
 

 

 

 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 – 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බස්නාහිර පළාත් අංශය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ම ානගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය 

 

 

 

 

පළමු හවළුම 



 

 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
 

බුද්ධධිමතුන්හේ  රිත් නගරය 

 

ග්රාමීය ය න්න්තරත්වය තුලින් විශ්වයට විවර වන හතාරටුව 
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ම ානගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය 



 

 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 - පළමු හවළුම 

© නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව  - 2019 

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. හමම ප්රකාශනය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් හකහර්. හමම ප්රකාශනය සම්පුරර්ණයහයන්ම හ ෝ හකාටස්  අධිකාරිහේ පූර්ව අනුමැතියකින් 

හත්ාරව ප්රතිප්රකාශනය කිීම, විකිණීම, හබතා ැීම, ලිඛිත් අවසරයකින් හත්ාරව පිටපත් කිීම හ ෝ නවීන ත්ා්ෂණික ක්රම  ර ා ත්ැටිගත් කිීම, හබතා ැීම හ ෝ හවළඳ අරමුණය් සඳ ා 

හයාතා ගැනීම සිදු හනාකළ යුතුය.  

ප්රකාශනය  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව   

6 වන, 7 වන  ා 9 වන ම ල්, "හසත්සිරිපාය", බත්ත්රමුල්ල, ශ්රී ලංකාව   

හවබ් අඩවිය - www.uda.gov.lk 

ඊ හම්ල් - info@uda.gov.lk 

දුරකථන අංකය - +94112873637 

ප්රකාශනය - 2019, හපබරවාරි 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 ප්රධාන වශහයන් හකාටස් හතකකින් සමන්විත් වන අත්ර යය පළමු හවළුම  ා හතවන හවළුම වශහයන් ප්රකාශයට පත් හකහර්. හමහි පළමු 

හවළුම අනු හකාටස් හතකකින් සමන්විත් වන අත්ර යය පළමු වන හකාටස  ා හතවන හකාටස වශහයන් හකාටස් හතකකට හබතා හවන්කර ඇත්. හමහි යන පළමු හවළුහමහි පළමු වන හකාටස 

මඟින් සංවර්ධන සැලන්ම  ැඳින්වීම, පන්බිම අධනය, සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ාවය පිලිබඳ සඳ න් කරන අත්ර යහි හතවන හකාටස මඟින් සංවර්ධන සැලැස්හම් තැ්ම, අරමුණු 

 ා පරමාර්ථ, සංකල්පිත් සැලැස්ම, සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලන්ම් අන්ත්ර්ගත් කර ඇත්. සංවර්ධන සැලැස්හමහි හතවන හවළුම හවනත් ප්රකාශනය් හලස සකස් කර ඇති අත්ර යහි 019  

-0131 කාලපරිච්හේතය සඳ ා බලපවත්වන සැලන්ම්  ා හගාඩනැගිලි සංවර්ධනය කිීහම් හරගුලාසි  ා කලාපිකරණය හරගුලාසි අන්ත්ර්ගත් කර ඇත්.  

 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 0131 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ බස්නාහිර පළාත් අංශය මඟින් සකස් කර ඇති අත්ර ඒ සඳ ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ විවිධ 

අංශයන්හේ  ා සම්පත් තායකයන්හේ උපහතස්  ා මඟහපන්වීම හපරතැරි කරහගන සිදු කර ඇත්.  

 

අධී්ෂණය කටයුතු 

ආචාර්ය  ජගත් මුණයසිං ,සභාපති - නා.සං.අධි., ඉංජිහන්රු යස්.යස්.පි.රත්නායක, අධ්ෂ ජනරාල් - නා.සං.අධි., නගර නිර්මාණය ශිල්ී, හ්. ඒ.ඩී. චන්රතාස, අතිහර්ක අධ්ෂ ජනරාල් 

- නා.සං.අධි., නගර නිර්මාණය ශිල්ී, ඩී.යම්.බී. රණයතුංග,  නිහයෝජ  අධ්ෂ ජනරාල් (සැලන්ම් ) - නා.සං.අධි., නගර නිර්මාණය ශිල්ී, ජන් රණයවීර,  අධ්ෂ (බස්නාහිර පළාත් අංශය 

ස  පර්හේෂණය  ා සංවර්ධන අංශය)  - නා.සං.අධි., නගර නිර්මාණය ශිල්ී, ලලිත් විජයරත්න, අධ්ෂ (සංවර්ධන සැලන්ම් අංශය) - නා.සං.අධි. 

සැලන්ම් කණ්ඩායම  

නගර නිර්මාණය ශිල්ී, න්ගත් හේමසිරි ම ත්ා, නිහයෝජ අධ්ෂ - සැලන්ම්  (බස්නාහිර පළාත් අංශය) - නා.සං.අධි., ඩී.හ්. යස්.පි.සඳරුවන්, ස කාර අධ්ෂ - සැලන්ම්,  (බස්නාහිර 

පළාත් අංශය) - නා.සං.අධි., හ්.හ්.ජි.පි.මයුරි, ස කාර සැලන්ම් නිලධාී  (බස්නාහිර පළාත් අංශය) - නා.සං.අධි., චතුරිකා ප්රිවි ාරි, ස කාර සැලන්ම් නිලධාී  (බස්නාහිර පළාත් අංශය) 

- නා.සං.අධි. 

 

ස ාය කණ්ඩායම්  

පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය - නා.සං.අධි. 

භූහගෝලීය  ා හත්ාරතුරු පද්ධධති අංශය - නා.සං.අධි. 

පර්හේෂණය  ා සංවර්ධන අංශය - නා.සං.අධි 

සංවර්ධන සැලන්ම් අංශය - නා.සං.අධි 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   i 
 

ප්රණයාමය 

නවීන ත්ා්ෂණයය හපරතැරි කරගත් සංවර්ධනය් සඳ ා අවශ මඟ හපන්වීම් ලබාීමම උහතසාත්, යමඟින් ශ්රී ලංකා ආර්ිකය, නව මුහුණුවරකින් පැමිහණයන හයෝධ ත්ා්ෂණික 

සංවර්ධනයන්  ර ා ශ්තිමත් කිීම උහතසාත්, තිරසාර  ා ප න්කම් සපිරි  රිත් හන්වාසික නගරය් බිහි කිීම අරමුණු කරගත් හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිහේ බස්නාහිර පළාත් අංශය මඟින්, අධිකාරිහේ සභාපතිවරයා ප්රමු  වෘත්ීයහේීමන්හේ මූලික අධි්ෂණයය යටහත් සම්පාතනය කරනු ලැබීය. හමම සංවර්ධන සැලැස්ම 

විධිමත්ව  ා සාර්ථකව සම්පාතනය කිීම උහතසා, විධිමත්ව සංවර්ධන සැලන්ම් සකස්කිීහම් අවශත්ාවය නිවැරිවව අවහබෝධ කරගනිමින්, ඒ සඳ ා අවශ මඟහපන්වීම  ා නන් අයුරින් 

ස ාය ලබාදුන් ම ානගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශහේ ගරු අමාත් පාලලී චම්පික රණයවක ම ත්ාට සැලන්ම් කණ්ඩායම හවනුහවන් හගෞරවය පිරිනැහම්. ත්වත සැලැස්හම් 

සාර්ථකත්වය උහතසා නන් අයුරින් ස ාය හවමින් උපහතස් ලබාදුන් ම ානගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශහේ කාර්ය මණ්ඩලයට සැලන්ම් කණ්ඩායහම්  ා අධිකාරිහේ විහශ්ෂ ස්තුතිය 

පිරිනැහම්.  

විහශ්ෂහයන්ම හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාහේ සභාපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලහේ ප්රාහද්ධය ය හල්කම්තුමා ඇතුළු හස්වක මණ්ඩලයට හමම 

සැලැස්ම සාර්ථකව නිර්මාණයය කිීම උහතසා හනාමන්රුව ලබාදුන් ස ාය හවනුහවන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ විහශ්ෂ හගෞරවය  ා  ෘතයාංගම ස්ූතිය පිරිනැහම්. ත්වත පාදු්ක 

ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලහේ ප්රාහද්ධය ය හල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ලබාදුන් ස හයෝගය හවනුහවන් අධිකාරිහේ  තපිරි ස්ූතිය පිරිනැහම්.  

යහමන්ම හමම සැලැස්ම සම්පාතනය කිීහම්ීම ඒ සඳ ා අවශ තත්ත්  ා උපහතස්  ා තැනුම ලබාහතමින් තැ්වූ  ස හයෝගය හවනුහවන් මධම පරිසර අධිකාරිය, මාර්ගස්ථ මගී ප්රවා න 

අධිකාරිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ජාතික ජල සම්පාතන  ා ජලාපවා න මණ්ඩලය, වාරිමාර්ග හතපාර්ත්හම්න්තුව, හගාවිජන සංවර්ධන හතපාර්ත්හම්න්තුව, 

ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණය හකාමිෂන් සභාව, ශ්රී ලංකා ඉඩම් හගාඩකිීහම්  ා සංවර්ධනය කිීහම් සංස්ථාව, ඉඩම් පරි රණය ප්රතිපත්ති සැලන්ම් හතපාර්ත්හම්න්තුව, ජනහල් න  ා සං ාහල් න 

හතපාර්ත්හම්න්තුව, ජාතික හගාඩනැගිලි පර්හේෂණය සංවිධානය, විතා, ත්ා්ෂණය  ා පර්හේෂණය අමාත්ාංශය, ජාතික ඝන අපරව කළමනාකරණය හස්වා අංශය, ජාතික ආපතා 

කළමනාකරණය ආයත්නය, ප්රාහද්ධය ය හසෞ  ෛවත නිලධාී කාර්යාලය. කලාප අධාපන කාර්යාලය, හමාරටුව විශ්ව විතාලය, ජයවර්ධනපුරර විශ්ව විතාලය, මහින්ත රාජප්ෂ ජාතික 

පාසල, ශ්රී ලංකා නැහනෝ ත්ා්ෂණය ආයත්නය, ශ්රීමත් ආත්ර් සී. ්ලා් ආයත්නය, කර්මාන්ත් සංවර්ධන මණ්ඩලය, ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය  ා සංවර්ධන  ා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ංශය යන රාජ ආයත්නවලට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ විහශ්ෂ හගෞරවය පිරිනැහම්.  

රාජ  ා රාජ හනාවන ආයත්න, ප්රජා මූලික සංවිධාන,  ග්රාම නිලධාී ම ත්ම ම ත්මීය න්, හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ හවහසන ජනත්ාවට ස  යම ජනත්ාව නිහයෝජනය කරමින් 

හමම සැලැස්ම සාර්ථකව සම්පාතනය කිීම සඳ ා ඔවුන් සතු තැනුම  ා අත්තැකීම්, උපහද්ධශ, හයෝජනා, නිර්හද්ධශ ලබාහතමින්  ා රැස්වීම් වලට ක්රියාකාී තායකත්වය් ලබා ීම ස හයෝගය 

තැ්වූ  සියලු නිලධාීන්ට  ා නම් වශහයන් සඳ න් හනාකළ සියලු  ආයත්නවල ප්රධානීන් ඇතුළු නිලධාී මණ්ඩලයට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ  ත පිරි කෘත්ඥත්ාව පිරිනැහම්.  

විහශ්ෂහයන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සකස්කරනු ලබන සංවර්ධන සැලන්ම් නව මුහුණුවරකින්  ා ගැඹුරු ත්ා්ෂණික  ා ප්රාහයෝගික අධයනයන්හේ ප්රතිලල තුලින් නිර්මාණයය 

විය යුතුය යන්න හකහරහි මූලික අවධානය හයාමු කරමින්, මූලික වී කටයුතු කල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ ගරු සභාපති ආචාර්ය ජගත් මුණයසිං  ම ත්ාට කෘත්ඥ පූර්වක ස්තුතිය 

පිරිනැහම්. යහමන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ අධ්ෂ ජනරාල් තුමන් වන ඉංජිහන්රු යස්.යස්.පි.රත්නායක ම ත්ාට ස  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ අතිහර්ක අධ්ෂ ජනරාල්  

නගර නිර්මාණය ශිල්ී හ්. ඒ.ඩී. චන්රතාස ම ත්ාටත, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ නිහයෝජ  අධ්ෂ ජනරාල් නගර නිර්මාණය ශිල්ී ඩී.යම්.බී. රණයතුංග  ම ත්ාටත ,  නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිහේ  බස්නාහිර පළාත් අංශය ස  පර්හේෂණය  ා සංවර්ධන අංශහේ අධ්ෂ නගර නිර්මාණය ශිල්ී ජන් රණයවීර ම ත්ාටත, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ සංවර්ධන සැලන්ම් 

අංශහේ අධ්ෂ නගර නිර්මාණය ශිල්ී ලලිත් විජයරත්න  ම ත්ාටත හමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස්කිීහම්ීම ලබාදුන් අප්රහිත් ෛධර්යය, මඟහපන්වීම  ා න් තය ලි ස හයෝගය තැ්වීම 

හවනුහවන් සැලන්ම් කණ්ඩායහම් කෘත්ඥත්ාව පිරිනැහම්.  

යහමන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශහේ අධ්ෂ තුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත, භූ හගෝලීය  ා හත්ාරතුරු පද්ධධති අංශහේ අධ්ෂ තුමිය ඇතුළු කාර්ය 

මණ්ඩලයටත, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ පර්හේෂණය  ා සංවර්ධන අංශහේ අධ්ෂතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත, විහශ්ෂහයන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ පර්හේෂණය  ා 

සංවර්ධන අංශහේ ස කාර සැලන්ම් නිලධාී චුහල්ශා තර්ශනී ම ත්මියට ස  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ අහනකුත් සියලුම අංශවල ප්රධානීන් ප්රමු  නිලධාී මණ්ඩලයට සැලන්ම් 

කණ්ඩායහම් විහශ්ෂ හගෞරවය  ා ස්තුතිය පිරිනැහම්. ත්වත බස්නාහිර පළාත් අංශහේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට හමම සැලැස්ම සාර්ථක කරගැනීම සඳ ා තැ්වූ  ස හයෝගය හවනුහවන් 

සැලන්ම් කණ්ඩායහම්  විහශ්ෂ ස්තුතිය පිරිනැහම්.   

 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   ii 
 

ගරු අමාත්තුමාහේ පණිවිඩය  

1978 අංක 41 තරණය නාගරික සංවර්ධන අධිකාී පනත් යටහත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පුරරා වර්ෂ 40කට 

ආසන්න කාලය්, ශ්රී ලංකාහේ නාගරික සංවර්ධනය උහතසා තැ්වූ  ස හයෝගය  ා හස්වාව ඉත්ාමත් අමාමානහයන් 

යුතුව ආවර්ජනය කල  ැකිය.  

හමහත්් හමම අධිකාරිය විසින් සිදු කරන ලත හමහ වරට අලුත් පිටුව් හපරලමින් සංවර්ධන සැලන්ම් නව 

මුහුණුවරකින් ප්රකාශයට පත් කිීමට කටයුතු කිීම න්විහශ්ී  කාර්ය් හලස  ුනනාගැනීමට පුරළුවන. යහත්් 

හමහත්් හමම අධිකාරිය මඟින් සකස්කරන ලත සංවර්ධන සැලන්ම් වලට නව මුහුණුවර් ය් කරමින්, නවීන 

ත්ා්ෂණික ක්රමහේතයන්  ා ප්රාහයෝගික අධනයන්හේ සම්මි්රණයයක ප්රතිලලය් හලස නිර්මාණයය කරන ලත උපාය 

මාර්ගික සැලන්ම්  ර ා සංවර්ධන සැලන්ම් සකස් කිීම විහශ්ෂ අවස්ථාව් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. යම ක්රියාවලිය 

අනුගමනය කරමින් හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය සඳ ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2030 වර්ෂය 

සඳ ා නව සංවර්ධන සැලැස්ම් සකස් කර ඇති අත්ර යය ප්රධාන වශහයන් නව ත්ා්ෂණයය හපරතැරි කර ගත් 

සංවර්ධනයන් තුළින් ශ්රී ලංකා ආර්ිකය ශ්තිමත් කිීම සඳ ා මාර්හගෝපහද්ධශයන් ලබා ීමම උහතසාත්, 

ප න්කම්වලින් සපිරි  රිත් නගරය් නිර්මාණයය කිීම උහතසාත් සංවර්ධනහේ ගමන් මාර්ගය විවර කිීමට හපළඹවීම් සිදු කරනු ලබයි.  

ප්රහද්ධශය පුරරා විසිර පවතින විභවත්ා, දුර්වලත්ා ස  අවස්ථා  ුනනා ගනිමින් වත්මන් ත්ත්ත්වය තුලින් සංවර්ධනහේ ඉිවරි තැ්ම නව සංවර්ධන මාර්ග ඔස්හස් රැහගන යාමට සංවර්ධන 

සැලැස්ම න්විහශ්ී  උත්සා යක නිරත් වී ඇත්.  

හමවන් සංවර්ධන සැලැස්ම් නිර්මාණයය කිීම සම්බන්ධහයන් මූලික වී කටයුතු කළ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ ගරු සභාපති තුමා, අධ්ෂ ජනරාල් තුමා, බස්නාහිර පළාත් අධ්ෂ 

තුමා ඇතුළු සැලන්ම් කණ්ඩායමට  ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට මාහේ විහශ්ෂ ස්ූතිය පිරිනැහම්. ත්වත හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව ඇතුළු අහනකුත් සියලූම රාජ  ා රාජ හනාවන 

ආයත්නවල ප්රධානින් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට මාහේ  ෘතයාංගම ස්තුතිය පුරත කරමි.  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් තැ්ම සා්ෂාත් කර ගැනීම උහතසා ප්රහද්ධශහේ සියලුම පාර්ශවකරුවන් හමම සංවර්ධන සැලැස්ම සමඟ අත්වැල් බැඳහගන කටයුතු කරන බව 

බලාහපාහරාත්තු හවමි. 

 

 

 

 

පාලලී චම්පික රණයවක  

ගරු ම ා නගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත් 

 

 

 

 

 

 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   iii 
 

ගරු සභාපතිතුමාහේ පණිවිඩය  
 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ග්රාමීය ය න්න්තරත්වහයන් අන න වූ , සීඝ්ර ජනග න වර්ධනය් හපන්නුම් කරන හභෞතික 

වශහයන් සීග්ර සංවර්ධනයකට ල්වන ප්රහද්ධශය් හලස  ුනනා ගැනීමට  ැකියාව ඇත්. හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය 

සභාහේ තැ්ම වනුහේ නව ත්ා්ෂණයය සමඟ මුන්හවමින් මිනින්න්ට ජීවත්වීමට හිත්කර පරිසරය් නිර්මාණයය 

කිීමයි. මිනින්න්හේ හපාදු අවශත්ා සපුරරාලමින් ඔවුන්හේ ජීවන ත්ත්ත්වය උසස් කර ගැනීමට අවශ  වටපිටාව 

සකස්කර ීමමයි.  

"බුද්ධධිමතුන්හේ  රිත් නගරය"යන තැ්ම පතනම් කර ගනිමින් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය  සඳ ා නව සංවර්ධන 

සැලැස්ම් සකස් කිීමට කටයුතු කිරිම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් හගන ඇති කාහලෝචිත් උත්සා ය් 

හලස  ුනනා ගැනීමට පුරළුවන. හලෝකහේ හබාහ ෝ සංවර්ධනය හවමින් පවතින රටවල් සංවර්ධනය කරා යන 

ගමහන්ීම නව ත්ා්ෂණයය පන්බිම් කරහගන ිවයුණු ආර්ික ස්ථාවරත්වය් රට තුල හගාඩ නැගීමට කටයුතු කරනු 

තැකිය  ැක. ඒ තුලින් හන්වාසිකයන්හේ ජිවන ත්ත්ත්වහේ සීග්ර  ිවයුණුව් සිදු වීම යථාර්ත්ය් බව යම රටවල්වල 

ඒකපුරද්ධගල අතායම හතස බැලීහම්ීම පැ ැිවලි වනු ඇත්. ඒ අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය  නව ත්ා්ෂණයය  ා විතාව  

තුලින් නිපතහවන නව නිපැයුම් හමන්ම විද්ධවතුන් බිහි කිීම  ර ා ශ්රී  ලංකා ආර්ිකය නගා සිටුවීමට හත්ෝරා ගැනීම විහශ්ත ත් හේ. ත්වත සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා  රිත් ප්රහද්ධශය  න්ර්ත ත් 

කිීම  ා හන්වාසිකයන්හේ න්ව ප න්භාවය පිළිබඳව මුලික අවධානය ලබා ීම තිබීම හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ලැබූ භාග් හලස  ුනනා ගැනීමට පුරළුවන. හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0131 

 ර ා හමම ප්රහද්ධශහේ  මිනින්න් සංවර්ධනහේ නිවැරිව මාවත්කට හයාමු කිීමට අවස්ථාව සකස් කරන අත්ර ඒ සම්බන්ධනහයන් හමම සංවර්ධන සැලැස්හම් ප්රධාන  පාර්ශවකරුවා වශහයන් 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අපහේ න්භාසිංශනය පිරිනැහම්. 

නව සංවර්ධන තැ්ම්  ා කාහලෝචිත් සංවර්ධන අමාමත්ාර්ථයන් හපරතැරි කර ගනිමින් අනාගත් හලෝකයට පිය නගන්නට, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ  ජනත්ාවට ස්වශ්තිහයන් නැී  සිටින්නට, 

ධනවත් නගරය් නිර්මාණයය කරන්නට  ා සාර්ථක සැලන්ම්ගත් නගරය් නිර්මාණයය කරන්නට නව සංවර්ධන සැලැස්ම මුලික පතනම හයාතා ඇත්. ඒ අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ  

පාර්ශවකරුවන් හලස හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ සියලුම ප්රහද්ධශවාසීන් හමම සංවර්ධන සැලැස්ම සමඟ සම්බන්ධවී කටයුතු කරනු ඇත්ැයි බලාහපාහරාත්තු හවමි. 

 

 

ගරු සභාපති  

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව 

 

 

  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   iv 
 

පුරර්විකාව 

1999 වර්ෂහේ අංක 1084/20 තරණය අතිවිහශ්ෂ ගැසට් පත්රය මගින් සමස්ත් හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය නාගරික ප්රහද්ධශය් හලස ප්රකාශයට පත් කර ඇත්. ඒ අනුව සමස්ත් 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශිය සභා ප්රහද්ධශය සඳ ා සකස් කරන ලත 2008-2020 හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිීහම් අවශත්ාවය මත් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සඳ ා නව සංවර්ධන 

සැලැස්ම් සකස් කිීමට අවධානය හයාමු හකරිණි.   

විහශ්ෂහයන්ම 2012, 2015, 2016, 2017  ා 2018 යන වර්ෂවලට අතාලව ය් ය් රාජ හනාවන ආයත්නවලින් ස  සිදු කරන ලත  සමීය ්ෂණයවලට අතාල තත්ත් භාවිත්යට ගනිමින් 

විතානුකුලව සිදු කරන ලත විශ්හල්ෂණයයන්ට අනුව යළහඹන ලත නිගමනයන් පතනම් කර ගැනීම හමම නව සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිීහම් මුලික අවස්ථාව හලස  ැඳින් වීමට පුරළුවන. 

යහලස  ුනනා ගන්නා ලත නිගමනයන් සංවර්ධන සැලන්ම් ක්රියාවලිහේ විවිධ අවස්ථාවන්හිීම භාවිත්යට ගනිමින් ීරණය ගැනීම සිදු කර ඇති අත්ර යම ීරණය හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ප්රාහයෝගික 

ක්රියාවලිය  ා සම්මි්රණයය කරමින් 2019 - 2030 කාල සිමාව සඳ ා හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිීම සිදු කර ඇත්.  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 ප්රධාන වශහයන් හකාටස් හතකකින් සමන්විත් වන අත්ර යය පළමු  හවළුම  ා හතවන  හවළුම වශහයන් ප්රකාශයට පත් හකහර්. හමහි පළමු හවළුම අනු 

හකාටස් හතකකින් සමන්විත් වන අත්ර යය පළමුවන හකාටස   ා හතවන හකාටස  වශහයන් සඳ න් කර ඇත්. සංවර්ධන සැලැස්හමහි හතවන හවළුම හවනත් ප්රකාශනය් හලස සකස් කර 

ඇති අත්ර යහි 2019 -2030 කාලපරිච්හේතය සඳ ා බලපවත්වන සැලන්ම්  ා හගාඩනැගිලි සංවර්ධනය කිීහම් හරගුලාසි  ා කලාපිකරණය හරගුලාසි අන්ත්ර්ගත් කර ඇත්.  

හමහි යන පළමු හවළුහමහි පළමු වන හකාටහසහි, පළමු පරිච්හේතය මඟින් සංවර්ධන සැලැස්හම් පන්බිම විස්ත්ර කරන අත්ර ත්වදුරටත් සංවර්ධන සැලැස්ම් යනු කුම්ත , යහි ෛනතික 

පන්බිම, සංවර්ධන සැලැස්හම් පාර්ශවකරුවන්, යහි විෂයපථය  ා අනුගමනය කරන ලත සැලන්ම් ක්රියාවලිය විස්ත්ර කර ඇත්. හතවන   ා තුන්වන පරිච්හේත  ර ා පිළිහවලින් අධන 

ප්රහද්ධශය, යහි සැලන්ම් ඉති ාසය, සැලන්ම් ප්රහද්ධශය නිර්ණයය කිීම ස  සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ාවය පිළිබඳව  ීමර්ඝ විස්ත්රය් සිදු කර ඇත්.  

හතවන හකාටසහි  ත්රවන පරිච්හේතය  ර ා සංවර්ධන සැලැස්හම් තැ්ම, යහි අරමුණු, අමාමත්ාර්ථ  ා පරමාර්ථ පිළිබඳ සඳ න් කරන අත්ර පස්වන පරිච්හේතය මඟින් ඊට පන්බිම් වූ  

SWOT විශ්හල්ෂණයය සම්බන්ධහයන් ීමර්ඝ විස්ත්රය් ලබා ීම ඇත්. ත්වත යහි යන පරිච්හේතය  ය මඟින් සංකල්ීමය සැලැස්ම  ා හයෝජිත් භුමි පරි රණය සැලැස්ම පිළිබඳ සඳ න් කර 

ඇති අත්ර ත්වදුරටත් යහි අනු හකාටස් යටහත් හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් ප්රධාන උපාය මාර්ගික සැලන්ම් වන ම ා මාර්ග  ා ප්රවා න සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම, තිරසාර පරිසර 

සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම, ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම, අපරවු  ප න්කම් සංවර්ධනය කිීහම් උපාය මාර්ග සැලැස්ම  ා වාපෘති ක්රියාත්මක කිීහම් උපාය මාර්ග 

සැලැස්ම අන්ත්ර්ගත් කර ඇත්. 

යහමන්ම හමහි යන හතවන හවළුහමහි පළමු පරිච්හේතය ඔස්හස් සංවර්ධන කලාප  ා කලාපකරණය හරගුලාසි පිළිබඳවත්, යහි හතවන පරිච්හේතය ඔස්හස් සැලන්ම්  ා හගාඩනැගිලි හරගුලාසි 

පිළිබඳවත් සඳ න් කර ඇති අත්ර යය නීතිමය වාර්ත්ාව් හලස ප්රකාශ කිීමත හමම සැලන්ම් ක්රියාවලිය යටහත් සිදු කරනු ඇත්. 

යහලස සකස් කරන ලත 2019 - 2030 නව හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම ඉිවරිහේීම ක්රියාත්මක කිීම අධිකාරිහේ  ා ශ්රී ලංකා රජහේ අහ්්ෂාව වී ඇත්. 
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පරිච්හේතය 01 

සංවර්ධන සැලැස්හම් පන්බිම 

1.1.  ැඳින්වීම  

සංවර්ධන සැලැස්ම් යනු යම් ප්රහද්ධශය් සතුව පවතින හභෞතික, ආර්ික, සමාජීය  ා පාරසරික සාධක, උපක්රමානුකුල 

හලස, තිරසාර සංවර්ධනයකට හයාමු කරන ආකාරය ත්වන  ා ඒ සඳ ා ප්රහද්ධශහේ පාර්ශවකරුවන්, විහශ්ෂහයන්ම යහි 

ජිවත්වන හන්වාසිකයන් සංවර්ධන කටයුතු වලීම  ක්රියා කල යුතු ආකාරය ත්වන, ෛනතිකව පිළිගැනීමකට ල්වුණු ලිඛිත් 

වාර්ත්ාවකි.  

ජාතික රාජ සභාහේ 9 78 අංක 49 තරණය නාගරික සංවර්ධන අධිකාී පනහත් 8 ‘ අ’ වගන්තිහේ බලත්ල ප්රකාරව, අතාළ 

විෂය භාර අමාත්වරයා විසින් නාගරික සංවර්ධන ප්රහද්ධශය් හලස ප්රකාශයට පත්කරනු ලබන බල ප්රහද්ධශය් සඳ ා 

සංවර්ධන සැලැස්ම් පිළිහයළ කිීහම් කාර්යභාරය 1982 අංක 14 තරණය නාගරික සංවර්ධන අධිකාී (සංහශෝධන) පනහත් 

8 ‘අ’ වගන්තිය මගින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට බලය පැවී ඇත්.  

ඒ අනුව හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිීහම් ෛනතික පන්බිම සලකා බැලීහම්ීම 9 78 වර්ෂහේ සැ්ත්ැම්බර් මස 31 

ිවනැති අංක 4/9 ගැසට් පත්රය යටහත් හ ෝමාගම නාගරික ප්රහද්ධශය ප්රථමවරට නාගරික සංවර්ධන ප්රහද්ධශය් හලස ප්රකාශයට 

පත් කර ඇති අත්ර යම ප්රහද්ධශය ග්රාම නිලධාී වසම් 7 කින් සමන්විත් විය. ඉන්පන්ව පිලිහවලින් 9 7  වර්ෂහේ ඔ්හත්ෝම්බර් 

මස 19 ිවනැති, අංක 56/6 ගැසට් පත්රය මගින් අතුරුගිරිය ප්රහද්ධශය ආවරණයය වන පරිිවත්, 9 83 මාර්තු මස 19 ිවනැති අංක 

034/7 ගැසට් පත්රය මගින් මත්හත්හගාඩ ප්රහද්ධශය ආවරණයය වන පරිිවත්  ා වර්ෂ 9    ජුනි මස 97 ිවන අංක 9184/01 

ගැසට් පත්රය මගින් වත්මන් හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය බල සභා ප්රහද්ධශය සම්පුරර්ණයහයන්ම (වර්ග කිහලෝමීය ටර 938) ආවරණයය වන 

පරිිව නාගරික සංවර්ධන ප්රහද්ධශය් හලස ප්රකාශයට පත් කර ඇත්.  

ඒ අනුව 9 86 වර්ෂහේීම පළාත් පාලන, නිවාස  ා ඉිවකිීම් අමාත්ංශහේ මඟ හපන්වීම යටහත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් වසර 95 ක කාලසීමාව් (9 86 – 0119) සඳ ා හ ෝමාගම නාගරික ප්රහද්ධශය ආවරණයය කරමින් ප්රහද්ධශහේ ආර්ික, 

සමාජීය, හභෞතික  ා පාරිසරික යන අංශ  ර ා තිරසාර සංවර්ධනය් අරභයා තල සංවර්ධන සැලැස්ම් පිළිහයළ කරන 

ලීම. ඉන් පන්ව නාගරික සංවර්ධන  ා පුරජාභූමි සංවර්ධන අමාත්ාංශහේ මඟහපන්වීම යටහත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් 0118 – 0100 කාලසීමාව සඳ ා හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය ආවරණයය කරමින් සංවර්ධන සැලැස්ම් 

පිළිහයළ කර නීති ගත් කරන ලීම.   
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බස්නාහිර පළාත් ම ා නගර සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් හ ෝමාගම මාහේනවත්ත් ප්රහද්ධශය අරභයා ක්රියාත්මක කිීමට 

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය ඔස්හස් හබාහ ෝ ප්රහද්ධශයන් සීඝ්ර නාගරිකරණයයකට හයාමු වන බව ත්නට ලැහබ්. 

ඒ අනුව පවත්නා සංවර්ධන සැලැස්මට ප්රතිහශෝධනය් ලබා හතමින් ප්රහද්ධශහේ ආර්ික, සමාජීය, පාරිසරික  ා හභෞතික 

සංරචක, තිරසාර සංවර්ධනයකට හයාමු කිීම හපරතැරි කරගනිමින් 0199 – 0131 කාල සිමාව සඳ ා හමම සංවර්ධන 

සැලැස්ම සකස් කරනු ලබයි.   

1.2. සංවර්ධන සැලැස්හම් පාර්ශවකරුන් 

සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිහයළ කිීහම් ක්රියාවලිහේීම යහි ආරම්භහේ සිට අවසානය ත්වාම විවිධ අවස්ථාවන්වලීම අතාළ 

පාර්ශවකරුවන්හේ ස හයෝගය ලබා ගැනීම සිදුවිය. ඒ අනුව සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිහයල කිීහම් ක්රියාවලිහේ විවිධ 

අිවයරයන්හිීම යනම් තත්ත් ය්රැස් කිීම, ප්රහද්ධශ  ා සම්බන්ධ ගැටළු  ා විභවත්ා  ුනනාගැනීම, තත්ත් විශ්හල්ෂණයය,  උපාය 

මාර්ගික සැලන්ම් සකස් කිීම  ා හරගුලාසි නිර්මාණයය කිීහම්ීම අතාළ පාර්ශවකරුවන්හේ ස ාය ලබාගැනීම සිදු කරන ලීම.  

0198 හනාවැම්බර් මස 06 වන ිවන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කර පවත්වන්නට හයදුනු 

පාර්ශවකරුවන්හේ අත ස් විමසීම කණ්ඩායම් ආකාරහයන් සිදු කරන ලීම. ඒ සඳ ා ස භාගී වූ  සංවර්ධන සැලැස්හම් 

පාර්ශවකරුවන් ප ත් පරිිව වර්ග කල  ැකිය.  

 ප්රධාන පාර්ශවකරුවන්  

1. හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව 

2. හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලය   

 උපහද්ධශන ආයත්න / සම්පත් තායකයන්  

1. ම ානගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය 

2. මධම පරිසර අධිකාරිය  

3. මාර්ගස්ථ මගී ප්රවා න අධිකාරිය  

4. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

5. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය  

6. ජාතික ජල සම්පාතන  ා ජලාපවා න මණ්ඩලය  

7. වාරිමාර්ග හතපාර්ත්හම්න්තුව  
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8. හගාවිජන සංවර්ධන හස්වා හතපාර්ත්හම්න්තුව 

9. ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණය හකාමිෂන් සභාව  

10. ශ්රී ලංකා ඉඩම් හගාඩකිීහම්  ා සංවර්ධනය කිීහම් සංස්ථාව 

11. ඉඩම් පරි රණය ප්රතිපත්ති සැලන්ම් හතපාර්ත්හම්න්තුව 

12. ජන  ා සං ා හල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව 

13. ජාතික හගාඩනැගිලි  ා පර්හේෂණය ආයත්නය 

14. විතා ත්ා්ෂණය  ා පර්හේෂණය අමාත්ාංශය 

15. බස්නාහිර පළාත් ඝන අපරව කළමනාකරණය අධිකාරිය 

16. ජාතික අපතා කළමනාකරණය ආයත්නය  

17. ප්රාහද්ධය ය හසෞ  ෛවත නිලධාී කාර්යාලය  

18. කලාප අධාපන කාර්යාලය  

19. හමාරටුව විශ්ව විතාලය 

20. ජයවර්ධනපුරර විශ්ව විතාලය  

21. මහින්ත රාජප්ෂ ජාතික පාසල  

22. ශ්රී ලංකා නැහනෝ ත්ා්ෂණය ආයත්නය  

23. ශ්රීමත් ආත්ර් සි ්ලා් ආයත්නය  

24. කර්මාන්ත් සංවර්ධන මණ්ඩලය  

25. ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය  

26. කර්මාන්ත්  ා වාණිජ කටයුතු අමාත්ාංශය 

 අහනකුත් පාර්ශවකරුවන්  

27. හවළඳ සංගමය  

28. ත්රි හරෝත රථ සංගමය  
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 සැලන්ම් කණ්ඩායම  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (බස්නාහිර පළාත් අංශය) විසින් හමම සංවර්ධන සැලැස්ම සැකන් අත්ර ප්රධාන සැලන්ම් 

කණ්ඩායම ප ත් පරිිව සඳ න් කල  ැක.  

 නිහයෝජ අධ්ෂ - සැලන්ම් - න්ගත් හේමසිරි ම ත්ා  

 ස කාර අධ්ෂ - සැලන්ම් - ඩි. හ්.යස්.පි.සඳරුවන් ම ත්ා  

 ස කාර සැලන්ම් නිලධාී - හ්.හ්.ජි.පි.මයුරි හමනවිය 

 ස කාර සැලන්ම් නිලධාී - බස්නාහිර පළාත් අංශය - යන්. යල්. සී. ී. ලියනහේ ම ත්මිය (පළමු වන හවළුම 
සකස්කිීම සඳ ා ස ාය වීම) 
 

සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිහයල කිීම සංවර්ධන සැලන්ම් අංශහේ මඟහපන්වීම, උපහතස්  ා අධීක්ෂණයය යටහත් සිදු කරන ලත 

අත්ර සැලැස්ම සකස් කිීහම් විවිධ අවස්ථාවන් වලීම ප ත් අංශ  ා නිලධාීන්හේ මඟහපන්වීම  ා ස ාය ලබා හතන ලීම.    

 පරිසර  ා භූ තර්ශන  අංශය - (නා. ස.අ.)  

 භූ හගෝලීය  ා හත්ාරතුරු පද්ධධති අංශය - (නා. ස.අ.)  

 ජී. චුහල්ෂා තර්ශනී ම ත්මිය - ස කාර සැලන්ම් නිලධාී - පර්හේෂණය  ා සංවර්ධන අංශය (නා. ස.අ.) 

ත්වත සංවර්ධන සැලස්හම් නිරන්ත්ර අධී්ෂණය කටයුතු, අධ්ෂ - බස්නාහිර පළාත් අංශය - ජන් රණයවීර ම ත්ා විසින් 

සිදු කල අත්ර විහශ්ෂ අධී්ෂණය කටයුතු සභාපති - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ජගත් මුණයසිං  ම ත්ා, අධක්ෂ ජනරාල් 

- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - යස්. යස්. පි. රත්නායක ම ත්ා, නිහයෝජ අධක්ෂ ජනරාල් - සැලන්ම් - රණයතුංග ම ත්ා, 

අධක්ෂ - සංවර්ධන සැලන්ම් අංශය - ලලිත් විහේරත්න ම ත්ා විසින් සිදු කරන ලීම.  

1.3. සංවර්ධන සැලැස්හම් විෂය පථය  

සංවර්ධන සැලන්ම් පිළිහයල කිීහම්ීම හපාදුහේ පිළිගත්  ැකි පවතින තත්ත්යන් විශ්හල්ෂණයය කරමින් ිවගුකාලින සංවර්ධන 

තැ්ම් කරා ගමන් කිීම සංවර්ධන සැලැස්ම තුලින් බලාහපාහරාත්තු හේ. යම විශ්හල්ෂණයයන්ට, වර්ත්මාන රාජ ප්රතිපත්තිය, 

අතාළ ප්රහද්ධශය අනාගත්හේීම මුහුණය ිවය  ැකි අමාහයෝග ස  සංවර්ධනය කරා යාමට ඇති විභවත්ා අතාළ කරගනිමින් ආර්ික, 

හභෞතික, සමාජීය  ා පාරසරික වශහයන් සැලන්ම්මය පැතිකඩකින් අන්ත්ර් සම්බන්ධත්ාව් නිර්මාණයය කිීම හමම සැලැස්ම 

මඟින් සිදුකරයි. 
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ශ්රී ලංකාහේ ජාතික හභෞතික සැලැස්මට (2050) අනුව හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය ආර්ික සංවර්ධන කලාපය තුළ 

පිහිටා ඇත්. (ඇමුණුම 19).  ඒ අනුව ඊට අතාළව සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් විය යුත්හත් හුහත් හන්වාසික සංවර්ධනය් පමණය් 

හනාව රහට් ආර්ිකය නඟා සිටුවීමට සමත් ප්රහද්ධශය් හලස නිර්මාණයය කිීම බව හමහිීම සැලකිල්ලට භාජනය කරන ලීම. 

යහස්ම 0197 වර්ෂහේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සකස් කරන ලත බස්නාහිර පළාත් වු  සැලැස්මට (ඇමුණුම 10) 

අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහයන් 9/3 ක පමණය ප්රමාණයය් හකාළඹ  ර (Colombo Core) ප්රහද්ධශයට අයත් හේ. යබැවින් 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම හකාළඹ  ර ප්රහද්ධශයට ස ාය ත්වන ප්රහද්ධශය් හලස නිර්මාණයය විය යුතු බව ීරණයය කරන 

ලීම.  

ඒ අනුව 0199 – 0131 සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා ප්රධාන වශහයන් හන්වාසිකයන් සඳ ා ජීවත්වීමට න්දුන් පරිසරය් 

නිර්මාණයය කිීම  ා ස්වභාවික පාරිසරික ප්රහද්ධශ  ා යහි ල්ෂණය න්ර්ත ත් කිීම ප්රධාන වශහයන් අවධානයට හයාමු කරන 

ලීම. යහස් හන්වාසික ප්රහද්ධශයන් නිර්මාණයය කිීහම්ීම වැඩි, අු   ා මධස්ථ වශහයන් ඝනත්ව ීව්රත්ාවන් නිර්මාණයය කිීමට 

අවධානය හයාමුකර ඇති අත්ර යය හුහත් හන්වාසික භාවිත්යන් සඳ ා අවකාශය ත්ර කිීම් හනාකර හයෝජිත් නගර 

ආකෘතිය (Urban Form) නිර්මාණයය කිීමට අවධානය හයාමු කර ඇත්. හමහිීම මුලිකවම හභෞතික උපාය මාර්ගික සැලැස්ම 

ඔස්හස් ළඟා කර ගැනීමට බලාහපාහරාත්තු වන සංවර්ධන ක්රියාවලිහේ විවිධ ඝනත්ව අවස්ථා සාර්ථකත්වයට පත්කර ගැනීම 

උහතසා හ ෝමාගම, ක තුු ව  ා හගාඩගම නගර සංවර්ධනයන් සඳ ා ප්රධාන බර ත්ැබීම් සිදු කරනු ලබයි. ත්වත හරගුලාසි 

 ා ෛනතික රාමුව් ඔස්හස්  ා විහශ්ත ත් සංවර්ධන වාපෘති උපක්රමය ලිව භාවිත්ා කරමින් විවිධ සැලන්ම්  ක්රියාත්මක කිීමට 

බලාහපාහරාත්තු වන අත්ර යහිීම  පරිසර සාධකය හකහරහිත් වැඩි අවධානය හයාමු කරන ලැහබ්. හම් සැලැස්ම මගින් හයෝජිත්  

භුමි භාවිත්යන් ය් කලාපයකට පමණය් සීමා කිීම් අහ්්ෂා හනාකරන අත්ර හන්වාසික අවශත්ාවයන් මත් අහ්්ත ත් 

සංවර්ධන තැ්ම ළඟා කරගැනීම සඳ ා භාවිත්යන් ක්රමවත් මඟ හපන්වීමකට හයාමු කිීම් හමම සංවර්ධන සැලැස්ම 

ක්රියාත්මක කිීම මඟින් බලාහපාහරාත්තු හේ. 

ත්වත ප්රහද්ධශය අවකාශ කරගනිමින් ආකර්ෂණයය වන නවීන සංවර්ධන අවශත්ාවයන් සඳ ා පන්බිම සකස් කිීමත හමමඟින් 

විහශ්ත ත් අවධානයකට හයාමු කර ඇත්. 2016 වර්ෂහේීම  ුනන්වා හතන ලත බස්නාහිර පළාත් ම ා නගර සැලස්ම යටහත් 

හයෝජිත් මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීහමහිලා අවශ සැලන්ම්මය පන්බිම සකස් කිීම 

හමම සංවර්ධන සැලැස්හම් විහශ්ත ත් අංගය් හලස සඳ න් කල  ැක.  

හමම සංවර්ධන සැලැස්මට පරිබාහිරව අහනකුත් ආයත්න  ා හමම අධිකාරිය මඟින් සිදුකරනු ලබන  ා ක්රියාත්මක කිීමට 

හයෝජිත් සංවර්ධන වාපෘීන්  ා සංවර්ධන සැලන්ම් හමම සැලැස්මට අන්ත්ර්ගත් කරගැනීම අවධානයට හයාමු කර ඇත්. 

උතා රණය හලස මාකුඹුර බහුවිධ ප්රවා න මධස්ථානය, බරාව හත්ත් බිම් සංවර්ධන වාපෘතිය, රුවන්පුරර අධිහේගී මාර්ග 

වාපෘතිය  ා සීත්ාවක, හ ාරණය  ා හබාරලැස්ගමුව සංවර්ධන සැලන්ම් විහශ්ෂහයන් සඳ න් කල  ැක.  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   6 
 

හකහස් නමුදු 0199 – 0131 සංවර්ධන සැලැස්ම, මාර්හගෝපහද්ධශ සැලැස්මක (Guide Plan) මට්ටමට, සංවර්ධන කටයුතු 

සඳ ා මාර්හගෝපහද්ධශනය් ලබා හනාහතන අත්ර  ුනනාගන්නා ලත ප්රධාන නගර අරභයා පමණය් විස්ත්රාත්මක සැලැස්ම් 

(Detail Plan) පිළිහයල කිීමට  කටයුතු කර ඇත්.  

ත්වත ආර්ික, සමාජීය, පාරිසරික  ා හභෞතික සංරචක හතස අවධානය හයාමු කරමින් ම ා මාර්ග  ා ප්රවා න සංවර්ධන 

උපාය මාර්ග සැලැස්ම, තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම, ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම, අපරවු  

ප න්කම් සංවර්ධනය කිීහම් උපාය මාර්ග සැලැස්ම, වාපෘති ක්රියාත්මක කිීහම් උපාය මාර්ග සැලැස්ම  ා සැලන්ම්  ා 

හගාඩනැගිලි සංවර්ධනය කිීහම් හරගුලාසි සැලැස්ම පිළිහයළ කිීමට කටයුතු කිීම සිදු කර ඇත්. 

හම් සියලු සංවර්ධන අමාමත්ාර්ථයන් සංකලනය කරමින්, ිවගුකාලින  ා හකටිකාලින සංවර්ධන වාපෘති  ර ා සංවර්ධනය 

සඳ ා පන්බිම් නිර්මාණයය කිීම තුළින් ආර්ික, සමාජ, හභෞතික  ා පාරිසරික  ැසිීම්වල ඒකාබද්ධධත්ාව ඇති කිීම  ා 

තිරසාර සංවර්ධනය් ඇති කිීම උහතසා හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම (0131) සකස් කිීහම් අවකාශය සලසා ගත් බව 

හමහිීම සඳ න් කල  ැක.  

1.4. සැලන්ම් ක්රියාවලිය  

හමම සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිහයළ කිීහම්ීම සම්ප්රතායික සැලන්ම් ක්රියාවලිහයන් බැ ැර ක්රමහේතය් අනුගමනය කිීම හමම 

සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිීහම් ක්රියාවලිහේීම ත්නට ලැහබන න්විහශ්ී  ල්ෂණයයකි. සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් අහ්්ත ත්  

ප්රතිලල ළඟා කරගැනීම උහතසා සැලන්ම්කරුවාට ප න්  ා නමය ලි ක්රමහේතය් ඔස්හස් යමින් හමම සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිළිහයළ කර ඇත්. 

 පන්බිම් අධයනය  

පන්බිම් අධයනය යටහත් සැලන්ම සඳ ා අවශය ප්රාථමික  ා ද්ධවිතික තත්ත් ය්රැස් කිීම නව ත්ා්ෂණික ක්රමහේතයන් 

යනම් හරෝන (Drone) ත්ා්ෂණයය, චන්ිකා ත්ා්ෂණයය  ා ජායා රූප ඔස්හස් සිදු කරන ලීම. හමහිීම හපාදුහේ පිළිගත්  ැකි 

මට්ටහම් නිරවත තත්ත් ය්රැස් කිීහම්ීම ආයත්න අත්ර පවතින අකාර්ය්ෂම ස සම්බන්ධත්ාව ස  තත්ත් හබතා ැීහම් 

දුර්වලත්ාව හේතුහවන් අත්වශ තත්ත්  ා හත්ාරතුරු ලබා ගැනීම ඉත්ා අප න් විය.  

 විෂය පථය  

අීත්, වර්ත්මාන  ා අනාගත් සංවර්ධන අමාමත්ාර්ථ  මුහේ, ප්රතිපත්ති  ා හරගුලාසි  ා නව වාපෘති විශ්හල්ෂණයයන්හේ 

ප්රතිලලය් හලස නව සැලැස්ම් සකස් කිීහම් අවකාශය හමමඟින් පැ ැිවලි හකහර්. හමහිීම පන්බිම් අධයනය මඟින් ලබා 

ගත් තත්ත් ප්රාථමික විශ්හල්ෂණයයකට හයාමු කර සංවර්ධන සැලැස්ම හයාමු විය යුතු ිවශාව  ුනනා ගැනීම සිදු කර ඇත්. ඒ 

අනුව සමස්ත් සංවර්ධන සැලැස්හම් ඉිවරිකාලින තැ්ම  ා සංවර්ධන වාපෘති  ුනනාගැනීම සිදු හේ. 

 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   7 
 

 ගැටළු  ා විභාවත්ාවයන්  ුනනා ගැනීම  

හමහිීම ප්රහද්ධශහේ පන්බිම් අධනය තුළින් ප්රහද්ධශහේ වත්මන් ත්ත්ත්වය සම්බන්ධහයන් ලබාගන්නා අවහබෝධය  ර ා 

සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිීහම් අවශත්ාවය  ුනනා ගැනීම සිදු කරන ලීම. උපාය මාර්ගික සැලන්ම් නිලධාීන්හේ තැනුම 

 ා අත්තැකීම්  ා විස්ත්රාත්මක විශ්හල්ෂණයයන්හගන් ලැබුණු ප්රතිලල  ා SWOT විශ්හල්ෂණයයන්හගන් ලැබුණු සාරාංශ  ා 

යන්විහවෝ විශ්හල්ෂණයය පතනම් කර ගනිමින් ප්රහද්ධශය සතු ගැටළු  ා විභාවත්ාවයන්  ුනනා ගැනීම සිදු කර ඇත්. 

ත්වත විහශ්ෂහයන්ම හමම සංවර්ධන සැලැස්මට අතාළව පාර්ශවකරුවන්හේ අත ස් විමසීම (2017/11/08 ිවන සිදු කරන ලත 

)  ර ා ප්රහද්ධශය පිලිබඳ අවහබෝධය වර්ධනය කරගැනීම් සිදු කරන අත්ර යන්විහවෝ (NVIVO) විශ්හල්ෂණයය (ඇමුණුම 03 ) 

මඟින් ත ගැටළු  ා විභවත්ා  ුනනා ගැනීම ත් වුරු කරගැනීම් සිදු කරනු ලීම.  

 සංවර්ධන තැ්ම, අරමුණු  ා අමාලාෂයන් නිර්මාණයය කිීම  

හම්  ර ා සංවර්ධන සැලැස්හම් ප්රධාන ප්රහේශ 13 ් පිලිබඳ අවධානය හයාමු කිීම් සිදු කරන ලීම. ගැටළු  ා විභවත්ා 

 ුනනා ගැනීම  ර ා සංවර්ධන සැලැස්ම යායුතු ගමන් මග හ ෝ තැ්ම නිර්මාණයය කරන අත්ර සංවර්ධන තැ්ම උහතසා 

අරමුණු  ා අමාලාෂයන් සකස් කිීම සිදු කරයි.  

නමුත් හමහිීම අරමුණු නිර්මාණයය කිීහමන් පන් අමාමත්ාර්ථ නිර්ණයය කරගැනීම උහතසා තත්ත් විශ්හල්ෂණයහයන් ලබාගන්නා 

ප්රතිලල පමණය් ප්රමාණයවත් හනාවන හ යින් විස්ත්රාත්මක විශ්හල්ෂණයයක අවශත්ාවය ීව්රව තැහනන අවස්ථාව් හලස 

සඳ න් කල  ැකිය.  

 තත්ත් විශ්හල්ෂණයය  

හමය මූලිකවම තැ්මට ළඟා වීම සඳ ා අමාමත්ාර්ථ නිර්මාණයය හපරතැරි කරහගන සිදු කරනු ලැහබ්. විහශ්ෂහයන්ම ප්රහද්ධශහේ 

ආර්ික, සමාජීය, හභෞතික  ා පාරිසරික  ැසිීම් තත්ත් බවට පරිවර්ත්නය හකාට භූහගෝලීය තත්ත් පද්ධධති (GIS) 

විශ්හල්ෂණයයන්ට ප්රමු ස්ථානය ලබා හතමින් සිදු කරන ලීම. ත්වත ප්රහද්ධශහේ පාරසරික සංහේීම ප්රහද්ධශ, සංවර්ධන විභවත්ා 

ප්රහද්ධශ  ා සංවර්ධනහේ ිවශාවන්  ුනනා ගැනීම අරඹයා සංහේීමත්ා විශ්හල්ෂණයය, ජීවී අවකාශ විශ්හල්ෂණයය, විභවමය 

අවකාශ විශ්හල්ෂණයය, කලාීය සම්බන්ධත්ාවය , ඒකාබද්ධධත්ා විශ්හල්ෂණයය, SWOT විශ්හල්ෂණයය, හගෆි විශ්හල්ෂණයය 

(Gephi), යන්විහවෝ විශ්හල්ෂණයය (NVIVO)  ා අවකාශ සැලන්ම් ජාල විශ්හල්ෂණයය (SDNA)  ර ා හමම තත්ත් විශ්හල්ෂණයය 

සිදු කරන ලීම.  

 උපායමාර්ගික සැලන්ම් සකස් කිීම  

හමම සංවර්ධන සැලස්ම යටහත්  ුනනාගන්නා ලත තැ්ම, අරමුණු  ා අමාමත්ාර්ථයන් සැබෑ භුමිය මත් ස්ථාපනය කිීම උහතසා 

ආර්ික, සමාජීය, හභෞතික  ා පාරසරික  ැසිීම්, සැලන්ම් කාල සිමාව තුළ සිදු විය යුතු ආකාරයට අවස්ථාව් හ ෝ 

මුලපිීම් හමමඟින් සිදු කරන ලීම. අරමුණු අමාමත්ාර්ථයන් ඔස්හස් තැ්ම කරා ගමන් කරන්හන් හකස්ත? යන්නට පිළිතුරු 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   8 
 

හලස විහශ්ත ත් සැලන්ම් කිහිපය්  ුනන්වා ීමම සිදු කරයි. හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 ට අනුව කලාීකරණය 

සැලැස්ම්, ම ාමාර්ග  ා ප්රවා න සැලැස්ම්, නගර මධය සැලන්ම්, පරිසර කළමනාකරණය සැලැස්ම්  ා යටිත්ල 

ප න්කම් සංවර්ධන සැලැස්ම්  ුනන්වා ීමම් සිදු කර ඇත්.  

 සැලන්ම් නීති  ා හරගුලාසි නිර්මාණයය කිීම  

හමහිීම හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිීමට අවශ සැලන්ම් නීති  ා හගාඩනැගිලි හරගුලාසි  ුනන්වාහතනු  ලබන 

අත්ර සැලන්මට අතාළව ඒවා හගානු කිීම් සිදු කරනු ලබයි. හම් යටහත් කලාපකරණය හරගුලාසි, සැලන්ම්  ා හගාඩනැගිලි 

හරගුලාසි, සාමාන  ා විහශ්ෂ හරගුලාසි නිර්මාණයය කිීම සිදු හේ.  

 අත ස්  ා හයෝජනා ලබා ගැනීම   

හමම අිවයර තුල  තළ සංවර්ධන සැලැස්ම ම ජනයා  හවත් ස  පළාත් පාලන ආයත්න වල අත ස්  ා හයෝජනා ලබා ගැනීම   

සඳ ා හයාමුකරන අත්ර සැලැස්ම ම ජන තැනුවත් කිීම උහතසා ිවන 61 ක කාල රාමුව් තුළ පළාත් පාලන ආයත්නහේ 

ත්ැබීම සිදුකරයි. යහමන්ම හමම කාලය තුළ ම ජන  ා පළාත් පාලන ආයත්නවලට ස  පාර්ශවකරුවන් සඳ ා වන තැනුවත් 

කිීහම් වැඩ සට න් පැවැත්වීම තුළින් ම ජනයාහේ  ා පාර්ශවකරුවන්හේ  පිළිගැනීම  ා පළාත් පාලන ආයත්නයන්හේ 

අත ස්  ා හයෝජනා ලබා ගැනීම  මූලික අරමුණය හේ.  

යහමන්ම ප්රධාන කාර්යාල තුළ  වැඩමුළු සංවිධානය කරමින් තළ සංවර්ධන සැලන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ නිලධාීන් 

හවත් ඉිවරිපත් කරනු ලබන අත්ර හමමඟින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ නිලධාීන්හේ අවසන් අත ස්  ා හයෝජනා 

සංවර්ධන සැලැස්මට ලබා ගැනීම අරමුණය හේ.  

 සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රධාන සැලන්ම් කමිටුවට ඉිවරිපත් කිීම  

හමම අිවයහර්ීම පළාත් පාලන ආයත්නහේ අත ස්  ා හයෝජනාවන්ත, පාර්ශවකරුවන්හේ අත ස්  ා හයෝජනාවන්ත ඇතුළත්ව 

පිළිහයල කරන ලත තළ සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රධාන සැලන්ම් කමිටුහේ අනුමැතිය සඳ ා ඉිවරිපත් කරනු ලැහබ්. ඒ අනුව ප්රධාන 

සැලන්ම් කමිටුහේ අත ස්  ා හයෝජනා ත සැලකිල්ලට හගන අවසන් සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිහයල කරනු ලැහබ්.  

 අනුමැතිය ලබා ගැනීම  ා ප්රකාශයට පත් කිීම  

හම් යටහත් ප ත් ක්රියාකාරකම් සිදු කරනු ලැහබ්. යනම්,  

1. ප්රධාන සැලන්ම් කමිටුහේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම  

2. සැලැස්ම ෛත්රයි භාෂා වලට පරිවර්ත්නය කිීම  

3. කළමනාකරණය මණ්ඩලහේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   9 
 

4. විෂය භාර අමාත්වරයාහේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම  

5. ගැසට් පත්රය මඟින් ප්රකාශයට පත් කිීම  

6. පුරවත්පත් මඟින් ම ජනත්ාව තැනුවත් කිීම  
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බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   10 
 

පරිච්හේතය 02 

මූලික අධයනය 
2.1. අධයන ප්රහද්ධශය  

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය බස්නාහිර පළාහත්, හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ නැහගනහිර ිවශාහේ පිහිටා ඇති අත්ර හකාළඹ 

නගරහේ සිට  යිහලහවල් මාර්ගහේ කි. මි. 09් පමණය දුරින් හ ෝමාගම නගරය  පිහිටා ඇත්. වර්ග කිහලෝමීය ටර 938 ් පමණය 

විශාලත්වයකින් යුත් හමම ප්රහද්ධශය ග්රාම නිලධාී වසම්  9කින් සමන්විත් හේ. හමම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශයට හ ෝමාගම 

ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ලාශය ස  පාදු්ක ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ලාශහයන් ග්රාම නිලධාී වසම් 91්ත අයත් හේ. 9 87 

අංක 95 තරණය ප්රාහද්ධය ය සභා පනත් යටහත් හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව 9 88 ීම ස්ථාපනය කර ඇත්. හමම ප්රහද්ධශයට උතුරින් 

ගම්ප  ිවස්ත්රි් මායිම වන  කැළණි ගඟින් ත, තකුණින් කළුත්ර ිවස්ත්රි්කයත, නැහගනහිරින්  ංවැල්ල  ා පාදු්ක ප්රාහද්ධශිය 

හල්කම් හකාට්ලාශ ත  මායිම් හලස සට න් කල  ැකි අත්ර බටහිරින් කු හවල, ම රගම ස  කැස්බෑව යන ප්රාහද්ධශිය හල්කම් 

හකාට්ලාශවල මායිම් ත පිහිටා ඇත්. භූහගෝලිය වශහයන් සලකා බලන විට උතුරු  ණ්ඩාංක 91 .0 ත් 9 1.7 , නැහගනහිර 

 ණ්ඩාංක 973.0 ත් 900.8 අත්ර ප්රහද්ධශය තුළ හමම ප්රහද්ධශය වා්ත්ව ඇත් (ඇමුණුම 14). 

ශ්රී ලංකාහේ ප්රධාන භූ රූපන කලාප හබිවම් අනුව සලකා බලන විට හ ෝමාගම ප්රාහද්ධශිය සභා ප්රහද්ධශය අයත් වන්හන් නිරිත්ිවග 

ත්ැනිත්ලා ප්රහද්ධශය හලස සලකනු ලබන හවරළබඩ ප ත් ත්ැනිත්ලා ප්රහද්ධශයටය. ප්රහද්ධශහේ උන්නත්ාංශ මට්ටම පිළිබත 

සැලකිහම්ිව කැළණි ගඟ ආසන්නහේිව මුහුදු මට්ටහම් සිට මිටර් 91ක පමණය උස් ත්නට ලැහබන අත්ර, ප්රහද්ධශය 

අභන්ත්රයට වන්න මිටර් 81් ත්වා ඉ ළ මට්ටම් ත්වා ිවහවයි. හකහස් වුවත් සමස්ථ ිවවයින සම්බන්ධහයන් සලකා 

බලන විට නිරිත් ිවග ප ත් ත්ැන්නට අහේනික රැලි කුන රටා හමම ප්රහද්ධශහේ ත්නට හනාලැහබන්හන් හවරළබඩට මත් 

කිට්ටුහවන් පිහිටිම හේතුහවනි. යබැවින් ප්රහද්ධශහේ ත්නට ඇති හබාහ ෝ භූ රූපන ල්ෂණයයන් අඩ ත්ැනි හ ෝ අවසාිවත් 

ත්ැන්පත් වු ිවයලු නිම්න හලස සැලකිය  ැකිය. හමම භූරූපන රටාහේ පරිණයත් ල්ෂණය ඉත්ාමත් පැ ැිවලිව පානළුව 

ප්රහද්ධශහේිව පුරස් ඇලි ඔය ගමන් ගන්නා ගං තගර රටාහවන් ස  අවසාිවත් ත්ැන්පත් ව නිර්මාණයය වු පුරළුලු පිටාර ත්ැන්න් වන 

බරාව නමින්  දුන්වනු වන ප්රහද්ධශහයන් මනාව පැ ැිවලි හේ.  

2.2. සැලන්ම්  ා ත්ත්ත්ව සන්තර්භය  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම 0108 – 0120, හ ෝමාගම නගරය පතනම් කරගත් හන්වාසික  ා කර්මාන්ත් සංවර්ධනය සඳ ා 

න්දුන් ප්රහද්ධශය් හලස නිර්මාණයය කිීමට අවකාශය සකස් කර ඇත්. විහශ්ෂහයන්ම ග්රාමීය ය ල්ෂණයයන්හගන් අන න වූ  හමම 

ප්රහද්ධශය හකාළඹ නගරහේ වා්ත්ව පවතින රැකියා අවස්ථා  ර ා නිර්මාණයය වූ  හන්වාසික පිරිසකට ජිවත් වීමට න්වප න් 

හගවත්ත්් නිර්මාණයය කිීමට මූලිකවම තායක වන බව ඉඩම් අනුහබදුම් වා්තිහේ ප්රමාණයහයන් ත් වුරු වනු ඇත්. යවන් 

පන්බිමක රාජ ප්රතිපත්තිය යටහත් ම ානගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය මඟින් හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර 
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වාපෘතිහේ විවිධ උත්සා යන් ප්රහද්ධශහේ තිරස්  ා සිරස් සංවර්ධනහේ විශාල හපරළිය් නිර්මාණයය කිීමට ප්රයත්න තරණය බව 

හයෝජිත් යටිත්ල ප න්කම්  ා ප්රවා න ප න්කම් සැලන්ම් මඟින් සනාථ වනු ඇත්.   

ඉති ාසය සඳ න් කරන පරිිව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුළ ජනාවාස බිහිවීම සීත්ාවක රාජධානි සමය ත්වා ිවවයයි. ඓති ාසික 

මුලා්රවලට අනුව හද්ධවානම් පියතිස්ස රජු තවස ඇඹුල්ගම රජම ා වි ාරය ආ්රිත්ව හලන් වි ාර ති ් පමණය ඉිවකළ බව 

කියහවයි. යහමන්ම යකල තුන්හවනි විජයබාහු රජු විසින් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ වා්ත්ව පැවති ගිරිදුර්ග හේතුහවන් ආරෂිත් 

ප්රහද්ධශය් හලස භාවිත්ා කල බවත  සට න් කරයි (උපුරටා ගැනීම : සම්පත් පැතිකඩ වාර්ත්ාව 0197). 

ඒ අනුව යවකට ගිර්දුර්ග වා්ත්ව පැවති ප්රහද්ධශය, වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ උන්නත්ංශහයන් වැඩි ප්රහද්ධශ හලස 

නම්කර ඇති බව හපනී යන අත්ර හබාහ ෝමය් කළුගල් කැඩීම් සම්බන්ධ ක්රියාකාරකම්  යම ප්රහද්ධශ ආ්රිත්ව වා්ත්ව 

ඇතිබව  ුනනාගත්  ැකිය. යපමණය් හනාව සීත්ාවක රාජධානි සමහේ සීත්ාවක ප්රහද්ධශයට ඔබ්හබන් පිහිටි හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශහේ යම ජනාවාස බිහිවීම කැළණි ගඟ ආසන්නහේ පිහිටි භූහගෝලීය පන්බිම අවකාශය හලස හගන සිදු වූ  බවට ත අත ස් 

පවී. 

පන්ව යනම් 98 වන ශත්වර්ෂහේීම, ඉංග්රීසින්හේ පාලනයත් සමඟ අවධානයට ගැහනන හ ෝමාගම ප්රාහද්ධශය වතු 

කෘත කර්මාන්ත්ය වා්ත් කිීම සඳ ා හයාතා ගන්නා ලීම. හමම කාලය තුළ ප්රධාන වශහයන් හපාල්, රබර්  ා න්ළු අපනයන 

හභෝග වගාව පැවතුන අත්ර ආසන්න වශහයන් විශාල වතු 33 ක පමණය කෘත කාර්මික කටයුතු වා්ත්ව පැවති බවට 

ඉති ාසය සට න් කරයි.  උතා: මවුන්ට් ්ලිෆඩ්, සිල්වන්  ර්ස්ට් ස  මත්හත්හගාඩ ගෘෆ් සඳ න් කල  ැක. මිට අමත්රව 

සම්ප්රතායික කුඹුරු ඉඩම් විශාල ප්රමාණයයක කෘත කාර්මික කටයුතු පැවති බවත සට න් කරයි.  

හමහි සඳ න් පරිිව වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම නගරය පිහිටි ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව හමම වතු කෘත කර්මාන්ත්ය වා්ත්ව පැවති බවට 

අනුමාන කල  ැක. ඒ අනුව විහශ්ෂත්වය වනුහේ සීත්ාවක රජ තවස කැළණි ගඟ ආ්රිත්ව ජනවාස බිහි වූ  ප්රහද්ධශයට පරිබාහිර 

වුත් හකාළඹ නගරයට ආසන්න ප්රහද්ධශහේ හමම ම ා පරිමාණය වතු කෘත කර්මාන්ත්ය වා්ත් වූ  බවය.  

පන්ව 9 18 වර්ෂහේීම දුම්රිය මාර්ගයත, 1918 වර්ෂහේීම  යිහලවල් මාර්ගයත, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය  ර ා ඉිව කර ඇත්හත් 

වතු වගාහේ ආර්ිකමය ප්රතිලාභ වර්ධනය කරගැනීම උහතසා හකාළඹ නගරය  ා හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය අත්ර සම්බන්ධත්ාව 

ීව්ර කිීම අරමුණු කරහගනය. විහශ්ෂහයන්ම ලලතායි  ා කාර්ය්ෂම මාර්ග පද්ධධතිය් ස්ථාපිත් කිීහමන් හ ෝමාගම ආ්රිත්ව 

සිදු වූ  වතු වගාහේ න්විශාල සංවර්ධනයන්හේ ප්රතිලාභ මානව පිළිබිඹු හේ. සම්පත් පැතිකඩ හත්ාරතුරු අනුව හ ෝමාගම 

දුම්රියපල මුල්කරහගන, මිට හපර කුඩා කඩමණ්ඩියකින්  ා කුඩා මාර්ග පද්ධධතියකින් ගමනාගමන කටයුතු සිදුකල ග්රාමීය ය 

ල්ෂණයයන්හගන් යුතු වූ  හමම ප්රහද්ධශය හත්රපුරම් නගරය්  (Pressure Town) යනුහවන්  ුනන්වා ීම ඇත්. 

කාලීනව හකාළඹ නගරහේ ඇති වූ  ඉ ළ ඉඩම් පරිහභෝජනය හේතුහවන් ආර්ික, සමාජීය  ා පරිපාලන කටයුතු උපග්රාහී න නගර 

කරා වර්ධනය විය. ඒ අනුව වර්ෂ 1948 ීම ශ්රීමත් පැට්රි් ඇබර්හකාම්හබ් නම් නගර නිර්මාණයකරු විසින් හකාළඹ නගරයට 
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ආසන්නහේ පිහිටි උපග්රා ක නගරය් හලස හ ෝමාගම නගරය  ුනනාගන්නා ලීම (ඇමුණුම 05). හම් කාලවකවානුහේීම 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ හබාහ ෝමය් ප්රහද්ධශ හපාල්  ා රබර් වගාහවන් ග න වූ  අත්ර කාර්ය්ෂම මාර්ග පද්ධධතිය  ා 

ප්රමාණයහයන් විශාල ඉඩම් නගරා්රිත්ව ත්නට ලැබීම යන හේතු සාධක මත් සංවර්ධනය කරා ගමන් කිීහම් න්විහශ්ී  

සංධිස්ථානය්  හලස  ුනනා ගැනිණි. 

පන්කාලීනව යනම් 9 71 වර්ෂහේීම  පනාහගාඩ ප්රහද්ධශහේ අහශෝ් හල්ලන්ඩ් වා න නි්පාතනය කිීහම් කර්මාන්ත්ය බිහිවු 

අත්ර වර්ෂ 9 81 ීම හමම කර්මාන්ත්ශාලාහේ කටයුතු අඩපන වන අත්රතුර ශ්රී ලංකාහේ  යවකට පැවති කර්මාන්ත් 

අමාත්ංශය විසින් යම ප්රහද්ධශය හටම්පල් බර්ේ කර්මාන්ත් කලාපය යනුහවන් කර්මාන්ත් සංවර්ධනය සඳ ා  ුනන්වා හතන 

ලීම. හමමඟින් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුළ විශාල රැකියා අවස්ථා සමූ ය් නිර්මාණයය කළ අත්ර බහුත්රය් උහතසා වාසස්ථාන 

නිර්මාණයය කරගැනීමට අවස්ථාව සැලහසන ලීම. පන්කාලීනව යනම් 9 88 වර්ෂහේීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 

කටුවාන ප්රහද්ධශහේ කටුවාන කර්මාන්ත් පුරරය නමින් කර්මාන්ත් කලාපය් නිර්මාණයය කරන ලීම.  

1998 වර්ෂහේ ස්ථාපිත් කරන ලත ම  හකාළඹ නගර සැලැස්ම ( Metro Colombo Regional structure Plan) (ඇමුණුම 

06) යටහත් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය හකාළඹ නගරහේ න්විසල් ග්රාමීය ය ප්රහද්ධශය (Vast Hinterland) හලස  දුනාහගන තිබු අත්ර 

ම ා  පරිමාණය සංවර්ධනයන් සඳ ා හයාතාගත්  ැකි ඉඩම් හ ෝමාගම නගරය ආ්රිත්ව විහිීම තිහබනු තැකගත්  ැකිවිය. හම් 

හේතු මත් හකාළඹ ප්රහද්ධශය සංවර්ධනය කිීහම් අරමුහණයන් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය කර්මාන්ත් සංවර්ධනය සඳ ා හයාතාගැනීම 

තුළින් රැකියා අවස්ථා බිහි කිීමටත්, නිවාස අවශත්ාව සපුරරාලීම උහතසාත් හයාතාගත්  ැකි බව යම සැලැස්ම සඳ න් කරනු 

ලබයි. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සංවර්ධනය කිීම  ා ිවයුණු කිීම සම්බන්ධහයන් යම සැලන්ම් කණ්ඩායම කරන ලත 

විශ්හල්ෂණයයන්ට අනුව ප ත් කරුණු පිළිබඳ විහශ්ෂ අවධානය හයාමුකර තිබුණි.  

1. සංවර්ධනයට න්දුන් ඉඩම් වල වා්තිය  

2. පැවති ම ාමාර්ග පද්ධධතිය  ා අහනකුත් යටිත්ල ප න්කම් (විදුලිය , ජලය)  

3. හකාළඹ නගරයට ආසන්නහේ පිහිටා තිබීම  

4. යවකට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය න්විශාල නගරාසන්න ප්රහද්ධශය් හලස ක්රියා කල ආකාරය  

මිට අමත්රව 9 86 වර්ෂහේීම හ ෝමාගම පැරණි නගර සභා ප්රහද්ධශය උහතසා යවකට පළාත් පාලන නිවාස  ා ඉිවකිීම් 

අමාත්ංශය යටහත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සඳ ා 9 86 – 0119 කාලසීමාව සඳ ා 

සංවර්ධන සැලැස්ම් සකස් කරන ලීම. හමම සැලැස්හම් ප්රධාන අරමුණය වුහේ හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ ප්රධාන උප නගරය් හලස 

හකාළඹ නගරය ස  හ ෝමාගම අත්ර පවතින සම්බන්ධත්ාවය ශ්තිමත් කිීමය. ඒ අනුව හ ෝමාගම නගරය හස්වා 

මධස්ථානය් හලස සංවර්ධනය කිීමත්, පවතින සම්පත් උපරිම හලස  ා ලලතායි හලස සංවර්ධනය සඳ ා හයාතා ගැනීමත් 

 ා ප්රහද්ධශහේ ජනත්ාවහේ ජිවන ත්ත්ත්වය උසස් කිීමත් අරමුණු හකරිණි.  
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හම් අනුව ක්රමක්රමහයන් විවිධ සංවර්ධන අවශත්ා මත් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සතු නාගරික ල්ෂණය නගර සිමාහවන් ඔබ්බට 

වා්ත් වීම 0111 වර්ෂ වන විට තැකගත්  ැකිවිය (ඇමුණුම 17).  යම නාගරික ල්ෂණය වා්ත්වීමට න්විහශ්ී  හේතුව් 

ඍජුවම  ුනනා ගැනීමට හනා ැකි වුවත, ඉති ාසහේ පටන් හකාළඹ ප්රධාන නගරයට උපග්රාහී න නගරය් හලස කලාපහේ 

ජනත්ාවට, වෘත්ීය   ා හන්වාසික ප න්කම් සපයන මධස්ථානය් හලස හමම ප්රහද්ධශය ශ්රී ලංකාහේ හසන් ප්රහද්ධශ පුරරා ප්රචලිත් 

වීම යයට හේතු වූ  බව හමහිීම සඳ න් කල  ැක. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 0118 – 0100 (ඇමුණුම 18) කාල සිමාව සඳ ා සකස් කරන ලත සංවර්ධන සැලැස්හම් 

උවත ප්රධාන අරමුණය වී ඇත්හත් හන්වාසිකයන්ට න්වප න් ජිවිත්ය් ගත්කිීම සඳ ා න්දුන් ආර්ික, සමාජීය  ා හභෞතික 

ප න්කම් සලසාීමමට කටයුතු කිීමයි. ෛනතිකමය වශහයන් පිළිගැනුණු කලාපිකරණය සැලැස්ම්  ුනන්වාීමම මඟින් අත 

ත්වාම හන්වාසික භාවිත්යන් කළමනාකරණයය කිීම්  ා යම භාවිත්යන් සඳ ා පැ ැිවලි මඟහපන්වීම් සිදුකරන බව 

තැකගත්  ැක.  

