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වේඛන ව ොරතුරු 

 
වාර්තාසේ මාතෘකාව   : ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  

සැලසුම් කලාප මායිම් (ප්රකායය  පත්ස කරන ලද)  : ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය              

ගැසට් අංකය         :  

සස්වා දායකයන් / පාර්යවකරුවන්      : 

ඉදිරිපත්ස කරන ලද දිනය                                       : 

සල්ඛනසේ තත්සත්සවය                                           : 
 

කර් ෘ රත්නපුර දිස්ික් කොර්යොලය (නො.ස.අ.) 

 

වේඛන ඉදිරිපත් කිරීවේ ව ොරතුරු  
 

පිටපත් 

අංකය  

විස් ර  ඉදිරිපත් කල දිනය  නිකුත් කිරීම සඳහො 

අනුමැතිය 

1 සකටුම්පත   
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සමම සල්ඛනය නිකුත්ස කරනු ලැබූ පාර්ය්වය  සහ ඉහත සඳහන් කරන ලද කර්තේයන්   අදාල සුවිසය්ෂී 

කාර්යයන් සඳහා පමණක් නිකුත්ස සකසර්. එය සවනත්ස කිිම පාර්ය්වයක් සහෝ සවනත්ස අරමුණක් සඳහා 

සයාදා සනාගත යුතුය. සවනත්ස ඕනෑම පාර්යවයක් විින් සමම ලියවිල්සල් සඳහන් දත්සත සහෝ සතාරතුරු 

භාවිතා කරනු ලබන්සන් නම් ඒ සම්බන්ධ කිියම් සදෝෂයක් සහෝ අපරාදයක් සහ්තුසවන් ආයතනය 

වගකීම  බැදී ිටිනු සනාලැසේ. සමම සල්ඛනය තුල ආයතනය සතු බුශධිමය සශපල අඩංගු වන අතර 

නිර්සශයයකින් සතාරව කිිදු සතාරතුරක් ලග තබා ගැනීම සහෝ ඉදිරිපත්ස කිරීම සනාකල යුතුය.  
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වපරවදන 
 ඇඹිලිපිටිය නාගරික සංවර්ධන බල ප්රසශයය තුළ ඉදිරි දයකයක කාලය තුළදී සංවර්ධන ක යුතු ක්රියාත්සමක 

කිරීසම් මාර්සගෝපසශයකත්සවය ලබාදීම සදහා සමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කර ඇත. සමම නගර 

සංවර්ධන සැලැස්සම් මුලික අරමුණ වන්සන් සබරගමුව පළාසත්ස අග නගරය වන රත්සනපුර දිස්ික්කසේ 

ප්රධානතම කෘෂි හා වාණිජ මධයස්ාානය බව  පත්සකිරීමයි. සස්වා මධයස්ාාන මුලික කරගත්ස සංකල්පය 

මත පදනම්ව කෘෂිකාර්ික,වාණිජ, සංචාරක හා කාර්ික සස්වා ආශ්රිත ප්රධාන සස්වා මධයසා්ාන අතර 

අන්තර් සබධතා ඇතිකරින් නගරසේ ආර්ිකය ඉහළ නැංවීම මුලික අසේක්ෂාව සේ. නාගරික ආර්ිකය 

සංවර්ධනය සමන්ම සභෞතික, සාමාජිය හා පාරිසරික සංවර්ධනය සදහා අදාළ සංවර්ධනයන් ඇතිකිරීම 

සදහා වන උපායමාර්ග හා වයාපෘති හදුනාසගන ඇති අතර ඒ තුළින් නාගරික ජනතාව  ජීවත්සවීම සදහා 

සුදුසු ව පි ාවක් හා පවතින පරිසර පශධතිය සුරක්ෂා කරින් ඒ ආශ්රිත සසාබා සසෞන්දර්ය වැඩිදියුණු වූ 

ආකර්ෂණිය නගරයක් ඇතිකිරීම අසේක්ෂා සකසර්. 
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ස්තුතිය  

 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය සදහා සමම සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරිසම්දි සෘජුව සහ වක්රව අප සවත 

සහසයෝගය ලබාදුන් සම්පත්ස දායකයන් සවත අපසේ ස්තුතිය පුද කරමු.  

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාසේ සභාපති ලලිත්ස ගමසේ මහතා,  ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සභාසේ සභාපති එම්. 

සක්.අිල් මහතා ඇතුළු නගර සභාසේ හා ප්රාසශයය ියළු කාර්ය මණෞඩලය  ප්රාමව අපසේ ස්තුතිය 

පුදකරමු. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සභාපතිතුමන්, අධයක්ෂ ජනරාල්තුමන්, නිසයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් 

(සැලසුම්), සංවර්ධන සැලසුම් අංයය හා භුසගෝලීය සතාරතුරු පශධති අංයය සවතින් සමම සංවර්ධන 

සැලසුම සාර්ාකව නිම කිරිම සදහා ලබාදුන් සහසයෝගයක් සවනුසවන් හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරන්සනමු. 
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  සංවර්ධන සැලැස්ම 
 

1 
 

පරිච්වේදය 01 

හැදින්ීම 

1.1 සංවර්ධන සැලැස්වේ පසුබිම  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ විෂය පාය තුළ  ඇතුළත්ස ප්රධානතම කාර්යය භාරයක් වන නාගරික 

සංවර්ධන ප්රසශය හදුනාගැනීම, එම ප්රසශය නාගරික බල ප්රසශය වයසයන් ප්රකායය  පත්සකිරීම හා එවැනි 

ප්රකාිත බල ප්රසශය සඳහා  සංවර්ධන සැලසුම් පිළිසයළ කර ක්රියාව  නැංවීම යන ක්රියාදාමය  අනුව 

රත්සනපුර දිස්ික්කසේ ප්රධානතම නගරයක් වන ඇඹිලිපිටිය නගරයත්ස, උඩවලව, තුංකම හා පදලංගල යන 

කුඩා නගර තුනත්ස ඇතුළත්ස සමසා් නාගරික බලප්රසශයය සඳහා  සංවර්ධන සැලැස්මක අවයයතාවය 

හදුනාසගන සමම සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිසයළ කර ඇත. 

විසල් හම්බන්සතා  සංවර්ධන වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම  අදාළව 1978 අංක 41 දරණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරි පණත ය සත්ස  වර්ෂ 2009 ජුනි මස 11 වන දින අංක 1605/41 දරණ අතිවිසය්ෂ ගැසට් 

පත්රය මගින්  රත්සනපුර දිස්ි ක්කසේ ඇඹිලිපිටිය නගරසභා බල ප්රසශයය හා ප්රාසශයය සභා බල ප්රසශයය  

අයත්ස ග්රාම නිලධාරි සකාට්ාාස 21කින් සමන්විත වර්ග කිසලෝක් ර් 150 ක භූක් ප්රසශයයක් නාගරික බල 

ප්රසශයය සලස ප්රකායය  පත්සකර ඇත.  

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ පවත්සනා ආර්ික,සාමාජිය,සභෞතික හා පාරිසරික පසුබිම පිළිබද පුළුල් අධයයනයන් 

ිදුකිරීම තුළින් එකී ි යලු අංය වල පවත්සනා ප්රය්න හදුනාසගන ඒ සඳහා  විසදුම් ලබාදීසමන් ලගාකරගන්නා 

සභෞතික හා සාමාජිය සංවර්ධනය තුළින් නගරසේ හා ඒ අව   ජනතාවසේ ජිවන තත්සත්සවය ඉහළ නැංවීමත්ස,  

නගරසේ ආර්ිකය යක්තිමත්ස කිරීමත්ස අරමුණු කරගනිින් වර්ෂ  2017-2030 යන කාලය සඳහා  සැලසුම් 

සහගත  නගරයක්  වයසයන් ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සංවර්ධන ක යුතු ක්රියාත්සමක විය යුතු 

මාර්සගෝපසශයයක් වයසයන් සමම සංවර්ධන සැලැස්ම, 1982 අංක 4 දරණ පණත මගින් පවරා ඇති බලතල 

වල  අනුගතව  පිළිසයළ කර ඇත. සමහි මුලික අධයයනයන් වර්ෂ 2017 මාර්තු මස ි  ආරම්භ කර 

ක්රියාත්සමක කර ඇත.  

සමම සංවර්ධන සැලසුම පිළිසයළ කිරීසම්දී විධිමත්සම ියලු දත්සත ඒකරාය කිරීම, විය්සල්ෂණය කිරීම 

සමන්ම නාගරික මහජනතාව ඇතුළු ියලු පාර්ෂවයන්සේ  අදහස් හා සයෝජනා සැලකිල්ල  ගනු ලැබූ අතර 

ඒ අනුව නිර්මාණය කරන ලද දැක්මක  අනුව පිළිසයළ කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්සම් ියලු සංවර්ධන 

සයෝජනා සංක්ෂිේතව හා විස්තරාත්සමකව සමම වාර්තාව තුළ අන්තර්ගත කර ඇත. 
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1.2 සැලසුේ කණ්ඩොයම  

ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිසයළ කිරීසම් ක යුතු  සාක්ෂාත්ස කර  ගැනීම සඳහා   නගරසේ 

පරිපාලන ක යුතු වල  මැදිහත්සව ක්රියා කරන සබාසහාමයක් රාජය හා අර්ධ රාජය ආයතන, විවිධ අංය 

නිසයෝජනය කරන සංවිධාන, වයාපෘති ආයතන ආදී සබාසහාමයක් ආයතන වලින් ලැබුණු සහසයෝගය හා 

සංවර්ධන සයෝජනා මහඟු පිටුවහලක් වූ අතර ඒ සඳහා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සැලසුම් 

කණ්ඩායම  හා අසනකුත්ස සහසයෝී වූ අංය වල  අමතරව ආයතන හා සංවිධාන 33ක් තම දායකත්සවය 

ලබා දී ඇත. 

්රධොන  උපවීයන ආය න  (Main Stakeholders)

 ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව 

 ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සභාව  

අවනකුත් උපවීයන ආය න (Main consultancy agencies) 

 ජාතික සභෞතික සැලැසුම් සදපාර්තසම්න්තුව 

 මහවැලි අධිකාරිය -ඇඹිලිපිටිය 

 ප්රාසශයය සල්කම් කාර්යාලය - ඇඹිලිපිටිය 

 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - ඇඹිලිපිටිය 

 ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය - ඇඹිලිපිටිය 

 ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 

 ප්රජා ජල සම්පාදන වයාපෘතිය - රත්සනපුර 

 ශ්රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය - ඇඹිලිපිටිය 

 සබරගමුව මාර්ගස්ා හා මී ප්රවාහන අධිකාරිය 

 ඇඹිලිපිටිය/ කුට්ටිගල/ උඩවලව සපාලිස් ස්ාාන 

 තැපැල් සදපාර්තසම්න්තුව - ඇඹිලිපිටිය 

 ශ්රී ලංකා ස ලිසකාම් ආයතනය - ඇඹිලිපිටිය 

 සසෞඛය ෛවදය නිලධාරී කාර්යාලය - ඇඹිලිපිටිය 

 සකාට්ාාය අධයාපන කාර්යාලය - ඇඹිලිපිටිය 

 විධායක ඉංජිසන්රු කාර්යාලය- කුට්ටිගල 

 කර්මාන්ත උදයානය - ඇඹිලිපිටිය 

 වන සංරක්ෂණ සදපාර්තසම්න්තුව - උඩවලව 

 ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ බල මණ්ඩලය- ඇඹිලිපිටිය 

 දිස්ික් සල්කම් කාර්යාලය - රත්සනපුර 

 කර්මාන්ත අමාතයාංයය - සබරගමුව පළාත්ස සභාව 
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 මධයම පරිසර අධිකාරිය - රත්සනපුර 

 නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය - රත්සනපුර 

 පළාත්සබද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

 සගාවිජන සංවර්ධන සදපාර්තසම්න්තුව - රත්සනපුර 

 කෘෂිකර්ම සදපාර්තසම්න්තුව . රත්සනපුර 

 වාරිමාර්ග සදපාර්තසම්න්තුව - රත්සනපුර 

 පුරා විදයා සදපාර්තසම්න්තුව -  රත්සනපුර  

 ඉඩම් පරිහරණ ප්රතිපත්සති සැලසුම් කිරිසම් සදපාර්තසම්න්තුව- සබරගමුව පළාත්ස සභාව  

 භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා පතල් කාර්යංයය  -  රත්සනපුර 

අවනකුත් පොර්ෂවකරුවන්  (Stakeholder Groups) 

 ඇඹිලිපිටිය සවළඳ සංගමය 

 ඇඹිලිපිටිය සගාවිජන සංගමය  

නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය සැලසුේ කණ්ඩොයම(UDA Planning Team)  

 ිිර එම් දිසානායක මයා, අධයක්ෂ,සබරගමුව පළාත  

 ඩි.ඒ.ඩි. අතුසකෝරල ිය, නිසයෝජය අධයක්ෂ, රත්සනපුර දිස්ික් කාර්යාලය  

 යු.ජි.ඩි.උසශිකා සමය, උපායමාර්ගික සැලසුම් නිලධාරි, ඇඹිලිපිටිය රත්සනපුර දිස්ික් කාර්යාලය  

 සක්.එම්.අයි.සමන් රූපිංහ මයා, සැලසුම් නිලධාරි, රත්සනපුර දිස්ික් කාර්යාලය  

 එච්.සක්.නීලීකා ිය, සැලසුම් නිලධාරි, රත්සනපුර දිස්ික් කාර්යාලය  

 සක්.එස්.මසහ්ෂ් ජිනදාස මයා, සැලසුම් සහකාර, රත්සනපුර දිස්ික් කාර්යාලය 

 එම්. එන්.ගුණවර්ධන ිය, සැලසුම් ිල්ී, රත්සනපුර දිස්ික් කාර්යාලය 

නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය සහවයෝගය ලබොදුන් අවනකුත් අංය(UDA supportive divisions)  

 සංවර්ධන සැලසුම් අංයය  

 පර්සේෂණ හා සංවර්ධන අංයය   

 පරිසර හා භූ දර්යන අංයය  

 භූසගෝලීය සතාරතුරු පශධති අංයය   
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1.3 විෂය පථය 

රත්සනපුර දිස්ික්කසේ පිහිටි ඇඹිලිපිටිය නගරය, කලාීය වයසයන් සබරගමුව පළාත, දකුණු පළාත හා 

ඌව පළාත අතර අන්තර් සබධතා පහසුසවන් ඇතිකර ගැනීම  පහසුවන අන්තර  මධයස්ාානයක් වයසයන් 

ස්ාාපිතව ඇත. සමම නගරසේ සභෞතික පිහිටීම නිසාසවන් විසල් හම්බන්සතා  වැනි කලාීය මට් සම් 

සංවර්ධනයන් තුළ ජාතික මට් සම් වැදගත්සකමක් ඇති හම්බන්සතා  ජාතයන්තර වරාය, මත්සතල 

ජාතයන්තර ගුවන්සතාටුසපාළ ඉදිකිරීම් තුළින් වරප්රසාද ලබාගැනීම ද ඉඩ ප්රස්ාාව සලසා සගන ඇත.  

තවද ජාතික ප්රතිපත්සති අනුව සකස් කර ඇති ජාතික සභෞතික සැලස්ම තුළින් ඇඹිලිපිටිය නගරය සබරගමුව 

පළාසත්ස සදවන සපළ නගරයක් සලස හදුනාසගන ඇති අතර ඉදිරි සංවර්ධන ක්රියාදාමයන් තුළ දකුණු පළාත 

සමග ඒකාබශධ කරින් දක්ෂිණ ආර්ික සංවර්ධන සකාරිසඩෝව  ඇතුළත්ස කර ඇත (ඇමුණුම් ිතියම්  

අංක 1.2). සමම ියලු දායකත්සවයන් සැලකීසම්දී කඩිනම් සංවර්ධනයක  වැඩි ප්රසේයයක් පැවතියද ඒ 

සදහා ජාතික මට් සම් කඩිනම් සංවර්ධන අවයයතාවයක් හදුනාසගන සනාපවතින අතර  කලාීය මට් සම් 

සංවර්ධනයක් තුළින්  ඇඹිලිපිටිය නගරය සංවර්ධන ිදුකිරීම හදුනාසගන ඇත. 

සමම සංවර්ධන සැලැසම් තුළින් ඇඹිලිපිටිය සම්පුරණ නාගරික බල ප්රසශයයම ආවරණය කර ඇති අතරම, 

සමසා් සැලැසම් තුළින් වර්ෂ 2030 වනවි  කලාීය සම්පත්ස ඵලදායිව භාවිතා කරින් ආර්ිකමය වයසයන් 

ස්ාාවර, පාරිසරිකව හිතකර ව පි ාවක් සහිත සභෞතිකව සංවර්ධිත සසෞඛයමත්ස හා යහගුණැති සමාජ 

ව පි ාවක් සහිත සුන්දර නගරයක් ඇතිකිරීම අසේක්ෂා සකසර්. 
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1.4 සැලසුේ ක්රියොවලිය  

ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිසයළ කිරීම ආරම්භසේ  ි   අවසානය දක්වා පියවරයන් කිහිපයක් 

ය සත්ස සැලසුම් ක යුතු ිදුකර ඇත. එම සැලසුම් ක්රියාවලිය ගැලීම් ස හන් අංක 1.1 මගින් සංක්ෂිතව 

දක්වා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සමම නගර සංවර්ධන සැලැස්සම් මුලික අධියර සලස සංවර්ධනය කිරීම  සයෝජිත ප්රසශයය පිළිබද පුළුල් 

අධයනයක්  ිදු කරනු ලදි. ඒ අනුව නාගරික බල ප්රසශයය පිළිබද ආර්ික, සාමාජීය, පාරිසරික හා සභෞතික 

ආදී ියලු පැතිකඩයන් පිළිබද ප්රාාික හා ශවිතියික දත්සත අධයයනය තුළින් සමම ප්රසශයය  පිළිබද සමස්ා 

චිත්රයක්  සගාඩනගාසගන ඇත.  

ප්රාාික හා ශවිතියික දත්සත අධයයනය  අමතරව සමම ප්රසශයය  අදාළව ිදුකර ඇති ජාතික හා සභෞතික 

සැලැස්ම, සබරගමුව කලාපිය වහුහ සැලැස්ම, පළාත්ස පාලන ආයතන හා සවනත්ස ආයතන විින් පිළිසයළ 

කරන ලද සැලසුම් අධයයනය කිරීම තුළින් සමම ප්රසශයය  අදාළ සංවර්ධන කාර්යයන් පිළිබද කරුණු 

තවදුර ත්ස රැස් කර සගන ඇත.  

ඉහත සදහන් පියවරයන් මගින් රැස්කරගත්ස ියලු ප්රාාික හා ශවිතියික දත්සත විය්සල්ෂණය තුළින් හා   

සංවර්ධන කාර්යයන් තුළින් සමම ප්රසශයය  අදාල නව සංවර්ධන විභවතා හා නගරසේ සංවර්ධනය සඳහා  

පවතින ගැ ළු හදුනාගැනීම ිදුකර ඇත. 

සංසයෝධනය හා ප්රකායය  පත්ස කිරීම (Amendments & Publishing) 

සල්ඛනගත කිරීම, මහජන ප්රදර්යනය සදහා ඉදිරිපත්ස කිරීම (Documentation and 
Public Consultations

වයාපෘති හදුනාගැනීම හා එම වයාපෘති සදහා සුදුසු ප්රසශය 
හදුනාගැනීම(Identification, Establishment, Evaluation and Testing)

සරගුලාි සැකසීම (Regulations)

සැලසුම් උපායමාර්ග සැකසීම (Strategies Formulation)

සවිස්තරාත්සමක දත්සත විය්සල්ෂණය(Detail Analysis)

දැක්ම, අිජමතාර්ා හා අරමුණු සැකසීම (Vision, Goals & Objectives) 

ගැ ළු හා විභවතා හදුනා ගැනීම(Problems and Potentials)

විෂය පාය (Scoping)

මුලික අධයයනය(Background Studies)

ගැලීම් ස හන් අංක 1.1: ඇඹිලිපිටිය නගර සැලසුම් ක්රියාවලිය  
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එසමන්ම නගරය පිළිබද මුලික අධයයනය තුළින් හදුනාගත්ස ගැ ළු විභවතා වල  අමතරව නාගරික 

පරිපාලන ආයතන, විවිධ සිති සංවිධාන නිසයෝජනය කරන නිසයෝජිතයින් සමඟ ි දුකරනු ලබන සාකච්ඡා  

වැඩස හන් මගින්  ඔවුන්සේ අත්සදැකීම් හා පළපුරුශද ආශ්රිත කරුණු සාකච්ඡා කිරීම හරහා නගර 

සංවර්ධනය   පවතින  අවයයතාවය  හදුනා ගැනීමද සමම සංවර්ධන සැලැස්සම් එක් සුවිසය්ෂී  අංගයක් විය.  

මතුපිටින් ගැ ළු සලස  කැී සපසනන්නා වූ  නගරසේ පවතින ි යලුම ගැ ළු බිම් මට් ින් සලකා බැලීසම්දී   

සංවර්ධන සැලසුම තුළින්ම  විසදුම් සසවිය යුතුද  යන්න සමහිදී අධයයනය කර ඇත. එහිදී  හදුනාගත්ස ගැ ළු 

එකින් එක සගන බැලීසම්දී අසනකුත්ස ගැ ළු අතරින් විසය්ෂ වීම (Significant), ඒවාසේ සන්ධර්භය 

(context) අසනක් ගැ ළු හා සැසදු වි  එහි බලපෑසම් ප්රමාණාත්සමකභාවය(magnitude) පිළිබද කරුණු 

විය්සල්ෂණය  තුළින් ගැ ළු පිළිබද සවිස්තරාත්සමක අධයයනයක් ිදු කර ඇත.  

සංවර්ධන සැලැස්සම් පසුබිම සකස් කරගැනීම සඳහා  නාගරික ප්රසශයය  අදාළව පාරිසරික සංසේදීතාව 

අධයයනය(Sensitivity Analysis), SWOT විය්සල්ෂණයන්, විභවතා අධයයනය(Potential Analysis), 

Livability Analysis, සංවර්ධන ප්රවණතාවය(Development Pressure) හදුනාගැනීම  ආදී දත්සත 

විය්සල්ෂණයන් තවදුර ත්ස ිදු කර ඇත.  

ඉහත ිදුකරන ලද ියලු පියවරයන් තුළදී එක්රැස් කරගත්ස දත්සත හා ියලු සතාරතුරු අනුව නගරසේ 

සංවර්ධන ගමන් මග සවත ලගාවිසම් මුලික අඩිතාලම වයසයන් වර්ෂ 2030 වන වි  ඇඹිලිපිටිය නගරය 

සංවර්ධනය විය යුතු ආකාරය  අදාළ “දැක්මක්”(Vision) අරමුණු (Goals) හා පරමාර්ා(Objectives) 

සගාඩනගාසගන ඇත.  

සංවර්ධන සැලැස්සම් අරමුණු ඉටුකරගැනීම සඳහා  උපාය මාර්ග(Strategies) ඇතුළත්සවන පරිදි සංවර්ධන 

සැලැස්ම සකස්කර ඇත. සමහිදී භූිය හා සගාඩනැගිලි සංවර්ධන උපායමාර්ග, සාමාජිය හා සභෞතික 

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන උපායමාර්ග, ආර්ික සංවර්ධන උපායමාර්ග හා තිරසාර පාරිසරික උපායමාර්ග 

වයසයන් ප්රධාන උපාය මාර්ග හතරක් ය සත්ස සංවර්ධන සැලසුම් උපායන් සකසක්ර ඇත.  

සමම සංවර්ධන උපායමාර්ගයන් ය සත්ස ප්රධාන සංවර්ධන සැලසුම් කිහිපයක් ිදුකර ඇත. එම සැලසුම් 

සයෝජිත භූක් භාවිතයන්, නාගරික සස්වා සංවර්ධනය, කුඩා නගර සංවර්ධනය, ප්රවාහනය, අගය එක්කරන 

කර්මාන්ත සංවර්ධනය, කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් සංවර්ධනය හා සපාදු එළිමහන් විසනෝද 

ක යුතු යනාදී වයසයන් අංය කිහිපයක් ය සත්ස සංවර්ධන සැලසුම් සකස්කිරීම සදහා හදුනාසගන ඇත. ක්  

අමතරව හදුනාගත්ස විසය්ෂ කලාප සඳහා  සංවර්ධන නියාමන සැලසුම් සකස්කර ඇත. 

සමම ි යලු සැලසුම් ඇතුළත්සවන පරිදි සංවර්ධන සැලැස්ම නිමා කිරීසමන් අනතුරුව පළාත්ස පාලන ආයතන 

වල අනුමැතිය හා මහජන අදහස් විමසීම සඳහා  දින 60ක කාලයක් තැීජසමන් අනතුරුව එක්කරන ලද 

සංසයෝධනය ිදුකර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ ප්රධාන සැලසුම් කිටු අනුමැතිය ඇතිව විෂයභාර 

අමාතයවරයා විින් අති විසය්ෂ ගැසට් නිසේදනයක් මගින් ප්රකායය  පත්සකර ඇත.  
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පරිච්වේදය 02 

 ්රොථක ක සක්ක්ෂණ අධයයනය 
2.1 අධයයන ්රවීයය  

 සබරගමුව පළාසත්ස,රත්සනපුර දිස්ික්කසේ, ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සල්කම් සකාට්ාායය තුළ පිහිටියාවූ 

ඇඹිලිපිටිය නගරය පැල්මඩුල්ල - සනෝනගම (A18) මාර්ගසේ 55 සවනි කිසලෝක් රය ආසන්නසේ දී 

ඇඹිලිපිටිය - සමාරකැටිය (B549)මාර්ගයත්ස, ඇඹිලිපිටිය - ිශසදණිය (B486) මාර්ගයත්ස හා ඇඹිලිපිටිය - 

පනාමුර (B18) මාර්ගයත්ස සම්බන්ධ වන මංසන්ධි ප්රසශයය සක්න්ද්රකර ගනිින් ස්ාාපිතව ඇති.  (රූප 

ස හන් අංක. 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සඳහා  පාදක කරගනු ලැබූ සමම ප්රසශයය තුළ පවත්සනා සභෞතික, 

ආර්ික, පාරිසරික හා සාමාජිය පැතිකඩයන් සවත අවධානය සයාමුකරින් අධයයන ප්රසශයය පිළිබද 

තත්සත්සව විය්සල්ෂණයක් ිදුකර ඇත 

අධයයන ප්රසශයසේ සාමාජිය පැතිකඩ පිළිබද පුළුල් අධයයනයක් ිදුකිරීම තුළින් කලාපසේ ජනගහනය 

තත්සත්සවයන්, අධයාපනය, සසෞඛය පහසුකම් යනාදී සාමාජිය යටිතල පහසුකම් පිළිබද අවසබෝධයක් සමන්ම 

එකී ක්සෂ්ත්රයන්  තුළ පවත්සනා ප්රවර්ධනයන් හදුනාසගන ඇත. ජනගහන තත්සත්සවයන් පිළිබද අධයයනසේදී 

ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සල්කම් සකාට්ාාසය තුළ සමස්ා ජනගහනය 185,470ක් වයසයන් හා (සම්පත්ස 

පැතිකඩ ඇඹිලිපිටිය ප්රසශයය සල්කම් කාර්යාලය) ඉන් 56.9 %ක ජනගහනයක් ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල 

ප්රසශයය තුළ ජිවත්ස වන බව  වාර්තා වන අතර 2030දී සමම අධයයන ප්රසශයය සඳහා  අසේක්ෂිත 

ඇඹිලිපිටිය  

උඩවලව ජලොයය   

මත් ල ජො යන් ර ගුවන්ව ොටුවපොළ  

හේබන්ව ොට වරොය   

කි.ි. 57.4 

කි.ි. 43.9 

සබරගමුව පළො     

දකුණු පළො     

ඌව පළො     

මුලාශ්රය : google earth map 

රූපය අංක  2.1:ඇඹිලිපිටිය අධයයන ප්රසශයය  



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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ජනගහනය 230,000 ක් වන අතර ඉන් 125,045ක් එනම්  54.3%ක ජනනගහනයක් ඇඹිලිපිටිය නාගරික 

බල ප්රසශයය තුළ ජිවත්ස වන බව  පුසරෝකානය කර ඇත.  

ජනගහන වයාේතිය පිළිබද අධයයනසේදී ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සල්කම් සකාට්ාාසය  තුළ ජන ඝණත්සවය 

වර්ග කිසලෝක් ර් එකක  පුශගලයන් 484ක් වන අතර එය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ වර්ග කිසලෝක් රය  

පුශගලයන් 660ක් වයසයන්  වැඩි ජන ජනඝන්ත්සව(ඇමුණුම ිතියම් අංක 1.5) අගයක් සපන්නුම් කරන 

අතර ජනගහන වර්ධන සේගය 1.5කි  

අධයයන ප්රසශයය තුළ ජනවාර්ගික පදනම අනුව වැඩිම ජනගහනයක් වයසයන්  99.9 %ක ිංහල 

ජනගහනයක් වාර්තා වන අතර ආගම අනුව  99.8%ක වැඩිම සබෞශධ ජනගහනයක් වයසයන් වාර්තා සේ. 

වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහන වයාේතිය තුළ 46.6%ක වැඩිම අගය වයසයන් අවුරුදු 20-50 ත්ස අතර වයස් 

කාණ්ඩය  ය සත්ස වාර්තා වන අතර 30.3%ක ජනගහනයක්  අවුරුදු 0-20 ත්ස අතර වයස්  කාණ්ඩය ය සත්සද 

අඩුම ප්රතියතය වන 23.1%ක ජනගහනය අවරුදු 50   වැඩි වයස් කාණ්ඩය ය සත්ස වාර්තා වී ඇත. සමම 

ජනගහන දත්සතයන්  අනුව වැඩ කරන වයසස් ජනගහනය වයසයන් සැලකිල්ල  ගතහැකි 46.6%ක් තරම්  

වැඩි ප්රතියතයක් අධයයන ප්රසශය තුළ ජීවත්සවීම සංවර්ධන කාර්යයයන් සඳහා  දායකත්සවය ලබාගත හැකි 

වඩා වැදගත්ස ප්රබලතාවයක් වයසයන් හදුනාසගන ඇත.(ඇමුණුම් වගු අංක.2.1)  

අධයයන ප්රසශයසේ ජනතාවසේ අවයතා සපුරාලීම  පවතින සාමාජිය යටිතල පහසුකම් වයාේතිය පිළිබද 

විසය්ෂ අවධානයක් සමම සැලසුම් කාර්යය ආරම්භසේදී ිදුකරනු ලැබූ අතර එහිදී සාමාජිය යටිතල 

පහසුකම් වයසයන් වැදගත්සවන ඇඹිලිපිටිය  කලාපසේ අධයාපනික අවයයතා සපුරාගැනීම  මුලික වන 

පාසල් 50 ක් අධයාපන කලාපය තුළ ස්ාාපිතව පවතින අතර 1 ඒීජ පාසල් 6 ක්,1 සී පාසල් 9 ක් අර්ධරාජය 

පාසලක් සදවන කාණ්ඩසේ පාසල් 24ක් හා තුන්වන කාණ්ඩසේ පාසල් 10 කින් වර්ීකරණය වී ඇත. 

පහසුකම් අතින් උසස් මට් සම් පවතින 1 ඒීජ පාසල් 6න් පාසල් 5 ක්ම නාගරික බල ප්රසශයය තුළ පිහි ා 

ඇත (අධයාපන කලාප කාර්යාලය, 2016). සමම පාසල් වල  අමතර අධයාපනික පුහුණු ආයතන හා 

තාක්ෂණික පුහුණු ආයතන 8ක් සමම නගරය ආශ්රිතව පිහි ා ඇත.  

ඇඹිලිපිටිය කලාපසේ අධයාපනික මට් ම පිළිබද අධයයනසේදී හදුනාගත හැකි ලක්ෂණය වන්සන් 

අ.සපා.ස. සාමානය සපළ අධයාපන මට් ින් පසු උසස් අධයාපනය සඳහා  සයාමු සනාවන ප්රමාණය 

46.6%ක(අමුණුම් ප්රස්තාර අංක 4.1) තරම් වැඩි මට් මක පැවතීමය.  

එසමන්ම රත්සනපුර දිස්ික්කසේ අසනක් කලාප  හා සංසන්දනසේදී රත්සනපුර අධයාපන කලාපය හැරුණුවි  

වැඩි ිසු ජනගහනයක් ඇඹිලිපිටිය අධයාපන කලාපය තුළින් වාර්තා සේ.(ඇමුණුම් ප්රස්තාර අංක 4.2) 

කලාපසේ සසෞඛය තත්සත්සවය පිළිබද දත්සත විය්සල්ෂණය තුළින් දැන  පවතින සසෞඛය පහසුකම් පිළිබද  

හදුනාගත හැකි වන අතර එහිදී සබෝවන හා සබෝසනාවන සරෝග සම්බන්ධසයන් විසය්ෂ බලපෑමක් පසුගිය 

වසර කිහිපය තුළ ිදු වී සනාමැත.  
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2016 වසර තුළ වාර්තා වූ වසංගත සරෝීන් ප්රමාණය 454ක් වූ අතර ඉන් 254ක් එනම් 56% ක් සඩංගු 

සරෝීන් වූවත්ස එම සරෝී තත්සත්සවය 2016 වසර තුළ මුළු ර  ම බලපෑම් කළ සරෝී තත්සත්සවයක් වූ බැවින් 

ඇඹිලිපිටිය කලාපය  පවත්සනා වූ බලපෑමක් වයසයන් සැලකිය සනාහැක (සම්පත්ස පැතිකඩ ඇඹිලිපිටිය 

ප්රසශයය සල්කම් කාර්යාලය). ඇඹිලිපිටිය දිස්ික් මුලික සරෝහල ප්රමුඛ වූ ප්රාසශයය සරෝහලක්, සපෞශගලික 

සරෝහල් 4ක් හා ආයුර්සේද සරෝහලක් තුළින් සසෞඛය සස්වා සැපීමම ිදු වන අතර සමම ියලු සරෝහල් 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ පිහි ා තිීජම විසය්ෂ කරුණකි(ඇමුණුම් ිතියම් අංක 1.6). 

අධයයන ප්රසශයසේ ආර්ික තත්සත්සවය අධයයනය තුළින් නගරසේ ආර්ික පදනම හා ශ්රම බලකාය පිළිබද 

පුළුල් විය්සල්ෂණයක් ිදුකර ඇති අතර අධයයන ප්රසශයසේ සමස්ා ශ්රම බලකාය 99,765ක් වයසයන්ද ඉන් 

52,284 ක් ආර්ිකමය වයසයන් සක්රිය දායකත්සවයක් සපයන බව  වාර්තා සේ. ආර්ිකමය වයසයන් 

අක්රියව ඇති ප්රමාණය 47,481කි. එසමන්ම සස්වා නියුක්ති අගය 48,461ක් හා සස්වා වියුක්තිය 3803ක් 

වයසයන් වාර්තා සේ (ජන සංඛයා හා සංඛයාසල්ඛන සදපාර්තසම්න්තුව ).ඒ අනුව සස්වා නියුක්තිය  

සාසේක්ෂව  සස්වා වියුක්ති අගය ඉතා අඩු අගයක් ගැනීම නගරසේ ආර්ික වර්ධනය  ඇති වඩා වැදගත්ස 

ප්රබලතාවයක් වයසයන් සැලකිය හැකිය (ඇමුණුම් වගු අංක 2.2).  

නගරසේ ආර්ික පදනම කෘෂිකර්මාන්තය,කර්මාන්ත, සතාග හා ිල්ලර සවළදාම,සමෝ ර් රා හා අමතර 

සකා ස් අසලවිය, සංචාරක කර්මාන්තය හා ඛණිජ ද්රවය යනාදිය තුලින් සගාඩනැී ඇති අතර ආර්ිකය  

ප්රධානතම හා සක්රියතම දායකත්සවය සපයනු ලබන්සන් කෘෂිකර්මාන්තය තුලිනි.  

1963 උඩවලව බහුකාර්යය සයෝජනා ක්රමය සමග බිහිවන සගාවි ජනපද මුලික කරගනිින්  කෘෂිකාර්ික 

ක යුතුත්ස සමග වර්තමානය වන වි  වර්ධනයක් සපන්නුම් කරයි.ප්රධානතම කෘෂි සබෝගය වයසයන් වී  

වගාවත්ස ඊ  අමතරව එළවලු, සකසසල්,පලතුරු, උක්, ර කජු සහ බඩ ඉරිගු වැනි වගාවන් සමම කලාපය 

තුළ ිදුකරනු ලබයි. උඩවලව ප්රධාන කෘෂිකාර්ික කලාපය මහවැලි සංවර්ධන සයෝජනා ක්රමය ය සත්ස 

වලව විසය්ෂ බල ප්රසශයය වයසයන් නම්කර ඇති අතර එම බල ප්රසශයය අනු කලාප 6ක් ය ත  නම්කර 

ඇත. එම කලාප අතුරින් චන්ිකාවැව කලාපය  ඇඹිලිපිටිය නගරය අයත්ස සේ.  

පසුගිය 2015 – 2016 අතර කාලය තුළ යල කන්නසේ තුළ සමට්රික් ස ාන් 11,378 ක වී නිෂ්පාදනයක් හා 

මහ කන්නසේ  තුළ සමට්රික් ස ාන්  9,935ක වී නිෂ්පාදනයක් සමම කලාපය තුළ ිදුකර ඇති අතර යල මහ 

කන්න සදක තුළදී  උඩවලව කලාපසේ සමස්ා වී නිෂ්පාදනය  චන්ිකා වැව කලාපසයන් සැපයු වී 

නිෂ්පාදනසේ දායකත්සවය 14.6 %කි. ශ්රී ලංකාසේ ඇති ප්රධාන වි නිෂ්පාදන කලාප 27 අතුරින් උඩවලව 

කලාපය, වී නිෂ්පාදනය තුළින් 15 වන ස්ාානසේ පසුවන අතර උඩවලව කලාපසේ වාර්ෂික සමස්ා වී 

නිෂ්පාදනය 1989වර්ෂසේ  ි  2015 දක්වා කාලය තුළ අධයයනය කිරීසම්දී සමසා් නිෂ්පාදනසේ අගය ක්රම 

ක්රමසයන් වැඩි වීසම් ප්රවනතාවයක් සපන්නුම්කර ඇත (ඇමුණුම් ප්රස්තාර අංක 4.3). 

වී නිෂ්පාදනය  අමතරව ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ප්රධාන වයසයන් සකසසල් හා අතුරුසබෝග වගාවන් 

ිදුකරනු ලබන අතර පසුගිය 2016 වසර තුළ වී හැරුණු වි  වැඩිපුර භූක් ප්රමාණයක් සයාදාසගන ඇත්සසත්ස 

සකසසල් වගාව සඳහා ය. එනම් සහක් යාර් 2121.6(සමස්ා වගා බිම් වලින් 16%)ක් සකසසල් වගාව සඳහා 
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ද ,අතිසර්ක සබෝග සඳහා   සහක් යාර් 1587(සමස්ා වගා බිම් වලින් 12%) ක භූක් ප්රමාණයක්ද 

වයසයනි(ඇමුණුම් ප්රස්තාර අංක 4.5). 

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ආර්ිකය කෘෂිකර්මාන්තය ප්රමුඛ කරගනිින් සගාඩනැීම සකසරහි කලාපසේ 

කෘෂිකාර්ික සබෝග වගා කෘෂි නිෂ්පාදන හා කෘෂිකාර්ික සස්වා පදනම් කරගත්ස සවළදසපාල දායක වී ඇත. 

නගරසේ දැන  පවතින කෘෂිකාර්ික සවළදසපාල තුළ කෘෂිකාර්ික ක යුතු සඳහා  අවයය වන බිජ 

වර්ගවල ි  අවසාන අස්වැන්න සනලීම හා විකිණීම දක්වා ියලු ක යුතු සඳහා  අවයය යන්සත්රෝපකරණ, 

කෘෂිකාර්ික වාහන, සපාසහාර වර්ග කෘෂි රසායන ද්රවය, එකතුකිරීම් මධයස්ාාන ආදී ියලු සස්වාවන් 

අන්තර්ගතවී ඇත.  

ඇඹිලිපිටිය නගරය  අමතර දකුණු හා ඌව පළාසත්ස සනාසයක් ප්රසශය වලින් කෘෂිකාර්ික 

යන්සත්රෝපකරණ ිලදී ගැනීම හා සස්වා පහසුකම් සලසාගැනීම සඳහා  ඇඹිලිපිටිය නගරය  පැිසනන 

අතර  කලාපසේ සස්වා ක්සෂ්ත්ර වර්ගිකරණය  අනුව වැඩිම ප්රතියතයක් එනම් 27%ක් නියැලී ිටින්සන් 

කෘෂිකර්මාන්ත ක්සෂ්ත්රසේය. 

කෘෂිකර්මාන්ත ක්සෂ්ත්රය  අමතරව කර්මාන්ත ක්සෂ්ත්රය තුළින්ද කලාපිය ආර්ිකය යක්තිමත්ස  කිරීම 

සඳහා  දායකත්සවයක් සපයනු ලබයි. අධයයන ප්රසශයය තුළ වියාල පරිමාණසේ කර්මාන්තයක්, මධයම 

පරිමාණසේ කර්මාන්ත 35ක්, කුඩා පරිමාණසේ කර්මාන්ත 297 ක්, සාම්ප්රදායික කර්මාන්ත 562 ක් හා 

ස්වයං රැකියා 1505 ඇතුළු කර්මාන්ත 2400 ක් ස්ාාපිත වී ඇති අතර ඉන් කර්මාන්ත 917ක්ම නාගරික බල 

ප්රසශයය තුළ පිහි ා ඇත. සමම කර්මාන්ත වල  අමතරව අක්කර 50ක භූක් ප්රසදයයකින් සමන්විත 

කර්මාන්ත උදයානයක් කර්මාන්ත අමාතයාංයය මගින් ස්ාාපනය කර ඇති අතර සම්වන වි  අක්කර 25 ක 

ප්රසශයයක් පළමු අදියර ය සත්ස කර්මාන්ත සඳහා  භාවිතා කරින් පවතී. 

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වල  අමතරව සමම කලාපය තුළ  කැී සපසනන කර්මාන්තයක් සලින් සංචාරක 

කර්මාන්තය හදුනාගත හැකි අතර සබරගමුව පළාසත්ස ප්රධාන සංචාරක කලාප හත(ිතියම් අංක2.1) අතුරින්   

උඩවලව සංචාරක කලාපය  ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිත සංචාරක ප්රසශයය අයත්ස සේ. සමම කලාපසේ  

සංචාරක ආකර්යණිය ප්රසශය සලස  උඩවලව ජලායය, උඩවලව ජාතික වසනෝදයානය, සංඛපාල 

විහාරය,මඩුවන්වල වළේව, චන්ද්රකා වැව, ලියන්ගස්සතා  අමුණ , උඩවලව ඇත්ස අතුරු සසවණ ආදී ස්ාාන 

හදුන්වාදිය හැකිය. සමහිදී විසදස් සංචාරකයන්සේ ආකර්ෂණය දිනාසගන ඇති උඩවලව ජාතික 

වසනෝදයානය  2015 ජනවාරි ි  ජූලි දක්වා කාලය තුළ පැිණි විසශයය සංචාරකයින් සංඛයාව 44,032ක් 

වන අතර සශයය සංචාරකයින් සංඛයාව 52,530 කි. 

ඊ  අමතරව 2014 ජනවාරි ි  ජූලි දක්වා කාලය තුළ ඇත්ස අතුරු සසවණ නැරඹීම සඳහා  සශයය 

සංචාරකයින් 76,248 ක් සහ විසශයය සංචාරකයින් 12,119 ක ප්රමාණයක් පැිණ ඇත(ඇමුණුම් ප්රස්තාර 

අංක 4.6). 
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මුලාශ්රය: සංචාරක අමාතයාංයය, සබරගමුව පළාත්ස සභාව  

සමම අධයයන ප්රසශයය තුළ සඩානමයිට්, කළු ගල්, වැලි, සගාඩ වැලි, සකඔලින් හා මැණික් වැනි ඛණිජ 

වර්ග සබාසහාමයක් පිහි ා තිසබන අතර පසුගිය වසර සඳහා  සමවැනි ඛණිජ කැණීම් සඳහා  බලපත්ර 120ක් 

පමණ භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංයය විින් නිකුත්ස කර ඇත (ඇමුණුම් වගුඅංක 2.3).ඒ  අනුව 

වාණිජමය වටිනාකමක් සහිත සමවැනි ඛණිජ සම්පත්ස භාවිතය විධිමත්සව  කළමනාකරණයක  ලක්කිරීම 

තුළින්  නගරසේ  ආර්ිකය යක්තිමත්ස කරගත හැකිය. 

එසමන්ම අධයයන ප්රසශයය තුළ පවතින සභෞතික සම්පත්ස අධයයනය තුළින් යටිතල පහසුකම් වල වයාේතිය 

හා අනාගත ඉල්ලුම  සරිලන පරිදි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වියයුතු ආකාරය පිළිබද හදුනාසගන ඇත. 

ඒ අනුව ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සභෞතික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය පිළිබද සැලකීසම්දී මහාමාර්ග, ජලය, 

විදුලිය, ප්රවාහනය ආදී අංය සකසරහි විසය්ෂ අවධානය සයාමුකර ඇත.  

 

සංචොරක සිතියම -සබරගමුව පළො   

ිතියම් අංක 2. 1උඩවලව ඇතුළු අසනකුතුත්ස සංචාරක කලාප - සබරගමුව පළාත  
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ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ප්රධාන මාර්ග ජාලය පැල්මඩුල්ල - සනෝනගම (A18) මාර්ගයත්ස, ඇඹිලිපිටිය - 

සමාරකැටිය (B549) මාර්ගය, ඇඹිලිපිටිය - ිශසදණිය (B486) මාර්ගයත්ස හා ඇඹිලිපිටිය - පනාමුර (B18) 

මාර්ගයත්ස එක්ව සැකසී ඇත. නගරය තුළ වයාේතව පවතින මාර්ග ජාලය තුළින් දකුණු පළාසත්ස හා ඌව 

පළාසත්ස සබාසහෝ ප්රසශය සවත පහසුසවන් සම්බන්ධ විය හැකි අතර සමහි විසය්ෂත්සවය වන්සන් සබරගමුව 

පළාත්ස ිමාසේ පිහිටි නගරයක් වන බැවින්  ඌව හා දකුණු පළාත   ලගාවීම සඳහා  පවතින දුර ප්රමාණය 

අවම වීමයි. ඇඹිලිපිටිය ි  රත්සනපුර නගරය    දුර කිසලෝක් ර් 79ක් පමණ වන අතර, ඇඹිලිපිටිය ි  

ඌව පළාසත්ස නගරයක් වන සසවණගල නගරය  ඇත්සසත්ස කිසලෝක් ර් 12.8 ක් හා දකුණු පළාසත්ස නගරයක් 

වන  සූරියවැව  කිසලෝක් ර් 21.7 ක් වැනි අවම දුර සීමාවක් පවතී 

නගරසේ සබාසහෝ ස්ාාන වල ප්රධාන මාර්ග සදපස සර්ය ය සංවර්ධනයක්(ඇමුණුම් ි තියම්අංක1.7 ) දක්න  

ලැසබන අතර නගර මධයසේ පවතින ප්රධාන මාර්ග පශධතිය හා නගර අභයන්තරසේ පවතින අතුරු මාර්ග 

පශධතිය  ගුණාත්සමක භාවසයන් ඉතා අඩු තත්සත්සවයක පවතින බව  හදුනාගත හැකිය.  

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සකන්ද්රගත පිහිටීම තුළින් ලැසබන ප්රතිලාභයක් සලස දිවයිසන් සබාසහෝ ප්රසශය හා 

ප්රවාහන පහසුකම් ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ි  ක්රියාත්සමක වීම හදුනාගත හැකිය. බස්රා ධාවනය දුර පළාත්ස  

සඳහා  දිනක  ගමන්වාර 626ක් හා ළග ප්රසශය සඳහා දිනක  ගමන්වාර 771 ක්රියාත්සමක සේ. 

නගරසේ විදුලි අවයයතාවය සපුරාලීම සඳහා  මුළු නගරයම ආවරණය වන පරිදි ට්රාන්ස්සෆෝමර් 

ස්ාානගතකර රැහැන් ගත කර ඇත.ඊ  අමතරව ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පිහි ා ඇති ACE POWER 

සපෞශගලික දැවිසතල් බලාගාරය තුළින් ජාතික විදුලි පශධතිය  සමගා සවාට් 100(MW)ක ධාරිතාවයක්ද 

උඩවලව ජලවිදුලි බලාගාරය තුළින් සමගා සවාට් 6 (MW) ධාරිතාවයක්ද කලාපිය විදුලි අවයයතා සඳහා  

ලබාසශ .  

සමම කලාපසේ පානිය ජල අවයයතාව 68.6 %ක් සපුරාලනුසේ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන 

මණ්ඩලය හා  ප්රජා ජල වයාපෘතිය මගිනි. ඊ  අමතරව   ළිං හා සවනත්ස මුලාශ්ර  තුලින්ද  පානීය ජල 

අවයයතාවය සපුරා ගනු ලබන අතර පානිය ජලය සැපීමසම් ප්රධානතම ජල මුලාශ්රය සලස ඇඹිලිපිටිය 

චන්ිකා වැව භාවිතා කරනු ලබයි.  

නගරය තුළ කසළ කළමනාකරණ ක යුතු ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව හා ප්රාසශයය සභාව විින් සවන් සවන්ව 

ිදුකරින් පවතින නමුත්ස නගරය තුළ මළ ප්රවාහය සඳහා  හා අප ජල බැහැර වීම සඳහා  නල හා කාණු 

පශධතියක් ස්ාාපිත වී සනාමැත. 

සමම අධයයන ප්රසශයසේ පවත්සනා පාරිසරික තත්සත්සවයන් සැලකීසම්දී හදුනාගත හැකි ප්රධානතම ලක්ෂණය 

වනුසේ  ප්රසශයයම ආවරණය කරනු ලබන වැේ හා වාරි ඇළ පශධතිය සමන්ම නගරය හා ඉන් පි ත පිහිටි 

කුඹුරු වගාව හා අසනකුත්ස එළවලු, පළතුරු  වගාවන් සඳහා  භාවිතය  ගැසනන බිම් ප්රසශය වලින් සමන්විත 

වීමයි. ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ 35% ක භූක් ප්රසශයයක් කෘෂිකාර්ික ක යුතු  සඳහා  දැන  

භාවිතය  සගන ඇත. 
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කෘෂිකාර්ික කලාපයක සක්න්ද්රස්ාානය වයසයන් පිහි ා ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරය හා අව  ප්රසශයය කුඹුරු, 

වාරි ඇළවල්, වැේ, වගා බිම් වලින් යුත්ස ව පි ාවක් සහිතව  නිර්මාණය වී ඇත. උඩවලව ජලායසේ ි  

ජලය රැසගන එන උඩවලව දකුණු ඇළ හා ඊ  සම්බන්ධ කුඩා වාරි ඇළවල් 70ක  අධික ප්රමාණයක්  

කෘෂිකාර්ික ක යුතු සඳහා  ජලය සැපීමම සවනුසවන් ඉදිකර ඇති අතර උඩවලව ජලායය ඇතුළු කුඩා 

වැේ 16ක් සමන්ම හුලංදා ඔයත්ස, වලව ගඟත්ස සමම ප්රසශයසේ කෘෂිකාර්ික ක යුතු සඳහා  වන ජල 

අවයයතාවය සපුරාලයි(ඇමුණුම්  ිතියම් අංක 1.8). කෘෂිකාර්ික භූක් භාවිතය සමග කුඹුරු හා වැේ ආශ්රිත 

ප්රසශය සංසේදී ප්රසශය සලස හදුනාසගන ඇත. නගරය තුළ ජනතාව  තම එළිමහන් විසනෝද හා ක්රීඩා 

ක යුතු සදහා නගර මධයය ප්රශයසේ චන්ිකා වැව ආශ්රිත ප්රසශයය, නව නගරය ළමා උදයානය, මහවැලි 

ක්රීඩා භූිය, සයෝධගම ක්රීඩා භූිය හදුනාසගන ඇති අතර ග්රාක්ය වයසයන් කුඩා ප්රමාණසේ ක්රීඩා භූක් හා 

පාසල් ක්රීඩා භූක් හදුනාසගන ඇත. 

ඇඹිලිපිටිය නගරය වියළි හා සතත්ස කලාපය අතර පිහිටි අතරමැදි කලාපය  අයත්සව පිහි ා ඇති අතර සෑම 

වර්ෂයකම  ජුනි මස අග ි  සනාවැම්බර් මස මුල් කාලය තුළ වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයක් පවතී. 

එසමන්ම සාමානය වාර්ෂික උෂ්ණත්සවය සසල්ියස ් අංයක 26.8ක හා වර්ෂාපතනය ිලික් ර් 1423ක් 

වයසයන් කාලගුණික දත්සත අනුව හදුනාසගන ඇත(ඇමුණුම් ප්රස්තාර අංක 4.7).  

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ වර්තමාන ඉඩම් වටිනාකම තීරණය වීසම්දී නගරසේ සභෞතික පිහිටීම හා අපරවුහ 

පහසුකම් වයාේතිය හා වර්තමාන භූි භාවිතය පාදක වී ඇත.  ඒ අනුව නගර මධයසේ පිහිටි වාණිජ භාවිත 

ඉල්ලුම වැඩි ඉඩමක  පර්චසයක  ිළ   රුපියල් 500,000-1,000,000අතර පවතී. නගර මධයය ප්රසශයසයන් 

මදක් ඈත  ප්රධාන මාර්ග සදපස ඉඩම් වටිනාකම පර්චසයක  ිළ   රුපියල් 200,000 – 400,000 ක් අතර 

පවතින අතර ග්රාක්ය ප්රසශය වන්න  ඉඩම් වටිනාකම අඩුවී ඇත.  

මහවැලි බල ප්රසශය අතුරින් වලව බල ප්රසශයය  අයත්ස ඇඹිලිපිටිය නගරය වලව කලාපසේ විසය්ෂ 

සංවර්ධන මධයසා්ානයක් වයසයන් හදුනාසගන ඇත. ඒ අනුව මහවැලි බල ප්රසශයයක් සලස කෘෂිකාර්ික 

ක යුතු සංවර්ධනය කිරීම  අදාළ වයාපෘති ක්රියාත්සමක සවින් පවතී. මාතර ි  මත්සතල දක්වා දීර්ඝ 

සකසරන දක්ෂිණ අධිසේී මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරය හරහා ගමන් ගන්නා අතර සමම වයාපෘතිය සම්වන 

වි  ක්රියාත්සමක සවින් පවතී. 
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2.2 සැලසුේ සන්ධර්භය හො අවස්ථො සන්ධර්භය (Planning context and Situational 

context) 
 

නගරවේ ඓතිහොසික පසුබිම 

නගරසේ ඓතිහාික පසුබිම ක්රි.. . 2 වන හා 3 වන ි යවස් දක්වා දිවයන ඉතිහාසයක් දක්වා වයාේතව ඇත.  

