත්.  

මයෝජිත්  සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග වාපෘියය හරහා කඩවත්,මහර සහ කිරිබත්මගොඩ ප්රමශශ සහහා 

සැහැල්ලු දුම්රිය ස්ථාන හිමිවන අත්ර ඒවාමේ මසේවා ප්රමශශ සහහා බියගම නාගරික බල ප්රමශශමේ 

නැමගනහිර මකොටස අයත් මේ. ඒ අනුව අනාගත්මේදී ඇියවන මන්වාසික ආකර්ෂණයත් එම දුම්රිය 

ස්ථාන ඉලක්ක කරමින් ඉිශවන බහු මහල් රථගාල්  ආදී පහසුකම්ද්ය  අන්ත්ර්ග්රහණය කරගත් උපාය 

මාර්ගික මහා මාර්ග සහ ප්රවාහන සැලැස්මක අවශත්ාවය මතුව ඇත්. 

6. 3. 2. 2. මහා මාර්ග සංවර්ධන තීර සහ මාර්ග ුරරාවලිය 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ පවියන සහ සංවර්ධනයට මයෝජිත් මාර්ග ඇතුළත් සමස්ථ මාර්ග 

පශධියය ප්රමු ත්ාවය මත් ධුරාවලියක් යටමත් මහා මාර්ග සැලැස්මට ඇතුළත් කර ඇත්. එහිදී ප්රධාන 

වශමයන්ම කර්මාන්ත් ආර්ථික සංවර්ධන සැලැසම් තුළ අන්ත්ර්ගත් වූ ප්රධාන උපාය මාර්ග මද්යකක් වූ 

මධම අමයෝජන ීරයක් මගොඩනැඟීම සහ අතන්ත්ර මාර්ග හරහා කර්මාන්ත් ප්රමේශය ලබා දීමත් 

මූලිකව සලකා බලනු ලැබිණි.  

ඒ අනුව ප්රමශශය හරහා වැටි ඇිය මාර්ග ජාලය මාර්ග ධුරාවලියක් යටත්ට මගොනු කරමින් කර්මාන්ත් 

සහ මිශ්ර මන්වාසික තාවිත්යන් ප්රවර්ධනය කිරීම සහහා  මයෝජිත් මහා මාර්ග සංවර්ධන ීර සහ එහි 

ධුරාවලිය පහත් පරිිශ මේ.  

වගුව අංක 6.4  ප්රමුාත්ා මට් ම අනුව නාගරික මධස්ථාන ුරරාවලිය 

පළමු ප්රමුාත්ාවය  
 

මාර්ගවේ නම වයෝජිත් මාර්ගවේ පළල 

මකොළඹ - නුවර මාර්ගය 

මධම ීරය සහ මද්යපස මසේවා ීරය, ඇතුළුව මං ීරු 4 කින් 
යුක්ත්ය. 
 
(එක් මං ීරයක් මීටර 3.5 ක් වන අත්ර රථවාහන ගමනාගමනය 

සහහා මීටර 14 ක ප්රමාණයක් මවන් මේ. සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය 

ඇතුළුව මධම ීරය සහහා මීටර 6 ක් මවන් මේ. මසේවා ීරය 
සහ භූ ද්යර්ශනය සහහා එක් පසකට මීටර 4.75 ක්ද්ය ඇතුළුව මුළු 

පළල මීටර 30 ක් මේ.) 
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වෙවන ප්රමුාත්ාවය  
 

මාර්ගවේ නම වයෝජිත් මාර්ගවේ පළල 

නව නුවර මාර්ගය මධම ීරය සහ මද්යපස මසේවා ීරය, ඇතුළුව මං ීරු 4 කින් 
යුක්ත්ය. 
 
(එක් මං ීරයක් මීටර 3.5 ක් වන අත්ර රථවාහන ගමනාගමනය 

සහහා මීටර 14 ක ප්රමාණයක් මවන් මේ. මධම ීරය සහහා 

මීටර 3 ක් ද්ය මසේවා ීරය සහ භූ ද්යර්ශනය සහහා එක් පසකට මීටර 
4.75 ක් ද්ය ඇතුළුව මුළු පළල මීටර 26.5 ක් මේ.) 

සමෘශධි මාවත් 

යටිමහේන - කරාබුගස් මංසන්ධිය මාර්ගය  
සපුගස්කන්ද්ය - මගෝනවල මාර්ගය  
බියගම - මකොළඹ මාර්ගය 
මාමකොළ - උඩුපිල මාර්ගය  

කඩවත් - මාවරමණ්ඩිය මාර්ගය 

වත්වන ප්රමුාත්ාවය 
 

මාර්ගවේ නම වයෝජිත් මාර්ගවේ පළල 
මද්යල්මගොඩ - පූමගොඩ මාර්ගය 

මසේවා ීරය ඇතුළුව මං ීරු 4 කින් යුක්ත්ය. 
 
(එක් මං ීරයක් මීටර 3.5 ක් වන අත්ර රථවාහන ගමනාගමනය 

සහහා මීටර 14 ක ප්රමාණයක් මවන් මේ. මධම ීරය සහහා 
මීටර 3 ක් ද්ය මසේවා ීරය සහ භූ ද්යර්ශනය සහහා එක් පසකට මීටර 
2.5 ක් ද්ය මලස මුළු පළල මීටර 22 ක් මේ.) 
 

බියගම - මද්යොම්මේ මාර්ගය 
පට්ටිවිල - මාමකොළ මාර්ගය  
මාබිම මාර්ගය  
මගෝනවල - මකොමහොල්විල මාර්ගය 

වඩුමේගම - යටිමහේන මාර්ගය 

මාමහේන මාර්ගය - ජයන්ිය මාවත් 
රන්මුතුගල මාර්ගය 

සිේවන ප්රමුාත්ාවය 
මාර්ගවේ නම වයෝජිත් මාර්ගවේ පළල 
මාබිම- ගමන්වල මාර්ගය 

මසේවා ීරය ඇතුළුව මං ීරු 2 කින් යුක්ත්ය. 
 
එක් මං ීරයක් මීටර 3.5 ක් වන අත්ර රථවාහන ගමනාගමනය 

සහහා මීටර 7 ක ප්රමාණයක් මවන් මේ.මධම ීරය සහහා  මීටර 
1.5 ක් ද්ය මසේවා ීරය සහ භූ ද්යර්ශනය සහහා එක් පසකට මීටර 

2.25 ක් ද්ය මලස මුළු පළල මීටර 13 ක් මේ.) 
 

පවර් හවුස් මාර්ගය (බියගම උප විදුලිමපොළ 
අසල) 
වඩුමේගම -කුනමබොඩ මාර්ගය  
මබොල්ලෑගල - විමේරාම මාවත්  
ද්යරණගම - මීගහවත්ත් මාර්ගය 

මල්වාන -මද්යකටන මාර්ගය 

මගෝනමහේන - මීගහවත්ත් මාර්ගය  

මගෝනමහේන - රන්මුතුගල මාර්ගය 

මීගහවත්ත් - මගොලුම්මහර මාර්ගය 

ශ්රී ජයියලක මාවත් - මකොළඹමහේන වත්ත් 
මාර්ගය 

ඉහළ බියන්විල මාර්ගය 

මල්වත්ත් මාර්ගය  
ිශක්මවල මාර්ගය 
අලුමබෝවිල මාර්ගය 
උලහිටිවල මාර්ගය 
මගුරුවිල මාර්ගය  
පුෂප්ාරාම මාවත් - මශවාල මාර්ගය 
ගුණරත්න මාවත් 

සිරි මංගල මාර්ගය 

සිරිමකත් මාර්ගය 

මගෝනමහේන මාර්ගය 

මහයියන්තුඩුව - ඔබවත්ත් මාර්ගය 

පස්වන ප්රමුාත්ාවය 

 
ඉහත් මයෝජිත් පළමු - සිේවන ප්රමු ත්ා මංීරු හැරුනුමකොට අමනකුත් සියලුම මාර්ගයන්හි අවම පළල මීටර 7ක් 

විය යුතුය. 
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ඒ අනුව මයෝජිත් මාර්ගයන් සංවර්ධනය සහ පවියන මාර්ගයන් එක්මකොට ගිමමින් බියගම නාගරික බල 

ප්රමශශය උමද්යසා මහා මාර්ග හා ප්රවාහන සැලසුම මගින් ඉහත් හුනන්වාදුන් මාර්ග ධුරාවලිය හරහා 

අනාගත් කර්මාන්ත්, මන්වාසික සහ වාණිජ තාවිත්යන් ආකර්ෂණය කරගිමමින් සංවර්ධන ිශශාිමියය 

සකස් මකොට ඇත්. එම මාර්ග ධුරාවලිමේ ප්රමු ත්ා මට්ටම අනුව මාර්ගයන්හි හරස් පැියකඩ වුහයන්  

පහත් පරිිශ මේ. 

රූප ස හන 6.4. පළමු ප්රමුාත්ා මංතීරය හරස් පැතිකඩ වුහය 

 

මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම,2017 

රූප ස හන 6.5. වෙවන ප්රමුාත්ා මංතීරය හරස ්පැතිකඩ වුහය 

 

මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම,2017 
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බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                            85 

 

මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම,2017 

රූප ස හන 6.7. හත්රවන ප්රමුාත්ා මංතීරය හරස් පැතිකඩ වුහය 

  

මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම,2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම,2017  

රූප ස හන 6.6. වත්වන ප්රමුාත්ා මංතීරය හරස් පැතිකඩ වුහය 

රූප ස හන 6.8. පස්වන ප්රමුාත්ා මංතීරය හරස් පැතිකඩ වුහය 
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   සිතියම අංක 6.9 ප්රමුාත්ා මට් ම අනුව මාර්ග  ුරරාවලිය 
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බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                            87 

 

6.3.3. ජල සැපයුේ සැලැසම් 

මත ියක අපරවුහ පහසුකම් යටමත් බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ අනාගත් ජල පරිමතෝජනය 

සහහා මයෝජිත් ක්රියාමාර්ග හා වාපෘිය ඇතුළත්ව ජල සැපයූම් සැලැසම් සාකච්ඡා කරනු ලැමේ. ඒ  අනුව 

2011 වසමර්දී සිදුකළ ජන හා ිමවාස සංගණනමේදී ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ මට්ටමින් බීමට ජලය 

ලබාගන්නා ප්රධාන මාර්ගය අනුව ප්රමශශමේ ිමවාස ඒකක වලින්  51% ක්ම ආරක්ෂිත් ළිං  මගින් ත්ම 

පානීය ජල අවශත්ාවය සපුරා ගනු ලබන බව පැහැිශලි මේ. 17 % ක් නල ජල පහසුකම් මත් යැමපන 

අත්ර ඒ සහහා ජලය ලබා ගන්මන් කැලණි ගංගාමවිම. එම ජලය කැලණි ගඟ ද්යකුණූ ඉවූර (බියගම -

පට්ටිවිල) ජල පවිත්රාගාරය මගින් පිරිපහදු කිරීමමන් පසු උතුරු මකොළඹ  නාගරික  ප්රමශශ (TNC Area) 

ආවරණය වන පරිිශ  ිශනකට ජලය ඝන මීටර් 180,000 ක ධාරිත්ාවයකින් මබද්යා හැරීම සිදුමේ. එමමන්ම 

ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය මගින් පරිපාලනය මකමරන ලින්මඩල් ජල පවිත්රාගාරය මගින්ද්ය 

ලින්මඩල් කර්මාන්ත් පුරවරයට අවශ ජලය ඝන මීටර 9000ක ප්රමාණයක් පිරිපහදු කර තාවිත්ය සහහා 

ගනු ලැමේ. 

මකමසේ වුවද්ය 2013 වසමර්දී සකස් කළ බස්නාහිර පළාත් කලාපීය ජල සැපයුම් සැලැස්මට අනුව අනාගත් 

ජල ඉල්ලුම පිළිබහ අධයනයන් මගින් ඉිශරි වසර ද්යහය තුළ පවියන ජල ඉල්ලුම මද්යගුණයක් වන බවට 

ගණනය කර ඇත්. එනම් 2015 වසමර්දී ගම්පහ ිශස්ත්රික්කමේ 1,351,089ක් මලස වාර්ත්ා වූ ජනගහනය 

2030 වන විට 1,189,370ක් ද්යක්වා වර්ධනය වීමත් සමඟ ගම්පහ ිශසත්්රික්කමේ ිශනකට උපරිමය වූ ඝන 

මීටර් 221,712 (2015) ක ජල ඉල්ලුම, 2030 වන විට ඝන මීටර් 189,051 ද්යක්වා වැඩි වීමට අමේක්ෂිත්ය. 

මමම වැඩිවන ජල ඉල්ලුම සහහා මයෝජිත් නව ජල සැපයුම් වාපෘිය වාර්ෂික කාල සීමාව පද්යනම් 

කරගිමමින් ප්රධාන පියවර 3ක් යටත්ට මගන ඇත්. එහිදී බියගම නාගරික බල ප්රමශශය එම ප්රධාන පියවර 

3 යටමත්ම සාකච්ඡා මකොට ඇිය අත්ර නව ජල පිරිපහදු මධස්ථානක් බියගම- මාබිම ප්රමශශමේ 

ස්ථාපිත් කිරීමටද්ය මයෝජිත්ව ඇත්. 

 

මූලාශ්රය: බස්නාහිර පළාත් කලාපීය ජල සැපයුම් සැලැස්ම, 2013 

 

වගුව අංක 6.5. පවතින සහ වයෝජිත් ජල සැපයුේ මධස්ථාන සහ ධාරිත්ාව 

කාල සීමා නිර්ණය ජල  පවිත්රාගාරය 

වර්ත්මාන   

ධාරිත්ාව 

(දිනක / ඝන 
මී ර්) 

වයෝජිත් ධාරිත්ාව 

(දිනක / ඝන මී ර්) 
 

ආසන්ත්ම පියවර (2013-2020) 
 

කැලණිය ද්යකුණු ඉවුර 
(බියගම -පට්ටිවිල) 

180,000  360,000  

අත්රමැිශ පියවර (2020-2030) 
මයෝජිත් මාබිම නව ජල 
සැපයුම් පවිත්රාගාරය 
 

- 180,000  

අවසාන පියවර (2030- 2040) 
මයෝජිත් මාබිම ජල 
පවිත්රාගාරය 
 

180,000  260,000  



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 
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මයෝජිත් මාබිම නව ජල පිරිපහදු මධසථ්ානය හරහා බියගම - පට්ටිවිල  පවිත්රාගාරය මගින් ආවරණය 

වන උතුරු මකොළඹ ජල සැපයුම් මසේවා ප්රමශශමේ අඩු වීමක් සිදුවන අත්ර එය උතුරු මකොළඹ අමනක් 

නාගරික බල ප්රමශශ වල  ජල ඉල්ලුම සහහා මයෝජිත්ව ඇත්. ද්යැනට බියගම නාගරික බල ප්රමශශය සහහා  

ජලය ගබඩා කර ගැනීමට ජලය ඝන මීටර 1950 ක ධාරිත්ාවයක් සහිත් බියගම භූගත් ජල ටැංකියක් 

පවියන අත්ර මාබිම නව ජල පවිත්රාගාරය මගින් ජලය මබද්යාහැරීම සහහා ප්රධාන පශධිය තුනකට 

සම්බන්ධ කරමින් ප්රමශශයම ආවරණය වන පරිිශ අනාගත් ජල පරිමතෝජන අවශත්ාවය සපුරාලීමට 

අමේක්ෂිත්ය. පහියන් ද්යැක්මවන්මන් එමලස ජලය මබද්යාහැරීම සහහා මයෝජිත් නව ජල නල එලීම් සහ 

සම්බන්ධ කිරීමම් වාපෘීන් පිළිබහ මත්ොරතුරුය. 

වගුව අංක 6.6. වයෝජිත් වාපෘති සහ ජල වබොහැරීේ ධාරිත්ාවය ඉහළ ෙැමීේ 

 

මූලාශ්රය: බස්නාහිර පළාත් කලාපීය ජල සැපයුම් සැලැස්ම, 2013 

මමම මයෝජිත් වාපෘිය සහ ධාරිත්ාවය ඉහළ ද්යැමීම් සලකා බලමින් බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ 

2030 වසර වන විට අනාගත් ජල ඉල්ලුම සම්බන්ධව අධයනයන් සිදු කළ අත්ර එහිදී කර්මාන්ත් 

පුරවරයක් මලස බියගම සංවර්ධනය කිරීම හරහා ප්රමශශයට ඇදී එන සංසරණ ජනගහනය මුලිකවම 

මසේවා සපයන සහ මසේවා ලබාගැනීමට පැමිමණන මලස මකොටස් මද්යකක් යටමත් කාණ්ඩ විය. එමමන්ම  

අනාගත් මන්වාසික ජනගහනයද්ය  මමහිදී සලකා බැලුණු අත්ර අන්ත්ර්ජාියක සම්මත්යන්හි පිහිටා 

අනාගත් ජල ඉල්ලුම පහත් පරිිශ ගණනය මකොට ඇත්. 

 

 

කැලණිය ෙකුණු ඉවුර 
(බියගම -පට්ටිවිල) 

ජල පවිත්රාගාරය 

 

කාල සීමාව  2015 - 2025 

800mm DI - බියගම මංසන්ධිමේ සිට බියගම භූගත් ජලාශයත් බියගම 
අමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපමේ භූගත් ජලාශ සහහාත් ජලය මබද්යාහැරීම් 
පශධියයක් ස්ථාපිත් කිරීම 

බියගම භූගත් ජලාශමේ සිට පවියන මද්යල්මගොඩ ජල රැහවුම් කුලුන ද්යක්වා 
600mm DI ක ධාරිත්ාවයකින් මබද්යාහැරීම් පශධියයක් ස්ථාපිත් කිරීම 

බියගම භූගත් ජලාශමේ සිට මල්වාන ජල රැහවුම් කුලුන ද්යක්වා 315 mm  

ක නව ජල මබද්යාහැරීම්  පශධියයක් ස්ථාපිත්  කිරීම (පවියන 225mm PVC  
පශධියයට) 

වයෝජිත් මාබිම නව 

ජල පවිත්රාගාරය 
 

කාල සීමාව  2020 - 2025 

බියගම මංසන්ධිමේ සිට  මාබිම නව ජල පවිත්රාගාරය ද්යක්වා 900mm DI 
ක  ධාරිත්ාවකින්  නව ජල මබද්යාහැරීම්  පශධියයක් සථ්ාපිත්  කිරීම 
 

මාබිම නව ජල පවිත්රාගාරමේ සිට වැලිමේරිය භූගත් ජලාශය ද්යක්වා 900mm 

DI ක  ධාරිත්ාවකින්  නව ජල මබද්යාහැරීම්  පශධියයක් ස්ථාපිත්  කිරීම  
 



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 
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වගුව අංක 6.7 බියගම නාගරික බල ප්රවද්ශය තුළ නෙනික ජල ඉල්ලුම - 2030 

 වර්ගීකරණය 
අවප්ත ක්ෂිත් 

ජනගහනය - 2030 
අන්ත්ර්ජාතික 

සේමත්ය (lpcd) 
අනාගත් ජල ඉල්ලුම 
(දිනක / ඝන මී ර්) 

ගෘහස්ථ 246137 120 29531.1 

කර්මාන්ත් -වසේවා නියුක්ත් 308356 15 13871.0 

කර්මාන්ත් ත්ාවකාලික නැවතුේ  77089 120 9250.1 

වවළඳ - වසේවා නියුක්ත් 16299 20 325.9 

ආයත්නික - වසේවා නියුක්ත්  9127 10 91.2 

වවළඳ - වසේවා ලබන 216544 5 1082.72 

ආයත්නික - වසේවා ලබන 121260 5 606.3 

ලින්මඩල් කර්මාන්ත් පුරය  9000 

බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය  20000 

මුළු අනාගත් ජල ඉල්ලුම (දිනක / ඝන මී ර්) 83769.38 
මූලාශ්රය: ගම්පහ ිශස්ත්රික් කාර්යාලය, 2017 

ඒ අනුව බියගම පට්ටිවිල ජල පවිත්රාගාරය මගින් ප්රමශශයට ද්යැනට ලැමබන ඝන මීටර 13,000 ක ජල 

සැපයුම,  2030 වසර වන විට 83769.38 ක වැඩිවන තද්යිමක ජල ඉල්ලුමත් සමඟ ප්රමාණවත් මනොවන 

බව ගණනය කිරීම් මගින් පැහැිශලි මේ. එය ජලය ඝන මීටර 10719 ක හිඟයක් වන අත්ර මයෝජිත් මාබිම 

නව ජල පවිත්රාගාරය මගින් 2030 වන විට බියගම, මද්යල්මගොඩ, සහ මල්වාන ප්රමශශ  ආවරණය කරමින් 

ජලය ඝන මීටර 51,000ක ප්රමාණයක්ද්ය බියගම මද්යොම්මේ ප්රමශශය ආවරණය කරමින්  ඝන මීටර 15,000 

ජලය ප්රමාණයක්ද්ය සැපයීමට ිමයමිත්ව ඇත්. ඒ අනුව එම නව ජල පවිත්රාගාරයත් සමඟ අනාගත් ජල 

ඉල්ලුම සපිමරනු ලැමේ. එය පහත් ගණනය කිරීම මගින් ද්යක්වා ඇත්. 

