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© නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රි ලංකාව - 2019 

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වමම ප්රකාශනය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් වකවර්. වමම 
ප්රකාශනය සම්ූර්ණවයන්ම වහෝ වකාටසක්  වමම අධිකාරිවේ ූර්ව අනුමැතියකින් වතාරව ප්රතිප්රකාශනය 
කිරීම, විකිණීම, වබදාහැරීම, ලිඛිත අවසරයකින් වතාරව පිටපත් කිරීම වහෝ නවීන තාක්ෂණික ක්රම හරහා 
තැටිගත කිරීම වහෝ වබදාහැරීම වහෝ වවළඳ අරමුණක් සඳහා වයාදා ගැනීම සිදු වනාකළ යුතුය. 

ප්රකාශනය 
නාගරික සංවර්ධන  අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව  
6 වන, 7 වන  හා 9 වන මහල් , "වසත්සිරිපාය", බත්තරමුල්ල, ශ්රී ලංකාව  

වවබ් අඩවිය - www.uda.gov.lk        

ඊ  වම්ල්  - info@uda.gov.lk          

දුරකථන අංකය - +94112873637                     

ප්රකාශනය - 2019 පෙබරවාරි  

කළුතර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 ප්රධාන වශවයන්  වකාටස් වදකකින් සමන්විත වන  අතර  එය පළමු 
වවළුම  හා වදවැනි  වවළුම වශවයන්  ප්රකාශයට  පත් වකවර්. වමහි පළමු වවළුම අනු වකාටස්  වදකකින්  
සමන්විත වන  අතර  එය  පළමුවන වකාටස හා වදවන වකාටස වශවයන්  සඳහන් කර ඇත. වමහි  එන පළමු 
වවළුවම් පළමුවන  වකාටස  මඟින් සංවර්ධන සැලැස්ම හැඳින්වීම, පසුබිම් අධනය, සංවර්ධන සැලැස්මක 
අවශතාවය පිළිබඳ සඳහන් කරන අතර එහි වදවන වකාටස  මඟින් සංවර්ධන සැලැස්වම් දැක්ම, අරමුණු හා 
පරමාර්ථ, සංකල්පිත සැලැස්ම, සංවර්ධන උපායමාර්ික සැලසුම් යනාදිය අන්තර්ගත කර ඈත. සංවර්ධන 
සැලැස්වමහි වදවැනි වවළුම වවනම ප්රකාශනයක් වලස සකස් කර ඇති අතර එහි 2019 - 2030 කාල පරිච්වේදය 
සඳහා බලපවත්වන සැලසුම් හා වගාඩනැිලි සංවර්ධනය කිරීවම් වරගුලාසි හා කලාපිකරණ වරගුලාසි 
අන්තර්ගත කර ඇත.  

කළුතර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ කළුතර දිස්ික් කාර්යාලය හා 
බස්නාහිර පළාත් අංශය විසින් සකස් කර ඇති අතර, ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ විවිධ අංශයන්වේ 
හා සම්පත් දායකයන්වේ උපවදස් හා මඟවපන්වීම වපරදැරි කරවගන සිදු කර ඇත.       

අධීක්ෂණ කටයුතු 

ආචාර්ය ජගත් මුණසිංහ සභාපති - නා.සං.අධි. , ඉංජිවන්රු  එස්. එස්. පී. රත්නායක අධක්ෂ ජනරාල් - නා.සං.අධි.   
, නගර නිර්මාණ ශිල්පී වක්. ඒ. ඩී. චන්රදාස අතිවර්ක අධක්ෂ ජනරාල් - නා.සං.අධි., නගර නිර්මාණ ශිල්පී 
ඩි.එම්.බී. රණතුංග නිවයෝජ අධක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්) - නා.සං.අධි. , නගර නිර්මාණ ශිල්පී ජනක් රණවීර 
අධක්ෂ (බස්නාහිර පළාත් අංශය සහ පර්වේෂණ හා සංවර්ධන අංශය) - නා.සං.අධි., නගර නිර්මාණ ශිල්පී ලලිත් 
විජයරත්න අධක්ෂ (සංවර්ධන සැලසුම් අංශය) - නා.සං.අධි. 

සැලසුම් කණ්ඩායම 

නගර නිර්මාණ ශිල්පී එම්.වහ්මන්තී මිය නිවයෝජ අධක්ෂ සැලසුම් (බස්නාහිර පළාත් අංශය, කළුතර දිස්ික් 

කාර්යාලය) - නා.සං.අධි. , චමින්රා වහට්ටටිආරච්ි මිය සැලසුම් නිලධාරී (බස්නාහිර පළාත් අංශය, කළුතර දිස්ික් 

කාර්යාලය) - නා.සං.අධි., තනූජා ඉඹුලාවගාඩ මිය සැලසුම් නිලධාරී (බස්නාහිර පළාත් අංශය, කළුතර දිස්ික් 

කාර්යාලය) - නා.සං.අධි., ඉමාලී වහ්රත් මිය සැලසුම් නිලධාරී (බස්නාහිර පළාත් අංශය, කළුතර දිස්ික් 

කාර්යාලය) - නා.සං.අධි., ඒ. ජී. ඩී. ඩී. රත්නායක වමවනවිය සහකාර සැලසුම් නිලධාරී (බස්නාහිර පළාත් අංශය, 

කළුතර දිස්ික් කාර්යාලය) - නා.සං.අධි., ජි. ඩි. එස්. කුලසූරිය වමවනවිය සහකාර සැලසුම් නිලධාරී (බස්නාහිර 

පළාත් අංශය, කළුතර දිස්ික් කාර්යාලය) - නා.සං.අධි., සී. එල්. ජයවස්කර වමවනවිය සහකාර සැලසුම් නිලධාරී 

(බස්නාහිර පළාත් අංශය, කළුතර දිස්ික් කාර්යාලය) - නා.සං.අධි., නගර නිර්මාණ ශිල්පී  එස්.  ඩී. යු. ජයම්පත් 

මයා සහකාර සැලසුම් නිලධාරී (පර්වේෂණ හා සංවර්ධන අංශය) - නා.සං.අධි. 

සහය කණ්ඩායම්  

පරිසර  හා භු දර්ශන අංශය - නා.සං.අධි. 

භුවගෝලීය හා වතාරතුරු පද්ධති අංශය - නා.සං.අධි. 

පර්වේශණ හා සංවර්ධන අංශය - නා.සං.අධි.  

http://www.uda.gov.lk/
mailto:info@uda.gov.lk
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ප්රණාමය 

වමම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම ප්රධාන වශවයන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ කළුතර දිස්ික් 

කාර්යාලය හා බස්නාහිර පළාත් අංශය ඒකාබද්ධව සිදු වකරුණු අතර පුරා වසර එක හමාරකට ආසන්න කාලයක් 

තුළ සිදු කළ වමම සැලසුම් ක්රියාවලිය සඳහා නන් අයුරින් සහය වූ පිරිස විශාලය.  

ප්රථමවයන්ම මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතාංශවේ ගරු අමාත  පාඨලී චම්පික රණවක  මැතිදුන් 

ලබා දුන් මගවපන්වීම හා සහවයෝගය සඳහා අපවේ ස්තුතිය පුද කර සිටිමු .එවස්ම මහානගර හා බස්නාහිර 

සංවර්ධන අමාතාංශවේ වල්කම්තුමා විසින් වදනු ලැබූ උපවදස් හා උපකාර ද කෘතඥ පුර්වකව සිහිපත් කරමු. 

වමම සැලැස්ම සැකසිවම්දී දායක වූ කළුතර නගර සභාවේ සහ  කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාවේ සභාපතිතුමන්ලාට ද 

සභාවේ අවනකුත් සාමාජිකයන් හා සියලුම කාර්යමණ්ඩලයට ද අපවේ විවශ්ෂ ස්තුතිය වමයින් පළකර සිටිමු. 

කළුතර නගර සංවර්ධන සැකස්ම සකස් කිරීමට අදහස්, වයෝජනා ලබා දුන් සියලුම රාජ හා වපෞද්ගලික අංශවේ 

පාර්ශවකරුවන්ට ද වපාදු ජනතාව ද වමම අවස්ථාවේදී කෘතඥපුර්වකව සිහිපත් කරමු. 

නව සැලසුම් උපක්රම හඳුන්වා වදමින් හා අවශ උපවද ස් ලබා වදමින් සම්පුර්ණ සැලසුම් ක්රියාවලියම පුර්ණව 

අධීක්ෂණය කළ හා අපව දිරිමත් කළ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ සභාපති ආචාර්ය ජගත් මුණසිංහ මහතාට ද 

අපවේ වගෞරවණීය ස්තුතිය පුද කර සිටිමු. 

එවස්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ අධක්ෂ ජනරාල් සහ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ලබා දුන් 

වනාමසුරු සහවයෝගය ද කෘතවේදීව සිහිපත් කළ යුතුය. විවශ්ෂවයන්ම බස්නාහිර පළාත් අධක්ෂ ජනක් රණවීර 

මහතාවේ දායකත්වය ද සිහිපත් කළ යුතුය. 

සංවර්ධන සැලසුවම් විවිධ කටයුතු සඳහා නන්  අයුරින් සහය වූ සංවර්ධන සැලසුම් අංශය , පර්වේෂණ හා 

සංවර්ධන අංශය , භූවගෝලීය වතාරතුරු පද්ධති අංශය ,  පරිසර හා භූ දර්ශන අංශය ආදී සියලුම අංශයන් අප වවත 

ලබා දුන් සහවයෝගය වමම සැලැස්ම සාර්ථකව සැකසීමට මවහෝපකාරී වූ බව ද අවසාන වශවයන් සිහිපත් කළ 

යුතුය.  
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ගරු අමාතය තුමාවේ පණිවිඩය 

 

  

 

 

 

 

1978 අංක 41 දරණ පනත යටවත් ස්ථාපිත නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වම් වනවිට වසර 40 ක් පුරාවට වමරට 

නාගරික සංවර්ධන අංශවයහි සිදුකරනු ලැබූ වස්වාව අතිමහත්ය. අනාගත වලෝකය තුළ ශක්තිමත් ආර්ිකයක් 

හිමි රටක් වලස නැගී සිටීමට වවර දරන ශ්රි ලංකාවේ ආර්ික සංවර්ධනය ශ්රි ලංකා භූමිය මත ිත්රනය කිරීවම් 

වගකීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සිදුකරනු ලැවබ්. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනත මඟින් මා හට 

පැවරී ඇති බලතල ප්රකාරව නාගරික සංවර්ධන බලප්රවද්ශ වලස ප්රකාශයට පත්කරන ප්රවද්ශයන් සඳහා සංවර්ධන 

සැලැස්ම සකස් කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු එක් වගකීමකි. වම් තුළින් සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ 

වභෞතික සංවර්ධනය වතෝරාගත් කාල සීමාවක් සඳහා නියාමනය කිරීම සිදු කරනු ලැවබ්. 

කළුතර නගර සභා බලප්රවද්ශය හා කළුතර ප්රාවද්ශිය සභා බලප්රවද්ශය යන පළාත් පාලන ආයතන ද්විත්වවයන් 

සමන්විත කළුතර ප්රාවද්ශිය වල්කම් බලප්රවද්ශය සඳහා සකස්කරන ලද වමම සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

වකවානුව සඳහා සකස් කරනු ලැබූවකි. කළුතර දිස්ික්කවේ ප්රධාන පරිපාලන වක්න්රස්ථානය වන කළුතර 

නගරය වම් වන විට වභෞතික සංවර්ධනය අතින් සීඝ්ර දියුණුවක් අත්කර වගන සිටී. වම් සමඟම වමම සංවර්ධනය 

කළුතර ප්රාවද්ශිය සභා බලප්රවද්ශය වවතද සීඝ්රවයන් පැතිරී යන අයුරු දැකගත හැක. වමම තත්ත්වය යටවත් 

සමස්ත කළුතර ප්රාවද්ශිය වල්කම් බලප්රවද්ශයම අයත් වන වස් වමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කර ඇති අතර 

වමමඟින් කළුතර ප්රවද්ශිය සභා බලප්රවද්ශය ප්රථම වරට නාගරික සංවර්ධන සැලැස්මක නියාමනය ලබයි.  වමම 

සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් කළුතර ප්රාවද්ශිය වල්කම් බලප්රවද්ශය ආර්ික, සාමාජීය, පාරිසරික හා වභෞතික යන 

අංශයන් හි තිරසාර සංවර්ධනය උවදසා ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ උපාය  මාර්ික  වාපෘති රැසක් ද හඳුනාවගන 

තිවබ්.  

අවසාන වශවයන් නාගරික සංවර්ධනය විෂය භාර අමාතවරයා වලස , කළුතර නගර සභා හා කළුතර ප්රාවද්ශිය 

සභා බලප්රවද්ශය සඳහා සකස් කරන ලද වමම සංවර්ධන සැලැස්ම සඳහා දායක වූ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ  

සභාපතිතුමන්, අධක්ෂ වජනරාල්තුමන් හා සැලැස්ම කණ්ඩායම ඇතුළු වම් සඳහා දායක වූ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිවේ සියළු නිලධාරීන්ටත් වමම සංවර්ධන සැලැස්ම සාර්ථක කරගැනීමට උපකාරී වූ කළුතර නගර සභාව, 

කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව ඇතුළු සියලුම රජවේ, රජවේ වනාවන හා වපෞද්ගලික  අංශවලටත් නන් අයුරින් උපකාරී 

වූ සැමටත් ස්ූතිය පුදකර සිටිමි. 

වමම සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් කළුතර ප්රාවද්ශිය වල්කම් බලප්රවද්ශය තුළ තිරසර සංවර්ධනයක් වගාඩ 

නැවඟනු ඇතැයි ප්රාර්ථනා කරමි.     

 

 

පාඨලී චම්පික රණවක  

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත 
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  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය III 

 

පළාත් පාලන ආයතන ප්රධානීන්වේ පණිවිඩය 

 

  

 

 

 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කළුතර නගර සභා බලප්රවද්ශය හා කළුතර ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශය සඳහා 

සකස් කරන ලද  ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සැලැස්ම සඳහා සුභාශිංසන එක් කරනුවේ ඉතා සතුටිනි. කළුතර නගර 

සභා බලප්රවද්ශය හා කළුතර ප්රාවද්ශිය සභා බලප්රවද්ශය යන පළාත් පාලන ආයතන ද්විත්වවයන් සමන්විත 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශය ඉතා රමණීය භූමි දර්ශනයකින් සමන්විත ප්රවද්ශයකි. සමනල කන්වද්  

සිට ගලා බසිනා කළු ගංඟාව මහ සයුරට එක්වන කළු ගඟ තීර්තයත් ඒ අසළ වැඩ සිටින ශ්වේතවර්ණ  කළුතර 

මහා සෑයත් කළුතර නගරයටම ආවේණික වූ භූමි දර්ශනයක් නිර්මාණය කර ඇත. අතීතවේ සිටම ඉතා දියුණු 

නාගරික ලක්ෂණයන්වගන් සමන්විත වූ කළුතර නගරය වර්තමානය වනවිට සීඝ්ර නාගරික සංවර්ධනයක් අත් කර 

ගනිමින් සිටී. 

වර්තමානය වන විට කළුතර නගරය වටා සිදුවන සීඝ්ර වාණිජ දියුණුවත්, විවශ්ෂවයන්ම කළුතර ප්රාවද්ශීය සභා 

සීමාව තුළ සිදුවන වන්වාසික ජනගහන වර්ධනයත් සැලකිල්ලට වගන සමස්ත කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

බලප්රවද්ශය තුළ සීඝ්ර සංවර්ධනයක් ඇති කර ගැනීම සඳහාත්, එම සංවර්ධනය තිරසර වලස කළමනාකරණය 

කිරීවම් අවශතාවය අප විසින් හඳුනාවගන තිබුණි.   

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් 2019 - 2030 වර්ෂය සඳහා සකස් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් 

සමස්ත කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශය තුළ නාගරික සංවර්ධනය තිරසර අන්දමින් කළමනාකරණය 

කරමින් නාගරික සංවර්ධනය ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු වයාදා ඇත. ඒ සඳහා අවශ උපායමාර්ික වපෘතීන් 

රැසක් ද වමම සැලැස්ම තුළින් හඳුනාවගන තිබීම සතුටට කරුණකි. වමම සංවර්ධන වාපෘති තුළින් කළුතර 

ප්රවද්ශවේ වන්වාසික ජනතාවට වමන්ම නාගරික වස්වා ලබා ගන්නා අවනකුත් ජනතාවට ද ඉතා විශාල 

වස්වාවක් සැලවසනු ඇත. 

අවසාන වශවයන් වමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස ්කිරීමට මූලිකත්වය වගන කටයුතු කළ නාගරික  සංවර්ධන 

අධිකාරිවේ සියලු නිලධාරී මහත්ම මහත්ීන් හට  කළුතර නගර සභාවේ හා කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාවේ 

වද්ශපාලන නිවයෝජිතයන්වේත්, සමස්ත කළුතර ජනතාවවේත් සුභාශිංසනය පුදකර සිටිමු. 
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 සභාපති        සභාපති 
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පූර්වවිකාෙ 

 

1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනත යටවත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වවත පැවරී ඇති 

බලතල ප්රකාරව  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 සකස් කරනු ලැබීය. වමම නගර සංවර්ධන 

සැලැස්වමහි සැලසුම් බලප්රවද්ශය වලස කළුතර නගර සභා බලප්රවද්ශය හා කළුතර ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශය 

යන පළාත් පාලන ආයතන ද්විත්වවයන් සමන්විත කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශය අයත්වේ.  

වමම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීවම්දී 2018 වර්ෂයට අදාළ දත්ත පාදක කර ගනු ලැබීය. වමම දත්ත 

ජන හා සංඛ්ා වල්ඛ්න වදපාර්තවම්න්තුව, ශ්රී ලංකා මිනින්වදෝරු වදපාර්තවම්න්තුව ඇතුළු රාජ ආයතන විසින් 

නිකුත් කරනු ලැබූ දත්ත පාදක කරගනු ලැබූ දත්තයන් වේ. වමම දත්ත අනුව සිදු කරනු ලැබූ විශ්වල්ෂණයන් 

පාදක කරගනිමින් වමම සැලැස්ම සකස් කරනු ලැබීය.  