විසය්ෂසයන්ම ඇඹිලිපිටිය යන නම ඉතිහාසය  එක්ව ඇත්සසත්ස කාවන්තිස්ස රජ සමසේ, සමම ප්රසශයසේ 

ඉදිකර ඇති කාවන්තිස්ස වැව සෑදීම  මුල්වී ක යුතු කර ඇති වීර වාහල නම් ඇමතිවරසයකු එම වැව ඉදිකර 

අවසානසේ විවෘත කිරීම සඳහා රජු  කළ ආරාධනසයන් පසුව රජු  සනාදන්වා වැව ඉදිකිරීම 

සම්බන්ධසයන් උරනව වැව ඉදිකරන ලද ඇමති වරයාසේ හිස ගසා දැක්ම  අනකර ඇති අතර එසස් ඇමති 

බිලිවූ පිටිය “බිලිපිටිය” යන්න  පසුව “ඇඹිලිපිටිය” නම් වූ බව  ජනප්රවාදසේ පවතී.  

 

ඓතිහාික විකායනය  අනුව රත්සනපුර දිස්ික්කසේ සකාසලාන්න සකෝරසල් පිහිටි ප්රධාන නගරයක් 

වයසයන් ඉංග්රීි පාලන සමසේ දිසා පාලන ක්රමය ය සත්ස පාලනය වී ඇත.  සමම ප්රසශයය පාලනය කරනු 

ලැබූ අවසන් දිසා පාලකයා සලස ක යුතු කරනු ලැබ ඇත්සසත්ස මඩුවන්සවල දියාසේ නම් ඉතා සුප්රිශධිය  

පත්ස දිසා පාලකසයකු විිණි.  ඔහු සමම ප්රසශයය පාලනය සඳහා පදිංචිව ිටි නිවස ක්රි.ව.1700 දී පමණ II 

විමලධර්මසූරිය රජ දවස ඉදිකර ඇති බව  සඳහන් වන මඩුවන්සවල වලේව, ඇඹිලිපිටිය නගරය  

ආසන්නව සකාසලාන්න නගරය තුළ පිහි ා ඇත.  සමය වර්තමානසේදී ඓතිහාික හා පුරාවිදයාත්සමක 

වැදගත්සකමක් උසුලන ගෘහයක් සලින් පුරාදාවිදයා සදපාර්තසම්න්තුසේ පාලනය ය සත්ස සංරක්ෂණය 

කරින් පවතින අතර සමම ස්ාානය සදස් විසදස් සංචාරකයන් නිරන්තරසයන් පැිසනණ ස්ාානයක් බව ද 

පත්සව ඇත (Wijesinghe, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: https://bit.ly/2RUqxOT 

සමම දිසා පාලන ක්රමසයන් අනතුරුව වර්ෂ 1986 දක්වා සංවර්ධන සභාවක් සලින් පැවති ඇඹිලිපිටිය 

නගරය 1986 වර්ෂසේ 17 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ාා සංසයෝධනයත්ස සමඟ ප්රාසශයය සභාවක්  වයසයන්ද 

වර්ෂ 2002 දී නගර සභාවක් වයසයන් ද ප්රකායය  පත්සකරනු ලැබ ඇත.   

 

 

රූපය අංක 2. 2:මඩුවන්සවල වලේව  

https://bit.ly/2RUqxOT
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එහිදී නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සඳහා  පාදක කරගත්ස අධයයන ප්රසශයය වයසයන් ග්රාම නිලධාරි සකාට්ාාස 

40කින් සමන්විත සමසා් ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සල්කම් සකාට්ාාසයම සැලකිල්ල  සගන ඇති අතර එම 

අධයයන ප්රසශයය තුළ ඇඹිලිපිටිය නගර මධය ප්රසශයය වන්න  පිහිටි ග්රාම නිලධාරි සකාට්ාාස 8කින් හා 

සකාට්ාාස සදකක සකා ස් වලින් සැදුම්ලත්ස ප්රසශයය ඇඹිලිපිටිය නගරසභා බල ප්රසශයය වයසයන්ද 

ප්රාසශයය සල්කම් සකාට්ාාසය  අයත්ස  ඉතිරි ප්රසශයය ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සභා බල ප්රසශයය වයසයන්ද 

පාලනය සේ. සංවර්ධන සැලැස්ම සඳහා  පාදක කරගනු ලැබූ උඩවලව හංදිසේ ි  පදලංගල දක්වා වන 

සමසා් ඇඹිලිපිටිය නගරසභා බල ප්රසශයයම හා ප්රාසශයය සභා බල ප්රසශයය  අයත්සව පිහිටි ග්රාම නිලධාරි 

වසම් 21කින් සමන්විත ප්රසශයය1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනත ය සත්ස නාගරික 

බල ප්රසශයයක් සලස වර්ෂ 2009 ජුනි මස 11 දිනැති හා අංක 1605/41දරණ අතිවිසය්ෂ ගැසට් නිසේදනය 

මගින් ප්රකායය  පත්සකර ඇත. 

ජාතික සභෞතික සැලැස්ම   

ජාතික සභෞතික සැලසුම් සදපාර්තසම්න්තුව විින් වර්ෂ 2030 සඳහා පිළිසයල කරන ලද ජාතික සභෞතික 

සැලැස්ම තුළින් ශ්රී ලංකාව තුළ ප්රධාන සුවිසල් නගර 5 ක් හඳුනාසගන ඇත. (ඇමුණුම් ිතියම් අංක 1.1). ඒ 

අතරින් ප්රධාන නගර තුනකින් සමන්විත සුවිසල් දකුණු කලාීය සැලැස්ම සඳහා හම්බන්සතා , ඇඹිලිපිටිය 

හා සමාණරාගල ප්රධාන නගර අයත්සසේ. (ිතියම අංක.2.2)  

ජාතික වයසයන් වැදගත්සකමක් දී ඇති හම්බන්සතා  සුවිසල් නාගරිකය තුල  ඇඹිලිපිටිය නගරයද  

ඇතුලත්සව පවතින අතර ජාතික මට් සම් සංවර්ධන වයාපෘති හා සයෝජිත මහා මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග පශධති 

ආදී වයාපෘති තුළින්ද ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ඉදිරි සංවර්ධනය  ඉඩ ප්රස්තාවන් සැලසී ඇත. 

 

ජාතික සභෞතික සැලසුම් සදපාර්තසම්න්තුව විින් පිළිසයල කරන ලද සබරගමුව පලාත්ස කලාීය 

සැලැස්සම් සයෝජිත නගර ධූරාවලිය  අනුව ඇඹිලිපිටිය නගරය සදවන සපල නගරයක් සලස සපන්වා දී 

ඇත. (ඇමුණුම් ිතියම් අංක1.4)  ඒ අනුව සබරගමුව පළාසත්ස පළමු සපල නගරය වන රත්සනපුර නගරය 

හැරුණු වි  අසනක් නගරය වන කෑගල්ල දිස්ික්කය ද නගර ධූරාවලිසේ හිිව පවතින ස්ාානයම 

ඇඹිලිපිටිය නගරය  හිිව පැවතීම සුවිසය්ෂීසේ. 
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ඇඹිලිපිටිය නගරයට අදොළව වපර සකස් කරන ලද සංවර්ධන සැලසුේ  

ඇඹිලිපිටිය නගරය සදහා 2009 දී ජාතික සභෞතික  සැලසුම් සදපාර්තසම්න්තුව විින් ඇඹිලිපිටිය නගරසේ  

නගරසභා බල ප්රසශයයද ඇතුළත්සව ග්රාම නිලධාරි වසම් සදාළහකින් සමන්විත ප්රසශයය සදහා සංවර්ධන 

සැලැස්මක් සකස් කර ඇති නමුත්ස එය ක්රියාත්සමක වී සනාමැත.  

ඉහත සදහන් සංවර්ධන සැලැස්සම් දැක්ම සකසාසගන ඇත්සසත්ස “සසෞභාගයවත්ස නගරයක් හා සශ්රික 

ව පි ාවක්” යන්නයි. කලාපිය සැලැස්ම, යටිතල පහසුකම් හා චන්ිකා වැව රක්ෂිත ප්රසශය සදහා සකස් 

කරන ලද සැලසුම් සමහි අන්තර් ගත්ස වී ඇත. නගරසේ  පවතින නව සංවර්ධන ප්රවණතාවන්  අනුව වර්ෂ 

2030 සදහා සකස් කරන ලද සැලැස්සම්  අන්තර්ගත ප්රසශයය ප්රමාණවත්ස සනාවීම හා සකස ්කරන ලද 

කලාීය හා යටිතල පහසුකම් වල පවතින අඩුපාඩු මත සමම සැලැස්ම ක්රියාත්සමක වී සනාමැත. 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: (ජාතික සභෞතික සැලැස්ම, 2030)  

ිතියම් අංක  2.2: ජාතික සභෞතික සැලැස්ම (සුවිසල් නගර ) 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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2.3 සැලසුේ සීමොව නිර්ණය කිරීම  

ඇඹිලිපිටිය නගරය සඳහා  සැලසුම් ප්රසශයය නිර්ණය කිරීසම්දී ප්රධාන වයසයන් නගරසේ භූසගෝලීය  

පිහිටීම(Geographical Boundary), ක්රියාකාරිත්සවමය පිහිටීම (Functional Boundary), හා පරිපාලනමය 

නගර සීමාවන්  (Administrative Boundary) සමන්ම පවත්සනා නාගරික බලප්රසශය සීමාව සැලකිල්ල  

සගන ඇත. 

භූවගෝලීය  පිහිටීම(Geographical Boundary) 

 

සබරගමුව පළාසත්ස, රත්සනපුර දිස්ික්කසේ පිහිටි සමම අධයයන ප්රසශයය(ඇඹිලිපිටිය ප්රා.සල්.සකා.) උතුරු 

අක්ෂාංය 6°20′38″අතරද, නැසගනහිර සශයාංය 80°50′56″අතරද වන පරිදි පිහි ා ඇත. ප්රසශයසේ භූ 

විෂමතාවය පිළිබඳව සැලකීසම්දී මුහුදු මට් සම් ි  ක් ර් 60-100ත්ස පමණ උසකින් වලසේ ගංඟා නිම්නසේ 

පිහිටි නගරසේ සබාසහෝ  ප්රසශය තැනිතලා ස්වරූපයක් සපන්නුම් කළද තැනින් තැන මද රැළි සහිත භූ 

විෂමතා ලක්ෂණද සපන්නුම් කරයි. 

විසය්ෂසයන්ම නාගරික සක්න්ද්රයද ඇතුළත්සව නැසගනහිර හා දකුණු අර්ධයන් තුළ දක්න  ලැසබන සමම 

තැනිතලා භූ ලක්ෂණ නගරසේ උතුරු හා බ හිර අර්ධයන්  වන්න  මඳ රැළි සහිත භූ විෂමතා ලක්ෂණ 

දක්වා ක්රමසයන් සවනස් වූ ස්වරූපයක් සපන්නුම් කරයි.  එසමන්ම ප්රසශයසේ සව්භාවික ජලවහන ර ාව 

වලසේ ගංඟාව සපෝෂණය කරින් සර්ඛීය ජල වහන ර ාවක් සලින් නිර්මාණය වී තිීජම දක්න  හැකිය.  

සමම භූ විෂමතා ලක්ෂණයන් නගරසේ සභෞතික සංවර්ධනය  මහත්ස පිටු වහලක්ව පවතින අතර, ගං වතුර, 

නාය යෑම් වැනි ස්වභාවික ආපදාවන්සගන් සතාර ප්රසශයයක් වයසයන් පැවතීමද එම තත්සත්සවය වඩාත්ස තිව්ර 

කරයි.   

ක්රියොකොරිත්වමය පිහිටීම (Functional Boundary) 

සබරගමුව පළාත්ස මායිසම් පිහි ා ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ක්රියාකාරිත්සවමය පිහිටීම Functional boundary 

සලකා බැලීසම්දී හදුනාගත හැකි විසය්ෂ ලක්ෂණය වනුසේ ඇඹිලිපිටිය නගරය පිහි ා ඇති රත්සනපුර 

දිස්ික්කසේ සවන්ත්ස ප්රසශය හා පවතින සබධතාවයන්  වඩා දකුණු පළාසත්ස හම්බන්සතා  දිස්ික්කය 

සමග පවතින සබධතා ඉසම්තු වීමයි. ගම් උදාව වැඩස හන හා මහවැලි වයාපාරය ය සත්ස සගාවි ජනපද 

ආරම්භ කිරීසම්දී දකුණු පළාසත්ස වැඩි පිරිසක් ඇඹිලිපිටිය නගරය හා ආශ්රිත ප්රසශයවල පදිංචි කර ඇත. ඒ  

අනුව නගරසේ  ජනතාවසේ ජනවහර සංස්කෘතිය ආදී කරුණු සමන්ම ඔවුන්සේ  ක්රියාකලාපය තුළින්ද  

දකුණු පළාත  ආසේනික ලක්ෂණ වැඩි වයසයන් සපන්නුම් කරයි. 

එසමන්ම ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ  එදිසනදා අවයයතා සපුරාගැනීම සඳහා  අධයයන ප්රසශයය  පි තින් 

පැිසණන පුශගලයන්සගන් 70%ක් පමණ   පැිසණන්සන් ඌව හා දකුණු පළාසත්ස ආසන්න නගර හා 

ගම්මාන වලින් අතර පවතනා නාගරික සංවර්ධන ප්රවණතා විය්සල්ෂණය තුලින් ද ඉස්මතු වන ලක්ෂණයක් 

වන්සන් ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සංවර්ධනය දකුණු සදස  වයාේත වන බවයි.(ඇමුණුම් රූප ස හන් අංක 3.1) 
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පරිපොලන  සීමොව (Administrative Boundary) 

සබරගමුව පළාසත්ස රත්සනපුර දිස්ික් මායිම  වන්න  පිහි ා ඇති ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සල්කම් 

සකාට්ාාසය ඌව හා දකුණු පළාසත්ස සමාණරාගල දිස්ික්කය ත්ස හම්බන්සතා  දිස්ික්කය ත්ස මායිම්ව 

පිහි ා ඇත. එහි පරිපාලන දිස්ික්කය වනුසේ රත්සනපුර දිස්ික්කය වන අතර ග්රාම නිලධාරි වසම් 40 කින් 

සමන්විත සේ. ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සල්කම් සකාට්ාාසය ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව හා ප්රාසශයය සභාව යන 

පළාත්ස පාලන ආයතන සදක ය සත්ස පාලනය සේ. 

 

එසමන්ම විසල් හම්බන්සතා  නාගරික සංවර්ධන වයාපෘතිය සඳහා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනත 

ය සත්ස වර්ෂ 2009 ජුනි 11 දින ප්රකායය  පත්ස කරන ලද නාගරික බල ප්රසශයය තුළ  සමම අධයයන 

ප්රසශයය  අයත්ස සමස්ා ඇඹිලිපිටිය නගර සභා බල ප්රසශයයත්ස ප්රාසශයය සභාව  අයත්ස උඩවලව 

නගරසයන් සකා සක් හා තුංකම, පදලංගල යන කුඩා නගරද ඇතුළත්ස ග්රාම නිලධාරි වසම් 21කින් සමන්විත 

වර්ග කිසලෝක් ර් 150ක භූක් ප්රසශයයක් පවතින අතර එම ප්රසශයය තුළ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනත 

ය සත්ස විධි විධාන අනුව සැලසුම් හා සගාඩනැගිලි සරගුලාි ක්රියාත්සමක කරනු ලබයි.  

 

 

 

 

 

 

 

සගාඩකසවල  

 

පල්සලබැශද  

 

උඩවලව  

 

ඇඹිලිපිටිය  
 

සමාරකැටිය  

 

සසවනගල  

 

සූරියාවැව  

 

පනාමුර  

 

කැල්ල  

 

සකාසලාන්න  

 

ිශසදණිය  

 

කටුවන  

 

සදසබාක්ක 

 

අගුනුසකාලපලැස්ස  

 සනෝනාගම  

 

රූපය අංක  2.3: ඇඹිලිපිටිය නගරය හා පවතින සබධතා (nearness centrality)  
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ඉහත සදහන් කරුණු අධයනසයන් පසු පවත්සනා නාගරික බල ප්රසශයය සඳහා  සමස්ා ඇඹිලිපිටිය නගරසභා 

බල ප්රසශයය  ඇතුළත්ස වීමත්ස ක්රියාකාරිත්සවය අතින් නගරසේ සංවර්ධනය  සබසහවින් වැදගත්සවන 

උඩවලව, තුංකම, හා පදලංගල යන කුඩා නගරද එම බල ප්රසශයය තුළ  ඇතුළත්සව පැවතීමත්ස අසනකුත්ස 

ප්රධාන නගර අතර පවතින සබදතාවයන් සැලකිල්ල  ගනිින් පවත්සනා නාගරික බල ප්රසශයය ඇඹිලිපිටිය 

නගර සංවර්ධන සැලැස්සම් සැලසුම් ප්රසශයය සලස සලසා ක යුතු කර ඇත.  

ඇඹිලිපිටිය නගරය  අමතරව උඩවලව, තුංකම හා පදලංගල යන කුඩා නගරද ඇතුළත්ස  ග්රාම නිලධාරි වසම් 

19ක් හා වසම් 19 ක් හා  ග්රාම නිලධාරි වසම් 2ක සකා ස්  ඇතුළු ග්රාම නිලධාරි වසම් 21කින් සමන්විත 

වර්ග කිසලෝ ක් ර් 150 ක භූි ප්රසශයයක් සමම සැලසුම් ප්රසශයය  අයත්ස සේ. 

 උඩවලව හංදිසේ ි  ඇරසෙන නාගරික බල ප්රසශයය පදලංගල නගරය දක්වා වයාේතව පවතින අතර 

නැසගනහිර දියාසවන් වලසේ ගඟ සීමාව වී ඇත.(ිතියම් අංක 2.4) 

 

  

සබරගමුව  පළො   

 

රත්නපුර දිස්ික්කය   

 

ඇඹිලිපිටිය ්රො.වේ.වකො.   

 නොගරික බල ්රවීයය    

 
නොගරසභො බල ්රවීයය    

 

මුලාශ්රය:1:50,000 ිතියම් ශ්රී ලංකා ිනින්සදෝරු සදපාර්තසම්න්තුව   

ිතියම් අංක  2.3: ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සීමාවන්  



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 

 

 සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                               20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ිතියම් අංක  2.4: ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය  

01 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 

 

 සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                               21 

පරිච්වේදය 03 

 සංවර්ධන සැලැස්මක අවයය ොව 

සංවර්ධන සැලසුම් සකසක්ිරීසම් ක්රියාවලිය තුළදී සැලසුම් සකස ්කිරීසම් අවයයතාවය, ඒ සඳහා  පාදක 

කරගනු ලබන සැලසුම් ප්රසශයසේ පවතින ආර්ික, සාමාජිය, පාරිසරික හා සභෞතික යන සෑම අංයයක් 

පිළිබදවම ිදුකරන ලද පුළුල් අධයයනයකින් අනතුරුව පවත්සනා ගැ ළු හා සංවර්ධන විභාවතාවයන් අනුව 

හදුනාසගන ඇත. ඒ අනුව සමම ප්රසශයය  ආසේණික ගැ ළු සබාසහාමයක් අතුරින් සංවර්ධනය  බාධා 

පැිණ පවතින ප්රධාන ගැ ළු 4ක්  හදුනාසගන ඇත. 

1. වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයන් පවතින වසසර් ජුනි මස ි  - සනාවැම්බර් මාසය අතර කාලය තුළ 

කෘෂිකාර්ික ක යුතු සඳහා  අවයයවන ජල සැපයුම ප්රමාණවත්ස සනාවීම. 

2. ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්ත උදයානය ඇතුළු පවත්සනා  මහා පරිමාණසේ කර්මාන්ත සක්රිය තත්සත්සවයක 

පවත්සවාසගන යෑම  සනාහැකි වීම. 

3. ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයසා්ානය   අසේක්ෂිත අරමුණු සවත ලගා වීම  සනාහැකි වීම. 

4. අනවසර ඉදකිරීම්, ක යුතු ඇතුළු පරිසරය  අහිතකර ිනිස්  ක්රියාකාරකම් තුලින් පාරිසරික 

සමබරතාව බිදවැටීම. 

 

1. වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයන් පවතින වසසර් ජුනි මස ි  - සනාවැම්බර් මාසය අතර කාලය තුළ 

කෘෂිකාර්ික ක යුතු සඳහා  වන ජල සැපයුම ප්රමාණවත්ස සනාවීම. 

ය ත්ස විජිත පාලන යුගසයන් පසු 1957 වර්ෂසේ චන්ිකා වැව ඉදිකිරීමත්ස සමග වලව ගංගා නිම්න 

සංවර්ධනය ආරම්භ වන අතර 1963 වනවි  උඩවලව සංවර්ධන ක්රමය වයාපෘතිය (ලංකාසේ සදවන 

බහුකාර්යය සංවර්ධන වයාපෘතිය) ය සත්සද  සංවර්ධනය වන ඇඹිලිපිටිය නගරය  ඇතුළු වියාල භූක් 

ප්රසශයයක්  වලව විසය්ෂ බල ප්රසශයය සලස නම් කර ඇත. එසමන්ම 1986 වර්ෂසේ ඇරසෙන ගම් උදාව 

වැඩස හන තුළින්ද කලාපසේ කෘෂිකර්ික ක්සෂ්ත්රය  නසවෝදයක් එක්කර දී ඇත. සමම වලව කලාීය 

කෘෂිකාර්ික ක යුතු සඳහා  අවයය ජලය සපයනු ලබන ප්රධාන ජල මුලාශ්රය සලස උඩවලව ජලායය 

හදුනාගත හැකි අතර උඩවලව දකුණු ඇසළන් හා හුලංදා ඔසයන් සපෝෂණය වන චන්ිකා වැේද එම 

කාර්යය  දායකත්සවයක් සලසයි. 

ඒ අනුව ඇඹිලිපිටිය කලාපය ම ජලය සැපසයන උඩවලව ප්රධාන ජලායය තුළ පවතින ජල මට් ම 

වාර්ෂිකව එක සමාන මට් මක සනාපැවතීම සහ්තුසවන් කෘෂිකාර්ික ක යුතු සඳහා  ප්රමාණවත්ස අඛණ්ඩ 

ජල සැපයුමක් පවත්සවාසගන යෑම අසීරුවී ඇත.  

විසය්ෂසයන් ජුනි මාසසේ අග ි   සනාවැම්බර් මාසසේ මුල දක්වා කාලය තුළ කාලය තුළ වියලි කාලගුණික 

තත්සත්සවයන් මත උඩවලව ජලායසේ සාමානය ජල ධාරිතාවය වන අක්කර අඩි 217,000 ක ි  ජුනි -

සනාවැම්බර් අතර කාලය තුළ අක්කර අඩි 35,000 දක්වා අඩු ජල මට් මක  අඩු සේ.  
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සමම තත්සත්සවය මත වාරි ඇළ පශධතිය  ජලය නිකුත්ස කිරීම  සනාහැකි වීම සහ්තුසවන් කලාපසේ ප්රධාන 

ආර්ික ප්රබවය වූ කෘෂිකාර්ික ක යුතු වල  බාධා පැිණසේ. 

සමම තත්සත්සවය වාර්ෂිකව බලපාන ගැ ළුවක් බව  පත්සව ඇති අතර එම කාලසීමාවන් වලදී සමසා් 

කෘෂිකාර්ික ඉඩම් ප්රමාණයම වගා කිරීම  සනාහැකි වී ඇත. ඒ අනුව වාර්ෂික අස්වැන්නද ස්ාාවර මට් මක 

පවත්සවාසගන යාම  සනාහැකි වීසමන් සගාවි ජනතාව ද පිඩාව  පත්ස වීම  ිදුව ඇත. සමම ජල ගැ ලුව 

සඳහා  පහසුසවන් විසදුම්  සසවිය සනාහැකි අතර සමම ගැ ළුව  පවතින ප්රධාන මූල සහ්තුව සලස පවතින 

වැේ හා ඇළ පශධතිය ප්රතිසංස්කරණය සනාවීමත්ස නිි ජල කළමනාකරයක් සනාමැතිවීම හදුනාසගන 

ඇත(ඇමුණුම් ගැලීම් ස හන් අංක5.1). 

2.ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්ත උදයානය ඇතුළු පවත්සනා  මහා පරිමාණසේ කර්මාන්ත සක්රිය තත්සත්සවයක 

පවත්සවාසගන යෑම  සනාහැකි වීම. 

ඇඹිලිපිටිය හිගුර ප්රසශයසේ කර්මාන්ත අමාතයාංයය විින් ස්ාාපිත කර ඇති කර්මාන්ත උදයානය ආරම්භ 

කර ඇත්සසත්ස 2007 වර්ෂසේදී වන අතර  එහි මුළු භූක් ප්රමාණය අක්කර 50 ක් වුවත්ස පළමු අදියර ය සත්ස 

ක්රියාත්සමක වූ අක්කර 25ක  කර්මාන්ත උදයානය තුළද අක්කර හතරක භූක් ප්රසශයයක් ආසයෝජනයකින් 

සතාරව හිස්ව පවතී. සමම කර්මාන්ත උදයානය තුළ දැන  කර්මාන්ත හතරක් ස්ාාපිත වී ඇති අතර එම 

කර්මාන්ත තුළ සකාහු සකදි හා රබර් නිෂ්පාදන නිපදවීම, සකාන්ක්රිට් කණු නිපදවීම, විජලිත සපාල් හා 

පිරිිදු සපාල් සතල් නිපදවීම හා තිරුවානා ගල් කුඩු නිපදවීම ිදු කරයි. කෘෂිකාර්ික අමුද්රවය පහසුසවන්  

ලබාසගන ිදුකළ හැකි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සමම කලාපය තුළ සා්ාපිත කිරීසම් අවකාය ඇතත්ස 2007 

වසසර් ි  2017 දක්වා වසර 10 ක කාල සීමාව තුළ එවැනි කර්මාන්ත ස්ාානගත වීසම් ප්රවනතාවයක් 

දක්න  සනාමැත. සමම තත්සත්සවය කර්මාන්ත ක්සෂ්ත්රය ආශ්රිතව පවතින උග්ර ගැ ළුවක් වයසයන් හදුනාගත 

හැකිය. 

සමම කර්මාන්ත උදයානය  අමතරව මහා පරිමාණසේ කර්මාන්ත සදකක් වයසයන් දීර්ඝ කලක් 

පවත්සවාසගන ගිය ඇඹිලිපිටිය කඩදාි කම්හල හා සමාරකැටිය වී ගබඩා සංකීර්ණය වසර ගණනාවක ි  

වැිසගාස්  පැවතීම කලාපිය කර්මාන්ත ක්සෂ්ත්රය බිදවැටීම  සහ්තුසාධක වී ඇත. 

සමම කඩදාි කම්හල තුළ දිනක  කඩදාි සමට්ට්රික් ස ාන් 50 ක්  නිපදවීම  ගන්නා පල්ප සමට්ට්රික් ස ාන් 

35ක් නිපදවීසම් හැකියාව සහිතව 1977 වසසර් ආරම්භ කර ඇතත්ස සස්වකයන් 1500 ක් සමග වසර 26ක් 

ක්රියාත්සමකව 2003 වර්ෂසේදී නිෂ්පාදනය අතරමග නවතා දමා ඇත (Vidanapathirana, 2017), (Perera, 

2017).  
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මුලාශ්රය: https://bit.ly/2EogDSR, https://bit.ly/2UzDM9v 

කඩදාි කම්හල  අමතරව 1970 වර්ෂසේදී ආරම්භ වී ඇති සමාරකැටිය වී ගබඩා සංකීර්ණය ආියානු 

සංවර්ධන බැංකුසේ මුලය අනුග්රහය ඇතිව ඉදිකර ඇති අතර සමය ක්රියාත්සමක මට් සම් පැවත ඇත්සසත්ස වසර 

10ක් පමණ සකටි කාලයකි. සමම සංකීර්ණය තුළ දවසස් පැය 24 පුරා වී තැම්බිම ,සේලීම , සකටිම හා 

ගබඩා කිරීම යන කාර්යන් ිදු කර ඇති අතර සස්වකයන් 1000 ක් පමණ සමම කර්මාන්තය තුළ සස්වසයහි 

නිරත වී ඇත. සම් ආකාරය  මහා පරිමාණසේ කර්මාන්ත වැි යාම ඇඹිලිපිටිය ප්රසශයසේ කර්මාන්ත 

ක්සෂ්ත්රය අඩාල වී පැවතීම විසය්ෂසයන් සහ්තු සාධක වී ඇත. එසමන්ම සමම කර්මාන්ත වැි යාමත්ස සමග 

1000 ක  පමණ පිරිසක  රැකියා අහිිවී යාමද වියාල ගැ ළුවක් බව  පත්සව ඇත( (ර   එපා වූ මහා වී 

ගබඩාව , 2016), (Jayasekara , 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

සම් ආකාරය  කර්මාන්ත ක්සෂ්ත්රසේ කඩාවැටීමක් ිදුවීම  සහ්තු සාධක විය හැකි කරුණු  

විය්සල්ෂණය(ඇමුණුම් ගැලීම් ස හන් අංක 5.2) කිරීම තුළින් ඒ සඳහා  බලපෑ ඇති ප්රධාන සහ්තු වයසයන් 

කලාපිය අමුද්රවය  භාවිතා සනාකිරීම, එවැනි භාවිතයන් ිදු කලද නවීන තාක්ෂණික ක්රම හා මුසු සනාවීම, 

අගය එක්කරන නිෂ්පාදන සඳහා  සයාමු සනාවීම යනාදිය සසායාසගන ඇත. 

මුලාශ්රය: (Local News, 2016) 

රූපය අංක  3.1: ඇඹිලිපිටිය කඩදාි කම්හල  

රූපය අංක  3.2: සමාරකැටිය වී ගබඩා සංකීර්ණය  

https://bit.ly/2EogDSR
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සමම තත්සත්සවය කලාපසේ ආර්ික යක්තිය හීන වීම, සස්වා වියුක්ති මට් ම ඉහළ යාම හා කලාපසේ කෘෂි 

නිෂ්පාදන සඳහා  වන සවළදසපාළ බිදවැටීම යනාදී කරුණු කිහිපයක් සකසරහි ජජු බලපෑම් එල්ලකර ඇත. 

3.ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයස්ාානය  අසේක්ෂිත අරමුණු සවත ලගා වීම  සනාහැකි වීම. 

කෘෂිකාර්ික කලාපයක සක්න්ද්රස්ාානය වයසයන් සංවර්ධනය වන ඇඹිලිපිටිය නගරසේ හා අව  සගාවි 

ජනතාව  ඔවුන්සේ නිෂ්පාදන අසලවි කිරීම සඳහා  පහසුකම් සැපීමම මුලික අරමුණු කරගනිින් ස්ාාපිත 

කර ඇති ඇඹිලිපිටියවිසය්ෂිත ආර්ික මධයස්ාානය වර්ෂ 2003 දී ආරම්භ කර ඇත. සමම ආර්ික 

මධයස්ාානය ආරම්භ කිරීම  සපර ඒ සම්බන්ධසයන් පුළුල් අධයයනයක් ිදුකර ඇති අතර එහිදී කලාපිය 

සබෝග වගාවන් පිළිබදවද දත්සත රැස්කිරීමක් ිදුකර ඇත.  

එහිදී හිගුර ආර, උඩගම, තුංකම හා හිඟුර ප්රසශය ආශ්රිත ිදුකරන ලද අධයයනයන් තුලින් වගාකල භූක් 

ප්රමාණය  අනුව අසේක්ෂිත වී අස්වැන්න වයසයන් සමට්රික් ස ාන් 4212 ක්ද,සකසසල් සමට්රික් ස ාන් 

1650ක්ද එළවලු සමට්රික් ස ාන් 1560ක යනාදී වයසයන් නිෂ්පාදන දත්සත රැස්කර ඇතත්ස එම ප්රසශය ආශ්රිතව  

මසක  නිෂ්පාදනය කරන සකසසල් සමට්රික් ස ාන් 200 ක  වැඩි ප්රමාණයක් වන අතර ආර්ික 

මධයස්ාානය  ලැසබනුසේ ඉන් 40%ත්ස 50%ත්ස අතර ප්රතියතයකි. එසමන්ම එළවලු නිෂ්පාදනය මසක  

සමට්රික් ස ාන් 260ක් පමණ වුවද එයින් ආර්ික මධයස්ාානය සවත ලැසබනුසේ 23%- 26% ත්ස අතර අඩු 

ප්රතියතයකි. සමම තත්සත්සවය ආර්ික මධයසා්ානය ආරම්භසේදී තිබු අසේක්ෂිත ඉලක්කයන් සවත ළගා 

වීම  ඇති ප්රබල ගැ ළුවක් බව  පත්සව ඇත. 

2003 වසසර් ි  වසර 3ක් පමණ කාලසීමාවක් තරම් සාර්ාකව සමම මධයස්ාානය ක්රියාත්සමක වී ඇති 

නමුත්ස එතැන් ි  සම් දක්වා වසර 11ක පමණ කාලයක් එහි ක්රියාකාරිත්සවය අඩපනව පැවතීම කලාපිය 

සංවර්ධනය  පවතින එක් ප්රධාන ගැ ළුවක් බව  පත්සව ඇත. සමම ආර්ික මධයසා්ානය ප්රධාන 

සගාඩනැගිල්ල ඇතුළු කඩ කාමර 46කින් සමන්විතව ඉදිකර ඇතත්ස  එම කඩ කාමර අතුරින්  කෘෂි නිෂ්පාදන 

සඳහා  භාවිතා කරනුසේ කඩ කාමර 12ක් පමණ වන අතර කඩ කාමර 5ක් සම් වන වි ත්ස වසා දමා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය:ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයස්ාානය   

රූපය අංක  3.3: ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයස්ාානය  
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ආර්ික මධයස්ාානසේ ක්රියාකාරිත්සවය අඩපණවීම සකසරහි බලපාන ලද කරුණු සම්බන්ධසයන් ිදුකරන  

ලද Root Cause Analysis මගින් සමම ආර්ික මධයස්ාානය  අසේක්ෂිත ඉලක්ක සවත ලගා වීම  

සනාහැකි ප්රධාන සහ්තුවක් සලස අතරමැදි සවසළන්දන් විින් කලාපිය කෘෂි නිෂ්පාදන ිළදී ගැනීම බව  

හදුනාසගන ඇත(ඇමුණුම් ගැලීම් ස හන් අංක 5.3 ).  

4.අනවසර ඉදකිරීම්, ක යුතු ඇතුළු පරිසරය  අහිතකර ිනිස්  ක්රියාකාරකම් තුලින් පාරිසරික සමබරතාව 

බිදවැටීම. 

ඉහතින් හදුනාගත්ස ප්රධාන ගැ ළු තුන  අමතරව සමම ප්රසශයසේ පවතින සම්පත්ස අවභාවිතය තුළින් ිදුවන 

පාරිසරික හානි කිහිපයක් හදුනාසගන ඇත. ිනිස් ක්රියාකාරකම් මත පරිසරය  ිදුවන හානි දිර්ඝව 

ක්රියාත්සමක වීම  ඉඩ හැරීසමන් පාරිසරික සමබරතාවය බිදවැටී යයි. එහිදී  ප්රධාන ගැ ළු වයසයන් ජල 

මුලාශ්ර ආශ්රිත රක්ෂිත වල අනවසර ිදුකරනු ලබන ඛණිජ ද්රවය කැණීම් හා වලසේ ගඟ ආශ්රිත ඉඩම්වල  

සගාඩ වැලි හැරීම නිසා ිදු වී පාරිසරික හානියන් ඇතිවිය හැක. නගරසේ හදවත බදු චන්ිකා වැව ප්රභවය 

කර ගනිින් ප්රසශයසේ ජල අවයයතාවසයන් 90%ක්  සපුරාලනු ලබන බැවින් සමම වැේ රක්ෂිතය තුළ 

අනවසර ඉදිකිරීම් ිදුකිරීම ජල මුලාශ්රය තුළ  හා ජල සපෝෂක ප්රසශයය තුළ  අපවිත්ර ද්රවය මුදා හරිම 

අනතුරුදායක තත්සත්සවයක් බව  පත්සව ඇත. වර්තමාන තත්සත්සවය අනුව චන්ිකා වැේ ඉවුසර්  ි   ක් ර්  100  

ක් වයසයන්  සැලසකන වැේ රක්ෂිත සීමාව තුළ පමණක් අනවසර ඉදිකිරීම් ක්400 පමණ  ඇතුළත්සව ඇති 

බව  අනාවරණය සේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය අංක  3.4: චන්ිකා වැව රක්ෂිතය ආශ්රිත අනවසර ඉදිකිරීම්  

මුලාශ්රය : google map 
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එසමන්ම ඇඹිලිපිටිය ි  සූරියවැව සදස  සමාරකැටිය මාර්ගය ඔස්සස්  කිසලෝක් ර් සදකක් පමණ 

ගමන්කළ පසු හමුවන එම මාර්ගය  දකුණු පින් සමාන්තරව ඉදිකර ඇති ඇළ මාර්ගය හා රක්ෂිතය 

ප්රසශයය දිග  අනවසර ඉදිකිරීම් ිදුකර ඇත.  

තවද පාරිසරික ගැ ළුවක් වයසයන්  නගර මධයසේ ි  ගලායන d 26 ඇළ මාර්ගය  නගරසේ සබාසහෝ 

වාණිජ ස්ාාන තුලින් එක්කරන අපද්රවය සහ්තුසවන් එම ඇළ අපවිත්ර වී ඇති ආකාරයත්ස, එම අපද්රවය කුඹුරු 

වල  ගලායාසමන් සගාවිසයෝ පිඩාව  පත්සවන බව ත්ස නිරන්තර ලැසබන මහජන පැිණිලි තුළින් 

හදුනාසගන ඇත.සමම කලාපය තුළ පවත්සනා ඛණිජ සම්පත්ස කැණීම් ක යුතු සඳහා  පසුගිය වසර 

තුළ(2016) භූ විදයා සක්ක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංයය විින් නිකුත්ස කරන ලද බලපත්ර ප්රමාණය 100 ඉක්මවන 

අතර සමම සම්පත්ස භාවිතය තුලින් ආර්ික වාි ලබාගන්නා  අතරම ඉන් ඔේබ  බලපානු ලබන  

සකාන්සශි, පාරිසරික සුරක්ෂිතභාවය පිළිබද සනාිතා, ක යුතු කරන අවස්ාාද හදුනාසගන ඇත.  

විසය්ෂසයන් සගාඩවැලි කැීම, සබාරළු පස් කැීම , කැණීම් ක යුතු වලින් පසුව වියාල භූක් ප්රසශයයක 

මහා පරිමාණසේ වලවල් සැකසී තිීජමද දැකගත හැකි අතර වලව ගඟ රක්ෂිතය ආසන්නසේ ිදුකිරීමත්ස 

කැණීම් ක යුතු වලින් අනතුරුව ඇතිවන වලවල් විධිමත්සව සනාවසා යතා තත්සවය  පත්ස සනාකිරීමත්ස 

භුිසේ ස්තාවරතාවය බිදවැටීම  සහ්තු වී ඇත. 

සමවැනි පාරිසරික හානි කරන ිනිස් ක්රියාකාරකම් දීර්ඝකාලීනව ිදුකිරීම  ඉඩ හරිම තුළින් එම ප්රසශයසේ 

පාරිසරික සමතුලිතතාවය බිදවැටිම  සහ්තු සාධක වන අතරම එය තිරසාර සංවර්ධනයක් කරා ගමන්කිරීම  

ඇති ප්රබල ගැ ළුවක් සේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය අංක  3.5: වලසේ ගඟ ආශ්රිත සගාඩ වැලි හැරීම  

මුලාශ්රය: google earth map 
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ඉහත ඡායාරූපය මගින් සපන්වාදී ඇත්සසත්ස ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ ඛණිජ වර්ග ලබාගැනීම 

සඳහා  ිදුකරන ලද කැණීම් ක යුතු වලින් ඇති වූ  වියාල පරිමාණසේ වලවල් හා එවන් ස්ාාන යාා 

තත්සත්සවය  පත්සකිරීසම් උපක්රමයක් සලින් සරාන්මඩ පුරවා වසන ලද වලවල් භාවිතා කරින් පැඟිරි වගාව 

ිදුකර ඇති ආකාරයයි.  කැණීම් ක යුතු වලින් පසුව පැඟිරි වගාව  සයාමු වීසමන් කැණීම් ක යුතු මගින් 

ිදුවන පරිසර හානිය අවම කරගැනීසම් හැකියාව පවතී(ඇමුණුම් ගැලීම් ස හන් අංක 5.4 ). 

ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීසම් අවයයතාවය හදුනාගැනීසම්දී එම ප්රසශයය තුළ 

මතුසවින් පවතින ගැ ළු වල  අමතරව පවත්සනා සංවර්ධන විභවතාද හදුනාගැනීමක් ිදුකර ඇත. 

විසය්ෂසයන් සබරගමුව පළාසත්ස නාගරික ධුරාවලිය  අනුව සදවන සපළ නගරයක් බව  පත්සව තිසබන 

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ පිහිටීම සබරගමුව පළාත්ස මායිම හා  තවත්ස පළාත්ස මායිම් සදකක  යාබදව පිහි ා තිීජම 

තුළින් නගරසේ සංවර්ධනය නව මාවතක  සගනයාම  උපකාරී වී ඇත. එසමන්ම සංවර්ධන ක්රියාදාමය 

තුළ දකුණු පළාත සමග පවතින සබධතා මගින් ඇඹිලිපිටිය නගරසේ දිර්ඝකාලින සංවර්ධනය 

ක්රියාදාමයක  වැදගත්ස වන අතර එමගින් නිි ප්රතිඵල ලබා සනාගැනීම ගැ ළුවක් සලස හදුනාසගන ඇති 

අතර විසල් හම්බන්සතා  වයාපෘතිය ඇතුළු දක්ෂිණ සංවර්ධන ක්රියාදාමයන් තුළින් ඇඹිලිපිටිය නගරය 

සදහා නව සංවර්ධන අවස්ාා හදුනා සගන ඇත. 

ඒ අනුව විසල් හම්බන්සතා  සංවර්ධනය වයාපෘතියත්ස  සමග ඊ  සමගාිව ඇඹිලිපිටිය නගරය ඇතුළු 

රත්සනපුර දිස්ික්කසේ සකා සක් නාගරික බල ප්රසශයයක් වයසයන් ප්රකායය  පත්ස වීමත්ස, විසල් 

හම්බන්සතා  වයාපෘතිසේ ආර්ික සස්වා මධයසා්ානයක්  වයසයන්ද  ඇඹිලිපිටිය නගරය හදුනාසගන ඇත. 

රූපය අංක  3.6: නගරය තුළ ිදුවන ඛණිජ කැණීම්  

රූපය අංක  3.7: ඛණිජ කැණීම් වලින් පසුව පැගිරි වගාව  

ඡායාරූපකරණය: යු.ජි.ඩි.උසශිකා  
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සකාළෙ දකුණ යා කරින් ඉදිකර ඇති දක්ෂිණ අධිසේී මාර්ගය මාතර ි  මත්සතල දක්වා දීර්ඝ සකසරන 

අතර එම අධිසේී මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරසේ පදලංගල හරහා ගමන් ගන්නා අතර ආසන්නතම අන්තර 

හුවමාරුව වන “වැටිය” ඇඹිලිපිටිය නගර මධයසේ ි  දුර කි.ි.14ක් තරම් නගරය  ආසන්න දුරකින්  

පිහි ා ඇත. ඒ අනුව දක්ෂිණ අධිසේී මාර්ගය භාවිතා කරින් සකාළෙ හා දකුණු පළාත සවත පහසුසවන් 

ලගාසවින්, වාණිජ හා කෘෂිකාර්ික ක යුතු පහසුකර ගැනීම  පවතින අවස්ාාවක් වයසයන් හදුනාසගන 

ඇත. ඊ  අමතරව ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ි  කි.ි.43ක දුරකින් පිහිටි මත්සතල ගුවන්සතාටුසපාළ හා 

කිි.57ක දුරකින්  පිහිටි හම්බන්සතා  වරාය අවම ප්රවාහන පිරිවැයක් ය සත්ස කෘෂි නිෂ්පාදන 

සබදාහැරීම ත්ස, කලාපසේ කර්මාන්ත සඳහා  අවයය අමුද්රවය ලබාගැනීම ත්ස, උඩවලව ප්රසශයය  

පැිසණන සශයය හා විසශයය  සංචාරකයින් සඳහා  එම  ප්රසශයය සවත පහසුසවන් ලගාවිසම් හැකියාවද 

සලසනු ලැසේ. 

උඩවලව බහුකාර්යය සයෝජනා ක්රමය ය සත්ස හා ගම් උදාව වැඩස හන ය සත්ස කෘෂිකාර්ික නගරයක් 

වයසයන් ස්ාාපිත වී ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරය උඩවලව ජලායය මුලික කරගත්ස කුඩා හා මධය පරිමාණසේ 

වැේ හා ඇළ පශධතිය තුළින් වලව කාලාපිය කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා  අවයය ජලය ලබාසදන අතර සමම 

කලාපය ආශ්රිතව සකසරන කෘෂි නිෂ්පාදනය කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිත නව නිෂ්පාදන ඇති කිරීම සඳහා  

පවතින් විභවතාවයක් වයසයන් හදුනාසගන ඇත.  

එසමන්ම දකුණු පළාත්ස සංවර්ධන වැඩස හන සඳහා  සයෝජනා කර ඇති අක්කර 15,000 භූක් ප්රසශයයක් 

කර්මාන්ත කලාපය සඳහා  ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතවද අක්කර 1500ක භූක් ප්රමාණයක් සවන්කර ඇති 

අතර කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිත අමුද්රවය සයාදාගනිින් නව කර්මාන්ත ඇති කිරීම  සමන්ම හම්බන්සතා  

වරාය හා මත්සතල ගුවන්සතාටුසපාළ ආශ්රිතසයන් එම නිෂ්පාදන සබදාහැරීම  සමන්ම අපනයන ක යුතු 

සඳහා ද  පහසුකම් සලසා ගත හැකිය. ඊ  අමතරව සමම කර්මාන්ත වයාපෘතිය තුළින් ප්රසශයසේ ජජු හා 

වක්ර රැකියා අවස්ාා  ලබාගැනීම ද අවස්ාාව උදා සේ.  

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ පිහිටීම අව , දකුණු හා ඌව පළාත්ස වල  අයත්සව පිහිටි උපනගර වන සසවනගල, 

සූරියවැව, ිශසදණිය, අගුනුසකාලපලැස්ස, කටුවන, සදසබාක්ක හා සනෝනගම ආදී ප්රසශය තුළ 

නගරවාින් කෘෂිකාර්ික, වාණිජ හා මුලය සස්වාවන් සඳහා  ඇඹිලිපිටිය නගරය  පැිණීම පහසු කරන 

සමන්ම ඇඹිලිපිටිය නගරය වාණිජ හා සස්වා මධයස්ාානයක් වයසයන් සංවර්ධනය වීම  පවතින 

අවස්ාාවක්  වයසයන් හදුනාසගන ඇත.  

කෘෂිකාර්ික නගරයක් සලස සංවර්ධනය වී ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පවතින ප්රධාන ගැ ළු 

කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිතව සගාඩනැී ඇත. 
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සම් අනුව කෘෂිකර්මාන්තය විධිමත්ස කරින් කලාීය ජනතාවසේ ජිවන තත්සත්සවය ඉහල නැංවීම අසේක්ෂා 

කරින් නව සංවර්ධන අවස්ාා හදුනාසගන ඇත. ඒ තුළින් නගරසේ ආර්ිකය යක්තිමත්ස කරින් 

ජීවත්සවීම  හිතකර ව පි ාවක් සහිත ආකර්යණිය නගරයක් සකස්කිරීම  අදාළව හදුනාගත්ස ප්රධාන ගැ ළු 

සදහා විසදුම් සසවීම  අසේක්ෂිතය. තවද හදුනාගත්ස සංවර්ධන අවස්ාා ඵලදායිව භාවිතා කරින් වර්ෂ 2030 

වනවි  ඇඹිලිපිටිය නගරය සංවර්ධිත නගරයක් බව  පත්සකිරීම  අදාළව සමම අධයනයන් ිදුකර ඇත. 
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අමො යතුමොව  අනුමැතිය  
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ගැසට් නිවේදනය  
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පරිච්වේදය 04 

සංවර්ධන සැලසුේ රොමුව 

4.1 දැක්ම  

 

“ වලව නිම්නසේ  කෘෂි ආර්ික  නිපැයුම් සක්න්ද්රය ” 

(Agro economic product navel of Walawa Valley) 

4.2 දැක්වේ ්රකොයණය  

නගර සංවර්ධන දැක්සමහි විස්තරාත්සමක ප්රකායණය තුළින් ප්රකාිත වන්සන් “නගරසේ කෘෂිකාර්ික 

අනයතාවය ඉස්මතු කරන පරිශසදන් තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය හා අගය එක් කරන නිෂ්පාදන ක්රියාවලියක් 

තුළින් ගුණාත්සමක ප්රිති සහගත නිෂ්පාදන සක්න්ද්රස්ාානයක් සහිත සංවර්ධිත ආකර්යණිය නගරයක් 

ඇතිකිරීම” යන්නයි. 

වලව නිම්නය යන්සනන් නගරසේ පවතින කෘෂිකාර්ික අනනයතාවය ඉස්මතු කර ඇති අතර කෘෂි ආර්ික 

නිපැයුම් සක්න්ද්රය තුළින් කෘෂිකර්මාන්තය මුලික කරගත්ස නිෂ්පාදන ප්රමුඛ ආර්ිකයක් යන්න  විස්තර සේ. 

වලව නිම්නය යන්න නගර සංවර්ධන දැක්ම තුළ  එකතු කිරීම තුළින්  නගරසේ පවතින කෘෂිකර්මාන්තය 

හා ඒ ආශ්රිත වාරි පශධතිය, සංචාරකමය ආකර්යණිය ස්ාාන, නාගරික ස්වභා සසෞන්දර්ය හා පාරිසරික 

සම්පත්ස ආරක්ෂා කරින් පවත්සවා ගැනීම අසේක්ෂා සකසර්. ඒ සමගම එකී අනනයතාවය පවත්සවාගනිින් 

නගරසේ ආර්ික යක්තිය වර්ධනය කිරීම සදහා සමම නගරසේ පවතින කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන 

සයාදාගනිින් අගය එක්කරන නිෂ්පාදන ඇතිකිරීසම් කෘෂිනිෂ්පාදන  සකන්ද්රස්ාානයක් බව  පත්සකරින්  

වර්ෂ  2030 වන වි   සංවර්ධිත නගරයක් සවත ලගා වීම සංවර්ධන දැක්ම තුළින් අසේක්ෂා සකසර්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 සංචොරක  

රූපය අංක  4.1 : නගර සංවර්ධන දැක්ම  අදාළ දළ ස හන 
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4.3 අරමුණු (Goals)  

2030 ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්සම් දැක්ම සවත ලගාවීම  සඳහා ප්රධාන අිජමතාර්ා තුනක් 

සගාඩනගා ඇත. 

1. පළමුවන අරමුණ : වර්ෂ 2030 වනවි  රත්සනපුර දිස්ික්කසේ  ප්රධානතම වාණිජ හා කෘෂි සස්වා 

මධයස්ාානය  බව  ඇඹිලිපිටිය නගරය පත්සකිරීම. 

 

2. වදවන අරමුණ : වර්ෂ 2030 වන වි  වලව කලාීය කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන  සඳහා  අගය එක්කරන 

නිෂ්පාදන ක්රියාවලියක  සයාමුකරලිම තුළින් නගරසේ  ආර්ිකය යක්තිමත්ස කිරීම 

 

3. ව වන අරමුණ  :වර්ෂ  2030 වනවි  පරිසර හිතකාක් සංවර්ධනයක් තුළින්  ජනාවාසය   හිතකර 

සංචාරය  ආකර්ෂණිය නගරයක් බිහිකිරීම.   
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4.4 පරමොර්ථ  
 

වගු අංක 4.1:පළමු අරමුණ  හා පරමාර්ා 

 

පළමු  අරමුණ  වර්ෂ 2030 වනවිට රත්නපුර දිස්ික්කවේ  ්රධොන ම වොිජජ හො කෘෂි වස්වො 

මධයස්ථොනය  බවට ඇඹිලිපිටිය නගරය පත්කිරීම. 

පරමොර්ථ   

(objectives) 

1.ඇඹිලිපිටිය නගර මධය ප්රසශයසේ දැන  පවතින සමස්ා නාගරික බල ප්රසශයසයන් 

0.3 % (සහක් යාර් 46.8)ක් තරම් වන වාණිජ ඉඩම් භාවිතය වර්ෂ 2030 වනවි  1%  

ක් (සහක් යාර් 174) දක්වා වර්ධනය කිරීම. 

2.ඇඹිලිපිටිය විසය්ෂිත ආර්ික මධයස්ාානය කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන එකතුකිරීම් 

සම්බන්ධ සමසහයුම් මධයස්ාානය බව  පත්සකිරීම. 

 

3.වර්ෂ 2030 දී ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සමස්ා ඉඩම් ඉල්ලුම සපුරාලීම  සඳහා දැන  

පවතින සංවර්ධන ක යුතු සදහා භාවිතය  ගත හැකි ඉඩම් සහක්. 8187.72ක ප්රමාණය 

තුළ ි දුවන අවධිමත්ස ඉඩම් භාවිත ර ාව නිි සැලසුමක  අනුව කළමනාකරණය  ලක් 

කිරීම.  
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වගු අංක 4.2: සදවන අරමුණ  හා පරමාර්ා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වදවන අරමුණ  වර්ෂ 2030 වන විට වලව කලොපීය කෘෂිකොර්ක ක නිෂ්පොදන  සඳහො  අගය එක්කරන 

නිෂ්පොදන ක්රියොවලියකට වයොමුකරලිම තුන්න් නගරවේ  ආර්යකය යක්තිමත් කිරීම 

පරමොර්ථ 

(objectives) 

1.වලව කලාපිය කෘෂිකාර්ික අවයයතා  සඳහා වන ජල ඉල්ලුම අඛණ්ඩව සැපීමම 

තුළින් දැන  භාවිතය  ගැසනන සහක් යාර් 22,924.7ක කෘෂිකාර්ික ඉඩම් 

ප්රමාණය  අමතරව ජලය සනාමැතිකම සහ්තුසවන් වගාක යුතු  සඳහා භාවිතය  

සනාගැසනන කෘෂිකාර්ික ඉඩම් සහක් යාර් 1825.8ක ප්රමාණයක් වගා ක යුතු  සඳහා 

සයාදාගැනීසමන් කලාීය කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදනය 8% කින් ඉහළ නැංවීම  අවයය 

පහසුකම් සැපීමම.  

