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පිටු අංක 1 

හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

1. හැඳින්වීම 

 

1.1 සංවර්ධන සැලැස්මේ පසුබිම 

 

1978 අංක 41 දරණ නොගරික සංවර්ධන අධිකොරි්ේ පනත යට්ේ වසර 1978 දී නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය පිහිටුවන ලද අතර “සංවර්ධන ප්ර්ේශ” ්ලස ප්රකොශයට පේ කරනු ලබන ප්ර්ේශ සඳහො ආර්ික, 

සමොජීය හො ්භෞතික වශ්යන සංවර්ධනය කිරීම සඳහො ඒකොබේධ වු සැලසුම් සකස් කිරීම හො සංවර්ධනය 

කිරීම, ක්රියොේමක කිරීම, ප්රවර්ධනය කිරීම එහි ප්රධොන පරමොර්ථය විය. එම පන්ේ 3 වන වගනතිය ප්රකොරව 

යම් ප්ර්ේශයක් සංවර්ධනය සඳහො සුදුසු යැයි අමොතයවරයෝේ මතය වන අවස්ථොවක එම ප්ර්ේශය 

සංවර්ධන ප්ර්ේශයක් ්ලස ප්රකොශයට පේකරනු ලැබිය හැකි අතර එම සංවර්ධන ප්ර්ේශය සඳහො නිශ්ිත 

මොයිම් හො ඉම් සලකුණු දක්වමින ප්ර්ේශ නිරූපනය කල යුතු ්ේ.ඒ අනුව 1982 අංක 4 දරණ නොගරික 

සංවර්ධන අධිකොරි පනතින සං්ශෝධිත 1978 අංක 41 දරණ පනත යට්ේ එ්ස් සංවර්ධන ප්ර්ේශයක් ්ලස 

ප්රකොශිත ප්ර්ේශ සඳහො සංවර්ධන සැලසුම් පිළි්යල කිරී්ම් කොර්යය පටිපොටිය 8 “අ” සිට 8 “ඒ” දක්වො වන 

වගනති යට්ේ ලබො දී ඇත.  

 

ඒ අනුව, හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය අවස්ථො පහකදී නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය යට්ේ 

ප්රකොශිත බල ප්ර්ේශයක් ්ලස ප්රකොශයට පේ කර ඇත. එනම්,  

 

1. අංක 38/16 දරණ 1979.06.01 දිනැති ගැසට් නි්ේදනය මඟින ප්රකොශිත හම්බන්තොට නගර සභො 

බල ප්ර්ේශය 

2. අංක 223/16 දරණ 1982.12.17 දිනැති ශ්රී ලංකො ්වරළ කලොප ගැසට් නි්ේදනය මඟින ප්රකොශිත 

මධය වඩදිය ඉම සිට ්ගොඩබිම ්දසට කි්ලෝමීටර් 01ක සීමොව ඇතුලේ ගැසට් නි්ේදනය 

3. අංක 747/7 දරණ 1992.12.29 දිනැති මොතර - කතරගම දුම්රිය මොර්ගය සඳහො ප්රකොශිත ප්ර්ේශ 

ඇතුලේ ගැසට් නි්ේදනය 

4. අංක 1090/5 දරණ 1999.06.26 දිනැති රුහුණුපුර වයොපෘතිය යට්ේ ප්රකොශිත ප්ර්ේශය ඇතුලේ 

ගැසට් නි්ේදනය 

5. අංක 1639/12 දරණ 2010.02.02 දිනැති ගැසට් නි්ේදනය මඟින ප්රකොශිත හම්බන්තොට මහො 

නගර සභො බල ප්ර්ේශය ඇතුලේ ගැසට් නි්ේදනය 

 

වසර 2007 දී හම්බන්තොට නගර සභො බල ප්ර්ේශය සඳහො නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය මඟින සංවර්ධන 

සැලැස්මක් පිළි්යල කරන ලද අතර එම සැලැස්ම 1499/33 දරණ 2007.06.01 දිනැති අති වි්ශ්ෂ ගැසට් 

පත්රය මඟින ප්රකොශයට පේ කර ඇත. එම සංවර්ධන සැලැස්ම වසර 2007 සිට 2020 දක්වො බලොේමක ්ේ. 



හම්බන්තොට මහො නගර සභො සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

පිටු අංක 2 

හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

හම්බන්තොට නගර සභො බල ප්ර්ේශය සඳහො ග්රොම නිලධොරි වසම් 02ක් පමණක් එනම්, හම්බන්තොට 

නැ්ගනහිර හො හම්බන්තොට බටහිර යන වසම් ඇතුළේ වර්ග කි්ලෝමීටර් 9.19කින යුේ ප්ර්ේශය ඇතුළේ 

වු අතර එම සැලැස්ම මඟින පවේනො නගර සභො බල ප්ර්ේශ්ේ සීමොවන පුළුල් විය යුතු බවට ්යෝජනො කර 

ඇත. ඒ අනුව,  අංක 1639/12 දරණ 2010.02.02 දිනැති අති වි්ශ්ෂ ගැසට් නි්ේදනය මඟින එවකට නගර 

සභොවක් ්ලස ප්රකොශයට පේ කරන ලද හම්බන්තොට නගර සභො බල ප්ර්ේශය තවදුරටේ පුළුල් කරමින 

හම්බන්තොට මහො නගර සභොවක් ්ලස ප්රකොශයට පේ කරන ලදී. ඒ සඳහො හම්බන්තොට බටහිර, 

හම්බන්තොට නැ්ගනහිර, සිරි්බෝපුර, ්කෝහොලංකල, කෑලියපුර, සෝමෝදොගම හො මිරිජ්ජවිල යන ග්රොම 

නිලධොරි වසම්වලින යුේ වර්ග කි්ලෝමීටර් 83කින යුේ ප්ර්ේශය ඇතුලේව ඇත. හම්බන්තොට මහො නගර 

සභො ප්ර්ේශයට ඇතුලේ ප්ර්ේශය රූප සටහන අංක 1.1 මඟින ්පනවො ඇත. 

 

තවද, ප්රෝේශීය වශ්යන පවේනො සංවර්ධන විෂමතොවයන අවම කිරී්ම් අරමුණින 1994 වර්ෂ්ේදී දක්ෂිණ 

සැලසුම් කලොපය පිහිටුවන ලද අතර, එහි පරිපොලනය දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකොරිය යටතට පේ කරන ලදී. ඒ 

යට්ේ කඩිනම් ආර්ික සංවර්ධනයක් ඇති කිරී්ම් අරමුණින ප්රමුඛ වයොපෘතියක් ්ලස හම්බන්තොට 

වරොය වයොපෘතිය ස්ථොපිත කරන ලද අතර, ඒ තුළින නව සංවර්ධන සංකල්පයන හඳුනවෝදන ලදී. 

ජොතයනතර වරොය පදනම් කරන ්ගන බිහිවන නව නොගරික මධයස්ථොනයක් ්ලස ජොතයනතර ්වළඳොම 

සඳහො ්දොරටු විවර කිරීම, කර්මොනත ස්ථොනගත කිරීම, බහුවිධ ප්රවොහන මධයස්ථොන ඉඳිකිරීම, දක්ෂිණ 

අධි්ේගී මොර්ග වයොපෘතිය, මොතර - කතරගම දුම්රිය මොර්ග වයොපෘතිය, මේතල ජොතයනතර ගුවන 

්තොටුපල, මොගම් රුහුණුපුර සම්මනත්රණ ශොලොව, දිස්ික්ක්ේ සියළුම පරිපොලන කටයුතු එක් කරමින 

පරිපොලන සංකීර්ණය පිහිටුවීම හො මොර්ග සංවර්ධන වයොපෘති ප්රමුඛ වයොපෘති ්ලස ස්ථොපිත කරන ලදී. 

වර්තමොනය වන විට ්මම වයොපෘතීන ක්රියොේමක මට්ටමට පැමිණ ඇති අතර, හම්බන්තොට නගරය වරොය 

පදනම් කර ්ගන දියුණු වන නගරයක් ්ලස සංවර්ධනය කිරීමට ්යෝජිත බැවින උපොය මොර්ික සංවර්ධන 

සැලැස්මක් සකස් කිරීම ප්රමුඛ අවශයතොවයක් ්ලස හඳුනෝගන ඇති අතර, ඒ අනුව පිළි්යල කරන ්මම 

සංවර්ධන සැලැස්ම වසර 2019 සිට 2030 දක්වො බලොේමක ්ේ. 
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පිටු අංක 3 

හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

 

 

සිතියේ අංක 1.1 හේබන්වමතොට මහො නගර සභො බල ප්රමේශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලොශ්රය - නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, හම්බන්තොට දිස්ික් කොර්යොලය - 2018 
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හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

 

1.2 සැලසුේ කණ්ඩොයම  

 

නොගරික සංවර්ධන අධිකොරි්ේ හම්බන්තොට දිස්ික් කොර්යොලය මඟින පිළි්යල කරන ලද හම්බන්තොට 

මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය සඳහො පිළි්යල කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්ම පහත ආයතනවල අදහස් හො 

්යෝජනො, නිර්්ේශ පදනම් කර ්ගන පිළි්යල කරන ලදී.   