වමම සැලැස්ම 2019 වර්ෂවේ සිට 2030 වර්ෂය දක්වා බලපැවැත්වවන පරිදි සකස් කරනු ලැබීය. දත්ත 

විශ්වල්ෂණ තුළින් ලබාගත් වතාරතුරු පදනම් කර ගනිමින් වමම සැලැස්වමහි දැක්ම වගාඩ නඟන ලදී. එම දැක්ම 

වවත ලඟා වීම සඳහා ප්රධාන අරමුණු 03 ක්ද ඒ යටවත් උපාය මාර්ග 09 ක්ද හඳුනා ගන්නා ලදී.  වමම උපාය 

මාර්ග පදනම් කර ගනිමින් සකස් කරන ලද අපරවුහ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීවම් උපායමාර්ික සැලැස්ම, 

ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම, තිරසර පාරිසරික සංවර්ධන උපායමාර්ික සැලැස්ම, සංස්කෘතික හා උරුමයන් 

කළමනාකරණ සැලැස්ම  යන ප්රධාන සැලසුම් 04 කින්ද ඒ යටවත් හඳුනාගත් උපායමාර්ික වාපෘති වලින් ද 

සමන්විතය.  

කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 ෙළමු පවළුම හා පෙවන පවළුම වශපෙන් පකාටස් 02කින් 

සමන්ිතෙ. ෙළමු පවළුම, ෙළමු පකාටස හා පෙවන පකාටස වශපෙන් පකාටස් පෙකක් පලස ඉදිරිෙත් කර ඇති 

අතර ෙළමු පකාටස තුල සංවර්ධන සැලැස්පමහි ෙසුබිම, මුලික අධයෙනෙ, සංවර්ධන සැලැස්මක අවශයතාවෙ 

ෙන ෙරිච්පේෙ ෙ  පෙවන පකාටස තුල සංවර්ධන සැලැසුම් රාමුව, SWOT ිශ්පේෂණෙ හා සැලැස්ම ෙන ෙරිච්පේෙ 

ඇතුලත් පේ.   

පෙවන පවළුම ෙරිච්පේෙ පෙකකින් යුක්ත වන අතර එෙ සංවර්ධන කලාෙ හා කලපීකරණ පරගුලාසි ෙන ෙරිච්පේෙ 

ද්තත්වපෙන් සමන්ිතෙ.  
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පරිච්වේදය 01 

සංෙර්වධන සැලැස්වම් පසුබිම 
 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2 

 

1.1.හැඳින්ීම  

 

1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරී පනත යටවත් නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය පිහිටුවන ලදී. ඒ අනුව 1982 අංක 04 

දරණ සංවශෝධිත පනත යටවත්  නාගරික 

සංවර්ධන බලප්රවද්ශයන් වලස ප්රකාශයට 

පත්කරනු ලබන ප්රවද්ශයන්හි වභෞතික, 

ආර්ික, සාමාජීය හා පාරිසරික යන ප්රමුඛ් 

අංශයන්වේ තත්වය ඉහළ නැංවීම අරමුණු 

වකාට ගනිමින් තුලිත සංවර්ධනයක් කරා ළඟා 

වීමට සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම  

අධිකාරිවේ ප්රධානතම කාර්යභාරයක් වලස 

සලකා  ඇත. එකී අරමුවණන් වම් වන විට 

පිළිවයල කර ඇති කළුතර නගර සංවර්ධන 

සැලැස්වම් (2005 – 2020), කාලය ඉකුත්ව 

පැවතීමත් වර්තමානවේ ඇති වී තිවබන 

වභෞතික, ආර්ික, සාමාජීය හා පාරිසරික 

වවනස්කම් ද  සැලකිල්ලට ගනිමින් අලුතින්  

ඇතුළත් කර පුළුල් කරන ලද සැලසුම් 

බලප්රවද්ශය ද ඇතුළත් වන වස් එම සංවර්ධන 

සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරිවම් අවශතාවය 

හඳුනා ගන්නා ලදී.    

වමවලස කළුතර සංවර්ධන සැලැස්ම (2019-

2030) ප්රධාන වශවයන් කළුතර නගර සභා 

බලප්රවද්ශයත් ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශයත් 

යන ප්රවද්ශ වදකම සම්බන්ධ කර ගනිමින් 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශයම 

සැලසුම් බලප්රවද්ශය වලස සලකමින් සකසනු 

ලබයි. වමම සැලසුම් ප්රවද්ශය නාගරික 

සංවර්ධන බලප්රවද්ශයක් වලස ප්රකාශයට 

පත්කිරීම පිළිබඳව නනතික පසුබිම පිළිබඳව 

සලකා බලන විට කළුතර නගර සභා 

බලප්රවද්ශය 1979.06.01 දිනැති අංක 38/16 

දරණ අතිවිවශ්ෂ ගැසට්ට නිවේදනය මඟින්ද 

කළුතර ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශවේ 

වකාටසක් 2002.06.07 දිනැති අංක 1239/27 

දරණ අතිවිවශ්ෂ ගැසට්ට නිවේදනය මඟින්ද, 

ඉතිරි වකාටස 2005.05.18 දිනැති අංක 

1808/06 දරණ අතිවිවශ්ෂ ගැසට්ට නිවේදනය 

මඟින්ද, වවරළ ඉවම් සිට කි.මි.1 ක ප්රවද්ශය 

ඇතුළත්වන ප්රවද්ශය 1982.12.17 දිනැති අංක: 

223/16 දරණ රජවේ අතිවිවශ්ෂ ගැසට්ට 

නිවේදනය මඟින්ද නාගරික සංවර්ධන ප්රවද්ශ 

වලසට ප්රකාශයට පත්වකාට ඇත.   

නගරවේ පවතින වභෞතික, ආර්ික, සාමාජීය 

පදනම හා එහි සුවිවශ්ෂී පාරිසරික, සංස්කෘතික, 

පුරාවිදාත්මක හා ප්රවාහන වක්ෂ්ත්රයන්වේ 

වටිනාකම් පාදක කරගනිමින් වද්ශීය හා 

විවද්ශීය සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි දියුණු 

කිරීමට හැකිවන වලසත් ප්රවද්ශවේ වන්වාසික 

ජනතාවට මුහුණ පෑමට සිදුවන  ජල ගැලීම් හා 

නාය යෑම් තර්ජන වැනි පීඩාකාරී තත්ත්වයන් 

උපක්රමශීලීව අඩුකර ගනිමින් නදනික 

අවශතාවයන් ලබා ගැනීම සඳහා නගරයට 

පැමිවණන සියළු සංසරණ ජනගහනයටත්, 

වන්දනාකරුවන්ටත් , සියළුම  

වන්වාසිකයන්ටත් පහසුකම් සපිරි, ජීවත් වීමට 

සුදුසු, උවදුරු වලින් වතාර නවාතැන්පළක් 

බවට කළුතර නගරය 2030 වර්ෂවේදී පත් 

කිරීම වමම සැලැස්වම් අරමුණ විය.  ඒ අනුව 

කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම වසර 11 ක් 

වැනි කාලසීමාවක් සඳහා ප්රාවද්ශීය මට්ටටවම් 

නගර සංවර්ධන සැලැස්මක් වලස සම්පාදනය 

කර ඇත. 
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1.2.සංෙර්වධන සැලැස්වම් පාර්වශ්ෙකරුෙන්  

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය සඳහා 2019-2030 දක්වා වන එවකාවළාස්  අවුරුදු නගර 

සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීමට අදාළ කටයුතු සිදු කිරීවම්දී අධිකාරිවේ කාර්ය මණ්ඩලයට අමතරව 

සැලසුම් ප්රවද්ශවේ  සෑම අංශයක්ම නිවයෝජනය වන පරිදි පාර්ශව හා ආයතන සම්බන්ධ කර ගනිමින් 

ප්රවද්ශවේ පවතින ගැටළු හා විභවතා හඳුනා ගැනීම සඳහා 2017.12.04 වන දින පාර්ශවකරුවන්වේ 

සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි. ඒ සඳහා පහත සඳහන් ආයතන නිවයෝජනය කරමින් නිලධාරීන් සහභාගී විය.  

 

ප්රධාන පාර්වශ්ෙ ආයතන 

1.කළුතර නගර සභාව 

2.කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

 

අවනකුත් පාර්වශ්ෙ ආයතන 

 

 1. කළුතර දිස්ික් වල්කම් කාර්යාලය 

 2. කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් කාර්යාලය 

 3. ආපදා කළමනාකරණ මධස්ථානය 

 4. මධම පරිසර අධිකාරිය 

 5.  ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් හා සංවර්ධනය කිරීවම්  සංසථ්ාව 

 6.  වවරළ සංරක්ෂණ  වදපාර්තවම්න්තුව 

 7. පළාත්බද  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

 8.  පළාත් වාරිමාර්ග ඉංජිවන්රු කාර්යාලය 

 9. කළුතර වබෝධි භාරකාර මණ්ඩලය 

 10. පළාත් පාලන සහකාර වකාමසාරිස් කාර්යාලය  

 11.  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

 12.මිහිසරු වාපෘති  කාර්යාලය  

 13.ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය  

 14.ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් වදපාර්තවම්න්තුව 

 15.දිස්ික් සමුර පරිසර අධිකාරිය 

 16.කටුකුරුන්ද  ගුවන් හමුදා කඳවුර 

 17. දිස්ික් නවද නිලධාරි කාර්යාලය 

18. වජෂ්ඨ වපාලිස් අධිකාරි කාර්යාලය 

19. කළුතර උතුර වපාලිස් ස්ථානය 
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20. කළුතර දකුණ වපාලිස් ස්ථානය 

21. රථවාහන ඇමතුම් අංශය - කළුතර වපාලීසිය 

22.ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

23. භූ විදා හා පතල් කාර්යාංශය 

24.ලංකා විදුලි වපෞද්ගලික සමාගම  

25.මාර්ගස්ථ මඟී ප්රවාහන අධිකාරිය 

26. ශ්රී ලංකා වටලිවකාම් සමාගම 

27. ප්රාවද්ශීය ඉංජිවන්රු කාර්යාලය 

28. ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය 

29. තැපැල් අධිකාරි කාර්යාලය 

30. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

31. වගාවිජන වස්වා සහකාර වකාමසාරිස් කාර්යාලය 

32. අපනයන කෘෂිකර්ම වාපෘති නිලධාරි කාර්යාලය 

33. කාර්මික සංවර්ධන  මණ්ඩලය 

34. දිස්ික් තක්වස්රු නිලධාරි  කාර්යාලය 

35. දිස්ික් ධීවර කාර්යාලය 

36. මිනින්වදෝරු අධිකාරි කාර්යාලය  

37. ශ්රී ලංකා දුම්රිය වදපාර්තවම්න්තුව 

38. වපාල් වගා කිරීවම් මණ්ඩලය 

39. ශ්රී ලංකා සුරාබදු වදපාර්තවම්න්තුව 

40. පුලර්ටන් කර්මාන්තපුර කාර්යාලය 

41.පස්දුන්රට ජාතික ගුරු අභාස විදුහල 

42. ජාතික වසෞඛ්  විදායතනය 

43. ශ්රී ලංකා වපාලිස්  අභාස  විදාලය 

44. කලාප අධාපන කාර්යාලය 

45. කළුතර කාර්මික විදාලය 

46. ජාතික තරුණ වස්වා සභාව 

47. නාවික හමුදා කඳවුර 

48. විවශ්ෂ බලකා පුහුණු මධස්ථානය 

49.වවළඳ සංගමය, කළුතර 
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සම්පත් දායකයින් 

මහාචාර්ය රංික උවම්ෂ් හල්වතුර මහතා ( සිවිල් ඉංජිවන්රු පීඨය - වමාරටුව විශ්ව විදාලය) 

 

සැලසුම් කණ්ඩායම 

කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සැකසීම සඳහා සහභාි වූ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ  සැලසුම් 

කණ්ඩායම 

1. ජනක් රණවීර මයා , අධක්ෂ (බස්නාහිර පළාත.), නා.සං.අධි. 

2. එම්. වහ්මන්ති මිය, නිවයෝජ අධක්ෂ (සැලසුම්) , නා.සං.අධි. 

3. ඉමාලි වහ්රත් මිය, සැලසුම් නිලධාරී , නා.සං.අධි. 

4. චමින්රා වහට්ටටිආරච්ි මිය, සැලසුම් නිලධාරී , නා.සං.අධි. 

5. තනූජා ඉඹුලාවගාඩ මිය, සැලසුම් නිලධාරී , නා.සං.අධි. 

6. ඒ.ජී.දිනූෂා දමයන්ති රත්නායක වමනවිය, සහකාර සැලසුම් නිලධාරී , නා.සං.අධි. 

7. එස්. ඩී. උදිත ජයම්පත් මයා,  සහකාර සැලසුම් නිලධාරී , නා.සං.අධි.  

8. ජී. ඩිල්කි ශෂීරා කුලසූරිය වමනවිය , සහකාර සැලසුම් නිලධාරී , නා.සං.අධි. 

9. චතුරිකා ලක්මාලි  ජයවස්කර වමනවිය, සහකාර සැලසුම් නිලධාරී , නා.සං.අධි. 

 

සහය දැක්ූ අවනකුත් අංශ් 

01. පර්වේෂණ හා සංවර්ධන අංශය - නා.සං.අධි. 

02. පාරිසරික හා භූ දර්ශන අංශය - නා.සං.අධි. 

03. සංවර්ධන සැලසුම් අංශය - නා.සං.අධි. 

04. භූවගෝලීය වතාරතුරු පද්ධති අංශය - නා.සං.අධි. 
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1.3.සංෙර්වධන සැලැස්වම්  විෂය පථය 

කළු ගංඟා වමෝය ආශ්රිතව පිහිටි කළුතර 

නගරය, වකාළඹ සිට ගාල්ල දක්වා දිවවන 

(A2)  ප්රධාන මාර්ගවේ  වක්න්රස්ථානයකි.  

2018 - 2050 කාල සීමාව සඳහා සකස් කර ඇති 

ජාතික වභෞතික සැලැසම්ට අනුව කළුතර 

ප්රවද්ශය එම සැලැස්වම් ආර්ික කලාපය තුළ 

ඇති නගරයක් වලසත්, වවරළාශ්රිත පාරිසරික 

සංවේදි කලාපය තුළ පිහිටි නගරයක් වලසත් 

හඳුනාවගන ඇත. එවමන්ම නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය විසින් පිළිවයල කර ඇති බස්නාහිර 

පළාත් වුහ සැලැසම්ට 2018 අනුව අළුත්ගම - 

ීගමුව දක්වා දිවවන සංචාරක කලාපයට අයත් 

නගරයක් වලසත් කළුතර ප්රවද්ශය හඳුනාවගන 

ඇත. 

වමම හඳුනාගත් ජාතික මට්ටටවම් සැලසුම් පාදක 

කර ගනිමින් කළුතර දිස්ික්කයම අධයන   

ප්රවද්ශය වශවයන් සලකා  බලන ලද අතර, 

දිස්ික්කය සඳහාම සැලැස්ම සකස් කිරීම 

ප්රාවයෝිකව අපහසු වන බැවින් ද කළුතර නගර 

සභා බලප්රවද්ශය පමණක් ප්රමාණාත්මක 

වනාවන බැවින් ද සහ කළුතර නගර සභාව වටා 

ප්රාවද්ශිය සභාව පිහිටා ඇති බැවින් ද වමම 

පළාත් පාලන ආයතන වදක අතර සෘජු 

සබඳතාවයක් ඇති බැවින් ද කළුතර ප්රාවද්ශීය 

සභා බලප්රවද්ශය ද අයත් වන පරිදි  කළුතර 

ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශයම ආවරණය 

වන වලස කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

සකස් කිරීමට තීරණය කරන ලදී.  

වමම සංවර්ධන සැලැසම් පිළිවයල කිරීවම්දී 

ආර්ික සංවර්ධන උපායමාර්ික සැලැසම් 

(සහනදායී නවාතැන්පල - Console Caesura), 

අපරවුහ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීවම් 

උපායමාර්ික සැලැස්ම (ඒකාබද්ධ 

නවාතැන්පල - Conjoined Caesura), ජනාවාස 

හා වාප්තති උපායමාර්ික සැලැස්ම                 ( 

සුවපහසු නවාතැන්පල - Cushy Caesura), 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපායමාර්ික 

සැලැස්ම                  ( නීලහරිත නවාතැන්පල 

- Cyan Caesura) හා සංස්කෘතික හා උරුමයන් 

කළමනාකරණ උපායමාර්ික සැලැස්ම යනාදී 

අනුශාංික සැලසුම් කිහිපයක් තුළින් 2030 වන 

විට වමම ප්රවද්ශය තුළ සිදුකිරීමට අවප්තක්ෂිත  

වභෞතික, සාමාජීය, ආර්ික , සංස්කෘතික හා 

පාරිසරික අභිවෘද්ධිය පිළිබඳ වයෝජනා සකස් 

කර ඇත. 

වමම සංවර්ධන සැලැසම් යටවත් සැලසුම් 

බලප්රවද්ශය පර්ෂද 13 කට කලාපීකරණය 

කරන ලදී.එම පර්ෂද  සහිත කලාපීකරණ 

සැලැස්ම සැකසීවම්දී පවත්නා භූමි පරිහරණ 

රටාව හා ඝනත්වය පදනම් කරගන්නා ලදී. 

වයෝජිත පර්ෂද මඟින් ප්රවද්ශවේ පවතින 

ප්රමුඛ්තාවය වැඩි දියුණු කළ යුතු පර්ෂද 

ප්රවර්ධනය කිරීමටත් පාරිසරික සංවේදිතාව හා 

පාරිසරික උපරව  සහිත සථ්ාන වල සංවර්ධන 

කටයුතු අනධර්යමත් කිරීමට හා ජනගහනවේ 

විසිරි වාප්තතියක් ඇතිවන පරිදි  සංවර්ධනය 

පාලනය කිරීමටත් වමම සැලැස්ම මඟින් 

අවප්තක්ෂිතය. 