වගුව අංක 6.8 නෙනික ජල ඉල්ලුම සහ වයෝජිත් ජල සැපයුේ ධාරිත්ාවය - 2030 

ජල  පවිත්රාගාරය 

උපරිම 
නිමවුේ 
ධාරිත්ාව- 
(ිශනකට/ 
ඝන මීටර්) 

වත්මන් 
වබොහැරීේ 
ධාරිත්ාව -
(ිශනකට/ 
ඝන මීටර්) 

අනාගත් 
වබොහැරීේ 
ධාරිත්ාව- 
(ිශනකට/ 
ඝන මීටර්) 

අනාගත් 
නෙනික ජල 
ඉල්ලුම 

(ිශනකට/ ඝන 
මීටර්)   

වත්මන් 
සැපයුම සහ 
අනාගත් ජල 
ඉල්ලුම 
අත්ර 
වවනස 

අනාගත් 
සැපයුම සහ 
අනාගත් ජල 
ඉල්ලුම 

කැලණිය ද්යකුණු ඉවුර 
බියගම -පට්ටිවිල 
(පළමු අිශයර - 2015) 

180,000 43,000 - 

83769.38 - 40769 26230.60 

කැලණිය ද්යකුණු ඉවුර  
බියගම -පට්ටිවිල 

(මයෝජිත් මද්යවන අිශයර - 
2025) 

360,000 39,000 - 

මයෝජිත් මාබිම නව ජල 

පවිත්රාගාරය (මයෝජිත් 

පළමු සහ මද්යවන  අිශයර 

- 2025/2010 ) 

210,000  101,000 

මූලාශ්රය: ගම්පහ ිශස්ත්රික් කාර්යාලය, 2017 



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 
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සිතියම අංක 6.10 ජල සැපයුම හා වබො හැරිම - බියගම ප්රාවද්යය සභා බල ප්රවද්ශය 



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 
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6.3.4. විදුලි සැපයුේ සැලැස්ම  

 

මත ීය අපරවුහ පහසුකම් යටමත් සාකච්ඡා මකමරන විදුලි සැපයුම් සැලැස්ම මගින් බියගම නාගරික 

බල ප්රමශශය සහහා අනාගත් විදුලි ඉල්ලුම සම්බන්ධ මයෝජිත් ක්රියාමාර්ග පිළිබහව සාකච්ඡා මකමර්. 

මමහිදී බියගම නාගරික බල ප්රමශශය කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස ප්රවර්ධනය කිරීම සහහා මමම විදුලි 

සැපයුම් සැලැස්ම ප්රමු  වන අත්ර මම් වන විටත් පවියන පහසුකම් සහ අනාගත් අවශත්ාවයන් අත්ර 

පවියන පරත්රය නව වාපෘිය සමඟද්ය එක්මකොට සාකච්ඡා කර ඇත්. බස්නාහිර පළාත් තුළ විදුලිය 

මබද්යාහැරීමම් කලාපීකරණය හරහා ගම්පහ ිශස්ත්රික්කය බස්නාහිර පළාත් - උතුරු කලාපය යටත්ට 

අයත්වන අත්ර එයින් බියගම නාගරික සංවර්ධන බල ප්රමශශය කැලණිය උප කලාපය යටත්ට ගැමන්. 

ඒ අනුව, ආමලෝකය ලබා ගන්නා ප්රධාන මාර්ග අනුව ිමවාස ඒකක වර්ගීකරණය කළ විට ප්රමශශමේ 

ිමවාස 98%ක් ම විදුලිය මඟින් ආමලෝකය ලබා ගන්නා බව 2012 වසමර්දී සිදු කළ ජන හා ිමවාස 

සංගණනය මඟින් පැහැිශලි මේ. මමමසේ බියගම ප්රමශශයට විදුලිය ලබා දීමට පවියන ස්ථානීය සම්පත් 

පිළිබහව සාකච්ඡා කිරීමම්දී ප්රධාන වශමයන්ම බියගම උප ලැබුම්මපොළ සහහන් කළ යුතුය. එය 1981 

දී මහවැලි සම්මප්රේෂණ වාපෘියය හරහා මගොඩනැගූ ශ්රී ලංකා විදුලි සම්මප්රේෂණ පශධියමේ ප්රමු  

ලැබුම්මපොළක් මේ. මමම ලැබුම්මපොල මගින් මහවැලි සංකීර්ණය හරහා ජනනය මකමරන ජල විදුලිය 

මකොළඹට සම්මප්රේෂණය කරන බියගම - මකොත්මමල් සම්මප්රේෂණ රැහැන සම්බන්ධ මකමර්. 

2011 - 2025 කාල සීමාව සහහා ශ්රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සකස් කරන ලද්ය මකටි කාලීන වාපෘිය 

සැලැස්මට අනුව බියගම නාගරික බල ප්රමශශය සහහා විදුලිය ලබා දීම සහහා පහත් වාපෘිය හුනන්වා දී 

ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: මකටි කාලීන වාපෘිය සැලැස්ම - ශ්රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය,2016 

රූප ස හන අංක 6.9 වයෝජිත් විදුලි සැපයුේ වපෘති 
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 වගුව අංක 6.9. බියගම නාගරික ප්රවද්ශය තුළ පවතින සහ වයෝජිත් නව විදුලි සේවප්රේෂණ ස්ථාන 

මූලාශ්රය: මකටි කාලීන වාපෘිය සැලැස්ම - ශ්රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය,2016 

 වගුව අංක 6.10. නව විදුලි සැපයුේ රැහැන් පද්ධති සහ ප්රතිසංස්කරණ වයෝජනා 

මූලාශ්රය: මකටි කාලීන වාපෘිය සැලැස්ම - ශ්රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය,2016 

ඒ අනුව ඉහත් වාපෘිය මගින් ත්වදුරටත් කර්මාන්ත් හා මිශ්ර මන්වාසික සංවර්ධනය සහහා අවශ 

මකමරන විදුලි අවශත්ාවය සපිමරන අත්ර මමම නව විදුලි සැපයුම් රැහැන් පශධිය සහ ප්රියසංස්කරණ 

මයෝජනා හරහා මුළු ප්රමශශයම ආවරණය මවමින් විදුලි අවශත්ාවය සැපිමරනු ඇත්. 

විදුලි සේවප්රේෂණය 

වර්ගීකරණය 
වයෝජිත් වාපෘති 

අංක කාණ්ඩය 

පවතින සහ වයෝජිත් ස්ථාන 

විදුලි උපමපොළ 
(Grid Sub Station) 

- 
බියගම සමෘශධි මාවත් විදුලි උපමපොළ 
සපුගස්කන්ද්ය 

LT/N_GSS/WPN/03 
මයෝජිත් බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය - විදුලි 
උපමපොළ 

ප්රාථමික විදුලි උපමපොළ 
(Primary Sub Station)  

- සපුගස්කන්ද්ය ලින්මඩල් කර්මාන්ත්පුරය 

ග්රාන්ටි - (Gantry) 
- 

මාවරමණ්ඩිය 
මද්යකටන 
බියගම මපොලිස් වටරවුම 
ඇන්මසල් ලංකා 
සීස් ලංකා 

LT/N_GSS/WPN/03 මයෝජිත් බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය - ග්රාන්ටිය 

LT/G/WPN/19 මයෝජිත් ගමන්වත්ත් ග්රාන්ටිය 

විදුලි සේවප්රේෂණය 

වර්ගීකරණය 
වයෝජිත් වාපෘති 

අංක කාණ්ඩය 

පවතින සහ වයෝජිත් ස්ථාන 

විදුලි රැහැන් පශධිය 

LT/L/WPN/08 

සපුගස්කන්ද්ය විදුලි උපමපොළ සිට සපුගස්කන්ද්ය ලින්මඩල් 
කර්මාන්ත්පුරය ග්රාන්ටිය ද්යක්වා (33kV SC Lynx Pole - Length 

0.45 Km) 

LT/CV/WPN/52 
බියගම විදුලි උපමපොළ සිට වී මමෝල මංසන්ධිය ද්යක්වා 
(33kV SC Raccoon Pole  into 33kV SC Lynx Pole) 

LT/CV/WPN/35 

බියගම විදුලි උපමපොළ සිට කිරිබත්මගොඩ, ගාල මංසන්ධිය ද්යක්වා 
(33kV DC Cockroach Pole line into 33kV DC Lynx 

Pole(1.6 Km)/ Tower- - Length 6 Km)  

LT/CV/WPN/02 

ලින්මඩල් කර්මාන්ත්පුරමේ ප්රාථමික විදුලි ලැබුම්මපොමල් සිට 
සියලුම පිටත්ට යන විදුලි රැහැන් පශධිය 
(11kV SC Raccoon Pole into 33kV SC Raccoon Pole - 

Length - 2.5 Km) 

LT/L/WPN/26 

මයෝජිත් බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය - විදුලි උපමපොළ 
සිට සීස් ලංකා ග්රාන්ටිය ද්යක්වා 
(33kV DC Lynx Pole - 0.6 Km) 

LT/L/WPN/27 

මයෝජිත් බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය - විදුලි උපමපොළ 
සිට බියගම මපොලිස් වටරවුම ග්රාන්ටිය ද්යක්වා 
(33kV DC Lynx Pole – 1.7 Km) 

LT/L/WPN/28 

මයෝජිත් බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය - විදුලි උපමපොළ 
සිට ඇන්මසල් ලංකා ග්රාන්ටිය ද්යක්වා 
(33kV DC Lynx Pole - 2 Km) 

LT/L/WPN/29 

මයෝජිත් බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය - විදුලි උපමපොළ 
සිට මයෝජිත් බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය ග්රාන්ටිය 
ද්යක්වා 
(33kV DC Lynx Pole – 1.5 Km) 
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6. 3. 5. මළ හා අපජල කළමනාකරණ සැලැස්ම  

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ අපජලය කළමනාකරණය සම්බන්ධව අපජල කළමනාකරණ 

සැලැස්ම යටමත් සාකච්ඡා කරනු ලැමේ.ඒ අනුව බියගම නාගරික බල ප්රමශශයම ආවරණය වන පරිිශ 

අපජලය බැහැර කිරීමම් නල පශධියයක් මනොමැත්.අවම සංවර්ධනය කළ හැකි මන්වාසික බිම් ප්රමාණය 

පර්චස් 10 ක් වන බැවින් ගෘහස්ථ අපජලය මගබිම් මට්ටමින් බැහැර කිරීම මම් වන විට සිදු මේ. 

එමහත් ප්රමශශය තුළ පවියන බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය සහ සපුගස්කන්ද්ය ලින්මඩල් 

කර්මාන්ත් පුරය යන ප්රධාන කාර්මික කලාප මද්යක සහහා අපජලය පිරිපහදු කර බැහැර කිරීමම් 

ක්රමමේද්යයක් පවී. මමහිදී බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය තුළ ජල පරිමතෝජනය ඝන මීටර 

20,000 ක් වන අත්ර ඝන මීටර 11,000 අපජලය තද්යිමක පිරිපහදුමවන් පසුව රේගහවත්ත් ඇළ හරහා 

කැලණි ගඟට බැහැර වීම සිදුමේ. 

සපුගස්කන්ද්ය මත්ල් පිරිපහදු මධස්ථානය හා ලින්මඩල් කර්මාන්ත් පුරයත්, ඒ අවට පිහිටි ගෑස් 

ිමෂ්පාද්යන මධස්ථානයත් සැලකිල්ලට ගත් විට ලින්මඩල් කර්මාන්ත් පුරය පිහිටා ඇිය ජල පවිත්රාගාරය 

මඟින් ජලය ඝන මීටර 9000 ක ප්රමාණයක් කර්මාන්ත්ශාලා සහහා ිමකුත් මකමරන අත්ර එයින් 80% 

ක් ප්රියශත්යක් අපජලය මලස බැහැර වීම සිදුවන බවට ගණනය කර ඇත්.එය ජලය ඝන මීටර 7200 ක 

ප්රමාණයකි. 

ඒ අනුව එම ගණනය කිරීම සහහා ප්රමශශමේ 2030 වසර වනවිට අනාගත් ජල ඉල්ලුම පාද්යක කර 

ගිමමින් එයින් 80% අපජලය මලස බැහැරවීම සිදුවන බවට උපකල්පනයන් ලබා මගන ඇත්.එමසේම 

බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපමේ ඝන මීටර 11,000 ක අපජලයත් ලින්මඩල් කර්මාන්ත්පුරමේ 

ඝන මීටර 7200 ක අපජලයත් එකතු කරමින් බැහැර කිරීමට අවශ මුළු අපජල ප්රමාණය හුනනා ගැනීම 

කලාපීකරණය අනුව සිදු මකොට ඇත්. එහිදී, ප්රමශශමේ කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා කරන 

කලාප මද්යක තුළ වැඩි අපජල ප්රමාණයක් බැහැර කිරීමම් අවශත්ාවය පවියන බව මපනී යයි. එම 

ගණනය කිරීම් වගු අංක 6.11 හි ද්යක්වා ඇත්. 

එමමන්ම සැලැස්මක අවශත්ාවය යටමත් කැලණි ගමේ ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වයත් සමඟම මමම ඇළ 

මාර්ග හරහා අපජලය කැලණි ගඟට මුසුවීම මහේතු මකොට මගන පානීය ජල අවශත්ාවය සපුරාලන 

බියගම හා අඹත්මල් ජල පවිත්රාගාර වලින් උතුරු මකොළඹ සහ ද්යකුණු මකොළඹ ජනත්ාව මවත් මබද්යා 

හරින නල ජලමේ ගුණාත්මකතාවය පිළිබහව ගැටළු රායකයක් මතු වී ඇත්. එහිදී උතුරු මකොළඹ පානීය 

ජල අවශත්ාවය සහහා ජලය පිරිපහදු මකොට මබද්යා හරින බියගම පට්ටිවිල ජල පවිත්රාගාරය ද්යැඩි මලස 

අපහසුත්ාවයට පත්ව ඇිය අත්ර ඇලවින්න සහ රේගහවත්ත් ඇළ මාර්ග හරහා පිරිපදුමවන් පසුව 

මුද්යාහරින බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපමේ අපජලය සම්බන්ධව පැමිණිලි රායකයක් බියගම 

මගොවිජන මසේවා මධස්ථානය සහ ප්රාමශයය මල්කම් කාර්යාල සහ වගකිවයුතු ආයත්න මඟින් 

විතාගයට පත් වී ඇත්.  
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වගුව අංක 6.11. ගණනය කරන ලෙ මුළු අපජල ප්රමාණය 

මූලාශ්රය: ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම,2017 

වර්ගීකරණය වන්වාසික  
ජනගහනය 

කර්මාන්ත් 
වසේවා 
නියුක්ත්  
ජනගහනය 

වාණිජ 
වසේවා 
නියුක්ත්  
ජනගහනය 

ආයත්නික 
සහ 
පරිපාලන  
වසේවා 
නියුක්ත් 
ජනගහනය 

වාණිජ   
සහ 
ආයත්නික 
පරිපාලන  
- සංසරණ  
ජනගහනය 

කලාප 
වශවයන් 
අපජලය 
බැහැර 
කිරීවේ 
ප්රමාණය 

අධි ඝණත්ව 

ගමනාගමනය මුල් 

වූ නාගරික 

කලාපය 

2362.92 

 
44.93 54.81 6.47 225.04 2694.16 

අධි ඝණත්ව 

නාගරික මසේවා 

කලාපය  
2362.92 0.43 56.39 10.18 254.92 2684.84 

අධි ඝණත්ව 

වාණිජ මසේවා 

කලාපය  
3780.67 56.36 61.13 5.96 242.67 4146.79 

මධම ඝණත්ව 

කාර්මික කලාපය-

I  
3780.67 4834.79 33.27 19.61 240.78 8909.12 

මධම ඝණත්ව 

කාර්මික කලාපය-

II  
4962.12 5053.73 18.49 12.73 146.01 10193.09 

මධම ඝණත්ව 

වාපාරික මසේවා 

කලාපය  
2835.50 609.73 12.42 7.59 91.70 3556.95 

මධම ඝණත්ව 

නාගරික මසේවා 

කලාපය  
1654.04 6.81 4.60 2.32 30.72 1698.50 

අධි ඝණත්ව 

ගමනාගමනය මුල් 

වූ නාගරික 

කලාපය 

189.03 494.03 19.65 8.14 119.37 830.23 

විවිධ අංශ වශවයන් 
අපජලය බැහැර 
කිරීවේ ප්රමාණය 

 

21927.86 

 

18501.3 260.78 73.02 1351.22 12111.2 

බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය 16000 

ලින්මඩල් කර්මාන්ත්පුරය 7200 

2030 වසර වන වි  අවප්ත ක්ෂිත් මුළු අපජල ප්රමාණය 
 

65314.2 
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මමම ගැටලුව උතුරු මකොළඹ ජනත්ාවමේ පානීය ජලය සැපයීම ද්යක්වාම ඉස්මතු විම මහේතු මකොට මගන 

ප්රමශශයට නවීන ක්රම සහ විධි විධාන යටමත් අපජලය පිරිපහදු කර බැහැර කිරීමම් ක්රමමේද්යයක 

අවශත්ාවය මතුව ඇත්. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාත් ජල සැපයුම් සැලැස්ම යටමත්, ජල සම්පත් සංවර්ධන 

සැලැස්ම මඟින් පට්ටිවිල ඇළ මාර්ගයත් සමඟ මත්ල් මුසු වීමමන් ඇිය වන ජල දුෂණය සහහා ස්ථාවර 

විසුනමක් ලබා දීමට බලාමපොමරොත්තු මේ.එමමන්ම රේගහවත්ත් ඇළ හරහා බියගම ආමයෝජන 

ප්රවර්ධන කලාපමයන් පිරිපහදු කර මුද්යාහරින අපජලය, අපජල පශධියයක් (Interceptor Sewer ) යටමත් 

බැහැර කිරීමට මයෝජනා මකොට ඇත්. 

එමසේම, අනාගත් බියගම කර්මාන්ත් ත්වදුරටත් ප්රවර්ධනය කරමින් මත්ත් බිම් හා සබැඳි ියරසාර 

පාරිසරික ක්රමමේද්යයන් යටමත් සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා කරන බැවින් මමමලස ිමසි අපජල බැහැර 

කිරීමම් ක්රමමේද්යයක කඩිනම් අවශත්ාවය මතුව ඇත්.එය පාරිසරික බලපෑම් අවම වූ අකම්පිත් නගරයක් 

මගොඩනැගීමම් අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ප්රබල පිටුවහලක් වන අත්ර එමඟින් ිමස්කලන    

කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස බියගම නාගරික බල ප්රමශශය පත් කරලමින් අනාගත් ද්යැක්ම ළඟා කර 

ගැනීම උමද්යසා සහය මේ.  
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6.3.6 ඝන අපද්රව කළමනාකරණ සැලැස්ම  

මත ීය අපර වුහ පහසුකම් යටමත් ඝන අපද්රව කළමනාකරණය ප්රධාන මාත්ෘකාවක් වන අත්ර 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ ඝන අපද්රව කළමනාකරණය සහහා මයොද්යවා ඇිය ක්රියාමාර්ග හා 

මයෝජිත් වපෘිය ඝන අපද්රව කළමනාකරණ සැලැස්ම ඔස්මසේ සකච්ඡා කරනු ලැමේ. 