වර්ත්මානය වන විට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය, ම ානගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය යටහත් ක්රියාත්මක වන ත්ා්ෂණය 

නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් ඒ  ා අනුගත් වූ  වපෘති රැසකට අවකාශ සලසා ීම තිහබනු තැක ගත්  ැකිය. 

විහශ්ෂහයන්ම ිවයගම ජාත්න්ත්ර ්රීඩාංගනය ඉිවවීම, ත්ත ණය අධිහේගී මාර්ගය ඉිවවීම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහයහි 

මූලිකත්වහයන් පිටිපන ප්රහද්ධශහයහි නැහනෝ ත්ා්ෂණය ආයත්නය බිහි වීම, ත්ා්ෂණය නගරයට සමගාමිව පිටිපන ප්රහද්ධශහේ 

 රිත් විශ්ව විතාලය ඉිවවීම, ිවයගම ත්ා්ෂණය විශ්වවිතාලය (ITUOM) ඉිවවීම  ස  ජනග න වර්ධනයට සාහ්්ෂව නිවාස, 

රැකියා  ා අපරවු  හස්වා ප න්කම් සැපම ම රාජ  ා හපෞද්ධගලික ආයත්නයන්හගන් සිදුවීම හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ 

සංවර්ධනයට නව මුහුණුවර් යකතු කරන්න් විය.  

යපමණය් හනාව වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම සංවර්ධනහේ සලකුණු තුළ මාලහේ ත්ා්ෂණය සංවර්ධනයන් අමාබවමින් හ ෝමාගම 

ත්ා්ෂණය නගර සංකල්පය යටහත් ඉිවවන ශ්රී ලංකාහේ අග්රගන ත්ා්ෂණික විශ්ව විතාල පද්ධධතිය, ප්රහද්ධශහේ භුමි 

භාවිත්යන්හේ, සමාජීය, ආර්ික  ා යටිත්ල ප න්කම් වල විශාල හවනසකට මුලපුරරනු ඇත්.  

යහමන්ම හමම ප්රහද්ධශය ආ්රිත් සමාජීය, ආර්ික, හභෞතික  ා පාරිසරික අංගයන් හකහරහි අවධානය හයාමු කිීම අත්ාවශ 

වනු ඇත්. ජනහල් න  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුහේ ගණයනය කරන ලත තත්ත් වලට අනුකුලව 0190 වර්ෂය සඳ ා 

හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය තුළ පමණය් සමස්ථ ජනග නය බස්නාහිර පළාහත් සමස්ත් ජනග නහේ වා්තිහයන් 41ක ් පමණය 

හවයි. යනම් ජන සං ාව 0,391,111 ක පමණය ඉ ල අගය් ගනී. හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ ජනග න වා්තියට සාහ්්ෂව 

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශහේ ජන වා්තිය 99ක ් පමණය හේ. 0119 වර්ෂහේීම හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල 

ප්රහද්ධශහේ මුළු ජනග නය 9 7,007 ් වූ  අත්ර 0190 වර්ෂහේ යය 250, 469 අගය් ගනී. යහමන්ම 0119 -0190 අත්ර 

කාලය තුළ ජනග න වර්ධන හේගය සම්බන්ධහයන් අවධානය හයාමුකිීහම්ීම හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය තුළ යය 1.36ක අගය් 

ගනී. හකාළඹ ිවස්ත්රි්කයට අයත් ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ලාශ මට්ටමින් සලකා බලන විට හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   14 
 

හකාට්ලාශහේ ජනග න වර්ධන හේගය 0.0 ක ක ඉ ළ අගය් ගන්නා බව පැ ැිවලි හේ.  9 89 – 0119 අත්ර කාලය තුළ 

ජනග න වර්ධන හේගය 0.5ක ් අගය් ගන්නා අත්ර ඊට සාහ්්ෂව 2012 වර්ෂහේ යය ඉ ළ වර්ධනය් හපනුම් කරයි. 

ජනහල් න  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුහේ තත්ත්යන්ට අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ය් කුටුම්බයක සාමානහයන් 

පුරද්ධගලයන් ගණයන 4 ් පමණය හේ. සාමාන ජනඝනත්වය හ ්ටයාර් යකකට පුරද්ධගලයන් 04 ් පමණය හේ. හකාළඹ 

ිවස්ත්රි්කහේ හකාළඹ ඇතුළුව අහනකුත් ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ලාශවල ජනඝනත්වයට සාහ්්ෂව, පාදු්ක  ා සීත්ාවක 

ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ලාශ  ැරුණුවිට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය අු  ජනඝනත්වය් වාර්ත්ා කරයි. යය ප ත් ප්රස්ථාරය 2.1 මඟින් 

මනාව පැ ැිවළි හේ. 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: ශ්රී ලංකා ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව, 2012  

ජනහල් න  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුහේ තත්ත් වාර්ත්ාවන්ට අනුව 0190 වර්ෂහේ හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් 

හකාට්ලාශහේ මුළු නිවාස ප්රමාණයය ඒකක 69,515් පමණය හේ. ඒ අත්රින් නිවාස 5 ,909 ක ප්රමාණයය් ස්ිර නිවාස ඝණයයට 

වැහටන අත්ර නිවාස 0,080 ක ප්රමාණයය් අර්ධ ස්ිර නිවාස හේ. අහනකුත්  නිවාස 910 ක ප්රමාණයය ඉතකිීම් මට්ටහම් පවත්නා 

නිවාස හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. 

යපමණය් හනාව 0197 වර්ෂහේීම සිදු කරන ලත භුමි පරිහභෝජන රටාව (ඇමුණුම 9) පිලිබඳ විශ්හල්ෂණයයට අනුව හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශහේ ආර්ික පන්බිම පිලිබඳ අවහබෝධය් ලබා ගත්  ැක.  ඒ අනුව කාලයත් සමඟ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ජනාකීර්ණය 

ප්රහද්ධශය් බවට පත්වීම හේතුහකාට හගන, යම ප්රහද්ධශහේ මුළු භුමි ප්රහද්ධශහයන් 93ක ක ප්රමාණයය් වාණිජ  ා හස්වා කටයුතු 

සඳ ා භාවිත්ා කරනු තැක ගත්  ැකි අත්ර 43ක ක ප්රමාණයය් හන්වාසික භාවිත්ය සඳ ා හයාතා ගනු තැක ගත්  ැක. හමහි 

විහශ්ෂත්වය වන්හන් 98 වන සියවහස් සිට පැවත් ආ විශාල වතු ඉඩම් යළිහපහ ළි කර අනු හබදුම් කිීම සඳ ා හයාතා ගැනීම 

ප්රස්ථාරය 2.1 : ජනඝනත්වය 2012 වර්ෂය - හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය (ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ලාශ මට්ටමින්) 
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ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ටාශ

ජනඝනත්වය 2012  - ක ොළඹ දිස්ත්රික් ය ( ප්රොකේශීය කේ ම් ක ොට්ටොශ  මට්ටමින් ) 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   15 
 

 ර ා හන්වාසික භාවිත්යන් සඳ ා ඉඩම් වල ඉල්ලුම සාහ්්ෂව වර්ධනය වීමයි. වර්ත්මානහේ රබර්  ා හපාල් සඳ ා භුමි 

භාවිත්ය හකාපමණය් ත යන්න හකහරහි අවධානය හයාමු කිීහම්ීම යය පිලිහවලින් 91ක ්  ා 3ක ් අත්ර අු  ප්රතිශත්යක 

පවතින බව  ුනනා ගැනීමට පුරළුවන. ග්රාමීය ය හසෞන්තර්යහයන් ඔප වැටුණු ප්රහද්ධශය් හලස  ුනනාගත්  ැකි හමම ප්රහද්ධශය තුළ 

මුළු භුමි ප්රමාණයහයන්   ක ප්රමාණයයක කුඹුරු වා්ත් වී ඇති බව් තැකිය  ැකිය. ප්රහද්ධශය පුරරා ේහිදුනු මුළු  රිත් ප්රහද්ධශ 

ප්රමාණයය පිළිබඳ කරුණු විමසා බැලු විට පස් වනුහේ, යය 31ක කට ආසන්න අගය් ගන්නා බවයි. ඒ අනුව හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශය නාගරික ල්ෂණයයන්ට වඩා  රිත් ග ණයහයන් වැඩි හන්වාසික ප්රහද්ධශය් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. ප්රහද්ධශහේ භුමි 

පරි රණය රටාව ප ත් ප්රස්ථාරය 2.2 මඟින් ත්වා ඇත්. 

යහමන්ම හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලය මගින් 0196 වර්ෂය සඳ ා නිකුත් කරන ලත සම්පත් පැතිකඩ වාර්ත්ාවට 

අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ කෘත කර්මාන්ත්හේ නියැහලන පවුල් ප්රමාණයය  කක පමණය අු  ප්රතිශත්ය් වාර්ත්ා කරයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්රය: භූ සැලන්ම් තත්ත් 2008  ා 2017 වර්ෂය, භූහගෝලීය  ා හත්ාරතුරු පද්ධධති අංශය ස  බස්නාහිර පළාත් අංශය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඒ අනුව පැ ැිවලි වනුහේ 0190 වර්ෂහේීම ල්ෂ හතකකට පමණය ආසන්න ප්රමාණයයක ජන සං ාව් වාසය කරන හමම 

ප්රහද්ධශහේ හගාවි පවුල් 8111 – 90111 ් අත්ර න්ළු ප්රමාණයය් වන බවත් භුමි පරිහභෝජන රටාව අනුව වී වගාවට හයාතා 

ගන්නා භුමි ප්රමාණයය මුළු භුමි ප්රමාණයහයන්  ක ් වැනි මට්ටමක පවතින බවත්ය. 
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ක ෝමොගම සැලසුම් ප්රකේශය තුළ භුමි භොවිතකේ වයොප්තිය - 2017 
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ප්රස්ථාරය 2.2: හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය තුළ භුමි භාවිත්හේ වා්තිය - 2017  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   16 
 

රැකියාවන්වල හබීමයාම අනුවත පැ ැිවලි වනුහේ හපෞද්ධගලික අංශහේ  ා රාජ අංශහේ රැකියාවල නියුතු ප්රමාණයය සාහ්්ෂව 

ඉ ළ අගය් ගන්නා බවත් කෘත කර්මාන්ත්හයහි නියුතු ප්රමාණයය 7ක ්  වැනි අු  ප්රමාණයය් වන බවත්ය. ඒ අනුව හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශය ග්රාමීය ය පරිසර ල්ෂණය හපන්නුම් කලත ආර්ික මට්ටහමන් ඉ ළ අතායම් උපයන මිනින්න් වාසය කරන ප්රහද්ධශය් 

බවට ත් වුරු වනු ඇත්. රැකියා ස්වභාවය මත් රැකියා නියු්තිය රූපය 2.3 මඟින් තැ්හේ. 

 

 

 

 

 

 

මුලා්රය: සම්පත් පැතිකඩ වාර්ත්ාව, 2016 වර්ෂය, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශිය හල්කම් කාර්යාලය 

යහමන්ම වාණිජ භාවිත්යන්හේ වා්තිය පිළිබඳ සඳ න් කිීහම්ීම යය ප්රධාන නගර වටා ඒකරාය  වී ඇති බවත්, හබාහ ාමය් 

වාණිජ භාවිත්යන් හන්වාසිකයන්ට හස්වා ප න්කම් සපයන ඒවා බවත්,  හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලය විසින් 0196 

වර්ෂය සඳ ා නිකුත් කරන ලත සම්පත් පැතිකඩ වාර්ත්ාවට අනුව පැ ැිවලි හේ. යය ප ත් තත්ත් වා්තිය මගින් හපන්වා ිවය 

 ැක. 

වාණිජ භාවිත්යන්හේ වා්තිය හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය- 2016 වර්ෂය 

හස්වා මධස්ථාන       සං ාව 

1. ස.හත්ා.ස. අහලවි සැල්      -15 
2. න්පිරි හවළඳසැල්      - 28 
3. හබ්කරි        - 88 
4. හභෝජන ශාලා        - 309 
5. සිල්ලර හවළඳසැල්       - 1830  
6. හරිවපිළි හවළඳසැල්        - 251 
7. කිරි යකතු කිීහම් මධස්ථාන      - 10 
8. සැලුන්        - 133 
9. හපාහ ාර ගබඩා/කෘත  රසායන රව අහලවිසැල්    - 11 
10. ගබඩා        - 19 
11. ඉන්ධන පිරවුම්  ල්       -  08 
12. මුරණයාල        - 27 

රජකේ රැකියොවල 
නියුතු  

ක ෞේගලි  
රැකියොවල නියුතු  

 ෘෂි ොර්මමි   ටයුතුවල 
නියුතු  

ස්ත්රවයං රැකියොවල  
නියුතු  

විකේශ රැකියොවල  
නියුතු  

ශ්රමි  කස්ත්රවය   

18% 47% 7% 12% 4% 9% 

රූපය 2.3.: රැකියාවන්හේ ස්වභාවය මත් හස්වා නියු්තිය - 2016  
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13. බලපත්ර මත්පැන් අහලවිසැල්     - 08  
14. බලපත්ර මස් අහලවිසැල්       - 09 
15. දුරකථන මධස්ථාන       - 80 
16. ෆාමසි        - 57 

මුලා්රය: සම්පත් පැතිකඩ වාර්ත්ාව, 2016, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශිය හල්කම් කාර්යාලය 

හ ෝමාගම නගර මධහේ වාණිජ භාවිත්යන්හේ විහිීමම පිලිබඳ නිී්ෂණයය කිීහම්ීම ත පැ ැිවළි වනුහේ ප්රහද්ධශහේ 

හන්වාසිකයන් අරමුණු කරගනිමින් හස්වා ප න්කම් ආ්රිත් භාවිත්යන් බහුලව වා්ත්වී ඇති බවත් විහශ්ෂයන්ම හමම 

භාවිත්යන් හබාහ ාමය් ප්රධාන මාර්ග හතපස වා්ත් වී ඇති බවත්ය (රූපය 2.4.). මධ ප්රමාණයහේ හගාඩනැගිලිවලින් 

සමන්විත් හමම නගරය,  යිහලවල් මාර්ගය  ර ා හකාළඹට  ා අවිස්සාහේල්ල ප්රහද්ධශයට ගමන් ගන්නා මගීන්ට නාගරික 

ප න්කම් සැපම මට නිර්මාණයය වී ඇති ආකාරය් තැකගත්  ැකිය.  

ප්රධාන වශහයන් හ ෝමගම නගරය  ැරුණු විට හවළඳ  ා වාණිජ කටයුතු හකහරන හස්වා මධස්ථාන හලස ක තුු ව, 

හපාල්ගස්ඕවිට, හගාඩගම,  බරකඩ,  ා මීය හගාඩ ප්රධාන ස්ථානය් ගනී. හන්වාසික කලාපය් හලස  ැරුණු විට හ ෝමාගම 

අීත්හේ සිටම කර්මාන්ත් වා්තිහේ ීම ප්රමු ස්ථානය් හගන ඇති අත්ර හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව කටුවාන, හටම්පල් 

බර්ේ, මීය හගාඩ  ා පනාහගාඩ කර්මාන්ත්පුරරයන් ත්නට ලැහබ්. මිට අමත්රව න්ළු කර්මාන්ත් ප්රහද්ධශය පුරරා විහිීම ඇති 

ආකාරය් ත්නට ලැහබ්. 

මුලා්ර : ගූගල් මාවත් තර්ශන (Google Street View )රූප රාමු - 2015 වර්ෂය 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ භුමි පරි රණය වා්තියට අනුව යහි මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 9ක ජලා්රිත් ප්රහද්ධශ වීමත් ත්වත් 9ක 

ප්රමාණයය් ප ත් බිම් හලස වා්ත් වීමත් න්විහශ්ී  ල්ෂණයය් හලස  ුනනා ගත්  ැකි අත්ර හමහි තැකිය  ැකි ත්වත් 

න්විහශ්ී  ල්ෂණයය් වනුහේ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වා්ත්ව පවතින ජල ප්රහද්ධශ බහුත්රය් කුඹුරු පාතක 

යහෝර්ාගර් නගර ර්ධ්ය 

රූපය 2.4. : හ ෝමාගම නගරය  ා   යිහලවල් පාර හතපස වාණිජ භාවිත්යන් ඒකරාය  වී ඇති ආකාරය 
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කරගනිමින් වා්ත්ව පැවීමයි. ත්වත ඇළ මාර්ගවල ප්රමාණයය  ා යහි වැතගත්කම නිර්ණයය කරන විශ්හල්ෂණයයට අනුව 

කැළණි ගඟ, පුරස්වැලි ඔය, ම ා ඔය  ා නුදුන් ඇළ ප්රධානත්වය් උන්ලනු ලබන අත්ර ප්රධාන ිවය බස්නා ප්රහද්ධශය වශහයන් 

කැළණි ගඟ  ා කළු ගඟ ප්රහද්ධශ  ුනනා ගත්  ැකිය.  

ඇළ මාර්ග වල ප්රමාණයහේ ීව්රත්ාවය රූපය 2.5. මඟින් තැ්හවන අත්ර ප්රධාන පාරිසරික සංහේීම කලාප හලස අ්කර 011 

කට අසන්න ප්රහද්ධශයක වා්ත්ව පවතින බරාව සංර්ත ත් ප්රහද්ධශය ස  අ්කර 911 කට ආසන්න ප්රහද්ධශයක වා්ත්ව 

ඇති බදුවිලවත්ත් පාරිසරික සංහේීම ප්රහද්ධශය  ුනන්වාිවය  ැකිය. (සිතියම් අංක 2.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම : බ. ප. අංශය, නා. සං. අධි.,2018  
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පුස්වැලි ඔ  

ර්හ ඔ  

රූපය 2.5. : ඇළ මාර්ගවල ප්රමාණයහේ ීව්රත්ාව - හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 
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සැකන්ම : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

සිතියම 2. 1: ජලා්රිත්  ා ප ත්බිම් ප්රහද්ධශවල වා්තිය - හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 

බරාව යතත් බිම් ප්රයේශ  

බදුවිලවත්ත යතත්බිම් ප්රයේශ  
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ත්වත හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ම ා මාර්ග පද්ධධතිය  ා ප්රවා න ප න්කම් පිලිබඳ අවධානය හයාමු කිීම වැතගත් හේ. මන්ත යත් 

හකාළඹ නගරය  ා යාහකහරමින් ිවහවන ප්රධාන මාර්ග 3් හමම ප්රහද්ධශය  ර ා ගමන් කිීමත්, ත්ත ණය අධිහේගී මාර්ගහේ 

සම්බන්ධත්ාවය ස  කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය හ ෝමාගම නගරය  ර ා ගමන් කිීමත්ය. හ ෝමාගම නගරහේ සිට 

 යිහලවල් මාර්ගහයන් (A4) හකාළඹ අගනගරයට ස  අවිස්සාහේල්ල, රත්නපුරර, බදුල්ල, අම්පාර ස  මඩකලපුරව ත්වාත් 

හකාළඹ,  ංවැල්ල, ප ත්ගම මාර්ගහයන් පස්යාල  ර ා ම නුවර ත්වාත්, හකාළඹ - හ ාරණය මාර්ගහයන් බණ්ඩාරගම 

 ර ා කළුත්ර, පානදුර නගර ත්වාත් ඍජු ප්රහේශකත්වය් ඇත්. හමයට අමත්රව හකාළඹ සිට අවිස්සාහේල්ල ත්වා 

 යිහලවල් මාර්ගයට ත්රම් සමාන්ත්රව කැළණි වැලි දුම්රිය මාර්ගය හ ෝමාගම නගර මධ  ර ා ගමන් හකහර්. තකුණු 

අධිහේගී මාර්ගය ඉිවවීමත් සමඟ ගාල්ල මාත්ර නගර කරා පැය 0ක පමණය කාලය් තුළීම  ළඟා වීහම් අවස්ථාව උතාවී ඇත්.  

යහමන්ම ප්රාහද්ධය ය මාර්ග පද්ධධතිය සම්බන්ධ විස්ත්ර ප ත් පරිිව සඳ න් කල  ැක. හකාට්ටාව අධිහේගී අන්ත්ර් හුවමාරුවට 

කිහලෝමීය ටර 3් දුරින් හ ෝමාගම නගරය පිහිටා තිහබන අත්ර ක තුු ව අධිහේගී අන්ත්ර් හුවමාරුව හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා 

සිමාව තුළ පිහිටා තිහබ්. යපමණය් හනාව හමම ප්රහද්ධශයට හ ෝමාගම හරෝ ල දුම්රිය නැවතුම්පල, හ ෝමාගම නගරහේ ප්රධාන 

දුම්රිය නැවතුම්පල, හගාඩගම දුම්රිය නැවතුම්පල, පනාහගාඩ දුම්රිය නැවතුම්පල, මීය හගාඩ දුම්රිය නැවතුම්පල, වටරැක 

දුම්රිය නැවතුම්පල  ා ලියන්වල දුම්රිය නැවතුම්පල යනුහවන් දුම්රිය නැවතුම් ස්ථාන 7 ් ත්නට ලැහබන අත්ර හ ෝමාගම 

ප්රධාන බස් නැවතුම්පල නව නගර මධහේ පිහිටා ඇති අත්ර මීය හගාඩ නගරය ආ්රිත්ව කුඩා ප්රමාණයහේ  බස් නැවතුම් 

මධස්ථානය්ත ත්නට ලැහබ්. ඒ අනුව යම ම ා මාර්ග  ා ගමනාගමන ප න්කම් රූපය 0.6. මඟින් තැ්හේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

රූපය 2.6. : හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය  ර ා වැී  ඇති ම ා මාර්ග  ා ගමනාගමන ප න්කම් 
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2.3. සැලන්ම් ප්රහද්ධශය නිර්ණයය කිීම 

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය සමස්ත් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශිය හල්කම් හකාට්ටාශය ආවරණයය කරන අත්රම පාදු්ක 

ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ලාශහේ ග්රාම නිලධාී වසම් ත යකින් යු්ත්ව නිර්ණයය කර ඇත්. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය පතනම් හකාට 

හගන යහත්් හමහත්් කාලය තුල සිදු වූ  සංවර්ධන සැලන්ම් හකහරහි අවධානහේීම පැ ැිවලි වනුහේ යය සමස්ත්  හ ෝමාගම 

ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය ආවරණයය කරමින් සිදු කර ඇති බවයි.  යහමන්ම හ ෝමාගම වත්මන් සංවර්ධන සැලස්ම (2008 – 

2021) ට ප්රතිහශෝධනය් හලස 2030 සඳ ා  නව සංවර්ධන සැලැස්ම් නිර්මාණයය කිීම හමහි මුලික අරමුණය් වී ඇත්.  

හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය  ුනනාගැනීහම්ීම, ප්රහද්ධශහේ වර්ග ප්රමාණයය පිලිබඳ මුලික අවධානය හයාමු කල බව සඳ න් කල 

යුතුය. මන්ත යත් අහනකුත් ප්රාහද්ධය ය සභා හ ෝ නගර සභා ප්රහද්ධශ වර්ග ප්රමාණයය අතින් සාහ්්ෂව වර්ග කිහලෝමීය ටර 80 ට 

වඩා අු  ප්රමාණයය් ගනී. නමුත් හ ෝමාගම ප්රකාශිත් සැලන්ම් ප්රහද්ධශය ප්රමාණයහයන් ත්රම් විශාල වන අත්ර යහි ප්රමාණයය 

වර්ග කිහලෝමීය ටර් 138 ක ප්රහද්ධශය් ආවරණයය කරන බව ශ්රී ලංකා මිනින්හතෝරු හතපාර්ත්හම්න්තුහේ තත්ත්යන් අනුව ත් වුරු 

හේ. ප්රකාශිත් හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය සිතියම් අංක 2.2. මඟින් ත්වා ඇත්. 

හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ අහනකුත් සැලන්ම් ප්රහද්ධශ පිලිබඳ අධයනහේීම පැ ැිවලි වනුහේ හ ෝමාගම ආ්රිත්ව ක්රියාත්මක වන 

කු හවල, ම රගම, කැස්බෑව, පාදු්ක, සීත්ාවක, හ ාරණය  ා බියගම නගර සභා  ා ප්රාහද්ධය ය සභා ආවරණයය කරමින් 0131 

වර්ෂය උහතසා සංවර්ධන සැලන්ම් සකස් කරන බවයි. යහමන්ම ත්නිව ගත් කල හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය ප්රමාණයහයන් 

වර්ග කිහලෝමීය ටර් 938 ක ප්රහද්ධශය් ආවරණයය කරන හ යින් ස  ත්ා්ෂණය නගරය වැනි ම ා පරිමාණය වපෘති හමම 

ප්රහද්ධශයට හයෝජනා වී ඇති හ යිනුත්, සැලන්ම් නීති  ා හරගුලාසි ක්රියාත්මක කිීහම් ප න්ව හේතුහවන්ත හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය 

සභා පරිපාලන සිමාව උහතසා සංවර්ධන සැලස්ම (0131) සකස් කිීම න්දුන් බවට  ීරණයය කරන ලීම.  

සැලන්ම් ප්රහද්ධශය නිර්ණයය කිීහම්ීම අවධානය හයාමු කරන ත්වත් කරුණය් හලස භූහගෝලීය ල්ෂණය අධනය කිීම 

හපන්වාිවය  ැකිය. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශයට අනුව පවතින ප්රධාන භූහගෝලීය මායිම් කිහිපය් හලස කළු ගඟ අතු ගංගාව් වන 

ම  ඔය, කැළණි ගඟ අතු ගංගාව් වන පුරස්වැලි ඔය  ා කැළණි ගඟ  ුනනාගැනීමට පුරළුවන. තැනට ක්රියාත්මක වන සැලන්ම් 

ප්රහද්ධශහේ සිමාවන් අධනහයන් පස් වනුහේ තැනටමත් යම භූහගෝලීය සිමාවන් අවධානයට හයාමුකර ඇති බවයි. ප්රහද්ධශහේ 

භූහගෝලීය ල්ෂණය සිතියම් අංක 2.3. මඟින් ත්වා ඇත්.



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018  

සිතියම 2.2. : ප්රකාශිත් හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

සිතියම 2.3. :භූහගෝලීය පන්බිම - හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   24 
 

ඒ අනුවත පැ ැිවලි සැලන්ම් සීමාව් හමම ප්රහද්ධශයට ලැබී ඇති හ යින් 019  – 0131 නව සංවර්ධන සැලැස්මත යම සිමාව 

තුල සිදු කිීමට ීරණයය කරන ලීම.  

යහමන්ම ග්රාම නිලධාී වසම් අනුව ගත් විට හ ෝමාගම මුළු සැලන්ම් ප්රහද්ධශයට ග්රාම නිලධාී වසම්  9 ් ඇතුලත් හේ. යම 

ග්රාම නිලධාී වසම්  9 කම ආවරණයය වන පරිීම හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය නිර්ණයය වී ඇති හ යින්ත නව සංවර්ධන 

සැලැස්මත යම සිමාව පතනම් කරහගනම සිදු කිීමට සැලන්ම් කණ්ඩායම ීරණයය කරන ලීම.  

හමහිීම විහශ්ෂහයන්ම සඳ න් කල යුතු කාරණයය වනුහේ හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලස්ම, ඉ ත් සඳ න් කරන ලත සියලු සැලන්ම් 

ප්රහද්ධශ අරභයා සිදු කරනු ලබන සංවර්ධන සැලන්ම් (0131) ඒකාබද්ධධ කර ගනිමින්  ා ඊට අහනාන සම්බන්ධත්ාව් 

නිර්මාණයය කිීමට සමත් වන හලස සංවර්ධන සැලස්ම සකස් කිීමට කටයුතු කර ඇති බවයි. 

බස්නාහිර පළාත් තුල හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ක්රියාකාරිත්වය අධයනය කිීම සඳ ා  ා යමගින් හ ෝමාගම ක්රියාකාී සැලන්ම් 

සිමාව නිර්ණයය කිීම උහතසා (Development Pressure) සංවර්ධන ීව්රත්ාවය විශ්හල්ෂණයය සිදුකරන ලීම. (රූපය 2.8.)  

යපමණය් හනාව කාලයත් සමග භුමි පරි රණයහේ හවනස්වීම් සිදුවීහම් රටාව හමම අධයනයට ඇතුලත් කර ගන්නා ලීම. 

හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය තුළ භූමි පරි රණය රටාව හවනස්වීම රූපය අංක 2.8. මඟින් ත්වා ඇත්.   

 

මුලා්ර: http://article.sapub.org/10.5923.j.ajgis.20170603.01.html,2017 

 

 

 

 

 

 

රූපය 2.8. : භූමි පරි රණයහේ හවනස්වීම - හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය 
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බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   25 
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රූපය 2.7.: සංවර්ධන ීව්රත්ා විශ්හල්ෂණයය (Development Pressure Analysis) 
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රූපය 2.7. මඟින් පැ ැිවලි කරනුහේ සංවර්ධන ීේරත්ාව විශ්හල්ෂණයය වන අත්ර යමඟින් යම් ප්රහද්ධශය් ආ්රිත්ව ත්නට 

ලැහබන නාගරික ක්රියාකාරකම් වල විහිීමම  ා ල්ෂණයයන්හේ විහිීමම අධයනය කරන අත්ර බස්නාහිර පළාත් තුල යය 

හකහස්ත යන්න හමම විශ්හල්ෂණයය මඟින් හපන්නුම් කරයි.  

සැලන්ම් ප්රහද්ධශය නිර්ණයය කිීහම් කාර්යය  මුහේ උ්ත් විශ්හල්ෂණයය සම්බන්ධ කරගැනීහම්ීම , යය හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ සිට 

හ ෝමාගම  ා හගාඩගම නගර හතසට  යිහලවල් මාර්ගය ඔස්හස් විහිහතන ආකාරය් තැක ගැනීමට පුරළුවන. 

හ ෝමාගම, හගාඩගම, මත්හත්හගාඩ, ිවයගම, අතුරුගිරිය, මාහේනවත්ත්, මීය හගාඩ  ා ක තුු ව යන ප්රහද්ධශ  ැරුණුවිට 

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ හසන් ප්රහද්ධශ ග්රාමීය ය ල්ෂණය හපන්නුම් කරන බව තැකිය  ැකිය.  

පාදු්ක, බණ්ඩාරගම,  ංවැල්ල  ා මාලහබ් යන ප්රහද්ධශ වල නාගරික ල්ෂණයයන්හේ වා්තිය හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සමග 

සමීය ප හලස බද්ධධවිම් ත්නට හනාලැහබ්. 

හම් කරුණු කාරණයා හේතු හකාටහගන  ා අනාගත්හේීම ක්රියාත්මක වීමට නියමිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 

මිල්ලෑව කර්මාන්ත්පුරරය, රුවන්පුරර අධිහේගී මාර්ගය  ා මාකුඹුර බහුවිධ ප්රවා න මධස්ථානය වැනි වාපෘති  ර ා මුළු 

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශයම නාගීකරණයයට හයාමු හේයැයි උපකල්පනය කරමින්, ඉිවරි වර්ෂ 91  සඳ ා සංවර්ධන 

සැලැස්ම පිළිහයළ කිීම හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා සිමාව අරභයා සිදු කල යුතු බව ීරණයය කරන ලීම.  

යහලස සකස් කරන සැලැස්ම හසන් ප්රහද්ධශ සඳ ා සකස් කරමින් පවතින සංවර්ධන සැලන්ම් (0131) ආහද්ධශ කරගනිමින්   ා 

යහි වාපෘීන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් සැලන්ම් කිීම විය යුතු බවත ීරණයය කරන ලීම.  ඒ අනුව වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම 

ප්රාහද්ධය ය සභාව හලස  ුනන්වනු ලබන, වර්ග කිහලෝමීය ටර 938 කින් යුතු  ා ග්රාම නිලධාී වසම්  9 කින් සමන්විත් ප්රහද්ධශය 

හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය හලස හගන සංවර්ධන සැලැස්ම (019  -0131 ) සකස්කිීමට ීරණයය කරන ලීම.  හ ෝමාගම 

සංවර්ධන සැලන්ම් ප්රහද්ධශය සිතියම අංක 2.4. මඟින් ත්වා ඇත්. 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් ප්රහද්ධශයට (0198 -0131) අයත්වන ග්රාම නිලධාී වසම් (ඇමුණුම 9) හි සඳ න් හේ.



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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සිතියම 2.4: හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 2018 - 2030 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   28 
 

පරිච්හේතය 03 

සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ාවය 
 

හ ෝමාගම සැලන්ම් කලාපය හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය තුළ  ා හකාළඹට ආසන්නහේ පිහිටා ඇති නිසාත්, වර්ත්මානහේ පවතින සීග්ර 

සංවර්ධනයත් හේතුහවන් හද්ධය ය හමන්ම විහද්ධය ය වශහයන් ඇීම යන විවිධ හයෝජනා වපෘති නිසාත් හේගවත් 

නාගරිකරණයයකට ල් හවමින් පවී.  

හම් ආකාරයට හ ෝමාගම සැලන්ම් කලාපය ඉල්ක කරගනිමින් ඇීම යන තැවැන්ත් වපෘති  ා ස්වභාවික පරිසරය අත්ර 

පවතින ඝට්ටනය  ා ක්රමහයන් වැඩිහවන ජනග නය සමග හමම ප්රහද්ධශයට අහේනික වූ  ගැටළු කිහිපයකි.   

අවශත්ාවය 19  

වර්ත්මාන හන්වාසික ක්රියාකාරකම් පරිසර සංහේීම කලාප ප්රහද්ධශයන්ට වා්ත්වීහම් ප්රවනත්ාව වැඩිවීම හේතු හකාට හගන 

පාරිසරික සංහේීම කලාපයන්හේ පැවැත්මට ඇතිවිය  ැකි ත්ර්ජනය මග  රවා ගැනීමට පියවර ගැනීම අවශය වීම 

ශ්රී ලංකාහේ බස්නාහිර පළාහත් හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය වූ  කලි පන්ගිය වකවානුවල සිට අත ත්වා සීඝ්ර නාගරිකරණයයකට 

ල්හවමින් පවතින ප්රහද්ධශය් හලස  ුනනාගත්  ැකි අත්ර, යවන් පන්බිමක හ ෝමාගම  2012 වර්ෂහේ ජනහල් න  ා සං ා 

හල් න වාර්ත්ාවලට අනුව හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය තුළ ජිවත්වන 40% ් වූ  මුළු ජනග නහයන් 99ක ්, යනම් ප්රමාණයහයන් 

050,46  කට ආසන්න ජන සං ාව් ත්ම ස්ිර පිවංචිය සඳ ා හත්ෝරාගත් ප්රහද්ධශයකි. යය හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ අහනකුත් 

ප්රහද්ධශ  ා සසතන කල ජනග නය අතින් හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය පස්හවනි ස්ථානය ගනී. හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ 

ජනග න වා්තිය ප ත් වගුව මඟින් තැ්හේ. 
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මුලා්ර: ජනහල් න  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව, 2012  

 

 

ප්රස්ථාරය 3. 1: හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ ජනග න වා්තිය 0190 
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සිතියම 3 1: ජන ඝනත්වය 2001 වර්ෂය - බස්නාහිර පළාත් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: ජනහල් න  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව, 2012 
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මුලා්ර: ජනහල් න  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව, 2012

සිතියම 3 2: ජන ඝනත්වය 0190 වර්ෂය - බස්නාහිර පළාත් 



 

 

යහලස සාහ්්ෂව ඉත්ා ඉ ල ජනග නය් සිටින හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ 0119 – 0190 වර්ෂ තුළ ජනග ණය වර්ධන හේගය 

0.0 ක ප්රතිශත්ය් ගන්නා අත්ර 0190 වර්ෂහේ තත්ත් වලට අනුව ජනඝනත්වහේ වා්තිය හ ෝමාගම නගරය අවට පිහිටා 

ඇති හගාඩගම, මීය හගාඩ ස  ක තුු ව ප්රහද්ධශවලට ත විහිීම යාහම් ප්රවනත්ාව් ත්නට ලැහබ්. යපමණය් හනාව 0119 වර්ෂයට 

සාහ්්ෂව 0190 වර්ෂහේ ජනඝනත්වය ප්රධාන නගරවලින් ඔබ්බට යනම් ග්රාමීය ය ප්රහද්ධශ කරා ආකර්ෂණයය වීහම් සීඝ්ර 

වර්ධනය් පැ ැිවලිව ත්නට ලැහබනු ඇත්. බස්නාහිර පළාහත් ජනඝනත්වය 0119 ස  0190 ඉ ත් සිතියම් අංක 3.1  ා 

3.2 මඟින් තැ්හේ. 

හම් ආකාරහයන් විහිීම ඇති මුළු ජනග නහේ භුමි පරිහභෝජනයට අනුව මුළු භූමිහයන් 43ක ක හන්වාසික වා්තිය් ත්නට 

ලැහබන අත්ර යම හන්වාසික පරිසරයට හස්වා සපයන වාණිජ  ා කර්මාන්ත් භාවිත්යන් පිලිහවලින් මුළු භූමිහයන් 93ක ්  ා 

9ක ් පමණය වන අත්ර යය රූපය 0.0. මඟින් පැ ැිවලි හේ. 

 යහමන්ම හමම ප්රහද්ධශයට අහේනික වූ  නිර්මිත් 

හභෞතික පරිසරය  ා සමානව සවාභාවික පරිසර 

පද්ධධතිය් ත්නට ලැබීම න්විහශ්ී  ල්ෂණයය් 

හේ. ඒ තුළ ජල රැඳවුම් නිසියාකාරව 

පවත්වාහගන යාමට අවශ වන කුඹුරු 

පද්ධධතිය්ත, ඒ  ා බැඳී ඇති ජල මූල 

පද්ධධතිය්ත  ුනනා ගත්  ැකිය. බස්නාහිර 

පළාත් හත්ත්බිම් සංර්ෂණය සැලැස්ම යටහත් 

 ුනනාගත් විහශ්ෂ පාරිසරික කලාප වන, හත්ත් 

බිම් සංර්ෂණය කලාප හතක් හමම සැලන්ම් 

ප්රහද්ධශය තුළ ලැහබනු ඇත්. යනම් පුරස්වැලි ඔය 

ආ්රිත්ව, ඔය හතපස රමනියව විහිීම ඇති බරාව 

නම් හත්ත් බිම් ප්රහද්ධශය  ා හබාල්හගාඩ ජල 

රැඳවුම් කලාපය ආ්රිත්ව විහිීම ඇති බදුවිල යන 

පරිසර පද්ධධතියයි. යම වර්ගීකරණයයට අමත්රව 

හමම පරිසර පද්ධධීන් මගින් සිදුවන කාර්යන් 

මත්, ජල රැතවුම් කලාප, ජල ප්රහද්ධශ, කුඹුරු ඉඩම් 

වා්තිය , හත්ත් බිම්, කැලෑ, ලුන කැලෑ, 

ආර්ෂණය කලාප, ගල් කදු ප්රහද්ධශ, ගංවතුර 
සැකන්ම : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018  

 

රූපය 3.1. පාරිසරික සංහේීම කලාපයන්හේ විහිීමම 
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ඇතිවන ප්රහද්ධශ යන නිර්ණයායක යටහත් කරන ලත පාරිසරික සංහේීම කලාපයන්හේ විහිීමම් විශ්හල්ෂණයහේීම කරන ලත 

නිගමනයන්ට අනුවත සපත් වුහේ බරාව  ා පුරස්වැලි ඔය ආ්රිත් ප්රහද්ධශ සමග කැළණි ගඟ අවට ප්රහද්ධශය පාරිසරික සංහේීම 

කලාප ප්රහද්ධශ හලස ප්රකට වන බවයි. යය රූපය 3.1 මඟින් හපන්වා ඇත්. 

යහමන්ම වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය හ්න්ර කරගත් සංවර්ධනහේ හත්රපුරම් ප්රහද්ධශයන්හේ වා්තිය විශ්හල්ෂණයයට 

අනුව  ා හමම පරිසර පද්ධධතිහේ සංහේීමත්ාව මැන බැලීම සඳ ා සකස්කරන ලත  විශ්හල්ෂණයය තුලනය කර බැලීහම්ීම ත් වුරු 

වනුහේ වර්ත්මානහේ සංවර්ධන ක්රියාවලින් පරිසර සංහේීම කලාප හතසට වා්ත්වීහම් ප්රවනත්ාව් පවතින බවයි. 

හම් ආකාරයට සංවර්ධන  ා පාරිසරික ඝට්ටනයන් හේතුහවන් වර්ත්මානහේ කැළණි ගඟ ආ්රිත්ව ඉවුර හතපස ජිවත්වන, 

යනම් ආටිගල නැහගනහිර, පානළුව  ා පුරස්වැලි ඔය හතපස පිහිටි ප්රහද්ධශ වන ජල්ත්ර, හේන්පිට, වටරැක උතුර, වල්පිට  ා 

නාවලමුල්ල යන ගම්වල ජිවත්වන ජනත්ාව ගංවතුර ත්ත්ත්වයන්ට මුහුණය ීමමට සිදුව ඇත්. මින් ගම වනුහේ ගංවතුර උවදුරට 

මුහුණය ීමමට සිදුව ඇත්හත්  ුනනාගන්නා ලත පාරිසරික සංහේීම කලාපයන්හේ හන්වාසික භාවිත්හේ හයීම සිටන පුරද්ධගලයන්ට 

පමණය් බවයි. කැළණි ගඟ ආ්රිත්ව ගංවතුර ත්ත්ත්වය වර්ෂ 9 8  ීම අඩි 19 පමණය උසට, අවුරුද්ධතකට 3 න් 4 වත්ාව් 

ඇති වුවත, පාරිසරික හවනස්වීම් මත් අවුරුදු 95කට පන්ව යම ප්රමාණයය අඩි 15 ් ත්වා උසට ජල ගැලීම් ඇතිවී ඇති බවත් 

ආපතා කළමනාකරණය ආයත්නය මඟින් නිකුත් කරන තත්ත් මගින් ත් වුරු හේ.  

ඒ සමඟම පුරස්වැලි ඔය ආ්රිත් තත්ත් විමසීහම්ීම යම ප්රහද්ධශය කැළණි ගඟට සාහ්්ෂව බෑවුමක පිහිී මත්, යම බෑවුම් ආ්රිත්ව 

වාසස්ථාන ඉිවවීමත් මත් පුරස්වැලි ඔය හතපස නිවාස අඩි 95් පමණය උසට පැමිහණයන ජල ගැලීමකට හගාදුරු වන බවයි. 

කැළණි ගඟ හතපස අඩි 15 ් උසට ජලගැලිමකට ල් වූ  විට පුරස්වැලි ඔය හතපස ප්රහද්ධශය අඩි 95ක උසට ජල ගැලීමකට 

ල්වන බව හමමගින් ත්ව දුරටත් පැ ැිවලි කල  ැක.  

හම් ආකාරයට ක්රමක්රමහයන් වැඩිවන ජල ගැලීම් නිසා ප්රහද්ධශහේ විශාල පිරිස් හම් අයුරින් ීඩා විඳීමට මුලික හේතුව් හලස 

ස්වභාවික පරිසර පද්ධධතිය ආ්රිත්ව ිවහනන් ිවන ඉ ල යන නිවාස ඉිවවීහම් ප්රවනත්ාව  ුනනා ගත්  ැක. 0118 වර්ෂහේ සිට 

0196 ත්වා ගංවතුර උවදුරට මුහුණයපාන ප්රමාණයය වැඩි වී ඇති බැවින් ත් වුරු වනුහේ පාරිසරික සංහේීම කලාප ආ්රිත්ව 

වාසස්ථාන සකස් කර ජිවත්වන පිරිස කාලීනව වර්ධනය වී ඇති බවයි. හමම කාලයන් තුළ ගංවතුර ත්ර්ජනයට ල් වූ  ජන 

සං ාව පිළිබඳ ප ත් වගු අංක 3.2 මඟින් තැ්හේ. 

වගුව 3. 2: ගංවතුර ත්ර්ජනයට ල් වූ  නිවාස  ා ජන සං ාව - හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය 

ිවනය ආපතාවන්ට ල් වූ  ජන සං ාව මරණය සං ාව වසනයට  න් වූ  නිවාස ගණයන විනාශ වූ  නිවාස ගණයන පවුල් ගණයන 

2008/06/01  1827    469 
2010/05/18  139  13 3 41 
2011/05/27 820  6 3 234 
2011/05/27  842  6 3 240 
2016/05/15 5266 3 7 16 1349 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   iii 
 

 මුලා්රය: ශ්රී ලංකා ආපතා කළමනකරණය මධස්ථානය, 2017 

මිට හේතු සාධක විමසා බැලීම උහතසා සැලන්ම් කණ්ඩායම විසින් ජනග න වා්තිය, වර්ධන හේගය, ඉඩම් වටිනාකම  ා 

වර්ත්මානහේ ඉඩම් විකිණීම් සිදුවන ප්රහද්ධශ අධයනය කිීමට විශ්හල්ෂණයයන් කිහිපය් සිදුකරන ලීම. යම විශ්හල්ෂණයයන්ට 

අනුව අවසන නිගමනය වුහේ යම පාරිසරික සංහේීම කලාප ආ්රිත්ව නිවාස ඉිවවීමට ප්රධාන හේතුව් හලස අු  ඉඩම 

මිලගණයන් පැවීම  ා යම ඉඩම සඳ ා මුතල් ආහයෝජනය කල  ැකි පිරිස් යම ප්රහද්ධශ වලට වැඩි වශහයන් ආකර්ෂණයය වීම 

තැකගත්  ැකි බවයි. යහමන්ම වර්ෂ 0131 පමණය වන විට හ ෝමාගම සැලන්ම් කලාපයට ල්ෂ 6 ක පමණය ජන සං ාව් 

අහ්්ෂා කරන අත්ර යම ජනග නය පරිසර සංහේීම කලාප පිහිටි ප්රහද්ධශ ත්වා වා්ත්වීහම් ප්රවනත්ාව් පවතින බව, 

කරුණු විශ්හල්ෂණයහේීම  ුනනාගත්  ැකි විය. යබැවින් හමම ප්රහද්ධශහේ පවතින ස්වභාවික පරිසරය රැකගනිමින් අනාගත්හේ 

ීම හම් ප්රහද්ධශයට ඇීම යන විවිධ සංවර්ධන වපෘති නිසි මගහපන්විමකට හයාමු කිීම  ා විධිමත් සැලැස්මක අවශත්ාව 

හම්වනවිට පැන නැගී ඇති බව කිව  ැක.  

අවශත්ාවය 10  

රජහේ ප්රතිපත්තිමය සැලන්මට අනුව හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් ඇතිවිය  ැකි බලපෑම්  ා 

අවශත්ාවයන්ට අනුව ප්රහද්ධශය නිර්මාණයය කිීම සඳ ා අවශ පියවර ගැනීම අත්වශ වීම.  

0190 වර්ෂහේ ජනහල් න  ා සං ාහල් න වාර්ත්ාව අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ මුළු ජනග නහයන් 08ක ් ්රම බලකායට 

අයත් වන අත්ර 0195 වර්ෂය තුල වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනග න සංයුතිය ගත්විට  අවුරුදු 9  - 05 අත්ර ජනග නය මුළු 

ප්රමාණයහයන් 05ක ් විය. ඒ අනුව ප්රහද්ධශහේ ්රම බලකාහයන් බහුත්රය ත්රුණය ප්රජාහවන් නිහයෝජනය කරන බව හපන්වා ිවය 

 ැකිය. මීය ට අමත්රව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශයට ඉ ල සංක්රමණික ජනග නය් ඇත්. හමම සංක්රමණික ජනග නහයන් 45ක ් 

රැකියා අවස්ථා සඳ ා හමම ප්රහද්ධශයට පැමිණය ඇත්.  යහමන්ම හ ෝමාගම යනු උසස් අධාපන මට්ටමිකින් හ බි මිනින්න් 

පිරිස් වාසය කරන ප්රහද්ධශයකි. වර්ෂ 0195 ට අතාල සම්පත් පැතිකඩ තත්ත්වලට අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ 45ක ් පමණය 

පිරිස් හපෞද්ධගලික අංශහේ රැකියාවල නියුතු පුරද්ධගලයන් වන අත්ර මාසික ආතයම රු. 81111 ඉ්මවන් පුරද්ධගලයන් 57ක 

් පමණය සිටින ප්රහද්ධශය් හලස හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය  ුනනා ගත්  ැක. ඒ අනුව හ ෝමාගම සැලන්ම් කලාපය හ ාඳ ්රම 

බලකාය් හමන්ම සැලකිය යුතු ආර්ික මට්ටම් සහිත්ව ජිවත්වන හන්වාසිකයන් පිරිස් සිටින ප්රහද්ධශය් බව  ුනනා ගත් 

 ැකිය.  

හමවන් වූ  ආර්ික  ා ්රම බලකායකින් සමන්විත්, හ ෝමාගම හ්න්ර කරගත් ත්ා්ෂණික නගරය හ ෝමාගම මාහේනවත්ත්, 

මාලහේ  ා අතුරුගිරිය යන නගර තුනම ආවරණයය කරගනමින්  0196 වර්ෂහේ රජහේ ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය යටහත්  ුනනා 

ගන්නා ලීම. වර්ත්මානය වනවිට  ුනනාගත් අහනකුත් නගර හතක අමාබවමින් හ ෝමාගම මාහේනවත්ත් ප්රහද්ධශය ත්ා්ෂණික 

නගර සංවර්ධනහේ සන්ධිස්ථානය වශහයන්  ුනනාහගන ඇති අත්ර හම්වන විට නැහනෝ ත්ා්ෂණය ආයත්නය,  රිත් විශ්ව 

විතාලය පිහිටුවා ඇත්.  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   iv 
 

හමම ත්ා්ෂණික නගරය තුල අනාගත්හේීම 00,661 ක ජනග නය් රැකියාහේ නියු්ත් කරගැනීමටත්, 994,511 ක 

හන්වාසික ජනග නය් ආකර්ෂණයය කර ගැනීමටත්, 0 ,411 ක පමණය හන්වාසික ප න්කම් ලබාීමමටත් අහ්්ෂා කර ඇත්.  

හම් අනුව 0131 වර්ෂහේ ස්වභාවික ජනග න වර්ධන හේගයට අනුව පුරහරෝකථනය කරන ලත ජනග නය  ල්ෂ 4 කට පමණය 

ආසන්න අගය් ගන්නා අත්ර යයට ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය  ර ා ආකර්ශනය කරගැනීමට බලාහපාහරාත්තුවන 

ජනග නහේ ප්රමාණයය සම්බන්ධ කර ගණයනය කර බැලීහම්ීම 0131 වර්ෂය වනවිට පුරහරෝකථන කරන ලත ජනග නය ල්ෂ 

16 කට අසන්න අගය් ගන්නා බව ගණයනය කර ඇත්.  

යහමන්ම හමවන් වූ  ම ා පරිමාණය වාපෘති ක්රියාත්මක කිීම සඳ ා ක්රමවත් වුත් විධිමත් වුත් යටිත්ල ප න්කම් ලබාීමමට 

කටයුතු කිීම අත්වශ කාරණයය් වන අත්රම යය සපයාීමම සම්බන්ධහයන් පැ ැිවලි තැ්ම් සහිත්, සැලැස්ම් 

අත්වශ වන බව සඳ න් කල යුතුය.  

 හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගරය සඳ ා පවතින ජල සැපයුම ප්රමාණයවත්ත? යය සපයා ගන්හන් හකහස්ත?  

වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශයට ජලය සපයනු ලබන්හන් ලබුගම  ා කලටුවාව ජලාශවලිනි. යහමන්ම වර්ත්මානහේ 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ සියලුම හන්වාසිකයන්ට ප්රමාණයවත් වන පරිිව නල ජලය සපයා ීමම් සිදු කර හනාමැති අත්ර, මුළු 

ප්රහද්ධශය ආවරණයය වන පරිිව ජල සැපයුම ලබා ීමම් සිදු කර හනාමැත්. යවන් ත්ත්ත්වය්  තුළ  හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගරය 

 ර ා ප ත් සඳ න් පරිිව අනාගත්හේීම ිවනකට අවශ වන ජල ප්රමාණයය ත්්හස්රු කිීම් සිදු හකාට ඇත්. යයට අනුව 

හමම ත්ා්ෂණික නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් යම නගර සිමාව තුල සිදුවන ක්රියාකාරකම් උහතසා පමණය් අනාගත්හේීම 

ිවනකට ඝන මීය ටර 58,111  (m3 /day) ප්රමාණයයක ජල අවශත්ාවය් පවතින බව  ත්්හස්රු කර ඇත්. යහමන්ම පවතින 

ජල සැපයුම පරිිව අනාගත්හේීම වැඩිවන ජනග නයට ජල සම්පාතනය සිදුකරනුහේ හකහස්ත  ා යය හකාපමණය අගය් 

ගන්හන්ත යන්න සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් අවධානය හයාමු කිීම අත්වශ වනු ඇත්.  

 හ ෝමාගම මළ අපරව කළමනාකරණයය   

මළ අපරව කළමනාකරණයය කිීම සම්බන්ධහයන් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව තැනට විිවමත් සැලැස්ම් ක්රියාත්මක හනාවන 

අත්ර බහුත්රය් වූ  හන්වාසිකයන් ත්ම හගවත්ත් ආ්රිත්ව මල අපරව බැ ැරලීම සිදු කරන අත්ර නාගරික ප්රහද්ධශ අ්රිත්ව 

 ා පරිසර සංහේීම කලාප ආ්රිත්ව ජිවත්වන මිනින්න්හගන් සීමිත් පිරිස් ජල ප්රහද්ධශ වලට මළ අපරව බැ ැරලීම සිදු කරනු 

තැක ගත්  ැක.   

යහමන්ම හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධනය යටහත් අනාගත්හේීම නිකුත්කරන මළ අපරව සඳ ා ිවනකට ජල 

අවශත්ාවය කියුබි් මීය ටර් 46,111 ක ප්රමාණයය් අනුමාන කරන අත්ර යය බැ ැර කරලීම  ා කළමනාකරණයය 

සම්බන්ධහයන් විධිමත් සැලැස්ම් ප්රකාශයට පත් කර හනාමැත්. ත්වත 0131 වර්ෂය සඳ ා ල්ෂ 6 ් ත්වා ජනග න 

වර්ධනය් අහ්්ෂා කරන හ ෝමාගම ප්රහද්ධශයට අනාගහත්ීම හමම මළ අපරවය බැ ැරකරලීහම් ක්රමහේතය ය පත්  ා 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   v 
 

තිරසාර සංවර්ධනය් සඳ ා ත්ර්ජනය් විය  ැකි බැවින් සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා හම් පිලිබඳ අවධානය හයාමු කිීම 

අත්වශ වනු ඇත්.  

 ඝන අපරව කළමනාකරණයය   

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ඝන අපරව කළමනාකරණයය කිීහම් ක්රමහේතය පිලිබඳ අවධානය හයාමු කිීහම්ීම පැ ැතලි වනුහේ 

විධිමත් ක්රමහේතයකින් හත්ාරව හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව  ර ා ඝන අපරවය බැ ැර කරලීම ූවවවත්ත් ප්රහද්ධශයට  ා 

කරිවයාන ප්රහද්ධශයට මුතා රින බවයි. හකහස් නමුදු වර්ත්මානහේ ල්ෂ 4 කට ආසන්න ප්රමාණයය් හවහසන හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වර්ත්මානහේ ිවනකට හටාන් 31කට ආසන්න ප්රමාණයයක ඝන අපරව ඒකරාය  වන අත්ර අනාගත්හේීම 

ඉිවවීමට හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධනය යටහත් ිවනකට හටාන් 57ක ඝන අපරවය ප්රමාණයය් ය්රැස් විය ැකි බවට 

ත්්හස්රු කර ඇත්. යහස් ය්රැස්වන ඝන අපරවය බැ ැර කරලීහම් ක්රමහේතය, ය් රැස් කිීහම් ක්රම හේතය  ා 

කළමනාකිීහම් ක්රමහේතය සම්බන්ධහයන් සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා අවධානය හයාමු කිීම  අවශ වන බව හමහිීම සත න් 

කල  ැක. 

 බලශ්ති සැපයුම 

වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව 911ක ක විදුලි බල සැපයුම් ත්නට ලැහබන අත්ර අනාගත්හේීම වර්ධනය වන 

ජනසං ාව  ා හයෝජිත් කර්මාන්ත්  ා විශ්ව විතාල පද්ධධතිය ක්රියාත්මක වීම උහතසා ප්රමාණයවත් ධාරිත්ාවයකින් හ බි විදුලි 

සැපම ම් අත්වශ වනු ඇත්. ඒ අනුවත හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සත ා නව සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ාවය පැ ැිවලි කල 

 ැක.  

හම් ආකාරයට මිට ඉ ත්ීමත ත්ා්ෂණය නගරය් මාලහේ ප්රහද්ධශහේ ක්රියාත්මක කිීමට සැලන්ම් කලත් යය ක්රියාත්මක කිීහම්ීම 

ඇති වූ  දුර්වලත්ා මත් යය අසාර්ථක වාපෘතිය් බවට පත් විය. යහමන්ම සාර්ථක ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය්  

යන විෂයට අතාලව සිදු කරන ලත බැංගහලෝර්හි ක්රියාත්මක කරන ලත ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධනය  ා යහි බලපෑම් සම්බන්ධව 

කරන ලත අධයනයට අනුව පැ ැිවලි වනුහේ යවැනි ම ා පරිමාණය වාපෘතිය්  ර ා ප්රහද්ධශහේ විශාල වපසරියකට යහි 

ප්රති විපාක බලපැවැත්විය  ැකි බවයි. විහශ්ෂහයන්ම හන්වාසික භාවිත්ය සඳ ා ප්රහද්ධශය තුළට ඇීම යන ප්රමාණයය  ා භුමි 

භාවිත්හේ හමන්ම හගාඩනැගිලිවල පිහිී ම  ා යහි ප්රමාණයයන් වල හවනස් වීම  ා ඝනත්වය විශාල හවනසකට බුනන් විය  ැකි 

බවයි. යපමන් හනාව ම ා මාර්ග  ා ගමන ගමන ප න්කම් වල ස  වා න ත්තබතයත වර්ධනය වීමකට ල්විය  ැකි බවයි. 

ඒ අනුව ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය  ර ා සිදුවිය  ැකි අනිසි බලපෑම් මග රවා තිරසාර  ා සාර්ථක නගරය් නිර්මාණයය 

කිීම උහතසා අවශ මග හපන්වීම සිදු කරනු උහතසා 0131 වර්ෂය සඳ ා හ ෝමාගම ප්රහද්ධශයට නව සංවර්ධන සැලැස්ම් 

අවශ බව සඳ න් කල  ැකිය.  

 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   vi 
 

අවශත්ාවය 13 

 0197/99/18 ිවන සිදු කරන ලත පාර්ශවකරුවන්හේ අත ස් විමසීමට අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුළ තැනට ක්රියාත්මක 

වන කර්මාන්ත් ක්රියාකාරකම් හන්වාසික ක්රියාකාරකම් සමඟ මි්ර වීම හේතුහවන් ඇති වී ඇති  ා ඇති විය  ැකි අනිසි 

බලපෑම් හකහරහි අවධානය හයාමු කිීම.  

සංවර්ධන සැලැස්ම අරමුණු කරහගන පැවැත්වූ  පාර්ශවකරුවන්හේ අත ස් විමසීමට අනුව (ඇමුණුම 03 )  ුනනාගත් කරුණු 

කිහිපය් වන කර්මාන්ත්  ා යටිත්ල ප න්කම් සංවර්ධනය ස  හන්වාසික සංවර්ධනයට හයෝග නගරය් නිර්මාණයය කිීම 

යන අවශත්ාවයන් සපුරරාලිමත හමම සංවර්ධන සැලැස්හම් පරමාර්ථය් විය යුතු බව ඔවුන්හේ අත ස විය.  

වර්ත්මානහේ හන්වාසික භාවිත්යට න්දුන් යයි  ුනනාගන්නා ලත ප්රහද්ධශ වල විවිධ කර්මාන්ත් කටයුතු වා්ත් වීම හේතු 

හකාටහගන ස  අවිධිමත් හගාඩනැගිලි ඉිවවීම ස  හන්වාසික  ා කර්මාන්ත් කටයුතු මි්ර වීහම් ප්රවණයත්ාව් හම් වන විට 

ප්රහද්ධශහේ පැවීම නිසා අත වන විට හම් ප්රහද්ධශහේ හන්වාසික  ා කර්මාන්ත් කටයුතු අත්ර ගැටුම්කාී ත්ත්ත්වය් මතු හවමින් 

පවී. ත්වත හමම ප්රහද්ධශහේ කර්මාන්ත් කටයුතු නිසි පරිිව පවත්වාහගන යාමට බලපාන ප්රධාන කරුණු කිහිපය් ත හම් යටහත් 

 ුනනාගන්නා අත්ර ඒවානම්, අනාගත් කර්මාන්ත් කටයුතු කරහගන යාම සඳ ා අවශ යටිත්ල ප න්කම් ප්රමාණයවත් හනාවීම, 

න්ළු පරිමාණය  ා මාධ පරිමාණය කර්මාන්ත් ිවයුණු කිීම සඳ ා අවධානය අු  මට්ටමක පැවීම  ා විධිමත්  ා ිවයුණු 

ප න්කම්වලින් සපිරි කර්මාන්ත් කලාපයක අවශත්ාව පැවීම  ුනන්වා ිවය  ැක.  

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සඳ ා වර්ත්මානහේ ක්රියාත්මක හකහරන 0118 – 0105 කලාපිකරන සැලැස්මට අනුව කර්මාන්ත් 

වා්තිය සඳ ා කටුවන  ා හටම්පල්බර්ේ කරමාන්ත් කලාප පිහිටුවා ඇත්ත් මධම පරිසර අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලත 

තත්ත් අනුව A, B  ා C (වැඩි, මධ  ා න්ළු වශහයන් දුෂකාරක කර්මාන්ත් ) කාණ්ඩ යටහත් පරිසර දුෂකාරක කර්මාන්ත් 

(වාහන් ආ්රිත්  කර්මාන්ත්ය, ටයිල් ස  කැණීම් ආ්රිත් කර්මාන්ත්, ඇලුමිනියම් ආ්රිත් කර්මාන්ත්, ඇඟලුම්, විදුලි බුබුහල් 

ප්රතිච්රීකරණය ආ්රිත් කර්මාන්ත්ය, යන්ත්හරෝපකරණය නි්පාතන ආ්රිත් කර්මාන්ත්ය, රසායන නි්පාතන ආ්රිත් කර්මාන්ත්ය 

 ා ආ ාර ආ්රිත් කර්මාන්ත්) හ ෝමාගම සැලන්ම් කලාපය පුරරාම විහිීමම් ත්නට  ැකිය. හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය තුල A, B  ා 

C කාණ්ඩහේ කර්මාන්ත්වල විහිීමම රූපය 3.2 මඟින් ත්වා ඇත්. 
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මුලා්රය: මධම පරිසර අධිකාරිය, 2014  

ඒ අනුව පැ ැිවලි වන්හන් වර්ත්මානය වන විට නිවාස පිහිටා ඇති ප්රහද්ධශ ත්වා කර්මාන්ත්වල විහිීමම විවිධ පාරිසරික ප්රශ්න 

ඇති කිීමට බලපෑම් වන බවයි. විහශ්ෂහයන්ම ජන ඝනත්වහේ විහිීමම පිලිබඳ කරන ලත අධනයන්ට අනුව හ ෝමාගම 

නගරය, මත්හත්හගාඩ, හගාඩගම, ක තුු ව  ා මාහේනවත්ත් යන ප්රහද්ධශ වල ඉ ල ජනඝනත්වය් තැකිය  ැකිය.  

යම ජන ඝනත්වය විහිීමහම් ප්රහද්ධශ  ා මධම පරිසර අධිකාරිය විසින්  ුනනාගන්නා ලත දුෂකාරක කර්මාන්ත් වා්තිය 

සංසන්තනාත්මකව අධනය කර බැලීහම්ීම පැ ැිවලි වනුහේ ජනඝනත්වහයන් ඉ ල ප්රහද්ධශ වල ඉ ල දුෂකාරක කර්මාන්ත් 

වැඩි වශහයන් වා්ත් වීම  ුනනා ගත්  ැකි බවයි.  

හම් අනුව අනාගත්හේීම ඉිවවීමට හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය  ර ාත විශාල කර්මාන්ත් ප්රමාණයය් වා්ත් වීහම් 

ප්රවනත්ාව් පවතින හ යින්ත හ ෝමාගමට නව සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ාවය මතුව හපහනන බව හපන්වා ිවය  ැකිය.  

හම් සියලු කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්, 0199 – 0131 කාලසීමාව සඳ ා සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් විය යුතු බවට ඒකමතිකව 

ීරණයය කර ඇති අත්ර, රාජ ප්රතිපත්තිය යටහත් සමස්ත් රහට් සංවර්ධනය, වර්ධනය කිීම උහතසා  ා හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ 

සංවර්ධනය උහතසා, නව මුහුණුවරකින්  ා නහවෝත්පාතන බිහි කිීමට සමත් ම ා පරිමාණය වාපෘති ක්රියාත්මක කිීම උහතසා 

න්දුන් වාත්ාවරණයය් සකසා ීමමත්, පවතින පරිසර සංහේීම කලාප  ා  රිත් ප්රහද්ධශ න්ර්ත ත් කිීම ප්රධාන කරගත්, උසස් 

ඝනහේ ප න්කම් වලින් සමන්විත් හන්වාසික ප්රහද්ධශය් බිහි කිීම හපරතැරි කරගත් සංවර්ධනයකට මගහපන්වීම් හලස හමම 

සංවර්ධන සැලස්හම් ිවශානතිය සකස් විය යුතු බව හමම විශ්හල්ෂණයයන් ඔස්හස් ීරණයය වී ඇත්.  

 

රූපය 3. 2: ඒ.බි. ා සී කාණ්ඩහේ කර්මාන්ත්වල වා්තිය - හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය 2014  
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හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය සඳ ා වූ  

සංවර්ධන සැලැස්ම අනුමත් කිීම (2019 - 2030) 
 

ම ා නගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්                        වන මම 1982 අංක 04 තරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාී 

(සංහශෝධිත්) පනහත් 8 ඊ වගන්තිහයන් මා හවත් පැවී ඇති බලත්ල ප්රකාරව 2018 හතසැම්බර් මස  ිවන නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිහේ කළමනාකරණය මණ්ඩලය විසින් කරන ලත නිර්හද්ධශයන් සැලකිල්ලට හගන 1982 අංක 04 තරන නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාී (සංහශෝධිත්) පනහත් 8 ඌ වගන්තිය ප්රකාර හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය සඳ ා වන සංහශෝධිත් 

සංවර්ධන සැලැස්ම (2019 - 2030) හමයින් අනුමත් කරමි.  

 

 

………………………….………………………………………… 
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ම ානගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය  

17  ා 18 ම ල්  

"න්හුරුපය" 

න්භුතිපුරර පාර  

බත්ත්රමුල්ල  

2018.12.  ිවන 
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ගැසට් නිහේතනය 

  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   42 
 

පරිච්හේතය 04 

සංවර්ධන සැලන්ම් රාමුව 

4.1. සංවර්ධන සැලැස්හම් තැ්ම  

 

 

 

 

 

 

 

බුද්ධධිමතුන්හේ  රිත් නගරය 

ග්රාමීය ය න්න්තරත්වය තුලින් විශ්වයට විවර වන හතාරටුව  
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4.2. තැ්හමහි   ප්රකාශය (Vision Statement) 

 රිත් නගරය (Green City) යන වචනය පිලිබඳ විවිධ විචාරකයන්ට අනුව විවිධ අත ස් ඉතරිපත් කිීමට ල් වුවකි.  රිත් 

නගරය් යනු කුම්ත? යන්න පිළිබඳව, පිළිගත් අත ස්, හජෝන් හමෝල්ටන්, ග්රීන් විච්  ා හකාන් (John Moulton, Green 

Which ස  Conn) යන අය විසින් නගරය  රිත් නගරයකට සමාන කරන විහශ්ෂාංග හමානවාත? (What features makes 

a city “Green”?) යන වාර්ත්ාහවහි සට න් කර ඇත්. ඔවුන්ට අනුව කැලිකසල  ා අපරව නිර්මාණයය වීම අවම කිීම මගින්, 

පරිසර  ානිය  ා දුෂණයය අවම කරන, ප්රතිච්රීකරණයය හතසට නැඹුරුවූ , අහිත්කර විහමෝචනයන් අවම හකහරන,  රිත් උතාන 

නිර්මාණයය කිීම වැඩිකිීම කරන අත්රතුර නිවාස ඝනත්වය වර්ධනය හකහරන   ා  තිරසාර හද්ධය ය ආර්ික ක්රියාකාරකම්වලට 

හයාමු වූ  නගර  රිත් නගරය් හලස නිර්වචනය කල  ැකි බවයි.    

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශහේ වර්ත්මාන හභෞතික, ආර්ික, සමාජීය  ා පාරසරික ල්ෂණය හකහරහි අවධානය හයාමු 

කල විට, පැ ැිවලි වනුහේ, යය යත්රම් නාගරික ල්ෂණය ප්රතර්ශනය හනාකරන,  රිත්වර්ණය හවල් යාය තසතින් ිවස්වන, ග්රාමීය ය 

ල්ෂණයවලින් සමන්විත්, ආර්ික, සමාජීය, හභෞතික  ා පාරසරික ල්ෂණය ප්රතර්ශනය හකහරන  ා පරිසර දුෂණයය  ා 

ස්වභාවික විපත්වලින් අවම වූ , හන්වාසික ප්රහද්ධශය් හලස  ුනනා ගත්  ැකි බවයි.  

ඒ අනුව හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් (0199 – 0131) තැ්මට අතාලව  රිත් නගරය යන්හනන් වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශය තුලින්,  රිත් නගරය යන නිර්වචනයට සමාන ල්ෂණය ප්රතර්ශනය හකහරන හභෞතික  ා පාරසරික ල්ෂණය හකහරහි 

විහශ්ෂ අවධානය හයාමු හකරුණු,  රිත් උතාන නිර්මාණයය කිීම  ර ා හන්වාසික ඝනත්වය වර්ධනය කිීම හපරතැරි 

කරගත්ත්් බව සඳ න් කල  ැකිය.  

හමහිීම “බුද්ධධිමතුන්හේ”  යන්හනන් පැ ැිවලිවම හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුළ වර්ත්මානහේ  ා අනාගත්හේීම ප්රහද්ධශහේ සංවර්ධනය 

නැඹුරු හවත්ැයි අනුමාන කරන අංශයන්  සංවර්ධන සැලැස්හම් තැ්ම  ර ා ආවරණයය කිීම අරමුණු කර ඇත්. 

විහශ්ෂහයන්ම රාජ ප්රතිපත්තිය  ර ා හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය අවකාශ කරහගන ක්රියාත්මක හකහරන ත්ා්ෂණය නගරය, 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්මට අනුගත් කරගැනීම අරමුණු කරහගන  ා ප්රහද්ධශහේ බහුත්ර සංවර්ධන නැඹුරුත්ාව හන්වාසික 

සංවර්ධනයට හයාමු වී තිබීම  ා යහි සීඝ්ර වර්ධනය් ත්නට ලැහබන නිසාහවනුත්, අනාගත්හේීම  රිත් නගරය් නිර්මාණයය 

කිීමට බලාහපාහරාත්තු වන ගමහන් ය් සංරචකය් හලස හන්වාසික ඝනත්වය වර්ධනය කිීම අරමුණු කරහගන සංවර්ධන 

සැලැස්හම් (0198 -0131) තැ්ම ඊට සමගාමිව සිදු විය යුතු බව ීරණයය හකරිණි. ත්වත  රිත් නගරය් නඩත්තු වීම හුහත් 

උගතුන් විසීම මඟින්  පමණය් ළඟා කර ගත් හනා ැකි අත්ර, ඊට බුද්ධධිමත් හන්වාසික ජනත්ාව් වාසය කල යුතු හේ. යහස් 

හනාවන ත්ත්වය් තුල මුු ්කු  ා පැල්පත් නිවාස බිහි වීම විය  ැකි අත්ර සංවර්ධනය නිවැරිව මගහපන්විමකට හයාමු හනාවූ  

ත්ත්වය් තුල යවැනි සාර්ථක  රිත් නගරය් නිර්මාණයය කිීම අප න්ය.  
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3. සමස්ත්රත ප්රකේශයම වවරයය ක ුණු,   ොර්මයක්ෂමම යිතල     සු ම්  ේධියක්  

An Efficient Infrastructure Network, Covering The Entire Area 

 

 
2. ක ොක ොසත් නගරයක්  සුව  සු කන්වොසි  ප්රකේශයක් 

An Affluence City, A Comfortable Neighborhood   
 

ඒ අනුව යමින් හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් (0199 – 0131) සංවර්ධන තැ්ම “බුද්ධධිමතුන්හේ  රිත් නගරය”  යනුහවන් 

නිර්මාණයය හකරිනි.   

4.3. සංවර්ධන සැලන්හම් ප්රධාන අරමුණු  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 හි, සැලන්ම් තැ්ම සා්ෂාත් කර ගැනීම සඳ ා ප්රධාන අරමුණු 14 ් මත් 

පතනම්  වූ   බව සඳ න් කල යුතුය.  

 

 

 

හමහි අත ස වනුහේ පවතින පරිසරය ආර්ෂා කරන අත්රම,  රිත් නගරය් නිර්මාණයය කිීම සඳ ා විහශ්ෂ අවධානය් 

හයාමු කල නගරය් ස්ථාපිත් කිීම යන්නයි.  

 

  

 

 

හමහි අත ස වනුහේ ිවයුණු, කුඩා නගර මධස්ථානය් වටා නිර්මාණයය හකරුණු, මනුෂය වාසයට හිත්කර, හසෞ ාර්ත ත්, 

ප්රියජනක, ප න්කම් සපිරි හන්වාසික ප්රහද්ධශය් ස්ථාපිත් කිීම යන්නයි.  

 

 

 

 

හමමගින් අත ස් කිීමට බලාහපාහරාත්තු වනුහේ සමස්ත් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආවරණයය කරන, කාර්යක්ෂම යටිත්ල ප න්කම් 

පද්ධධතිය් ස්ථාපිත් කිීම යන්නයි.  

 

 

 

හමම අරමුණය ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ා ඒ  ා බැුනනු හස්වා වා්ත් වීම සඳ ා, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සැලන්ම් 

කිීම අත ස් කරයි.  

 

1.  පරිසරය න්රකින,  රිත් නගරය් 

A safeguarded environment, A Green City  

                                          
4. විද්යොව  ො තොක්ෂමයය  ද්නම්  රගත් නකවෝත් ොද්න  ො කස්ත්රවො සා ො තොක්ෂමය ිරයක්  

Promote a Tech Corridor, Accommodating High Tech Industries and Service   
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4.4. සංවර්ධන සැලැස්හම් පරමාර්ථ 

G.1.  පරිසරය න්රකින  රිත් නගරය් 

A safeguarded Eenvironment, A Green City  

1. 0131 වර්ෂය වන විට හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය ආ්රිත්, බස්නාහිර පළාත් හත්ත්බිම් සැලැස්ම යටහත්  ුනනා 

ගැනුණු  රිත් ප්රහද්ධශ 911ක ක මට්ටහමන් න්ර්ත ත් කිීමට කටයුතු කිීම.  

2. 0131 වර්ෂය වන විට හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වා්ත්ව පවතින 9ක ් වූ  ජලජ ප්රහද්ධශ 911ක ක 

මට්ටහමන් න්ර්ත ත් කිීමට කටයුතු කිීම.  

3. මාලහේ සිට මාහේනවත්ත් ත්වා සංවර්ධනය කිීමට හයෝජිත් ත්ා්ෂණය කලාපය තුල  රිත් ප්රහද්ධශ ආ්රිත්ව සිදුවන 

සංවර්ධන කටයුතු අරඹයා,  රිත් ප්රහද්ධශ ප්රති නිර්මාණයය කිීම සඳ ා අවශ පන්බිම සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා  

සකස් කිීම.  

4. 0131 වර්ෂය වන විට හ ෝමාගම සැලන්ම් කලාපය තුල කැළණි ගංගා තිරය, ම ා ඔය  ා පුරස්වැලි ඔය ආ්රිත් 

ර්ත ත් ප්රහද්ධශ  රිත් කලාප හලස  ා විහනෝතාන හලස සංවර්ධනය කිීම.  