ආර්ික සංවර්ධන උපායමාර්ික සැලැසම් 

වකාටස් 02 කින් යුක්ත වේ. එනම්, ආර්ික 

සංවර්ධන සැලැස්ම හා සංචාරක සංවර්ධන 

සැලැස්ම ය. සංචාරක සංවර්ධන  සැලැස්ම 

යටවත්  සංචාරක ආකර්ෂණය සහිත  ස්ථාන හා 

සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි කිරීමට විභවතා 

සහිත ස්ථානයන් සංවර්ධනය කරමින් එම 

ස්ථාන අතර සම්බන්ධතා  වැඩිවන පරිදි කළුතර 

ප්රාවද්ශීය වල්කම්  වකාට්ටඨාශවේ ආර්ික  

සංවර්ධනයට ලබාගත හැකි දායකත්වය  

උපරිම අයුරින් වර්ධනය කිරීම කර ඇත. එහිදී  

සංචාරක ආකර්ෂණයක් පවතින කළුතර 

වබෝධිය, කැලිවඩෝ වවරළ තීරය , රිච්මන්් 

කාසල් යනාදී ස්ථාන වවත ඇති සංචාරක 

ආකර්ෂණය වැඩි දියුණු වන වස්  එම ස්ථාන 

දියුණු කිරීම තුළින්වැඩි ආදායමක් ප්රවද්ශයට 

ලබාදීම අරමුණු කර ඇත.  ආර්ික සංවර්ධන 

සැලැස්ම යටවත් වන පරිපාලන හා වසෞඛ්  

ප්රවර්ධන සැලැස්ම තුළින් කළුතර නගරය තුළට 

නදනික සංක්රමණික ජනතාව පැමිවණන 

ප්රධාන ක්වෂ්ත්රයන් 02 ක් වන පරිපාලන හා 

වසෞඛ් යන අංශයන්හි සංවර්ධනය තුළින් 

කළුතර නගරවේ ආර්ික සංවර්ධනය 

ලබාගැනීම අවප්තක්ෂා වකවර්. වමහිදී පරිපාලන 

හා වසෞඛ් වක්ෂ්ත්රයන් වවන වවනම 

සංවර්ධනය කිරීම තුළින් සංවක්න්ීය ආර්ික 

සංවර්ධනයක් (Agglomerated Economic 
Development) අවප්තක්ෂා වකවර්.  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 7 

 

වමයට අමතරව අපරවුහ පහසුකම් 

සංවර්ධනය කිරීවම් උපායමාර්ික සැලැස්ම 

හරහා  ප්රවද්ශය තුළ දැනට පවතින මහාමාර්ග, 

අතුරු මාර්ග  හා අවනකුත් යටිතල පහසුකම් 

වයෝජිත සංවර්ධනයට අනුකූල වන පරිදි 

සංවර්ධනය කිරීම ද, ඉන් සංවර්ධන කටයුතු 

සඳහා ප්රවේශයක් ඇතිකිරිම ද අවප්තක්ෂා කරනු 

ලබයි. වමහිදී දුම්රිය ස්ථානය හා බස ්

නැවතුම්පළ  ඒකාබද්ධ කර බහුවිධ ප්රවාහන 

මධස්ථානයක් වලස කළුතර නගරය දියුණු 

කිරීමට අවප්තක්ෂිතය. වමමඟින් නගරයට 

පැමිවණන වන්දනාකරුවන්ට, නදනික 

සංසරණ ජනගහනයට හා වන්වාසික 

ජනගහනයට අවශ වපාදු පහසුකම් සැපයීමට 

ද අවප්තක්ෂිතය. එවස්ම වමමඟින් රවට්ට ප්රධාන 

වාණිජ මධස්ථාන වල සිට කළුතර නගරයට 

ආවයෝජකයින්ට ප්රවේශ වීමට ද අවස්ථාව 

උදාවේ. එවමන්ම වමහිදී 2030 වසර වන විට 

අවප්තක්ෂිත ජනගහනය සඳහා ජල සැපයුම් 

සැලැස්ම, විදුලිබල සැපයුම් සැලැස්ම, මළ හා 

අපජල කළමනාකරණ සැලැස්ම හා ඝන 

අපරව කළමනාකරණ සැලැස්ම පිලිබඳව ද 

සාකච්ඡා වකවර්. 

ජනාවාස හා වාප්තති උපායමාර්ික සැලැසම් 

තුළින් ජලගැලීම්, නායයාම්, වවරළ ඛ්ාදනය 

සිදුවන ප්රවද්ශ තුළ හා පාරිසරික සංවේදී කලාප 

තුළ වන්වාසික ඝනත්වය අඩු කරමින් විසිරි 

ජනාවාස රටාවක් ඇති කිරීමටත්  වසසු  ප්රවද්ශ 

තුළ වන්වාසික ඝනත්වය වැඩි කිරීමටත්  අවශ 

වරගුලාසි  සකස් කිරීමට අවප්තක්ෂිතය.  

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපායමාර්ික 

කළමනාකරණ සැලැස්ම තුළින් සැලසුම් 

බලප්රවද්ශය සඳහා වන  කස ළ 

කළමනාකරණය, වතත් බිම්  ආරක්ෂණය , 

වවරළ සංරක්ෂණ සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳ 

මාර්වගෝපවද්ශ අංශ හා 2030 වසර වන විට 

අවප්තක්ෂිත ජනගහනය සඳහා අවශ විවෘත 

උදාන හා විවේක ස්ථාන පිළිබඳ සැලසුම් හා 

වයෝජනාදිය ද ඉදිරිපත් කර ඇත. වම් අනුව 

කළුතර සැලසුම් ප්රවද්ශය සඳහා ආර්ික, 

සාමාජීය, වභෞතික, සංස්කෘතික හා පාරිසරික 

වශවයන් තුලිත සංවර්ධනයක් ලබා ගැනීම 

අරමුණ වේ. 

වමම සැලැසම් සැකසීවම්දී ප්රවද්ශයට බලපාන 

ප්රධාන ගැටළු හඳුනා ගැනීමක් සිදු වුවද ඇතැම් 

ගැටළු සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වශවයන් සෘජුවම මැදිහත් විය වනාහැකි 

බැවින්, එවැනි ගැටළු සම්බන්ධවයන් සැලසුම් 

සීමාවන්  හඳුනා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව ප්රවද්ශවේ 

ජනගහනවයන් 56% කට බලපාන පානීය 

ජලයට ලුණු මිශ්රවීවම් ගැටළුව සංවර්ධන 

සැලැස්ම හරහා විසඳිය යුතු ගැටළුක් වලස 

හඳුනා ගත්ත ද එම ගැටළුව විසඳීම සඳහා 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට සෘජුව මැදිහත් 

වීමක් සිදු කළ වනාහැකිය. එවස්ම කැලිවඩෝ 

වවරළ තීරය ඛ්ාදනය වීවම් ගැටළුව හඳුනාගත් 

නමුත් එම ගැටළුව විසඳීම සඳහා ද ප්රාවයෝිකව 

මැදිහත් විය වනාහැකි වීම ද සැලසුම් සීමාවක් 

වශවයන් හඳුන්වා දිය හැකිය. වමයට අමතරව 

ජලවයන් යටවන ප්රවද්ශ වල එම උවදුරු  අවම 

කිරීම සඳහා  ජල රැදවුම් වපාකුණු ඉදිකිරීමට 

වයෝජනා කළ නමුත්, එම සැලසුම් ප්රාවයෝිකව 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ද සැලසුම් වනාමැති 

වීම හා ශකතා අධයනයන්වේ පවතින ගැටළු 

ද සැලසුම් සීමාවන් වලස දැක්විය හැකිය. 
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1.4. සැලසුම් ක්රියාෙලිය 

 

 

    පසුබිම් අධයයනය 

 

 

              විෂය පථය 

 
         
 
                                                                  
 
 
 
 

ඉදිරි දැක්ම, ඉලක්ක  හා  
    අරමුණු සකස් කිරීම 
                      
 
 
 
     සවිස්තරාත්මක  
      විශ්්වේෂණය 
 
 
                                                              
 

 උපායමාර්වික සැලසුම් හා  
        ෙයාපෘති සකස් කිරිම 
 
 
   
                                                               
    නීති හා වරගුලාසි 
       සකස් කිරීම 
 
 
                                             
 

  දළ සංෙර්වධන සැලැස්ම 
    සම්මුතියකට පත් කර 
                    ගැනීම  
 
 
 
 

සම්මුතියකට පත්කර ගන්නා  
 ලද සැලැස්ම ඉදිරිපත් කිරීම 

 
 
 
 
 

අනුමැතිය හා ප්රකාශ්ය  

 

  

දත්ත රැස් කර ගැනීම (ක්වෂ්ත්ර සීක්ෂණ, “ගුගල්” සිතියම්, චන්ිකා ඡායාරූප හා අවනකුත් ක්රම 

මඟින් ද්විතීයික දත්ත  හා ප්රාථමික දත්ත එකතු කර ගන්නා ලදී) 

 

 

 

          

විශ්වල්ෂණ ක්රම භාවිතවයන් දත්ත විශව්ල්ෂණය කිරීම හා  දත්ත වගානුවක් සකස ්කර ගැනීම 

උදා:  Excel, Arc GIS 

 

 

ප්රමුඛ්තා අනුපිළිවවළට  සැකසූ ගැටළු අවධාරණය කරමින් අනාගත දැක්ම, ඉලක්ක හා අරමුණු 

සකස් කිරීම 

හඳුනාගත් ඉලක්ක  වලට අදාළව විභවතා, අවස්ථා, තර්ජන හා බාධක හදුනා  ගැනීම වමන්ම 

තාක්ෂණික ක්රමවේද ඔසව්ස ්සවිස්තරාත්මක විශ්වල්ෂණ සිදු කිරීම. උදා: මාර්ගජාල සම්බන්ධතා 

ඇගයම, සංවර්ධනවේ තීව්රතා දර්ශක ඇගයීම , පාරිසරික සංවේදිතා දර්ශක ඇගයීම  ආදිය.. 
                                                  

 

ප්රවද්ශයට අදාළ සංකල්පමය සැලැස්මට අනුව කලාපීය සිතියමක්  පිළිවයල කරමින්,  සැලැස්ම 

බලාත්මක කිරීමට අවශ නීති හා වරගුලාසි සකස් කිරීම. 

දළ සංවර්ධන  සැලැස්ම  පාර්ශවකරුවන් වවත ඉදිරිපත් කරමින් සම්මුතියකට එළඹීම  

අවසාන දළ සංවර්ධන සැලැස්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ ප්රධාන සැලසුම් කමිටුව වවත 

ඉදිරිපත් කිරිම  

සංවර්ධන සැලැස්වම් අනුමැතිය ලබාගැනීම හා ප්රකාශයට පත්කිරීවමන් අනතුරුව  ක්රියාත්මක 

කිරීම   

පාර්ශවකරුවන්වේ විවිධ මත හරහා සංවර්ධන  විභවතා හා ගැටළු  හඳුනා ගැනීම 

 

 

හඳුනාගත් ඉලක්ක කරා  ළගා වීමට හැකි වන පරිදි උපායමාර්ික සැලසුම් හා වාපෘති සැකසීම. 

සංෙර්වධන විභෙතා හා 
 ගැටළු හඳුනා ගැනීම 
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1.4.1. පසුබිම් අධයනය  

 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය සඳහා සංවර්ධන සැලැසම් සකස් කිරීවම් ආරම්භක 

අවධිවේදී අවශ දත්ත එක් රැස් කරගැනීම සඳහා විවිධ ක්රම උපවයෝි කරගත් අතර විවිධ 

මූලාශ්ර ද වයාදා ගැනුණි. ප්රධාන වශවයන් ද්විතීයික මූලාශ්ර හා ප්රාථමික මූලාශ්ර  හරහා දත්ත එක් 

රැස් කරන ලදී.  

ඒ අනුව ජාතික මට්ටටමින් , පළාත් මට්ටටමින් හා දිස්ික් මට්ටටමින් කළුතරට හිමි වී ඇති ස්ථානය 

හා එහි විවශ්ෂතා  හඳුනා ගැනීම සිදු කරන ලදී. එවමන්ම ක්වෂ්ත්ර චාරිකා මඟින් ද ප්රාථමික  දත්ත 

එකතු කරගන්නා ලදී. වමහිදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා වවනත් ආයතන මඟින් කළුතර 

නගරය ද සලකමින් සකස් කරන ලද සංවර්ධන සැලසුම් පිළිබඳව අධනය වයාමු කළ අතර, 

මූලිකව  මහ වකාළඹ සැලැස්ම-1978 (Colombo Master Plan Project -1978) , මහ වකාළඹ   

වූහ සැලැස්ම-1998 (Colombo Metropolitan Regional Structure Plan- CMRSP -1998) , 
වකාළඹ මහානගර සැලැසම්-2004 (Colombo Megapolis Plan – CESMA-2004), ජාතික 

වභෞතික සැලසුම්කරණ ප්රතිපත්තිය 2011 – 2030 (National Physical Plan 2011 - 2030) 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පිළිවයල  කරන ලද කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම - 

2005_2020 (Kalutara Development Plan (2005-2020)) , ජාතික වභෞතික සැලැස්ම -2018 

–2050  ( National Physical Plan – 2018_2050)  හා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 

පිළිවයල  කරන ලද වයෝජිත බස්නාහිර පළාත් වුහ සැලැසම් 2018 ( Proposed Western 

Region Structure Plan 2018 )  ආදී සැලසුම් වකවරහි අවධානය වයාමු විය.  

තවද ප්රවද්ශවේ පවතින රාජ  හා රාජ  වනාවන ආයතන මඟින් ද  ද්විතියික දත්ත එක් රැස් 

කරන ලදී. ඉන් ආයතන කිහිපයක් වලස කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් කාර්යාලය, ආපදා 

කළමනාකරණ මධස්ථානය, මධම පරිසර අධිකාරිය,  වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව, මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය හා වවරළ සංරක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුව ආදි ආයතන දැක්විය හැකිය. 

වමවස් එක් රැස් කරගත් දත්ත අනුසාරවයන් ප්රවද්ශවේ ඉතිහාසය, පිහිටීම, භුමි භාවිතයන්, 

මාර්ග පද්ධතිය හා අවනකුත් යටිතල පහසුකම්, ආර්ිකය, සමාජීය වටපිටාව, සංස්කෘතිය ආදී 

මුලික වක්ෂ්ත්රයන් පිළිබඳව දළ අධයනයක වයදුනි. වමම  සියලු ක්රම තුළින් ප්රවද්ශවේ 

වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ අධයනයක නිරතවීම වමහිදී සිදු වකරිණි.  

1.4.2. විෂය පථය 

වමහිදී ප්රාථමික හා ද්විතීක මූලාශ්ර වලින්  රැස්කර ගත් දත්ත මූලික වශවයන්  විවිධ  විශ්වල්ෂණ 

ක්රම භාවිතවයන් ඇගයීමට ලක්කරන ලද අතර එම දත්ත භාවිතවේ පහසුව සඳහා දත්ත 

වගානුවක් වලස සකස් කර ගැනුණි. ඒ ඇසුවරන් දැනට ප්රවද්ශවේ පවතින ආර්ික, සාමාජීය, 

පාරිසරික හා  වභෞතික ලක්ෂණ තව දුරටත් අධයනය කරමින් තහවුරු කරගත් අතර එම 

වතාරතුරු දැක්වවන භූවගෝලීය සිතියම් ද පිළිවයල වකරුණි.  

 

1.4.3. සංවර්ධන විභවතා හා ගැටළු හඳුනා ගැනීම  

වම් සඳහා  ප්රවද්ශවේ සම්පත් දායකයින්, පාර්ශවකරුවන්, රාජ හා වපෞද්ගලික අංශය හා 

අදාළ සමිති සමාගම් සම්බන්ධ කර ගනිමින් පාර්ශවකරුවන්වේ සහභාගීත්ව සාකච්ඡාව 

(Stakeholder Meeting) 2017.12.04  වන දින පවත්වන ලදී.  

වමහිදී පාර්ශවකරුවන් කණ්ඩායම් 3 කට වර්ග වකරුණි.  ඒවා වන්වන් 

(1) පාරිසරික,කර්මාන්ත හා වාණිජ වක්ෂ්ත්රය නිවයෝජනය කරන කණ්ඩායම 

(2) පරිපාලන වක්ෂ්ත්රය නිවයෝජනය කරන කණ්ඩායම 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 10 

 

(3) යටිතල පහසුකම් වක්ෂ්ත්රය නිවයෝජනය කරන කණ්ඩායම 

ඔවුන්වේ අදහස් හා විශ්වල්ෂණ නිගමනයන් ද සැලකිල්ලට ගනිමින් සංවර්ධන සැලසුම් 

ප්රවද්ශය තුළ පවතින ගැටළුකාරී තත්ත්වයන් හා සංවර්ධන විභවතා හඳුනාගැනීම සිදු කළ අතර 

ගැටළු වල පවතින ප්රබලතාවය මත ප්රමුඛ්තා අනුපිළිවවල තීරණය කිරීමද වමහිදී සිදුවිය. ඒ 

ඇසුරින් ප්රවද්ශයට සැලැසම්ක් අවශ ඇයි ද යන්න තවදුරටත් තහවුරු කර ගත් අතර  සංවර්ධන 

සැලසුම් සකස් කිරීවම්දී  මූලික අවධානය වයාමු විය යුතු වක්ෂ්ත්ර එහිදී හඳුනාගන්නා ලදී.  

1.4.4. ඉදිරි දැක්ම, ඉලක්ක හා අරමුණු සකස් කිරීම  

 

ප්රමුඛ්තා අනුපිළිවවළට සැකසූ ගැටළු වලට මූලික අවධානය වයාමු කර එම ගැටළු විසඳා 

ගතහැකි වන අයුරින් කළුතර නගරවේ සංවර්ධනයට අනාගත දර්ශනයක් සකස ්කිරීම වමහිදී 

සිදු කළ අතර එයට ළඟා වීමට සංකල්පමය සැලැස්මක් පිළිවයල කිරීම ීළඟට සිදුවිය.  

තවද අනාගත දැක්මට (Vision) අදාළව ඉලක්ක 03 ක් හඳුනාගත් අතර ඒ එක් එක් ඉලක්ක 

යටවත් අරමුණු සකස් කරන ලදී. වමහි මූලික පරමාර්ථය වූවේ කළුතර නගරවේ සංවර්ධන 

සැලැස්ම ක්රමවත්ව වක්න්රගත කිරීමයි. 

එතුළින් “සුසැදි, සුරැකි, වසාඳුරු නාගරීකරණයක් කරා” වන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ 

මූලික දැක්ම කළුතර නගරය තුළිනුත් සාක්ෂාත් කිරීමට බලාවපාවරාත්තු විය.  

1.4.5. සවිස්තරාත්මක විශව්ල්ෂණය 

 

හඳුනාගත් ඉලක්ක තුනට වවන් වවන්ව සවිස්තරාත්මක විශ්වල්ෂණයන් සිදු කිරීම 

වමහිදී මූලිකව සිදු වකරුණි. එමඟින් එක් එක් ඉලක්ක කරා ළඟා වීමට උපවයෝගී කරගත හැකි 

විභවතා (ශක්තීන්), අවස්ථා හා එම ඉලක්ක වලට ඇති දුර්වලතා හා බාධක ද වවන් වවන් 

වශවයන් හඳුනා ගැනීමට හැකි වූ අතර, ඒවා තවදුරටත් තහවුරු කරගැනීම සඳහා පහත 

තාක්ෂණික ක්රමවේද ඔස්වස් සවිස්තරාත්මක දත්ත විශව්ල්ෂණය කිරීමක් සිදුවිය. වමහිද ී වයාදා 

ගත් තාක්ෂණික ක්රමවේද පහත දැක්වේ. 