 

ප්රධොන පොර්ශවකරු  

හම්බන්තොට මහො නගර සභොව 

 

ප්රධොන උපමේශන ආයතන 

▪ මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය  

▪ ජොතික ජල සම්පොදන හො ජලොපවොහන මණ්ඩලය 

▪ ්වරළ සංරක්ෂණ ්දපොර්ත්ම්නතුව 

▪ හම්බන්තොට දිස්ික් ්ල්කම් කොර්යොලය 

▪ ශ්රී ලංකො ආ්යෝජන මණ්ඩලය 

▪ ශ්රී ලංකො වරොය අධිකොරිය 

▪ හම්බන්තොට ප්රෝේශීය ්ල්කම් කොර්යොලය 

▪ තක්්ස්රු ්දපොර්ත්ම්නතුව 

▪ ශ්රී ලංකො විදුලි බල මණ්ඩලය 

▪ ශ්රී ලංකො ගමනොගමන මණ්ඩලය - අම්බලන්තොට 

▪ වොරි මොර්ග ්දපොර්ත්ම්නතුව 

▪ පුරො විදයො ්දපොර්ත්ම්නතුව 

▪ වනජීවී ්දපොර්ත්ම්නතුව 

▪ ශ්රී ලංකො මහවැලි සංවර්ධන අධිකොරිය  

▪ නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය  - හම්බන්තොට දිස්ික් කොර්යොලය 

එම්.එල්.එම්. ්යහියො   - නි්යෝජය අධයක්ෂ (සැලසුම්) 

නයනො පතිරණ    - සැලසුම් නිලධොරි 

බි.ජී.අයි. ප්රභොෂිණි  - සැලසුම් නිලධොරි 

එම්. ප්රියනති   - සැලසුම් නිලධොරි 

එස්.ඒ. ශරොනි   - සැලසුම් නිලධොරි 

සහොයක 

ඊ.්ක්. ප්රියනතිකො   - පරිගනක යනත්ර ක්රියොකරු 
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මවනත් පොර්ශවකරුවන්ව  

▪ ලංකො ලුණු සංස්ථොව - හම්බන්තොට   

▪ මහ ්රෝහල - හම්බන්තොට    

▪ ජොතික වෘේතීය පුහුණු අධිකොරිය - මිරිජ්ජවිල  

▪ කලොප අධයොපන කොර්යොලය - මිරිජ්ජවිල     

▪ ධීවර සංස්ථොව - හම්බන්තොට      

▪ මොතර - කතරගම දුම්රිය මොර්ග වයොපෘතිය 

▪ ජොතික නිවොස සංවර්ධන අධිකොරිය -හම්බන්තොට 

▪ ජොතික ්ගොඩනැිලි හො පර්්ේෂණ ආයතනය  

▪ ්වළඳ සංගමය - හම්බන්තොට 

 

සහමයෝගීතොවය ලබොදුන්ව අංශ - නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, ප්රධොන කොර්යොලය. 

1. සංවර්ධන සැලසුම් අංශය 

2. පර්්ේෂණ හො සංවර්ධන ඒකකය 

3. භූ්ගෝලීය ්තොරතුරු පේධති අංශය 

4. පොරිසරික හො භූ දර්ශන අංශය  

 

මීට අමතරව ඉහත සඳහන සියළුම ආයතන පොර්ශවකරුවන්ේ රැස්වීම් සඳහො සහභොගී වු අතර ඊට අදොලව 

ඔවුන්ේ ්යෝජනො හො අදහස් ප්රකොශ කර සිටින ලදී.  

 

1.3   විෂය පථය 

 

අතීත්ේ පටනම හම්බන්තොට නගරය මුහුදු ප්රවොහන කටයුතුවල දී යොත්රො නවතො තබන ස්ථොනයක් ්ලසේ 

ලුණු නිෂ්පොදනය සඳහො ප්රමුඛ මධයස්ථොනයක් ්ලසේ ප්රසිේධව තිබී ඇත. දිවයි්න පවේනො අර්ධ ශුෂ්ක 

කලොපයක් තුළ පිහිටො ඇති හම්බන්තොට ප්ර්ේශ්ේ වොර්ෂික සොමොනය වර්ෂොපතනය මිලි මීටර්  1225ට අඩු 

්ේ. වර්ග කි්ලෝමීටර් 83කින සමනවිත හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය දකුණු පළෝේ 

විශොලතම මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය ්ේ. සුවි්ශ්ෂී ස්වභොවික සම්පේ රොශියකින සමනවිත ්මහි සමසත් 

ආදොය්මන 43%ක ප්රමොණයක් ලුණු කර්මොනේය මඟින ලබො ්ේ. අතීත්ේ පටනම උපොය මොර්ික 

වශ්යන වැදගේ වන නැ්ගනහිර ආසියොතික රටවල් හො යු්රෝපීය රටවල් යො ්ක්රන ්ලෝක්ේ දැනට 

පවේනො කොර්යය බහුලතම නොවික ගමන මොර්ග්ේ සිට කි්ලෝමීටර් 12ක් තරම් ආසනන්යන පිහිටො තිබීම 

නගරය සංවර්ධනය කිරී්ම්දී උපරිම ්ලස ්යොදො ගැනීම අතයොවශය ්ේ.  

 



හම්බන්තොට මහො නගර සභො සංවර්ධන සැලැස්ම 
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හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

දැනට හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය තුළ හම්බන්තොට ජොතයනතර වරොය පිහිටො ඇති අතර, 

එහි සිට කි්ලෝමීටර් 25ක් පමණ ආසනන්ේ මේතල ජොතයනතර ගුවන ්තොටුපල පිහිටො ඇත. තවද, 

දක්ෂිණ අධි්ේගී මොර්ග දිගුව වයොපෘතිය ක්රියොේමක වීමේ සමඟ අග නගරය හො සෘජුව සම්බනධ වී්ම් 

හැකියොවක් ඇති කරනු ඇත. තවද, හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය තුළ සංවර්ධනය සඳහො 

්යොදො ගත හැකි රජය සතු හිස ් සමතලො ඉඩම් පැවතීම සුවි්ශ්ෂී ්ේ. හම්බන්තොට නගරය ජොතික හො 

අනතර් ජොතික වශ්යන ඉහළ සම්බනධතො ජොලයක් පවේනො ප්ර්ේශයක් වන අතර හම්බන්තොට වරෝේ 

උපොය මොර්ික පිහිටීම ්හ්තු්වන ්ේශීය හො වි්ේශීය වශ්යන වි්ශ්ෂ අවධොනයට ලක්ව ඇත.  

 

වසර 2019  - 2030 දක්වො පිළි්යල කරන ්මම සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින හම්බන්තොට ජොතයනතර 

වරොය මුලික කරගේ සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම ්ක්රහි වි්ශ්ෂ අවධොනය ්යොමු කරන ලදී. ප්ර්ේශ්ේ 

පවේනො දැනට සංවර්ධනය ්නොවු ඉඩම් ක්රමොනුකූල ්ලස හො විධිමේ පරිදි කලොපීයකරණය කිරීම තුළින 

අනොගත සංවර්ධන අවශයතො සඳහො ඉඩම් ්වන කිරීම අ්ේක්ෂො කරන අතර වරොය ආශ්රිත ආ්යෝජන 

කර්මොනත කලොප ඇති වීමේ සමඟ ඇති වන අවිධිමේ සංවර්ධනයන පොලනය කිරීම ්ක්රහි වි්ශ්ෂ 

අවධොනය ්යොමු කරන ලදී. එ්ස්ම කර්මොනත අංශ්ේ ප්රවර්ධනයේ සමඟ ඇති වන සංක්රමණික ජන 

සංඛයොව ්වත අවශය පහසුකම් සැපයීම හො සංචොරක කර්මොනතය ප්රවර්ධනය කිරීම ්ක්රහි වි්ශ්ෂ 

අවධොනය ්යොමු කිරීමේ, නොවික ගමන මොර්ග්ේ බලපෑම ප්ර්ේශයට ලබොගැනීම මඟින ඇති විය හැකි 

සංවර්ධන කටයුතු සඳහො පහසුකම් සැපයීම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම ්ක්රහි වි්ශ්ෂ අවධොනය 

්යොමු කිරීමේ ්මම සැලැස්ම මඟින සිදු ්ක්ර්.  

 

්මම සැලැස්ම පිළිබඳ අධයයන හම්බන්තොට නගර සභොවට පිටත ප්ර්ේශය ඇතුළුේව සිදුකළ ද සංවර්ධන 

සැලැස්ම හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශයට පමණක් පිළි්යල කර ඇත. එ්ස්ම වරොය 

වයොපෘතිය ආශ්රිතව ඇති විය හැකි සංවර්ධනයන සඳහො ඉඩම් ්වන කිරීම ්මම සැලැස්ම තුළින අවධොනය 

්යොමු කරනු ලැබුව ද එම වයොපෘතිය මත ඇති විය හැකි ජොතයනතර ්වළඳොම්, ජොතයනතර සම්බනධතො, 

ජොතයනතරය තුළ ඇති විය හැකි හුවමොරු පිළිබඳව ්මම සැලැසම් තුළින අවධොනය ්යොමු කර ්නොමැත.  

 

1.4   සැලසුේ ක්රියොවලිය 

 

• පසුබිේ අධයයනය 

 

හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය සඳහො වන සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරී්ම් දී මූලික 

අදියර වශ්යන අධයන ප්ර්ේශ හදුනොගනනො ලද අතර, ්ක්ෂ්ත්ර දේත පදනම් කර්ගන සිතියම් සකස ්

කිරීම සිදු කරන ලදී. එ්සම් ශ්රී ලංකො වරොය අධිකොරිය (හම්බන්තොට), ලංකො ලුණු සංසථ්ොව, මොර්ග 

සංවර්ධන අධිකොරිය, මධයම පරිසර අධිකොරිය, ශ්රී ලංකො ආ්යෝජන මණ්ඩලය, වනජීවී සංරක්ෂණ 



හම්බන්තොට මහො නගර සභො සංවර්ධන සැලැස්ම 
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හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

්දපොර්ත්ම්නතුව, ශ්රී ලංකො මහවැලි අධිකොරිය, ්වරළ සංරක්ෂණ ්දපොර්ත්ම්නතුව, පළොේ පොලන 

ආයතන, ලංකො විදුලි බල මණ්ඩලය හො ජල සම්පොදන මණ්ඩලය, හම්බන්තොට මහ ්රෝහල ඇතුළු 

අදොල ආයතන මඟින අවශය දේත හො ්තොරතුරු ලබොගනිමින පසුබිම් අධයයන සිදු කරන ලදී.  