මමහිදී බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ ඝන අපද්රව කළමනාකරණය සහහා මුලිකවම බියගම 

ප්රාමශයය සතාව වගකීමට බැඳී සිටී.ප්රමශශමේ ිමවාස ඒකක මට්ටමින් සියමේ ිශන මද්යකක් ිශරන සහ 

මනොිශරන කසළ මලස වර්ගීකරණයක් සහිත්ව කසළ එකතු කිරීම සිදුකරන ලබන අත්ර තද්යිමකව ිශරන 

කසළ මටොන් 15 -11 ක් අත්ර ප්රමාණයක්ද්ය මනොිශරන කසළ මටොන් 3-1ක ප්රමාණයක්ද්ය එකතු කිරීම සිදු 

මේ. මමමලස එකතු කරන ලද්ය කසළ මද්යල්මගොඩ බස් නැවතුම්පළ හා බියගම ප්රාමශයය සතා පරිපාලන 

මගොඩනැඟිල්ලට ඉත්ා ආසන්න ඉඩමක පිහිටි මවන් කිරීමම් මධසථ්ානය තුළදී ිශරන මනොිශරන මලස 

මවන් මකමර්. ඒ අනුව ිශරන කසළ මුතුරාජමවල - මකරවලපිටිය කසළ රහවන හා බලශක්ියය 

ිමපද්යවීමම් වාපෘිය ඉඩම සහහාද්ය මනොිශරන කසළ මද්යොම්මේ සිමපාරක්ෂක කසළ රහවනය සහහාද්ය මයොමු 

කරනු ලැමේ. 

මකමසේ වුවද්ය වර්ත්මාන කසළ මවන් කිරීමම් ඉඩම මද්යල්මගොඩ නගරමේ වටිනාකමින් ඉහළ, එමසේම 

මපොදු උපමයෝගීත්ා මසේවා සහිත් ඉඩමක පැවීම දුර්වලත්ාවයක් මලස හුනනාගිමමින් බියගම ප්රාමශයය 

සතාව මගින් මමම සථ්ානය මවනත් ප්රමශශයකට මගනයාමට අමේක්ෂා කරනු ලැමේ. මමම කසළ 

එකතු කිරීමම් ක්රමමේද්යය සහහා බියගම ප්රාමශයය සතාව සතුව එක් කම්පැක්ටර් රථයක්, එක් ටිපර් 

රථයක්, ට්රැක්ටර් රථ 10ක් සහ අත් කරත්ත් 35 ක් පවියන අත්ර මානව ශ්රමය මලස කම්කරුවන් 11ක් 

ද්ය රියදුරන් 10 මද්යමනක්ද්ය මසේවය කරනු ලබයි. 

ඒ අනුව වර්ත්මාන මන්වාසික ජනගහනය හා තද්යිමක සංසරණ ජනගහනය සැලකිල්ලට මගන 

තද්යිමකව ිමෂ්පාද්යන වන ඝන අපද්රව ප්රමාණය පහත් පරිිශ ගණනය කර ඇිය අත්ර එය 2030 වසර වන 

විට මටොන් 317.1 ක් ද්යක්වා වර්ධනය වීමට ිමයමිත්ව ඇිය බව ගණනය කිරීම් ඇසුරින් ද්යක්වා ඇත්. එය 

පහත් පරිිශ මේ.  
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වගුව අංක 6.12. ගණනය කරන ලෙ නෙනික අපද්රව ප්රමාණය 

 

මමහිදී කාර්මික කලාපවල ජනනය වන ඝන අපද්රව ප්රමාණයද්ය ගණනය කිරීම සහහා මයොද්යාගත්ත්ද්ය 

බියගම ප්රාමශයය සතාව මගින් කර්මාන්ත්ශාලා වල ඝන අපද්රව එකතු කිරීම සිදු කරනු මනොලබයි. 

බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය තුළ ඝන අපද්රව කළමනාකරණය කිරීම එම භූමිය තුළම මෑත්ක් 

වන තුරු සිදුකර ඇිය අත්ර 2018 වර්ෂමේ ඔක්මත්ෝම්බර් මස හුනන්වාදුන් නව ඝන අපද්රව 

කළමනාකරණ වැඩසටහන මගින් අනාගත්මේදී ජනනය වන ඝන අපද්රව කළමනාකරණය කිරීමට 

පියවර මගන ඇත්. නව ක්රමමේද්යය යටමත් හාිමද්යායක මනොවන අපද්රව තාවිත්ා කරමින් විදුලි බලය 

ිමපද්යවීමට මයෝජිත්ව ඇිය අත්ර එය ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය තුළ ියරසාර පරිසර සංවර්ධන 

උපායමාර්ගයක් මලස හුනනාමගන ඇත්.  

කලාපවේ නම  

වර්ත්මාන 
ජනගහනය 
සවන්වාසික 
සහ 
සංසරණ ) 

2030 -
අනාගත් 
ජනගහනය 
සවන්වාසික 
සහ සංසරණ ) 

ප්රාවද්යය සභා 

සීමාවක 

ජනනය වන 

ඝන අපද්රව 

සේමත්ය සඑක් 

පුද්ගලවයක් 

කිවලෝ ග්රෑේ) 

වර්ත්මාන -

දිනක  

ජනනය වන 

ඝන අපද්රවය 

ප්රමාණය  
සව ොන්)  

2030- 
අනාගත් -

දිනක  

ජනනය වන 

ඝන 

අපද්රවය 

ප්රමාණය 
සව ොන්) 

අධි ඝණත්ව ගමනාගමනය 

මුල් වූ නාගරික කලාපය 39689 85682 0.4 15.9 34.3 

අධි ඝණත්ව නාගරික මසේවා 

කලාපය  42916 93684 0.4 17.2 37.5 

අධි ඝණත්ව වාණිජ මසේවා 

කලාපය  53208 105565 0.4 21.3 42.2 

මධම ඝණත්ව කාර්මික 

කලාපය-I  102398 237521 0.4 41.0 95.0 

මධම ඝණත්ව කාර්මික 

කලාපය-II  103828 232541 0.4 41.5 93.0 

මධම ඝණත්ව වාපාරික 

මසේවා කලාපය  37703 71076 0.4 15.1 28.4 

මධම ඝණත්ව නාගරික මසේවා 

කලාපය  17018 26014 0.4 6.8 10.4 

අඩු ඝණත්ව විමශේෂ සංවර්ධන 

කලාපය 47925 65639 0.4 19.2 26.3 

එකතුව 177.9 367.1 
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6.4 ආර්ථික සංවර්ධන උපාය මාර්ගික සැලැසම් 

6.4.1 කර්මාන්ත් ආර්ථික සංවර්ධන සැලැස්ම  

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය, “ිමස්කලන කර්මාන්ත් පුරයක්”මලස සංවර්ධනය කිරීමම් අනාගත් 

ද්යැක්මට අනුකූලව ප්රධාන නාගරික ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමම් ශක්ියය බවට පත්ව ඇත්මත් කර්මාන්ත් 

ප්රවර්ධනය කිරීමයි. එය මූලිකවම නගරමේ ආර්ථිකය මමන්ම කලාපීය හා ජාියක ආර්ථිකයටද්ය රුකුල් 

මද්යයි. 

ඒ අනුව මමම අනාගත් ද්යැක්ම යටමත් මගොඩනැගුණු ප්රධාන අරමුණ වුමේ කර්මාන්ත් ආර්ථික අවශත්ා 

කැටිමකොට ගත් පර්ෂද්යයන් බියගම නගරය තුළ ස්ථාපිත් කිරීමයි. එහිදී කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය සහහා 

අවශ මකමරන මූලික ආර්ථික හා මත ීය අවශත්ාවයන් සපුරාලමින් කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය සහහා 

පසුබිම සකස් මකමර්. මමම අරමුණ යටමත් අතන්ත්ර මාර්ග පශධියය හරහා මුළු භූමි ප්රමාණමයන් 

13% ක් කර්මාන්ත් ආමයෝජනය සහහා විවෘත් කිරීමත්, මධම ආමයෝජන ීරය සමඟ කර්මාන්ත් ආශ්රිත් 

වාපාර කලාපයක් ප්රවර්ධනය කිරීමත්, ිමෂ්පාද්යන අංශය මවත් මසේවක ද්යායකත්වය 30% කින් වැඩි 

කිරීමට පහසුකම් සැලසීමත් යන පරමාර්ථයන් සාක්ෂාත් කරගැනීමට අමේක්ෂා මකමර්.  

ඒ අනුව ඉහත් පරමාර්ථ ඉටු කරගැනීම සහහා ප්රධාන උපාය මාර්ග හත්රක් යටමත් කර්මාන්ත් ආර්ථික 

සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීමට මයෝජිත්ව ඇත්. එහිදී ද්යැනට ප්රමශශමේ ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් මක්න්ද්ර කර 

ගිමමින් බිහි වී ඇිය රැකියා මවළහමපොල ත්වදුරටත් පුළුල් වන අත්ර බියගම ප්රමශශයට තද්යිමකව 

සංසරණය වන කර්මාන්ත් මසේවා ිමයුක්ියකයන් ප්රමාණය හා ත්වත් ලක්ෂ මද්යකකට ආසන්න රැකියා 

ිමයුක්ියකයන් ප්රමාණයක් එක් වීම සිදු මේ. එය ගණනය කිරීම් අනුව 200,996 ක ප්රමාණයකි. එමමන්ම 

බියගම අමයෝජන කලාපය පද්යනම් කරගිමමින් සිදු කළ පර්මේෂණ වාර්ත්ාවක් මගින් ගම කරන ලද්ය 

උපකල්පිත්යක් වන මුළු මසේවා ිමයුක්ත් ප්රමාණමයන් 25% ක ප්රමාණයක් ත්ාවකාලික නැවතුම්කරුවන් 

මලස රැකියා සථ්ානයට ආසන්නව පිශංචි වීම පාද්යක මකොට ගිමමින් අනාගත් ත්ාවකාලික මන්වාසික 

අවශත්ාවයන් ගණනය මකොට ඇත්. එහිදී ත්ාවකාලික නැවතුම්කරුවන් මලස 77,089 ප්රමාණයක් 2030 

වන විට කර්මාන්ත් මසේවා ිමයුක්ියකයන් මන්වාසික ජනගහනයට එක් මේ. මම් අනුව ප්රමශශමේ 

කර්මාන්ත් පද්යනම් කරගිමමින් තද්යිමකව සංසරණය වන මසේවා ිමයුක්ියකයින් ලක්ෂ තුනකට එනම් 

308,356 ක් මලස ගණනය කිරීම් හරහා ත්හවුරු මකමර්. 

පහියන් ද්යැක්මවන්මන් ලක්ෂ තුනකට අධික මසේවා ිමයුක්ියකයින් ප්රමාණයක් සංසරණය වන කර්මාන්ත් 

පුරවරයක් මලස බියගම සංවර්ධනය කිරීම උමද්යසා කර්මාන්ත් ආර්ථික සැලැස්ම මගින් මයෝජිත් උපාය 

මාර්ගයන් හත්රය. 
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6.4.1.1 මධම ආවයෝජන තීරය (Central Investment Corridor Strategy) 

මධම ආමයෝජන ීරය, ප්රමශශය හරහා වැටී ඇිය සමෘශධි මාවත් සහ මගෝනවල- සපුගස්කන්ද්ය 

මාර්ගමේ එකතුවකින් සැදුම්ලත් මූලික කර්මාන්ත් අවශත්ා හා මසේවා සහිත් ීරයක් මලස ප්රවර්ධනය 

කිරීමට අමේක්ෂිත්ය. ඒ අනුව මමම මාර්ගය  ප්රමශශය තුළ ප්රධාන ප්රමු ත්ා මං ී රුවක් මලස සංවර්ධනය 

මවමින් නාගහමුල මංසන්ධිය  හරහා බියගම- මකොළඹ පාරට සම්බන්ධ මේ. 

මමම මාර්ග ීරය මගෝනවල - මකොමහොල්විල පාර හරහා කැලණිය සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් මයෝජිත් 

කැලණි පිවිසුම් මාර්ගයත්,මයෝජිත් චන්ද්රවංක මාර්ගයත් (බියගම -මකොළඹ පාර) සම්බන්ධ මකමරන 

අත්ර පෑලියමගොඩදී කණු මත් ඉිශවන වරාය ප්රමේශ මාර්ගය තුළින් මකොළඹ වරාය ද්යක්වා සම්බන්ධ වීමට 

ඉඩ ප්රස්ථාව සලසා මද්යයි. 

ඒ අනුව මකොළඹ වරාමේ සිට කර්මාන්ත් කලාපයට පිවිසීමට හැකි ප්රධාන ප්රමේශ මද්යොරටුව මලස 

නාගහමුල මංසන්ධිය සංවර්ධනය මකමරන අත්ර රට අතන්ත්රමයන් එනම් මද්යොම්මේ, මද්යකටන ආදී 

ප්රමශශ හරහා කර්මාන්ත් කලාපයට පිවිසීමට හැකි ප්රධාන ප්රමේශ මද්යොරටුව මලස කරාබුගස් මංසන්ධිය 

සංවර්ධනය කිරීමට මමහිදී අමේක්ෂිත්ය. ඒ අනුව ප්රධාන ප්රමේශ මද්යොරටු මද්යකකින් සමන්විත් මධම 

ආමයෝජන ීරය අතන්ත්ර මාර්ග ජාලය ඔස්මසේද්ය ඉත්ා අනර්ඝ සහසම්බන්ධත්ාවක් පවත්වාමගන යනු 

ඇත්. 

මධම ආමයෝජන ීරය තුළ මුල හා ආර්ථික කටයුතු සිදුකර ගැනීම උමද්යසා නව ත්ාක්ෂණය මුසු වූ 

ඒකාබශධ වාපාර හා බැංකු සහිත් මධසථ්ානයක් ඇිය කිරීම ප්රධාන උපාය මාර්ගික වාපෘියයක් මලස 

හුනනාමගන ඇත්. ඒ අනුව ප්රමශශමේ සියලු අන්ත්යන් සමඟ සම්බන්ධත්ාවය සහිත් මංසන්ධියක්ව 

පවියන ඩිමමෝ මංසන්ධිය වාපාර හා මූල කටයුතු සිදුකර ගැනීමම් ප්රමු  වූ ස්ථානයක් මලස 

සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂිත්ය. මමය ප්රමශශමේ උපනගරයන්ට බැංකු හා මුල කටයුතු සහහා ඇදී 

ගිය කර්මාන්ත් ආමයෝජකයන් හා රැකියා ිමයුක්ියකයන්ට ප්රබල පිටිවහලක් මේ.  

එපමණක්ද්ය මනොව කුසලත්ා සහිත් ශ්රම බලකායක් ඇිය කරලමින් ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත්ය සහහා ශ්රමික 

පිරිස උත්පාද්යනය කිරීමම් උපාය මාර්ගික වාපෘියයක් මලස මධම ආමයෝජන ීරය තුළ කුසලත්ා 

ඉහළ නැංවිමම් මධසථ්ානයක් සහහාද්ය භූමියක් මවන් කිරීම මම් යටමත් හුනනාමගන ඇත්. මම් හරහා 

ගම්පහ ිශස්ත්රික්කය තුළ පවියන 3.1 ක් වූ විරැකියා අනුපාත්ය පහළ මහලීමටත්, 2020 වන විට අමේක්ෂා 

කර ඇිය මුළු රමටහිම සමස්ත් ත්රුණ විරැකියා අනුපාත්ය 20.29 ප්රමාණය පහත් මහලීමටත් මහේතුවක් 

වනු ඇත්. එමසේම මමය අනාගත්මේදී ිමර්මාණය වීමට ිමයමිත් නව ත්ාක්ෂණය සමඟ මුසු වූ කර්මාන්ත් 

සහහාද්ය කුසලත්ා පිරි රැකියා සහිත් ත්රුණ ප්රජාවක් ිමර්මාණය කිරීමට ද්ය පිටිවහලක් මේ.  
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සමාජීය අපරවුහ පහසුකම් එමමන්ම මස   පහසුකම් හා ඒවාමේ මසේවා ප්රමශශ විශ්මල්ෂණය මගින්ද්ය 

ත්හවුරු වූ ආකාරයට වැඩි  ශ්රම බලකායක් සැරිසරන ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් ආයත්න රායකයක එක්රැස් 

වීමක් සහිත් කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස බියගම සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා කරන බැවින් කර්මාන්ත් 

හිශසි අනතුරු සහහා පවියන අවද්යානම අනුව මධම ආමයෝජන ීරයට සම්බන්ධව ප්රධාන මපමළේ 

මරෝහල් සංකීර්ණයක අවශත්ාවයක් පැන නැඟී ඇත්. මමහිදී බියගම ප්රාමශයය ිශසා මරෝහල 

නවීකරණය කරමින් මමම නව මරෝහල් සංකීර්ණයට බශධ වූ වඩා යහපත් මස   පහසුකම් ප්රමශශමේ 

මන්වාසික සහ සංසරණ ජනගහනයට ළඟා කරදීමට අමේක්ෂා මකමර්.  

මධම ආමයෝජන ීරය සංමේදී මත්ත් බිම් තුනක් හරහා ගමන් කරන අත්ර වැඩිවන සංවර්ධන 

පීඩනයන් හමුමේ මමම මත්ත් බිම් ආරක්ෂා කර ගිමමින් කර්මාන්ත් සංවර්ධනයට ඉඩ ිශය යුතු බැවින් 

සියඹලාමේ මංසන්ධිය සමඟ පවියන ඇවිිශන මංීරුව සහ රේගහවත්ත් ඇළ ඇතුළු මකොටගත් ද්යර්ශිමය 

කුඹුරු යාය, මත්ත් බිම් උද්යානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. ඒ අනුව මත්ත් බිම් හා 

සබැඳි කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස බියගම නාගරික ප්රමශශය සංවර්ධනය කිරීමම්දී, සියඹලාමේ 

මංසන්ධිය බියගම ආමයෝජන සැකසුම් කලාපයට ඇතුල්වීමම් ප්රධාන ප්රමේශයක් වීම මහේතුමවන් 

මයෝජිත් කර්මාන්ත් ප්රවර්ධන කලාපමේ ප්රධාන මපොදු විමේක පහසුකම් සහිත් මත්ත් බිම් උද්යානය මඟින් 

අනාගත් ිමස්කලන කර්මාන්ත් පුරවර ද්යැක්ම සාක්ෂාත් කරගැනීමට ප්රබල පිටිවහලක් සපයනු ඇත්. 

6.4.1.2 අභන්ත්ර මාර්ග ජාලය පුළුල් කිරීම මගින් කර්මාන්ත් සඳහා වන ප්රවේශය වැඩි දියුණු කිරීම    

(Local Industrial Collector Strategy) 

මමම උපාය මාර්ගය යටමත් ප්රමශශමේ ඉඩම් 13% ක් කර්මාන්ත් ආමයෝජන අවස්ථා සහහා විවෘත් 

කිරීමම් පරමාර්ථය සාක්ෂාත් කරගැනීමට සහය ලැමබන අත්ර හුනනාමගන ඇිය ප්රධාන අතන්ත්ර 

මාර්ග, මංීර 4 ක් ද්යක්වා පුළුල් විම මම් යටත්ට මයෝජනා මේ. ඒ අනුව මාබිම ප්රමශශමේ පවියන 

සංවර්ධනය මනොවූ ඉඩම් මාබිම පාර හරහා කර්මාන්ත් සහහා විවෘත් වන අත්ර පට්ටිවිල- මාමකොළ පාර 

හරහා පට්ටිවිල ප්රමශශමේ ඉඩම් කර්මාන්ත් ආමයෝජනය සහහා විවෘත් මේ. එමමන්ම, කඩුමවල අන්ත්ර් 

හුවමාරුව සමඟ සම්බන්ධ මකමරන ජයන්ිය මාවත් සමඟ මාමහේන මාර්ගය සම්බන්ධ කිරීමද්ය, මල්වාන- 

මද්යොම්මේ මාර්ගය බියගම මත්ොටුමපොළ මංසන්ධිය ද්යක්වා සංවර්ධනය කිරීමටද්ය මයෝජිත්ය. එමසේම, 

වඩුමේගම සිට බියගම කලාපය ද්යක්වා ිශමවන මාර්ගයත්, මගෝනවල-මකොමහොල්විල මාර්ගයත් මයෝජිත් 

ප්රධාන අතන්ත්ර මාර්ග සංවර්ධනය යටත්ට වැමට්.  