2.කෘෂිකාර්ික ක යුතු  සඳහා භාවිතය  ගැසනන නවීන තාක්ෂණික ක්රසමෝපායන් හා 

කාබනික සපාසහාර භාවිතය  සයාමු කරවීම  අවයය පහසුකම් සැලසීම. 

3. කලාපිය කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන අමුද්රවය වයසයන් සයාදාගනිින් ක්රියාත්සමක වන 

කර්මාන්ත ස්ාාපිත කිරීම  සඳහා හිගුර හා කුඹුසගාඩ ආර ප්රසශයසේ කර්මාන්ත 

කලාපයක් ස්ාාපනය කිරීම හා කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන වල  අගය එක්කරන 

ක්රියාවලියක් ඇතිකිරීම තුළින් ජජු හා වක්ර රැකියා අවස්ාා 30,000 ක් අලුතින් 

උත්සපාදනය කිරීම  පහසුකම් සැලසීම. 
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වගු අංක 4. 3: සතවන අරමුණ  හා පරමාර්ා  

ව වන 

අරමුණ  

වර්ෂ 2030 වනවිට පරිසර හි කොක් සංවර්ධනයක් තුන්න්  වොසයට  හො 

සංචොරයට හි කර ආකර්ෂිජය නගරයක් බිහිකිරීම.   

පරමොර්ථ  

(objectives) 
1.ඇඹිලිපිටිය නගරසේ අනනයතාවය ආරක්ෂා වන සංවර්ධනයක් තුළින් වර්ෂ 2030දී 

සැම  සසාදුරු පරිසරයක් සහිත නගරයක් නිර්මාණය කිරීම. 

2.වර්ෂ 2030දී 123,000ක් වන අසේක්ෂිත ජනගහනය  අවයය සභෞතික හා සාමාජිය 

යටිතල පහසුකම් සන්වාික අවයයතාවල  ගැලසපන පරිදි ඇඹිලිපිටිය නගරය ඇතුළු 

උඩවලව, තුංකම හා පදලංගල යන කුඩා නගර දක්වාද වයාේත කිරීම. 

3.ෛදනිකව නගරසයන් සස්වා ලබාගැනීම සදහා පැිසණ් යැයි අසේක්ෂිත  10,000 -

15,000ත්ස අතර සංක්රමණික  ජනගහනය  තම සස්වා අවයයතා සපුරාගැනීම  

පහසුකරලිම උසදසා ප්රධාන නගර මධයසේ පවතින අවහිරතාවයන් මග හරිින් එම 

ප්රසශයය ආකර්ෂණිය ස්ාානයක් බව  පත්සකිරීම. 

4. උඩවලව සංචාරක කලාපය  වාර්ෂිකව පැිසණන සශයය හා විසශයය 

සංචාරකයින් සදහා අවයය සන්වාික හා අසනකුත්ස සස්වා පහසුකම් සැපීමම තුළින් 

උඩවලව සංචාරක කලාපය  පැිසණන වාර්ෂික සංචාරකයින් සංඛයාව වර්ෂ 2030  

වනවි  25% කින් ඉහළ නැංවීම  පහසුකම් සැලසීම.  
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පරිච්වේදය 05 

ය.දු.අ. . විය්වේෂණය හො දත්  විය්වේෂණවේ සොරොංයය 

වර්ෂ 2030 වනවි  ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්සමහි දැක්ම සවත ලගාවීම අරමුණු කරගනිින් 

නිර්මාණය කරන ලද ප්රධාන අිජමතාර්ා තුන සාක්ෂාත්ස කරගැනීසම්දී මතුවන යක්තීන්,දුබලතා, අවස්ාා හා 

තර්ජන පිළිබද අධයනය සමම  ය .දු. අ.  (SWOT Analysis) විය්සල්ෂණය මගින් ිදුකර ඇත. 

5 .1 පළමු අරමුණට අදොළ ය.දු.අ. . විය්වේෂණය 

 
වගු අංක 5.1:පළමු අරමුණ   අදාළ ය.දු.අ.ත විය්සල්ෂණය   

පළමු  අරමුණ : වර්ෂ 2030 වනවි  රත්සනපුර දිස්ික්කසේ  ප්රධානතම වාණිජ හා කෘෂි සස්වා 

මධයස්ාානය  බව  ඇඹිලිපිටිය නගරය පත්සකිරීම. 

1.ජාතික සභෞතික සැලසුම් 

සදපාර්තසම්න්තුව විින් පිළිසයළ කරන 

ලද සබරගමුව පළාත්ස කලාපිය සභෞතික  

සැලැස්ම(2030 ) තුළ ඇඹිලිපිටිය නගරය 

සදවන සපළ නගරයක් සලස හදුනාසගන 

තිීජම. 

 

2.විසල් හම්බන්සතා  සංවර්ධන  

සැලැස්සම් ආර්ික මධයස්ාානයක්  

වයසයන් ඇඹිලිපිටිය නගරය  හදුනාසගන 

පැවතීම. 

 

3.කලාපිය කෘෂි නිෂ්පාදනයන් ඉලක්ක 

කරගනිින් ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ 

ස්ාාපිත කර ඇති විසය්ෂිත ආර්ික 

මධයස්ාානය. 

4.ඇඹිලිපිටිය, උඩවලව,තුංකම හා 

පදලංගල යන ප්රසශය ආවරණය වන පරිදි 

ස්ාාපිතව පවතින   මහජන සපාළවල්. 

 

5.ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ක්රියාත්සමක වන 

රාජය හා සපෞශගලික බැංකු 17 කින් හා 

ය  

 

 

 

ක්  

 

 

 

තී  

 

 

 

 

න්   

දු 

 

 

 

බ 

 

 

 

ල  

 

 

 

 

 ො   

1.ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයස්ාානය 

ස්ාාපිත කිරීසම්දී  අසේක්ෂිත කෘෂිකාර්ික 

නිෂ්පාදන  ප්රමාණයන් එක්රැස් සනාවීම 

සහ්තුසවන් එහි ක්රියාකාරිත්සවය දුර්වල 

මට් මක පැවතීම. 

 

2.නගර මධයසේ පවතින රාවාහන 

තදබදය හා අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය වී 

සනාතිීජම. 

 

3.ඇඹිලිපිටිය රත්සනපුර දිස්ික්කසේ 

දකුණු සකලවර ිමාසේ පිහි ා තිීජම. 
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මුලය ආයතන 22කින් සමන්විත සමස්ා 

මුලය ආයතන ජාලය. 

 

6.නගරය තුල දැන  ස්ාාපිතව පවතින 

කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදනයන්  අදාළ ීජජ 

වර්ග, සපාසහාර, හා කෘෂි රසායන ද්රවය 

කෘෂිකාර්ික වාහන හා 

යන්සත්රෝපකරණ  සඳහා සමන්ම සමෝ ර් 

රා හා අමතර සකා ස් අසලවිය  සඳහා ඇති 

සස්වා මධයස්ාාන ජාලයත්ස  කෘෂිකාර්ික 

නිෂ්පාදන හා ආහාර අසලවිය  සඳහා 

පවතින අසලවි මධයස්ාාන හා සබාජුන්හල් 

වලින් සැකසී ඇති නාගරික සවළදසපාළ. 

 

7.සමස්ත නාගරික බල ප්රසශයසයන්  70% 

ක  ආසන්න භූක් ප්රසශයයක් ශ්රී ලංකා 

මහවැලි අධිකාරිය සතුව පැවතීම. 

1.දක්ෂිණ ප්රසශය සංවර්ධන වැඩස හන 

ය සත්ස  ක්රියාත්සමක කිරීම  සයෝජිත 

අක්කර 15,000කින් සමන්විත කර්මාන්ත 

කලාපය  සඳහා ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතව 

අක්කර 1500ක භූක් ප්රසශයයක්   සවන් කර 

පැවතීම. 

 

2.ඇඹිලිපිටිය නගර මධයසේ ි  

කිසලෝක් ර් 56ක  වැනි  ආසන්න දුරකින් 

හම්බන්සතා  වරායද කිසලෝක් ර් 46ක් 

වැනි දුරකින් මත්සතල ගුවන්සතාටුසපාළද  

පිහි ා තිීජම මගි හා භාණ්ඩ ප්රවාහන 

අවයයතා සපුරාගැනීම  

ඇතිඅවස්ාාවක්වීම. 

3.සකාළෙ ි  මාතර දක්වා දැන  ඉදිකර 

ඇති දක්ෂිණ  අධිසේී මාර්ගය මාතර ි  

මත්සතල  දක්වා දීර්ඝ කිරීසම් වයාපෘතිය  

අ  
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ර් 
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1.නගරය අව  වයාේතව ඇති කෘෂි 

නිෂ්පාදන එක්රැස් කිරීසම් මධයස්ාාන. 

 

2.රත්සනපුර දිස්ික්කසේ අග නගරය වන 

රත්සනපුර නගරසේ වාණිජ සක්න්ද්රස්ාානය 

වයසයන් පවතින රත්සනපුර පැරණි නගරය 

වාර්ෂිකව ගංවතුර තර්ජනය  ලක්වුවද එහි 

වාණිජ ක යුතු එසලසම  ක්රියාත්සමක වීම.  
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අනුව ඇඹිලිපිටිය නගරය   ආසන්නතම 

අන්තර් හුවමාරු මධයසා්ානය  (වැටිය 

අන්තර් හුවමාරු මධයස්ාානය) ඇඹිලිපිටිය 

නගරසේ ි  කිසලාි ර් 14ක් තරම් 

ආසන්න දුරකින් පිහි ා තිීජම. 

4.සංචාරක ආකර්ෂණය අතින් 

සුවිසය්ෂිතාවයක් හිි වී ඇති සබරගමුව 

පළාත තුළ පළාත්ස සංචාරක අමාතයාංයය 

විින් නම්කර ඇති ප්රධාන සංචාරක  කලාප 

හතක් පවතින අතර  එම සංචාරක කලාප 

අතුරින් ඇඹිලිපිටිය නගරය උඩවලව 

සංචාරක කලාපය  ඇතුළත්සව පැවතීම. 

5.රත්සනපුර දිස්ික්කසේ ප්රධාන වාණිජ 

නගරය රත්සනපුර නගරය වාර්ෂිකව ගංවතුර 

ආපදාවන්  ලක්වීම  
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5 .1.1 යක්තීන්  

1.ජාතික සභෞතික සැලසුම් සදපාර්තසම්න්තුව විින් පිළිසයළ කරන ලද සබරගමුව පළාත්ස කලාපිය 

සභෞතික  සැලැසම්(2030 ) තුළ ඇඹිලිපිටිය නගරය සදවන සපළ නගරයක් සලස හදුනාසගන තිීජම. 

සමම සැලැස්ම තුළ සබරගමුව පළාත්ස නාගරික ධුරාවලිය  අනුව සබරගමුව පළාසත්ස පළමු සපළ නගරය 

වන රත්සනපුර නගරය හැරුණු වි  කෑගල්ල දිස්ික්කසේ ප්රධාන නගරය වන කෑගල්ල නගරය ද නගර 

ධූරාවලිසේ හිිව පවතින ස්ාානයම ඇඹිලිපිටිය නගරය ද  හිිව පැවතීම සුවිසය්ෂීතාවයක් සේ. ඒ අනුව 

ඇඹිලිපිටිය නගරය සම්වන වි ත්ස සබරගමුව පළාත තුළ ප්රධාන නගර මධයස්ාානයක් බව  පත්සව තිීජම 

නගර සංවර්ධන සැලැස්සම් පළමු අරමුණ  ඉටුකරගැනීම  පවතින යක්තීයක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කෑගේල  

රත්නපුර  

ිතියම් අංක  5.1: සබරගමුව වූහ සැලැස්ම  
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2.විසල් හම්බන්සතා  සැලැස්සම් ආර්ික මධයසා්ානය වයසයන් ඇඹිලිපිටිය නගරය හදුනාසගන පැවතීම.  

විසල් හම්බන්සතා  (Grater Hambanthota) සැලැස්ම තුළ ප්රධාන සස්වා මධයස්ාාන 6ක් නම්කර ඇති අතර 

ඇඹිලිපිටිය නගරය එහි ආර්ික මධයසා්ානය සලස නම්කර ඇත. ඒ අනුව එවන් සුවිසල් කලාීය මට් සම් 

සංවර්ධන සැලැස්මක් තුළ ඇඹිලිපිටිය නගරය ආර්ික මධයස්ාානයක් වයසයන් නම්කර පැවතීම තුළින් 

පැහැදිලි වනුසේ නගරසේ නව සංවර්ධන ප්රවණතා සමග ආර්ික හා වාණිජ අංයසයන් ඉදිරි සංවර්ධනයක් 

කරා ළගා වීම  අවස්ාාව සැලසී පැවතීමයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.කෘෂි නිෂ්පාදන අරමුණු කරසගන ඇඹිලිපිටිය නව නගරසේ ිශසදණිය ප්රධාන මාර්ගය  යාබදව සා්ාපිත 

කර ඇති ඇඹිලිපිටිය විසය්ෂිත ආර්ික මධයස්ාානය. 

 2003 වර්ෂසේ ආරම්භ කර ඇති සමම ආර්ික මධයස්ාානය කඩ කාමර 45කින් ආපන යාලාවකින් හා 

වර්ග ක් ර් 1500ක් පමණ වන වීවෘත සගාඩනැගිල්ලකින් සමන්විත සේ. සමම කඩ කාමර සම් වන වි   කෘෂි 

නිෂ්පාදන අසලවිය හා සවනත්ස සවළද අවයයතා   සඳහා භාවිතය  සගන ඇත. ඇඹිලිපිටිය නගරය අව  කෘෂි 

නිෂ්පාදන අසලවි මධයසා්ාන, සතාග ගබඩා හා සපාදු සවළදසපාළ ස්ාාපිතව පැවතුනද එම ියලු 

මධයස්ාාන අතරින් සමම කලාපය තුළ දැන  ස්ාාපිතව පවතින ප්රධානතම ආර්ික මධයස්ාානය වයසයන් 

ඇඹිලිපිටිය විසය්ෂ ආර්ික මධයසා්ානය  හැදින්විය හැකිය.ඒ අනුව විධිමත්ස කළමනාකරණයක් ය සත්ස 

නගරසේ ඉදිරි සංවර්ධන කාර්යයන්  සඳහා සයාදාගත හැකිවීම නගර සංවර්ධන සැලැස්සම්  අිජමතාර්ා 

සාක්ෂාත්ස කරගැනීම  පවතින යක්තීයක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

විසේ හේබන්ව ොට  වයෝජි  වස්වො මධයස්ථොන  

ඇඹිලිපිටිය  

ිතියම් අංක 5. 2: විසල් හම්බන්සතා  සයෝජිත සස්වා මධයස්ාාන  



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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4. ඇඹිලිපිටිය, උඩවලව,තුංකම හා පදලංගල යන ප්රසශය ආවරණය වන පරිදි සා්ාපිතව පවතින   මහජන 

සපාළවල්. 

ඇඹිලිපිටිය, උඩවලව,තුංකම, හා පදලංගල යන ප්රසශය වල පවතින සමම මහජන සපාළවල් කෘෂි නිෂ්පාදන 

අසලවි මධයසා්ාන වයසයන් සතාග හා ිල්ලර සවළද ක යුතු සදහා භාවිතා කරන අතර ඇඹිලිපිටිය 

නවනගරසේ ිශසදණිය ප්රධාන මාර්ගය  මුහුණලා නගරසේ ප්රධානතම මහජන සපාළ ස්ාාපිත කර ඇත. 

එම භූිය අක්කර 2 යි පර්චස් 35කින් සමන්විත අතර එය මහජන සපාළ ඇතුළු ස්ිර කඩ කාමර 16 බැගින් 

ඇතුළත්ස සගාඩනැගිලි හතරකින් යුක්ත සේ. සමම මහජන සපාළ තුළ සවසළන්දන් 950 ත්ස 1000 ත්ස අතර 

සංඛාවක් සවළදාම් ිදු කරනු ලබන අතර මහජන සපාළ සගාඩනැගිලී සේදිකාවක් සහිත 

සගාඩනැගිල්ලකින්ද සමන්විතව ඇති බැවින් සමම ස්ාානය  සවනත්ස සපාදු අවයයතා සඳහාද  භාවිතය  ගත 

හැකි සේ.   

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් ඇඹිලිපිටිය මහජන සපාළ සංවර්ධන වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කර ඇති 

අතර සම්වන වි  මහජන සපාළ ක යුතු ඇඹිලිපිටිය නගර සභාසේ කළමනාකාරිත්සවය ය සත්ස පවත්සවාසගනු 

යනු ලබයි. ඊ  අමතරව උඩවලව, තුංකම හා පදලංගල පවතින මහජන සපාළවල් තුලද එම ප්රසශය ආශ්රිත 

කෘෂි නිෂ්පාදන අසලවි කිරීම  සඳහා භාවිතා කරනු ලැසේ. ඒ අනුව නගරසේ ආර්ික  සංවර්ධන, 

කෘෂිකාර්ික අමුද්රවය ිලදී ගැනීම් හා සවළදාම් ක යුතු  සඳහා භාවිතය  සයාදාගත හැකි සම්පත්ස සලස 

සමම සා්ාන හදුනාසගන ඇත. 

රූපය අංක  5.1 :ඇඹිලිපිටිය විසය්ෂිත ආර්ික මධයස්ාානය 

රූපය අංක  5.2: ඇඹිලිපිටිය මහජන සපාළ හරස් පැතිකඩ 

රූපය අංක 5.3:ඇඹිලිපිටිය මහජන සපාළ 

මුලාශ්රය: google earth map, ඇඹිලිපිටිය විසය්ෂිත ආර්ික මධයස්ාානය 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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5. ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ක්රියාත්සමක වන රාජය හා සපෞශගලික බැංකු 17 කින් හා මුලය ආයතන 22කින් 

සමන්විත සමස්ා මුලය ආයතන ජාලය. 

සමම මුලය ආයතන අතුරින් සදක තුනක් හැරුණු වි  අසනක් ියලුම මුලය ආයතන සනෝනගම ප්රධාන 

මාර්ගය හා ිශසදණිය ප්රධාන මාර්ගය සදපස වයාේත වී පවතින බැවින් ඒවාසේ සස්වාවන් ලබාගැනීම ඉතා 

පහසු වී ඇත. වලව කලාපය තුළ බැංකු හා මුලය ක්සෂ්ත්රසේ ආයතන 39ක් ස්ාාපිතව පවතින එකම නගරය 

ඇඹිලිපිටිය වන අතර අව  නගර හා ගම්වාසීන් තම මුලය අවයයතා සපුරා ගැනීම  සඳහා ඇඹිලිපිටිය 

නගරය  පැිණීම ිදුකරයි. සම් අනුව ඇඹිලිපිටිය නගරය දැන මත්ස වාණිජ හා මුලය ක්සෂ්ත්රය තුළ 

සුවිසය්ෂී  වර්ධනයක් අත්සකරසගන පැවතීම නගරසේ ඉදිරි සංවර්ධන කාර්යයන් ිදුකිරීම   පවතින විසය්ෂ 

යක්තියක් සලස හදුනාසගන ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උඩවලව මහජන වපොළ  

මුලය ආය න  

රූපය අංක  5.4  ඇඹිලිපිටිය නගරසේ පවතින  මහජන සපාළවල් 

රූපය අංක  5.5 ඇඹිලිපිටිය නගරසේ මුලය ආයතන වයාේතිය 

මුලාශ්රය: google earth map 

මුලාශ්රය: google earth map 
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6.නගරය තුළ දැන  ස්ාාපිතව පවතින කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන කාණ්ඩය  අයත්ස ීජජ වර්ග, සපාසහාර, හා 

කෘෂි රසායන ද්රවය, කෘෂිකාර්ික වාහන හා යන්සත්රෝපකරණ  සඳහා සමන්ම සමෝ ර් රා හා අමතර සකා ස ්

අසලවිය  සඳහා ඇති සස්වා මධයස්ාාන ජාලය හා ආහාරද්රවය  අසලවිය  සඳහා අවයය අසලවි මධයස්ාාන හා 

සබාජුන්හල් වලින් සමන්විත සවළදසපාළක් නගරය තුල සැකසී ඇත. 

සමම ියලු සස්වාවන් නගර මධය ප්රසශයය  අයත්ස නවනගරය, පල්සල්ගම හා සයෝධගම යන ප්රසශය තුළ 

ස්ාාපිතව පවතින බැවින් සස්වාදායකයන්  තම කාර්යයන් ඉටුකර ගැනීසම් පහසුව සැලසී ඇත. වලව 

කලාපසේ පවතින ප්රධාන නාගරික මධයස්ාානය වයසයන් ස්ාාපිතව ඇති සමම නගරය  ෛදනිකව  විවිධ 

සස්වාවන් ලබාගැනීම  සඳහා පැිසණන සංඛයාව 7000-10,000ත්ස අතර අගයක් 

ගනී.සගාඩකසවල,පල්සලබැශද, සංඛපාල, උඩවලව, සකාසලාන්න,කැල්ල, සසවණගල, ිශසදණිය, 

සූරියවැව හා රිදියගම යන ප්රසශය වලින් කෘෂිකාර්ික සස්වාවන් ලබාගැනීම  සඳහා පැිණීම හදුනාසගන 

ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: (සම්පත්ස පැතිකඩ ඇඹිලිපිටිය ේරසශයය සල්කම් කාර්යාලය) 

විසය්ෂසයන් සකාසලාන්න, සසවණගල, ිශසදණිය, සූරියවැව හා රිදියගම යන ප්රසශය වලින් කෘෂිකාර්ික 

සස්වාවන් ලබාගැනීම සදහා ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ  පැිසණනුසේ කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිත ියළු 

අවයයතා ඉටුකර ගැනීම  ඇති පහසුව නිසාසවනි. උදාහරණයක් වයසයන් කෘෂි සබෝග අසලවි කිරීම  

ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයසා්ානය  පැිසණන්සනකු    අවයය මුලය ක යුතු  සඳහා මුලය ආයතන රාියක් 

නගරය තුළ සා්ාපිතව ඇති අතර ඊ  අමතරව ීජජ වර්ග, සපාසහාර හා අසනකුත්ස රසායනික ද්රවයද 

අවයයතාවය පරිදි ිලදී ගැනීසම් හැකියාවක් සමම නගරය තුළ සැකසී ඇත. 
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ඛණිජ ද්රවය 
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 ප්රස්ාාර අංක 5. 4:නගරසේ පවතින සවළද භාවිතයන් 2016 
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එසමන්ම  කෘෂිකාර්ික සස්වා  සඳහා අවයය වාහන යන්සත්රෝපකරණ,සමෝ ර් රා හා අමතර සකා ස්  ිලදී 

ගැනීම  ඇති හැකියාවත්ස කෘෂි නිෂ්පාදන හා ආහාර ද්රවය හා එදිසනදා අතයාවයය භාණ්ඩ ිලදී ගැනීම  

සමන්ම පරිපාලන ක යුතු,  සසෞඛය, අධයාපනික හා මුලයම අවයයතා රැසක් සපුරාගත්ස හැකි පරිදි එම 

මධයස්ාාන නගරය තුළ ස්ාාපිතව පැවතීම, නගරය වාණිජ මධයස්ාානයක් බව  පත්සකිරීම  පවතින 

යක්තියක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

7.සමස්ත නාගරික බල ප්රසශයයන්  70% ක  පමණ ආසන්න භූක් ප්රසශයයක් මහවැලි අධිකාරිය සතුව 

පවතින අතර එම ඉඩම් භාවිතය අනුව කෘෂිකාර්ික 47%ක්, සන්වාික 51%ක්, වාණිජ0.3%ක් හා සවනත්ස 

1.79 %ක් වයසයන් හදුනාසගන ඇත. ඒ අනුව ඉදිරි සංවර්ධන ක යුතු වලදී, ඒ  සඳහා අවයය ඉඩම් 

පවරාගැනීම ඉඩම්වල  හිිකාරිත්සවය එක ආයතනයක් සතුවීම තුළින් පහසු වනු ඇත. තවද නව 

ආසයෝජකයන් සදහා පහසුසවන් ඉඩම් ලබාගැනීම  හැකියාවද සමමගින් සැලසස්.සමම තත්සත්සවය  

සංවර්ධන කාර්යයන් පහසු කරලීම සදහා පවතින යක්තියක් වයසයන්  හදුනාසගන ඇත.  
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ිතියම් අංක 5. 3: මහවැලි අධිකාරිය  අයත්ස ඉඩම් වර්ීකරණය  
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5.1.2  දුබල ො  

1.ඇඹිලිපිටිය විසය්ෂිත ආර්ික මධයසා්ානය සමම නගරය  පවතින යක්තීයක් වුවද වර්තමානය වන වි  

එහි ක්රියාකාරිත්සවය අසේක්ෂිත කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන ප්රමාණයන් එක්රැස් සනාවීම සහ්තුසවන් දුර්වල 

තත්සත්සවයක පවතින බව හදුනාසගන ඇත. 

ආර්ික මධයසා්ානය ආරම්භසේදී ිදු කරන ලද අධයනයන්  අනුව හිගුර ආර, උඩගම, තුංකම හා හිගුර 

ප්රසශය ආශ්රිත  ිදුකරන ලද සක්ක්ෂණ තුළින් එක් වගා කන්නයකදී ලබාගත හැකි වී අස්වැන්න සමට්රික් 

ස ාන් 3372ක් ද  ,සකසසල් සමට්රික් ස ාන් 1290ක් හා එළවලු සමට්රික් ස ෝන් 1560ක ප්රමාණයක් සලස 

සතාරතුරු රැස්කර පැවතුනද ඉහත සදහන් කළ ප්රසශය අතරින් මසක  ලැසබනුසේ සකසසල් සමට්රික් ස ාන් 

200 ක් තරම්  ප්රමාණයකි .ඒ අතුරින් ආර්ික මධයසා්ානය සවත ලැසබනුසේ ඉන් 40%ත්ස 50%ත්ස අතර අඩු 

ප්රතියතයකි. එළවලු මසක  සමට්රික් ස ාන් 260ක් පමණ නිෂ්පාදනය වන අතර ඉන් ආර්ික මධයස්ාානය  

ලැසබනුසේ 23%- 26% ත්ස අතර අඩු ප්රතියතයකි. 

වගු අංක 5.2: ආර්ික මධයස්ාානසේ මාිකව එකතුවන නිෂප්ාදනයන්  

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: (ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයස්ාානය , 2016) 

ඒ අනුව සම් වන වි  ආර්ික මධයස්ාානය අසේක්ෂිත අරමුණු සවත ලගාවිය සනාහැකි මට් මක  පත්සව 

ඇත. එසමන්ම කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන අසලවිය  සඳහා ඉදිකර ඇති  කඩ කාමර  46න් 14ක් කෘෂිකාර්ික 

නිෂ්පාදන  සඳහාද 5ක් භාවිතයකින් සතාරවද අසනක් කඩ කාමර සවනත්ස භාවිතයන්  සඳහාද භාවිතාකරන 

තත්සත්සවයක  වර්තමානය වනවි  පත්සව පැවතීම දුර්වලතාවයක් වයසයන් හදුනාසගන ඇත. 

 

2.නගර මධයසේ පවතින රාවාහන තදබදය හා අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය වී සනාතිීජම නගරසේ ඉදිරි 

සංවර්ධන ක යුතු සදහා බාධා සගනදිය හැකි ගැ ළුවක් බව  හදුනාසගන ඇත.  

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ සතිසේ වැඩකරන දින වලදී ඇතිවන රාවාහන තදබදය ගැන සලකා බැලීසම්දී 

සනෝනගම මාර්ගසේ, අසනකුත්ස ප්රධාන මාර්ග වල  සාසේක්ෂව වැඩි රාවාහන තදබධයක් දැකගත හැකිය 

(ප්රස්තාර අංක 5.2 ).  

දවසස් කාල සේලාවන් සැලකු වි  සපරවරු කාලසේ නගරය  ඇතුළු වන වාහන ප්රමාණය වැඩිවීමක් 

දක්න  හැකිය. නගරසේ සපාදු ප්රවාහන ක යුතු   සඳහා පවතින ඉඩකඩ හා පහසුකම් ප්රමාණවත්ස සනාවීමද 

ගැ ලුකාරී තත්සත්සවයක් වී ඇත.  

 

 

වබෝගය  ්රමොණය  

වකවසේ සම්.ස ා. 80-100 

එළවලු               සම්.ස ා. 60-70 

පළතුරු සම්.ස ා. 10-15 
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විසය්ෂසයන් ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන බස් නැවතුම්සපාළ තුළ බස් රා හැිරවීම  හා දුර සස්වා බස්රා නතර 

කිරීම  පවතින ඉඩකඩ ප්රමාණවත්ස නැත.රාවාහන තදබධය  අමතරව නගරසේ පවතින සබාසහාමයක් 

මාර්ග අලුත්සවැඩියා කිරීසම් තත්සත්සවයක පැවතීමත්ස ග්රාක්ය හා කෘෂිකාර්ික ප්රසශය ආශ්රිත පවතින 

මාර්ගවලින්  90%ක පමණ මාර්ග ප්රමාණයක්  නඩත්සතු කළ යුතු තත්සත්සවයක පැවතීම හදුනාසගන ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: සබරගමුව පළාත්ස කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

3.ඇඹිලිපිටිය රත්සනපුර දිස්ික්කසේ දකුණු සකලවර ිමාසේ පිහි ා තිීජම. 

දැන  වාණිජ සක්න්ද්රස්ාානය සලස ස්ාාපිතව පවතින රත්සනපුර දිස්ික්කසේ රත්සනපුර නගරසේ ි  

කිසලෝක් ර් 78.9 තරම් දුරකින් රත්සනපුර දිස්ික්කසේ දක්ෂිණ මායිම  වන්න  ඇඹිලිපිටිය නගරය පිහි ා 

තිීජම රත්සනපුර නගරසේ ප්රධාන වාණිජ මධයස්ාානයක්  බව  පත්සකිරීම  පවතින දුබලතාවයක් සලස 

හදුනාසගන ඇත.  
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රාවාහන තදබදය - ඇඹිලිපිටිය නගරය(2017) 

රත්සනපුර -ඇඹිලිපිටිය සමාරකැටිය-ඇඹිලිපිටිය පනාමුර - ඇඹිලිපිටිය 

ිශසදණිය-ඇඹිලිපිටිය සනානගම -ඇඹිලිපිටිය 

ප්රස්ාාර අංක 5. 5: රාවාහන තදබදය - ඇඹිලිපිටිය නගරය 2017 
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ිතියම් අංක 5. 4: රත්සනපුර හා ඇඹිලිපිටිය නගරසේ පිහිටීම  

රත්නපුර  

ඇඹිලිපිටිය  
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5 .3.1 අවසථ්ො  

1.ඇඹිලිපිටිය ආශ්රිත හිගුර හා කුඹුසගාඩ ආර ප්රසශය තුළින් අක්කර 1500ක භූක් ප්රසශයයක්, කර්මාන්ත 

කලාපයක්    සඳහා හදුනාසගන පවතින අතර එම කර්මාන්ත කලාපය දක්ෂිණ ප්රසශය සංවර්ධන වැඩස හන 

ය සත්ස ක්රියාත්සමක කිරීම  සයෝජිත අක්කර 15,000ක කර්මාන්ත කලාප වයාපෘතිය  අයත්සව ඇත (ඇමුණුම් 

ිතියම් අංක 1.10). සමම වයාපෘතිය මගින් කර්මාන්ත 2400ක් හා ජජු හා වක්ර රැකියා අවස්ාා 400,000 ක් 

ඇති කිරීම  සයෝජිතව පවතින අතර  ඇඹිලිපිටිය කලාපය තුළ ද කර්මාන්ත 200ක් හා ජජු හා වක්ර රැකියා 

40,000ක් පමණ උත්සපාදනය කිරීම ත්ස  අසේක්ෂා සකසර්. ඒ අනුව සමම කර්මාන්ත කලාපය සදහා අගය 

එක්කරන නිෂ්පාදන ඇතිකිරීසම් කර්මාන්ත ඇතුළත්ස කරින් කලාපය  ආසේනික කෘෂිසබෝග  ආශ්රිත ප්රිති 

සහගත නිෂ්පාදන ඇතිකරීම  හා එම නිෂ්පාදන වලින් යම් ප්රමාණයක් නාගරික සවළදසපාල  සැපීමමත්ස 

මුලික කරගනිින් නාගරික ආර්ිකය යක්තිමත්ස කිරීම  හා කෘෂි හා වාණිජ මධයස්ාානයක් වයසයන් 

ස්ාාපිත කරගැනීම  පවතින සුවිසය්ෂී අවස්ාාවක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

 

තවද නව රැකියා අවස්ාා ඇතිවීමත්ස සමග  පැිසණන ශ්රිකයින්  අවයය සස්වා සැපීමම සදහා එම කලාපය 

ආශ්රිතවම වාණිජ මධයස්ාාන(Agglomeration centers) හා සන්වාික කලාප බිහිවීම, ඒ ආශ්රිත යටිතල 

පහසුකම් සංවර්ධනය වීම හා කර්මාන්ත ආශ්රිත නිෂ්පාදන සයාදාගනිින් කලාපිය සවළද සපාළ දියුණු කිරීම 

ආදී වාණිජමය වයසයන් සබාසහෝ අවස්තාවන් ලබාගැනීම  සඳහා සමම කර්මාන්ත කලාපය ස්ාාපිත 

වීමඅවස්ාාවක්සලස හදුනාසගන ඇත. 

 

2.ඇඹිලිපිටිය නගරය රත්සනපුර දිස්ික්කසේ ප්රධානතම වාණිජ සස්වා මධයස්ාානය වයසයන් සංවර්ධනය 

කිරීසම්දී  ඇඹිලිපිටිය නගර මධයසේ ි  කිසලෝක් ර් 57ක වැනි ආසන්න දුරකින් හම්බන්සතා  වරායද 

කිසලෝක් ර් 43.7ක් වැනි දුරකින් මත්සතල ගුවන්සතාටුසපාළත්ස  පිහි ා තිීජම නගරසේ වාණිජ ක යුතු  සඳහා 

අවයය භාණ්ඩ  ප්රවාහනය  සමන්ම ආනයනය හා අපනයනක යුතු වලදී ප්රවාහන වියදම් අවම 

කරගැනීම ත්ස ,ආසයෝජකයින් ළගාකර ගැනීම ත්ස  අවයය සස්වා පවතින  සුවිසය්ෂීඅවස්ාාවක්වයසයන් 

හදුනාසගන ඇත(ඇමුණුම් රූපස හන් අංක 3.2) 

 

3.සකාළෙ ි  මාතර දක්වා ක්රියාත්සමක වන දක්ෂිණ   අධිසේී මාර්ගය මත්සතල දක්වා දීර්ඝ කිරීම තුළින් 

අධිසේී මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරය  ආසන්නසයන් ගමන් ගන්නා අතර ආසන්නතම අන්තර් හුවමාරු 

මධයස්ාානය වන “වැටිය” ඇඹිලිපිටිය නගර මධයසේ ි  කි.ි.14ක් වැනි ආසන්න දුරකින් පිහි ා තිීජම 

වාණිජ හා මුලය ක්සෂ්ත්රසේ ක යුතු  සඳහා අවයය සස්වා ලගාකර ගැනීම  සඳහා සමන්ම ආසයෝජකයන් 

ලගාකරගැනීමත්ස, සකාළෙ වැනි ප්රධාන සපසළ් වාණිජ නගර සමග සබධතා පැවැත්සවීම  ඇති හැකියාව හා  

මත්සතල ි  භාණ්ඩ ප්රවාහනය ආදී ප්රතිලාභ සබාසහාමයක් ලබාගත හැකි බැවින් සමම අධිසේී මාර්ගය 

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ වාණිජමය සංවර්ධන කාර්යයන් සදහා වන විභවතාවක් සලස හදුනාසගන 

ඇත(ඇමුණුම් රූපස හන් අංක 3.2) 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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4.සංචාරක ආකර්ෂණය අතින් සුවිසය්ෂිතාවයක් හිි වී ඇති සබරගමුව පළාත තුළ පළාත්ස සංචාරක 

අමාතයාංයය විින් පිළිසයළ කර ඇති ප්රධාන සංචාරක කලාප හතකින් සමන්විත සංචාරක සැලැස්සම් 

ඇතුළත්ස සංචාරක කලාප අතුරින් උඩවලව සංචාරක කලාපය  ඇඹිලිපිටිය නගරය අයත්සව ඇත. උඩවලව 

ඇත්ස අතුරු සසවන, සංඛපාල විහාරය, උඩවලව ජලායය, චන්ිකා වැව, මඩුවන්සවල වලේව, 

ලියන්ගස්සතා  සේල්ල, පනාමුර ඇත්සගාල ආදී සංචාරක ආකර්යනියත්සවසයන් ඉහළ ස්ාානද සමම 

කලාපය තුළ පිහි ා තිීජසමන් නගරය  ආර්ිකමය වයසයන් සබාසහෝ වාි සැලසී ඇත. 

 

උඩවලව සංචාරක කලාපය තුළ  ඇදී එන සශයය හා විසශයය සංචාරකයින් නවාතැන් හා ආහාර ඇතුළු 

විවිධ සස්වා  අවයයතා සදහා ඇඹිලිපිටිය නගරය  පැිණීම හදුනාසගන ඇති අතර ඔවුන්  අවයය සස්වා 

විධිමත්ස කරින් නගරය වාණිජම වයසයන් සංවර්ධනය කිරීම  පවතින විසය්ෂඅවස්ාාවක්සලස හදුනාසගන 

ඇත(ඇමුණුම් ිතියම් අංක 1.16). 

 

5.රත්සනපුර දිස්ික්කසේ ප්රධානතම නගරය වන රත්සනපුර නගරය වාර්ෂික ආපදා තත්සත්සවයනසගන් පිඩාව  

පත්සවීම.  

විසය්ෂසයන් රත්සනපුර වාණිජ කලාපය වාර්ෂික ගංවතුර අවධානම  පත්සවීමක් හදුනාසගන ඇති අතර ආපදා 

රහිත වාණිජ භාවිතයන්  සඳහා පවතින ඉඩකඩම් රත්සනපුර නගරය තුළ ප්රමාණවත්ස සනාවීම තුළින් ස්වභාවික 

විපත්ස අඩුම ඇඹිලිපිටිය නගරය සමම දිස්ි ක්කසේ ප්රධානතම වාණිජ මධයසා්ානය වයසයන් සංවර්ධනය 

කිරීම  පවතිනඅවස්ාාවක්සලස හදුනාසගන ඇත (ඇමුණුම් ිතියම් අංක 1.11 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අවධානම වැඩි 

මධයස්ත  

අවධානම අඩු  

රත්සනපුර පැරණි නගරය  

රත්සනපුර නව නගරය  

රූපය අංක  5.6: රත්සනපුර  නගරය  ගංවතුර අවධානම පවතින ප්රසශය  
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5.1.4  ර්ජන  

1. නගරය අව  වයාේතව ඇති කෘෂි නිෂ්පාදන එක්රැස් කිරීසම් මධයසා්ාන. 

සම් අනුව නාගරික බල ප්රසශයසයන් පි ත, අව  ප්රසශයය තුළ සපාදු සවළද මධයස්ාාන 7ක්ද සතාග ගබඩා 

7ක්ද හදුනාසගන ඇත. විසය්ෂසයන් ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිත වයාේතව ඇති සමම කෘෂි නිෂ්පාදන එකතු 

කිරීසම් මධයසා්ාන  තුළින්  වලව කලාපිය කෘෂි නිෂ්පාදන ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ  ගලා ඒම ිමා කරවීම 

ඇඹිලිපිටිය කෘෂි හා වාණිජ මධයස්ාානයක් වයසයන් ස්ාාපිත කිරීම  පවතින දුබලතාවයක් සලස 

හදුනාසගන ඇත (ිතියම් අංක05.5). 

2.රත්සනපුර දිස්ික්කසේ අග නගරය වන රත්සනපුර නගරසේ වාණිජ සක්න්ද්රස්ාානය වයසයන් පවතින 

රත්සනපුර පැරණි නගරය වාර්ෂිකව ගංවතුර තර්ජනය  ලක්වුවද එහි වාණිජ ක යුතු එසලසම  ක්රියාත්සමක 

වීම.  

රත්සනපුර දිස්ික්කසේ ප්රධාන වාණිජ සක්න්ද්රස්ාානය බව  පත්සව ඇති රත්සනපුර නගරය වාර්ෂිකව ගංවතුර 

අවධානම  පත්සසේ. එම කාලය තුළ වාණිජ ජාලය බිදවැටීම  පත්සවුවද වර්තමානය වන වි ත්ස නගරසේ 

පවතින වාණිජ භාවිතයන්හි සවනසක් ිදු සනාවීම හදුනාසගන ඇත. සමම තත්සත්සවය ඇඹිලිපිටිය නගරය 

වාණිජ සක්න්ද්රස්ාානය වයසයන් සංවර්ධනය  පවතින තර්ජනයක් සලස හදුනාසගන ඇත(ඇමුණුම් 

ිතියම් අංක 1.12 ). 
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5.2 වදවන අරමුණට අදොළ ය.දු.වි.  විය්වේෂණය 
 

වගු අංක 5.3:සදවන අරමුණ   අදාළ ය.දු.අ.ත. විය්සල්ෂණය  

වදවන අරමුණ : වර්ෂ 2030 දී කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන  සඳහා  අගය එක්කරන නිෂ්පාදන ක්රියාවලියක් 

ඇතිකිරීම තුළින් නගරසේ  ආර්ිකය යක්තිමත්ස කිරීම. 

1.රසට් කෘෂිකර්මාන්තය හා බලයක්තිය 

නිෂ්පාදනය අරමුණු කරගනිින් ක්රියාත්සමක 

සකරුණු කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන වයාපාරය 

ය සත්ස ප්රකාිත වලව විසය්ෂ බල ප්රසශයය තුළ 

ස්ාාපිත කරන ලද සගාවි ජනපද වල  සස්වා 

සැපීමම  සඳහා වන නාගරික මධයස්ාාන 

වයසයන් ඇඹිලිපිටිය හා අගුනුසකාලපැලැස්ස 

නගර සංවර්ධනය කිරීම  ක යුතු කිරීම. 

 

2.කෘෂිකාර්ික සබෝග වගාවන්  සඳහා හිතකර වූ 

සශයගුණයකින් සහ සාරවත්ස පාංශු 

සංඝ කයන්සගන් යුක්ත වීම. 

3.දැන  සමම කලාපය තුළ වගා සකසරන 

කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන අගය එකතුකිරීසම් 

ක්රියාවලියක  සයාදාගත හැකි වීම.  

4.සමසා් කෘෂිකාර්ික බිම් ආවරණය කරින් 

ඉදිකර ඇති වාරි ඇළවල් පශධතිය.  

 

5.මුහුදු මට් සම් ි  ක් ර් 60 -100ක පමණ 

උසකින් වලව ගංඟා නිම්නසේ පිහිටි සමම 

නගරසේ සබාසහෝ ප්රසශය තැනිතලා භූක් ලක්ෂණ 

වලින් යුක්ත වීම.  

 

6.කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන අිජමුඛ කර්මාන්ත 

ස්ාාපිත කළහැකි මට් සම් කර්මාන්ත කලාපයක් 

නාගරික බල ප්රසශයය තුළ ස්ාාපිතව පැවතීම. 

 

ය 

 

 

 

ක්  

 

 

 

තී    

 

 

 

 

න්  

 

දු 

 

 

 

 

බ 

 

 

 

 

ල  

 

 

 

 

 ො    

1.කාලානුරුපිව ිදුවන සශයගුණික 

සවනස්වීම් වල  අනුව සගාවින් විින්, 

වගාකරන සබෝගවර්ග සවනස් කිරීම  

සපළසෙන බැවින් ඉලක්කගත 

නිෂ්පාදන  සඳහා අවයයකරන කෘෂි 

නිෂ්පාදන සනාලැීජ යාම. 

 

2.වර්තමානය වන වි  නාගරික 

කෘෂිකාර්ික ඉඩම්වල වගා ක යුතු 

අත්සහැරීම  හා භාවිතය සවනස් කිරීම  

ලක්කිරීම. 

 

3.කෘෂිකාර්ික බිම් ආවරණය වන 

පරිදි ස්ාාපිතව ඇති මාර්ග 

පශධතිසයන් 90.6 %ක මාර්ග 

ප්රමාණයක් සංවර්ධනය කළ යුතු 

මට් මක පැවතීම. 

 

4.කර්මාන්ත අමාතයංයය ය සත්ස 

ක්රියාත්සමක    ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්ත 

පුරසේ පළමු අදියර තුළ කර්මාන්ත 

ස්ාාපිත වීම ප්රයස්ත මට් මක 

සනාපැවතීම හා සදවන අදියර 

සමසතක් ආරම්භ වී සනාතිීජම. 

 

5.මහා පරිමාණසේ නිෂ්පාදන 

කර්මාන්තයක්ව සලින් ඇරඹි 

ඇඹිලිපිටිය කඩදාි කම්හල හා 
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7.නාගරික ඉඩම් භාවිතසයන් 35%ක් සගාඩ හා 

මඩ සගාවිතැන්  සඳහා සයාදාගැනීම. 

 

 

8.බලයක්ති උත්සපාදනය  සඳහා දායක වන 

උඩවලව ජාල විදුලිබලාගාරය හා හිගුර තාප 

බලාගාරය ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ස්ාාපිතව 

පැවතීම. 

 
9.වර්ෂ 2030  සඳහා ජාතික සභෞතික සැලසුම් 

සදපාර්තසම්න්තුව විින් සකස් කර ඇති 

සබරගමුව කලාපිය සභෞතික සැලැස්ම තුළ 

ඇඹිලිපිටිය ප්රසශයය කෘෂිකාර්ික ප්රසශයයක් 

සලස නම්කර පැවතීම. 

සමාරකැටිය වී ගබඩාව සංකීර්ණය සම් 

වනවි  වැසීසගාස් පැවතීම. 

 

 

 

1.දක්ෂිණ ප්රසශය සංවර්ධන වැඩස හන ය සත්ස  

සයෝජිත අක්කර 15,000කින් සමන්විත 

කර්මාන්ත කලාපය  සඳහා ඇඹිලිපිටිය නගරය 

ආශ්රිතව අක්කර 1500ක භූක් ප්රමාණයක්  සවන් 

කර පැවතීම. 

 

2.ඇඹිලිපිටිය නගර මධයසේ ි  කිසලෝක් ර් 

57ක  වැනි  ආසන්න දුරකින් හම්බන්සතා  

වරායද කිසලෝක් ර් 43.7ක් වැනි දුරකින් දුරකින් 

මත්සතල ගුවන්සතාටුසපාළද  පිහි ා තිීජම මගි හා 

භාණ්ඩ ප්රවාහන අවයයතා සපුරාගැනීම  

ඇතිඅවස්ාාවක්වීම. 

3.සකාළෙ ි  මාතර දක්වා ක්රියාත්සමක වන 

දක්ෂිණ  අධිසේී මාර්ගය මාතර ි  මත්සතල 

දක්වා දීර්ඝ කිරීම මගින් ඇඹිලිපිටිය නගරය   

ආසන්න අන්තර් හුවමාරු මධයස්ාානයක්   වැටිය 

ප්රසශයසේ පිහි ා තිීජම(කිසලෝක් ර් 14ක දුරින්). 

අ 

 

 

 

ව  

 

 

ස්  

 

 

 ො   

 

 

  

 

 

 

ර් 

 

 

ජ  

 

 

න  

1.අතරමැදි සවසළන්දන්සේ 

මැදිහත්සවීම සහ්තුසවන් සමස්ත 

නිෂ්පාදනසයන්  වැඩි සකා සක් 

පි ත  ගලා යාම. 

 

2.වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයන් 

සහ්තුසවන් නියං සහිත සශයගුණික 

තත්සත්සවයක් ඇතිවිය හැකි වීම. 
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5 .1.2 යක්තීන්  

1.රසට් කෘෂිකර්මාන්තය  හා බලයක්තිය නිෂ්පාදනය අරමුණු කරගනිින් ක්රියාත්සමක සකරුණු කඩිනම් 

මහවැලි සංවර්ධන වයාපාරය ය සත්ස වලව ගඟ පාදක කර ගනිින් ඉදිසකරුණු  උඩවලව ජලායසයන් 

සපෝෂණය වන කෘෂිකාර්ික ප්රසශයය, වලව විසය්ෂ බල ප්රසශයය සලින් නම් කර ඇති අතර එම බල 

ප්රසශයය තුළ ස්ාාපිත කරන ලද සගාවි ජනපද වල  සස්වා සැපීමම  සඳහා වන  නාගරික  මධයස්ාාන 

වයසයන් ඇඹිලිපිටිය  හා අගුනුසකාලපලැස්ස නගර සංවර්ධනය කිරීම  පියවර සගන ඇත. 

සමම නගර සදක අතුරින් ඇඹිලිපිටිය නගරය මෑත කාලීනව එම කෘෂිකාර්ික බල ප්රසශයය සක්න්ද්රකර 

ගනිින් සේගවත්ස සංවර්ධනයක් කරා ගමන් කරින් පවතී .මහවැලි සංවර්ධන වයාපෘතිය ය සත්ස සගාවි 

ජනතාව  සඳහා පදිංචිය  හා වගා කිරීම  අවයය තරම් ඉඩම් කලාපය තුළින් ලබාදී ඇත. ඇඹිලිපිටිය නාගරික 

බල ප්රසශයය තුල කෘෂිකාර්ික ඉඩම් වලින් 50%  වැඩි ප්රමාණයක් පවතින්සන් මහවැලි අධිකාරිය සතු 

ඉඩම් වයසයනි. 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Mahaweli Maps, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය අංක 5.7: මහවැලිය සංවර්ධන වලව කලාපය  
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තවද උඩවලව බහුකාර්ය සයෝජනා ක්රමය ය සත්ස 1961 ි  1981 දක්වා කාලය තුළ ජනපද වයාේතිය හා 

කෘෂිකාර්ික ප්රසශය සංවර්ධනය ිදු වූ අතර එය ගංගා නිම්න සංවර්ධන මණ්ඩලය ය සත්ස ක්රියාත්සමක වී 

ඇත.එසලසම සබරගමුව පළාසත්ස අසනක් ප්රසශය තුළින් හා දකුණු පළසත්ස ප්රසශය තුළින් පැිණි ජනතාව 

සමහි නැවත පදිංචි කරවා ඔවුන්  කෘෂිකාර්ික ක යුතු  සඳහා අවයය ඉඩම් ලබාදී ඇත. 1979 වර්ෂසේ දී 

සමම ප්රසශයය වලව විසය්ෂ බල ප්රසශයය සලස නම්කර ඇති අතර 1982 දී වලව කලාපසේ පරිපාලනය 

මහවැලි අධිකාරිය සතු වී ඇත. ඒ අනුව අද වනවි ද මහවැලි විසය්ෂ බල ප්රසශයයක් වයසයන්  කෘෂිකාර්ික 

ක යුතු ප්රමුඛ කරගත්ස සේගවත්ස සංවර්ධනයක් සවින් පැවතීම කෘෂිකාර්මාන්තය ප්රමුඛ වූ ආර්ික 

සංවර්ධනයක් සවත ලගාවීම  පවත්සනා ප්රබල යක්තීන් සලස හදුනාසගන ඇත.     

    

2.අතරමැද කලාීය හා වියළි කලාීය සශයගුණික ලක්ෂණ සහිත ඇඹිලිපිටිය නගරය කෘෂිකාර්ික සබෝග 

වගාවන්   සඳහා සයෝගය සාරවත්ස පස් වර්ග වලින් සමන්විත වීම, සශයය හා විසශයය සවළද සපාළ ඉලක්ක 

කර ගතහැකි සබෝග වගාවන්   සඳහා සයාමුවීම  හා කෘෂි නිෂ්පාදන ඉහළ නැංවීම  ඇති යක්තියක් වයසයන් 

හදුනාසගන ඇත. 

සමම කලාපය තුළ සබෝග වගාව  හිතකර පාංශු සංඝ ක වර්ග පහකි.  

o රතු කහ සපාඩසසෝලික් පස (Red yellow podosolic soils) 

o රතු දුඹුරු පස් (Reddish brown earths) 

o අපරිණත දුඹුරු සලෝම පස (immature brown loam)  

o දියිලු පස් (Alluvial soil) 

o සතත සහිත මැටි පස (low humid clay soils) 

ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතව පවතින පාංශු සංඝ ක වී වගාව, එළවලු (වට් ක්කා, බණ්ඩක්කා,මෑ 

කරල්,කරවිල,වම්බටු , බටු, වැ සකාළු), පළතුරු (සකසසල්,අෙ,නාරන් වර්ග,ඩ්රැගන් ෆෘට්,සදළුම් වැනි 

පළතුරු), ර කජු, බඩඉරිගු,පුහුල් යනාදී සබෝග වගාවන්  සඳහා සයෝගය වී පැවතීම අගය එක්කිරීසම් 

නිෂ්පාදන ක්රියාවලියක් ඇතිකිරීම  අවයය අමුද්රවය කලාපය තුළින්ම ලබාගැනීම  හැකියාව ලැීජම තුළින්   

නගරසේ  ආර්ිකය යක්තිමත්ස පවතින යක්තියක්  සලස හදුනාසගන ඇත. 