 

1. සංවර්ධනවේ තිව්රතාවය ( Development Pressure) 

2. පාරිසරික සංවේදිතා ඇගයුම ( Environmental Sensitivity Analysis) 

3. මාර්ග ජාල සම්බන්ධතා ඇගයීම ( Connectivity Analysis) 

4. අවකාශීය සම්බන්ධතා සවමෝධානිත ඇගයුම (Space Syntax) 

5. මංසන්ධි විශ්වල්ෂණ ඇගයුම ( Node Analysis)    

 

අවසානවේ එම එක් එක් විභවතා, දුර්වලතා, අවස්ථා හා බාධක විදානුකූලව විශ්වල්ෂණය 

කරන ලදී.  

1.4.6. උපායමාර්ික සැලසුම් හා වාපෘති සකස් කිරීම  

 

වඩාත් අවධානයට ලක් වූ   හඳුනාගත් ගැටළු හා බාධක අවම කර ගනිමින් හා ප්රවද්ශවේ පවතින 

සම්පත් තිරසාර වලස භාවිතා කරමින්, ඉහතදී හඳුනාගත් ඉලක්ක කරා ළඟා වීමට හැකි වන 

පරිදි උපායමාර්ික සැලසුම් හා වාපෘති සැකසීම වමහි මූලික අරමුණ විය.  

එය පදනම් කර ගනිමින් ප්රධාන  සැලසුම් 5 ක් සකස් වකරුණි. ඒවා වන්වන් ,  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 11 

 

1. අපරවුහ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීවම් උපායමාර්ික සැලැස්ම  

• වස්වා කළමනාකරණ සැලැස්ම (වසෞඛ් හා අධාපන පහසුකම්) 

• මහා මාර්ග හා ප්රවාහන සංවර්ධන සැලැස්ම  

➢ මහා මාර්ග සංවර්ධන සැලැස්ම  

➢ ප්රවාහන සංවර්ධන සැලැස්ම  

• ජල සැපයුම් සැලැසම්  

• විදුලි බල සැපයුම් සැලැස්ම 

• මළ හා අපජල කළමනාකරණ සැලැස්ම  

• ඝන අපරව කළමනාකරණ සැලැස්ම  

 2.  ආර්ික සංවර්ධන උපායමාර්ික සැලැස්ම 

• ආර්ික සංවර්ධන සැලැසම් 

• සංචාරක සංවර්ධන සැලැස්ම  

 3. තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපායමාර්ික සැලැස්ම  

• පාරිසරික සංරක්ෂණ සැලැස්ම  

• භූ දර්ශන කළමනාකරණ සැලැස්ම  

• ආපදා කළමනාකරණ සැලස්ම  

• වපාදු එළිමහන් හා විවනෝද කටයුතු පිළිබඳ අවකාශීය සැලැස්ම  

• කෘෂිකාර්මික සැලැස්ම  

 4. ජනාවාස හා වාප්තති උපායමාර්ික සැලැස්ම  

 5. සංස්කෘතික හා උරුමයන් කළමනාකරණ උපායමාර්ික සැලැස්ම 

 

පසුව ශකතා වාර්තා අධයනය කිරීම මඟින් හා විවිධ විශ්වල්ෂණ ක්රම මඟින් ක්රියාත්මක 

කිරීමට සුදුසු වාපෘති හඳුනාගැනීම ද සිදු වකරුණි. 

 

1.4.7. නීති හා වරගුලාසි සකස් කිරීම   

 

සංවර්ධන සැලැස්ම බලාත්මක කිරීමට අවශ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ නීති වරගුලාසි හා ඉඩම් 

පරිහරණයන් සම්බන්ධවයන් වන නීති වරගුලාසි සකස් කිරීමත්, සංවර්ධන සැලැස්වම් දැක්ම 

කරා ළඟා වීවම්දී උද්ගත විය හැකි ගැටළු හා දැනට පවතින ගැටළු අවම කර ගැනීමට අවශ 

නීතිමය රාමුවක් සකස් කිරීමත් වමහි මූලික අරමුණයි. 

වම් සඳහා පිළිවයල කරගත් සංකල්පමය සැලැසම්ට (Concept Plan) අනුකූල වන වස ්

සංවර්ධන සැලැසුම් ප්රවද්ශය මූලික කලාප කිහිපයකට වබදා වවන්කර කලාපීය සිතියමක් 

(Zoning Map) පිළිවයල කර ගන්නා ලදී. එහිදී එම එක් එක් කලාප සඳහා ගැළවපන නීති හා 

වරගුලාසි වවන් වවන්ව පිළිවයල වකරුණි.  
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1.4.8. දළ සංවර්ධන සැලැස්ම සම්මුතියකට පත්කර ගැනීම  

  

සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීවමන් පසු එම සැලැස්ම පිලිබඳ අනුගත වන පාර්ශවකරුවන්වේ 

අදහස් හා වයෝජනා ලබාගැනීම තුළින් සම්මුතියකට එළඹීම වමහිදී අවප්තක්ෂා වකරුණි.  

1.4.9. සම්මුතියකට පත්කර ගන්නා ලද සැලැස්ම ඉදිරිපත් කිරීම. 

වල්ඛ්නගත කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්ම තවදුරටත් නිවැරදි කර ගැනීමට අවශ උපවදස් හා 

වයෝජනා ලබාගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ ප්රධාන සැලසුම් කමිටුව වවත 

ඉදිරිපත් කිරීම වමහිදී අවප්තක්ෂා වකරුණි.  

1.4.10. අනුමැතිය හා ප්රකාශයට පත්කිරීම 

පාර්ශවකරුවන්වේ හා ප්රධාන සැලසුම් කමිටුවේ අදහස් ලබා ගැනීවමන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳ 

අවධානය වයාමු කරමින් සංවශෝධිත සැලසුම් සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීවමන් පසු ප්රකාශයට 

පත්කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම වමහිදී සිදුකරන ලදී.   
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පරිච්වේදය 02 

මුලික අධයයනය 
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2.1. අධයයන ප්රවේශ්ය 
කළුතර සංවර්ධන සැලැස්මට අයත් 

බලප්රවද්ශය කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

වකාට්ටඨාශය වන අතර, එහි සීමා නිර්ණය 

වකාට ඇත්වත්  කළුතර නගර සභා 

බලප්රවද්ශවේත් , ප්රාවද්ශීය  සභා 

බලප්රවද්ශවේත් එකතුවවනි. භූමි ප්රමාණවයන් 

කළුතර නගර සභා බලප්රවද්ශය ව.කි.ී. 7.85 

ක් ද ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශය ව.කි.ී. 63.85 

ක් ද වන අතර සමස්ත කළුතර ප්රාවද්ශීය 

වල්කම් වකාට්ටඨාශය ව.කි.ී.  71.7 ක භූමි 

ප්රමාණයකට හිමිකම් කියනු ලැවබ්.   

සිතියම් අංක 2.1 න් දැක්වවන පරිදි  උතුරින් 

පානදුර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශවයන්ද, 

නැවගනහිරින් බණ්ඩාරගම හා වදාඩන්වගාඩ 

ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශ වලින්ද, දකුණින් 

වබ්රුවල ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශවයන්ද, 

බටහිරින් ඉන්දියන් සාගරයට ද මායිම් ව පිහිටා 

ඇති කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය 

.වකාළඹ ගාල්ල ප්රධාන මාර්ගවයන් ද, මුහුදුබඩ 

දුම්රිය මාර්ගවයන් ද, දර්ශනීය කළු ගවඟන් ද 

වටවී පිහිටා ඇත. 

  

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  (2018) 

සිතියම 2.1: කළුතර ප්රාදේශීය දේකම් බලප්රදේශය (2017) 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 15 

 

2.2. සැලසුම් සහ තත්ත්ෙ සන්දර්වභය ( Planning  and Situational Context ) 

කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැසම් සකස ්

කිරීවම්දී ජාතික හා ප්රාවද්ශීය සබඳතාවයන් සහ 

වපර කළුතර  මුලික කරගත් සැලසුම් පිළිබඳ 

විමසා බැලීම් මුලිකවම සිදු වකරුණි. එහිදී ශ්රී 

ලංකාවේ මහ වකාළඹ සැලැසම්-1978 

(Colombo Master Plan Project -1978) 

(ඇමුණුම 01) , මහ වකාළඹ   වූහ සැලැස්ම-

1998 (Colombo Metropolitan Regional 
Structure Plan- CMRSP -1998), වකාළඹ  

මහානගර සැලැස්ම-2004 (Colombo 
Megapolis Plan – CESMA-2004), ජාතික 

වභෞතික සැලසුම්කරණ ප්රතිපත්තිය   2011 – 

2030 (National Physical Plan 2011 – 2030) 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පිළිවයල  

කරන ලද කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම - 

2005_2020 (Kaluthara Development Plan- 
(2005-2020)) , ජාතික වභෞතික සැලැස්ම -

2018 –2050  ( National Physical Plan – 

2018_2050)  හා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

විසින් පිළිවයල  කරන ලද වයෝජිත බස්නාහිර 

පළාත් වුහ සැලැස්ම 2018 ( Proposed 
Western Region Structure Plan - 2018) 

පිළිබඳව අවධානය වයාමු කරන ලදී. එහිදී 

කළුතර ප්රාවද්ශීය සංවර්ධනයට හිමිව ඇති 

ප්රමුඛ්තාවයන් හා වයෝජනාවන් පහත පරිදි 

හඳුනාගත හැකිය. 

1978 වර්ෂවේ සකස් කරන ලද මහ වකාළඹ 

සැලැස්වමහි ( Colombo Master Plan – 1978) 

(ඇමුණුම 01) සැලසුම් බලප්රවද්ශය වශවයන් 

වකාළඹ හා ගම්පහ දිස්ි ක්ක ද කළුතර 

දිස්ික්කවේ වකාටසක් ද ඇතුළත් වේ. වමම 

සම්ූර්ණ සැලසුම් බලප්රවද්ශය කලාප 

වදකකට වබදා වවන්කර ඇත. ඒවානම් මධ 

උප කලාපය ( Central Sub Region) හා පිටත 

කලාපය ( Outer Region) වේ. ඒ අනුව කළුතර 

නගරය වමම පිටත කලාපයට අයත්වේ.  

මහවකාළඹ  වුහ සැලැස්වමහි -1998 

(Colombo Metropolitan Region Structure 
Plan 1998), (ඇමුණුම 02) බස්නාහිර පළාවත් 

නාගරික ධූරාවලිය සලකමින් කළුතර නගරය 

සංචාරක ආකර්ෂණය සහිත ස්ථාන පවතින 

වදවන වපළ නගරයක් හා ප්රාවද්ශීය 

මධස්ථානයක් (Regional Center) වලසත් 

වැඩි වශවයන් වවරළ ඛ්ාදනය සිදුවන 

කලාපයට අයත් ප්රවද්ශයක් වලසත් 

හඳුනාවගන ඇත. 

මූලික විමධගත සංකල්පය ( 

Decentralization Concept ), උදාන නගර 

සංකල්පය (Garden city Concept & Green 
Finger Concept ) හා ජීවත්වීම, වසල්ලම් කිරීම 

හා වැඩ කිරීම යන ිත්වය මූලික කරගත් 

සංකල්පය ( Live, Play & Work Concept ) 
මූලික කර ගනිමින් සකස් කරන ලද වකාළඹ 

මහ නගර සැලැසම්-2004 ( Western mega 
Polis Plan –CESMA-2004) (ඇමුණුම 03) 

මඟින් කළුතර නගරය පර්යන්තය තුළ පිහිටි 

නගරයක් ( Outer Ring Town Ship ) වලසත් 

ප්රාවද්ශීය මධසථ්ානයක් ( Regional Centre ) 

වලසත් හඳුනාවගන ඇත.  

 2011 ඔක්වතෝම්බර් මස 07 වන දින අංක 

1729/15 දරන ගැසට්ට පත්රය මඟින් ප්රකාශිත 

ජාතික වභෞතික සැලසුම්කරණ ප්රතිපත්තිය 

2011-2030 (National Physical Plan 2011 – 

2030) (ඇමුණුම 04) අනුව අනාගතවේදී මුළු 

රටම ආවරණය වන පරිදි හඳුනාගත් වයෝජිත 

මහා නාගරික කලාප (Metro Regions)  

අතරින් කළුතර නගරය වයෝජිත බස්නාහිර මහ 

නගරය තුළ පිහිටි ප්රධාන නගරයක් වලස 

හඳුනාවගන ඇති අතර ප්රවද්ශවේ පවතින 

සුන්දර වවරළ තීරය පදනම්කර ගනිමින් 

සාගරය මුල්කරගත් පාරිසරික සංවේදී 

සංවර්ධනයක් සිදුකළ හැකි ප්රවද්ශයක් වලසත්, 

කටුකුරුන්ද අභන්තර ගුවන් වතාටුපල 

සංවර්ධනය කල හැකි ස්ථානයක් වලසත් 

හඳුනාවගන ඇත. එවමන්ම වමහිදී කළුතර 

වවරළාශ්රිත ප්රවද්ශය ඉතා ඉහළ පාරිසරික 

සංවේදී කලාපයක් වලසත් දැඩි වවරළ 

ඛ්ාදනයට ලක්වන ප්රවද්ශයක් වලසත් 

හඳුනාවගන ඇත.  

2005-2020 කාල පරාසය සඳහා නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කළුතර නාගරික 

බලප්රවද්ශය සඳහා පිළිවයල කළ කලාප 09 

කින් යුතු සංවර්ධන සැලැස්ම (ඇමුණුම 05) 

ප්රවද්ශවේ ආර්ික, සාමාජීය, වභෞතික හා 

පාරිසරික වටිනාකම තුලිත මට්ටටමින් පවත්වා 

ගැනීම සඳහා සකස් කරන ලද අතර එය ද දැනට 

කල් ඉකුත්වීවම් කාලයට ළඟා වී ඇත. එබැවින් 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 16 

 

පවත්නා තත්ත්වයන්ට හා අවශතා වලට 

ගැළවපන වස් යාවත්කාලීන කළ යුතුව ඇත.  

ජාතික වභෞතික සැලසුම් වදපාර්තවම්න්තුව 

මඟින් වර්ෂ 2018 -2050 (ඇමුණුම 06) 

කාලසීමාව සඳහා සැලැසම්ක් සකස්කර ඇති 

අතර එමඟින් කළුතර ප්රවද්ශය ආර්ික 

කලාපය තුළ පිහිටි නගරයක් වලසත් 

වවරළාශ්රිත පාරිසරික සංවේදී කලාපය තුළ 

පිහිටි නගරයක් වලසත් හඳුනාවගන ඇත. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පිළිවයල  

කරන ලද වයෝජිත බස්නාහිර පළාත් විනාස 

සැලැස්මට 2018  ( Proposed Western Region 
Structure Plan 2018 ) (ඇමුණුම 07)  අනුව 

අළුත්ගම සිට ීගමුව දක්වා දිවවන සංචාරක 

කලාපයට අයත්වන නගරයක් වලසත් කළුතර 

හඳුනාවගන ඇත. ඒ අනුව වමහිදී ද දැනට 

පවතින සංචාරක වක්ෂත්රය හා සම්බන්ධ 

විභවතාවයන් පදනම් කර ගනිමින් ප්රවද්ශවේ 

සංචාරක වක්ෂත්රවේ ප්රවර්ධනය හඳුනාවගන 

ඇත.  

සිතියම් අංක 2.2 හී දැක්වවන කළුතර නගරය 

සඳහා වන ජාතික හා කලාපීයකරණ 

සම්බන්ධතාවයට අනුව කළුතර නගරය 

වකාළඹ - වැල්ලවාය ප්රධාන මාර්ගවේ පිහිටා 

ඇති අතර ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන අග නගරය වන 

වකාළඹට කි.මි.40 ක් වැනි ආසන්න දුරකින් ද, 

අවනකුත් උප ප්රධාන නගර වන පානදුර, 

බණ්ඩාරගම, වහාරණ, නෑබඩ, මතුගම හා 

වබ්රුවල යන නගරවලට පිළිවවලින් කි.මි. 15, 

කි.මි. 17.5, කි.මි. 28, කි.මි.23, කි.මි.17, 

කි.මි.23, කි.මි.14 යන ඉතා ආසන්න දුරකින් ද 

පිහිටා ඇත. එවමන්ම වකාළඹ - වැල්ලවාය 

(A2) මාර්ගයට සම්බන්ධ රට අභන්තරයට 

දිවවන විධිමත් මාර්ග ජාලයකින් ද සමන්විත 

නගරයක් වලස කළුතර - වහාරණ, කළුතර-

බණ්ඩාරගම, කළුතර-මතුගම, කළුතර-නෑබඩ 

යන ප්රධාන මාර්ග සම්බන්ධ කර ගනිමින් දැනට 

පවතියි. කළුතර නගරයට ආසන්න කි.මි.18 

දුරකින් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගවයහි ගැලනිගම 

අන්තර්  හුවමාරු මධසථ්ානය ද, කි.මි.14 

දුරකින් වදාඩන්වගාඩ අන්තර් හුවමාරු 

මධස්ථානය ද ඉදි කර ඇති බැවින් එය වවනත් 

කලාප හා පවතින සම්බන්ධතාවය වැඩි දියුණු 

කිරීමට ඉවහල් වී ඇත. ීට අමතරව මරදාන 

සිට මාතර දක්වා දිවවන මුහුදුබඩ දුම්රිය 

මාර්ගවේ පිහිටි ශීඝ්රගාී දුම්රිය නැවතුම්පළක් 

වලස කළුතර දුම්රිය නැවතුම්පළ ක්රියාත්මක 

වීම වහ්තුවකාටවගන ප්රවාහන වක්ෂ්ත්රය තුළ 

සුවිවශ්ෂී ස්ථානයක් කළුතර නගරය 

දිනාගන්නා අතරම කළුතර දිස්ික්කවේ 

ප්රධාන නගරය වශවයන්ද වවළඳ, පරිපාලන, 

අධාපන, සංස්කෘතික හා වස්වා 

මධස්ථානයක් වලසද ඉහළ වස්වාවක් සපයනු 

ලබයි. 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශවේ 2017 

වසර සඳහා වන සම්පත් පැතිකවඩහි සඳහන් 

වන පරිදි වමම ප්රවද්ශයට පුරාණවේ සිටම 18 

වන සියවස දක්වා රුවල් නැේ ළඟා වී ඇත. ඒ 

නිසා කාලතිත්ථ වලස හඳුන්වනු ලැබු වමම 

ප්රවද්ශය පසු කවලක කළුතර වලස වවහාර වූ 

බව අනුමාන වකවර්.  