5. බරාව පරිසර සංහේීම කලාපය ආ්රිත් හ ්ටයාර 3371 ්  පමණය වූ  ප්රහද්ධශය පරිසර හිත්කාමීය  වාපෘති සඳ ා විවෘත් 

කිීම තුළ යම භුමිහේ වටිනාකම ඉ ල නැංවීමට කටයුතු කිීම.  

6. 0131 වර්ෂය වන විට හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශහේ නගරා්රිත්ව වා්ත්ව පවතින  ුනනාගනු ලබන  මාර්ග,  රිත් 

මාර්ග (Boulevards) හලස සංවර්ධනය කිීම.  

7. 0131 වර්ෂය වනවිට හ ෝමාගම, හගාඩගම  ා ක තුු ව යන නගරා්රිත්ව  රිත් නගර සංකල්පය ප්රතර්ශනය 

කිීමට  ා  රිත් සංකල්පය යටහත් නගරය කියවීම (Legibility) සඳ ා  රිත් උතාන නිර්මාණයය කිීම.  
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 G.2. හපාහ ාසත් නගරය්, න්වප න් හන්වාසික ප්රහද්ධශය් 

An Affluence City, a Comfortable Neighborhood   

 

1. 0131 වර්ෂය වන විට හ ෝමාගම  ා ක තුු ව යන නගර ප්රධාන නාගරික මධස්ථාන (Neighborhood Centers) 

හලස සංවර්ධනය කිීමට කටයුතු කිීම.  

2. 0131 වර්ෂය වන විට සමස්ත් හ ෝමාගම හන්වාසික කලාපය ආවරණයය හකහරන පරිිව 911ක ක මට්ටහමන් උතාන 

 ා විහනෝත කටයුතු ප න්කම් සැපම මට කටයුතු කිීම.  

3. 0131 වර්ෂය වන විට සමස්ත් හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය, මාර්ග පද්ධධතිය  ා බැුනනු (Road Hierarchy ) 

ඝනත්වය මත් පතනම් වූ  (Density Based) සංවර්ධනයකට හයාමුකිීමට අවැසි පන්බිම සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා 

නිර්මාණයය කිීම.  

4. 0131 වර්ෂය වන විට සැමට න්වප න් හස්වා නගරය් ලබා ීමහම් අරමුහණයන් හ ෝමාගම  ා ක තුු ව යන ප්රධාන 

නගර ආ්රිත්ව, නගර මධහේ සිට මීය ටර 511් පමණය  වපසරියක මිනින්න්ට පයින් ගමන් කිීම සඳ ා වන 

ප න්කම් (Walkability Facilities) සැපම මට කටයුතු කිීම.  

G.3.  සමස්ත් ප්රහද්ධශයම ආවරණයය හකරුණු, කාර්ය්ෂම යටිත්ල ප න්කම් පද්ධධතිය්  

An Efficient Infrastructure Network, Covering The Entire Area 
 

1. 2030 වර්ෂය වන විට සමස්ත් හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය ආවරණයය වන පරිිව, ප්රහද්ධශය තුල මාර්ග අත්ර 

සම්බන්ධත්ාව (Connectivity) වර්ධනය වන පරිිව, ත්ා්ෂණය නගරය  ා සමගාමිව ප්රමු ත්ා පතනම මත් 

 ුනනාගැහනන මාර්ග සංවර්ධනය කිීමට සැලැස්ම  ර ා පන්බිම සැකසීම. 

2. 0131 වර්ෂය වන විට හ ෝමාගම, හගාඩගම, ක තුු ව  ා මීය හගාඩ යන නගර ආ්රිත්ව පවතින ප්රවා න ප න්කම් 

(Transport Facilities), අහනකුත් නාගරික ප න්කම් (Urban Facilities) සමග ඒකාබද්ධධ කිීමට කටයුතු කිීම.  

3. 0131 වර්ෂය වන විට සමස්ත් හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය ආවරණයය වන පරිිව නල ජල අවශත්ාවය (Potable 

Water Demand) 911ක ක මට්ටහමන් සපුරරාලීම,  ශ්රී ලංකා ජල සම්පාතන  ා ජලාපවා න මණ්ඩලය  ර ා 

ක්රියාත්මක කිීමට සැලන්ම මගින් පන්බිම සකස් කරලීම.  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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4. 0131 වර්ෂය වන විට සමස්ත් හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය ආවරණයය වන පරිිව විදුලි අවශත්ාවය (Electricity 

Demand) 911ක ක මට්ටහමන් සපුරරාලීම ශ්රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය  ර ා ක්රියාත්මක කිීමට අවශ පන්බිම් 

සංවර්ධන සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් සකස් කිීම.  

5. 0131 වර්ෂය වන විට ම ා නගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය යටහත් ක්රියාත්මක හකහරන් අරුව්කාලු 

අපරවය කළමනාකරණයය  ා සම්බන්ධ වීම  ර ා හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශහේ ඝන අපරවය කළමනාකරණයය 

සඳ ා පන්බිම් සැලැස්ම  ර ා නිර්මාණයය කිීම.  

6. 0131 වර්ෂය වන විට සමස්ත් හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය කලාපය ආවරණයය වන පරිිව මහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර 

සංවර්ධන වාපෘතිය  ර ා ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් මල අපරවය කළමනාකරණය වැඩපිළිහවල සඳ ා  සංවර්ධන 

සැලන්ම මගින් පන්බිම සකස් කිීම.  

 
G.4.  විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නහවෝත්පාතන  ා හස්වා සඳ ා    ත්ා්ෂණය තිරය්  

         Promote a Tech Corridor, Accommodating High Tech Industries and Service   

1. 0131 වර්ෂය වන විට හගාඩගම නගරය මීය හගාඩ නගරය  ා සම්බන්ධ කරමින් හයෝජිත් ත්ා්ෂණය කලාපහේ ප්රධාන 

නාගරික මධස්ථානය හලස සංවර්ධනය කිීමට කටයුතු කිීම.  

2. 0131 වර්ෂය වන විට මාලහබ් සිට මාහේනවත්ත්  ා මිල්ලෑව ත්වා ප්රහද්ධශය,  ත්ා්ෂණය කලාපහේ පිහිටා ඇති  

මහේනවත්ත්, මීය හගාඩ  ා හටම්පල් බර්ේ කර්මාන්ත් කලාපය  සංවර්ධනය කිීම  ර ා ශ්තිමත් කිීමට  කටයුතු 

කිීම.  

3. 0131 වර්ෂය වන විට  හයෝජිත් ත්ා්ෂණය කලාපය තුල සංවර්ධනය කිීමට අහ්්ෂා කරන මහේනවත්ත්, මීය හගාඩ 

 ා හටම්පල් බර්ේ කර්මාන්ත් කලාපය  අත්ර ප්රවා න පද්ධධතිය සංවර්ධනය කිීම තුලින් නගර අත්ර සම්බන්ධත්ාව 

(Connectivity) ීව්ර කිීමට කටයුතු කිීම. 

  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   48 
 

පරිච්හේතය 05 

SWOT විශ්හල්ෂණයය 

5.1. විස්ත්රාත්මක SWOT විශ්හල්ෂණයය 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් 2019 – 2030 තැ්ම සා්ෂාත් කරගැනීම උහතසා සකස් කරන ලත අරමුණු පතනම් 

කරගනිමින් SWOT විශ්හල්ෂණයය සිදු කල අත්ර විස්ත්රත්මක විශ්හල්ෂණයයන් මත් පතනම් වීම හමම විශ්හල්ෂණයහේ 

සාර්ථකත්වය හකහරහි බලපා ඇත්. 

 පරිසරය න්රකින,  රිත් නගරය්     

වගුව 5.1. 1: SWOT විශ්හල්ෂණයය - අරමුණය I 

 

 ශ්තින් (Strengths)  
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දුර්වලත්ා (Weakneses) 

0119 – 0190 වර්ෂ වලීම සිදුවන ලත ජනග න 

වර්ධනහේ හවනස්වීමට අනුව, බහුත්ර පිරිස් (මුළු 

ජනග නහයන් 90ක ක ප්රතිශත්ය්) පරිසර 

සංහේීම කලාපවලට නැඹුරු වීම. 

  

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ නගර ආසන්නව  ත්නට 

ලැහබන කුඹුරු ඉඩම් අනවසර හගාඩකිරිම්වලට 

ල්ව තිබීම.  

 

ප්රහද්ධශහේ වා්ත්ව පවතින ප්රධාන ඇළ මාර්ග 

විධිමත් නඩත්තුවකට යටත් හනාවීම හේතුහවන් 

විනාශවීහම් ත්ර්ජනයට ල්ව තිබීම.  

 

9. 

 

 

 

0. 
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2016 වර්ෂයට අනුව සකස් කරන ලත 

භුමි පරි රණය සැලැස්මට අයත් තත්ත් 

අනුව, මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 05ක ක 

ප්රතිශත්ය්  රිත් ප්රහද්ධශයන් හලස 

 ුනනා ගත්  ැකි වීම.  

0196 වර්ෂයට අනුව සකස් කරන ලත 

භුමි පරි රණය   සැලැස්මට  අයත් තත්ත් 

අනුව, යහි මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 9ක ක 

භුමි ප්රතිශත්ය් ජලා්රිත් ප්රහද්ධශ හලස 

 ුනනාගත්  ැකි වීම.  

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ස්වභාවික 

හසෞන්තර්යහයන්  අණුන වූ  වැේ 13 ් 

ඝනත්වහයන් වැඩි හන්වාසික කලාපය 

තුල ත්නට ලැබීම 

3 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂ 

 

A. ශ්තින් (Strengths) 
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අවස්ථා (Oopportunities) 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ වා්ත්ව පවතින 

ප ත් බිම් බහුත්රය්, ශ්රී ලංකාහේ 

බලය ලත් ආයත්න මගින් පිළිහයළ 

කරන ලත බස්නාහිර පළාත් හත්ත් බිම් 

සැලැස්ම මගින් (Wetland Master 

Plan) හත්ත් බිම් සංර්ෂණය කලාප 

හලස  ුනනාහගන තිබීම.  

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 

සකස්කරන ලත සංවර්ධන සැලැස්ම 

(0118 -0101) ට අනුව පුරස්වැලි ඔය 

හතපස අ්කර 411 කින් යුත් හත්ත් බිම් 

ප්රහද්ධශය, හත්ත්බිම් සංර්ෂණය 

කලාපයට ඇතුලත් වී තිබීම  ා ඒ සඳ ා 

බරාව හත්ත්බිම් උතාන වාපෘතිය 

හයෝජනා වී තිබීම.  

 

ශ්රී ලංකාහේ වාරිමාර්ග 

හතපාර්ත්හම්න්තුව විසින් කැළණි ගඟ 

හතපස අඩි 51ක (ගඟ ඉවුහර් සිට)  

ප්රහද්ධශය, න්ර්ත ත් ප්රහද්ධශ හලස පරිසර 

හිත්කාමීය  සංවර්ධන කටයුතුවලට  හයාතා 

ගැනීමට හයෝජනා වී තිබීම.  
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ත්ර්ජන (Threats) 

වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව 

ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජනා වී ඇති ම ා පරිමාණය 

වාපෘති හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ 93ක ් වූ   රිත් 

ප්රහද්ධශ අවකාශ කරහගන ක්රියාත්මක වීම.   

 

විවිධ හපෞද්ධගලික ආයත්න මගින් සිදු කරනු ලබන 

ඉඩම් අනු හබදුම්, පරිසර සංහේීම කලාප ආ්රිත්ව  ා 

 රිත් ප්රහද්ධශ ආවරණයය  කරහගන ක්රියාත්මක වීම.  
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1. 2016 වර්ෂයට අනුව සකස් කරන ලත භුමි පරි රණය වා්තියට අයත් තත්ත් අනුව, මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 05ක 

ක ප්රතිශත්ය්  රිත් ප්රහද්ධශයන් හලස  ුනනා ගත්  ැකි වීම.  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 0118 වර්ෂහේ සකස් කරන ලත භුමි පරි රණය වා්තියට අයත් තත්ත්යන්  ා භුමි 

පරි රණය  ා ප්රතිපත්ති සැලන්ම් හතපාර්ත්හම්න්තුහේ 0196 වර්ෂහේ තත්ත්යන් අනුව යාවත්කාලින කරන ලත භුමි  

පරි රණය තත්ත්යන් අනුව  රිත් ප්රහද්ධශයන්හේ විහිීමම හ ෝමාගම මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 05ක කි.  

0199 – 0131 හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්හම් ප්රධාන අරමුණය් වනුහේ විධිමත්,  රිත් නගරය් නිර්මාණයය කිීමයි. ඒ 

අනුව වර්ත්මානය වනවිට 05ක ක පමණය  රිත් ප්රහද්ධශ හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව ආ්රිත්ව විහිීම පැවීම, ප්රබල ශ්තිය් 

හලස  ුනනා ගැනීමට  ැකිය.   

 

මුලා්ර: භූ සැලන්ම් තත්ත් 2008  ා 2017 වර්ෂය, භූහගෝලීය  ා හත්ාරතුරු පද්ධධති අංශය ස  බස්නාහිර පළාත් අංශය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
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යහෝර්ාගර් සැලසුම් ප්රයේශ  තුළ භුමි භාවිත  වයාප්තත වී ඇි ආකාර - 2017 වර්ම   

වනාන්තර 

උපය ෝගතා පහසුකම් 

ලඳු කැලෑ 

යතත් බිම් 

උද්යාන හා ක්රීඩා පිටි 

ජලාශ්රිත ප්රයේශ 

ගල් යකාරි 

කර්මාන්ත 

ආගමික ස්ථාන 

පරිපාලන ආ තන 

කෘෂිකාර්මික 

ර්ංර්ාවත් 

යපාල්වගාව 

යවනත් 

කුඹුරු 

රබම 

යවළඳ 

යන්වාසික 

ප්රස්ථාරය 5.1. 1: හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය තුළ භුමි භාවිත්ය වා්ත් වී ඇති ආකාරය - 2017 වර්ෂය 
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බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   51 
 

2. 0196 වර්ෂයට අනුව සකස් කරන ලත භුමි පරි රණය  වා්තියට අයත් තත්ත් අනුව, යහි මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 

9ක ක භුමි ප්රතිශත්ය් ජලා්රිත් ප්රහද්ධශ හලස  ුනනාගත්  ැකි වීම.  

යහමන්ම  රිත් නගරය් හුහත් ගස්වැල් වලින් පමණය් නිර්මාණයය කල  ැකි හතය් පමණය් හනාහේ.  රිත් පද්ධධතිය් වූ  

කලි පරිසර පද්ධධතියකි. යහි තුරු ලත්ා, සත්ා සිවුපාවා  ා විහශ්ෂහයන්ම ජල ප්රහද්ධශ පැවීම අත්වශ හේ.  

 

ඒ අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව තැනට වා්ත්ව පවතින, මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 9ක ් වූ  ජලජ ප්රහද්ධශ හමහි ත්නට 

ලැහබන න්විහශ්ී  ශ්තිය් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. යහමන්ම යම ජල ප්රහද්ධශය,  රිත් ප්රහද්ධශ සමඟ මනා හලස ඒකාබද්ධධ වී 

ඇති ආකාරය තැකිය  ැකි ත්වත් න්විහශ්ී  ල්ෂණයය් හේ. 

 

මුලා්ර: භූ සැලන්ම් තත්ත් 2008  ා 2017 වර්ෂය, භූහගෝලීය  ා හත්ාරතුරු පද්ධධති අංශය ස  බස්නාහිර පළාත් අංශය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

0.00

0.1, 0%

0.1, 0%

0.3, 1%

0.4, 1%
0.4, 1%

0.5, 1%
0.7, 1%

0.7, 1%

0.9, 2%

1.0, 2%

1.6, 3%

1.9, 3%

5.0, 9%

5.1, 9%

5.3, 10%

7.3, 13%

23.6, 43%

ක ෝමොගම සැලසුම් ප්රකේශය තුළ භුමි භොවිතය වයොප්තත වී ඇි ව ොරය - 2017 වර්මෂමය  

වනාන්ත්ර 

උපහයෝගත්ා ප න්කම් 

ලුන කැලෑ 

හත්ත් බිම් 

උතාන  ා ්රීඩා පිටි 

ජලා්රිත් ප්රහද්ධශ 

ගල් හකාරි 

කර්මාන්ත් 

ආගමික ස්ථාන 

පරිපාලන ආයත්න 

කෘත කාර්මික 

මංමාවත් 

හපාල්වගාව 

හවනත් 

කුඹුරු 

රබර් 

හවළඳ 

හන්වාසික 

ප්රස්ථාරය 5.1. 2: හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය තුළ භුමි භාවිත්ය වා්ත් වී ඇති ආකාරය - 2017 වර්ෂය 
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සිතියම 5.1. 1:  රිත් ප්රහද්ධශ  ා ජලජ ප්රහද්ධශ ප්රතිබද්ධධව පැවීම - හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 
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3. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ස්වභාවික හසෞන්තර්යහයන් අනුනවූ  වැේ 13 ්  ඝනත්වහයන් වැඩි හන්වාසික කලාපය 

තුල ත්නට ලැබීම 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය හන්වාසික භාවිත්ය සඳ ා වැඩි ඉල්ලුම් පවතින ප්රහද්ධශය් හලස  ුනනා ගත්  ැකි අත්ර ශ්රී ලංකා ජන 

 ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුහේ 0119 – 0190 තත්ත් අනුව ජනග න වර්ධන හේගය 0.4 ් වීම  ා හකාළඹ 

ිවස්ත්රි්කහේ අහනකුත් ප්රහද්ධශ වලට සාහ්්ෂව තුන්වැනි ත්ැනට වැඩි ජන සං ාව් හවහසන (99ක) ප්රහද්ධශය් හලස 

 ුනනා ගත්  ැකිය. ඒ අනුව  රිත් නගරය් නිර්මාණයය කිීමට යාහම්ීම හමවැනි සංර්ෂණයයට ල් වූ  පරිසර පද්ධධීන් 

වා්ත්ව පැවීම විහශ්ෂ ප්රබලත්ාව් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. ත්වත හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0118 – 0101 යටහත් 

යම වැේ සඳ ා වැේ ඉවුහර් සිට මීය ටර් 95 ක ර්ත ත්ය් හවන් කර තිබීමත විහශ්ෂත්වය් ගන්නා බව හමහිීම සඳ න් කල 

යුතුය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජායාරූප: පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය

රූපය 5.1. 3: කුඩා වැව 

රූපය 5.1. 2: මත්හත්හගාඩ වැව රූපය 5.1. 1: ඔලුපට්ටාව වැව 
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සිතියම 5.1. 2: වැේ වල පිහිී ම - හ ෝමාගම සැලන්ම් කලාපය 
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B. දුර්වලත්ා (Weakness) 

1. 2001 – 2012 වර්ෂ වලීම සිදුවන ලත ජනග න වර්ධනහේ හවනස්වීමට අනුව, බහුත්ර පිරිස් (මුළු 

ජනග නහයන් 12% ක ප්රතිශත්ය්) පරිසර සංහේීම කලාපවලට නැඹුරු වීම. 

හමහිීම සිදු කරන ලත තත්ත් විශ්හල්ෂණයයන්ට අනුව ස  ගංවතුර ත්ර්ජනහයන් පිඩාවට පත්වන ජන සං ාව හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශහේ මුළු ජනග නහයන් 12% ් බව  ුනනා ගත්  ැකිය.  ඒ අනුව, හමහි පවතින ප්රධාන දුර්වලත්ාවය වනුහේ, ඉ ත් 

ජන සං ාහේ හවනස්වීම හපන්වන සිතියම 5.1.3  අනුව, ජනග නහේ හවනස්වීම සීඝ්ර වැඩි වීමකට ල්ව පැවීමයි.  රිත් 

නගරය් නිර්මාණයය කිීමට යන ගමහන්ීම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව යවන් ත්ත්වය් උද්ධගත්ව පැවීම දුර්වලත්ාවය් හලස 

 ුනනාගත්  ැකිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය

රූපය 5.1. 4: පාරසරික සංහේීම කලාපයන්හේ විහිීමම 
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සිතියම 5.1. 3: 2001 - 2012 වර්ෂවල ජනග නහේ හවනස්වීම - බස්නාහිර පළාත් 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   57 
 

රූපය 5.1. 5: හ ෝමාගම නගරය ආසන්නහේ ත්නට ලැහබන අනවසර හගාඩ කිීම් 

රූපය 5.1. 7: හ ෝමාගම  යිහලවල් මාර්ගය ආසන්නහේ ත්නට ලැහබන අනවසර හගාඩ කිීම් 

2. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය නගරාසන්නහේ ත්නට ලැහබන කුඹුරු ඉඩම් අනවසර හගාඩකිරිම්වලට ල්ව තිබීම.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: ගුගල් චන්ිකා ජායාරුප, Google Earth 

රූපය 5.1. 6: හගාඩගම නගරය ආසන්නහේ ත්නට ලැහබන අනවසර හගාඩ කිීම් 
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හමම කරුණය  රිත් නගරය් සැීමමට යන ගමහන්ීම ප්රධාන දුර්වලත්ාවය් හලස  ුනනා ගැනීමට හේතු වුහේ, හ ෝමාගම 

ආ්රිත් ප්රධාන නගර හර්ීයය සංවර්ධනයකට (Linear Development) හයාමු වී ඇති නිසාහවනි. හමහිීම නගර ආසන්නව 

පවතින  රිත් ප්රහද්ධශ විනාශ වීමකට ල්වනුහේ, හුහත් ආර්ික ලාභ මත් පතනම් හවමිනි. හමහිීම විධිමත් සැලැස්මකට අනුව 

යම නගරාසන්න  රිත් ප්රහද්ධශ,  රිත් සංකල්පයට ඇතුලත් කර ගැනීමට ඇති  ැකියාව බිත වැහටන නිසාහවන් හමය ප්රධාන 

දුර්වලත්ාව් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය.  

3.  ප්රහද්ධශහේ වා්ත්ව පවතින ප්රධාන ඇළ මාර්ග විධිමත් නඩත්තුවකට යටත් හනාවීම හේතුහවන් විනාශවීහම් ත්ර්ජනයට ල්ව 

තිබීම.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ජායාරූප: පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂය 

රූපය 5.1. 8: පුරස්වැලි ඔය, ගලහගතර පාලම අසල, හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 

රූපය 5.1. 10: පුරස්වැලි ඔය, බරාව හත්ත් බිම කලාපය රූපය 5.1. 9: හේන්පිට ඇළ 
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වගුව 5.1. 2: හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2008 - 2020 අනුව ඇළ මාර්ග සඳ ා  ුනනාගන්නා ලත ර්ත ත් සිමාවන් 

ඇළ මාර්ග ත්ැබිය යුතු ර්ත ත්ය (ඇළ ඉවුහර් සිට) 

පුරස්වැලි ඔය 10 m 

හේන්පිට ඇළ, ම  ඔය 8 m 

නුදුන් ඇළ ස  පානළුව ඇළ 5 m 

අහනකුත් ඇළ 1 m 

මුලා්ර: හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2008 – 2020, බස්නාහිර පළාත්, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

UNDP ආයත්නය මගින් 0190 වර්ෂහේ සිදු කරන ලත ගංවතුර ත්ත්වය පිලිබඳ තත්ත් වාර්ත්ාවට අනුව (Flood Hazard 

Profile of Sri Lanka ) හබාහ ාමය් ගංගා පිටාර ගැලීමට ප්රධාන හේතු හලස සට න් කර ඇත්හත් ඇළ මාර්ග පටු වීම  ා 

වතුර ගලායාහම් ප්රවණයත්ාව අවම වීම හේතුහවන් ඇතිවන අවහිරයන් බවයි. ඉ ත් සඳ න් කල ආකාරයට ප්රධාන ඇළ මාර්ග 

විධිමත් නඩත්තුවකට හයාමු හනාවීම හේතුහවන්, යම ඇළ මාර්ග හගාඩ ඉඩම් බවට පත්වීම  ර ා, පරිසර පද්ධධීන් බිත වැී ම 

විය  ැකිය. තැනට හශ්ෂ වී පවතින යම ඇළ මාර්ගත විනාශ වී යාහමන්,  රිත් නගරය් සැලන්ම් කරන්නට යන ගමහන්ීම, 

අමුතුහවන්ම පරිසර පද්ධධතිය් නිර්මාණයය කිීම අවශ හනාවන අත්ර හමම දුර්වලත්ාවයට, පිළියම්  ුනනාගැනීම හමහිීම 

වැතගත් හේ.  

 

C. අවස්ථා (Oopportunities) 
 

A. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ වා්ත්ව පවතින ප ත් බිම් බහුත්රය්, ශ්රී ලංකාහේ බලය ලත් ආයත්න මගින් පිළිහයළ කරන 

ලත බස්නාහිර පළාත් හත්ත් බිම් සැලැස්ම මගින් (Wetland Master Plan) හත්ත් බිම් සංර්ෂණය කලාප හලස 

 ුනනාහගන තිබීම.  

 
විධිමත්,  රිත් නගරය් නිර්මාණයය කිීම හුහත් ත්නි ආයත්නය්  ර ා සිදු කල හනා ැකිය. ඒ අනුව ශ්රී ලංකාහේ බලය 

ලත් ආයත්න කිහිපය් යකට යකතුවී, නිර්මාණයය කරන ලත බස්නාහිර පළාත් හත්ත් බිම්  සැලැස්ම ප්රබල අවස්ථාව් හලස 

හමහිීම සඳ න් කල  ැකිය. ත්වත ඉන් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශයට අයත්වන 91ක ් වූ   රිත් ප්රහද්ධශ සියල්ල්ම අන්ත්ර්ගත් හකාට 

තිබීමත්, හබාහ ාමය් ප ත්බිම්, හත්ත් බිම් සංර්ෂණය කලාප හලස  ුනනාහගන තිබීම හමහිීම සඳ න් කල  ැකිය.  
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂ

සිතියම 5.1. 4: බස්නාහිර පළාත් හත්ත් බිම් සැලැස්ම 2006 වර්ෂය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   61 
 

B. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සකස්කරන ලත සංවර්ධන සැලැස්ම (0118 -0101) ට අනුව පුරස්වැලි ඔය හතපස 

අ්කර 411 කින් යුත් හත්ත් බිම් ප්රහද්ධශය, හත්ත්බිම් සංර්ෂණය කලාපයට ඇතුලත් වී තිබීම  ා ඒ සඳ ා බරාව 

හත්ත්බිම් උතාන වාපෘතිය හයෝජනා වී තිබීම.  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පිළිහයළ කරන ලත සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත්, ක්රියාත්මක කරනු ලබන කලාීකරණය 

සැලැස්මට අතාලව පුරස්වැලි ඔය හතපස අ්කර 011 ට ආසන්න ප්රහද්ධශය්, හත්ත්බිම් සංර්ෂණය කලාප හලස  ුනනා හගන 

ඇත්.  හමම සංර්ෂණය කලාප පතනම් කර ගනිමින් පුරස්වැලි ඔය හතපස ආ්රිත්ව අ්කර 411 ක පමණය භුමි ප්රහද්ධශය් බරාව 

හත්ත්බිම් වාපෘතිය යටහත්  ුනනාහගන ඇත්. පරිසරය න්රකින ,  රිත් නගරය් නිර්මාණයය කිීම යන අරමුණය සා්ෂාත් 

කර ගැනීහම්ීම, හමම ප්රයත්න හතක ප්රබල හයෝගවස්ත්ා 0් හලස සට න් කල  ැකිය. මන්ත යත් ඇළ මාර්ග වල ප්රමාණයහේ 

හ ෝ වැතගත්කහම් ීව්රත්ාව නිර්ණයය කිීම සඳ ා කරන ලත විශ්හල්ෂණයයට අනුව (රූපය 5.1.13)  හමම සැලන්ම් කලාපය  ා 

වාපෘතිය, ඔය හතපස විශාල ප්රහද්ධශය් න්ර්ත ත් කිීමට පන්බිම් සපයන බව කිව  ැකිය.  

 

හුහත් හන්වාසික භාවිත්යන්හගන්  ා වගා කටයුතුවලින්, විනාශවීමට සැරහසන හමම ප්රහද්ධශය, පරිසර පද්ධධතිය න්රැහකන 

වාපෘතිය් යටහත්, ප්රහද්ධශහේ වානිජමය වටිනාකම වැඩි කිීමට හබහ වින් හේතුවන බවත්, ඒ තුලින්  පරිසර පද්ධධතිහේ 

ආර්ෂාවට  ආවරණයය් සපයන්නට  ැකියාව ලැහබන බවත්  ුනනා ගත්  ැකිය.   හමම පරිසර පද්ධධතිය ආ්රිත්ව ජිවත්වන 

හන්වාසිකයන් බහුත්රය්, මැටි කර්මාන්ත්ය, ගල් කැඩීම  ා රඹුටන් වගාව, සත්ව පාලනය වැනි රැකියාවන්වල නියු්ත් වන 

අත්ර, ප්රමිතියකින් හත්ාරව සිදුවන යවැනි ක්රියාකාරකම් වලට තිරසාර සංර්ෂණයය් සපයන්නට, හමම සංවර්ධන වාපෘතිය 

විහශ්ෂ අවස්ථාව් හලස  ැඳින්විය  ැකිය. ත්වත පරිසර සංහේීම ප්රහද්ධශ, ප්රමාණයහයන් විශාල වපසරියකට වර්ධනය කර, 

 රිත් නගරය් නිරිමාණයය කිීමට, විහශ්ෂහයන් හමම වාපෘතිය  ක්රියාත්මක කල  ැකි වීම  ප්රබල අවස්ථාව් හලස සට න් 

කල  ැකිය. 
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රූපය 5.1. 11: කලාපකරණය සැලැස්ම 2008 – 2020 හ ෝමාගම ප්රහද්ධශිය සභා ප්රහද්ධශය 
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මුලා්ර:https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=93660038 , හ ෝමාගම සංවර්ධන වාපෘීන් , න්ඛිත්පුරරවර සංවර්ධන 

වැඩසට න,0195 වර්ෂය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂ 

රූපය 5.1. 12: බරාව ෛජව විවිධත්ව උතාන වාපෘතිය 

රූපය 5.1. 13: ඇළ මාර්ගවල ප්රමාණයහේ ීව්රත්ාව - හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 
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C. ශ්රී ලංකාහේ වාරිමාර්ග හතපාර්ත්හම්න්තුව විසින් කැළණි ගඟ හතපස අඩි 51ක (ගඟ ඉවුහර් සිට)  ප්රහද්ධශය, න්ර්ත ත් 

ප්රහද්ධශ හලස, පරිසර හිත්කාමීය  සංවර්ධන කටයුතුවලට  හයාතා ගැනීමට හයෝජනා වී තිබීම. 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව තැකිය  ැකි කිහලෝමීය ටර 6 ් දුරට විහිහතන කැළණි ගංගා තිරය පාතක කර හගන ශ්රී ලංකා 

වාරිමාර්ග හතපාර්ත්හම්න්තුව විසින්, ප්රකාශයට පත් කරන ලත අඩි 50් වූ  ර්ත ත් ප්රහද්ධශය ඉ ත් රූපය 20 න් හපන්නුම් 

කරයි.  

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව තැකිය  ැකි ප්රධාන නීම ප්රහද්ධශය් හලස කැළණි ගඟ නීම ප්රහද්ධශය  ැඳින් විය  ැකි අත්ර, 

හ ෝමාගම නගරහයන් උතුරු ප්රහද්ධශහේ සියලුම කුඩා  ා විශාල ඇළ මාර්ග, කැළණි ගඟ  ා බැීම පවී. ත්වත යම ගංගා  තිරය 

සමග හලෝ හලවල් මාර්ගය සමාන්ත්රව ගමන් කිීම ප්රහද්ධශහේ ස්වභාවික න්න්තරත්වය වර්ධනය කිීමටත්, ස්වභාවික තර්ශන 

ත්ලය් නිර්මාණයය කරන්නටත්  ැකි වී ඇත්.  

කැළණි ගඟ හතපස වත්මන් ත්ත්වය විමසා බැලීහම්ීම පස් වනුහේ, ඝන බිත්ති වලින් සැකන්නු විශාල හගාඩනැගිලි  රැස් 

ඒකරාය  වී ඇති බවය. කැළණි ගඟ  ා බැීම පවතින තර්ශනීය ප්රහද්ධශ යමගින් ආවරණයය වී ඇති බවය. 

මුලා්ර: 

ගූගල් මාර්ග ජායාරුප (Google Street View), 2007 වර්ෂය 

 රිත් නගර් නිර්මාණයය කිීහම් මුලික අරමුණු කිහිපය් තැකිය  ැක. ඒ අත්ර ප්රහද්ධශය ආ්රිත් උ්ණයත්වය සමනය කිීම, 

ස්වභාව හසෞන්තර්හේ තිරසාර පැවැත්ම සඳ ා අවකාශ සකස් කිීම ප්රධාන විය  ැකිය. ඒ අනුව වර්ග කිහලෝ මීය ටර 930 කින් 

යුතු විශාල ප්රහද්ධශය් ආ්රිත්ව වා්ත්ව පවතින කැළණි ගඟ තිරය  ා යහි ර්ත ත් ප්රහද්ධශය, න්ළං කවුළු නිර්මාණයය 

කිීමටත්, ඒ තුලින් නගරය සිසිල් කර උ්ණයත්වය සමනය කිීමටත් හයාමු කල  ැකි වනු ඇත්. ර්ත ත්ය ෛනතික රාමුවකින් 

බල ගැන්හවන හ යින්, හගාඩනැගිලි ඉිව වීම වැළහකන අත්ර යය හමහිීම ප්රබල අවස්ථාව් හලස  ුනන්වා ිවය  ැකිය.  

රූපය 5.1. 14: කැළණි ගඟ හතපස ඉිව වී ඇති හගාඩනැගිලිවල ස්වභාවය 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂ

සිතියම 5.1. 5: කැළණි ගඟ ප්රහද්ධශය ආ්රිත් අඩි 50් වූ  ර්ත ත් ප්රහද්ධශය 
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බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   66 
 

D. ත්ර්ජන (Threats) 

 
1. වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජනා වී ඇති ම ා පරිමාණය වාපෘති හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශහේ 93ක ් වූ   රිත් ප්රහද්ධශ අවකාශ කරහගන ක්රියාත්මක වීම.   

 

ඉ ත් සඳ න් කල කරුණු හබාහ ාමයකින්, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය  රිත් ල්ෂණයයන්හේ වැඩි විභවත්ාව් හපන්වන ප්රහද්ධශය් 

හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. 0196 වර්ෂයට අනුව සකස් කරන ලත භුමි පරි රණය තත්ත් අනුව මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 05ක ක 

ප්රමාණයය්  රිත් ප්රහද්ධශ හලස  ුනනා ගත්  ැකිය(සිතියම් අංක 5.9.6).  රිත් නගරය් ක්රියාත්මක කිීමට යන ගමහන්ීම යම 

ල්ෂණයය න්විහශ්ී  වූ  කරුණය් හලස ත්වා ඇත්. යහ ත් වර්ත්මානහේ ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජනා වී ඇති ම ා පරිමාණය 

වාපෘති,  රිත් ප්රහද්ධශ අවකාශ කරහගන ක්රියාත්මක වීම ප්රබල ත්ර්ජනය් වී ඇත්. ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 

යටහත් අත්කරගැනීමට  ුනනා ගැනුණු ඉඩම් පිලිබඳ අවධානය හයාමු කිීහම්ීම පැ ැිවලි වනුහේ, හබාහ ාමය් ඉඩම් රබර්, 

හපාල් ඉඩම් අවකාශ කරහගන ඇති බවයි. යය මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 6ක වන අත්ර වා්ත්ව පවතින 05ක ් වූ   රිත් 

ප්රහද්ධශයන්හගන්  93ක ක ත්රම් සැලකිය යුතු අගයකි. ඒ අනුව  රිත් නගරය් නිර්මාණයය කිීමට යාහම්ීම ස්වභාවිකව 

ක්රියාත්මක වී පවතින  රිත් ප්රහද්ධශ යහලස විනාශ වී යාම ප්රබල ත්ර්ජනය් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය.  

 
2 විවිධ හපෞද්ධගලික ආයත්න මගින් සිදු කරනු ලබන ඉඩම් අනු හබදුම්, පරිසර සංහේීම කලාප ආ්රිත්ව  ා  රිත් ප්රහද්ධශ 

අවකාශ කරහගන ක්රියාත්මක වීම. 

 
හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ ප්රධාන හන්වාසික ප්රහද්ධශය් හලස හ ෝමාගම ප්රචලිත්ව ඇති බව යහි භුමි පරි රණය තත්ත් අනුව  ුනනා 

ගත්  ැකිය. යපමන් හනාව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් සිදු කරනු ලබන සැලන්ම් අනුමත් කිීහම් ක්රියාවලියට අනුව 

ත, විශාල අනුමත් කිීම් ප්රමාණයය් හන්වාසික භාවිත්යන් සඳ ා සිදු වන බව  ුනනා ගත්  ැකිය.  

 

හම් සියලු කරුණු අනුව ඉඩම් අනු හබදුම් සිදුවන ප්රහද්ධශ පිලිබඳ අවධානය හයාමු කිීහමන් පස් වනුහේ, හන්වාසික භාවිත්යන් 

සඳ ා පවතින අධික ඉල්ලුම හේතු හකාට හගන, ඉඩම් අනු හබදුම් රාශිය් සිදුවන බවත්, ඒවා බහුත්රය්  රිත් ප්රහද්ධශ පාතක 

හකාට හගන ක්රියාත්මක වන බවත්ය (ඇමුණුම 5.9.7).  

 

හමහි සඳ න් කල යුතු න්විහශ්ී  කාරණයය වනුහේ හ ෝමාගම නගරය ආසන්නව වුවත ඉ ල නිවාස ඝනත්වය් ත්නට 

හනාමැති ත්ත්වය් තුල, ප්රහද්ධශහේ වා්ත්ව පවතින  රිත් ප්රහද්ධශ අවකාශ හකාට හගන, වැඩි වන හන්වාසික අවශත්ාව 

සපුරරාලීමට හපෞද්ධගලික ආයත්න ක්රියාත්මක වීමයි. යය  රිත් නගර සංකල්පය ක්රියාත්මක කිීමට ප්රබල ත්ර්ජනය් වන බවයි.
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සිතියම 5.1. 6: සංවර්ධන වාපෘති ක්රියාත්මක කිීම සඳ ා  ුනනා ගැනුණු ඉඩම් 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂ

සිතියම 5.1. 7: ඉඩම් අනුහබදුම් ක්රියාත්මක වන ප්රහද්ධශ හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය - 2017 වර්ෂය 
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 හපාහ ාසත් නගරය්, න්වප න් හන්වාසික ප්රහද්ධශය් 

වගුව 5.1. 3: SWOT විශ්හල්ෂණයය - අරමුණය 02 

9. 

 

 

 

 

 

 

0  

ශ්තින් (Sstrengths) 

සාහ්්ෂව හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල 

ප්රහද්ධශහේ මුළු ජනග න වා්තිය වැඩි 

අගය් ගත් නමුත් ප්රහද්ධශහේ ග්රාම 

නිලධාී වසම් අනුව යහි ජන ඝනත්වය  ා 

නිවාස ඝනත්වය ප ල අගය් ගැනීම.  

හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ අහනකුත් ප්රහද්ධශ 

වලට සාහ්්ෂව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය 

ස්වභාවික විපත්වලට හගාදුරු වීහම් 

ප්රවනත්ාව අවම වීම.  

වර්ත්මාන ත්ත්වය තුල හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ජිවත් වන 

හන්වාසිකයන්ට ප්රමාණයවත් ජල ප න්කම්, 

විදුලිය ප න්කම්  ා සමාජීය ප න්කම් 

වා්ත්ව පැවීම.  

4. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වැඩි 

ජනඝනත්වය් හපන්වන ප්රහද්ධශයන් වල 

වා්ත්ව පවතින හපාදු උතාන පද්ධධතිය.  
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දුර්වලත්ා (Weakneses) 

වර්ත්මානහේ ජනග න වර්ධනය ප්රසාරණයය වීහම් 

ප්රවණයත්ාව පරිසර සංහේීම කලාපවලට විහිීමම තුලින් 

ගංවතුර උවදුර වැනි ත්ත්වයන්ට මුහුණය ීමමට සිදු වීම  

වර්ධනය වීම  ා යම ප්රහද්ධශ ආ්රිත් ඉඩම් මිල ගණයන් 

සාහ්්ෂව ප ළ අගය් ගැනීම.  

 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වා්ත්ව පවතින ප්රධාන 

නගර ආ්රිත් නාගරික ප න්කම්  ා ඇවිීමමට ඇති 

ප න්කම් විධිමත් පරිීම සංවිධානය හනාවීම.  
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

1. සාහ්්ෂව හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ මුළු ජනග න වා්තිය වැඩි අගය් ගන්නා නමුත් ප්රහද්ධශහේ 

ග්රාම නිලධාී වසම් අනුව යහි ජන ඝනත්වය  ා නිවාස ඝනත්වය ප ල අගය් ගැනීම.  

හන්වාසික භාවිත්ය සඳ ා හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ පවතින ඉල්ලුම අතින් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශයට හිමි වනුහේ න්විහශ්ී  ස්ථානයකි. 

0190 වර්ෂයට සාහ්්ෂව හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ ජනග න වා්තිය අනුව පැ ැිවලි වනුහේ හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ මුළු 

ජනග නයට සාහ්්ෂව, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශිය සභාහේ ජනග න වා්තිය 99ක ් පමණය වන බවයි. හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය 

තුල හ ෝමාගම, ජනග න වා්තිය අතින් පස්වන ස්ථානහේ පන්වන බවයි. 
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අවස්ථා (Oopportunities) 

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන 

වාපෘතිය  ර ා ආකර්ෂණයය කර 

ගැනීමට අහ්්ෂා කරන හන්වාසික 

භාවිත්යන් ප්රමාණයය ඉ ල අගය් 

ගැනීම.  

 

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන 

වාපෘතිය  ර ා නිර්මාණයය කිීමට 

බලාහපාහරාත්තු වන රැකියා  අවස්ථා 

(00611)  ර ා ප්රහද්ධශය සඳ ා පවතින 

හන්වාසික ආකර්ෂණයය වර්ධනය විය 

 ැකිවීම. 
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ත්ර්ජන (Threats) 

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘති 

ක්රියාත්මක වීම අඩාල කිීම සත ා ම ජන විහරෝධත්ා 

 ර ා  නගරය තුලට ආකර්ෂණයය කර ගැනීමට 

අහ්්ෂා කරන  හන්වාසිකයන් ප්රමාණයය අු   විය 

 ැකි වීම . 
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මුලා්ර: ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව 0190 තත්ත්
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පරිපාලන ප්රයේශ  

ජන සංඛ්යායේ  යබදී  ාර් - යකාළඹ දිස්ික්ක  2012 

ජනසංඛ්යාව 

වගුව 5.1. 4: ජන සං ාහේ හබීමයාම - හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය 2012 වර්ෂය 
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යහමන්ම හන්වාසික ප්රහද්ධශය් නිර්මාණයය කිීම අරමුණු කරන අවස්ථාවක යහි ජනග න වර්ධන හේගය පිළිබඳ නිීෂණයය 

කිීම හමහිීම  ඉත්ා වැතගත් හේ. හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ 0119  ා 0190 වර්ෂවල ජනග න වර්ධන හේගය පිලිබඳ තත්ත් 

අධනය කිීහම්ීම පැ ැිවලි වනුහේ, හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ අහනකුත් ප්රහද්ධශවලට සාහ්්ෂව, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශිය සභා බල 

ප්රහද්ධශහේ ජනග න වර්ධන හේගය ඉ ල අගය් ගන්නා බවයි. හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ අහනකුත් ප්රහද්ධශිය ඒකක වලට 

සාහ්්ෂව, ජනග න වර්ධන හේගය 0.0 ක ් පමණය ඉ ල අගය් ගන්නා බව ප ත් තත්ත් අනුව පැ ැිවලි වනු ඇත්.   

වගුව 5.1. 5: හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ ප්රාහද්ධය ය පරිපාලන ඒකක අනුව ජනග න වර්ධන හේගය 2001 - 2012 

 
 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව 0119 – 0190 වර්ෂ තත්ත්  

 

හන්වාසික ප්රහද්ධශය් ස්ථාපිත් කිීමට සාහ්්ෂව ඉ ල ජනග න වර්ධන හේගය් පැවීම ප්රබල ශ්තිය් හලස  ුනනා 

ගත්  ැකි අත්රම, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව තැකිය  ැකි ත්වත් ප්රබල ශ්තිය් හලස යහි ජන ඝනත්වය  ා  නිවාස 

ඝනත්වය අවම අගය් ගැනීම  ුනනා ගත්  ැකිය. මන්ත ඝනත්වය රඳා පවතිනුහේ යහි භුමි ප්රමාණයය මත් වන නිසාහවනි.  

 

  
මුලා්ර: ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව 0190 වර්ෂ තත්ත්

ප්රහද්ධශය ජනග න වර්ධන හේගය (0119-0190) 
හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය  0.36% 

හ ෝමාගම 2.29% 
කු හවල  1.68% 
කැස්බෑව  1.53% 

හකාහලාන්නාව  1.20% 
ම රගම  0.82% 

තිඹිරිගස්යාය  -0.78% 
පාදු්ක  1.67% 
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ප්රායේශී  යල්කම් යකාට්ටාශ

ජන ඝනත්වය 2012 වර්මෂමය  - ක ොළඹ ( ප්රොකේශීය කේ ම් ක ොට්ටොශ  මට්ටමින් ) 

ප්රස්ථාරය 5.1. 3:  ජන ඝනත්වය 2012 වර්ෂය - හකාළඹ (ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ටාශ මට්ටමින්) 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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මුලා්ර: ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව 0190 වර්ෂ තත්ත්

සිතියම 5.1. 8: නිවාස ඝනත්වය 2012 වර්ෂය - බස්නාහිර පළාත් 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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මුලා්ර: ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව 0190 වර්ෂ තත්ත් 

0190 වර්ෂහේ තත්ත් අනුව ජනඝනත්වය  ා නිවාස ඝනත්වය අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශිය සභාව අවම මට්ටහම් සිට තුන්වන 

ස්ථානහේ පන්වන බව නිී්ෂණයය කල  ැක. හන්වාසික භාවිත්ය් නම් 61ක ක මට්ටමක ඉිවකිරිමකට යාමට අවස්ථාව 

තිබියීමත්, හමහලස නිවාස ඝනත්වය  ා ජන ගණයත්වය අවම අගයක පැවීම යම ප්රහද්ධශය ආ්රිත් ප්රබල ශ්තිය් හලස 

 ුනනා ගත්  ැකිය.  

2. හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ අහනකුත් ප්රහද්ධශ වලට සාහ්්ෂව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ස්වභාවික විපත්වලට හගාදුරු වීහම් 

ප්රවනත්ාව අවම වීම.  

0199 – 0131 නව සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව හපාහ ාසත් නගරය්, න්වප න් හන්වාසික ප්රහද්ධශය් ස්ථාපිත් කිීම අරමුණු 

කර ඇත්. යහිීම යම් ප්රහද්ධශය් හන්වාසිකයන්ට න්වප න් ප්රහද්ධශය් වන්නට නම් බලපාන ය් ප්රබල කාරණයය් හලස 

ස්වභාවික විපත්වලින් මිදුණු ප්රහද්ධශය් වීම  ුනන්වා ිවය  ැකිය.  

ශ්රී ලංකාහේ පිහිී ම අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය හත්ත් කලාපහේ පිහිට තිහබන අත්ර මුහුදු මට්ටහම් සිට මීය ටර 91 ් පමණය 

උසකින් පිහිටා ඇත්. ත්වත ජලා්රිත් භාවිත්යන්හගන් ආවරණයය වූ  ප්රහද්ධශය් හලසත  ුනනා ගත්  ැකිය. යවැනි ස්වභාවික 

පරිසරය් ආ්රිත්ව ඇති විය  ැකි ප්රබල ස්වභාවික උවදුර් හලස ගංවතුර උවදුර හපන්වා ීමමට පුරළුවන. හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය 

පිලිබඳ අවධානය හයාමු කිීහම්ීම බහුල වශහයන්ම හමම ගංවතුර අවතානම ඉස්මතු වන අත්ර ඒ තුලින් හලඩ හරෝග පැතිීහම් 

ප්රමාණයය වර්ධනය වූ  බව  ුනනාගත්  ැකිය.  
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ප්රායේශී  පරිපාලන ඒකක 

නිවොස ඝනත්වය 2012 වර්මෂමය - ක ොළඹ දිස්ත්රික් ය 

ප්රස්ථාරය 5.1. 4: නිවාස ඝනත්වය 2012 වර්ෂය - බස්නාහිර පළාත් 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය තුල පිහිටා තිබියීමත් යවැනි ස්වභාවික විපත්වලට හගාදුරුවීහම් අවකාශය 

සාහ්්ෂව අවම මට්ටමක පැවීම, න්වප න් හන්වාසික නගර් නිර්මාණයය කිීමට ප්රබල ශ්තිය් වන බව පැ ැිවලි 

කරුණයකි.  

ශ්රී ලංකා අපතා කළමනාකරණය මධස්ථානය මගින් කරන ලත සමීය ්ෂණයයන්ට අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ගංවතුර උවදුරට 

හගාදුරු වන බව  ුනනා ගත්  ැකි අත්ර,  ගංවතුර උවදුරට ල්වන ප්රහද්ධශ වැඩිදුරටත් පැ ැිවලිව  ුනනා ගැනීම හමහිීම 

වැතගත් වනු ඇත්. 

විහශ්ෂහයන්ම හමහි සඳ න් කල යුතු කරුණය වනුහේ ගංගා පිටාර ගැලීම හේතුහවන් හමම ප්රහද්ධශ ජලහයන් යටවන බවත්, 

කැළණි ගඟ හතපස ප ත් බිම් ආ්රිත්ව ගංවතුර ත්ත්වයන් තැකිය  ැකි බවයි. හමම ප්රහද්ධශ අත්රට හ ෝමාගම මුළු ග්රාම 

නිලධාී වසම්  0 න් ආටිගල නැහගනහිර, පානළුව, නාවලමුල්ල, ජල්ත්ර, හේන්පිට, වටරැක උතුර, වල්පිට  ා නාවලමුල්ල 

යන ග්රාම නිලධාී වසම් අයත් වන බව  ුනනා ගත්  ැකි අත්ර 0111 වර්ෂහේ සිට ගංවතුර උවදුරට ල් වූ  මිනින්න් ප්රමාණයය 

වැඩි වී ඇති බව්  ුනනා ගත්  ැකිය. පුරස්වැලි ඔය ආ්රිත්ව අඩි 95 ් පමණය උසට වසරකට හතවත්ාව් තුන්වත්ාව් පමණය 

ජලහයන් යට වන ත්ත්වය් හමම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව තැක ගත්  ැකිය.   

වගුව 5.1. 6: ගංවතුර ආපතාමය ත්ත්වය - හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 

ප්රහද්ධශය   ිවනය ආපතාවට ල්වූ  මිනින්න් 
සං ාව 

මරණය නිවාස  ානි නිවාස විනාශ වීම් ආපතාවට ල් වූ  පවුල් 
සං ාව 

හ ෝමාගම 2008/06/01 1827    469 
 2010/05/18 139  13 3 41 
 2011/05/27 820  6 3 234 
 2011/05/27 842  6 3 240 
 2016/05/15 5266 3 7 16 1349 

 
මුලා්ර: ශ්රී ලංකා ආපතා කළමනාකරණය මධස්ථානය, Desinventra තත්ත් සට න, 2017 වර්ෂය 
 
හමම තත්ත් අනුව බැලු බැල්මට ආපතා ත්ත්වය් හපන්නුම් කලත, ගංවතුර ආපතා ත්ත්වය පරිසර සංහේීම ප්රහද්ධශ ආ්රිත්ව 

තැකිය  ැකි අත්ර, ඒ හතසට හන්වාසික භාවිත්යන් වා්ත් විම හේතු හකාට හගන ආපතා ත්ත්ත්වය වැඩි වී ඇති බව් තැක 

ගත්  ැක. ගංවතුරට ල්වන ප්රහද්ධශ වල වැඩි වීම්  ුනනා ගැනීමට හනා ැකි වන අත්ර ඇළ මාර්ග අවහිර වීම හේතුහවන් 

ගංවතුර ගැලීහම් ප්රමාණයහේ වැඩි වීම් අනාවරණයය කල  ැකිය.  

 

ඒ අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශ ස්වභාවික විපත්වලින් අවම ප්රහද්ධශය් හලසත්, යම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව තැකිය   ැකි ප්රබල ශ්තිය් 

හලසත්  ුනනා ගත්  ැකිය.  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   76 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂ

සිතියම 5.1. 9: ගංවතුර ආපතාමය ත්ත්වයට ල් වූ  ප්රහද්ධශය - 2014 වර්ෂය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   77 
 

3. වර්ත්මාන ත්ත්වය තුල හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ජිවත් වන හන්වාසිකයන්ට ප්රමාණයවත් ජල ප න්කම්, විදුලිය 

ප න්කම්  ා සමාජීය ප න්කම් වා්ත්ව පැවීම.  

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව 0196 වන විට ජනග නය ල්ෂ  ත්රකට ආසන්න අගය් ගන්නා බව සම්පත් පැතිකඩ 

වාර්ත්ාව  ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සිදු කරන ලත විශ්හල්ෂණයයන්ට අනුව පැ ැිවලි හේ. හමහිීම පවත්නා ප්රවා න 

ප න්කම්, ජල ප න්කම්, විදුලිය ප න්කම්  ා අහනකුත් සමාජීය යටිත්ල ප න්කම් ප්රමාණයවත් පරිිව විහිීම ඇති ආකාරය් 

තැකිමට පුරළුවන. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ බහුත්රය් හන්වාසිකයන් ළිං වතුර භාවිත් කරන අත්ර,  හසන් පිරිස (නගර ආ්රිත්ව 

ජිවත්වන පිරිස) නල ජලය භාවිත් කරන ආකාරය් තැකිය  ැකිය. යහමන්ම ශ්රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලහේ හත්ාරතුරු අනුව 

විදුලිය සැපයුම 911ක ් බව ප්රකාශ කර ඇත්. ත්වත ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව හ ෝමාගම මුලික හරෝ ල, වෑත්ර ිවස්ත්රි් හරෝ ල 

ඇතුළුව අහනකුත් හසෞ  ප න්කම් වා්ත් වී ඇති ආකාරය් තැකිය  ැක. ත්වත අධාපන ප න්කම් අනුවත හ ෝමාගම 

මහින්ත රාජප්ෂ ජාතික පාසල, වෘතිය පුරහුණු ආයත්න, පාලි හබෞද්ධධ විශ්ව විතාලය, නැහනෝ ත්ා්ෂණය ආයත්නය ඇතුළුව 

අහනකුත් ප්රාථමික, දෘතිය  ා ත්ෘතිය අධාපන ආයත්නවල වා්තිය් තැක ගත්  ැකිය. 

 

හම් අනුව 0131 වර්ෂය වනවිට වර්ධනය කර ගැනීමට අහ්්ත ත් ල්ෂ 6 ් වූ  ජන සං ාවට යටිත්ල ප න්කම් සැපම මට 

ගන්නා උත්සා යන් සඳ ා ප්රබල ශ්තිය් විය  ැකි බව අවධාරණයය වනු ඇත්. නව සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව හපාහ ාසත් 

නගරය්, න්වප න් හන්වාසික ප්රහද්ධශය් ස්ථාපිත් කිීම අරමුණු කර ඇත්. ඒ අනුව පවතින යටිත්ල ප න්කම් වල වා්තිය, 

වර්ත්මානහේ යහි ප්රමාණයවත් බව ප්රබල ශ්තිය් හලස අවධාරනාත්මකව හපන්වා ිවය  ැකිය.  
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂ

සිතියම 5.1. 10: විදුලි ප න්කම්වල වා්තිය - හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය - 2016 වර්ෂය 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂ 

සිතියම 5.1. 11: නල ජල ප න්කම්වල වා්තිය - හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය - 2016 වර්ෂය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂ 

සිතියම 5.1. 12: අධාපන ආයත්නවල වා්තිය - හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂ

සිතියම 5.1. 13: හසෞ  හස්වා ප න්කම්වල වා්තිය - හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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රූපය 5.1. 15: හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වා්ත්ව පවතින හපාදු උතානවල ස්වභාවය 

D. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වැඩි ජනඝනත්වය් හපන්වන ප්රහද්ධශයන් වල වා්ත්ව පවතින හපාදු උතාන පද්ධධතිය. 

නගර නිර්මාණයකරණයය  මුහේ, නාගරික හන්වාසික ප්රහද්ධශයන් සඳ ා අත්වශහයන්ම සපුරරාලිය යුතු ප න්කම් හලස 

හපාදු උතාන  ා විහනෝත උයන් නිර්මාණයය කිීම  ුනන්වා ිවය  ැකිය.   යම් නාගරික ප්රහද්ධශය් ආ්රිත්ව ජන සං ාහේ 

ප්රමාණයහේ වා්තිය  ා ජන ඝනත්වය මත් උතාන ප න්කම් සපයනු තැක ගත්  ැකිය. සාමාන අත සට අනුව යම් 

ප්රහද්ධශය් ආ්රිත්ව මිනින්න් 9111කට හ ්ටයාර් 9.4 ක භුමි ප්රහද්ධශය් උතාන ප න්කම් හලස හවන් කර ීමම අත්වශ 

හේ. ඒ අනුව 0196 වර්ෂය වන විට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ජිවත්වන ල්ෂ  ත්රක ජන සං ාවකට හ ්ටයාර් 90 ක 

පමණය උතාන ප්රහද්ධශය් හවන් වී තිබීම ප්රබල ශ්තිය් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජායාරූප: පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂය



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂ

සිතියම 5.1. 14: හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව පවතින හපාදු උතානවල වා්තිය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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B. දුර්වලත්ා (Weakneses) 

1. වර්ත්මානහේ ජනග න වර්ධනය ප්රසාරණයය වීහම් ප්රවණයත්ාව පරිසර සංහේීම කලාපවලට විහිීමම තුලින් ගංවතුර 

උවදුර වැනි ත්ත්වයන්ට මුහුණය ීමමට සිදු වීම  සීඝ්රහයන් වර්ධනය වීම  ා යම ප්රහද්ධශ ආ්රිත් ඉඩම් මිල ගණයන් 

සාහ්්ෂව ප ළ අගය් ගැනීම.  

 

“හපාහ ාසත් නගරය්, න්වප න් හන්වාසික ප්රහද්ධශය්” නිර්මාණයය කිීහම් අරමුණය  මුහේ, හමම ත්ත්වය  ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව 

තැකිය  ැකි ප්රබල දුර්වලත්ාව් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශයට පවතින ඉ ල හන්වාසික ඉල්ලුම, පරිසර 

සංහේීම ප්රහද්ධශය් සඳ ා හමම හන්වාසික ඉල්ලුම් වැඩිවීම   ා යමගින් ආපතාවලට හගාදුරුවන පිරිස  වැඩිවීම,  ඉ ළ න්වප න් 

හන්වාසික ප්රහද්ධශයක, ල්ෂණයය් විය හනා ැකිය. ත්වත යම පරිසර සංහේීම ප්රහද්ධශ ආ්රිත්ව පවත්නා සාහ්්ෂ අු  ඉඩම් 

වටිනාකම හම් ත්ත්වය වර්ධනය කිීමට හේතු වී ඇති බව සඳ න් කළ  ැකිය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂ

රූපය 5.1. 16: පාරසරික සංහේීම කලාපයන්හේ විහිීමම 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂ

සිතියම 5.1. 15: ඉඩම් මිල ගණයන් වල වා්තිය 2016 වර්ෂය හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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ඒ අනුව ඉඩම් මිලගණයන් ප්රහද්ධශය තුල සාධාරණය හලස හබීම යන හලසත්, සාධාරණය මිල් නිර්මාණයය කිීමත්, ජිවත් වීම සඳ ා 

සෑම හතනාටම න්දුන් ඉඩම් හත්ෝරාගැනීමට ඇති  ැකියාව වර්ධනය කිීමත්, සංවර්ධන සැලැස්ම මගින්  ඉඩ ප්රස්ථාව සලසාීමම 

හමමගින් බලාහපාහරාත්තු හේ.  

 
ත්වත 0119 – 0190 වර්ෂවල ජනග නහේ හවනස්වීම අනුව, ජනග නහේ විශාල හලස වැඩි වීම  ා යම ජනග නය හමම 

පරිසර සංහේීම ප්රහද්ධශ ආ්රිත්ව වා්ත් වීම, ප්රහද්ධශය තුල හපාහ ාසත් නාගරික ල්ෂණයය විනාශ වීමට හේතුව් විය  ැකිය. 

ඒ අනුව  හමම සංවර්ධන සැලැස්ම  මුහේ හපාහ ාසත් නගරය් නිර්මාණයය වී ඇති බව  ැගවිමට, නගරය වටා හ්න්ර වී 

නිර්මාණයය වූ  ජන ඝනත්වය් නිර්මාණයය කිීම අප න් හේ.  

 

2 හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වා්ත්ව පවතින ප්රධාන නගර ආ්රිත් නාගරික ප න්කම්  ා ඇවිීමමට ඇති ප න්කම් 

විධිමත් පරිීම සංවිධානය හනාවීම.  

 

හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්හම් තැ්ම යටහත් නිර්මාණයය කිීමට බලාහපාහරාත්තු වනුහේ හුහත් සාමාන නගරය් තුල 

තැකිය  ැකි හන්වාසික ප්රහද්ධශය් නිර්මාණයය කිීම හනාහේ. හ ෝමාගම වූ  කලි නව ත්ා්ෂණය විශ්වවිතාල  ා පර්හේෂණයවල 

නියැලී සිටින පිරිසකට  අනාගත් හන්වාසික ප න්කම් සැපම මට අත ස් කරන නගරයකි.  

සාර්ථක හන්වාසික නගරය් ආ්රිත්ව තැකිය  ැකි ප්රධාන ල්ෂණය 8 ් පිලිබඳ හමහිීම සැලකිලිමත් වීම වැතගත්හේ. සැන් 

ෆ්රැන්සිස්හකෝ හි සැලන්ම් හතපාර්ත්හම්න්තු තත්ත් අනුව සාර්ථක හන්වාසික නගරය් තුල ප ත් සඳ න් කරුණු අන්ත්ර්ගත් 

විය යුතුව තිහබ්.  

1. Walk to Shops - හවළඳ අවශත්ා ඇවිීමමට ප න් දුරකින් පැවීම  

2. Safe Streets - ආර්ෂාකාී මාර්ග පැවීම  

3. Get around Easily – නගරහේ ඕනෑම අවශත්ාව් සඳ ා ප න්හවන් ළඟා විය  ැකි බව  

4. Housing Choice - විවිධ වර්ගහේ නිවාස හත්ෝරාගැනීමට පවතින අවකාශය  

5. Gathering Places - උතාන ප න්කම් 

6. City Services - හපාදු ප න්කම්  

7. Special Character - නගරය ආ්රිත් න්විහශ්ී  ල්ෂණය මතු කර තැ්වීම  

8. Part of Whole - ප්රධාන නගර සමග පවතින සම්බන්ධත්ාව  

න්වප න් හන්වාසික නගරය් නිර්මාණයය කිීමට නම්, හමම ල්ෂණය යම්ත්ා් දුරකට හ ෝ යම හන්වාසික ප්රහද්ධශ ආ්රිත්ව 

වා්ත් වී තිබිය යුතුය. නමුත් හ ෝමාගම හන්වාසික නගරය හතස අවධානය හයාමු කිීහම්ීම පැ ැිවලි වනුහේ, යහි පැවතිය 

යුතු ඉ ත් සඳ න් නාගරික ල්ෂණය ප්රතර්ශනය හනාවන බවයි.  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්ම සකස්කිීමට සමගාමිව 0197 / 99 / 18 ිවන පවත්වන්නට හයදුනු පාර්ශවකරුවන්හේ 

අත ස් විමසීමට අනුව අනාවරණයය වූ  කරුණු කිහිපය් හලස ඉ ත් සඳ න් කරන සාර්ථක හන්වාසික ල්ෂණය තැකීමට 

හනා ැකි බව  ුනනා ගත්  ැකි විය. විහශ්ෂහයන්ම ප්රවා න ප න්කම් අත්ර ශ්තිමත්  ා ම ජනයාට ප න් සම්බන්ධත්ාව් 

ත්නට හනාලැහබන බවත්, හන්වාසිකයන්ට පයින් යාමට ඇති අවකාශය ඉත්ාමත් දුර්වල මට්ටමක පවතින බවත්  ුනනා ගත් 

 ැකි අත්ර යම ල්ෂණය හ ෝමාගම, හගාඩගම, ක තුු ව  ා මීය හගාඩ යන නගර ආ්රිත්ව වා්ත්ව පවතින බවත්  ුනනා ගත් 

 ැකිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: ගූගල් චන්ික ජායාරූප, 2018 වර්ෂය 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: ගූගල් චන්ික ජායාරූප, 2018 වර්ෂය

රූපය 5.1. 17: හ ෝමාගම නගරහේ පිහිී ම  ා යහි වා්තිය 

රූපය 5.1. 18: හ ෝමාගම නගරය - ආර්ෂාකාී  ා ඇවිීමමට ඇති ප න්කම් අවම බව 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

සිතියම 5.1. 16: හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව පවතින හපාදු උතානවල වා්තිය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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C. අවස්ථා (Opportunities) 

1. හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ර ා ආකර්ෂණයය කර ගැනීමට අහ්්ෂා කරන හන්වාසික 

ප්රමාණයය ඉ ල අගය් ගැනීම.  

 
හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුල පැල්පත් නිවාස බිහි වීම වැළ්විය යුතු අත්රම,  

හපාහ ාසත්, බුද්ධධිමත් හන්වාසිකයන් පිරිසකට වාසස්ථානය් විය යුතුය. ඒ සඳ ා අවශ යටිත්ල ප න්කම්, අු  හන්වාසික 

වා්තිය් පවතින ත්ත්වය් තුල ස්ථාපනය කිීම සාර්ථක හනාවන අත්ර ත්ා්ෂණය නගරය් වැනි ම ා පරිමාණය 

වාපෘතිය්  ර ා හන්වාසික ප්රමාණයය ඉ ල තැමීය මට අහ්්ෂා කිීම විහශ්ෂ අවස්ථාව් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය.  

 

ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ර ා ආකර්ෂණයය කර ගැනීමට බලාහපාහරාත්තු වන හන්වාසික ජන සං ාව 

994,511 කි. හමම හන්වාසිකයන් පිරිස අවස්ථා තුන් යටහත් ආකර්ෂණයය කර ගැනීමට ක්රියාකරන බව හපන්වා ිවය  ැකිය. 

අු  ඝනත්ව හන්වාසික කලාපය, මධ ඝන්ත්ව හන්වාසික කලාපය  ා වැඩි ඝනත්ව හන්වාසික කලාපය වශහයන් හන්වාසිකයන් 

ආකර්ශනය කර ගැනීහම් වැඩ පිළිහවල් යහි ත්නට ලැහබ්. ත්වත නිවාස වර්ග අනුව යහි හබීම යාම අනුව ඉිව කිීමට 

අහ්්ෂා කරන නිවාස ප්රමාණයය ප ත් පරිිව සඳ න් කල  ැක.  

වගුව 5.1. 7: පුරහරෝකථනය කරන ලත ්රම බලකාය - ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 

මුලා්ර: විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නව නගරය සඳ ා ප්රධාන සැලැස්ම, හකාළඹ 

2. හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ර ා නිර්මාණයය කිීමට බලාහපාහරාත්තු වන රැකියා අවස්ථා 

(00611)  ර ා ප්රහද්ධශය සඳ ා පවතින හන්වාසික ආකර්ෂණයය වර්ධනය විය  ැකිවීම. 

ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් ත්්හස්රු කරන ලත ්රමිකයින් සං ාව 71 ,830 කි. ඔවුන් ත්ා්ෂණය නගර 

සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් ස්ථාපිත් කිීමට බලාහපාහරාත්තු වන පර්හේෂණය  ා සංවර්ධන ආයත්න, කර්මාන්ත්, පාසල්, 

කාර්යාල ස  වාණිජ  ා හවළඳ යන සංවර්ධන වාපෘති  ර ා ආකර්ෂණයය කර ගැනීමට අහ්්ෂා කර ඇත්.  

වර්ගීකරණයය 
ප්රහද්ධශය 

(,000 වර්ග මීය ටර) 
ප්රතිශත්ය නිවාස ගණයන 

යකතුව 2,632 100.0 29,380 

අධි ඝනත්ව  නිවාස (මි්ර නිවාස) 482 22.4 6,584 

අධි ඝනත්ව නිවාස (ම ල් නිවාස) 701 30.6 8,980 
මධ ඝනත්වය නිවාස (නගර නිවාස) 

 
1,332 46.4 13,628 

අු  ඝනත්ව නිවාස (හවන්වූ  නිවාස) 
 

117 0.6 188 
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යම ්රමික ජන සං ාව අතුරින් ිවනපත්ා රැකියාව සඳ ා නගරයට පැමිහණයන ප්රමාණයය 64 ,187 ් බව ගණයනය කර ඇත්. 

හමම ්රමික පිරිස මීය හගාඩ, මාහේනවත්ත්, මාලහේ  ා ිවයගම යන ප්රහද්ධශ ආ්රිත්ව සිදුවන වාපෘති පතනම් කරහගන ත්්හස්රු 

කර ඇත්.  

ඒ අනුව අනාගත්හේ හමම ්රමික පිරිස අතුරින්, හ ෝමාගම ත්ම හන්වාසික ප්රහද්ධශය හලස හත්ෝරා ගැනීම සිදු විය  ැකි අත්ර, 

යමගින් 0131 වර්ෂහේ හන්වාසික ජන සං ාව සීහඝ්රයන් ඉ ළ යාමට ප්රබල අවස්ථාව් සලසා හතන බව  ුනනා ගත්  ැකිය.  

වගුව 5.1. 8: පුරහරෝකථනය කරන ලත ්රම බලකාය - ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 

වර්ගීකරණයය සමස්ත් ක්රියකාී ජනග නය 
)පුරද්ධගලයින්(  

ත්ා්ෂණය  අංශහේ හන්වාසික 
ජනග නය 

වා න ත්තබතය ජනිත් 
කිීමට බලපාන ජනග නය 

හන්වාසික ජනග නය 508,100 - 508,100 

 පර්හේෂණය  ා සංවර්ධන 
අංශය 121,725 30,431 91,294 

 කාර්මික ප න්කම් 27,016 8,105 18,911 
 පාසල් 8,203 6,445 1,758 
 රජහේ කාර්යාල 14,342 3,586 10,756 

 
වාණිජ  ා වාපාරික 

ප න්කම් 30,446 12,178 18,268 

යකතුව 709,832 60,745 649,087 

මුලා්ර: විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නව නගරය සඳ ා ප්රධාන සැලැස්ම, හකාළඹ 
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 සමස්ත් ප්රහද්ධශයම ආවරණයය හකරුණු, කාර්ය්ෂම යටිත්ල ප න්කම් පද්ධධතිය් 

වගුව 5.1. 9: SWOT විශ්හල්ෂණයය - අරමුණය 3 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂය    

 ශ්තින් (Strengths) 

සංවර්ධනය සත ා  හයාතාගත්  ැකි මට්ටහම් 

විශාල ඉඩම් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව 

ත්නට ලැබීම  ා සාහ්්ෂව යහි 

මිලගණයන් අු මට්ටමකින් පැවතිම. 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව රජයට අයත් 

ඉඩම් නගරා්රිත්ව ත්නට ලැබීම  ා ඒවා 

සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා හයාතා ගත්  ැකි 

වීම.  
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දුර්වලත්ා (Weakneses) 

හනාිවයුණු  ා පටු අභන්ත්ර මාර්ග පද්ධධතිය් 

පැවීම  ා මිනින්න්ට පයින් ගමන් කිීමට න්දුන් 

පරිසරය් නගර ආ්රිත්ව ත්නට හනාලැබීම.  

 

වැඩිවන ජන සං ාවට සාහ්්ෂව වා්ත්ව පවතින 

මුලික යටිත්ල ප න්කම් වන ජල ප න්කම්, විදුලිය 

ප න්කම්, ඝන අපරවය කළමනාකරණය ප න්කම්, මල 

අපරව   ා වැසි ජල කළමනාකරණය ප න්කම් 

ප්රමාණයවත් හනාවීම. 
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අවස්ථා (Oopportunities) 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ක්රියාත්මක 

කිීමට හයෝජනා වී ඇති ප්රවා න ප න්කම් 

සම්බන්ධ වපෘති  ුනනා ගත්  ැකි වීම. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 

ඉිවකරමින් පවතින මාකුඹුර බහුවිධ ප්රවා න 

මධස්ථානය  

ම ා නගර  ා බස්නාහිර සැලැස්ම යටහත් 

ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජනා වී ඇති 

අරුව්කලු  ා කරිවයාන ඝන අපරව 

කළමනාකරණය වැඩ පිළිහවල. 
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ත්ර්ජන (Threats) 

 හකාළඹ සිට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය  ා ප්රහේශ වීමට 

පවතින ප්රධාන මාර්ගයන්හි පවතින වා න ත්තබතය.  
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A. ශ්තින් (Strengths) 

1. සංවර්ධනය සත ා  හයාතාගත්  ැකි මට්ටහම් විශාල ඉඩම් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ත්නට ලැබීම  ා සාහ්්ෂව 

යහි මිලගණයන් අු මට්ටමකින් පැවතිම. 

සමස්ත් ප්රහද්ධශයම ආවරණයය හකරුණු, කාර්ය්ෂම යටිත්ල ප න්කම් පද්ධධතිය්  නිර්මාණයය කිීහම්ීම, යහි පවතින හිස් ඉඩම් 

වල වා්තිය ප්රධාන වශහයන් බලපාන කරුන් හලස සඳ න් කල  ැකිය. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය හතස අවධානය හයාමු කල 

විට, නව සංවර්ධන සැලැස්ම විහශ්ෂහයන්ම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීම සඳ ා අවකාශය සකස් 

කිීම අහ්්ෂා කරයි. මන්ත ප්රහද්ධශහේ හබාහ ාමය් යටිත්ල ප න්කම් සංවර්ධනය වීම, යම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන 

වාපෘතිය යටහත් ක්රියාත්මක වන නිසාහවනි.  

යහලස ම ා පරිමාණය යටිත්ල ප න්කම් වාපෘති ක්රියාත්මක කිීමට යාහම්ීම, හ ෝමාගම වැනි හන්වාසික කලාපය් තුල, 

හන්වාසිකයන්ට බලපෑම් හනාකර  යම වපෘති ක්රියාත්මක කිීමට  ැකි පරිිව  හිස් ඉඩම් වා්ත් වී තිබීම ප්රහද්ධශය ආ්රිත් 

ප්රබල  ශ්තිය් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය.  

ත්වත හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය තුල හකාළඹ ප්රධාන නගරයට ආසන්නහයන් යම ඉඩම් සාහ්්ෂව අු  මිලකට ලබා ගත්  ැකි වීමත  

විහශ්ෂහයන් සඳ න් කල  ැක.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
මුලා්ර: ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, ම ා නගර  ා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ංශය, 2018 වර්ෂය 
 
 
 
 
 

රූපය 5.1. 19: ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් සංවර්ධනය කිීමට  ුනනා ගැනුණු ඉඩම් 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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2. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුල රජයට අයත් ඉඩම් නගරා්රිත්ව ත්නට ලැබීම  ා ඒවා සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා හයාතා 

ගත්  ැකි වීම.  

හපර සඳ න් කල පරිිව හ ෝමාගම යනු යත්රම් හපාහ ාසත් නාගරික ල්ෂණය ප්රතර්ශනය කරන නගරය් හනාවන අත්ර, 

වා්ත්ව පවතින ප්රධාන නගර ආ්රිත්වත ග්රාමීය ය ල්ෂණය ඉස්මතු කර ත්වයි. යනම් තැනට නගර වශහයන්  ුනනාහගන 

පවතින හ ෝමාගම, හගාඩගම, ක තුු ව  ා මීය හගාඩ යන නගර පන්බිම තුල වුවත් ග්රාමීය ය ල්ෂණය මතු කරන, කුඩා හස්වා 

මධස්ථාන හලස ක්රියාත්මක වන බව් තැකිය  ැකිය.  