3.දැන  සමම කලාපය තුළ ිදුසකසරන කෘෂි නිෂ්පාදන සදහා අගය එකතු කරින් නව නිෂ්පාදන ඇති 

කිරීසම් ක්රියාවලිය  සයාමුකරගත හැකි අතර එවැනි සබෝග සලස වී, සකසසල්, පලතුරු,එළවලු, අලවර්ග, 

ර කජු, බඩඉරිගු වැනි වගාවන් හදුනාසගන ඇත. සමම සබෝග වගාවන් අතුරින් වැඩි ප්රමාණයක් එනම් 

59%ක් වී වගාව ිදුකරනු ලබන අතර ඊ  අමතරව සකසසල් වගාව 16%ක්ද  අතිසර්ක සබෝග වගාව 

12%ක්ද  හා එළවලු වගාව 8%ක්ද වයසයන්  වගා ක යුතු ිදුකරනු ලබයි. සමම නිෂ්පාදන සයාදාගනිින් 

ප්රිති සහගත ගුණාත්සමක නිෂ්පාදන ඇතිකිරීම , කලාපය තුළ එක්රැස්වන අස්වැන්න සයාදාගත හැකිවීම 

ඉහත සදහන් කරනලද සදවන අරමුණ ඉටුකර ගැනීම  පවතින යක්තියක් වයසයන් හදුනාසගන ඇත. 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 

 

 සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                               59 

 

 

 

 

 

 

 

 

(සම්පත්ස පැතිකඩ ඇඹිලිපිටිය ේරසශයය සල්කම් කාර්යාලය) 

4.ඇඹිලිපිටිය කලාපයම ආවරණය කරින් ඉදිකර ඇති 70ක  අධික වාරි ඇළවල් පශධතිය වලසේ ගසගන් 

සපෝෂණය වන උඩවලව ජලායය හා චන්ිකා වැව ජල සපෝෂක ප්රසශය මුලික කරගනිින් ඉදිකර ඇති අතර 

කලාපසේ  ියලු  කෘෂිකාර්ික ක යුතු සඳහා අවයය ජලය ලබා දීම එම වාරි පශධතිය හරහා  ිදු කරනු 

ලබයි. 2016 වසර තුළ වාරි පශධති  63ක් සයාදාගනිින් අස්වශදන ලද කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණය අක්කර 6950.3 

කි. ඒ අනුව සමම වාරි පශධතිය තුළින් නගරය තවදුර ත්ස කෘෂි සබෝග වගාක යුතු ප්රමුඛ කරගත්ස 

සංවර්ධනයක් කරා සගන යාම  පවතින යක්තියක් වයසයන් හදුනාසගන ඇත.(ඇමුණුම් ිතියම් අංක 1.8 

). 

5.මුහුදු මට් සම් ි   ක් ර් 60 -100 ක පමණ උසකින් වලසේ ගංඟා නිම්නසේ පිහිටි සමම නගරසේ සබාසහෝ 

ප්රසශය තැනිතලා ස්වරූපයක් සපන්නුම් කරන අතර එය කෘෂිකාර්ික ක යුතු සදහා සමන්ම කෘෂි නිෂ්පාදන 

ප්රවාහනය ද වගා ක යුතු වල  අවයය ජල සැපයුම පහසු කරලීම ද ඇති යක්තියක් වයසයන් හදුනාසගන 

ඇත(ඇමුණුම් ිතියම් අංක 1.14). 

6.කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන අිජමුඛ කර්මාන්ත ස්ාාපිත කළහැකි මට් සම් කර්මාන්ත කලාපයක් දැන මත්ස 

නාගරික බල ප්රසශයය තුළ ස්ාාපිත වී පැවතීම. 

අක්කර 50කින් සමන්විත කර්මාන්ත කලාපය තුළ  දැන  අක්කර 25ක භූක් ප්රසශයයක් කර්මාන්ත  සඳහා 

සයාදාසගන ඇති අතර එහි  ප්රධාන කර්මාන්ත 4ක් ක්රියාත්සමක සේ.ක්  අමතරව නගරය ආශ්රිතව දැන  

පවතින වියාල හා මධයම පරිමාණසේ කර්මාන්ත කෘෂිකාර්ික හා අසනකුත්ස නිෂ්පාදන ක්සෂ්ත්රසේ 

උන්නතිය   පවතින යක්තියක් වයසයන් හදුනාසගන ඇත. දැන  ක්රියාත්සමක සනාවී පවතින අක්කර 25ක 

භූක් ප්රමාණය නව අගය එක්කිරීසම් කර්මාන්ත ඇතිකිරීම සදහා සයාදාගත්ස හැකිවීම ය.දු.අ.ත. විය්සල්ෂණය 

තුළින් යක්තියක් සලස හදුනාසගන ඇත.  
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වබෝග වගොවන්ට අනුව භූක් පරිහරණය (වහක්)-2016

වී සකසසල් අසනක් පළතුරු එළවලු අතිසර්ක සබෝග සවනත්ස 

වෘත ප්රස්ාාර 6. 6: සබෝග වගාවන්  අනුව භූක් පරිහරණය (සහක්)-2016 
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7.නාගරික කලාපසේ පවතින භූක් ප්රසශයසයන් 1/3ක භූි ප්රසශයයක් කෘෂිකාර්ික භාවිතයන් සදහා සම්වන 

වි ත්ස  සයාදාසගන ඇති අතර එය ප්රතියතයක් සලස  මුළු භූක් ප්රසශයසයන් 35%කි. දැන  සමම ප්රසශයය 

තුළ වී, සකසසල්, සපාල්, පළතුරු, එළවලු හා සහ්න් වගාව හා අතුරු සබෝග වගාවන් ිදුකර ඇත. සම් අනුව 

සාක්ෂාත්ස වනුසේ සමම කලාපය දැන මත්ස කෘෂිකාර්ික ප්රසශයයක් සලස සා්ාපිතව පැවතීමය. ඒ අනුව 

සමම නගරය තුලින්ම අගය එක්කරන කෘෂි නිෂ්පාදන ඇතිකිරීසම් ක්රියාවලිය  අවයය සබෝග වගාව හා එම 

අස්වැන්න කලාපය තුළින්ම ලබාගැනීම  ඉඩ ප්රස්තාව සැලසීම නගරසේ පවතින සංවර්ධන යක්තියක් සලස 

හදුනාසගන ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇඹිලිපිටිය කර්මොන්  කලොපය  

රූපය අංක 5. 8: කර්මාන්ත කලාපසේ දැන  පවතින තත්සත්සවය  2017 
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වගු අංක 5.4: ඇඹිලිපිටිය නගරසේ දැන  පවතින භූක් භාවිතයන්  

වර්ීකරණය සහක් යාර් (Ha)  

සන්වාික  6684.652 

වාණිජ  46.858286 

කර්මාන්ත 111.51 

රාජය 87.54 

මාර්ග 471.97 

එළිමහන් ප්රසශය හා ක්රිඩා භූක් 10.84 

ආගික 4.09 

ලදු කැලැ 112.57 

සුසාන භූක් 2.42 

කුඹුරු 4129.68 

සපාල් 376.76 

සවනත්ස සභාග 509.64 

වගුරු බිම් 1249.09 

ජල මුලාශ්ර 904.89 

හිස් ඉඩම් 0.29 

සහ්න් 128.75 

වගා 216.75 

එකතුව  15025.07 
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ිතියම් අංක  5.6 : කෘෂිකාර්ික භාවිතයන්  

05 
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8.බලයක්ති උත්සපාදනය  සඳහා දායක වන උඩවලව ජල විදුලිබලාගාරය හා හිගුර තාප බලාගාරය 

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ සා්ාපිතව පැවතීම. 

1969 වර්ෂසේ ආරම්භ කර ඇති උඩවලව ජල විදුලිබලාගාරය කුඩා පරිමාණසේ ජල විදුලිබලාගාරයක් වන 

අතර එමගින් සමගා සවාට් 6ක විදුලි උත්සපාදනයක් ිදුසකසර්. ක්  අමතරව හිගුර ප්රසශයසේ ස්ාාපිතව ඇති 

තාප විදුලි බලාගාරය(ACE Power) ඉන්ධන භාවිතා කරින් බලයක්තිය උත්සපාදනය කරනු ලබන අතර 

සමමගින් සමගා සවාට් 100ක විදුලි උත්සපාදනයක් ජාතික විදුලි බල පශධතිය  එක්සකසර්. 

ක්  අමතරව හිගුර ප්රසශයසේ ගිරිදිිය දැව භාවිතසයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනු ලබන බලාගාරයක් මෑත 

කාලීනව ක්රියාත්සමක වන අතර එමගින් සමගා සවාට් 3ක ධාරිතාවයක් ජාතික විදුලි බල පශධතිය  එක 

සකසර්. සමවැනි බල යක්ති උත්සපාදන මධයසා්ාන ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතව ක්රියාත්සමක වීම අනාගත 

සංවර්ධන අවයයතා සදහා ඇති ප්රබල යක්තියක් වයසයන් හදුනාසගන ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : goo.gl/S1mwkN 

9.වර්ෂ 2030  සඳහා ජාතික සභෞතික සැලසුම් සදපාර්තසම්න්තුව විින් පිළිසයළ  කර ඇති සබරගමුව 

කලාපිය සභෞතික සැලැසම් තුළ ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සල්කම් සකාට්ාාසයම  කෘෂිකාර්ික ප්රසශයයක් 

සලස නම්කර පැවතීම කලාපිය සංවර්ධනසේදී ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ කෘෂිකර්මාන්තය ප්රමුඛ කරගත්ස 

සස්වා විධිමත්ස කිරීම  පවතින යක්තීයක්  සලස හදුනාසගන ඇත(ඇමුණුම් ිතියම් අංක 1.15). 

 

 

 

 

 

රූපය අංක  5.10: ACE POWER බලාගාරය 
රූපය අංක  5.9: උඩවලව ජල විදුලි බලාගාරය 

මුලාශ්රය: goo.gl/3kC6Q9 
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6.2.2දුබල ො  

1.කාලානුරුපිව ිදුවන සශයගුණික සවනස්වීම් වල  අනුව සගාවින් විින් වගාකරන ලබන සබෝග වර්ගය  

සවනස්කිරීම  සපළසෙන බැවින් ඉලක්කගත නිෂ්පාදන  සඳහා අවයය කරන කෘෂි නිෂ්පාදන සනාලැීජ යාම 

කෘෂිකර්මාන්තය ප්රමුඛකරගත්ස ආර්ිකයක් නගරසේ ඇති කිරීම  පවතින ප්රධාන දුබලතාවයක් සලස 

හදුනාසගන ඇත.  

උදාහරණයක් සලස වී සගාවිතැන යල මහ කන්න වල  ිදුකරනු ලබන අතර වගාකරන ප්රමාණයන් හා 

අස්වනු කන්න අනුව සවනස් සේ. තවද වී සගාවිතැන් කළ සනාහැකි ජලය අඩු කාලවල සකසසල් 

වගාව  සඳහා සයාමු වීමද ඊ  අමතරව වැි රහිත කාල තුළදී කන්න සදකම වගාකිරීම  සනාලැසබන 

අවස්ාාද හදුනාසගන ඇත. සමම තත්සත්සවය තුළ කෘෂි නිෂ්පාදන ප්රමුඛ වූ නිෂ්පාදන ඇතිකිරීම  අවයය 

අස්වැන්න ප්රමාණාත්සමකව ලබාගැනීම  සනාහැකි වීම දුබලතාවයක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

 

 

(සම්පත්ස පැතිකඩ ඇඹිලිපිටිය ප්රසශයය සල්කම් කාර්යාලය) 

 

2.වර්තමානය වන වි  නාගරික කෘෂිකාර්ික ඉඩම්වල වගා ක යුතු  අත්සහැරීම හා භාවිතය සවනස් කිරීම  

ලක්කිරීම කෘෂිකාර්ික ක්සෂ්ත්රසේ පවතින දුර්වලතාවයක් සලස හදුනාසගන ඇත.  

විසය්ෂසයන් ඇඹිලිපිටිය නගර මධයසේ 1992, වනවි  පැවති කෘෂිකාර්ික ඉඩම් භාවිතයන්  2003 හා 2017 

වනවි  බහුල වයසයන් සන්වාික හා වාණිජ  භාවිතයන්  සඳහා සවනස් වී ඇති අයුරු හදුනාසගන ඇත. ඒ 

අනුව සමම තත්සත්සවය නගරය කෘෂිකාර්ික වයසයන් සංවර්ධනය කිරීම  පවතින දුබලතාවයක් වයසයන් 

හදුනාසගන ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

වගු අංක 5.5: ඇඹිලිපිටිය යල මහ කන්න වල වී වගාව  

 
මුලු බිේ ්රමොණය (වහක්ටයොර්) වගො කරන ලද බිේ ්රමොණය කපොගන්නො ලද බිේ ්රමොණය 

කන්නය මහා 

වාරිමා

ර්ග 

සුළු 

වාරිමා

ර්ග 

වර්ෂාසපා

ෂිත 

මහා 

වාරිමා

ර්ග 

සුළු 

වාරිමා

ර්ග 

වර්ෂාසපා

ෂිත 

මහා 

වාරිමා

ර්ග 

සුළු 

වාරිමා

ර්ග 

වර්ෂාසපා

ෂිත 

ී වගොව මහ 

කන්නය 

4040.6 584.1 141.1 3800.8 542.2 123.1 700.2 272.1 109.1 

ී වගොව යල 

කන්නය 

4040.6 546.7 122.5 3797.6 506.6 97.5 697 250.1 83.5 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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2017 

2003 

1992 

රූපය අංක  5.11: ඇඹිලිපිටිය නගර මධය සේ කලානුරූපිව  සවනස ්වී ඇති අයුරු (1992-2017) 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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3.කෘෂිකාර්ික බිම් ආවරණය වන පරිදි ස්ාාපිතව ඇති  මාර්ග පශධතිසයන් 90.6 %ක මාර්ග ප්රමාණයක් 

සංවර්ධනය කළ යුතු මට් මක පැවතීම කෘෂි නිෂ්පාදන ප්රවාහනය  පවතින දුර්වලතාවයක් සලස 

හදුනාසගන ඇත.  

විසය්ෂසයන් නගර මධයයසයන් ඔේබ  පිහිටි ප්රධාන මාර්ග වල ි  කිසලෝක් ර් 2ක් 3ක් ග්රාක්ය ප්රසශය 

සවත ගමන් කිරීසම්දී පවතින  සබාසහෝ මාර්ග ගුරු පාරවල් සලින් හා සංවර්ධිත සනාවූ අයුරින් පැවතීම 

නගර සංවර්ධන අිජමතාර්ා සාක්ෂාත්ස කරගැනීම  පවතින දුබලතාවයක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

වගු අංක 5.6 :මාර්ග වර්ීකරණය -ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය  

 

 

 

 

 

 

 

(සම්පත්ස පැතිකඩ ඇඹිලිපිටිය ප්රසශයය සල්කම් කාර්යාලය) 

 

4.කර්මාන්ත අමාතයංයය ය සත්ස ක්රියාත්සමක ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්ත  වයාපෘතිසේ පළමු අදියර තුළ 

කර්මාන්ත ස්ාාපිත වීම ප්රයස්ත මට් මක සනාපැවතීම හා එහි  සදවන අදියර  සමසතක් ආරම්භ වී සනාතිීජම 

කලාපිය කෘෂි නිෂ්පාදන  ආශ්රිත කර්මාන්ත ස්ාානගතවිම සකසරහි පවතින දුබලතාවයක් සලස හදුනාසගන 

ඇත. 

 

අක්කර 50කින් සමන්විත කර්මාන්ත කලාපසේ පළමු අදියර ය සත්ස අක්කර 25ක්ද සදවන අදියර ය සත්ස 

අසනක් අක්කර 25 ද ක්රියාත්සමක කිරීම  නියිතව පැවතියද, 2018 වර්ෂය වනවි ත්ස එහි පළමු අදියරද නිමා 

සනාවීම සහ්තුසවන් සදවන අදියරද ක්රියාත්සමක කිරීම  සනාහැකි තත්සත්සවයක් උදා වී ඇත. පළමු අදියර 

ය සත්ස අක්කර 4ක භූක් ප්රමාණයක් සම්වන වි ත්ස (2018) ආසයෝජනයකින් සතාරව හිස්ව පවතින අතර 

කර්මාන්ත කලාපය තුළ දැන  කර්මාන්ත 4 ක් පමණක් ක්රියාත්සමක තත්සත්සවසේ පවතී. සම් අනුව කර්මාන්ත 

කලාපසේ සදවන අධියර ක්රියාත්සමක සනාවීම දුබලතාවයක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

 

5.මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සදකක් සලින් ආරම්භ කර ඇති ඇඹිලිපිටිය කඩදාි කම්හල හා 

සමාරකැටිය වී ගබඩා සංකීර්ණය වර්තමානය වනවි  වැි පැවතීම.  

දිනක  කඩදාි සමට්ට්රික් ස ාන් 50 ක්  නිපදවීම  ගන්නා පල්ප සමට්ට්රික් ස ාන් 35 නිපදවීසම් හැකියාව 

පැවති සමම කම්හල 1977 වසසර් ආරම්භ කර වසර 26ක් ක්රියාත්සමකව  පැවත 2003වර්ෂසේ එහි නිෂ්පාදන 

ක යුතු නතර කර දමා ඇති අතර, සස්වකයන් 1500ක් පමණ සමම කම්හසල් සසව්ය කර ඇත. 

මොර්ග වර්ිජය මුළු දුර 

(කි.ක .) 

සංවර්ධනය 

කළ යුතු දුර 

(කි.ක .) 

A 

වර්ිජය  

B 

සශ්ර්ණිය 

C 

සශ්ර්ණිය 

D 

සශ්ර්ණිය 

පළාත්ස 

පාලන 

ගුරු  

මාර්ග  

 

469 

 

425 

(90.6%) 
38.5 35 28.3 12.5 134 220.7 
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1970 දී ආරම්භ වී ඇති සමාරකැටිය වී ගබඩා සංකීර්ණය ආියානු සංවර්ධන බැංකුසේ මුලය අනුග්රහය ඇතිව 

ඉදිකර ඇති අතර සමය ක්රියාත්සමක වී ඇත්සසත්ස වසර 10ක් තරම් සකටි කාලයකි.  

දවසස් පැය 24 පුරාම වී තැම්බිම ,සේලීම , සකටිම හා ගබඩා කිරීම යන කාර්යන් සමම කර්මාන්තය තුළ ිදු 

කර ඇති අතර සස්වයන් 1000ක් පමණ එම කර්මාන්තය වැියනඅවස්ාාවවන වි  සස්වසයහි නිරත වී ඇත. 

සමම වියාල පරිමාණසේ නිෂ්පාදනාගාර සදකක් වැසීයාම කලාීය වයසයන් සංවර්ධන අිජමතාර්ා 

සාක්ෂාත්ස කරගැනීම  පවතින දුබලතාවයක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

5.2.3අවස්ථො   

1.දක්ෂිණ ප්රසශය සංවර්ධන වැඩස හන ය සත්ස  අක්කර 15,000කින් සමන්විත කර්මාන්ත කලාපය  සඳහා 

ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතව අක්කර 1500ක භූක් ප්රමාණයක්  සවන් කර ඇත.(ඇමුණුම් ිතියම් අංක1.10) 

සමම සම්පුර්ණ වයාපෘතිය මගින් ආසන්න වයසයන් කර්මාන්ත 2400ක් පමණ ආරම්භ කිරීම  නියිත 

අතර එමගින්  ජජු හා වක්ර රැකියා අවස්ාා 400,000 ක් පමණ උදාසේ. සමම වයාපෘතිය අගය එක්කිරීසම් 

කෘෂිනිෂ්පාදන කර්මාන්ත ඇතිකිරීම  පවතින සුවිසය්ෂීඅවස්ාාවක්සලස හදුනාසගන ඇත. 

 

2.ඇඹිලිපිටිය නගර මධයසේ ි  කිසලෝක් ර් 57ක  වැනි  ආසන්න දුරකින් හම්බන්සතා  වරායද 

කිසලෝක් ර් 43.7 ක් වැනි දුරකින් මත්සතල ගුවන්සතාටුසපාළද  පිහි ා තිීජම තුළින් නගරසේ කෘෂි නිෂ්පාදන 

ආශ්රිත කාර්මාන්ත සදහා අවයය ද්රවය ආනයනය, අපනයනය සදහා අවයය ප්රවාහන අවයයතා සපුරාගැනීම  

පවතිනඅවස්ාාවක්වයසයන් හදුනාසගන ඇත(ඇමුණුම් රූපස හන් අංක3.2). 

 

3. සකාළෙ ි   මාතර දක්වා ක්රියාත්සමක වන දක්ෂිණ  අධිසේී මාර්ගය මාතර ි   මත්සතල දක්වා දීර්ඝ කිරීම 

මගින් ඇඹිලිපිටිය නගරය   ආසන්න අන්තර් හුවමාරු මධයසා්ානයක්   වැටිය ප්රසශයසේ පිහි ා 

තිීජම(කිසලෝක් ර් 14ක දුරින්). 

 

 

 

  

 

 

 

 

කි.ි.14.5  

වැටිය අන්තර්හුවමාරුව  

ඇඹිලිපිටිය   

රූපය අංක  5.4: දකුණු අධිසේී මාර්ගය 

මුලාශ්රය: google earth map 
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5.2.4:  ර්ජන  

1.අතරමැදි සවසළන්දන්සේ මැදිහත්සවීම සහ්තුසවන් සමසා් කෘෂි නිෂ්පාදනසයන් වැඩි සකා සක් පි ත  

ගලා යාම සහ්තුසවන් කලාපිය නිෂ්පාදන  තුළින් කලාපය  ලබාගත හැකි ඉහළ ආදායමක් අහිිව යාම.  

ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයසා්ානය ආරම්භසේදී ි දු කරන ලද අධයනයදී හිගුර ආර, උඩගම, තුංකම හා හිගුර 

ප්රසශය තුළ ිදුකරන ලද සක්ක්ෂණ තුළින් එක් වගා කන්නයකදී ලබාගත හැකි වී ප්රමාණය සමට්රික් ස ාන් 

3372ක් වයසයන්ද, සකසසල් සමට්රික් ස ාන් 1290ක් වයසයන්ද එළවලු සමට්රික් සට්රෝන් 1560ක් වයසයන්ද 

ගණන් බලා පැවතුනද වර්තමානසේ ඉහත සදහන් කළ ප්රසශය හතරින් පමණක් මසක  සකසසල් සමට්රික් 

ස ාන් 200 ක් තරම් ප්රමාණයක් නිපදසවන අතර ආර්ික මධයසා්ානය  ලැසබනුසේ එයිනුත්ස 40%ත්ස 

50%ත්ස අතර අඩු ප්රතියතයකි. එළවලු නිෂ්පාදනය මසක  සමට්රික් ස ාන් 260ක් පමණ වන අතර ඉන් 

ආර්ික මධයසා්ානය  ලැසබනුසේ 23%- 26% ත්ස අතර ඉතා අඩු  ප්රතියතයකි.  

සමම තත්සත්සවය  ප්රධාන සහ්තුව අතරමැදි සවසළදුන් විින් අස්වැන්න සගාවිබිම් සවත  සගාස් ි ලදී ගැනීම 

වන අතර සමම තත්සත්සවය කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන  සඳහා  අගය එක්කරන නිෂ්පාදන ක්රියාවලියක් ඇතිකිරීම 

තුළින් නගරසේ  ආර්ිකය යක්තිමත්ස කිරීම  පවතින තර්ජනයක් සලස හදුනාසගන ඇත.  

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: (ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයස්ාානය , 2016) 

2.වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයන් සහ්තුසවන් නියං සහිත සශයගුණික තත්සත්සවයක් ඇතිවිය හැකි වීම. 

ජතුන් අනුව ිදුවන සශයගුණික සවනස්වීම් සහ්තුසවන් ජුනි මස අග ි  සනාවැම්බර් මුල දක්වා කාලය 

තුළ ජලසපෝෂක ප්රසශය තුළ ජල මට් ම අඩුවී යාමක් ිදුසේ. විසය්ෂසයන් කලාපිය වාරි පශධතිය 

සුසපෝෂණය කරනු ලබන උඩවලව ජලායසේ ජල පරිමාව අඩුවීමක් ිදුසේ. උඩවලව ජලායසේ සාමානය 

ජල මට් ම අක්කර අඩි 217,000ක ධාරිතාවයක් වන අතර එය වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයන් තුළදී අක්කර 

අඩි 35,000 ක ප්රමාණය දක්වා අඩුවීමක් හදුනාසගන ඇත. වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයන් තුළ ප්රධාන ජල 

මුලාශ්ර තුළ ජල මට් ම සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් අඩුවීම හා දීර්ඝකාලීනව නියං සහිත තත්සත්සවය 

ඇතිවීසමන් ප්රධාන ජල මුලාශ්ර වල ජාල මට් ම භාවිතය  ගත සනාහැකි තත්සත්සවයක  පත්සවීම ද හැකියාව 

පවතින අතර සමම තත්සත්සවය තර්ජනයක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

 

 

වගු අංක 5.7 : ආර්ික මධයස්ාානසේ මාිකව එකතුවන කෘෂි නිෂ්පාදන  

වකවසේ  වේ.වටො. 80-100  

එළවලු  සම්.ස ා. 60-70 

පළතුරු  සම්.ස ා. 10-15 
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5.3 ව වන අරමුණට අදොළ ය.දු  .අ.  විය්වේෂණය 

 
වගු අංක 5.8: සතවන අරමුණ   අනුව ය.දු .අ.ත විය්සල්ෂණය  

සතවන අරමුණ :වර්ෂ  2030 වනවි  පරිසර හිතකාක් සංවර්ධනයක් තුළින් වාසය  හා සංචාරය   හිතකර 

ආකර්ෂණිය නගරයක් බිහිකිරීම.   

1.ඇඹිලිපිටිය නගරය වලව ගග  මායිම්ව පිහි ා 

තිීජමත්ස උඩවලව ජලායසේ ි  ජලය රැසගන 

යන ඇළ මාර්ග පශධතිය හා එයින් සපෝෂණය 

වන චන්ිකා වැවද ඇතුළුව කුඩා වැේ 

පශධතියක් නගරය පුරාව  විිර පැවතීම 

සහ්තුසවන් නගරය  සසෞන්දර්යාත්සමක සමන්ම 

සසෞමය ව පි ාවක් හිිව තිීජම. 

2.මුහුදු මට් සම් ි  ක් ර් 60 -100ක පමණ 

උසකින් වලසේ ගංඟා නිම්නසේ පිහිටි සමම 

නගරසේ සබාසහෝ ප්රසශය තැනිතලා ස්වරූපයක් 

සපන්නුම් කිරීම. 

3.ජාතික සභෞතික සැලසුම් සදපාර්තසම්න්තුව 

විින් වර්ෂ 2030  සඳහා පිළිසයළ කර ඇති 

සංචාරක සංවර්ධන ප්රසශය සැලැස්ම තුළ 

ඇඹිලිපිටිය නගරය  පරිසර හිතකාක් සංචාරක 

කලාපයක්(eco tourism) සලස නම් කර 

පැවතීම. 

4.උඩවලව හා ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතව 

සශයය හා විසශයය සංචාරකයින්  සස්වා 

සැපීමසම් සංචාරක සහෝ ල් හා ලැගුම් හල් 

ස්ාාපිතවීසම් ඉහළ ප්රවනතාවයක් පැවතීම. 

 

5.රත්සනපුර දිස්ික්කසේ අසනකුත්ස ප්රසශය හා 

සැසදීසම්දී ස්වභාවික ආපදාවන්සගන් අවම 

ප්රසශයයක් සලස පිහි ා තිීජම. 

 

 

 

 

ය 

 

 

ක්  

 

 

 

තී  

 

 

 

 

න්  

දු 

 

 

බ 

 

 

 

ල  

 

 

 

 

තා   

1.ජතුන් අනුව ිදුවන සශයගුණික 

සවනස්වීම් මත  ජුනි -සනාවැම්බර් දක්වා 

කාලය තුළ ජල සපෝෂක හිදියාම 

සහ්තුසවන් පරිසර උෂ්ණත්සවය ඉහළ යාම. 

2.ඉඩම් හිිකම් නිරවුල් සනාවීම  

3.වැේ හා ඇළ මාර්ග ආශ්රිත රක්ෂිත  

ප්රසශයවල අනවසර ඉදිකිරීම් පැවතීම. 

4.ප්රධාන මාර්ග ආශ්රිතව ිදුවන සර්ය ය 

සංවර්ධනය. 
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1.ඇඹිලිපිටිය නගර මධයසේ ි  කිසලෝක් ර් 

56ක  වැනි  ආසන්න දුරකින් හම්බන්සතා  

වරායද කිසලෝක් ර් 46ක් වැනි දුරකින් දුරකින් 

මත්සතල ගුවන්සතාටුසපාළද  පිහි ා තිීජම මගි 

ප්රවාහන අවයයතා සපුරාගැනීම  

ඇතිඅවස්ාාවක්වීම. 

 

2.සකාළෙ ි  මාතර දක්වා ක්රියාත්සමක වන 

දක්ෂිණ  අධිසේී මාර්ගය දීර්ඝ කිරීම තුළින් 

මාතර ි  මත්සතල  නගරය දක්වා ඇඹිලිපිටිය 

නගරය හරහාද ගමන් ගන්නා අතර ආසන්නතම 

අන්තර් හුවමාරු මධයස්ාානය  වැටිය 

ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතව පිහිටීම. 

3.සංචාරක ආකර්ෂණය අතින් සුවිසය්ෂිතාවයක් 

හිි වී ඇති සබරගමුව පළාත තුළ ප්රධාන 

සබරගමුව සංචාරක අමාතයාංයය නම්කර ඇති 

ප්රධාන සංචාරක  කලාප හතක් වන අතර  එම 

සංචාරක කලාප අතුරින් ඇඹිලිපිටිය නගරය 

උඩවලව සංචාරක කලාපය  අයත්ස වීම. 

 

4.දක්ෂිණ ප්රසශය සංවර්ධන වැඩස හන ය සත්ස  

අක්කර 15,000කින් සමන්විත කර්මාන්ත 

කලාපය  සඳහා ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතව 

අක්කර 1500ක භූක් ප්රමාණයක්  සවන් කර 

පැවතීම ඇතිවන ජජු හා වක්ර රැකියා අවස්ාා. 

 

අ  

 

 

 

ව 

 

 

 

ස ් 

 

 

 

 

 

තා 

   

 

 

 

ර්  

 

 

 

ජ  

 

 

 

 

 

න  

1.වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයන් හමුසේ 

නියං සහිත කාලගුණික තත්සත්සවයක් 

ඇතිවිය හැකි වීම.  
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5.3.1යක්තීන් 

1.ඇඹිලිපිටිය නගරය වලසේ ගංගාව  මායිම්ව පිහි ා තිීජමත්ස උඩවලව ජලායසේ ි  ජලය රැසගන යන 

ඇළ මාර්ග පශධතිය හා එයින් සපෝෂණය වන චන්ිකා වැවද ඇතුළු කුඩා වැේ පශධතියක් නගරය පුරාව  

විිර පැවතීම සහ්තුසවන් නගරය  සසෞන්දර්යාත්සමක සමන්ම සසෞමය ව පි ාවක් හිි වී ඇත. විසය්ෂසයන් 

උඩවලව ජලායය, චන්ිකා වැව නගරසේ ආකර්ෂණය වැඩි කර ඇති අතර නගරය අභයන්තරසේ  පවතින 

කාවන්තිස්ස වැව, හිගුර ආර වැව ආදී කුඩා වැේද නගරසේ ස්වභාව  සසෞන්දර්යය ඉහළ නැංවීම  දායක වි 

ඇත. 

සමම කලාපසේ සමස්ා භූක් ප්රසශයසේන් 1/3 ක්ම කෘෂිකාර්ික සබෝග වගාවන්   සඳහා භාවිතය  සගන  

ඇති අතර 6%ක ජල මුලාශ්ර ප්රමාණයක් නගරය තුළ පවති. එසමන්ම සමසතක් වියාල පරිමාණසේ 

සගාඩනැගිලි තුළින් නගරසේ සුළං කසපාලු ආවරණය වී සනාමැති බැවින් නගරය හරහා හමායන සුලගින්ද 

පරිසරසේ පවතින උෂ්ණත්සවය පාලනය වීමක් ිදුසේ. 

වියළි සශයගුණික ලක්ෂණ තුළ වාරි ඇළ වලින් සැකසී ඇති පරිසරයක් උරුමවී පැවතීම ඇඹිලිපිටිය නාගර 

සංවර්ධන අිජමතාර්ා සාක්ෂාත්ස කරගැනීම  පවතින යක්තීන් සලස හදුනාසගන ඇත. 
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2.මුහුදු මට් සම් ි   ක් ර් 60 -100ක පමණ උසකින් වලසේ ගංඟා නිම්නසේ පිහිටි සමම නගරසේ සබාසහෝ 

ප්රසශය තැනිතලා ස්වරූපයක් සපන්නුම් කිරීම (ඇමුණුම් ිතියම් අංක 1.14). 

නගරසේ තැනිතලා සහිත පිහිටීම නගරසේ සභෞතික සංවර්ධනය ිදුකිරීම  පවතින විසය්ෂී යක්තීන් සලස 

හදුනාසගන ඇත. 

 

3.ජාතික සභෞතික සැලසුම් සදපාර්තසම්න්තුව විින් වර්ෂ 2030  සඳහා පිළිසයළ කර ඇති සංචාරක 

සංවර්ධන ප්රසශය සැලැස්ම තුළ ඇඹිලිපිටිය නගරය පරිසර හිතකාක් සංචාරක කලාපයක් (eco tourism) 

සලස නම් කර පැවතීම (ඇමුණුම් ිතියම් අංක 1.16). 

ජාතික සභෞතික සැලැස්ම තුළින් ලබාදී ඇති සුවිසය්ෂීතාවය තුළ කලාපසේ පවතින ස්වභාවික පරිසරය 

ආරක්ෂා කරගනිින් නගර සංවර්ධනය ිදුකිරීම අවස්ාාවහදුනාසගන පැවතීම සංවර්ධන අිජමතාර්ා 

සාක්ෂාත්ස කරගැනීම  පවතින යක්තියක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

4.උඩවලව හා ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතව සශයය හා විසශයය සංචාරකයින්  සස්වා සැපීමසම් සංචාරක 

සහෝ ල් හා ලැගුම් හල් ස්ාාපිතවීසම් ඉහළ ප්රවනතාවයක් පැවතීම.  

සම් වන වි ද උඩවලව සංචාරක කලාපය සදහා  ආහාර,නවාතැන්, සෆාරි ආදී සබාසහාමයක්  පහසුකම් 

සැලසීම සදහා සස්වා සැපයුම් මධයස්ාානයක් වයසයන් ඇඹිලිපිටිය නගරය ස්ාාපිතව ඇති අතර එම 

සස්වාවන් විධිමත්ස කරින් නගරසේ ඉදිරි සංවර්ධන ක්රියාදාමයන් සදහා අසේක්ෂිත අරමුණු සාක්ෂාත්ස 

කරගනිින් ආකර්යණිය හා ජීවත්සවීම  හිතකර නගරයක් බිහිකිරීම  පවතින යක්තියක් සලස සමම 

තත්සත්සවය හදුනාසගන ඇත. 
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ිතියම් අංක 5. 8: සංචාරක සහෝ ල් වයාේතිය  
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5.ස්වභාවික ආපදාවන්සගන් සතාර ප්රසශයයක් සලස පිහි ා තිීජම  

රත්සනපුර දිස්ික්කය තුළ පිහි ා ඇති ප්රධාන නගර අතුරින් ස්වභාවික ආපදා අඩුම නගරය ඇඹිලිපිටිය 

නගරය සලස වාර්තා වී ඇත. සම් තත්සත්සවය තුළ ජනතාව  ආරක්ෂිතව තම වාසස්ාානය සකස්කර 

ගැනීම අවස්ාාවසැලසී ඇත.(ඇමුණුම් ිතියම් අංක 1.11)  

 

5.3.2 දුබල ො  

2.ඉඩම් හිිකම් නිරවුල් සනාවීම කලාපිය ජනතාව  මුහුණ දීම  ිදුව පවතින ගැ ළුවක් වයසයන් 

හදුනාසගන ඇති අතර එම ගැ ලුව  ප්රධාන සහ්තුව කලාපසේ 70%ක  ආසන්න ඉඩම් ප්රමාණයක්  මහවැලි 

අධිකාරිය සතුවීමයි. මහවැලි අධිකාරිය විින් ලබාසදන ලද වාර්ෂික බලපත්ර මගින් ඉඩම් අයිතිය ජනතාව 

සවත පවරා තිබුනද  එම ඉඩම්  අයිතිය නැවත පවුසල් සවනත්ස සාමාජිකසයකු  පැවරීසම්දී සමන්ම වාණිජ 

අවයයතාවන් ිදු කිරීසම්දී ගැ ළු ඇතිවන අතර ඉඩම් අයිතිය නිරවුල් ඔේපු මගින් ලබාදි ඇත්සසත්ස 20%ක 

තරම් අඩු ප්රමාණයකි. ඉඩම් අයිතිය අහිි සංඛයාව 56.4%ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. 

වගු අංක 5.9 : ඉඩම් හිිකම  

(සම්පත්ස පැතිකඩ ඇඹිලිපිටිය ප්රසශයය සල්කම් කාර්යාලය) 

 

වපෞීගලික ඉඩේ අයිතිය සතු පදිංචිකරුවන් 

සංඛොව  

18,654 

ඉඩේ හික කේ නිරවුේ වනොවූ සංඛොව  24,112 
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ප්රස්ාාර අංක: 5.7:සංචාරක නවාතැන් පහසුකම් 2016 
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3.වැේ හා ඇළ මාර්ග ආශ්රිත ප්රසශයවල අනවසර ඉදිකිරීම් පැවතීම.  

නගරසේ පවතින අනවසර ඉදිකිරීම් සහ්තුසවන් නගරසේ ප්රධාන පානීය ජල මුලාශ්රය වන චන්ිකාවැව 

රක්ෂිත ප්රසශයය ආශ්රිතවද අනවසර ඉදිකිරීම් හදුනාසගන ඇත. සමම තත්සත්සවය තුළ නාගරික අලංකරණය 

ලබාසදන ස්වභාවික සම්පත්ස විනාය වී යාම තුළින් නාගරික ආකර්යණිය බිදවැටි යාම සමන්ම පානිය ජල 

අවයයතා ගැ ළු ඇතිවීමද ිදුවිය හැකිවීම නිසා සමම තත්සත්සවය නගර සංවර්ධනය  පවතින දුබලතාවයක් 

වයසයන් හදුනාසගන ඇත.  

4.ප්රධාන මාර්ග ආශ්රිතව ිදුවන සර්ය ය සංවර්ධනය. 

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සනෝනගම මාර්ගය, සමාරකැටිය, ිශසදණිය හා පනාමුර මාර්ගය සදපස සර්ය ය 

සංවර්ධනයක් ිදු වී ඇති අතර වාණිජ භාවිතයන්  අමතරව සන්වාික භාවිතයන්ද සමම ප්රධාන මාර්ග 

ආශ්රිතව සගාඩ නැී ඇත. සමම තත්සත්සවය තුළ නගර මධය ප්රසශයසයන් ඔේබ  ග්රාක්ය ප්රසශය තුළ යටිතල 

පහසුකම් සංවර්ධනය විධිමත්ස සනාවීම ජනාවාසය  හිතකර නගරයක් ඇතිකිරීම  පවතින දුබලතාවයක් 

සලස හදුනාසගන ඇත. 
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ිතියම් අංක 5. 9: ප්රධාන මාර්ග ආශ්රිතව ිදුවන සර්ය ය සංවර්ධනය  
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5 .4.3 අවසථ්ො 

1.ඇඹිලිපිටිය නගර මධයසේ කිසලෝක් ර් 43.7ක් වැනි දුරකින් පිහිටි  මත්සතල ගුවන්සතාටුසපාළ පිහි ා 

තිීජම. 

සමම පහසුකම් තුළින් ඇඹිලිපිටිය නගරවාසීන්  අමතරව නගරය  පැිසණන විසශයය සංචාරකයින් සදහා 

පහසුසවන් සමම නගරය  පැිණීම  පවතින සුවිසය්ෂීඅවස්ාාවක්සලස සමම පහසුකම් හදුනාසගන 

ඇත(ඇමුණුම් රුපස හන් අංක 3.2) 

2.සකාළෙ ි   මාතර දක්වා ක්රියාත්සමක වන දක්ෂිණ  අධිසේී මාර්ගය දීර්ඝ කිරීම තුළින් මාතර ි   මත්සතල  

නගරය දක්වා ඇඹිලිපිටිය නගරය හරහාද ගමන් ගන්නා අතර ආසන්නතම අන්තර් හුවමාරු මධයසා්ානය  

වැටිය ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතව පිහි ා ඇත (ඇමුණුම් රුපස හන් අංක 3.2). 

දක්ෂිණ අධිසේී මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරය හරහා ගමන් කරන අතර ආසන්නතම අන්ත්සරහුවමාරුව වන 

වැටිය නගර මධයසේ ි  කි.ි. 14ක වැනි ආසන්න දුරකින් පිහි ා තිීජම තුළින් නගරවාින්  පහසුසවන් 

දිවයිසන් අගනගරය හා දකුණු පළාත සවත සම්බන්ධ වීම  පවතිනඅවස්ාාවක්සලස හදුනාසගන ඇත. 

3.සංචාරක ආකර්ෂණය අතින් සුවිසය්ෂිතාවයක් හිි වී ඇති සබරගමුව පළාත තුළ පළාත්ස සංචාරක 

අමාතයාංයය නම්කර ඇති ප්රධාන සංචාරක  කලාප හතක් පවතින අතර  එම සංචාරක කලාප අතුරින් 

උඩවලව සංචාරක කලාපය  ඇඹිලිපිටිය නගරය අයත්ස වීම(ඇමුණුම් ිතියම් අංක 1.11). 

සංචාරක කර්මාන්තය අතින් සුවිසය්ෂිත්සවයක් හිිකරසගන ඇති සබරගමුව පලාත  අයත්ස උඩවලව 

සංචාරක කලාපය  වාර්ෂිකව සශයය හා විසශයය සංචාරකයින් පැිසණන අතර උඩවලව සංචාරකමය 

ආකර්යනීයත්සවය තුළින් සුවිසය්ෂිත්සවයක් හිිකරසගන සුවිසය්ෂී සංචාරක ප්රසශය නාගරික ආකර්ෂණය වැඩි 

දියුණු කිරීම  පවතිනඅවස්ාාවක්සලස හදුනාසගන ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය අංක 5.13: ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිත සංචාරක ආකර්යණිය ස්ාාන 
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4.දක්ෂිණ ප්රසශය සංවර්ධන වැඩස හන ය සත්ස සයෝජිත අක්කර 15,000කින් සමන්විත කර්මාන්ත 

කලාපය  සඳහා ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතව අක්කර 1500ක භූක් ප්රමාණයක්  සවන් කර පැවතීමත්ස එම 

කර්මාන්ත වයාපෘතිය තුළ කර්මාන්ත 2400ක් පමණ ප්රමාණයක් සා්ාපිත කිරීම  සයෝජිත අතර එමගින් ජජු 

හා වක්ර රැකියා අවස්ාා 400,000 ක්  පමණ උශපාදනය සේ. ඒ අනුව සමස්ත භූක් ප්රමාණසයන් 1/10 ක භූක් 

ප්රමාණයක් ඇඹිලිපිටිය නගරය ආසන්නසයන් සවන්කර ඇති බැවින් එම ප්රසශයය  සඳහා කර්මාන්ත 80ක  

වැඩි ප්රමාණයක්ද හා ජජු හා වක්ර රැකියා අවසා්ා 30000ක  ආසන්න සංඛයාවක්ද ලබාගැනීම  හැකිවීමද 

කලාපිය ජනතාව  ලැසබනා වටිනාඅවස්ාාවක්සලින් හදුනාසගන ඇත. 

5.3.4  ර්ජන  

1.ජතුන් අනුව ිදුවන සශයගුණික සවනස්වීම් සහ්තුසවන් ජුනි ි  සනාවැම්බර් දක්වා කාලය තුළ ජල 

සපෝෂක ප්රසශය හිදියාම සහත්ුසවන් පරිසර උෂ්ණත්සවය ඉහළ යාම. 

විසය්ෂසයන් ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පවතින ගැ ළුවක් වයසයන් උෂ්ණත්සවය අධික කාල වන ජුනි මාසසේ 

අග ි   සනාවැම්බර් මුල දක්වා කාලය තුළ ජල මුලාශ්ර වල ජල මට් ම අඩු වීමක් හදුනාගත හැකිය. කලාපිය 

වාරි පශධතිය සුසපෝෂණය කරනු ලබන උඩවලව ජලායසේ ජල පරිමාව ඉහත සදහන් කළ කාලය තුළ 

අඩුවීමක් ිදුවන අතර නාගරික ආකර්යනයද අඩුවී යාම දුබලතාවයක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

සාමානයසයන් උඩවලව ජලායය තුළ අක්කර අඩි 217,000 ක ජල ධාරිතාවයක් පවතින අතර එය වියලි 

කාලවලදී අක්කර අඩි 35,000 ක ප්රමාණය දක්වා අඩුවීමක් දැකගත හැකිය. 
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පරිච්සේදය 06 

සැලැස්ම 

6.1 සංකේපි  සැලැස්ම 

ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළ අන්තර්ගත සංකල්පිත සැලැස්ම තුළින් නගරසේ අනාගත 

සංවර්ධනය ිදුවන ආකාරය පිළිබිඹු වන අතර, එහිදී, වාණිජ, කෘෂිකාර්ික, කර්මාන්ත හා සංචාරක 

සලින් හඳුනාසගන ඇති ප්රධාන සංවර්ධන මධයස්ාාන හතරක් අතර, අන්තර් සම්බන්ධතාවය ඇති කරින් 

රත්සනපුර දිස්ික්කසේ ප්රධානතම වාණිජ හා කෘෂි සස්වා මධයස්ාානය වයසයන් ඇඹිලිපිටිය නගරය 

සංවර්ධනය කිරීසම් ඉලක්කය ඇතිව සංකල්පිත සැලැස්ම සගාඩනගා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කෘෂිකොර්ක ක  

චන්ිකා වැව  

සංචොරක  

කර්මොන්  

වැටිය අන්තර් හුවමාරුව 

වොිජජ   

උඩවලව 

හිගුර 
කුඹුසගාඩ ආර 

තුංකම  

කුට්ටිගල   

පදලංගල   

ඇඹිලිපිටිය 

  

උඩවලව ජලායය  

රූපය අංක  6.1: සංකල්ප සැලැස්ම 
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සංකල්පිත සැලැස්ම සගාඩනැීසම්දී නාගරික බල ප්රසශයය තුළින් හඳුනා ගනු ලැබූ නාගරික සංවර්ධන 

ප්රවණතාවයන් සමන්ම අනාගතසේදී ඒ සඳහා ඇති අවස්ාාවන්ද සැලකිල්ල  සගන නාගරික ප්රසශයය තුළ 

පිහිටි විසය්ෂිත වූ ප්රසශය සංවර්ධන මධයසා්ාන වයසයන් සගන ඒවාසේ සංවර්ධන ක යුතු විධිමත්ස හා 

කාර්යක්ෂම කිරීම සමන්ම එම මධයස්ාාන අතර, අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීම පිළිබඳ අවධානය 

සයාමුකර ඇත. 

ඒ අනුව, ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයසේ උතුරු සදින් පිහිටි උඩවලව නගරය ආශ්රිත ප්රසශයසේ ිදුවන 

සංචාරක ක යුතු ප්රවර්ධනය වන පරිදි ඒ සඳහා අවයය සස්වා පහසුකම් සපයින් සංචාරක සස්වා 

මධයස්ාානයක් වයසයන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා හඳුනාසගන ඇත. 

සමමඟින් ඇත්ස අතුරු සසවන හා උඩවලව ජාතික වසනෝදයානය නැරඹීම  පැිසණන සංචාරකයින් සඳහා 

නවාතැන්, ආහාරපාන, සෆාරි පහසුකම් සඳහා අවයය සස්වා සැපීමම සමන්ම ඔවුන  ප්රසශයසේ කෘෂි 

නිෂ්පාදන ගුණාත්සමක හා ප්රිති සහගතව ිලදී ගැනීම  අවස්ාාව සලසාදීමද, චන්ිකා වැව ඇතුළු නගරය 

අව  ආකර්යණීය ස්ාාන රැසක් සංවර්ධනය කිරීම තුළින් සංචාරක ක යුතු ප්රවර්ධනය කිරීමද හඳුනාසගන 

ඇත.   

පැල්මඩුල්ල -සනෝනගම  A 18 මාර්ගයත්ස ිශසදණිය, පනාමුර හා සමාරකැටිය ප්රධාන මාර්ග ජාලය මූලික 

කරගනිින් ස්ාාපිත වී ඇති ඇඹිලිපිටිය නගර මධය ප්රසශයය වාණිජ සක්න්ද්රස්ාානය වයසයන් සම් වන 

වි ත්ස සේගවත්ස සංවර්ධනයක් කරා ගමන් කරින් පවතින බැවින්, එම ප්රසශයය ප්රධාන වාණිජ මධයස්ාානය 

වයසයන් තව දුර ත්ස සංවර්ධනය කිරීම  සමම සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් හඳුනාසගන ඇත. 

නාගරික බල ප්රසශයසේ  දකුණු සදස  වන්න  පිහිටි තුංකම, කුට්ටිගල, පදලංගල යන කුඩා නාගරික ප්රසශය 

A 18 මාර්ගය ප්රධාන කර ගනිින් ස්ාාපිත වී ඇති අතර, වියාල කෘෂි කර්මාන්ත ප්රසශයයක  සස්වා සපයන 

කුඩා නාගරික සක්න්ද්ර වයසයන් ඒවා ක්රියාත්සමක සේ. ඒ අනුව, නගරසේ ආර්ිකසේ සකාදුනාරටිය 

වයසයන් සැලසකන කෘෂි කර්මාන්තය ආශ්රිත සස්වා පහසුකම් වැඩිදියුණු කරින් නාගරික ආර්ිකය 

යක්තිමත්ස කිරීම උසදසා සමම කුඩා නගර පිහිටි සමස්ා ප්රසශයයම කෘෂිකාර්ික සස්වා මධයසා්ානයක් 

වයසයන් සංවර්ධනය කිරීම  හඳුනාසගන ඇත. 

නගරසේ ආර්ික යක්තිය වර්ධනය කිරීම උසදසා කර්මාන්ත අංයය යක්තිමත්ස කිරීම ප්රධානතම ආර්ික 

සංවර්ධන උපක්රමයක් වයසයන් හඳුනාසගන ඇති අතර, ඒ උසදසා නාගරික බල ප්රසශයය තුළ කර්මාන්ත 

කලාපයක් ස්ාාපිත කිරීම  සමන්ම කලාපසේ කෘෂි නිෂ්පාදන උපසයෝී කරගනිින් ක්රියාත්සමක වන කෘෂි 

කර්මාන්තය ආශ්රය කරගත්ස කර්මාන්ත වැඩි ප්රමාණයක් එම කර්මාන්ත කලාපය තුළ ස්ාාපිත කිරීම ද 

හඳුනාසගන ඇත. 

ඒ අනුව, හිගුර හා කුඹුසගාඩආර ප්රසශයය ආශ්රිතව නව කර්මාන්ත කලාපය ස්ාාපිත කිරීම  සයෝජිත අතර, 

එම කර්මාන්ත කලාපය තුළ දැන  කර්මාන්ත අමාතයාංයය මඟින් ක්රියාත්සමක අක්කර 50කින් යුතු 

කර්මාන්ත කලාපයද ඇතුළත්ස සේ. 
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සමම සයෝජිත කර්මාන්ත කලාපයද ඇතුළුව ඉහතින් සඳහන් කරන ලද කෘෂි, වාණිජ හා සංචාරක යන 

නාගරික මධයස්ාාන අතර, අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ඇති වන පරිදි උපාය මාර්ගික සැලසුම් ක්රියාත්සමක 

කිරීම තුළින් සමසා් නාගරික ප්රසශයය තුළ වර්ෂ 2030 වන වි  අර්ික, සමාජීය,සභෞතික හා පාරිසරික 

සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම උසදසා සමම සංවර්ධන සංකල්පය සගාඩ නගා ඇත.   
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6.2 භූක  හො වගොඩනැගිලි සංවර්ධන උපක්රම 

6.2.1. වයෝජි  ඉඩේ පරිහරණ සැලසුේ 

ිතියම් අංක  6.1 : සයෝජිත ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම 2030  
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ඇඹිලිපිටිය නගරය, මහවැලි වලව විසය්ෂ බල ප්රසශයය  අයත්ස කෘෂිකාර්ික නගරයක් වන අතර 

වර්තමානය වනවි  විසය්ෂ සංවර්ධනමය මැදිහත්සවීමකින් සතාරව සංවර්ධනය වීසම් ප්රවණතා සපන්නුම් 

කරන නගරයක් සලස හදුනාසගන ඇත. නාගරික බල ප්රසශයය පළාත්ස තුනක  මායිම්ව පිහිටීම සහ්තුසවන් 

කලාීය වයසයන් අන්තර් සබධතා ඇතිකර ගැනීම  සමන්ම කලාීයව ිදුවන මහා පරිමාණ  සංවර්ධන 

අවස්ාා තුළින් ප්රතිලාභ ලැීජසම් අවසා්ාවද උදාකරසගන ඇත. ඒ අනුව නගරසේ  පවතින සංවර්ධන 

ප්රවණතාවයන් ඔේනැංවීම තුළින් අනාගත සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම උසදසා නාගරික කෘෂිකාර්ික 

අනනයතාවය හා ඒ ආශ්රිත සංසේදී පරිසර පශධතිය ආරක්ෂා කරින්  පවතින සම්පත්ස හා භූිය ප්රයස්ා 

මට් ින් භාවිතය , වර්ෂ 2030 සදහා වන සයෝජිත ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම පිළිසයළ කර ඇත. 

සමම සංවර්ධන සැලැස්ම තුළ හදුන්වාසදනු ලබන සමසා් නාගරික ආකෘතිය තුළින් ිත්ස ඇද ගන්නා 

මනස්කාන්ත පරිසරයක පිහිටි උදයාන, කුඹුරු හා සකසසල් වගාබිම් වැනි කෘෂිකාර්ික වගාබිම් වලින් සැදී 

හරිත පැහැති පසුබිමත්ස, ගංගා, වැේ , ඇළ මාර්ග ආදිසයන් පිළිබිඹු වන නීලවර්ණ පසුබිමත්ස තුළින් 

නිර්මාණය වූ නීලහරිත පරිසරය හා එකි පරිසරය තුළ පවතින දර්යනිය දෘෂ්ටි සකෝණයන් හා ප්රධාන සුළං 

කසපාළු වල    අවහිරයක් ඇති සනාවන පරිදි ඒ ඒ  ප්රසශයය සදහා ආසේණික සංවර්ධන විභාවතාවයන්  

ගැළසපන උස  මට් ම් සහිත සගාඩනැගිලි ප්රධාන මාර්ග ඔස්සස් ිේ දියාව  විහිසදනු පරිදි ඉදිකර ඇති 

අයුරු දැකගත හැකිසේ. තවද සමම ප්රධාන පිවිසුම් හතරින් නගරය  පිවිසසන පුශගලසයකු   නිහඩ 

නිස්කලංක පරිසරයකින් ව වී  කඩිසරව ක්රියාත්සමක වන ආකර්ෂණිය නගරයක පහස  විදීසම් භාගය 

උදාසේ. 