 

• විෂය පථය  

 

්මම අදියර යට්ේ හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය සඳහො පිළි්යල කරන ලද 2019 -

2030 සඳහො වන කොල සීමොව තුළ සිදු කිරීමට අරමුණු කරන හො අරමුණු ්නොකරන ලද සීමොවන 

පැහැදිලිව ්වන ්වන වශ්යන හඳුනොගනනො ලදී. 

 

• සංවර්ධන ගැටළු හො විභවතො හඳුනො ගැනීම. 

 

්මහිදී අධයයන ප්ර්ේශය තුළ ආර්ීක, සමොජීය, ්භෞතික හො පොරිසරික අංශයනහි පවේනො ගැටළු 

හඳුනොගනනො ලදී. ්ම් සඳහො ප්ර්ේශ්ේ ඇති එක් එක් ආයතනයන නගර්ේ ඇති සංවර්ධන 

විභවතොවයන වැඩිදියුණු කිරීම සඳහො දොයක වී ඇති ආකොරය ද ඔවුනට පැන නැඟි ඇති ගැටළු හො ඒවො 

මඟහරවො ගැනීමට ගත යුතු ක්රියොමොර්ග ද පිළිබඳව සම්පේ දොයකයින, පොර්ශවකරුවන, රොජය හො 

්පෞේගලික අංශයන හො සමිති සමොගම් සමඟ සොකච්ඡො කරන ලදී. එහිදී එක් එක් අංශයනහි 

පොර්ශවකරුවන නගරය දියුණු කිරී්ම් ඇති හැකියොව පිළිබඳව දක්වන ලද අදහස් සැලකිල්ලට ්ගන  

විදයොනූකුලව විශ්්ල්ෂණය කිරීම මඟින නගරය තුළ පවතින සංවර්ධන විෂමතොවයන හො ගැටළුකොරී 

තේේවයන හඳුනොගනනො ලදී.  

 

• දැක්ම, අරමුණු හො පරමොර්ථ හඳුනොගැනීම  
 

්මහිදී ප්ර්ේශ්ේ පවේනො සුවි්ශ්ෂි තේේවයන අධයයනය කරමින පවේනො විභවතොවයන ්ගන 

උපරිම ප්ර්යෝජනය ගැනීමට හැකි වන පරිදි ගැටළුකොරී තේේවයන මඟහරවො ගනිමින පොරිසරික, 

ආර්ික, සොමොජික හො ්භෞතික අංශයනහි සමබර සංවර්ධනය තුළින නගර්ේ දියුණුව කරො 

රැ්ගනයොමට අවශය වන දැක්ම ්ගොඩනගන ලද අතර එම දැක්ම ළඟො කරගැනීම සඳහො අවශය වන 

අරමුණු හො පරමොර්ථය සකස් කරන ලදී.   

 

• විස්තරොත්මක විශ්මේෂණය 

 

්මහිදී ප්ර්ේශය සඳහො හඳුනොගනනො ලද දැක්ම හො එම දැක්ම ළඟොකරගැනීම සඳහො  අරමුණු 

හඳුනොගනනො ලද අරමුණු ළඟො කරගැනීම සඳහො ති්බන ශක්තීන, දුර්වලතො, අවස්ථො හො බොධක ඉතො 

සවිස්තරොේමකව විශ්්ල්ෂණය කිරීම සිදු කරන ලදී.  

 



හම්බන්තොට මහො නගර සභො සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

පිටු අංක 8 

හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

• සංවර්ධන සැලැස්මේ උපොය මොර්ග මගොඩනැගීම. 

 

ඉහත සඳහන කරන ලද සවිස්තරොේමක විශ්්ල්ෂණයන්ේ ප්රතිඵල ප්රමුඛතො ගත කරමින සංවර්ධන 

සැලැස්්ම් උපොය මොර්ග හඳුනොගනනො ලදී. එම උපොය මොර්ග මඟින ප්ර්ේශ්ේ පවතින සංවර්ධන 

විභවතොවන නියමිත කොලයක් තුළදී නියමිත ප්රමොණයන්ගන වැඩිදියුණු කරගැනීමටේ, ප්ර්ේශය තුළ 

පවනතින ගැටළුකොරී තේේවයන මඟහරවොගනිමින අ්ේක්ෂිත කොලය තුළ ප්ර්ේශය සංවර්ධනය කරො 

්ගන යොම සඳහොේ පිළි්යල කරනු ලැබීය. සංවර්ධන සැලැස්්ම් අරමුණු හො පරමොර්ථ තුළින දැක්ම 

ලඟො කරගත යුතු ආකොරය විශ්්ල්ෂණය කරන ලදී. ඉන අනතුරුව උපොය මොර්ික සැලසුම් සකස ්

කරන ලද අතර, ඒ අනුව ක්රියොකොරී වයොපෘති හඳුනොගනනො ලදී.  

 

• සැලසුේ මරගුලොසි පිළිමයල කිරීම. 
 

සංවර්ධන සැලැස්ම බලොේමක කිරීම සඳහො අවශය ්ගොඩනැිලි ඉඳිකිරීම සම්බනධ නීති හො ්රගුලොසි, 

ඉඩම් පරිහරණයන සම්බනධ්යන වන නීති හො ්රගුලොසි ද සංවර්ධන සැලැස්්ම් දැක්ම කරො ලඟොවීම 

සඳහො දැනට හඳුනොගේ ගැටළු හො  ඉදිරි්ේදී උේගත ්ේයැයි විශ්්ල්ෂණය මඟින අ්ේක්ෂො කරනු 

ලබන ගැටළු ද අවම කරගැනීම සඳහො නීතයොනුකූල රොමුවක් ඇති කිරීමට ්මහිදී කටයුතු කරන ලදී. 

 

• පළොත් පොලන ආයතනමේ එකඟතොවය  

 

සකස් කරන ලද දළ සංවර්ධන සැලැස්ම සඳහො මහජන අදහස් ලබොගැනීම සහ අදොල පළොේ පොලන 

ආයතනයට ඉදිරිපේ කර එහි එකතොවය ලබොගැනීම ්මහිදී සිදු කරන ලදී. මහජන අදහස් හො පළොේ 

පොලන ආයතන්ේ ්යෝජනො අනුව සැලැස්්මහි අවශය සං්ශෝධනයන සිදු කර ඇත.  

 

• සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රධොන සැලසුේ කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීම.  

 

ඉහත පියවරින පසු නැවත සං්ශෝධනය කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්ම නොගරික සංවර්ධන අධිකොරි්ේ 

සැලසුම් කමිටුව ඉදිරිපේ කර තවදුරටේ නිවරැදි කරගැනීමට අවශය උප්දස් හො ්යෝජනො ලබොගැනීම 

සිදු කරන ලදී.  

 

• අනුමැතිය හො ප්රකොශයට පත් කිරීම. 

 

නොගරික සංවර්ධන අධිකොරි්ේ ප්රධොන සැලසුම් කමිටුව ්වත ඉදිරිපේ කර එහිදී ලද උප්දස් පිළිබඳ 

අවධොනය ්යොමු කරමින සං්ශෝධිත සැලැස්්ම් ්කටුම්පත නීතයොනූකූල සැලැස්මක් බවට ප්රකොශයට 

පේ කිරීම ්මම අදිය්ර්දී සිදු කරන ලදී. 
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හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

2. මුලික අධයයනය 

 
2.1 අධයයන ප්රමේශය 

 
දකුණු පළෝේ නැ්ගනහිර ්දසට වනනට පිහිටො ඇති හම්බන්තොට දිස්ික්ක්ේ හම්බන්තොට ප්රෝේශීය 

්ල්කම් ්කොට්ඨොශය අධයයන ප්ර්ේශය ්ලස ්තෝරො ්ගන ඇත. හම්බන්තොට ප්රෝේශීය ්ල්කම් 

්කොට්ඨොශය උතුරින සුරියවැව ප්රෝේශිය ්ල්කම් ්කොට්ඨොශ්ේ දකුණු හො නැ්ගනහිර මොයිම්වලින ද, 

ලුණුගම්්ව්හර ප්රෝේශීය ්ල්කම් ්කොට්ඨොශ්ේ බටහිර හො දකුණු මොයිම්වලින ද, නැ්ගනහිරින 

ලුණුගම්්ව්හර ප්රෝේශීය ්ල්කම් ්කොට්ශ්ේ බටහිර මොයි්මන හො තිස්සමහොරොම ප්රෝේශීය ්ල්කම් 

්කොට්ඨොශ්ේ  නැ්ගනහිර මොයි්මන ද, දකුණින ඉනදියන සොගර්යන ද,  බටහිරින අම්බලන්තොට  

ප්රෝේශීය ්ල්කම් ්කොට්ඨොශ්ේ නැ්ගනහිර මොයි්මනද මොයිම් ්ේ.  

 

හම්බන්තොට දිස්ික්ක්ේ පවේනො එකම මහො නගර සභොව වන හම්බන්තොට මහො නගර සභොව 

හම්බන්තොට ප්රෝේශීය ්ල්කම් ්කොට්ඨොශය තුළ පිහිටො ඇත. වර්ග කි්ලෝමීටර් 322ක භූමි ප්රමොණයකින 

සමනවිත හම්බන්තොට ප්රෝේශීය ්ල්කම් ්කොට්ඨොශය ග්රොම නිලධොරි වසම් 30කින යුක්ත ්ේ. ඒ අතුරින 

ග්රොම නිලධොරි වසම් 07 හම්බන්තොට මහො නගර සභොවට අයේ වන අතර ඒ සඳහො වර්ග කි්ලෝමීටර් 83ක 

භූමි ප්රමොණයක් ඇතුළේව ඇත. හම්බන්තොට ප්රෝේශීය ්ල්කම් ්කොට්ඨොශය උතුරු අක්ෂොංශ 60 7`සිට             

60 11` දක්වො ද නැ්ගනහිර ්ේශොංශ 810  6` - 800  10`අතර පිහිටො ඇත. හම්බන්තොට මහො නගර සභො 

ප්ර්ේශ්ේ පිහිටීම රූප සටහන අංක 2.1 මඟින පැහැදැලි කර ඇත. 