මමම මාර්ග ජාලය පුළුල් විම හරහා බියගම නාගරික බල ප්රමශශමේ ද්යකුණු මපමද්යසට ිමෂ්පාද්යන 

කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය උමද්යසා වැඩි වටිනාකමක් සමඟ ආමයෝජන ආකර්ෂණය ළඟා කර දීමට අමේක්ෂා 

මකමර්. ප්රධාන අතන්ත්ර මාර්ග ජාලයට අමත්රව මාබිම-ගමන්වල මාර්ගයත්, බියගම උප විදුලිපළ 

අසලින් වැටි ඇිය පවර් හවුස් මාර්ගයත්, මකොට්ටුන්න-මාමහේන මාර්ගයත්,මඟුරුවිල මාර්ගයත්, 

මබොල්ලෑගල- විමේරාම මාවත්ත් මංීරු මද්යකක් සහ මසේවා ීර සහිත් අනු අතන්ත්ර මාර්ග මලස 

සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂිත්ය.  
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මමම අතන්ත්ර මාර්ග ජාලය උතුරු පසින් මධම ආමයෝජන ීරයටත්, ද්යකුණු පසින් බියගම- මකොළඹ 

මාර්ග ීරයටත් සම්බන්ධ වන අත්ර මමහිදී අනු කර්මාන්ත් ප්රමේශ මද්යොරටු මලස පවියන මංසන්ධින්ද්ය 

සංවර්ධනය කිරීමටද්ය මයෝජිත්ව ඇත්.  

එමමන්ම ශ්රී ලංකා දුම්රිය මද්යපාර්ත්මම්න්තුමේ ප්රධාන සැලැස්මට අනුකූලව බියගම-මකොස්ගම දුම්රිය 

මාර්ගය ඉිශකිරීමට මයෝජිත්ව ඇිය අත්ර එමඟින් සපුගස්කන්ද්ය හා සියඹලාමේ ප්රමශශ සහහා නව දුම්රිය 

ස්ථාන මද්යකක් මයෝජිත්ව පවී. එබැවින් මමම අතන්ත්ර මාර්ග ජාලය හරහා අද්යාළ දුම්රිය සථ්ාන 

සම්බන්ධ කරමින් කර්මාන්ත් කලාපමේ රැකියා ිමයුක්ියකයන්ට ප්රවාහන පහසුකම් සැලසීම අමේක්ෂා 

මකමර්. එමසේම තාණ්ඩ ප්රවාහනය සහහාද්ය මමම දුම්රිය මාර්ගය ඉිශකිරිම පහසුවක් වන බැවින් 

කර්මාන්ත් සංවර්ධනයට අවශ මකමරන ප්රවාහන පහසුකම් මමම උපාය මාර්ගය හරහා සලසා මද්යනු 

ලැමේ. 

6.4.1.3 ප්ත ලේ ඇන්ස් ප්ත වල් කර්මාන්ත් උොන (Plug & Play Industrial Parks Strategy) 

කර්මාන්ත් සංවර්ධන සැලැස්ම යටමත් තුන්වන උපාය මාර්ගය මලස සියලු යටිත්ල පහසුකම් 

සම්පාද්යනය කළ කර්මාන්ත් උද්යාන ිමර්මාණය කිරීමට මයෝජිත්ව ඇත්. මූලිකවම කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය 

කිරීමට අවශ වන ආර්ථික,මත ියක, සමාජීය සහ මාර්ග සම්බන්ධත්ා යටමත් වඩාත් මයෝග භූමීන් 

හුනනා ගැනීමට සිදු කළ විශ්මල්ෂණය හරහා මධම ආමයෝජන ීරය හා බැදුණු ද්යකුණු මකොටස වඩාත් 

මයෝග කලාපය වශමයන් හුනනාගනු ලැබිණි. එය ඇමුණුම් සිියයම් අංක 10 මගින් ිමරූපණය කර ඇත්.  

ඒ අනුව මහයියන්තුඩුව ප්රමශශය තුළ මත්ත් බිම් පරිසරය හා බැදුණු ඉඩම් තුනක් හුනනාගත් අත්ර එම 

ඉඩම් මත්ත්බිම් ආශ්රිත් පරිසරය ිමසිමලස සංරක්ෂණ විධිවිධාන සහිත්ව සකස් කරමින් පාරිසරික 

වටිනාකම් එක් කළ කර්මාන්ත් ආමයෝජන අවස්ථා සහහා මයොමු කිරීමට බලාමපොමරොත්තු මේ. එම 

කර්මාන්ත් උද්යාන තුන මගින් අවට ඇිය කර්මාන්ත් සහ ඉිශරියට ආකර්ෂණය වීමට ිමයමිත් කර්මාන්ත් 

සහහාද්ය ආද්යර්ශයක් ලබා මද්යන එමසේ මනොමැියනම් ියරසාර කර්මාන්ත් අනුරුවක් මලස ිමර්මාණය 

කිරීමට උපාය මාර්ගික වාපෘියය යටමත් අමේක්ෂා මකමර්. 

එමමන්ම ඩිමමෝ මංසන්ධිය මගින් ප්රමේශය ලබා මද්යන ප්රමශශය තුළ ද්යැනට ඩිමමෝ උපමයෝගීත්ා වාහන 

වැඩමපොළ සහිත් ප්රමශශය හා බැදුණු කර්මාන්ත් පර්ෂද්යය ත්වදුරටත් පුළුල් කරමින් මහා පරිමාණ 

ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අවශ මකමරන මූලික යටිත්ල පහසුකම් සහිත් 

ප්රමශශයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජිත්ව ඇත්. එහිදී ඒ අවට ඇිය ද්යැනට සංවර්ධනය මනොවුණු 

අක්කර 20 ක පමණ භූමි ප්රමශශය ආමයෝජන අවස්ථා සහහා උත්මප්රේරකයක් මලස ේලේ ඇන්ඩ් ේමල් 

කර්මාන්ත් උද්යාන සංවර්ධනයට අමේක්ෂා මකමර්. 
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6.4.1.4. ගඟබඩ ඵලොයී තීර සංවර්ධනය (Riverfront Productive Tracts Strategy) 

මල්වාන, වල්ගම ප්රමශශ මම් වන විටත් ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය මහේතුමකොට අතුරු ිමෂ්පාද්යන 

මලස මරිශපිළි ආශ්රිත් වාපාර සහහා සංවර්ධනය වූ කලාපයක් බවට පත් වී ඇත්. මල්වාන මද්යොම්මේ 

මාර්ගමේ කරාබුගස් මංසන්ධිමේ සිට මල්වාන නගරය ද්යක්වා මමමලස මරිශපිළි හා ඒ ආශ්රිත් ිමෂ්පාද්යන 

අමුද්රව සහිත් මවළහ වාපාර ආයත්න ද්යක්නට ලැමබන අත්ර එම ත්ත්ත්වය අවමබෝධ කරගිමමින් 

ගඟබඩ ලලද්යායී මවළහ ීර සංවර්ධන උපාය මාර්ගය කර්මාන්ත් ආර්ථික සැලැසම් යටමත් මයෝජිත්ව 

ඇත්. 

මමහිදී ගඟට පිටුපස හරවමින් සංවර්ධනය වී ඇිය අනවසර මවළහ කුටි ඉවත් කරමින් ගඟ මපමද්යමසේ 

ද්යර්ශනීයත්වය ආර්ථික වටිනාකමක් මලස එක් කරමින් මරිශපිළි හා කර්මාන්ත් ිමෂ්පාද්යන අමුද්රව සහිත් 

මවළහ කුටි ී රයක් සංවර්ධනය කිරීමට ිශරිගැන්වීම මම් උපාය මාර්ගය යටමත් අමේක්ෂා මකමර්.මමහිදී 

ිමරන්ත්ර ජල ගැලීම් අවද්යානමට ලක් වන මල්වාන ප්රමශශය තුළ වාරිමාර්ග මද්යපාර්ත්මම්න්තුව මගින් 

ඉිශකිරීමට ිමයමිත් කැලණි ගඟ ගංවතුර පාලන බැම්ම වාපෘියයද්ය අන්ත්ර්ග්රහණය මකමරන අත්ර 

ආපද්යාවන්මගන් මිදුණු කැලණි ගමේ පාරිසරික ද්යර්ශනයද්ය ත්ම ආර්ථිකයට එක් මකොට ගත් සංවර්ධන 

කලාපයක් මලස මල්වාන ප්රමශශය සංවර්ධනය කිරීමට ඉහත් උපාය මාර්ගය යටමත් අමේක්ෂා මකමර්. 
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6.5. තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ග 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය තුළ භූමි පරිහරණමයන් 19% ක් පාරිසරික සම්පත් සහිත් පශධීන් බැවින් 

අනාගත් ප්රජාව උමද්යසාද්ය එම පාරිසරික සම්පත් සුරකිමින් කර්මාන්ත් සංවර්ධනය කිරීම හරහා ආර්ථික 

සංවර්ධනය ළඟා කර ගැනීමට අමේක්ෂා මකමර්. මමහිදී මත්ත් බිම් හා සබැඳි ිමස්කලන කර්මාන්ත් 

පුරවරයක් මලස බියගම නාගරික ප්රමශශය සංවර්ධනය කිරීමම් අභිලාශය තුළ ප්රමශශමේ සංමේදී මත්ත් 

බිම් පශධියය සංරක්ෂණය උමද්යසා ියරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ග හුනනාමගන ඇත්. එමඟින් 

සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ාවය තුළ හුනනා ගත් මූලික ගැටලු වන සංමේදී පරිසර පශධියය හා 

කර්මාන්ත් සංවර්ධනය ආශ්රිත්ව පවියන ගැටලු මමන්ම ජල ගැලීම් ත්ත්ත්ව මගින් සිදුවන බලපෑම් 

පාලනය කිරීම උමද්යසා එම සංමේදී මත්ත් බිම් ජල රහවන ප්රමශශ මලස සංරක්ෂණය කිරීමටද්ය අවධානය 

මයොමු කර ඇත්. 

6.5.1. පාරිසරික සංරක්ෂණ සැලැස්ම  

බියගම නාගරික බල ප්රමශශයට පරිසර සංරක්ෂණ සැලැස්මක අවශත්ාවය හුනනා ගැනීමට ප්රධාන 

කරුණ වනුමේ කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය කිරීමම්දී මත්ත් බිම් සහහා ඇිය වන ඍණාත්මක බලපෑම් අවම 

කිරීමම් අවශත්ාවයයි. එනම් දීර්ඝ කාලයක් ියස්මසේ කර්මාන්ත් හා මන්වාසික තාවිත්යන්හි වර්ධනය 

සමඟ ප්රමශශමේ හරිත් කලාප ඝණත්වය අඩු විම සිදු වූ අත්ර එය ත්වදුරටත් ප්රමශශමේ සංමේදී මත්ත් 

බිම් පරිසර පශධියය ක්රම ක්රමමයන් අඩු වීමට මහේතු විය. මමම ත්ත්ත්වය ඔස්මසේ ප්රමශශමේ මත ීය 

සංවර්ධනය, ියරසාර පරිසර පශධියයක් සමඟම එක් වූ සංවර්ධනයක් බවට පත්කිරීම  පාරිසරික (මත්ත් 

බිම්) සංරක්ෂණ සැලැස්ම මගින් සිදු මකමර්.   

මත්ත් බිම් පරිසර සංරක්ෂණ සැලැස්ම සකස් කිරීම උමද්යසා පාරිසරික විශ්මල්ෂණයන් කිහිපයක් මත් 

පද්යනම් වූ අත්ර ඒ සියලු විශ්මල්ෂණයන්මේ ප්රියලලයක් මත් විවිධ පරිසර වටිනාකම් සහිත් මත්ත් බිම් 

කලාපීකරණයක් හරහා පරිසර සංරක්ෂණ සැලැස්ම ක්රියාවට නැංමේ. 

ප්රමශශමේ සංවර්ධන පීඩනයත්, පරිසර සංමේිශත්ා ද්යර්ශකයත් පද්යනම් කර ගිමමින් මුලිකවම ත්ර්ජනයට 

ලක්වී ඇිය සහ අනාගත්මේදී ත්ර්ජනයට ලක්විය හැකි මත්ත් බිම් හුනනා ගැනීමක් මමම පරිසර 

සංරක්ෂණ සැලැස්ම සකස් කිරීමම්දී සිදුකළ පළමු පියවර මේ. ඉන් අනතුරුව ප්රමශශමේ භූ විද්යාත්මක 

හා භූමගෝලීය ලක්ෂණ, විමශේෂමයන්ම පාංශු වර්ගවල සංයුියය, ජල මාර්ග සහ ගැලීම් ිශශාව, අනු ජල 

මද්රෝණින් , ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගොඩකිරීම් සහ සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව මගින් හුනනාමගන ඇිය මත්ත් 

බිම් කලාපීකරණය, කැලණි ගමේ ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වයන්මගන් යට වූ ප්රමශශ ආදී සියලු ස්ථර මයොද්යා 

ගිමමින් සිදු කළ විශ්මල්ෂණයට අනුව හිමි වූ ප්රියලලය, වර්ත්මාන භූමි පරිහරණය සහ මගොවිජන මසේවා 

මද්යපාර්ත්මම්න්තුව මගින් සිදු කළ අත්හරින ලද්ය කුඹුරු විශ්මල්ෂණයද්ය  සමඟ සසහමින් අවසාන පියවර 

මලස මත්ත් බිම් පරිසර සංරක්ෂණ කලාපීය සැලැස්ම සකස් කරන ලදී. 



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 

 
 

බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                            105 
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  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 
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 නියත් වත්ත්බිේ සංරක්ෂක කලාපය 

කිසිදු සංවර්ධන කාර්යයක් උමද්යසා අනුබල මනොමද්යන අත්ර ප්රමශශය තුළ පවියන සියලුම වගුරු සහ මත්ත්බිම් 
ජල රහවන පශධියයක් මලස සංරක්ෂණය කිරීම 

 

අධි සංවේදී කෘෂිකර්ම සංරක්ෂක කලාපය 

කිසිදු සංවර්ධන කාර්යයක් උමද්යසා අනුබල මනොමද්යන අත්ර ප්රධාන ජල මූලාශ්රයන් සමඟ බැුනනු කුඹුරු ඉඩම් 

ජල ගැලීම් අවස්ථාවලදී ජල රහවන පශධියයක් මලස සංරක්ෂණය කිරීම. 

  නියත් කෘෂිකර්ම සංරක්ෂක කලාපය 

කිසිදු සංවර්ධන කාර්යයක් උමද්යසා අනුබල මනොමද්යන අත්ර ප්රමශශය තුළ පවියන ද්යැනට වගා කටයුතු අත්හැර 
ද්යැමුණු  සියලුම කුඹුරු ඉඩම් කෘෂිකර්ම කටයුතු සහහා පමණක් ිශරිගන්වන අත්ර ජල ගැලීම් අවස්ථාවලදී ජල 
රහවන පශධියයක් මලස සංරක්ෂණය කිරීමටත් අනුබල මද්යනු ලැමේ. 

 අතිවර්ක ජල රැඳවුේ පරිසර සංරක්ෂක කලාපය 

කිසිදු සංවර්ධන කාර්යයක් උමද්යසා අනුබල මනොමද්යන අත්ර ප්රමශශය තුළ පවියන අධි සංමේදී මත්ත්බිම් හා 
බැුනනු ලුන කැළෑ ජල ගැලීම් අවස්ථාවලදී ජල රහවන පශධියයක් මලස සංරක්ෂණය කිරීමටත් අනුබල මද්යනු 
ලැමේ. 

 ගංගා තීර වෘක්ෂලත්ා කලාපය 

කැලණි ගඟ සහ ඇළ මාර්ග රක්ෂිත් සහ ඉවුරු ආශ්රිත් කලාපය කිසිදු සංවර්ධන කාර්යයක් උමද්යසා අනුබල 
මනොමද්යන අත්ර වෘක්ෂලත්ා රක්ෂිත් ීර මලස සංරක්ෂණය කිරීමට අනුබල මද්යනු ලැමේ. 

 විවශේෂ කුඹුරු වගොවිත්ැන් කලාපය 

කිසිදු සංවර්ධන කාර්යයක් උමද්යසා අනුබල මනොමද්යන අත්ර ප්රමශශය තුළ පවියන ද්යැනට වගා කටයුතු සිදු 
මකමරන ලලද්යායි කුඹුරු ඉඩම් කෘෂිකර්ම කටයුතු සහහා පමණක් ිශරිගන්වන අත්ර ජල ගැලීම් අවස්ථාවලදී 
ජල රහවන පශධියයක් මලස සංරක්ෂණය කිරීමටත් අනුබල මද්යනු ලැමේ. 

 සංවර්ධන විභවත්ා කලාපය 

පාරිසරික මරගුලාසි සහ සීමාවන්ට අනුකූල වූ සංවර්ධන තාවිත්ාවන් ිශරි ගැන්වීම සිදු මකමරන අත්ර 
විමශේෂමයන්ම මත්ත්බිම් පාරිසරික උද්යාන සහ මපොදු විමනෝද්ය කටයුතු උමද්යසා මයෝජිත් තාවිත්යන් ප්රවර්ධනය 
කිරීමට මුලිකවම අනුබල මද්යනු ලැමේ. 

 විවෘත් ජල රැඳවුේ හා ජල මාර්ග කලාපය 

කිසිදු සංවර්ධන කාර්යයක් උමද්යසා අනුබල මනොමද්යන අත්ර ප්රමශශය තුළ පවියන සියලුම විවෘත් ජල රැහවුම් 
හා ජල මාර්ග මලස ගංගා, අතු ගංගා, ඇළ මාර්ග, ිශය අඟල් , මපොකුණු, වැේ ආිශය සංරක්ෂණය කිරීමට මමහිදී 

අනුබල මද්යනු ලැමේ. 

 අධිවේගී මාර්ග රක්ෂිත් කලාපය 

අධිමේගී මාර්ගමේ වැට මායිමම් සිට මීටර 60ක සීමාව අධිමේගී රක්ෂිත් කලාපය යටත්ට ගැමනන අත්ර එහි 
පළමු මීටර 10 තුළ කිසිදු සංවර්ධන කාර්යයක් උමද්යසා අනුබල මනොමද්යන අත්ර මර්ඛිය උද්යාන සහහා පමණක් 

අනුබල මද්යනු ලැමේ. 

 කළුගල් පර්වත් සහිත් කලාපය 

 

වගුව අංක 6.13. කලාපය අර්ථ ෙැක්වීම හා ඊ  අයත් වන භුමි ප්රමාණය 
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මමම මත්ත් බිම් සංරක්ෂණ කලාපීය සැලැස්මට අනුකූලව අධි සංමේදී මත්ත් බිම් මහක්ටයාර 553 ක් 

හුනනාගත් අත්ර ඒවා ිමයත් වශමයන්ම සංරක්ෂණය කළ යුතු ජල රහවන මත්ත් බිම්, ජල රහවන මලස 

ක්රියා කරන අත් හරින ලද්ය කුඹුරු සහ නැවත් කුඹුරු මලස අස්වැශිශය හැකි මත්ත් බිම්, අියමර්ක ජල 

රහවන මලස ක්රියා කරන ලුන කැලෑ යන සියල්මලහිම එකතුවකි. මීට අමත්රව කැලණි ගඟ රක්ෂිත්ය 

සහ අතු ගංගා රක්ෂිත් ගංගා තීර වෘක්ෂලත්ා කලාපය මලසත්, සියලුම ජල සම්පත් හා ඇළ මාර්ග, වැේ 

විවෘත් ජල රැද්යවුම් කලාප මලසත් කලාපීකරණය කර ඇත්. ප්රමශශය තුළ පවියන භූමි පරිහරණමේ 13 

% ක් වන කුඹුරු පශධියය කුඹුරු වගා කටයුතු සහහා පමණක් මවන් කර පරිසර සමතුලිත්ත්ාවයට 

ශක්ියයක් මලස සංරක්ෂණ කිරීමටත් පියවර මගන ඇත්. 