එයට අනුව කළුතර උඩමළුවේ වබෝධිවෘක්ෂය, 

අනුරාධපුර ජය ශ්රී මහ වබෝධීන් වහන්වස්වගන් 

ලබාගත් වදතිස් මහා ඵල රුක් අතරින් එකක්ය 

යන්න විශ්වාසය වකවර්. ක්රි.ව.2 වන සියවවස්දී 

වටාලමි විසින් අදින ලද පැරණි ලංකා 

සිතියවමහි “නුඛ්රත” යනුවවන් සඳහන් කර 

ඇති සථ්ානය වමම ප්රවද්ශය බව ද  අනුමාන 

වකවර්. එවමන්ම ක්රි.ව. 5 වන සියවසට අයත් 

යැයි සැලවකන කළුතර දියගම ප්රවද්ශවේ 

කළුගඟ මැද පිහිටි පැලුණු ගල ආසන්නවේ 

පිහිටි දැනට පුරාවිදාත්මක 

වදපාර්තවම්න්තුවේ සංරක්ෂණයට ලක්ව ඇති 

පැරණි බ්රාහ්ීය අක්ෂර සහිත වසල්ලිපියට අනුව 

එම  අවදිවේදී  වමම ප්රවද්ශවයහි මිනිසුන් 

වාසය කළ බවත්, කෘෂි කර්මාන්තය ඔවුන්වේ 

ප්රධාන  ජීවවනෝපාය මාර්ගය වූ බවත් වහළිවේ. 

වම් අනුව 5 වන සියවස වන විට කෘෂිකාර්මික 

හා වවළඳාම පදනම් කරගත් ආර්ිකමය 

පසුබිමක් සහිතව ආගමික කටයුතු වල නිරත වූ 

ජනතාවක් වාසය කර ඇති බවත් පැහැදිලි වේ.  

වමසමවේදී කළුතර කලපුවවහි උතුරු හා 

දකුණු සීමාව තුළ කුඩා ධීවර ගම්මාන 02 ක් 

ස්ථාපනය වූ අතර පටු අඩි මාර්ග ද නිර්මාණය 

වූ බව සඳහන් වන අතර එවකට වබ්රුවල සිටි 

වවවළන්දන් සබරගමුවේ සිට භාණ්ඩ 

හුවමාරුව කළු ගඟ හරහා සිදු කළ බව ද සඳහන් 

වේ. 

  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 17 

 

           සිතියම 2.2: කළුතර නගරය සඳහා වන ජාතික හා කලාපීයකරණ සම්බන්ධතාවය (2017) 

 

  මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  (2017) 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 18 

 

කළුතර වසර සිය ගණනක යටත් විජිත පාලන 

සමයක් පැවති නගරයක් වලස ද හඳුනාගත 

හැකිය. එනම් පෘතුගීසි පාලන සමය තුළ (1505-

1655) එනම් වර්ෂ 1505 දී පෘතුගීසීන්, කළුතර 

ස්වභාවික ආරක්ෂිත පිහිටීම වහ්තු වකාටවගන 

තම බලවකාටුවක් නිර්මාණය කර ගත් අතර 

වන්දනාමාන කටයුතු සඳහා පල්ලියක්ද සාදා 

ගන්නා ලදී. ඉන් අනතුරුව ලන්වද්සි සමය තුළ 

(1655-1796) 1655 දි ලන්වද්සීන් පෘතුගීසීන් 

ආක්රමණය කළ පසු වකාළඹට යෑම සඳහා 

වබාරළු මාර්ගයක් ඉදි වකරුණි. එය  වවරළ 

තීරයට සමාන්තරව වසබළුන් 8 වදවනකුට 

තුවක්කු ද සමඟින් තිරස් ආකාරවේ වප්තළියක් 

ආකාරයට යෑමට හැකි පළලකින් යුක්තව 

සකස් කරන ලදී. එවමන්ම අභන්තර භාණ්ඩ 

හුවමාරුව සඳහා අභන්තර ඇළ මාර්ග වයාදා 

ගන්නා ලදී.  

ූර්ව ඉංග්රීසි සමවේදී (1796-1877) පරිපාලන 

කටයුතු බලවකාටුව ආසන්නවේත් වාණිජ 

කටයුතු වරාය ආසන්නවේත් වර්ඛීය වලස 

වාප්තත විය. ඉන්පසු පශ්චාත් ඉංග්රීසි පාලන 

සමය (1877-1948) තුළ 1887 දී කළු ගඟ හරහා 

නව පාලමක් නිර්මාණය වකරුණි. ඒත් සමඟම 

වාණිජ හා වස්වා කටයුතු නව මාර්ගය සමග 

වර්ඛීය වලස වාප්තත විය. එවමන්ම පරිපාලන 

කටයුතු විමධගත කිරීමත් සමඟ 1878 

වර්ෂවේදී වද්ශීය නවද මණ්ඩලයත් 1915 දී 

දිසාපති තනතුරත්, 1923 දී නගර සභාවත් 1933 

දී හා 1940 දී පිළිවවළින් විදුලිබල සැපයුමක් හා 

ජල සැපයුමක් කළුතර නගරයට ලබාවදන ලදී. 

එවමන්ම නගර වාප්තතිය පිළිබදව සැලකීවම්දී 

කළුතර ප්රධාන නගරයට අමතරව උපනගර 

කළුතර උතුර, දකුණ හා කටුකුරුන්ද යන 

ප්රවද්ශ ආශ්රිතව බිහිවූ අතර මධම පන්තික 

ජනයා තම වාසස්ථානය වශවයන් උතුරු 

කළුතර වතෝරා ගන්නා ලදී.  

නිදහසින් පසු කාලය තුළ (19 හ 20 ශත වර්ෂ 

වල) 1910 වබෝධිය වබ්රා ගැනීවම් අරගලය හා 

1980 නචත නිර්මාණයත් සමග ප්රධාන 

වශවයන් වබෞද්ධ ආගමික පුනරුදයක් ද 

සිදුවිය. එවමන්ම 1990 දී නව පාලම නිර්මාණය 

හා කළුතර උතුර හා දකුණ ප්රවද්ශ තුළ 

අභන්තර ජල මාර්ග පද්ධතිය දක්වා වකාටු 

දැලක ආකාරවේ අභන්තර මාර්ග පද්ධතියක්  

නිර්මාණය ද සිදු විය. වමම වඵතිහාසික 

විකාශනය හා සම්බන්ධ වන කළුතර නගරවේ 

වඵතිහාසික ඡායාරූප වපලක් රූපය 2.1 ට 

අනුව හඳුනාගත හැකිය. ඊට අමතරව  

කළුතර  ඓතිහාසික විකාශනය සම්බන්ධ 

සිතියම් ඇමුණුම 08 හි දක්වා ඇත. 

1979.06.01 දිනැති අංක 38/16 දරණ 

අතිවිවශ්ෂ ගැසට්ට නිවේදනය මඟින් කළුතර 

නගර සභාව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී 

ප්රවද්ශයක් වලස ප්රකාශයට පත් වකාට ඇති 

අතර ඉන් වකාටසක් 1988.01.29  වන දින 

නගර භා ග්රාම නිර්මාණ වදපාර්තවම්න්තුව 

විසින් ූජා නගරයක් වලසට ප්රකාශයට පත්කර 

ඇත. කළුතර ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශවේ 

වකාටසක් 2002.06.07 දිනැති අංක 1239/27 

දරණ අතිවිවශ්ෂ ගැසට්ට නිවේදනය මඟින් ද , 

ඉතිරි වකාටස 2005.05.18 දිනැති අංක 

1808/06 දරණ අතිවිවශ්ෂ ගැසට්ට නිවේදනය 

මඟින් ද , වවරළ ඉවම් සිට කි.ී.1 ක ප්රවද්ශය 

ඇතුළත් වන ප්රවද්ශය 1982.12.17 දිනැති අංක 

223/16 දරණ හා 2005.05.18 දිනැති අංක 

1393/6 දරණ රජවේ ගැසට්ට නිවේදනය මඟින්ද 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී ප්රවද්ශ වලසට 

ප්රකාශයට පත්කරමින් වර්තමානය දක්වා 

සංවර්ධනය වී ඇති අතර වර්තමාන කළුතර 

දැක්වවන ඡායාරූප වපළක් රූපය 2.2 ට අනුව 

හඳුනාගත හැකිය. 

 



   කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 19 

 

රූපය 2.1 : කළුතර නගරවේ වෙතිහාසික ඡායාරූප 

 

 

  

ලන්වද්සි බලවකාටුව - කළුතර (ක්රි.ව. 1658 - 1796) 

එදා 

දකුණු කළුතර දුම්රිය ස්ථානය  (ක්රි.ව. 1910) 

කළුතර මහා නචත ඉදි කිීරීම් අතරතුර(ක්රි.ව. 1965) 

වජෝර්ේ රජුවේ ප්රතිමාව  (ක්රි.ව. 1910) 

කළුතර පාලම හා නචත (ක්රි.ව. 1985) 

කලුතර ගාළු පාවර් නුග රුක (ක්රි.ව. 1870) කළුතර වපාලීසිය (ක්රි.ව. 1915) 

මූලාශ්රය : ලංකාපුර වකාම්  



   කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 20 

 

රූපය 2.2 - ෙර්වතමාන කළුතර නගරය  මූලාශ්රය : www.google.com 

අද 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 21 

 

වද්ශගුණික ලක්ෂණ හා භූ විෂමතාවය පිළිබඳව 

සලකා බැලීවම්දී කළුතර පහතරට වතත් 

කලාපයට අයත් වන අතර කළුතර ප්රවද්ශවේ 

නදනික සාමාන උෂ්ණත්වය වසල්සියස ්

අංශක 24-26 C0 ෙ සාමානය වාර්ික 

වර්ෂාෙතනෙ මි.මී. 2500 – 3000  අතර ෙ හා 

සාවප්තක්ෂ ආර්රතාවය 80-85% ක් ද වේ. වර්ෂය 

මුළුල්වල්ම  සූර්යාවලෝකය පවතින අතර තද 

සුළං කාලපරිච්වේදයක් වනාමැත.  

සිතියම් අංක 2.3 හි හඳුනාගත් පරිදි කළුතර 

ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශවයහි, ප්රධානතම 

ජල ප්රභවය වන්වන් ප්රවද්ශය හරහා ගලා යන 

කළු ගඟ වේ. සමනල ිරි හිසින් ආරම්භ වන 

වමම ගඟ කුඩා ගඟුලැල් වලින් හා දියදහර 

වලින් වපෝෂණය ලබා ගනිමින් කළු ගං වමෝය 

කටින් මුහුදට ගලා යයි. කළු ගඟ හරහා කුඩා 

ඇළ මාර්ග රාශියක් වකාට්ටඨාශය පුරාම 

වාප්තතව පවතින අතර වකාට්ටඨාශවේ දකුණු 

අර්ධවේ පවතින හීනටියන්ගල ඇළ හා වමාරැන් 

ඇළ, උතුරු අර්ධවේ පවතින අළුත් ඇළත් 

ප්රධාන වේ. ඊට අමතරව වබාල්වගාඩ වැවේ 

වකාටසක් ද වකාට්ටඨාශවේ උතුරු මායිවම් 

සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ මායිමට අයත් වේ. ඒ 

අනුව වමම පාරිසරික පද්ධතිය මුල්කර ගනිමින් 

ප්රවද්ශවේ උතුරු අර්ධය වර්ෂය පුරාම ජලවයන් 

පිරී පවතින අතර වමම සැලසුම් බලප්රවද්ශය 

තැනිතලා බිම් ස්වරූපයක් හා වගුරු බිම් වලින් 

යුක්ත නිසා වබාවහෝ විට සමතුලිත වද්ශගුණ 

තත්ත්වයක් දක්නට ලැවබ්. 

 
  

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  (2017) 

සිතියම 2.3:  කළුතර   ප්රාදේශීය දේකම් බලප්රදේශදේ  පවතින ජලවහන තත්තත්තවය (2017) 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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ජන හා සංඛ්ා වල්ඛ්න වදපාර්තවම්න්තුවේ 

ජන සංගණනයන්ට අනුව 2001 හා 2011 
වර්ෂය සංසන්දනය කිරීවම්දී කළුතර නගර සභා 
බලප්රවද්ශය තුළ ජනගහනය හා ජනගහන 
වර්ධන වේගවේ ක්රමික අඩු වීමක් හඳුනාගත 
හැකිය. එනම් වමම නාගරික ප්රවද්ශවේ 

ජනගහනය 2001 වර්ෂවේදී 37,946 ක්ද 2011 

වර්ෂවේදී 31,987 ක්ද,2017 වර්ෂවේදී 29,626 
ක් වලසත්  ක්රමවයන් අඩුවීවම් ප්රවණතාවයක් 
හඳුනාගත හැකි අතර වමම නගර සභා 

බලප්රවද්ශය තුළ 2001-2011 කාලසීමාව සඳහා 
ජනගහන වර්ධන වේගය සැලකීවම්දී ද එය -
1.69% ක සෘණ අගයක් වලසත් හඳුනාගත 
හැකිය. නමුත් කළුතර ප්රාවද්ශීය සභා 

බලප්රවද්ශය පිළිබඳව සැලකීවම්දී 2001-2011 

ජන සංගණනයන්ට අනුව ජනගහන වර්ධන 

වේගය 2.0 % ක ධන අගයක් වලස හඳුනාගත 

හැකිය. 2001 – 2011 වර්ෂ වලදී ප්රාවද්ශීය 
වල්කම් වකාට්ටඨාශවේ ජනගහන වර්ධන 
වේගය 1.13 % කි. වම් අනුව ජනගහන 
වර්ධනය වවරළබඩ ප්රවද්ශය හැර ඊට ආසන්න 
වගාඩබිම වදසට වයාමුවන බව හඳුනාගත හැකි 
අතර එය ඇමුණුම් අංක 09 හි දක්වා ඇත. 
  
ඒ අනුව නගර සභා බලප්රවද්ශය හා ප්රාවද්ශීය 
සභා බලප්රවද්ශය සඳහා වන ජනගහන 

වර්ධනය පහත වගුව 2.1 ට අනුව සාරාංශ ගත 
වකාට දැක්විය හැකිය.  

 
           ෙගුෙ  2.1:  කළුතර ප්රාවේශීය වේකම් වකාට්ඨාශ්වේ ජන සංඛ්යා ෙර්වධනය 2001-2030 

ප්රවද්ශය 2001 2011 ජනගහන 
වර්ධන 
වේගය 
2001 - 
2011 

2017  
(ඇස්තවම්න්තු 

කළ) 

2030  
(ඇස්තවම්න්තු 

කළ) 
 

නගර සභාව  37,946 31,987 -1.69 29,626 26,214 

ප්රාවද්ශීය 

සභාව 

104,740 127,710 2.0 141,209 173,640 

ප්රාවද්ශීය 

වල්කම් 

වකාට්ටඨාශය  

142,686 159,697 1.13 170,835 199,854 

 
 
 
ඒ අනුව වැඩිම ජනගහන වර්ධන වේගයක් 
සහිත  ග්රාම නිලධාරී වසම් වලස පිළිවවළින් 
පුලර්ටන් බටහිර - 7.7% , කිතුලාව 6.3% හා 
වත්ක්කවත්ත 3.3% යන ග්රාම නිලධාරී 
වකාට්ටඨාශයන් වලස හඳුනාවගන ඇති අතර 
එයට වහ්තුව සුනාමි නැවත පදිංි කිරීම් හා 
ඉඩම් කට්ටටි කිරීම් වලස හඳුනාගත හැකිය. ජන 
හා සංඛ්ා වල්ඛ්න වදපාර්තවම්න්තුවේ දත්ත 
වලට අනුව 2001,2011, 2017 වර්ෂ වල 
ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය තුළ වාප්තතවී 
ඇති නිවාස ඒකක ප්රමාණය හා ඒවාවේ වාප්තති 
රටා සන්සන්දනය කිරීවම්දී පිළිවවළින් 34,391 
ක්ද, 39,876 ක් ද, 43,591 ක් ද වන අතර නිවාස 
ඒකක ප්රමාණය ජනගහන වර්ධන වේගය ඉහළ 
යාමත් සමග ක්රමවයන් වැඩි අගයක් වගන ඇත. 
2017 වර්ෂය වන විට වැඩිම ජනඝනත්වය වර්ග 
කිවලෝීටරයට පුද්ගලින් 18,722 ක් වන අතර 
එය මහවත්ත ග්රාම නිලධාරී වකාට්ටඨාශවයන් 
වාර්තා වන අතර අඩුම ජන ඝණත්වය 487.15 

ක් වලස කුඩා වගෝනදූව ග්රාම නිලධාරී 
වකාට්ටඨාශවයන් ද වාර්තාවේ.  2001 වර්ෂවේ 
සිට 2030 වර්ෂය දක්වා සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ 
ජන ඝනත්වවේ වවනස් වීම ඇමුණුම අංක 10 
ට අනුව හඳුනාගත හැකිය. 
 

2011 වර්ෂවේ ජන සංගණන වාර්තා වලට 
අනුව කළුතර ජනගහනවයන් 52% ක් ස්ීන් 
වන අතර 48% ක් පුරුෂ ජනගහනය 
නිවයෝජනය කරනු ලබයි.  වයස් කාණ්ඩ අනුව 
ජනගහන විග්රහවේදී   0-14 ත් අතර වයස ්

කාණ්ඩවේ පසුවන ජනගහනය 24% ක් ද 15-
59 අතර වයස් කාණ්ඩය 63% ක් ද අවුරුදු 60 ට 
වඩා වැඩි පිරිස 13%ක්ද වේ. ඒ අනුව කළුතර 
ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය තුළ 63% ක් වූ 
ඉහළ ශ්රම බලකායක් පවතී. ප්රවද්ශවේ ජන 
සංයුතියට අනුව බහුතරය සිංහල ජනතාව වේ. 
එය ප්රතිශතයක් වශවයන් ගත් කල 91% කි.  