 

2.2 සැලසුේමය පසුබිම හො වර්තමොන තත්ත්වය 

 

මහොවංශයට අනුව මහොනොග යුවරජ සම්ේ පටන හම්බන්තොට ඉතො සශ්රික ඉතිහොසයකට හිමිකම් කියනු 

ලබන අතර, හම්බන්තොට යන නම ප්ර්ේශය සඳහො ලැබීම ඓතිහොසික සිදුවීම් මත ්යදී ඇත. 

“හම්බන”නැමැති යොත්රො වි්ශ්ෂයකින පැමිණි මැ්ල් ජොතිකයින විසින ්ගොඩබසින ලද 

“්තොට”“හම්බන්තොට”යන නමින වයවහොරයට පේව ඇති බව පුරොවිදයො  මහොචොර්ය ්සනරේ 

පරණවිතොරණ මහතෝේ අදහස ්ේ.ඒ අනුව, මුහුදු ප්රවොහන්ේ දී යොත්රො නවේවො තබන ආරක්ෂිත ස්ථොනයක් 

්ලස ්මම ස්ථොනය ්යොදො ්ගන ඇති බැවින ප්ර්ේශයට අදොල පරිපොලන දිස්ික්කය සඳහො ද එම නම ්යදී 

ඇත. ්ම්ලස ජනොවොස වු හම්බන්තොට නගරය පෘතුගීසි ජොතිකයින්ගන පසුව ලන්ේසීන අතට පේ වු 

අතර, ඔවුන්ේ ්ස්නොංක රඳවන මධයස්ථොනයක් බවට භොවිතො කර ඇත. එකල ද හම්බන්තොට ප්ර්ේශය 

ලුණු නිෂ්පොදනය සඳහො ප්රසිේධව තිබී ඇත.  
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රූපසටහන්ව අංක 2.1 අධයයන ප්රමේශමේ පිහිටීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලොශ්රය - නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, හම්බන්තොට දිස්ික් කොර්යොලය - 2018 

 

බ්රිතොනය යුග්ේදී හම්බන්තොට නගරය එවකට නොවික වරොයක් ්ලස ප්රසිේධව තිබී ඇති බව ්ලනොඩ් වුල්ෆ ්

මහතෝේ වොර්තොවල සඳහන ්ේ. ්ලනොඩ් වුල්ෆ් මහතො විසින තම පොලන කොල්ේ අේදැකීම් අලලො රචනො 

කරන ලද බැේ්ේගම නව කතොව පසුකොලීනව ිත්රපටියක් ්ලස ද ප්රදර්ශනය කර ඇති අතර, එමඟින 

එවකට හම්බන්තොට ජන ජීවිතය මනොව පැහැදිලි කර ඇත. එකල දිසොපති කොර්යොලය හො නිල නිවස මුහුදට 

මොයිම් වු කුඩො කඳු ගැටයක් මත පිහිටි දර්ශණීය භූමියක පිහිටුවො තිබු අතර, වර්තමොන්ේද එහි ඇතැම් 

්ගොඩනැිලි දක්නට ලැ්ේ. ඒ අනුව පැරණි උසොවි සංකීර්ණය, සිර මැදිරි, පැරණි දිස්ික් ්ල්කම් 

කොර්යොලය (වර්තමොන ්කෞතුකොගොරය) ්සෝහොන ්කොත, දිසොපති නිල නිවස, පැරණි තොනොයම, 

මෝට්ලෝ කුළුණ, ප්රදීපොගොරය වර්තමොනය වන විට ද සුරක්ෂිතව පවතින ස්ථොන ්ේ. මීට අමතරව 

හම්බන්තොට උඩමලල, ප්ර්ේශ්ේ පිහිටි අනද්ර් පිළිරුව ද ඓතිහොසික වැදගේකමක් සහිත සථ්ොනයකි.   

 

හම්බන්තොට දිස්ික්කය දිවයි්න අර්ධ ශුෂ්ක කලොප්ේ පිහිටො ඇති අතර, වස්ර් වැඩි කොලයක් නියඟය 

දක්නට ලැ්ේ. වැඩිම වර්ෂොපතනය ඊසොන දිග ්මෝසම තුළින ඔක්්තෝම්බර්, ්නොවැම්බර්, ්දසැම්බර් 

මොසවල දී  ලැ්බන අතර සොමොනය වොර්ෂික වර්ෂොපතනය මිලිමීටර් 1275ට අඩු ්ේ. වස්ර් අ්නකුේ 

මොසවල ඉහළ උෂ්ණේව මට්ටමක් වොර්තොවන අතර සොමොනය වොර්ෂික උෂ්ණේවය ්සල්සියස් අංශක 30ක් 

පමණ ්ේ. වස්ර් වැඩි කොලයක් පැහැදිලි තද සූර්යෝලෝකයක් දක්නට ලැබීම හො නියඟය සුවි්ශ්ෂි 

ලක්ෂණයකි.  

 



හම්බන්තොට මහො නගර සභො සංවර්ධන සැලැස්ම 
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හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

ස්වභොවිකව පිහිටො ඇති කළපු පේධතිය සෘජුවම ප්ර්ේශ්ේ ආර්ිකය හො සම්බනධ වී ඇති අතර, බූනදල 

අභය භූමිය තුළ පිහිටො ඇති මහ්ල්වොය, ්කෝහොලංකල ්ල්වොය, මලල ්ල්වොය, ඇඹිලිකල ්ල්වොය 

ප්රධොන ්ේ. ්මම ්ල්වොය අතුරින මහො ්ල්වොය, ්කෝහොලංකල, බූනදල ්ල්වොයන ලුණු නිෂ්පොදනය 

සඳහො ්යදවී ඇති අතර දිවයි්න ලුණු නිෂ්පොදන්යන 60%ක් පමණ හම්බන්තොටින ලබො ්ේ. බූනදල 

ජොතික ව්නෝදයොන්ේ ආරම්භක ්කොටස හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශයට අයේ වන අතර, 

එය 1963 දී ජොතික ව්නෝදයොනයක් ්ලස ප්රකොශයට පේ කර ඇත. බූනදල ජොතික අභය භූමිය 1991දී 

රැම්සො ්තේ බිම් ප්රඥේතිය යට්ේ ද ප්රකොශයට පේ කර ඇත. හම්බන්තොටට ආ්ේණික වූ ස්වොභොවිකව 

නිර්මොණය වන වැලිවැටි නිරිත දිග ්මෝසම් සුළ්ේ ප්රතිඵලයක් ්ලස අනු ්වරළ ප්රවොහ ඔස්්ස් ්ග්නනු 

ලබන භොරය හම්බන්තොට සිට යොල දක්වො තැනපේ වී නිර්මොණය වන අතර, එම වැලිකඳු මඟින ්වරළ 

ස්වභොවිකවම ආරක්ෂො ්ේ.  

 

ශ්රී ලංකො ජොතික ්භෞතික සැලසුම් ්දපොර්ත්ම්නතුව මඟින 2017 වර්ෂ්ේ ප්රකොශයට පේ කරන ලද දළ 

ජොතික ්භෞතික සැලස්ම හො ප්රතිපේතිය තුළින හඳුනොගනනො ලද දක්ෂිණ ආර්ික කලොපය තුළ (ගොල්ල සිට 

තිස්සමොහොරොමය දක්වො දි්වන දක්ෂිණ ආර්ික කලොපය) තුළ පිහිටි ප්රධොන නොගරික මධයස්ථොනයක් ්ලස 

හම්බන්තොට නගරය හඳුනෝගන ඇත. ්මම සැලැස්ම තුළින ශ්රී ලංකොව ප්රධොන ආර්ික කලොප 04කට 

්බදො ඇති අතර, වසර 2050 වන විට දිවයි්න මුළු ජනගහන්යන 55%ක් පමණ ්මම දක්ෂිණ ආර්ික 

සංවර්ධන කලොපය තුළ ජීවේ ්ේ යැයි පු්රෝකථනය කර ඇත. තවද, ්මම සැලැස්ම තුළින හම්බන්තොට 

මහො නොගරික ප්ර්ේශයක් ්ලස සංවර්ධනය කිරීමට හදුනෝගන ඇති අතර එහි ජොතයනතර වරොය, 

ගුවන්තොටුපල, අධි්ේගී මොර්ග සංවර්ධනය, විදුලි බලොගොර සංවර්ධනය යන ජොතික මට්ට්ම් වයොපෘති ද 

්මම සැලැස්ම තුළින හඳුනෝගන ඇත. 

 

තවද, අධයයන ප්ර්ේශය තුළ පිහිටො ඇති ශුෂ්ක කලොපීය කටු පඳුරු සහිත ලඳු කැළෑ ්හක්ටයොර් 5,200කින 

යුේ භූමි ප්ර්ේශය වන අලීන්ේ නිදහස් සංසරණය සඳහො ්වන කර ඇති අතර, ප්ර්ේශ්ේ සිදුවන 

සංවර්ධනයේ සමඟ අලිමංකඩවල් වැසී යොම, වන අලීන ගම් වැඳීම, වොස භූමි සීමො වීම ආදී තේේවයන ද 

දක්නට ලැ්ේ. හම්බන්තොට මහො නගර සභො සීමොවට අයේ වන මුළු භූමි ප්රමොණ්යන ්හක්ටයොර් 

1,500ක් පමණ ්මම කලොපයට ඇතුළේ වී ඇත.  

 

අධයයන ප්ර්ේශය පුළුල් මොර්ග ජොලයකින ර්ට් අ්නකුේ ප්රධොන දිස්ික් සමඟ සෘජුවම සම්බනධ වී ඇත. 

හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය ්කොළඹ - කතරගම ප්රධොන මොර්ග්ේ පිහිටො ඇති අතර, ඒ 

මඟින සෘජුවම ්කොළඹ, ගොල්ල, මොතර සමඟ ්මනම නුවරඑළිය, බදුල්ල, ්මොණරොගල දිස්ික්ක සමඟ ද 

රේනපුර - ඇඹිලිපිටිය - හම්බන්තොට ප්රධොන මොර්ගය තුළින රේතපුර දිස්ික්කය සමඟ සෘජුව සම්බනධ 

්ේ. නගර සභො බල ප්ර්ේශය තුළ ඉතොමේ දියුණු මොර්ග පේධතියක් පවතින අතර ප්රධොන මොර්ග මං තීරු 04 

සහ 06 සංවර්ධනය වී ඇත. තවද, දැනට ඉඳි්වමින පවතින මොතර - කතරගම අධි්ේගී මොර්ග දිගුව 

වයොපෘතිය හො ්යෝජිත මොතර - කතරගම දුම්රිය මොර්ගය ක්රියොේමක වීමේ සමඟ වඩොේ කොර්යක්ෂම ප්රවොහන 



හම්බන්තොට මහො නගර සභො සංවර්ධන සැලැස්ම 
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හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

පේධතියක් ක්රියොේමක වනු ඇත. මේතල ජොතයනතr ගුවන ්තොටුපල හො ඉතො ්කටි ්ේලොවකින සම්බනධ 

විය හැකි මොර්ග ජොලයක් පවතී. ප්ර්ේශය සඳහො රජය විසින ඇති කිරීමට ්යෝජිත කර්මොනත සංවර්ධනයේ 

සමඟ ප්රවොහන ්ක්ෂ්ත්ර්ේ දියුණුව වැදගේ වනු ඇත. ලංකෝේ ප්රධොන අගනගරය හො ඉතො ්කටි ්ේලොවකින 

සම්බනධ වී්ම් හැකියොව හො දිවයි්න අ්නකුේ ප්ර්ේශ සමඟ සම්බනධ වී්ම් හැකියොවක් ්මම මොර්ග 

පේධති දියුණුවීමේ සමඟ සිදු වනු ඇත. 

 

හම්බන්තොට දිස්ික්ක්ේ 2017 වස්ර් මුළු ජනගහනය 736,500ක් වන අතර, හම්බන්තොට ප්රෝේශීය 

්ල්කම් ්කොට්ඨොශ්ේ මුළු ජනගහනය 69,402කි. ජනසංඛයො වර්ධන ්ේගය 1.6%ක් ්ේ. පවේනො 

ජනගහන වර්ධන ්ේගය එ්ලසම පවතී යැයි උපක්ලපනය කර ජනගහන පු්රෝකථනය කළ විට වසර 

2035 දී අධයයන ප්ර්ේශ්ේ මුළු ජනගහනය 110,883කි. ප්ර්ේශ්ේ ජනඝනේවය ගේ විට එහි 

විෂමතොවයන රැසක් දැකිය හැකි අතර ජනඝනේවය වර්ග කි්ලෝමීටර් 01කට 215කි. නමුේ ග්රොම නිලධොරි 

වසම් වලින ගේවිට හම්බන්තොට බටහිර ග්රොම නිලධොරි වස්ම් වැඩිම ජනඝනේවයක් වොර්තො වන අතර 

එය වර්ග කි්ලෝමීටරයකට 1670කි. සිරි්බෝපුර ග්රොම නිලධොරි වස්ම් ජනඝනේවය වර්ග කි්ලෝමීටර් 

01කට 862ක් වන අතර, අඩුම ජනඝනේවය කැටනවැව ග්රොම නිලධොරි වස්මන වොර්තො ්ේ. එහි ප්රමොණය 

වර්ගකි ්ලෝමීටර් 01කට පුේගලයින 20කි. ්ම් තේේවය සඳහො ්හ්තු වී ඇේ්ේ සිරි්බෝපුර ග්රොම නිලධොරි 

වසම තුළ සුනොමි වයවසනය හො වරොය වයොපෘතිය ්හ්තු්වන නිවොස හො ඉඩම් අහිමිවූවන නැවත පදිංි 

කිරීම සිදුකර ඇත. හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය වරොය හො කර්මොනත සංවර්ධන කටයුතු 

තුළින පිබි්දන නව නගරයක් කිරී්ම් අරමුණ ඇතිව කර්මොනත සඳහො ඉඩම් ්වන කිරීම ්ේශීය වි්ේශීය 

ආ්යෝජන අවස්ථො ලබොදීම, රැකියො අවසථ්ොවන බිහිවීම, අපරවුහ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, ්නවොසික 

පහසුකම් සැපයීම පදනම් කර්ගන සංක්රමණික ජනසංඛයො ්ලස වැඩි්ේයැයි උපකල්පනය කර ඇත. 

 

අධයයන ප්ර්ේශය තුළ 2017 වස්ර් මුළු පවුල් සංඛයොව 18,039ක් වු අතර, පැවැති නිවොස ප්රමොණය 

17,825ක් ්ේ. ඒ අනුව, ප්ර්ේශ්ේ නිවොස හිඟය 1278කි. පැවැති නිවොස අතුරින 85%ක් ස්ිර නිවොස ද 

9%ක් අර්ධ ස්ිර නිවොස ද 6%ක් තොවකොලික නිවොස ද ්ේ. 2016 වසර වන විට හම්බන්තොට මහො නගර 

සභො බල ප්ර්ේශය තුළ නිවොස ඒකක 6085ක් පැවති අතර පවේනො ජන සංඛයො වර්ධන ්ේගය 2%ක් හො 

නිවොස ඒකකයක සොමොනය 4.2%ක් ්ේ යැයි උපකල්පනය කර නිවොස ඒකකය ඇස්ත්ම්නතුගත කළ විට 

පැවතිය යුතු නිවොස සංඛයොව 8748කි. නමුේ, 2035 අ්ේක්ෂිත ජන සංඛයොව මත පදනම්ව 2035 වස්ර් 

අවශය නිවොස ප්රමොණය ඒකක 50,000ක් පමණ ්ේ යැයි ඇස්ත්ම්නතු ගත කර ඇත. 

 

හම්බන්තොට ප්රෝේශීය ්ල්කම් ්කොට්ඨොශ්ේ ජොතීන අනුව ජන සංයුතිය විවිධ ජොතීන අතර ්බදී ්ගොස ්

ඇති අතර 80%ක් සිංහල ජොතිකයින ද 12%ක් මුස්ලිම් ජොතිකයින ද 7.7%ක් මැ්ල්, බර්ගර්, ්දමළ හො 

්වනේ ්ලස ්බදී ්ගොස ් ඇත. එ්ස් වුවද මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශ්ේ මුළු ජනගහන්යන 55%ක් 

සිංහල ජොතිකයින ද 26%ක් මුස්ලිම් ජොතිකයින ද ්ලස ජන සංයුතිය සමනවිත වී ඇත.  



හම්බන්තොට මහො නගර සභො සංවර්ධන සැලැස්ම 
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හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

 

ආගම් අනුව ජන සංඛයොව ්බදී ්ගොස් ඇති ආකොරය සළකො බැලී්ම්දී මුළු ජනගහන්යන 80%ක් ්බෞේධ 

ආගමිකයින ද 17%ක් ඉස්ලොම් බැතිමතුන ද අ්නකුේ ආගම් අදහනනන 3%ක් ද ්ලස සමනවිත වී ඇත. 

හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශ්ේ ආගම් අනුව ජනගහනය ්බදී යොම සළකො බැලී්ම්දී 

්වනස්කමක් ්පනනුම් කරන අතර, එම මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශ්ේ මුළු ජනගහන්යන 55%ක් 

්බෞේධ ආගමිකයින ද 37%ක් ඉස්ලොම් බැතිමතුන ද 17%ක් ක්තෝලික ආගම් අඳහනනන ද ්ේ.  

 

හම්බන්තොට ප්රෝේශීය ්ල්කම් ්කොට්ඨොශ්ේ ආර්ිකය ප්රධොන අංශ 05ක් යට්ේ ්බදී යන අතර, එහි 

30%ක දොයකේවය ලංකො ලුණු සංසථ්ොව මඟින ලබො ්ේ. පිළි්වලින ධීවර කර්මොනතය 20%ක් ද වොණිජ 

කටයුතු 14%ක් ද කෘෂිකොර්මික අංශය 31% ද හො සංචොරක අංශය 5%ක් ්ලස ද ආර්ිකය සඳොහො දොයක වී 

ඇත.  

 

අධයයන ප්ර්ේශය තුළ ඇති කර්මොනත පිළිබඳ අධයයන කිරී්ම්දී ලුණු නිෂ්පොදනය සඳහො ඉහළ 

විභවතොවයක් ඇත. මුළු ආර්ික්යන 30%ක දොයකේවයක් ලැ්බන අතර මහො නගර සභෝේ මුළු 

ආර්ික්යන 45%ක දොයකේවය ලුණු කර්මොනත්යන ලැ්ේ. මීට අමතරව ප්ර්ේශ්ේ ධීවර කර්මොනතය 

සඳහො ඉහළ විභවතොවයක් ඇති අතර නගර සභෝේ සමස්ත ආදොය්මන 23% ධීවර කර්මොනත්යන ලැ්ේ. 

ලංකො ලුණු සංස්ථොව විසින 2016 වර්ෂ්ේදී රුපියල් මිලියන 2,100ක වොර්ෂික ආදොයමක් උපයො ්ගන ඇති 

අතර, 2017 වර්ෂ්ේ ජුලි මොසය වන විට රුපියල් මිලියන 80ක ආදොයමක් ලබො ්ගන ඇත. හම්බන්තොට 

ධීවර වරෝේ 2017 වර්ෂ්ේ සමස්ත ලොභය රුපියල් මිලියන 14.2කි.  