ඒ අනුව 0131 නව සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව ල්ෂ 6 ් ත්වා හන්වාසික ජන සං ාව වර්ධනය කිීමට අහ්්ෂා කරන 

ත්ත්වය් තුල යවැනි කුඩා හස්වා මධස්ථානවල පැවැත්ම ප්රමාණයවත් හනාවනු ඇත්. යම හස්වා මධස්ථාන ප්රමාණයවත්  ා 

ගුණයාත්මක, හපාහ ාසත් ප න්කම් සපයන විශාල නගර ඒකකයන් බවට පත් වීම අවශ වන අත්රම,  යම නගර නිර්මාණයය 

වීම සඳ ා භුමිය අවශ හේ.  

හම් ත්ත්වයන් තුල, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව, හ ෝමාගම නගරය  ා හගාඩගම නගරය් ආ්රිත්ව, නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරියට අයත් ඉඩම්  ුනනා ගත්  ැකි වීම, ප්රබල සාධය් හලස සඳ න් කල  ැකිය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලා්රය: මුලා්ර: ගූගල් චන්ික ජායාරූප, 0198 වර්ෂය 

 

 

 

 

යහෝර්ාගර් නගර  ආශ්රිතව වන අක්කර 

10 ක් වූ ඉඩර්  

 

යහෝර්ාගර් නගර  ආශ්රිතව වන අක්කර 

රූපය 5.1. 20: හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධන වාපෘති ප්රහද්ධශය 
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මූලා්රය: මුලා්ර: ගූගල් චන්ික ජායාරූප, 0198 වර්ෂය 

B. දුර්වලත්ා (Weakneses) 

1. හනාිවයුණු  ා පටු අභන්ත්ර මාර්ග පද්ධධතිය් පැවීම  ා මිනින්න්ට පයින් ගමන් කිීමට න්දුන් පරිසරය් නගර 

ආ්රිත්ව ත්නට හනාලැබීම.  

 
හන්වාසික කලාපය් හලස හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව පවතින වත්මන් ත්ත්වයට අනුව, ප්රධාන නගර  ා ප්රහද්ධශය 

අභන්ත්රහේ පවතින මාර්ග පද්ධධතිය පිළිබඳ සැහී නමකට පත් විය හනා ැකිය. හමහිීම අභන්ත්ර මාර්ග පද්ධධතිය හකහරහි 

විහශ්ෂ අවධානය හයාමු වනුහේ, මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය ක්රියාත්මක වීම  ර ාය. යහමන්ම 0131 වර්ෂය 

වන විට මගින් 85,111 ් පමණය හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය කරා ආකර්ෂණයය හේයැයි පුරහරෝකත්න කර ඇත්. ත්වත හන්වාසික ජන 

සං ාව ල්ෂ 6් අහ්්ෂා හකහර්.  

ඒ අනුව සාර්ථක හන්වාසික නගරය් නිර්මාණයය කිීම උහතසාත්, ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය සාර්ථක වාපෘතිය් 

හලස ක්රියාත්මක කිීම උහතසාත් ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ත්නට ලැහබන උ්ත් ත්ත්වය ප්රබල දුර්වලත්ාව් හලස  ුනනා ගත් 

 ැකිය.  

ත්වත හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස්කිීමට සමගාමිව පවත්වන ලත පාර්ශවකරුවන්හේ අත ස් විමසීහම් සමුළුවට අනුව 

 ුනනා ගැනීමට  ැකි වූ  කරුණය් හලසත  හමය  ුනන්වා ිවය  ැකි අත්ර  ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව  සිදු කරන ලත ්හ්ත්ර 

පරිකෂන්යන්ට අනුව ඒ බව ත් වුරු කල  ැක 

යගාඩගර් නගර  ආශ්රිත අක්කර ක ප්රර්ායයේ 

ඉඩර් 
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 රූපරාමු ලබා ගැනීම: Google Street View,2014 

 

රූපරාමු ලබා ගැනීම: Google Street View,2014 

 

 

  

 

 

 

 

රූපරාමු ලබා ගැනීම: Google Street View,2014 

 

රූපය 5.1. 22; උු වන මාර්ගය වත්මන් ත්ත්වය රූපය 5.1. 23: ක තුු ව මාර්ගය වත්මන් ත්ත්වය 

රූපය 5.1. 25: හටම්පල්බර්ේ කර්මාන්ත් කලාපය  ර ා වූ  හල්ලන්ඩ් 
මාර්ගය 

රූපය 5.1. 24: මීය හගාඩ පාදු්ක මාර්ගය 

රූපය 5.1. 26: හ ෝමාගම නගරය තුල ම  ජනත්ාවට ඇවිීමමට ඇති ප න්කම් සපුරරා නැති බව 
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රූපරාමු ලබා ගැනීම: Google Street View,2014  

2. වැඩිවන ජන සං ාවට සාහ්්ෂව වා්ත්ව පවතින මුලික යටිත්ල ප න්කම් වන, ජල ප න්කම්, විදුලිය ප න්කම්, 

ඝන අපරවය කළමනාකරණය ප න්කම්, මල අපරව   ා වැසි ජල කළමනාකරණය ප න්කම් ප්රමාණයවත් හනාවීම. 

හමහිීම විහශ්ෂහයන්ම ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය  ර ා නිර්මාණයය වන ජනග නය පිළිබඳ වැඩි අවධානය් හයාමුකර ඇත්. 

ඒ අනුව ජලය, විදුලිය  ා මල අපරව බැ ැර කිීම සඳ ා වන ඉල්ලුම පිලිබඳ අවධානය හයාමු කර ඇත්. යහමන්ම ඝන 

අපරව නිර්මාණයය වීම ත හමහිීම විහශ්ෂ අවධානයකට හයාමු කර ඇත්.  

වගුව 5.1. 10: පානිය ජලය සඳ ා පුරහරෝකථනය කරන ලත ඉල්ලුම 

 ප්රමාණයය ඒකකය් සත ා ජල 
සැපයුම (ලීටර) 

නිර්මිත් උපරිම ෛතනික ජල 
සැපයුම (ිවනකට ඝනමිටර ) 

හවනත් කරුණු 

ගෘ ස්ත් ජලය 150337(පුරද්ධගලයින්) 198 (ඒකපුරද්ධගල ෛතනික 
ජල අවශත්ාව) 

29767 නාගරික  

කාර්මික  ා වාණිජමය 
ජලය 

5554.085 (වර්ග මිටර) 5 (ඒකපුරද්ධගල ෛතනික ජල 
අවශත්ාව) 

27770 ජාතික ජල සම්පාතන  ා 
ජලප්රවා න මණ්ඩලය 

යකතුව   58,000 පමණය 
 

 

 

වගුව 5.1. 11: පුරහරෝකත්නය කරන ලත මල අපරව නිර්මාණයය වීම 

 ප්රමාණයය ඒකකය් සත ා ජල සැපයුම 
(ලීටර) 

නිර්මිත් උපරිම ෛතනික ජල සැපයුම 
(ිවනකට ඝනමිටර ) 

ගෘ ස්ත් අපජල ප්රමාණයය 150337(පුරද්ධගලයින්) 157 (ඒකපුරද්ධගල ෛතනික අපජල 
නි්පාතනය) 

23603 

කාර්මික  ා වාණිජමය අපජල 
ප්රමාණයය 

5554085 (වර්ග මිටර) 3.96 (ලීටර) 21994 

යකතුව   46,000 පමණය 
 

රූපය 5.1. 27: හගාඩගම නගරය තුල ම  ජනත්ාවට ඇවිීමමට ඇති ප න්කම් සපුරරා නැති බව 
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වගුව 5.1. 12: විදුලිය සඳ ා පුරහරෝකථනය කරන ලත ඉල්ලුම 

විස්ත්රය සංවර්ධනය කල  ැකි 
මුළු ඉඩම් ප්රමාණයය (වර්ග 
මීය ටර) 

උපකල්පිත් අගයන්  (වර්ග 
මීය ටරයට කිහලෝහවාට් පැය) 

ධාරිත්ාව 
(හමගාහවාට් ඇම්පියර්) 

මුළු විදුලි ධාරිත්ාව  
(වර්ෂයට ගිගාහවාට් පැය) 

නව නිවාස ඉල්ලුම 29378 (නිවාස) 1.2 (නිවාස ඒකකය් සත ා 
කිහලෝහවාට්) 

43.1 77.8 

හත්ාරතුරු ත්ා්ෂණය 
කලාපය 

2921082 35 125 225.7 

වාණිජ කලාපය 362769 35 15.5 28 
ම ජන ප න්කම් සැපම ම 
සඳ ා වූ  ප්රහද්ධශ 

4322120 10 52.8 95.4 

අධාපන ප න්කම් 160594 20 3.9 7.1 
කාර්මික නි්පාතන 302743 35 13 23.4 

සමස්ත් විදුලි පරිහභෝජනය   253.3  
(පරිවර්ත්ක ධාරිත්ාවය) 

457.4 
අහ්්ත ත් සමස්ත් බලශ්ති 

භාවිත්ය 2030 
 

මුලා්ර: ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය,2018 වර්ෂය 

යහමන්ම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ර ා නිර්මාණයය හවත්ැයි පුරහරෝකථනය කරන ලත ඝන අපරව ප්රමාණයය 

ිවනකට හටාන් 57 ් පමණය වන අත්ර වර්ත්මානය තුල ඒවා බැ ැර කිීම සඳ ා විධිමත් ඝන අපරව කලමනාකරණය 

පද්ධධතිය් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ත්නට හනාලැහබ්.  

C. අවස්ථා (Oopportunities) 

1. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජනා වී ඇති ප්රවා න ප න්කම් සම්බන්ධ වපෘති  ුනනා ගත් 

 ැකි වීම. 

ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතියට සමගාමිව සංවර්ධනය කිීමට  ුනනාගන්නා ලත මාර්ග සංවර්ධන වාපෘති ප ත් පරිිව 

හපළගැස්විය  ැකිය.  

පවතින මාර්ගයන්හි පළල  මීය ටර් 00  ් ත්වා  පුරළුල් කිීහම් වාපෘති  

 ක තුු ව මාර්ගය  

 උු වන මාර්ගය 

 පිටිපන ත්ලගල මාර්ගය  

 තම්හ් පිටිපන මාර්ගය  

 මාකුඹුර බහුවිධ ප්රවා න හස්වා මධස්ථානය  ා මහේනවත්ත්, මීය හගාඩ යා හකහරන හයෝජිත් විදුලි දුම්රිය මාර්ගය  

 ක තුු ව අන්ත්ර් හුවමාරුව  ා රත්නපුරර නගරය යාකර ඉිවකිීමට හයෝජිත් රුවන්පුරර අධිහේගී මාර්ගය  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   98 
 

 හ ෝමාගම ිවයගම මාර්ගය 

 හකාට්ටාව ත්ලගල මාර්ගය  

 

 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

සිතියම 5.1. 17: ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් සංවර්ධනය කිීමට  ුනනා ගන්නා ලත මාර්ග 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂය 

සිතියම 5.1. 18: හ ෝමාගම නගරය  ා අහනකුත් ප්රධාන නගර යා කරමින් සංවර්ධනය කිීමට හයෝජිත් මාර්ග සංවර්ධන වපෘති 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   101 
 

2. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඉිවකරමින් පවතින මාකුඹුර බහුවිධ ප්රවා න හස්වා මධස්ථානය 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: https://www.pressreader.com 

හකාට්ටාව මාකුඹුර බහුවිධ ප්රවා න හස්වා මධස්ථානය  ා හ ෝමාගම නගරය අත්ර දුර ප්රමාණයය කිහලෝමීය ටර 3 ් පමණය හේ. 

හ ෝමාගම නගරය  ා  අහනකුත් ප්රහද්ධශිය නගර අත්ර කාර්ය්ෂම ප්රවා න සම්බන්ධත්ාව් ඇති කිීමට හමම වාපෘතිය 

ප්රබල අවස්ථාව් වන බව හමහිීම සඳ න් කල  ැක. විහශ්ෂහයන්ම තකුණු අධිහේගී මාර්ගය  ා කැළණි වැලි දුම්රිය මාර්ගය, 

 යිහලවල් මාර්ගය  ා හයෝජිත් විදුලි දුම්රිය මාර්ග පද්ධධතිය අත්ර ශ්තිමත් සම්බන්ධත්ාව් නිර්මාණයය කරන අත්රම සියලුම 

ප්රවා න අවශත්ා යකම ප්රහේශයකින් සපුරරාලීම  ර ා හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුල පවතින අතුරු මාර්ග පද්ධධතිය සංවර්ධනය 

කිීමට අවධානය හයාමු වීම හම්  ර ා සිදු විය  ැක.  

3. ම ා නගර  ා බස්නාහිර සැලැස්ම යටහත් ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජනා වී ඇති අරුව්කලු  ා කරිවයාන ඝන 

අපරව කළමනාකරණය වැඩ පිළිහවල. 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව පවතින ඝන අපරවය කළමනාකරණය වැඩ පිළිහවල පිලිබඳ අවධානය හයාමු කිීහම්ීම, යය මනා 

කමනකරණයයකට යටත් වූ  ක්රියාවලිය් හනාවන බව  ුනනා ගත්  ැකිය. යවැනි ප්රාහද්ධය ය රාමුව් තුල හකාළඹ ම ා නගර 

සභා  බල ප්රහද්ධශය හ්න්රහකාට ගනිමින් ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් කරිවයාන අපරව කළමනාකරණය වාපෘතිය න්විහශ්ී  

අවස්ථාව් හලස  ුනන්වා ිවය  ැකිය. ප්රහද්ධශය තුලින් ිවනකට නිර්මාණයය හකහරන ඉ්මනින් ිවරපත්වන කැලිකසල හටාන් 

941 ක ප්රමාණයය් බැ ැර කිීමට හමමගින් අවස්ථාව උතාවනු ඇත්.  

යහමන්ම පුරත්ත්ලම ප්රහද්ධශහේ අර්ව්කාලු ඝන අපරවය බැ ැරකරලීහම් වාපෘතිය ත හමහිීම ප්රධාන අවස්ථාව් හලස  ුනන්වා 

ිවය  ැකිය. හමම වාපෘතියට අනුව හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ උද්ධගත්ව පවතින කැලිකසල බැ ැර කරලීහම් ප්රශ්නයට 

ිවර්ඝකාලින  ා න්ර්ත ත් කසල බැ ැර කරලීහම් ක්රම හේතය් හලස ක්රියාත්මක කල  ැකි වීම  ා හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේත ල්ෂ 

රූපය 5.1. 28: මාකුඹුර බහුවිධ ප්රවා න හස්වා මධස්ථානය 

https://www.pressreader.com/
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6 ් ත්වා වර්ධනය කිීමට බලාහපාහරාත්තුවන ජන සං ාව තුලින් නිර්මාණයය විය  ැකි කසල බැ ැර කරලීමට 

අවකාශය් සපයන අවස්ථාව් හලසත   ුනනා ගත්  ැකිය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: http://www.sundayobserver.lk/ 

D. ත්ර්ජන (Threats) 

1.  හකාළඹ සිට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය  ා ප්රහේශ වීමට පවතින ප්රධාන මාර්ගයන්හි පවතින වා න ත්තබතය. 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සාර්ථක හන්වාසික කලාපය් බවට පත්වීමට නම් ඒ  ා ඍජුව සම්බන්ධවීමට පවතින ප්රධාන මාර්ග 

පද්ධධතිය නිසැකවම හේතුවනු ඇත්. විහශ්ෂහයන්ම ශ්රී ලංකාහේ ප්රධාන ආර්ික මධස්ථානය හලස සැලහකන හකාළඹ නගරය 

 ා සම්බන්ධවීමට පවතින ම ා මාර්ග පද්ධධතිය  ා යහි ත්ත්වය ප්රධාන වශහයන් බලපානු ඇත්. හ ෝමාගම තුල ත්ා්ෂණය 

නගරය ස්ථාපිත් කිීම  ර ා, රහට් ආර්ික ත්ත්වය නගා සිටුවීමට යන අවස්ථාවක, හ ෝමාගම  ා හකාළඹ නගරය අත්ර 

පවතින ප්රවා න පද්ධධතිහේ ත්ත්වය නිසැකවම බල පවත්වනු ඇත්.  

ඒ අනුව වර්ත්මානය තුල හකාළඹ නගරය  ා සම්බන්ධවීමට පවතින ප්රධාන මාර්ගවල පවතින වා න ත්තබතය හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශහේ සංවර්ධනයට යම්ත්ා් දුරකට ත්ර්ජනය් හලස  ුනන්වා ිවය  ැකිය.  

 

රූපය 5.1. 29: අරුව්කාලු ඝන අපරවය බැ ැර කිීහම් වාපෘතිය 

http://www.sundayobserver.lk/
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වගුව 5.1. 13: හකාළඹ නගරහේ සිට ිවහවන ප්රධාන මාර්ගවල පවතින වා න ත්තබතය 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: COM Trans අධනය, ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.,0194  

 

 

හකාරිහඩෝව උච්ච පැය මාර්ග 
ත්තබතය 

පැයකට ධාරිත්ාවය  

මාලහබ් හකාරිහඩෝව 5100 4400 -700 
ම නුවර හකාරිහඩෝව 4400 3300 -1100 
මීය ගමුව හකාරිහඩෝව 4000 4400 +400 
ගාලු හකාරිහඩෝව 2900 2300 -600 

Low Level හකාරිහඩෝව 2900 2200 -700 
හ ාරණය හකාරිහඩෝව 2200 2300 +100 

High Level හකාරිහඩෝව 2000 2300 +300 
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 විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නහවෝත්පාතන  ා හස්වා සඳ ා ත්ා්ෂණය ීරය් 

වගුව 5.1. 14: SWOT විශ්හල්ෂණයය - අරමුණය 4 

 

 

 

 

 ශ්තින් (Strengths) 

වර්ත්මානහේ ක්රියාත්මකව පවතින 
හටම්පල්බර්ේ කර්මාන්ත් කලාපය 
හයෝජිත් ත්ා්ෂණය කලාපය තුල පිහිට 
තිබීම. ( වර්ත්මාන ත්ත්වය තුල 
කර්මාන්ත් 31් පමණය ක්රියාත්මක හේ)  

 

වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය 
ආ්රිත්ව සිටින මුළු ්රම බලකාය මුළු 
ජනග නහේ ප්රතිශත්ය් හලස  41ක 
වන අත්ර ඉන් 30ක වෘතිකයන් වීම. 

 

සංවර්ධනය සඳ ා හයාතාගත්  ැකි 
විශාල ඉඩම් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව 
ත්නට ලැබීම  ා ඒවා මිනින්න් වාසය 
කරන ඉඩම් හනාවීම. 

 

වත්මන් ත්ත්වය තුල හයෝජිත් ත්ා්ෂණය 
නගර කලාපය තුල ත්නට ලැහබන 
ත්ා්ෂණය සංවර්ධනයන්  ා සමගාමීය  
ප න්කම්. 
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දුර්වලත්ා (Weakneses) 

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර කලාපය තුල සාහ්්ෂව 
ඉ ල නිවාස ඝනත්වය් ත්නට ලැබීම.  

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගරයට හස්වා ප න්කම් 
සැපම මට සමත්, හපාහ ාසත් නගරය් යම කලාපය 
තුල ත්නට හනාලැබීම. 

ත්ා්ෂණය නගර ක්රියාකාරිත්වය සඳ ා පවතින ම ා 
මාර්ග  ා ප්රවා න ප න්කම් වල කාර්ය්ෂම බව 
ප්රමාණයවත් හනාවීම.  

 

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගරය ආ්රිත්ව වා්ත්ව  
පවතින හබාහ ාමය් ඉඩම්වල අයිතිය හපෞද්ධගලික 
අංශය සතු වීම. 

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය  ා සමගාමීය  
වාපාරික ප්රජාව ආකර්ෂණයය කර ගැනීමට සමත් 
කර්මාන්ත්  ා හස්වා ආයත්න යම කලාපය තුල 
හම්වනවිට වා්ත්ව හනාපැවීම. 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

ත්ා්ෂණය නගරය් (A Tech City) යන්න ශ්රී ලංකා නගර සංවර්ධන සංවර්ධන සංකල්පයට, ඇතුලත් වන අලුත් සංකල්පය් 

හලස  ැිවන්වීමට පුරළුවන. ත්ා්ෂණය නගරය් යන්න හුහත්, යටිත්ල ප න්කම් සැපම හමන්  ා විශ්ව විතාල  ා අහනකුත් 

පර්හේෂණය ආයත්න ඉිව කල පමණින්, පැවැත්ම ත් වුරු කල  ැකි ක්රියාවලිය් බව  ුනනා ගැනීමට හනා ැකිය.  හමහි 

සාර්ථකත්වය උහතසා, යහි පැවැත්ම ත් වුරු කරන මුර්ත් හද්ධපල, මූල හද්ධපල, තල හද්ධය ය නි්පාිවත්ය, රැකියා අවස්ථා, 

ත්ා්ෂණය උපකරණය, හවළඳහපාල, මුල ආයත්න, හස්වා ආයත්න යන සියල්ලන්හේ ක්රියාකාරිත්වය සාර්ථකත්වයට පත්කළ 

යුතුය.  
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අවස්ථා (Oopportunities) 

හයෝජිත් මීය හගාඩ ප්රවා න හස්වා 
මධස්ථානය. 

හ ෝමාගම  ා අහනකුත් ප්රාහද්ධය ය නගර 
යා හකහරමින් ඉිවකිීමට හයෝජිත් ම ා 
මාර්ග  ා දුම්රිය ප්රවා න ප න්කම් 
පද්ධධතිය  

හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගරය 
සාර්ථකත්වයට පත්කර ගැනීම උහතසා, 
ආර්ික  ා වාපාර කලාපය් 
නිර්මාණයය කිීමට හයෝජනා වී තිබීම.  

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය 
යටහත් සංවර්ධනය කිීමට අත ස් 
හකහරන කර්මාන්ත් කලාපය  ා 
පර්හේෂණය කලාපය.  

ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 
යටහත් ඉිවකිීමට හයෝජිත් ජල සැපයුම් 
මධස්ථානය, විදුලි සැපයුම් 
මධස්ථානය, ඝන අපරවය 
කළමනාකරණයය  ා මල අපරවය 
කළමනාකරණය වැඩ පිළිහවල.  

ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධනයට උර හතන 
අහනකුත් ප්රාහද්ධය ය සංවර්ධන වපෘති  
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ත්ර්ජන (Threats) 

 ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය ඉිව කිීම 
සම්බන්ධහයන්, හන්වාසික ප්රජාවහගන් බලපැවැත්විය 
 ැකි තැඩි විහරෝධත්ා  

හද්ධශපාලන අස්ථාවරත්ා  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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යම් නගරය් ත්ා්ෂණය නගරය් වන්නට නම් ඒ තුළ අන්ත්ර්ගත් විය යුතු කරුණු කිහිපය් “What’s Next Cw” යන 

කණ්ඩායම විසින් සකස්කරන ලත “What Makes a City a Tech City?” ලිපිය 

(https://www.whatsnextcw.com/about-whats-next/) මගින් අනාවරණයය කර ගත්  ැකි විය. යහි සඳ න් 

ආකාරයට යම් නගරය් සාර්ථක ත්ා්ෂණය නගරය් වන්නට නම් ඒ තුල,   

1. INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING - Leading universities that provide creative impetus, 

research, and that lead to creation of new companies. 

2. VENTURE CAPITAL - The capital to take those ideas and turn them into companies. 

3. TECH WORKERS - An ample supply of workers within a market’s technology industry; leaders 

within tech who understand the requirements of the sector. 

4. KNOWLEDGE WORKERS - An available workforce with the skills to work in a tech-focused 

company. These workers are in occupations that support a tech environment, including legal, 

accounting, and other knowledge-driven occupations. 

5. EDUCATED WORKERS - A high-level of education is essential to supporting the growth of these 

companies. 

6. GROWTH ENTREPRENEURSHIP - Starting a company is one thing. Creating a growth engine is 

something else. Cities that have a higher concentration of growth engines are great tech 

locations. 

සඳ ා අවකාශය සකස් වී තිබිය යුතුය. හමම සංවර්ධන වාපෘතිය ශ්රී ලංකාවට නව මුහුණුවර්, අත්තැකීම් වන හ යින්, 

ඉ ත් සඳ න් ල්ෂණය පතනම් කරහගන හමම විශ්හල්ෂණයය සිදු කල බව සඳ න් කල යුතුය.  
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A. ශ්තින් (Strengths) 

1. වර්ත්මානහේ ක්රියාත්මකව පවතින හටම්පල්බර්ේ කර්මාන්ත් කලාපය හයෝජිත් ත්ා්ෂණය කලාපය තුල පිහිටා තිබීම 

( වර්ත්මාන ත්ත්වය තුල කර්මාන්ත් 30් පමණය ක්රියාත්මක හේ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂය 

ඉ තින් ත්වා ඇත්හත් නව හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් (0199 – 0131) සැලන්ම් සංකල්පයයි. ඊට අතාලව හයෝජිත් 

ත්ා්ෂණය නගරය  ා වර්ත්මානහේ ක්රියාත්මක වන හටම්පල් බර්ේ කර්මාන්ත් කලාපය යම කලාපය තුල ක්රියාත්මක හේ. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ බස්නාහිර පළාත් අංශය සතු හටම්පල් බර්ේ කර්මාන්ත් කලාපය සම්බන්ධහයන් ක්රියාත්මක වූ  

ලිහගානු තත්ත්යන්ට අනුව  ා 0197/99/18 ිවන පැවැත්වූ  පාර්ශවකරුවන්හේ සමුළුවට අනුව යහි කර්මාන්ත් 31 ් පමණය 

ක්රියාත්මක හේ. විහශ්ෂහයන්ම යම කර්මාන්ත් කලාපය ආ්රිත්ව හල්ලන්ඩ් වා න නි්පාතනය කිීහම් කර්මාන්ත් ශාලාව වැනි 

ත්ා්ෂණික නිපැයුම්  ා බැුනනු කර්මාන්ත් වා්ත්ව පැවීම විහශ්ෂත්වය් හලස තැ්විය  ැක.  

2. වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව සිටින මුළු ්රම බලකාය මුළු ජනග නහේ ප්රතිශත්ය් හලස  41ක වන 

අත්ර ඉන් 30ක වෘතිකයන් වීම. 

 
ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුහේ 0190 වර්ෂයට අතාල තත්ත් අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශිය සභා ඒකකහේ මුළු 

ජනග නය 237,905 පමණය හේ. යම ප්රහද්ධශය ආ්රිත් ්රම බලකාය (100,144) මුළු ජනග නහේ ප්රතිශත්ය් හලස 41ක 

් පමණය හේ. ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුහේ තත්ත් අනුව, රැකියාවන්හේ ස්වභාවය අනුව ප්රහද්ධශහේ වා්ත්ව 

සිටින වෘතිකයන් ප්රමාණයය ්රම බලකාහේ ප්රතිශත්ය් හලස ගත් විට 31ක ක අගය් වීම ප්රහද්ධශය සතු ප්රබල ල්ෂණයය් 

රූපය 5.1. 30: හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය 2018 - 2030 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   108 
 

හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. ත්ා්ෂණය නගරය් නිර්මාණයය කිීම  මුහේ, ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව තැනුහමන්  ා උගත්කමින් සන්නද්ධත 

්රමික පිරිස් සිී ම ප්රබල සාධකය් හලස  ුනන්වා ිවය  ැකිය.  

වගුව 5.1. 15: රැකියාවල ස්වභාවය අනුව හස්වා නියු්තිය - හ ෝමාගම ප්රහද්ධශිය සභාව 

කළමනාකරුවන්
, හජ්ල 
නිලධාීන් ස  
නීති 
සම්පාතකයින් 
 

වෘත්තිකය
න් 
 

ත්ා්ෂණික 
 ා ඒ ආ්රිත් 
වෘත්තිකය
න් 
 

ලිපිකරැව
න් ස  
හභෞතික 
ස ායක 
හස්වකයන් 
 

හස්වා ස  
විකුණුම් 
හස්වකය
න් 
 

පුරහුණු 
කෘත කාර්මි
ක  /වන  ා 
ධීවර 
කාර්මිකයන් 
 

ශිල්ප  ා 
ඒ ආ්රිත් 
හවළඳ 
හස්වකයි
න් 

බලාගාර  ා 
යන්ත්ර 
ක්රියාකරුව
න් ස  
ය්රැස් 
කරන්න්නන් 
 

මූලික 
රැකිය
ාා 
 

සට 
න් කර 
නැත් 
 

සන්නද්ධධ 
බලකායන් 
ස  
වෘත්ීන් 
විසින් 
වර්ගීකරණය
ය හනාකරන 
ලත 
කම්කරුවන් 
 

10.2 8.5 11.0 8.1 6.6 3.3 21.0 13.8 11.4 2.9 3.1 

මුලා්ර: ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව 0190 වර්ෂහේ තත්ත්  

3. සංවර්ධනය සඳ ා හයාතාගත්  ැකි විශාල ඉඩම් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ත්නට ලැබීම  ා ඒවා මිනින්න් වාසය 

කරන ඉඩම් හනාවීම. 

 
කලින් සඳ න් කල තත්ත්යන්ට අනුව හ ෝමාගම ප්රබල හන්වාසික කලාපය් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. යම හන්වාසික කලාපය 

තුල හන්වාසික භාවිත්යන්හගන් පරිබාහිරව, සංවර්ධනය සඳ ා හයාතාගත්  ැකි විශාල ප්රමාණයහේ ඉඩම් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය 

ආ්රිත්ව  ුනනාගත්  ැකි වීම ප්රබල ශ්තිය් හලස සට න් කල  ැකිය. සංවර්ධන සංකල්පය යටහත්  ුනනා ගැහනන 

ත්ා්ෂණය තිරය තුල හමම ඉඩම් ත්නට ලැබීමත්, ඒවා හබාහ ාමය් රබර් ඉඩම් වීමත් හමහි විහශ්ෂත්වය් හලස සට න් කල 

 ැක.  

 

ප තින් ත්වා ඇති රූප රාමු අනුව, හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය හගාඩනැගිලි ඝනත්වය අු  ප්රහද්ධශ තුල 

විහිීම ඇති අත්ර, භුමි පරි රණය තත්ත් අනුව යම වාපෘීන් හන්වාසික භාවිත්යන්හගන් මිදුණු  රිත් ප්රහද්ධශ  ා කළුගල් 

වා්ත්ව පවතින ප්රහද්ධශ අවකාශ කරහගන ඇති බව පැ ැිවලි කල  ැකිය.  

 

ඒ අනුව හමම ත්ා්ෂණය තිරය ශ්තිමත් කිීමට අවශ වාපාරික ප්රජාව  ා ආයත්න, කර්මාන්ත්, පර්හේෂණය ආයත්න  ා 

අධාපන ආයත්න ඒකරාය  කිීමට  ැකි හලස හිස් ඉඩම් වා්ත්ව පැවීම ප්රබල ශ්තිය් හලස  ුනන්වා ිවය  ැකිය. 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය

රූපය 5.1. 31:හ ෝමාගම භුමි පරි රණය තත්ත් අනුව, සංවර්ධන වපෘති ක්රියාත්මක කිීම සඳ ා  ුනනා ගැනුණු ඉඩම්වල පිහිී ම 
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4. වර්ත්මානහේීම හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර කලාපය තුල ත්නට ලැහබන ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධනයට  සමගාමීය  

ප න්කම්. 

 
හමහිීම විහශ්ෂ අවධානය, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වා්ත්ව ඇති, අධාපන ආයත්න, පර්හේෂණය  ා සංවර්ධන ආයත්න 

 ා අහනකුත් හපාදු අධාපන ආයත්න සඳ ා හයාමු කර ඇත්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: Master Plan For Science & Technology Based New Town Of Colombo, Sri Lanka,2017 

 

 

 

 

 

රූපය 5.1. 32: වර්ත්මානහේ ත්ා්ෂණය නගර කලාපය තුල වා්ත්ව පවතින ප න්කම් 
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 NSBM  රිත් විශ්ව විතාලය  

හමම ආයත්නය නිපුරණයත්ා සංවර්ධන  ා වෘත්ීය පුරහුණු අමාත්ාංශය (Ministry 

of Skills Development and the Vocational Training) යටහත් පිහිටුවා ඇත්. 

හමම ආයත්නය විශ්ව විතාල ප්රතිපාතන හකාමිෂන් සභාව (University Grant 

Commission) යටහත් පිළිගත් ස්වහද්ධය ය  ා අන්ත්ර්ජාතික වශහයන් පිළිගැනීමට 

ල්වන කලමනාකරණය, පරිඝනක, ඉංජිහන්රු  ා හවනත් උපාධි පිරිනැමීය මට 

න්දුන්කම් ලබා ඇත්. තැනට ශිෂයින්  111් පමණය ප්රථම උපාධි, උසස් උපාධි  ා පශ්චාත් උපාධි පාලමාලා  තාරනු ලබන 

අත්ර UK, Australia ස  Malaysia විශ්ව විතාල සමඟ ස හයෝගහයන් කටයුතු කරයි. ක්රියාත්මක වන ප්රධාන අධාපන 

ීල හලස, වාපාර කළමනාකරණය ීලය  ා පරිඝනක ඉංජිහන්රු ීලය  ුනනා ගත්  ැකිය.  

 මහින්ත රාජප්ෂ ජාතික පාසල  

හමම පාසහල් අධාපන කටයුතු හරේණිහේ සිට 93 වන හරේණිය ත්වා ඉගැන්වීම් සිදු කරන අත්ර පුරස්ත්කාල ප න්කම්, 

පරිඝනක ප න්කම්, ත්ා්ෂණික විතාගාර ප න්කම්, ඉංග්රීසි මාධහයන් ඉගැන්වීම් සිදුකරන පරිඝණයක ප න්කම්, විතාව 

පතනම් කරගත් විතාගාර ප න්කම්  ා ්රීඩා ප න්කම් සලසා ඇත්.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නව නගරය සඳ ා ප්රධාන සැලැස්ම 

 

 

 

රූපය 5.1. 33: මහින්ත රාජප්ෂ ජාතික පාසල 
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 ශ්රී ලංකා නැහනෝ ත්ා්ෂණය ආයත්නය (SLINTEC) 

අන්ත්ර් ජාතිකමය වශහයන් වැතගත්කම් උන්ලන නැහනෝ ත්ා්ෂණයය 

 ා සමගාමීය  පර්හේෂණයයන් සිදු කිීම සඳ ා හමම ආයත්නය 0118 

වර්ෂහේීම ස්ථාපිත් කර ඇත්. ශ්රී ලංකා රාජ  ා හපෞද්ධගලික ආයත්න 

කිහිපය් ඒකාබද්ධධ වී ස්ථාපිත් කර ඇති හමම ආයත්නය නැහනෝ 

ත්ා්ෂණයය පතනම් කර ගත් හවළඳ භාණ්ඩ නිපතවීම අරමුණු කරහගන 

ක්රියාත්මක හේ. ත්වත හමම ආයත්නය සමග බද්ධධ වී සංවර්ධනය කිීමට 

අහ්්ෂා කරන විතා උතානය (Science Park)  වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක හවමින් පවතින බව සඳ න් කල  ැකිය.  

 SLT Data Center  

  

 

 

 

 

 

මුලා්ර: SLT Website (http://www.slt.lk) 

හමම තත්ත් මධස්ථානය Tier3 වර්ගහේ තත්ත් මධස්ථානය් වන අත්ර සන්නිහේතනය සඳ ා වූ  යටිත්ල ප න්කම් සැපම ම 

සඳ ා ක්රියාත්මක වන ආයත්නය් හලස සඳ න් කල  ැකිය. වැලිකඩ ශ්රී ලංකා  හටලිහකාම් ප්රධාන තත්ත් මධස්ථානය සමග 

ඍජු සම්බන්ධත්ා පවත්වන හමම ආයත්නය  තත්ත් ප න්කම් (Data Hosting)  ා ත්රඟකාී මිල ගණයන් (Competitive 

Price Packages)  සඳ ා ප්රධාන වශහයන් ප න්කම් සපයනු ලබයි. 

 

 

 

 

 

http://www.slt.lk/
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B. දුර්වලත්ා (Weakneses) 
 

1. හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර කලාපය තුල සාහ්්ෂව ඉ ල නිවාස ඝනත්වය් ත්නට ලැබීම.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: COM Trans අධනය, ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.,2014  

ඉ ත්  හපන්වා ීම ඇත්හත් සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 සැලැස්ම මගින්  ුනනා ගැනුණු ත්ා්ෂණය තිරය තුල වා්ත්ව 

පවතින නිවාස ඝනත්වහේ ස්වභාවයයි. ඒ අනුව හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ා මීය හගාඩ ඉහල්හරෝනි් 

කර්මාන්ත් කලාපය ආ්රිත්ව ඉ ල නිවාස ඝනත්වය් හපන්නුම් කරන බව පැ ැිවලි හේ. යහි නිවාස හ ්ටයාර 9 කට නිවාස 

411 ත් 9111 ත් අත්ර ප්රමාණයය් වන බව  ුනනා ගත්  ැකිය.  

ඒ අනුව යවැනි ඉ ල නිවාස ඝනත්වය් පවතින ත්ත්වය් තුල, හන්වාසිකයන් ත්ා්ෂණය සංවර්ධනයකට හයාමු කරවීම  ා 

ඉඩම් සංවර්ධනය සඳ ා හයාතාගැනීම ත්රම් අප න් ත්ත්වය් නිර්මාණයය කරනු ඇත්. හමය යම ප්රහද්ධශය ආ්රිත් ප්රබල 

දුර්වලත්ාව් බව සඳ න් කල  ැක.  

 

 

 

සංවධ්මන සැලැස්ර් 

ර්ගින් හඳුනා ගැනුණු 
තාක්ර්ය ිර  

 

සිතියම 5.1. 19: හයෝජිත් ත්ා්ෂණය කලාපය තුල පවතින ඉ ල නිවාස ඝනත්වය 
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2. හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගරයට හස්වා ප න්කම් සැපම මට සමත්, හපාහ ාසත් නගරය් යම කලාපය තුල ත්නට 

හනාලැබීම. 

හලෝකහේ ක්රියාත්මක ත්ා්ෂණය නගර හකහස් හවත්ත් ආසියාහේ ත්නට ලැහබන ප්රධාන ත්ා්ෂණය නගර හතස අවධානය හයාමු 

කිීම හමහිීම අත්වශය හේ.    

 

 

 

 

මුලා්ර: https://www.techinasia.com/startup-scenes-asia-lets-99-asias-top-tech-cities 

 

 

 

 

මුලා්ර:https://edition.cnn.com/0198/14/00/world/osm-gurgaon-india-tech-hub/index.html, 
https://www.techinasia.com/chinas-0ndtier-tech-hubs 

සිංග්පූරුව, හටෝකිහයෝ, ජපානය, හබල්ජියම ස  ෂැං යි, චීනය, ්වාලාලම්පූර්, මැහල්ත යාව, ත්ායිහ්, ත්ායිවාන්, හ ාංහකාං, 

සියාවුල්, තකුණු හකාරියාව, ජකාර්ත්ා, ඉන්දුනීසියා, බැංහකා්, ත්ායිලන්ත්ය,  හනායි ස  හ ා චි මින් සිටි, වියට්නාමය, මැනිලා, 

පිලිීනය, ඉන්ිවයාව ස  පාකිස්ථානය යන නගර ආසියාහේ ක්රියාත්මක වන ප්රධාන ත්ා්ෂණය නගර හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. 

ත්ා්ෂණය කලාපය් ආ්රිත්ව ක්රියාත්මක වන හවළඳ නගරය් තුල අන්ත්ර්ගත් විය යුතු ප න්කම් පිලිබඳ 

https://www.techinasia.com/chinas-0ndtier-tech-hubs යන ලිපිහයහි හමහස් සඳ න් කර ඇත්. ම්නින්න්ට 

විහනෝතය  ා ආ ාරපාන ප න්කම් සපයන සා්පුර  ා හවළඳ සල්, ප්රවා න මධස්ථාන, උතාන ප න්කම්, අහේනිකත්වය හුවා 

ත්වන හගාඩනැගිලි  නව ත්ා්ෂණයය සඳ ා උරහතන අවස්ථා හ ෝ ප න්කම් සැපම ම යම ලිපිය මගින් අවධාරණයය කර ඇත්.  

රූපය 5.1. 35: සිංගපූර්   ත්ා්ෂණය නගරය රූපය 5.1. 34: ්වාලාලම්පුරර් ස  මැහල්සියා 

රූපය 5.1. 36: හවළඳ කලාපය ගුරාගන් නගරය රූපය 5.1. 37: චීනය හවළඳ නගරය 

https://www.techinasia.com/startup-scenes-asia-lets-11-asias-top-tech-cities
https://www.techinasia.com/chinas-2ndtier-tech-hubs
https://www.techinasia.com/chinas-2ndtier-tech-hubs
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ඒ අනුව හයෝජිත් හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය කලාපය තුල යවැනි නාගරික පන්බිම් ත්නට හනාලැබීම ප්රබල දුර්වලත්ාව් හලස 

 ුනනාගත්  ැකිය. යම කලාපය තුල හගාඩගම නගරය ත්නට ලැබුනත යහි ඉ ත් සඳ න් කල ල්ෂණය ත්නට හනාලැහබන 

අත්ර යහි සැලන්ම්මය වශහයන් සංවිධානය හනාවුණු ආකාරය් තැකිය  ැකිය.  

3. හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගරය ආ්රිත්ව වා්ත්ව  පවතින හබාහ ාමය් ඉඩම්වල අයිතිය හපෞද්ධගලික අංශය සතු වීම. 

හමහිීම ත්නට ලැහබන ත්වත් ය් ප්රබල දුර්වලත්ාව් හලස ප්රහද්ධශය ආ්රිත් බහුත්ර ඉඩම් අයිතිය හපෞද්ධගලික අංශය සතුවීම 

 ුනන්වා ිවය  ැකිය. ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය යටහත්, තැනට  ුනනා හගන පවතින හබාහ ාමය් ඉඩම් හන්වාසිකයන්ට 

අයත් ඉඩම් වන අත්ර, ඒවා සංවර්ධනය සඳ ා හයාතා ගැනීහම්ීම රජයට පවරා ගැනීම් සිදුවිය යුතු අත්ර ඒ සඳ ා වන්ිව 

හගවීම් සිදුවිය යුතුය. ඒ අනුව යය සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා පවතින ප්රබල බාධකය් බව සඳ න් කල  ැකිය.  

වගුව 5.1. 16:: ඉඩහම් අයිතිහේ ස්වභාවය පිලිබඳ විස්ත්ර 

ඉඩම් වර්ගය පවුල් ගණයන 
සින්න්කර ඉඩම් 50030 

මාධ පාන්තික ඉඩම් 3647 
බලපත්ලාභී ඉඩම් 548 

අනවසර ඉඩම් 517 
ජයභූමි ඉඩම් 857 

වි ාර හද්ධවාල සතු ඉඩම් 110 
LRC ඉඩම් 382 

ඉඩම් හනාමැති 2402 
රජහේ ඉඩම් 117 

හවනත් 520 
යකතුව 59130 

මුලා්ර: සම්පත් පැතිකඩ 0196 වර්ෂය- හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලය  

4. හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය  ා සමගාමීය  වාපාරික ප්රජාව ආකර්ෂණයය කර ගැනීමට සමත් කර්මාන්ත්  ා 

හස්වා ආයත්න යම කලාපය තුල වා්ත්ව හනාපැවීම. 

හ ාමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලය මගින් සකස් කරන ලත සම්පත් පැතිකඩ වාර්ත්ාවට අනුව (0196) හපළගස්වන ලත 

BOI අනුමැතිය සහිත් කර්මාන්ත් වා්තිය   ා ප්රහද්ධශය ආ්රිත් ම ා පරිමාණය කර්මාන්ත් වා්තිය හතස අවධානය හයාමු 

කිීම හමහිීම වැතගත් හේ. ඒ අනුව පානිය ජලය හබෝල්ත්ල් කිීම, බිම වර්ග නි්පාතනය කිීම, හකාන්්රීට් ආ්රිත් නි්පාතන, 

ගල්කුු  ආ්රිත් නි්පාතන, කෘත  රසායනික රව, ඇඟලුම්  ා හපාලිතින් නි්පාතනය වැනි කර්මාන්ත් වා්තිය් යහි ත්නට 

ලැහබ්. ත්වත අන්ත්ර්ජාතික වශහයන් නම් ිවනු Brandix, Mass, Hayleys වැනි කර්මාන්ත් හ ෝ හස්වා මධස්ථාන වා්ත් 

හනාවීම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධනය සඳ ා වාපාරික ප්රජාව ආකර්ෂණයය කරගැනීමට පවතින දුර්වලත්ාවය් හලස සඳ න් 

කල  ැකිය.   
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රූපය 5.1. 39: ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ර ා ඉිවකිීමට හයෝජිත් ම ා මාර්ග  ා දුම්රිය ප්රවා න ප න්කම්  පද්ධධතිය 

A. අවස්ථා (Oopportunities) 
 

1. හයෝජිත් මීය හගාඩ බහුවිධ ප්රවා න මධස්ථානය. 

වර්ත්මානහේ මීය හගාඩ දුම්රිය නැවතුම් හපාළ පිහිටා 

ඇති ස්ථානය සඳ ා හමම බහුවිධ ප්රවා න 

මධස්ථානය ඉිවකිීමට හයෝජනා වී තිහබ්. හයෝජිත් 

ඉහල්හරානි් දුම්රිය මාර්ගය, හකාට්ටාව සිට ිවයගම 

 ර ා කු හවල ත්වා ඉඳිකිීමට හයෝජිත් LRT හස්වය 

 ා බස් හස්වය මීය හගාඩ බහුවිධ ප්රවා න මධස්ථානය 

 ා ඒකාබද්ධධ කිීම හමහිීම අවධානය හයාමුකර ඇත්.  

අත වන විට මීය හගාඩ ආ්රිත්ව හපාහ ාසත් හවළඳ 

මධස්ථානය්, උතාන ප න්කම්, ප්රවා න ප න්කම් 

සමග ඒකාබද්ධධ හනාවීම හේතුහවන්, හමම වාපෘතිය 

 ර ා හපාහ ාසත් හස්වා මධස්ථානය් නිර්මාණයය කිීම ඔවුන්හේ අරමුණය හේ. හම්  ර ා හයෝජිත් ත්ා්ෂණය කලාපයට 

ප න්කම් සපයන ප්රවා න මධස්ථානය් ඉිව වීම  ා හපාහ ාසත් හස්වා මධස්ථානය් නිර්මාණයය වීම ප්රබල අවස්ථාව් 

හලස  ුනනා ගත්  ැකිය.  

2. හ ෝමාගම  ා අහනකුත් ප්රාහද්ධශිය නගර යා හකහරමින් ඉිවකිීමට හයෝජිත් ම ා මාර්ග  ා දුම්රිය ප්රවා න ප න්කම් 

පද්ධධතිය  

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්ර:  විද්යාව හා තාක්ර්ය  පද්නම් කරගත් නව නගර  සඳහා 

ප්රධ්ාන සැලැසර්්, යකාළඹ, ශ්රී  ලංකාව 

 

රූප   131:  තාක්ර්ය නගර සංවධ්මන වයාපෘි  හරහා ඉදිරීමටර්ට 

ය ෝජිත ර්හා ර්ාගම හා දුම්රි  ප්රවාහන පහසුකම්  පේධ්ි මුලාශ්ර:  

විද්යාව හා තාක්ර්ය  පද්නම් කරගත් නව නගර  සඳහා ප්රධ්ාන 

සැලැසර්්, යකාළඹ, ශ්රී  ලංකාව 

 

රූප   132:  තාක්ර්ය නගර සංවධ්මන වයාපෘි  හරහා ඉදිරීමටර්ට 

ය ෝජිත ර්හා ර්ාගම හා දුම්රි  ප්රවාහන පහසුකම්  පේධ්ි  

 

 

රූප   133:  තාක්ර්ය නගර සංවධ්මන වයාපෘි  හරහා ඉදිරීමටර්ට 

ය ෝජිත ර්හා ර්ාගම හා දුම්රි  ප්රවාහන පහසුකම්  පේධ්ි මුලාශ්ර:  

විද්යාව හා තාක්ර්ය  පද්නම් කරගත් නව නගර  සඳහා ප්රධ්ාන 

සැලැසර්්, යකාළඹ, ශ්රී  ලංකාව 

 

රූප   134:  තාක්ර්ය නගර සංවධ්මන වයාපෘි  හරහා ඉදිරීමටර්ට 

ය ෝජිත ර්හා ර්ාගම හා දුම්රි  ප්රවාහන පහසුකම්  පේධ්ි මුලාශ්ර:  

විද්යාව හා තාක්ර්ය  පද්නම් කරගත් නව නගර  සඳහා ප්රධ්ාන 

සැලැසර්්, යකාළඹ, ශ්රී  ලංකාව 

 

රූප   135:  තාක්ර්ය නගර සංවධ්මන වයාපෘි  හරහා ඉදිරීමටර්ට 

ය ෝජිත ර්හා ර්ාගම හා දුම්රි  ප්රවාහන පහසුකම්  පේධ්ි  

මුලා්ර: විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නව නගරය සඳ ා ප්රධාන සැලැස්ම, හකාළඹ, ශ්රී  ලංකාව 

 

 

මුලා්ර: Master Plan For Science & Technology Based New Town Of Colombo, Sri Lanka 

 

රූපය 5.1. 38: හයෝජිත් මීය හගාඩ බහුවිධ ප්රවා න මධස්ථානය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   117 
 

හ ෝමාගම හයෝජිත් ත්ා්ෂණය කලාපය තුල ම ා මාර්ගවල පවතින ගුණයාත්මකභාවය පිලිබඳ දුර්වලත්ාවලීම පැ ැිවලි කර 

ඇති අත්ර ඊට අතාලව හමම හයෝජිත් ම ා මාර්ග  ා දුම්රිය මාර්ග ප න්කම් යය මග  රවා ගැනීම සඳ ා ප්රබල අවස්ථාව් 

හලස සඳ න් කල  ැකිය.  

3. හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගරය සාර්ථකත්වයට පත්කර ගැනීම උහතසා, ආර්ික  ා වාපාර කලාපය් නිර්මාණයය කිීමට 

හයෝජනා වී තිබීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නව නගරය සඳ ා ප්රධාන සැලැස්ම, හකාළඹ, ශ්රී  ලංකාව 

හමම වාපාර කලාපය අන්ත්ර්ජාතික මට්ටහම් වාපාර සඳ ා ප න්කම් සැපම මට සමත්, ප්රවා න ප න්කම් ඒකරාය  

හකරුණු, ජාත්න්ත්ර වටිනාකමකින් යුත් වාපාර, පරිපාල, වාපාර සාකච්චා සඳ ා අවස්ථා සපයන ස  කුඩා වාපාර 

සඳ ා අවස්ථාව සලසා හතන මධස්ථානය් හලස සංවර්ධනය කිීම අහ්්ෂා කර ඇත්. යපමණය් හනාව ත්ා්ෂණය නගර 

 ර ා ආකර්ෂණයය කර ගැනීමට බලාහපාහරාත්තුවන හන්වාසිකයන් සඳ ා ප න්කම් සපයන මධස්ථානය් හලස ිවයුණු 

කිීමත අහ්්ෂා කර ඇත්. ඒ අනුව ත්ා්ෂණය කලාපය ශ්තිමත් කිීමට  ා ආහයෝජන ආකර්ෂණයය කර ගැනීමට සමත් 

හපාහ ාසත්  ා කාර්ය්ෂම නගර මධය් නිර්මාණයය වීම ප්රබල අවස්ථාව් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය.  

 

 

 

 

රූපය 5.1. 40: හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගරය සඳ ා හයෝජිත් ආර්ික  ා වාපාර කලාපය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   118 
 

4. හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය යටහත් සංවර්ධනය කිීමට අත ස් හකහරන කර්මාන්ත් කලාපය  ා පර්හේෂණය 

කලාපය.  

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධනය හුහත් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය 

පාතක කරගනිමින් සංවර්ධනය කිීමට හයෝජනා හකරුණු 

වාපෘතිය් හනාහේ. යය හ ෝමාගම මහේනවත්ත් ප්රහද්ධශය හමන්ම 

මාලහේ, ිවයගම, කටුවන, මීය හගාඩ යන ත්ා්ෂණය කලාප  ා කර්මාන්ත් 

කලාප ආවරණයය කර ගනිමින් ඉිවකිීමට හයෝජනා වූ  වාපෘතියකි. 

රූපය 76 හි සඳ න් ආකාරයට හයෝජනා වී තිහබන කර්මාන්ත් කලාප 

 ා පර්හේෂණය කලාප  ර ා යකට ඒකාබද්ධධ හකරුණු ත්ා්ෂණය 

වපසරිය් නිර්මාණයය කිීහමන්, හයෝජිත් හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය 

කලාපහේ පැවැත්මට යය ප්රබල අවස්ථාව් වන බව හපන්වා ිවය 

 ැකිය. 

හමමගින් නගරය් ත්ා්ෂණික නගරය් වීමට අවශ ල්ෂණය වන  

ඉ ළ ඉහගනුම් ආයත්න, ත්ා්ෂණික හස්වකයින්, තැනුමැති 

කම්කරුවන්, උගත් කම්කරුහවෝ යන ල්ෂණය ආවරණයය කරන බව සඳ න් කල  ැක.  

5. ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් ඉිවකිීමට හයෝජිත් ජල සැපයුම් මධස්ථානය, විදුලි සැපයුම් 

මධස්ථානය, ඝන අපරවය කළමනාකරණයය  ා මල අපරවය කළමනාකරණය වැඩ පිළිහවල.  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් (0199 – 0131) අරමුණය 0ක යටහත් වැඩිවන ජන  සං ාවට සාහ්්ෂව මුලික යටිත්ල 

ප න්කම් ප්රමාණයවත් හනාවන බව සාකච්ජා කරන ලීම. යහිීම විහශ්ෂහයන්ම ත්ා්ෂණය නගරය  ර ා අහ්්ෂා කරන යටිත්ල 

ප න්කම් සැපම ම සඳ ා අවධානය හයාමු කර ඇත්. ඒ අනුව ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය යටහත්, යම ප න්කම් සැපම ම 

ක්රමවත්  ා කාර්ය්ෂම කිීම සඳ ා හයෝජනා වී ඇති ඉ ත් සඳ න් වාපෘති හයෝජිත් ත්ා්ෂණය කලාපහේ සංවර්ධනයට 

ප්රබල අවස්ථාව් බව සට න් කල  ැකිය.   

 

 

මුලා්ර: විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නව නගරය 

සඳ ා ප්රධාන සැලැස්ම, හකාළඹ, ශ්රී  ලංකාව 

 

 

මුලා්ර: Master Plan For Science & Technology 

Based New Town Of Colombo, Sri Lanka 

 

 

රූපය  9 5: හයෝජිත් ඝන අපරවය කළමනාකරණය 

සැලැස්මමුලා්ර: විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නව 

නගරය සඳ ා ප්රධාන සැලැස්ම, හකාළඹ, ශ්රී  ලංකාව 

 

 

මුලා්ර: Master Plan For Science & Technology 

Based New Town Of Colombo, Sri Lanka 

 

 

රූපය  9 6: හයෝජිත් ඝන අපරවය කළමනාකරණය සැලැස්ම 

රූපය 5.1. 41: ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් ඉිවකිීමට අත ස් කරන කර්මාන්ත් කලාප  ා පර්හේෂණය කලාප 
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මුලා්ර: විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නව නගරය සඳ ා ප්රධාන සැලැස්ම, හකාළඹ, ශ්රී  ලංකාව 

 

6.  ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධනයට උර හතන අහනකුත් ප්රාහද්ධය ය සංවර්ධන වපෘති 

හමහිීම හ ාරණය කර්මාන්ත් නගරය, අවිස්සාහේල්ල වැවිලි නගරය, මාලහේ IT 

නගරය සම්බන්ධ සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා අවධානය හයාමු කර ඇත්. 

හ ාරණය කර්මාන්ත් නගරය මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගරහේ සිට 

කිහලෝමීය ටර 99 ක පමණය දුරකින් පිහිටා ඇති අත්ර Biotechnology, 

Pharmaceuticals And Modernized Ayurvedic Cluster, Electrical 

And Electronic Industries Developing Cluster යනුහවන් කලාප 

නිර්මාණයය කිීමට අහ්්ෂා කර ඇත්.  
මුලා්ර: විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නව නගරය 

සඳ ා ප්රධාන සැලැස්ම, හකාළඹ, ශ්රී  ලංකාව 

 

රූපය  061: හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය 

0198 -0131මුලා්ර: විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් 

රූපය 5.1. 43:හයෝජිත් අපජල පිරිප දු මධස්ථාන රූපය 5.1. 42:හයෝජිත් විදුලි සැපයුම් මධස්ථානය 

රූපය 5.1. 45:හයෝජිත් මල අපරවය කළමනාකරණය මධස්ථානය රූපය 5.1. 44:හයෝජිත් ඝන අපරවය කළමනාකරණය සැලැස්ම 

රූපය 5.1. 46:ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධනයට උර හතන අහනකුත් සංවර්ධන වාපෘතින්හි විහිීමම 
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යහමන්ම මාලහේ IT නගරය මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගරහේ සිට කිහලෝමීය ටර 93ක දුරකින් පිහිටා තිහබන අත්ර ඒ සඳ ා 

ත්ෘීය අධන පර්ෂත, ත්ා්ෂණික වවසාය  පර්ෂත ස  පර්හේෂණය  ා සංවර්ධන පර්ෂතයන් යනුහවන් කලාප නිර්මාණයය 

කිීම අහ්්ෂා කර ඇත්. ත්වත අවිස්සාහේල්ල වැවිලි නගරය මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගරහේ සිට කිහලෝමීය ටර 03 ක දුරකින් 

පිහිටා තිහබන අත්ර, යහිීම  වටිනාකමින් ඉ ල වගා කටයුතු සඳ ා  වැඩි වශහයන්  අවධානය ලබා ීම ඇත්. හම් සියලු කරුණු 

අනුව හයෝජිත් ත්ා්ෂණය කලාපහේ පැවැත්මට ප්රබල අවස්ථාව් හලස හමම පන්බිම අවධානයට බුනන් කළ  ැක.  
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පරිච්හේතය 06 

සංවර්ධන සැලැස්ම  

6.1.  ැඳින්වීම  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් බල ප්රහද්ධශය හ ්ටයාර 93811 ක භුමි ප්රමාණයයක විහිදුණු ග්රාම හස්වා වසම්  9 කින් සමන්විත් 

හේ.  

ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුහේ 0190 වර්ෂහේ තත්ත්යනට අනුව 050,46  ක  ජනග නය් හමම ප්රහද්ධශහේ 

ජීවත්ව සිටි. සම්පත් පැතිකඩ තත්ත්යන්ට අනුව 0196 වර්ෂහේීම ජනග නය 080,668 ් හලස තැ්හේ. ජනග න වර්ධනය 

සලකා බැලීහම්ීම ස්වභාවික ජනග න වර්ධන හේගය 0.4% ් හලස ත්වා ඇත්. ගණයනය කිීම් වලට අනුව 0.4% ් වූ  

ජනග න වර්ධන හේගය ඔස්හස් වර්ෂ 0131 ීම හමම ප්රහද්ධශය තුල ජනග නය 651,111 (ඇමුණුම 10 ) ් බව පුරහරෝකථනය 

කල  ැක.  

මීය ට සමගාමිව, ප්රහද්ධශයට ජනග නය සංක්රමණයය වන රටාව අධනය කලවිට  ා ඉඩම් භාවිත්යන්හේ හවනස් වීම (Changes 

of Land Uses) සැලකීහම්ීම සංක්රමණික ජනග නහයන් 45ක ක ප්රමාණයය් (මුලා්ර: ශ්රී ලංකා ජන  ා සං ාහල් න 

හතපාර්ත්හම්න්තුව, 0190 වර්ෂයට අයත් තත්ත්) හම් ප්රහද්ධශය තුළම හන්වාසිකයන් හලස පිවංචි වන බව වර්ත්මාන ත්ත්වයන් අධනය 

කිීහම්ීම පැ ැිවලි හව. නාගරික ප්රහද්ධශයන් ආ්රිත් හන්වාසික භාවිත්යන් සහිත් ඉඩම්  ා අත් රින ලත වගා බිම් සීග්රහයන් 

වාණිජ භාවිත්යන් බවට පරිවර්ත්නය වීහම් රටාව්ත හ්්ත්ර අධනයන්හිීම තැකිය  ැකි අත්ර හමම අගය ප්රධාන මාර්ග හතපස 

ඉඩම් භාවිත්හයන් 31ක ් (මුලා්ර: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සිදුකරන ලත අධනයන්ට අනුව) හලස සඳ න් කල  ැක.   

හමම කරුණු සැලකිල්ලට ගැනීහම්ීම ආසන්න වශහයන් 41,111 ක පමණය ජනග නය් වර්ෂ 0131 වන විට රැකියා අවස්ථා 

සඳ ා හ ෝමාගම ප්රහද්ධශයට පැමිණය පිවංචි වීහම් ප්රවණයත්ාව් ඇති  බව හපන්වා ිවය  ැකිය. හම් අනුව ස්වභාවික ජනග න 

වර්ධනයත්, රැකියා අවස්ථා සඳ ා සංක්රමණයය වී හමහි පිවංචි වන ජනග නයත් සලකා 0131 වර්ෂය වන විට ප්රහද්ධශය තුල 

මුළු හන්වාසික ජනග නය 688,111 ් ත්වා වර්ධනය වන බව පුරහරෝකථනය කල  ැකි හේ.  

0199 – 0131 හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්හම් ප්රධාන අරමුණු අනුව හ ෝමාගම නගරය න්වප න් හන්වාසික නගරය් 

හමන්ම විධිමත් යටිත්ල ප න්කම් සහිත් වූ  හස්වා නගරය් හලස සංවර්ධනය කිීහම් අවශත්ාව  ුනනාහගන ඇති අත්ර ත්ම 

අවශත්ාවයන් සපුරරා ගැනීමට නගරයට පැමිහණයන ජනග නහේත සීග්ර වර්ධනය් ඉිවරිහේීම අහ්්ෂා කල  ැකිය. ඒ අනුව 

ගණයනය කිීම්වලට අනුව හස්වා ලබා ගැනීහම් අරමුණින් ස  රැකියා අවස්ථා සඳ ා පිටතින් පැමිහණයන ජනග නය 0131 

වර්ෂහේීම ිවනකට මිනින්න් 85, 94 ් හලස තැ්විය  ැක.  
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ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය  ා අලුතින් ඉිවවන ත්ා්ෂණය නගර කලාපය II උහතසා පැමිහණයන ජනග නය සැලකීහම්ීම හමම 

අගය 065, 45 ්  ත්වා වර්ධනය විය  ැකි බවත ගණයනය කර තැ්විය  ැකිය. හමහිීම ත්ා්ෂණය නගරය තුළ වූ  විශ්ව විතාල 

වලට පැමිහණයන ගුරුවරුන්, සින්න්  ා කාර්යාලවල හමන්ම අලුතින් පැන නගින රැකියා අවස්ථා සඳ ා පැමිහණයන 

ජනග නයත ඇතුලත් කර ඇත්.  

සාරාංශ වශහයන් ගත්විට ස්වභාවික ජනග න වර්ධනය හේතුහවන් 688,111් වූ  ජනග නයත රැකියා අවස්ථා  ා නව 

නගර වාපෘති හේතුහවන් හ ෝමාගමට සංක්රමණයය වන 85, 94 ්  වූ  ජනග නයත යකතුහවන් මුළු ජනග නය 773,639 ් ත 

හස්වා  ා අහනකුත් අවශත්ා හවනුහවන් හ ෝමාගමට පැමිහණයන ජනග නය 065, 45 ් ත වශහයන් පුරහරෝකථනය කර ත්වා 

ඇත්.  

හම් අනුව ගත් විට 0131 වර්ෂහේීම ප්රහද්ධශය තුල මුළු ජනග නය ආසන්න වශහයන්  80,111 ් සංසරණයය වීම අහ්්ෂා 

කල  ැකිය. යහස් හ යින්  80,111 ් වූ  ජනග නයට අවශ ප න්කම් සහිත් නගරය් 0131 ීම නිර්මාණයය විය යුතුය.  

මුලික ප න්කම් වන නල ජලය, විදුලිය,  ා සනීපාර්ෂක ප න්කම් වැඩිවන ජනග නයට සරිලන අයුරින් තිහබ්තැයි 

සවිස්ත්රාත්මකව හසායා බැලිය යුතු හේ.  

6.2. සංවර්ධන උපාය මාර්ග    

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම (0199 - 0131) ක්රියාත්මක කිීහමහි ලා හයාතා ගන්නා උපාය මාර්ග  ා යම උපාය මාර්ග 

සංවර්ධන වාපෘති ආකාරහයන් භුමිය තුල ක්රියාත්මක කිීම යන අංශ හකහරහි මූලික අවධානය හයාමු කිීම හමහිීම සිදු කර 

ඇත්.  

ඒ අනුව සංවර්ධන සැලැස්හම් තැ්ම සා්ෂාත් කර ගැනීම උහතසා නිර්මාණයය කරන ලත මුලික අරමුණු යථාර්ත්ය් බවට පත් 

කරන්නට ස  යම ය් ය් අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳ ා  ුනනා ගන්නා ලත අමාමත්ාර්ථ පතනම් කරගනිමින් ක්රියාහවහි 

නැංවීම සඳ ා න්දුන් යයි ී රණයය කරන ලත සංවර්ධන උපාය මාර්ග ප ත් පරිිව හපළගැස්විය  ැකිය. යම උපාය මාර්ග, උපාය 

මාර්ගික සංවර්ධන සැලන්ම් 6් යටහත් ක්රියාහවහි නැංවීම අහ්්ත ත්යි.   

ST. 1. ඉඩම්  ා හගාඩනැගිලි සංවර්ධනය කිීහම් උපාය මාර්ග සැලැස්ම (Land & Building Development 

Strategic Plan) 

හමම සැලැස්ම යටහත් 0131 වර්ෂය සඳ ා හයෝජනා කරන ලත හ ෝමාගම කලාපිකරණය සැලැස්ම (Zoning Plan), ඉඩම්  ා 

හගාඩනැගිලි සංවර්ධනය කිීහම් ක්රියාවලිය (Land & Building Development Process), ඒ  ා සමගාමීය  සැලන්ම් හරගුලාසි 

පිලිබඳ විස්ත්රාත්මක සැලැස්ම් ඉිවරිපත් කිීම අහ්්ෂාව වී ඇත්. ත්වත ඊට අනුබද්ධධව ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් 
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සංවර්ධන වාපෘති ඇතුලත් හයෝජිත් භුමි පරි රණය සැලැස්ම (Proposed Land Use Plan) පිලිබඳ විහශ්ෂ අවධානය් ත  

හමහිීම හයාමු කර ඇත්. 

විහශ්ෂහයන්ම හමම සැලැස්ම හ ෝමාගම නව  සංවර්ධන සැලැස්හම් හතවන හවළුම හලස ඉිවරිපත් කිීම සිදු කර ඇති අත්ර 

කලාප  ා කලාපිකරණය හරගුලාසි  ා අහනකුත් හපාදු හරගුලාසි යහි  අන්ත්ර්ගත් කිීමට කටයුතු හයාතා ඇත්. 

ST. 0. ම ා මාර්ග  ා ප්රවා න සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම  

(Transportation Development Strategic Plan) 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම (0199 - 0131) සකස් කිීහම් ක්රියාවලිහේීම ඝණයත්වය මත් පතනම් වූ  කලාපිය සංවර්ධනය් 

මූලිකවම අහ්්ෂා කර ඇත්. හමහිීම ය් ය් ප්රහද්ධශය සඳ ා න්දුන් ඝණයත්වය ීරණයය කිීහම්ීම විධිමත් ම ා මාර්ග  ා 

ප්රවා න සැලැස්ම් පැවීම ඉත්ා වැතගත් හේ. ඒ අනුව සංවර්ධන සැලැස්මට අතාල ඝණයත්වය ළඟා කර ගැනීම උහතසා  ා 

නාගරික ආකෘතිය් (Urban Form) ළඟා කර ගැනීම උහතසා විහශ්ත ත් උපාය මාර්ග සැලැස්ම් හලස හමම ම ා මාර්ග  ා 

ප්රවා න සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම ඉිවරිපත් කර ඇත්.  

යහමන්ම හමම සැලැස්මට අතාල බලාත්මක කරන හරගුලාසි සංවර්ධන සැලැස්හම් හතවන හවළුහමහි අනත්ර්ගත් කිීම සිදු කර 

ඇත්.   

ST. 3. තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම  

(Sustainable Environment Development Strategic Plan) 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් ඉිවරි තැ්හම් තැ්හවන මුලික සංකල්පය වන  රිත් සංකල්පය මත් පතනම්ව න්වප න් 

හන්වාසික කලාපය්  ා  රිත් නගරය් හලස හ ෝමාගම නගරය සංවර්ධනය කිීමට අහ්්ෂා කර ඇත්. හම් සඳ ා පාතක 

වන හයෝජිත් සංවර්ධන උපාය මාර්ගයන් සවිස්ත්රාත්මකව තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම මගින් ඉිවරිපත් 

කර ඇති අත්ර සැලැස්මට අතාල බලාත්මක කරන හරගුලාසි සංවර්ධන සැලැස්හම් හතවන හවළුහමහි අනත්ර්ගත් කිීම සිදු 

කර ඇත්.   

ST. 4. ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම  

(Economic Development Strategic Plan) 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම (0199 - 0131) මගින් කලාපිය  ා ජාතික ආර්ිකයට ලැහබන තායකත්වය  ා ඉන් ලැහබන 

ප්රතිලාභ පිලිබඳ සවිස්ත්රාත්මක කරුණු ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම තුලින් ඉිවරිපත් කර ඇත්.  

යහමන්ම යහිීම සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් ඉිවරි වර්ෂ තුල හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ආර්ිකය නඟා සිටුවීහම් අරමුහණයන් 

ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් වාපෘති පිළිබඳ විහශ්ෂ අවධානය හයාමු කිීම් සිදු කර  ඇත්.   
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ST.5. අපරවු  ප න්කම් සංවර්ධනය කිීහම් උපාය මාර්ගික සැලැස්ම  

(Infrastructure Facilities  Development Strategic Plan) 

හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය තුල ස්ථාපිත් කිීමට හයෝජිත් සංවර්ධන ක්රියාවලින් සාර්ථක කරගැනීම උහතසාත් නගරහේ 

වැඩිවන ජනග නය උහතසා අත්ාවශ අපර වු  ප න්කම් හලස  ුනනාහගන ඇති ජලය, විදුලිය, අපරවය 

කළමනාකරණයය  ා සමාජීය අපර වු  ප න්කම් යන අංශයන්හේ සිදුවන සංවර්ධනයන්  ා හයෝජිත් වාපෘීන් පිලිබඳ 

විහශ්ත ත් අවධානය් හයාමු කරමින් හමම අපරවු  ප න්කම් සංවර්ධනය කිීහම් උපාය මාර්ගික සැලැස්ම ඉිවරිපත් කර 

ඇත්.  

ST. 6. වාපෘති ක්රියාත්මක කිීහම් උපාය මාර්ගික සැලැස්ම  

(Project Implementation Strategic Plan) 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම (0199 - 0131) මඟින්  ුනනාගත් සියලුම සංවර්ධන වාපෘීන් භුමිහයහි ක්රියාවට නැංවීහම්ීම 

සැලකිය යුතු කරුණු පිලිබඳ සවිස්ත්රාත්මක ිවග  ැරුම්  ා  ුනනාගත් වාපෘීන් ක්රියාවට නැංවීමට හයෝජිත් අනු පිළිහවල 

තැ්හවන ක්රියාත්මක කිීහම් උපාය මාර්ගික සැලැස්ම් හමම පරිච්හේතය  ර ා ඉිවරිපත් කර ඇත්.  

6.3. සංකල්පිමය සැලැස්ම (The Concept Plan) 

6.3.1.  ැඳින්වීම  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හමහි (0199 - 0131)  අමාප්රාය වනුහේ ඉ ත්  ුනනාගත් ගැටළුකාී ත්ත්වයන් නිරාකරණයය 

කර ගනිමින් ජාතික ප්රතිපත්ති ඔස්හස් ප්රහද්ධශය තුල හයෝජිත් වාපෘති වන ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය, ම ා මාර්ග  ා අධිහේගී 

මාර්ග සංවර්ධන වාපෘති  ා අහනකුත් සංවර්ධනයන්  ා ඒකාබද්ධධ හවමින් සියළු ප න්කම් සහිත් න්වප න්  ා විධිමත් 

නගරය් හලස හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය අනාගත් සංවර්ධනය කරා රැහගන යාමයි. “ බුද්ධධිමතුන්හේ  රිත් නගරය” යන ිවගුකාලින 

තැ්ම  ර ා ත්ා්ෂණයය  ා නව නිපැයුම් ආ්රිත් කර්මාන්ත්යන්, විශ්වවි තාල  ා ඒ  ා සම්බන්ධ අහනකුත් ආයත්නයන් 

සඳ ා ප්රමු ස්ථානය් ලබා ීමම උහතසාත් ප්රහද්ධශය පුරරා විසිරුණු  රිත් ප්රහද්ධශයන්හගන් සමන්විත් වන හපාහ ාසත් හන්වාසික 

නගරය් නිර්මාණයය කිීම හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් තැ්ම වී ඇත්.  

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ නගරාසන්න, යහස්ත් නැතිනම් හකාළඹ ත්තාසන්න (Suburban) 

ප්රහද්ධශය් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. මූලිකවම ග්රාමීය ය න්න්තරත්වය  ා මුන් වූ  හන්වාසික භාවිත්යන් සඳ ා ඉ ළ නැඹුරුත්ාව් 

හපන්නුම් කරන හමම හපහතස වර්ත්මානය වන විට විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් පර්හේෂණය  ා නව නිපැයුම් සඳ ා 

අවකාශය නිර්මාණයය කරන බව තැ්විය  ැක. නව සංවර්ධන වාපෘති  ර ා යනම් මාකුඹුර බහුවිධ ප්රවා න මධස්ථානය, 

ත්ත ණය අධිහේගී මාර්ගහේ හකාට්ටාව අන්ත්ර් හුවමාරු මධස්ථානය   ා ක තුු ව අන්ත්ර් හුවමාරු මධස්ථානවල පිහිී ම, 
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හයෝජිත් මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගරය, කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ග වාපෘතිය  ා රුවන්පුරර අධිහේගී මාර්ග වාපෘතිය හමම 

ප්රහද්ධශය අවකාශ කරහගන ක්රියාත්මක වීම, යහි නව සංවර්ධන අවශත්ාවයන් නිර්මාණයය වීම  ර ා ප්රහද්ධශහේ සංවර්ධනයට 

පවතින ඉල්ලුම වර්ධනය වන ආකාරය් තැකිය  ැකිය.  හමම ත්ත්වය යටහත් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුල  ුනනාගත් ගැටළුකාී 

ත්ත්වයන් ප ත් පරිිව සඳ න් කළ  ැක.  

වර්ත්මානය වන විට හන්වාසික ක්රියාකාරකම් පාරසරික සංහේීම ප්රහද්ධවලට වා්ත් වීහම් සම්භාවිත්ාව වර්ධනය වීම  ා යම 

ත්ත්වය මඟ  රවා ගැනීම සඳ ා සැලන්ම්මය වශහයන් පියවර ගත් යුතු වීම.  

රජහේ ප්රතිපත්තිමය සැලන්මට අනුව හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් ඇතිවිය  ැකි බලපෑම්  ා 

අවශත්ාවයන්ට අනුව ප්රහද්ධශය නිර්මාණයය කිීම සඳ ා අවශ පියවර ගැනීම අත්වශය වීම.  

ප්රහද්ධශහේ ජනත්ාව  ා වගකිව යුතු පාර්ශවකරුවන්හේ අත ස් අනුව, ප්රහද්ධශහේ අවම බලපෑම් යටහත් උද්ධගත්ව පවතින 

කර්මාන්ත් ක්රියාකාරකම්  ා හන්වාසික ක්රියාකාරකම් මි්ර වීම හේතුහවන් ඇතිවිය  ැකි අනිසි බලපෑම් හකහරහි අවධානය 

හයාමු කිීම.  