නගරසේ උතුරු පිවිසුසමන් නගරය  ඇතුළු වීමත්ස සමග උඩවලව ජලායය ආශ්රිත මනස්කාන්ත පරිසරසේ  

ිරි විදීම  සමන්ම නිදහසස් ගතකිරීම  අවයය වන උදයාන පහසුකම්ද, තණමල්විල මාර්ගය ඔස්සස ්

උඩවලව සදස  ගමන් කිරීසම්දී ජලාශ්රිත ක්රියාකාරකම් සහිත විසනෝදාස්වාදයන් ලබාගැනීසම් පහසුකම් 

සපිරි උදයානයක්ද ඇතුළුව ස්වභාවික පරිසරය ආශ්රය කරගනිින් ඉදිවූ විවිධ වර්ගසේ සංචාරක සහෝ ල් 

ලැගුම්හල්  හා සෆාරි පහසුකම්  සහිත සංචාරක සස්වා වලින් සමන්විත භූියක් දර්යනය සේ. නගරසේ 

උතුරු පිවිසුම් මාර්ගසේ ලැබූ ආකර්ෂණීත්සවය  තවදුර ත්ස විදිින් නගර අභයන්තරය  ගමන් කිරීම සදහා  

මංතීරු හතරකින් සමන්විත සනෝනගම  මාර්ගය  වම්පින් පිහිටි උඩවලව දකුණු ඇළ ආශ්රිත මාර්ගය 

ආකර්ෂණිය ගමන් පායක් සලස  භාවිත කළහැකි සේ.   

උඩවලව දකුණු ඇළ මාර්ගය දිසේ ගමන් කිරීසම්දී නගරය  ආසේනික කෘෂිකාර්ික  බිම්, සකසසල් හා වී 

වගාවන් ආදිය දැක බලා ගැනීම ත්ස එකී පරිසරය තුළ එම ආසේනිකත්සවය සමග හිදිින් ප්රසශයය  

ආසේණික ප්රනීත ආහාර රස විදීසම් හැකියාව, නගර මධය ප්රසශයය  ආසන්නව ඉදිකර ඇති කාවන්තිස්ස 

වැව නාගරික උදයානය ආශ්රසයන්ද අත්සවිදීම   ලැබියයි.  

 

 
උඩවලව ජලායය  

තණමල්විල  

රූපය අංක  6.2: උඩවලව  ජලායසේ ි  කාවන්තිස්ස නාගරික උදයානය දක්වා දළ හරස් පැතිකඩ  
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නැසගනහිර සදින් සමම නගරය  පිවිසීසම් සීමාව වලව ගඟ සීමාසවන් ඇරසෙන අතර සමාරකැටිය 

මාර්ගය ප්රධාන පිවිසුම් මාර්ගය සලස පවතී. සමාරකැටිය මාර්ගය ඔස්සස් නගරය  ඇතුළු වීසම්දී නගරය 

ආශ්රිත කෘෂිකාර්ික  බිම් දර්යනයවීම සමන්ම මාර්ගය  වම්පින් ප්රධාන මාර්ගය හා වාරි ඇළ අතර පිහිටි   

සුවිසල් නුග ගස් කිහිපය, සර්ය ය උදයානය දැකබලා ගැනීම  හා ඒ ආශ්රිතව ප්රසශයය  ආසේණික 

ආහාරපාන රසවිදිින් විසේකිව ගතකිරීම  හැකියාව සැලසස්. එම උදයානය පසුකරින් නගරය සදස  

ගමන් ගන්නා වි  මාර්ගය සදපස පවතින සගාඩනැගිලි වල උස මට් ම් ක්රමසයන් වැඩිවන බවක් හදුනාගත 

හැකිය. 

 

 

 

 

 

 

දකුණු පිවිසුසමන් ඇඹිලිපිටිය නගරය  ඇතුළු වීසම්දී සනෝනගම  මාර්ගය දක්ෂිණ අධිසේී මාර්ගය හා 

සම්බන්ධවන වැටිය අන්තර් හුවමාරු මධයස්ාානය  හමුවන අතර එම දක්ෂිණ අධිසේී මාර්ගය පදලංගල 

ප්රසශයය හරහා ගමන් ගැනීම දැකගත හැකිය. එසමන්ම වැටිය අන්තර් හුවමාරුව තුළින් පි වන වාහන 

වලින් යම්කිි වාහන ප්රමාණයක් සනෝනගම  මාර්ගය ඔස්සස් ඇඹිලිපිටිය නගරය  ඇතුළු වීම ිදුසේ. එම 

මාර්ගය ඔස්සස් නගරය අභයන්තරය  ගමන් කිරීසම්දී මාර්ගය  සදපින් කුඹුරු යායවල්, සකසසල් වතු 

ඉතා මනස්කාන්තව දර්යනය සේ.පදලංගල, කුට්ටිගල, තුංකම ප්රසශය ආශ්රිතව අඩු උස මට් ම් සහිත 

සගාඩනැගිලි දර්යනය සේ.  

එම ප්රසශය පසුකරින් කෘෂිකාර්ික අනනයතාවයක් සහිත නාගරික ලක්ෂණ දැකගත හැකිවන අතර 

හල්ිල්ලකැටිය පසුකර පල්සල්ගම ප්රසශයය  ඇතුළුවත්සම ක්රමසයන් සගාඩනැගිලි වල උස මට් ම් වැඩි 

වීමක් හා සගාඩනැගිලි ඝණත්සවසේ වැඩිවීමක්  හදුනාගත හැකි සේ. තවදුර ත්ස සනෝනගම  මාර්ගය ඔස්සස් 

ඉදිරිය  ගමන් ගැනීසම්දී මහවැලි ක්රීඩාංගණය, සුසපාපසභෝී සාේපු සංකීර්ණ, බැංකු මුලය ආයතන ඇතුළු 

අධි උපවාණිජ සගාඩනැගිලි සමන්ම  ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන බස්නැවතුම්සපාළද  දැකගැනීම  හැකිසේ.  

 

 

 

 

වලසේ ගග  

කුඹුසගාඩ ආර 

හංදිය   

රූපය අංක  6.3: සමාරකැටිසේ  ි   ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය ප්රසශයය දක්වා වන හරස ්පැතිකඩ 

රූපය අංක  6.4: කුඹුසගාඩ ආර හන්දිසේ ි   ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය ප්රසශයය දක්වා වන හරස ්පැතිකඩ 
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ිශසදණිය මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරය  නිරිත සදින් ඇතුළු වන ප්රධාන පිවිසුම් මාර්ගය සලස හදුනාගත 

හැකි අතර එම මාර්ගය ඔස්සස් නගරය  ඇතුළු වීසම්දී  හමුවන ප්රධාන මංසන්ධියක් සලින් කුඹුසගාඩ ආර 

මංසන්ධිය දැකගත හැකිය. ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්ත කලාපය හා හම්බන්සතා  වරාය සදින් සකාළෙ සදස  

ගමන් කරන බර වාහන විකල්ප මාර්ගය ඔස්සස ් පැිණ එම මංසන්ධිසේදී ිශසදණිය මාර්ගය හා 

එක්සේ.එම මංසන්ධිසේ ි  මාර්ග  මංතීරු හතරක් සලින් පිහි ා ඇති අතර එම ප්රසශයය පසුකරත්සම 

සකසසල්, සපාල්, සන්වාික, වාණිජ ඇතුළු ිශ්ර සංවර්ධනයක් සහිත සගාඩනැගිලිද මග සදපස හදුනාගත 

හැකිසේ. 

කුඹුසගාඩ ආර ප්රසශයය පසුකර නගරය සවත ගමන් ගැනීසම්දී ිශසදණිය මාර්ගසේ වම්පින් පිහිටි 

සමෝදරවාන හංදිය හමුවන අතර සමෝදරවාන සදස  ගමන් ගන්නා විකල්ප මාර්ගය ඔස්සස් කුඹුසගාඩ ආර 

හංදිය සදින් එන බර වාහන සකාළෙ සදස  ගමන් ගන්නා ආකාරය දැකගත හැකිය.  

ප්රධාන මාර්ගය ඔස්සස ්තවදුර ත්ස නගර මධයය සදස  ගමන්කිරීසම්දී  නවනගර සීමාව හදුනාගත හැකි අතර 

එම ප්රසශයය පරිපාලන සංකීර්ණ හා ඒ ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් වලින් සමන්විත සේ. එම ප්රසශයසේම මාර්ගය   

දකුණු සදින් ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන ආර්ික සමසහයුම් මධයස්ාානයත්ස, ඇඹිලිපිටිය මහජන සපාළත්ස මුලික 

කරගත්ස ක්රියාකාරකම් හදුනාගත හැකිය. එම ප්රසශයය හරහා ගමන් ගන්සනකු  කාබනික කෘෂි නිෂ්පාදන 

ිලදී ගැනීසම් හැකියාව සැලසී යයි. එම මාර්ගය ඔසස්ස්  ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදයාලය පසුකරනවාත්ස 

සමගම ක්රමසයන් නැවතත්ස සගාඩනැගිලි උස හා ඝණත්සවය වැඩිවීමක් හදුනාගත හැකිසේ. සමම මාර්ගය 

ආශ්රිතව ක්රියාකාරකම් සබාසහාමයක් පැවතියද අවහිරතාවය අඩුවන පරිදි සැකසුනු වාහන 

නැවතුම්සපාළවල්, පදික සේදිකා හා  ක්රමවත්ස කාණු පශධති සමන්ම උදයාන අලංකරණ ක යුතු සහ්තුසවන්  

ප්රියමනාප නගරයක් දැකගත හැකිසේ. 

 

 

 

 

සමම ි ේදියාවන් තුළින් නගරය  පිවිසීසම්දී සදාහරිත පසුබිමකින් සමන්විත ප්රසශය තුළින්  වලව ප්රසශයසේ 

ආසේනිකත්සවය හා කෘෂිකාර්ික  බිමක් යන හැීම දනවන අතර ක්රමසයන් නගරය  ඇතුළු වීසම්දී නගරය 

අභයන්තරසේ  ිදුවන ක්රියාකාරකම්වල විවිධාංගිකරණ ලක්ෂණ හා නාගරික ආකෘතිසේ සවනස්වීම 

හදුනාගත හැකිවනවා සමන්ම  කෘෂිකාර්ික  බිමක් ව කරගත්ස වාණිජමය වයසයන් සක්රිය වූ යාන්ත්රණයක් 

සහිත නගරයක් සලස දැසනනු සනාවනුමානය. සමම නගරසේ ආකෘතිය කුඹුසගාඩආර හා හිගුර ප්රසශයය 

ආශ්රිතව සවනස් මුහුණුවරක් ගන්නා අතර එකී ප්රසශයය ආශ්රිතව වියාල පරිමාණසේ සගාඩනැීලී සහිත 

කර්මාන්ත හා ඒ ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් දැකගත හැකිසේ. 

දක්ෂිණ අධිසේී මාර්ගය  
පදලංගල   

තුංකම   

නගර මධයය   

රූපය අංක 6.5 : පදලංගල ි   ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය ප්රසශයය දක්වා වන හරස ්පැතිකඩ 
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ඒ අනුව ඉහතින් ිදුකල ියලු විස්තර කිරීම් වලින් පැවසසනුසේ ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සංවර්ධනය තුළින් 

බලාසපාසරාත්සතු වන වලව නිම්නසේ කෘෂි ආර්ික නිපැයුම් සක්න්ද්රය නමැති නාගරික දැක්ම දර්යනය 

කරන නාගරික ආකෘතියක් විදීසම් හැකියාව වර්ෂ 2030 වනවි  උදාවන බවයි. 
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6.3 වභෞතික හො සොමොජීය අපරවූහ පහසුකේ සංවර්ධන උපක්රම 
 

වර්ෂ 2030 වනවි  පරිසර හිතකාක් සංවර්ධනයක් තුළින්  ජනාවාසය   හිතකර සංචාරය  ආකර්ෂණිය 

නගරයක් බිහිකිරීම යන අරමුණ ඉටුකරගැනීම මුලික කරගනිින් ඇඹිලිපිටිය නගරවාසීන්සේ එදිසනදා 

අවයයතා පහසුසවන් සපුරාගැනීම  හැකිවන පරිදි නගර මධයය ප්රසශයසේ ි   තුංකම, කුට්ටිගල, පදලංගල 

යන කුඩා නගර දක්වා සභෞතික, සමාජීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම  අසේක්ෂා කර ඇත. තවද 

නාගරික සංවර්ධනය සදහා අසේක්ෂිත නාගරික දැක්ම හා ඉලක්ක සපුරාගනිින් නාගරික ආර්ිකය ඉහළ  

නැංවීම සදහා උපායමාර්ගික සැලසුම් තුළින් නාගරික යටිතල පසුකම් සංවර්ධන උපායමාර්ග හදුනාසගන 

ඇත.  

ගැලීම් ස හන  6.1:නාගරික යටිතල පහසුකම් සැලසුම්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නාගරික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 

සාමාජිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය

iවයෝජි   වස්වො සැපයුේ සැලසුම

සභෞතික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 

i. වයෝජි  නගර මධයය සංවර්ධන සැලැස්ම 

ii. සයෝජිත ප්රවාහන සැලසුම.

iiiවයෝජි  ජල සැපයුේ සැලසුම

ivවයෝජි  විදුලි හො දත්  රැහැන් පින්බද 
සැලසුම

viවයෝජි  ඝන අපද්රවය කළමනොකරණ 
සැලැස්ම 

vවයෝජි  අප ජලය  හො මලොපවොහන සැලසුම
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6.3.1 වස්වො සැපයුේ සැලසුම 

සමාජීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ය සත්ස  සන්වාික, සසෞඛය හා අධයාපනික යන ප්රධාන සමාජීය 

යටිතල පහසුකම් අංය කිහිපය තුළ පවතින අවයයතා හා වර්ෂ 2030 සදහා අසේක්ෂිත සන්වාික 

ජනගහනය  ප්රමාණවත්සසේද පිළිබද අධයනය කරින් සයෝජිත සස්වා සැපයුම් සැලැස්ම පිළිසයළ කර ඇත. 

6.3.1.1 වන්වොසික  

වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත සස්වා සැපයුම් සැලසුම තුළින් නගරසේ පවතින ප්රධාන සස්වා සලස හදුනාසගන 

ඇති සන්වාික පහසුකම්, සසෞඛය හා අධයාපනික සස්වාවන් සදහා අවයය යටිතල පහසුකම් සපුරාලීම 

පිළිබද ඇතුළත්ස  කර ඇත.  

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ වර්තමාන ජනගහනය 99,138(2017)ක් වන අතර වර්ෂ 2030 සදහා 

පුසරෝකානය කර ඇති ජනගහනය 125,045කි. ඒ අනුව වර්තමාන ජනගහනය  අමතරව වර්ෂ 2030 

වනවි  වැඩිසේ යැයි අසේක්ෂිත ජනගහනය 25,907කි. ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ දැන  

ජිවත්සවන  පවුල් සංඛයාව 24,784ක් වන අතර පුසරෝකාන ජනගහනය  අනුව අසේක්ෂිත සම්පුර්ණ පවුල් 

සංඛයාව 31,261ක් සේ. ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වනවි  පවතින පවුල සංඛයාව  අමතරව වැඩිවන පවුල් 

සංඛයාව 6477කි.  

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ පවතින සන්වාික භූක් භාවිතයන් සදහා සවන්ව පවතින සන්වාික 

භූක් ප්රමාණය සහක් යාර් 6666ක ප්රමාණයකි. වර්තමානය වනවි  පවතින සන්වාික ඒකකයන් සදහා 

භාවිතය  සගන ඇති භූක්  ප්රමාණය (එක් පවුල් ඒකකයක් සදහා පර්චස් 40ක අවම බිම් ප්රමාණයක් සලස 

සලකා බැලීසම්දී ) සහක් යාර් 2507ක් පමණ ප්රමාණයකි. එම භූක් ප්රමාණය දැන  පවතින සන්වාික භූක් 

ප්රමාණසයන් 37.6% ක පමණ භූක් ප්රමාණයකි. ඒ අනුව 2030 සදහා වැඩිවන පවුල් ඒකක සංඛයාව සදහා 

අවයය සන්වාික භූක් ප්රමාණය අතිරික්තයක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත භූක් භාවිත සැලැස්ම තුළින් සසෞඛය පහසුකම්, අධයාපනික සස්වාවන් හා 

විසනෝදාස්වාද ක යුතු සපුරාගත හැකි ස්ාාන පිළිබද සලකා බලින් මධයම ඝණත්සව ිශ්ර සන්වාික 

කලාපය, අඩු ඝණත්සව සන්වාික කලාපය තුළින් සන්වාික අවයයතා සදහා භූක් පහසුකම් සලසා දී ඇත.  
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6.3.1.2 වසෞඛය  

නගරසේ පවතින සසෞඛය පහසුකම් පිළිබද සලකා බැලීසම්දී ඇඹිලිපිටිය දිස්ික් මහ සරෝහල  අමතරව 

පදලංගල හා උඩවලව දිසා සරෝහල සමන්ම නව නගරසේ පිහිටි ආයුර්සේද සරෝහල තුළින් සසෞඛය පහසුකම් 

සැපීමම ිදුකරනු ලබන අතර නගරසේ ක්රියාත්සමක සපෞශගලික සරෝහල් 3ක් ඇතුළු ෛවදය මධයස්ාාන 

තුළින්ද එම පහසුකම් සැපීමම ිදුකරනු ලබයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉහත වගු අංක 6.1හි සදහන් කර ඇති පරිදි ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය ආවරණය කරින් ඇති 

ඇඹිලිපිටිය  දිස්ික් මහ සරෝහල, චන්ිකා වැව, උඩවලව දිසා සරෝහල  ආයුර්සේද හා සපෞශගලික සරෝහල් 

9  අමතරව තුංකම හා සමාරකැටිය ප්රසශය ආශ්රිතව ප්රාසශයය ෛවදය මධයස්ාාන සදකක්ද පිහි ා ඇත. 

විසය්ෂසයන්ම ඇඹිලිපිටිය දිස්ික් මහ සරෝහල තුළ සන්වාික හා බාහිර සරෝී අංයවල පවතින තදබධය 

අවම කිරීම සදහා උඩවලව හා පදලංගල දිසා සරෝහල් වැඩිදියුණු කිරීම කළ යුතුව ඇත. දැන  පවතින 

සරෝහල් වල සපෝෂක ප්රසශය තුළින් ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයයම ආවරණය කිරීම හදුනාසගන 

ඇත(ිතියම් අංක 6.2 ). 

 

 

 

අනු 

අංකය 

වරෝහවේ නම වර්ීකරණය ඇඳන් 

සංඛයොව 

01 දිස්ික් මහ 

වරෝහල )ඇඹිලිපිටිය  

දිස්ික් මහ 

වරෝහල 

433 

02 ආයුර්සේද සරෝහල -
ඇඹිලිපිටිය 

ඒ කාණ්ඩය 58 

03 විසේනායක සවද 
මැදුර )සපෞශගලික(  

- 30 

04 ග්රීන් සමඩිසකයා 
සපෞශගලික සරෝහල 

ඒ කාණ්ඩය 08 

05 චන්ිකා වැව දිසා  
සරෝහල 

ීජ කාණ්ඩය 65 

06 සපාලි ක්ලිනික් 
සපෞශගලික සරෝහල 

ඒ කාණ්ඩය 85 

07 නසවෝදයා   සපෞශගලික 
සරෝහල 

ඒ කාණ්ඩය 05 

08 ප්රාසශයය සරෝහල -
උඩවලව 

ඩී කාණ්ඩය 24 

    09 විතානාරච්චි සහ යක්ති 
ආයුර්සේද සරෝහල 

ආයුර්සේද 30 

එකතුව 738 

වගු අංක 6.1: ඇඹිලිපිටිය නාගරික පවතින සසෞඛය පහසුකම්  



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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ිතියම් අංක  6.2:පවතින සරෝහල් හා එමගින් ආවරණිත සපෝෂක ප්රසශයය  



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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6.3.1.3 අධයොපනික  

අධයාපන පහසුකම් සවනුසවන් නාගරික බල ප්රසශයසේ දැන  පවතින පාසල් 20 ක ප්රමාණය වර්තමාන 

ිෂය සංඛයාව  මුලික අධයාපන ක යුතු සදහා ප්රමාණවත්ස වන අතර 2030 වනවි  වර්ධනය වන ිසු 

ජනගහනය  අවයය පරිදි 1 AB, 1C මට් සම් පවතින පාසල් වල පහසුකම් නැංවීම තුළින් පාසල් අධයාපන  

ක යුතු සපුරාලීම ිදුකල හැකි අතර නව පාසල් ඉදිකිරීසම් අවයයතාවයක් පැන සනානී. ක්  අමතරව 

ඇඹිලිපිටිය කාර්ික විදයාලය, වෘත්සතීය පුහුණු මධයසා්ාන හා  හමුදා ඉංජිසන්රු පාසල තුළ පහසුකම් වැඩි 

දියුණු කිරීම තුළින් තෘතිය අධයාපනික ක යුතු සදහා ප්රමාණාත්සමක තරම් අවසා්ා  සලසා දීම  හදුනාසගන 

ඇත.  

මුලාශ්රය : (අධයාපන කලාප කාර්යාලය, 2016) 

වගු අංක 6.2 :ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ පවතින අධයාපනික පහසුකම්   

ග්රොම නිලධොරී 

වසම 
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ප
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ස
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ප
ංති
 

ස
ං

ඛ
ය
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ගවේයොය ගසේයාය විදයාලය 2 1 - 11 16 438 23  

යොය 02 සබෝධිමළුව විදුහල 2 1 - 11 29 1126 46  

උඩගම ඇඹිලිපිටිය මහා විදයාලය 1AB 1 - 13 42 1280 93  

පේවේගම කනිෂ්ා ශවිතීයික විදයාලය 2 1 - 11 54 2440 70 1:30 

කුඹුවගොඩආර කනමැදි ආර විදයාලය 2 1 - 9 09 123 13 1:9 

වමොරකැටිය සමාරකැටිය මහා විදයාලය 1AB 1 - 13 41 1184 68 1:19 

හිඟුරආර සබෝධිරාජ විදයාලය අර්ධ 
රාජය 

1 - 11  779 43 1:18 

කැටගේආර ඇඹිලිපිටිය කැ ගල් ආර විදයාලය 2 1 - 11 11 252 19 1:13 

වමෝදරවොන ඇඹිලිපිටිය සමාදරවාන විදයාලය 2 1 - 11 13 334 20 1:17 

නව නගරය ජනාධිපති විදයාලය 1AB 1 - 13 115 4765 204 1:22 

හිඟුර කච්චිගල විදයාලය 2 1 - 11 11 180 16 1:9 

පදලංගල ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ විදයාලය 3 1 - 5 24 901 30 1:37 

හිඟුර ිරිසඟසබෝ විදයාලය 2 1 - 11 11 200 21 1:14 

හිඟුර ඇඹිලිපිටිය චන්ිකා වැව ජයන්ති 
මහා විදයාලය 

1AB 1 - 13 40 1206 66 1:19 

කුට්ටිගල ඇඹිලිපිටිය ඌරුපැරැත්සත විදයාලය 2 1 - 11 11 156 20 1:9 

ජුලංගැවට් වලව නදී විදයාලය 2 1 - 11 11 326 20 1:18 

තුංකම  තුංකම මහා විදයාලය 1C 1 - 13 21 506 30 1:15 

හොගල සා්රපුත්සත විදයාලය 2 1 - 11 11 299 23 1:13 

හොගල කරවිලයාය මහා විදයාලය 2 1 - 11 13 343 28 1:15 

හේක ේලකැටිය හල්ිල්ලකැටිය මහා විදයාලය 1C 1 - 13 30 1129 52 1:18 

තිවබොේ කැටිය තිසබාල්කැටිය විදයාලය 2 1 - 11 08 293 17 1:14 

හිඟුරආර ගුරු ආර ප්රාාික විදයාලය 1C 1 - 13 30 779 44 1:13 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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ිතියම් අංක  6.3 : පවතින පාසල් හා අවරණිත සපෝෂක ප්රසශය  



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 

 

 සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                               94 

වභෞතික අපරවූහ පහසුකේ සංවර්ධන උපක්රම 

එසමන්ම උඩවලව සංචාරක කලාපය  පැිසණන සශයය හා විසශයය සංචාරකයින්සේ සන්වාික, ආහාර 

ඇතුළු අසනකුත්ස ියළු අවයයතා විධිමත්ස කිරීමත්ස, විවිධ සස්වා ලබාගැනීම හා සස්වාවන් ලබා දීම සදහා 

නගරය  පැිසණන සංසරණ ජනතාව  අවයය පහසුකම් ප්රමාණවත්ස පරිදි සපුරාලින් ආකර්ෂණිය 

නගරයක් බිහිකිරීම සදහා සමාජීය යටිතල පහසුකම් වල පවතින ප්රමාණාත්සමකභාවය හා සභෞතික යටිතල 

සභෞතික අපරවූහ පහසුකම් සංවර්ධන උපක්රම 

එසමන්ම උඩවලව සංචාරක කලාපය  පැිසණන සශයය හා විසශයය සංචාරකයින්සේ සන්වාික, ආහාර 

ඇතුළු අසනකුත්ස ියළු අවයයතා විධිමත්ස කිරීමත්ස, විවිධ සස්වා ලබාගැනීම හා සස්වාවන් ලබා දීම සදහා 

නගරය  පැිසණන සංසරණ ජනතාව  අවයය පහසුකම් ප්රමාණවත්ස පරිදි සපුරාලින් ආකර්ෂණිය 

නගරයක් බිහිකිරීම සදහා සමාජීය යටිතල පහසුකම් වල පවතින ප්රමාණාත්සමකභාවය හා සභෞතික යටිතල 

පහසුකම් සපුරාලීම සදහා දැන  සමම ප්රසශයය තුළ පවතින ගැ ළු හදුනාගනිින් වර්ෂ 2030 සදහා 

පුසරෝකානය කරන ලද සන්වාික ජනගහනය හා සංසරණ ජනගහනය ප්රමාණවත්ස පරිදි සපුරාදීම සදහා 

සභෞතික යටිතල පහසුකම් සම්පාදනය සදහා ප්රධාන උපායමාර්ගික සැලසුම් හතක් හදුනාසගන ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 

 

 සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                               95 

6.3.2 වයෝජි  නගර මධයය සංවර්ධන සැලැසම්  

සයෝජිත භූක් භාවිත සැලැසම් තුළින් හදුනාගත්ස අධි ඝණත්සව වාණිජ කලාපය, අධි ඝණත්සව නාගරික කලාපය 

I හා අධි ඝණත්සව නාගරික කලාපය II කලාප තුළ  අයත්ස නගර මධයය ප්රසශයය තුළ පවතින වාණිජ, මුලය, 

පරිපාලන, ප්රවාහන යනාදී වයසයන්  ක්රියාකාරකම් රාියකින් සමන්විතව ඝණත්සවයක් නිර්මාණය වී ඇත. 

සමම ියලු අවයයතාවන් සදහා සස්වා ලාිජන් හා සසව්ාදායකයින් සලස නගර මධය  පැිසණන ියලුම 

ජනතාව  අවයයය පහසුකම් විධිමත්ස සලස සපයාසදින් ියලු කාර්යයන් පහසුසවන් හා කාර්යක්ෂම 

ඉටුකරගැනීම  හැකිවන පරිදි නගර මධය ප්රසශයය සදහා සයෝජිත නගර මධයය සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් 

හදුනාගත්ස උපායමාර්ග කිහිපයකි. 

උපොයමොර්ග 01 

නගර මධයසේ රාජය ආයතන සතු වාණිජ වටිනාකින් ඉහළ ඉඩම් වාණිජ ක යුතු  සඳහා පවරාගැනීම 

උපොයමොර්ග 02 

පරිපාලන ආයතනික සස්වා ලබාගැනීම පහසුකිරීම සදහා ප්රධාන පරිපාලන ආයතන එකරාය කිරීම 

උපොයමොර්ග 03 

නගර මධයසේ පවතින තදබධකාරි බව අවම කරින් සස්වා අවයයතා ලබාගැනීම  පැිසණන ජනතාව   

අවයය සස්වා පහසුකම් ලබාගැනීම  පහසු වන පරිදි ප්රවාහන පහසුකම් විධිමත්ස කිරීම. 

උපොයමොර්ග 04 

නගරය ආශ්රිතව ජල උදයාන, නාගරික වන උදයාන හා සර්ය ය උදයාන ඇතිකිරීම තුළින් නගර මධයසේ 

ආකර්යණිය බව වැඩිදියුණු කිරීම. 

උපොයමොර්ග 05 

හදුනාගත්ස විසය්ෂ මාර්ග සංවර්ධනය තුළින් නගර මධයය ප්රසශයසේ රාවාහන තදබධය අවම කිරීම 
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ිතියම් අංක  6.4: නගර මධයය සංවර්ධන සැලැස්ම  2030  
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6.3.3. වයෝජි  ්රවොහන සැලසුම 

ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළ සභෞතික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීසම් එක් 

උපායමාර්ගයක් වයසයන් වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත ප්රවාහන සැලැස්ම පිළිසයළ කර ඇත. ඇඹිලිපිටිය 

නගරසේ  වර්ෂ 2030 දී  අසේක්ෂිත සන්වාික ජනගහනය වන 125,045ක ජනගහනය  අමතරව වර්ෂ 

2030දී නගරය  ෛදනිකව පැිසණ්යයි අසේක්ෂිත  පුසරෝකානය කරන ලද 301,100ක සංසරණ 

ජනගහනය  අවයය ප්රවාහන සස්වා බාධාවකින් සතාරව සපුරාලීම සදහා සමම ප්රවාහන සැලැස්ම තුළින් 

ක යුතු කර ඇත. 2017 වර්ෂසේ ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ිදුකරන ලද ෛදනික රාවාහන සක්ක්ෂණය  

අනුව රාවාහන තදබධය වැඩි වයසයන් පවතින උදැසන, මධයහන හා සන්ධයා කාලයන් වල  පැය භාගයක් 

තුළ නගරය  පැිසණන සාමානය රාවාහන ගමන්වාර සංඛයාව 1220ක් පමණ වන අතර නගරසයන් 

පි ත  ගමන් ගන්නා ගමන්වාර සංඛයාව 1040 ක්  පමණ සේ.  ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වනවි  වැඩිවන සංසරණ  

ජනගහනය  අනුව දිනක  පැය භාගයක් තුළ නගරය  ඇතුළුවන සාමානය රාවාහන ගමන්වාර සංඛයාව 

1525ක් හා නගරසයන් පි වන සාමානය රාවාහන ගමන්වාර සංඛයාව 1300ක් සලස උපකල්පනය කර 

ඇත.  

සමම උපකල්පනය කරන ලද රාවාහන ගලනය, නගරසේ ඉදිරි සංවර්ධන ක්රියාදාමයන් සමග ක්රියාත්සමක 

වීම  සයෝජිත කර්මාන්ත කලාපය ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්, උඩවලව සංචාරක කලාපය ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්, 

කෘෂිකර්මාන්ත ක යුතු හා නගර මධයසේ  වාණිජ සස්වා වැඩිදියුණු වීමත්ස සමග ඇති වන සංවර්ධනය තුළින් 

සමන්ම නගරය තුළ සන්වාික ක යුතු සදහා හදුනාසගන ඇති ිශ්ර සන්වාික හා සන්වාික කලාප තුළින් 

ජනනය වන රාවාහන සංඛයාව වර්ධනය වීමත්ස සමග එකී අවයයතාවල  ගැළසපන පරිදි  රාවාහන 

තදබධයකින් සතාරව ගමන් කිරීම  ප්රමාණවත්ස පරිදි විකල්ප මාර්ග ඉදිකිරිම, අතුරු මාර්ග ඉදිකිරිම, සස්වා 

මාර්ග ඉදිකිරිම හා පවතින මාර්ග පුළුල් කිරීම සමන්ම සපාදු ප්රවාහන අවයයතා සදහා බස්නැවතුම්සපාළ හා 

රාගාල් පහසුකම් සංවර්ධනය අතයාවයය වී ඇත. එකී අවයයතාවල  ගැළසපන පරිදි නගරසේ මාර්ග 

සංවර්ධනය ිදුකිරීම සදහා හදුනාසගන ඇති ප්රධාන උපායමාර්ග කිහිපයකි. 

උපොය මොර්ග 01:  

සනෝනගම  මාර්ගය ඔස්සස ්පදලංගල සදින් හම්බන්සතා  වරාසේ ි  සකාළෙ හා සවනත්ස ප්රසශය වල  

ගමන්කරන රාවාහන ප්රවාහනය කරන සලාරිරා, බහාලුම් ප්රවාහනය කරන කන්සට්නර් රා හා  නගරය  

ඇතුළු වන බර වාහන තුළින් ිදුවන රාවාහන තදබදය අවම කිරීම හා හිගුර හා කුඹුසගාඩ ආර ප්රසශයසේ  

සයෝජිත කර්මාන්ත කලාපය සවත ගමන් ගන්නා බර වාහන නගර මධය ප්රසශයසයන් බැහැරව සනෝනගම , 

ිශසදණිය හා පනාමුර මාර්ග සවත සම්බන්ධ කර ගමන්කරවිම සදහා සකාළෙ පාර 100 කණුව (සබෝිරිගම 

මාර්ගය ආසන්නසයන්) ි  පනාමුර මාර්ගය හරහා සමාදරවාන මාර්ගය ිශසදණිය මාර්ගය සතක්ද, 

කුඹුසගාඩ ආර හංදිසේ ි  කඩදාි කම්හල මාර්ගය කදුරුගස් ආර හරහා කරවිල යාය මාර්ගය ඔස්සස ්

සනෝනගම  මාර්ගය දක්වා මංතීරු සදකකින් යුතුව විකල්ප මාර්ගයක් සලස සංවර්ධනය කිරීම. 
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උපොය මොර්ග 02:  

සමාණරාගල සදින් සමාරකැටිය මාර්ගය ඔස්සස්  පැිසණන බර වාහන නගර මධයය ප්රසශයය මග හරිින් 

සකාළෙ හා දක්ෂිණ අධිසේී මාර්ගය  සම්බන්ධ වීම  හා සමාණරාගල දිස්ික්කසේ සයෝජිත කර්මාන්ත 

කලාප හා සම්බන්ධ වීම, ඒ ආශ්රිත අමුද්රවය ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්ත කලාපය හා පහසුසවන් අන්තර් හුවමාරු 

කරගැනීම  සදහා  ඇඹිලිපිටිය හල්ිල්ලකැටිය පාසල් මාර්ගය හතර ඇළ මාර්ගය දක්වා සම්බන්ධ කරින් 

සවසහරගම මාර්ගය ඔස්සස් සමාරකැටිය මාර්ගය දක්වා මංතීරු සදකකින් යුතුව විකල්ප මාර්ගයක් සලස 

සංවර්ධනය කිරීම. 

උපොය මොර්ග 03:  

නගර මධයසේ ප්රධාන සස්වා  ස්ාාන සලස ජනගහනය වැඩි වයසයන් ගැවසසන ප්රධාන බස් නැවතුම්සපාළ, 

මහජනසපාළ ඇඹිලිපිටිය දිස්ික් මහ සරෝහල, හා ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදයාලය ආශ්රිත සස්වාවන් 

රාවාහන තදබදයකින් සතාරව සැපීමම සදහා උඩගම හංදිසේ ි  සරෝහල් මාර්ගය ජනාධිපති විදයාලය 

අසල දක්වා මාර්ගයද, ජනධිපති විදයාලය අසල ි  සකාන්ක්රීට් යාඩ මාර්ගය, සනෝනගම  මාර්ගය දක්වා හා 

මහවැලි ක්රීඩාංගණය අසළින් ගමන් ගන්නා ට්රාන්ස්සෆෝමර් මාර්ගය ඔස්සස ්සමාරකැටිය මාර්ගය දක්වාද 

වන මංතීරු සදකකින් යුතුව අතුරු මාර්ග සලස සංවර්ධනය කිරීම.  

උපොය මොර්ග 04:  

දැන  භාවිතය වැඩි වයසයන් ිදුවන අවිධිමත්ස තත්සත්සවසේ පවතින සරෝහල් ව රවුම් මාර්ගය, සමෝදරවාන 

ව රවුම් මාර්ගය, ආර්ික මධයස්ාානය අසළ ි   සපාළ පිටුපින් මාර්ගය සකාන්ක්රීට් යාඩ මාර්ගය දක්වාද 

,අක්කර පන්සීය මාර්ගය  හා  අක්කර පන්සීය මාර්ගසේ ි  ඇඹිලිපිටිය රාජකීය විදයාලය පිටුපින් 

සමාරකැටිය මාර්ගසේ ලියනෑගම මාර්ගය දක්වා නව මාර්ගයක් ඇතුළුව සමම මාර්ග පහ ප්රධාන සස්වා මාර්ග 

වයසයන් සංවර්ධනය කරින් නගර මධයසේ පවතින රාවාහන තදබධය අවම කිරීම. 

උපොයමොර්ග 05: 

උඩවලව සංචාරක සහෝ ල් හා සෆාරි පහසුකම් පවතින සයෝජිත සංචාරක මධසා්ානය සදහා හදුනාසගන 

ඇති මංතීරු සදකකින් යුතුව සංවර්ධනය කිරීම හා උඩවලව හන්දිය, රත්සකරේව ප්රසශය ආශ්රිත සසෝ ිල් 

මාර්ගය, ධර්මපාල මාවත, මුදුන්මන්කඩ මාර්ගය හා උඩවලව දකුණු ඇළ ඉවුර සමග පවතින මාර්ගය විසය්ෂ 

සංචාරකයක් ගමන් පායක් වයසයන් සංවර්ධනය කරින් උඩවලව නගරය  පැිසණන සංචාරකයින් 

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ  ආකර්ෂණය කරගැනීම. 
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උපොයමොර්ග 06: 

නගරසේ ප්රධාන බස්නැවතුම්සපාළ තුළ බස්රා හැිරවීම සදහා අවයය ඉඩ ඇතුළු අසනකුත්ස පහසුකම් 

වැඩිදියුණු කිරීම සදහා බස් නැවතුම්සපාළ ප්රතිසංවර්ධනය කිරීමත්ස ළග බස්රා සස්වා සදහා ඇඹිලිපිටිය නව 

නගරසේ  බස්  නැවතුම් ස්ාානයක්  ඉදිකිරීමත්ස අමතර බස් රා තම ගමන් වාරය පැිසණන සතක් නතර 

කර තැීජම සදහා බස්රා ගාල් කරන ස්ාානයක් ප්රධාන බස් නැවතුම්සපාළ  ආසන්නසේ ඉදිකිරිම හා බස ්

නැවතුම්පල  බස්රා ඇතුළු කිරීම සදහා බස් නැවතුම්සපාළ අසලින් සමාරකැටිය මාර්ගය දක්වා මාර්ගය 

පුළුල්කර සංවර්ධනය කිරීම.  

උපොයමොර්ග 07: 

ඇඹිලිපිටිය මහජන සපාළ හා ආර්ික මධයස්ාානය සවත පැිසණන සස්වාලාිජන්සේ රාවාහන හා නව 

නගරය  අවයය රාවාහන නතර කිරීසම් ඉඩපහසුකම්  වැඩි කිරීම සදහා ආර්ික මධයස්ාානය  

ආසන්නසේ  නව රාවාහන නැවතුමක් ඉදිකිරිම හා ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදයාලය ආසන්නසේ මාර්ග 

තදබධය අවම සා්ානයක් කිරිම සදහා පාසල් භුිය තුළ පිහිටි හිස් ඉඩම් ප්රමාණය තුළ පාසල් බස්රා හා 

වැන් රා ගාල්කර තැීජම  හැකි රා ගාලක් ඉදිකිරිම සමන්ම පාසල  පිටුපින් පිහිටි  මාර්ගය පුළුල් කර 

සංවර්ධනය කිරීම තුළින් පාසල  විකල්ප ප්රසේයයක් ඇතිකිරීම. 

උපොයමොර්ග 08:  

ප්රධාන මාර්ග සදපස රාවාහන නතරකර තැීජම වලක්වාලීම සදහා වන ක්රමසේද අනුගමනය කිරීම හා 

රාවාහන තදබධය අවමවන ආකාරය  වාහන ගලනසේ ගමන්මගවල් සවනස්කිරීසම් රාවාහන 

සැලැස්මක් නගර මධයය ප්රසශයය තුළ ක්රියාව  නැංවීම. 
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ිතියම් අංක  6.5 : සයෝජිත ප්රවාහන සැලැස්ම 2030 
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6.3.4 වයෝජි  ජල සැපයුේ සැලසුම.  

ඇඹිලිපිටිය නගරවාසීන්සේ පානීය හා ගෘහස්ා ක යුතු සදහා වන ජල අවයයතාවය ප්රධාන ජල මුලාශ්ර 

කිහිපයක් ය සත්ස සපුරාලනු ලබන අතර පානිය ජල අවයයතාවසයන් 55%ක  ආසන්න වැඩි ප්රතියතයක් 

සපුරා සදනු ලබන්සන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය තුළිණි. වර්තමානය වනවි  පානිය 

ජල අවයයතාවය  අමතරව වාණිජ, ආයතනික, කර්මාන්ත හා සවනත්ස අවයයතා සදහා ජල අවයයතාවය 

සපුරාසදනු ලබන්සන් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය මගිනි.(වගු 6.3අංක  හා ි තියම් අංක 

6.6 ). 

 

 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ ජල අවයයතාවය  සපුරාදීම සදහා උඩවලව හා ඇඹිලිපිටිය නගරය 

තුළ ප්රධාන ජල රැදවුම්  ැංකි සදකක් භාවිතා වන අතර ඇඹිලිපිටිය ජල රැදවුම්  ැංකිසේ ධාරිතාවය ඝණ 

ක් ර් 18,000 ක්ද උඩවලව ජල රැදවුම්  ැංකිසේ ධාරිතාවය ඝණ ක් ර් 7500ක් පමණ සේ. සමමගින් 

නාගරික බල ප්රසශයය  තුළ ගෘහස්ා ක යුතු සදහා දිනක  ඝණ ක් ර් 6590ක  ආසන්න ජලධාරිතාවයක්  

පරිසභෝජනය කරනු ලබන අතර සමසා් ජල පරිසභෝජනය සදහා ඇඹිලිපිටිය ජල  ැංකිය තුලින් දිනක  

ඝණ ක් ර්  11,000 ක් පමණ භාවිතා කරනු ලබන අතර උඩවලව ජල රැදවුම්  ැංකිසයන් දිනක  ඝණ ක් ර්  

6500 ක් පමණ භාවිතය  ගැසන්. සම් අනුව වර්තමාන භාවිතය  අනුව සමම ජල රැදවුම්  ැංකි සදක තුළම 

එකතුවක් සලස ඝණ ක් ර් 8,000ක ජල අතිරික්තයක් පවත්සවාසගන යනු ලබයි. 

2030 වර්ෂය වනවි  වැඩිවන සන්වාික ජනගහනය 25,907 ක් වන අතර ඒ සදහා අවයය පානීය ජලය 

දිනක  ඝණ ක් ර් 3108කි. ි   අමතරව වාණිජ, ආයතනික,සංචාරක හා ප්රවාහන ආදී විවිධ සස්වාවන් සදහා 

පැිසණන පුසරෝකානය කරන ලද 301,100ක සංසරණ ජනගහනය සදහා දිනක  අවයය ජල පරිමාණය 

ඝණ ක් ර් 6022කි. ඒ අනුව වැඩිවන සන්වාික හා සංසරණ ජනගහනය සදහාද ප්රමාණවත්ස තරම් ජලය 

සපයා ගැනීම  පවතින අතිරික්ත ඝණ ක් ර් 8,000 තුළින් සනාහැකි සේ. එසස්ම වර්ෂ 2030 වනවි  ස්ාාපිත 

කිරීම  සයෝජිත කර්මාන්ත කලාපය හා ඒ සදහා ක්රියාත්සමක කිරීම  සයෝජිත වියාල, මධය හා කුඩා 

ප්රමාණසේ කර්මාන්ත 116 ක් සදහා ෛදනික ජල අවයයතාවය වන ඝණ ක් ර් 13,764ක ජල ධාරිතාවය  

වගු අංක  6.3 :ඇඹිලිපිටිය නාගරික ප්රසශයය තුළ පානීය ජල සැපයුම  

 
ජොතික ජල 

සේපොදන හො 

ජලෝරවොහන 

මණ්ඩලය 

්රජො ජල 

වයොපෘතිය  

නළ න්ං  ආරක්ෂි  න්ද  අනොරක්ෂි  

න්ද  

වවනත් 

නාගරික 
බල 
ප්රසශයය  

12153 5409 339 2671 468 881 

ප්රතියතය  55.4% 24.6% 1.5% 12.1% 2.1% 4% 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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සපුරාලීම  පවතින ජල රැදවුම්  ැංකි හා පිරිපහදු මධයස්ාානය ප්රමාණවත්ස සනාවන අතර ඉහත ගණනය 

කිරීම් වල  අනුව වර්ෂ 2030දී ඇතිසේයැයි අසේක්ෂිත ජල හිගය ඝණ ි ර් 14,894ක් සේ. 

ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වනවි  ඇතිසේයැයි අසේක්ෂිත ජල හිගය සපුරාලීම සදහා  හදුනාසගන ඇති උපායමාර්ග 

කිහිපයකි. 

උපොයමොර්ග 01 : 

ප්රජා ජල වයාපෘතිය ය සත්ස ක්රියාත්සමක කිරීම  සයෝජිත තුංකම, පදලංගල හා කුට්ටිගල ප්රසශය ආවරණය 

සකසරන පානීය ජලය සබදාහැරීසම් වයාපෘතිය සසෞඛය ආරක්ෂිත පිරිපහදු ක්රියාවලියකින් අනතුරුව  

ක්රියාව  නැංවීම  අවයය පියවර ගැනීම. 

උපොයමොර්ග 02 : 

වර්ෂ 2030දී අසේක්ෂිත සමස්ා ජල ඉල්ලුම සපුරාලීම සදහා පවතින ජල රැදවුම්  ැංකි වල  අමතරව 

ඝණක් ර් 15,000ක පමණ ධාරිතාවසයන් යුතු නව ජල රැදවුම්  ැංකියක් හා  පවතින ජල පිරිපහදු 

මධයස්ාානය අවයය ධාරිතාවයන්සගන් යුතුව වැඩිදියුණු කිරීම. 

උපොයමොර්ග 03 : 

ඇඹිලිපිටිය කලාපය  වාර්ෂිකව ඇතිවිය හැකි නියගය සහිත තත්සත්සවයන් හමුසේ වුවද ජල සැපයුම 

අඛණ්ඩව පවත්සවාසගන යාම සදහා ප්රධානතම ජල මුලාශ්රය වන චන්ිකා වැව තුළ ප්රමාණවත්ස ජල 

ධාරිතාවයක් රදවා තබාගැනීම  විධිමත්ස ජල කළමනාකරණ සැලැස්මක් ක්රියාව  නැංවීම. 

 

 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 

 

 සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                               103 

 

ිතියම් අංක  6.6 : පානීය ජල සැලැස්ම 2030  



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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6.3.5 වයෝජි  විදුලි හො දත්  රැහැන් පින්බද සැලසුම 

වර්තමානය වනවි  ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයයම ආවරණය කරින් විදුලි බල සැපයුම ිදුකර ඇති 

අතර කදුරුගස් ආර ප්රසශයසේ පිහිටි ප්රධාන සකාටුමා උපසපාළ මගින් විදුලිය සබදා හැරීම ිදුකරනු ලබයි.   

එහි පවතින උපරිම විදුලි ධාරිතාවය සමගාසවාට් ඇම්පියර්  63කි. 2017 වර්ෂය තුළ සන්වාික, කර්මාන්ත, 

ආයතනික, වාණිජ යනාදී අංය තුළ ිදුව ඇති විදුලි පර්සභෝජනය සමගාසවාට් ඇම්පියර් .531 වන අතර 

පවත්සනා විදුලි බල පශධතිය තුළ සමගාසවාට් ඇම්පියර්    31.5 අතිරික්තයක් සපන්නුම් කරයි. සම් අනුව 

වර්ෂ  2030  සදහා පුසරෝකාන ජනගහනය  අනුව වර්තමාන සන්වාික ඒකක ප්රමාණය  අමතරව 

වැඩිසේයැයි අසේක්ෂිත සන්වාික ඒකක  6476ක් ද ඇතුළුව පුසරෝකානය කරන ලද වාණිජ,  ආයතනික, 

කර්මාන්ත යන අංය වල වර්ෂ 2030 වනවි  වැඩිසේයැයි අසේක්ෂිත  විදුලි ධාරිතාවය සමගාසවාට් ඇම්පියර්  

49.3ක් වන අතර දැන  පවතින අතිරික්තය තුළින් එම අවයයතාවය සපුරාගැනීම  සනාහැකි සේ. ඒ අනුව  

වර්ෂ 2030 වනවි  පුසරෝකානය කර ඇති ඉල්ලුම සපුරාලීම   අවයයසේයැයි හදුනාසගන ඇති විදුලි 

ධාරිතාවය සමගාසවාට් ඇම්පියර් 18කි. 

වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත නගර සංවර්ධන සැලැස්සම් අරමුණු සවත ලගාවිසම්දී නවීන තාක්ෂණය තුළින් 

අනාගත සන්නිසේදන අවයයතා අන්තර් දත්සත හුවමාරු කිරීම් සමන්ම සගෝලීය සබධතා ඉහල නංවා ගැනීම 

සදහා සමස්ා  නාගරික බල ප්රසශයයම ආවරණය වන පරිදි දත්සත රැහැන් පහසුකම ලබාදීසම් අවයයතාවය 

හදුනාසගන ඇත.  ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වනවි  අවයය විදුලිබල පරිසභෝජන අවයයතාවය හා දත්සත භාවිතය 

සදහා වන අවයයතාවයන් සපුරාලීම  සදහා සයෝජිත විදුලි හා දත්සත රැහැන් සැලැස්ම තුළින් හදුනාගත්ස ප්රධාන 

උපායමාර්ග කිහිපයකි. 

උපොයමොර්ග 01: 

වර්ෂ 2030 වනවි  අසේක්ෂිත විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම සදහා  සමගාසවාට් ඇම්පියර් 18ක විදුලි ධාරිතාවය 

සහිත නව ට්රාන්ස්සෆෝමරයක් ඇඹිලිපිටිය කදුරුගස් ආර සකාටුව උපසපාළ තුළ ස්ාාපනය කිරීම. 

උපොයමොර්ග 02  

සපාල්පිටිය ි  හම්බන්සතා  දක්වා දිසවන නව අධිබලැති විදුලි දිගුව මගින් ඇඹිලිපිටිය විදුලි උපසපාළ 

සදහා අවයය අධිබල විදුලි සැපයුම ලබාගැනීම. 

උපොයමොර්ග 03: 

උඩවලව සංචාරක සස්වා කලාපය ඇඹිලිපිටිය වාණිජ කලාප, තුංකම, පදලංගල කෘෂිකාර්ික කලාප හා 

සයෝජිත කර්මාන්ත කලාප ඇතුළු සමස්ා නාගරික බල ප්රසශයයම ආවරණය   වන පරිදි නව දත්සත රැහැන් 

පශධතියක් වයාේත කිරීම.  



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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6.3.6 වයෝජි  අප ජලය  හො මළෝරවොහන සැලසුම. 

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ සම්වන වි  මළාප්රවාහය  හා අප ජලය බැහැර කිරීම සදහා ක්රමවත්ස ක්රමසේදයක් 

සනාමැති අතර නිවාස, වාණිජ සගාඩනැගිලි හා ආයතනික සගාඩනැගිලි ආදී ියලු ස්ාාන වල මළාප්රවාහන  

හා අප ජලය බැහැර කිරීම සදහා ප්රතික  ැංකි හා උරාගැනීසම් වලවල් භාවිතා සේ. නමුත්ස සමම ක්රම භාවිත 

කිරීම  ඇඹිලිපිටිය නගර  මධය ප්රසශයසේ වයාේතව ඇති අධි ඝණත්සව වාණිජ භාවිතය සහ්තුසවන් ගැ ළුවක් 

බව  පත්සව ඇත. එසමන්ම භුිසේ පිහිටීම හා භූසගෝලීය කරුණු මත සමතලා ගති ලක්ෂණ සහිත භූක් 

ප්රසශයයක් වීමත්ස භූගත ජල මට් ම ඉහළින්  පිහි ා තිීජමත්ස සහත්ුසවන් ප්රතික   ැංකි ඉක්මණින් උතුරා යන 

තත්සත්සවයක් ඇතිවීමත්ස, උරා ගැනීසම් වලවල් වලින් ජලය නිි පරිදි උරා සනාගැනීමත්ස ගැ ළු සලස 

හදුනාසගන ඇත. 

වර්තමානය වනවි  නගර මධයසේ වාණිජ සගාඩනැගිලිවල ඉදිකර ඇති අප ජල පශධති නිියාකාරව ක්රියා 

සනාකිරීම නිසා ඇතැම් පුශගලයන් විින් වැි සහිත දිනවලදී හා රාත්රී කාලයන් වැි ජලය බැසයාසම්  කාණු 

පශධතිය  මුදාහැරිම සහ්තුසවන් එම අප ජලය කාවන්තිස්ස රජමහා විහාරය අසළින් ගලායන D26 ඇළ  

එක්වී කුඹුරුවල  එක්වීම නිසා  D26 ඇළ ආශ්රසයන්  සගාවිතැන් කරන සගාවින්ද මහත්ස පිඩනය  පත්සව 

ඇත. 

ඒ අනුව වර්ෂ 2030  වනවි   පවතින ගැ ලුවල  විසදුම් සසවීම පිණිස සයෝජිත අප ජලය හා මළාප්රවාහන  

සැලසුම සදහා හදුනාසගන ඇති උපායමාර්ග කිහිපයකි. 

උපොයමොර්ග 01 

පවතින කාණු පශධතිය  විධිමත්ස කිරීම හා කාණු පශධතිසයන් බැහැරවන අපජලය පිරිපහදුවක් තුළින් 

පරිසරය  මුදාහැරිම  

උපොයමොර්ග 02 

D 26 ඇළ ප්රතිසංස්කරණ කරින් එම ඇළ  අපජලය හා අපද්රවය දැක්ම වැලැක්වීම. 