 

නගරය තුළ වයොේත වී ඇති මොර්ග හො ගමනොගමන පහසුකම්, ජල සම්පොදනය, විදුලිය, ජලොපවොහනය, 

මලොපවොහනය, ඝණ අපද්රවය කළමනොකරණය, විදුලි සං්ේශ, අධයොපන හො ්සෞඛය ්ස්වො අපරවුහ 

පහසුකම් යට්ේ හඳුනොගත හැකිය.  

 

අධයයන ප්ර්ේශයට ජලය සපයන ප්රධොන මුලොශ්රය වල්ේ ගඟ ්ේ. හම්බන්තොට මහො නගර සීමොව තුළ 

ජලය සපයනු ලබන ජල සථ්ම්භ 04 පවතින අතර එහි ගබඩො කර ඇති මුළු ජල ධොරිතොව 5,000m2 කි. නගර 

සභො සීමොව තුළ දදනික ජල ඉල්ලුම 3,722 m2 කි. නගර මධය ්කොටස සඳහො ප්රමොණවේ පරිදි නල ජලය 

සැපයීම සිදුවුවද පිටත ප්ර්ේශ සඳහො ජලය සැපයී්ම්දී ජල පීඩනය ප්රමොණවේ ්නෝේ. 2035 වැඩි වන ජන 

සංඛයොව හො ඇති වන සංවර්ධනයට සෝේක්ෂව දදනික ජල අවශයතොවය 97,740 m3 පමණ ්ේ. ්මම ජල 

අවශයතොවය සැපයීම දැනටමේ ක්රියොේමක රුහුණුපුර වයොපෘතිය හො ්යෝජිත ිං, නිල්වලො වයොපෘති මඟින 

බලෝපෝරොේතු ්ේ. 

 



හම්බන්තොට මහො නගර සභො සංවර්ධන සැලැස්ම 
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හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

හම්බන්තොට ප්ර්ේශ්ේ ක්රියොේමක වන සූර්ය බලශක්ති වයොපෘති මඟින දිනකට ්මගෝවොට් 40ක් ජොතික 

විදුලි බල පේධතියට එකතු කරයි. එ්ස්ම සූර්ය බල ශක්ති වයොපෘති සඳහො අධයයන ප්ර්ේශය තුළ විශොල 

විභවතොවයක් ඇති අතර, දැනටමේ ඉඩම් ්හක්ටයොර් 600ක් බුරුතනකනද ප්ර්ේශ්ේ ්වන කර ඇත. එහි 

සෑම අක්කර 50ක් තුළිනම විදුලිය ්මගෝවොට් 10ක් පමණ ජොතික විදුලි බල පේධතියට එක් කිරී්ම් 

හැකියොවක් ඇත. ්ම් වන විට එවැනි විදුලි බලොගොර 04ක් ක්රියොේමක්වමින පවතින අතර, අ්නකුේ 

සියළුම ඉඩම් ්කොටස් ද ඉල්ලුම්කරුවන සඳහො ලබො දී ඇත.  

 

ප්ර්ේශ්ේ ්සෞඛය ්ස්වො සැපයීම සඳහො හම්බන්තොට දිස්ික් ්රෝහල ක්රියොේමක ්ේ. එම ්රෝහල මඟින 

හම්බන්තොට, ලුණුගම්්ව්හර, තණමල්විල, තිස්සමහොරොමය, කතරගම, අම්බලන්තොට, සූරියවැව ආදී 

පුළුල් ප්ර්ේශයකට ්ස්වය සපයන අතර ප්රතිකොර ලබොගැනීම, ්රෝගීන බැලීම ආදී විවිධ අවශයතො සඳහො 

දිනකට බොහිර පුේගලයින 2,000ක් පමණ ්රෝහලට පැමි්ණ්. ්මම ්රෝහලට අමතරව දැනට ඉඳිකිරීම් 

අවසන කර ඇති හම්බන්තොට නව ්රෝහල් සංකීර්ණය වර්ග අඩි 217,039.70කින යුක්ත වන අතර වර්ග 

අඩි 90,058.39කින යුේ නිල නිවොස සංකීර්ණයකින යුක්ත ්ේ. ඇඳන 850කින යුේ ්මම ්රෝහල විවෘත 

කිරී්මන පසු ්මම දිස්ික්ක්ේ සහ ්මොණරොගල වැනි දුර බැහැර ප්ර්ේශවල ජනතොවට මොතර, කරොපිටිය 

්රෝහල්වලට ්නෝගොස් පප්රතිකොර ලබොගැනී්ම් හැකියොව ඇත. තවද, ප්ර්ේශය තුළ දිස්ික් ආයුර්්ේද 

්රෝහල පිහිටො ඇති අතර දිස්ික්ක්ේම ්රෝගීනට අවශය ්නවොසිකව හො බොහිර ප්රතිකොර ්මමඟින ලබො 

්ේ. තවද, ප්රෝේශීය ්රෝහලක් හො ්පෞේගලික ්රෝහලක් ද අධයයන ප්ර්ේශය තුළ පිහිටො ඇති අතර 

පවතිනො ්රෝහල් තුළින උසස් මට්ට්ම් ්ස්වොවක් ප්ර්ේශ්ේ ජනතොවට ලබො ්ේ.  

 

අධයයන ප්ර්ේශය තුළ රජ්ේ පොසල් 27ක් පවතින අතර, ඉන 03ක් ජොතික පොසල් ද 09ක් මහ විදයොල ද ්ේ. 

ප්ර්ේශ්ේ පොසල් තුළ 2017 වර්ෂ්ේ සිසුන 12,380ක් අධයපනය ලබො ඇති අතර ගුරුවරුන 677ක් ්ස්වය 

කර ඇත. ප්ර්ේශ්ේ ගුරු ශිෂය අනුපොතය එක් ශිෂය්යකුට ගුරුවරුන 05 ්ද්නක් ්ේ. හම්බන්තොට මහො 

නගර සභො බල ප්ර්ේශය තුළ රජ්ේ පොසල් 08 ක් පිහිටො ති්බන අතර, ජොතික පොසල් 02 ක්, මහො විදයොල 

04 ක්, කණිෂ්ඨ  ප්රොථමික පොසල් 02 ක් පවතී.  දැනට සිසුන 5,682 ක් අධයොපනය ලබන අතර, ගුරුවරුන 

184 ක් ්ස්ව්ේ නිරත ්ේ. ගුරු ශිෂය  අනුපොතය 1:30 ක් ්ේ. අනොගත්ේදී වරොය වයොපෘතියේ සමග 

නගරය සංවර්ධනය වී්ම්දී ජොතයනතර පොසල් හො විශ්ව විදයොල නගරය තුලට ස්ථොපිත කිරීම අවශය වනු 

ඇත. 

 

අධයයන ප්ර්ේශය තුළ ඝණ අපද්රවය කළමනොකරණ වයොපෘති 02ක් ක්රියොේමක ්ේ. හම්බන්තොට 

්ගොන්නෝරුව පෝර් පිහිටි අක්කර 05ක පමණ ඉඩමක්  ද බැල්ලගස්වැව, ්බොල්හිඳ පිහිටි අක්කර 05ක 

පමණ ඉඩමක් ද කසළ ප්රතිචක්රීයකරණ වයොපෘතිය සඳහො ්යොදවො ්ගන ඇත. දැනට දිනකට කසළ ්ටොන 

34ක් පමණ එකතුවන අතර දිරොයන අපද්රවය ්කොටස් ්යොදො ්කොම්්පොස්ට් ්පෝහොර නිපදවන අතර 
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්මමඟින ඉවේ වන ද්රවය වන වැලි, ්රදි, ්පොලිතීන, ේලොස්ටික් වැනි දෑ ්මම වයොපෘත්ේම ්කොටසක් 

තුළට බැහැර කරනු ලැ්ේ. 

 

හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශ්ේ මුළු ඉඩම් ්හක්ටයොර් 8,353කින යුක්ත වන අතර 

්හක්ටයොර් 5,095ක භූමි ප්රමොණයක් සංවර්ධනය සඳහො ්යොදො ගත හැකි අතර ්හක්ටයොර් 3,257ක් 

සංවර්ධනය සඳහො ්යොදො ගත ්නොහැකි ්ේ. එනම් මුළු භූමි ප්රමොණ්යන 61%ක් සංවර්ධනය සඳොහො ්යොදො 

ගත හැකි ඉඩම් ්ේ. එම සංවර්ධනයට ්යොදො ගත හැකි 61%ක් වන භූමි ප්රමොණ්යන 45%ක් එනම් 

්හක්ටයොර් 2,292ක් සංවර්ධිත ඉඩම් ්ලස පවතින අතර ්හක්ටයොර් 2,802ක් ්හවේ 55%ක් අසංවර්ධිත 

්ලස ්යොදො ගත හැකි ්ේ. තවද, මුළු භූමි ප්රමොණ්යන 31%ක භූමි ප්රමොණයක් ලඳු කැළෑ ්ලස පවතින 

අතර සංවර්ධනය සඳහො ්යොදො ගත හැකි වීම විභවතිවයකි. මුළු භූමි ප්රමොණ්යන 15%ක් වගො කටයුතු 

සඳහො ්වන කර ඇත. 

 

අධයයන ප්ර්ේශයට අදොලව සිදු කරන ලද පොරිසරික සං්ේදී ප්ර්ේශ විශ්්ල්ෂණ්ේදී බූනදල අභය භූමිය, 

ලුණු ්ල්වොය, ්වරළ කලොපය හො පහේ බිම් වඩොේ පොරිසරික සං්ේදී ස්ථොන ්ලස හඳුනෝගන ඇත. ්මම 

සියළුම සං්ේදී ප්ර්ේශයන ්දස් වි්දස් සංචොරක ආකර්ශනය සහිත ස්ථොන ්ලස පිහිටො තිබීම 

වි්ශ්ෂේවයකි.  