ඒ අනුව හ ෝමාගම ආ්රිත්ව උද්ධගත් හවමින් පවතින ඉ ත් ගැටළු අරඹයා  ා ජාතික ප්රතිපත්තිය යටහත් මාහේනවත්ත් 

ප්රහද්ධශය සඳ ා හයෝජනා වී ඇති ත්ා්ෂණය නගරහේ  ා අහනකුත් ම ා මාර්ග  ා අධිහේගී මාර්ග සංවර්ධනයන්හේ ප්රතිලාභ 

තුලින් හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය සාර්ථක නගරය්  ා ප න්කම් සපිරි විධිමත් නගරය් හලස සංවර්ධනය කිීමට  මුවන 

අවස්ථාව උපරිම හලස භාවිත්යට ගැනීම 0131 වර්ෂය සඳ ා සැලන්ම් කරනු ලබන නව සංවර්ධන සැලැස්හම් අමාප්රාය වී ඇත්.  

යහමන්ම “ බුද්ධධිමතුන්හේ  රිත් නගරය” යන ිවගුකාලින තැ්ම  ර ා  රිත් ප්රහද්ධශ න්ර්ත ත් කරන පන්බිම් තුල, ත්ා්ෂණයය 

 ා නව නිපැයුම් සඳ ා අවස්ථාව සැකසූ ත්ත්වය්  ා හපාහ ාසත් හන්වාසික නගරය් නිර්මාණයය කිීම හ ෝමාගම 

සංවර්ධන සැලැස්ම (0199 – 0131)  පන්බිම් කර ඇත්.  

සැලන්ම් සංකල්පය මඟින් අනාගත්හේ සමස්ථ සැලන්ම් ප්රහද්ධශය ආවරණයය කරමින් සිදු කිීමට බලාහපාහරාත්තු වන 

සංවර්ධනහේ ස්වභාවය පැ ැිවලි කිීම අහ්්ෂා කරයි. ඒ අනුව හමහිීම හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ සංවර්ධන අමාප්රායන් ප්රධාන 

වශහයන් නාගරික මධස්ථාන සංවර්ධනය, ත්ා්ෂණය කලාප සංවර්ධනය, හන්වාසික කලාප සංවර්ධනය  ා පරිසර 

සංර්ෂණයය යන පැතිකඩයන් හකහරහි අවධානය හයාමු කළ ආකාරය සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය  ර ා  ුනන්වා ීම ඇත්.  

වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වා්ත්ව ඇති සියළුම නගර  ා යම නගර අත්ර පවතින අන්ත්ර් 

සම්බන්ධත්ාව පිළිබඳව විමසීහම්ීම හ ෝමාගම නගරය හ්න්ර හකාට ගනිමින් ක තුු ව  ා හගාඩගම යන හසන් නගර හකහරහි 

හවළඳ  ා හස්වා ප න්කම් ඒකරාය  වී ඇති බව අවහබෝධ වනු ඇත්. හ ෝමාගම නගරය පරිපාලන, හවළඳ  ා හස්වා ප න්කම් 

සියල්ල කැටි වූ  ප්රාහද්ධය ය නගරය් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. අනාගත්හේ හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව  ා ඉන් 

පරිබාහිරව ක්රියාත්මක වීමට හයෝජිත් සංවර්ධන වාපෘති  ර ා හ ෝමාගම නගරය ත්වදුරටත් ප්රධාන නාගරික මධස්ථානය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   126 
 

හලස ක්රියාත්මක වීමට ඇති  ැකියාව සාහ්්ෂව ඉ ළ මට්ටමක පවතින බව විස්ත්රාත්මක විශ්හල්ෂනයටන්ට අනුව 

 ුනනාගත්  ැකිය. ඒ අනුව හමම නගරය හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශහේ ප්රධාන නාගරික මධස්ථානය හලස සංවර්ධනය 

කිීමට න්දුන් බවට සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය මගින් ඉස්මතු කර ත්වා ඇත්. යහමන්ම ක තුු ව  ා හගාඩගම නගර හසන් 

නාගරික මධස්ථාන හලස සංවර්ධනය කළ යුතු බවත  ුනනාහගන ඇත්.  

හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශහේ අනාගත් ආර්ික සංවර්ධනය හන්වාසික පන්බිම  ා බැුනනු ත්ා්ෂණය ක්රියාකාරකම් විහිදුනු 

ත්ත්වය් තුල නිර්මාණයය වීම අහ්්ෂා කළ  ැකිය. මන්ත යත් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ත්නට ලැහබන සංවර්ධන 

නැඹුරුත්ාව හන්වාසික භාවිත්යන්, විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් පර්හේෂණය ආයත්න, හස්වා ආයත්න  ා කර්මාන්ත් 

සඳ ා හයාමුවන ආකාරය්  ුනනාගත්  ැකි නිසාහවනි. ත්වත භූමිහයන් තුහනන් යකකට ආසන්න ප්රහද්ධශය් පරිසර සංහේීම 

කලාප හලස  ුනනාගැහනන හමම ප්රහද්ධශහේ හන්වාසික සංවර්ධනයන්හේ නැඹුරුත්ාව පරිසර සංහේීම කලාප හතසට හයාමු වීහම් 

ප්රවණයත්ාව්  ුනනාගත්  ැකිය. ඒ අනුව ඉ ළ ජන ඝනත්වය් හ ෝමාගම  ා ක තුු ව යන නගර හ්න්ර කර ගත් පාරසරික 

සංහේීමත්ාවන්හගන් අු  ප්රහද්ධශ හතසට ආකර්ෂණයය කර ගැනීම සංවර්ධන සැලැන්ම් සංකල්පය යටහත් විහශ්ෂ අවධානයට 

හයාමු කර ඇත්. යහමන්ම හගාඩගම නගරය හ්න්ර කරගත් මාලහේ, මීය හගාඩ, මාහේනවත්ත්  ා මිල්ලෑව යන ප්රහද්ධශ සම්බන්ධ 

හකහරන ත්ා්ෂණය කලාපය් නිර්මාණයය කිීම හමහිීම ත්වදුරටත් අවධානයට හයාමු කර ඇත්. යහිීම විතාව  ා ත්ා්ෂණයය 

පතනම් කරගත් පර්හේෂණය, අධාපන ආයත්න, කර්මාන්ත්  ා අහනකුත් හස්වා සපයන හතස් විහතස් ආයත්න යම කලාපය 

තුලට ඒකරාය  කර ගැනීම ඉල්ක කර ඇත්. ත්වත හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් (0198 - 0131) තැ්ම අනුව යමින් පරිසර 

සංේීම කලාප න්ර්ත ත් කිීහම් අරමුණින් අු  ඝණයත්ව හන්වාසික කලාපය් (Low Density Residential Zone)  ුනන්වා 

ීමමත සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය යටහත් අවධාරණයය කර ඇත්. ත්වත ප්රහද්ධශය ආ්රිත් ප්රධාන ස්වභාවික ජල පද්ධධති හලස 

සැලහකන ම ා ඔය, පුරස්වැලි ඔය  ා කැළණි ගඟ ආ්රිත් ප්රහද්ධශ සංවර්ධනහේීම අහිත්කර බලපෑම්වලට  හයාමු හනාවන 

අකාරහේ  සැලන්ම් සංකල්පය්  ුනන්වා ීම ඇත්.  

හ ෝමාගම නගරයට ප්රවි්ට වීම සඳ ා පවතින ප්රධාන මාර්ග හලස  යිහලවල් මාර්ගය, හලෝහලවල් මාර්ගය, හකාළඹ හ ාරණය 

මාර්ගය, කැළණි වැලි දුම්රිය මාර්ගය   ා තකුණු හකාළඹ අධිහේගී මාර්ගය  ුනනා ගත්  ැකිය. නමුත් ප්රහද්ධශය තුල මාර්ග 

පද්ධධතිහේ පවතින හනාිවයුණු මට්ටම, පවතින භූමියට නිවැරිිව වටිනාකම්  ා භූමිහයන් උපරිම ප්රහයෝජන ලබා ගැනීමට 

බාධාව් වී ඇත්. හම් හේතුහවන් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සම්බන්ධ හකහරන ප්රධාන ප්රහද්ධශිය මාර්ග (Regional Linkages)  ා 

ශ්තිමත් සම්බන්ධත්ාව් හගාඩනැගීම උහතසා යම අතුරුමාර්ග සංවර්ධනය කිීම අහ්්ෂා කර ඇත්. ත්වත හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශය අවකාශ කර ගනිමින් ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් රුවන්පුරර අධිහේගී මාර්ගය, හකාට්ටාව, මාහේනවත්ත්  ා කු හවල 

යා කරමින් ඉිව කිීමට හයෝජිත් සැ ැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය යන මාර්ග ස  පවතින මාර්ග පද්ධධතිය  ා ඒකාබද්ධධ කර ගනිමින් 

ප්රහද්ධශහේ ගමනාගමන ප න්කම් ීව්ර කිීම සිදුවිය යුතු බව සැලන්ම් සංකල්පය මගින් පැ ැිවලි කර ඇත්. ඒ  ර ා කුඩා 
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නගර නිර්මාණයය කිීම තුලින් ප්රහද්ධශහේ සංවර්ධන කටයුතු වා්ත් වීම සඳ ා අවකාශය් සකසා ීමමත අවධානයට හයාමු 

කර ඇත්. 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය සාරාංශය් හලස ගත් විට ත්ා්ෂණයය  ා නව නිපැයුම් ආර්ිකයකින් හ බි විසිරුණු 

 රිත් කලාපයන්හගන් හපාහ ාසත් ආකර්ශනීය හන්වාසික නගරය් නිර්මාණයය කිීහම් ිවගුකල් තැ්ම සා්ෂාත් කර ගැනීම 

අහ්්ෂා කරයි. 

හමහි විස්ත්ර කළ සැලන්ම් සංකල්පයත්, සංවර්ධන සැලැස්හම් ඉිවරි තැ්මත් ඒකාබද්ධධ කර අනාගත් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ 

නගර ආකෘතිය (Urban Form) තැ්වීහම්ීම හපර අවස්ථාවන්ට වඩා හවනස්වූ ත් වඩාත් සාධාරණිකරණයය වුත් විතාත්මක 

ක්රමහේතය් ඔස්හස් ප්රහද්ධශහේ හගාඩනැගිලි ඝනත්වයත් ඒ අනුව ප්රහද්ධශයටම විහශ්ත ත් වූ  කලාපිය සාධකය් (Zone Factor)  

මත් පතනම් වූ  ආකර්ශනීය  ා විවිධත්වයකින් යුත් නගර ආකෘතිය් (Urban Form) නිරායාසහයන් නිර්මාණයය වීම අහ්්ෂා 

කරයි.  
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රූපය 6.3.1. 1: හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය 2019-2030  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මධය ඝයත්ව කන්වොසි   ලො ය  

 (Moderate Density Residential Zone) 

 

තොක්ෂමය සංවර්මධන   ලො ය  

(Tech Development Zone)  

 

අඩු ඝයත්ව කන්වොසි   ලො ය  

 (Light Residential Development Zone ) 

 ොරසරි  සංරක්ෂමය  ලො ය 

(Environment Sensitive Zone)   

 ොරසරි  සංරක්ෂමය  ලො ය 

(Environment Sensitive Zone)   

   

වැඩි ඝයත්ව වොණිජ  ලො   

 (High Density Commercial Zone) 

 

ක ෝමොගම නගර මධයය 

(Homagama Town Centre) 

 මධය ඝයත්ව කන්වොසි   ලො ය 

(Moderate Density Residential Zone) 

තොක්ෂමය සංවර්මධන  ලො ය 

(Tech Development Zone) 

අඩු ඝයත්ව කන්වොසි    ලො ය 

(Low Density Residential Zone) 
 ොරසරි  සංරක්ෂමය  ලො ය 

(Environment Sensitive Zone) 
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6.4. හයෝජිත් භුමි පරි රණය සැලැස්ම (Proposed Landuse Plan) 

6.4.1.  ැඳින්වීම  

හයෝජිත් භුමි පරි රණය සැලැස්ම මඟින් හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම (019  - 0131) ට අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ඉඩම් 

භාවිත්ය සිදුවන ආකාරය නිරූපණයය  කරනු ලබයි. හමහිීම ප්රධාන වශහයන් සංවර්ධන තැ්ම මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳ ා 

නිර්මාණයය කරන ලත ප්රධාන සංවර්ධන අරමුණු පතනම් කර ගත් පරමාර්ථ භුමිය තුළ ක්රියාත්මක කිීම සඳ ා වන ඉඩම් 

භාවිත්ය පැ ැිවලි කරයි.  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පයට (019  - 0131) අනුව ප්රධාන වශහයන්, වාණිජ කලාප තුන් මත්  ා ත්ා්ෂණය 

සංවර්ධන කලාපය් මත් සිදුවන සංවර්ධන ක්රියාකාරකම්  ර ා හපළ ගස්වන න්විහශ්ී  නගර ආකෘතිය්  ර ා 

හගාඩනැහඟන  රිත් හන්වාසික ප්රහද්ධශය් නිර්මාණයය කිීම අහ්්ෂා කරයි. ඒ අනුව හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් තැ්ම 

වනුහේ "බුද්ධධිමතුන්හේ  රිත් නගරය"නිර්මාණයය කිීමයි.  

හමහිීම හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ඉඩම් භාවිත්ය සඳ ා හයෝජිත් කලාපකරණය සැලැස්ම ප්රධාන වශහයන් ඍජු බලපෑම් ඇති කරයි. 

වැඩි ඝනත්ව වාණිජ කලාප හලස  ුනන්වාහතන හ ෝමාගම, ක තුු ව  ා හගාඩගම යන ප්රහද්ධශ පතනම් කරගත් නගර 

සංවර්ධන වාපෘති හමහි අහ්්ත ත් නගර ආකෘතිය ලබා ගැනීමට අවැසි මූලික මඟහපන්වීම ලබා හද්ධ.  

හකාළඹ සිට හ ෝ පිළියන්තල සිට හ ෝ පාදු්ක ිවශාහවන් පැමිහණයන හකහනකුට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ප්රධාන වාණිජ කලාප 

තුන් පිළිබඳ  ැී ම් තනවන හලස හමම නගර තුන නිර්මාණයය කිීම අහ්්ෂාව වී ඇත්. ඒ සඳ ා විහශ්ෂහයන්ම ම ා මාර්ග 

 ා ප්රවා න සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම යටහත් ඉිවරිපත් කර ඇති ම ා මාර්ග ූරරාවලිය සංවර්ධනහේ පතනම හලස 

හයාතා ගනිමින් හමම නගර ආකෘතිය වාණිජ කලාප තුලින් ඉස්මතු කර ගැනීමට හමහිීම කටයුතු කර ඇත්.  

පන්ව ක්රමහයන් යම වාණිජ කලාප පන් කළ යන මිනින්න්ට ක්රමහයන් හී නනවී යන නගර ආකෘතිය් හනත් ගැහටන, මාර්ග හතපස 

 රිත් ීර ප්රතර්ශනය වන තර්ශනීය කුඹුරු යාය  ා  රිත් පැ ැති ශාක තසතින් ිවස් වන, න්වප න් හන්වාසික ප්රහද්ධශය් යන 

ස්වාභාවික  ැී ම තැන්විය  ැකි හලසට මධ ඝනත්ව හන්වාසික කලාපය නිර්මාණයය කිීම අහ්්ෂාව වී ඇත්. හමහිීම 

විහශ්ෂහයන්ම ම ා මාර්ග ූරරාවලිය, හයෝජිත්  රිත් උතාන වාපෘති, හයෝජිත් රු් හරෝපණය ීරත, හයෝජිත් හර්ඛිය උතාන, 

තර්ශනීය ස්ථාන යම හන්වාසික පරිසරය නිර්මාණයය කිීමට අවැසි පන්බිම සකස් කිීමට හයෝජිත් ඉඩම් පරි රණය සැලැස්ම 

 ර ා අවස්ථාව සලසනු තැකිය  ැක. හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම ( 0199 - 0131 ) අනුව හමම හයෝජිත් භුමි පරි රණය 

සැලැස්ම ප ත් සඳ න් අරමුණු  ා අමාමත්ාර්ථ හතස අවධානය හයාමු කර ඇති අත්ර ඊට සමගාමිව යමින් යම සැලැස්ම සකස් 

කර ඇති බව සඳ න් කළ  ැක.  
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ඉන් ඔබ්බට පැමිණි විට ිවස් වනුහේ වැඩි ඝනත්ව විතා  ා ත්ා්ෂණය සංවර්ධන කලාපයයි ක්රමහයන් උස්වන හගාඩනැගිලි  ා 

නවීන පන්නහේ හගාඩනැඟිලිවලින් සමන්විත් හමන්ම නවීන ත්ා්ෂණය පතනම් කර ගත් නාගරික ක්රියාකාරකම් සිදුවන  රිත්, 

නිස්කලංක පරිසරය් නිර්මාණයය කිීම හමහිීම අහ්්ෂා කරයි. රු් හරෝපණය ීරුවලින් අන න වූ  ම ා මාර්ග , භුතර්ශන 

සැලන්ම්  ර ා නිර්මාණයය හකරුණු ප්රවා න මධස්ථාන, විතා  ා ත්ා්ෂණයය  

සමගාමීය  විශ්ව විතාල, පර්හේෂණයාගාර, කර්මාන්ත්  ා න්හ ෝපහභෝගී නිවාස ප න්කම් වලින් සපිරි ප්රහද්ධශය් ම ා මාර්ග 

ධුරාවලිය  ර ා ලබා ගැනීමට අවශය ඉඩකඩ සැකසීම හමම භුමි පරි රණය සැලැස්ම යටහත් අවධානය හයාමු කර ඇත්.  

ඉන් පන් ිවස් වනුහේ අු  ඝනත්ව හන්වාසික කලාපයයි. පාරිසරික සංහේීම ප්රහද්ධශ ආර්ෂා හකහරන ආකාරහේ හන්වාසික 

සංවර්ධනය් අහ්්ෂා කරන හමම කලාපය, අහ්්ත ත් නගර ආකෘතිහේ ප ළම අවස්ථාව හලස  ුනන්වා ිවය  ැක. විශාල 

හත්ත් බිම් උතාන, කැළණි ගඟ  ා පුරස්වැලි ඔය හතපස හර්ඛිය උතාන හලස සංවර්ධනය වුනු ඝනත්වහයන් අු  සාමකාමීය   ා 

විහේකී ස්වභාවය් ඉස්මතු හකහරන  ා ග්රාමීය ය න්න්තරත්වය මතු කර ත්වන කලාපය හලස හමම ප්රහද්ධශය  ුනනා ගත්  ැකිය.  

හම් අනුව හයෝජිත් භුමි පරි රණය සැලැස්ම  ර ා නිර්මාණයය කිීමට අහ්්ත ත් නගර ආකෘතිය ප ත්  රස්කඩ තර්ශනයන් 

මඟින් පැ ැිවලි කල  ැකිය. 
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6.4.2. හයෝජිත් භුමි පරි රණය සැලැස්ම   
 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය

සිතියම් සූචිය

ය ෝජිත මායේනවත්ත විදුලි දුම්රි  මාර්ග  

රුවන්පුර අධියේගී මාර්ග  

දකුණු ය ාළඹ අධියේගී මාර්ග  

ය ෝජිත A මාර්ග

ය ෝජිත Cමාර්ග

ය ෝජිත B මාර්ග

 ැළණි වැලි දුම්රි  මාර්ග  

බටහිර අතුරු මාර්ග සංවර්ධන ේ ාපෘති  

ය ෝජිත උද් ාන සහ ක්රීඩා පිටි

ය ෝජිත රුක් යරෝපණ තීරු 

ය ෝජිත යර්ඛී  උද් ාන (PLiP)

දර්ශනී  ස්ථාන 

ය ෝජිත අසල උද් ාන (PLP)

ය ෝජිත ඉතා කුඩා උද් ාන (PPP)

ය ෝජිත කුඩා උද් ාන (PMP)

ය ෝජිත ප්රජා උද් ාන (PCP)

සංවර්ධන ේ ාපෘති ක්ි  ාත්ම  වන ප්රයද්ශ 

වැඩි ඝනත්ව තාක්ෂණ  ලාප  I

වැඩි ඝනත්ව විද් ා හා තාක්ෂණ  ලාප  II

වැඩි ඝනත්ව වාණිජ  ලාප  I

වැඩි ඝනත්ව වාණිජ  ලාප  II

වැඩි ඝනත්ව වාණිජ  ලාප  III

මධ්  ඝනත්ව යන්පවාසි   ලාප 

අඩු ඝනත්ව යන්පවාසි   ලාප  

යහෝමාගම සැලසුම්ර සිමාව 

රූපය 6.4.2. 1:හයෝජිත් භුමි පරි රණය සැලැස්ම 
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6.4.3. අහ්්ත ත් නගර ආකෘතිය (Urban Form) 
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6.5. ම ා මාර්ග  ා ප්රවා න සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම (Transportation Development Strategic Plan) 

6.5.1. ම ාමාර්ග  ා ප්රවා න සංවර්ධන උපාය මාර්ග   

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සම්බන්ධව පන්ගිය අවුරුදු කිහිපය  ා වර්ත්මානය ත්ත්වය හතස සංසන්තනාත්මක විමන්මක නිරත් 

වුවහ ාත්, යය ම ාමාර්ග  ා ප්රවා න පද්ධධතිය අතින් විශාල ිවයුණුව් ලබා සිටින බව කිව  ැකිය. ඉංග්රීසි පාලකයාහේ 

අවධානයට ල්වන හමම ප්රහද්ධශය, කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය  ා  යිහලවල් ප්රධාන මාර්ගය ඉිවවීමත් සමග පුරළුල් පරාසයක 

නාගරික ල්ෂණය වා්ත් වීමට ප්රහේශය් වූ  බව තැකිය  ැකිය.  

0196 ශ්රී ලංකා රාජ ප්රතිපත්තිය යටහත් තකුණු අධිහේගී මාර්ගය හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආසන්නහේ ඉිවවීම  ා හකාට්ටාව 

හමන්ම ක තුු ව අධිහේගී අන්ත්ර් හුවමාරු  ුනන්වාීමම  මුහේ සීඝ්ර හන්වාසික සංවර්ධන ක්රියාතාමයකට හයාමුවන හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශය, දුර්වල  ා අකර්මන අන්ත්ර් මාර්ග පද්ධධතියකින් සමන්විත් වීම නගර සංවර්ධනහේ දුර්වල පැතිකඩ් හලස තැකිය 

 ැකිය.  

ශ්රී ලංකා ජාතික හභෞතික සංවර්ධන සැලස්ම (0151) ට අනුව හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය ප්රධාන ආර්ික කලාපය හලස  ුනනාහගන 

ඇත්. වත්මන් රාජ ප්රතිපත්තිය  මුහේ ත්ා්ෂණික නගර සංකල්පය හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුල ස්ථාපිත් කිීම  ර ා යම 

ආර්ික ත්ලය ශ්තිමත් කිීමට ප්රයත්න තරණය වග සඳ න් කළ  ැකිය.  

යවැනි ම ා පරිමාණය වාපෘති  ා සීඝ්ර ජනග න වර්ධනයක අයිතිකරු බවට පත්ව තිහබන හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල 

ප්රහද්ධශහේ මාර්ග පද්ධධතිය හකහරහි විහශ්ෂ අවධානය් හයාමු කිීම ඉත්ා වැතගත් වනු ඇත්. හුහත් හ ෝමාගම ප්රධාන නගර 

සිමාව තුල පමණය් හනාව, සමස්ථ  හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේම  විසිී පවතින මාර්ග ජාලය සැලකිල්ලට ගනිමින් තිරසාර ම ා 

මාර්ග  ා ප්රවා න සැලැස්මක අවශත්ාවය සපුරරාලීම අවශය වනු ඇත්. ජනග න වර්ධනය සම්බන්ධහයන් සිදුකරන ලත 

පුරහරෝකථනයන් පරිිව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ සමස්ථ ජනග නය 0131 වනවිට ල්ෂ  ත්් ත්වා වර්ධනය හේයැයි අනුමාන 

කර ඇති අත්ර සංක්රමණික පිරිස ල්ෂ හතක් පමණය  අගය් ත්වා වර්ධනය විය  ැකිය. යහ යින් න්්ෂම  ා කාර්ය්ෂම 

මාර්ග පද්ධධතිය්  ා රථගාල් ස්ථානයන්හේ අවශත්ාවය පැ ැිවලි වනු ඇත්. ත්වත මාර්ග ත්තබතය අවම හකහරන, හපාදු 

ප්රවා නය හකහරහි මුලික අවධානය හයාමු වූ   ා පිවකයන් සඳ ා වූ  මංමාවත්  ා ඒ ා සම්බන්ධ යටිත්ල ප න්කම් ිවයුණු 

කිීහම් අවශත්ාවය හමහිීම අතිශය වැතගත් වනු ඇත්.  

වර්ත්මානය වන විටත් ග්රාමීය ය ල්ෂණය හපන්නුම් කරන හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය, ප්රමාණයවත් පළලකින් යුත් විසිරුණු මාර්ග 

පද්ධධතිය් ප්රතර්ශනය හනාකරයි. ේහශ්ෂහයන් මාර්ග පද්ධධතිහේ ධුරාවලිය් ත්නට හනාලැහබ්. හගාඩනැගිලි ඉිව කිීහම්ීම  ා 

නගරා්රිත් නගර ආකෘතිය (Urban Form) අපිළිහවල ස්වභාවය් ගැනීමට යය ප්රධාන හේතුව් වී ඇත්. මාර්ගහේ පළල 
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හ ෝ කාණ්ඩය මත් හගාඩනැගිලි සිමාව ීරණයය හකහරන හ යින් ප්රත්ාපවත්  ා නවීකරණයයට හයාමු වූ  නාගරික ල්ෂණය 

ඉස්මතු කරගැනීම උහතසා විධිමත් මාර්ග ධුරාවලිය් අවශය වීම සඳ න් කළ  ැකිය.  

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

හ ෝමාගම නගරය හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ නගරා්රිත්ව වැඩකරන බහුත්රය් ජනත්ාවට හන්වාසික ප න්කම් සපයන ස්රික 

භුමි ප්රහද්ධශය් හලස  ුනනාගත්  ැකිය. වර්ත්මානය වන විට ල්ෂ 3 කට ආසන්න පිරිසකට වාස භුමි සපයන හමම ප්රහද්ධශයට 

රැකියාව කිීහම් පරමාර්ථහයන් පැමිණය පිවංචි වන ප්රමාණයය හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය සඳ ා පැමිහණයන මුළු සංක්රමණික පිරිහසන් 

45ක ් වැනි ඉ ළ අගයකි. 0131 වර්ෂය සඳ ා හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් සිදු කරන ලත පුරහරෝකත්නයන්ට 

අනුව හන්වාසික ජන සං ාව ල්ෂ 7 කට ආසන්න අගය් ගැනීම න්විහශ්ී  හේ.  

විහශ්ෂහයන්ම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව සිදුවන යටිත්ල ප න්කම්  ා සංවර්ධන වාපෘීන්හේ බලපෑම හේතුහවන් හ ෝමාගම නගරය 

හතසට සංක්රමණයය වන යහස්ත් නැතිනම් සංසරණයය වන මගී ජනග නහේ විශාල වර්ධනය වීම් අහ්්ෂා කළ  ැකිය.  

0194 වර්ෂහේීම සිදුකරන ලත COM Trans අධනයට අනුව හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ ප්රවා න ත්තබතය ත්නට ලැහබන ප්රධාන 

මාර්ග කිහිපය්  ුනනාහගන ඇති අත්ර,  ඊට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය  ර ා ගමන් ගන්නා  යිහලවල් මාර්ගය  ා හලෝහලවල් 

මාර්ගය ඇතුලත් වීම හමහිීම විහශ්ෂහයන් අවධානයට හයාමු කළ යුතුව ඇත්.  යිහලවල් මාර්ගහේ ප්රවා නහේ ත්රම (Road 

Capacity) පැයකට වා න 0311 (PCU) ක ප්රමාණයය් හේ. COM Trans අධනයට අනුව 0194 වර්ෂහේ යහි ප්රමාණයය 

පැයකට වා න 0111 (PCU) ත්වා වර්ධනය වී ඇති ආකාරය් තැකිය  ැකිය. ත්වත හලෝහලවල් මාර්ගහේ ප්රවා නහේ ත්රම 

(Road Capacity) පැයකට වා න 0011කට පමණය අවකාශය සලස්වා තිබුනත 0194 වර්ෂය වන විට යය පැයකට වා න 

0 11 ් ත්වා වර්ධනය වී තිබීම විහශ්ෂ අවධානයකට ගත් යුතු හේ. අනාගත්හේ හ ෝමාගම  ා හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය අවට 

1 1 
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7 

රූපය 6.5.1. 2: අහ්්ත ත් නගර ආකෘතිය (Urban Form) 
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සිදුවන සංවර්ධන ක්රියාවලින්හේ බලපෑම හේතු හකාටහගන හ ෝමාගම ප්රහද්ධශ ආ්රිත්ව උග්ර වා න ත්තබතය් අහ්්ෂා කළ 

 ැකිය.  

2030 වර්ෂය සඳ ා සකස්කරනු ලබන සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් අනාගත්හේීම වැඩිවන සමස්ථ ජන සං ාවට ප්රවා න 

සම්බන්ධ කටයුතු ප න්හවන්  ා කාර්ය්ෂමව සිදු කර ගැනීම සඳ ා කිනම් ආකාරහේ ම ාමාර්ග  ා ප්රවා න අංශහේ 

සංවර්ධනය් අවශත යන්න හමහිීම න්විහශ්ී  අවධානයකට හයාමු කළ යුතුව ඇත්. ඊට අතාලව හ ෝමාගම සංවර්ධන 

සැලැස්මට සාහ්්ෂව සිදු කරන ලත ප්රවා නය සම්බන්ධ අධනයන්ට අනුව ප්රවා න ත්තබතය සඳ ා බලපානු ලබන සමස්ථ 

ජන සං ාව 1,909,892 ක අගය් ගනී. සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් සලකා බලන ලත උපකල්පනයන්ට අනුව වා න 

ත්තබතය සඳ ා බලපානු ලබන වා න ප්රමාණයය පැයකට වා න 382,805 ් වන අත්ර යම වා න ප්රමාණයය සඳ ා සපයාිවය 

යුතු මාර්ග අවකාශය (Accommodation Capacity) වා න 1200 (Vehicle/Hour/day) ් පමණය හේ. ඒ අනුව 

අනාගත්හේීම සපයා ිවය යුතු මාර්ග මංීරු සං ාව මංීරු 324 ් පමණය හේ 

 

මුලා්ර: COM Trans අධනය, ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.,0194  

රූපය 6.5.1. 3: බස්නාහිර පළාත් ප්රධාන මාර්ග  හත්හි වා න ත්තබතය විශ්හල්ෂණයය 
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හ ෝමාගම ම ා මාර්ග  ා ප්රවා න සංවර්ධන උපයා මාර්ග සැලැස්ම පිළිබඳ ීරණයය් ගැනීමට පළමුව ඊට පරිබාහිර 

නගරා්රිත්ව සිදුවන ම ා මාර්ග  ා දුම්රිය මාර්ග වාපෘති සම්බන්ධහයන් අවධානය හයාමු කිීම අත්ාවශ හේ. ඒ අනුව 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, දුම්රිය හතපාර්ත්හම්න්තුව මගින් සංවර්ධනය කිීමට හයෝජනා කරන ලත ම ා මාර්ග  ා අධ්හේගී 

මාර්ග සංවර්ධන වාපෘති ඇතුළුව විදුලි දුම්රිය මාර්ග වාපෘති හකහරහි අවධානය හයාමු කර ඇති අත්ර,   නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින් හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ අහනකුත් නගර පාතක කර ගනිමින් 2030 වර්ෂය සඳ ා සිදු කරනු ලබන සංවර්ධන 

සැලන්ම්  ර ා සංවර්ධනය කිීමට හයෝජනා කරන ලත ම ා මාර්ග  ා ප්රවා න සම්බන්ධ වාපෘති පිළිබඳවත හමහිීම විහශ්ෂ 

අවධානය හයාමු කර ඇත්. ත්වත ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ා මිල්ලෑව කර්මාන්ත් කලාපය පතනම් කරගනිමින් 

සංවර්ධනය කිීමට හයෝජනා කරන ලත මාර්ග සංවර්ධන වාපෘති හකහරහිත අවධානය හයාමු කිීම් සිදු හකාට ඇත්. 

විහශ්ෂහයන්ම හ ෝමාගම සැලන්ම් සීමාවට පරිබාහිරව සිදුකරනු ලබන නගර මධ සංවර්ධන වාපෘති සම්බන්ධහයන් ත 

සැලකිල්මත් වී ඇති බව සඳ න් කළ  ැකිය.  
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සිතියම  6.5.1. 1: නගරාන්ත්ර ම ා මාර්ග  ා දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධන වාපෘති 
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6.5.2. හයෝජිත් ම ාමාර්ග සංවර්ධන ධුරාවලිය  

6.5.2.1. හයෝජිත් A වර්ගහේ මාර්ග  ා B වර්ගහේ මාර්ග  

හමම නගරාන්ත්ර ම ා මාර්ග  ා ප්රවා නය සම්බන්ධ වාපෘති සැලකිල්ලට ගනිමින් ස  හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව 0131 

වර්ෂය වන විට ළඟා කර ගැනීමට බලාහපාහරාත්තු වන හගාඩනැගිලි ඝනත්වය පතනම් කර ගනිමින් හ ෝමාගම සැලන්ම් 

ප්රහද්ධශය තුල අභන්ත්ර මාර්ග සංවර්ධනය වීහම් ූරරාවලිය්  ුනනා ගැනීම සිදු කර ඇත්.  

ඒ අනුව යමින් හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය  ර ා ිවහවන සියළුම මංීරු  ය් සහිත්ව සංවර්ධනය කිීමට හයෝජිත් මාර්ග 

A කාණ්ඩහේ මාර්ග හලස  ුනනා හගන ඇති අත්ර,  ඊට  යිහලවල් මාර්ගය (A4), හකාළඹ හ ාරණය මාර්ගය (B84) මාර්ගය, 

හලෝහලවල් (අවිස්සාහේල්ල) මාර්ගය අයත් වන බව සඳ න් කළ  ැක.  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම (0199 - 0131) අනුව සංවර්ධනය කිීමට හයෝජනා කරන ලත මංීරු  ත්ර් සහිත් වූ  මාර්ග 

B කාණ්ඩහේ මාර්ග හලස  ුනනා හගන ඇති අත්ර යම මාර්ග ප ත් අනුව හපළ ගැස්විය  ැකිය. සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් 

කිීමට සමගාමිව සිදුකරන ලත විස්ත්රාත්මක විශ්හල්ෂණයයන්ට අනුව (Connectivity, Integration Analysis And 

Concept Of Development Plan)  ුනනාගන්නා ලත හමම මාර්ගයන් ප්රහද්ධශහේ සංවර්ධනහේ මාර්හගෝපහද්ධශකයා හලස 

සඳ න් කළ  ැකිය. හයෝජිත් වැඩි ඝනත්වයකින් යුතුව සංවර්ධනය කිීමට බලාහපාහරාත්තු වන ප්රහද්ධශය ආවරණයය වන පරිිව 

හකාටු තැල් (Grid Pattern) හලස B කාණ්ඩහේ මාර්ග  ුනනා ගැනීම හමහිීම සිදු කර ඇත්.  යම මාර්ග ප ත් පරිිව නම් කළ 

 ැකිය. 

1.  හකාට්ටාව සිට පිටිපන  න්ිවය ත්වා ිවහවන ගලවිල මාර්ගය  

2.  හකාට්ටාව  ා හපාල්ගස්ඕවිට නගරය යා හකහරන හපාල්ගස්ඕවිට මාර්ගය   

3.  ක තුු ව නගරය  ා ජම්බුග මුල්ල  න්ිවය යාහකහරන ක තුු ව මාර්ගය  

4.  ජම්බුග මුල්ල  න්ිවය  ා අතුරුගිරිය මාර්ගය යා හකහරන හ ෝමාගම ිවයගම මාර්ගය  

5.  පිටිපන ත්ලගල මාර්ගය  

6.  මීය හගාඩ  ර ා ිවහවන තම්හ් මාර්ගය  

7.  මාහේන්වත්ත්  ර ා ිවහවන තම්හ් පිටිපන මාර්ගය  

8.  හගාඩගම සිට පාදු්ක ත්වා ිවහවන පාදු්ක මාර්ගය  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   139 
 

9.  හකෝට්හට් හබෝහ් මාර්ගය (අතුරුගිරිය මාර්ගය ) 

10. බටහිර අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය (Western By-Pass Road) 

11. උු වන පන්සල  න්ිවය මාර්ගය  

12. හයෝජිත් මාහේනවත්ත් සිට මිල්ලෑව ත්වා ිවහවන නව මාර්ගය  



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 
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හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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6.5.2.2. මාර්ග නිර්මාණයය විය යුතු ආකාරය  ා යහි සැලසූම් ක්රියාමාර්ග 
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රූපය 6.5.2. 1: හයෝජිත් A කාණ්ඩහේ මාර්ග නිර්මාණයය විය යුතු ආකාරය 

රූපය 6.5.2. 2: හයෝජිත් B  කාණ්ඩහේ මාර්ග නිර්මාණයය විය යුතු ආකාරය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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6.5.2.3. සංවර්ධනය කිීමට හයෝජිත් C කාණ්ඩහේ මාර්ග 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

 සිතියම  6.5.2.3. 1: හයෝජිත් C කාණ්ඩහේ මාර්ග 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 ට අනුව යහි ප්රධාන අරමුණු අත්ර ිවයුණු අතුරු මාර්ග පද්ධධතිය් ස්ථාපිත් 

කිීම  ා වැඩි ඝනත්වයකින් යුතුව සංවර්ධනය කිීමට බලාහපාහරාත්තුවන කලාපය තුල C කාණ්ඩහේ මාර්ග ඝනත්වය 

වර්ධනය කිීම  ර ා අහ්්ත ත් සංවර්ධනය අත් කර ගැනීම අහ්්ෂා හකහර්.  

යහමන්ම උපක්රමානුකුලව වැඩි බර ත්ැබීමකින් සංවර්ධනය කිීමට  ුනනාගන්නා ලත නගර වන හ ෝමාගම, හගාඩගම  ා 

ක තුු ව සංවර්ධනය කිීමට හමම අතුරු මාර්ග පද්ධධතිය සම්බන්ධ කර ගැනීම හමහි ත්වත් අරමුණය් හලස විහශ්ෂහයන් 

සඳ න් කළ  ැකිය.  

යපමණය් හනාව අනාගත්හේීම වර්ධනය විය  ැකි ජනග නය පරිසර සංහේීම කලාපවලට හයාමුවීම වැලැ්වීම පිණිස කරනු 

ලබන සංහේීම උපක්රමය් හලසත්, නගර සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය යටහත් අහ්්ත ත් නාගරික ආකෘතිය (Urban Form) 

භුමිය තුල නිර්මාණයය වීමට අවැසි අවකාශය සකස් කිීහම් මුලික අවධිය හලසත්, හමම C කාණ්ඩහේ මාර්ග පද්ධධතිය  ුනන්වා 

ිවය  ැකිය.  

C කාණ්ඩහේ මාර්ග  ුනනා ගැනීහම්ීම ප්රධාන වශහයන්ම හයෝජිත් A  ා B කාණ්ඩහේ මාර්ග වලට ඍජු සම්බන්ධත්ාව් පවතින 

මාර්ග හකහරහි වැඩි අවධානය් හයාමුකර ඇති බව සඳ න් කළ යුතුය. යපමණය් හනාව සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය භුමිය 

තුල ස්ථාපනය කිීම උහතසා හයාතන ලත මුලික සැලන්ම් රාමුව හලස මාර්ග පද්ධධතිය නිර්මාණයය කිීමත්, අහනකුත් ප්රහද්ධශ වල 

ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් සංවර්ධන වාපෘතිවල අනාගත් ප්රතිලාභ අත්කරගැනීහම් මාධ් හලසත හමම මාර්ග පද්ධධතිය 

ක්රියාත්මක කිීම අනු අරමුණු අත්ර හේ.  

C කාණ්ඩය යටත්ට ගැහනන මාර්ගයන් ඒවාහේ වර්ත්මාන ල්ෂණය අනුව ප ත් පරිිව කාණ්ඩවලට වර්ග කල  ැක.  

I. හම්වන විට හභෞතික පළල අඩි 20් හ ෝ ඊට වැඩි  ා පරිපාලන ආයත්න විසින් නඩත්තු කරනු ලබන මාර්ග  

II. හම් වන විට හභෞතික පළල අඩි 20් හනාමැති යහ ත් සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත්  ුනනා ගනු ලැබූ A  ා B 

කාණ්ඩහේ  මාර්ග අත්ර සම්බන්ධත්ාවය හගාඩනැගිය  ැකි මාර්ග  

III. පරිපාලන ආයත්න මගින් පවරාහගන හ ෝ නඩත්තු කරනු ලබන යහ ත් හම් වන විට පවතින පළල අඩි 20ට වඩා 

අු  මාර්ගයන් D කාණ්ඩය යටහත්  ුනනා ගැහන්. හමම මාර්ග සඳ ා වන හයෝජිත් මාර්ග පළල  ා හගාඩනැගිලි සිමාව 

ප ත් පරිිව විය යුතුය. 
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වගුව 6.5.2.3. 1:හයෝජිත් මාර්ග පළල  ා හගාඩනැගිලි සිමාවන් සඳ ා වන පිරිවිත්රයන් 

හයෝජිත් මාර්ග පළල  ා හගාඩනැගිලි සිමාවන් සඳ ා වන පිරිවිත්රයන් 

කාණ්ඩය(Grade) මංීරු සං ාව(No.Lanes) හස්වා ීරු (Service Line) හයෝජිත් මාර්ග පළල (Proposed 

Road Width) 

හගාඩනැගිලි සිමාව (Building 

line) 

A 6 අතාල හේ. 26.5m 18m 

B 4 අතාල හේ. 19.5m 12m 

C 2 අතාල හේ. 11.0m නැත් 

D 2 නැත් නැත් 6 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

ඉ ත් වගුව අංක 6.5.2.3.1 හි  සඳ න් පරිිව ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය සතුව පවත්නා මාර්ගයන්හි හයෝජිත් මාර්ග පළල 

 ා හගාඩනැගිලි සිමාව ඉ ත් පරිිව විය යුතු අත්ර අනාගත් සංවර්ධන අවකාශය  ා 2030 සංවර්ධන සැලන්ම් තැ්ම ලඟා 

කර ගැනීම හමහි මුලික අරමුණය වී ඇත්. 

ත්වත සංවර්ධනහේීම හමම මාර්ග පළල  ා හගාඩනැගිලි සිමාවන් කලාප සංගුණයකය ීරණයය වීම හකහරහි බලපාන ආකාරය 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් හතවන හවළුහමහි ත්වදුරටත් සඳ න් කල ඇත්. යහිීම හමහි වගු අංක 6.5.2.3.1. හි යන 

පිරිවිත්රයන් පිලිබඳ සලක බැලීම සිදු කල යුතු හේ. හන්වාසිකයන්ට ප්රියමනාපවත්  ා සැප ප න් ජිවිත්ය් අත්කර ීමම උහතසා 

කරනු ලබන උත්හේරකය් හලසත හමය ක්රියාත්මක කිීම අමාප්රාය් වී ඇත්. ඒ තුලින් ප්රහද්ධශය පුරරා ග්රාමීය ය ල්ෂණය න්ර්ත ත් 

කිීමත්,  රිත් ප්රහද්ධශ වර්ධනය කිීමත් අහ්්ෂාව වී ඇති බව ත්වදුරටත් සඳ න් කළ  ැකිය.  
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6.5.2.4. C  කාණ්ඩහේ  මාර්ග නිර්මාණයය විය යුතු ආකාරය  ා යහි සැලසූම් ක්රියාමාර්ග  

 

 

 

 

 

 

 

 සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

6.5.2.5. අහනකුත් හපාදු මාර්ග නිර්මාණයය විය යුතු ආකාරය  
 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

රූපය 6.5.2.4. 1: හයෝජිත්  C කාණ්ඩහේ මාර්ග නිර්මාණයය විය යුතු ආකාරය 

රූපය 6.5.2.5. 1: අහනකුත් හපාදු මාර්ග නිර්මාණයය විය යුතු ආකාරය 
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6.5.3. හයෝජිත් බහු ම ල් වා න නැවතුම් අංගන සැලැස්ම  

හයෝජිත් කලාීකරණය සැලැස්ම යටහත් හ ෝමාගම, හගාඩගම  ා ක තුු ව යන ප්රහද්ධශ ඉ ළ ඝනත්ව වාණිජ කලාප (High 

Density Commercial Zone) හලස සංවර්ධනය කිීමට අත ස් කර ඇති අත්ර යහි සැරිසරන මගී ජන සං ාව ප ත් පරිිව 

සඳ න් කළ  ැකිය.  

වගුව 6.5.3. 1: හ ෝමාගම ප්රධාන වාණිජ කලාප තුල සංසරණයය වන ජන සං ාව 

 සංසරණයය වන ජනසං ාව 

හ ෝමාගම (High Density Commercial Zone 1) 69697 

හගාඩගම (High density Commercial Zone 2) 18665 

ක තුු ව (High Density Commercial Zone 3) 34684 

මුලා්ර: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

හම් අනුව මාර්ග ත්තබතය සම්බන්ධහයන් කරන ලත අධනයන්ට අනුව හ ෝමාගම, හගාඩගම  ා ක තුු ව යන කලාපවල 

සැරිසරන වා න ප්රමාණයය පිළිහවලින් පැයකට වා න 09938, 05 5 ස  4888 ක අගය් ගනී.යපමණය් හනාව හයෝජිත් 

සංවර්ධන වාපෘති අන්ත්ර්ගත් කර ගනිමින් සිදුකරන ලත Integration Analysis, Connectivity Analysis ස   Gephi 

Analysis වලට අනුව ත හ ෝමාගම, හගාඩගම  ා ක තුු ව යන නගර වල ම ාමාර්ග  ා ප්රවා නය හමන්ම නාගරික 

ක්රියාකාරකම් (Urban Activities) ඒකාබද්ධධ වීම (Integration) ඉස්මතු වන අත්ර ප්රවා නය  ා ගමනාගමන ප න්කම් 

සැපම ම සම්බන්ධහයන් විහශ්ෂ අවධානය් හයෝජිත් සැලැස්ම තුළ හයාමු කිීම ඉත්ා වැතගත් හේ. 
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බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   147 
 

  

 

මුලා්ර: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

හම් සියළු සංසන්තනාත්මක විශ්හල්ෂණයයන්ට අනුව බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගන නිර්මාණයය වීහම් අවශත්ාවය පැ ැිවලි 

කළ  ැකි අත්ර හ ෝමාගම, හගාඩගම  ා ක තුු ව යන නගර සංවර්ධන වාපෘති  ර ා යම ය් ය් නගර මධ සඳ ා 

බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගන නිර්මාණයය කිීම හයෝජිත් බව නැවත් වර් සඳ න් කළ යුතුව ඇත්. 

රූපය .6.5.3. 1: Connectivity විශ්හල්ෂණයය 

රූපය .6.5.3. 2: Integration විශ්හල්ෂණයය රූපය .6.5.3. 3:බස්නාහිර පළාත් තුළ මාර්ග වල සම්බන්ධත්ාව 

රූපය .6.5.3. 4: Gephi විශ්හල්ෂණයය 
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ත්වත හමහලස හයෝජනා කරනු ලබන බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගන හුහත් ආර්ික අවශත්ා සඳ ා පැමිහණයන මගී 

ජනත්ාව සඳ ා පමණය් හනාව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ සැරිසරන සියළුම මගීන්හේ ප්රවා න  ා ගමනාගමනහේ ප න්ව ත්කා 

හවන් විය යුතු බව හමහිීම විහශ්ෂහයන් සඳ න් කළ යුතු හේ.  ඒ අනුව හයෝජිත් බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගන නිර්මාණයය 

කිීමට හයෝජිත් ප්රහද්ධශ ප ත් පරිිව හපන්වා ිවය  ැකිය. 

 හ ෝමාගම නව නගර මධ - හයෝජිත් හපාදු බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගනය  

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

 රිත් නගර සංකල්පය හපරතැරි කරහගන සිදු කරනු ලබන හ ෝමාගම නව නගර වාපෘතිය යටහත් නගරය කියවීහම්  ැකියාව 

(Legibility) ත්වත් ීව්ර කරනු සඳ ා  රිත් හගාඩනැගිලි නියාමනය යටහත් හයෝජිත් බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගනය 

නිර්මාණයය විය යුතු වීම හමහි න්විහශ්ී  ල්ෂණයය් හේ. 

 හගාඩගම නගර මධ - හයෝජිත් හපාදු වා න නැවතුම් අංගනය 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

රූපය .6.5.3. 5: හ ෝමාගම නව නගර මධ - හයෝජිත් හපාදු බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගනය 

රූපය .6.5.3.6: හ ෝමාගම නව නගර මධ - හයෝජිත් හපාදු බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගනය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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රූපය .6.5.3.7: ක තුු ව නව නගර මධ - හයෝජිත් හපාදු වා න නැවතුම් අංගනය 

 ක තුු ව නගර මධ - හයෝජිත් හපාදු වා න නැවතුම් අංගනය 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

 හ ෝමාගම මුලික හරෝ ල පරි්රය  - හයෝජිත් හපාදු  වා න නැවතුම් අංගනය 0 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

 ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා ඉිවකිීමට හයෝජිත් බහුම ල් නැවතුම් අංගනය  

ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව ප්රවා නය  ා ගමනාගමනය සම්බන්ධහයන් සිදු කරන ලත විශ්හල්ෂණයයටන්ට 

අනුව ත්ා්ෂණය කලාපය තුල පැය් ඇතුලත් සැරිසරන මුළු වා න ප්රමාණයය 069,685 (Vehicle/Hour) ් බව  ුනනා 

හගන ඇත්. ඒ අතුරින් ප්රහද්ධශය තුල සැරිසරන සමස්ථ හපෞද්ධගලික වා න ප්රමාණයය 048,1 4 ක අගය් ගනී. හ ෝමාගම 

ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව හයෝජිත් විදුලි දුම්රිය නැවතුම් ස්ථානය (LRT) වටා විශ්වවිතාල ජාලය් 

යකත්ැනකට ඒකරාය  වීම් (Education Cluster) ත්නට ලැහබ්.  ඒ අනුව ඉ තින් සඳ න් කරන ලත 048,1 4 ් වූ  

හපෞද්ධගලික වා න ප්රමාණයහයන් 41ක කට ආසන්න ප්රමාණයය් විශ්වවිතාල පද්ධධතිය ආ්රිත්ව ඒකරාය  හේයැයි උපකල්පනය 

කළහ ාත්, යම ප්රහද්ධශයට පැයකට පැමිහණයන වා න සං ාව   111 ක පමණය ප්රමාණයය් බවට අනුමාන කළ  ැකිය. 

රූපය .6.5.3.8: හ ෝමාගම මුලික හරෝ ල පරි්රය  - හයෝජිත් හපාදු  වා න නැවතුම් අංගනය 2 
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ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිහේ පළවන අිවයර යටහත් උසස් අධාපන අංශහේ සංවර්ධන කටයුතු සිදුවන හ යින් 

සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා හපාදු බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගනය් ඉිවකිරිම හකහරහි අවධානය හයාමු කර ඇත්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර : ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 2018 වර්ෂය   

6.5.4. හයෝජිත් අතුරු මාර්ග  ා හස්වා මාර්ග  (Proposed By Pass Roads & Service Road Developments) 

සංවර්ධන වාපෘති  

හ ෝමාගම නගර මධ හතස අවධානය හයාමු කිීහම්ීම පැ ැිවලි වනුහේ වර්ග කිහලෝමීය ටර 0 කට ආසන්න ප්රහද්ධශයක නාගරික 

ක්රියාකාරකම් හම් වන විට වා්ත්ව ඇති ආකාරයයි. නගර මධහේ ප්රධාන නාගරික අංග (Main Urban Activities) හලස 

සැලහකන හ ෝමාගම මුලික හරෝ ල, දුම්රිය නැවතුම් ස්ථානය, හපාදු හවළඳහපාළ, පරිපාලන ඒකකය, උසාවිය, බස්නැවතුම් 

ස්ථානය, හපාලිසිය, පාසල්, හවළඳ මධස්ථාන හමම වපසරිය තුළ වා්ත් වී ඇති ආකාරය ප ත් සිතියම ආ්රහයන් හපන්වා 

ිවය  ැක.  

ත්වත 0131 වර්ෂය සඳ ා සකස් කරන ලත හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් හ ෝමාගම නගරය ඇතුලත් කරගනිමින් 

සීමා සලකුණු කරන ලත ඉ ළ ඝනත්ව වාණිජ කලාපය (High Density Commercial Zone) හලස සංවර්ධනය කිීම 

අහ්්ෂා කර ඇත්. ඒ අනුව හ ෝමාගම නගර මධ තුල ප්රධාන නාගරික ප න්කම් (Urban Facilities) සඳ ා ප න්හවන් 

ළඟා වීමට  ැකි පරිිව  ා කාර්ය්ෂම ගමනාගමන ප න්කම් පද්ධධතිය් ස්ථාපිත් කිීහම් අරමුණින් හමන්ම මාර්ග අත්ර 

ඒකාබද්ධධත්ාව (Intergration) ීව්ර කිීහම් අරමුහණයන් ප ත් පරිිව අතුරු මාර්ග පද්ධධතිය් ස්ථාපිත් කිීම සඳ ා අවධානය 

හයාමු කර ඇත්.  

රූපය .6.5.3. 9: ත්ා්ෂණය නගර කලාපය තුල හයෝජිත් බහුම ල් නැවතුම් අංගනය 
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0131 හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව හ ෝමාගම කලාපය (High Density Commercial Zone) තුල සැරිසරන මගී 

ජනග නය ිවනකට මිනින්න් 6 111 ක ප්රමාණයය් බව පුරහරෝකථනය කර ඇත්. හම් අනුව නගර මධ තුල මිනින්න්ට 

ප න්හවන් ගමන් කිීහමන්  ා හපාදු ප්රවා න හස්වාවලට ළඟා වීම  ර ා ත්ම යිවහනතා අවශත්ා සපුරරා ගැනීම උහතසා 

කාර්ය්ෂම (Efficient)  ා ඒකාබද්ධධ (Integrated) මාර්ග පද්ධධතිය් ස්ථාපිත් කිීම අත්ාවශ හේ. විහශ්ෂහයන්ම 

හරෝ ල, පරිපාලන ඒකක, බස්නැවතුම්හපාළ, දුම්රිය නැවතුම්හපාළ  ා හපාදු හවළඳ ඒකක අත්ර කාර්ය්ෂම  ා ප න් මගී 

සංසරණයය් සඳ ා අවශය අවකාශය සකස්කර ීමම හමහි ප්රධාන අරමුණු අත්ර හේ. යපමණය් හනාව හ ෝමාගම නව නගර 

සංවර්ධනය  ර ා නිර්මාණයය කිීමට බලාහපාහරාත්තු වන නාගරික උතාන  ා අහනකුත් ආර්ික ප න්කම් හකහරහිත හමහිීම 

විහශ්ෂ අවධානය් හයාමු කර ඇත්.  

යපමණය් හනාව හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගරයට ළඟා වීම සඳ ා පවතින ප්රධාන මාර්ගය හලස  යිහලවල් මාර්ගය  ුනනාගත් 

 ැකිය. 0194 වර්ෂය වන විට  යිහලවල් මාර්ගහේ වා න සඳ ා පවතින   0311 (PUC/H) පරිමාව (Road Capacity), 

0111 (PUC/H) ත්වා වර්ධනය වී ඇත් (COM Trans Study). 2030 වර්ෂහේීම හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය  ා ඒ අවට අහනකුත් 

නගර වල සිදුවන සීග්ර සංවර්ධනයන් හේතුහවන් හ ෝමාගම කලාපය තුල (High Density Commercial Zone) මාර්ග 

ත්තබතය සඳ ා බලපානු ලබන වා න ප්රමාණයය (Traffic Demand) පැයකට වා න 00,0 6 ් බව පුරහරෝකථනය කර ඇත්. 

හම් අනුව  යිහලවල් මාර්ගය තුල ඇතිවන මාර්ග ත්තබතය මඟ රවා ගැනීම උහතසා  ා ත්ා්ෂණය නගරය ත්ම ගමනාන්ත්ය 

හලස අරමුණු කර පැමිහණයන මගීන්ට ඉ්මනින්  ා ප න්හවන් යහි ළඟා වීම උහතසාත් හමම අතුරැ මාර්ග සංවර්ධනය හකහරහි 

අවාධනය හයාමු කළ බව පැ ැිවලි කළ  ැක.  

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

රූපය .6.5.4. 1: වැඩි ඝනත්ව වාණිජ කලාපය 1 තුල හයෝජිත් අන්ත්ර් මාර්ග  ා හස්වා මාර්ග 
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වගුව .6.5.4.  1: වැඩි ඝනත්ව වාණිජ කලාපය 1 තුල හයෝජිත් අන්ත්ර් මාර්ග  ා හස්වා මාර්ග 

 මාර්ගහේ නම වර්ණයය  ිවග සංවර්ධනය කිීමට බලාහපාහරාත්තුවන ආකාරය 

9 Western By-Pass Road  9 km මංීරු 4 කින් යු්ත් හේ. 

0 හයෝජිත් නව මාර්ගය 0  811 m මංීරු 0 කින් යු්ත් හේ. 

3 මඩවලකුඹුර මාර්ගය  711 m මංීරු 0 කින් යු්ත් හේ. 

4 නගර සිමා මාවත්  9 km මංීරු 0 කින් යු්ත් හේ. 

5 හරෝ ල මාවත්   811m මංීරු 0 කින් යු්ත් හේ. 

6 වලේව පාර   711 m මංීරු 0 කින් යු්ත් හේ. 

7 ගලවිල මාර්ගය   4 km මංීරු 4 කින් යු්ත් හේ. 

මුලා්ර: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

 හගාඩගම නගර මධ  

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

 

රූපය 6.5.4. 0.හගාඩගම හයෝජිත් අතුරු මාර්ග  ා හස්වා මාර්ග සංවර්ධනය කිීම් 
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වගුව 6.5.4. 0 : හගාඩගම හයෝජිත් අතුරු මාර්ග  ා හස්වා මාර්ග 

 මාර්ගහේ නම වර්ණයය  ිවග සංවර්ධනය කිීමට බලාහපාහරාත්තුවන 

ආකාරය 

9 නව අතුරු මාර්ගය 9  9 km මංීරු 0 ් සහිත්ව  

0 නව අතුරු මාර්ගය 0  711 m මංීරු 0 ් සහිත්ව 

3 නව හස්වා මාර්ගය   711 m මංීරු 0 ් සහිත්ව 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

 ක තුු ව නගර මධ  

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

මීය ටර 451 ක පමණය ිවගකින් යුත් හමම හයෝජිත් හස්වා මාර්ගය මංීරු 0ක කින් (අඩි 31) යුතුව නිර්මාණයය කිීමට හයෝජනා 

කර ඇත්.  

රූපය 6.5.4. 3: හයෝජිත් හස්වා මාර්ගය ක තුු ව නගරය 
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6.5.5. හයෝජිත් මීය හගාඩ ප්රවා න මධස්ථානය නිර්මාණයය කිීහම් වාපෘතිය   

මුලා්ර : ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 0198 වර්ෂය 

  හමහිීම මීය හගාඩ ආර්ික මධස්ථානය  ා මීය හගාඩ දුම්රිය නැවතුම් ස්ථානය ආ්රිත් අ්කර 6 ක භුමි ප්රහද්ධශය පිළිබඳ 

අවධානය හයාමු කර ඇත්. වාණිජ  ා වාපාර අරමුණු කර ගනිමින් ත්ා්ෂණය නගර කලාපය තුල සැරිසරන සමස්ථ ජග නය 

ිවනකට මිනින්න් 31446 ් බව පුරහරෝකථනය කර ඇති අත්ර,  ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ර ා වාණිජ අවශත්ා 

මුලික කරගනිමින්  ආකර්ෂණයය වන පිරිහසහිත ඉ ළ යාම් අහ්්ෂා කළ  ැක. ත්වත හයෝජිත් විදුලි දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධන 

වාපෘතිය මීය ට අන්ත්ර්ගත් කර හගන ඇති අත්ර,  හපාදු ප්රවා න හස්වාව් ලබා ීමමටත  මින් අහ්්ෂා කර ඇත්.  

6.5.6. හයෝජිත් මාකුඹුර අධිහේගී මාර්ග සංවර්ධන වාපෘතිය  

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: රුවන්පුරර අධිහේගී මාර්ග වාපෘතිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

 

ජාතික අවශත්ාවය් මත් මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන රුවන්පුරර 

අධිහේගී  මාර්ගය හ ෝමාගම ක තුු ව අධිහේගී 

මාර්ගහයන් ප්රහේශය ලබා ගන්නා අත්ර, රත්නපුරර 

නගරය ත්වා ඉිවකිීමට හයෝජනා වී ඇත්.  

 

 

ජාික අවශයතාව ක් ර්ත ර්ාගම සංවධ්මන 

අධිකාරි  විසින් ක්රි ාත්ර්ක කරනු ලබන 

රුවන්පුර අධියේගී  ර්ාගම  යහෝර්ාගර් 

කහතුඩුව අධියේගී ර්ාගමය න් ප්රයේශ  ලබා 

ගන්නා අතර රත්නපුර නගර  ද්ක්වා ඉදි 

රීමටර්ට ය ෝජනා වී ඇත.  

 

රූපය 6.5.5.5  1: හයෝජිත් මීය හගාඩ ප්රවා න මධස්ථානය 

රූපය 6.5.6. 1: හයෝජිත් රුවන්පුරර අධිහේගී මාර්ග සංවර්ධන වාපෘතිය 
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6.6. තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම 

(Sustainable Environment Development Strategic Plan) 

6.6.1.  ැඳින්වීම  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 - 0131 හි තැ්මට අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය අනාගත්හේීම  රිත් නගරය් හලස 

සංවර්ධනය කිීමට මුලිකවම වැතගත්වන පරිච්හේතය් හලස තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම ඉිවරිපත් කළ 

 ැක.  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හමහි තැ්ම ප්රකාශහේ සවිස්ත්රාත්මකව ත්වා ඇති අයුරින්  රිත් සංකල්පය ඉස්මතු කිීම 

ප්රධාන අරමුණයකි. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුල පවතින හභෞතික  ා පාරසරික පිහිී ම හතස විහශ්ෂ අවධානය් හයාමු කරමින් 

අනාගත්හේීම යම හභෞතික  ා පාරසරික ප්රහද්ධශයන් තිරසාර භාවිත්යන් කරා හයාමු කර ගන්නා ආකාරය විස්ත්රාත්මකව 

පරිසර උපාය මාර්ග සැලැස්ම මගින් ඉිවරිපත් හකහර්. හමහි විහශ්ෂත්වය් හලස ත්ා්ෂණයය  ා නව නිපැයුම් සඳ ා අවකාශය 

හවන් වූ  බුද්ධධිමතුන්හේ නගරය් වන හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ඊට අනුරූී වූ  සාමකාමීය  නිත ස් චින්ත්නය් සඳ ා උපකාී වන 

පරිසර පද්ධධතින්හගන් අනුනවූ  නගරය් කරා රැහගන යාහම් උපාය මාර්ගයන් හමම සැලැස්ම තුල අන්ත්ර්ගත් කර ඇත්.  

2018 වර්ෂය සඳ ා හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය උහතසා සකස් කරන ලත භුමි පරි රණය තත්ත් අනුව යහි මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 

05ක ක ප්රමාණයය්  රිත් ප්රහද්ධශය හලස භාවිත්ාවන ආකාරය් තැකිය  ැක. ත්වත ඉන් 0ක ක ප්රමාණයය් ප ත්බිම් බිම්, 

කුඹුරු වශහයන්ත 9ක ක ප්රතිශත්ය් හත්ත් බිම් හලසත ත්වත් 9ක ක ප්රමාණයය් ජලජ ප්රහද්ධශය හලසත වා්ත් වී ඇති 

ආකාරය් තැකිය  ැක. හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 - 0131 අනුව යහි තැ්ම වනුහේ “බුද්ධධිමතුන්හේ  රිත් 

නගරය” යන්නයි. යහමන්ම සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රධාන අරමුණය් වනුහේ පරිසරය න්රකින  රිත් නගරය් නිර්මාණයය කිීමයි. 

ඒ අනුව හමම සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් පවතින  රිත් ප්රහද්ධශ  ා ජලජ ප්රහද්ධශ න්ර්ත ත් කිීමත් ඒවා වැඩි ිවයුණු කිීමත් 

යන අමාමත්ාර්ථය මුලික කරගනිමින් සකස් කර ඇති බව හමහිීම සඳ න් කළ  ැකිය.  

6.6.2.  පරිසර සංර්ෂණය ප්රහද්ධශ  

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහයහි පවතින හත්ත්බිම් ප ත් අකාරයට වර්ගීකරණයය කර තැ්වීය  ැකිය. 

i. මිරිිවය ජලාශ  ා ජලමාර්ග, වගුරු බිම්  

ii. අත් ැර තැමූ මැටි වලවල්, ස  කැනීම් ප්රහද්ධශ ඇතුලත්ව හනාගැඹුරු මිරිිවය වගුරු බිම් 

iii. අත් රින ලත කුඹුරු බිම් (පුරරන් වූ  කුඹුරු) 

iv. කුඹුරු බිම් /හතනිය/ඕවිට/පිල්ලෑව/හගාඩවල   
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බස්නාහිර පළාත් හත්ත්බිම් කලාීකරණය සැලැස්මට අනුව හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ හත්ත්බිම් ප ත් 

ආකාරයට කලාප 13 කට හවන් කල  ැකිය. 

1. හත්ත්බිම් ආරක්ෂණය කලාපය 

2. හත්ත්බිම් සංරෂිත් කලාපය 

3. විහශ්ෂ කුඹුරු වගා කලාපය 

 
19. හත්ත්බිම් ආරක්ෂණය කලාපය 

යම්කිසි පනත්් මගින් සංරක්ෂණය, ආර්ෂණය හ ෝ කළමනාකරණය ප්රහද්ධශය් හලස ප්රකාශයට පත් කර ඇති හත්ත් බිම් ප්රහද්ධශ 

හමම කලාපයට අයත් හේ. 

10. හත්ත්බිම් සංරෂිත් කලාපය 

ඉ ළ ෛජව විවිධත්ව අගය් ඇති හත්ත්බිම් ප්රහද්ධශ ස  ගංවතුර අවතානම අවම කිීමට  ා පාලනය සඳ ා හේතුවන 

හත්ත්බිම්  ා ජල රැතවුම්  ා ජල බැසයාහම් ප්රහද්ධශ හලස හවන් කල යුතු ප්රහද්ධශ හමම කලාපයට අයත් හේ. 

13. විහශ්ෂ කුඹුරු වගා කලාපය 

පවතින කුඹුරු වගා, පුරරන්වූ  කුඹුරු බිම්  ා හතනිය/ඕවිට/පිල්ලෑව/හගාඩවල යනාිවය හමම කලාපයට අයත් හේ.  

(හ ෝමාගම හත්ත්බිම් කලාීකරණය සැලැස්ම සිතියම් අංක 6.6.2.1. මඟින් ත්වා ඇති අත්ර කලාප සත ා වූ  සාමානය 
හකාන්හද්ධසි, මාර්හගෝපහද්ධශයන් ස  විහශ්ත ත් සංවර්ධන හකාන්හද්ධසි හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්හම් හතවන හවළුහමහි සඳ න් 
කර ඇත්.) 

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ කුඹුරු බිම් ස  අත් රින ලත කුඹුරු බිම් විශාල ප්රමාණයය් පිහිටා ඇති අත්ර යම 

ප ත් භූමි ප්රහද්ධශයන් ජල රැතවුම් ස  ජල බැසයාහම්  ැකියාව ස  ගංවතුර අවධානම අවම කිීහම්  ැකියාව සැලකිල්ලට 

ගනිමින් සංර්ෂණයය කල යුතුය.
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සැකන්ම: මුලා්ර: පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි, 2018 වර්ෂය 

සිතියම 6.6.2. 1: හත්ත්බිම කලාීකරණය සැලැස්ම හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය 2019 -2030 
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6.6.3. තර්ශනීය ස්ථාන (Scenic view points) 

තර්ශනීය ස්ථාන හබාහ ාමය් හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ  ුනනාගත්  ැකිය. ඒ අත්ර ඓති ාසික ඇඹලව 

රත්ගල් හවහ ර පිහිටි භුමි ප්රහද්ධශය, ගලහගතර පාලම අවට ප්රහද්ධශය, හ රලියාවල මාකන්තන මාර්ගය හතපස ස  

මත්හත්හගාඩ පස්වන පටුමග හතපස තැ්විය  ැකිය. හමම තර්ශනීය ස්ථාන න්රැහකන අයුරින් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිීම 

තුලින් හමම න්න්තර පරිසරය ආර්ෂා කරගත් යුතුය. 

හමහි සඳ න් තර්ශනීය ස්ථාන කිසිුන හ යකින් අවහිර වන ආකාරහේ ඉිවකිීම්, හගාඩකිීම් හ ෝ කසල බැ ැර කිීම් ආිවය 

සිදු හනාකළ යුතුය. යහමන්ම හමම ස්ථාන  ැරුණු විට හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය තුල පවතින යම් මාර්ගය් මැිව කරගත් 

හත්ත් බිම් සැලැස්මට අතාල ඕනෑම ප්රහද්ධශය් යහි තර්ශනීය භාවයට ත්ර්ජනය් වන ආකාරහේ ක්රියාකාරකම් සඳ ා අවස්ථාව 

ලබා හනාිවය යුතුය. 
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මුලා්ර: පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 0198 වර්ෂය  

සිතියම: 6.6.3.9.: තර්ශනීය ස්ථාන හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 - 0131 
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6.6.4. හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය සඳ ා ආපතා අවධානම අවම කිීහම් සැලැස්ම  

I. පවතින ආපතා ත්ත්ත්වය 

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය තුල වාර්ත්ා වූ  ප්රධානම ස්වභාවික ආපතා ත්ත්ත්වය වන්හන් ගංවතුර ආපතා 

ත්ත්ත්වයයි.  

හමම ගංවතුර ආපතා ත්ත්ත්වය ඇතිවීම හකහරහි ප්රහද්ධශහේ භූ විෂමත්ා ත්ත්ත්වය ප්රධාන සාධකය් හේ. යනම් ප්රහද්ධශහේ 

හබාහ ෝ භූ රූපණය ල්ෂණයයන් අඩ ත්ැනි හ ෝ අවසාිවත් ත්ැන්පත් වූ  ිවයළු නිම්න වන අත්ර ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ලාශය 

ප්රධාන ගංගා ස  යහි අතු ගංගා වල ජලව න පද්ධධීන් මූලික ජලව න හරෝණි හතකකට අයත් හේ. යයින් පළමු වැන්න 

ප්රහද්ධශහේ උතුරු මායිම අසලින් ගලන කැළණි ගඟට සම්බන්ධවන පුරස්වැලි ඔය ස  හ ට්ටිහේ ඇල යන මධම  ා කුඩා 

ප්රමාණයහේ ඇල මාර්ග ස  ඔයවල් වලින් සම්බන්ධ කැළණි නිම්න මිටියාවත් ජල හරෝණියයි. හතවැන්න නම් ම  ඔය නදුන් ඇල 

වැනි කුඩා  ා මධම ප්රමාණයහේ අතු ඇල මාර්ග හතකකින් සමන්විත් වූ  කළු ගඟ උප ජල හරෝණිය් වන හබාල්හගාඩ ජලාශයට 

සම්බන්ධ වන ජල හරෝණි ප්රහද්ධශයයි. ඉ ත් ඇල මාර්ග ආ්රිත් වගුරු  ා ිවයලු ප්රහද්ධශයන් බහුලව වී වගාව සත ා භාවිත්ා වන 

අත්ර නිරන්ත්ර ගං වතුර නිසා වගා  ානිවලට හගාදුරු වන ප්රහද්ධශය්ත හවයි. හමහලස ගංවතුරට හගාුනරු වන ප්රධාන ප්රහද්ධශ 

හලස ප ත් සඳ න් ග්රාම නිලධාී හකාට්ලාශ වාර්ත්ා හේ (හමම විස්ත්රය සිතියම් අංක 02 මඟින් ත්වා ඇත්). 

වගුව 6.6.4. 1: හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය තුල ගංවතුර උවදුරට  න්වන ප්රහද්ධශ 

ග්රාම නිලධාී වසම ගංවතුරට හගාුනරු වන ප්රහද්ධශය (km2) 
 

ආටිගල නැහගනහිර (446) 9.80 

ආටිගල බටහිර (446A) 1.93 

 බරකඩ උතුර (489) 1.3  

 බරකඩ තකුණය (489B) 1.09 

හ න්පිට (459) 1.58 

ජල්ත්ර (44 ) 9.00 

මීය ගස්මුල්ල (480E) 1.18 

මීය හගාඩ උතුර (447) 1.18 

මුල්හල්ගම උතුර (489D) 1.97 

මුල්හල්ගම තකුණය (489A) 1.00 

පනාහගාඩ නැහගනහිර (480A) 1.18 

පනාහගාඩ නගරය (480B) 1.98 

පානළුව (447B)  9.48 

වල්පිට (451A) 1.3   

වටරැක උතුර (448B) 1.84 
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වටරැක තකුණය (448) 1.96 

ගංවතුරට හගාුනරු වන සමස්ත් ප්රහද්ධශය 
 

7. 4 

මුලා්රය - වාරිමාර්ග හතපාර්ත්හම්න්තුව - 0196  

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ 0196 මැයි මාසහේ ඇතිවූ  ගංවතුර ත්ත්ත්වහයන් පුරස්වැලි ඔය අවට ප්රහද්ධශහේ 

පුරද්ධගලයන් 5066 ් බලපෑමට ල්වූ  අත්ර ජිවිත්  ානි සං ාව  13 කි.  නිවාස 96් සම්පුරර්ණය  ානියට ල්විය. 2018 මැයි 

මාසහේ ඇතිවූ  ගංවතුර ත්ත්ත්වහයන් පුරද්ධගලයන් 9807 ් බලපෑමට ල්වූ  අත්ර ආපතාවට ල්වූ  පවුල් සං ාව 46  කි. 

යහමන්ම ඉිවකිීම්  ා හස්වා වා්තිවල ප්රතිලලය් හලස ජල මාර්ග අවහිර වීම නිසා හමන්ම                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ප්රහද්ධශහේ වගුරු බව අධික වීමත් නිසාහවන් අනහ්්ත ත් න්ළු ගං වතුර ඇති වීමත් ස්ථාන කීපයකම ත්නට ලැහබ් (සිතියම් 

අංක 6.6.4.9). 

 උපාය මාර්ග 

I. අු  ජන ඝනත්ව හන්වාසික කළාීකරණයය. 

II. නාගරික උපහයෝගිත්ාවයන් සත ා හමම ජල හරෝණි හතක භාවිත් කිීහම්ීම ඒවාහේ ස්වභාවික ගැලීම් රටාව හකහරහි 

මනා අධයනය් සිදු කිීමත් යම ඉිවකිීම් වැනි කාර්යයන් නිසා ඒ ආ්රිත් භූමි පරි රණය රටාවන් වලට සිදුවන 

බලපෑම් පිළිබත විස්ත්රාත්මක අධයනය් සිදු කල යුතුය. 

III. ප්රහද්ධශහේ පවතින ඇල මාර්ග පිරිසිදු කිීම, ප්රතිසංස්කරණයය කිීම ස  නඩත්තු කිීම. 

IV. ප්රහද්ධශය තුළ තැනට පවතින ජල බස්නා කාණු පද්ධධතිය විධිමත් කිීම ස  නඩත්තු කිීම.  

V. බෑවුම් විශ්හල්ෂණයය මඟින්  ුනනාගත් ප ත් බිම් ප්රහද්ධශ නාගරික වහනෝතාන හලස කලාප කිීම. 
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රූපය 6.6.4. 1: ගංවතුර ආපතා ත්ත්වයට මුහුණය හතන ප්රහද්ධශ 
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6.6.5. හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ හපාදු යළිම න් විහනෝත  කටයුතු පිළිබඳ අවකාශිය සැලැස්ම (PORS) 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ සැලන්ම් ප්රමිති මට්ටම්වලට අනුව ජනග නය 9111 කට හ ්ටයාර් 9 ් අවම වශහයන් 

හපාදු යළිම න් විහනෝත  කටයුතු පිළිබඳ අවකාය ය සැලැස්ම සැකසීහම්ීම හවන්කළ යුතුය. හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල 

ප්රහද්ධශහේ 0197 වසර වන විට ජනග නය 059,985 (සම්පත් පැතිකඩ තත්ත් 0197) හලස සංගණයන වාර්ත්ාහේ ත්වා ඇත්. 