ිමස්කලන කර්මාන්ත් පුරවරයක් යන අනාගත් ද්යැක්ම සාක්ෂාත් කරගැනීමට පාරිසරික හා සමාජීය 

සෘණාත්මක බලපෑම් හමුමේ අකම්පිත් නගරයක් ඇිය කිරීම යන මද්යවන අරමුණ සහහා මහක්ටයාර 127 

ක මත්ත්බිම්, කුඩා පරිමාණ මත්ත් බිම්  උද්යාන හා ප්රමශශය තුළ සංවර්ධන විතවත්ාවය සහිත් මත්ත් බිම් 

මලස කලාපීකරණයට ලක් මකොට ඇත්. 
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6.5.2  භූ ෙර්ශන සැලැස්ම 
 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය අනාගත් ද්යැක්ම ප්රකාරව මත්ත්බිම් හා සබැඳි කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස  

සංවර්ධනය කිරීම උමද්යසා භූ ද්යර්ශන සැලැස්මක අවශත්ාවය මතු වන අත්ර එය මත්ත් බිම් පාරිසරික 

සංරක්ෂක සැලැස්ම සහ කර්මාන්ත් ආර්ථික සංවර්ධන සැලැස්මමහි ියරසාර පාරිසරික උපාය 

මාර්ගයන්හි එකතුවක් මේ. මමහිදී පාරිසරික සංරක්ෂක සැලැස්ම පද්යනම් කර ගිමමින් අනාගත් 

කර්මාන්ත් සංවර්ධනය හා පාරිසරික වටිනාකම් සබැඳි සංවර්ධනයක් අමේක්ෂාමවන් මත්ත් බිම් 

ආරක්ෂණය සහහා බියගම නාගරික බල ප්රමශශමේ කාර්මික ආයත්න තුළ පාරිසරික වගකීම් (Co-

operate Environmental Responsibility) ප්රවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා කරයි.  

මත්ත් බිම් පරිසර සංරක්ෂණ සැලැස්ම තුළ ද්යක්වා ඇිය සංවර්ධන විතවත්ා කලාපය මපොදු විමනෝද්ය 

කටයුතු සහහා මත්ත් බිම් උද්යාන මලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජිත්ව ඇත්. එය මුළු බිම් ප්රමාණය 

මහක්ටයාර 127 කින් සමන්විත් වන අත්ර ඒවා මත්ත් බිම් තාරකාර මණ්ඩලයක් යටත්ට (Wetland 

Stewardship ) මගන ඒ හරහා අද්යාළ ඒකාබශධ සම්මුියයකට මයොමුකිරීමට මයෝජිත් මේ. 

මත්ත් බිම් තාරකාර මණ්ඩලය මලස අද්යහස් කරන්මන්  

 “මිල  ගැනීේ, පරිත්ාගයන්, සංරක්ෂණ සංහිඳියාව උපවයෝගී වකො  ගනිමින් වත්ත් බිේ වල පාරිසරික 

ක්රියාකාරිත්වයන් දීර්ඝකාලීනව සංරක්ෂණය කිරීම” (වමමගින් සෘජු හා වක්ර පාරිසරික, සමාජ හා 

ආර්ථික ප්රතිලාභ ළඟා කරගත් හැක) 

 

මමහිදී ප්රමශශයට ආකර්ෂණය වන කර්මාන්ත් ආමයෝජකයන් හා ප්රමශශය තුළ මම් වන විටත් ස්ථාපිත්ව 

ඇිය කර්මාන්ත් ආමයෝජකයන් ත්ම ආයත්ිමක පාරිසරික වගකීම් ක්රියාත්මක කිරීමම්දී අද්යාළ මත්ත් බිම් 

තාරකාර මණ්ඩලය යටත්ට මයොද්යවා ඇිය මහක්ටයාර 127 ක භූමීන් මපොදු විමනෝද්ය කටයුතු සහිත් මත්ත් 

බිම් උද්යාන මලස භූ ද්යර්ශන සංවර්ධනයක්  සහිත් අනාගත් ආමයෝජනයට මනොමහොත් වගකීමට බැඳී සිටි. 

ඒ සහහා ත්ම ආයත්ිමක ද්යායකත්වය ලබා මද්යමින් ිමස්කලන කර්මාන්ත් පුරවරයක් වූ අනාගත් ද්යැක්ම 

සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඉඩ ප්රස්ථාව මවන් වීම ඉහත් උපාය මාර්ගය යටමත් සිදු මේ. 

එමමන්ම මධම ආමයෝජන ීරය සමඟ සම්බන්ධ වන මත්ත් බිම්, ඉිශකිරීම් සහහා සිදුවන අනවසර 

මගොඩකිරීම්වලට ලක්වීම වැලැක්වීම උමද්යසා  කර්මාන්ත් පරිසරය තුළ මපොදු විමනෝද්ය අවකායය තාවිත්ය 

ප්රවර්ධනය අරමුණු කරගිමමින් සියඹලාමේ මත්ත්බිම් පරිසරය, යටිමහේන වැව ඇතුළු මකොට ඇිය 

මත්ත්බිම් පරිසරය මත්ත්බිම් උද්යාන මලස සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. එමසේම අධි ඝණත්ව 

නාගරික මසේවා කලාපයන් තුළ කුඩා පරිමාණ මත්ත්බිම් උද්යාන ප්රවර්ධනය කිරීම මගින් මත්ත්බිම් හා 

සබැඳී කර්මාන්ත් සහ මන්වාසික සංවර්ධනයක් ඇිය කිරීමට මයෝජිත්ය. මමම මයෝජිත් මත්ත්බිම් උද්යාන 

ඇතුළු මකොටගත් භූ ද්යර්ශන සැලැස්ම මගින් අනාගත් ද්යැක්ම වූ ිමස්කලන කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස 

බියගම නාගරික බල ප්රමශශය සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂිත්ය. ඒ සහහා ප්රමශශමේ වගකිව යුතු 

ආයත්ිමක වුහය මත්ත්බිම් තාරකාර මණ්ඩලය හරහා ස්ථාපිත් මේ. 
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මයෝජිත් කර්මාන්ත් ආර්ථික සැලැස්ම තුළ ක්රියාත්මක කිරීමට හුනනාගත් අතන්ත්ර මාර්ග ීර පුළුල් 

කිරීමම්දී එම ප්රමේශ මාර්ග මද්යපස ආරක්ෂක වෘක්ෂ ීරයක් ිමර්මාණය කිරීමට ියරසාර පරිසර 

සංවර්ධන උපාය මාර්ගික වාපෘියයක් මලස හුනනාමගන ඇත්.මම් හරහා කර්මාන්ත් සංවර්ධනයත් 

සමඟ ඇිය වන වායු දුෂණය , ශේද්ය දුෂණය සහ නාගරික උෂ්ණත්වය යන පාරිසරික ගැටළු සහහා 

සහනයක් සලසන අත්ර මමම වෘක්ෂ ීර ප්රමශශයට භූ ද්යර්ශිමය වටිනාකමක් එක් කරනු ලැමේ. මමහිදී 

මයෝජිත් පළමු සහ මද්යවන  ප්රමු ත්ා මාර්ග සහහා මසේවා ී රය සහ භූ ද්යර්ශනය ඇතුළුව මාර්ග මද්යපස මීටර 

4.75 ක ඉඩක් මවන් මේ. එමසේම මසේවා හා භූ ද්යර්ශනය සහහා මත්වන ප්රමු ත්ා මාර්ගයන්හි මීටර 2.5 කද්ය 

සිේවන ප්රමු ත්ා මාර්ගයන්හි 2.25කද්ය මලස මාර්ග මද්යපස ඉඩ මවන් වීම සිදු මේ.  

 

  

රූප ස හන අංක 6.10 වත්ත් බිේ භාරකාර මණ්ඩලවේ ආයත්නික වුහය  
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 සිතියම අංක 6.13. වයෝජිත් ආරක්ෂක වෘක්ෂ තීර 
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6.5.3 ආපො කළමනාකරණ සැලැස්ම 

සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ාවය යටමත් මූලිකවම සාකච්ඡාවට තාජනය කළ ප්රධාන ගැටළුවක් මලස 

කැලණි ගමේ ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වමයන් සිදුවන බලපෑම හුනනාගත් හැකිය. මමම ත්ත්ත්වය ප්රාමශයය 

මමන්ම ජාියක වශමයන්ද්ය ප්රමශශමේ ආර්ථිකයට ඍජුව බලපෑම් කරන බව මුලික ගැටළු සම්බන්ධ 

විශ්මල්ෂණමේදී ත්හවුරු කර ඇත්. එමසේම ජන ජීවිත්යද්ය මම් හරහා අඩාල වන අත්ර මල්වාන ,යබරලුව, 

මාබිම,පට්ටිවිල සහ බියගම ද්යකුණ යන ග්රාම ිමලධාරී මකොට්ඨාශ වැඩි වශමයන් ගංවතුර ආපද්යාවට ලක් 

මේ. මමම ත්ත්ත්වය යටමත් බියගම නාගරික ප්රමශශයට ආපද්යා කළමනාකරණ සැලැස්මක කඩිනම් 

අවශත්ාවය මතුව ඇිය බව අවධාරණය කළ යුතුය. 

මූලිකව ආපද්යා කළමනාකරණ සැලැස්ම, ියරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම යටමත් මයෝජිත් පරිසර 

සංරක්ෂක සැලැස්මත් එහි එන උපාය මාර්ගයන්ද්ය සමඟ වක්රාකාරව සම්බන්ධ මේ. එහිදී ප්රමශශමේ 

පවියන සංමේදී මත්ත් බිම් පශධියය, අධි සංමේදී මත්ත්බිම් සංරක්ෂක සැලැසම්ක් යටමත් සංරක්ෂණය 

කිරීම මගින් ගංවතුර ත්ත්ත්වයන්හිදී වැඩි ජල ධාරිත්ාවයක් රහවා ගැනීමට අමේක්ෂා කරනු ලැමේ. 

එමමන්ම කැලණි ගඟ හා සම්බන්ධිත් අතු ගංගා හා ජල මාර්ග සහහා රක්ෂිත් හුනන්වා මද්යමින් ත්වදුරටත් 

තනියක රාමුවක් යටමත් ගංවතුර පාලනයට සහ එයින් වන බලපෑම අවම කිරීමට කටයුතු මයොද්යවා 

ඇත්. 

ඊට අමත්රව මත ියක ක්රියාමාර්ග වශමයන් ගංවතුර පාලනයට ප්රාමශයය මට්ටමම් මැිශහත්වීමක් මලස 

ිමරන්ත්රමයන් ආපද්යාවට ලක්මවන මල්වාන ප්රමශශමේ මල්වාන සම්බමවල ඇල සහ ඒ අවට මත්ත් 

බිම් පශධියය සංරක්ෂණය කරමින් අියරික්ත් ජල රහවන කලාපයක් හුනනාමගන ඇත්. මමම හුනනා 

ගැනීම උමද්යසා පසුගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ සිදු වූ ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වයන් අධයනය කර එම ත්ත්ත්වයන් 

යටමත් වැඩි වශමයන් පීඩාවට පත් ජනගහනය ග්රාම ිමලධාරී මට්ටමින් සැලකිල්ලට මගන ආපද්යාවට 

ලක්මවන ප්රමශශය ප්රධාන කලාප 5 ක් යටමත් වර්ග කිරීම සිදු කර ඇත්.  

එහිදී වැඩිම පීඩාවට පත්වන කලාපය බවට මල්වාන කලාපය පත් වූ අත්ර එම කලාපය තුළ පවියන 

සංවර්ධන විතවත්ාවයන් ප්රවර්ධනය කිරීමත් මන්වාසික සහ වාණිජ සංවර්ධන පීඩනය ිමසා සිදුවන 

ඍණාත්මක පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීමත් මමහිදී සැලකිල්ලට ගැිමණි. එමසේම 2016 වසමර් සිදු වූ 

ජල ගැලීම් ත්ත්ත්වයත් සමඟ පවියන සුළු ගංවතුර ආරක්ෂක මේට්ටුවල ත්ත්ත්වය සහ ඒවාට සිදුව ඇිය 

හාිම වීම් ආිශය සැලකිල්ලට මගන නැවත් පිළිසකර කිරීමම් අවශත්ාවයද්ය ආපද්යා කළමනාකරණ 

සැලැස්ම යටමත් හුනනාමගන ඇත්. 
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6.5.4 වපොදු එිමහන් සහ විවනෝෙ ක යුතු පිිබඳ අවකායය සැලැස්ම  

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ පිළිගත් ප්රමිීන් වලට අනුව,පුශගලයන් 1,000 ක් සහහා මහක්ටයාර් 1.0 

ක අනුපාත්යක් යටමත් විවෘත් අවකාශයක් ලබා ිශය යුතුය. 2012 වසර තුළ ඇස්ත්මම්න්තු කර ියබූ 

ජනගහනය 192,022 ක් වන අත්ර සංවර්ධන සැලසුමම් ද්යත්ත් විශම්ල්ෂණයට අනුව වර්ෂ 2030 වන විට 

ජනගහනය 218,000කට ආසන්න වන බව අමේක්ෂා කරයි.  

6.5.4.1 බියගම ප්රාවද්යය සභා බල ප්රවද්ශය තුළ පවත්නා වපොදු උොන සහ ක්රීඩාංගන පිිබඳ විස්ත්ර 

බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය තුළ මුළු උද්යාන හා ක්රීඩාංගන  ප්රමාණය මහක්ටයාර 11.7 ක් ද්යක්වා 

විහිද්ය පවී. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මපොදු එළිමහන් විමනෝද්ය අවකාශ ප්රියපත්ිය සහ 

සංකල්පයන්ට අනුව මමම උද්යාන හා ක්රීඩාංගන පහත් වගුමේ ද්යැක්මවන වර්ගීකරණය සහ ඇමූණුම් වගු 

අංක 06 තුළ ද්යක්වා ඇත්. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2030 වර්ෂය සහහා පුමරෝකථනය කළ ජනගහනය 248,000 කට ආසන්න  වන අත්ර  2030 වර්ෂය වන 

විට බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශමේ මුළු ජනගහනය සහහා මපොදු එළිමහන් විමනෝද්ය 

අවකාශයන්මේ අවශත්ාවය මහක්ටයාර 247 ක් මේ. මම් සහහා සිදු කළ විශ්මල්ෂණය සහ අනාගත් 

මපොදු එළිමහන් විමනෝද්ය අවකාශයන්හි අවශත්ාවය ඇමූණුම වගු අංක 07හි ද්යක්වා ඇත්.  

 

 

 

 

 

අංකය උොන වර්ගය ප්රමාණය 

සවහක් යාර) 

1. ඉත්ා කුඩා උද්යාන 

Pocket Parks (EPP) 

1.2 

2. කුඩා උද්යාන 

Mini Park (EMP) 

4.0 

3. මධම උද්යාන පහළ මට්ටම  
Local Parks (ELP) 

5.5 

4. ඇවිිශන මංීරුව 

Linear Park (ELiP) 

1.0 

 එකතුව 11.7 

වගුව අංක 6.14 පවතින වපොදු එිමහන් විවනෝෙ අවකාශ – 2018 (බියගම ප්රාවද්යය සභා බල ප්රවද්ශය )  
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වගුව අංක  6.15 බියගම ප්රාවද්යය සභා බල ප්රාවද්යය සඳහා 2018 – 2030 ෙක්වා වයෝජිත් වපොදු එිමහන් 

විවනෝෙ අවකාශ සැලැස්ම 

No Type of Parks Extent (ha) 

1. ඉත්ා කුඩා උද්යාන 

Pocket Parks (EPP) 

1.1 

2. කුඩා උද්යාන 

Mini Park (EMP) 
0.5 

3. ඇවිිශන මංීරුව 

Linear Park (ELiP) 

189.1 

 එකතුව 190.7 

4. පවියන මපොදු එළිමහන් විමනෝද්ය අවකාශ PORS 11.7 

 මුළු එකතුව 202.4 

 

මීට අමත්ර මපොදු එළිමහන් විමනෝද්ය අවකාශ සැලැස්ම මගින් පහත් ද්යැක්මවන මයෝජනාද්ය අන්ත්ර්ග්රහණය 

මකොට ඇත්.  

1. පවත්නා උොන හා ක්රීඩා පිටි ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

සුදුසුකම් ලත් පුශගලයන්මේ මාර්මගෝපමශශකත්වය යටමත් ිමසි භූ ද්යර්ශන සැලැස්මකට අනුව ද්යැනට 

පවියන උද්යාන සහ ක්රීඩාංගන සංවර්ධනය කිරීම කළ යුතුය. ඉඩම් අනුමබදුම් වලින් ලබා ගත් හැකි 

10% ක භූමිය ඉත්ා කුඩා උද්යාන (Pocket parks) මලස සංවර්ධනය කළ යුතුය. 

ඇමූණුම 02 හි උප මබදුම් වලින් ලබා ගත් හැකි 10% ක භූමිය පිළිබහ විස්ත්ර ද්යක්වා ඇත්. 

     2. ඇවිදින මංතීරු (Linear Parks) සංකල්පය සංවර්ධනය කිරීම. 

කැලණි ගඟ සහ ඇළ රක්ෂිත්ය මර්ඛීය උද්යාන (ඇවිිශන මංීරු) මලස සංවර්ධනය කළ යුතු අත්ර ඒ 

යටමත් ප්රමශශය තුළ ගංවතුර උවදුරු අවම කිරීමත්, ජනගහනය අත්ර විමනෝද්යකාමී පහසුකම් වැඩිිශයුණු 

කිරීමත් ගංගා හා ඇළ මාර්ග රක්ෂිත්මේ අනවසර අත්පත් කරගැනීම් අවම කරගැනීමත් අමේක්ෂා 

මකමර්. 

   3. ගංවතුර වැළක්වීම, රෙවා ගැනීම සහ වී වගා ප්රවද්ශ  

ප්රමශශමේ පවියන ගංවතුර අවධානම සැලකිල්ලට මගන පවියන කුඹුරු ඉඩම්, අත්හරින ලද්ය කුඹුරු 

ඉඩම් ගංවතුර වැළක්වීම හා රද්යවා ගැනීම සහහා ආරක්ෂා කරගත් යුතුය. අවට ප්රමශශයන්මේ සංවර්ධන 

ක්රියාකාරකම්, අද්යාල ආයත්නයන්හි ිමර්මශශ මත් අද්යාළ බල ගැන්වීමම් නීිය, මරගුලාසි හා 

මාර්මගෝපමශශ ිමසි පරිිශ සකස් කරගත් යුතුය. 
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සිතියම අංක 6.15. වපොදු එිමහන් විවනෝෙ අවකාශ (PORS) සැලැස්ම- 2030 
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6.6 වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීවේ උපාය මාර්ගික සැලැස්ම  

6.6.1 උපාය මාර්ගික වාපෘති 

බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් ිමස්කලන කර්මාන්ත් පුරවරයක් මලස බියගම නාගරික බල 

ප්රමශශය මත ීය ,සමාජීය, පාරිසරික සහ ආර්ථික යන සියලු අංශ ඔස්මසේ සංවර්ධනය කිරීමමහිලා 

හුනනාගත් උපාය මාර්ගික සැලසුම් භූමිය තුළ ක්රියාත්මක කිරීම සහහා එම සැලසුම් යටත්ට ගැමනන 

උපාය මාර්ගික වාපෘිය රායකයක් හුනනාමගන ඇත්. එහිදී එම සියලු වාපෘීන් ක්රියාත්මක කිරීමම් 

ප්රමු ත්ාවය මත් අංශ හත්රක් යටමත් අධයනය මකොට ප්රමු ත්ා මට්ටම් අනුව මගොනු මකොට ඇත්.එය 

ඇමුණුම වගු අංක 08 මගින් ද්යක්වා ඇත්. 