මූලාශ්රය : ජන හා සංඛ්ාවල්ඛ්න වදපාර්තවම්න්තුව(2001,2011) 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 23 

 

 
කළුතර දිස්ික්කය තුළ කළුතර නගරය ප්රධාන 
අග නගරය හා පරිපාලන වක්න්රය වශවයන් 
ක්රියා කරයි. එවස්ම ආගමික සංස්කෘතික 
පාරිසරික හා ප්රවාහන වක්ෂත්රයන් හි කළුතර 
නගරයට සුවිවශ්ෂී ස්ථානයක් හිමිවේ. එබැවින් 
උක්ත වස්වාවන් අවශතා සපුරා ගැනීම සඳහා 
විශාල සංසරණ ජනගහනයක් නදනිකව 
කළුතරට ආකර්ෂණය වේ.  
දුම්රිය වදපාර්තවම්න්තුවේ දත්ත වලට අනුව 
කළුතර ශීඝ්රගාී දුම්රිය නැවතුම්පළක් වීම නිසා 
දිනකට 6,500 ක් පමණ සංසරණ ජනගහනයක් 
පැමිවණන බව වාර්තා වේ. කළුතර අධාපන 
වකාට්ටඨාශ කාර්යාලයීය හා වවළඳ සංගමවේ 
දත්තවලට අනුව නදනිකව වාණිජ හා 
අධාපන කටයුතු සඳහා පිළිවවළින් 25,000 හා 
20,000 පමණ සංසරණ ජනගහනයක්ද 
ආකර්ෂණයවේ. එවමන්ම කළුතර නාවගාඩ 

මහ වරෝහවල් දත්ත වලට අනුව නදනිකව  
5,800 ක පමණ සංසරණ ජනගහනයක්ද 
පරිපාලන කටයුතු සඳහා දිනකට 5,000 කට 
වැඩි සංසරණ ජනගහනයක්ද ආකර්ෂණය වන 
බවද වාර්තා වේ. තවද වබෝධි භාරකාර 
මණ්ඩලවේ සහ මහාභාරකාර 
වදපාර්තවම්න්තුවේ දත්ත වලට අනුව කළුතර 
වබෝධිය, කැලිවඩෝ වවරළ තීරය හා රිච්මන්් 
කාසල් මන්දිරිය මූලික කරගත්  සංචාරක 
කර්මාන්තය සඳහා නදනිකව ආකර්ෂණය වන 
සංසරණ ජනගහනය වර්ෂවේ කාලසීමාවන් 
අනුව වවනස් වේ. ප්රධාන වශවයන් කළුතර 
වබෝධිය මූලික කර ගනිමින් විවිධ 
කාලපරිච්වේද වලදී නගරයට ආකර්ෂණය වන 
ජනගහනය පහත වගුව 2.2 ට අනුව  හඳුනාගත 
හැකිය. 

 
            ෙගුෙ 2.2 :- වපාවහාය දිනෙල ව ෝධියට ආකර්වෂණය ෙන ජනගහනය 

 
 
 
 
 
 
 
 
සංසරණ ජනගහනය ප්රවද්ශවේ පවතින 
සංචාරක වහෝටල් වාප්තතිය මතද පදනම් වන 
බව වපවන්. 2016 සම්පත් පැතිකඩ දත්ත වලට 
අනුව ප්රවද්ශය තුළ තරු පන්තිවේ වහෝටල් 05 
ක්ද, සාමාන ගණවේ වහෝටල් 50 ක්ද ඇතුළත් 
වන අතර කාමර 900 ක පමණ ප්රමාණයක්ද, 
වවරළබඩ ප්රවද්ශය මූලික කරගනිමින් ප්රවද්ශය 
පුරා විසිරී පවතී. තරු පහ පන්තිවේ වහෝටල් 
වලස ටැංජරින්, අමානි, අනන්තරා, ූර්යා හා 
සිට්ටරස් හඳුනාගත හැකිය. 
 
ඒ අනුව සමස්ත වශවයන් දිනකට 60,000 කට 
වැඩි සංසරණ ජනගහනයක් කළුතර නගරවේ 
මධ වාණිජ වක්න්රයට (Central  Buisnes  
District) ආකර්ෂණය වන බව හඳුනාගත 
හැකිය.   
කළුතර ප්රවද්ශවේ ආර්ික පසුබිම පිළිබඳ 
අවධානය වයාමු කිරීවම්දී එය  අතීතවේ සිටම 
කෘෂිකාර්මික හා වාණිජ කටයුතු මූලික කරගත් 
ආර්ික රටාවක් වලස විකාශනය වී ඇති අතර 
2017 සම්පත් පැතිකඩට අනුව ආර්ිකය 70% 
වස්වා අංශය මත පදනම් වේ. එවමන්ම වමම 

වස්වා අංශය තුළද කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 
වකාට්ටඨාශය තුළ වපෞද්ගලික අංශවේ 
දායකත්වය 39%  ක් වලස ඉහළ අගයක් 
නිවයෝජනය කරන අතර ප්රවද්ශය තුළ වාප්තත 
ධීවර කටයුතු පිළිබඳව සලකා බැලීවම්දී එය 7% 
ක් වැනි ඉතා සුළු ප්රමාණයක් බවද වාර්තා වේ.  
 
කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය තුළ 
දිනකට එකතුවන නජව හායනය වන (Bio 
Degradable)  අපරව ප්රමාණය වමට්රික් වටාන් 
26 ක් ද එකතු වන අතර නජව හායනය 
වනාවන (Non-Bio Degradable) අපරව 
ප්රමාණය වමට්රික් වටාන් 4 ක් පමණ වේ. ඒ 
අනුව, සැලැස්මකට අනුව කළුතර නගර සභාව 
හා ප්රාවද්ශීය සභා කාර්යාල මඟින් දිනපතා 
කසළ එකතු කර බැහැර කිරීම සිදු වකවර්. 
නමුත්  කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය 
සඳහා මළ අපවහනය සඳහා විධිමත් 
ක්රමවේදයක් වනාතිවබන අතර වර්තමානය 
වන විට උද්ගත වී ඇති පාරිසරික හා වසෞඛ් 
ගැටළු මඟ හරවා ගැනීම සඳහා විවශ්ෂවයන්ම 
නගර සභා බලප්රවද්ශය සඳහා මළ අපවහන 

දිනය ජන සංඛ්ාව 

සාමාන දින 1000 - 1500 

සාමාන වපාවහෝ දින  3500  - 4000 

විවශ්ෂ වපාවහෝ දින  8000 පමණ වහෝ ඊට වැඩි 

මූලාශ්රය : වබෝධි භාරකාර මණ්ඩලය(2018) 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 24 

 

පද්ධතියක්  සකස් කිරීවම් අවශතාවය  හඳුනා 
ගත හැකිය.2016 සම්පත් පැතිකඩ දත්ත වලට 
අනුව, ප්රවද්ශවේ නල ජලය සැපයීම ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය මඟින් සිදු 
කරනු ලබන අතර, ජල මූලාශ්රය වලස කළු ගඟ 

වයාදා ගනී. නගර සභා බලප්රවද්ශය තුළ 99% 
පවුල් ප්රමාණයක් නල ජලය ලබා ගන්නා අතර, 
ඊට අමතරව  ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශය තුළ 
ජලය ලබාගන්නා මූලාශ්ර හා පවුල් සංඛ්ාව 
පහත 2.3. වගුවට අනුව හඳුනාගත හැක.

   
ෙගුෙ  2.3: පානීය ජල මූලාශ්ර 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශය තුළ 
රජවේ පාසැල් 34 ක් පිහිටා ඇති අතර, 2017 
වර්ෂය වන විට මුළු සිසුන් සංඛ්ාව 37,370ක් 
වේ. කළුතර මහ විදාලය, කළුතර බාලිකා 
විදාලය, තිස්ස මධ විදාලය, ඥාවණෝදය 
මහ විදාලය, කළුතර මුස්ලිම් මහ විදාලය 
ප්රවද්ශය තුළ පවතින ප්රධාන පාසැල් වන අතර, 
රජවේ පාසැල් වලට අමතරව නූර් වපෞද්ගලික 
පාසැල හා විදුර විදාලය  පවතින අතර සිරි 
කුරුස විදාලය හා ශුද්ධ වු පවුවල් 
කනාරාමය යන  අගරදගුරු අරමුදල මඟින් 
පාලනය වන ප්රධාන පාසැල් 02 ක් ද පිහිටා ඇත. 
පාසැල් අධාපනයට අමතරව උසස් 
අධාපනය නංවාලීම සඳහා පස්දුන්රට 
අධාපන විදා පීඨයද, විවෘත විශ්ව විදාලය ද 
වමම සැලසුම් ප්රවද්ශය තුළ පිහිටා ඇත. 
 
ීට අමතරව ජාතික තලවේ ආරක්ෂක වස්වා 
පුහුණු කිරීවම් ආයතනය, ප්රධාන වශවයන් 
වපාලිස් අභාස විදාලය, විවශ්ෂ කාර්ය බලකා 
පුහුණු කිරීවම් ආයතනය, නාවික හමුදා පුහුණු 
කඳවුර, ගුවන් හමුදා කඳවුර ,වෘත්තීය 

අධාපනය නංවාලීම අරමුණින් වෘත්තීය පුහුණු 
අධිකාරිය, කාර්මික විදාලය, වහද පුහුණු 
පාසැල හා සාගර විශ්ව විදාල අනුබද්ධිත 
ආයතන ද ප්රවද්ශය තුළ පිහිටා ඇත. 
 
කළුතර සැලසුම් ප්රවද්ශ සීමාව තුළ පිහිටි ප්රධාන 
වසෞඛ් මධස්ථානය නාවගාඩ මහ වරෝහල 
වන අතර, එහි නවදවරු 258 ක්ද, ඇතුළුව 
සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය 1,865 ක් වේ. 
නදනික බාහිර වරෝගීන් සංඛ්ාව 1,900 ක් වන 
අතර, සතියකට සහභාි වන සායන වරෝගීන් 
සංඛ්ාව 6,979 කි. වමම වරෝහවල් වන්වාසික 
වරෝගී ඇඳන් සංඛ්ා 859 ක් වේ. ීට අමතරව 
වපෞද්ගලික වරෝහල් 02 ක් ද, පවුල් වසෞඛ් 
කාර්යාල 01 ක්ද ඒ යටවත් ප්රාථමික ප්රතිකාර 
ඒකක 08 ක්ද, ප්රවද්ශය තුළ පවතී.   
 
වමම සැලැසුම් හා තත්ත්ව සංදර්භය වකාටස 
තුළ විස්තර වන කරුණු වලට අමතරව සැලසුම් 
බලප්රවද්ශය තුළ වැදගත් වන සාරාංශගත දත්ත 
කිහිපයක් පහත රූපය 2.3 ට අනුව හඳුනාගත 
හැක.    

  

ජල මූලාශ්රය පවුේ සංඛ්යාෙ 

නල ජලය  24,274 

නල ළිං  2510 

වනාගැඹුරු  ළං 9992 

ඇළ වදාල ගංඟා 49 

මූලාශ්රය : සම්පත් පැතිකඩ (2018)  

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 25 

 

රූපය  2.3 සැලසුම්  ලප්රවේශ්ය පිළි ඳ සාරාංශ්ගත දත්ත  

මූලාශ්රය : සම්පත් පැතිකඩ 2018 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 26 

 

2.3. සැලසුම්  ප්රවේශ්ය නිර්වණය කිරීම  

 
කළුතර නගර සංවර්ධන  සැලැස්ම සඳහා සැලසුම් බලප්රවද්ශය  නිර්ණය කිරීවම්දී මුලිකව කරුණු 03ක් 
සලකා බලන ලදී.  
 

2.3.1. ක්රියාකාරි සීමාව (Functional  Region)   

කළුතර නගරය, කළුතර දිස්ික්කය තුළ පිහිටි ප්රධාන වස්වා හා පහසුකම් සපයන වාණිජ 
වක්න්රස්ථානයකි. එය බස් නැවතුම්පළ ආශ්රිතව  වාප්තතව පවතී. එවමන්ම ආගමික, පරිපාලන, 
වසෞඛ් , ජාතික මට්ටටවම් අධාපනික ආයතන යන විවිධ වස්වාවන් නගර සභා බලප්රවද්ශය තුළ වැඩි 
ඝනත්වයකින් යුතුව ප්රධාන මාර්ග ඔස්වස් වර්ඛීයව වාප්තතව පවතී.  
 
මූලිකව සංචාරකයින් සඳහා අවශ පහසුකම් ( වහෝටල්,  නවාතැන් පහසුකම් , අවන්හල් ) කළුතර 
වවරළ තීරය ආශ්රිතව  වාප්තත වී තිබුණ ද සංචාරක ආකර්ශණය දිනාගත් ස්ථාන  කළුතර  ප්රාවද්ශීය 
වල්කම් බලප්රවද්ශය පුරාම වාප්තත වී පවතී. 
 
වම් අනුව ප්රවද්ශවේ  සංවර්ධන ප්රවණතාව ( Development Pressure) හා  සංවේදිතා දර්ශකය                     
( Sensitivity Index)  සලකා බලන කල්හි එය ප්රධාන මාර්ග ඔස්වස් සංවේදිතා දර්ශකය ඉහළ ප්රවද්ශ 
කරා ගලා යාවම් නැඹුරුතාවයක් හඳුනාගත හැකිය. එබැවින් වමම සංවේදී ප්රවද්ශ ආරක්ෂා කර ගැනීවම් 
අරමුණින් හා දැනට ප්රවද්ශය තුළ පවතින ක්රියාකාරිත්වය මූලික කරගනිමින් කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 
වකාට්ටඨාශයම ඇතුළත් වන පරිදි සැලසුම් බලප්රවද්ශය  නිර්ණය වකරුණි. 
 

2.3.2. භූවගෝලීය සීමාව (Geographic Region) 

 
ලංකාවේ විශාලතම ගං වමෝය වන කළු ගං වමෝය ආශ්රිතව පිහිටි කළුතර නගරය එක් පවසකින් මුහුවදන් 
මායිම්ව පවතී. එවමන්ම කළු ගවේ ජලාධාර ප්රවද්ශය ද කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශවේ විශාල 
භූමි ප්රවද්ශයක පැතිරී පවතී. ප්රවද්ශය පුරා වාප්තත වී ඇති වගුරු බිම්, අතු ගංඟා , පාරිසරික සංවේදී 
කලාප යන සියළු භූවගෝලීය ලක්ෂණ සලකමින් කළුතර ප්රාවද්ශීය  වල්කම්  වකාට්ටඨාශයම ඇතුළත් 
වන පරිදි සංවර්ධන සැලසුම් බලප්රවද්ශය  නිර්ණය කරන ලදී. 
 

2.3.3. පරිපාලන සීමාව (Administrative Region) 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය තුළ පරිපාලන කලාප වදකක් අන්තර්ගත වී ඇත. එනම් ,  
• කළුතර නගර සභා බලප්රවද්ශය 
• කළුතර ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශය  
 
වමම බලප්රවද්ශ වදකම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්රකාශිත සංවර්ධන කලාප වන බැවින් එම 
බලප්රවද්ශ වදකම ඇතුළත් වන වස්  කළුතර සංවර්ධන සැලසුම් බලප්රවද්ශය නිර්ණය කර ඇත.  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පරිච්වේදය 03 

සංෙර්වධන සැලැස්මක අෙශ්යතාෙය 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 28 

 

 
කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය සඳහා 
සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීවම්දී මූලික 
වශවයන් ප්රවද්ශවේ පසුබිම් අධනවයන් ලබා 
ගත් දත්ත හා 2017.12.04 වන දින පැවැත්වූ 
පාර්ශවකරුවන්වේ රැස්වීවමන් ලබා ගත් දත්ත, 
විවිධ විශ්වල්ෂණ ක්රම මඟින් ප්රමුඛ්තාගත කළ 
අතර එහි ප්රතිඵල ද සමඟ ප්රවද්ශවේ පවත්නා 
ගැටළු හා විභවතා පිළිබඳව හඳුනා ගන්නා ලදී. 
එහිදී සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වූ බාධක හා 

ප්රවයෝජනයට වනාගත් ප්රවද්ශවේ පවතින 
විභවතාවයන් මූලික කර ගනිමින් කළුතර 
ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය සඳහා 
සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීවම් 
අවශතාවය හඳුනා ගන්නා ලදී. 
ඒ අනුව සංවර්ධන සැලැස්වම් අවශතාවය 
ප්රධාන  වශවයන් කරුණු 05ක් යටවත් පදනම් 
වූ  අතර එම කරුණු  ප්රමුඛ්තාවයට අනුව පහත 
පරිදි හඳුනාගත හැකිය.  

 

3.1. ගැටළුෙ 01 

ප්රධාන ජනාකර්වෂණීය ස්ථාන අෙට වනාගැළවපන භූමි පරිවභෝජන රටාෙක් පැෙතීම 

ගංඟා වරෝණි නගරයක් වලස ආකර්ෂණීය 
ස්වභාව වසෞන්දර්යකට හිමිකම් කියන කළුතර 
නගරය ූජනීයත්වය අතින්ද, අන්තර් හුවමාරු 
මධස්ථානයක් වලසද, වහෝටල් කර්මාන්තය 
හා ඒ හා සබැඳි සංචාරක කර්මාන්තය 
වහ්තුවවන්ද ,වන්වාසික ජනතාවට අමතරව 
විශාල වශවයන් වද්ශීය විවද්ශීය 
සංචාරකයින්වේ, වන්දනාකරුවන්වේ හා 
මඟීන්වේ ආකර්ෂණයට ලක් වී ඇත.නමුත් 
ප්රධාන වශවයන් වමම සංසරණ ජනතාව 
ආකර්ෂණය වන ස්ථාන වල පවතින භූමි 
පරිවභෝජනය පිළිබඳව සලකා  බැලීවම්දී එය 
වනාගැළවපන අයුරින් එනම්, වමම  
ජනතාවවේ අවශතාවයන් සපුරාලිය හැකි 
අන්දමින් හා එමඟින් කළුතර ආර්ිකයට 
ආදායමක් ඉපයිය හැකි අන්දමින් දැනට සැකසී 
වනාමැත. වමම තත්ත්වය පවතින ස්ථාන සඳහා 
උදාහරණ වශවයන් ස්ථාන තුනක් වමහිදී 
සලකා  බැලුණි. එම ස්ථාන වන්වන් කළුතර 
වබෝධිය හා අන්තර් හුවමාරු මධසථ්ානය අවට 
ප්රවද්ශය , කැළිවඩෝ වවරළ තීරය සඳහා ප්රවේශ 
වීමට පවතින වවරළ මාර්ගය හා කැළිවඩෝ 
වවරළට සමාන්තරව දිවවන වවරළ මාර්ගය ද 
වේ. 
ඒ අනුව කළුතර වබෝධිය හා අන්තර් හුවමාරු 
මධස්ථානය අවට ප්රධාන මාර්ගවේ සිට ීටර් 
20 ක කලාපය තුළ භූමි භාවිතය පිළිබඳ සලකා  
බලන විට එය මුළු භූමි භාවිතවයන් 24% ක් 

රාජ ආයතන සඳහාත්, 26% ක් වාණිජ 
සඳහාත් , 15% ක් ආගමික ස්ථාන සඳහාත් , 
06% මල් කඩ සඳහාත් , 19% ක් ප්රවාහන 
ක්වෂ්ත්රය සම්බන්ධ භූමි භාවිතය සඳහාත් 
අවනකුත් 10% තවමත් ඉදි වකවරමින් පවතින 
ඉදි කිරීම් කටයුතු සඳහාත් වවන්වී ඇත. ඒ අනුව 
වැඩි භූමි භාවිතය රාජ ආයතන සඳහා වවන්වී  
ඇතත් එවැනි භූමි භාවිතයන් වමම ප්රවද්ශයට 
වනාගැළවපන අතර , කැලිවඩෝ වවරළ සඳහා 
ප්රවේශ වන වවරළ මාර්ගය හා කැලිවඩෝ වවරළ 
හා සමාන්තරව දිවවන මාර්ගය  මධවේ සිට 
වදපසට ීටර් 10ක කලාපය තුළ සලකා  
බැලීවම්දී එය මුළු භූමි භාවිතවයන් 78 % ක් හා 
60% ක් වශවයන් වන්වාසික භූමි භාවිතයන් 
පැවතීම ද වමම ප්රවද්ශයන් සඳහා වනාගැළවප්ත. 
ඒ අනුව වමම ප්රධාන ආකර්ෂණීය ස්ථාන අවට 
වනාගැළවපන භූමි පරිවභෝජන රටාවක් 
පැවතීම සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි දියුණු 
කිරීමට, ඔවුන්ට වස්වා සැපයීමට හා එමඟින් 
ප්රවද්ශවේ ආර්ිකය නංවාලීමට සඳහාත් 
ගැටළුවක්ව පවතී. තවදුරටත් වමම ගැටළුව 
පැවතීම වමකී ජනාකර්ෂණීය ස්ථාන වකවරහි 
පවත්නා ජනතා ආකර්ෂණය අඩුවීමටත් 
ඒවායින් ආර්ිකයට ලැවබන උන්නතිය අඩු 
වීමටත් බලපානු ඇත. එබැවින් වමම ගැටළුව 
විසඳීම කාලීන අවශතාවයක් වන අතර, ඒ 
සඳහා ද සංවර්ධන සැලැස්මක අවශතාවය 
හඳුනා ගන්නා ලදී.  
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3.2. ගැටළුෙ 02 

දැනට කළුතර ප්රවේශ්වේ  පෙතින පාරිසරික අෙක්රමණය 

පවත්නා පාරිසරික අවක්රමණයට විසඳුමක් සඳහා සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීවම් අවශතාවය 
හඳුනා ගැනුණි. ඒ අනුව ප්රධාන වශවයන් ප්රවද්ශවේ සිදුවන පාරිසරික අවක්රමණයන් පහත පරිදි හඳුනා 
ගත හැකිය. 
 