උපොයමොර්ග 03 

වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත වාණිජ කලාපය I ආවරණය වන පරිදි ගුරුත්සවය අනුව ක්රියාකරන මළාප්රවාහන 

පශධතියක් ඉදිකර එක් ස්ාානයක  රැස්කරගන්නා මළ අපද්රවය ගලි මගින් සගනසගාස් කර්මාන්ත කලාප 

තුළ ඉදිකිරීම  සයෝජිත ප්රතිචක්රීකරණ පශධතිය මගින් ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම. 
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ිතියම් අංක  6.8 : අප ජල හා මලාප්රවාහ සැලැස්ම 2030  
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6.3.7 වයෝජි  ඝණ අපද්රවය කළමණොකරන සැලසුම. 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයසේ ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණය ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව හා ප්රාසශයය 

සභාව යන ප්රධාන පළාත්ස පාලන ආයතන සදකක් ය සත්ස ක්රියාත්සමක සකසර්. ඇඹිලිපිටිය නගර සභා බල 

ප්රසශයය තුළ ෛදනිකව ජනනය වන ඝණ අපද්රවය ප්රමාණය ස ාන් 24ක් පමණ වන අතර නගර සභාව 

විින් ෛදනිකව එකතු කරනු ලබන්සන් ඉන් ස ාන් 6ක ප්රමාණයකි. නාගරික බල ප්රසශයය  අයත්ස 

ප්රාසශයය සභා බල ප්රසශයය තුළ දිනක  ජනනය වන ඝණ අපද්රවය ප්රමාණය ස ාන් 16ක් පමණ වන අතර 

ප්රාසශයය සභාව විින්  ෛදනිකව එකතු කරනු ලබන්සන් ඉන් ස ාන් 4 ක ප්රමාණයකි.  

සම් අනුව ඇඹිලිපිටිය සමස්ා නාගරික බල ප්රසශයසයන් දිනක  ජනනය වන මුළු ඝණ අපද්රවය ප්රමාණය 

ස ාන් 40ක් වන අතර ඉන් දිනක  ඝණ අපද්රවය ස ාන් 10ක් පමණ එකතු කරනු ලබයි.  එසමන්ම වර්ෂ  

2030 වනවි  වැඩිසේයැයි අසේක්ෂිත සන්වාික ජනගහනය  අනුව ඔවුන් විින් ෛදනිකව බැහැර කරනු 

ලබන ඝණ අපද්රවය ප්රමාණය ස ාන් 9.9ක් වන අතර වර්ෂ 2030 සදහා පුසරෝකානය කරන ලද සංසරණ 

ජනගහනය මගින් දිනක  ඝණ අපද්රවය ස ාන් 6.7ක ප්රමාණයක් ජනනය කරනු ඇතැයි පුසරෝකානය කර 

ඇත. සම් අනුව වර්ෂ 2030 වනවි  ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයසයන් ජනනය සේයැයි අසේක්ෂිත 

සම්පුර්ණ ඝණ අපද්රවය ප්රමාණය ස ාන් 56.6 කි. 

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව විින් ෛදනිකව එකතු කරනු ලබන ස ාන් 6ක කසල වලින්  ස ාන් 2.25ක 

ප්රමාණයක් කාබනික සපාසහාර නිපදවීම ද, ස ාන් 1 ක් ප්රතිචක්රීකරණය සදහා සපෞශගලික ගැණුම් 

කරුවන් සවතද  ලබාසදන අතර ඉතිරි ස ාන් 2.75ක ප්රමාණය කදුරුගස ්ආර ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණ 

මධයස්ාානය  පිහිටි ඉඩසම් කපන ලද වලවල් වල  බැහැර කර පස් දමා වැසීමක් කරනු ලැසේ. එසස් වුවද 

එවැනි බැහැර කිරීම් ප්රාසයෝගිකව ිදුකළ සනාහැකි අවස්ාාවල දින ගණන් කසල විවෘත භූිය තුළ තැීජම  

ිදුවන අවස්ාාද හදුනාසගන ඇත. 

ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සභාව  අයත්ස නාගරික බල ප්රසශයය තුළ එකතුකරනු ලබන ස ාන් 4ක් පමණ වන 

ඝණ අපද්රවය ඇත්සසහාඩගල නින්දගම නමැති ඉඩම  බැහැර කරනු ලැසේ. එම සා්ානය චන්ිකා වැව  ඉතා 

ආසන්න ස්ාානයක් වන  බැවින් එවැනි විවෘත බැහැර කිරීමක් ිදුකිරීම සුදුසු සනාවන අතර එමගින් 

පාරිසරික ගැ ළු රාියක්ද මතු සේ. 

වර්තමානය වනවි  නාගරික බල ප්රසශයය තුළ ජනනය වන ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණය සදහා විධිමත්ස 

ක්රමසේදයක් සනාමැති බැවින් වර්ෂ 2030 වනවි  වර්ධනය වන ජනගහනය  සාසේක්ෂව උත්සපාදනය වන 

ඝණ අපද්රවය ප්රමාණය ඇතුළත්ස විධිමත්ස කසල කලමණාකරන වැඩපිළිසවලක් සදහා හදුනාගත්ස උපායමාර්ග 

ඇතුළත්ස කරින් ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය සදහා වර්ෂ 2030 දක්වා වන ඝණ අපද්රවය 

කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළිසයළ කර ඇත  
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හදුනාගත්ස ප්රධාන උපායමාර්ග  

උපොයමොර්ග 01 

සමසා් නාගරික බල ප්රසශයයම ආවරණය වන පරිදි ක්රමවත්ස ක්රමසේදයක  අනුව දිරන, සනාදිරන හා ඒ 

ය සත්ස හදුනාගත්ස වර්ීකරණයන් කිහිපයක් ය සත්ස  සවන් කිරීමක් සහිතව එක්රැස් කිරීම. 

උපොයමොර්ග 02 

නගර සභා ප්රසශයය තුළ  GPS ඇතුළු නව තාක්ෂණය භාවිතා කරින් ෛදනිකව නිි ක්රමසේදයක  අනුව 

ඝණ අපද්රවය එක්රැස් කිරීසම් ක්රමසේදය නගර සභාසේ ියලු ප්රසශය හා ප්රාසශයය සභා බල ප්රසශයය තුළද 

ක්රියාව  නැංවීම. 

උපොයමොර්ග 03 

දැන  ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සභා ඝණ අපද්රවය තැන්පත්ස කිරීම සදහා භාවිතය  ගැසනන ඇත්සසහාඩගල 

නින්දගම ඉඩම පිහි ා ඇත්සසත්ස, ප්රසශයසේ ප්රධාන පානිය ජල මුලාශ්රය වන චන්ිකා වැව  ක් ර් 500ක් වැනි 

ආසන්න දුරකින් වන අතර ඒ තුළින් ඉදිරිසේදී ජල මුලාශ්රය  වන හානිය වළකාලීම සදහා දැන  නගරසභා 

ඝණ අපද්රවය බැහැර කිරීම සදහා භාවිතය  ගැසනන කදුරුගස් ආර ආශ්රිත ඉඩම  යාබදව ප්රාසශයය සභා 

ඝණ අපද්රවය බැහැර කිරීම සදහා අවයය භූියක් ලබාදීම. 

උපොයමොර්ග 03 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයසයන් බැහැරකරන ඝණ අපද්රවය නිි කළමනාකරණයක් ය සත්ස 

බැහැරකිරීම හා ඒ තුළින් නාගරික ආර්ිකය යක්තිමත්ස කරගත්ස හැකි නව වයාපෘතියක් ක්රියාත්සමක කිරීම.  
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ිතියම් අංක  6.9 : ඝණ අපද්රවය සැලැස්ම 2030  
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6.4 ආර්යක සංවර්ධන උපක්රම 

ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිසයළ කිරීම නගරසේ ආර්ික සංවර්ධනය පාදක කරගත්ස  ප්රධාන 

අරමුණු සදකක් සලස වර්ෂ  2030 වනවි  රත්සනපුර දිස්ික්කසේ  ප්රධානතම වාණිජ හා කෘෂි සස්වා 

මධයස්ාානය  බව  ඇඹිලිපිටිය නගරය පත්සකිරීම හා වලව කලාීය කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන  සඳහා  අගය 

එක්කරන නිෂ්පාදන ක්රියාවලියක  සයාමුකරලිම තුළින් නගරසේ  ආර්ිකය යක්තිමත්ස කිරීම යන අරමුණු 

හදුනාසගන ඇත. ඒ අනුව ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ආර්ික සංවර්ධනය තුළින් වර්ෂ 2030 දී  අසේක්ෂිත නගර 

සංවර්ධන දැක්ම සවත ලගාවීම සදහා කෘෂි ආර්ික, කර්මාන්ත හා සංචාරක සලස ප්රධාන උපායමාර්ගික 

සැලසුම් තුනක් හදුනාසගන ඇත. 

 

 

 

 

 

 

6.4.1. වයෝජි  කෘෂි ආර්යක සැලැසුම 

සබරගමුව පළාසත්ස නාගරික ධුරාවලිය  අනුව රත්සනපුර දිස්ික්කසේ පිහිටි ඇඹිලිපිටිය නගරය සදවන 

සපළ නගරයක් සලස හදුනාසගන ඇති අතර ජන හා සංඛයාසල්ඛන සදපාර්තසම්න්තුසේ 

සංඛයාසල්ඛනයන්  (2012)  අනුව ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයසේ සම්පුර්ණ ශ්රම බලකාසයන් 52% ක් 

ආර්ිකමය වයසයන් සක්රිය ක්රියාකරයි. සමම සක්රිය ජනගහනසයන්  92%ක තරම් වැඩි ප්රතියතයක් සස්වා 

නියුක්තිකයන් වන අතර  ඉතිරි 8% ක් තරම්වන වැනි අඩු ප්රතියතය සස්වා වියුක්තිකයන් සලස හදුනාසගන 

ඇත. 

නාගරික ආර්ික පදනසම් ප්රධානතම මුලය ප්රභවය කෘෂිකර්මාන්තය වන අතර අතර නාගරික භූක් 

භාවිතසයන් 1/3 ක් එනම් 35%ක භූක් ප්රසශයයක් කෘෂිකාර්ික භාවිතයන් සදහා සයාදා සගන ඇති අතර   

එම භූක් ප්රමාණසයන් 59%ක් වැනි වැඩි ප්රතියතයක් වී වගාව සදහා සයාදාසගන ඇත. ශ්රී ලංකාව තුළ වී 

නිෂ්පාදනය ිදුකරන ප්රධාන කලාප 27 අතරින්  15වන  ස්ාානය හිිකරසගන ඇත. වලව කලාපසේ වී 

නිෂ්පාදනය තුළ  ඇඹිලිපිටිය නගරසේ වී නිෂ්පාදනය ද එක්වීම නගරසේ ආර්ිකය  යක්තියක් වී ඇත. 

සමම කලාපය තුළ  පසුගිය  2016 වර්ෂදී  වී නිෂ්පාදනය යල කන්නය සමට්රික් ස ාන් 11,378ක්ද මහා 

කන්නය සමට්රික් ස ාන් 9,935ක් සලස වාර්තා වී ඇත.  

 

 

නොගරික ආර්යක සංවර්ධනය 

සයෝජිත කෘෂි ආර්ික 
සැලැසුම

සයෝජිත කර්මාන්ත
සැලසුම

සයෝජිත සංචාරක 
සැලැස්ම 

ගැලීම් ස හන  6.2:ආර්ික සංවර්ධන සැලසුම්  
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භූක් භාවිතයන් අනුව වී වගාව වැඩිවයසයන් පැවතුනද ඇඹිලිපිටිය නගරය වැඩි ප්රිශධියක් ලබාසගන 

ඇත්සසත්ස සකසසල් වගාව සදහාය.  වර්තමානය වන වි  ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සකසසල් නිෂ්පාදනය ශ්රී 

ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි සබදාහරිනු ලැසේ. ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සකසසල් සවළදසපාළවල් සතියක  

දින  හතරක් ඇඹිලිපිටිය, තුංකම, හා සමාරකැටිය ප්රසශයය තුළ ක්රියාත්සමක වන අතර එම සකසසල් 

සපාළවල් තුළ සතියක  සකසසල් කැන් 13,750ක් පමණ එක්රැස් සකසර් (සහක් ර් සකාේබැකඩුව  කෘෂි 

පර්සේෂණ හා පුහුණු ආයතනය 2011) 

ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතව පවතින සාරවත්ස පස සබාසහාමයක් සබෝග වගාවන් සදහා හිතකර බැවින් 

නගරය තුළ සකසසල් වගාව  අමතරව එළවලු, පළතුරු හා අතිසර්ක සබෝග වගාවන් සදහාද සමස්ා 

කෘෂිකාර්ික බිම් වලින් 21% ක භූක් ප්රසශයයක් සයාදාසගන ඇත. සම් අනුව නගරසේ ආර්ිකය 

කෘෂිකර්මාන්තය ප්රමුඛ නිෂ්පාදන මුලික කරගනිින් සකස් වී ඇත. එසමන්ම නගරසේ රැකියා වයාේතිය  

අනුව වැඩිම ප්රතියතයක් එනම් 27%ක ප්රමාණයක් නියැලී ිටිනුසේ කෘෂිකාර්ික ක්සෂ්ත්රසේය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

නගරසේ පවතින ප්රධාන ආර්ික පදනම කෘෂිකර්මාන්තය ප්රමුඛ කරගත්ස ආර්ිකයක් තුළින් සගාඩනැී ඇති 

අතර නගරය තුළ ක්රියාත්සමක කර්මාන්ත, සංචරක, සතාග හා ිල්ලර සවළදාම, ඛණිජ සම්පත්ස, බැංකු හා 

අසනකුත්ස මුලය ආයතන ජාලය තුළින් සමස්ා ආර්ිකය සගාඩනැී ඇත.  

විසය්ෂසයන් ඇඹිලිපිටිය නගරසේ පිහිටීම හා කෘෂිකාර්ික නාගරික ලක්ෂණ මත ඇඹිලිපිටිය අව  පවතින 

කුඩා නගර සදහා සස්වා සපයන වාණිජ සස්වා මධයස්ාානයක් බව  සම් වන වි ත්ස ඇඹිලිපිටිය නගරය 

පත්සව ඇත. ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ සම්වන වි ත්ස විවිධ පරිමාණසේ වයාපාරයන් 152ක් 

ස්ාාපිතව ඇති අතර ක්  අමතරව විවිධ වර්ගසේ සංචාරක සහෝ ල් 64ක් නාගරික බල ප්රසශයය තුළ 

ස්ාාපිතව  ඇත.  

 

59%
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භූක් පරිහරණය (වහක්)

වී සකසසල් අසනක් පළතුරු එළවලු අතිසර්ක සබෝග සවනත්ස 

වෘත ප්රස්ාාර 6.1:වගාවන්  අනුව භූක් පරිහරණය  



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 

 

 සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                               113 

ඇඹිලිපිටිය නගරය අව  ජනතාව නගරය  පැිසණන විසය්ෂ සහ්තුවක් සලස වයාපාරික අවයයතාවල   

අමතරව නගරය තුළ ස්ාාපිතව  පවතින මුලය ආයතන පශධතිසේ සස්වා ලබාගැනීම හදුනාසගන ඇත. සමම 

නාගරික බල ප්රසශයය තුළ සනෝනගම, සමාරකැටිය  හා ිශසදණිය මාර්ගය ආශ්රිතව රාජය හා සපෞශගලික 

අංයසේ බැංකු 17කුත්ස, මුලය ආයතන 22කුත්ස ස්ාාපිතව  පැවතීම නගරසේ ආර්ිකය  යක්තියක් වී ඇත.  

නගරසේ ආර්ිකය ඉහත සදහන් කළ පරිදි විවිධ අංය ය සත්ස වයාේතව පැවතියත්ස එම සබාසහාමයක් අංය 

එකිසනක අතර ඇති අන්ත්සර් සබධතා මත ක්රියාත්සමක සේ. සමම ආර්ික ධාමසේ ප්රධාන පුරුක 

කෘෂිකර්මාන්තය වන අතර ඒ තුළ ිදුසකසරන ප්රවර්ධනයන් තුළින් නගරසේ ආර්ිකය යක්තිමත්ස කිරීම  

හැකියාව ඇත.  

කෘෂිකර්මාන්ත ක යුතු යක්තිමත්සව ක්රියාත්සමක කිරීම  සනාහැකි ප්රධාන ගැ ළුවක් සලස වගාකිරීම  

ප්රමාණවත්ස ජලය වාර්ෂිකව සනාලැීජයාම හදුනාසගන ඇත. ඒ අනුව කාලගුණික හා සශයගුණික තත්සත්සවයන් 

මත ඇතිවන වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයත්ස හමුසේ වර්ෂයක  කන්න සදකක් වගා කළ සනාහැකි 

තත්සත්සවයක  පත්සවන අතර එක් කන්නයක් වගා සනාකර අතහැර දැක්ම සහෝ වගාකරන සම්පුර්ණ භූක් 

ප්රසශයසයන් අඩක් පමණ වගා කිරීම  ිදුසේ. සම් තත්සත්සවය තුළ කෘෂිකාර්ික ප්රවර්ධනය උසදසා 

අතයාවයය සාධකය වන ජලය වියළි කාලගුණික තත්සවයන් තුලදීද කළමනාකරණය කරගනිින්  කන්න 

සදකම වගාකිරීම සදහා ප්රමාණාත්සමකව සපයා අස්වනු වැඩිකර ගැනීම ත්ස  එමගින් කලාපිය කෘෂි ආර්ිකය 

යක්තිමත්ස කිරීම ත්ස හදුනාගත්ස  ප්රධාන උපායමාර්ග කිහිපයකි. 

උපොයමොර්ග 01: 

උඩවලව ජලායසේ ි  චන්ිකා වැව ඇතුළුව කෘෂිකාර්ික බිම්  සඳහා ජලය සැපසයන උඩවලව දකුණු 

ඇළ ආශ්රිත වාරි ඇළ පශධතිය වැඩිදියුණු කිරීම. 

උපොයමොර්ග 02: 

වාර්ෂික ජල ඉල්ලුම  ප්රමාණවත්ස ජල ධාරිතාවයක් රදවාගැනීම  හැකි පරිදි ඇඹිලිපිටිය ප්රසශයසේ පවත්සනා 

සහක් යාර් 3ත්ස 15ත්ස අතර හදුනාගත්ස වැේ නවය  තුළ ජල රැදවුම් ධාරිතාවය වැඩිකිරීම සදහා එම වැේ 

පශධතිය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 

උපොයමොර්ග 03: 

වාර්ෂික ජල ඉල්ලුම අඛණ්ඩව සැපීමම සදහා ජල කළමනාකරණ සැලැස්මක් සමස්ා  කලාපයම ආවරණය 

වන පරිදි ක්රියාව  නැංවීම. (සකෝ ා ක්රමය  ජලය ලබාදීම) 

උපොයමොර්ග 04: 

තුංකම, කුට්ටිගල හා සමාරකැටිය ප්රසශය තුළ කෘෂි නිෂ්පාදන එකතුකිරීසම් මධයස්ාාන ස්ාාපිත කරින් 

එම මධයස්ාාන තුන ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයස්ාානය හා සම්බන්ධ කර ආර්ික මධයස්ාානය ප්රධාන 

සමසහයුම් මධයස්ාානය  බව  පත්සකරින් කලාපිය සගාවියාසේ නිෂ්පාදන සාධාරණ ිළ ගණන් ය සත්ස 
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ලබාගැනීම හා අතරමැදි සවසළන්දන් මගින් පි ත  යන කෘෂි නිෂ්පාදන ප්රමාණය අවමකර නගරසේ 

ආර්ික ක්රියාදාමය  එක්කිරීම. 

උපොයමොර්ග 05: 

කලාපසේ සශයගුණික තත්සවයන්  ගැළසපන හා වැඩි අස්වනු සහිත ීජජ වර්ග හදුන්වාදීම සදහා ීජජ 

අබිජනන මධයසා්ානයක් කෘෂිකර්ික සස්වා කලාපය ආශ්රිතව ස්ාාපිත කරින් කලාීය සගාවින්  නවීන  

ීජජ වර්ග හදුන්වාදී වාර්ෂික සමසා් කෘෂි නිෂ්පාදනය ඉහල නංවා ගැනීම. 

උපොයමොර්ග 06: 

කෘෂි රසායන හා රසායනික සපාසහාර භාවිතය අවම කරින් කාබනික සපාසහාර ආශ්රිත වගා ක යුතු සදහා 

සගාවින් නැඹුරු කරවීම සදහා  කලාපය තුළ මහා පරිමාණ හා කුඩා පරිමාණ සකාම්සපෝස්ට් නිෂ්පාදනාගාර 

ඇති කිරීම. 

උපොයමොර්ග 07: 

හල්ිල්ලකැටිය, සමාරකැටිය ආශ්රිත ප්රසශයය අඩු ඝණත්සව කලාපයක් සලස සංවර්ධනය කරින් සංසේදී 

පරිසර පශධතියක් සලස පවතින කුඹුරු බිම් ආරක්ෂා කිරීම හා  කෘෂිකාර්ික ක යුතු සදහා පමණක් එම 

ප්රසශයය පවත්සවා සගන යාම. 
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ිතියම් අංක  6.10 : සයෝජිත කෘෂි ආර්ික සැලැස්ම 2030   
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6.4.2. වයෝජි  කර්මොන්  සැලසුම 

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පවතින ප්රධාන ආර්ික ප්රභවය කෘෂිකර්මාන්තය වන අතර ඊ  අමතරව විවිධ 

පරිමාණසේ කර්මාන්ත නාගරික බල ප්රසශයය තුළ ක්රියාත්සමක සේ. සම්වන වි  ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල 

ප්රසශයය තුළ කුඩා, මධය, වියාල පරිමාණසේ කර්මාන්ත, හා සාම්ප්රදායික කර්මාන්ත 287ක් ක්රියාත්සමක 

සවින් පවතී. තවද ස්වයං රැකියා වයසයන් පවත්සවාසගන යන ඉතා කුඩා ප්රමාණසේ කර්මාන්ත 630ක් සමම 

ප්රසශයය තුළ ක්රියාත්සමකව පවතී.(වගු අංක ) ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ සම්වන වි  අක්කර 

50ක කර්මාන්ත කලාපය තුළ අක්කර 25ක භූක් ප්රමාණයක් කර්මාන්ත සදහා සයාදාසගන ඇති අතර ඉතිරි 

අක්කර 25ක භූක් ප්රසශයයක් කරමාන්ත ඇතිකිරීම සදහා සයෝජිතව පවතී.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත භූක් භාවිත සැලැස්ම තුළින් හදුනාසගන ඇති මධයම ඝණත්සව කර්මාන්ත කලාපය 

තුළ නව කර්මාන්ත ඇතිකිරීම සදහා පවතින ප්රවණතා හදුනාගනිින් එම ප්රසශයය කර්මාන්ත ආශ්රිත 

සංවර්ධන ක්රියාදාමයන් සදහා සයාදාසගන ඇත. සමම මධයම ඝණත්සව කර්මාන්ත කලාපය තුළ මුළු භූක් 

ප්රමාණය අක්කර 1200කි. එම භූක් ප්රමාණසයන් සංවර්ධන ක යුතු සදහා සයාදාගත හැකි භූක් ප්රමාණය 

(Developable area) අක්කර 823.8 ක ප්රමාණයකි. සමම භූක් ප්රමාණය නව කර්මාන්ත ඇති කිරීම සදහා 

සයෝජනා කර ඇති අතර එම භූක් ප්රමාණසයන් 20% ක භූක් ප්රමාණයක් එළිමහන් ප්රසශය හා මාර්ග සදහා 

සවන්කරින් ඉතිරි අක්කර 633.8ක භූක් ප්රමාණය සයෝජිත කර්මාන්ත ඇතිකිරීම  සවන්කර ඇත. 

වර්ෂ 2030 වනවි  ක්රියාත්සමක කිරීම  සයෝජිත කර්මාන්ත පියවර තුනක් ය සත්ස කුඩා, මධය හා වියාල 

පරිමාණය  අයත්සව හදුනාසගන ඇත. සම් අනුව කෘෂිකර්මාන්තය හා සමගාිව ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාදනද 

සයාදාගනිින් ඉදිරිසේදී ක්රියාත්සමක කිරීම  සයෝජිත කර්මාන්ත කලාපය ඇතිකිරීම සදහා  හදුනාගත්ස ප්රධාන 

උපායමාර්ග කිහිපයකි. 

 

වගු අංක  6.4 ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ පවතින කර්මාන්ත   

වර්ීකරණය   ඇඹිලිපිටිය නොගරික 

බල ්රවීයය  

කුඩා පරිමාණසේ  

සස්වකයන්  1-10 

සස්වකයන්  10-50 
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18 

මධයම  පරිමාණසේ 

සස්වකයන්  50-200 
 

32 

වියාල  පරිමාණසේ 

සස්වකයන්  650 
 

01 

සාම්ප්රධායික කර්මාන්ත  45 

එකතුව  287 
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උපොයමොර්ග 01: 

වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත භුි භාවිත සැලැසම් තුළින් හදුනාගත්ස මධයම ඝණත්සව කර්මාන්ත කලාපය තුළ 

අගය එක්කරන කෘෂි නිෂ්පාදන ඇතුළු පරිසර හානිය අවමව ක්රියාත්සමක කළ හැකි කර්මාන්ත වියාල, කුඩා 

හා මධය පරිමාණසේ කර්මාන්ත වයසයන් වන කර්මාන්ත 50 – 85 ත්ස අතර ප්රමාණයක් සමම කලාපය තුළ 

ස්ාාපනය කිරීම. 

උපොයමොර්ග 02: 

ඇඹිලිපිටිය හිගුර දැන  පවතින කර්මාන්ත උදයානය හා එහි සදවන අදියර ය සත්ස ක්රියාත්සමක කිරීම  

පවතින ප්රසශයය  සමග  කඩදාි කම්හල හා ඒ ආශ්රිත භූක් ප්රසශයය එකාබශධ කරින් කර්මාන්ත කලාපය 

ඇතිකිරීම සදහා පළමු අදියර වයසයන් අක්කර 280ක භූි ප්රසශයසේ යටිතල පහසුකම් පුළුල් කිරීම. 

උපොයමොර්ග 03: 

කර්මාන්ත කලාපසේ සදවන අදියර වයසයන් පළමු අදියර ය සත්ස සයෝජිත කර්මාන්ත කලාපය  යාබදව 

හිගුර ප්රසශයසේම අක්කර 580ක  ආසන්න භුි ප්රසශයය කර්මාන්ත කලාපසේ සදවන අදියර සලස 

ක්රියාත්සමක කිරීම  අවයය යටිතල පහසුම් ප්රමාණවත්ස කිරීම. 

උපොයමොර්ග 04: 

සයෝජිත  කර්මාන්ත කලාපය තුළ කර්මාන්ත ඇතිකිරීම සදහා සයෝජිත භුි භාවිතයන් තුළ ජිවත්සවන ජනතාව යටිතල 

පහසුකම් සහිත, ජීවත්සවීම  හිතකර සවනත්ස ප්රසශයයක නැවත පදිංචි කිරීම.  

උපොයමොර්ග 05: 

දැන  සමම කලාපය තුළ සන්වාික ඝණත්සවය තරමක් වැඩි අක්කර 226ක තරම් වන භුි ප්රසශය සදක තුළ 

පවතින සන්වාික ඒකක එසලසම පවත්සවාසගන යෑම සදහා අවයය යටිතල පහසුකම් සම්පාදනය. 

උපොයමොර්ග 06: 

දැන  නගරසේ පවතින සකසසල් හා අසනකුත්ස කෘෂි නිෂ්පාදන සපාළවල් සලස ක්රියාත්සමක වන තුංකම, 

සමාරකැටිය, කුට්ටිගල හා පදලංගල මහජන සපාළ, ප්රධාන කෘෂි නිෂ්පාදන එක්රැස් කිරීසම් මධයස්ාාන 

සලස සංවර්ධනය කරින් අගය එක්කරන නිය්පාදන සහිත කර්මාන්තය සදහා අවයය අමුද්රවය කලාපය 

තුළින් පහසුසවන් සලසා ගැනීම.   

උපොයමොර්ග 06: 

නිෂ්පාදන හා අමුද්රවය ප්රවාහනසේදී දැරීම  ි දුවන පිරිවැය අවමකරගැනීම  සඳහා මත්සතල ගුවන්සතාටුසපාළ 

හා හම්බන්සතා  වරාය සමන්ම දක්ෂිණ අධිසේී මාර්ගය සවත පහසුසවන් සම්බන්ධ වීම සදහා කුඹුසගාඩ 

ආර හංදිසේ ි  කඩදාි කම්හල මාර්ගය කදුරුගස් ආර හරහා කරවිල යාය මාර්ගය ඔස්සස් සනෝනගම  

මාර්ගය දක්වා මංතීරු සදකකින් යුතුව විකල්ප මාර්ගයක් සලස සංවර්ධනය කිරීම. 
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උපොයමොර්ග 07: 

කුට්ටිගල, තුංකම හා සමාරකැටිය ආශ්රිත කෘෂි නිෂ්පාදන එකතු කිරීසම් මධයස්ාාන ඇති කරින් එම 

මධයස්ාාන හරහා කර්මාන්ත කලාපසේ අගය එක්කරන නිය්පාදන සහිත කර්මාන්ත සදහා අවයය අමුද්රවය 

ලබාගැනීම. 
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6.4.3 වයෝජි  සංචොරක සැලසුම 

සබරගමුව පළාත්ස ප්රධාන සංචාරක කලාප හත අතරින් ඇඹිලිපිටිය නගරය පිහි ා පවතිනුසේ උඩවලව 

සංචාරක කලාපය  අයත්සවය. සමම සංචාරක කලාපය තුළ සශයය හා විසශයය සංචාරක ආකර්ෂණය 

වැඩිවයසයන් දිනාගත්ස ස්ාාන අතර  උඩවලව ඇත්ස අතුරු සසවණ, උඩවලව ජාතික වසනෝදයානය, 

සංඛපාල විහාරය, පනාමුර ඇත්සගාල, උඩවලව ජලායය, චන්ිකා වැව, ලියන්ගස්සතා  සේල්ල හා 

මඩුවන්සවල සේල්ල අයත්සව පවතී. සමම සබාසහාමයක් ස්ාාන ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය  අයත්ස 

සනාවුනත්ස සංචාරක සස්වා අවයයතා සපුරාගැනීම සදහා ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය  පැිණීම 

හදුනාසගන ඇත. විසය්ෂසයන් උඩවලව සංචාරක කලාපය ප්රිශධිය  පත්සව ඇත්සසත්ස අලි නැරඹීම සදහාය. 

2015 වර්ෂසේ ජනවාරි - ජුලි අතර කාලය තුළ උඩවලව ඇත්ස අතුරු සසවණ හා උඩවලව ජාතික 

වසනෝදයානය  පැිණි සශයය සංචාරකයින් ප්රමාණය 134,116ක්ද විසශයය සංචාරකයින් ප්රමාණය 

62145ක්ද වයසයන් වාර්තා කර ඇත. තවද ජනවාරි- ජුලි හා අසගෝස්තු - සැේතැම්බර් කාලය අතරතුර 

උඩවලව සංචාරක කලාපය  පැිසණන සංචාරකයින්  ප්රමාණය 100,000ක පමණ බව හදුනාසගන ඇත  

උඩවලව ජාතික වසනෝදයානය නැරඹීම  පැිසණන සංචාරකයින්සගන් 50%ක  ආසන්න ප්රමාණයක් 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය   පැිසණනුසේ සෆාරි, නවාතැන් හා අහාර ආදී අවයයතා සපුරාගැනීම 

සදහාය. ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයසේ රත්සකරේව, උඩවලව යාය සදක ප්රසශයය  පමණක් පැිණ 

නගරය  ඇතුළු සනාවී යන සංචාරක ප්රමාණය වැඩිවීම සහ්තුසවන් නගර මධයසේ හා නගරය හරහා සගාස ්

දැකබලාගැනීම  තිසබන ආකර්යණිය ප්රසශය සබාසහාමයක් සංචාරකයන්සේ ආකර්යනසයන් ගිලිහි යාම  

සහ්තුවක් වයසයන් හදුනාසගන ඇත.  

 

 

 

රූපය අංක  6.7 ලියන්ගස්සතා  සේල්ල හා සංඛපාල විහාරය 

රූපය අංක  6.6  ඇත්ස අතුරු සසවන හා චන්ිකා වැව  

මුලාශ්රය : goo.gl/XQAhtA මුලාශ්රය: goo.gl/c1pqrE 

මුලාශ්රය: goo.gl/jDL1iY 
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ි  අමතරව සම් වනවි ත්ස උඩවලව සංචාරක කලාපසේ නවාතැන් හා ආහාර පහසුකම් සදහා කබානා 

සකාසට්ේ, සලාේ, සරස්ටුරන්ට්, විලා, සහෝ ල්, රිසසාර්ට් ආදී වයසයන් විවිධ වර්ීකරණයන් ය සත්ස 

පහසුකම් වයාේතව ඇති අතර සමවැනි පහසුකම් සහිත ස්ාාන 80ක් ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පිහි ා ඇති 

අතර ඉන් 64කම ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ පිහි ා ඇත. තවද උඩවලව ප්රසශයය පවතින 

සන්වාික ඒකකයන් සංචාරක අවයයතා සදහා පරිවර්තනය වීමක් හදුනාසගන ඇත. 

සම් අනුව උඩවලව සංචාරක කලාපසේ පවතින සම්පත්ස වැඩිදියුණු කරින් ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ප්රධාන 

ආර්ික ප්රභවයක් සලස සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය ඇතිකිරීම සදහා හදුනාගත්ස ප්රධාන උපක්රම 

කිහිපයකි. 

උපොයමොර්ග 01: 

සංචාරක ආකර්යණිත්සවයක් පවතින උඩවලව ආශ්රිත ප්රසශයය සංචාරක ක යුතු ප්රමුඛ කරගත්ස ප්රසශයයක් 

සලස මධයස්ත ඝණත්සව සංචාරක කලාපය සලස නම් කිරීම   

උපොයමොර්ග 02: 

සංචාරක ආකර්යණිය  පවත්සවාගනිින්  ඒ සදහා පවතින ඉල්ලුම ඉහළ ඉඩම් සංචාරක ක යුතු සදහා සයාදා 

ගැනීම . 

උපොයමොර්ග03: 

උඩවලව සංචාරක ප්රසශයය ආශ්රිත සසෝ ි ල් මාර්ගය , ධර්මපාල මාර්ගය හා මුදුන්මන්කඩ මාර්ග සංවර්ධනය 

කරින් සංචාරක සස්වා ලබාගැනීම සදහා පැිසණනන්නන්සේ ගමනා ගමන පහසුකම් විධිමත්ස කිරීම. 

උපොයමොර්ග 04: 

උඩවලව ි  ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය  ප්රසශයය දක්වා ගමන් ගන්නා උඩවලව දකුණු ඇළ මාර්ගය 

සංවර්ධනය කරින් නගරසේ සංචාරක ආකර්යණිය ප්රසශය සවත සංචාරක ආකර්යණය කරගැනීම. 

 

රූපය අංක  6.8  උඩවලව ජලායය හා මඩුවන්වල වලේව 

මුලාශ්රය: goo.gl/RgXe3b මුලාශ්රය: goo.gl/fzpLdy 
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ිතියම් අංක  6.12 : සයෝජිත සංචාරක සැලැස්ම 2030  
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6.5තිරසොර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම 

වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් හදුනාසගන ඇති ප්රධාන සංවර්ධන 

අරමුණක් වන පරිසර හිතකාක් සංවර්ධනයක් තුළින් ජනාවාසය  හිතකර සංචාරය  ආකර්යණිය නගරයක් 

ඇති කිරීම සදහා තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම ය සත්ස ප්රධාන උපායමාර්ග සලස සයෝජිත පරිසර 

සංරක්ෂණ සැලැස්ම, විවෘත භුි සැලැසම් හදුනාසගන ඇත. තවද සමම හදුනාගත්ස උපායමාර්ගික සැලසුම් 

තුළින් ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පවතින චන්ිකා වැව, වලසේ ගග ආදී ජල මුලාශ්ර හා කුඹුරු හා අසනකුත්ස 

සතත්ස බිම් ඇතුළු පාරිසරික සංසේදී ප්රසශය ආරක්ෂා කරින් සැම  සසාදුරු පරිසරයක් සහිත නගරයක් සලස 

සංවර්ධනය කිරීම අසේක්ෂා කර ඇත.  

 

 

 

 

 

6.5.1 වයෝජි  පරිසර සංරක්ෂණ සැලසුම 

 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ සම්පුර්ණ භුි ප්රසශයසයන් 27%ක භුි ප්රතියතයක් කුඹුරු වන අතර 

6%ක් ජල මුලාශ්ර සේ. ඒ අනුව කුඹුරු හා වැේ, වාරි ඇළ, ගංගා යන ජල මුලාශ්ර වලින් හා 8% ක සතත්ස බිම් 

වලින් සමන්විත සංසේදී පරිසර පශධතියක් සහිත ප්රසශයයක් සලස සමම නගරය හදුනාසගන ඇත. නගරසේ 

සංවර්ධන කාර්යයන් තුළ අහිතකර ිනිස ්ක්රියාකාරකම් මගින් පවතින පරිසර පශධතිය  හානි පැිණවි 

ඇත. විසය්ෂසයන් නගරසේ ප්රධාන පානිය  ජල සැපයුම වන චන්ිකා වැව සංරක්ෂිත ප්රසශයය සලස 

සැලසකන ක් ර් 100ක වැව රක්ෂිත ප්රසශයය තුළද සගාඩනැගිලි ඉදිකර ඇත. ඊ  අමතරව නගරය මැදින් 

ගලා යන ඩි 23 ඇළ මාර්ගය  අපද්රවය මුදාහැරිම තුළින් කුඹුරු ඉඩම් සවත අප ජලය ගලා යාමත්ස, වලසේ 

ගඟ ආශ්රිතව සගාඩ වැලි හැරීම හා නැවත ඒ සදහා පිළියම් සනාකිරීම තුළින් පවතින පරිසර පශධතිසේ 

සමබරතාවය බිදවැටීම  සහ්තු වී ඇත. 

සමම ප්රසශයය තුළ දරුණු වයසයන් බලපෑ ස්වභාවික ආපදා සනාමැති අතර පසුගිය වසර 5 කාලය තුළ 

නියගය නිසා පවුල් 1710ක ප්රමාණයක් පිඩාව  පත්සව ඇත. සම් අනුව පවතින පරිසර පශධතිය සුරක්ෂිත 

කරින් නගරසේ සංවර්ධන කාර්යයන් ිදුකිරීම සදහා හදුනාගත්ස ප්රධාන උපක්රම කිහිපයකි.  

 

 
 
 

තිරසොර පරිසර සංවර්ධනය

වයෝජි  පරිසර සංරක්ෂණ සැලසුම විවෘ  භූක  සැලසුම

ගැලීම් ස හන  6.3 : තිරසාර පරිසර සංවර්ධන සැලසුම්   
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උපායමාර්ග 01. 
 
චන්ිකා වැව සදහා ක් ර් 100ක වැේ රක්ෂිත ප්රසශයයක් ඇතිකිරීම තුළින් වැවආශ්රිත පරිසර පශධතිය 
ආරක්ෂා කිරීම  
 
උපායමාර්ග 02: 

වලසේ ගංගාව සදහා ක් ර් 40ක ගංඟා රක්ෂිත ප්රසශයයක් ඇතිකිරීම තුළින් ගංඟාව ආශ්රිත පරිසර පශධතිය 

ආරක්ෂා කිරීම 

උපායමාර්ග 03: 

චන්ිකා වැව ප්රසශයය අඩු ඝණත්සව කලාපයක් සලස සංවර්ධනය කරින් වැව ආශ්රිත පරිසර පශධතිය 
ආරක්ෂා කිරීම. 
 
උපායමාර්ග 04: 

හල්ිල්ලකැටිය, සමාරකැටිය ආශ්රිත ප්රසශයය අඩු ඝණත්සව කලාපයක් සලස සංවර්ධනය කරින් සංසේදී 

පරිසර පශධතියක් සලස පවතින කුඹුරු ප්රසශය ආරක්ෂා කිරීම. 

උපායමාර්ග 05: 

උඩවලව ජලායසේ ි  චන්ිකා වැව ඇතුළුව කෘෂිකාර්ික බිම් සදහා ජලය සැපසයන උඩවලව දකුණු 

ඇළ ආශ්රිත වාරි ඇළ පශධතිය වැඩිදියුණු කිරීම. 

උපායමාර්ග 06: 

කෘි නායක හා රසායනික සපාසහාර භාවිතය අවම කරින් කාබනික සපාසහාර ආශ්රිත වගා ක යුතු 

සදහා සගාවින් නැඹුරු කරවීම හා සමම කලාපය තුළ මහා පරිමාණ හා කුඩා පරිමාණ සකාම්සපෝස්ට් 

නිෂ්පාදනාගාර ඇති කිරීම. 
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ිතියම් අංක  6.13 : පරිසර සංරක්ෂන සැලැස්ම 2030  
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7.5.2 විවෘ  භූක  සැලසුම 

 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයය තුළ සම්වන වි (2016) 99,138 ක ජනගහනයක් පවතින අතර දළ 

ජනඝණත්සවය වර්ග කිසලෝක් රයක  660කි. වර්ෂ 2030 සදහා අසේක්ෂිත ජනගහනය 125,045ක් 

වයසයන් පුසරෝකානය කර ඇත. නගරය තුළ පවතින ජනගහනය  අවයය ජජු විසනෝද පහසුකම් 

සපුරාගැනීම සදහා සම්වන වි  සවන්ව පවතින ඉඩකඩ සහක් යාර්  24.28කි( වගු අංක). ි  අමතරව වක්ර 

විසනෝද පහසුකම් සපුරා ගැනීම සදහා මහජන පුස්තකාල 2ක්, ි නමායාලා 01ක් හා ප්රජා යාලා 68ක් පමණක් 

සමම ප්රසශයසේ ස්ාාපිතව ඇත.  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සැලසුම් ප්රිති මට් ම් වල  අනුව ජනගහනය 1000 ක  සහක් යාර් 1.4 

ක් අවම වයසයන් ජජු සහ වක්ර විසනෝද පහසුකම් සදහා පැවතිය යුතුය. ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පවතින 

කෘෂිකාර්ික භුි භාවිතයන් සහ භුිය හිග සනාවීම යන කරුණු මත එම තත්සත්සවය ඉස්මතු වුවද වැඩිවන 

ජනගහනය  හා නගරසේ සංවර්ධනය සමග නගරය  පැිසණන සස්වාලාභීන්  අවයය සස්වා සමන්ම 

නගරය විදීම  අවයය ඉඩකඩ සපුරාදීම අතයවයයතාවක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

වගු අංක 6.5 : ඇඹිලිපිටිය නාගරික බල ප්රසශයසේ ජජු විසනෝද පහසුකම් සපුරාගත හැකි ස්ාාන 

අනු 

අංකය 

උදයොන වර්ගය ්රමොණය (ha) 

1. ඉතා කුඩා උදයාන 

Pocket Parks (EPP) 
0.72 

2. කුඩා උදයාන 

Mini Park (EMP) 
10.47 

3. මධයම උදයාන පහළ මට් ම  
Local Parks (ELP) 

4.17 

4. මධයම උදයාන ඉහළ මට් ම  
Community Parks (ECP) 

8.92 

 එකතුව 24.28 

 

සමහිදී 2030 සදහා පුසරෝකානය කරන ලද ජනගහනය සදහා අවයය ජජු සහ වක්ර විසනෝද පහසුකම් සදහා 

ඉඩම් සහක් යාර් 175ක් අවම වයසයන් සවන්කළ යුතුය. සම් අනුව නාගරික ජනතාව  හිතකර නගරයක් 

බිහිකිරීම  සමන්ම ජනතාව  අවයය ප්රධාන යටිතල පහසුකමක් සලස නගරය තුළ ජජු සහ වක්ර විසනෝද 

පහසුකම් සපුරාලීම සදහා හදුනාසගන ඇති උපායමාර්ග කිහිපයකි. 

උපායමාර්ග 01: 

වර්ෂ 2030 සදහා පුසරෝකානය කරන ලද ජනගහනය  අවයය පරිදි  ජජු විසනෝද පහසුකම් සැලසීම සදහා 

නාගරික ප්රසශයයම ආවරණය වන පරිදි අවයයතාවය හදුනාසගන කුඩා, මධයම හා සර්ය ය උදයාන 

ඇතිකිරීම සදහා ඉඩකඩ සවන්කිරීම. 
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වගු අංක 6.6 : පවතින සපාදු එළිමහන් විවෘතභූි ප්රමාණය 

අනු අංකය උදයොන වර්ගය ්රමොණය (ha) 

1. වයෝජි  කුඩො උදයොන 

Proposed Mini Park (PMP) 

2.35 

2. වයෝජි  මධයම උදයොන පහළ මට්ටම  
Proposed Local Parks (PLP) 

14.57 

3. වයෝජි  වර්ඛීය උදයොන 

Proposed Linear Park (PLiP) 

212.22 

 එකතුව 229.14 

4. පවතින වපොදු එන්මහන් විවෘ භූක  ්රමොණය 24.28 

 සමසථ්  එකතුව 253.42 

 

උපායමාර්ග 02: 

දැන  පවතින ියළුම ක්රීඩා බිම් සහ ක්රීඩා කලහැකි සහ සපාදු විවෘත භූි සලස පවතින හිස් ඉඩම් හැකිතාක් 

දුර  ජජු විසනෝද පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා ප්රසයෝජනය  ගැනිම, වර්ීකරණය කිරීම හා ප්රතිසංවර්ධනය 

කිරීම. 

උපායමාර්ග 03: 

දැන  නගරසේ ප්රධාන ක්රීඩාංගණයක් වන මහවැලි ක්රීඩාංගණය ප්රතිසංවර්ධනය කරින් ජාතික හා කලාපිය 

අවයයතා සවත ලබාදීසමන් නාගරික ආර්ිකය ද දායක කර ගැනීම. 

 

උපායමාර්ග 04 

උඩවලව දකුණු ඇළ මාර්ගය සංචාරක ගමන්පායක් සලස සංවර්ධනය කරින් පාරිසරික හානි අවම 

සබෝට්ටු පැදීම, ඔරු පැදීම, පාපැදි  හා ස්කුටි පැදීම සදහා ඉඩකඩ සැපීමම තුළින් ජනතාව  

විසනෝදාස්වාදයක් සමන්ම නාගරික ආර්ිකය  දායකත්සවයක් ලබා ගැනීම. 

 

උපායමාර්ග 05: 

සමාරකැටිය ප්රධාන මාර්ගය ආශ්රිතව පවතින ඇළ අසල ප්රධාන මාර්ගය  මුහුණලා ඉදිකර ඇති අනවසර 

ඉදිකිරීම් ඉවත්සකිරීම සදහා එම ප්රසශයය සර්ය ය උදයානයක් වයසයන් සංවර්ධනය කිරීම. 

උපායමාර්ග 06: 

සශයය සහ විසශයය සංචාරකයන්සේ අවයයතා සපුරාලිය හැකි පරිදි ගැළසපන ප්රිතිසයන් ක්රීඩා පහසුකම් 

සහිත මධයම උදයානයක් රත්සකරේව ප්රසශයසේ ස්ාාපනය කිරීම. 

 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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උපායමාර්ග 07: 

ියළුම රාජය හා අර්ධ රාජය සගාඩනැගිලි නිල හරිත ශ්රී ලංකා ජාතික සගාඩනැගිලි හරිතකරණය අනුව ිදු 

කිරීම. 

උපායමාර්ග 08: 

ියළුම කාර්යාල සහ නිවාස ඉදිකිරීසම්දී වහල මත හරිත පියි ඉදිකිරීම සහ හරිත පියි තුල ජල විහිදුම් 

ක්රම ( Water sprinkler) භාවිතය  සයාමු කිරීම. 

උපායමාර්ග 08: 

සයෝජිත ියළුම වාහන නැවතුම්හලවල් සඳහා හරිත නැවතුම් සංකල්පය හඳුන්වාදීම සහ පවතින වාහන 

නැවතුම්පලවල් හරිත නැවතුම්පලවල් සලස ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම 
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ිතියම් අංක  6.14 : සපාදු එළිමහන් ක යුතු පිළිබද අවකායය සැලැස්ම  
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6.6 ක්රියොත්මක කිරීවේ උපක්රම 

6.6.1. උපොයමොර්ගික වයොපෘති හො අවනකුත් වයොපොති. 

වගු අංක 6.7: වයාපෘති සපළගැස්ම 

වයාපෘති 
සපළගැස්ම  

 

1 1. ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන බස්නැවතුම්සපාළ සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

2. ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණ වයාපෘතිය 

3. සයෝජිත පරිපාලන සංකීර්ණ සගාඩනැගිලී  ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය  

4. ඇඹිලිපිටිය සාේපු සංකීර්ණය හා රාගාල ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය  

5. තුංකම මහජන සපාළ සංවර්ධනය කිරීම හා කෘෂිකාර්ික ද්රවය එක්රැස් කිරීසම් 

මධසා්ාන ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය 

6. කුට්ටිගල මහජන සපාළ සංවර්ධනය කිරීම හා කෘෂිකාර්ික ද්රවය එක්රැස් කිරීසම් 

මධසා්ාන ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය 

7. සමාරකැටිය කෘෂිකාර්ික ද්රවය එක්රැස් කිරීසම් මධස්ාාන ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය 

8. ඇඹිලිපිටිය සමාරකැටිය මාර්ගසේ   සර්ය ය උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 

9.  සයෝජිත  අතුරු මාර්ග සංවර්ධන කිරීසම් වයාපෘතිය  

10. ආර්ික මධයසා්ානය  ආශ්රිත රාගාල්  ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

11. උඩවලව සංචාරක උදයානය කිරීසම් වයාපෘතිය 
 

2 1. නගරසේ ප්රධාන මාර්ග සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය  

2. සයෝජිත  සස්වා මාර්ග සංවර්ධන කිරීසම් වයාපෘතිය  

3. චන්ිකා වැව ප්රතිසංවර්ධන වයාපෘතිය 

4. D26 ඇළ සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

5. ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයසා්ානය  ප්රධාන සමසහයුම් මධයස්ාානයක් වයසයන් 

සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

6. ඇඹිලිපිටිය-පල්සල්ගම මළප්රවාහ පිරිපහදු ඒකකය   

7. උඩවලව මහජන සපාළ සංවර්ධනය කිරීම හා කෘෂිකාර්ික ද්රවය එක්රැස් කිරීසම් 

මධසා්ාන ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය 
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3 1. සයෝජිත සස්වා මාර්ග සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

2. සයෝජිත කර්මාන්ත කලාපසේ කඩදාි කම්හල  අයත්ස කලුදිය සපාකුණු අපජල 

පිරිපහදු  කිරීසම් වයාපෘතිය 

3. වැේ පශධතිය ප්රතිසංස්කරණය කිරීසම් වයාපෘතිය 

4. උඩවලව සංචාරක සතාරතුරු මධයසා්ානයක් ඇති කිරීසම් වයාපෘතිය  

5. සයෝජිත උඩවලව වන උදයානය හා රාගාල 

6. චන්ිකා වැව ආශ්රිත උදයාන  සංවර්ධන කිරීසම් වයාපෘතිය 

7. ආපන යාලා,  ිනමා යාලා ඇතුළත්ස වාණිජ සංකීර්ණය ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය  

 

4 1. සයෝජිත විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

2. ඇඹිලිපිටිය නවනගරය ළගසස්වා බස්නැවතුම්සපාළ සංවර්ධනය කිරීසම් 

වයාපෘතිය  

3. ීජජ අබිජනන මධයසත්ානය හා සගාවි පුහුණු මධයසා්ානය ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය  

4. ඇඹිලිපිටිය නවනගරය ජල වයාපෘතිය 

5. උඩවලව දකුණු ඇළ මාර්ගය සංචාරක ගමන් පායක් සලස සංවර්ධනය කිරීසම් 

වයාපෘතිය 

6. සයෝධගම ක්රීඩාංගණය හා නාගරික උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 

7. හිගුර ප්රසශයසේ අදියර  I කර්මාන්ත කලාපය ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය  

 
 

5 1. අක්කර පන්සීය මාර්ගය  පුළුල්කර සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

2. සමාරකැටිය වී ගබඩා සංකීර්ණය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

3. හිගුර කර්මාන්ත කලාපසේ අදියර II   අදාළ නැවත පදිංචි කිරීසම් වයාපෘතිය  

4. හිගුර කර්මාන්ත කලාපසේ අදියර II ක්රියාත්සමක කිරීසම් වයාපෘතිය  

5. ඇඹිලිපිටිය සකාටුමා උපසපාළ  පුළුල් කිරීසම්  වයාපෘතිය  

6. මහවැලි ක්රීඩාංගණය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 
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වගු අංක 6.8 ඇඹිලිපිටිය  ප්රධාන බස්නැවතුම්සපාළ සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

 

ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන බස්නැවතුම්සපාළ සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නගරසේ ප්රධාන ප්රවාහන පහසුකම් විධිමත්ස කිරීම  

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො.  ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා.  

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය )සනෝනගම මාර්ගය(  

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

ප්රධාන බස් නැවතුම සලස භාවිතා සකසර්  

ඉඩවේ අයිතිය  ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව   

භුක  ්රමොණය  අක් .1.7 

 

වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

දැන  ඇඹිලිපිටිය නගරසේ පවතින ප්රධාන බස්නැවතුම්සපාළ තුළ පවතින ඉඩකඩ හා සභෞතික යටිතල 

පහසුකම් සංවර්ධනය ප්රමාණවත්සව සනාමැත. ප්රධාන පළාත්ස තුනක් අතර සක්න්ද්රස්ාානයක් සලස පිහි ා 

ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ි  සවනත්ස කලාප සවත දුරසස්වා බස් රාද ක්රියාත්සමක සේ  .දිනක  දුර හා ළග 

සස්වා බස්රා ගමන්වාර 771 ක් ක්රියාත්සමක වන අතර දැන  පවතින ඉඩකඩ තුළ දුර සස්වා බස්රා නතර 

කිරීම  පවතින ඉඩකඩ ප්රමාණවත්ස සනාසේ. 
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ප්රවාහන පහසුකම් ලබාගැනීම සදහා පැිසණන මී ජනතාව  රැදී ිටීම  ප්රමාණවත්ස පහසුකම් විධිමත්සව 

නැත .සමවැනි දුර්වලතා තුළ වර්ෂ  2030 සදහා අසේක්ෂිත සංසරණ ජනගහනය  ප්රමාණවත්ස පහසුකම් 

ලබාසදින් නාගරික ප්රවාහන පහසුකම් විධිමත්ස කිරීම සදහා ප්රධාන බස්නාවතුම සංවර්ධනසේ අවයයතාව 

හදුනාසගන ඇත. 