පළමු ප්රමුාත්ා වාපෘති 

1. මගෝනවල - සපුගස්කන්ද්ය මාර්ගය මංීරු 4 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම  

2. කරාබුගස් හංිශය - යටිමහේන මාර්ගය මංීරු 4 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 

3. නාගහමුල කර්මාන්ත් ප්රමේශ මංසන්ධිය සංවර්ධනය කිරීම 

4. කරාබුගස් හංිශය කර්මාන්ත් ප්රමේශ මංසන්ධිය සංවර්ධනය කිරීම 

5. බියගම - මකොළඹ මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම  

6. ජයන්ිය මාවත් මං ීරු 4ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 

7. මල්වාන මද්යොම්මේ මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 

8. සපුගස්කන්ද්ය කර්මාන්ත් උද්යානය - I සංවර්ධනය කිරීම 

9. සපුගස්කන්ද්ය කර්මාන්ත් උද්යානය - II සංවර්ධනය කිරීම 

10. මල්වාන ගඟබඩ මරිශපිළි හා වාපාරික මවළහ ීරය සංවර්ධනය කිරීම 

11. මල්වාන සම්බමවල ඇළ සහ ඒ අවට ප්රියස්ථාපනය කරමින් ගඟබඩ විමේක උද්යානය 

සංවර්ධනය කිරීම  

12. සියඹලාමේ මත්ත්බිම් උද්යානය සංවර්ධනය කිරීම 

13. මාවරමණ්ඩිය මර්ඛිය උද්යානය සංවර්ධනය කිරීම 

14. යටිමහේන වැව සහ අවට උද්යාන සංවර්ධනය කිරීම  

15. බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය සහ ඒ අවට ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් උමද්යසා නවීන 

ත්ාක්ෂණික අපජල කළමනාකරණ වාපෘියය 

16.  මද්යල්මගොඩ නගර මධ සංවර්ධන වාපෘියය 

17. මාවරමණ්ඩිය නගර මධ සංවර්ධන වාපෘියය 

18. මාමකොළ නගර මධ සංවර්ධන වාපෘියය 
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වෙවන ප්රමුාත්ා වාපෘති 

1. පට්ටිවිල - මාමකොළ මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම  

2. මාබිම මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම  

3. ත්ායි පන්සල මාර්ගය මං ීරු 2 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම  

4. ඩිමමෝ මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම  

5. මංකඩ මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 

6. මාවරමණ්ඩිය - මාමකොළ මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 

7. කුනමබොඩ වැව මාර්ගය මං ීරු 2 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 

8. ඩිමමෝ කර්මාන්ත් පර්ෂද්යය සහහා කර්මාන්ත් උද්යානය සංවර්ධනය කිරීම 

9. කර්මාන්ත් ප්රවර්ධන අතන්ත්ර මාර්ග ීර සහහා ගස ්ීර සංවර්ධනය කිරීම 

10. ඝණ අපද්රව මවන්කිරීම සහහා මධසථ්ානයක් ඇිය කිරීම 

11. මාබිම ජල පිරිපහදු මධසථ්ානය ඇිය කිරීම 

12. සපුගස්කන්ද්ය අපජල කළමනාකරණ ජලනල වාපෘියය 

වත්වන ප්රමුාත්ා වාපෘති 

1. බියගම - මකොස්ගම දුම්රීය මාර්ග වාපෘියය 

2. සියඹලාමේ මරෝහල් සංකීර්ණ වාපෘියය 

3. සියඹලාමේ කර්මාන්ත් ආශ්රිත් කුසලත්ා වැඩි ිශයුණුකිරීමම් මධස්ථාන වාපෘියය 

4. බියගම කර්මාන්ත් කලාපය මන්වාසිකාගාර වාපෘියය 

5. මගෝනවල - මකොමහොල්විල මාර්ගය මං ීරු 2 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 

 

පළමු ප්රමු ත්ා වාපෘීන්හි මත්ොරතුරු මල් න ඇමුණුම් අංක 8.1 ද්යක්වා ඇත් . 
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6.6.2 ආයත්නික වගකීම 
වගුව අංක 6.16. ආයත්නික වගකීම  

සැලසුම /අනු සැලසුේ සහ ක්රියාකාරී 

වාපෘති 
අොළ ආයත්න 

වාපෘතීන් ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා ආයත්නික 

වගකීම 

A.කර්මාන්ත් ආර්ථික සැලැස්ම 

1. මගෝනවල - සපුගස්කන්ද්ය මාර්ගය මංීරු 4ක් 
ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

2. කරාබුගස් හංිශය - යටිමහේන මාර්ගය මංීරු 4 
ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

3. නාගහමුල කර්මාන්ත් ප්රමේශ මංසන්ධිය 
සංවර්ධනය කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය  

4. කරාබුගස් හංිශය කර්මාන්ත් ප්රමේශ මංසන්ධිය 
සංවර්ධනය කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම , අධික්ෂණය 

5. මගෝනවල - මකොමහොල්විල පාර මංීරු 4 ක් 
ද්යක්වා පුළුල් කිරීම. 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

6. බියගම - මකොළඹ මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා 
පුළුල් කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය  

7. පට්ටිවිල - මාමකොළ මාර්ගය මං ීරු 1 ක් 
ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය  

8. මාබිම මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

9. ත්ායි පන්සල මාර්ගය මං ීරු 2 ක් ද්යක්වා 
පුළුල් කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය  

10. ඩිමමෝ මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් 
කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය  

11. ජයන්ිය මාවත් මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් 
කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය  

12. මල්වාන - මද්යොම්මේ පාර මං ීරු 4 ක් ද්යක්වා 
පුළුල් කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම , අධික්ෂණය 

13. බියගම - මකොස්ගම දුම්රීය මාර්ග වාපෘියය ශ්රී ලංකා දුම්රිය මද්යපාර්තුමම්න්තුව 
වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම  

14. සපුගස්කන්ද්ය කර්මාන්ත් උද්යානය - I 
සංවර්ධනය කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය 
මධම පරිසර අධිකාරිය 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 
පරිසර ඇගයීම් වාර්ත්ාව 
සකස් කිරීම 

15. සපුගස්කන්ද්ය කර්මාන්ත් උද්යානය - II 
සංවර්ධනය කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය 
මධම පරිසර අධිකාරිය 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 
පරිසර ඇගයීම් වාර්ත්ාව 
සකස් කිරීම 

16. ඩිමමෝ කර්මාන්ත් පර්ෂද්යය සහහා කර්මාන්ත් 
උද්යානය සංවර්ධනය කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම,අධික්ෂණය 
පරිසර ඇගයීම් වාර්ත්ාව 
සකස් කිරීම 
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17. මුල හා බැංකු කටයුතු සහහා ඩිමමෝ 
මංසන්ධිය ආශ්රිත්ව මධස්ථානයක් පිහිටු වීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

18. මල්වාන ගඟබඩ මරිශපිළි හා වාපාරික 
මවළහ ීරය සංවර්ධනය කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා වාරිමාර්ග 
මද්යපාර්තුමම්න්තුව 
ශ්රී ලංකා පහත් බිම් මගොඩ කිරීමම් 
සහ සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව 

මූල ප්රියපාද්යන 
සම්පාද්යනය,ඇළ මාර්ග 
ප්රියසංස්කරණය, 
රක්ෂිත්යනමේ අනවසර 
තාවිත්යන් ඉවත් කිරීම හා 
වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

B. පාරිසරික සංරක්ෂක හා කළමනාකරණ සැලැස්ම 

19. මල්වාන සම්බමවල ඇළ සහ ඒ අවට 
ප්රියස්ථාපනය කරමින් ගඟබඩ විමේක උද්යානය 

සංවර්ධනය කිරීම. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා වාරිමාර්ග 
මද්යපාර්තුමම්න්තුව 
ශ්රී ලංකා පහත් බිම් මගොඩ කිරීමම් 
සහ සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව 

මූල ප්රියපාද්යන 
සම්පාද්යනය,ඇළ මාර්ග 
ප්රියසංස්කරණය, 
රක්ෂිත්යනමේ අනවසර 
තාවිත්යන් ඉවත් කිරීම හා 
වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

20. කර්මාන්ත් ප්රවර්ධන අතන්ත්ර මාර්ග ීර 
සහහා ගස් ීර සංවර්ධනය කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
බියගම ප්රාමශයය සතාව 
 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

21. සියඹලාමේ මත්ත්බිම් උද්යානය සංවර්ධනය 
කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා පහත් බිම් මගොඩ කිරීමම් 
සහ සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව 
බියගම ප්රාමශයය සතාව 
 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

22. මාවරමණ්ඩිය මර්ඛිය උද්යානය සංවර්ධනය 
කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා පහත් බිම් මගොඩ කිරීමම් 
සහ සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව 
බියගම ප්රාමශයය සතාව 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

23. යටිමහේන වැව සහ අවට උද්යාන සංවර්ධනය 
කිරීම  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා පහත් බිම් මගොඩ කිරීමම් 
සහ සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව 
බියගම ප්රාමශයය සතාව 
බියගම ප්රාමශයය සතාව 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

C. අපර වුහ පහසුකේ සංවර්ධනය කිරීවේ උපාය මාර්ගික සැලැස්ම 

C.1 මාර්ග සහ ප්රවාහන සැලැස්ම 

24. මංකඩ මාර්ගය මං ීරු 4ක් ද්යක්වා පුළුල් 
කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

25. මාවරමණ්ඩිය - මාමකොළ මං ීරු 4 ක් ද්යක්වා 
පුළුල් කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

26. කුනමබොඩ වැව මාර්ගය මං ීරු 2 ක් ද්යක්වා 
පුළුල් කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

C.2 මල හා අපජල කළමනාකරණ සැලැස්ම 

27. බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය සහ ඒ 
අවට ිමෂ්පාද්යන කර්මාන්ත් උමද්යසා නවීන 
ත්ාක්ෂණික අපජල කළමනාකරණ වාපෘියය 

මධම පරිසර අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය 
ජාියක ජල සම්පාද්යන හා 
මලපවාහන මණ්ඩලය 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 



  බියගම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2019 – 2030 
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28. සපුගස්කන්ද්ය අපජල කළමනාකරණ ජලනල 

වාපෘියය 

මධම පරිසර අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය 
ජාියක ජල සම්පාද්යන හා 
මලපවාහන මණ්ඩලය 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

C.3 ඝන අපද්රව කළමනාකරණ සැලැස්ම 

29. ඝණ අපද්රව මවන්කිරීම සහහා 
මධස්ථානයක් ඇිය කිරීම 

බියගම ප්රාමශයය සතාව 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

C.4  ජල සැපයුේ සැලැස්ම 

30. මාබිම ජල පිරිපහදු මධස්ථානය ඇිය කිරීම ජාියක ජල සම්පාද්යන හා 
මලපවාහන මණ්ඩලය 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

C.5 වසේවා කළමනාකරණ සැලැස්ම  

31. සියඹලාමේ මරෝහල් සංකීර්ණ වාපෘියය මස   අමාත්ාංශය 
මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

32. සියඹලාමේ කර්මාන්ත් ආශ්රිත් කුසලත්ා වැඩි 
ිශයුණුකිරීමම් මධස්ථාන වාපෘියය 

ජාියක  ිමපුණත්ා සංවර්ධන 
මණ්ඩලය  
ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

33. මාමකොළ මධම පාන්ියක ිමවාස සංවර්ධන 
වාපෘියය 

ජාියක ිමවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

34. බියගම කර්මාන්ත් කලාපය මන්වාසිකාගාර 
වාපෘියය 

ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණ්ඩලය 
ජාියක ිමවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

C.6 නාගරික වසේවා මධස්ථාන ප්රමුාත්ාකරණ සැලැසම් 

35. මාවරමණ්ඩිය නගර මධ සංවර්ධන 
වාපෘියය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
බියගම ප්රාමශයය සතාව 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

36. මද්යල්මගොඩ නගර මධ සංවර්ධන වාපෘියය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
බියගම ප්රාමශයය සතාව 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

37. මාමකොළ බහුකාර්ය මගොඩනැගිලි සංකීර්ණ 
වාපෘියය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
බියගම ප්රාමශයය සතාව 

මූල ප්රියපාද්යන සම්පාද්යනය 
හා වාපෘියය ක්රියාත්මක 
කිරීම, අධික්ෂණය 

 

 

 

 



 
 

i 
 

අර්ථ කථනයන්  
 

Working Age Population  

 

The working age for Sri Lanka is defined as age 15 years and above. The total working age population 

who are employed or unemployed during the reference week is identified as the economically active 

population or labor force. 

 

Source: Quarterly Report of the Sri Lanka Labor Force Survey, Department of Census & Statistics 

Ministry of National Policies and Economic Affairs, 2016 

 

Carrying Capacity - Industrial Sense 

“The maximum level of industrial activity that can be supported by the environment without 

causing serious or irreversible damage to its natural environment” 

Source: Defined by the International Journal of Sustainable Future for Human Security J-Sustain Vol. 

1, No. 1 (2013) 30-34 -http://www.j-sustain.com 

Wetland Stewardship 

“Wetlands stewardship can include: Long-term preservation using purchase or donations, and 

conservation easements.” 

• Non-compensatory enhancement, restoration, or establishment.  

• Improved management through use of best management practices, management plans or agreements, 

and partnership contracts. 

 • Incentives such as current use taxation, transfers of development rights, etc. 

 

Source: Defined by the Exploring Wetlands Stewardship -A Guide for Washington Landowners and 

Communities, Washington State Department of Ecology Shore lands and Environmental Assistance 

Program Olympia, Washington, 2008  

  



 
 

ii 
 

වකටි වයදුේ  
 

ආ.ප්ර.ක - ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය  

කි.මී              - කිමලෝමීටර 

ග්රා.ිම.මකො / GN - ග්රාම ිමලධාරි මකොට්ඨාශය 
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වගු  

වගුව අංක  1. පාර්ශවකරුවන්වේ සහභාගිත්වය - කණ්ඩායේ වශවයන් 

පාර්ශව 
කාණ්ඩය 

නම ත්නතුර 

කර්මාන්ත් 

 හා  

වාණිජ ක යුතු 

ඒ . මක් .ජයසිංහ අධක්ෂ,(බියගම අපනයන සැකසුම් කලාපය), ආමයෝජන මණ්ඩලය 

නාලක ජයසුන්ද්යර අධක්ෂ, අපනයන කෘෂිකර්ම මද්යපාර්ත්මම්න්තුව 

පී .එ ් .ඩේ ද්යයානාත් ඉංජිමන්රු, කළමනාකරණ, ලංකා  ිමජ මත්ල් නීියගත් සංස්ථාව 

ආනන්ද්ය ගමන්මපොල සතාපිය, මාවරමණ්ඩිය මවළහ සංගමය 

සමන් ලියනමේ සතාපිය, මද්යල්මගොඩ මවළද්ය සමිියය 
සුමම්ධ බණ්ඩාර  උප සතාපිය, කඩවත් මවළද්ය සමිියය 

පී.එච් .චින්ත්ක ිමමයෝජ මල්කම්, බියගම මවළද්ය සමිියය 

යු.ඒ.සංජීව ලක්මාල්  විධායක ිමලධාරි, ිමද්යහස් මවළහ සංගමය 

ප්රදීේ කුමාර  මල්කම්, මාමකොළ ත්රීමරෝද්ය රථ සංගමය 
බී .එම් .සුසිල් ප්රසන්න  සතාපිය, කඩවත් ත්රීමරෝද්ය රථ සංගමය 

පරිපාලන 

හා 

යටිත්ල 

පහසුකේ 

ආර් .පී .මහට්ටිආරච්ච් ිමමයෝජ අධක්ෂ , කච්මච්රිය, ගම්පහ 

ත්මාරා මහේරත්  ිමමයෝජ අධක්ෂ, බියගම ප්රාමශයය මල්කම් කාර්යාලය 
ජී .ඩි .සී  ම ොන්මසේකා  කලාප අධාපන අධක්ෂ, කැලණිය  

පී .එච්.එස්.බණ්ඩාර අධක්ෂ, මකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය, බියගම 

මක් .එම් .ජී .යූ .ජයියලක මේෂ්ඨ ිශස්ත්රික් කළමනාකරු, ජාියක ිමවාස සංවර්ධන අධිකාරිය  
ආර්. ඒ.පී .ඩේ.වික්රමසිංහ  මල්කම්, බියගම ප්රාමශයය සතා 

එන්.එන්.මලොකුමේ ඉංජිමන්රු, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ,ගම්පහ  

චම්පිකා රණසිංහ  මේෂ්ඨ ඉංජිමන්රු, බියගම ජල පවිත්රාගාරය 
එල්.ඩේ.හල්ගහවත්ත් ඉංජිමන්රු  ජාියක ජල සම්පාද්යන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය 

ආර්.ඒ.එන්.මක්.රණතුංග මසේවා ිමලධාරී, බියගම, ජාියක ජල සම්පාද්යන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය 

මේ.එම්.මක්. චරිත් ජයසුන්ද්යර ප්රවාහන - සහකාර  මාර්ගසථ් මගී ප්රවාහන අධිකාරිය  

ආර්.පී .එල් .පශමසිරි  ඉංජිමන්රු සහකාර, මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය (බස්නාහිරපළාත්) 

ටී .එම්.පුෂ්පකුමාර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
බී .එස්.මධුසංක විදුලි ඉංජිමන්රු, ලංකා විදුලිබල සමාගම 
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එස්.මගොඩමේ ඉංජිමන්රු, දුම්රිය මද්යපාර්ත්මම්න්තුව 

ඩි .පශමසිරි මහජන මස  ය පරීක්ෂක, බියගම ප්රාමශයය සතාව 

මේ.එස්.ගුණවර්ධන උප මපොලිස් පරීක්ෂක (මමෝටර් රථ ප්රවාහන අංශය) - මීගහවත්ත් මපොලිස් ස්ථානය 
ඩේ.වී.වසන්ත් උප මපොලිස් පරීක්ෂක, බියගම මපොලිස් සථ්ානය 

ධනුෂ්ක රචින්ද්ය  සංවර්ධන ිමලධාරී,බියගම ප්රාමශයය මල්කම් කාර්යාලය 

පාරිසරික හා 

කෘෂි කාර්මික 
 

බී.ඩේ.එස්.ප්රියද්යර්ශනී මේෂ්ඨ පරිසර ිමලධාරී, මධම පරිසර අධිකාරිය 
ටී.ඩී.විමේසූරිය  ඉංජිමන්රු ප්රාමශයය වාරිමාර්ග , ගම්පහ 

ඩේ.ආර්.ඩී .වීරක්මකොඩි  ිශස්ත්රික් වාරිමාර්ග ඉංජිමන්රු කාර්යාලය 

ඩේ.මේ.එම්.ද්යයාරත්න සහකාර අධක්ෂ, ඉඩම් පරිහරණ ප්රියපත්ිය සැලසුම් මද්යපාර්ත්මම්න්තුව 
අතුළ වීරසිංහ ඉඩම් පරිහරණ ිමලධාරී , බියගම ප්රාමශයය මල්කම් කාර්යාලය 

ඩේ.එම්.පී .කුමාරි 

මගොවි පර්මේෂණ සහ ිමෂ්පාද්යන සහකාර 
මගොවිජන මසේවා කාර්යාලය - බියගම 

එස්.ඒ.එල්.චන්ද්යන 
එල්.ඩේ.පී .අයි . කරුණාමසේන 

මක්.වයි.ජයසිංහ  

ශාර්මිලා රාජකරුණා  
 

වගුව අංක 2. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අනුග්රාහක අංශ  

සංවර්ධන සැලසුම් අංශය 
 
අධක්ෂ, සැලසුම්. ලලිත් විමේරත්න 

බස්නාහිර පළාත් අංශය අධක්ෂ, සැලසුම්. ජනක් රණවීර 

පර්මේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය  ඒකක ප්රධාිම, ජනක් රණවීර 

භූමගෝලීය මත්ොරතුරු පශධිය අංශය අධක්ෂ, සැලසුම්. මසේනාිම මසෝමමසේකර 

පරිසර හා භූ ද්යර්ශන අංශය අධක්ෂ, චන්ද්යනා මක්.ඊ. කළුපහන 
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වගුව අංක 3. අත්හැර ෙැමූ කුඹුරු ඉඩේ විස්ත්ර - බියගම වගොවිජන වසේවා වෙපාර්ත්වේන්තුව 

ග්රාම නිලධාරී වසම 

මු
ළු
 කු
ඹු
රු
 

භූ
මි
 ප්ර
ම
ාණ
ය
  

සව
හ
ක්
 
ය
ාර
) 

අ
ා
ණ්
ඩ
ව
 

ව
ග
ා 
ක
ර
න
 

ල
ෙ 

(ව
හ
ක්
 
ය
ාර
) 

අ
ත්
හ
ැර
 ෙ
ැමූ
 

න
ැව
ත්
 ව
ග
ා 

ක
ළ
 හ
ැකි
 

ඉ
ඩ
ේ
 

සව
හ
ක්
 
ය
ාර
) 

අ
ත්
හ
ැර
 ෙ
ැමූ

 

කු
ඹු
රු
 

ව
ක
ටි
ක
ාලී
න
 

භ
ාවි
ත්
ය
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ස
ඳ
හ
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සව
හ
ක්
 
ය
ාර
) 

අ
ව
න
කු
ත්
 

අ
ත්
හ
ැර
 ෙ
ැමූ
 

කු
ඹු
රු
 

සව
හ
ක්
 
ය
ාර
) 

 මු
ළු
 ව
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කු
ඹු
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ඩ
ේ
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0
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(ව
හ
ක්
 
ය
ාර
) 