 

්මම පරිච්්ේදය තුළින අධයයන ප්ර්ේශයට අදොලව ්භෞතික, ආර්ික හො සමොජීය අංශ යට්ේ 

විශ්්ල්ෂණය කර ඉදිරිපේ කර ඇත.  
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සිතියේ අංක 2.1 හේබන්වමතොට මහො නගර සභො බල ප්රමේශය - පොරිසරික සංමේදීතො විශ්මේෂණය 
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මුලොශ්රය - නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, හම්බන්තොට.   – 2017 
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2.3 සැලසුේ බල ප්රමේශ හඳුනොගැනීම 

 

හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශ්ේ සැලසුම් බල ප්ර්ේශය මුලික වශ්යන ්කොටස් 03ක් යට්ේ 

හඳුනවො දිය හැකිය.  

 

ක්රියොකොරි බල ප්රමේශය 

 

හම්බන්තොට ප්රෝේශීය ්ල්කම් ්කොට්ඨොශය ප්රධොන කර්මොනත ්දකකින හො කෘෂිකර්මොනත්යන 

සමනවිත ්ේ. ප්රධොන වශ්යන මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශ්ේ ආර්ික කටයුතු රැඳී ඇේ්ේ ලුණු 

කර්මොනතය හො ධීවර කර්මොනතය මතයි. ්මම ආර්ික කටයුතුවල නියැලීම සඳහො නගර සභො බල 

ප්ර්ේශ්යන පරිබොහිර ප්ර්ේශයන වන පල්්ලමලල, එලල්ල, ්ගොන්නොරුව හො බැල්ලගස්වැව වැනි 

ගම්මොනවල ජනතොව පැමි්ණති. තවද, අධයොපන, බැංකු, පරිපොලන හො ්සෞඛය වැනි ්ස්වොවන ලබොගැනීම 

සඳහො මිරිජ්ජවිල, සූරියවැව, මේතල, සියඹලොගස්වැව හො බඳිරිය වැනි ප්ර්ේශවලින ද ජනයො පැමි්ණන 

අතර, හම්බන්තොට මහ ්රෝහල මඟින සපයන ්ස්වොවන ලබොගැනීම සඳහො ්මම ප්රෝේශීය ්ල්කම් 

්කොට්ඨොශ්ේ පමණක් ්නොව අම්බලන්තොට, කතරගම, ඇඹිලිපිටිය හො සූරියවැව වැනි පිටත 

ප්ර්ේශයන්ගන ද පුේගලයන පැමි්ණ්. එබැවින ක්රියොකොරි බල ප්ර්ේශය අධයයන ප්ර්ේශයට වඩො ඔේබට 

ගමනකරන බව ්පනී යයි.  

 

භූමගෝලීය ලක්ෂණ 

 

අර්ධ ශුෂ්ක කලොපීය ්ේශගුණික ලක්ෂණ සහිත ප්ර්ේශයක් වන ්මහි දක්නට ලැ්බන ප්රධොනතම භූ්ගෝලීය 

ලක්ෂණය වන්න කටු පඳුරු සහිත ලඳු බිම්ය. සමස්ත භූමිය තැනිතලො ස්වභොවයක් ගනනො අතර, ප්ර්ේශ්ේ 

පිහිටො ඇති ස්වභොවික කලපු පේධතිය ප්ර්ේශ්ේ ආර්ිකය සඳහො ප්රබල දොයකේවයක් ලබො ්ේ. රැම්සො 

ප්රඥේතිය යට්ේ ප්රකොශිත දිවයින තුළ පිහිටො ඇති එකම ව්නෝදයොනය ්ලස බූනදල වන උදයොනය 

හඳුනවොදී ඇති අතර, එය වඳ වී යන කැස්බෑවන්ේ නවොතැනපලක් ්ේ. ශ්රී ලංකෝේ නිරත දිග ්වරළ තීරය 

නිරත දිග ්මෝසම් ක්රියකොරීේව්යන ඛොදනයට ලක් වන අතර, ඛොදිත භොරය දකුණු ්දසට ගමන කිරී්මන 

බූනදල, හම්බන්තොට යන ප්ර්ේශවල තැනපේ වී පුළුල් ්වරළ වැටි නිර්මොණය වී ඇත. ්මම වැලි වැටි 

්වරළ ආරක්ෂොව සඳහො ක්රියොකොරී වන අතර, වැලි වැටි තුළ පිහිටො ඇති ශොක වියනක් ්ලස වර්ධනය වී 

්වරළ ආරක්ෂක්යකු ්ලස ක්රියොකරනු ලැ්ේ.   

 

පරිපොලන බල ප්රමේශය 

 

හම්බන්තොට ප්රෝේශීය ්ල්කම් ්කොට්ඨොශ්ේ පරිපොලන බල ප්ර්ේශය මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශ්යන හො 

ප්රෝේශීය සභො බල ප්ර්ේශ්යන සමනවිත වුවද, ්මම සංවර්ධන සැලැස්ම හම්බන්තොට මහො නගර සභො 

බල ප්ර්ේශය සඳහො පමණක් සකස් කර ඇත. ප්ර්ේශ්ේ ක්රියොකොරී කටයුතු හො භූ්ගෝලීය පිහිටීම සලකො බලො 

සිතිම් අංක 1.1 මඟින ්පනවො ඇති හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය සඳහො සංවර්ධන සැලැස්ම 

සකස් කිරීමට තීරණය විය.  



හම්බන්තොට මහො නගර සභො සංවර්ධන සැලැස්ම 
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3. සංවර්ධන සැලැස්මේ අවශයතොවය 

 

හම්බන්තොට මහ නගර සභො බල ප්ර්ේශය සඳහො සංවර්ධන සැලැස්මක ඇති අවශයතොවය ප්රධොන කරුණු 

කිහිපයක් යට්ේ හඳුනොගත හැකිය. එනම්,  

 

1. පවත්නො නගර සංවර්ධන සැලැස්ම හේබන්වමතොට නගර සභො ප්රමේශයට පමණක් සීමොීම. 

 

නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය විසින හම්බන්තොට නගර සභො ප්ර්ේශය සඳහො පිළි්යල කරන ලද 

සංවර්ධන සැලැස්ම ග්රොම නිලධොරි වසම් ්දකකට එනම් හම්බන්තොට නැ්ගනහිර හො හම්බන්තොට 

බටහිර යන ප්ර්ේශයනට පමණක් සීමො වී ඇත. එම සැලැස්ම 2005 – 2020 කොල පරිච්්ේදය සඳහො 

පමණක් බලොේමක ්ේ. රූප සටහන අංක 3.1 මඟින හම්බන්තොට නගර සභො බල ප්ර්ේශය සඳහො 

පිළි්යල කරන ලද 2005 - 2020 සංවර්ධන සැලැස්්ම් කලොපීයකරණ සැලැසම් ්පනවො ඇති අතර, 

එමඟින ඉඩම් භොවිතො කලොප 09ක් ඇතුලේ කර ඇත. හම්බන්තොට නගර සභො ප්ර්ේශය මහො නගර 

සභොවක් ්ලස ප්රකොශයට පේකිරී්මන පසු එම ප්ර්ේශය සඳහො වර්ග කි්ලෝමීටර් 83ක වපසරියකින 

යුේ ග්රොම නිලධොරි වසම් 07ක් ඇතුලේ වී ඇති අතර, සිතියම් අංක 1.1 මඟින හම්බන්තොට මහො නගර 

සභො බල ප්ර්ේශයට ඇතුලේ වන ප්ර්ේශය ්පනවො ඇත. අනොගත්ේ වරොය මුලික කරගේ කර්මොනත 

සංවර්ධන්ේදී හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය සෘජුවම බලපෑමට ලක් වන ්හයින එම 

ප්ර්ේශය සඳහො සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීම අවශය වී ඇත. 

 

තවද, ්හක්ටයොර් 111,300ක වපසරියකින යුක්ත විසල් හම්බන්තොට සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින 

හදුනොගනනො ලද ජොතික මට්ට්ම් උපොය මොර්ික වයොපෘති වන හම්බන්තොට වරොය, ජොතයනතර 

සම්මනත්රණ ශොලොව, පරිපොලන සංකීර්ණය හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය තුළ පිහිටො ඇත. 

එම සැලැස්්ම් නගර මධය්ේ වොණිජ කලොපය හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය යටතට 

අයේ වන බැවින ්මම ප්ර්ේශ විධිමේ පරිදි සංවර්ධනය කිරීම සඳහො සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීම 

අවශයතොවයක් පවතී. 
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රූපසටහන්ව අංක 3.1 හේබන්වමතොට නගර සභොව - කලොපීයකරණ සැලැස්ම 2005 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලොශ්රය - නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, හම්බන්තොට දිස්ික් කොර්යොලය - 2005. 

 

2. නැමගනහිර බටහිර නොවික මවළඳ මොර්ගයට කිමලෝමීටර් 12ක් ආසන්වනව හේබන්වමතොට  

ජොතයන්වතර වරොය ඉඳිකර තිබීම. 

 

හම්බන්තොට ජොතයනතර වරොය දැනට ්ලෝක්ේ පවේනො කොර්යය බහුලතම නොවික ්වළඳ මොර්ගයක් 

වන ආසියො පැසිපික් කලොපය හො උතුරු ඇමරිකොනු රටවල් යො ්ක්රන නැ්ගනහිර - බටහිර නොවික 

්වළඳ මොර්ගයට නොවික සැතපුම් 12ක් ආසනන්ේ ඉඳිකර ඇත. එම වරොය අදියර 04ක් ්ලස සැලසුම් 

කර ඇති අතර ්ම් වන විට අදියර ්දකක් ඉදිකිරීම් අවසන කර ක්රියොේමක ්වමින පවතී. දදනිකව 

්මම ගමන මොර්ග්ේ නැේ 200ක් පමණ ගමනොගමන්ේ ්ය්දන අතර ්මහි උපරිම වොසිය 

හම්බන්තොට ්ස්වො මධයස්ථොනය ්වත ලබොගැනීම තුළින හම්බන්තොට නගරය නොවික ්ස්වො 

මධයස්ථොනයක් ්ලස සංවර්ධනයට වැඩි ඉඩ කඩක් පවතින බැවින එම බලපෑම විධිමේ පරිදි 

ලබොගැනීම සඳහො සංවර්ධන සැලස්මක් සකස් කිරී්ම් අවශයතොවයක් පවතී.  
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හම්බන්තොට මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශය 2019 – 2030                                         දකුණු පළොත නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය 

 

3. මමමතක් සංවර්ධනයට මයොදො මනොගත් රජය සතු සමතලො හිස් ඉඩේ පැවතීම. 