• වියළි සෘතුවේදී (ජනවාරි, වපබරවාරි, මාර්තු, අවගෝස්තු හා සැප්තතැම්බර්) කළු ගවඟහි ජලයට ලවණ 
මිශ්ර වීම හා එය ප්රවද්ශවේ නල ජලය  භාවිතා කරන මුළු ජනගහනවයන්  56%ක ජනතාවට ප්රබල 
ගැටළුවක්  වීම ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලවේ දත්ත වලට අනුව හඳුනා ගැනීම. 
• විශාල වද්ශීය හා විවද්ශීය සංචාරකයන් ප්රමාණයක් ආකර්ෂණයට නතු කරගන්නා සුන්දර වවරළ 
තීරයක් වූ කැළිවඩෝ වවරළ තීරය ක්රම ක්රමවයන් විනාශ වීම. 
• කළුතර ප්රවද්ශවේ ගංවතුරට යටවීවම් අවධානමක් සහිත හා නායයෑම් අවධානමක් සහිත ප්රවද්ශ 
හඳුනා ගැනීම. 
 
වියළි සෘතුවේදී කළු ගවඟහි ජලයට ලවණ 
මිශ්රවීම , ප්රාවද්ශීය  වල්කම් වකාට්ටඨාශවේ මුළු 
ජනගහනවයන් 56%ක පිරිසකට හා කළුතර 
නගර සභා බලප්රවද්ශය තුළ 99% ක 
ජනගහනයට ප්රබල  ගැටළුක්ව පවතී. ප්රවද්ශවේ 
පානීය ජලය සඳහා ප්රධාන ජල ප්රභවය කළු ගඟ 
වේ. වමම කාලය තුළදී ජලවේ පවතින විදුත් 
සන්නායකතාව (Electrical conductivity) 
750ms/cm ක් වහෝ ඊට ඉහළ අගයක් 
අතර,වමම අගය 750ms/cm ට වැඩි වූ විට එම 
ජලය පුද්ගල ජල පරිවභෝජනයට නුසුදුසු බව 
ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලවේ 
දත්ත මඟින් හඳුනාවගන ඇත.  වමම කළ් ගවේ 
ජලයට ලවණ ජලය මුසු වන කාලය තුළදී 
පානීය ජලය වබදාහැරීම ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවාහන මණ්ඩලය මඟින් සිදු කළද එය  
ප්රමාණවත් පරිදි වනාලැවබයි. මිනිසාවේ මූලික  
අවශතාවයක්  වන පානීය ජල අවශතාවයට 
ප්රබල ගැටළුවක් වන වමම ලවණ ජලය කළු 
ගඟට මුසු වීම වහ්තුවවන්   එය ද පාලනය කළ 
යුතු ගැටළුවක්  වලස හඳුනා ගත් අතර, ඒ අනුව 
ද සංවර්ධන සැලැස්මක  අවශතාවය  කළුතර 
ප්රාවද්ශීය  වල්කම් වකාට්ටඨාශය සඳහා හඳුනා 
ගන්නා ලදී. 

විශාල වද්ශීය හා විවද්ශීය සංචාරකයන් 
ප්රමාණයක් ආකර්ෂණයට නතු කරගන්නා 
සුන්දර වවරළ තීරයක් වූ කැලිවඩෝ වවරළ තීරය  
ක්රම ක්රමවයන්  විනාශ වීමද විශාල ගැටළුකි. 
වමම ගැටළුව ප්රවද්ශවේ පවතින ආවේණික 
සුන්දර පරිසරයට තර්ජනයක් වී ඇති අතරම 
කළු ගවඟහි නජව විවිධත්වයටද , වැලි 
කර්මාන්තයට ද තර්ජනයක් වියහැකි අතර එය 
පවතින පානීය ජල ගැටළුව තව තවත් උග්ර වීමට 
ද වහ්තුවක් විය හැක. මන්ද වර්තමානය වන විට 
කළු ගඟ හා මුහුද එක එල්වල්ම සම්බන්ධ වී 
ඇත. එවමන්ම පසුිය සුනාමි වවසනය 
අවස්ථාවේදී ද කළුතර නගරය  ආරක්ෂා වීමට 
කැලිවඩෝ  වවරළ තීරය වහ්තුවක් වී ඇත. නමුත් 
වර්තමානය වන විට එවැනි සුනාමි වැනි 
තර්ජනයකට  නගරය වගාදුරුවීවම් අවධානම ද 
ඉහළය. වමම කැලිවඩෝ වවරළ තීරය හා ඊට 
අයත් වැලිපරවේ වවනස්වීම රූපය 3.1 ට අනුව 
හඳුනාගත හැකිය. වම් අනුව දිින් දිගටම 
සිදුවන  වමම ගැටළුව  විසඳීම සඳහා හා 
පාරිසරික තුලිත තත්ත්වය ආරක්ෂා කරගැනීම 
සඳහා අවශ විසඳුම්  හා වරගුලාසි පැනවීම 
සඳහා සංවර්ධන සැලැස්මක අවශතාවය 
හඳුනා ගන්නා ලදී. 

 

  

වපර පැවති තතත්වය  - 2005  වර්තමාන තත්වය - 2018 

රූපය  3.1: කැලිවඩෝ වෙරළ තීරයට අයත් ෙැලිපරවේ වෙනස්ීම 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 30 

 

එවමන්ම වාර්ෂිකව ඇති වන ගංවතුර 
තත්ත්වයද එදිවනදා ජන ජීවිතයට බලපාන 
ප්රධාන ගැටළුවක් බව හඳුනාවගන ඇත. කළුතර 
වාරිමාර්ග  වදපාර්තවම්න්තුවේ දත්ත වලට 
අනුව කළුතර  වාර්ෂිකව සුළු ගංවතුර 
තත්ත්වයකට ලක්විය හැකි අවධානමක 
පවතින බවත් පස් අවුරුද්දකට පමණ වරක් 
මහා පරිමාණවේ ගංවතුරකට ලක් වන බවත් 
සඳහන් වේ. ගංඟා ජල මාපකවේ අගය අඩි 2.5 
ක් වූ විට සුළු ගංවතුර අවධානමක්ද ජල 
මාපකවේ අගය අඩි 5 ට වඩා වැඩි වූ විට මහා 
පරිමාණීය ගංවතුර අවධානමක්ද    ද හඳුනාගත 
හැකිය. දැනට පවතින වාර්තාවලට අනුව 
කළුතර ප්රවද්ශය සඳහා මහා පරිමාණවේ  
ගංවතුර ගැලීම් 2003 (අඩි 6.2), 2008(අඩි 7.1) 
හා 2017(අඩි 6.8) යන වර්ෂ වලදී ඇතිවී ඇත. 
ආපදා කළමනාකරණ මධස්ථානවේ දත්ත 
වලට අනුව 2017 වර්ෂවේ ඇතිවූ ගංවතුරට 
කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය  තුළ 
ග්රාම නිළධාරි වසම් 43ක් ද, පවුල් 11,854ක් ද 
මුහුණ පා ඇත.  

එවමන්ම ජාතික  වගාඩනැිලි පර්වේෂණ 
ආයතනවේ දත්ත වලට අනුව වබාල්වගාඩ 
ප්රවද්ශවේ හා කිතුලාව ග්රාම නිලධාරි වසම් තුළ 
කුඩා ප්රවද්ශයන් නාය යාවම් අවධානමක් සහිත 
ප්රවද්ශ වලස  හඳුනාවගන ඇති නමුත් සැලසුම් 
බලප්රවද්ශය තුළ හඳුනාවගන ඇති වමම 
නායයාම් තත්ත්වය කුඩා පස්කඳු කඩා වැටීමක් 
විය හැකි බවත් ජාතික වගාඩනැිලි පර්වේෂණ 
ආයතනයට අනුව පැහැදි වකවර්. උක්ත ගැටළු 
සියල්ල කාලීන හා එදිවනදා ජන ජීවිතය 
වකවරහි සෘජුවම බලපාන අතර, ඒවාට නිසි 
විසඳුමක් වනාගතවහාත් සමස්ත කළුතර 
නගරයම අර්බුදකාරි තත්ත්වයකට පත්වවනු 
ඇත. එබැවින් ඉහත පාරිසරික ගැටළුවලින් 
වතාර සැපපහසු වස්  ජීවත්වීමට හැකි 
පරිසරයක් වන්වාසික ජනතාව වවත ලබාදීම  
යන කරුණ මූලික කරගනිමින් ද කළුතර 
ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශ  බලප්රවද්ශය 
සඳහා සංවර්ධන සැලැසම්ක් සකස් කිරීවම් 
අවශතාවය හඳුනාගන්නා ලදී.  

 

3.3. ගැටළුෙ 03 

 නගරය පුරා චාරිකාෙක වයදිය හැකි සංචාරක ආකර්වෂණීය ස්ථාන අතර අන්තර්ව 

සම් න්ධතාෙයක් වනාමැති ීම. 

දැනට පවත්නා සංචාරක ආකර්ෂණීය 
ස්ථානයන් වන කළුතර, වබෝධිය , කැලිවඩෝ  
වවරළ තීරය, දියගම පැලුනු ගල, රිච්මන්් 
කාසල් මන්දිරය ඒකාබද්ධ කර චාරිකා ගමන් 
මාර්ගයක් නිර්මාණය කිරීවම් විභවතාවයක් 
ප්රවද්ශය තුළින් හඳුනා ගත හැක.  නමුත් එම 
සංචාරක ගමනාන්ත ඒකාබද්ධ කරන හා 
ළඟාවීවම් හැකියාව වැඩිදියුණු කරන මාර්ග 
පද්ධතියක් වනාමැති වීමත්, එම ගමනාන්ත 
අවට සංචාරකයන්ට සුවපහසු පාරිසරික 
සැකැස්මක් වනාමැති වීම හා ප්රමාණවත් ගමන් 
විස්තර හා සිතියම් වනාතිබීමත් නිසා ඒවා 
සංචාරකයන් අතර තවමත් ප්රචලිත නැතිවීමත් 

ප්රවද්ශවේ සංචාරක කර්මාන්තවේ දියුණුව 
වකවරහි බාධාවකි.  
අද වන විටත් කළුතර වබෝධිය කරා එන 
සංචාරකයන්ට සාවප්තක්ෂව අනිකුත් සංචාරක 
ආකර්ෂණ ස්ථාන සඳහා ඇදී එන ජනගහනවේ 
ඌණතාවයක් දක්නට ඇත. තව දුරටත් වමම 
ගැටළුව පැවතුනවහාත් එකී ස්ථාන ජනශුන 
වීවම්ද ප්රස්ථාවක් පවතී. එබැවින් වමම ගැටළුව 
මඟ හරවා ගැනීම සඳහා ද සංවර්ධන සැලැස්මක් 
හරහා  ක්රියාත්මක  විය යුතුය.  ඒ අනුව වමම 
කරුණ මූලික කරගනිමින් ද  සංවර්ධන 
සැලැස්මක අවශතාවය  හඳුනාගන්නා ලදී. 

 
 
 
 
 
 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 31 

 

3.4. ගැටළුෙ 04 

කළුතර අෙට පර්වයන්ත සංෙර්වධනයන් නිසා කළුතර වේහලීය ජනගහනය ( Threshold 

Population) අඩුීවම් තර්වජනය  

කළුතර නගරවේ පර්යන්ත ප්රවද්ශය තුළ 
ඇතිවන දියුණුවත් සමඟ කළුතර නගරයට 
දැනට පවතින වද්හලීය ජනගහනය 
(Threshold Population) අඩුවීවම් අවධානමක් 
පවතී. උදාහරණයක් වශවයන් වහාරණ 
කර්මාන්තපුර සංවර්ධනය, මතුගම වනාන්තර 
නගර සංවර්ධනය හා දක්ෂිණ අධිවේි මාර්ග 
සංවර්ධනයත් නිසා කළුතර අවට 
ප්රවද්ශයන්වේ වැඩි සංවර්ධනයක් ඉදිරිවේදී 
ඇතිවීමට ඉඩකඩ පවතින අතර එය කළුතර 
නගරවයහි වද්හලීය ජනගහනය (Threshold 

Population) අඩු වීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩි කරයි. 
තව දුරටත් වමකී පර්යන්ත ප්රවද්ශ වල 
සංවර්ධනවේ උන්නතියක් සිදු වුවවහාත් ඒ කරා 
ජනතා ආකර්ෂණය ඉහළ වගාස්  කළුතර 
නගරය වකවරහි තර්ජනයක් විය හැක. වම් 
අනුව එය පාලනය කිරීම සඳහා ගත හැකි 
උපායමාර්ික සැලසුම් හා අවශ වරගුලාසි 
සකස් කිරීම සඳහා ද සංවර්ධන සැලැස්මක 
අවශතාවය කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 
වකාට්ටඨාශය සඳහා හඳුනා ගන්නා ලදී. 

 

3.5. ගැටළුෙ 05 

සංෙර්වධනවේ තීව්රතාෙය දැනට පෙත්නා සැලසුම්  ලප්රවේශ්වයන්  ැහැරෙ පාරිසරික 

සංවේදී ප්රවේශ් කරා ෙයාප්ත ීවම් නැඹුරුතාෙය.  

 
දැනට පවතින සංවර්ධන සැලැස්ම  ( 2005-
2020) නගර සභා බලප්රවද්ශයට පමණක් 
සීමාවේ. සිතියම් අංක 3.4 හි දැක්වවන පරිදි 
සංවර්ධනවේ  තීව්රතාවය  හඳුනා ගැනීම සඳහා 
කල විශ්වල්ෂණයට  අනුව කළුතර ප්රවද්ශවේ 
සංවර්ධනය ප්රධාන මාර්ග ඔස්වස් ප්රාවද්ශීය  
සභා බලප්රවද්ශයට  එනම් රට අභන්තරයට 
ගලා යාමත් හඳුනා ගත හැකිය.  එවමන්ම 
සිතියම් අංක 3.5 හි දැක්වවන ඇමුණුම පරිදි 
පාරිසරික සංවේදීතාවය පිළිබඳ විශ්වල්ෂණයට 
අනුව පැහැදිලි වන අයුරින් පාරිසරික 
සංවේදීතාවවේ  ඉහළ ප්රවද්ශයන්ද වමම 
වර්තමානවේ සංවර්ධනය ගලා යන ප්රවද්ශයට 
අන්තර්ගත වී පවතින බව අනාවරණය වේ. 
එවමන්ම ප්රවද්ශවේ  2017 වර්ෂය සඳහා වන 
භූමි භාවිතය පිළිබඳ සලකා බැලීවම්දී ද මුළු භූමි 
භාවිතවයන්  54%ක් වපාල්, වී, රබර්, වතත්බිම්, 
ජලය හා ලඳු කැලෑ යන හරිත 
ආවරණයන්වගන් සමන්විත ප්රවද්ශයන් වලසද 
හඳුනාගත හැකි අතර සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ 
පවතින භූමි පරිවභෝජන රටාව ඇමුණුම් අංක 
11 ට අනුව හඳුනාගත හැකිය.  
 