සියඹලාමේ ද්යකුණ  4. 496 349. 2 10. 04 0 0 28. 45 

මද්යල්මගොඩ 41. 68 30. 78 10. 9 0 0 26. 23 

සියඹලාමේවත්ත් 1. 854 1. 804 0 0. 5 0 18. 04 

ද්යරණගම 46. 21 44. 44 0. 59 0 1. 18 26. 77 

කම්මල්වත්ත් 34. 86 32. 43 1. 34 1. 09 0 1. 799 

මීගහවත්ත් නැමගනහිර 20. 13 2. 013 0 0 0 17.41 

යටිමහේන 29. 29 24. 08 2. 09 . 121 1. 91 19. 15 

කුනමබොඩ බටහිර 11. 33 10. 34 0. 8 0. 19 0 4. 66 

වල්ගම නැමගනහිර 3. 401 25. 06 8. 05 0 0. 9 1. 147 

වල්ගම බටහිර 5. 61 0 1. 5 4. 11 0 0. 6 

උලහිටිවල  . 889 8. 39 0. 45 0.05 0 . 859 

මල්වාන 3. 45 0.1 0 0 3. 35 3. 45 

යබරලුව ද්යකුණ 8. 24 0 0 0 8. 24 0 

යබරලුව නැමගනහිර 4 0 0 0 4 0 

බියගම ද්යකුණ  19. 34 1. 1 0 0 18. 24 1. 1 

බියගම බටහිර 24. 7 0 0 0 2. 47 0 

බියගම නැමගනහිර 6. 86 0 0 0 6. 86 0 

බියගම උතුර 2. 726 15. 92 3 3 5. 34 3. 2 

මාබිම නැමගනහිර  2. 438 4. 13 14. 18 2. 03 4. 04 4. 53 

මාබිම බටහිර  31. 43 3. 69 12. 56 4. 26 1. 092 4. 09 

මහයියන්තුඩුව ද්යකුණ  43. 34 0 6. 48 0 36. 86 0 
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මහයියන්තුඩුව බටහිර 27. 04 9. 43 3.63 0 13. 97 0.91 

පට්ටිවිල නැමගනහිර 8. 34 0 0 1 7. 34 0 

පට්ටිවිල ද්යකුණ  7. 89 0 0 1 6. 89 0 

මීගහවත්ත් බටහිර 1. 833 17. 07 0 1.26 0 13. 12 

සියඹලාමේ උතුර  17. 6 15. 88 1. 72 0 0 83. 6 

මහයියන්තුඩුව නැමගනහිර 1. 518 11. 84 0 3. 34 0 7. 69 

මහයියන්තුඩුව උතුර 14. 17 12. 15 0. 2 1. 82 0 5. 8 

ත්ලාවත්ත් 1. 174 121. 5 . 02 1. 82 0 5. 26 

මබොල්ලෑගල 17. 01 0 0 0 1. 701 0 

මාමකොළ උතුර ඉහළ 8. 71 3.6 1. 94 0 0. 41 5. 05 

මාවරමණ්ඩිය 116. 9 8. 13 3. 46 0 0. 1 3. 77 

සපුගස්කන්ද්ය 1. 309 96.8 1. 31 0 2. 1 6 

මාමකොළ ද්යකුණ ඉහළ 18. 44 1. 492 2. 59 0. 55 0. 38 6. 49 

ඉහළ බියන්විල උතුර 2. 4 0 0 0 2. 4 0 

ඉහළ බියන්විල නැමගනහිර  16. 67 11. 23 5. 44 0 0 12. 85 

ඉහළ බියන්විල මධම . 33 2. 9 0. 4 0 0 1. 4 

ඉහළ බියන්විල බස්නාහිර 23. 67 21. 17 2. 5 0 0 8 

ඉහළ බියන්විල 24. 53 18. 48 5. 59 0 0. 46 . 693 

මාමකොළ උතුර පහළ 25. 97 20. 01 5. 29 0. 17 . 05 10.3 

මගෝනවල නැමගනහිර  6. 88 0 0 2 4. 88 0 

මගෝනවල මධම 3. 291 0 0 4. 67 28. 24 0 

මගෝනවල බටහිර 20. 45 0 0 2. 67 17. 78 0 

පමුණුවිල 46. 58 0 0 0 4. 658 0 

ගමල්ද්යන්ඩ 16. 6 0 0 0 1. 66 0 

මාමකොළ ද්යකුණ පහළ 15. 72 7. 94 5. 26 0 . 22 5. 71 

අකුරුමුල්ල 2. 08 19. 15 1. 65 0 0 1. 669 

කුනමබොඩ නැමගනහිර 12. 96 1. 208 0.88 0 0 9. 41 

ඉහළ බියන්විල මධම 22 19. 3 2. 7 0 0 20. 3 

එකතුව 969.18 523.42 116.74 36.74 294.7 349.77 
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වගුව අංක 4. ප්රාවද්යය වල්කේ වකොට්ඨාශ අනුව කාර්මික ආයත්න සහ ශ්රමික පිරිවසේ වැඩි වීම සංසන්ෙනය 

ප්රාවද්යය වල්කේ 

වකොට්ඨාශ 

1998 

ත්ත්වය 

කාර්මික ආයත්න  
(1985) 

ශ්රමික පිරිස (1985) කාර්මික ආයත්න  
(1993) 

ශ්රමික පිරිස  
(1993) 

ගම්පහ PU 10 802 72 3488 

මිනුවන්මගොඩ  R 12 2025 9 1054 

ජා ඇල C 34 3776 136 22672 

වත්ත්ල   C 24 1646 121 13531 

වැමක් (මද්යොම්මේ) R 10 270 8 2108 

මහර PU 122 2250 31 3534 

කැලණිය C 19 1763 104 13997 

ිශවුලපිටිය R 25 2140 12 250 

කටාන C 18 1450 149 71289 

මීරිගම R 8 589 23 379 

අත්ත්නගල්ල R 13 818 37 4735 

මීගමුව C 16 2501 62 6839 

බියගම PU 7 522 60 34059 

 
C - Core / PU- Peri Urban / R – Rural 

මුලාශ්රය : UDA,1998 / The Peri-Urban Interface -Approaches to Sustainable Natural and Human Resource Use (Chapter 12 - Peri-Urban Development in 

Gampaha District, Sri Lanka By Nimal Dangalle, Anders Närman) 
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1. 2030 වසවර් අවප්ත ක්ෂිත් ජනගහනය සඳහා අවශ වන වන්වාසික අවකාශය පුවරෝකථනය කිරීම 

1.1. 2030 අවප්ත ක්ෂිත් වන්වාසික ජනගහනය පුවරෝකථනය කිරීම 

1.1.1 උපකල්පිත් 

 1. ප්රවාහනය පද්යනම් කරගත් නව වාපෘිය අයත් සහ ඒ ආසන්න කලාපයන් අද්යාල කලාපවල ජනගහනය වර්ධනය වීමම් මධයන අගය මත් වර්ධනය මේ යැයි 

උපකල්පනය කිරීම. එය 1.7% ක වර්ධන මේගයක් මේ.  

වගුව අංක  5.   2030 වසවර් අවප්ත ක්ෂිත් ජනගහනය පුවරෝකථනය 

කලාප  
අංකය කලාපය ග්රාම නිලධාරී වකොට්ඨාශ 

ජනගහනය 

2001 

ජනගහනය 

2012 

ස්වාභාවික 

වර්ධන වේගය 
ජනගහනය 

2017 

ජනගහනය 

2030  

කලාපය  තුළ 
ජනගහනය 

කලාපය  
1 

අධි  ඝණත්ව   ගමනාගමනය 
මුල් වූ නාගරික කලාපය 

ඉහළ බියන්විල මධම  4359 5003 0.01378 5434 6808 

23940 

ඉහළ බියන්විල උතුර 3718 3407 -0.008735 3233 4051 

පහළ බියන්විල මධම 2072 2375 0.013648 2578 3229 

පහළ බියන්විල නැමගනහිර  2551 2758 0.007802 2890 3621 

පහළ බියන්විල බටහිර  4297 4708 0.009135 4973 6231 

කලාපය  
2 

අධි  ඝණත්ව  නාගරික  වසේවා 
කලාපය 

මහයියන්තුඩුව උතුර 4285 5516 0.025253 6418 8041 

38766 

මාමකොළ උතුර ඉහළ 3108 3519 0.01242 3791 4750 

මාමකොළ ද්යකුණ ඉහළ  4690 4856 0.003478 4958 6212 

මාවරමණ්ඩිය  4887 5733 0.015966 6309 7905 

මීගහවත්ත් බටහිර 
2006 2787 0.032882 3395 4253 

සියඹලාමේ උතුර 
4499 5425 0.018716 6070 7605 
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2. කර්මාන්ත් ප්රවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂිත් පළමු කලාපය සහහා එම කලාපමේ මධස්ථ ජනගහන වර්ධිත් මේගයත් මද්යවන කලාපය සහහා 1.4 % 

වර්ධන මේගයත් සහ ඍණ වර්ධිත් මේගයක් පවියන ග්රාම ිමලධාරී මකොට්ඨාශ එම වර්ධිත් මේගයම පවත්වාමගන යමින් 1% වර්ධන මේගයක් 

උපකල්පනය කර ඇත් 
 

කලාපය   
3 

අධි  ඝණත්ව  වාණිජ සස්වා 
කලාපය 

මාමකොළ උතුර මධම 
5841 6682 0.013452 7244 9075 

25145 

මාමකොළ උතුර පහළ  
4837 5591 0.014486 6099 7641 

මාමකොළ ද්යකුණ පහළ 
2651 3109 0.015936 3421 4286 

සපුගස්කන්ද්ය _1 
2929 3160 0.007592 3307 4143 

මාමකොළ උතුර පහළ 
4837 5591 0.014486 6099 7641 

කලාප  
අංකය කලාපය ග්රාම නිලධාරී වකොට්ඨාශ 

ජනගහන

ය 2001 

ජනගහනය 

2012 

ස්වාභාවික වර්ධන 

වේගය 

ජනගහනය 

2017 

ජනගහනය 

2030  

කලාපය  තුළ 
ජනගහනය 

කලාපය  4 
මධයම ඝණත්සව 
කාර්මික කලාපය- I 

බියගම නැමගනහිර_1 
1870 2011 0.007253 2100 2414 

38495 

බියගම උතුර  
5705 5277 -0.007799 5036 4550 

බියගම ද්යකුණ _1 
1488 1656 0.010731 1766 2031 

බියගම බටහිර 
1996 2879 0.03663 3587 4124 

ද්යරණගම _1 
801 1370 0.053671 1890 2173 

මහයියන්තුඩුව නැමගනහිර 
3678 4649 0.023428 5351 6152 

සියඹලාමේ ද්යකුණ  
4707 6119 0.026235 7162 8234 

වල්ගම බටහිර 
6195 5025 -0.020932 4432 3376 

යටිමහේන 
4272 4554 0.006392 4732 5440 
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කලාපය  5 
මධයම ඝණත්සව 
කාර්මික කලාපය- II 

සපුගස්කන්ද්ය _1I 
2929 3160 0.007592 3307 4018 

52908 

ගමල්ද්යණ්ඩ  
2251 2550 0.012472 2748 3339 

මගෝනවල මධම 
3963 5097 0.025165 5928 7202 

මගෝනවල  නැමගනහිර  
3369 4081 0.019173 4579 5563 

මගෝනවල බටහිර_I 
3822 3990 0.004302 4094 4974 

මහයියන්තුඩුව ද්යකුණ  
1565 2342 0.040312 2983 3624 

මහයියන්තුඩුව බටහිර 
2199 2180 -0.000868 2169 2144 

මාබිම නැමගනහිර_1 
1781 2220 0.022015 2533 3078 

මාබිම බටහිර_1 
1747 2180 0.022123 2489 3025 

පමුණුවිල  
4815 5593 0.014978 6119 7434 

පට්ටිවිල උතුර  
1808 2048 0.012464 2207 2681 

ත්ල්වත්ත් _1 
1249 1632 0.026716 1915 2327 

පට්ටිවිල ද්යකුණ  
2411 2694 0.011099 2880 3498 
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4. මධම ඝණත්වයක් සහිත් නාගරික මසේවා සහ වාණිජ තාවිත්යන් ප්රවර්ධනය කිරීමට මයෝජිත් කලාපයන්හි 1.6%ක කලාපයන්හි මධස්ථ ජනගහන වර්ධිත් 

මේගය යටමත් උපකල්පනය කර ඇත්. 

 

 

 

 

කලාප  
අංකය කලාපය ග්රාම නිලධාරී වකොට්ඨාශ 

ජනගහනය 

2001 

ජනගහනය 

2012 

ස්වාභාවික 

වර්ධන 

වේගය 
ජනගහනය 

2017 

ජනගහනය 

2030  

කලාපය  තුළ 
ජනගහනය 

කලාපය  6 
මධම ඝණත්ව 
නාගරික වසේවා 
කලාපය 

අකුරුමුල්ල 
1421 1755 0.021111 1992 2464 

29489 

ද්යරණගම_11 
801 1370 0.053671 1890 2338 

මද්යල්මගොඩ 
2098 2516 0.018169 2806 3471 

කම්මල්වත්ත් 
1967 2627 0.028933 3125 3865 

කුනමබොඩ නැමගනහිර 
1708 2829 0.05046 3829 4737 

කුනමබොඩ බටහිර 
1860 2309 0.021624 2629 3252 

මීගහවත්ත් නැමගනහිර 
2048 2679 0.026858 3147 3893 

සියඹලාමේ වත්ත් 
3306 3965 0.018177 4422 5470 

කලාප  
අංකය කලාපය ග්රාම නිලධාරී වකොට්ඨාශ 

ජනගහනය 

2001 

ජනගහනය 

2012 

ස්වාභාවික 

වර්ධන වේගය 
ජනගහනය 

2017 

ජනගහනය 

2030  

කලාපය  තුළ 
ජනගහනය 

කලාපය  7 
මධම ඝණත්ව 
වාපාරික කලාපය 

මල්වාන නගරය 
4771 5361 0.011659 5749 7112 

17567 
උලහිටිවල  

2001 2705 0.030145 3241 4009 

වල්ගම නැමගනහිර 
2915 4191 0.036307 5211 6446 
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6. පරිසර සංමේදීත්ාවය ඉත්ා ඉහළ කලාපය සහහා අඩු ඝණත්වයක් ප්රවර්ධනය කිරීම අමේක්ෂා කරන අත්ර ඒ සහහා කලාපමේ 1.4% ක් වන ස්වාතාවික 

වර්ධන මේගයක් උපකල්පනය කර ඇත්. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කලාප  
අංකය කලාපය ග්රාම නිලධාරී වකොට්ඨාශ 

ජනගහනය 

2001 

ජනගහනය 

2012 

ස්වාභාවික 

වර්ධන වේගය 
ජනගහනය 

2017 

ජනගහනය 

2030  

කලාපය  තුළ 
ජනගහනය 

කලාපය 8 
අඩු ඝණත්ව විවශේෂ 

සංවර්ධන කලාපය 

බියගම ද්යකුණ_1I 
1488 1656 0.010731 1766 2135 

19827 

මබෝල්මල්ගල 
3242 3920 0.01899 4393 5311 

මගෝනවල බටහිර_II 
1911 1995 0.004302 2047 2475 

මාබිම නැමගනහිර_1I 
891 1110 0.022015 1267 1532 

මාබිම බටහිර _1I 
874 1090 0.022123 1245 1505 

ත්ල්වත්ත්_1I 
1249 1632 0.026716 1915 2315 

යබරලුව උතුර 
2315 1860 -0.021883 1631 1227 

යබරලුව ද්යකුණ  
2086 2076 -0.000481 2070 2057 

බියගම  නැමගනහිර _1I 
935 1005 0.00722 1049 1269 
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වගුව අංක 6. බියගම නාගරික බල ප්රවද්ශය තුළ ෙැන  පවතින වපොදු අවකායය ස්ථාන 

අංකය 

උොන හා ක්රීඩාපිටි වර්ගය 

ප්රමාණය (ha) පවතින භාවිත්ය/භාවිත්යන් ග්රාම නිලධාරී වසම පවතින ඉත්ා කුඩා උොන 

Existing Pocket Parks (EPP) 

1.. 
EPP1 0.1 ක්රීඩාපිටිය මල්වාන 

2. EPP2 0.1 ක්රීඩාපිටිය යබරලුව 

3. EPP3 0.2 මකොලම්බමහේනවත්ත් ක්රීඩාපිටිය බියගම උතුර 

4. 
EPP4 0.2 ලේලි  ක්රීඩාපිටිය බියගම උතුර 

5. EPP5 0.1 විවෘත් අවකාශ මීගහවත්ත් 

6. EPP6 0.1 විවෘත් අවකාශ මීගහවත්ත් 

7. EPP7 0.1 විවෘත් අවකාශ සියඹලාමේ උතුර 

8. EPP8 0.1 විවෘත් අවකාශ මේරගස් හන්ිශය 

9. EPP9 0.1 විවෘත් අවකාශ බණ්ඩාරවත්ත් 

10. EPP10 0.1 විවෘත් අවකාශ බියගම 

 උප එකතුව 1.2   

පවතින කුඩා උොන Existing Mini Park (EMP) 

11. EMP1 0.7 මකොලම්බමහේනවත්ත් ක්රීඩාපිටිය මල්වාන 

12. 
EMP2 0.2 ක්රීඩාපිටිය (පට්ටිවිල ිමවාස සංකීර්ණය) පට්ටිවිල 

13. EMP3 0.6 මහවත්ත් ක්රීඩාපිටිය  මබොල්ලෑගල 
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14. 
EMP4 0.6 සියඹලාමේ පාසැල් ක්රීඩාපිටිය -කම්මල්වත්ත් මාබිම බටහිර 

15. EMP5 0.4 ක්රීඩාපිටිය මාවරමණ්ඩිය 

16. EMP6 0.4 අල් - මුස්ත්ාපා ක්රීඩාපිටිය යටිමහේන 

17. EMP7 0.5 ආනයන ප්රවර්ධන කලාප පිටිය වල්ගම බටහිර 

18. EMP8 0.4 ක්රීඩාපිටිය ප්රදීපාගම 

19. EMP9 0.2 ක්රීඩාපිටිය බියන්විල 

 උප එකතුව 4.0   

පවතින මධම උොන පහළ මට් ම  Existing Local Parks (ELP) 

20. 
 ELP1 1.6 ආමයෝජන ප්රවර්ධන මණ්ඩලීය ක්රීඩාපිටිය  මල්වාන 

21. ELP2 1.2 රාක්ෂපාන පල්ලි ක්රීඩා පිටිය  මල්වාන 

22. ELP3 1.4 මද්යල්මගොඩ මපොදු ක්රීඩා පිටිය මද්යල්මගොඩ 

23. ELP4 1.3 වක්කඩමවල ක්රීඩා පිටිය මාබිම බටහිර 

 
උප එකතුව 5.5   

පවතින ඇවිදින මංතීරුව Existing Linear Park (ELiP) 

12. 
ELiP1 1.0 සියඹලාමේ ඇවිිශන මංීරුව සියඹලාමේ 

 
උප එකතුව 1.0   

 
මුළු එකතුව 11.7   
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වගුව අංක 7. බියගම ප්රාවද්යය සභා බල ප්රවද්ශය සඳහා වයෝජිත් වපොදු එිමහන් විවනෝෙ අවකාශ සැලැස්ම - 2030 

අංක 

උද්යාන හා ක්රීඩාපිටි 
වර්ගය 

ප්රමාණය 

(ha) 

පවියන තාවිත්ය/තාවිත්යන් මයෝජිත් තාවිත්යන් ග්රාම ිමලධාරී වසම 

වයෝජිත් ඉත්ා කුඩා 

උොන  

Proposed Pocket 

Parks (PPP) 

1. PPP1 0.08 භූමිමයන් 10%  

ඉත්ා කුඩා උද්යාන 

කුනමබොඩ  

2. PPP2 0.10 භූමිමයන් 10%  රන්විමන 

3. PPP3 0.08 භූමිමයන් 10%  මද්යල්මගොඩ 

4. PPP4 0.09 භූමිමයන් 10%  සියඹලාමේ බටහිර 

5. PPP5 0.03 භූමිමයන් 10%   

6. PPP6 0.02 භූමිමයන් 10%   

7. PPP7 0.08 භූමිමයන් 10%  බණ්ඩාරවත්ත් 

8. PPP8 0.15 භූමිමයන් 10%  මගෝනවල බටහිර 

9. PPP9 0.10 භූමිමයන් 10%  මහරිමට්ේ සිටි මවන්මශසි ඉඩමම් 
ක්රීඩා පිටිය 

10. PPP10 0.10 භූමිමයන් 10%  මාමකොළ 

11. PPP11 0.16 භූමිමයන් 10%  මාමකොළ 

12. PPP12 0.15 භූමිමයන් 10%  මාමකොළ 

 එකතුව 1.14  
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 වයෝජිත් කුඩා උොන 

Proposed Mini Parks (PMP) 

13. PMP1 0.2 හිස් ඉඩම්  

කුඩා උද්යාන 

අකුරුමුල්ල 

14. PMP2 0.3 හිස් ඉඩම් මාමකොළ 

 එකතුව 0.5    

 වයෝජිත්  ඇවිදින මංතීරුව 

Proposed Linear Parks (PLi.P) 

15. PLi.P1 0.1 යටිමහේන ඇළ  රක්ෂිත්ය 
ඇවිිශන මංීරුව 

 

16. PLi.P2 71.0 කැලණි ගඟ රක්ෂිත්ය (60m) ඇවිිශන මංීරුව  

17. PLi.P3 57.0 රේගහවත්ත් ඇළ රක්ෂිත්ය (40m) ඇවිිශන මංීරුව  

18. PLi.P4 46.0 රේගහවත්ත් ඇළ රක්ෂිත්ය (20m) ඇවිිශන මංීරුව  

19. PLi.P5 15.0 බියන්විල ඇළ රක්ෂිත්ය (20m) ඇවිිශන මංීරුව  

 එකතුව 189.1 

 

 

 උප එකතුව 190.7 
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වගුව අංක 8. උපාය මාර්ගික වාපෘති සහ ඒවාවේ ප්රමුාත්ාකරණ විශ්වල්ෂණය 

 

  වාපෘතිවේ නම  

සංකල්පිත් 

සැලැස්ම 

සහ ෙැක්ම 

අනුව 

සමාජ 

වටිනා

කම 

පාරිසරික 

වටිනාකම  

කාලය 

,මුලම 

පසුබිම 

එකතුව ප්රමුාත්ා මට් ම 

A. කර්මාන්ත් ආර්ථික සැලැස්ම 

මාර්ග 
සංවර්ධනය සහ 
වැඩිිශයුණු කිරීම 

උපායමාර්ගය 1. මධම ආමයෝජන ීරය සංවර්ධනය  

1. මගෝනවල - සපුගස්කන්ද්ය මාර්ගය මංීරු 4 ක් ද්යක්වා 
පුළුල් කිරීම  9 7 5 9 30 1 

2. කරාබුගස් හංිශය - යටිමහේන මාර්ගය මංීරු 4 ක් ද්යක්වා 
පුළුල් කිරීම 9 7 5 9 30 1 

3. නාගහමුල කර්මාන්ත් ප්රමේශ මංසන්ධිය සංවර්ධනය 
කිරීම 9 7 5 9 30 1 

4. කරාබුගස් හංිශය කර්මාන්ත් ප්රමේශ මංසන්ධිය 
සංවර්ධනය කිරීම 9 7 5 9 30 1 

5. මගෝනවල - මකොමහොල්විල පාර මංීරු 4 ක් ද්යක්වා පුළුල් 
කිරීම.  