 

්හක්ටයොර් 8353කින සමනවිත මහො නගර සභො බල ප්ර්ේශ්ේ පවේනො මුළු භූමි ප්රමොණය ්හක්ටයොර් 

3246ක භූමි ප්රමොණය සංවර්ධනය කළ ්නොහැකි ඉඩම් වන අතර ්හක්ටයොර් 5,107ක් සංවර්ධනයට 

්යොදොගත හැකි ඉඩම් ්ේ. එම මුළු භූමි ප්රමොණය 61%ක ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහො ්යොදොගත හැකි ඉඩම් 

්ේ. මහො නගර සභොව තුළි පවතින ඉඩම් ප්රමොණයන අක්කර 6,000ක් පමණ රජය සතු හිස් ඉඩම් ්ලස 

පිහිටො තිබීම හො ්ම්තක් එම ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතු සඳහො ්යොදොගැනීමක් සිදු කර ්නොමැත. ්මම 

ඉඩම් විධිමේ පරිදි ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහො ්යොමු කිරීමට විධිමේ සංවර්ධන සැලැස්මක් අවශයව පවතී.  

 

4. නව සංවර්ධන කටයුතු සමඟ ස්වභොවික අලිමංකඩ ඇහිරීයොම. 

 

විසල් හම්බන්තොට සැලැස්ම යට්ේ ්හක්ටයොර් 8,000ක පමණ ප්ර්ේශයක් වන අලීන්ේ නිදහස් 

සංසරණය සඳහො ්වන කරන ලද අතර ඉන ්හක්ටයොර් 1,400ක් මහො නගර සභො ප්ර්ේශයට ඇතුලේ වී 

ඇත. ්මම කලොපය තුළ වන අලීන 400ක් පමණ ජීවේ ්වතැයි ගණන බලො ඇත. නව සංවර්ධන 

කටයුතු යට්ේ පරිපොලන සංකීර්ණය, වරොය, දක්ෂිණ අධි්ේගී මොර්ග දිගුව හො නව නිවොස වයොපෘති 

ඉඳිකිරීමේ සමඟ වන අලීන්ේ නිදහස් සංසරණය සඳහො තිබු ඉඩ කඩ හො අලිමංකඩ ඇහිරී යන ලද 

අතර අලි - මිනිස ්ගැටුම් වර්ධනය වීමට එය ්හ්තු වී ඇත. එමඟින 2017 වර්ෂය තුළ ජීවිත හොනි 10ක්, 

නිවොස හොනි 95ක් සිදු වී ඇති අතර, අලි  - මිනිස ් ගැටුම්වලින වන අලීන 04ක් මිය ්ගොස් ඇත. 

දදනිකව අලි ගම් වැදීම සහ වගො හොනි සිදු කිරීම නිරනතරව දක්නට ලැ්ේ. ්මම ගැටළුව අවම කර 

ගැනීම සඳහො සහ  වන අලීන සංසරණය වන කලොප පොරිසරික සංචොරක කටයුතු සඳහො ්යොදො ගැනී්ම් 

හැකියොවක් පවතින බැවින ඒ සඳහො විධිමේ සංවර්ධන සැලැස්මක අවශයතොවයක් පවතී. 

 

රූප සටහන්ව අංක 3.2  ස්වභොවික අලිමංකඩ ඇහිරීයොම තුළින්ව අලීන්ව ප්රධොන මොර්ග හරහො ගමන්ව කිරීම. 
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මුලොශ්රය - නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, හම්බන්තොට දිස්ික් කොර්යොලය ්ක්්ෂත්ර පරීක්ෂණ - 2018 

 

5. පවත්නො ජල මුලොශ්රයන්ව ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහො ප්රමොණවත් මනොීම හො පවත්නො ජල මුලොශ්රයන්ව 

වියළි කොලවලදී සීඳී යොම. 

 

හම්බන්තොට දිස්ික්කය ශ්රී ලංකෝේ අර්ධ ශුෂ්ක කලොප්ේ පිහිටො ඇති බැවින වස්ර් වැඩි කොලයක් 

නියඟය සහිත කොලගුණයක් පවතී. ප්ර්ේශ්ේ පවේනො ප්රධොන ජල මුලොශ්රය වන වල්ේ ගඟ වන අතර 

රිදියගම හො රුහුණුපුර වයොපෘති මඟින වර්තමොන ජල අවශයතොවයන සපුරො ගනු ලැ්ේ.  ිං නිල්වලො 

හැරවුම් වයොපෘති වොර්තොවට අනුව දදනිකව කොර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය සඳහො ඝණ මීටර් 17,580ක් 

ද, ගුවන ්ස්වො සඳහො ඝණ මීටර් 3,000ක් ද, කර්මොනත සඳහො ඝණ මීටර් 7,000ක් ද වරොය අධිකොරිය 

සඳහො දිනකට පොනීය අවශයතොවය සඳහො දිනකට ඝණ මීටර් 2,500ක් ද, වරොය ්ස්වො සඳහො දිනකට 

ඝණ මීටර් 4,000ක් ද වොරි මොර්ග ්දපොර්ත්ම්නතුව සඳහො කියුබික් මිලියන 135ක් ද හම්බන්තොට 

පොනීය ජල අවශයතොවය ්වනු්වන කියුබික් මීටර් මිලියන 67ක් ද අවශය ්ේයැයි ගණන බලො ඇත.  

 

6. හේබන්වමතොට පැරණි නගරය නව නගර සංවර්ධනයත් සමඟ හුදකලොීම. 

 

හම්බන්තොට වරොය සංවර්ධනයේ සමඟ මොතර - කතරගම ප්රධොන මොර්ගය (A2) හො හම්බන්තොට 

නගරය අතර තිබු සම්බනධතොවය වැසී යන ලදී. ්ම් ්හ්තු්වන හම්බන්තොට නගරයට අ්ේණික 

්වළඳ වයොපොර වු කළු ්දෝදොල්, ලුණු වයොපොර වැසී යන ලද අතර, මොර්ගය හො තිබු සම්බනධතොවය 
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වැසීයොමේ සමඟ නගරය තුළ ්වළඳ වයොපොර අඩපණවීම දදනික සංසරණ ජනසංඛයොව අඩුවී යොම සිදු 

විය. එ්ස්ම කච්්ච්රිකනද ආශ්රිතව පැවති සියළුම රජ්ේ කොර්යොල සිරි්බෝපුර පරිපොලන සංකීර්ණය 

්වත රැ්ගන ඒමේ සමඟ දදනික සංසරණ ජන සංඛයොව තවදුරටේ අඩුවිය. ඒ අනුව, ්වළඳ 

සංගම්ේ වොර්තොවලට අනුව නගර්ේ ්වළඳොම් කරන ලද කුලී කඩහිමියන 157ක්ේ වයොපොර අහිමි වු 

අතර, ්දෝදොල්කඩ හිමියන 52ක්ේ සඳහො ද වයොපොර අහිමි විය. වර්තමොනය වන විට නගරය හුදකලො 

වී Dead end නගරයක් ්ලස පවතී.   

 

7. විකේප බලශක්ති මොධයයන්වමේ සුලභතොවය. 

 

දිවයි්න අර්ධ ශුෂ්ක කලොපය තුළ පිහිටි නගරයක් ්ලස වස්ර් වැඩි කොලයක් එනම් ජනවොරි සිට 

සැේතැම්බර් දක්වො දැඩි සූර්යෝලෝකයක් පවතින අතර ඒ නිසොම විකල්ප බල ශක්ති මධයයක් ්ලස 

සුර්ය බල ශක්ති නිෂ්පොදනය ්ක්රහි ්යොමුවී්ම් හැකියොවක් පවතී. දැනටමේ හම්බන්තොට ප්රෝේශීය 

සභො සීමොව තුළ බුරුතනකනද ප්ර්ේශ්ේ අක්කර 600ක් පමණ වු භූමි ප්රමොණයක් සුර්යය බල ශක්ති 

උදයොනයක් සඳහො ්වන කර ඇති අතර, සෑම අක්කර 50ක් තුළිනම ්මගෝවොට් 10ක් ජොතික විදුලි බල 

පේධතියට එක් කිරීමට හැකියොව ඇත. ්ම් වන විට සුර්යය විදුලි බලොගොර 05ක් ක්රියොේමක වන අතර 

රූප සටහන අංක 3.3 මඟින දැනට ක්රියොේමක වන සූර්යය විදුලි බලොගොර ්පනවො ඇත. එ්ස් වුවද 

්ම්තක් ්මම විකල්ප බල ශක්ති මොධයයන ප්රශසත් භොවිතය සඳහො ්යොමු කර ්නොමැති අතර, ්මම 

බලශක්ති මොධයයන්ගන විධිමේ පරිදි සංවර්ධනයට ්යොදොගැනීම සඳහො සංවර්ධන සැලැස්මක 

අවශයතොවය පවතී. 

 

රූප සටහන්ව අංක 3.3  සූර්ය බලශක්ති උදයොනය - බුරුතන්වකන්වද 
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මුලොශ්රය - නොගරික සංවර්ධන අධිකොරිය, හම්බන්තොට දිස්ික් කොර්යොලය ්ක්්ෂත්ර පරීක්ෂණ - 2017 

 

 

 

 

 

 

 