සංවර්ධන සැලැස්හම් තත්ත් විශ්හල්ෂණයයන්ට අනුව 0131 වන විට ජනග නය ල්ෂ 6 ් ත්වා වර්ධනය විය  ැකි බව  

පුරහරෝකථනය කර ඇත්. ඒ අනුව 0131 වන විට හපාදු යළිම න් විහනෝත  කටයුතු සත ා ඉඩම් හ ්ටයාර් 611 ් අවම 

වශහයන් හවන්කළ යුතුය. 

ඍජු ස  වක්ර විහනෝත ප න්කම් හලස ප්රධාන අංශ හතක් යටහත් විහනෝත ප න්කම් සලකා බලනු ලැහබ්. ඍජු විහනෝත කටයුතු 

ප න්කම් යටහත් ජනත්ාවට ක්රියාකාී හලස ස භාගී වීමට  ැකි ආකාරය  යනම්, 

i. ්රීඩා කිීම 

ii. පිහිනීම 

iii. ිවවීම 

iv. ඇවිීමම 

v. හබෝට්ටු පැීමම 

vi. සාම්ප්රතායික මන්න් ඇල්ලීම      නිතන්න් හලස තැ්විය  ැක. 

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ ඉ ත් අවශත්ාවයන් සපුරරාගත්  ැකි ස්ථාන ප්රමාණයවත් හනාවන අත්ර,  යම ස්ථාන 

පිළිබතව විස්ත්ර වගු අංක 6.6.5.9. යටහත්  ස  සිතියම් අංක 6.6.5.9.  යටහත් ත්වා ඇත්. 

වගුව 6.6.5. 1: හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය තුල වර්ත්මානය වනවිට පවතින  ඍජු විහනෝත ප න්කම් සපුරරාගත්  ැකි ස්ථාන 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර: හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව, ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලය  ා ්හ්ත්ර සමීය ්ෂණය තත්ත් 0198  

අනු අංකය උතාන වර්ගය ප්රමාණයය (ha) 

1. පවතින ඉත්ා කුඩා උතාන 
Existing Pocket Parks (EPP) 

2.29 

2. පවතින කුඩා උතාන 
Existing Mini Parks (EMP) 

9.60 

3. පවතින අසල උතාන   
Existing Local Parks (ELP) 

1.10 

4. පවතින ප්රජා උතාන  
Existing Community Parks (ECP) 

4.90 

5. පවතින හර්ඛිය උතාන    
Existing Linear Parks (ELiP) 

0.10 

 යකතුව 17.99 
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සැකන්ම: පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2018 වර්ෂය    

 

සිතියම 6.6.5. 1:වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත් හපාදු යළිම න් විහනෝත කටයුතු ස්ථාන 
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වගු අංක 6.6.5.9.  සත න් හත්ාරතුරු වලට අනුව හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය තුළ තැනට හ ්ටයාර් 18 ් හපාදු 

යළිම න් විහනෝත කටයුතු සත ා විවෘත් භූමි හලස පවතින අත්ර,  වර්ත්මාන ජනග නය වන 059,985 සත ා හපාදු යළිම න් 

විහනෝත කටයුතු ප න්කම් හලස හ ්ටයාර්   059 ් හවන්ව තිබිය යුතුය. නමුත් වර්ත්මාන ජනග නයට ප්රමාණයවත් හපාදු 

යළිම න් විවෘත් භූමි ප න්කම් හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ හනාමැති අත්ර,  තැනට පවතින ස්ථානවලත ප න්කම් 

ප්රමාණයවත් හනාහේ.  

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ වක්ර විහනෝත ප න්කම් සලසාගත්  ැකි ස්ථාන ප ත් පරිිව හේ. 

I. පුරස්ත්කාල  - 33 

II. සිනමා ශාලා - 19 

III. මීය ට අමත්රව න්සානභූමි 41 ් පවී. 

වගුව 6.6.5. 2: හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ ඍජු විහනෝත ප න්කම් සපුරරාගත්  ැකි ස්ථාන 

අනු 

අංකය 

උතාන ස  ්රීඩා පිටි වර්ගය  
ප්රමාණයය 

(ha) 
වර්ත්මාන භාවිත්ය  ග්රාම නිළධාී හකාට්ලාශය 

පවතින ඉත්ා කුඩා උතාන  

Existing Pocket Parks (EPP) 

1. EPP 11 0.11 හවාලිහබෝල් ්රීඩා පිටිය  කිරිවත්තුු ව තකුණය  

2. EPP 12 0.11 ළමා ්රීඩා පිටිය මත්හත්හගාඩ මධම “ඒ” 

3. EPP 13 0.98 ළමා ්රීඩා පිටිය මත්හත්හගාඩ බටහිර 

4. EPP 14 0.06 ්රීඩා පිටිය  මූණයමහල්   

5. EPP 15 0.11 ග්රීන් වැලි  ්රීඩා පිටිය මත්හත්හගාඩ බටහිර  

6. EPP 16 0.11 ිව්හේන්වත්ත් ්රීඩා පිටිය කුඩාමාදුව  

7. EPP 17 0.08 ඉලවන් ස්ටාර්  ්රීඩා පිටිය කුඩාමාදුව 

8. EPP 18 1.15 සල්මල් ්රීඩා පිටිය  මත්හත්හගාඩ නැහගනහිර  

9. EPP 19 0.05 ළමා ්රීඩා පිටිය හ රලියාවල  

     

අනු 

අංකය 

උද්ධයාන ස  ්ීඩා පිටි 

වර්ගය  

ප්රමාණයය 

(ha) 

වර්ත්මාන භාවිත්ය  ග්රාම නිළධාී හකාට්ලාශය 

පවතින ඉත්ා කුඩා උතාන  
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Existing Pocket Parks (EPP) 

10. EPP 10 0.18 සාරභූමි ්රීඩා පිටිය  හ ෝමාගම නැහගනහිර  

99. EPP 99 1.18 ළමා ්රීඩා පිටිය  ගලවිලවත්ත් උතුර  

90. EPP 90 1.15 පුරහුහතල්ග වත්ත් ්රීඩා පිටිය  හිරිපිටිය  

93. EPP 93 1.93 නාමල් උයහන් ්රීඩා පිටිය  නියතගල  

94. EPP 94 1.10 ය්සත් න්භ සාධක 

ආයත්නහේ ්රීඩා පිටිය  

නියතගල  

95. EPP 95 1.91 පැපිලිවල ්රීඩා පිටිය  මාඹුල්හගාඩ 

16. EPP 96 0.05 හවාලිහබෝල් ්රීඩා පිටිය කිරිහබ්රියකැහල්   

17. EPP 17 0.13 ්රීඩා පිටිය හතාලහේන  

98. EPP 98  1.10 ළමා උයන  වල්පිට 

9 . EPP 9  1.13 හවාලිහබෝල් ්රීඩා පිටිය වල්පිට 

01. EPP 01  1.91  ප්රසන්න උයන ්රීඩා පිටිය  මත්හත්හගාඩ මධම “බී” 

09. EPP 09  1.98  නදුන් උයන ්රීඩා පිටිය  මත්හත්හගාඩ මධම “බී” 

00. EPP 00 1.91 ළමා ්රීඩා පිටිය කිරිගම්පමුණුව  

23. EPP 23 0.10 බටවල හපාදු ්රීඩා පිටිය  බටවල 

04. EPP 04  1.91 ජයලිගම ්රීඩා පිටිය  රිලාවල  

05. EPP 05  1.91 සැනන්ම් හසවන ්රීඩා පිටිය  රිලාවල  

 උප යකතුව  2.29   

 පවතින කුඩා උතාන  

Existing Mini Parks (EMP) 

26. EMP 11 0.31 හ රලියාවල හපාදු ්රීඩා 

පිටිය 

හ රලියාවල  

27. EMP 12 0.51 වෑත්ර රන්ත්රු ්රීඩා පිටිය වෑත්ර 

28. EMP 13 0.41 සදුන්පුරර ්රීඩා පිටිය මත්හත්හගාඩ නැහගනහිර  

29. EMP 14 0.51 ළමා ්රීඩා පිටිය මත්හත්හගාඩ මධම “බී” 

30. EMP 15 0.31  පුරආරච්චි ්රීඩා පිටිය සංඝාරාම 

31. EMP 16 0.41 මුණයමහල් වත්ත් ්රීඩා පිටිය මූණයමහල්   

32. EMP 17 0.61 සී.හ ා්ස් ්රීඩා පිටිය  ගලවිලවත්ත් තකුණය 
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33. EMP 18 0.81 විල්ෆ්රඩ් හස්නානායක ්රීඩා 

පිටිය 

කටුවාන 

34. EMP 19 0.51 ්රීඩා පිටිය මු ලව උතුර  

35. EMP 10 0.21 ජයවර්ධනවත්ත්  ්රීඩා පිටිය ක තුු ව බටහිර  

36. EMP 11 0.41 ්රීඩා පිටිය ක තුු ව තකුණය  

37. EMP 12  0.51 හබ්සම් ්රීඩා පිටිය මත්හත්හගාඩ මධම “ඒ”  

38. EMP 13 0.61 සමගි උයන ්රීඩා පිටිය  මත්හත්හගාඩ බටහිර 

39. EMP 14 0.21 හකාත්ලාවල ්රීඩා පිටිය  බරකඩ උතුර 

40. EMP 15        

1.01 

මුණයසිං ගම ප්රජාශාලා ්රීඩා 

පිටිය  

මාගම්මන නැහගනහිර  

41. EMP 96  1.31 ප්රගති ්රීඩා පිටිය  ක තුු ව උතුර  

42. EMP 97 1.01  ීමගලවත්ත් ්රීඩා පිටිය  ජල්ත්ර  

43. EMP 98  1.01  අරලිය උයන ්රීඩා පිටිය  මත්හත්හගාඩ මධම “බී” 

44. EMP 99 0.20 සිල්ව ගාර්ඩ්න් ්රීඩා පිටිය  වටරැක උතුර  

45. EMP 01  1.61 සිසිල් හසවණය ්රීඩා පිටිය  සියඹලාහගාඩ උතුර  

46. EMP 09  1.51  සිටි ඔෆ් ලයිෆ් ්රීඩා පිටිය  ක තුු ව උතුර  

47 EMP 00(PORS සිතියහමහි 

ත්වා හනාමැත් ) 

1.41 මීය හගාඩහතණිය ්රීඩා පිටිය  මීය හගාඩ උතුර  

48. EMP 03(PORS සිතියහමහි 
ත්වා හනාමැත් ) 

1.81 ගල්වලමුල්ල ්රීඩා පිටිය  පානළුව  

 උප යකතුව  9.60   

 පවතින අසල උතාන   

Existing Local Parks (ELP) 

4 .  ELP 19 1.10 නිවාස සංකීර්ණය ්රීඩා පිටිය  මත්හත්හගාඩ මධම “ඒ”  

 උප යකතුව  1.10   

 පවතින ප්රජා උතාන    

Existing Community Parks (ECP) 

51. ECP 11 4.90 මහින්ත රාජප්ෂ 
ජාත්න්ත්ර ්රීඩා සංකීර්ණයය 

ිවයගම බටහිර  

 උප යකතුව 4.90   
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 පවතින හර්ඛිය උතාන    

Existing Linear Parks (ELiP) 

59. EliP 01 0.10 මත්හත්හගාඩ වැව  මත්හත්හගාඩ බටහිර  

 උප යකතුව 0.10   

 මුළු යකතුව 17.99   

 

සැකන්ම : පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2018 වර්ෂය   

 

6.6.5.1. හයෝජිත් හපාදු යළිම න් විහනෝත කටයුතු පිළිබඳ අවකාය ය සැලැස්ම 0199 - 0131 

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය තුල 0131 වන විට ජනග නය ල්ෂ 6කට ආසන්න ප්රමාණයය් හලස වර්ධනය විය 

 ැකි බවට පුරහරෝකථනය කර ඇත්. ඒ අනුව 2030 වන විට හපාදු යළිම න් විහනෝත කටයුතු සත ා ඉඩම් හ ්ටයාර් 611 ් 

අවම වශහයන් හවන්කළ යුතුය.  නමුත් පවතින හිස් ඉඩම් ප්රමාණයය අනුව යම අවශත්ාවය 0131 වර්ෂය වන විට 51ක ක 

මට්ටහමන් ළඟා කර ගැනීම හමම සැලැස්ම  ර ා අහ්්ෂා කර ඇත්.  

වගුව 6.6.5.1. 1: හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය සඳ ා 0199–0131 වසර සඳ ා හයෝජිත් හපාදු යළිම න් විහනෝත කටයුතු පිළිබඳ අවකාය ය 

සැලැස්ම 

අනු 
අංකය 

උතාන වර්ගය ප්රමාණයය (ha) 

1. 
හයෝජිත් ඉත්ා කුඩා උතාන 

Proposed Pocket Parks (PPP) 
0.30 

2. 
හයෝජිත් කුඩා උතාන 

Proposed Mini Parks (PMP) 
30.30 

3. 
හයෝජිත් අසල උතාන  

Proposed Local Parks(PLP) 
46.20 

4. 
මධම ප්රජා උතාන   

Proposed Community Parks(PCP) 
12.10 

5. 
හයෝජිත් හර්ීයය උතාන 

Proposed Linear Parks (PLiP) 
254.19 
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 යකතුව 343.09 

6. 
පවතින හපාදු යළිම න් විවෘත්භූමි ප්රමාණයය 

Existing PORS 
17.9  

 සමස්ථ යකතුව 361.08 
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මුලා්ර: පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2018 වර්ෂය   

සිතියම  6.6.5.1. 1: හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය සඳ ා 0199–0131 වසර සඳ ා හයෝජිත් හපාදු යළිම න් විහනෝත කටයුතු පිළිබඳ 

අවකාය ය සැලැස්ම 
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වගුව 6.6.5.1. 2: හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ 0199 – 0131 වසර සඳ ා හයෝජිත් හපාදු යළිම න් විහනෝත කටයුතු පිළිබඳ අවකාය ය 

සැලැස්ම. 

අනු අංකය  

උතාන ස  

්රීඩා පිටි 

වර්ගය 

ප්රමාණයය (ha) වර්ත්මාන භාවිත්ය හයෝජිත් භාවිත්ය 
ග්රාම නිළධාී 

හකාට්ලාශය 

හයෝජිත් ඉත්ා කුඩා උතාන 

Proposed Pocket Parks (PPP) 

1. PPP 11 0.2 විවෘත් භුමිය  ඉත්ා කුඩා උතාන හ ෝමාගම නගරය  

2. PPP 12 0.1 විවෘත් භුමිය ක තුු ව උතුර  

 යකතුව 0.3    

 හයෝජිත් කුඩා උතාන 

Proposed Mini Parks (PMP) 

3. PMP 11 1.0 විවෘත් භුමිය 
 

 

 

 

කුඩා උතාන 

 

 

 

 

ගලවිලවත්ත් තකුණය 

4. PMP 12 0.2 විවෘත් භුමිය කිතුලවිල  

5. PMP 13 0.5 විවෘත් භුමිය පිටිපන තකුණය  

6. PMP 14 0.4 පාසල් ්රීඩා පිටිය  තම්හ්  

7. PMP 15 0.4 පාසල් ්රීඩා පිටිය කිරිවත්තුු ව උතුර  

8. PMP 16 0.8 කර්මාන්ත්  කටුවන  

9. PMP 17 0.4 

රබර් 

හේන්පිට  

10. PMP 18 0.4 ආටිගල නැහගනහිර  

11. PMP 19 0.7 ආටිගල බටහිර  

12. PMP 10 0.6 වල්පිට, ජල්ත්ර  

13. PMP 11 0.0 කුඹුරු වල්පිට 

14. PMP 12 0.8  

 

 

බටවල  

15. PMP 13 0.5  බරකඩ උතුර  

16. PMP 14 0.5 මුල්හල්ගම තකුණය  

17. PMP 15 0.7 හ ෝමාගම තකුණය  

18. PMP 16 0.6 හ ෝමාගම උතුර  
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19. PMP 17 0.7  

 

 

රබර් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රබර් 

 

 

 

 

 

කුඩා උතාන 

 

ගලවිලවත්ත් උතුර, 

හ ෝමාගම නගරය 

20. PMP 18 0.6 ගලවිලවත්ත් උතුර  

21. PMP 19 0.8 හිරිපිටිය  

22. PMP 20 0.8 කිතුල්හේන  

23. PMP 21 0.6 කිතුල්හේන 

24. PMP 22 0.9 සිද්ධතමුල්ල උතුර  

25. PMP 23 0.9 සංඝාරාම  

26. PMP 24 0.6 කුඩමාදුව  

27. PMP 25 0.9 සියඹලාහගාඩ උතුර  

28. PMP 26 0.7 සියඹලාහගාඩ උතුර 

29. PMP 27 0.8 කිරිගම්පමුණුව  

30. PMP 28 0.4 මත්හත්හගාඩ මධම 

“බී”, කිරිගම්පමුණුව 

31. PMP 29 0.8 බ්රාේමණයගම 

32. PMP 30 0.7 බ්රාේමණයගම 

33. PMP 31 0.3 මාඹුල්හගාඩ 

34. PMP 32 0.9 කටුවාන 

35. PMP 33 0.4 කටුවාන  

36. PMP 34 1.0 හ ෝමාගම බටහිර  

37. PMP 35 0.4 හ ෝමාගම බටහිර 

38 PMP 36 0.6 පානළුව 

39. PMP 37 0.8 පානළුව 

40. PMP 38 0.3 පානළුව 

41. PMP 39 0.5 වටරැක උතුර  

42. PMP 40 1.0 මාවත්ගම  

43. PMP 41 0.5 ප්රසන්නපුරර  

44. PMP 42 0.7 ක තුු ව තකුණය  

45. PMP 43 0.6 පාලාගම 

46. PMP 44 1.0 හවනිවැල්හකාල 
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47. PMP 45 0.7 මාගම්මන නැහගනහිර 

48. PMP 46 0.7 උු වන  

49. PMP 47 1.0 උන්දුරුහගාඩ  

 උප යකතුව  30.3    

 හයෝජිත් අසල උතාන   

Proposed Local Parks (PLP) 

50. PLP 11 1.8 හපාල් 

මධම උතාන 

ප ළ මට්ටම 

පිටිපන උතුර  

51. PLP 12 1.4 

රබර්  

 

ජල්ත්ර  

52. PLP 13 1.0 ජල්ත්ර 

53. PLP 14 1.2 හේන්පිට  

54. PLP 15 1.2 ආටිගල බටහිර  

55. PLP 16 1.1 ආටිගල නැහගනහිර  

56. PLP 17 1.5 ජල්ත්ර 

57. PLP 18 2.4 බටවල  

58. PLP 19 2.1 ආටිගල නැහගනහිර  

59. PLP 10 2.5 පානළුව 

60. PLP 11 1.1 පානළුව 

61. PLP 12 1.1 බටවල  

62. PLP 13 1.3 ගලවිලවත්ත් තකුණය  

63. PLP 14 1.0 නියතගල  

64. PLP 15 1.5 මත්හත්හගාඩ බටහිර  

65. PLP 16 1.0 මාවත්ගම  

66. PLP 17 1.2 හ ෝමාගම බටහිර 

67. PLP 18 1.3 පනාහගාඩ බටහිර  

68. PLP 19 1.6 මීය ගස්මුල්ල  

69. PLP 20 1.1 නාවලමුල්ල  

70. PLP 21 1.1 වටරැක උතුර  

71. PLP 22 1.0 ලියන්වල  

72. PLP 23 1.1 ඕවිටිගම  

73. PLP 24 1.2 මදුලහවල තකුණය  
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74. PLP 25 1.0 කතනවත්ත්  

75. PLP 26 1.5 හතාලහේන  

76. PLP 27 1.1 කිරිවත්තුු ව උතුර  

77. PLP 28 1.1 කිරිවත්තුු ව තකුණය  

78. PLP 29 1.1 ක තුු ව බටහිර  

79. PLP 30 2.5 සියඹලාහගාඩ උතුර, 

රිලාවල  

80. PLP 31 1.1 පිටිපන තකුණය  

81. PLP 32 1.7 හ ාරකඳවල  

82. PLP 33 1.2 පිටිපන උතුර  

83. PLP 34 1.1 අම්බලන්හගාඩ  

 උප යකතුව  46.2    

 හයෝජිත් ප්රජා උතාන  

Proposed Community Parks (PCP) 

84. PCP 11 3.1 විවෘත් භුමිය 
මධම උතාන 

ඉ ළ මට්ටම  

ිවයගම බටහිර  

85. PCP 12 5.1 ආයත්නික ිවයගම බටහිර 

86. PCP 13 3.9 රබර් නාවලමුල්ල  

87. උප යකතුව  12.1    

 හයෝජිත් හර්ඛිය උතාන  

Proposed Linear Parks (PLi.P) 

88. PLi.P 11 74.6 කැළණි ගඟ 

ආර්ෂණය ප්රහද්ධශය 

(60m) 

හර්ඛිය උතාන 

 

8 . PLi.P 12 100.9 පුරස්වැලි ඔය  

ආර්ෂණය ප්රහද්ධශය 

(40m) 

 

 1. PLi.P 13 77.6 කළු ගඟ අතු ඔය  

ආර්ෂණය ප්රහද්ධශය 

(40m) 
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90. PLi.P 14 0.84 ඔලුපත්ත්ව වැව  

ආර්ෂණය ප්රහද්ධශය 

(12m) 

කුඩාමාදුව , 

සියඹලාහගාඩ උතුර 

93. PLi.P 15 0.25 මත්හත්හගාඩ කුඩා 

වැව  ආර්ෂණය 

ප්රහද්ධශය (12m) 

මත්හත්හගාඩ මධම 

“බී” 

 උප යකතුව 254.19    

 මුළු යකතුව  343.09    

 

මුලා්ර: පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2018 වර්ෂය   
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මුලා්ර: පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2018 වර්ෂය  

සිතියම 6.6.5.1. 4: හයෝජිත් හපාදු උතාන සැලැස්ම - හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය 0199 - 0131 
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1. හයෝජිත් හපාදු යළිම න් විහනෝත කටයුතු පිළිබඳ අවකාය ය සැලැස්ම සඳ ා උපාය මාර්ග 

1.1. තැනට පවතින සියළුම ්රීඩා බිම් ස  ්රීඩා කළ ැකි ස  හපාදු විවෘත් භූමි හලස පවතින හිස් ඉඩම්  ැකිත්ා් 

දුරට ්රීඩා ස  ඍජු විහනෝත ප න්කම් ලබා ගැනීම සඳ ා ප්රහයෝජනයට ගැනිම, වර්ගීකරණයය කිීම, 

ප්රතිසංවර්ධනය කිීම ස  නඩත්තු කිීම. 

1.2. ප්රහද්ධශහේ පවතින සංවර්ධනය කළ යුතු සියළු ්රීඩාංගන ප න්කම් සහිත්ව ප්රතිසංවර්ධනය කිීම. 

1.3. ඉඩම් ස  අනු හබීමම්වලීම හවන් කරනු ලබන 91ක අතාළ විවෘත් භූමි සම්බන්ධ නීති හරගුලාසි බලාත්මක කිීම 

ස  යම ඉඩම් සෘජු විහනෝත ප න්කම් සත ා පමණය් හයාතා ගැනීම. 

1.4. හමහලස හපාදු උතාන හලස සංවර්ධනය කිීමට  ුනනා ගන්නා ලත භුමි ප්රහද්ධශයන් අතාළ භාවිත්ය සඳ ා පමණය් 

හයාතා ගැනීම සිදු කල යුතුය. 

1.5. සමාජීය විහනෝත කටයුතු ප න්කම්  හද්ධය ය ස  විහද්ධය ය සංචාරකයන්හේ අවශත්ා සපුරරාලිය  ැකි පරිිව 

සංචාරක අවශත්ා වලට ගැලහපන ප්රමිතිහයන් යුතු නිවාු  නිහ්ත්න, බංගලා, සංචාරක හ ෝටල්, ස්ථාපිත් කිීම. 

2. හර්ඛිය උතාන සංකල්පය ක්රියාත්මක කිීම  

ප්රහද්ධශහේ පවතින සියළුම ඇළ, ඔය ස  ගඟ රෂිත්යන් හර්ඛිය උතාන හලස සංවර්ධනය කළ යුතු අත්රම යය ප්රහද්ධශහේ 

ජනත්ාවට අවශ ප්රමාණයවත් විහනෝතාස්වාත කටයුතු ස  ප න්කම් සැලසීමට හමන්ම ගංවතුර උවදුර පවතින ප්රහද්ධශවල යය 

පාලනයට හයාතා ගත්  ැකිය. 

හමහිීම හර්ඛිය උතාන සංකල්පය ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් ප්රහද්ධශ  ා අහනකුත් ර්ත ත් ප්රහද්ධශ ගස්වවා පවත්වාහගන යාමට 

කටයුතු කල යුතු අත්ර යවැනි ප්රහද්ධශ වල කිසිුන ඉිවකිීම් සිදු හනාකළ යුතුය.   

3. පවතින න්සාන භූමි භූතර්ශන සැලන්ම් මගින් ප්රතිනිර්මාණයය කිීම.  

හමහිීම හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය තුල ක්රියාත්මක වන න්සානභුමි ගස් වවා භූ අලංකරණය කටයුතුවලට හයාතා ගැනීම සිදු 

කල යුතු අත්ර යමගින් ප්රහද්ධශහේ  රිත් ල්ෂණය ඉස්මතු කර තැ්වීමට කටයුතු කල යුතුය. 

4. මාර්ග හතපස රු් හරෝපණය ීරු ප්රහද්ධශ ඇති කිීම 

මාර්ග සත ා පවතින ස  හයෝජිත් රෂිත්යන්ත රු් හරෝපණය ී රු සංකල්පය ඔස්හස්  ැකි සෑම මාර්ගයකම හතපස සංවර්ධනය 

කරමින්   රිත් මංහපත් වැඩි ිවයුණු කළ යුතුය. ප ත් සත න් මාර්ග ඒ සත ා හයෝජනා කරනු ලැහබ්.  

i.  යිහලවල් මාර්ගය (A4), හ ෝමාගම. 

ii. හකාළඹ – හ ාරණය  මාර්ගය (B-84), හ ෝමාගම. 
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iii. ගලවිල මාර්ගය – හඩන්සිල් හකාබ්බෑකු ව මාර්ගය, හ ෝමාගම. 

iv. හගාඩගම මාර්ගය (B240), හ ෝමාගම. 

v. අතුරුගිරිය මාර්ගය (B452), හ ෝමාගම. 

vi. ශ්රී ණාණයවිමල මාවත් (B451) 

vii. හකාට්ටාව මාර්ගය, හ ෝමාගම. 

viii. හ ෝමාගම ිවයගම මාර්ගය (B452), හ ෝමාගම. 

ix. හ ාරණය මාර්ගය (B239), හ ෝමාගම. 

x. නියතගල මාර්ගය – ශ්රී හසෝමාලංකාර මාවත්, හ ෝමාගම. 

xi. හපාල්ගස්ඕවිට මාර්ගය – සල්ග  ප්රහේශ මාර්ගය, හ ෝමාගම. 

xii. කිරිගම්පමුණුව මාර්ගය, හ ෝමාගම. 

xiii. ක තුු ව මාර්ගය, හ ෝමාගම. 

xiv. පිටිපන ත්ලගල මාර්ගය, හ ෝමාගම. 

xv. තම්හ් - පිටිපන මාර්ගය, හ ෝමාගම. 

xvi. ආටිගල මාර්ගය - මීය හගාඩ මාර්ගය, හ ෝමාගම. 

xvii. හලනගල නාවලමුල්ල මාර්ගය, හ ෝමාගම.  

5. 2030 වන විට උ්ණයත්වය  අු  කිීම - ක්රමහේතය 

a. සියළුම රාජ  ා අර්ධ රාජ හගාඩනැගිලි නීල  රිත් ශ්රී ලංකා ජාතික හගාඩනැගිලි  රිත්කරණයය අනුව 

සිදු කිීම. 

b. සියළුම කාර්යාල ස  නිවාස ඉිවකිීහම්ීම ව ල මත්  රිත් පියසි ඉිවකිීම ස   රිත් පියසි තුල ජල විහිදුම් 

ක්රම ( Water sprinkler) භාවිත්යට හයාමු කිීම. 

c. හගාඩනැගිලි වර්ණය ගැන්වීහම්ීම ලා වර්ණය හයීමම පිළිබතව තැනුවත් කිීම. 
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d. හයෝජිත් සියළුම වා න නැවතුම් ලවල් සඳ ා  රිත් නැවතුම් සංකල්පය  ුනන්වාීමම ස  පවතින වා න 

නැවතුම්පලවල්  රිත් නැවතුම්පලවල් හලස ප්රතිසංවර්ධනය කිීම 

e.  බිම් ඇතුරුම් ක්රමය ජලය හපාලවට උරාගන්නා ක්රමහේතයන්ට පමණය් සීමා කිීම   ( interlocking ) ස  

ඒවා ත ලා වර්ණයයන්ට පමණය් සීමා කිීම. 

f. පවතින ්රීඩාභූමි, උතාන ස  විවෘත් භූමි නඩත්තු කිීම ස  හයෝජිත් විවෘත් භූමි  රිත් සංකල්පයන් මුලික 

හකාට සැලන්ම් කර ක්රියාත්මක කිීම. 
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මුලා්ර: පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය   

සිතියම 6.6.5.1. 0: හයෝජිත් හර්ීයය උතාන හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය 
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සිතියම 6.6.5.1. 3: හයෝජිත් රු්හරෝපණය ීරු, හ ෝමාගම සැලන්ම් කලාපය 
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6.6.6. සංස්කෘතික, ආගමික ස  හපෞරාණික වටිනාකමින් යුතු ස්ථාන කළමනාකරණය   සැලැස්ම 

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය තුළ සංස්කෘතික ස  හපෞරාණික වටිනාකමකින් යුතු ස්ථාන රැස්  දුනාගත්  ැකිය.  

1. කන්හතගල පුරරාණය වි ාරය 

හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ උසම ස්ථානයක ගල් පර්වත්ය් මත් මනස්කාන්ත් පරිසරයක හමම වි ාරය පිහිටා ඇත්. අීත්හේ තළතා 

ව න්හස්ත හමහි සගවා ත්බාහගන ඇති බවට සා්ත  ඇත්. හමම වි ාරහේ  බ්රාේමණය අ්ෂර සහිත් ලිපිය් ඇති බවටත සා්ත  

ඇත් යහමන්ම හමහි ගල් හලහනහි පැරණි හද්ධවාලය්ත,  හපාකුණු හතක්ත ඇති අත්ර,  පර්වත්ය මධහේ නාග හපාකුණය නමින් 

 දුන්වන හපාකුණය් ඇත්.  

2. ඇඹුල්ගම පුරරාණය වි ාරය 

අීත්හේ හමම වි ාරය අඹුලුව රන්ගල හවහ ර හලසත අම්බිලි ගාල හවහ ර වශහයන්ත  ැිවන්වූ   අත්ර හමය වර්ත්මානහේ 

ඇඹුල්ගම රජම ා වි ාරය හලස  ැිවන්හේ. ශ්රී ම ා හබෝධිහයහි  ටගත් ලලයන්හගන් ය් ලලය් හමහි හරෝපනය කළ බව 

සත න් හේ. ඉ ත් හත්ාරතුරු සලකා බැලිහමන් හමම වි ාරය මිහිදු යුගය ත්වාත විහිිව යන ඓති ාසික වැතගත්කම් ඇති 

වි ාරය් බව පැ ැිවලිහේ. 

හමහි තැනට රජ තවස කළ කටාරම් ඇති හලන් වි ාරය් ඇත්. යහි පැරණි බුදු පිළිම කඩා නිතන් හගන ඇති බවට සා්ත  ඇත්. 

යම බුදු පිළිම න්ලාවහශ්ෂ වශහයන් අතටත් පවති. පළමු වි ාරය පරසතුරු උවදුරු වලින් විනාශ හකාට ඇත්. හතවන හලහනහි 

ස්නථ වි ාරය කර තිහබ්. 3 වන වි ාරය මාර්ග අංක 293 හි ගගබඩ (නැහගනහිර) පිහිටා ඇති අත්ර 1948 යය කඩා ත්ව 

වි ාරය් ඉිවකර ඇත්. තැනට අවුරුදු  200කට ආසන්න පැරණි ධර්මශාලා සංඝාවාස ගරා වැී මට ආසන්න ත්ත්වහේ ඇත්. 

හමහි පැවති පැරණි කාසි පිළිබඳ හත්ාරතුරු වි ාරහේ ඇති අත්ර ගිරිශි ර මධහයහි ඓති ාසික නටඹුන්ත පිහිටා තිහබ්.  

3. මිනුවන්විල  නිධන්ගල 

හමය සිං ල රජසමයට අයත් උරුමයකි  

4. මිහගාඩ පුරරාණය වි ාරය 

වසර 951 ් පමණය පැරණි ඓති ාසික වශහයන් වැතගත් ස්ථානයකි. 

5. හලනගල රජම ා වි ාරය 

හලනගල තැඩිගමුව පිහිටා ඇති හමය ගල් හලන් සහිත් වි ාරයකි. ගල්හලන් තුල විවිධ බුදු පිළිම  අඹා ඇත්. 

6. ශ්රී න්තර්මාරාම වි ාරය 
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හ රලියාවල පිහිටා ඇතිහමම වි ාරහේ බුදු පිළිම ස  අහනකුත් පිළිම  කදුරු ලීහයන් නිමකර ඇත්. හමම වි ාරය තඹහතණි 

යුගහේ සම්ප්රතාය අනුව ඉිවකර තිහබ්. 

7. කන්හද්ධ පුරරාණය වි ාරය 

පනාහගාඩ ප්රහද්ධශහේ පිහිටා ඇත්. 

8. ශ්රී සාලවහනෝතාරාමය  

ිවයගම නැහගනහිර ග්රාම නිලධාරි හකාට්ලාශහේ පිහිටා ඇත්. 

9. ශ්රී ෛශලාන්ත්ායත්නය 

 බරකඩ තකුණය ග්රාම නිලධාරි හකාට්ලාශහේ පිහිටා ඇත්. 

10. මාගම්මන පුරරාණය වි ාරය 

මාගම්මන බටහිර ග්රාම නිලධාරි හකාට්ලාශහේ පිහිටා ඇත්. 

11. ශ්රී න්තර්ශනාරාමය  

සියඹලාහගාඩ තකුණය ග්රාම නිලධාරි හකාට්ලාශහේ පිහිටා ඇත්. 

උපාය මාර්ග 

01. සංස්කෘතික, ඓති ාසික ස  පුරරා විතාත්මක  වශහයන් වැතගත් වන ස්ථාන පුරරා විතාත්මක ක්රමහේතයන්ට 

අනුව සංර්ෂණයය කිීම. 

02. සංර්ෂණයය කරන ලත ස්ථාන නිසි පරිිව නඩත්තු කිීම ස  කළමනාකරණයය කිීම.  

03. හමම ස්ථාන  වල ඓති ාසික  ා සංස්කෘතික, පුරරාවිතාත්මක වටිනාකම පිළිබතව  තැනුවත් බාවය් ඇති කිීම 

ස  ඒ  ර ා ප්රහද්ධශහේ ජනත්ාවට ආර්ිකමය වශහයන් තායකත්වය ලබා ගැනීමට කටයුතු කිීම  ා හර්ඛිය 

ආයත්න  ා සම්බන්ධිකරණය කටයුතු සංවර්ධනය කිීම. 

04. ත්වත හමම ප්රහද්ධශ තුල ගස් වැවීම වැනි භූ තර්ශන ක්රියාකාරකම් සිදු කල යුතු අත්ර යතුලින් ප්රහද්ධශය තුල  රිත් 

ල්ෂණය ඉස්මතු කර තැ්වීමට කටයුතු සැලැස්විය යුතුය.  

05. හමම ප්රහද්ධශ ආ්රිත්ව සිදුකරනු ලබන ඉිවකිීම් ආ්රිත් ක්රියාකාරකම් හ ෝ වාණිජමය හ ෝ ඉඩම් ආ්රිත් කටයුතු 

පුරරාවිතා හතපාර්ත්හම්න්තුහේ හ ෝ ඊට අතාල හර්ඛිය ආයත්නවල පුරර්ව අනුමතියකට යටත්ව සිදු කල යුතුය. 
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6.7. ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ගික සැලැස්ම (Economic  Development Strategic Plan) 

6.7.1.  ැඳින්වීම  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 යටහත් හ ෝමාගම ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම  ර ා අවධානය 

හයාමු කරනු ලබන සැලන්ම් අමාමත්ාර්ථ ප ත් පරිිව හපන්වා ිවය  ැක.  

G.9. පරිසරය න්රකින,  රිත් නගරය් 

A safeguarded Eenvironment, A Green City  

1. බරාව පරිසර සංහේීම කලාපය ආ්රිත් හ ්ටයාර 3371 ්  පමණය වූ  ප්රහද්ධශය පරිසර හිත්කාමීය  වාපෘති සඳ ා විවෘත් 

කිීම  ර ා යම භුමිහේ වටිනාකම ඉ ළ නැංවීමට කටයුතු කිීම.  

2. 0131 වර්ෂය වනවිට හ ෝමාගම, හගාඩගම  ා ක තුු ව යන නගරා්රිත්ව  රිත් නගර සංකල්පය ප්රතර්ශනය කිීම 

 ා  රිත් සංකල්පය යටහත් නගරය කියවීම (Legibility) සඳ ා  රිත් උතාන නිර්මාණයය කිීම.  

G.0. හපාහ ාසත් නගරය්, න්වප න් හන්වාසික ප්රහද්ධශය් 

An Affluence City, A Comfortable Neighborhood   

1. 0131 වර්ෂය වන විට හ ෝමාගම  ා ක තුු ව යන නගර ප්රධාන නාගරික මධස්ථාන (Neighborhood Centers) 

හලස සංවර්ධනය කිීමට කටයුතු කිීම.   

G.4. විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් නහවෝත්පාතන  ා හස්වා සඳ ා ත්ා්ෂණය ී රය්       Promote A Tech Corridor, 

Accommodating High Tech Industries and Service 

3 0131 වර්ෂය වන විට  හයෝජිත් ත්ා්ෂණය කලාපය තුල සංවර්ධනය කිීමට අහ්්ෂා කරන මාහේනවත්ත්, මීය හගාඩ 

 ා හටම්පල් බර්ේ කර්මාන්ත් කලාපය  අත්ර ප්රවා න පද්ධධතිය සංවර්ධනය කිීම තුලින් සම්බන්ධත්ාව 

(Connectivity) ීව්ර කිීමට කටයුතු කිීම. 

හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශහේ ආර්ික සැලැස්ම පිළිබඳ අවධානය හයාමු කිීමට හපර නගරයක ආර්ිකය යනු කුම්ත යන්න 

පිළිබඳ අවහබෝධය් ලබා ගැනීම වැතගත් හේ. ඒ අනුව යම් නගරයක නි්පාතනය් හ ෝ හස්වාව් ආරම්භ වන ස්ථානහේ සිට 

පාරිහභෝගිකයා අත්ට යම නි්පාතනය හ ෝ හස්වාව පත්වන අවස්ථාව ත්වා සිදුවන සමස්ථ ක්රියාවලිය යම නගරහේ ආර්ික 

ක්රියාවලිය හලස  ුනනාගත්  ැකිය. ත්වත යමගින් තළ හද්ධය ය නි්පාිවත්යට හකහරන තායකත්වයත ඒ තුළ ගැබ්ව පැවීම 

න්විහශ්ෂත්වය් ගනී.  
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යම් ප්රහද්ධශයක ආර්ිකය හකහරහි බලපාන සාධක අත්ර යහි පිහිී ම, යටිත්ල ප න්කම්, පවතින සම්පත්වල ස්වභාවය  ා 

ප්රමාණයය, විහශ්ෂහයන්ම ප්රවා න  ා ම ා මාර්ග අත්ර පවතින සම්බන්ධත්ාව  ා අහනකුත් ප්රධාන නාගරික මධස්ථාන සමග 

පවතින සම්බන්ධත්ාව විහශ්ෂ ත්ැන් ගනී. ඒ අනුව හ ෝමාගම ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම මුලධර්ම 5් යටහත් සකස් කිීමට 

කටයුතු කර ඇත්. 9). නවීන ත්ා්ෂණයය  ා බැුනනු වාපෘති, 0). ප්රවා නය  ා ම ා මාර්ග සංවර්ධනය, 3). ෛනතිකමය  ා 

ප්රතිපත්තිමය ක්රියාමාර්ග, 4). හකාළඹ ිවස්ත්රි්කය තුල හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශහේ පිහිී ම  ා 5). ම ා පරිමාණය කර්මාන්ත් 

සංවර්ධනහේ ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම යන මුලධර්ම හකහරහි අවධානය හයාමු කර ඇත්.  

වර්ෂ 9  8 ීම CMRSP සැලැස්ම මගින් හ ෝමාගම නගරය බස්නාහිර පළාහත්  ත්රවන මට්ටහම් නගරය් හලස  ුනනාහගන 

තිබු අත්ර යම කාල වකවානුහේීම හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය, කර්මාන්ත් සංවර්ධනය  ා හන්වාසික සංවර්ධනය  ා බැුනනු හස්වා 

සපයන මධස්ථානය් හලස  ුනනාහගන ඇත්. වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම නගරය ප්රධාන වශහයන් හන්වාසික ප න්කම් 

සපයන හස්වා මධස්ථානය් හලසත් කර්මාන්ත් 095 ට පමණය ත්ම නි්පාතන කටයුතු කරහගන යාමට තායක වන ප්රහද්ධශය් 

හලස  ුනනාගත්  ැකිය. බස්නාහිර පළාත් තළ හද්ධය ය නි්පාිවත්ය සඳ ා ත්වන තායකත්වහයන් 56.5ක (0195- ම  බැංකු 

වාර්ත්ාව) ක ප්රතිශත්ය් හස්වා අංශය මගින් සපයනු ලබන අත්ර 34ක (0195- ම  බැංකු වාර්ත්ාව) ප්රතිශත්ය් කර්මාන්ත් 

මගින් හේ. ඒ අනුව හ ෝමාගම නගරය යහි ය් පුරරුක් බවට උපකල්පනය කළ  ැකිය.  

ත්වත හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශහේ රැකියාවල නියැලීහම් සංයුතිය හතස අවධානය හයාමු කිීම හමහිීම වැතගත් හේ. හ ෝමාගම 

සම්පත් පැතිකඩ තත්ත්යන් අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ රැකියාවල නියුතු මුළු ්රම බලකාහයන් 47ක ක ප්රමාණයය් හපෞද්ධගලික 

අංශහේ රැකියාවල නියුතු අත්ර 98ක ක ප්රමාණයය් රජහේ රැකියාවල නියුතු බව පැ ැිවලිහේ. යහමන්ම ප්රහද්ධශහේ 

පුරද්ධගලයකුහේ මාසික අතායම් මට්ටම නිී්ෂණයය කිීහම්ීම පැ ැිවලි වනුහේ 81111 කට වැඩි මාසික අතායම් උපයන 

ප්රමාණයය, සමස්ථ ජනග නහයන් 61ක කට අසන්න අගය් (COM Trans Study-0114) ගන්නා බවයි.  

යහමන්ම අධාපන මට්ටම අනුව හස්වා නියු්තිය මුළු ්රම බලකාහයන් 84ක ් ඉ ළ අගය් වන අත්ර හස්වා වු්තිය 

01ක ක පමණය අු  ප්රතිශත්ය් ගනී. හම් අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ඉ ළ අධාපන මට්ටමකින් සමන්විත්, ඉ ළ අතායම් 

ලබන හන්වාසිකයන් පිරිස් ජිවත්වන, හන්වාසික සංවර්ධනය  ා බැුනනු හස්වා සපයන ප්රහද්ධශය් හලස  ුනනාගත්  ැකිය.  

0198 – 0151 ශ්රී ලංකා ජාතික හභෞතික සැලැස්ම අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආර්ික කලාපය තුල පිහිටා ඇති අත්ර ශ්රී ලංකා 

ආර්ිකය නගා සිටුවීම සඳ ා හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහයන් ප්රබල ආර්ික තායකත්වය් ලබා ීමම යහි අහ්්ෂා අත්ර හේ.  

2.7.2. ප්රධාන ආර්ික හපරගමන්කරුවන් (Main Economic Drivers)  

වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශහේ ප්රධාන ආර්ික හපරගමන්කරුවා වශහයන්   හයෝජිත් මාහේන්වත්ත් ත්ා්ෂණය 

නගරය  ුනනාගත්  ැකිය.  ශ්රී ලංකාහේ තළ හද්ධය ය නි්පාිවත්ය පිළිබඳ සලකා බැලීහම්ීම කර්මාන්ත්  ර ා තළ හද්ධය ය 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   186 
 

නි්පාිවත්යට වන තායකත්වය 08ක වැනි ප ල අගය් හේ. යහමන්ම අධි ත්ා්ෂණයය  ා සමගාමීය  අපනයන සඳ ා  ශ්රී ලංකාව  

ත්වන තායකත්වය 9ක ්   පමණය වන අත්ර ආසියාතික රටවල් අත්ර ශ්රී ලංකාව ප ළ ස්ථානයක සිටින බව  ුනනගත්  ැකිය. 

(මුලා්ර: the panel of the united nations commission on sceinece & technology for development 28-30 Nov. 2017)  

යහමන්ම විතාව  ා ත්ා්ෂණයය සමගාමීය  කර්මාන්ත් සම්බන්ධව ගත් විට ශ්රී ලංකාහේ වාර්ත ක අපනයන අතායම රුපියල් මිලියන 

380.64 පමණය හේ. පරිඝනක  ා ත්ා්ෂණයය ිවයුණු අවිවයක, ඊට අතාල නි්පාතන සම්බන්ධහයන් පවතින ඉල්ලුම අනුව 

ලංකාව වර්ත්මානහේ යහි නිරත්වන ප්රමාණයය ඉත්ාමත් අු  මට්ටමක පන්වන බව විතා ත්ා්ෂණය  ා නහවෝත්පාතන 

සම්බන්ධිකරණය ආයත්නය හපන්වා ීම ඇත්.  

ඒ අනුව ශ්රී ලංකාහේ විතාව  ා ත්ා්ෂණයය පතනම් කරගත් උසස් ප්රමිතිහයන් යුත් නි්පාතන  ා විහද්ධශ විනිමය වර්ධනය කර 

ගැනීහම් අරමුහණයන් මාලහේ හ ෝමාගම  ා මිල්ලෑව යන ප්රහද්ධශ අවධානයට හයාමු කර ඇත්. මාලහබ්  ා හ ෝමාගම ප්රහද්ධශ 

ත්ා්ෂණයය සමගාමීය  අධාපන  ා පර්හේෂණය සංවර්ධන කටයුතු හකහරහි අවධානය හයාමු කර ඇති අත්ර,  මිල්ලෑව නව 

ත්ා්ෂණයය පතනම් කර ගත් ම ා පරිමාණය කර්මාන්ත් සංවර්ධනය හකහරහි  විහශ්ෂ අවධානය හයාමු කිීම හමහිීම 

විහශ්ෂත්ාවය් ගනී.  

2.7.2.1. හ ෝමාගම මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ආර්ිකහේ ප්රධානම නියමුවා බවට පරිවර්ත්නය වන අත්ර,  යයින් 

ප්රහද්ධශයට හමන්ම සමස්ථ හද්ධය ය ආර්ිකයට තායකත්වය සැපම ම ප්රධාන අරමුණය හේ.  

0131 වර්ෂහේීම හ ෝමාගම නගරහේ ආර්ික නියමුවා හලස ත්ා්ෂණය නගරය හයෝජනා කර ඇත්. ත්ා්ෂණය නගරය තුලින් 

නව රැකියා අවස්ථා හමන්ම නව නි්පාතන අවස්ථා, නව කර්මාන්ත්  ා නව නිපැයුම් සඳ ා අවස්ථාව උතා කර ීම ඇත්. හමහි 

විහශ්ෂත්වය වන්හන් හත්ාරතුරු ත්ා්ෂණයය, මෘදුකාංග  ා ඒ ආ්රිත් නව නිපැයුම් සඳ ා හමම ත්ා්ෂණය ීරය තුල 

ප්රමු ස්ථානය් ීම තිබීමයි. යමගින් හ ෝමාගම ආර්ිකහේ පුරනර්ජීවය් හමන්ම හ ෝමාගම ආර්ිකය අපනයන ආර්ිකය් 

ත්වා සංවර්ධනය කිීමට අත ස් කර ඇත්.  

හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිහේ ප්රධාන හමහ වරයන් ප ත් පරිිව හපන්වා ිවය  ැක. A). තැනුම පතනම් 

හකාට ගත් වාපාර බිහි කිීම, B). ත්ා්ෂණික කර්මාන්ත් බිහි කිීම  ා c). තැනුම් පතනම් වූ  ආයත්නවල නහවෝත්පාතනය ස  

ත්රඟකාීත්වය ප්රවර්ධනය කිීම.  

හම් සඳ ා ප්රධාන අරමුණු හලස නහවෝත්පාතන කුසලත්ා වර්ධනය  ර ා ඉ ළ අතායම්ලාභී රැකියා බිහි කිීම  ා සමාජීය 

අසමානත්ා අු  කිීම  ා ජිවන මට්ටම ඉ ළ නැංවීම සඳ ා කටයුතු කිීම හපන්වා ිවය  ැක.  
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හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් 0199-0131 වර්ෂය වන විට ළඟා කර ගැනීමට බලාහපාහරාත්තුවන 

ප්රධාන ආර්ික අරමුණු ප ත් පරිිව හපන්වා ිවය  ැක.  

1. රැකියා අවස්ථා 951,111 ් නිර්මාණයය කිීම.  

2. ආසන්න වශහයන් 911 ට වැඩි නව වාපාර  ා 0131 වන විට බහු ජාතික වාපාර 01 ් ආකර්ෂණයය කර ගැනීම  

3. න්ළු  ා මධ පරිමාණය වවසායකයින්හේ නහවෝත්පාතන ප්රවර්ධනය කිීම.  

4. 0131 වන විට හලාව පිළිගත්  ප්රමු  හපහ  විතාඥයින් 9111් බිහි කිීම.  

0131 වර්ෂය වන විට හමම අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳ ා ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය අිවයර 3 ් යටහත් 

ක්රියාත්මක කිීමට සැලන්ම් කර ඇති අත්ර,  ඊට අතාල වාපෘති ප ත් පරිිව හපන්වා ිවය  ැකිය. හ ෝමාගම සංවර්ධන 

සැලැස්ම 0199 – 0131 යටහත්, හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිහේ අිවයර 19 අනුව ක්රියාත්මක කිීමට 

 ුනනාගන්නා ලත වාපෘති හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්හම් යන වැඩි ඝනත්ව විතා  ා ත්ා්ෂණය කලාප 19  ා 10 

(කලාපකරණය සැලැස්ම 0199 – 0131) තුල හන්වාසික භාවිත්යන් සඳ ා හවන් හනාවුණු ඉඩම් අත්කර ගැනීම  ර ා 

ක්රියාත්මක කිීම න්දුන් බව  ුනනා හගන ඇත්.  

හමහිීම හයෝජිත් විශ්ව විතාල  ා පර්හේෂණය ආයත්න වටා ඒකරාය  වූ  වර්ග කිහලෝමීය ටර 3.5 ක භුමි ප්රහද්ධශය් අිවයර 9 යටහත් 

සංවර්ධනය කිීම අමාප්රාය වී ඇත්. ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිහේ උ්ත් අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳ ා 

සංවර්ධනහේ මුලික අවධානය අධාපන  ා පර්හේෂණය ආයත්න සංවර්ධනය, නැහනෝ ත්ා්ෂණය ආයත්නය  ා ඊට අතාල 

වාපාර ක්රියාත්මක කිීම සඳ ා අවශ අවකාශය සකස්කර ීමම සඳ ා හයාමු කර ඇත්.  

ත්වත වඩාත් ලලතායි ආර්ික ප්රතිලාභ ළඟා කර ගැනීම උහතසා හකාළඹ ප්රධාන ආර්ික මධස්ථානහේ සිට මාහේනවත්ත් 

ත්වා ශ්තිමත්  ා කාර්ය්ෂම ගමනා ගමන  ා මංමාවත් ප න්කම් වර්ධනය කිීම අවධානයට හයාමු කර ඇත්.  

යපමණය් හනාව යම සංවර්ධන වපෘති සාර්ථකව ක්රියාත්මක වීම හකහරහි අවශ උපහයෝගිත්ා ප න්කම් ශ්තිමත් කිීම  ා 

සක්රිය කිීම සඳ ා අවැසි යටිත්ල ප න්කම් සංවර්ධන වාපෘති  ුනනාගැනීම් ත සිදු කර ඇත්.  
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I. බටහිර අතුරු මාර්ගය (Western By-Pass) සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

   හකාළඹ ආර්ික නගරහේ සිට මාහේනවත්ත් 

ත්ා්ෂණය නගරය ත්වා ස  මාකුඹුර අධිහේගී 

අන්ත්ර් හුවමාරුහේ සිට මාහේනවත්ත් ත්වා 

කාර්ය්ෂම  ා න්වප න් ගමනාගමනය් ලබා ීමහම් 

අරමුහණයන් හ ෝමාගම සැලන්ම් සිමාහේ  යිහලවල් 

මාර්ගහේ සිට පින්බිම  ර ා කටුවාන  න්ිවය ත්වා 

මංීරු 4කින් යුත් අතුරු මාර්ගය් නිර්මාණයය 

කිීමට හමහිීම අවධානය හයාමු කර ඇත්.  

මුලා්ර : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය   

II. උු වන පන්සල මාර්ගය මංීරු 4 කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීම  

 

 

 

 

 

මුලා්ර : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය   

හයෝජිත් බටහිර අතුරු මාර්ගය (western by – pass)  ා ඍජු සම්බන්ධත්ාව් ඇතිකිීම මගින් මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය 

නගරය සඳ ා ළඟා වීමට කාර්ය්ෂම මාර්ගය් නිර්මාණයය කිීම හමහි අරමුණය වී ඇත්. ඒ අනුව හ ෝමාගම කටුවාන   

මංසන්ිවහේ සිට උු වන පන්සල මාර්ගය පිටිපන ත්ලගල මාර්ගහේ පන්සල  න්ිවය ත්වා මංීරු 4කින් යුතුව සංවර්ධනය 

කිීම සැලන්ම් කර ඇත්.  

 

 

රූපය 6.7.2. 1: බටහිර අතුරු මාර්ගය (Western By-Pass) සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

රූපය 6.7.2. 2: උු වන පන්සල මාර්ගය මංීරු 4 කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීම 
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රූපය 6.7.2. 4: විශ්වවිතාල  ා පර්හේෂණය  ා  ආයත්න සංවර්ධන කලාපය 

III. හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගරය  ර ා මිල්ලෑව කර්මනත්පුරරය යාහකහරන අන්තමින් ඉිවකිීමට හයෝජිත් මාර්ග සංවර්ධන 

වාපෘතිය   

පිටිපන ත්ලගල මාර්ගහේ පන්සල  න්ිවහේ සිට පාසැල්  න්ිවය ත්වාත් යහි සිට තාම්හ් පිටිපන මාර්ගහේ සිට මාහේන්වත්ත් 

ත්ා්ෂණය නගරය  ර ා තාම්හ් මාර්ගය ත්වා හමම මාර්ගය ඉිවකිීමට හයෝජිත් අත්ර යය මංීරු   ත්රකින් යුතුව 

සංවර්ධනය කිීමට සැලන්ම් කර ඇත්.  

හමම මාර්ගය  ර ා ත්ා්ෂණය නගරහේ අධාපන  ා 

පර්හේෂණය ආයත්න මිල්ලෑව හයෝජිත් කර්මාන්ත් කලාපය අත්ර 

ශ්තිමත් ඍජු සම්බන්ධත්ාව් හගාඩනැගීම අහ්්ෂා කරන 

අත්ර බහුජාතික වාපාර  ා විහද්ධශ ආහයෝජකයන් හමම 

සංවර්ධනය හකහරහි ආකර්ෂණයය කර ගැනීම අමාප්රාය වී ඇත්.  

 

 

 

IV. විශ්වවිතාල  ා පර්හේෂණය  ා සංවර්ධන ආයත්න සංවර්ධන කලාපය  
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රූපය 6.7.2. 3: හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගරය  ර ා මිල්ලෑව කර්මනත්පුරරය යාහකහරන අන්තමින් ඉිවකිීමට හයෝජිත් මාර්ග සංවර්ධන වාපෘතිය 

මුලා්ර : ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 2018 වර්ෂය   
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ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් ප්රමු  හපහ  විතාඥයින් 9111 ් බිහි කිීම ප්රධාන අරමුණය් වී ඇත්.  ඒ 

අනුව යම වාපෘතිය යටහත් මාහේනවත්ත් ප්රහද්ධශහේ අ්කර 906 කට ආසන්න භුමි ප්රමාණයය් විශ්වවිතාල  ා පර්හේෂණය 

 ා සංවර්ධන ආයත්න සංවර්ධනය සඳ ා  ුනනා හගන ඇත්. ඒ අනුව NSBM  රිත් විශ්ව විතාලය, ජයවර්ධනපුරර, හකාළඹ 

 ා හමාරටුව විශ්ව විතාලවල ත්ා්ෂණය ීට ඉිවකිරිම සඳ ා අවකාශය හවන් කිීම අමාප්රාය වී ඇත්. හමහිීම ළමුන් 38,111 

් පමණය ප්රමාණයය් සඳ ා අධාපන ප න්කම් සලසා ීමම අහ්්ෂා කර ඇති අත්ර,  ළමුන් 31,111ක පමණය ප්රමාණයය් 

පර්හේෂණය  ා සංවර්ධනය සඳ ා හයාමු කිීම අවධානයට හයාමු කර ඇත්.   

V. නැහනෝ ත්ා්ෂණය  ා විතා සංකීර්ණයය  

හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිහේ ප්රධාන අරමුණු හලස 0131 වර්ෂය වන විට රැකියා 951,111 ්  බිහි කිීම, 

බහු ජාතික වාපාර ආකර්ෂණයය කර ගැනීම  ා විතාඥයින් බිහි කිීම  ුනනාගත්  ැකිය. ආර්ිකයට අවශය වන 

විතාත්මක  ා හත්ාරතුරු ත්ා්ෂණය නිහයෝජිත් ආයත්න මගින් හමම ප්රහද්ධශය බුද්ධධිමය හ්න්රස්ථානය බවට පරිවර්ත්නය 

කිීම යහි ඇතුලාන්ත්ය වී ඇත්. ඒ අනුව නව නිපැයුම්  ා පර්හේෂණයවල ශ්රී ලංකාහේ හගෝලීය හ්න්රස්ථානය හලස සංවර්ධනය 

කිීම  ා ආසියාහේ ප්රමු ත්ම තැනුම් ආර්ිකහේ ප්රථම  ා මුලිකම ස්ථානය හලස මාහේනවත්ත් ප්රහද්ධශය සංවර්ධනය කිීහම් 

ය් පියවර් හලස හමය  ුනන්වා ිවය  ැක.  

ඒ අනුව යමින් තැනට ශ්රී ලංකාහේ අපනයන අතායම් උපයන බලවත් වාපාර සම්බන්ධ කර ගනිමින් ත්ම පර්හේෂණය සිදු කරනු 

ලබන නැහනෝ ත්ා්ෂණය ආයත්න  ර ා ආර්ිකය ශ්තිමත් කිීමට හමහිත විහශ්ෂ අවධානය හයාමු කර ඇත්. ඒ අනුව 

නැහනෝ ත්ා්ෂණය  ා විතා සංකීර්ණයය ඉිව කිීම උහතසා අ්කර 4 ක භුමි ප්රමාණයය්  ුනනා හගන ඇත්. 
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රූපය 6.7.2. 5: නැහනෝ ත්ා්ෂණය  ා විතා සංකීර්ණයය 
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රූපය 6.7.2. 6:ජීව විතා ත්ා්ෂණය උතානය (Bio Technology Park) සංවර්ධන වාපෘතිය 

VI. ජීව විතා ත්ා්ෂණය උතානය (Bio Technology Park) සංවර්ධන වාපෘතිය  
 

හමහිීම අ්කර 00 ක ප්රහද්ධශය් ජීව විතා ත්ා්ෂණය සංවර්ධන වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීම සඳ ා  ුනනාහගන ඇත්. 

යහමන්ම හමම වාපෘතිය  ර ා ෛවත ්හ්ත්රහේ නවීන නිපැයුම් සඳ ා අවස්ථාව ලබාීමමත්, හලාව පිළිගත් උසස් 

විතාඥයින් බිහි කිීමත් අරමුණු කර ඇත්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර : ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 2018 වර්ෂය   

VII. හපාදු බහු ම ල් වා න නැවතුම් අංගන ඉිවකිීහම් වාපෘතිය  

මුලා්ර : ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 2018 වර්ෂය   

රූපය 6.7.2. 7: හයෝජිත්  හපාදු බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගනය  - මාහේනවත්ත් 
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හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ර ා ිවනකට යම කලාපය තුල පුරහරෝකථනය කරන ලත සංසරණයය වන මුළු 

ජනග නය 64 ,187 ්  හේ. මින් 05ක ක පමණය ප්රමාණයය් හපෞද්ධගලික වා න භාවිත් කිීම  ර ා ත්ම ජංගම හස්වාවන් 

ඉටු කර ගැනීමට හපළහේ යයි උපකල්පනය කළහ ාත් මිනින්න් 960,079 ක ක ප්රමාණයය් හපෞද්ධගලික වා න භාවිත්ා කරයි. 

හම් අනුව වා න නැවත්වීමට අවශ ප න්කම් සැපම ම තුලින් පැයකට ය් පුරද්ධගලයකුහගන් රුපියල් 911 ් වශහයන් 

ගණයනය කළහ ාත් ලැහබන අතායම ිවනකට රුපියල් මිලියන 96 ් බව පුරහරෝකථනය කළ  ැක. ඒ අනුව හමය ප්රහද්ධශහේ 

ආර්ිකය ඉ ළ නැංවීමට බලපානු ලබන සාර්ථක වාපෘතිය් හලස  ුනනා ගත්  ැක.  

VIII. හයෝජිත් මීය හගාඩ ප්රවා න මධස්ථානය  ා හවළඳ මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

මුලා්ර : ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 2018 වර්ෂය   

හමහිීම මීය හගාඩ ආර්ික මධස්ථානය  ා මීය හගාඩ දුම්රිය නැවතුම් ස්ථානය ආ්රිත් අ්කර 6ක භුමි ප්රහද්ධශය පිළිබඳ අවධානය 

හයාමු කර ඇත්. වාණිජ  ා වාපාර අරමුණු කර ගනිමින් ත්ා්ෂණය නගර කලාපය තුල සැරිසරන සමස්ථ ජනග නය ිවනකට 

මිනින්න් 31446 ් බව පුරහරෝකථනය කර ඇත්. ඒ අනුව ප්රවා න මධස්ථානය් හලස හමම ප්රහද්ධශය සංවර්ධනය කිීම  ා 

වාණිජ  ා හස්වා ප න්කම් සපයන මධස්ථානය් හලස හමම ප්රහද්ධශය සංවර්ධනය කිීම  ර ා ආර්ිකමය වැසි රැස් 

අත්කර ගැනීමට  ැකි වනු ඇත්. යහමන්ම හමම වාපෘතිය  ර ා නිර්මාණයය වන රැකියා අවස්ථා ප්රමාණයය 758 කි.  

යපමණය් හනාව ශ්රී ලංකාහේ ප්රවා නය මුලික කරගත් සංවර්ධන වාපෘති  ර ා ඉඩම් වටිනාකහමහි සීග්ර වර්ධනය් 

 ුනනාගත්  ැක. උතා රණයය් හලස මාකුඹුර බහුවිධ ප්රවා න මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  ර ා ඒ අවට 

ප්රහද්ධශහේ පර්චසයක වටිනාකම ල්ෂ 91 ් හලස  ුනනා ගත්  ැකිය.  

රූපය 6.7.2. 8: හයෝජිත් මීය හගාඩ ප්රවා න මධස්ථානය  ා හවළඳ මධස්ථානය 
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හම් අනුව මීය හගාඩ ප්රහද්ධශහේ ඉඩම් මිල ගණයන් වල වැඩි වීම් අහ්්ෂා කළ  ැක. ඒ අනුව විහශ්ෂහයන්ම න්හ ෝපහභෝගී නිවාස 

සංකීර්ණය ඉිවවීමට පවතින ඉල්ලුම වැඩි වීම  ර ා ප්රහද්ධශයට විශාල ආර්ික වාසි ප්රමාණයය් අත්කර ගත්  ැකි බව 

පුරහරෝකථනය කළ  ැක.  

IX. හයෝජිත් වාණිජ  ා හස්වා ප න්කම් මධස්ථානය  

හයෝජනාව : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය ක්රියාත්මක වීමත් සමග 0131 වර්ෂය වනවිට ිවනකට හමම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව 

සැරිසරන ජන සං ාව 71 ,830 ් පමණය වන බව පුරහරෝකථන මගින්  ුනනාහගන ඇත්. වර්ත්මානය වන විට ක්රියාත්මක 

නැහනෝ ත්ා්ෂණය ආයත්නය, මහින්ත රාජප්ෂ ජාතික පාසැල, NSBM  රිත් විශ්ව විතාලය  ා අහනකුත් විශ්ව විතාල 

ජාලය  ර ා ිවනකට යහි සැරිසරන ජන සං ාව ආසන්න වශහයන් ල්ෂය් ත්වා වර්ධනය විය  ැකි බව පුරහරෝකථනය 

කළ  ැකිය. නමුත් යහි පැමිහණයන ජනත්ාවට යිවහනතා ආ ාර අවශත්ා, බැංකු අවශත්ා, විහේක ගැනීහම්  ා මුලික 

අවශත්ා සපුරරා ගැනීමට න්දුන් හස්වා ප්රහද්ධශය් ක්රියාත්මක හනාවන අත්ර ඒ සඳ ා ඉල්ලුම් පවතින බව පැ ැිවලිව හපහන්. 

ඒ අනුව වර්ත්මානය වන විට තාම්හ් පිටිපන මාර්ගයට මුහුණයලා පවතින නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  සතු ඉඩම සඳ ා 

වාණිජ  ා හස්වා ප න්කම් මධස්ථානය් ඉිව කිීමට හයෝජනා කරන අත්ර ඒ  ර ා රැකියා අවස්ථා නිර්මාණයය කිීම  ා 

ආර්ික වාසි ලබා ගැනීම අහ්්ෂා කර ඇත්.  

 

 

 

 

රූපය 6.7.2. 9: හයෝජිත් වාණිජ  ා හස්වා ප න්කම් මධස්ථානය 
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X. මීය හගාඩ ඉහල්හරානි් නි්පාතන පර්හේෂණය මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

 

 

 

 

 

මුලා්ර : ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 2018 වර්ෂය   

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 යටහත් හටම්පල් බර්ේ කර්මාන්ත් කලාපය ආ්රිත් ප්රහද්ධශය වැඩි ඝනත්ව විතා 

 ා ත්ා්ෂණය කලාපය 0 හලස සංවර්ධනය කිීමට සැලන්ම් කර ඇත්. හම් අනුව යම කලාපය තුල ඉහල්හරානි් නි්පාතන 

පර්හේෂණය මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  ර ා ප්රහද්ධශය තුල නව නි්පාතන ්හ්ත්රහේ රැකියා අවස්ථා 

951,111 ් නිර්මාණයය කිීමට තායකත්වය ලබා ගැනීම අහ්්ෂාව වී ඇත්.  

XI. වැඩි ඝනත්ව විතා  ා ත්ා්ෂණය කලාපය 0 තුල  ුනනා ගන්නා ලත මාර්ග සංවර්ධනය කිීම  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 ට අනුව වැඩි ඝනත්ව විතා  ා ත්ා්ෂණය කලාපය 0 හලස සංවර්ධනය කිීමට 

 ුනනාගන්නා ලත කලාපය තුල අතුරු මාර්ග පද්ධධති හනාිවයුණු මට්ටමක පවතින ආකාරය් තැකිය  ැක. විතා  ා 

ත්ා්ෂණයය පතනම් කර ගත් නි්පාතන  ා සම්බන්ධ පර්හේෂණය සඳ ා ආහයෝජකයින් ආකර්ෂණයය කර ගැනීහම් අරමුහණයන් 

හමම මාර්ග සංවර්ධනය හකහරහි අවධානය හයාමු කර ඇත්.  

 

රූපය 6.7.2. 10: ස්ථානය- මීය හගාඩ ඉහල්හරානි් නි්පාතන පර්හේෂණය මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 
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වත්මන් ත්ත්වය      හයෝජිත් ත්ත්වය 

හයෝජනාව : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

හමහිීම හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 යටහත් හයෝජිත් වැඩි ඝනත්ව ත්ා්ෂණය කලාපය තුල හයෝජිත්  මාර්ග 

මංීරු හතකක ප න්කම් සහිත්ව සංවර්ධනය කිීම අහ්්ෂා කරන අත්ර ඉඩම් වටිනාකම ඉ ළ තැමීය ම  ර ා නි්පාතන 

පතනම් කරගත් පර්හේෂණය ආයත්න ආකර්ෂණයය කර ගැනීම බලාහපාහරාත්තු වී ඇත්.  

2.7.3. න්ළු පරිමාණය ආර්ික සංවර්ධන වාපෘති (NON –Based Sector) 

2.7.3.1. හ ෝමාගම නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

The Classy Neighborhood Center Near Transit  

හමහිීම ප්රධාන වශහයන් හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම (0199-0131) ට අනුකුලව අහ්්ත ත් ආර්ික ප්රතිලාභ අත්කර 

ගැනීම උහතසා ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජනා කරන ලත සංවර්ධන වාපෘති හකහරහි මුලික අවධානය හයාමු කර ඇත්. ඒ අනුව 

ප්රධාන නගර මධ සංවර්ධන වාපෘති, ම ා මාර්ග සංවර්ධන වාපෘති  ා උතාන සංවර්ධන වාපෘති හකහරහි අවධානය 

හයාමු කර ඇත්. හමම වපෘති ක්රියාත්මක කිීම  ර ා ප ත් සඳ න් ආර්ික අරමුණු ළඟා කර ගැනීම අහ්්ෂා කර ඇත්.  

 0131 වන විට කාර්ය්ෂම හස්වා සැපයුම් හ්න්රස්ථානය් හලස ප්රධාන නගර මධ සංවර්ධනය කිීම. 

 විවිධාංගීකරණයය වූ  වාණිජ භාවිත්යන් සඳ ා ප්රසාරණයය වීමට අවකාශ සැලසීම. 

ඉ ත් සඳ න් මුලික ආර්ික අරමුණු සා්ෂාත් කරගැනීහම් පුරහරෝගාමීය න් හලස ප්රධාන නගර මධ සංවර්ධන වාපෘීන් 

 ුනන්වා ිවය  ැක.   

රූපය 6.7.2. 11: වැඩි ඝනත්ව විතා  ා ත්ා්ෂණය කලාපය 2 තුල  ුනනා ගන්නා ලත මාර්ග සංවර්ධනය කිීමට හයෝජිත් ආකාරය 
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හභෞතික, සමාජීය  ා පාරිසරික අතින් ඉත්ා වැතගත් ස්ථානය් ගන්නා හ ෝමාගම නගරය ම රගම, හකාට්ටාව  ා 

අවිස්සාහේල්ල යන ත්තාසන්න නගරයන්ට සාහ්්ෂව කලාපහේ අනාගත් අවශත්ාවයන්ට සරිලන සංවර්ධන 

විභවත්ාවයන්හගන් සමන්විත් නගරය් හලස  ුනන්වාිවය  ැක. 

හත්ාග  ා සිල්ලර හවළඳාම, කෘත  හභෝග අහලවිය ඇතුළු අහනකුත් හස්වා හවළඳාම් ඇතුළත්ව විවිධාංගීකරණයය වු හවළඳ 

ප්රජාව් සිටින හ ෝමාගම නගරය ප්රසාරණයය වීහම් අවකාශයන් හනාමැති වීම මත් නගරහේ නි්පාිවත්ය  ා නගරහේ 

වර්ධනයලත් ත්ැනම පවතින ස්වභාවහයන් තැ්විය  ැකිය.  

ඒ අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ සැලන්ම්මය මඟහපන්වීම යටහත් නගරහේ ප්රසාරණයය ත්වදුරටත් නැහගනහිර 

ිවශාවටඇඳ ත්බා ගැනීමත් අහ්්ෂා කරයි.බස්නැවතුම්හපාල, බහුම ල් රථගාල, යළිම න් රංග ීලය අතුරු ම ජන 

උතානයන්හගන් සමන්විත් අංගසම්පූර්ණය සංවර්ධනයන් සිදුකිරිම හම්තුළින් අහ්්ෂා හකහර්.  

නගරහේ නැහගනහිර ිවශාවන්ට වන්නට පිහිටි අ්කර 65 කින් යුත් භූමිය හම් සඳ ා  ුනනාගනු ලැබු අත්ර, හමම භුමිය 

හගාවිත්ැනින් ඉවත්ව පුරරන් මට්ටහම් පවත්නා අත්ර, අනවසර ඉඩම් හගාඩකිීම න්ලභව ත්නට ඇත්. අධිකාරිය විසින් සැලන්ම 

යටහත් සංවර්ධනයට  ුනනාගත් හමම භූමිය සඳ ා හගාවිජන සංවර්ධන හතපාර්ත්හම්න්තුහේ  නිර්හද්ධශය හමම අධිකාරිය විසින් 

ලබාහගන ඇත්. 

නවීන හවළත හලෝකහේ ගමන් ිවශාව පැ ැිවලිව  ුනනාගැනීහමන් භූමිය හබතා පැවීමකින් සිදුවන තිරසාර සංවර්ධනය 

හවනුවට සිරස් සංවර්ධනයන් සිදුකිීම හයෝග බැවින්, ඊට අනුරූපව පැ ැිවලි සැලැස්ම් සකස් කරන ලීම.  

නගර මධ තුළ නිරන්ත්රහයන් තැකිය  ැකි රථවා න ත්තබතයට විසුනම් හලස විකල්ප මාර්ගයන් ඉිවකිීම  ා යම මාර්ගය 

පිටපන ඉිවවන නව ත්ා්ෂණය නගරයට පිවිහසන ප්රධාන ප්රහේශකත්වය හලසත් සංවර්ධනය කිීමට හයෝජිත්ය.ඒ තුළින් 

වර්ත්මානය වනවිට කාර්යාල හේලාවන්හිීම පැ.කි. 95 ක රථවා න හේගය් පවත්වා ගන්නා හ ෝමාගම නගර මධ පැ.කි.51 

ක රථවා න හේගහයන් කාර්යාල හේලාවන්හිීම පවත්වා ගැනීම අහ්්ෂා හකහර්. ඒ අනුව නගරය  ර ා ගමන් ගන්නා 

රථවා න හවනුහවන් වැයවන කාලය ඉතිරි කරගැනීම හමන්ම රථවා න හේතුහවන් පරිසරයට වන  ානිය අවම කරගැනීමටත 

අහ්්ෂා හකහර්. 
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සැකන්ම : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

ඉ ත් සැලැස්හම් ත්වා ඇති ආකාරයට අ්කර 65 කින් යුත් භූමිහේ 61ක ක ප්රහද්ධශය් සංවර්ධනය .කිීමට ීරණයය කර  

ඇති අත්ර, ඉතිරි 41ක ජල රැඳවුම් ප්රහද්ධශ හලස පවත්වා ගත් යුතු හේ.  

ඉ ත් සංකල්පයට අනුව විශාල  රිත් වර්ණයහයන් යුත් විවෘත් අවකාශය් බටහිර ිවශාවට වන්නටත්, ප්රවා න මුලික කරගත් 

බහුම ල් රථගාල් පවත්නා වාණිජ සංවර්ධනය් නැහගනහිර ිවශාවට වන්නටත්, වාණිජ, ආයත්නික ඇතුළු අහනකුත් 

හස්වා අංගයන්හගන් යුත් මි්ර සංවර්ධන වාපෘතිය් තකුණු ිවශාවට වන්නටත් ස්ථාපිත් කිීමට මින් අහ්්ෂා හකහර්. 

නවීන හලෝකහේ නගර සැලන්ම්කරණයය විවෘත් යළිම න් භූමි නගර මධ තුළ ස්ථානගත් වීම න්විහශ්ත  කාරණයය් හේ. 