 

වයොපෘති අරමුණු 

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ප්රධාන බස්නැවතුම් සපාළ ප්රතිස්ාාපනය කිරීම තුළින් මුලික ප්රවාහන සස්වා ආශ්රිත 

පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම හා ඒ තුළින් නාගරික ජනතාව  හා සංසරණ ජනගහනය  අවයය සපාදු පහසුකම් 

විධිමත්ස අයුරින් සපුරා දීම  

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

• නගර මධයසේ ඇතිවන රාවාහන තදබධය අවම වීම . 

• බස්රා හැිරවීම සදහා ප්රමාණවත්ස ඉඩපහසුකම් ලැීජම. 

• මී ජනතාව  අවයය සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඇතුළු සපාදු පහසුකම් සැපීමම. 

• ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිත හා දුර සස්වා බස ්රා සස්වා පහසුව  

 

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය  2020 (රු.ක ලියන( 

ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන බස්නැවතුම්සපාළ සංවර්ධනය 

කිරීසම් වයාපෘතිය 
350 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම   ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව විින් 

ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.9:   පරිපාලන සංකීර්ණ සගාඩනැගිලී  ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

පරිපාලන සංකීර්ණ සගාඩනැගිලී  ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

පරිපාලන ක යුතු ඒකරාය කරින් පරිපාලන සස්වය විධිමත්ස කිරීම   

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය  (ිශසදණිය මාර්ගය ) 

පිහිටීේ 

සිතියම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1

2 
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 පරිපාලන සගාඩනැගිල්ල 1 පරිපාලන සගාඩනැගිල්ල 2 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

පැරණි තැපැල් කාර්යාලය හා හිස් ඉඩම  ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සල්කම් කාර්යාලය  

 

භූක් ්රමොණය    අක්.1.8 අක්. 1 

ඉඩේ අයිතිය  මහවැලි අධිකාරිය, තැපැල් 

සදපාර්තසම්න්තුව   

මහවැලි අධිකාරිය , ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය 

සල්කම් කාර්යාලය  

 

  වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත කලාපිකරණ සැලැස්ම තුළින් පරිපාලන සස්වා සදහා නම්කර ඇති ආයතනික 

කලාපය තුළ සමම වයාපෘතිය ස්ාාපනය කිරීම තුළින් සස්වා ලබාගැනීම  පැිසණන ජනතාව  පහසුසවන් 

එක කලාපයක් තුළින් පරිපාලන ක යුතු ක්රියාත්සමක කරගැනීම  පහසු වන පරිදි පරිපාලන සංකීර්ණ  

ස්ාාපනය කිරීම  හදුනාසගන ඇත. 

වයොපෘති අරමුණු 

 පරිපාලන ආයතනික සස්වා ලබාගැනීම පහසුකිරීම  

 පවතින භූක් භාවිතයන් විධිමත්ස කිරීම   

 වාණිජ භාවිතයන් සදහා සයෝගය ප්රසශය පරිපාලන ක යුතු වලින් බැහැර කිරීම 

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 ජනතාව  තම පරිපාලන සස්වා ලබා ගැනීම පහසු වීම  

 අනවයය රාවාහන තදබදයක් ඇති සනාවීම  

 ආයතන සදහා ප්රමාණවත්ස පරිදි ඉඩකඩ සැලසීම  

 රාජය සස්වකයන්  පහසුකම් සම්පුර්ණ පරිසරය ි  සස්වාවන් ඉටුකිරීසම් පහසුව  

 

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය  2020 ක ලියන  (රු) 

සයෝජිත පරිපාලන සංකීර්ණ සගාඩනැගිලී  ඉදිකිරීසම් 

වයාපෘතිය අදියර I 
1800 

සයෝජිත පරිපාලන සංකීර්ණ සගාඩනැගිලී  ඉදිකිරීසම් 

වයාපෘතිය අදියර I I 

1500 
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වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාමඇඹිලිපිටිය නගර සභාව   විින් 

ිදුසකසර්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 

 

 සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                               137 

වගු අංක 6.10:  ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සාේපු සංකීර්ණය හා රාගාල ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය  

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ සාේපු සංකීර්ණය හා රාගාල ස්ාාපනය ඉදිකිරීසම් 

වයාපෘතිය  

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නාගරික ජනතාව  අවයය වාණිජමය සාේපු සවාරි අවයයතා එකම ස්ාානයකින් 

සපුරාලීම  

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය  (සනෝනගම මාර්ගය ) 

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල කාර්යාලය, විදුලි කණු, ගබඩා කිරීම හා නිළ නිවාස   

 

භූක් ්රමොණය    අක්.3 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පවතින වාණිජ වයාේතිය හා සංවර්ධන ප්රවනතාවය තුළ නගරසේ ජනතාව  අවයය 

නවීන පහසුකම් සහිත සාේපු සවාරි අවයයතා ඉටුකර ගැනීම  ප්රමාණවත්ස ඉඩකඩ සපුරාදීම සදහා සමම 

වයාපෘතිය හදුනාසගන ඇත. වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත කලාපිකරණය  අදාළව දැන  සමම වයාපෘතිය 

සදහා සයෝජිත භුිය වාණිජ කලාපය  අයත්සවන අතර වාණිජ භාවිතයන් සදහා සයාදා ගැනීසමන් ඉඩම් 

වටිනාකම ඉහළ නන්වා ගැනීම ද අවස්තාව සැලසස්.  

ඇඹිලිපිටිය නගර මධයසේ ෛදනිකව වර්ධනය වන වාණිජ භාවිතයන් සමග නාගරික ජනතාව  පහසුවන 

පරිදි සාේපු සවාරි ක යුතු අවයයතා සදහා සවන්වුන වාණිජ සංකීර්ණයක් ස්ාාපනය කිරීසම් අවයයතාවය 

හදුනාසගන ඇත. සංචාරක ආකර්යණිය නගරයක් සලස සංවර්ධනසේදී නගරය  පැිසණන 

සංචාරකයින්සේ අවයයතා උපරිම ආකාරසයන් සපයා දීම ද සමම වයාපෘතිය හදුනාසගන ඇත. ඒ අනුව 

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ප්රධාන පිවිසුම් මාර්ගය සලස භාවිතා කරන සනානගම මාර්ගය  මුහුණලා  නගර මධය 

ප්රසශයය තුළ පවතින භාවිතයන් සමග සමම වයාපෘතිය සදහා වඩාත්ස සුදුසු භූියක් සලස ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය  අයත්ස සමම ඉඩම හදුනාසගන ඇත. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය  අයත්ස කාර්යාල සයෝජිත 

පරිපාලන කලාපය තුළ ස්ාාපනය කිරීම ත්ස හදුනාසගන ඇත. සම් අනුව ජනතාව  අවයය සරදිපිළි, ගෘහ 

උපකරණ, විවිධ නවින උපකරණ සවළද සැල්, ඒ.ටි.එම් යන්ත්ර, ආපන යාලා ආදී සබාසහාමයක් වාණිජ 

පහසුකම් එක් ස්ාානයකදී ජනතාව  ලබාදීම  හදුනාසගන ඇත.  සමම සාේපු සංකීර්ණය සමග සයෝජිත 

රාගාල තුළින් තවදුර ත්ස ජනතාවසේ සස්වා ක යුතු පහසු කිරීම  ක යුතු කර ඇත.  

වයොපෘති අරමුණු 

නාගරික ජනතාව  අවයය ියලු සාේපු සවාරි අවයයතා එක ස්ාානයක  ඒකරාය කරින් ලබාදීම. 

 
වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 නාගරික ජනතාවසේ සාේපු සවාරි අවයයතා සබාසහාමයක් එක් ස්ාානයක් තුළ පහසුසවන් සපයාගත 

හැකි වීම  

 මුලය සස්වා ලබාගැනීසම් පහසුකම්  

 සාේපු සවාරි සමග විසේකිව කාලය ගත්ස කිරීසම් පහසුකම්  

 නාගරික ආකර්ෂණය ඉහළ යාම  
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මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය  ක ලියන  (රු) 

සයෝජිත සාේපු සංකීර්ණය හා රාගාල ඉදිකිරීසම් 

වයාපෘතිය  
550 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාමඇඹිලිපිටිය නගර සභාව   විින් 

ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.11: සයෝජිත තුංකම, කුට්ටිගල මහජන සපාළවල් සංවර්ධනය කිරීම හා කෘෂිකාර්ික ද්රවය එක්රැස් 
කිරීසම් මධස්ාාන ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

කෘෂි අස්වනු එක්රැස් කිරීසම් මධස්ාාන ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

කෘෂිකාර්ික ද්රවය සතාග වයසයන් ිළදී  ගැනීම සදහා වගා ක යුතු ිදු කරන 

ප්රසශය ආශ්රිතව කෘෂි නිෂ්පාදන එක්රැස් කිරීසම් මධයස්ාාන ඇතිකිරීම  

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය 

ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව හා 

ප්රාසශයය සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය (රත්සනපුර - සනෝනගම මාර්ගය, සමාරකැටිය 

මාර්ගය , උඩවලව තණමල්විල මාර්ගය)  

පිහිටීේ සිතියම  

සයෝජිත තුංකම 

මහජන සපාළ හා  

කෘෂි නිෂ්පාදන 

එක්රැස් කිරීසම් 

මධසා්ානය  
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පිහිටීේ සිතියම  

සයෝජිත කුට්ටිගල 

මහජන සපාළ හා  

කෘෂි නිෂ්පාදන 

එක්රැස් කිරීසම් 

මධසා්ානය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පිහිටීේ සිතියම  

සයෝජිත 

සමාරකැටිය කෘෂි 

නිෂ්පාදන එක්රැස් 

කිරීසම් 

මධසා්ානය 

 

 

 

 

 

පිහිටීේ සිතියම  

සයෝජිත උඩවලව  

කෘෂි නිෂ්පාදන 

එක්රැස් කිරීසම් 

මධසා්ානය 

(මහජන සපාළ 

ආශ්රිතව) 
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දැනට පවතින 

භොවි ය   

උඩවලව, තුංකම, පදලංගල මහජන සපාළ සලස භාවිතා සකසර්/  සමාරකැටිය 

සකසසල් සපාළ සලස භාවිතා සකසර්. 

ඉඩවේ අයිතිය  ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සභාව / මහවැලි අධිකාරිය   

භුක  ්රමොණය  

(සයෝජිත  කෘෂි 

නිෂ්පාදන එක්රැස් 

කිරීසම් 

මධසා්ාන) 

තුංකම  අක්.1.2 

කුට්ටිගල  අක්.0.7 

සමාරකැටිය  අක්. 1.2 

උඩවලව  අක්. 0.75 

   

වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

කෘෂිකාර්ික නගරයක් වන වලව විසය්ෂිත බල ප්රසශයය  අයත්ස ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ප්රධානතම ආදායම් 

මාර්ගය කෘෂිකර්මාන්තය වන අතර  කෘෂිකාර්ික ක යුතු ිදුකිරීසම්දී සගාවියන් මුහුණ සදන ප්රධාන 

ගැ ළුවක් සලස තම නිෂ්පාදන සදහා සාධාරණ ිලක් සනාලැීජම හා අතරමැදියන් හරහා තම නිෂ්පාදන 

අවම ිල ගණන් වල  විකිණීම  ිදුවීම ගැ ළුකාරී තත්සත්සවයක් සලස හදුනාසගන ඇත. සමම තත්සත්සවය 

තුළ කෘෂිකාර්ික කලාප ආශ්රිතව දැන  ක්රියාකාරී තත්සත්සවසේ පවතින මහජන සපාළ පැවැත්සසවන ස්ාාන 

කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන එක්රැස් කිරීසම් ප්රධාන මධයස්ාාන සලස සා්ාපිත කරින් සාධාරණ ිළ ගණන් 

ය සත්ස සගාවියාසේ නිෂ්පාදන ිලදීගැනීම සදහා සමම මධයස්ාාන ක්රියාකරවීම   වයාපෘතිය මගින් 

හදුනාසගන ඇත. 

එසමන්ම සමම කෘෂි නිෂ්පාදන එක්රැස් කිරීසම් මධයස්ාාන ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන ආර්ික මධයස්ාානය හා 

ඒකාබශධ කරින් ක්රියාත්සමක කිරීම  අසේක්ෂා සකසර්. 

වයොපෘති අරමුණු 

 කෘෂි නිෂ්පාදන එකතු කිරීසම් මධයසා්ාන ඇති කරින් එම මධයස්ාාන මගින් එක්රැස් කරන කෘෂි 

නිෂ්පාදන සයෝජිත කර්මාන්ත කලාපසේ කර්මාන්ත සදහා අවයය අමුද්රවය වයසයන් සැපීමම. 

 කලාීය කෘෂි නිෂ්පාදන පි ත  යෑම වැලැක්වීම. 

 කෘෂිකාර්ික කලාප ආශ්රිතව සමම මධයසා්ාන ස්ාාපිත කිරීම තුළින් සගාවීන්  සාධාරණ ි ලක් ය සත්ස 

නව නිෂ්පාදන අසලවි කිරීම  අවස්ාාව උදාකර දීම. 

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 සගාවියා  කෘෂි නිෂ්පාදන ප්රවාහනය සදහා දැරීම  ිදුවන පිරිවැය අවම වීම. 

 අවිධිමත්ස ප්රවාහනසේදී අසව්ැන්න  ිදුවන හානිය අවම වීම 

 කලාපිය කෘෂි නිෂ්පාදන ආර්ිකය ඉහළ නැීම  

 සගාවියා  තම නිෂ්පාදන අසලවිය පහසු වීම  
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මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය  2019-2020  )රු. ක ලියන( 

සයෝජිත තුංකම මහජන සපාළ සංවර්ධනය කිරීම හා ඒ ආශ්රිතව 

කෘෂිකාර්ික ද්රවය එක්රැස් කිරීසම් මධසා්ාන ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය 

75 

සයෝජිත කුට්ටිගල මහජන සපාළ සංවර්ධනය කිරීම හා ඒ ආශ්රිතව 

කෘෂිකාර්ික ද්රවය එක්රැස් කිරීසම් මධසා්ාන ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය 

75 

සයෝජිත සමාරකැටිය කෘෂිකාර්ික ද්රවය එක්රැස් කිරීසම් මධසා්ාන 

ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය 

75 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

සමාරකැටිය කෘෂිකාර්ික ද්රවය එක්රැස් කිරීසම් මධසා්ාන ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය නඩත්සතුව හා 

පවත්සවාසගන යෑම ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව විින්ද  තුංකම හා කුට්ටිගල කෘෂිකාර්ික ද්රවය එක්රැස් කිරීසම් 

මධසා්ාන ඇතිකිරීසම් වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම  ඇඹිලිපිටිය 

ප්රාසශයය සභාව විින් ිදුසකසර්. 
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 වගු අංක 6.12: සමාරකැටිය සර්ය ය උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව 

සමාරකැටිය සර්ය ය උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව 

ඇඹිලිපිටිය සමාරකැටිය මාර්ගසේ  දකුණු පින් පිහිටි හරිත බිම් තීරුව සර්ය ය 

උදයානයක් වයසයන් සංවර්ධනය කිරීම තුළින් නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු 

කිරීම. 

පිහිටීම පළො  සබරගමුව දිස්ික්කය රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය 

ඇඹිලිපිටිය නගර  

සභාව 

්රවේයය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය (සමාරකැටිය මාර්ගය) 

පිහිටීේ සිතියම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය 

සමාරකැටිය මාර්ගය හා වාරි ඇළ අතර පිහිටි හරිත තීරුව තැනින් තැන අනවසර 

සවළද ක යුතු පවතී 

ඉඩවේ අයිතිය මහවැලි අධිකාරිය 

වර්ඛිය උදයොනවේ 

දිග 

කි.ි.2 
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 වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

සමාරකැටිය මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරය  ඇතුළුවන ප්රධාන මාර්ගයක් සලස හදුනාසගන ඇති අතර 

සමාරකැටිය මාර්ගය  යාබදව ඇති ඇළ රක්ෂිතය තුළ සම්වන වි  අනවසර සවළද ක යුතු ිදුකරින් 

පවතී. ඒ අනුව එම අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත්ස කරින් ඇළ රක්ෂිතය සුරක්ෂා කිරීම සදහා සමම වයාපෘතිය 

හදුනාසගන ඇත. සමාරකැටිය ප්රධාන මාර්ගය  සමාන්තරව පවතින සමම ඇළ මාර්ගය ආශ්රිත සර්ය ය 

උදයානය හා ඒ ආශ්රිත සශයය ආහාර නිෂ්පාදන අසලවි කුටි ඇතුළත්ස කරින් නාගරික ජනතාව  

ජීවසනෝපායක් ලබාදීම ද හදුනාසගන ඇත. ඒ අනුව සමාරකැටිය මාර්ගය ඔස්සස් ගමන්කරන ජනතාව  

සමම සර්ය ය උදයානය තුළ නතර වී හිදිින් විසේක ගැනීම  හා සශයය අහාර රසවිදීම  අවස්ාාව සැලසස්. 

ඒ අනුව දැන  පවතින අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත්සවීමත්ස සයෝජිත සැලසුම් තුළින් ජනතාව  පහසුකම් අත්සවිදීම  

හැකියාව ලැීජමත්ස නිසා සමම වයාපෘතිය ිදුකිරීම අවයයතාවයක් සලස හදුනාසගන ඇත. 

වයොපෘති අරමුණු 

• නාගරික හා නගරය  පිවිසසන ජනතාව  අවයය විසේක හා විසනෝද ක යුතු පහසුකම් වැඩි දියුණු 

කිරීම. 

• සමාරකැටිය මාර්ගය හා ඒ ආශ්රිත ඇළ මාර්ගසේ ඇති අනවසර ඉදිකිරීම් ඇතිවීම වැලැක්වීම  

• පවතින ඇළ මාර්ග භාවිතය  ගනිින් නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම  

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

• නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිවීම  

• අනවසර ඉදිකිරීම් වැලැක්වීම  

• ආර්ිකමය ප්රතිලාභ අත්සවීම  

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය   2019-2020 )රු. ක ලියන( 

සමාරකැටිය සර්ය ය උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 350 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම  ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව විින් 

ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.13::ඇඹිලිපිටිය නගරසේ  අතුරු මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ අතුරු මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නාගරික සස්වා වයාේත කිරීම හා යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සදහා 

නාගරික අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම   

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව  

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

අතුරු මාර්ග   

මොර්ගවේ දිග   උඩගම මාර්ගය හා 

සරෝහල් මාර්ගසේ 

සකා සක්  

 

උඩගම හංදිසේ ි  සරෝහල් මාර්ගය 

ජනාධිපති විදයාලය අසල දක්වා 

කි.ි.1.5 

 

සකාන්ක්රීට් යාඩ මාර්ගය  

 

ජනධිපති විදයාලය අසල ි  සකාන්ක්රීට් 

යාඩ මාර්ගය සනෝනගම මාර්ගය දක්වා 

 

 

 

කි.ි. 1.6 

 

ට්රාන්ස්සෆෝමර් මාර්ගය 

 

මහවැලි ක්රීඩාංගණය අසළින් මාර්ගය 

ට්රාන්ස්සෆෝමර් මාර්ගය ඔසස්ස් 

සමාරකැටිය මාර්ගය දක්වා  

කි.ි.1.3 

 

1 

2 

3 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

නගර මධයසේ ප්රධාන සස්වා  ස්ාාන සලස ජනගහනය වැඩි වයසයන් ගැවසසන ප්රධාන බස් නැවතුම්සපාළ, 

මහජනසපාළ, ඇඹිලිපිටිය දිස්ික් මහා සරෝහල, හා ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදයාලය ආශ්රිත සස්වාවන් 

රාවාහන තදබදයකින් සතාරව සැපීමම සදහා සමම අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය අතයාවයය වන අතර එමගින් 

නගර මධයසේ පවතින මාර්ග තදබදය අවම කළ හැකිසේ. 

වයොපෘති අරමුණු 

 නගර මධයසේ පවතින රාවාහන තදබධය මගහරිින් ප්රධාන මාර්ග සවත සවත පහසුසවන් ලගාවීම  

හැකි මාර්ග පශධතියක් ඇති කිරීම. 

 නගර මධය ප්රසශයසේ සංවර්ධන ක යුතු නගරසයන් ඔේබ  වයාේත කිරීම   

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

• රාවාහන තදබදය අවම වීම  

• නගර මධයසේ ප්රවාහන පහසුකම් විධිමත්ස වීම  

මුලය සැලැස්ම  

මොර්ගවේ නම  වයොපෘති පිරිවැය  

)රු. ක ලියන( 

උඩගම හංදිසේ ි  සරෝහල් මාර්ගය ජනාධිපති විදයාලය අසල දක්වා 

මාර්ගය පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය  

ිලියන 60 

සකාන්ක්රීට් යාඩ මාර්ගය පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය  ිලියන 64 

මහවැලි ක්රීඩාංගණය අසළින් මාර්ගය ට්රාන්ස්සෆෝමර් මාර්ගය ඔස්සස් 

සමාරකැටිය මාර්ගය දක්වා පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

ිලියන 52 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විින් 

ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.14: ආර්ික මධයස්ාානය  හා මහජන සපාළ ඇතුළු ස්ාානවල සපාදු මහජන අවයයතා සදහා රාගාල්  
ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

ආර්ික මධයසා්ානය  හා මහජන සපාළ ඇතුළු ස්ාානවල  සපාදු මහජන 

අවයයතා සදහා රාගාල්  ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නාගරික සස්වාවන් ලබාගැනීම සදහා පැිසණන්නන්සේ රාවාහන ගාල් කිරීම  

අවයය පහසුකම් එම සස්වා ස්ාාන ආසන්නසයන් සපුරා දීම. 

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය (ිශසදණිය මාර්ගය) 

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

සයෝජිත රාගාල 1 - ආර්ික මධයස්ාානසේ රාගාල සදහා සයෝජිත හිස ්ඉඩම 

සයෝජිත රාගාල 2 -පැරණි නිල නිවාස   

ඉඩවේ අයිතිය  ඇඹිලිපිටිය නගරසභාව / මහවැලි අධිකාරිය   

භුක  ්රමොණය  සයෝජිත රාගාල 1 - අක්.0.3 (පර්ච්.48) 

සයෝජිත රාගාල 2 - අක්. 01 

   

 

2 

1 

2 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ මහජන සපාළ පැවැත්සසවන දිනයන්හි හා ආර්ික මධයස්ාානසේ ක යුතු සදහා 

පැිසණන්නන්සේ රාවාහන සංඛයාව අධික වන බැවින් පවතින ඉඩකඩ ප්රමාණවත්ස සනාවන අතර රාජය 

ආයතන ඇතුළු විවිධ සස්වා ලබාගැනීම සදහා නව නගරය  පැිසණන ජනතාවසේ රාවාහන නවතාලීම 

සදහාද එම ප්රසශය ආශ්රිතව ප්රමාණාත්සමක රාවාහන නැවතුම්සපාළවල් සනාමැති සහ්තුසවන් අලුසතන් 

රාගාල්  ඉදිකිරීසම් අවයයතාවය හදුනාසගන ඇත. 

 

වයොපෘති අරමුණු 

• ඇඹිලිපිටිය මහජන සපාළ හා ආර්ික මධයසා්ානය සවත පැිසණන සස්වාලාිජන්සේ රාවාහන හා 

නව නගරය  අවයය රාවාහන නතර කිරීසම් ඉඩපහසුකම්  වැඩිදියුණු කිරීම. 

• නගරය අව  සවළදසැල් ඇතුළු අසනකුත්ස ආයතන අවහිර වන පරිදි රාවාහන නතර කිරීම වළක්වාලීම  

• ප්රවාහන පහසුකම් විධිමත්සව සැපීමම තුළින් නගරය ක්රමවත්සව හා ආකර්ෂණීයව පවත්සවාසගන යෑම. 

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

• රාවාහන නතර කිරීසම් ඉඩ පහසුකම් සැපීමම තුළින් රාවාහන තදබදය අවම වීම  

• නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු වීම  

 

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය   2019-2020 )රු. ක ලියන( 

සයෝජිත රාගාල I 10 

සයෝජිත රාගාල II 25 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම  ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව විින් 

ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.15:   උඩවලව නගරසේ සංචාරක උදයානය ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

උඩවලව සංචාරක උදයානය ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

සංචාරක සස්වා පහසුකම් විධිමත්ස කරින් සශයය හා විසශයය සංචාරකයින් 

ආකර්ෂණය කරගැනීම    

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය 

ප්රාසශයය සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය (තණමල්විල මාර්ගය)/ ප්රාසශයය මාර්ග 

(සසෝිල් මාර්ගය, ධර්මපාල මාවත) 

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

සත්සක්ක වගාව  

ඉඩවේ අයිතිය  රාජය දැව සංස්ාාව, මහවැලි අධිකාරිය  

භුක  ්රමොණය  අක්.100 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

සබරගමුව පළාත තුළ පවතින සංචාරක කලාප අතරින් උඩවලව සංචාරක කලාපය ප්රමුඛ ස්ාානයක් ගන්නා 

අතර සශයය හා විසශයය සංචාරකයන් වියාල ප්රමාණයක් වාර්ෂිකව සමම කලාපය  පැිසණ්. ජනවාරි-ජුලි 

හා  අසගෝස්තු- සැේතැම්බර් කාලයන් තුළ සංචාරකයින්සේ පැිණීසම් වැඩිවීමක් හදුනාසගන ඇත.  

උඩවලව ජාතික වසනෝදයානය නැරඹීම සදහා සංචාරකයින් සබාසහාමයක් පැිසණන අතර ඔවුන් 

තණමල්විල මාර්ගය ඔස්සස් උඩවලව ජලායයද නරෙින් ඌව  හා දකුණු පළාත්ස සංචාරක කලාප සවත 

පිවිසීමක් හදුනාසගන ඇත. උඩවලව  පැිසණන සංචාරකයින් වියාල ප්රමාණයක් පැිසණනුසේ  අලි 

ඇතුන් නැරඹීම සදහා සමම කලාපය  පැිණීම හදුනාසගන ඇත. 

උඩවලව නගරය ආශ්රිතව සංචාරක සහෝ ල් රැසක් ස්ාාපිතව ඇති අතර සංචාරකයින්  අවයය 

විසනෝදාස්වාද ක යුතු සදහා අවයය පහසුකම් සහිත ස්ාානයක් ස්ාාපිත වී සනාමැතිවීම හදුනාසගන ඇත. 

ඒ අනුව සමවැනි සංචාරක උදයානයක් ඉදිකිරිම තුළින් ජල ක්රීඩා හා සනාසයකුත්ස විසනෝදාස්වාද 

ක්රියාකාරකම් සමන්ම කලාපය  ආසේනික ස්වභා සසෞන්දර්යය විදීම  සලස්සින් තණමල්විල මාර්ගය 

හරහා ඇඹිලිපිටිය නගරය පසුකරින් යන සංචාරකයින් රදවා ගැනීමත්ස සංචාරකයින් ආකර්ෂණය 

කරගැනීමත්ස අසේක්ෂා කරයි. 

 

වයොපෘති අරමුණු 

 උඩවලව නගරය  සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කරගැනීම  

 උඩවලව සංචාරක කලාපය  පැිසණන සංචාරකයින් සදහා නව විසනෝදාස්වාද අවස්තාවන් සලසා දීම  

 සංචාරකයින්  අතය අවයය සස්වාවන් සැපීමම තුළින් සංචාරක කර්මාන්තය ඉහළ නංවා නාගරික 

ආර්ිකය යක්තිමත්ස කිරීම   

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 ජලාශ්රිත ආදී සංචාරක ආකර්යණිය ක්රීඩා පහසුකම් 

 දවස පුරා ගතකිරීම  හැකිවන විසනෝදාත්සමක ක්රියාකාරකම්  

 රාවාහන නතර කිරීසම් පහසුකම්  

 අහාර ලබාගැනීසම් පහසුකම්  

 නාගරික ආර්ික සංවර්ධනය   

 

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය   )රු. ක ලියන( 

උඩවලව සංචාරක උදයානය ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 4500 
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වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම  ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය සභාව විින් 

ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.16:   ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ප්රධාන මාර්ග සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

  වයොපෘති 

මො ෘකොව  

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ප්රධාන මාර්ග සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නගරසේ ප්රධාන මාර්ග සංවර්ධනය තුළින් මාර්ග තදබදය අවම කිරීම හා ප්රවාහන 

ක යුතු විධිමත්ස කිරීම   

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව / ප්රාසශයය 

සභාව  

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

මොර්ගවේ දිග   සනෝනගම මාර්ගය  

  

උඩවලව හංදිසේ ි  දක්ෂිණ අධිසේී 

මාර්ගසේ වැටිය අන්තර් හුවමාරුව 

දක්වා  

කි.ි.26.65 

 

ිශසදණිය මාර්ගය  

 

 

දැන  මංතීරු හතර දක්වා සංවර්ධනය 

කර අවසන් කර ඇති නායකත්සව පුහුණු 

මධයස්ාානය අසල ි  කුඹුසගාඩ ආර 

හංදිය දක්වා  

 

 

කි.ි. 2.5 

සමාරකැටිය මාර්ගය  

  

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ි  සයෝජිත 

සර්ය ය උදයානය දක්වා  

කි.ි.1.35 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

ඇඹිලිපිටිය නගරය  ප්රසේය වීම සදහා පවතින ප්රධාන මාර්ග තුන වන සනෝනගම මාර්ගය, සමාරකැටිය හා 

ිශසදණිය මාර්ගය තුළින් නගරය  ෛදනිකව වියාල වාහන ප්රමාණයක් ඇතුළු වීම හා පි වීම ිදුසේ. ඒ 

අනුව වර්ෂ 2030 වනවි  අසේක්ෂිත සංවර්ධන ඉලක්කයන් සාර්ාක කරගැනීම සදහා සමම මාර්ග 

සංවර්ධනය හදුනාසගන ඇත.  

සමම ප්රධාන මාර්ග, පළාත්ස තුනක් අතර අන්තර් සබධතා පවත්සවා ගැනීම  වැදගත්සවන අතර නගරසේ 

අසේක්ෂිත අනාගත සංවර්ධනයත්ස සමග වැඩිවන රා වාහන සංඛයාව  ප්රමාණවත්ස වන පරිදි මාර්ග පුළුල් 

කර නගර සංවර්ධන කාර්යයන් ිදුකිරීම සදහා සමම ප්රධාන මාර්ග සංවර්ධනය අතය අවයය වී ඇත. 

වයොපෘති අරමුණු 

ඇඹිලිපිටිය නගරය  පිවිසීම  වැඩි වයසයන් භාවිතා වන ප්රධාන මාර්ග සංවර්ධනය තුළින් රාවාහන 

ගමනාගමනය පහසු කරින් ප්රවාහනය සදහා අදාළ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.  

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 රාවාහන ගමනාගමනය පහසුවීම  

 රාවාහන තදබය අවම වීම  

 නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු වීම  

 නව ආසයෝජන අවස්ාා ලැීජම  

 ඉඩම් වටිනාකම ඉහළ නැීම  

 නගරසේ ඉදිරි අසේක්ෂිත සංවර්ධන කාර්යයන් ක්රියාත්සමක කිරීම පහසු වීම  

 

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය  රු. ක ලියන වයොපෘති කොල 

සීමොව  

සනානගම මාර්ගය උඩවලව හංදිසේ ි  පදලංගල වැටිය අන්තර් 

හුවමාරුව දක්වා පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය   

 1350 2019 -2022  

ිශසදණිය මාර්ගය දැන  මංතීරු හතර දක්වා සංවර්ධනය කර 

අවසන් කර ඇති නායකත්සව පුහුණු මධයස්ාානය අසල ි  කුඹුසගාඩ 

ආර හංදිය දක්වා පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය   

125 2019-2020 

සමාරකැටිය මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ි  සයෝජිත සර්ය ය 

උදයානය දක්වා පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය   

75 2019-2020 
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වගු අංක 6.17 :ඇඹිලිපිටිය නගරසේ  සස්වා මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

  වයොපෘති 

මො ෘකොව  

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ  සස්වා මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නගරය තුළ හදුනාසගන ඇති ප්රධාන සස්වා සැපයුම් සා්ාන ආශ්රිත ක යුතු පහසු 

කිරීම හා මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සදහා සස්වා මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම. 

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව  

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සයෝජිත නව මාර්ගය 
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මොර්ගවේ දිග   සරෝහල් ව රවුම් මාර්ගය සරෝහල් ව රවුම් මාර්ගය ආරම්භසේ ි   

අවසානය දක්වා 

කි.ි.2.1 

සමෝදරවන ව රවුම් 

මාර්ගය 

සමෝදරවන ව රවුම් මාර්ගය ආරම්භසේ 

ි  අවසානය දක්වා 

කි.ි. 3.5 

අක්කර පන්සීය මාර්ගය  

 

අක්කර පන්සීය මාර්ගය ආරම්භසේ ි  

අවසානය දක්වා 

කි.ි.2 

 

 ආර්ික මධයස්ාානය 

අසළින් සපාළ පිටුපස 

මාර්ගය  

ආර්ික මධයසා්ානය ි  සකාන්ක්රීට් 

යාඩ මාර්ගය දක්වා  

කි.ි.0.9 

 

 සයෝජිත නව සස්වා 

මාර්ගය 

 

අක්කර පන්සීය මාර්ගසේ ි  

ඇඹිලිපිටිය රාජකීය විදයාලය පිටුපින් 

සමාරකැටිය මාර්ගසේ ලියනෑගම 

මාර්ගය දක්වා 

 

කි.ි. 1.3 

 

 

වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

නගර මධයය ප්රසශයය  ඉතා ආසන්නව පිහිටි සයෝධගම ප්රසශයය  ප්රධාන ප්රසේය මාරගයක්ව පවතින 

සමෝදරවාන මාර්ගය හා සරෝහල් මාර්ගය නාගරික ජනතාව භාවිතා කරන ප්රධාන සස්වා මාර්ග සලස 

හදුනාසගන ඇත.  

තවද හිගුරආර ි  සනෝනගම මාර්ගසයන් ආරම්භ වන අක්කර පන්සීය මාර්ගය ඔස්සස් නගරය  ගමන් 

කිරීම  භාවිතා කරනු ලබන අතර එම මාර්ගයද සස්වා මාර්ගයක් සලස සංවර්ධනය කළ යුතුව ඇත.  

එසමන්ම ඇඹිලිපිටිය නගර මධයසේ සනෝනගම මාර්ගය ආශ්රිතව පිහි ා ඇති ඇඹිලිපිටිය රාජකීය විදයාලය 

ආශ්රිතව ඇතිවන  මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සදහා නවසස්වා මාර්ගයක් සමාරකැටිය මාර්ගය  සමාන්තරව 

ඉදිකිරිම සදහා සයෝජනා කර ඇති අතර එමගින් පාසල් සේලාවන් වලදී ප්රධාන මාර්ගසේ ඇතිවන දැඩි මාර්ග 

තදබදය අවමකර ගැනීසම් හැකියාව ඇතිසේ. 
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වයොපෘති අරමුණු 

 ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ප්රධානතම සරෝහල වන ඇඹිලිපිටිය දිස්ික් මහ  සරෝහල  ආශ්රිත සසෞඛය ක යුතු 

සදහා ෛදනිකව පැිසණන ජනතාවසේ හා උසාවිය ඇතුළු රාජය ආයතන සවත පරිපාලන අවයයතා 

සදහා පැිසණන ජනතාවසේ ක යුතු පහසු කිරීම සදහා පවතින සරෝහල් මාර්ගය පුළුල්කර 

සංවර්ධනය කිරීම. 

 ප්රධාන මාර්ගය  ආසන්නව මී ජනතාව වැඩි වයසයන් ගැවසසන විවිධ සස්වා ස්ාාන(මහජන සපාළ, 

ආර්ික මධයසා්ානය, ඇඹිලිපිටිය රාජකීය විදයාලය) ආශ්රිතව පවතින මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සදහා 

සස්වා මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 නාගරික සස්වා පහසුකම් ලබාගැනීම  පහසුසවන් ලගාවිය හැකිවීම 

 ඉඩම් වටිනාකම ඉහළ යාම  

 නාගරික යටිතල පහසුම් විධිමත්ස වීම  

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය   2020 රු. 

ක ලියන  

සරෝහල් ව රවුම් මාර්ගය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 63 

සමෝදරවන ව රවුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 105 

අක්කර පන්සීය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 60 

ආර්ික මධයසා්ානය අසළින් සපාළ පිටුපස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීසම් 

වයාපෘතිය 

27 

අක්කර පන්සීය මාර්ගසේ ි  ඇඹිලිපිටිය ප්රාික විදයාලය පිටුපින් සමාරකැටිය 

මාර්ගසේ ලියනෑගම මාර්ගය දක්වා නව සස්වා මාර්ගයක් ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය  

52 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව විින් ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.18: චන්ිකා වැව ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

චන්ිකා වැව ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නාගරික පානිය ජල හා කෘෂිකාර්ික ජල අවයයතාවය සපුරාලීම    

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො.  ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා.  

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය )පැල්මඩුල්ල  - සනෝනගම මාර්ගය ,ිශසදණිය 

මාර්ගය( 

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉඩවේ අයිතිය  මහවැලි අධිකාරිය     

භුක  ්රමොණය  අක් .1082 

 

 

 

 

 

 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

නාගරික ජනතාවසේ පානීය ජලය සැපීමසම් ප්රධානතම මුලාශ්රය චන්ිකා වැව වන  අතර වර්ෂ  2030 සදහා 

අසේක්ෂිත සන්වාික ජනගහනය  හා කර්මාන්ත කලාපය  අවයය පානිය ජල ඉල්ලුම දැන  පවතින ජල 

ඉල්ලුම  වඩා වැඩි ඉල්ලුමක් සලස හදුනාසගන ඇති අතර ඒ සදහා අවයය ජලය ලබාගැනීම සදහාද 

චන්ිකා වැවප්රතිසංස්කරණය කිරීසම් අවයයතාවයක් හදුනාසගන ඇත. 

 කෘෂිකාර්ික නගරයක් සලස සා්ාපිා වී ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරසේ ජනතාවසේ මුලික ජීවසනෝපාය 

කෘෂිකාර්ික ක්සෂ්ත්රය ආශ්රිතව ිදුවන අතර ඒ සදහා අවයය ජලය යල හා මහ කන්න සදක සදහා 

ප්රමාණවත්ස සනාවීම ගැ ළුවක් සලස හදුනාසගන ඇත  .වී වගා කිරීම හා අසනකුත්ස කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන 

වගාකිරීම සදහා ජලය සැපසයන වැේ හා වාරි ඇළ සදහා උඩවලව ජලායසයන් හා චන්ිකා වැව තුළින් 

ජලය සැපසේ. සම් අනුව නගරය තුළ පවතින ප්රධාන ජල මුලාශ්රය සලින් වැි රහිත වියළි කාලගුණික 

තත්සත්සවයන් තුලදීද අවයය වන ජලය රදවා තබාගැනීම සදහා චන්ිකා වැව ප්රතිසංවර්ධනය කරින් රැදවුම් 

ධාරිතාවය ඉහළ නැංවීම අවයයතාවයක් සලස හදුනාසගන ඇත .  

නගරසේ ප්රධාන සම්පතක් සලස පවතින සමම වැසේ වැේ රක්ෂිතය තුළ අනවසර ඉදිකිරීම් හදුනාසගන ඇත. 

පානිය ජලය ලබාගන්නා ප්රධාන ජල මුලාශ්රය සලින් ඉදිරි අවයයතා සදහා සුරක්ෂා කරගැනීම සදහා 

සරගුලාි තුළින් නව සංවර්ධන ක යුතු සීමා කර ඇත  .ඊ  අමතරව වැව ආශ්රිත සමම වැව ආශ්රිතව පරිසර 

හිතකාක් උදයානයක් ඇතිකිරීසම් වයාපෘතියක් හදුනාසගන ඇති අතර ඒ තුළින් වැව  හානියක් සනාවන 

පරිදි සංචාරකයින් සදහා වැව නැරඹීසම් අවස්ාාව සලසා දීම  ක යුතු කර ඇත .  

වයොපෘති අරමුණු 

 වර්ෂ  2030 සදහා අසේක්ෂිත පානිය ජල ඉල්ලුම සපුරාලීම  

 කෘෂිකාර්ික ක යුතු සදහා අවයය ජලය සපුරාලින් කෘෂි නිෂ්පාදනයන් ඉහල නැංවීම  

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 පානිය ජල සැපයුම විධිමත්ස වීම  

 සංචාරක ආකර්ෂණය ඉහළ නැංවීම  

 චන්ිකා වැව හා ඒ ආශ්රිත පරිසරය සුරක්ෂා වීම   

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය  2020 (රු.ක ලියන( 

චන්ිකා වැව ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 1500 

චන්ිකා වැව ආශ්රිත උදයානය ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය  50 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම   මහවැලි අධිකාරිය විින් ිදුසකසර්. 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 
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වගු අංක 6.19: ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයස්ාානය  ප්රධාන සමසහයුම් මධයස්ාානයක් වයසයන් සංවර්ධනය කිරීසම් 
වයාපෘතිය 

 

ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයසා්ානය  ප්රධාන සමසහයුම් මධයස්ාානයක් වයසයන් සංවර්ධනය කිරීසම් 

වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

කාබනික කෘෂිකාර්ික සබෝග ඇතුළු ියලු කෘෂිකාර්ික සබෝග එක්රැස් 

කිරීසම්    ,  

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො.  ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා.  

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය (ිශසදණිය මාර්ගය) 

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

ඇඹිලිපිටිය විසය්ෂිත ආර්ික මධයස්ාානය   

ඉඩවේ අයිතිය  සවළද හා පාරිසභෝගික ක යුතු අමාතයාංයය  

භුක  ්රමොණය  අක්  .2  
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන එක්රැස් කිරීසම් ප්රධාන සමසහයුම් මධයසා්ානයක් සලස ආරම්භ වී ඇති සමම 

ආර්ික මධයසා්ානය  අසේක්ෂිත අරමුණු අසේක්ෂිත මට් ින් සාර්ාක කරගත සනාහැකි වී ඇත. ඒ අනුව 

ආර්ික මධයසා්ානය ආශ්රිත සගාඩනැගිලි විවිධ භාවිතයන් සදහාද, කිහිපයක් වසා දමාද පවතී. කලාපසේ 

සගාවින් සකසසල් හා එළවලු අස්වනු ආර්ික මධයස්ාානය  සගන එනු ලබන අතර සබාසහාමයක් 

සගාවින් ආර්ික මධයස්ාානය  සනාපැිණ අතරමැදි සවසළදුන් හ  තම නිෂ්පාදන විකුණනු ලැසේ . 

ආර්ික මධයස්ාානය ඉදිකිරීසම් මුලික පරමාර්ාය බව  පත්සව ඇත්සසත්ස කලාීය සගාවි ජනතාවසේ 

කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන සාධාරණ ිල ගණන් ය සත්ස ිලදී ගනිින් නගරසේ ආර්ිකය  ජජු 

දායකත්සවයක් සැපීමමය. සම්වනවි ත්ස ක්රියාකාරිත්සවසේ පවතින නගර මධයසේ ජනාකීර්ණ ප්රසශයයක පිහිටි 

සමම ආර්ික මධයසා්ානය ියලු දිනයන්හි ජනතාව  විවෘතව කෘෂි නිෂ්පාදන අසලවි මධයස්ාානයක් 

සලස සංවර්ධනය කිරීම  හදුනාසගන පවතී. ෛදනිකව වැඩිවන රසකාරක හා ගුණාත්සමක තත්සත්සවසයන් 

පහළ නිෂ්පාදන සවනුව  කාබනික නිෂ්පාදන සදහා මුලික තැනක් ලබාදීම තුළින් ජනතා ඉල්ලුම වැඩි 

නිෂ්පාදන අසලවිසැලක් බව  පත්සකිරීම   අසේක්ෂා කර ඇත. තවද  තුංකම ,කුට්ටිගල ,උඩවලව හා 

සමාරකැටිය කෘෂි සබෝග අස්වනු එකතුකිරීසම් මධයසා්ාන හා සම්බන්ධව ක්රියාකරන ප්රධාන සමසහයුම් 

මධයස්ාානයක් බව  පත්ස කරින් කලාපිය නිෂ්පාදන විධිමත්ස ක්රමසේදයක  සවළද සපාල  නිකුත්ස කිරීම  

සමම මධයස්ාානය භාවිතා සකසර් .  

සම් අනුව කෘෂිකර්මාන්තය සදහා මුල් තැනක් ලබාසදින් කලාපිය ගුණාත්සමක කෘෂිකාර්ික බූග 

නිෂ්පාදනය ඉහල නංවින් නාගරික ආර්ිකය යක්තිමත්ස කිරීම සදහා අතයාවයය වයාපෘතියක් සලස සමම 

වයාපෘතිය හදුනාසගන ඇත. 

වයොපෘති අරමුණු 

 නගරය පුරා වයාේතව ඇති කෘෂි නිෂ්පාදන සම්බන්ධ ප්රධාන සමසහයුම් මධයස්ාානය බව  පත්සකිරීම. 

 ප්රසශයසේ පවතින ප්රධානතම  කාබනික කෘෂි නිෂ්පාදන අසලවිසැල බව  පත්සකිරීම. 

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 කාබනික නිෂ්පාදන අසළවිය තුළින් වැඩි ප්රතිලාභ අත්සේම  

 නගරය  පැිසණසනන සංසරණ ජනගහනය  නගරය  ආසේණික කාබනික නිෂ්පාදන ිළදී 

ගැනීම  හැකිවීම  

 නගරය පුරා පවතින කෘෂිසබෝග නිෂ්පාදන සතාරතුරු හුවමාරු කරගැනීසම් පහසුව  
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මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය  2020 - 2021 )රු. ක ලියන( 

ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන බස්නැවතුම්සපාළ සංවර්ධනය 

කිරීසම් වයාපෘතිය 

100 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම  සවළද හා පාරිසභෝගික ක යුතු 

අමාතයාංයය විින් ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.20  කෘෂිකාර්ික ජල අවයයතා සදහා දැන  පවතින වැේ පශධතිය ප්රතිසංස්කරණය කිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකො

ව  

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ හදුනාගත්ස කුඩා ප්රමාණසේ වැේ 9ක් ප්රතිසංස්කරණය කිරීසම් 

වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජ

නොව  

නගරසේ කෘෂිකාර්ික ක යුතු සදහා අවයය ජලය ප්රමාණවත්ස පරිදි ලබාදීම  සදහා 

දැන  පවතින වැේ ගැඹුරු කර ප්රතිසංකරණය කිරීම. 

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො 

.වේ.වකො

. 

ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන ආය නය  ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව 

හා ප්රාසශයය සභාව  
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පිහිටීේ 

සිතියම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැව භූක් ්රමොණය  ඉඩේ අයිතිය  

චන්ිකා වැව  සහක්.434 මහවැලි අධිකාරිය 

වරාකැටිය ආර වැව සහක්. 11.9 මහවැලි අධිකාරිය  

මැදආර වැව සහක්.3.1 මහවැලි අධිකාරිය  

හිගුර ආර වැව  සහක්. 15.6 වාරිමාර්ග සදපාර්තසම්න්තුව  

අසට් ඇළ වැව  සහක්.3.1 මහවැලි අධිකාරිය  

අලුත්ස වැව සහක්.6.1 මහවැලි අධිකාරිය  

එපි සගාඩ වැව  සහක්. 4 මහවැලි අධිකාරිය  

මහ වැව සහක්. 8.1 මහවැලි අධිකාරිය  

සනලුම් වැව  සහක්.6.1 මහවැලි අධිකාරිය  

කන්චිගල වැව සහක්. 3 මහවැලි අධිකාරිය  

 

වරොකැටිය ආර වැව 

මැදආර වැව  

මහ වැව  

අවට් ඇළ වැව 

එපිටවගොඩ වැව  
අලුත් වැව  

හිගුර ආර වැව  

වනලුේ වැව  

කන්චිගල වැව  
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

දැන  ඇඹිලිපිටිය නගරසේ පානීය හා කෘෂිකාර්ික ජල අවයයතා සදහා ජලය  චන්ිකා වැව ආශ්රසයන් 

සපුරාගනු ලබන අතරම කෘෂිකාර්ික ක යුතු සදහා අවයය වන ජලය නගරය පුරා වයාේතව ඇති කුඩා 

පරිමාණසේ වැේ හා උඩවලව දකුණු ඇළ මාර්ග පශධති මගින් සපයනු ලැසේ.  

උඩවලව ජලායසේ දකුණු ඇළ මගින් චන්ිකා වැව ඇතුළු ඇළ මාර්ග පශධතිය ම ජලය සැපසයන අතර ඒ 

ආශ්රිත පවතින කුඩා වැේ තුළ ජලය රදවා තබාගනිින් කෘෂිකාර්ික ක යුතු සදහා මුදාහැසර්. 

දැන  සමම නගරය තුළ වයාේතව පවතින සහක් යාර් 3  වැඩි සබාසහාමයක් වැේ ප්රතිසංස්කරණය කළ 

යුතු තත්සත්සවයක පවතින අතර සමහර වැේ සගාඩවී යාමක් දැක ගත්ස හැකිසේ. සමම තත්සත්සවය තුළ නගරසේ 

ක්රියාකාරිත්සවය  මුලික යක්තිය සපයන ජල සම්පත සුරක්ෂා කිරීම සදහා චන්ිකා වැව ඇතුළු අසනකුත්ස 

කුඩා වැේ පශධතිය ආරක්ෂා කළ යුතු සේ. එසමන්ම ඇඹිලිපිටිය නගරසේ කෘෂිකාර්ික හා පානිය ජල 

අවයයතා සදකම සපුරාලනු ලබන චන්ිකා වැසවහි  සදහා පවතින රැදවුම් ධාරිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා 

චන්ිකා වැව ගැඹුරු කර ප්රතිසංස්කරණය කළ යුතු සේ. 

වයොපෘති අරමුණු 

• වියළි කාලගුණික නියං සහිත කාලවලදී වගා ක යුතු වල  අවයය ප්රමාණවත්ස තරම් ජල ධාරිතාවයක් 

රදවා තබාගැනීම  

• පවතින කුඩා වැේ පශධතිය ආරක්ෂා කරගැනීම 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

• කෘෂිකාර්ික ක යුතු සදහා අවයය ජලය ලැීජම  

• කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන ක යුතු ඉහල නැීම  

• නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිවීම  

• පරිසර පශධතිය සුරක්ෂා වීම 
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මුලය සැලැස්ම    
 

වයොපෘති 

කොලසීමොව  

වයොපෘති පිරිවැය  

වරොකැටිය ආර වැව අවු.1 ක ලියන 297.5 

මැදආර වැව අවු.1 ක ලියන 77.5 

හිගුර ආර වැව  අවු.1 ක ලියන  390 

අවට් ඇළ වැව  අවු.1 ක ලියන 77.5 

අලුත් වැව අවු.1 ක ලියන 152.5 

එපිටවගොඩ වැව  අවු.1 ක ලියන 100 

මහ වැව අවු.1 ක ලියන 202.5 

වනලුේ වැව  අවු.1 ක ලියන 152.5 

කන්චිගල වැව අවු.1 ක ලියන 75 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම මහවැලි අධිකාරිය විින් ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.21:    උඩවලව වන උදයානය හා රාගාල ස්ාාපනය කිරීසම් වයාපෘතිය  

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

උඩවලව වන උදයානය හා රාගාල ස්ාාපනය කිරීසම් වයාපෘතිය  

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

  උඩවලව වන උදයානය හා රාගාල ස්ාාපනය තුළින් සංචාරකයින් ආකර්ෂණය 

කරගැනීම . 

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය 

ප්රාසශයය සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය  (තණමල්විල මාර්ගය ) 

පිහිටීේ 

සිතියම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට 

පවතින 

භොවි ය   

ලදුකැලෑ ප්රසශයය  

  

භූක් ්රමොණය    අක්.10 

 

ඉඩේ අයිතිය  මහවැලි අධිකාරිය 

   

 

 

 

තණමල්විල මාර්ගය  
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත සංචාරක සස්වා කලාපය  අයත්සව සමම නාගරික උදයානය සයෝජනා කර ඇති 

අතර දැන  ලදු කැලෑ ප්රසශයයක්ව පවතින සමම ප්රසශයය තුළ පවතින තුරුලතා ආදිය ආරක්ෂා කරගනිින් 

නාගරික වන උදයානයක් ඇති කිරීම  අසේක්ෂිත අතර තණමල්විල මාර්ගය හරහා උඩවලව ජලායය නරො 

යන සංචාරකයින්  සමම උදයානය තුළ රැදී ිටීම  හා රාවාහන නතර කිරීම ද ඉඩ පහසුව සැලසීම  

සයෝජනා කර ඇත. 

වයොපෘති අරමුණු 

 තණමල්විල මාර්ගය හරහා ගමන්ගන්නා සංචාරකයින්  උඩවලව ජලායය ආශ්රිත පරිසරය විදිින් 

ගිමන් හැරීම   

 පවතින පරිසර පශධතිය සුරක්ෂා කරගැනීම   

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 උඩවලව ජලායය නැරඹීම  පැිසණන සංචාරකයින් හ  ඒ ආශ්රිතව  විසේකව ගත්ස කිරීසම් අවස්තාව 

උදාවීම  

 වාහන නතර කිරීසම් පහසුකම්  

 ස්වභාවික පරිසරය ආරක්ෂිත වීම  
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වගු අංක 6.22:ඇඹිලිපිටිය නගරසේ  විකල්ප මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

ඇඹිලිපිටිය නගරසේ විකල්ප මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නගරසේ මාර්ග තදබදය අවම කරින් නාගරික සස්වා විධිමත්ස කිරීම සදහා 

විකල්ප මාර්ග ඇති කිරීම    

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව/ ප්රාසශයය 

සභාව   

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සයෝජිත විකල්ප මාර්ග  

2 

1 

3 
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මොර්ගවේ දිග   සයෝජිත පළමු විකල්ප 

මාර්ගය  

 

කුඹුසගාඩ ආර හංදිසේ ි  කඩදාි 

කම්හල මාර්ගය කදුරුගස ් ආර හරහා 

කරවිල යාය මාර්ගය ඔස්සස් සනෝනගම 

මාර්ගය දක්වා 

කි.ි.8.9 

 

 

සයෝජිත සදවන විකල්ප 

මාර්ගය  

 

සකාළෙ පාර 100 කණුව (සබෝිරිගම 

මාර්ගය ආසන්නසයන්) ි  පනාමුර 

මාර්ගය හරහා සමාදරවාන මාර්ගය 

ිශසදණිය මාර්ගය දක්වා  

 

 

 

කි.ි. 5.9 

 

සයෝජිත සතවනවිකල්ප 

මාර්ගය  

 

හල්ිල්ලකැටිය පාසල් මාර්ගය හතර 

ඇළ මාර්ගය දක්වා සම්බන්ධ කරින් 

සවසහරගම මාර්ගය ඔස්සස ්සමාරකැටිය 

මාර්ගය දක්වා  

කි.ි.3.7 

 

 

වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

වර්ෂ 2030 වනවි  නගර මධයය ප්රසශයය සදහා අසේක්ෂිත සංවර්ධනය සමග  සනෝනගම, සමාරකැටිය හා 

ිශසදණිය ප්රධාන මාර්ග ආශ්රිතව ඇතිවිය හැකි මාර්ග තදබදය අවම කරින් නාගරික ක යුතු කාර්යක්ෂම 

කිරීම සදහා විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය හදුනාසගන ඇත.  