3 5 5 7 20 3 

උපායමාර්ගය 2.  අතන්ත්ර මාර්ග ජාලය පුළුල් කිරීම මගින් කර්මාන්ත් ප්රමේශය 

6. බියගම - මකොළඹ මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් 
කිරීම  9 7 5 9 30 1 

7. පට්ටිවිල - මාමකොළ මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් 
කිරීම  7 7 5 7 26 2 

8. මාබිම මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම  9 7 5 7 28 2 

9. ත්ායි පන්සල මාර්ගය මං ීරු 2 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම  7 7 5 7 26 2 

10. ඩිමමෝ මාර්ගය මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම  9 7 5 7 28 2 
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11. ජයන්ිය මාවත් මං ීරු 1 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 9 9 5 7 30 1 

12. මල්වාන - මද්යොම්මේ පාර මං ීරු 4 ක් ද්යක්වා පුළුල් 
කිරීම 

9 9 5 7 30 1 

13. බියගම - මකොස්ගම දුම්රීය මාර්ග වාපෘියය 9 7 5 3 24 3 

ආමයෝජන 
ආකර්ෂණය සහ 

ආර්ථික 
සංවර්ධනය 

උපායමාර්ගය 3. ේලේ ඇන්ඩ් ේමල් කර්මාන්ත් උද්යාන 

14. සපුගස්කන්ද්ය කර්මාන්ත් උද්යානය - I සංවර්ධනය කිරීම 9 7 5 9 30 1 

15. සපුගස්කන්ද්ය කර්මාන්ත් උද්යානය - II සංවර්ධනය 
කිරීම 9 7 5 9 30 1 

16. ඩිමමෝ කර්මාන්ත් පර්ෂද්යය සහහා කර්මාන්ත් උද්යානය 
සංවර්ධනය කිරීම  9 7 5 7 28 2 

17. මුල හා බැංකු කටයුතු සහහා ඩිමමෝ මංසන්ධිය 
ආශ්රිත්ව මධස්ථානයක් පිහිටු වීම 9 9 5 5 28 2 

පාරිසරික සහ 
සමාජ ප්රියලාත 
සහිත් මශයය 
ආර්ථික 

වැඩිිශයුණු කිරීම් 

උපායමාර්ගය 4. ගඟබද්ය ලලද්යායී ීර සංවර්ධනය 

18. මල්වාන ගඟබද්ය මරිශපිළි හා වාපාරික මවළහ ීරය 
සංවර්ධනය කිරීම 9 9 9 3 30 1 

B. පාරිසරික සංරක්ෂක හා කළමනාකරණ සැලැස්ම 

 

19. මල්වාන සම්බමවල ඇළ සහ ඒ අවට ප්රියස්ථාපනය 

කරමින් ගඟබද්ය විමේක උද්යානය සංවර්ධනය කිරීම. 9 9 9 3 30 1 

20. කර්මාන්ත් ප්රවර්ධන අතන්ත්ර මාර්ග ීර සහහා ගස් 
ීර සංවර්ධනය කිරීම 7 5 9 7 28 2 

21. සියඹලාමේ මත්ත්බිම් උද්යානය සංවර්ධනය කිරීම 9 7 9 5 30 1 

22. මාවරමණ්ඩිය මර්ඛිය උද්යානය සංවර්ධනය කිරීම 9 7 9 5 30 1 

23. යටිමහේන වැව සහ අවට උද්යාන සංවර්ධනය කිරීම  9 7 9 5 30 1 
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C. සමාජීය හා වභෞතීය අපර වුහ සැලැස්ම  

C.1 මහා මාර්ග සහ ප්රවාහන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම 

 24. මංකඩ මාර්ගය මං ීරු 4ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 9 7 5 7 28 2 

25. මාවරමණ්ඩිය - මාමකොළ මං ීරු 4 ක් ද්යක්වා පුළුල් 

කිරීම 
9 7 5 7 28 2 

26. කුනමබොඩ වැව මාර්ගය මං ීරු 2 ක් ද්යක්වා පුළුල් 

කිරීම 
9 9 5 5 28 2 

C.2  වයෝජිත් අපද්රව හා මලාපවාහාන සැලැස්ම  

 

27. බියගම ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය සහ ඒ අවට 
ිමෂප්ාද්යන කර්මාන්ත් උමද්යසා නවීන ත්ාක්ෂණික අපජල 
කළමනාකරණ වාපෘියය 

9 7 9 5 30 1 

28. සපුගස්කන්ද්ය අපජල කළමනාකරණ ජලනල 

වාපෘියය 9 5 9 3 26 2 

C.3  වයෝජිත් ඝන අපද්රව කළමනාකරණ සැලැස්ම  

 
29. ඝණ අපද්රව මවන්කිරීම සහහා මධස්ථානයක් ඇිය 
කිරීම 5 7 7 7 26 2 

C.4  වයෝජිත් ජල සැපයුේ සැලැස්ම  

 30. මාබිම ජල පිරිපහදු මධස්ථානය ඇිය කිරීම 9 9 5 3 26 2 

C.5  වසේවා සැලැස්ම -  සමාජීය අපර වුහ පහසුකේ  

 

31. සියඹලාමේ මරෝහල් සංකීර්ණ වාපෘියය 7 7 3 3 20 3 

32. සියඹලාමේ කර්මාන්ත් ආශ්රිත් කුසලත්ා වැඩි 
ිශයුණුකිරීමම් මධස්ථාන වාපෘියය 7 7 3 3 20 3 

33. මාමකොළ මධම පාන්ියක ිමවාස සංවර්ධන වාපෘියය 7 9 5 3 24 3 
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34. බියගම කර්මාන්ත් කලාපය මන්වාසිකාගාර වාපෘියය 
7 9 5 3 24 3 

C.6.නාගරික වසේවා මධස්ථාන ප්රමුාත්ාකරණ සැලැසම් 

පිශංචිකරුවන් හා 
මගීන් සහහා 
නාගරික මසේවා 
මධස්ථාන 
වැඩිිශයුණු කිරීම 

35. මාවරමණ්ඩිය නගර මධ සංවර්ධන වාපෘියය 9 9 5 7 30 1 

36. මද්යල්මගොඩ නගර මධ සංවර්ධන වාපෘියය 9 9 5 7 30 1 

37. මාමකොළ බහුකාර්ය මගොඩනැගිලි සංකීර්ණ වාපෘියය  9 9 5 7 30 1 
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රූප ස හන් 
 

 

   මූලාශ්රය: බස්නාහිර කලාපීය මමගාමපොලිස් සැලැස්ම,2016 

 

      මූලාශ්රය : මකටුම්පත් සම්පත් පැියකඩ  - 2017, බියගම ප්රාමශයය මල්කම් කාර්යාලය   

රූප ස හන අංක  1. මහා වකොළඹ වුහ 
සැලැස්ම - 1998     

රූප ස හන අංක 2. බස්නාහිර පළාත් වුහ සැලැස්ම 
සCESMA) 2004) 

රූප ස හන අංක 3. ප්රවද්ශවේ ආර්ථික අංශ සහ රැකියා නියුක්තිය  
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ප්රවාහන ගබඩා හා සන්ිමමේද්යන 

බැංකු හා මුල සම්බන්ධත්ා කටයුතු

ඉඩම් මශපල මවළද්යාම් හා වාපාර

රජමේ පරිපාලන 

අධාපන

අමනකුත්

බියගම ප්රාමශයය සතා බල ප්රමශශය තුල මසේවා ිමයුක්ත් වර්ගීකරණය
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මූලාශ්රය:ගම්පහ ිශස්ත්රික් සැලසුම් කණ්ඩායම,2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

මූලාශ්රය:GoogleEarth - චන්ද්රිකා ජායාරූප,2004/2010/2013/2017 

රූප ස හන අංක 4.  කලාපවේ වඩාත්ම සේබන්ධක මං සන්ධින් සGephi Network Analysis) 

රූප ස හන අංක 5.සියඹලාවප්ත  මංසන්ධිය වර්ධනය වීම 
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මූලාශ්රය: Civil Engineering Design & 

Construction මවේ අඩවිය,2012 

 

මූලාශ්රය:http://www.investsrilanka.com/wh

y_sri_lanka/developed_infrastructure 

 

මූලාශ්රය: CoMTrans - නාගරික ප්රවාහන පශධිය 

සංවර්ධන වාපෘියය, 2004 

 

 

මුලාශ්රය: CoMTrans මහා නාගරික ප්රවාහන 

සැලැස්ම – 2004 

 

රූප ස හන අංක  6. 3K Area සංවර්ධන වාපෘතිය                 රූප ස හන අංක  7. වයෝජිත් අධිවේගී මාර්ග 
ජාලය 

http://www.investsrilanka.com/why_sri_lanka/developed_infrastructure
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උපමල් න 
 

1. මහා මකොළඹ සංවර්ධන හර ප්රමශශය ගැසට් ිමමේද්යනය 
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2. මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත්   
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උපාය මාර්ගික වාපෘති වත්ොරතුරු වල්ානය 
 

Central Investment Corridor Strategy 

Rational of the Project 

Biyagama PS area locate in eastern suburb of western region which is belongs to Gampaha 

district, 21 km away from Colombo and 18 km to Gampaha town. In terms of accessibility, 

Biyagama located in between the Kandy and Low level road corridors. According to the exiting 

land use composition of Biyagama PS area, from 87% of built up land use indicates the 74% 

of residential, 9% of industrial uses and 4% of commercial, institutional uses. Previous 

planning interventions of western region identified Biyagama as industrial promotion area. 

Biyagama having the second largest export processing zone of Sri Lanka based on employment 

and Lindel industrial estate as Sri Lanka’s first private industrial estate. Besides of these 

establishments, today Biyagama act as preferred location and facilitating industrial area for 

multi- national manufacturing companies. Mainly area has three industrial clusters that attract 

employment and recorded around 100,000 of commuting population per day.  

Samurdhi mawatha is the main facilitation road artery for the industrial activities which was 

built by BOI that links Biyagama EPZ and Sapugaskanda oil refinery. Port links with the 

average distance and time are considerable factors of locating and investing industries. 

However, two main port access corridors discouraging the freight transportation due to the 

traffic and height restriction. Samurdhi mawatha via Kiribathgoda is the minimum distance 

road to the port, but Kiribathgoda town centre located within main inter regional transport 

corridor that occur huge traffic congestion. Around peak hours’ average travel speed of the 

Kiribathgoda area is 10-15 kmh. Biyagama - Colombo road (B 214) is less traffic road corridor 

with compare to the Kandy corridor. But, the road where link to the Kandy corridor (4th mile’s 

post) having a height restriction barrier due to the Kelani valley railway bridge. Container 

freight transportation restrict from that location. Therefore, should take turns to Waragoda road 

and Station road for link Kandy corridor to access the port. 

Project Objectives 

As the first phase of the project, it is proposed to develop Sapugaskanda - Gonawala road and 

Karabugas junction - Yatihena road as four -way lane road corridor that links to Samurdhi 

mawatha.                          



 

liv 
 

This Road improvement and widening proposal create the central investment corridor that 

agglomerates the industrial promotional facilities and needs as per the vision of “Tranquilized 

Industrial City” Biyagama development plan 2019-2030. The central investment corridor has 

two main industrial gateways Nagahamulla and Karabugas junctions that giving access from 

Colombo side and Dekatana side. Central investment corridor connects Biyagama - Colombo 

road via Nagahamulla junction which giving the direct access to proposed Peliyagoda - 

Colombo port elevated highway.  

Following benefits are taken from the project 

 Provide oppturnities for new industrial investments 

 Cater industrial commuters and smooth flow of freight transportation 

 Increase the number of road lanes 

 Landscaping and green tree strips 

 Agglomerate of industrial economic facilities  

This project will be a collaborative project of different institutions and mainly UDA will be 

initiate of the project. Road Development Authority (RDA) will be  

 

Financing Plan 

Components 2019 2020 

Sapugaskanda - Gonawala 

Road Widening 

  

Yatihena Road Stretch – I / II   

Nagahamulla & Karabugas 

Junctions Improvement 

  

 

Project Operation & Maintenance 

Central investment corridor will be maintained by Road Development Authority and the after 

the construction all the landscaping maintenance will be supervision of Biyagama Pradeshiya 

Sabha. 
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Local Industrial Collectors Improvement Project 

Rational of the Project 

Biyagama PS area locate in eastern suburb of western region which is belongs to Gampaha 

district, 21 km away from Colombo and 18 km to Gampaha town. In terms of accessibility, 

Biyagama located in between the Kandy and Low level road corridors. According to the exiting 

land use composition of Biyagama PS area, from 87% of built up land use indicates the 74% 

of residential, 9% of industrial uses and 4% of commercial, institutional uses. Previous 

planning interventions of western region identified Biyagama as industrial promotion area. 

Biyagama having the second largest export processing zone of Sri Lanka based on employment 

and Lindel industrial estate as Sri Lanka’s first private industrial estate.  

Besides of these establishments, today Biyagama act as preferred location and facilitating 

industrial area for multi- national manufacturing companies. Mainly area has three industrial 

clusters that attract employment and recorded around 100,000 of commuting population per 

day. Samurdhi mawatha is the main facilitation road artery for the industrial activities which 

was built by BOI that links Biyagama EPZ and Sapugaskanda oil refinery.  According to the 

Biyagama development plan 2019-2030 with the vision of “Tranquilized Industrial City” 

mainly focus to promote industrial uses within the south part of Biyagama PS area. To open 

the lands for newer industrial investments, Biyagama development plan identified access road 

widths for lands as the major concern. In Biyagama, 70% of the local roads within 15 foot - 20 

foot range effect to discourage the industrial investments.  

Project Objectives 

This project has identified collection of minor roads that proposed to develop two way lane 

roads and connects to central investment corridor (Samurdhi mawatha, Sapugaskanda - 

Gonawala road & Yatihena road) from the up side of the area and Colombo - Biyagama road 

from the down side of the area. With this identified road corridors will open the lands and 

increase the value of industrial investments.  
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Following benefits are taken from the project 

 Provide oppturnities for new industrial investments 

 Cater industrial commuters and smooth flow of freight transportation 

 Increase the number of road lanes 

 Landscaping and green tree strips 

 Agglomerate of industrial economic facilities  

This project will be a collaborative project of different institutions and mainly UDA will be 

initiate of the project. Road Development Authority (RDA) will be  

Financing Plan 

Components 2019 2020 

Biyagama – Dompe Road Widening   

Pattivila – Makola Road Widening   

Mabima Road Widening   

Thai Pansala Road Widening   

Jayanthi Mawatha Widening   

 

Project Operation & Maintenance 

These proposed and constructed local industrial collectors will be maintained by Road 

Development Authority (RDA) and the after the construction all the landscaping maintenance 

will be supervision of Biyagama Pradeshiya Sabha. 
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Malwana Riverfront Textile & Business Strip Development Project 

Rational of the Project 

Biyagama PS area locate in eastern suburb of western region which is belongs to Gampaha 

district, 21 km away from Colombo and 18 km to Gampaha town. In terms of accessibility, 

Biyagama located in between the Kandy and Low level road corridors. According to the exiting 

land use composition of Biyagama PS area, from 87% of built up land use indicates the 74% 

of residential, 9% of industrial uses and 4% of commercial, institutional uses. Previous 

planning interventions of western region identified Biyagama as industrial promotion area. 

Biyagama having the second largest export processing zone of Sri Lanka based on employment 

and Lindel industrial estate as Sri Lanka’s first private industrial estate. Besides of these 

establishments, today Biyagama act as preferred location and facilitating industrial area for 

multi- national manufacturing companies. Mainly area has three industrial clusters that attract 

employment and recorded around 100,000 of commuting population per day.  

 According to the Biyagama development plan 2019-2030 with the vision of “Tranquilized 

Industrial City” mainly focus to promote industrial uses within the south part of Biyagama PS 

area. Today Malwana and Walgama area developed as local business area that depend from the 

by-products of the massive industrial establishments. These by-products selling shops 

developed ad-hoc manner and encroached the 15m reservation of Kelani river. In Malwana 

town area recorded around 6000 of people and half of them affect in every seasonal flood. This 

cause to drop livelihood of the people and economic losses which cannot be get accounts. High 

development pressure in terms of industrial, commercial and residential uses encourage the 

canal and river reservation encroachments, abandoned paddy land fillings and other negative 

impacts to the environment.  

Project Objectives 

This project aims to promote the local business and commercial character with the advance of 

riverfront view. This will incorporate the water resources of the area to overcome the negative 

impacts and getting Kelani river and Sambawela canal natural landscape view as economic 

advantage for promoting and attracting customers. This project will balance the physical 

development and environment management with economic gains. With the project river front 

shopping strip will develop with vertical stores and riverfront park that linking to restoration 

and landscaping area of Sambawela canal. 
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Following benefits are taken from the project 

 Provide oppturnities for new local businesses 

 Cater commercial commuters  

 Minimize the flood impact to the livelihoods  

 Landscaping and resting green spaces 

This project will be a collaborative project of different institutions and mainly UDA will be 

initiate of the project, project planning, project management and monitoring part of the entire 

project. Canal restoration and clearing the river reservation are part of the SLLRDC and 

Irrigation department. 

Financing Plan 

Components 2019 2020 

Shops Development   

Riverfront park Development   

Canal Restoration    

 

Project Operation & Maintenance 

The Malwana Riverfront Textile & Business Strip will be maintained after the constructions 

by Biyagama pradeshiya sabha under the supervision of UDA. 
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