නගරයක ජීවය ඒ නගර තුළ ගැවහසන ජනත්ාව වන අත්ර, ඔවුන්හේ ප න්ව, අවශත්ාවයන්  ා නිත ස අරමුණු හකාටගත් 

ප්රමාණයහයන් අ්කර 14 කින් යුත් විවෘත් භූමිය ප්රධාන වාපෘතිය් හලස නම්කළ  ැක. හකාළඹ නරගහයන් ආරම්භ වී 

හගාඩනැගිලි ත්තබතය් ඔස්හස් ගමන් ගන්නා  යිහලවල් මාර්ගයට අනාගත්හේ  මුවන ප්රධානම  ා න්විහශ්ත ම විවෘත් භූමිය 

හ ෝමාගම විම හම්තුළින් අහ්්ෂා හකහර්. 

යකවර ම ජනත්ාව 3,111 කට අධික පිරිසකට ය්රැස් විය  ැකි ආකාරයට සැලන්ම් කර ඇති හමම විවෘත් භූමිය තුළ වර්ග 

අඩි 91,111 කින් යුත් යළිම න් රංගීල ඉිවකිීමට හයෝජිත්ය.   

වාපෘති අංක 10 යටහත් වර්ග අඩි 81,111 කින් යුත් වාණිජ සංවර්ධනය් සිදුකිීමට හයෝජිත් අත්ර, යය හපර සඳ න් කළ 

යළිම න් රංගීලය, බස්රථ නැවම්හපාල  ා බහුම ල් රථගාල සම්බන්ධ කරමින් ඉිවකිීමට සැලන්ම් කර ඇත්. හමම 

හගාඩනැගිල්ල හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ ප්රමු ත්ම වාණිජ සංකීර්ණයය හලස සියළු අංගයන්හගන් සම්පූර්ණය නවීන ත්ා්ෂණය 

රූපය 6.7.3.  1: හ ෝමාගම නගර සංවර්ධන සංකල්පය 
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ප න්කම් සහිත් හගාඩනැගිල්ල් හලස සංවර්ධනය කිීමට හයෝජිත්ය. හමම නවීන වාණිජ සංකීර්ණයහේ ගෘ  නිර්මාණය සැලන්ම් 

ඊට ඉිවරිපසින් ඇති  රිත් පැ ැති විවෘත් භූමියට සමගාමීය ව යයට ගැළහපන ආකාරහයන් නිමකිීමට හයෝජිත් අත්ර, අඩි 41 

ක මාර්ගයකින්  ප්රහේශය ලබාගැනීමටත්, යම මාර්ග  යිහලවල් මාර්ග  ා හයෝජිත් විකල්ප මාර්ග සම්බන්ධ කිීමටත්  

හයෝජිත්ය . 

වාපෘති අංක 13 යටහත් හයෝජිත් විකල්ප මාර්ගය බටහිර  රස් පාර (Western Bypass Road) මාර්ග හලස  ුනනාහගන 

ඇති අත්ර, පළලින් මීය ටර්   කින් යුත්   ා ිවගින් මීය ටර් 0  කින් යුත් යම මාර්ගය මංීරු 14 ්, හස්වා මාර්ග 10 කින්  ා 

බයිසිකල් මංීරු 10 කින් සමන්විත් මාර්ගය් හේ. 

හයෝජිත් හත්ාරතුරු ත්ා්ෂණය නගරයට සෘජු  ා ඉ්මන් ප්රහේශකත්වය් ලබාීමම ප්රමු  හකාටගත් හමම වාපෘතිය  යිහලවල් 

මාර්ගහයන් ආරම්භ වී කටුවාන ත්වා ඉිවකිීමට හයෝජිත්ය. ඊට සමගාමීය ව හස්වා මාර්ගය් සැලන්ම් කර ඇති අත්ර, හයෝජිත් 

වාණිජ  ා මි්ර සංවර්ධන වාපෘතිය හමම හස්වා මාර්ගය මුලික කරහගන ඉිවකිීමට සැලන්ම් කර ඇත්. ත්වත, ඒ සඳ ා සියළු 

ප්රහේශකත්වයන් ඉන් ලබාගැනීමට අහ්්ත ත්ය. ඉ ත් සඳ න් කළ ආකාරයට හමම භූමිහේ සංවර්ධනය සිදුකරනු ලබන 

61ක ක බිම් ප්රමාණයය තුළ හපර සඳ න් හස්වා මාර්ගය  ා සම්බන්ධ වන අඩි 01 ක පළලින් යුත් මාර්ග ජාලය් සැලන්ම් කර 

ඇති අත්ර, යමගින් නවීන වාණිජ සංකීර්ණයය් ඒ තුළ බිහිකිීමට අහ්්ත ත්ය.  

වාපෘති අංක 14 යටහත් හයෝජිත් විවෘත් භූමිය හේතුහකාට හගන හවළඳාම් අහිමිවන ප්රජාව පුරනස්ථාපනය කිීම සඳ ා වන 

නව වාණිජ සංකීර්ණයය සංවර්ධනය කිීම් වාපෘතිය  ුනන්වාිවය  ැකිය. සම්ප්රතායික ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම් ක්රමහේතහයන් 

ය ාට යමින්, ඉඩම් අහිමිවන්නන්හේ යකඟත්ාවය මත් ඔවුන් හවත් අහිමි වන බිම් ප්රමාණයය හමන් හතගුණයයක බිම් ප්රමාණයය් 

සැලැස්ම තුළ ලබාීමමට හයෝජිත්ය. හම් තුළින් අනාගත් සංවර්ධනයට පූර්වාතර්ශය් සපයමින් ස හයෝගීත්වහයන් යුත් 

සංවර්ධනය් සිදුකිීමට අහ්්ත ත්ය. 

වාපෘති අංක 15 යටහත් හ ෝමාගම නගරයට පිවිසීම සංහ්ත්වත් කිීම සඳ ා සංහ්ත්වත් වාණිජ අධි උස හගාඩනැගිල්ල් 

ඉිවකිීමට හයෝජිත් අත්ර, යය හපෞද්ධගලික අංශහේ තායකත්වය් සමඟ සිදුකිීමට සැලැස්හම් අන්ත්ර්ගත් හේ. සමස්ථ 

වාපෘති භූමිය තුළ ඉත්ා වැතගත් ස්ථානය් වන හමම බිම් හකාටහස් ප්රමාණයහයන් අ්කර 13 ක පමණය වපසරියකින් යු්ත් 

වන අත්ර, ම ල් 91 (G+09) ් අවමය වන පරිිව නවීන ත්ා්ෂණයහයන් යුත් අංග සම්පූර්ණය හගාඩනැගිල්ල් ඉිවකිීමට 

අහ්්ත ත්ය. 

වාපෘති අංක 16 යටහත් බහුම ල් රථගාල් ඉිවකිීමට හයෝජිත් අත්ර, හමම හගාඩනැගිල්හල් ම ල් සං ාව 16 (G+15) 

සැලන්ම් කර ඇත්.  යකවර රථවා න 311 ් නවත්ා ත්ැබීහම්  ැකියාව සහිත් හයෝජිත් නවීන හවළඳ සංකීර්ණයය, 

බස්නැවතුම්හපාල ස  සම්බන්ධ කරගනිමින් ඉිවකිීමට හයෝජිත් අත්ර, නගරහේ වා න ගාල්කිීහම් අවශත්ාවය මින් 

සම්පූර්ණය කිීමට අහ්්ත ත්යි. 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   199 
 

භූමිහේ ඉතිරි 41ක ක ප්රමාණයය ශ්රී ලංකා ඉඩම් හගාඩකිීහම්  ා සංවර්ධනය කිීහම් සංස්ථාහේ නිර්හද්ධශයන්ට අනුරූීව ජල 

රැඳවුම් ප්රහද්ධශ හලස සංවර්ධනය කිීමට හයෝජිත් අත්ර, ඒ තුළින් ප්රහද්ධශහේ අනවසර  ා අවිධිමත් ප ත්බිම් හගාඩකිීම් නවත්ා 

තැමීය මටත අහ්්ත ත්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

2.7.3.2. හගාඩගම නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  - 0131 
 

නිරන්ත්රහයන් වා න ත්තබතයන් සම්බන්ධව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ සාකච්ඡාාවට ල්වන්හන් නම්, ඒ හගාඩගම මංසන්ධියයි. 

කලාීය හ්න්ීය සම්බන්ධත්ාවය හේතුහකාට හගන කාර්යාල හේලාවන්හිීම පැ.කි. 91 ක පමණය රථවා න හේගය් 

පවත්වාහගන යන හගාඩගම මංසන්ධිය විකල්ප මාර්ගයක අවශත්ාවය හපන්නුම් කරයි. ත්වත, නගර මධහේ කැළණිවැලි 

දුම්රිය මාර්ගහේ හගාඩගම දුම්රිය ස්ථානය අත්ර දුර කි.මීය . 19 ට වඩා අු වන අත්ර, බස්රථ හස්වාව  ා දුම්රිය මගී හස්වාව 

ඒකාබද්ධධ කර අන්ත්ර් සබඳත්ාවයන් ඇතිකරලීම හගාඩගම නගර සංවර්ධන සැලන්හම් ප්රධාන අරමුණය් හේ. ඒ යටහත් නගර 

මධ  ා දුම්රිය ස්ථානය අත්ර පවත්නා දුම්රියහපාළ  මාර්ගහේ ිවශාව සෘජුව නිර්මාණයය කිීම තුළින් දුම්රිය ප්රවා න හස්වය 

ඇතුළු හපාදු ප්රවා නයට ත්වදුරටත් මගීන් නැූරරු කරලීමට අහ්්ත ත්යි. 

නගර මධ තුළ ඇති හමම අධිකාරිය සතු ඉඩම් ප්රමාණයහයන් අ්කර 14 කින් යුත් භූමියට අමත්රව අ්කර 4  ක භූමිය් 

අත්පත් කරගැනීමට හයෝජිත් අත්ර, හම්වනවිට පුරරන් වු කුඹුරු ඉඩම් හලස හමම භූමිය වර්ත්මානහේ පවී. විධිමත් 

රූපය 6.7.3.  2: හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය - තළ සැලැස්ම 

The Classy Neighborhood Center Near Transit  
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ජලාපව න සැලැස්මකට අනුව සංවර්ධනය කිීමට හයෝජිත් හමම භූමිහේ හකාටස් සඳ ා ශ්රී ලංකා ඉඩම් හගාඩකිීහම්  ා 

සංවර්ධනය කිීහම් සංස්ථාව විසින් නිර්හද්ධශ ලබාීම ඇත්. 

ඒ අනුව මි්ර සංවර්ධන වාපෘතිය් සඳ ා  ුනනාගත් ප්රමාණයහයන් අ්කර 4  ක භූමිය,  යිහලවල් මාර්ගය  ා මීය හගාඩ පාර 

අත්ර පුරරන් කුඹුරු මි්ර සංවර්ධන වාපෘතිය් හලස සංවර්ධනය කිීමටත් ඉතිරි බිම් ප්රමාණයය් ජල රැඳවුම් හලස සංවර්ධනය 

කිීම සැලැස්හම් අන්ත්ර්ගත් හේ. 

හපර සඳ න් කර ආකාරයට හගාඩගම නගර සංවර්ධන සැලැස්හම් හයෝජිත් විකල්ප මාර්ග හතහකන් මාලහබ් පාර  ා  යිහලවල් 

පාර සම්බන්ධ කරමින් ඉිවකිීම හයෝජිත් මංීරු 14 ක මාර්ගය හයෝජිත් වාපෘති භූමිය  ර ා සැලන්ම් කර ඇති අත්ර, ඒ 

තුළින් හමම වාපෘතියටත් ප්රහේශය් ලබාගැනීමට අහ්්ත ත්යි. 

හයෝජිත් විකල්ප මාර්ගහයන් ආරම්භ වී නැවත්  යිහලවල් මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අඩි 31 ක පළලකින් යුත් හස්වා මාර්ගය් 

වාපෘති භූමියට නැහගනහිර මායිහමන් ඉිවකිීමට හයෝජිත් අත්ර, වාපෘති භූමිහේ හයෝජිත් සංවර්ධනයන්ට ප්රහේශකත්වය 

ඉන් ලබාගැනීමට අහ්්ත ත්යි. 

භූගත් වා න නැවතුම් ම ලකින් සමන්විත් වර්ග අඩි 911,111 කින් පමණය වන හගාඩනැගිල්ල් හමම භූමිය තුළ ඉිවකිීමට 

හයෝග බව සැලන්ම්මය වශහයන්  ුනනාහගන ඇති අත්ර, ඒ සඳ ා සෘජු තායකත්වය පුරද්ධගලික අංශහයන් ලබාගැනීමට 

අහ්්ත ත්ය.  රාජ ආයත්නය් හලස යටිත්ල ප න්කම් ඇතුළු භූමිය සකස් කිීම හමම අධිකාරිය විසින් සිදුකිීමට නියමිත් 

අත්ර, වාපෘති භූමිහේ ඉිවරිපිට  යිහලවල් මාර්ගහේ හතපසට වන්නට විවෘත් භූමිය් ඉිවකිීමටත හයෝජිත් හේ. ත්වත, හමම 

භූමිය තුරුලත්ාවන්හගන් අලංකාර කර ම ජනයා හපාදුහේ පරිය ලනය කිීහම් අවකාශ බිහිකිීම ත්වත් අරමුණය් හේ. 
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රූපය 6.7.3.  3: හගාඩගම නගර සංවර්ධන වාපෘතිය - තළ සැලැස්ම 
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2.7.3.3. ක තුු ව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  - 0131 
 

 

වර්ත්මානය වනවිට ග්රාමීය ය ල්ෂණයයන්හගන්  යුත්  රිත් ප්රහද්ධශය් හලස ක තුු ව ප්රහද්ධශ  ුනන්වාිවය  ැකි අත්ර, ත්ත 

වර්ෂාවකට පවා ජල ගැලීම ඇතිවන මුහුදු මට්ටමට සාහ්්ෂව ප ළ මට්ටමක හමම නගරය සංවර්ධනයවීම් ඉඩප්රස්ථාව 

හනාමැතිව ගැටළුකාී ත්ත්ත්වයට පත්ව ඇති බව් නිී්ෂණයය හේ. 

ප්රහද්ධශය පුරරා පවතින ප ත්බිම්, ස්වභාවික ජල ධාරා  ා ඒ මත් ඉිවකර ඇති අධිහේගී මාර්ගය හේතුහවන් සංවර්ධන භූමින් 

අු වීම සිදු වී ඇති අත්ර, යහ ත් ක තුු ව අන්ත්ර් හුවමාරු මධස්ථානය හේතු හකාටහගන අනාගත් සංවර්ධන 

විභවත්ාවයන් තැඩිව හපන්නුම් කරන නගරය් හලස ක තුු ව  ුනන්වාිවය  ැක. ඒ අනුව යම විභවත්ාවයන්  ා අනාගත් 

සංවර්ධන අවශත්ායන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අන්ත්ර් හුවමාරු මධස්ථානහේ සිට කි.මීය . 19 ් නැහගනහිර ිවශාවට වන්නට 

පිහිටි ප්රමාණයහයන් අ්කර 4  ් පමණය වන ප ත්බිම් ප්රහද්ධශයන්  ුනනාහගන ඇත්. 

හ ෝමාගම නගර මධ සංවර්ධන සැලැස්හම් සංකල්පමය පතනම් කරගනිමින්  ුනනාගත් ප ත් බිම් ප්රහද්ධශ 41ක ක භූමිය 

පමණය් සංවර්ධනයට හයාතාගැනීමත්, ඉඩම් භූමිය 61ක ක විධිමත් ජලාපව න සැලැස්මකට අනුව සංවර්ධනය කිීම 

හයෝජිත්ය. ක තුු ව අන්ත්ර් හුවමාරු මධස්ථානහේ සිට හ ාරණය හතසට වන්නට සිදුකිීමට හයෝජිත් හමම සංවර්ධනය 

ඉිවරිපිට විවෘත් භූමිය් නිර්මාණයය කිීමට සැලන්ම් කර ඇති අත්ර, යමගින් වාපෘති භූමියට අලංකාරය් ය්කර ගැනීම 

හමන්ම, ම ජනත්ාව විහේකිව කාලය ගත්කිීමට  ැකි ස්ථානය් නිර්මාණයය කිීමත අහ්්ෂා හේ. 

හ ෝමාගම නගර මධ සැලැස්ම අනුගමනය කිීමට හයෝජිත් පුරද්ධගලික  ා රාජ අංශහේ ස හයෝගීත්ව ක්රමහේතය හමම 

සැලැස්ම කළත, හයතවීමට සැලන්ම් කර ඇති අත්ර, ඒ හේතුහවන් උස්බිම් අත්පත් කරගැනීමකින් හත්ාරව ඉඩම් හුවමාරුව් 

මගින් හයෝජිත් සංවර්ධනය සිදුකිීමට අහ්්ත ත්ය. 

ප්රමාණයහයන් අ්කර 01 ්පමණය වන ප ත් බිම  ා ප්රමාණයය අ්කර 13 ් පමණය වන උස් භූමිය යකතුහවන් සිදුවන හමම 

සංවර්ධනය හ ෝමාගම නගර සභා බල ප්රහද්ධශය රහට් සීඝ්ර සංවර්ධනය් කරා යන ගමනට ම ු  පිටුප ල් වනු 

හනාඅනුමානයි. 
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සැකන්ම : බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය 

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 හි ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ග සැලැස්ම  ර ා ඉ ත් විස්ත්ර කරන ලත 

හ ෝමාගම ආර්ිකහේ ප්රධාන නියමුවා වන ත්ා්ෂණය නගර වාපෘීන්  ා ඒ සමගාමිව ත්ා්ෂණය නගරයට හස්වා සපයන 

ප්රධාන නගර වාපෘීන්  ර ා සමස්ථ ප්රහද්ධශය තුල ආර්ික සංවර්ධනයට සමගාමිව ඉඩම් මිල ගණයන් වල විශාල වර්ධනය් 

අහ්්ෂා කරයි. 

වර්ත්මානය වන විට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුල ඉඩම් විකුණුම් මිල පර්චසය් සඳ ා 984,111 ක අගය් ගනී. ජාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකරිහේ කරන ලත සමීය ්ෂණයයන්ට අනුකුලව ප්රහද්ධශය පුරරා සිදුවන යටිත්ල ප න්කම් සංවර්ධනය සැලකු විට 

0131 වන විට ඉඩම් විකුණුම් මිල 511,111 /- ත්වා ඉ ළ යන බව පුරහරෝකථනය කර ඇත්.  

ප්රහද්ධශහේ මුලික ආර්ික හපරගමන්කරුවන් වන ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය සැලකු විට ඉඩම් වටිනාකම ත්්හස්රු කිීහම්ීම 

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය කරන ලත පුරහරෝකථනයන්  ා සමානය. හවළඳහපාල ඉඩම් මිල ගණයන් වල විචලනයන් 

සැලකිල්ලට ගත් විට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ හන්වාසික භාවිත් සඳ ා වූ  ඉඩම් වල විකුණුම් මිල මිලියනය් ත්වා ඉ ළ යන බව 

පුරහරෝකථනය කර ඇත්. ත්වදුරටත් යම අධිකාරිය මගින් හපන්වා හතනු ලබන්හන් හන්වාසික ඉඩම් මිල පර්චසය් සඳ ා 

751,111 සිට මිලියනය ත්වා අගය් ගන්නා බවයි.  

හන්වාසික ඉඩම් මිලට සාහ්්ෂව වාණිජ භාවිත් සඳ ා වන ඉඩම් මිල විචලනය හන්වාසික ඉඩම් මිල හමන් හතගුණයය් ත්වා 

ඉ ළ යන බව පුරහරෝකත්නය කර ත්වා ඇත්.  

රූපය 6.7.3.  4: ක තුු ව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය - තළ සැලැස්ම 
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හම් අනුව, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ආර්ිකමය සංවර්ධන සඳ ා වන වාපෘීන්ට සමගාමිව ප්රහද්ධශහේ භුමිය සඳ ා වන 

ආර්ිකමය වටිනාකම පවතින ත්ත්වයට සාහ්්ෂව ඉත්ා ඉ ළ සංවර්ධනය් අහ්්ෂා කරයි. ප න්කම් සපිරි හන්වාසික 

ප්රහද්ධශය් කරා යාහම් අමාමත්ාර්ථයට ඉ ළ වටිනාකම් හමම ප්රහද්ධශය තුල ඇතිවන බව හම් අනුව පැ ැිවලි හේ.  
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2.8. අපරවු  ප න්කම් සංවර්ධනය කිීහම් උපාය මාර්ගික සැලැස්ම  

(Infrastructure Facilities  Development Strategic Plan) 

6.8.9. ජල සැපයුම් සැලැස්ම (Water Supply Plan) 

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ ජල සැපයුම සම්බන්ධහයන් අවධානය හයාමු කළ විට පැ ැිවලි වනුහේ ජලය සපයා 

ගැනීම විවිධ මුලා්ර මත් පතනම් හවමින් සිදුකර ගන්නා බවයි. 0190 වර්ෂහේ ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව විසින් 

සිදු කරන ලත සමීය ්ෂණයයට අනුව හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය තුල පානිය ජල අවශත්ාවය සපුරරා ගන්නා ආකාරය 

ප ත් පරිිව හපන්වා ිවය  ැක.  

වගුව 6.8.1.  1: හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය පානිය ජල අවශත්ාවය සපුරරා ගන්නා ආකාරය 
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හද්ධ

ශය
 තු

ල,
 ප්ර

ධා
න

 

සැ
පයු

හම
න්

 

න
ල 

ජල
ය,

 අ
තාල

 හස්
වා

 ප්ර
හද්ධ

ශහ
යන්

 

පරි
බා

හිර
 , ප්ර

ධා
න

 ස
ැප

යුහ
මන්

 

න
ල 

ජල
ය,

  ප්ර
හද්ධ

ශහ
යන්

 ප
රිබ

ාහි
ර 

, 

ප්රධ
ාන

 ස
ැප

යුහ
මන්

 

ග්රා
මීය ය

 ජ
ල 

සැ
පයු

ම් 
ව

ාප
ෘති

 

න
ල 

ළිං
 

හව
න

ත්
 

% 65.6 5.4 0.9 18.6 1.6 1.0 6.1 0.4 0.3 

මුලා්ර: සම්පත් පැතිකඩ වාර්ත්ාව, 0196 වර්ෂය, හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලය 

ඉ ත් සං ාහල් න තත්ත් අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ බහුත්රය් නිවාස (71ක) ත්ම පානිය ජල අවශත්ාවය ළිං භාවිත් 

කිීහමන් සපුරරා ගන්නා බවත් 01ක ක පමණය නිවාස ප්රමාණයය් ජලනළ මාර්ගහයන් ජල අවශත්ාවය සපුරරා ගන්නා බවත් 

 ුනනා ගත්  ැකිය. හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ 0131 ත්වා වූ  සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව ප්රහද්ධශහේ ප්රධානත්ම සංවර්ධන 

වාපෘතිය හලස මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය තැ්විය  ැකිය. හමම වාපෘතියට සමගාමිව ප්රහද්ධශය 

තුල ඉත්ා ඉ ළ සංවර්ධනය් අහ්්ෂාහවන් යම සංවර්ධනයන්ට ඉඩ සලසමින් 0199 – 0131 හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 

නිර්මාණයය කර ඇත්.  

අනාගත් සංවර්ධන වපෘති  ා සබැඳිව ප්රහද්ධශහේ අපරවු  ප න්කම් ඉත්ා ඉ ළ මට්ටමකට රැහගන ආ යුතුය. අපරවු  

ප න්කම් සැලකු විට ජල නල සැපයුම ප්රමු  ස්ථානය් ගනී.  
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හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ සංවර්ධනයට තායක වන ජනග න වර්ධනය සැලකු විට 0131 වර්ෂහේීම 6 7,797 ් වූ  ජනග නය් 

අහ්්ෂා හකහර්. ප්රහද්ධශහේ ජනග න වර්ධන හේගය හකාළඹ ිවස්ත්රි්කහේ අහනකුත් නගර  ා සැස ක කළ ඉ ළම අගය වන 

0.4ක ් හලස තැ්හේ. වර්ත්මානහේ ජනග නය 080,668 ් හලස සම්පත් පැතිකඩ තත්ත් මගින් අනාවරණයය හේ.  

ප්රහද්ධශහේ විශාලත්ම සංවර්ධන හයෝජනාව වන ත්ා්ෂණය නගර සැලන්මට අනුව ත්ා්ෂණය නගරයට පමණය් ිවනකට 969,886 

m3  ජල සැපයුම් සඳ ා ඉල්ලුම ගණයනය කර ඇත්. හමම ඉල්ලුමට අනුව NWSDB මගින් වැලිවිට ජල සැපයුම් වාපෘතිය 

ක්රියාවට නංවා ඇත්. හමම වාපෘති තත්ත්යන්ට අනුව ත්ා්ෂණය නගරය තුල 981,111 m3/day ධාරිත්ාවය් සහිත් 

ජලාශය් (reservoir) ඉිවකිීමට හයෝජනා කර ඇත්. යමගින් ත්ා්ෂණය නගරහේ සම්පුරර්ණය ජල ඉල්ලුම ආවරණයය කළ  ැකි 

බව යමගින් සනාථ හේ. 

මිට අමත්රව, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුල පවතින ජල සැපයුමට අමත්රව නව ජල සැපයුම් පද්ධධතිය් අවශ බව පැ ැිවලි හේ. 

NSWDB මගින් හයෝජිත් වාපෘති අනුව 0141 වන විට මුළු හ ෝමාගම නගරයම ආවරණයය වන පරිිව නල ජල සැපයුම් ලබා 

ීමමට කටයුතු හයාතා ඇත්. හමහිීම තැනට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශයට නල ජලය සපයන ලබුගම  ා කළටුවාව ජල පිරිප දු 

මධස්ථානවල ධාරිත්ාවයන් වැඩි කරනු ඇත්.  

හමම වාපෘති මගින් 373,314 ් වූ  ජනග නයකට නල ජල සැපයුම ලබාීමමට  ැකි බව පුරහරෝකථනය කර ඇත්. සම්පුරර්ණය 

වාපෘතිහේ තුන්වන අධියර වශහයන් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආවරණයය වන පරිිව 951,911 m3 /day ධාරිත්ාවය් සැපයිය 

 ැකි වන පරිිව ලබුගම  ා කලටුවාව ජල පිරිප දු මධස්ථාන සංවර්ධනය කිීමට හයෝජනා කර ඇත්. හමමගින් හ ෝමාගම 

නගරහේ ග්රාම නිලධාී හකාට්ටාස 36 ් මුළුමනින්ම ආවරණයය හකහර්.  

NWSDB පුරහරෝකථනයන්ට අනුව ිවනකට පුරද්ධගලයකුහේ ජල අවශත්ාව ලීටර 970 ් වශහයන් ගණයනය කර ඇත්. හම් අනුව 

ගත්විට 0131 හ ෝමාගම වැඩිවන ජනග නය උහතසා  ා අහනකුත් වාණිජ, කර්මාන්ත්  ා අහනකුත් භාවිත්යන් සඳ ා වූ  ජල 

ඉල්ලුම ආසන්න වශහයන්  5111 m3 /day හලස ගණයනය කළ  ැකිය.  ඒ අනුව බැලු විට NWSDB හයෝජිත් වාපෘති  ා 

ඒකාබද්ධධ වූ  විට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ 0131 වර්ෂය සඳ ා වූ  ජල ඉල්ලුම මුළුමනින්ම ආවරණයය කළ  ැකිය. යබැවින් 0199 

– 0131 නගර සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් වැඩි වන ජල අවශත්ාවය සඳ ා විහශ්ත ත් වූ  නව සැලැස්ම් හයෝජනා කිීමට 

අවශය හනාවන බව පැ ැිවලි වනු ඇත්.  
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6.8.1.1. අනත්ර්ගත් කරගනු ලබන ජල සැපයුම් වාපෘති  

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර : ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 2018 වර්ෂය   

ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය යටහත් ඉිවකිීමට හයෝජනා වී ඇති 981,111 m3 /day ධාරිත්ාව් සහිත් ජලාශය (reservoir) 

ඉිවකිරිම අත්වශ බව හමහිීම සඳ න් කළ  ැකිය.         
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වන ප්රයේශ  

 

මුලා්ර: ජාතික ජල සම්පාතන  ා ජලාපවා න මණ්ඩලය, 2018 වර්ෂය  

 

රූප    

 

රූප   375:  ජල සැපයුම් වයාපෘි  ක්රි ාත්ර්ක වන ප්රයේශ  - 2040 වර්ම  

රූපය 6.8.1. 1: ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් හයෝජිත් ජල සැපයුම් වාපෘතිහේ පිහිී ම 

රූපය 6.8.1. 2: ජල සැපයුම් වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් ප්රහද්ධශය 
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6.8.1.2. හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් ජල සැපයුම ශ්තිමත් කිීම සඳ ා  ා ජල මුලා්ර න්ර්ත ත් කිීම සඳ ා 

හයෝජනා කරනු ලබන අහනකුත් ක්රියාමාර්ග  

 හයෝජිත් අු  ඝනත්ව හන්වාසික කලාපය (Light Residential Development Zone) තුල වැසි ජල 

කළමනාකරණයය  ා සම්බන්ධ වැසි ජලය රැස් කිීම (Water Harvesting) සඳ ා හයාමු වීම.  

 සමස්ථ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය පුරරා වා්ත්ව පවතින හත්ත් බිම් ප්රහද්ධශ සඳ ා, හත්ත් බිම් මායිහම් සිට අමත්ර 9 m ් වූ  

සංර්ෂණය ප්රහද්ධශය් ක්රියාත්මක කිීම.  

6.8.2.  විදුලි සැපයුම්  ා කළමනාකරණය සැලැස්ම (Electricity Supply & Managemnt Plan)  

 හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශයට අතාල 0197 වර්ෂහේ භුමි පරි රණය සැලැස්මට අනුව හ ෝමාගම මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 43ක 

ක ප්රහද්ධශය් හන්වාසික භාවිත්ය සඳ ාත, 93ක ක ප්රහද්ධශය් හවළඳ භාවිත්යන් සඳ ාත, 3ක ක ප්රහද්ධශය් ආයත්න සඳ ාත, 

9ක ක ප්රමාණයය් කර්මාන්ත් සඳ ාත හබතා හවන් වී ඇත්. ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුහේ 0190 වර්ෂයට අතාලව 

සිදු කරන ලත සමීය ්ෂණයයන්ට අනුව හ ෝමාගම සැලන්ම් බල ප්රහද්ධශහේ බලශ්ති පරිහභෝජනය ප ත් පරිිව හපන්වා ිවය  ැක.  

වගුව 6.8.2.  1: හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය විදුලි ප න්කම් සපයා ගන්නා ආකාරය 

 

මුලා්ර: සම්පත් පැතිකඩ වාර්ත්ාව, 0196 වර්ෂය, හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලය 

ඒ අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ මුළු පවුල් සං ාහවන්  8ක ක ප්රමාණයය් ජාතික විදුලි සම්පාතනය යටහත් සපයනු ලබන 

විදුලිය පරිහභෝජනය කරන බව අනාවරණයය හේ. යනම් වර්ත්මානය වනවිට විදුලි සැපයුම ප්රමාණයවත් අයුරින් ක්රියාත්මක වන 

බව පැ ැිවලි හේ.  

ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුහේ තත්ත් අනුව 0119 වර්ෂහේීම හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ජනග නය 987,010 ්ත යය 

0199 සංගණයනයට අනුව 050,46  ් ත්වා වර්ධනය වී ඇති බවත ගණයනය කර ඇත්. හම් තත්ත්යන්ට අනුව ප්රහද්ධශහේ 

පවුල් අනුව විදුලිය ප න්කම් සපයා ගන්නා ආකාරය 

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය 

සභාව 

සමස්ත් පවුල් 

සං ාව 

ජාතික විදුලි 

සැපයුහමන් 

ග්රාමීය ය ජල විදුලි 

හයෝජනා ක්රම මඟින් 

භූමිහත්ල් න්ර්යහකෝෂ හවනත් 

65,926 64,484 - 1402 7 33 
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ජනග න වර්ධන හේගය 0.4ක ් හේ. හම් අනුව ගණයනය කිීම් මගින්  ා සම්පත් පැතිකඩ තත්ත්යන්ට අනුව ගත් විට 0196 

වර්ෂහේීම ප්රහද්ධශහේ ජනග නය 080,668 ් හේ. ශ්රී ලංකාහේ සාමාන පවුල් ඒකකයක සාමාජික සං ාව 3.  ් හලස 

සලකා, ගණයනය කිීහම්ීම ප්රහද්ධශහේ නිවාස 71,667 ් බව තැ්විය  ැකිය.  

විදුලි පරිහභෝජනය  ා අනාගත් ඉල්ලුම ගණයනය කිීහම්ීම මුලිකවම 0131 ීම ප්රහද්ධශහේ මුළු ජනග නය ගණයනය කළ යුතු 

හේ. හමහිීම ඉ ත් තැ්වූ  ජනග න වර්ධන හේගයත ජනග න සංක්රමණය රටාව සලකා පුරහරෝකථනය කළ මුළු ජනග නය 

687,797 ් (0131 වර්ෂහේීම) හේ. හම් ජනග නය පුරළුල් වශහයන් ගත් කළ පවුල් 79, 0  ් හලසත සියළුම පවුල් ත්නි ත්නි 

ඒකක හලස ත්නි ත්නි නිවාසවල හවහසන බව උපකල්පනය කළ විට 0131 වර්ෂය වන විට නිවාස 919, 060 ් අලුතින් ඇති 

හේ.  

හමහලස අලුතින් ඇතිවන නිවාස 919,060 ් වූ  ප්රමාණයය සඳ ා නව විදුලි සැපයුම් ලබාිවය යුතු හේ.  

වර්ත්මානහේ මුළු ප්රහද්ධශයම ආවරණයය වන පරිිව විදුලි සැපයුම් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් ලබා ීම ඇත්. විදුලි බල 

මණ්ඩලහේ ගණයනය කිීම්වලට අනුව මසකට ය් නිවස් සඳ ා වූ  විදුලි සැපයුම 901kwh හේ. හමම සාමාන අගය පාතක 

හකාටහගන ගණයනය කළ විට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුල වර්ත්මාන විදුලි පරිහභෝජනය (නිවාස සඳ ා පමණය්) 35.33 mwh 

හේ.  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්මට සමගාමීය ව  0131 වර්ෂහේීම නගරහේ  ා  ුනනාගත් විහශ්ෂ කලාප තුල පැමිහණයන අනාගත් 

සංවර්ධන වාපෘීන්  ා ස්වභාවිකව සිදුවන ජනග න වර්ධනය සලකු විට 0131 වර්ෂහේීම විදුලි සැපයුම 85. 6 mwh 

ත්වා වර්ධනය කළ යුතු හේ. හම් අනුව 0131 වර්ෂහේීම වන නව විදුලි බල සැපයුම් අවශත්ාවය 51.63 mwh බව ගණයනය 

කර ඇත්.  

හමයට අමත්රව, හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුල කර්මාන්ත්ශාලා 095ක ප්රමාණයය් පැතිී පවී. හම් වන විට යම කර්මාන්ත් සඳ ා 

7 60 mwh විදුලි සැපයුම් සපයා ඇත්.  

හ ෝමාගම නගරහේ ඉිවරි සංවර්ධන හයෝජනා අතුරින් මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය ප්රධාන ත්ැන් ගනී. ප්රහද්ධශය 

ඉම ත් සංවර්ධනය් කරා රැහගන යාහම් පුරහරෝගාමීය  වාපෘතිය වශහයන් හමය  ුනනාහගන ඇත්. හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර 

වාපෘතිය සඳ ා වූ  විදුලි ඉල්ලුම හම්වනවිටත් විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් හයෝජනා කර ඇත්. ත්ා්ෂණය නගර සැලන්ම් කමිටුව 

මගින් 0131 වර්ෂහේීම ඔවුන්හේ සංවර්ධනයන් උහතසා මුළු විදුලි ඉල්ලුම 76.3 mwh ප්රමාණයය් බව ගණයනය කර ඇත්. හමම 

ඉල්ලුමට අනුව විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් ආකාර හතකකින් විදුලි සැපයුම ලබා ීමමට කටයුතු හයාතා ඇත්.  ප්රධාන වශහයන් මුළු 

ඉල්ලුහමන් 01 mwh ප්රමාණයය් මාහේනවත්ත් ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව පිහිටුවන නව ප්රාථමික උප හපාළ (Grid Substation) 

මගින්ත අහනකුත් විදුලි ඉල්ලුම මිල්ලෑව කර්මාන්ත් පුරරහයන්ත ලබා ීමමට කටයුතු කර ඇත්.  
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ශ්රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලහේ හයෝජිත් වාපෘතිය් හලස මාහේනවත්ත් ප්රහද්ධශහේ ඉිව කිීමට හයෝජිත් නව ප්රාථමික උප හපාළ 

(Grid Substation)  1 mwh ධාරිත්ාවයකින් යුතු හේ. හම් අනුව හමහි මුළු ධාරිත්ාවහයන් 71 mwh ප්රමාණයය් හ ෝමාගම 

ප්රහද්ධශහේ හන්වාසික ඉල්ලුම සඳ ා හයතවීමට හයෝජනා කර ඇත්. හම් අනුව 0131 වර්ෂය සඳ ා හ ෝමාගම ප්රහද්ධශයට වන 

51.63 mwh විදුලි ඉල්ලුම ඉ ත් වාපෘතිය මගින් ආවරණයය වන බව සඳ න් කළ  ැක.  

2.8.2.1. අන්ත්ර්ගත් කරගනු ලබන විදුලි සැපයුම් වාපෘති  

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර : ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 2018 වර්ෂය   

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 6.8.2. 1:ශ්රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් ඉිවකිීමට හයෝජිත් 90 mwh ධාරිත්ාවහයන් යුත් ප්රාථමික විදුලි උප හපාළ ඉිවකිීමට හයෝජිත් ප්රහද්ධශය 
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6.8.3. ඝන අපරව කළමනාකරණය සැලැස්ම (Solid Waste Management System) 

6.8.3.1. ඝන අපරව යනු   

ගෘ ස්ත් කටයුතු, හවළඳ  ා වාණිජ කටයුතු කාර්මික  ා කෘත කාර්මික කටයුතු වලීම හමන්ම අහනකුත් හපාදු කටයුතුවලීම ත 

ජනනය වන රවමය හනාවන රවයන්, ඝන අපරව හලස සලකනු ලබයි. ආ ාරමය අපරව, ඇන්රුම් වශහයන් ඉවත් කරන 

කඩතාසි, හලෝ , ්ලාස්ටි්, වීදුරු ආිවය, ඉවත්ලන හරිව, හගවත්හත් යකතුවන අපරව, ඉිවකිීම් වලීම ඇතිවන අපරව, 

කාර්මාන්ත් ශාලාවලින් ඉවත්ලන තෑ යනාීම විවිධ හකාටස්වලින් ඝන අපරව සංයු්ත් වී ඇත්. 

ඝන අපරව කළමනාකරණයය විධිමත් හලස සිදු හනාකිීම  ා අපරව පරිසරයට හිත්කර අන්තමින් බැ ැර හනාකිීම නිසා 

හසෞ මය  ා පාරිසරික ගැටළු උද්ධගත් හේ. හමහිීම පාරිසරික වශහයන් වැඩි අවධානයට පත් වු කරුණය් වන්හන් ස්වභාවික 

පරිසරයට වන  ානියයි. නිසි පාලනය් හනාමැතිව කැළිකසල විවෘත් භූමි තුල හගාඩ ගැසීම හේතු හකාටහගන, ඒ තුළින් හපී 

යන රවමය ්රාවයන් මගින් මතුපිට  ා භූගත් ජල සම්පත් දුෂණයය වීම නිසා යලිුන  පුරනර්ජනනය කළ හනා ැකි වන බරපත්ල 

පරිසර  ානි සිදුහේ. යහස්ම විවෘත් ප්රහද්ධශවල සිදුකරන ඝන අපරව ත නය මගින් හමන්ම පිටවන වායුන් ප්රමාණයවත් හලස 

පාලනය කිීමට අසමත් වන පද්ධධති සහිත් උපකරණය තුළ සිදුවන අකාර්යක්ෂම අපරව ත නය මගින් ත, වායු දුෂණයය සිදුහේ.  

(මුලා්රය : ඝන අපරව කළමනාකරණයය සඳ ා ජාතික උපාය මාර්ගය - 0111  වර්ෂය ) 

6.8.3.2. ඝන අපරව කළමනාකරණයය 

ඝන අපරව ජනනය, ගබඩා කිීම, ය්රැස් කිීම, ප්රවා නය, පරිසරයට හිත්කර හලස හවනත් ආකාරයකට සකස් කර 

අවසාන බැ ැරලීම යන කරුණු ඝන අපරව කළමනාකරණයහයහි අන්ත්ර්ගත් ක්රියාවලීන් හේ.  

6.8.3.3. හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා  බල ප්රහද්ධශහේ වර්ත්මාන ත්ත්ත්වය  

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව මගින් සපයන ලත තත්ත්යනට අනුව ෛතනිකව ජනනය වන  ඝන අපරව ප්රමාණයය හටාන් 36 ් 

පමණය හේ. යයින් හටාන් 94 ්  පමණය ප්රමාණයය් ිවරන ඝන අපරව වන අත්ර,  හටාන් 00 ක ප්රමාණයය් හනාිවරන ඝන අපරව 

හේ. ප්රහද්ධශහේ ඝන අපරව යකතුවන මුලා්රය අනුව ප්රතිශත්ය් හලස ප ත් වගු අංක  6.8.3.3.1  මගින් තැ්හේ. 
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වගුව 6.8.3.3.  1: යකතුවන ඝන අපරව යහි මුලා්රය අනුව 

යකතුවන මුලා්රය ප්රතිශත්ය (ක) 

හන්වාසික  38 

 හවළත 95 

හ ෝටල් 94 

හරෝ ල්  13 

කර්මාන්ත් ශාලා  08 

හවනත් (බැංකු, රජහේ හගාඩනැගිලි) 10 

මුලා්ර: සම්පත් පැතිකඩ වාර්ත්ාව, 0196 වර්ෂය, හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලය 

යකතු කරන ලත ඝන අපරව 45ක ් පමණය හවන් කරන ලත කසල ස  55ක ් පමණය හවන් හනාකරන කසල හේ. නගරහේ 

ස  ප්රධාන මාර්ග හතපස ඝන අපරව ප්රාහද්ධය ය සභාව මගින් ෛතනිකව යකතු කිීම සිදු කරන අත්ර අතුරු මාර්ගවල 

සතිපත්ාත වශහයන් කසල යකතු කිීම සිදු කරනු ලබයි. හතාරින් හතාර කසල යකතු කිීහම් ක්රියාවලියට අනුව හමය සිදු කරන 

අත්ර ෛජව  ායනයට ල්වන කසල ස  ප්රතිච්රීකරණයය කළ  ැකි හපාලිතින්, ් ලාස්ටි්, විදුරු ස  කඩතාසි හලස හවන්කර 

ලබා ගැනීම සිදු කරයි. හම් සත ා රැ්ටර්, අත් කරත්ත් ආිවය හයාතාගනු ලබයි. 

ප්රාහද්ධය ය සභා සීමාව තුළ හබ්කරි 31 ් , හ ෝටල් 951 ් , සිල්ලර කඩ 011 ් , ෆාමසි 01 ් ,  න්පිරි හවළතසැල් 90 ් , සතිහපාළ 

10 ්, මස් කඩ 91 ්, මාළු කඩ 15 ්, හරෝ ල් ස  මාත්ෘ නිවාස 14 ් ඇති අත්ර ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශහේ 055,396 

ක පමණය ජන සං ාව් ජිවත් වන අත්ර නිවාස ඒකක සං ාව 64,485 කි.   

හමම කසළ කළමනාකරණය ක්රියාවලිය සත ා ප්රාහද්ධය ය සභාව සතු රැ්ටර් 91 ්, කම්පැ්ටර් 10 ්, අත් කරත්ත්ය් ස  

හලාරි රථය් හයාතාගනු ලබයි. කසල කළමනාකරණය ක්රියාවලිය සඳ ා ම ජන හසෞ  පී්ෂකවරු 93 හතහනකු ත, හසෞ  

පරිපාලකවරු 13 හතහනකු ත, වැඩ පරිපාලකවරු 10 හතහනකු ත, රියදුරන් 99 හතහනකු ස  කම්කරුවන් 31 හේ ස හයෝගය 

ලබා ගනී. හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව ආ්රිත් ජනනය වන ඝන අපරව සංයුතිය ප ත් ප්රස්ථාර අංක 6.8.3.3.1. මගින් 

තැ්හේ. 
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ප්රස්ථාරය 6.8.3.3. 1: ඝන අපරව සංයුතිය 
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මුලා්ර: සම්පත් පැතිකඩ වාර්ත්ාව, 0196 වර්ෂය, හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලය 

වර්ත්මානහේ ප්රාහද්ධය ය සභාව මගින් ය්රැස් කරන කසලවලින් හටාන් 08 ් පමණය කරිවයාන කසල අංගනය හවත් හයාමු 

කරන අත්ර,   හවන් කරන ලත කසල හටාන් 98-01 ත් අත්ර ස  මි්ර කසල හටාන් 18-91 ත් අත්ර ප්රමාණයය් හලස කරිවයාන 

කසල අංගනය හවත් ලබාහතයි.  කරිවයාන කසල අංගනය හවත් හයාමු කිීහමන් පන්ව ඉතිරිවන කසල ප්රමාණයය හටාන් 18 ් 

පමණය වන අත්ර යයින් හවන් කර ලබාගන්නා න්දු පැ ැ ඝනකම ් ලාස්ටි්, හපාලිීන් බෑේ, කඩතාසි ස  කාඩ්හබෝඩ් හ ෝමාගම 

ප්රාහද්ධය ය සභාහේ සම්පත් පියහස්ීම හබ්ල් හලස සකසා හ ාල්සිම් ආයත්නයට ලබාීමම සිදු කරයි. යයට අමත්රව යම කසල හටාන් 

18 න් ප්රතිච්රීකරණයය සිදු කළ  ැකි හපාලිීන්, ්ලාස්ටි්, ටින්, යකඩ, වීදුරු, කඩතාසි ස  කාඩ්හබෝඩ් ලියාපිවංචි හපෞද්ධගලික 

ගැණුම්කරුවන් හවත් විකිණීම මගින් මසකට රු. 08,111 - 31,111 ත් අත්ර අමත්ර අතායම් හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව 

උපයා ගනී. හමහලස හ ාල්සිම් ආයත්නයට හබ්ල් හලස ලබාහතන කසල ස  සම්පත් පියහස්ීම හවන් කිීහමන් පන්ව ඉතිරිවන 

අ්රීය කසල අ්කර 10 ් පමණය වන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ූවවවත්ත් කසලාංගනය හවත් බැ ැර කර පස් තමා 

යට කිීම සිදු කරයි..  

0118 වසහර් සිට ප්රහද්ධශහේ හකාම්හපෝස්ට් බදුන් ලබාීමම ප්රාහද්ධය ය සභාව මගින් සිදු කරන අත්ර ඉත්ාමත් ස නතායි මිලකට 

හමම බදුන් ලබාීමම සිදු කරන අත්ර නිසි කසල කළමනාකරණය ක්රමහේතයන් පිළිබඳව ප්රහද්ධශහේ ජනත්ාව තැනුවත් කිීම සඳ ා 

වැඩසට න් ක්රියාත්මක කිීමත, අත් පත්රිකා හබතා ැීමත සිදු කරයි.   
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විදුරු යලෝහ එළවළු කඩද්ාසි අයනකුත්
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6.8.3.4. අනාගත් ත්ත්වය සඳ ා සිදු කරන ලත පුරහරෝකථනයන්  

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ සාමාන ජනග න වර්ධන හේගය 2.4% ක අගය් ගනී. හම් අනුව ගණයනය කිීම් මගින්  ා සම්පත් 

පැතිකඩ තත්ත්යනට අනුව ගත් විට 2016 වර්ෂහේීම ප්රහද්ධශහේ ජනග නය 282,668 ් හේ. ඒ අනුව වර්ත්මානහේ සමස්ථ 

ඝන අපරව ජනනය ිවනකට හටාන් 36 ් පමණය හේ.  

හමහිීම ඉ ත් තැ්වූ  ජනග න වර්ධන හේගයත, ජනග න සංක්රමණය රටාවත සලකා පුරහරෝකථනය කළ මුළු ජනග නය 

687,717 ් (2030 වර්ෂහේීම) හේ. හම් අනුව නාගරික ප්රහද්ධශයක ජීවත්වන මිනිහසකුහගන් ිවනකට කිහලෝග්රෑම් 0.5 ක කසල 

ප්රමාණයය් ජනනය හේ යනුහවන්ත කර්මාන්ත්ය වැඩකරන පුරද්ධගලහයකුහගන් ිවනකට කිහලෝග්රෑම් 0.7 ක කසල ප්රමාණයය් 

ජනනය හේ යනුහවන්ත, ග්රාමීය ය හන්වාසික ප්රහද්ධශයක ජිවත්වන මිනිහසකුහගන් ිවනකට කිහලෝග්රෑම් 0.3 ක කසල ප්රමාණයය් 

ජනනය හේ යනුහවන්ත උපකල්පනය කර සිදුකරන ලත ගණයනය කිීම් වලට අනුව 2030 වර්ෂහේ සමස්ථ හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ 

ජනනනය වන කසල ප්රමාණයය ිවනකට හටාන් 400 ් බව  ුනනාහගන ඇත්. හමම හටාන් 400 ් වූ  කසල ප්රමාණයහයන් කසල 

හටාන් 105 ක පමණය ප්රමාණයය් ත්ා්ෂණය නගර ක්රියාකාරකම් මගින් ජනනය වන බවත  ුනනා හගන ඇත්.  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් කැලිකසල බැ ැර කිීම  ා කළමනාකරණයය කිීම සම්බන්ධහයන්  ුනනා ගන්නා ලත 

වැතගත් අවස්ථාව් හලස කරිවයන අපරව කළමනාකරණය වාපෘතිය  ා පුරත්ත්ලම ප්රහද්ධශහේ ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් 

අරුව්කාලු ඝන අපරව බැ ැර කිීහම් වාපෘතිය හපන්වා ිවය  ැක. ඒ අනුව යම වාපෘීන් වලට සම්බන්ධ වී හ ෝමාගම 

අපරව බැ ැර කරලීම සිදු කිීමට පියවර ගැනීම හමහිීම සිදුකළ  ැකිය.  

හයෝජිත් හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගරය අපරව බැ ැර කරලීම කැලණිය අපරව බැ ැර කරලීම  ර ා බලශ්ති නිපතවීම 

සඳ ා හයෝජනා කරන වාපෘතිය  ා සම්බන්ධ වීම  ා අරුව්කලු කසල බැ ැර කිීම සඳ ා ක්රමහේතය් අනුගමනය කිීම 

අහ්්ෂා කර ඇත්.  

ඊට අමත්ර හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය මගින් ජනනය වන කසල බැ ැර කරලීම සඳ ා ගත් යුතු ක්රියාමාර්ග ප ත් 

පරිිව සඳ න් කළ  ැක. 

6.8.3.5. ප්රහද්ධශහේ කසල බැ ැර කිීම සම්බන්ධහයන්  දුනාගත් ගැටළු  

1.  ම ජනත්ාව විසින් ප්රධාන මාර්ගයට අක්රමවත් හලස කසල බැ ැර කිීම. 

2. කසල ලබාගන්නා රථයට ගමන් කිීමට හනා ැකි අතුරු මාර්ගවල කසල බැ ැර කිීම හේතුහවන් කසල යකතුකිීහම් 

අප න්ත්ාව.  

3. නිහවස් හිමියන් මාර්ගය අසළ කසල බැ ැර හකාට කසල අර්ධ වශහයන් පිළිස්සීම. 

4. කසල කළමනාකරණයය සත ා අවශ කම්පැ්ටර් ස  රැ්ටර් රථවල හිඟකම. 



හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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6.8.3.6. අනාගත් සැලන්ම් අවශත්ා ස  හයෝජනා 

1. ප්රහද්ධශහේ අනාගත් කසළ කළමනාකරණයය සිදු කිීම සත ා අ්කර 14 ් හ ෝමාගම තකුණය ග්රාම නිලධාී වසහමන් 

 ුනනාහගන ඇති අත්ර අ්කර 1.84  ්  මිගස්මුල්ල ග්රාමනිලධාී වසහමන්ත  ුනනාහගන ඇත්. ත්වත  මත්හත්හගාඩ නිවාස 

සංකීර්ණයය අසල පර්චස් 81 ් වන ප්රාහද්ධය ය සභා ඉඩම හයාතාගැනීම.  

2. ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය තුල හකාම්හපෝස්ට් අංගන 10 ් ආරම්භ කර ක්රියාත්මක කිීම. 

3. තැනට කසල යකතුවීම ගැටළුව් වී පවතින කසල යකතු කරනු හනාලබන සෑම ග්රාම නිලධාී වසමකම කසල ය්රැස් 

කිීම.  

4. හනාිවරන කසල යකතු කිීමට ස්ථාන කිහිපය් ඇති කිීම ස  යකතු කළ කසල ගබඩා කිීමට ගබඩාව් ඉිවකිීම..  

6.8.3.7. හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව සඳ ා හයෝජිත් ඝන අපරව කළමනාකරණය ක්රහමෝපායන් 

ක්රහමෝපාය 19 - ඝන අපරව ජනනය අවම කිීම 

i. ගෘ ස්ථ, හවළත, කාර්මික ්හ්ත්රයන්හි ඝන අපරව උත්පාතනය අවම කිීම ස  යය ිවරිමත් කිීම සත ා විධික්රම 

 දුන්වාීමම. 

උතා :-හපාදු ස්ථාන  ා පාසල් තුළ තැනුවත් කිීහම්  ා අධාපනික වැඩසට න් සංවිධානය කර ඒ  ර ා 

ම ජනයාට කසල කළමනාකරණයය පිළිබත පවතින 10R වැනි  සංකල්පය  දුන්වා ීම ඒ තුළින් ඝන අපරව 

ජනනයවීම අවම කිීම.    

ක්රහමෝපාය 10 - සම්පත් නැවත් ලබාගැනීම 

i. ජනනය වූ  කසල ජනනය වන ස්ථානහේීමම හවන් කිීම. 

උතා :- ගෘ ස්ථ, ආයත්නික, හවළත, කාර්මික හලස ස  කසල වල ස්වභාවය අනුව වර්ගීකරණයය කර හවන් 

හවන්ව  දුනාගත්  ැකි බදුන් ත්ැබීම. යනම්, 

 (අ)   කාබනික - හකාළ පාට  

 (ආ)  කඩතාසි - නිල් පාට  

 (ඇ)  ්ලාස්ටි් ස  හපාලිතින්  - ත්ැඹිලි පාට  

 (ඈ)  හලෝ  - දුඹුරු පාට  

 (ඉ)    වීදුරු - රතු පාට 
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ii. පළාත් පාලන ආයත්නය මගින් නිවාස, හවළත ආයත්න සත ා කසල කළමනාකරණයය පිළිබත තැනුවත් කිීහම් 

වැඩසට න් ක්රියාත්මක කිීම. 

 (අ)  ෛජව  ායනය වන ඝන අපරව ස  ප්රතිච්රීකරණයය කළ  ැකි ඝන අපරව   හවන් කිීම 

අනිවාර්යය කිීම. 

 (ආ) අධාපනික  ා තැනුවත් කිීහම් වැඩසට න් නිරතුරුව සංවිධානය කිීම ස  යමගින් හවන් හනාකරන 

කසල යකතු හනාකිීහම් ක්රමහේතය (No Separation  - No Collection) පිළිබඳව ජනත්ාව තැනුවත් කිීම ස  ඒ 

අනුව ක්රියාත්මක   වීම. 

ක්රහමෝපාය 13 - හකටි කාලීන ෛජව  ායනය වන සියළුම ඝණය අපරව කාබනික හපාහ ාර (හකාම්හපෝස්ට් ) බවට පත් කිීම 

ප්රවර්ධනය කිීම. ජනත්ාව ඒ සත ා හයාමු කිීම ස  කාබනික හපාහ ාර සත ා ලාබතායි  හවළත හපාළවල් 

 දුන්වා ීමම 

i. නිවාස ස  ආයත්නවල ජනනය වන ෛජව  ායනය වන ඝන අපරව ඒවා ජනනය වන ස්ථානහේීමම කාබනික 

හපාහ ාර බවට පත් කිීම. 

උතා :- හකාම්හපෝස්ට් බදුන්, වල ක්රමය, ජිවහකාටු ආීම ක්රම  දුන්වා ීමම. 

ii. විශාල ප්රමාණයහයන් ෛජව  ායනය වන ඝන අපරව උත්පාතනය වන ස්ථාන 

උතා :-හ ෝටල්, හරෝ ල් ආීම ස්ථාන ස  හකාම්හපෝස්ට් කිීම සිදු හනාකරන නිවාස ආිවය සත ා පළාත් පාලන 

ආයත්න මගින් පාලනය වන ස්ථානයක සරල ත්ා්ෂණික ක්රම භාවිත්හයන් හකාම්හපෝස්ට් නිපතවීම.   

iii. සෑම නිවස්ම හකාම්හපෝස්ට් බදුන් භාවිත්ා කිීම හ ෝ ප න් ත්ා්ෂණයය් භාවිත්ය මගින් කාබනික හපාහ ාර 

නි්පාතනය සත ා ිවරි ගැන්වීම ස  යමගින් ගෘ ස්ථ කාබනික යළවළු, පලතුරු වගාව වැඩි කිීම ස  කාබනික 

යළවළු හවළතහපාල ිවරිමත් කිීම. 

ක්රහමෝපාය 04 - හරෝ ල් ස  රජහේ ආයත්න තුළ ජීව වායු නි්පාතනය් ස්ථාපනය කිීම 

i. ෛජව  ායනය  වන ආ ාරමය අපරව, කෘත  කාර්මික අපරව, ජීවවායු නි්පාතනය කිීම සත ා හයාතාගත්  ැකි 

අත්ර, නි්පාතනය වන ජීව වායුව ආ ාර  පිසීම, ආහලෝක කරණයය වැනි හද්ධ සත ා හයාතා ගැනීම. 

ක්රහමෝපාය 15 - ෛජව  ායනය වන ආ ාරමය රව ඌරු හකාටුවලට ලබාීමහම් වැඩපිළිහවල්  සකස් කිීම 

ක්රහමෝපාය 16 -  ෛජව  ායනය හනාවන (ප්රතිච්රීකරණයය කළ  ැකි) ඝන අපරව බැ ැර කිීම   සඳ ා න්දුන් ත්ා්ෂණික ක්රම 

භාවිත්ා කිීම 

i. ජනත්ාව තුල භාණ්ඩ නැවත් භාවිත්ය (Reuse) වැනි සංකල්ප ප්රවර්ධනය සත ා ආකල්පමය හවනස් ඇති 

කිීහම් වැඩමුළු සංවිධානය කිීම (පාසල් ස  ආයත්නික මට්ටමින්). 
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ii. ප්රතිච්රීකරණයය කළ ැකි ඝන අපරව (වීදුරු, කඩතාසි, හලෝ ) මිලීම ගනු ලබන ස්ථාන පිහිටුවීම, ප්රචලිත් කිීම 

ස  ිවරි ගැන්වීම, හවළතහපාල ස  වවසායකයින් වර්ධනය කිීම. 

iii. පළාත් පාලන ආයත්න මගින් ප්රතිච්රීකරණයය කළ  ැකි ඝන අපරව මිලීම ගනු ලබන ගැනුම් කරුවන් ලියාපිවංචි 

කිීම, ඔවුන් සමග නිරතුරු සම්බන්ධත්ා පවත්වා ගැනීම ස  ඒ පිළිබත හත්ාරතුරැ ජනත්ාව හවත් ලබාීමම. 

iv. යකතුවන කසල අත්ර ඇති හපාල්කටු, යකඩ, ්ලාස්ටි්, විදුලි උපකරණය වැනි හද්ධ සත ා කසල හපාළ ක්රමය 

ක්රියාත්මක කිීම. 

ක්රහමෝපාය 07 - නාගරික ඝන අපරව හවත් හරෝ ල් මගින් නිකුත් කරන සායනික ඝන අපරව  යකතුවීම වැලැ්වීම සත ා 

ආයත්නික වු ය් ස්ථාපනය කිීම 

i. සායනික ඝන අපරව හවන් කිීම අනිවාර්ය කිීම. 

ii. සායනික ඝන අපරව අවසන් බැ ැර කිරමට හපර ඒවා අසාධනය හනාවන රව බවට පත්කිීම අනිවාර්ය කිීම. 

iii. සායනික ඝන අපරව හසෞ ාර්ත ත්ව බැ ැර කිීම සත ා හරෝ ල් තුලම ක්රමහේතය් ස්ථාපිත් කිීම. 

ක්රහමෝපාය 18 - ඝණය අපරව යකතු කිීම ස  ප්රවා නය කාර්ය්ෂම කිීම 

i. හතාරින් හතාර කසල යකතු කිීහම් ක්රමය ක්රියාත්මක කිීම. 

ii. ඝන අපරව යකතු කරන ිවන ස  යම ිවනවල යකතු කරනු ලබන ඝන අපරව වර්ග (්ලාස්ටි්, හපාල්කටු, 

වීදුරු) පිලිබතව කාලසට න් නිහවස් සත ා ලබා ීමම (පළාත් පාලන ආයත්නය මගින්). 

iii. ඝන අපරව යකතු කරනු ලබන වා නය පැමිණීහම්ීම “සීනුව්” නාත කිීම. 

iv. පළාත් පාලන ආයත්නවලට හකාම්හපෝස්ට් අංගන සත ා අවශ උපකරණය ස  ප න්කම් ලබාීමම. 

v. ඝන අපරව වර්ග සත ා යකතු කරන වා නහේ හවන් කළ හකාටස් ත්ැබීම. 

vi. බර වා න ලගා විය හනා ැකි ස්ථානවල අත් කරත්ත් මගින් ඝන අපරව යකතු කිීම. 

ක්රහමෝපාය 0  - සනීපාර්ෂක බිම් පිරවුම් ස්ථාපනය කිීම  

i. ෛජවීය ක්රියාවලියට ස  ප්රතිච්රීකරණයය ක්රියාවලියට භාවිත්ා කළ හනා ැකි ජීර්ණයය හනාවන අක්රිය ස  අහනකුත් 

කසල බිම් පිරවීම සත ා හයාතාගැනීම න්දුන් වන අත්ර ත්නි පළාත් ආයත්නය් මගින් සනීපාර්ෂක බිම් පිරවුම් 

ස්ථාපනය කිීම මුලමය වශහයන් ප්රහයෝගික හනාවන අත්ර පළාත් පාලන ආයත්න කීපය් යකතු වී යය සිදු 

කිීම ප්රහයෝගික හේ. 
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ක්රහමෝපාය 91 - විතුත් ඝන අපරව (E – Waste) කළමනාකරණය මධස්ථානය් පිහිටුවීම 

i. ඉවත්ලන පරිගණයක, යතුරුපුරවරු, රූපවාහිනී, ජංගම දුරකථන වැනි උපාංග නාගරික ඝන අපරව සමග බැ ැර 

හනාකළ යුතු අත්රම යම අපරව හවන් හකාට ය්රැස් කර ඒවා මිලීම ගැනීම සත ා මධම පරිසර අධිකාරිහේ 

ලියාපිවංචි ගැනුම්කරුවන් හවත් ලබාිවය යුතුය. 

ක්රහමෝපාය 99 - පන් විපරම් කමිටුව් පිහිටුවීම 

i. අතාල ආයත්නවල නිලධාී මණ්ඩලයකින් සමන්විත් පන් විපරම් කමිටුව් පිහිටුවීම මගින් පන් විපරම් කටයුතු 

සිදු කිීම. 
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6.8.3.8. හයෝජිත් ඝන අපරව හබතා හවන්කිීහම් මධස්ථාන 
 

සිතියම 6.8.3.8.  1: හයෝජිත් ඝන අපරව හබතා හවන්කිීහම් මධස්ථාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: මුලා්ර: පරිසර  ා භූ තර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි, 2018 වර්ෂය 
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6.8.4. මළ අපරව කළමනාකරණය සැලැස්ම (Swearage Management Plan) 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය තුල අපජල කළමනාකරණයය පිළිබඳ සලකා බැලීහම්ීම වර්ත්මානහේ නගරය ආ්රිත් ඉත්ා න්ළු ප්රහද්ධශය් 

ආවරණයය වන අයුරින් අපජල කළමනාකරණයය සඳ ා කාණු පද්ධධීන් ස  නිවාසවලින් නිකුත් හකහරන් මලාපව න 

පද්ධධතිය් තැකිය  ැක. ඊට අමත්රව මුලික වශහයන් ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය තුල හන්වාසික භාවිත්යන්හි න්ලභව තැකිය 

 ැකි වන්හන් ආවරණයය වූ  වල වැසිකිලි ක්රමයයි.  

හ ෝමාගම සම්පත් පැතිකඩ තත්ත්යන්ට අනුව ප්රහද්ධශය තුල වැසිකිලි වර්ග ඔස්හස් වැසිකිලි භාවිත්ය පිළිබඳ තත්ත් ප ත් පරිිව 

ත්වා ඇත්. 

වගුව 6.8.4. 1: හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය තුල වැසිකිලි භාවිත්ය වැසිකිලි වර්ග අනුව 

වැසිකිළි වර්ගය 

ජල මුිත්, 
වැසිකිළි වලකට 

සම්බන්ධ 

ජල මුිත්, අපජල 
නාල පද්ධධතියකට 

සම්බන්ධ 

ජල මුිත් හනාවන 
වළ වැසිකිලි 

සෘජු වළ වැසිකිළි 

 

හවනත් 

 

වැසිකිළිය් භාවිත්ා 
හනාකරන 

 

61,310 2,588 947 1,028 14 39 

93.0 3.9 1.4 1.6 0.0 0.1 

මුලා්ර: ජන  ා සං ාහල් න හතපාර්ත්හම්න්තුව 0190 තත්ත්  

වර්ත්මානය වන විට ප්රහද්ධශය තුල 080,668 ක ජනග නය් ජිවත්වන අත්ර ඊට සමගාමිව වාණිජ භාවිත්යන්, කර්මාන්ත්  ා 

අහනකුත් ආයත්න ප්රහද්ධශය තුල විහිීම පවී. හම් සියළු භාවිත්යන් තුලින් ිවනකීම පිටකරනු ලබන මුළු අපජල පරිමාව ආසන්න 

වශහයන් ිවනකට ලීටර 70,111 පමණය වන බව ගණයනය කර තැ්විය  ැක. වර්ත්මානහේීම ප්රාහද්ධය ය සභාව මගින් ගලි බවුසර් 

භාවිත්හයන් මළ අපරව ඉවත් කිීහම් කටයුතු සිදු කරයි.  

0131 වනවිට හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ තුල පුරහරෝකථනය කළ මුළු ජනග නය 687,797 ් ත, ත්ා්ෂණික නගර වාපෘතිය  ර ා 

951,111 ්  ඉ්ම වූ  ජනග නය්ත පුරහරෝකථනය කර ඇත්. හමහලස පුරහරෝකථනය කළ මුළු ජනග නය 7 0,109 වන අත්ර 

පුරද්ධගලයකුහගන් ිවනකීම නිපතහවන මුළු අපජල පරිමාව ලීටර 957 ක පමණය සාමාන අගය් වන බව උපකල්පනයට හගන 

ගණයනය කිීහම්ීම ප්රහද්ධශය තුල 0131 වර්ෂහේීම ිවනකට ලීටර 985,195 ් වූ  අපජල ප්රමාණයය් නිපතවන බව ගණයනය කර 

ඇත්. හම් අනුව ක්රමවත් අපජල කළමනාකරණයය් අවශ හේ.  

තැනට ත්ා්ෂණික නගර වාපෘතිය යටහත් මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගරය සම්පුරර්ණයහයන් ආවරණයය වන පරිිව අපජල 

පද්ධධතිය් නිර්මාණයය කිීමට හයෝජනා කර ඇත්. යම ප්රහද්ධශය තුලම අපජල පිරිප දු මධස්ථානය් ත හයෝජනා කර ඇත්. 
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හම් අනුව හමම අපජල කළමනාකරණය වාපෘතිය ඇතුළුව ජාතික මලාපව න වාපෘතිය් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ ඉ ළ 

ඝනත්ව කලාපවල ක්රියාත්මක කිීමට අත්ාවශ බවත් ඒ සත ා ඊට අතාල හර්ීයය ආයත්න අවශ ක්රියාමාර්ග ගත් යුතු බවත් 

හමහිීම සඳ න් කළ  ැක.   

 

 

 

 

 

 

මුලා්ර : ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 2018 වර්ෂය   

6.8.5. හස්වා කළමනාකරණය සැලැස්ම (Services Management Plan)  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 යටහත් ප්රහද්ධශහේ වා්ත් විය යුතු හසෞ  හස්වා ප න්කම්, අධාපන හස්වා 

ප න්කම් සම්බන්ධහයන් විහශ්ෂහයන් අවධානය හයාමු කරමින් සකස් කරන ලත උපාය මාර්ගික සැලැස්ම් හලස හස්වා 

කළමනාකරණය සැලැස්ම  ුනන්වා ිවය  ැක.  

6.8.5.1. හසෞ  හස්වා ප න්කම්  

හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා බල ප්රහද්ධශය හතස අවධානය හයාමු කිීහම්ීම ඒ ආ්රිත්ව මුලික හරෝ ල්, ප්රාහද්ධය ය හරෝ ල්, ආයුර්හේත 

හරෝ ල්, හපෞද්ධගලික හරෝ ල්, හසෞ  ෛවත නිලධාී කාර්යාල  ා අහනකුත් සායන මධස්ථාන ප්රහද්ධශය පුරරා වා්ත් වී ඇති 

ආකාරය් තැකිය  ැක. සිතියම  6.8.5.1. 1ට අනුව යම හසෞ  හස්වා ප න්කම් වල වා්තිය  ුනනා ගත්  ැක. හමහිීම යම 

ප න්කම් වල වා්තිය සලකා බැලීහම්ීම මුලික හරෝ ල්, ප්රාහද්ධය ය හරෝ ල්  ා හපෞද්ධගලික හරෝ ල් සඳ ා කිහලෝමීය ටර 3 ක 

වපසරිය් හකහරහි අවධානය හයාමු කර ඇති අත්ර සායන පවත්වන ස්ථාන මීය ටර්  511 ක වපසරිය් හකහරහි අවධානය 

හයාමු කර ඇත්. 

 

  

රූපය  6.8.4.1: ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ර ා ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් අපජල පිරිප දු මධස්ථානය පිහිටි ප්රහද්ධශය 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය   

සිතියම 6.8.5.1. 2: හසෞ  හස්වා ප න්කම් වල වා්තිය - හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභා ප්රහද්ධශය 
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හලෝක හසෞ  සංවිධානයට (WHO) අනුව ඉිවරිපත් කර ඇති සම්මත්යන්ට අනුව පුරද්ධගලයන් 9111 ක ට තිබිය යුතු ඇඳන් ප්රමාණයය 5 

කි.  හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත් වත්මන ජනග නය හතස අවධානය හයාමු කිීහම්ීම පැ ැිවලි වනුහේ ල්ෂ 3ක ට (0196 වර්ෂහේ සම්පත් 

පැතිකඩ තත්ත් අනුව ) ආසන්න අගය් හන්වාසිකයන් පිරිස් යහි ජිවත් වන බවයි. 0191 වර්ෂහේ ඉිවරිපත් කරන ලත “Hospital & 

Bed Strength in Sri Lanka by District” යන වාර්ත්ාවට අනුව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව පවතින ඇඳන් ප්රමාණයය 477 කි. 0191 

සිට වර්ත්මානය ත්වා හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ හරෝ ල් ආ්රිත් හසෞ  ප න්කම් වල ප්රසාරණයය් සිදු වී නැති බව  ුනනා ගත්  ැකි අත්ර 

වත්මන තුල යම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව පවතින ඇඳන් ප්රමාණයය 511්  බව උපකල්පනය කළ  ැක.  ඒ අනුව වර්ත්මානහේ ල්ෂ 3ක ට 

ආසන්න ජනග නයට පැවතිය යුතු ඇඳන් ප්රමාණයය 9511 ් විය යුතුය.  යනම් හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව ප්රමාණයවත් ඇඳන් 

ප්රමාණයය් ත්නට හනාලැහබන බව  ුනනා ගත්  ැකිය.  

හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්ම (0199 -0131)  ර ා සිදුකරන ලත පුරහරෝකත්නයන්ට අනුව හ ෝමාගම සමස්ථ ප්රහද්ධශහේ හන්වාසික 

ජනග නය ල්ෂ 7ක ට ආසන්න අගය් හේ. ඒ අනුව ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව තිබිය යුතු ඇඳන් ප්රමාණයය ඇඳන් 3111 ් පමණය හේ.  

ඊට අතාලව හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වා්ත්ව පවතින මුලික හරෝ ල්  ා ප්රාහද්ධය ය හරෝ ල් ඇතුළු අහනකුත් හසෞ  ප න්කම් වල 

වැඩි ිවයුණු කිීම් අවශ හේ. ත්වත නව හරෝ ල් ප න්කම් සඳ ා අවස්ථාව ලබා ිවය යුතුය.  

හමහිීම විහශ්ෂහයන්ම හ ෝමාගම මුලික හරෝ ල, වෑත්ර ප්රහද්ධශිය හරෝ ල ආ්රිත් ප න්කම් වැඩි ිවයුණු කිීමට අවධානය හයාමු කළ යුතුය.  

6.8.5.2. අධාපන හස්වා ප න්කම්  

හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය තුල පවතින අධාපනික ආයත්න ප්රමාණයය ප ත් පරිිව හපන්වා ිවය  ැක. යහමන්ම පාසල්වල සමස්ථ සින්න් 

ප්රමාණයය 31111 ් පමණය වන අත්ර ගුරුවරුන් ප්රමාණයය 9511් පමණය හේ. 

වගුව 6.8.5.2. 1: හ ෝමාගම හකාට්ලාශහේ පවතින පාසල් වර්ගීකරණයය 

හකාට්ලාශහේ පවතින පාසල් වර්ගිකරණයය සං ාව 

9.මධ ම ා විතාල(1AB) 11 

0.ම ා විතාල  (IC) 16 

3.කණිටු විතාල (TYPE2) 02 

4.ප්රාථමික විතාල  (TYPE3) 18 

5.විහශ්ෂඅධාපන ඒකක 93 

මුලා්ර: සම්පත් පැතිකඩ වාර්ත්ාව, 0196 වර්ෂය, හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් කාර්යාලය 

අධාපන ්හ්ත්රහේ සම්මත් ගුරු ශිෂ අනුපාත්ය 9:09 ් (මුලා්ර: අධාපන හතපාර්ත්හම්න්තුව) බව සඳ න් කර ඇති අත්ර 

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව පවතින ගුරු සින් අනුපාත්ය 9: 09 ් පමණය හේ. යහමන්ම පාසල් වල වා්තිය විහශ්ෂහයන්ම 
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ප්රාථමික  ා ද්ධවිතික පාසල්වල වා්තිය පිළිබඳ සලකා බැලීහම්ීම කිහලෝමීය ටර 3ක වපසරිය් ආවරණයය වන පරිිව පාසල් 

වා්ත් වී ඇති ආකාරය් තැකිය  ැකි අත්ර,  යහි වා්තිය සමස්ථ ප්රහද්ධශය ආවරණයය කරන  ආකාරය් තැකිය  ැකිය.   

හ ෝමාගම ප්රහද්ධශහේ 0196 වර්ෂයට අනුව සිටින සමස්ථ ජනග නය ල්ෂ 3ක ට ආසන්න අගය් ගන්නා අත්ර ඉන් පාසල් 

අධාපනහයහි නියැහලන ප්රමාණයය 91ක ් පමණය ප්රතිශත්ය් හේ. හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා සිදු කරන ලත 

පුරහරෝකත්නයන්ට අනුව ප්රහද්ධශහේ සමස්ථ ජනග නය ල්ෂ 7ක ට ආසන්න අගය් ගනී. ත්වත ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන 

වාපෘතිය  ර ා ප්රහද්ධශය තුල අධාපන ්හ්ත්රහේ නියැහලන පිරිස  ා ඒ සඳ ා ප්රහද්ධශයට පැමිහණයන සින්න් පිරිස ඉ ළ 

අගය් ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩ් ඇත්. ඒ අනුව අනාගත්හේීම 0131 වර්ෂහේ සමස්ථ ජනග නහයන් 01ක ක ප්රතිශත්ය් 

අධාපනහයහි නිරත්හේයැයි උපකල්පනය කළහ ාත් 941,111 ක ශිෂ පිරිස් හකහරහි අවධානය හයාමු කළ යුතු හේ.  