එසමන්ම  හිගුර හා කුඹුසගාඩ ආර ප්රසශයය ආශ්රිතව සයෝජිතව පවතින කර්මාන්ත කලාපසේ ක්රියාකාරකම් 

සමග අමුද්රවය හා නිෂ්පාදන ප්රවාහන බර වාහන ප්රමාණය වැඩි වන අතර එම බර වාහන ගමන් කිරීසම්දී 

නගරසේ ඇතිවිය හැකි රාවාහන තදබදය අවම කිරීම සදහා සමම විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය  අතයාවයය 

සේ. 

 සමහිදී නගරය  ඇතුල්වීම සදහා පවතින ප්රධාන පිවිසුම් මාර්ග සම්බන්ධ කරින් විකල්ප මාර්ග 

හදුනාසගන පැවතීම තුළින් නගර මධයය ප්රසශයය  ගමන් ගන්නා වාහන ප්රමාණය අඩුකර ගැනීම  

අසේක්ෂා කර ඇත. ඉදිරි සංවර්ධන ක්රියාමාර්ග සමග සමාණරාගල සදින් කර්මාන්ත කලාප ආශ්රිත කුමන 

සහෝ ප්රවාහන කාර්යයක් සදහා ඇඹිලිපිටිය නගරසේ කර්මාන්ත කලාපය සවත පැිසණන වි  නගර මධයය 

හරහා ගමන් සනාකර සමාරකැටිය මාර්ගය හා සම්බන්ධ විය හැකි විකල්ප මාර්ගය ඔස්සස් සනෝනගම 

මාර්ගය  සම්බධ විය හැකි අතර එම මාර්ගය හරහා නැවතත්ස කර්මාන්ත කලාපය  සම්බන්ධ වන කරවිල 

යාය හා කඩදාි කම්හල මාර්ගය ආශ්රිත විකල්ප මාර්ගය තුළින් අවස්ාාවද උදාසේ. 

විකල්ප මාර්ග සදහා හදුනාසගන ඇති ප්රධාන විකල්ප මාර්ග දැන  පවතින පටු මාර්ග හා සම්බන්ධ කරින් 

හදුනාසගන ඇති අතර එම මාර්ග පුළුල්කර  සංවර්ධනය කිරීම තුළින් ඒ ආශ්රිත කුඩා නගර වල සංවර්ධන 

ක යුතුද පහසු කරගැනීසම් අවස්ාාවද උදාසේ. 
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වයොපෘති අරමුණු 

 සනෝනගම මාර්ගය ඔස්සස ්පදලංගල සදින් හම්බන්සතා  වරාසේ ි  සකාළෙ හා සවනත්ස ප්රසශය 

වල  ගමන්කරන බර වාහන නගර මධය ප්රසශයය මගහැර ගමන් කරවීම  තුළින් රාවාහන තදබදය 

අවම කිරීම. 

 හිගුර හා කුඹුසගාඩ ආර ප්රසශයසේ  සයෝජිත කර්මාන්ත කලාපය සවත ගමන් ගන්නා බර වාහන නගර 

මධය ප්රසශයසයන් බැහැරව සනෝනගම, ිශසදණිය හා පනාමුර මාර්ග සවත සම්බන්ධ කර 

ගමන්කරවිම   

 නව ආසයෝජන අවස්ාා ලබාගැනීම. 

 සමාණරාගල සදින් සමාරකැටිය මාර්ගය ඔස්සස්  පැිසණන වාහන නගර මධයය ප්රසශයය මග හරිින් 

සකාළෙ සදස  ගමන්කරවිම සදහා දක්ෂිණ අධිසේී මාර්ගය සවත සයාමුකරවීම  

 සමාණරාගල දිස්ි ක්කසේ සයෝජිත කර්මාන්ත කලාප හා සම්බන්ධ වී ඒ ආශ්රිත අමුද්රවය ඇඹිලිපිටිය 

කර්මාන්ත කලාපය හා පහසුසවන් අන්තර් හුවමාරු කරගැනීම. 

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 වාහන තදබදයකින් සතාරව නිෂ්පාදන ප්රවාහනය  අවස්තාව සැලසීම  

 නාගරික ඉඩම් වටිනාකම ඉහල යාම  

 කලාපිය කර්මාන්ත නිෂ්පාදන ක යුතු සාර්ාක වීම 

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය   (2020-2022) 

රු.ක ලියන  

කුඹුසගාඩ ආර හංදිසේ ි  කඩදාි කම්හල මාර්ගය කදුරුගස් ආර හරහා කරවිල 

යාය මාර්ගය ඔස්සස් සනානගම මාර්ගය දක්වා මාර්ගය පුළුල් කර සංවර්ධනය 

කිරීසම් වයාපෘතිය  

311 

සකාළෙ පාර 100 කණුව (සබෝිරිගම මාර්ගය ආසන්නසයන්) ි  පනාමුර 

මාර්ගය හරහා සමාදරවාන මාර්ගය ිශසදණිය මාර්ගය දක්වා මාර්ගය පුළුල් කර 

සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය  

206 

හල්ිල්ලකැටිය පාසල් මාර්ගය හතර ඇළ මාර්ගය දක්වා සම්බන්ධ කරින් 

සවසහරගම මාර්ගය ඔස්සස් සමාරකැටිය මාර්ගය දක්වා මාර්ගය පුළුල් කර 

සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

129.5 
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වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම  කර්මාන්ත අමාතයාංයය විින් 

ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.23: ඇඹිලිපිටිය නව නගරසේ ළගසස්වා බස්රා නැවතුම්සපාළ ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

ඇඹිලිපිටිය නව නගරසේ ළගසස්වා බස්රා නැවතුම්සපාළ ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නගරය අභයන්තර ප්රවාහන පහසුකම් විධිමත්ස කිරීම හා ප්රධාන 

බස්නැවතුම්සපාසළහි තදබදය අවමකිරීම සදහා කුඩා ප්රමාණසේ 

බස්නැවතුම්සපාළක් නව නගරසේ ඉදිකිරිම   

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය  (ිශසදණිය මාර්ගය ) 

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

මාර්ගස්ා හා මී ප්රවාහන අධිකාරිසේ කාර්යාලය හා හිස ්බිම  

 

භූක් ්රමොණය    අක්. 0.6 (පර්ච්.96) 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ දැන  පවතින ප්රධාන බස්නැවතුම්සපාළ තුළ පවතින සීිත ඉඩකඩ බස්රා 

හැිරවීම හා නවතා තැීජම  ප්රමාණවත්ස සනාවන අතර ඒතුළින් මීන්  ිදුවන පිඩාව අවම කරින් 

නාගරික ප්රවාහන ක යුතු විධිමත්ස කිරීම සදහා නගර මධයය ප්රසශයය  ආසන්නව මී ජනතාව  පහසුවන 

පරිදි ලග ගමන් සස්වා බස්රා නැවතුමක් සලස සමම වයාපෘතිය හදුනාසගන ඇත. 

වයොපෘති අරමුණු 

 ප්රධාන බස් නැවතුම ආශ්රිත පවතින තදබදය අවම කිරීම. 

 සපාදු ප්රවාහන සස්වා විධිමත්ස කිරීම 

 නගර මධයසේ ඇතිවන රාවාහන තදබධය අවම කිරීම . 

 පරිපාලන මධයස්ාානය නව නගරය සදහා සස්වා අවයයතා මත පැිසණන ජනතාව  හා කාර්යාල 

සස්වකයන්  අවයය ප්රවාහන පහසුකම් සැපීමම  

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 ප්රවාහන සස්වා ක යුතු විධිමත්ස වීම  

 පරිපාලන සස්වා ක යුතු ලබාගැනීම  පැිසණන ජනතාවසේ ප්රවාහන ක යුතු පහසු වීම  

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය  රු.ක ලියන  

ඇඹිලිපිටිය නව නගරසේ ළගසස්වා බස්රා 

නැවතුම්සපාළ ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

200 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව විින් ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.24:  සගාවි පුහුණු මධයස්ාානය හා ීජජ අිජජනන මධයස්ාානය  

 

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

සගාවි පුහුණු හා ීජජ අිජජනන මධයස්ාානය සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නවීන තාක්ෂණය සදහා සගාවීන් පුහුණු කිරීම හා නවීන බිජවර්ග හදුන්වාදීම 

තුළින් කලාපිය කෘෂි නිෂ්පාදන ක යුතු ප්රවර්ධනය   

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය 

ප්රාසශයය සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය (රත්සනපුර - සනෝනගම මාර්ගය) 

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

කුඹුරු හා ලදු කැලෑ  

ඉඩවේ අයිතිය  මහවැලි අධිකාරිය බලපත්රලාභී  ඉඩම්  

භුක  ්රමොණය  අක්.100 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

කෘෂිකාර්ික ප්රසශයයක් වන ඇඹිලිපිටිය  නගරය ආශ්රිතව වී, එළවලු, පළතුරු හා අතිසර්ක සබෝග ඇතුළු 

සබාසහෝ වගාවන් ි දුකරන අතර වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයන් තුළ වගාකිරීම සදහා ප්රමාණවත්ස තරම් ජලය 

සනාලැීජම හා  සගාවින්සේ කෘෂි නිෂ්පාදන සදහා සාධාරණ ිලක් සනාලැීජම යනාදී  ගැ ළු 

කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිත පවතින ගැ ළු සලස හදුනාසගන ඇත. 

ීජජ අිජජනන මධයසා්ානයක් ඇති කිරීම තුළින් වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයන් සදහා ඔසරාත්සතු සදන සබෝග 

වර්ග හදුනාගැනීමත්ස අඩුකාලිනව අස්වනු ලබාගත හැකි ීජජ වර්ග සගාවීන්  හදුන්වාදීමත්ස අසේක්ෂා කර 

ඇත. 

සගාවි පුහුණු මධයස්ාානයක් ඇතිකිරීම තුළින් කලාපිය සගාවි ජනතාව  නව තාක්ෂණික ඥානය ලබාදීම 

හා රසායනික භාවිතය අවම කරින් ගුණාත්සමක සබෝගවගාවන් සදහා කාබනික සපාසහාර භාවිතය ඉහළ 

නැංවීම ආදී ක්රසමෝපායන් පිළිබද දැනුවත්ස කිරීසම් වැඩස හන් පැවැත්සවීම ආදී කාර්යයන් ිදු කිරීම 

අසේක්ෂා කරයි. 

වයොපෘති අරමුණු 

 නවීන තාක්ෂණය භාවිතය පිළිබද සගාවීන්  අවයය දැනුම ලබාදීම  

 ප්රසශයය  ආසේණික නව ීජජ වර්ග හදුන්වාදීම  

 කලාීය කෘෂිකාර්ික ක යුතු ප්රවර්ධනය තුළින් නාගරික ආර්ිකය යක්තිමත්ස කිරීම  

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 කලාපය  ආසේණික ීජජ වර්ග ලබාගත්ස හැකිවීම  

 සගාවීන්  කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිත නවීන තාක්ෂණික දැනුම ලබාගත්ස හැකිවීම  

 කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිත සස්වා වැඩිදියුණු වීම  

 අසනකුත්ස ප්රසශය තුළ සගාවිජනතාව ද සගාවි පුහුණු වැඩස හන් සදහා සහභාී විය හැකි වීම  

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය   )රු. ක ලියන( 2021-2023 

සගාවි පුහුණු මධයසා්ානය ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය  1000 

ීජජ අිජජනන මධයස්ාාන ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 1500 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම  සගාවිජන සදපාර්තසම්න්තුව විින් 

ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.25:    ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදයාලය ආශ්රිත රාගාල  ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදයාලය ආශ්රිත රාගාල  ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

පාසල් සේලාවන් තුළ පාසල් ළමුන් ප්රවාහන බස්රා හා වෑන් රා සමන්ම පාසල  

පැිසණන අසනකුත්ස වාහන ගාල්කර තැීජම      

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය 

ප්රාසශයය සභාව  

්රවේයය  පළාත්ස සභා මාර්ග (සකාන්ක්රීට් යාඩ මාර්ගය) 

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

හිස් ඉඩම   

ඉඩවේ අයිතිය  ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදයාලය   

භුක  ්රමොණය  අක්.1.5 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පවතින ප්රධාන හා ජනප්රිය පාසලක් වන ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදයාලය සදහා 

පැිසණන ිසු රැගත්ස බසර්ා හා අසනකුත්ස වාහන පාසල  ආසන්නසයන් නතර කර තැීජම සදහා සමම 

වයාපෘතිය හදුනාසගන ඇත. සමමගින් අව  මාර්ගයන්හි පාසල් සේලාවන් වලදී ිදුවන දැඩි මාර්ග තදබදය 

අවම කිරීමක් ිදුකළ හැකි සමන්ම පාසල් ිසුන්  පාසල් භූිය තුළදීම  සගාඩවීම  හා බැසීම  සැලැස්වීම 

තුළින් ිසුන්සේ ආරක්ෂාවද සැලසීම ිදුකළ හැක. එබැවින් සමම වයාපෘතිය කාලින අවයයතාවයක් සලස 

හදුනාසගන ඇත. 

වයොපෘති අරමුණු 

ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදයාලසේ ිසු ප්රවාහන බස්රා හා වෑන් රා හා පාසල  පැිසණන වාහන නතර 

කිරීම සදහා රාගාල ඉදිකිරිම තුළින් ිශසදණිය හා සකාන්ක්රීට් යාඩ මාර්ගය අව  පාසල් සේලාවන් වල 

ඇතිවන දැඩි මාර්ග තදබදය අවම කිරීම. 

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 පාසල් බස්රා හා අසනකුත්ස ිසු ප්රවාහන වාහන හැිරවීසම් පහසුව  

 පාසල් කාලසවලවන්හිදී අපහසුවකින් ිසු ප්රවාහන රාවාහන නතර කර තැීජසම් පහසුව  

 

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය   )රු. ක ලියන( 

ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විදයාලය ආශ්රිත රාගාල  

ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 
25 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව විින් ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.26: දකුණු ඇළ මාර්ගය උඩවලව ි  ඇඹිලිපිටිය දක්වා සංචාරක ගමන් පායක් සලස සංවර්ධනය 

කිරීසම් වයාපෘතිය 

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

දකුණු ඇළ මාර්ගය උඩවලව ි  ඇඹිලිපිටිය දක්වා සංචාරක ගමන් පායක් සලස 

සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

සංචාරක ගමන් පායක් ස්ාාපිත කරින් නගරසේ ස්වභා සසෞන්දර්යය 

භුක්තිවිදීසම් අවස්ාාව සලසා දීම හා නගරය  පවතින සංචාරක ආකර්ෂණය 

ඉහල නැංවීම  

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව /ප්රාසශයය 

සභාව  

්රවේයය  ප්රාසශයය මාර්ග (උඩවලව දකුණු ඇළ මාර්ගය ) 

පිහිටීේ සිතියම   
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දැනට පවතින 

භොවි ය   

සමය උඩවලව දකුණු ඇසළ්වම් ඉවුර වන අතර එය සාමානය ගමන් මාර්ගයක් 

වයසයන් දැන  පවතී  

  

ඇළ මොර්ගවේ දිග   කි. ි. 17.3 

   

වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

වර්ෂ 2030 දක්වා වන ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් සයෝජිත සංචාරක කලාපය ආශ්රිතව 

පිහි ා ඇති උඩවලව ජලායසේ ි  ආරම්භ වන උඩවලව දකුණු ඇළ මාර්ගය නගරසේ කෘෂිකාර්ික 

ක යුතු සදහා සමන්ම චන්ිකා වැව සපෝෂණය කිරීම සදහාද ජලය සපයාසදන ප්රධාන ජල මුලාශ්රයක්ව 

පවති. එම ඇළ මාර්ගය ඔසස්ස් නගරය  ආසේණික පරිසර ලක්ෂණ නරෙින් නගර මධයය  ප්රසේය විම  

සමම මාර්ගය සයෝජනාකර ඇත.  

එසමන්ම සයෝජිත සංචාරක කලාපය  පැිසණන සංචාරකයින්  එහි පවතින  සංචාරක අත්සදැකීම් වල  

අමතරව නගරය  ප්රවිෂ්  සවින් කලාපය  ආසේනික ප්රණීත ආහාර රස විදීම  හා චන්ිකා වැව, 

කාවන්තිස්ස වැව නාගරික උදයානය නැරඹීසම් අවස්ාාවද උදාකරදීම සදහා සමම ගමන් පාය සංවර්ධනය 

කිරීම  හදුනාසගන ඇත. 

සමමගින් නගරය තුළ පවතින සංචාරක ආකර්යණිය ප්රසශය සවත පහසුසවන් සයාමුකරවිමත්ස නාගරික කෘෂි 

නිෂ්පාදන ජනප්රිය කිරීමත්ස ආදී ආර්ිකමය ප්රතිලාභ අත්සකර ගැනීසම් අසේක්ෂාව ඇතිව සමම වයාපෘතිය 

ිදුකිරීසම් අවයයතාව හදුනාසගන ඇත. 

වයොපෘති අරමුණු 

 උඩවලව  සංචාරක කලාපය  පැිසණන සංචාරකයින් සදහා නව සංචාරක අත්සදැකීම් ලබාසදින් 

නගරය තුළ  ආකර්ෂණය කරගැනීම  

 උඩවලව  පැිසණන සංචාරකයින් ඇඹිලිපිටිය සවළද නගරය සවතද සයාමුකරවීම තුළින් නාගරික 

ආර්ිකය වර්ධනය කර ගැනීම  

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 නව සංචාරක අත්සදැකීම් ලැීජම  

 උඩවලව ි  නගරසේ ස්වභාවික ිරි නරෙින් නගර මධයය  පිවිසීසම් පහසුව  

 සංචාරක ආකර්ෂණය  

 ඉඩම් වටිනාකම් ඉහල යෑම  

 ඇළ මාර්ගය සුරක්ෂා වීම  
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මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය   2021 )රු. ක ලියන( 

උඩවලව දකුණු ඇළ මාර්ගය සංචාරක ගමන් පායක් 

සලස සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 
200 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම මහවැලි අධිකාරිය විින් ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.27:  සයෝධගම ක්රීඩාංගණය හා නාගරික උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය  

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

සයෝධගම ක්රීඩාංගණය හා නාගරික උදයානය සංවර්ධන වයාපෘතිය  

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නගර  මධයය ප්රසශයය තුළ පවතින ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු කරින් නාගරික 

ජනතාව  අවයය ක්රීඩා, විසේක හා විසනෝද ක යුතු පහසුකම් සැලසීම  

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය  (ිශසදණිය මාර්ගය ) 

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

සයෝධාගම ක්රීඩාංගණය, කැලෑ ප්රසශයය , 

  

භූක් ්රමොණය    අක්.18 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

වර්ෂ 2030 සදහා අසේක්ෂිත කලාපිකරණ සැලැස්සම් ආයතනික කලාපය තුළ  සමම වයාපෘතිය ඇතුළත්ස 

සේ. සමමගින් ආයතනික ක යුතු සදහා පැිසණන ජනතාව හා  ිශසදණිය මාර්ගය සදින් නගරය  

ඇතුළුවන හා පි වන ජනතාව  සමන්ම නගරසේ ජිවත්සවන ජනතාව  උෂ්ණත්සවය තරමක් වැඩි වියළි 

කලාපිය ලක්ෂණ සහිත සමම නගරය තුළ පවතින උණුසුම් ස්වභාවය මගහරිින් විසේකිව රැදී ිටීම  

අවයය පහසුකම් සැපීමසම් අවයයතාවයක් හදුනාසගන ඇත. ඒ අනුව සමම වයාප්රතිය එම අසේක්ෂාව 

ඉටුකිරීම සදහා හදුනාසගන ඇත. 

වයොපෘති අරමුණු 

 නගරාශ්රිත ජනතාව  අවයය ක්රීඩා, විසේක හා විසනෝද ක යුතු පහසුකම් සපුරාලීම  

 පවතින ක්රීඩාංගනය තුළ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම  

 නගරය  ඇතුළුවන ප්රධාන පිවිසුම් මාර්ගයක් වන ිශසදණිය මාර්ගය ආශ්රිතව අලංකාරත්සවය හා 

නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම. 

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 නාගරික ජනතාව  ක්රීඩා හා විසනෝද ක යුතු සදහා අවයය පහසුකම් පහසුසවන් සලසාගත්ස හැකිවීම  

 නාගරික ආකර්ෂණය ඉහළ යාම  

 නගරය  පරිපාලන සස්වා ලබාගැනීම  හා විවිධ අවයයතා සදහා පැිසණන පුශගලයන්  රැදී ිටීම  

අවයය පහසුකම් සැලසීම   

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය   )රු. ක ලියන( 

සයෝධගම ක්රීඩාංගණය හා නාගරික වන උදයානය  

සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

100 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව    විින් 

ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.28 : උඩවලව නගරසේ මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

  වයොපෘති 

මො ෘකොව  

සයෝජිත උඩවලව නගරසේ මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

සංචාරක සස්වා සැපයුම් ස්ාාන ආශ්රිත ක යුතු පහසු කිරීම සදහා හදුනාගත්ස සසව්ා 

මාර්ග සංවර්ධනය   

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය 

ප්රාසශයය සභාව  

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

මොර්ගවේ දිග   සසෝිල් මාර්ගය  

 

සසෝිල් මාර්ගය ආරම්භසේ ි  

අවසානය දක්වා  

කි.ි.0.7 

 

ධර්මපාල මාවත  

 

ධර්මපාල මාවත ආරම්භසේ ි  

අවසානය දක්වා  

 

කි.ි. 1.6 

 

මුදුන්මන්කඩ මාර්ගය 

 

මුදුන්මන්කඩ මාර්ගය ආරම්භසේ ි  

අවසානය දක්වා  

කි.ි.3.6 

 

 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 

 

 සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                               185 

වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

වර්ෂ 2030 සදහා සයෝජිත කලාපියකරණ සැලැස්ම  අනුව සංචාරක සස්වා කලාපය සලස නම්කර පවතින 

උඩවලව නගරය ආශ්රිත ප්රසශයය තුළ සම්වන වි ත්ස සංචාරක සහෝ ල් ස්ාාපිතව තිසබන අතර සයෝජිත 

සංචාරක උදයානය සදහා ධර්මපාල මාවත හා සසෝිල් මාර්ගය අතර සත්සක්ක ඉඩම සයෝජනා කර ඇත.  

ඒ අනුව සංචාරක ක යුතු ප්රවර්ධනය කරින් උඩවලව සංචාරක කලාපය  පැිසණන සශයය හා විසශයය 

සංචාරකයින්  අවයය විසනෝදාස්වාදයන් ඇතුළු අසනකුත්ස පහසුකම් සපුරාලීම සදහා සංචාරක උදයානය හා 

නවාතැන් ස්ාාන සවත පහසුසවන් ලගාවීම  සමම මාර්ග සංවර්ධනය අතයාවයය වී ඇත. 

වයොපෘති අරමුණු 

 සසෝ ිල් මාර්ගය හා ධර්මපාල මාවත සයෝජිත සංචාරක උදයානය  ඇතුළු වීම පහසු කිරීම සදහා 

සංවර්ධනය කිරීම 

 සංචාරක නවාතැන් හා සස්වා පහසුකම් ලබාගැනීම පහසු කිරීම සදහා විකල්ප  පවතින ප්රසේය මාර්ග 

සංවර්ධනය කිරීම  

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු වීම  

 සංචාරක සස්වා පහසුකම් ලබාගැනීම පහසු වීම  

 

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය   2020-2022 

)රු. ක ලියන( 

සසාිල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය  24.5  

ධර්මපාල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 56 

මුදුන්මන්කඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 126 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම  ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව විින් 

ිදුසකසර්. 
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වගු අංක 6.29: සමාරකැටිය වී ගබඩා සංකීර්ණය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

සමාරකැටිය වී ගබඩා සංකීර්ණය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

සමාරකැටිය වී ගබඩාව ප්රතිසංස්කරණය තුළින් කලාීය වී නිෂ්පාදන සදහා අවයය 

ගබඩා පහසුකම් සැලසීම  

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය (සමාරකැටිය මාර්ගය) 

පිහිටීේ සිතියම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනට පවතින 

භොවි ය   

වසාදමන ලද සමාරකැටිය වී  ගබඩා සංකීර්ණය හා එහි හිස ්බිම  

ඉඩවේ අයිතිය  කෘෂිකර්ම අමාතයාංයය , මහවැලි අධිකාරිය  

භුක  ්රමොණය  අක්. 18 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

සමාරකැටිය වී ගබඩා සංකීර්ණය 1970 වසසර් ආරම්භ වී වසර 10ක පමණ කාලයක් ක්රියාත්සමක වී ඇති 

අතර දවසස් පැය 24 පුරාම වී තැම්ීජම, සේලීම හා සකටිම සමන්ම ගබඩා ක යුතු සදහා භාවිතා කර ඇත. 

සම්වන වි  වී ගබඩා 

 කිරීම සදහා පමණක් යම් සගාඩනැගිලි කිහිපයක් භාවිතා කරන අතර යන්ත්ර සුත්ර ඇතුළු අසනක් 

සගාඩනැගිලි භාවිතසයන් සතාරව පවතී. සමම තත්සත්සවය තුළ නැවතත්ස සමම භූිය හා සගාඩනැගිලි 

භාවිතය  ගැනීම කලාපසේ කෘෂිකාර්ික ක යුතු ප්රවර්ධනය  සමන්ම කෘෂි ආර්ිකය ඉහල නැංවීම  

යක්තියක් සේ. 

වයොපෘති අරමුණු 

 කලාපිය වී නිෂ්පාදනය  අවයය නවීන ගබඩා පහසුකම් ලබාදීම, ඒ ආශ්රිත සහල් හා සහල් පිටි 

නිෂ්පාදනය ිදුකිරීම. 

 නාගරික කෘෂිකර්මාන්ත ආශ්රිත කාර්යයන් ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 වියාල වටිනාකමක් සහිත සශපළක් විනාය වී යාම  සනාදී නැවත භාවිතය  ගැනීම තුළින් නාගරික 

ආර්ිකය  යක්තියක් ලබාදීම  

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 නාගරික සගාවීන්  නගරය තුළින්ම සහල් නිෂ්පාදන ක යුතු ිදුකර ගත හැකි වීම  

 නාගරික නිෂ්පාදන සවළදසපාළ වැඩිදියුණු වීම  

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය   )රු. ක ලියන(2021-2022 

සමාරකැටිය වී ගබඩා සංකීර්ණය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 200 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාම  වී අසලවි මණ්ඩලය විින් ිදුසකසර්. 

 

 

 

 

 

 

 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 

 

 සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                               188 

වගු අංක 6.30:   ඇඹිලිපිටිය  මහවැලි ක්රීඩාංගණය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම්  වයාපෘතිය 

 

වයොපෘතිය හැදින්ීම 

වයොපෘති 

මො ෘකොව  

මහවැලි ක්රීඩාංගණය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය  

වයොපෘති 

වයෝජනොව  

නාගරික ජනතාවසේ ක්රීඩා සකෞයලය ක යුතු ප්රවර්ධනය කිරීම   

පිහිටීම  පළො   සබරගමුව දිස්ික්කය  රත්සනපුර 

්රො .වේ.වකො. ඇඹිලිපිටිය ප්රා 

.සල්.සකා. 

පළොත් පොලන 

ආය නය  

ඇඹිලිපිටිය නගර 

සභාව  

්රවේයය  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය  (සනෝනගම මාර්ගය ) 

පිහිටීේ 

සිතියම  

 

 

දැනට 

පවතින 

භොවි ය   

මහවැලි ක්රීඩාංගණය  

භූක් 

්රමොණය    

අක්.9.9 
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වයොපෘතිවේ අදොළත්වය 

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ දැන  පවතින ප්රධානතම ක්රීඩාංගණය මහවැලි ක්රීඩාංගණය වන අතර දැන  

පවතින අඩුපාඩු සංවර්ධනය කිරීම සදහා සමම වයාපෘතිය හදුනාසගන ඇත. 

වයොපෘති අරමුණු 

 ප්රසශයසේ පවතින ප්රධානතම ක්රීඩාංගණය සලස ප්රතිසංවර්ධනය කරින් ප්රසශයසේ ජනතාවසේ 

ක්රීඩාක යුතු අවයයතා විධිමත්ස කිරීම. 

 

වයොපෘතිය තුන්න් සැපවයන ්රතිලොභ  

 නාගරික ජනතාව  පළාත්ස හා ජාතික මට් සම් ක්රීඩා තරග නිසයෝජනය කිරීම් සදහා පුහුණු වීම් ක යුතු 

ිදුකිරීසම් පහසුව  

 ක්රීඩා උත්සසව සංවිධානය කිරීසම් පහසුව  

 

මුලය සැලැස්ම    

අන් ර්ග ය  2021-2022 ක ලියන  (රු) 

මහවැලි ක්රීඩාංගණය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් 

වයාපෘතිය 

2000 

 

වයොපෘතිය ක්රියොත්මක කිරීම හො නඩත්තුව  

වයාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසුව නඩත්සතුව හා පවත්සවාසගන යාමඇඹිලිපිටිය නගර සභාව   විින් 

ිදුසකසර්. 
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2.6.6  වගකිවයුතු ආය නික රොමුව. 

වගු අංක 6.31: වයාපෘති හා ඊ  අදාළ වගකිවයුතු ආයතන  

සැලසුම  උප සැලසුේ සහ ක්රියොකොරී  

වයොපෘති 

අදොල ආය න වයොපෘති ක්රියොත්මක කිරීම 

සඳහො ආය නවයහි වගකීේ 

 
 
 
 
 
 
 
 
වභෞතික හො 

සමොජීය  

යටි ල 

පහසුකේ 

සංවර්ධන 

උපොය මොර්ග 
 
 

්රවොහන සැලැස්ම 

නගරසේ ප්රධාන මාර්ග 
සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 
හා නඩත්සතු කිරීම  

විකල්ප මාර්ග සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 
හා නඩත්සතු කිරීම 

අතුරු මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 
හා නඩත්සතු කිරීම 

සස්වා මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 
හා නඩත්සතු කිරීම 

ඇඹිලිපිටිය  ප්රධාන 
බස්නැවතුම්සපාළ සංවර්ධනය 
කිරීසම් වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

මාර්ගස්ා හා මී 
ප්රවාහන අධිකාරිය 

වයාපෘතිය පවත්සවාසගන 
යෑම  

ළගසස්වා බස්රා නැවතුම්සපාළ 
ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

මාර්ගස්ා හා මී 
ප්රවාහන අධිකාරිය 

වයාපෘතිය පවත්සවාසගන යෑම 

ආර්ික මධයස්ාානය  හා මහජන 
සපාළ ඇතුළු සපාදු මහජන 
අවයයතා සදහා රාගාල්  
ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

ඇඹිලිපිටිය නගර 
සභාව 

වයාපෘතිය පවත්සවාසගන යෑම 
හා නඩත්සතු කිරීම 

උඩවලව නගර  මාර්ග සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

පළාත්ස මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

සයෝජිත ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති 
විදයාලය ආශ්රිත රාගාල  
ඉදිකිරීසම් වයාපෘතිය 

ඇඹිලිපිටිය නගර 
සභාව 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

නගර මධයය සංවර්ධන සැලැස්ම  

සයෝජිත පරිපාලන සංකීර්ණ 
සගාඩනැගිලී  ඉදිකිරීසම් 
වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

රාජය පරිපාලන 
අමාතයාංයය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

පොනීය ජල  සැලැස්ම   

සයෝජිත නව ජල වයාපෘතිය ජාතික ජලසම්පාදන 
හා ජලාප්රවාහන 
මණ්ඩලය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

චන්ිකා වැව ප්රතිසංවර්ධන 
වයාපෘතිය  

මහවැලි අධිකාරිය  වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

විදුලි සැපයුේ සැලැස්ම 

සයෝජිත ඇඹිලිපිටිය සකාටුමා 
උපසපාළ  පුළුල් කිරීසම්  
වයාපෘතිය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

අප ජල හො මලෝරවොහ සැලැස්ම  

සයෝජිත පිරිපහදු ඒකකය    වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 
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කඩදාි කම්හල  අයත්ස කලුදිය 
සපාකුණු සයෝජිත කර්මාන්ත 
කලාපසේ අපජල පිරිපහදු  
කිරීසම් වයාපෘතිය 

කර්මාන්ත 
අමාතයාංයය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්ම  

ඝණ අපද්රවය කළමනාකරණ 
වයාපෘතිය 

ඇඹිලිපිටිය නගර 
සභාව   /සශයයප්රා 
සභාව  

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

කෘෂි ආර්ික සැලැස්ම 

වැේ පශධතිය ප්රතිසංස්කරණය 
කිරීසම් වයාපෘතිය 

මහවැලි අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක 

 

ආර්යක 

සංවර්ධන 

උපොය මොර්ග 
 

කෘෂි ආර්ික සැලැස්ම  

ඇඹිලිපිටිය ආර්ික 
මධයස්ාානය  ප්රධාන සමසහයුම් 
මධයස්ාානයක් වයසයන් 
සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

සමාරකැටිය වී ගබඩා සංකීර්ණය 
ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් 
වයාපෘතිය 

වී මණ්ඩලය වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

තුංකම, කුට්ටිගල මහජන 
සපාළවල් සංවර්ධනය කිරීම හා 
කෘෂිකාර්ික ද්රවය එක්රැස් 
කිරීසම් මධසා්ාන ඇතිකිරීසම් 
වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

ඇඹිලිපිටිය 
ප්රාසශයය සභාව 

වයාපෘතිය පවත්සවාසගන යැම 

කර්මාන්ත සැලැස්ම  

ඇඹිලිපිටිය හිගුර ප්රසශයසේ 
කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන ආශ්රිත 
අගය එක්කරන නව  කර්මාන්ත 
කලාපයක්  ක්රියාත්සමක කිරීසම් 
වයාපෘති 

කර්මාන්ත 
අමාතයාංයය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

සංචාරක සැලැස්ම  

උඩවලව සංචාරක උදයානය 
කිරීසම් වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

නගර මධයය සංවර්ධන සැලැස්ම 

සයෝජිත සාේපු සංකීර්ණය හා 
රාගාල 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

සයෝජිත ආපන යාලා,  ිනමා 
යාලා ඇතුළත්ස වාණිජ සංකීර්ණය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

තිරසාර  
පරිසර 
සංවර්ධන 
උපක්රම 

සංචාරක සැලැස්ම 

සයෝජිත උඩවලව වන උදයානය 
හා රාගාල 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

ඇඹිලිපිටිය 
ප්රාසශයය සභාව 

වයාපෘතිය පවත්සවාසගන 
යාම  

චන්ිකා වැව ආශ්රිත උදයානය  
සංවර්ධන වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 

ඇඹිලිපිටිය ප්රාසශයය 
සභාව 

වයාපෘතිය පවත්සවාසගන යාම  
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උඩවලව දකුණු ඇළ මාර්ගය 
සංචාරක ගමන් පායක් සලස 
සංවර්ධනය කිරීසම් වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 
 

මහවැලි අධිකාරිය  වයාපෘතිය පවත්සවාසගන 
යාම 
 
 

 සපාදු එළිමහන් ක යුතු පිළිබද අවකායය සැලැසම්  

සයෝජිත ඇඹිලිපිටිය සමාරකැටිය 
මාර්ගසේ   සර්ය ය උදයාන 
සංවර්ධන වයාපෘතිය 
 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 
 

සයෝජිත සයෝධගම ක්රීඩාංගණය 
හා නාගරික උදයාන සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 
 

නගර සභාව වයාපෘතිය පවත්සවාසගන යාම  
 

 මහවැලි ක්රීඩාංගණය 
ප්රතිසංවර්ධනය කිරීසම් 
වයාපෘතිය 

මහවැලි අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්සමක කිරීම 
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ඇමුණුේ 

1 සිතියේ 

1.1 ජොතික වභෞතික සැලැස්ම  2030  
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සැලැස්ම  2030(  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇඹිලිපිටිය  
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2 වගු  

2.1 වයස් කොණ්ඩ අනුව ජනගහනය  

 

2.2 රම බලකොය 2011 

 

මුලාශ්රය:ජන හා සංඛාසල්ඛන සදපාර්තසම්න්තුව 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

වයස් කාණ්ඩ ය සත්ස ජනගහනය  

0-20 20-50 50< 

56,159 86,387 42,924 

 
සේපුර්ණ 

රම පිරිස  

Total 

labor 

force 

ආර්යකමය 

සක්රිය 

Economically 

Active  

ආර්යකමය 

අක්රිය 

Economically 

Inactive  

වස්වො 

නියුක්තිය 

Employed   

 වස්වො 

වියුක්තිය  

Unemployed 

රත්නපුර 

දිස්ික්කය  

824,789 460,154 364,635 430,023 30,131 

ඇඹිලිපිටිය  

ප්රාසශයය 

වේකේ 

වකොට්ඨොසය 

99,765 52,284 47,481 48,481 3,803 

ප්රතියතය 12.1% 11.4% 13.0% 11.3% 12.6% 
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2.3 ඛිජජ කැණීේ සඳහො  නිකුත් කර ඇති බලපත්ර 2017 
 

ඛිජජ වර්ගය   බලපත්ර සංඛයොව 

(2017) 

සඩාලමයිට් Calcite, Dolomite 25 

සගාඩ වැලි Inland Sand 10 

මයිකා Mica  4 

කළු ගල් Granite  32 

වැලි Sand  31 

පස් සහ සබාරළු Soil and gravel soil 19 

සකඔලින් Kaolin  1 

මුලාශ්රය:භූ විදයා හා පතල් සක්ක්ෂණ කාර්යංයය  

2.4 :සංවර්ධන ප්රවණතා අධයනය  අදාළ අගයන්  

CORE 

VALUES 
WEIGHT PARAMETER VALUES SCORE 

Land use 20 Land use 

distribution 
Built up 
Vegetation 
Hydro 
other 

5 
3 
2 
1 

Accessibility 30 Tendency to 

accessibility of 

transport 

network 

Major Roads (A Roads)  
Minor Roads (B Roads) 
Other Roads (C Roads, 

jeep/Cart track)  

(0-1km)         5  
(1-2km)         4 
 (2-3km)         3  
(0-1km)          5 
 (1-2km)         4 
 (2-2.5km)      3  
(0-200m)         5  
(200-300m)     4 
 (300-500m)    3 

Population 

density 
10 Density <218 

294 
497 
1047 
2515< 

1 
2 
3 
4 
5 

Population 

growth rate 
10 Rate  <-0.003 

0.006 
0.014 
0.029 
0.07 

1 
2 
3 
4 
5 

Local 

connectivity 
30 Hierarchical 

level of town 

centers 

Level 1 town center  
Level 2 town center  
Level 3 town center 

5 
3 
1 
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2.5  ඇඹිලිපිටිය නොගරික බල ්රවීයවේ ජජු විවනෝද පහසුකේ සපුරොග  හැකි ස්ථොන 
 

අනු 

අංකය 

වර්ගය විවෘත භූිය ප්රමාණය 

)සහක් යාර්(  

ග්රාම නිළධාරී 

සකාට්ාායය 

01. EPP 01 සමඟි ක්රීඩා සමාජ ක්රීඩා පිටිය 0.14 රත්සකැරැේව 

EPP 02 දකුණු ඇළ එක්සත්ස මරණාධාර සිති ක්රීඩා පිටිය 0.12 රත්සකැරැේව 

EPP 03 ක්රීඩා පිටිය 0.09 රත්සකැරැේව 

EPP 04 ක්රීඩා පිටිය 0.16 යාය සදක 

EPP 05 දර්යනගම ක්රීඩා පිටිය 0.12 උඩගම 

EMP 01 ක්රීඩා පිටිය 0.78 යාය සදක 

EMP 02 ක්රීඩාපිටිය 0.64 කැ ගල්ආර 

EMP 03 පුබුදු ක්රීඩා පිටිය 0.46 කුට්ටිගල 

EMP 04 ක්රීඩා පිටිය 0.90 කුට්ටිගල 

EMP 05 ක්රීඩා පිටිය 0.72 කුට්ටිගල 

EMP 06 ක්රීඩා පිටිය 0.72 තුංකම 

EMP 08 ආසලෝක ක්රීඩා පිටිය 0.34 සයෝධගම 

EMP 09 ග්රාක්ය නායක පුහුණු කිරීසම් මධයස්ාාන ක්රීඩා 

පිටිය 
0.60 සයෝධගම 

EMP 10 ිළුිණගම ක්රීඩා පිටිය 0.52 සයෝධගම 

EMP 11 වීරිංහපුර ක්රීඩා පිටිය 0.47 කුඹුසගාඩආර 

EMP 12 ක්රීඩා පිටිය 0.67 හිගුර ආර 

EMP 13 වැේ අිරිගම ක්රීඩා පිටිය 0.47 නව නගරය 

EMP 14 යුනයි ඩ ක්රීඩා පිටිය 0.90 නව නගරය 

EMP 15 ක්රීඩා පිටිය 0.21 සමෝදරවාන 

EMP 16 ක්රීඩා පිටිය 0.69 කුඹුසගාඩආර 

EMP 17 ක්රීඩාපිටිය 0.34 කළසගඩිආර 

EMP 18 ක්රීඩා පිටිය 0.26 සමාරකැටිය 

ELP 01 ක්රීඩා පිටිය 1.05 කැ ගල්ආර 

ELP 02 රණිංහ සේමදාස ක්රීඩාංගනය 1.42 සයෝධගම 

ELP 03 ක්රීඩා පිටිය 1.70 හල්ිල්ලකැටිය 

ECP 01 කාවන්තිස්ස වාපි උදයානය 5.70 උඩගම 
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ECP 02 මහවැලි ක්රීඩාංගනය 3.22 පල්සල්ගම 

02.  ළමා උදයාන 

 EPP 06 වැේ අිරිගම ක්රීඩා පිටිය  අයත්ස ළමා උදයානය 0.01 නව නගරය 

 EPP 07 වීරිංහපුර ක්රීඩා පිටිය  අයත්ස ළමා උදයානය 0.02 කුඹුසගාඩආර 

 EPP 08 රණිංහ සේමදාස ක්රීඩාංගනය  අයත්ස ළමා 

උදයානය 
0.06 සයෝධගම 

 EMP 07 අනගාරික ධර්මපාල ළමා උදයානය 0.78 සයෝධගම 
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2.6 - ඇඹිලිපිටිය නොගරික බල ්රවීයවේ 2018 – 2030 වසර ස ඳහො ජජු සහ වක්ර විවනෝද පහසුකේ 

සැලැස්ම. 

අනු 

අංකය 

වර්ගය වර් මොන  

භොවි ය 

්රමොණය 

)වහක්ටයොර්(  

වයෝජි  භොවි ය ග්රොම නිළධොරී 

වකොට්ඨොයය 

01 වයෝජි  කුඩො උදයොන 

Proposed Mini Park (PMP) 

 PMP 01 ලඳු කැලෑව 0.97 කුඩා උදයාන පල්සල්ගම 

PMP 02 ලඳු කැලෑව 0.43 කුඩා උදයාන පල්සල්ගම 

PMP 03 ලඳු කැලෑව 0.95 කුඩා උදයාන ගසේයාය 

02 වයෝජි  මධයම උදයොන පහළ මට්ටම  

Proposed Local Parks (PLP) 

 PLP 01 ලඳු කැලෑව 1.90 මධයම උදයාන 

පහළ මට් ම 

කළසගඩි ආර 

PLP 02 ලඳු කැලෑව 2.52 මධයම උදයාන 

පහළ මට් ම 

කුඹුසගාඩ ආර 

PLP 03 ලඳු කැලෑව 1.97 මධයම උදයාන 

පහළ මට් ම 

හිගුර ආර 

PLP 04 ලඳු කැලෑව 1.52 මධයම උදයාන 

පහළ මට් ම 

පදලංගල 

PLP 05 ලඳු කැලෑව 2.26 මධයම උදයාන 

පහළ මට් ම 

රත්සකැරැේව 

PLP 06 ලඳු කැලෑව 2.63 මධයම උදයාන 

පහළ මට් ම 

හාගල 

 PLP 07 පසල් ක්රීඩාංගනය 1.77 මධයම උදයාන 

පහළ මට් ම 

පදලංගල 

03 වයෝජි  වර්ඛිය උදයොන 

Proposed Linear Parks (PLiP) 
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 PLiP 01 

(10m) 

 2.61 සර්ය ය උදයාන 

 

පල්සල්ගම ,

කලසගඩි ආර ,

සමාරකැටිය 

 PLiP 02 

(චන්ිකා 

වැව රක්ෂිත 

- 100 m) 

 209.61 සර්ය ය උදයාන 

 

 

 එකතුව වහක්ටයොර් - 229.14  
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3 රූප සටහන්  

3.1 විවිධ වස්වො ලබොගැනීමට ඇඹිලිපිටිය නගරයට පැක වණන උපනගර  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 :මත්සතල ගුවන්සතාටුසපාළ හා හම්බන්සතා  වරාය පිහිටීම  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20k
m

මත්සතල 

ගුවන්සතාටුසපාළ  

හම්බන්සතා  වරාය  
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4 ්රස් ොර  

4.1 සිසු ජනගහනය අධයොපනික මට්ටම අනුව 

 

 

4.2 සිසු ගුරු ජනගහනය 2016 
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21,030
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4,7333,891

10,4029,990
8,351
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4,571

29,939

9,203

856 791 279
1797 681 1,228 305 808 325 270 510 544 462 866 333 1,467 538

සිසු හො ගුරු ජනගහනය 2016

No of students No of Teachers
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4.3උඩවලව කලොපවේ ී නිෂප්ොදනය 
 

4.4 වොර්ෂික ී නිෂ්පොදනය  

මුලාශ්රය:ජන හා සංඛාසල්ඛන සදපාර්තසම්න්තුව 2015 
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වොර්ෂික ී නිෂ්පොදනය ( '000 බුසේ ) 2015
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4.5 ඇඹිලිපිටිය සිදුවකවරන කෘෂිකොර්ක ක වගොවන් සඳහො පසුගිය වසර තුළ පරිහරණය කර ඇති භූක් 

්රමොණය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 2015 ජනවොරි- ජුලි කොලය තුළ උඩවලවට පැක ිජ සංචොරකයින් 
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2015 ජනවොරි-ජුලි අ ර කොලය තුළ උඩවලව වවනෝදයොනය හො ඇ  

අතුරු වසවණට පැක ිජ 

ඇත්ස අතුරු සසවණ උඩවලව ජාතික වසනෝදයානය 



ඇඹිලිපිටිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 

 

 සබරගමුව පළාත - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                               218 

4.7 ඇඹිලිපිටිය නගරවේ කොලගුිජක විග්රහයන්  
වාර්ෂික නාගරික උෂ්ණත්සවය -ඇඹිලිපිටිය (2016) 

වාර්ෂික වර්ෂාපතනය - ඇඹිලිපිටිය (2016) 

වාර්ෂික සුළං හමන සේගය - ඇඹිලිපිටිය (2016) 
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5 ගැලීේ සටහන්  
1.5  මුල වහ්තු විය්වේෂණය)Root Cause Analysis)  01   

වියළි කාලගුණික තත්සත්සවයන් තුළ වසසර් ජුනි- සනාවැම්බර් කාලය තුළ කෘෂිකාර්ික ක යුතු සඳහා  ජලය 

ප්රමාණවත්ස සනාවීම සඳහා  මුල සහ්තු විය්සල්ෂණය(Root Cause Analysis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කෘෂිකාර්ික ක යුතු සදහා 
ජලය මුදා හරින වාරි ඇළවල් 
මගින් ජලය නිකුත්ස සනාකිරීම  

උඩවලව ජලායසේ ජල මට් ම 
16%ක් දක්වා අඩුවී යාම  

පවතින ජලය  කළමනොකරණ 

ක්රමවේදයක් වනොතිීමම  

වැි ජලය එක්රැස් 
කර සනාගැනීම   

පවතින මධය හො කුඩො පරිමොනවේ 

ජල රැදවුේ ධොරි ොවයන් 

්රමොණවත් වනොීම  

කෘෂිකොර්ක ක කටයුතු සදහො 

වොර්ෂිකව ්රමොණවත් පරිදි 

ජලය වනොලැීමම  

එම වැේ ප්රතිසංස්කරණය 
සනාකිරීම. 

කෘෂිකාර්ික ක යුතු 
සදහා ජලය ලබා 
ගන්නා සවනත්ස ජල 
සපෝෂක සනාමැති වීම  

වැි සනාමැති නියං 
සහිත කාලගුණික 
තත්සත්සවය (ජුනි-
සනාවැම්බර් ) 
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5.2  මුල වහ්තු විය්වේෂණය(Root Cause Analysis)02 
ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්ත කලාපය ඇතුළු මහා පරිමාණසේ කර්මාන්ත සක්රිය තත්සත්සවයක පවත්සවාසගන යෑම  

සනාහැකි වීම සඳහා  මුල සහ්තු විය්සල්ෂණය(Root Cause Analysis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කර්මාන්ත කලාපසේ 
සදවන පියවර ආරම්භ 
සනාකිරීම. 

අගය එක්කරන කෘෂි නිෂ්පාදන 

වල  සයාමු සනාවීම  

කර්මොන්  කලොපය හො මහො පරිමොණවේ 

කර්මොන්  අසොර්ථක  ත්ත්වයට පත්ීම.    

කර්මාන්ත කලාපසේ පළමු 
පියවර අසාර්ාක වීම. 

සුදුසු ආසයෝජකයන්  
සනාලැීජම  

කර්මාන්ත කලාපසේ පළමු 
පියවර ය සත්ස අක්කර 4ක භූක් 
ප්රසශයයක් ආසයෝජනයකින් 
සතාරව හිස්ව තිීජම. 

කඩදාි කම්හල හා වී 
ගබඩාව වැි යාම   

කර්මාන්ත පාඩු 
ලබන තත්සත්සවය  
පත්සවීම  

නඩත්සතු සනාකිරීම හා නව 
තාක්ෂණය එකතු සනාකිරීම  

අතරමැදි සවසළන්දන් 
සවත තම නිෂ්පාදන ලබා 
දීම 

කෘෂිකාර්ික අමුද්රවය 
සයාදාගත්ස සමම 
කලාපය  ආසේණික වූ 
කර්මාන්ත සවත සයාමු 
සනාවීම. 

කලාපසයන් ප්රමාණවත්ස 
අමුද්රවය සනාලැීජ යාම  
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5.3 මුල වහ්තු විය්වේෂණය(Root Cause Analysis)03 
ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයසා්ානය  අසේක්ෂිත අරමුණු සවත ලගා වීම  සනාහැකි වීම සඳහා  මුල සහ්තු 

විය්සල්ෂණය(Root Cause Analysis). 

 

 

 

  

නිෂ්පොදන අවලවිය සදහො නිසි ක ළක් 

වනොලැීමම.  

අවේක්ෂි  නිෂ්පොදි යන් ්රමොණය ආර්යක 

මධයස්ථොනය හරහො භොණ්ඩ අවලවිය සිදු 

කරගැනීම සදහො වනොපැක ිජම .  

අතරමැදියන් විින් 
නිෂ්පාදන ිළ 
තීරණය කිරීම.  

නිෂ්පාදකයන්  විින් සවනත්ස ආර්ික 
මධයස්ාාන හරහා භාණ්ඩ අසලවිය ිදු 
කිරීම 

වගාකරන  ස්ාාන වල 
ි  ආර්ික 
මධයස්ාානය  ඇති දුර 
ප්රමාණය වැඩි වීම  

ආර්ික මධයස්ාානය 
සතිය  දින සදකක් 
පමණක් ක්රියාකාරී වීම්. 

නිෂ්පාදනයන් සදහා 
සතාග සවළදාම පමණක් 
පැවතීම  

ඇඹිලිපිටිය ආර්යක මධයස්ථොනයට  

අවේක්ෂි  අරමුණු කරො ලගො විය වනොහැකි 

ීම. 

පි ස්තර සතාග 
සවසළදුන් ආර්ික 
මධයස්ාානය  
සම්බන්ද සනාවීම 

නිෂ්පාදන ප්රිතීන් පිළිබඳ පවතින ගැ ළු  

නිෂ්පාදන ිලදී ගැනීසම්දී ිදුවන අක යුතු 
හා ඒ පිළිබද සගාවින් විින්  දැනුවත්ස 
සනාකිරීම 
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5.4 මුල වහ්තු විය්වේෂණය(Root Cause Analysis) 04 
ඇඹිලිපිටිය ආර්ික මධයසා්ානය  අසේක්ෂිත අරමුණු සවත ලගා වීම  සනාහැකි වීම සඳහා  මුල සහ්තු 

විය්සල්ෂණය(Root Cause Analysis). 

 

 

 

 

 

 

  

පොරිසරික ගැටළු ඇති ීවමන් පොරිසරික 

සමබර ොවය බිදවැටීම  

වලසේ ගඟ ආශ්රිත අනවසර 
වැලි සගාඩ දැක්ම  

ජලාය වල  අප ජලය හා කැලි 
කසල එක්කිරීම 

කළු ගල් හා සබාරළු පස් කැීම 
සහ්තුසවන් ඇතිවන වලවල්  

ප්රධාන ගංගා හා රක්ෂිත 
ප්රසශය ආශ්රිත අනවසර 
ඉදිකිරීම්  

කෘෂි රසායන 
භාවිතය  

නගරසේ ියලු අපද්රවය ඩී 26 
ඇල  සහ අව  සවල් යාය  
එකතු වීම 

නගරය තුළ අපජල හා 
මළාප්රවාහන පශධතියක් සනාමැති 
වීම. 

නගර මධය  ආසන්න වීම   
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