ඒ අනුව වර්ත්මානහේීම පවතින පාසැල් සං ාව  ා ඒවාහේ පවතින ප න්නම්  ා සසඳා බැලීහම්ීම 0131 වර්ෂය වනවිට 

අධාපන හස්වාවන්හි වැඩිිවයුණු කළයුතු හයෝජනාවන් ප ත් පරිිව තැ්විය  ැකිය. 

 ප්රහද්ධශය ආ්රිත්ව වා්ත්ව පවතින පාසල් වල ප න්කම් වැඩි ිවයුණු කිීමට මුලික අවධානය හයාමු කළ යුතුය. 

විහශ්ෂහයන්ම ප්රාථමික  ා ද්ධවිතික පාසල් හකහරහි විහශ්ෂ අවධානය හයාමු කළ යුතුය.  

 තැනට පවතින හගාඩනැගිලි ප්රතිසංස්කරණයය කිීම, රථගාල් ඇති කිීම, සියළු පාසල්වලට  පැමිහණයන පුරද්ධගලයින් 

සඳ ා අවශ පිවක මංමාවත් හමන්ම  ුනනාගන්නා ලත විකල්ප මාර්ග වැඩිිවයුණු කිීම තුලින් අවශ ප න්කම් සලසා 

ීමම. 

 හයෝජිත් මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගරය  ා සමගාමිව වෘත්ීය පුරහුණු ආයත්න පවත්වාහගන යාමට කටයුතු කිීම. 
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සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

  

සිතියම 6.8.5.2.  1: හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශය තුළ අධාපන හස්වා ප න්කම්වල  වා්තිය 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

6.9. වාපෘති ක්රියාත්මක කිීහම් උපාය මාර්ගික සැලැස්ම  

(Project Implementation Strategic Plan) 

6.9.1.  ැඳින්වීම  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 යටහත් වාපෘති ක්රියාත්මක කිීහම් සැලැස්ම (Project Implementation 

Strategic Plan) පිළිබඳ අවධානය හයාමු කරන අත්ර විහශ්ෂහයන්ම යය සංවර්ධන සැලැස්ම  තුල ප්රහයෝගිකව ක්රියාත්මක 

කිීම සඳ ා  ුනනාගන්නා ලත වාපෘති සැලන්ම්මය තැ්මකට අනුව ක්රියාවට නැංවීම අරමුණු කර ඇත්. හමහිීම යම වාපෘති 

ක්රියාත්මක කිීහම් අවශත්ාවය  ා වැතගත්කම මත් කාණ්ඩ 13 ් යටහත් ඒවා විස්ත්ර කිීම සිදු කර ඇත්. යනම්,  

01. ප්රධාන වාපෘති (First Priority Project) 

02. අනුශාංගික වාපෘති (Second Priority Project) 

03. හවනත් වාපෘති (Third Priority Project) 

 යම වාපෘති ප ත් පරිිව  ැඳින්වීමට පුරළුවන. 

01. ප්රධාන වාපෘති (First Priority Project) 

හමහලස  ුනනාගන්නා ලත ප්රධාන වාපෘති හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය අනුව  ුනනා ගන්නා ලත ප්රධාන උපාය 

මාර්ගික අංශ  ා භූ ස්ථාන පතනම් කරහගන අවධානයට ගැනීම සිදු කර ඇති අත්ර යම ය් ය් වාපෘති යටහත් අනු වාපෘති 

රාශිය් ඒකරාය  වීම තැකිය  ැක.  

01. මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන කලාපය I සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

02. හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන කලාපය II සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

03. හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

04. ක තුු ව නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

05. හගාඩගම නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

06. බරාව හත්ත්බිම් සංවර්ධන වාපෘතිය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

02. අනුශාංගික වාපෘති (Second Priority Project) 

a.  මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන කලාපය I සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

මාර්ග සංවර්ධන වාපෘති  

i. බටහිර අතුරු මාර්ගය (Western By-Pass) මංීරු 4කින් යු්ත්ව සංවර්ධනය කිීහම් 

වාපෘතිය  

ii. උු වන පන්සල  න්ිවය මාර්ගය මංීරු 4කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

iii. පිටිපන ත්ලගල මාර්ගය මංීරු 4කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

iv. තාම්හ් පිටිපන මාර්ගය මංීරු 4කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

v. මීය හගාඩ  ර ා ිවහවන තාම්හ් මාර්ගය මංීරු 4කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

vi. හ ෝමාගම ිවයගම මාර්ගය (වල්ගම  න්ිවහේ සිට ජම්බුග මුල්ල  න්ිවය ත්වා) මංීරු 4කින් 

යුතුව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

vii. ගන්කන්ත මාර්ගය හ වත් ක තුු ව මාර්ගය මංීරු 4කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

viii. මාහේනවත්ත් සිට මිල්ලෑව ත්වා හයෝජිත් නව මාර්ගය මංීරු 4කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීහම් 

වාපෘතිය  

ix. මීය හගාඩ ප්රවා න මධස්ථානය  ා වාණිජ මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

හවනත් වාපෘති 

I. හපාදු බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගනය  

II. හයෝජිත් මීය හගාඩ ප්රවා න  ා හවළඳ මධස්ථානය  

III. හයෝජිත් මාහේනවත්ත් වාණිජ  ා හස්වා ප න්කම් මධස්ථානය  

IV. හයෝජිත් මාහේනවත්ත් ජල සැපයුම් මධස්ථානය  

V. හයෝජිත් මාහේනවත්ත් ප්රාථමික විදුලි උපහපාළ ඉිවකිීහම් වාපෘතිය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

VI. හයෝජිත් මාහේනවත්ත්අපජල පිරිප දු මධස්ථානය 

b. හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන කලාපය II සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

i. මීය හගාඩ ඉහල්හරානි් නි්පාතන පර්හේෂණය සංකීර්ණයය ඉිවකිීහම් වාපෘතිය  

ii.  නැදුන්හේන බස් නැවතුම් ස්ථානහේ සිට වැලිපිල්ලෑව පාසැල්  න්ිවය ත්වා ිවහවන නාවලමුල්ල 

මාර්ගය  ා  හල්නගල මාවත් මංීරු 0් සහිත්ව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

iii. පනාහගාඩ ඇඹුල්ගම මාර්ගය මංීරු 0කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය   

iv. බටවල මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

c. හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත්  ුනනා ගැහනන අනුශාංගික වාපෘති  

i. පවතින මඩවල කුඹුර මාර්ගය, හ ෝමාගම දුම්රිය නැවතුම  ා හ ෝමාගම පැරණි නගරය සඳ ා 

වන නව හස්වා මාර්ගය් (Service Road) හලස සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

ii. හ ෝමාගම දුම්රිය ස්ථානය  ා හ ෝමාගම පැරණි නගරය අත්ර පවතින සම්බන්ධත්ාව ීව්ර කිීම 

සඳ ා හ ෝමාගම දුම්රිය නැවතුම  ා ඒකාබද්ධධ බස් නැවතුම් ස්ථානය් (Bus Bay) භූ තර්ශන 

සැලැස්ම් සහිත්ව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

iii. හ ෝමාගම මූලික හරෝ ල යා කරමින්  යිහලවල් මාර්ගය ත්වා ිවහවන හරෝ ල මාර්ගය මංීරු 

0කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

iv. හකාට්ටාව සිට පිටිපන  න්ිවය ත්වා ිවහවන ගලවිල මාර්ගය මංීරු 4කින් යුතුව සංවර්ධනය 

කිීහම් වාපෘතිය  

v. හ ෝමාගම නව නගර මධ තුල හපාදු  රිත් උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

vi. හ ෝමාගම නව නගරය සඳ ා බහු ම ල් වා න නැවතුම් අංගනය් ඉිව කිීහම් වාපෘතිය  

vii. හයෝජිත් නව බටහිර අතුරු මාර්ගය මංීරු 4කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

viii.  යිහලවල් මාර්ගය මංීරු 6 කින් යුතුව  ා මිනින්න්ට පයින් ගමන් කිීමට ප න් වන ප න්කම් 

සහිත්ව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

ix. අතුරුගිරිය මාර්ගය  ා ක තුු ව මාර්ගය යා කරමින් ිවහවන හ ෝමාගම ිවයගම මාර්ගය මංීරු 

4 කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

x.  හ ෝමාගම නව නගරය ආ්රිත් අධි න්හ ෝපහභෝගී වාණිජ මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් 

වාපෘතිය  

xi.   යිහලවල් මාර්ගයට මුහුණයලා තැනට ක්රියාත්මක වන වාණිජ ක්රියාකාරකම් නැවත් පිවංචි කරවීම 

සඳ ා වන වාපෘතිය  

xii. කාර්යාල  ා හස්වා ප න්කම් සඳ ා හයෝජිත් හගාඩනැගිල්ල ඉිවකිීහම් වාපෘතිය  

xiii. හ ෝමාගම මුලික හරෝ ල මුලික කර ගත් හපාදු වා න නැවතුම් ස්ථානය ඉිවකිීහම් වාපෘතිය  

d. ක තුු ව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

i. ක තුු ව මාර්ගය මංීරු 4කින් යුතුව  ා මිනින්න්ට පයින් ගමන් කිීමට ප න්වන ප න්කම් 

සහිත්ව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

ii.  හකාළඹ හ ාරණය මාර්ගය මංීරු 6කින් යුතුව  ා මිනින්න්ට පයින් ගමන් කිීමට ප න්වන හලස 

ප න්කම් සහිත්ව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

iii.  ක තුු ව මාර්ගය  ා හකාළඹ හ ාරණය මාර්ගය යාකරමින් ක තුු ව නගර මධ  ර ා මංීරු 

4කින් යුතුව නව හස්වා මාර්ගය (Service Road Road) ඉිව කිීහම් වාපෘතිය  

iv. හයෝජිත්  රිත් උතානය නිර්මාණයය කිීහම් වාපෘතිය  

v. හයෝජිත් න්හ ෝපහභෝගී වාණිජ මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

vi. මි්ර භාවිත් සඳ ා හයෝජිත් ප්රතිමාරුපි (Iconic) හගාඩනැගිල්ල ඉිවකිරිම  

vii. ිවයගම හයෝජිත් වාණිජ  ා හස්වා ප න්කම් මධස්ථානය  

e.  හගාඩගම නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

i.  යිහලවල් මාර්ගහේ සිට හගාඩගම දුම්රිය මාවත් සම්බන්ධ කරමින් තාම්හ් මාර්ගය ත්වා 

ඉිවකිීමට හයෝජිත් අතුරු මාර්ගය I (By Pass Road I)  සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

ii. තාම්හ් මාර්ගහේ සිට  යිහලවල් මාර්ගය  ර ා අතුරුගිරිය මාර්ගය ත්වා ඉිව කිීමට හයෝජිත් 

අතුරැ මාර්ගය ii (By Pass Road II)  සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

iii.  හගාඩගම නව නගරය  ර ා හයෝජිත් අතුරු මාර්ගය ii යා කරමින් ඉිවකිීමට හයෝජිත් හස්වා 

මාර්ගය නිර්මාණයය කිීහම් වාපෘතිය  

iv.  නගර මධහේ නිර්මාණයය කිීමට හයෝජිත්  රිත් උතාන සංවර්ධන වාපෘතිය  ා ඒ ආ්රිත් භූ 

තර්ශන (Landscaping) වාපෘතිය  

v.  හයෝජිත් නවීන ප න්කම්වලින් සපිරි වාණිජ මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

vi.  හයෝජිත් මි්ර භාවිත් සඳ ා හයෝජිත් හවළඳ  ා හස්වා මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

vii.  හපාදු වා න නැවතුම් ස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

viii. බස් රථ නැවතුම් ස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය   

f. බරාව හත්ත්බිම් සංවර්ධන වාපෘතිය  

i. කැළණි ගඟ හතපස ර්ත ත්ය හර්ීයය උතානය් හලස සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

ii. කැලණි ගඟ මගී ප්රවා න වාපෘතියට සමගාමිව හත්ාටුපල ඉිවකිීම  ා කඩමණ්ඩිය සංවර්ධනය 

කිීහම් වාපෘතිය  

iii. පුරස්වැලි ඔය හතපස ර්ත ත්ය හර්ීයය  රිත් ර්ත ත් හලස සංවර්ධනය කිීම  

iv. බරාව හත්ත්බිම් සංවර්ධනය කිීම  

v. හලෝහලවල් මාර්ගය මංීරු 6කින් යුතුව සංවර්ධනය කිීම  

vi. හලෝහලවල් මාර්ගහේ පුරස්වැලි ඔය  ර ා ඉිවකර ඇති පාලම ප්රතිමාරුී ඉිවකිීම් හලස නැවත් 

නිර්මාණයය කිීහම් වාපෘතිය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

g. හ ෝමාගම හපාදු උතාන සංවර්ධන වාපෘතිය  

i. මත්හත්හගාඩ වැව, කුඩා වැව  ා ඔලුපට්ටාව වැව ආ්රිත් ර්ත ත් ප්රහද්ධශ සංවර්ධනය කිීහම් 

වාපෘතිය  

ii. කළු ගඟ අතු ඔය හර්ීයය උතාන හලස සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

h. හ ෝමාගම හපාදු උතාන සංවර්ධන වාපෘතිය  

i. හයෝජිත් EMP18 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

ii. හයෝජිත් PMP 35 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

iii. හයෝජිත් PLP 17 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

iv. හයෝජිත් PMP 01 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

v. හයෝජිත් PLP 14 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

vi. හයෝජිත් PMP 06 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

vii. හයෝජිත් PLP 16 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

viii. හයෝජිත් PMP 32 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

ix. හයෝජිත් PLP 28 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

x. හයෝජිත් PMP 42 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

xi. හයෝජිත් PLP 34 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

xii. හයෝජිත් PLP 80 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

xiii. හයෝජිත් ECP 01 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

xiv. හයෝජිත් ELP 01 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

xv. හයෝජිත් PMP 11 උතානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 
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සැ.යු: හයෝජිත් PORS සැලැස්ම පරිය ලනය කිීම අවශ හේ.  

03. හවනත් වාපෘති (Third Priority Project) 

i. ජම්බුග මුල්ල  න්ිවහේ සිට ත්ලගල  න්ිවය ත්වා ිවහවන හකාට්ටාව ත්ලගල මාර්ගය  

ii. පාදු්ක මීය හගාඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

iii. හකාට්ටාව  ා හපාල්ගස්ඕවිට නගරය යාහකහරන හපාල්ගස්ඕවිට මාර්ගය   

iv. හකෝට්හට් හබෝහ් මාර්ගය (අතුරුගිරිය මාර්ගය ) 

v. මත්හත්හගාඩ  න්ිවහේ සිට ිවයගම  න්ිවය ත්වා ිවහවන හකාට්ටාව ත්ලගල මාර්ගය  

vi. හරෝ ල පාර සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

vii.  යිහලවල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

viii. හකාළඹ හ ාරණය මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය   

ix. පන්සල  න්ිවය කජුග  හතනිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

x. හතාලහේන මුණයමහල් වත්ත් මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

xi. මුනමහල්වත්ත් මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

xii. උු වන පන්සල මාර්ගය සංවර්ධනය කිීම  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

6.9.2. ක්රහමෝපායමාර්ග  වාපෘති  

a. හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 

වගුව 6.9.2. 1: හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘති වාර්ත්ාව 

වාපෘතිය  ුනනාගැනීම 

වාපෘති මාත්ෘකාව හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 

වාපෘතිය හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය අිවයර 19 

වපෘති හයෝජනාව හයෝජිත් මාහේනවත්ත්  ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධනහේ මුලික අිවයර හලස  ුනනා ගත්  ැක. හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 

0131 යටහත් ශ්රී ලංකාහේ ත්ා්ෂණික නිපැයුම් ඉ ළ තැමීය ම  ා අපනයන ඉ ළ තැමීය හම් පරමාර්ථහයන් සිදු කරනු ලබන හමම වාපෘතිය සඳ ා න්විහශ්ී  අවස්ථාව් ලබා 

ීම ඇත්. විහශ්ෂහයන්ම හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය ඔස්හස් නිර්මාණයය කිීමට අවධානය හයාමු හකරුණු ත්ා්ෂණය ීරය ක්රියාවට නැංවීම උහතසා හමම 

වාපෘතිය ප්රධාන අංගය් හලස  ුනනා ගැනීම සිදු කර ඇත්.  

හමම වාපෘතිය යටහත් ප්රධාන වශහයන් මාර්ග සංවර්ධන වාපෘති ඇතුළුව මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර සිමාව තුල වර්ග මීය ටර 3378 ් වූ  නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරියට අයත් ඉඩම සඳ ා හයෝජිත් වාණිජ  ා හස්වා ප න්කම් මධස්ථානය් නිර්මාණයය කිීහම් වාපෘතිය, මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර කලාපහේ විශ්ව විතාල 

කලාපය සඳ ා හයෝජිත් හපාදු බහුම ල් වා න නැවතුම් අංගනය ඉිවකිීහම් වාපෘතිය, මාහේනවත්ත් ජල සැපයුම් මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය, 

මාහේනවත්ත් විදුලි ප්රාථමික උප හපාළ ඉිවකිීහම් වාපෘතිය, ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතියට සමගාමිව ඉිවකිීමට හයෝජිත් අපජල කළමනාකරණය වාපෘතිය, 

ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතියට සමගාමිව ඉිවකිීමට ඝන අපරව කළමනාකරණයය කිීහම් වාපෘතිය, විශ්ව විතාල  ා පර්හේෂණය  ා සංවර්ධන ආයත්න ඉිව 

කිීහම් වාපෘතිය, නැහනෝ ත්ා්ෂණය  ා විතා සංකීර්ණයය ඉිවකිීහම් වාපෘතිය, ජීව විතා ත්ා්ෂණය සංකීර්ණයය ඉිවකිීහම් වාපෘතිය, මීය හගාඩ ප්රවා න මධස්ථානය  ා 

වාණිජ මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  ුනනාහගන ඇත්.  

 

වාපෘතිහේ පිහිී ම 
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පිහිී ම 

පළාත් බස්නාහිර  ිවස්ත්රි්කය හකාළඹ  

ප්රාහද්ධය ය සිමාව 
හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් 

හකාට්ලාශය  
පරිපාලන ඒකකය හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව  

සිමාවන් 
උතුර නැහගනහිර තකුණය බටහිර 

- -  -  -  

ප්රහේශය පිටිපන ත්ලගල මාර්ගය, තාම්හ් මාර්ගය, හකාට්ටාව ත්ලගල මාර්ගය  

පිහිී ම ත්වන සිතියම 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

භුමි පරි රණය සැලැස්ම 

වාපෘති සිමාව තුළ බහුත්රය් ඉඩම් හන්වාසික භාවිත්යන් වන අත්ර  හසන් ඉඩම් ප ත් බිම  ා රබර්  ා හපාල් ඉඩම් හලස  ුනනා ගත්  ැක.  

 

 

 

 

 

 

 

වාපෘතිය සාධාරණිකරණයය කිීම 

වාපෘති ස්වභාවය  නව √ 
ිවයුණු කළ 

යුතු 
 

විස්ීරණයය කළ 

යුතු 
 

භුමිය සංවර්ධනය 

කිීම පමණය් 
 

වාපෘති ප්රහේත 
සංර්ෂණයය  වාණිජ  භූ තර්ශන  උරුමයන්  නිවාස  ප්රතිස්ථාපන  හවනත්  

 √ √  √ √ මාර්ග සංවර්ධනයන්  

වාපෘතිහේ ඉල්ක  ආර්ික  √ සමාජීය  √ 

Legend
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

වාපෘති ඉල්ක  

 රැකියා අවස්ථා 951,111 ් නිර්මාණයය කිීම. 

 ආසන්න වශහයන් 911 වැඩි නව වාපාර  ා 0131 වන විට බහු ජාතික වාපාර 01් ආකර්ෂණයය කර ගැනීම 

 න්ළු  ා මධපරිමාණය වවසායකයින්හේ නහවෝත්පාතන ප්රවර්ධනය කිීම. 

 0131 වන විට හලාව පිළිගත් උසස් විතාඥයින් 9111් බිහි කිීම. 

වාපෘතිහේ පතනම  

වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශහේ ප්රධාන ආර්ික හපරගමන්කරුවා වශහයන්   හයෝජිත් මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගරය  ුනනාගත්  ැකිය.  ශ්රී ලංකාහේ තළ හද්ධය ය නි්පාිවත්ය 

පිළිබඳ සලකා බැලීහම්ීම කර්මාන්ත්  ර ා තළ හද්ධය ය නි්පාිවත්යට වන තායකත්වය 08ක වැනි ප ල අගය් හේ. යහමන්ම අධි ත්ා්ෂණයය  ා සමගාමීය  අපනයන සඳ ා  ශ්රී ලංකාව  

ත්වන තායකත්වය 9ක ්   පමණය වන අත්ර ආසියාතික රටවල් අත්ර ශ්රී ලංකාව ප ළ ස්ථානයක සිටින බව  ුනනගත්  ැකිය. (මුලා්ර: the panel of the united nations commission 

on sceinece & technology for development 28-30 Nov. 2017)  

යහමන්ම විතාව  ා ත්ා්ෂණයය සමගාමීය  කර්මාන්ත් සම්බන්ධව ගත් විට ශ්රී ලංකාහේ වාර්ත ක අපනයන අතායම රුපියල් මිලියන 380.64 පමණය හේ. පරිඝනක  ා ත්ා්ෂණයය ිවයුණු 

අවධියක, ඊට අතාල නි්පාතන සම්බන්ධහයන් පවතින ඉල්ලුම අනුව ලංකාහේ වර්ත්මානහේ යහි නිරත්වන ප්රමාණයය ඉත්ාමත් අු  මට්ටමක පන්වන බව විතා ත්ා්ෂණය  ා නහවෝත්පාතන 

සම්බන්ධිකරණය ආයත්නය හපන්වා ීම ඇත්. හම් අනුව මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය ක්රියාත්මක වීම ජාතික අවශත්ාවය් හලස හපන්වා ිවය  ැක.  

වාපෘතිහේ හද්ධපළ  පිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩහම් වර්ත්මාන 

අයිතිය  
නා. ස.අ.  √ හපෞද්ධගලික  √ රජහේ   

ඉඩහම් වර්ත්මාන 

ත්ත්වය  

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සිමාව තුල අිවයර 9 සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා 

 දුනාගන්නා ලත ඉඩම හපෞද්ධගලික ඉඩම් වන අත්ර හබාහ ාමය් ඉඩම්වල 

වත්මන් භාවිත්ය රබර්  ා හපාල් වගාවන් හේ. 

ප්රතිස්ථාපනය පිළිබඳ 

විස්ත්රය  
- 

ඉඩහම් අයිතිය පිළිබඳ 

විස්ත්රය  
- 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

මිනින්හතෝරු සැලන්ම  
අංකය  මිනින්හතාරුවහේ නම  ිවනය  ඉඩහම් ප්රමාණයය  

- - - අ්: 4000 රූ. පර්. 

වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීම 

 
වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිීහම් ක්රමහේතය  
PPP 

ක්රියාත්මක කළ යුතු 

ආයත්නය  

ම ා නගර  ා බස්නාහිර 

පළාත් සංවර්ධන 

අමාත්ාංශය   

අරමුතල් සපයා ගැනීහම් 

ක්රමහේතය  
රජහේ අතායම්, ණයය, හද්ධය ය  ා විහද්ධශ ආහයෝජන  

යටිත්ල 

ප න්කම්  

ජලය  
අවශ ධාරිත්ාව  969,886 m3 /d 

විදුලිය  
අවශ ධාරිත්ාව  76..3 mwh 

පවත්නා ධාරිත්ාව  981,111 m3 /d පවත්නා ධාරිත්ාව   1 mwh 

ඝන අපරව 

කළමනාකරණයය  
ඔේ   නැත්  හයෝජිත් ඝන අපරව 

කළමනාකරණයය  
 

කලාපය  විතා  ා ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන කලාපය  කලාීකරණය අනුකුලභාවය  ඔේ  √ නැත්   

විනාස සැලැස්ම 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

 

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

b. හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

වගුව 6.9.2. 2 හ ෝමාගම නගර සංවර්ධන වාපෘති වාර්ත්ාව 

වාපෘතිය  ුනනාගැනීම 

වාපෘති මාත්ෘකාව  හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

වාපෘතිය  හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධනය  

වාපෘති  හයෝජනාව   මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතියත් සමග හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධනයට ලැහබනුහේ න්විහශ්ී  ස්ථානයකි. හ ෝමාගම නව නගරය  ර ා ත්ා්ෂණය නගරයට 

ප්රධාන ප්රහේශය ලබා හතන අත්ර ත්ා්ෂණය නගරයට ප්රධාන ප න්කම් සපයන ප්රධාන වාණිජ නගරය හලස  ුනනා ගත්  ැකිය. ත්වත හමම නගර සංවර්ධනය  ර ා  රිත් නගර 

සංකල්පය යටහත් නගරය කියවීම උහතසා  රිත් උතානය් නිර්මාණයය ව අත්ර හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් ප්රධාන වාණිජ කලාපය හලසත සංවර්ධනය කිීමට අවධානය 

හයාමු කර ඇත්. ත්වත ප්රධාන ප්රවා න ප න්කම්  ා අහනකුත් සමාජීය හස්වාවන් ඒකරාය  වූ  ප්රධාන නගරය හලස හමය  ුනනා ගත්  ැකි අත්ර ප ත් සඳ න් අනු වාපෘති හම් යටහත් 

ක්රියාත්මක කිීමට  ුනනාහගන ඇත්.  

 Western By-Pass නව මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය 

 Western By-Pass නව මාර්ගයට සමාන්ත්රව අඩි 31 ක නව අභන්ත්ර හස්වා මාර්ගය් අකරවිට මාර්ගය සම්බන්ධවන හලස ඉිව කිීම  

 වාණිජ ආයත්න නැවත් පිවංචි කිීම සඳ ා හයෝජිත් ඉඩම් සංවර්ධනය කිීම  

 හයෝජිත් බහුම ල් රථගාල ඉිවකිරිම  

 හ ෝමාගම නව නගර මධහේ හයෝජිත්  රිත් උතානය සංවර්ධනය කිීම  

 මි්ර සංවර්ධන වපෘති  

 හස්වා මාර්ග සංවර්ධනය කිීම   

 වාණිජ සනවර්ධනය  

 කාර්යාල ප න්කම් සැපම ම සම්බන්ධ වාපෘති  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

සංවර්ධන වාපෘතිය යටහත් 61ක ක භුමි ප්රහද්ධශය් ඉ ත් සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා හයාතා ගන්නා අත්ර හසන් ප්රහද්ධශ ජල රැඳවුම් ප්රහද්ධශ හලස ක්රියාත්මක හේ.  

හමම සංවර්ධන වාපෘතිය  ර ා ඉඩම් අහිමි වන පුරද්ධගලයන් සඳ ා ඔවුන්හේ යකඟත්ාව මත් අහිමි වන භූමි ප්රමාණයය සඳ ා විකල්ප ඉඩම් හමම වාපෘති භූමිය තුලින්ම ලබාීමමට 

හයෝජිත්ය.  

වාපෘතිහේ පිහිී ම 

පිහිී ම 

පළාත් බස්නාහිර  ිවස්ත්රි්කය හකාළඹ  

ප්රාහද්ධය ය සිමාව 
හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් 

හකාට්ලාශය  
පරිපාලන ඒකකය හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව  

සිමාවන් 
උතුර නැහගනහිර තකුණය බටහිර 

- -  -  -  

ප්රහේශය  යිහලවල් මාර්ගය, හයෝජිත් බටහිර අතුරු මාර්ගය  

පිහිී ම ත්වන සිතියම 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

භුමි පරි රණය සැලැස්ම 

 

වාපෘති සිමාව ආ්රිත්ව බහුත්රය් ඉඩම් හන්වාසික භාවිත්යන් වන අත්ර  හසන් ඉඩම් ප ත් බිම හලස  ුනනා ගත්  ැක.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වාපෘතිය සාධාරණිකරණයය කිීම 

වාපෘති ස්වභාවය  නව  ිවයුණු කළ යුතු  
විස්ීරණයය කළ 

යුතු 
√ 

භුමිය සංවර්ධනය 

කිීම පමණය් 
 

වාපෘති ප්රහේත 
සංර්ෂණයය  වාණිජ  භූ තර්ශන  උරුමයන්  නිවාස  ප්රතිස්ථාපන  හවනත්  

 √ √  √ √ මාර්ග සංවර්ධනයන්  

වාපෘතිහේ ඉල්ක  ආර්ික  √ සමාජීය  √ 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

වාපෘති ඉල්ක  

  රිත් උතාන සංවර්ධනය  ර ා නගරය කියවීහම්  ැකියාව ීව්ර කිීම  

 නාගරික යටිත්ල ප න්කම් වර්ධනය කිීම  

 ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධනය සමග ඒකාබද්ධධ කර ගැනීහමන් නව සංවර්ධනයන් සඳ ා මග හපන්වීම  

 නාගරික හස්වා ප න්කම් අත්ර පවතින සම්බන්ධත්ාව ීව්ර කිීම  

වාපෘතිහේ පතනම  

හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගරහේ ප්රධාන පිවින්ම් නගරය හලස  ුනන්වා ිවය  ැක. ත්ා්ෂණය නගරය වැනි ම ා පරිමාණය වාපෘතිහේ නව 

සංවර්ධනයන්ට ගැලහපන ආකාරහේ හස්වා ප න්කම් සැපම ම හමහි ප්රධාන අරමුණය වී ඇත්.  

ත්වත හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 01031 සංවර්ධන තැ්ම වී ඇත්හත් “ බුද්ධධිමතුන්හේ  රිත් නගරය” යනුහවනි. හම් ආකාරයට ප්රධාන වාණිජ නගර සංවර්ධන වාපෘතින් 

 ර ාත ඒ සඳ ා විහශ්ෂ අවධානය් ලබා ීමම උහතසා  රිත් උතාන නගර මධ තුළ නිර්මාණයය කිීම  ර ා නගරය කියවීහම්  ැකිව ීව්ර කිීම අරමුණු කර ඇත්.  

යපමණය් හනාව ප්රධාන හපාදු ප්රවා න මධස්ථාන අත්ර ඒකාබද්ධධත්ාව ීව්ර කිීම උහතසාත් නාගරික යටිත්ල ප න්කම් සැපම ම වැඩි ිවයුණු කිීම උහතසාත් හ ෝමාගම නව නගර සංවර්ධන 

වාපෘතිය හකහරහි විහශ්ෂ අවධානය හයාමු කර ඇත්.  

හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත්  ුනනාගන්නා ලත වැඩි ඝනත්ව වාණිජ කලාපය තුළ හමම නගර සංවර්ධන වාපෘතිය ක්රියාත්මක වන අත්ර ඒ  ර ා හමම කලාපහේ අහනකුත් 

වාණිජ සංවර්ධනයන්ට මග හපන්වීම් ලබා ීමමත හමහි ප්රධාන අරමුණු අත්ර හේ.  

වාපෘතිහේ හද්ධපළ  පිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩහම් වර්ත්මාන අයිතිය  නා. ස.අ.  
ඉඩහම් හකාටස් අයිති 

හේ.  
හපෞද්ධගලික   රජහේ  හවනත්  ඉතිරිය අත්කර ගැනීමට පවී  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

ඉඩහම් වර්ත්මාන ත්ත්වය  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩම තුළ ප්රධාන බස් නැවතුම් හපාළ  ා මුල 

ආයත්න ක්රියාත්මක අත්ර හසන් ප්රහද්ධශ වාණිජ භාවිත්  ා ප ත් බිම් හලස වා්ත්වී 

ඇති ආකාරය් තැකිය  ැක.  

ප්රතිස්ථාපනය පිළිබඳ 

විස්ත්රය  

හයෝජිත් ඉඩම සංවර්ධනය කිීම  ර ා ප්රතිස්ථාපන කටයුතු සිදු කිීම 

හකහරහි අවධානය හයාමු කර ඇත්.  

ඉඩහම් අයිතිය පිළිබඳ 

විස්ත්රය  
- 

මිනින්හතෝරු සැලන්ම  
අංකය  මිනින්හතාරුවහේ නම  ිවනය  ඉඩහම් ප්රමාණයය  

   අ්: 65 රූ. පර්. 

වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීම 

 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිීහම් 

ක්රමහේතය  

භුමිය සැකසීම  ා යටිත්ල ප න්කම 
ප්රවර්ධනය කිීම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  ා අහනකුත් රාජ ආයත්නවල 
ඒකාබද්ධධව සිදු කරන අත්ර සංවර්ධන 
කටයුතු වාපෘති හයෝජනා කැඳවීම  ර ා 
ආහයෝජකයන් සඳ ා අවස්ථාව ලබා හද්ධ.  

 

ක්රියාත්මක කළ යුතු 

ආයත්නය  

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

ඉඩම් හගාඩකිීහම් සංස්ථාව  

අරමුතල් සපයා ගැනීහම් 

ක්රමහේතය  

භාණ්ඩාගාර අරමුතල්   

යටිත්ල 

ප න්කම්  
ජලය  අවශ ධාරිත්ාව  

ගණයනය කර 

හනාමැත්  
විදුලිය  

අවශ ධාරිත්ාව  
ගණයනය කර හනාමැත්  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

පවත්නා ධාරිත්ාව  

නව හයෝජිත් 

වාපෘතිවලට 

ඇතුලත් කර ඇත්  

පවත්නා ධාරිත්ාව  
නව හයෝජිත් වාපෘතිවලට 

ඇතුලත් කර ඇත්  

ඝන අපරව 

කළමනාකරණයය  
ඔේ  තිහබ්  නැත්  

හයෝජිත් ඝන අපරව 

කළමනාකරණයය  
 

කලාපය  වැඩි ඝනත්ව වාණිජ කලාපය 19   කලාීකරණය අනුකුලභාවය  ඔේ  √ නැත්   

විනාස සැලැස්ම 

 

 

 

 සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය   
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

c. ක තුු ව  නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

වගුව 6.9.2. 3:ක තුු ව නගර සංවර්ධන වාපෘති වාර්ත්ාව 

වාපෘතිය  ුනනාගැනීම 

වාපෘති මාත්ෘකාව  ක තුු ව නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

වාපෘතිය  ක තුු ව නව නගර සංවර්ධනය  

වාපෘති  හයෝජනාව  

ක තුු ව නව නගරය නව ම ාමාර්ග  ා අධිහේගී මාර්ග සංවර්ධන වාපෘති සමග අවධානයට ගැහනන ප්රධාන නගරය් හලස  ුනනා ගත්  ැක. මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන 

වාපෘතිය  ා මිල්ලෑව කර්මාන්ත් සංවර්ධන වාපෘතිය ඔස්හස් විහශ්ෂ අවධානයකට හයාමු වී ඇත්. යපමණය් හනාව හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා  ුනනාගැහනන වැඩි ගණයත්ව 

වාණිජ කලාපයට අයත් හමම නගරය ිවයගම NDT විශ්ව විතාලය, මහින්ත රාජප්ෂ අන්ත්ර් ජාතික ්රීඩාංගනය  ා හයෝජිත් රුවන්පුරර අධිහේගී මාර්ගය  ර ා නව නගර සංවර්ධනයක 

අවශත්ාව ඒත්තු ගන්වනු ඇත්. ඒ අනුව ප්රධාන වාණිජ නගරය් හලස හමම වාපෘතිය  ර ා ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් අනු වාපෘති ප ත් පරිිව හපළ ගැස්විය  ැක.   

 හයෝජිත්  රිත් උතානය සංවර්ධනය කිීම  

 හයෝජිත් හස්වා මාර්ග සංවර්ධනය කිීම 

 මි්ර සංවර්ධන වාපෘති  

 වා න නැවතුම් අංගනය නිර්මාණයය කිීම  

 බස් නැවතුම් ස්ථානය් ඉිව කිීම  

හමහිීම හයෝජිත් මුළු භුමි ප්රමාණයහයන් 41ක ක පමණය ප්රමාණයය් සංවර්ධනය සඳ ා හයාතා ගැනීමට හයෝජිත් අත්ර හසන් ප්රහද්ධශ විධිමත් ජලාපව න සැලැස්මකට ඇතුලත් කිීමට හයෝජනා 

කර ඇත්.  

පුරද්ධගලික  ා රාජ ස හයෝගීත්වහයන් හමම නගර සංවර්ධනය සිදු කිීමටත සැලන්ම් සිදු කර ඇත්.  

වාපෘතිහේ පිහිී ම 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

පිහිී ම 

පළාත් බස්නාහිර  ිවස්ත්රි්කය හකාළඹ  

ප්රාහද්ධය ය සිමාව 

හ ෝමාගම 

ප්රාහද්ධය ය හල්කම් 

හකාට්ලාශය  

පරිපාලන 

ඒකකය 
හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව  

සිමාවන් 
උතුර නැහගනහිර තකුණය බටහිර 

- -  -  -  

ප්රහේශය හකාළඹ හ ාරණය මාර්ගය, හකාට්ටාව ත්ලගල මාර්ගය, ක තුු ව මාර්ගය  

පිහිී ම ත්වන සිතියම 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

භුමි පරි රණය 

සැලැස්ම 

වාපෘති සිමාව ආ්රිත්ව බහුත්රය් ඉඩම් හන්වාසික භාවිත්යන් වන අත්ර  හසන් ඉඩම් ප ත් බිම හලස  ුනනා ගත්  ැක.  

 

වාපෘතිය සාධාරණිකරණයය කිීම 

වාපෘති 

ස්වභාවය  
නව √ ිවයුණු කළ යුතු  

විස්ීරණය

ය කළ 

යුතු 

 
භුමිය සංවර්ධනය 

කිීම පමණය් 
 

වාපෘති 

ප්රහේත 

සංර්ෂණයය  වාණිජ  භූ තර්ශන  උරුමයන්  නිවාස  ප්රතිස්ථාපන  හවනත්  

 √ √    මාර්ග සංවර්ධනයන්  

වාපෘතිහේ 

ඉල්ක  
ආර්ික  √ සමාජීය  √ 

Legend
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

වාපෘති 

ඉල්ක  

  රිත් උතාන සංවර්ධනය  ර ා නගරය කියවීහම්  ැකියාව ීව්ර කිීම  

 නාගරික යටිත්ල ප න්කම් වර්ධනය කිීම  

 නාගරික හස්වා ප න්කම් අත්ර පවතින සම්බන්ධත්ාව ීව්ර කිීම  

 ප්රවා න මාර්ග අත්ර ඒකාබද්ධධත්ාව ීව්ර කිීම  ර ා නාගරික සංවර්ධනයට මග හපන්වීම  

වාපෘතිහේ 

පතනම  

ක තුු ව අධිහේගී මාර්ග පිවින්ම  ා හයෝජිත් රුවන්පුරර අධිහේගී මාර්ග සංවර්ධන වාපෘතියත් සමග හමන්ම මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  ා මිල්ලෑව කර්මාන්ත් කලාප 

සංවර්ධනය සමග හමම නගර සංවර්ධන වාපෘතිය හකහරහි අවධානය හයාමු හවයි.  

ත්වත හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131  ර ා සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය හපරතැරි කරගනිමින් ක තුු ව නගර සංවර්ධනය හකහරහි අවධානය හයාමු කර ඇත්. යපමණය් හනාව 

 රිත් නගර සංකල්පය  මුහේ නගර මධ තුළ  රිත් උතාන නිර්මාණයය කිීම  ර ා නගරය කියවීහම්  ැකියාව ීව්ර කිීමත හමහි ත්වත් යක පතනම් හලස  ුනන්වා ිවය  ැක.  

යහමන්ම නව සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව සිදු කරන ලත කලාපකරණය සැලැස්මට අනුව හමම ප්රහද්ධශය වැඩි ඝනත්ව වාණිජ කලාපය 0 හලස සංවර්ධනය කිීමට සැලන්ම් කර ඇත්. ඒ අනුව හමම 

වාපෘතිය  ර ා හසන් සංවර්ධනයන් සඳ ා මග හපන්වීම් ලබා ීමමට අරමුණු කර ඇත්.  

ත්වත වාපෘතිය  ර ා නාගරික ප න්කම් වැඩි ිවයුණු කිීමත අහ්්ෂා හකහර්.   

වාපෘතිහේ හද්ධපළ  පිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩහම් වර්ත්මාන 

අයිතිය  
නා. ස.අ.   හපෞද්ධගලික  √ රජහේ  හවනත්  අත්කර ගැනීමට පවී  

ඉඩහම් වර්ත්මාන 

ත්ත්වය  
ප ත්බිම් හලස වා්ත් වී ඇත්.  ප්රතිස්ථාපනය පිළිබඳ විස්ත්රය  .  

ඉඩහම් අයිතිය 

පිළිබඳ විස්ත්රය  
- 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

මිනින්හතෝරු 

සැලන්ම  

අංකය  මිනින්හතාරුවහේ නම  ිවනය  ඉඩහම් ප්රමාණයය  

   අ්: 4  රූ. පර්. 

       

වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීම 

 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක 

කිීහම් 

ක්රමහේතය  

භුමිය සැකසීම  ා යටිත්ල 
ප න්කම ප්රවර්ධනය කිීම 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 ා අහනකුත් රාජ 
ආයත්නවල ඒකාබද්ධධව සිදු 
කරන අත්ර සංවර්ධන 
කටයුතු වාපෘති හයෝජනා 
කැඳවීම  ර ා 
ආහයෝජකයන් සඳ ා 
අවස්ථාව ලබා හද්ධ.  

ක්රියාත්මක කළ යුතු 

ආයත්නය  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

ඉඩම් හගාඩ කිීහම්  ා සංවර්ධනය 

කිීහම් සංස්ථාව  

අරමුතල් සපයා ගැනීහම් 

ක්රමහේතය  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිහේ 

භාණ්ඩාගාර අරමුතල්   

යටිත්ල 

ප න්කම්  

ජලය  

අවශ ධාරිත්ාව  ගණයනය කර හනාමැත්  

විදුලිය  

අවශ ධාරිත්ාව  ගණයනය කර හනාමැත්  

පවත්නා ධාරිත්ාව  

නව හයෝජිත් 

වාපෘතිවලට ඇතුලත් 

කර ඇත්  

පවත්නා ධාරිත්ාව  

නව හයෝජිත් වාපෘතිවලට ඇතුලත් කර ඇත්  

ඝන අපරව 

කළමනාකරණයය  
ඔේ  තිහබ්  නැත්  

හයෝජිත් ඝන අපරව 

කළමනාකරණයය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

කලාපය  වැඩි ඝනත්ව වාණිජ කලාපය 10   
කලාීකරණය 

අනුකුලභාවය  
ඔේ  √ නැත්   

විනාස සැලැස්ම 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

d. හගාඩගම නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

වගුව 6.9.2. 4:හගාඩගම නගර සංවර්ධන වාපෘති විස්ත්රය 

වාපෘතිය  ුනනාගැනීම 

වාපෘති 

මාත්ෘකාව  
හගාඩගම  නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

වාපෘතිය  හගාඩගම නව නගර සංවර්ධනය  

වාපෘති  

හයෝජනාව  

හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 යටහත් යන සැලන්ම් සංකල්පයට අනුව මාලහේ, මාහේනවත්ත්  ා මිල්ලෑව නගර යාකරමින් ත්ා්ෂණය ීරය් නිර්මාණයය කිීමට සැලන්ම් කර ඇත්. 

ඒ අනුව හයෝජිත් ත්ා්ෂණය ීරය ක්රියාත්මක වීහම්ීම ප්රධාන හස්වා මධස්ථානය හලස හගාඩගම නගරය සංවර්ධනය කිීමට අරමුණු කර ඇත්.  

ත්වත හයෝජිත් මීය හගාඩ ප්රවා න මධස්ථානයත ඒකාබද්ධධ කර ගනිමින් හමම සංවර්ධනය සිදු කිීමට අවධානය හයාමු කර ඇත්. 

හමම නගර සංවර්ධන වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීහමහිලා ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජනා හකරුණු අනු වපෘති ප ත් පරිිව හපළ ගැස්විය  ැක.  

i. හයෝජිත් නව අතුරු මාර්ග සංවර්ධන වාපෘතිය  

ii. හයෝජිත් නව හස්වා මාර්ග සංවර්ධනය කිීම  

iii. මි්ර සංවර්ධන වාපෘති  

iv. හයෝජිත්  රිත් උතානය නිර්මාණයය කිීම  

v. වාණිජ සංවර්ධනයන්ට සමගාමීය  වපෘති  

vi. හගාඩගම දුම්රිය නැවතුම් ස්ථානය  ා හගාඩගම නගරය ය හකහරන දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

  

වාපෘතිහේ පිහිී ම 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

පිහිී ම 
පළාත් බස්නාහිර  ිවස්ත්රි්කය හකාළඹ  

ප්රාහද්ධය ය සිමාව හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ලාශය  පරිපාලන ඒකකය හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව  

සිමාවන් 
උතුර නැහගනහිර තකුණය බටහිර 

- -  -  -  

ප්රහේශය  යිහලවල් මාර්ගය, 9 1 පාර  

පිහිී ම ත්වන 

සිතියම 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

භුමි පරි රණය 

සැලැස්ම 

වාණිජ  ා ප ත් බිම ත්නට ලැහබ්   

 

වාපෘතිය සාධාරණිකරණයය කිීම 

වාපෘති ස්වභාවය  නව  ිවයුණු කළ යුතු  
විස්ීරණයය කළ 

යුතු 
√ 

භුමිය සංවර්ධනය 

කිීම පමණය් 

වාපෘති ප්රහේත 

සං
ර්

ෂණය
ය 

 

වා
ණි

ජ 
 

භූ
 තර්

ශන
  

උරු
මය

න්
  

නිව
ාස

  

ප්රති
ස්ථ

ාප
න 

 

හවනත්  

 √ √    මාර්ග සංවර්ධනයන්  

වාපෘතිහේ 

ඉල්ක  
ආර්ික  √ සමාජීය  √ 

Legend

Land_use

LandUse2

Agriculture

Coconut

Commercial

Forest

Industrial

Institutional

Paddy

Park and Playground

Religious

Residential

Rock

Rubber

Scrub Land

Transportation

Utilities

Water

Wetland

uduwana_pansala

millawa_new_rd
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

වාපෘති ඉල්ක  

  රිත් උතාන සංවර්ධනය  ර ා නගරය කියවීහම්  ැකියාව ීව්ර කිීම  

 නාගරික යටිත්ල ප න්කම් වර්ධනය කිීම  

 නාගරික හස්වා ප න්කම් අත්ර පවතින සම්බන්ධත්ාව ීව්ර කිීම  

 ප්රවා න මාර්ග අත්ර ඒකාබද්ධධත්ාව ීව්ර කිීම  ර ා නාගරික සංවර්ධනයට මග හපන්වීම  

වාපෘතිහේ 

පතනම  

හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පයට අනුව ප්රමු  අවධානයකට ගැහනන හමම වාපෘතිය හයෝජිත් ත්ා්ෂණය තිරහේ ප්රධාන හස්වා මධස්ථානය හලස සංවර්ධනය කිීම අහ්්ෂා කර ඇත්.  

යහමන්ම සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් යන කලාීකරණය සැලැස්මට අනුව හමම නගරය වැඩි ඝනත්ව වාණිජ කලාප 3 යටත්ට ගැහනන අත්ර හමම වාපෘතිය  ර ා නාගරික ිවයුණුව සඳ ා මග හපන්වීම 

අහ්්ෂා කර ඇත්.  

ත්වත ආර්ික සංවර්ධන ප්රතිලාභ ඉපම ම  ා  රිත් නගර සංකල්පය ඔස්හස් යමින් නගරය කියවීම සඳ ා අවකාශය සැලසීම අහ්්ෂා කර ඇත්.  

.   

වාපෘතිහේ හද්ධපළ  පිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩහම් වර්ත්මාන 

අයිතිය  
නා. ස.අ.  

ඉඩහම් හකාටස් නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරියට අයත් හේ  
හප

ෞද්ධ
ගලි

ක
  

 

රජ
හේ

 

 

හව
නත්

  හසන් ප්රහද්ධශ අත්කර ගැනීමට හයෝජනා 

කර ඇත්  

ඉඩහම් වර්ත්මාන 

ත්ත්වය  

ඉඩහම් හකාටස් හගාඩ කර ඇති අත්ර ඉතිරි හකාටස 

ප ත් බිම හලස පවී   
ප්රතිස්ථාපනය පිළිබඳ විස්ත්රය  . හනාමැත්  

ඉඩහම් අයිතිය 

පිළිබඳ විස්ත්රය  
- 

අංකය  මිනින්හතාරුවහේ නම  ිවනය  ඉඩහම් ප්රමාණයය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

මිනින්හතෝරු 

සැලන්ම  
   අ්: 3  රූ. පර්.  

       

වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීම 

 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිීහම් 

ක්රමහේතය  

භුමිය සැකසීම  ා යටිත්ල ප න්කම 

ප්රවර්ධනය කිීම නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  ා අහනකුත් රාජ ආයත්න 

ඒකාබද්ධධව සිදු කරන අත්ර සංවර්ධන 

කටයුතු වාපෘති හයෝජනා කැඳවීම  ර ා 

ආහයෝජකයන් සඳ ා අවස්ථාව ලබා හද්ධ.  

ක්රියාත්මක කළ යුතු ආයත්නය  නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  ස  

 

ඉඩම් හගාඩකිීහම්   ා 

සංවර්ධනය කිීහම් 

සංස්ථාව  

අරමුතල් සපයා ගැනීහම් ක්රමහේතය  භාණ්ඩාගාර අරමුතල්   

යටිත්ල 

ප න්කම්  

ජලය  

අවශ ධාරිත්ාව  ගණයනය කර හනාමැත්  

විදුලිය  

අවශ ධාරිත්ාව  ගණයනය කර හනාමැත්  

පවත්නා ධාරිත්ාව  
නව හයෝජිත් වාපෘතිවලට 

ඇතුලත් කර ඇත්  

පවත්නා ධාරිත්ාව  
නව හයෝජිත් වාපෘතිවලට ඇතුලත් කර ඇත්  

ඝන අපරව 

කළමනාකරණයය  
ඔේ  තිහබ්  නැත්  

හයෝජිත් ඝන අපරව 

කළමනාකරණයය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

කලාපය  වැඩි ඝනත්ව වාණිජ කලාපය 13 කලාීකරණය අනුකුලභාවය  ඔේ  √ නැත්   

විනාස සැලැස්ම 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

e. විහේක  ා විහනෝත කටයුතු  සංවර්ධන වාපෘතිය 

වගුව 6.9.2. 5:විහේක  ා විහනෝත කටයුතු සංවර්ධන වාපෘති වාර්ත්ාව 

වාපෘතිය  ුනනාගැනීම 

වාපෘති මාත්ෘකාව  බරාව හත්ත්බිම්  සංවර්ධන වාපෘතිය  

වාපෘතිය  බරාව හත්ත්බිම්  සංවර්ධනය  

වාපෘති  හයෝජනාව  

හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 ට අනුව සංවර්ධන තැ්ම වනුහේ “ බුද්ධධිමතුන්හේ  රිත් නගරය” යන්නයි. මිට අතාලව පරිසර සංහේීම ප්රහද්ධශ හතසට හයාමු 

වීහම් සම්භාවිත්ාව් පවතින හන්වාසික භාවිත්යන් දුර්වල කිීම අවශ වී ඇත්. ත්වත ගංවතුර රැඳවුම් කලාප හලස ත්නට ලැහබන බහුත්රය්  රිත් ප්රහද්ධශ හම් ආ්රිත්ව 

ත්නට ලැහබන අත්ර න්විහශ්ී  පරිසර පද්ධධතිය්ත යහි ත්නට ලැහබ්.  

හම් ආකාරයට යම පරිසර පද්ධධතිය CRIP වාපෘතිය  ර ා කැළණි ගඟ ර්ත ත්ය සඳ ා හයෝජිත් උතාන සංවර්ධනය  ා ජල ගමනාගමන වාපෘතිය යා කරමින් හමම 

සංවර්ධන වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීමට අවධානය හයාමු කර ඇත්.  

ත්වත සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා හන්වාසිකයන්ට න්ව ප න් හන්වාසික වාත්ාවරණයය් ලබා ීමමත හමහි යක අහ්්ෂාව් වී ඇත්.  

හමහිීම මුලික යටිත්ල ප න්කම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් අත්ර වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීම හපෞද්ධගලික ආහයෝජකයන්  ර ා සිදු කර 
ගැනීමට අහ්්ෂා කර ඇත්.  

යහමන්ම හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම  ර ා ක්රියාත්මක ෛනතික රාමුව් ඔස්හස් යමින් පරිසර හිත්කාමීය  සංවර්ධනයන් සඳ ා අවකාශය ලබා ීමම අරමුණු කර ඇත්.  

 

වාපෘතිහේ පිහිී ම 

පිහිී ම 
පළාත් බස්නාහිර  ිවස්ත්රි්කය හකාළඹ  

ප්රාහද්ධය ය සිමාව හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය හල්කම් හකාට්ලාශය  පරිපාලන ඒකකය හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

සිමාවන් 
උතුර නැහගනහිර තකුණය බටහිර 

- -  -  -  

ප්රහේශය හලෝහලවල් මාර්ගය  

පිහිී ම ත්වන සිතියම 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

භුමි පරි රණය සැලැස්ම 

හන්වාසික භාවිත්යන්  ා හත්ත් බිම භාවිත්යන් ත්නට ලැහබ්.  

 

වාපෘතිය සාධාරණිකරණයය කිීම 

වාපෘති ස්වභාවය  නව √ ිවයුණු කළ යුතු  
විස්ීරණයය කළ 

යුතු 
 

භුමිය සංවර්ධනය 

කිීම පමණය් 
 

වාපෘති ප්රහේත 
සංර්ෂණයය  වාණිජ  භූ තර්ශන  උරුමයන්  නිවාස  ප්රතිස්ථාපන  හවනත්  

√  √    මාර්ග සංවර්ධනයන්  

වාපෘතිහේ ඉල්ක  ආර්ික  √ සමාජීය  √ 

Legend
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

වාපෘති ඉල්ක  

 හත්ත් බිම සංර්ෂණයය කිීම  

 විහේක  ා විහනෝත කටයුතු ප න්කම් සැපම ම  

 ප්රහද්ධශහේ ආර්ික වර්ධනය ඉ ළ තැමීය ම  

  රිත් නගර සංකල්පයට සමගාමිව යමින්  රිත් ප්රහද්ධශ වර්ධනය කිීමට අවධානය හයාමු කිීම   

වාපෘතිහේ 

පතනම  

හ ෝමාගම නව සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව හමම ප්රහද්ධශය හන්වාසික භාවිත්යන්හගන් විනාශයට පත් හනාවන න්ර්ත ත් ප්රහද්ධශය් හලස සංවර්ධනය කිීමට අරමුණු කර ඇත්.  

ත්වත හමම ප්රහද්ධශය පුරස්වැලි ඔය මැිව කරහගන වා්ත් වී ඇති අත්ර ප්රධාන ගංවතුර පාලන ප්රහද්ධශය් හලසත  ුනනාහගන ඇත්.  

සිදුවන අහනකුත් සංවර්ධන වපෘති සමග සම්බන්ධ වීම තුලින් ප්රහද්ධශහේ ආර්ික ප්රතිලාභ වර්ධනය කළ  ැකිවීම ත්වත් පතනම් වී ඇත්. .   

වාපෘතිහේ හද්ධපළ  පිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩහම් වර්ත්මාන 

අයිතිය  
  හපෞද්ධගලික  

හකාටස් හපෞද්ධගලික ඉඩම් 

හේ  
රජහේ රජයට අයත් හේ  හවනත්  

පවරා ගැනීමට හයෝජනා 

කර ඇත්  

ඉඩහම් වර්ත්මාන 

ත්ත්වය  
හත්ත් බිම්  ා හන්වාසික භාවිත් වශහයන් පවී.    ප්රතිස්ථාපනය පිළිබඳ විස්ත්රය  . ඉිවකිීම් පවී සමීය ්ෂණයය් කළ යුතුය  

ඉඩහම් අයිතිය 
පිළිබඳ විස්ත්රය  

- 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

මිනින්හතෝරු 

සැලන්ම  

අංකය  මිනින්හතාරුවහේ නම  ිවනය  ඉඩහම් ප්රමාණයය  

   හ ්.981  රූ. පර්.  

 

වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිීහම් ක්රමහේතය  

භුමිය සැකසීම  ා යටිත්ල ප න්කම ප්රවර්ධනය කිීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  ා අහනකුත් රාජ 

ආයත්නවල ඒකාබද්ධධව සිදු කරන අත්ර සංවර්ධන 

කටයුතු වාපෘති හයෝජනා කැඳවීම  ර ා 

ආහයෝජකයන් සඳ ා අවස්ථාව ලබා හද්ධ.  

ක්රියාත්මක කළ යුතු 

ආයත්නය  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

ඉඩම් හගාඩකිීහම් සංස්ථාව  

අරමුතල් සපයා ගැනීහම් ක්රමහේතය  හපෞද්ධගලික 

අරමුතල්    

යටිත්ල ප න්කම්  

ජලය  

අවශ ධාරිත්ාව  ගණයනය කර හනාමැත්  

විදුලිය  

අවශ ධාරිත්ාව  ගණයනය කර හනාමැත්  

පවත්නා ධාරිත්ාව  
නව හයෝජිත් වාපෘතිවලට 

ඇතුලත් කර ඇත්  

පවත්නා ධාරිත්ාව  නව හයෝජිත් 

වාපෘතිවලට 

ඇතුලත් කර ඇත්  

ඝන අපරව කළමනාකරණයය  ඔේ  තිහබ්  නැත්  
හයෝජිත් ඝන අපරව 

කළමනාකරණයය  
 

කලාපය  ස්වභාවික හත්ත්බිම සංර්ෂණය කලාපය  කලාීකරණය අනුකුලභාවය  ඔේ  √ නැත්   

විනාස සැලැස්ම 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

 

 

 

 

 

 

 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

f. හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 2 

වගුව 6.9.2. 6:හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘති 2  වාර්ත්ාව 

වාපෘතිය  ුනනාගැනීම 

වාපෘති මාත්ෘකාව  හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 2 

වාපෘතිය  හ ෝමාගම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය අිවයර 12 

වපෘති හයෝජනාව  

හයෝජිත් මාහේනවත්ත්  ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධනහේ මුලික අධියර හලස  ුනනා ගත්  ැක. හ ෝමාගම සංවර්ධන 

සැලැස්ම 0199 – 0131 යටහත් ශ්රී ලංකාහේ ත්ා්ෂණික නිපැයුම් ඉ ළ තැමීය ම  ා අපනයන ඉ ළ තැමීය හම් පරමාර්ථහයන් සිදු කරනු ලබන හමම වාපෘතිය 

සඳ ා න්විහශ්ී  අවස්ථාව් ලබා ීම ඇත්. විහශ්ෂහයන්ම හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලන්ම් සංකල්පය ඔස්හස් නිර්මාණයය කිීමට අවධානය හයාමු හකරුණු ත්ා්ෂණය 

ීරය ක්රියාවට නැංවීම උහතසා හමම වාපෘතිය ප්රධාන වාපෘතිය් හලස  ුනනා ගැනීම සිදු කර ඇත්.  

හමහිීම ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘතිහේ යන මීය හගාඩ ඉහල්හරානි් ත්ා්ෂණික කලාපය  ා වර්ත්මානහේ ක්රියාත්මක වන හටම්පල් බර්ේ කර්මාන්ත් 

කලාපය යන අංශ හතකම යකට ඒකරාශිහකාට අනාගත්හේ නි්පාතන පතනම් කර ගත් පර්හේෂණය  ා ත්ා්ෂණය සංවර්ධනයන් සඳ ා හවන් කිීමට අවධානය 

හයාමු කර ඇත්.  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම යටහත් හයෝජිත් ත්ා්ෂණය ීරය බල පැවැත්වීම උහතසා වැඩි ඝනත්වයකින් යුතුව හමම ප්රහද්ධශය සංවර්ධනය කිීමට හමහිීම 

අහ්්ෂා කර ඇත්. 

වාපෘතිහේ පිහිී ම 

පිහිී ම පළාත් බස්නාහිර  ිවස්ත්රි්කය හකාළඹ  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

ප්රාහද්ධය ය සිමාව 
හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය 

හල්කම් හකාට්ලාශය  
පරිපාලන ඒකකය හ ෝමාගම ප්රාහද්ධය ය සභාව  

සිමාවන් 
උතුර නැහගනහිර තකුණය බටහිර 

- -  -  -  

ප්රහේශය  යිහලවල් මාර්ගය, ඇඹුල්ගම මාර්ගය   

පිහිී ම ත්වන 

සිතියම 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

භුමි පරි රණය 

සැලැස්ම 

වාපෘති සිමාව තුළ බහුත්රය් ඉඩම් හන්වාසික භාවිත්යන් වන අත්ර  හසන් ඉඩම් ප ත් බිම  ා රබර්  ා හපාල් ඉඩම් හලස  ුනනා ගත්  ැක.  

 

වාපෘතිය සාධාරණිකරණයය කිීම   

වාපෘති ස්වභාවය  නව  
ිවයුණු කළ 

යුතු 
 

විස්ීරණයය කළ 

යුතු 
√ 

භුමිය සංවර්ධනය 

කිීම පමණය් 

 

 

වාපෘති ප්රහේත 

සං
ර්

ෂණය
ය 

 

වා
ණි

ජ 
 

භූ
 තර්

ශන
  

උරු
මය

න්
  

නිව
ාස

  

ප්රති
ස්ථ

ාප
න 

 

හවනත්  

 √   √  මාර්ග සංවර්ධනයන්  

Legend

Land_use

LandUse2

Agriculture

Coconut

Commercial

Forest

Industrial

Institutional

Paddy

Park and Playground

Religious

Residential

Rock

Rubber

Scrub Land

Transportation

Utilities

Water

Wetland

uduwana_pansala

millawa_new_rd
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

වාපෘතිහේ ඉල්ක  
ආර්ි

ක  
√ සමාජීය  √ 

වාපෘති ඉල්ක  

 රැකියා අවස්ථා 951,111 ් නිර්මාණයය කිීම. 

 ආසන්න වශහයන් 911 වැඩි නව වාපාර අවස්ථා  ා 0131 වන විට බහු ජාතික වාපාර 01් ආකර්ෂණයය කර ගැනීම 

 න්ළු  ා මධපරිමාණය වවසායකයින්හේ නහවෝත්පාතන ප්රවර්ධනය කිීම. 

 0131 වන විට හලාව පිළිගත් ප්රමු  හපහ  විතාඥයින් 9111් බිහි කිීම. 

වාපෘතිහේ පතනම  

වර්ත්මානහේ හ ෝමාගම සැලන්ම් ප්රහද්ධශහේ ප්රධාන ආර්ික හපරගමන් කරුවා වශහයන්   හයෝජිත්  මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගරය  ුනනාගත්  ැකිය.  ශ්රී ලංකාහේ තළ හද්ධය ය නි්පාිවත්ය 

පිළිබඳ සලකා බැලීහම්ීම කර්මාන්ත්  ර ා තළ හද්ධය ය නි්පාිවත්යට වන තායකත්වය 08ක වැනි ප ල අගය් හේ. යහමන්ම අධි ත්ා්ෂණයය  ා සමගාමීය  අපනයන සඳ ා  ශ්රී ලංකාව  ත්වන 

තායකත්වය 9ක ්  පමණය වන අත්ර ආසියාතික රටවල් අත්ර ශ්රී ලංකාව ප ළ ස්ථානයක සිටින බව  ුනනගත්  ැකිය. (මුලා්ර: the panel of the united nations commission on 

sceinece & technology for development 28-30 Nov. 2017)  

යහමන්ම විතාව  ා ත්ා්ෂණයය සමගාමීය  කර්මාන්ත් සම්බන්ධව ගත් විට ශ්රී ලංකාහේ වාර්ත ක අපනයන අතායම රුපියල් මිලියන 380.64 පමණය හේ. පරිඝනක  ා ත්ා්ෂණයය ිවයුණු අවධියක, 

ඊට අතාල නි්පාතන සම්බන්ධහයන් පවතින ඉල්ලුම අනුව ලංකාව වර්ත්මානහේ යහි නිරත්වන ප්රමාණයය ඉත්ාමත් අු  මට්ටමක පන්වන බව විතා ත්ා්ෂණය  ා නහවෝත්පාතන සම්බන්ධිකරණය 

ආයත්නය හපන්වා ීම ඇත්. හම් අනුව මාහේනවත්ත් ත්ා්ෂණය නගර වාපෘතිය ක්රියාත්මක වීම ජාතික අවශත්ාවය් හලස හපන්වා ිවය  ැක.  

වාපෘතිහේ හද්ධපළ  පිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩහම් වර්ත්මාන 
අයිතිය  

නා. ස.අ.  √ හපෞද්ධගලික  √ රජහේ   
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

ඉඩහම් වර්ත්මාන 
ත්ත්වය  

හයෝජිත් ත්ා්ෂණය නගර සිමාව තුල අිවයර 9 
සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා  දුනාගන්නා ලත ඉඩම 
හපෞද්ධගලික ඉඩම් වන අත්ර හබාහ ාමය් ඉඩම්වල 
වත්මන් භාවිත්ය රබර්  ා හපාල් වගාවන් හේ. 

ප්රතිස්ථාපනය පිළිබඳ විස්ත්රය   

ඉඩහම් අයිතිය 
පිළිබඳ විස්ත්රය  

- 

මිනින්හතෝරු 

සැලන්ම  

අං
ක

ය 
 

මිනි
න්

හත
ෝරු

වා

හේ
 න

ම 
 

ිවන
ය 

 ඉඩහම් ප්රමාණයය  

   අ්:  රූ. පර්. 

වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිීම 

 
වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිීහම් ක්රමහේතය  
PPP 

ක්රියාත්මක කළ යුතු 
ආයත්නය  

ම ා නගර  ා 
බස්නාහිර පළාත් 
සංවර්ධන 
අමාත්ාංශය   

අරමුතල් සපයා ගැනීහම් ක්රමහේතය  රජහේ අතායම්, ණයය  ා විහද්ධශ  ා හද්ධය ය ආහයෝජන  

යටිත්ල 

ප න්කම්  

ජලය  

අවශ 

ධාරිත්ාව  

ගණයනය කර 

හනාමැත්  
විදුලිය  

අවශ ධාරිත්ාව  
ගණයනය කර හනාමැත්  

පවත්නා 

ධාරිත්ාව  

වාපෘතිවලට 

ඇතුලත් කර ඇත්  

පවත්නා ධාරිත්ාව  
වාපෘතිවලට ඇතුලත් කර ඇත් 

ඝන අපරව 
කළමනාකරණයය  

ඔේ  √ නැත්  
හයෝජිත් ඝන අපරව 

කළමනාකරණයය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

කලාපය  විතා  ා ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන කලාපය 0  
කලාීකරණය 

අනුකුලභාවය  
ඔේ  √ නැත්   

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

6.9.3. ප්රමු ත්ා පතනම මත් වාපෘති  ුනනා ගැනීම  

හ ෝමාගම සංවර්ධන සැලැස්ම 0199 – 0131 ට අනුව වාපෘති  ුනනා ගැනීම ඉත්ාමත් සැලන්ම්ස ගත් ක්රමහේතයකට අනුව 

සිදු කර ඇති බව හමහිීම සඳ න් කළ යුතුය. ඉත්ාමත් විස්ත්රාත්මක විශ්හල්ෂණයයකට පන්ව යළහඹන නිගමනයන්ට අනුව 

ීරණයය කරන ලත ිවගුකාලින තැ්ම් මත් පතනම් හවමින්  ුනනා ගන්නා ලත අරමුණු  ර ා හමම වාපෘති  ුනනා ගැනීම සිදු 

කර ඇති බව හපන්වා ිවය  ැක. ඒ අනුව  ුනනා ගැණුනු වාපෘති ප්රමු ත්ාව මත් පතනම්ව  ුනනා ගැනීම ප්රධාන වශහයන් 

AHP ක්රමහේතය  ර ා සිදු කර ඇත්. යහිීම ඉ ත් සඳ න් ප්රධාන වාපෘති සංවර්ධන සැලැස්හම් ප්රධාන අරමුණු මත් පතනම්ව 

සිදු කර ඇති හ යින්, ත්වදුරටත් ප්රමු භාවය ඉස්මතු කර ගැනීම සඳ ා යම ය් ය් වාපෘති යකිහනක මත් සම්බන්ධ වීහම් 

ීව්රත්ාව මත්  ා සමාජීය බලපෑහම් ීව්රත්ාව මත් AHP ක්රමහේතය භාවිත්ා කිීම සිදු කර ඇත් (ඇමුණුම 11). 

ඒ අනුව ඉ ත් සඳ න් ප්රධාන නගර  ා බැුනනු වාපෘති යටහත් ක්රියාත්මක කිීමට හයෝජිත් ය් ය් වාපෘති ප්රමු ත්ාව මත් 

පතනම් ව  ුනනා ගැණුනු ආකාරය ප ත් පරිිව හපන්වා ිවය  ැක.  

 හ ෝමාගම නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

වගුව 6.9.3.  1:ප්රමු ත්ා පතනම මත් වාපෘති  ුනනා ගැනීම 

අනු අංකය වාපෘතිය ප්රමු ත්ාව 

6 හපාදු  රිත් උතානය නිර්මාණයය කිීම 1 

4 ගලවිල මාර්ගය සංවර්ධනය කිීම 2 

1 මඩවල කුඹුර මාර්ගය  3 

2 හ ෝමාගම දුම්රිය ස්ථානය භූ තර්ශන සැලන්ම් යටහත් සංවර්ධනය කිීම  ා බස් නැවතුම් ස්ථානය් 
නිර්මාණයය කිීම 

3 

8 බටහිර අතුරු මාර්ග සංවර්ධන වාපෘතිය  3 

7 හ ෝමාගම නව නගරය සඳ ා බහු ම ල් වා න නැවතුම් අංගනය් ඉිව කිීම  4 

10 හ ෝමාගම ිවයගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  4 

12 පවතින වාණිජ භාවිත්යන් නැවත් පිවංචි කිීහම් වාපෘතිය  4 

11 මි්ර සංවර්ධන වාපෘතිය  5 

3 හරෝ ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිීම  6 

5 හ ෝමාගම මුලික හරෝ ල ආ්රිත් හපාදු වා න නැවතුම් අංගනය් ඉිව කිීම  7 

9  යිහලවල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  7 
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බස්නාහිර පළාත් අංශ , නාගරික සංවධ්මන අධිකාරි  

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

 හගාඩගම නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

වගුව 6.9.3.  2:ප්රමු ත්ා පතනම මත් වාපෘති  ුනනා ගැනීම 

අනු අංකය වාපෘතිය ප්රමු ත්ාව 

4  රිත් උතාන සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  1 

1 හයෝජිත් අතුරු මාර්ග සංවර්ධන වාපෘතිය  2 

6 හගාඩගම නගරය  ා හගාඩගම දුම්රිය ස්ථානය යාහකහරන මාර්ගය සංවර්ධනය කිීහම් 
වාපෘතිය  3 

7 හපාදු වා න නැවතුම් ස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  4 

5 හයෝජිත් වාණිජ මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  5 

2 හයෝජිත් නව හස්වා මාර්ග සංවර්ධන වාපෘතිය  6 

3 මි්ර සංවර්ධන වාපෘතිය  7 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

 ක තුු ව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

වගුව 6.9.3.  3:ප්රමු ත්ා පතනම මත් වාපෘති  ුනනා ගැනීම 

සැකන්ම: බස්නාහිර පළාත් අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 වර්ෂය  

අනු අංකය වාපෘතිය ප්රමු ත්ාව 

4 හයෝජිත්  රිත් උතානය නිර්මාණයය කිීහම් වාපෘතිය  1 

1  ක තුු ව මාර්ගය මංීරු 4කින් යුතුව  ා මිනින්න්ට පයින් ගමන් කිීමට   ැකි ප න්වන 
ප න්කම් සහිත්ව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

2 

2  හකාළඹ හ ාරණය මාර්ගය මංීරු 6කින් යුතුව  ා මිනින්න්ට පයින් ගමන් කිීමට ප න්වන 
හලස ප න්කම් සහිත්ව සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  

2 

3 ක තුු ව මාර්ගය  ා හකාළඹ හ ාරණය මාර්ගය යාකරමින් ක තුු ව නගර මධ  ර ා 
මංීරු 4කින් යුතුව නව හස්වා මාර්ගය (Service Road) ඉිව කිීහම් වාපෘතිය  

4 

5 හයෝජිත් න්හ ෝපහභෝගී වාණිජ මධස්ථානය සංවර්ධනය කිීහම් වාපෘතිය  5 

6  මි්ර භාවිත් සඳ ා හයෝජිත් ප්රතිමාරුපි (Iconic) හගාඩනැගිල්ල ඉිවකිරිම  5 
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ත්ා්ෂණය නගර සංවර්ධන වාපෘති 9  ා 0 යටහත්  ුනනා ගැණුනු අනු වාපෘති  ා අහනකුත් අනු වාපෘති ප්රමු ත්ාව මත් 

පතනම්ව  ුනන්වා ීම හනාමැති නමුදු ඒවා අනිවාර්යහයන්ම ක්රියාත්මක කළ යුතු වාපෘති හලස හපන්වා ිවය  ැක. ත්වත හමහි 

යන හවනත් වාපෘති යටහත් ගැනුණු වාපෘති ක්රියාත්මක කිීම හකහරහිත අවධානය හයාමු කළ යුතුය.  
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අර්ථකත්නයන් 
 

 Intergrity Analysis   මාර්ග අත්ර ඒකාබද්ධධත්ාව  ුනනා ගැනීම සඳ ා  කරන          විශ්හල්ෂණයයකි  

 Urban Form   නගර ආකෘතිය. නගර නිර්මාණයකරණයය තුළ නගරය ිවස්වන ආකාරය 

පැ ැිවලි කිීම සඳ ා භාවිත්ා කරන්නකි. 

 Connectivty    ප්රහද්ධශයක ප්රධාන  න්ිව නැත්නම් ප්රධාන නගර මධ අත්ර පවතින 

සම්බන්ධත්ාව  ුනනා ගැනීම සඳ ා කරන විශ්හල්ෂණයයකි.  

 Gephi Analysis   නගර  ා යහි ක්රියාකාරිත්වය  ුනනා ගැනීම සඳ ා භාවිත් කරන මෘදුකාංගයකි. යමගින් 

කරනු ලබන විහශ්ෂණය හම් නමින්  ුනන්වනු ලැහබ්.  

 Development Pressure Analysis නගරවල නාගරිකභාවය  ුනනා ගැනීම සඳ ා කරනු ලබන විශ්හල්ෂණයයකි.  

 Sensitivity Analysis පරිසර සංහේීම ප්රහද්ධශ  ුනනා ගැනීම සඳ ා කරනු ලබන විශ්හල්ෂණයයකි.  

 Livability Analysis නගරය් තුල මිනිසාට ජීවත්වීම සඳ ා න්දුන් වාත්ාවරණයය් තිහබන ප්රහද්ධශ  ුනනාගැනීම 

සඳ ා කරනු ලබන විශ්හල්ෂණයයකි.  

 Potential Space Analysis නගරය් තුල නාගරික ක්රියාකාරිත්වය සඳ ා තිබිය යුතු යටිත්ල ප න්කම් ඇතුළු 

අහනකුත් සාධක ඒකරාය  වූ  ප්රහද්ධශ  ුනනා ගැනීම සඳ ා කරනු ලබන විශ්හල්ෂණයයකි.  

 COM Trans   Urban Transport System Development Project For Colombo    

Metropolitan Region And Suburbs 

 NVIVO  ගුණයාත්මක තත්ත් විශ්හල්ෂණයය සඳ ා හයාතා ගන්නා මෘදුකාංගයකි 
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හකටි හයදුම් 

නා.සං.අධි.  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

CMRSP    Colombo MetroRegional Structure Plan 

NWSDB   National Water Supply & Drainage Board 

WHO    World Health Organaization  

RDA    Road Development Authority  

PRDA   Provincial Road Development Authority  

GIS   Geographic Information System 

SDNA   Spatial Design Network Analysis 

SWOT   Strengths, Weakness, Oportunities, Threats  

AHP   Analytic Hierarchy Process 
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