2030 වර්ෂය  සඳහා කරන ලද ජනගහන 
පුවරෝකතනයන්ට අනුව ද වැඩි ජනගහන 
වර්ධන වේගයක්  පවතින ග්රාම නිලධාරී 
වකාට්ටඨාශ සඳහා එනම් වත්ක්කවත්ත (3.3%), 

කිතුලාව (6.3%) පුලර්ටන් බටහිර (7.7%), 
වදල්දූව (6.5% ) යන ග්රාම නිලධාරී 
වකාට්ටඨාශයන්වගන් වත්ක්කවත්ත හා 
කිතුලාව යන ග්රාම නිලධාරී වකාට්ටඨාශ සඳහා 
ජලගැලීම් ද , කිතුලාව ග්රාම නිලධාරී 
වකාට්ටඨාශය සඳහා නායයාම් උවදුරු වලට ද 
අවධානමක් පවතින බව ආපදා කළමනාකරණ 
මධස්ථානවේ දත්ත වලට හා ජාතික 
වගාඩනැිලි පර්වේෂණ ආයතනවේ දත්ත 
වාර්තා වලට අනුව හඳුනා ගත හැකිය. එවස්ම 
භුමි පරිවභෝජනය මඟින්ද ප්රවද්ශවේ 
අභන්තරය වදසට වන්වාසික වශවයන් 
ජනතාව පදිංි වීමට වැඩි නැඹුරුතාවයක් 
දක්වන බව වපනී යයි. වමයට වහ්තුවක් වලස 
ඉඩම් වටිනාකම  ද දැක්විය හැකිය. 
වවරළාසන්න ප්රවද්ශවල හා  ගාලු පාර වදපසට 
වන්නට  ඉඩම් වටිනාකම් ඉතා වැඩි අගයක් 
ගන්නා අතර අවනකුත් අභන්තර ප්රවද්ශ වල 
ඇත්වත් සාවප්තක්ෂව අඩු අගයකි.  වමම 
සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ පවතින ඉඩම් 
වටිනාකවම් වාප්තතිය ඇමුණුම් අංක 12 ට 
අනුව හඳුනාගත හැකිය.  
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ඒ අනුව වමම සංවර්ධනය වර්තමානය වන විට 
සැලසුම් සකස් කර ඇති නාගරික බලප්රවද්ශය 
ඉක්මවමින් යන බවත්, එය ඊට යාබද දැනට 
නාගරික සැලැස්මක් සකස්කර වනාමැති 
සංවේදි කලාපයන් බහුල  හා ගංවතුර හා 
නායයාම් අවධානමක් සහිත වන ප්රාවද්ශීය සභා 
බලප්රවද්ශය වදසට  ගලායන  බවත් හඳුනාගත 

හැකි වේ. ඒ අනුව වමහිදී කළුතර නගර සභා 
බලප්රවද්ශයත් , ප්රාවද්ශීය සභා  බලප්රවද්ශයත් 
යන  වදකම  ඒකාබද්ධ කරමින්  ප්රාවද්ශීය 
වල්කම්  වකාට්ටඨාශයම  සඳහා සංවර්ධන 
සැලැස්මක් සකස් කිරීම සඳහා සැලසුම් 
අවශතාවය හඳුනා ගැනුණි. 
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මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  (2018) 

සිතියම 3.4 :   සංවර්ධනදේ තීව්රරතාවය (2017) 
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සිතියම 3.5:  පාරිසරික සංදේදීතාවය  (2017) 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  (2018) 
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4.1. සංෙර්වධන සැලැසව්ම් දැක්ම 

“The prime caesura of south west coast” 

An enshrined autarchic city rising by the estuary of Kaluganga as a midway haven for all 

journeyers 

“නිරිතදිග වවරළ තීරවේ අග්ර නැවතුම්පළක් කරා” 

ස්වයංවපෝෂිත උරුමය නිදන් කරගත් කළුගංඟා  වමෝය තීරවේ සියළුම යාිකයන්ට හා 

වන්වාසිකයන්ට අතරමැදි නැේ වතාටක් වූ නැගී එන ූජනීය කළුතර පුරවරය 

4.2.  දැක්වමහි ප්රකාශ්නය 

සමනල කන්ද සිප ගනිමින් කඩාහැවලන කළු 

නදියත්, වතරක් වනාවපවනනා සාගරයත්, 

මුවට මුව ගැවටනා කළු ගංඟා නිම්න තීරවේ 

කළුතරටම පමණක් ආවේණික වූ සුවිවශ්ෂී භූ 

දර්ශනයකින් වහබි කළුතර නගරය වක්ෂ්ත 

වර්ණවයන් වත්ජාන්විතව නැගී සිටින 

නචතරාජයානන්වේ හා වබෝ සමිදුන්වේ 

ආශිර්වාදය ලැබූ පුණ භූමියකි. එබැවින් 

“Enshrined “යන වයදුම තුළින් නගරවේ 

ූජ නීයත්වය පිළිබිඹු කර ඇත. 

කළුතර නගරය යනු වභෞතික , සමාජීය හා 

ආර්ික සම්පත් වලින් පරිූර්ණ වූ නගරයකි. 

නගර ආර්ිකවේ වකාඳුනාරටිය බඳුව වස්වා 

අංශය ක්රියාත්මක වන අතර වමම වස්වා 

අංශවේ ප්රගමනය සඳහා බලපාන 81,700  ට 

වැඩි නදනික සංසරණ  ජනගහනයක් 

දැනටමත් කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශයට 

ආකර්ෂණය වේ.  වමවලස නදනික සංසරණ 

ජනගහනයක් පැවතීමට වහ්තුව වන්වන්  

කළුතර දිස්ික්කවේ පරිපාලන , අධාපනික, 

සංචාරක, වසෞඛ් හා ප්රවාහන යන පහසුකම් 

සියල්ල සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ වක්න්රගත 

වී තිබීමයි. වමම පිහිටීම නගරවේ තිර 

පැවැත්මට වමන්ම ස්වයංවපෝෂිත භාවයටද 

වහ්තුවීම නිසාවවන් “ Autarchic City ”  යන 

වයදුම භාවිතා කර ඇත.  

ශ්රී ලංකාවේ අග නගරය වන වකාළඹට කි.ී. 

43 ක් වැනි ඉතා අඩු දුරකින් පිහිටා ඇති කළුතර 

නගරය, වකාළඹ - වැල්ලවාය (A2) මාර්ගවේ 

වක්න්රස්ථානයක පිහිටා ඇත. තවද  එය 

මරදාන - මාතර දුම්රිය  මාර්ගවේ  ප්රධාන  

දුම්රිය නැවතුම්පළක් ද වේ. වමම දුම්රිය 

නැවතුම්පළ හා ප්රධාන බස් නැවතුම්පළ 

එකිවනකට සීපව පිහිටා ඇති බැවින් එය 

බහුවිධ ප්රවාහන මධසථ්ානයක් (TOD Center)  

වලස ක්රියා කරමින් ලංකාවේ ප්රවාහන  පද්ධතිය 

තුළ සුවිවශ්ෂ ස්ථානයක පිහිටන නිසා  

“midway haven”  යන  වයදුම භාවිතා කර 

ඇත. 

කළුගං වමෝය ආශ්රිතව  පිහිටා ඇති නිසා ගංඟා 

වමෝය නගරයක් වලස ඊටම ආවේණික 

භූවගෝලීය පිහිටීමකින් කළුතර නගරය සැකසී 

ඇති අතර ඒ වවත නදනිකව විශාල සංසරණ 

ජනකායක් ආකර්ෂණය  වේ.  වද්ශීය විවද්ශීය 

සංචාරකයන්, වන්දනාකරුවන්, පදිකයින් හා 

වන්වාසිකයින් යනුවවන් සිේවැදැරුම් වන එම 

ජනකාය  ‘All journeyers ’ යනුවවන් වමහිදී 

අර්ථ දැක්වේ. 

ඒ අනුව ප්රවද්ශය  සතු වභෞතික , සමාජීය , 

ආර්ික හා පාරිසරික සම්පත් ප්රශස්ථ වලස 

උපවයෝි කර ගනිමින්,  සියළුම ජනතාවට 

අවශ පහසුකම්  සහිතවත් හා වන්වාසික 

ජනතාවට උවදුරු  වලින් වතාරව ජීවත් වීමටත් 

සුදුසු නගරයක් වලස කළුතර 2030 වන විට  

සංවර්ධනය කරමින් නිරිත දිග වවරළ තීරවේ 

අග්ර නැවතුම්පළක් කිරීම  වමම සංවර්ධන 

සැලැස්වම් අරමුණයි.
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4.3. සංෙර්වධන සැලැසව්ම් අරමුණු 

   

1. කළුතර ගං වමෝය ආශ්රිත කර ගනිමින් නිරිත දිග වවරළ තීරවේ සැදුණු කළුතර නගරය 

සංචාරකයන්වේ හා වන්දනාකරුවන්වේ වහාඳම නවාතැන්පළක් බවට පත් කිරීම. 

2. කළු ගංඟාව අවට ප්රවද්ශවේ වන්වාසිකයන් සඳහා ජීවත් වීමට හැකි සහ සුවපහසු නගරයක් 

බවට පත් කිරීම. 

3. කළු ගං වමෝය ආශ්රිත කර ගනිමින් සැදුණු කළුතර නගරයට පැමිවණන මඟීන්ට හිනතෂී වස්වා 

මධස්ථානයක් බවට පත් කිරීම. 
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4.4 සංෙර්වධන සැලැස්වම් පරමාර්වථ 

 

  

පරමාර්වථ 

01. ඓතිහාසික උරුමයන් මූලික කරගත්, වවරළ තීරය මූලික කරගත් හා හරිත පද්ධතීන් මූලික කරගත් 

වශවයන් සංචාරක කර්මාන්තය 2030 වන විට  විවිධාංගීකරණය කිරීම. 

02. සංචාරක ගමනාන්ත වන කළුතර වබෝධිය, කැලිවඩෝ වවරළ තීරය, රිච්මන්් කාසල් මන්දිරය අතර අන්තර් 

සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරමින් සුවපහසු නගර චාරිකාවක් බිහි කිරීවම් හැකියාව 2030 වර්ෂය වන විට ඇති 

කිරීම. 

 

පරමාර්වථ 

01. සමස්ත සැලසුම්  බලප්රවද්ශයටම 100% ක්  සුපිරිසිදු වසෞඛ්ාරක්ෂිත පානීය ජලය 2030 වර්ෂය වන විට  

ලබාදීම. 

02. කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ බටහිර සීමාව වන ධීරකන්ද මාවත ආසන්නවේ සිට දකුණු පයාගල දක්වා  

දිවවන කි.ී. 13ක් පමණ වූ වවරළ තීරවේ සමුර ඛ්ාදනය 2025 වන විට අවම කිරීම. 

03. වහක්ටයාර් 1925 ක් වූ පාරිසරික සංවේදී  කලාප  කළමනාකරණය හරහා ග්රාම නිළධාරි වසම් 21 කට             

බලපාන ගංවතුර අවධානම පාලනය කරමින්, ජීවත් වීමට හිතකර පරිසරයක් 2025 වන විට ඇති කිරීම. 

04. හඳුනාගත් වන්වාසික නෂ්ටීන්  ( Residential Nodes ) 02 ක්ද, වසෞඛ්  වස්වා සපයන නෂ්ටීන්  ( Health 

Promotion Node ) 01 ක් ද   හා අසල්වැසි නෂ්ටීන්  06 ක් ද  ( Neighborhood Nodes )  අවශ  නාගරික  

වස්වාවාන්  හා ප්රවාහන  පහසුකම් සපයමින් විවිධ ඝනත්වවයන් යුතු  වන්වාසික පර්ෂද 03ක් ද 2030 වර්ෂය 

වන විට ඇති කිරීම. 

  

  

පරමාර්වථ 

01. නගර මධ ආශ්රිත ප්රවද්ශය  තුළ හඳුනාගන්නා ලද මාර්ග (කි.ී. 2.3ක ප්රමාණයක්) පදිකයින්ට ආරක්ෂිත හා 

සුව පහසු වලස ඇවිදීමට හැකිවන පරිදි සකස් කිරීම. 

02. පරිපාලන වස්වාවන් එකම ස්ථානයක ස්ථානගත වීවම් ආර්ික වාසි නගරයට ලබා ගැනීවම් අරමුණින් 

කළුතර දිස්ික් වල්කම් කාර්යාල වගාඩනැිල්ල අවට ීටර්  500 ක  වපසරිය  තුළ 80%ක් දක්වා පරිපාලන 

වස්වාවන් සැපයීම 2025 වන විට සිදුකිරීම. 

03. කළුතර මහ වරෝහල අවට කි.ී.1 ක වපසරිය තුළ ද්විතීයික හා තෘතීක  මට්ටටවම් වසෞඛ්  වස්වාවන්  80% 

දක්වා සැපයීම 2030 වන විට සිදුකිරීම. 
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පරිච්වේදය 05 

SWOT විශ්්වේෂණය 
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5.1. සාරාංශ්ගත SWOT විශ්්වේෂණය  

අරමුණ 01: 

කළුතර ගං වමෝය ආශ්රිත කර ගනිමින් නිරිත දිග වෙරළ තීරවේ සැදුණු කළුතර නගරය සංචාරකයන්වේ හා ෙන්දනාකරුෙන්වේ වහාඳම නොතැන්පළක්  ෙට පත් කිරීම.

•සංචාරකයන්ට හා වන්දනාකරුවන්ට
විශාල වශවයන් ආකර්ෂණීය ස්ථාන 
පැවතීම (කළුතර වබෝධිය, රිච්මන්්
මන්දිරය, කැලිවඩෝ වවරළ තීරය හා 
සංචාරක වහෝටල්)

•සියලුම සංචාරක ස්ථාන එකිවනකට  
ආසන්න සීමාවක පැවතීම ( කි.මි. 1 
ක් ඇතුළත)

•ප්රධාන ප්රවාහන ජාල සීපවේ
සංචාරක ගමනාන්ත පිහිටා තිබීම. 
(කළුතර - වහාරණ,කළුතර -
බණ්ඩාරගම, කළුතර- මතුගම යන 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් 
මාර්ග)

•ප්රධාන ගංඟා වරෝණි ආශ්රිතව 
නිර්මාණය වී ඇති නගරවලගංඟා
වරෝණිවේ සිට කි.ී.1 ක වපසරිය තුළ 
සංවර්ධනය සංසන්දනය කිරීවම්දී
කළුතර නගරය ප්රමුඛ්ස්ථානයක් 
ගැනීම.

•කළුතර නගරවේ ප්රධාන ආකර්ෂණීය 
ස්ථාන අවට වනාගැළවපන භූමි
පරිවභෝජන රටාවක් පැවතීම 
(වබෝධිය අවට ප්රවද්ශය, කැලිවඩෝ
වවරළ තීරයට ප්රවේශවීම සදහා 
පවතින ආබෘෘ මාර්ගය (වවරළ තීරයට 
සමාන්තරව දිවවන වකාටස පමණක්
– කි.මි.2)  හා  උතුරු ශ්රී සුමංගල 
මාර්ගය-ී.600)

•ප්රධාන සංචාරක ස්ථානයන් අතර 
අවනෝන සම්බන්ධතාවයක් 
වනාමැති වීම.

•කළුතර කි.මි. 2 ක්  වන ටැංජරින් 
වහෝටලවේ සිට කැළිවඩෝ වවරළ තීරය 
දක්වා වන වවරළ බඩ මුහුණවත් සිදු 
වකවරමින් පවතින වවරළ සංවර්ධන 
වාපෘතීන්.

•වයෝජිත බස්නාහිර පළාත් වුහ සැලැස්මට 
අනුව සංචාරක කලාපයට අයත් ප්රවද්ශයක් 
වලස සැලසුම් ප්රවද්ශය හඳුනාවගන තිබීම.   
( හඳුනාගත් සංචාරක කලාපය අළුත්ගම -
ීගමුව )

•2040 වර්ෂය සඳහා සකස් කර ඇති ජාතික
වභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තියට අනුව 
කළුතර ආර්ික වකාරිවඩෝවට අයත්වීම.

•වකාළඹ මහ නගර වුහ සැලැස්මට (1998) 
අනුව බස්නාහිර පළාවත් නාගරික ධූරාවලිය 
සලකමින් කළුතර වදවන වපළ නගරයක්
හා ප්රාවද්ශීය මධස්ථානයක් වලසත් 
සංචාරක ආකර්ෂණය සහිත ස්ථානයක්
වලසත් හඳුනාවගන තිබීම.

•නගර හා ග්රාම නිර්මාණ වදපාර්තවම්න්තුව 
විසින් 1988.01.29 වන දින ගැසට්ට 
නිවේදනය මඟින් කළුතර වබෝධිය ආශ්රිත
(අක්කර 10) ප්රවද්ශය ූජා භූමි කලාපයක් 
වලස ප්රකාශයට පත්කර තිබීම.

•කැලිවඩෝ වවරළ තිරය විනාශයට 
පත්වීම.

•කළුතර නගර පර්යන්තවේ සිදුවන 
දියුණුවත් සමඟ ජනගහනය කළුතර 
නගරයට ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඇති
බාධාව.
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අරමුණ 02: 
 කළු ගංඟාව අවට ප්රවද්ශවේ ස්ිර හා තාවකාලික වන්වාසිකයන් සඳහා ජීවත් වීමට හැකි සහ සුවපහසු නගරයක් බවට පත් කිරීම. 

•කළුතර  දිස්ික්කවේ  පරිපාලන හා 
වසෞඛ් වස්වාවන් සපයන ප්රධාන 
නගරය වශවයන් ක්රියාත්මක වීම. 

•දැනට පවතින මුළු භූමි 
පරිවභෝජනවයන්  55% ක් වූ පහත් 
බිම් ප්රමාණය ගංවතුර තත්ත්ව
පාලනය කිරීමට උපකාරී වීම.

• සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ, ප්රාවද්ශීය 
සභා බලප්රවද්ශය තුළ ඉහළ 
ජනගහන වර්ධන වේගයක් (2%) ක්
පැවතීම.

•වකාළඹ වාණිජ වක්න්රය සමඟ
දුම්රිය හා මහා මාර්ග යන බහුවිධ 
ප්රවාහන මාදිලි හරහා ප්රබල අන්තර් 
සම්බන්ධතාවක් පැවතීම.

•කළුතර දිස්ික්කය තුළ ජාතික 
මට්ටටවම් වෘත්තීයමය පුහුණු ආයතන 
වැඩිම ප්රමාණයක් පවතින ප්රාවද්ශීය 
වල්කම් වකාට්ටඨාශය වලස කළුතර 
හඳුනාගත හැකිවීම.

•පානදුර දක්වා විදුලි දුම්රිය වස්වාව 
ඇරඹීම තුළින් වකාළඹ වකාටුව වාණිජ 
අග නගරවේ සිට කළුතර දක්වා 
ගමනාගමනයට ගතවන කාල සීමාව 
අඩුකර ගත හැකිවීම. 

•කළුතර දිස්ික්කවේ වාරිමාර්ග 
වදපාර්තවම්න්තුව විසින් ලවණ
බාධකයක් කළු ගවඟහි ඉදිකිරීමට
වයෝජනා කර තිබීම. 

•කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ බටහිර 
සීමාව වන ධීරක්කන්ද මාවත 
ආසන්නවේ සිට දකුණු පයාගල දක්වා
දිවවන කිවලෝීටර් 13ක් පමණ වූ
වවරළ තීරවේ සමුර ඛ්ාදනය සිදුවීම.

•ආපදා කළමනාකරණ මධස්ථානය 
මඟින් 2025 දක්වා කරන ලද 
පුවරෝකථනයන්ට අනුව සාගර ජල 
මට්ටටම ඉහළ යාම හඳුනාවගන තිබීම. 
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අරමුණ 03: 
 කළු ගංඟාව අවට ප්රවද්ශවේ ස්ිර හා තාවකාලික වන්වාසිකයන් සඳහා ජීවත් වීමට හැකි සහ සුවපහසු නගරයක් බවට පත් කිරීම.

 

• නගර මධවේ පිහිටි මාර්ගයන්හි   (කි.මි 2.3) 

මගීන් සඳහා ප්රමාණවත් මගී මංතීරු වනාමැති වීම.  

  

  

  

  

 

• නගර මධවේ පිහිටි මාර්ගයන්හි   (කි.මි 2.3) 

මගීන් සඳහා ප්රමාණවත් මගී මංතීරු වනාමැති වීම.  

  

  

  

  

 

• නගර මධවේ පිහිටි මාර්ගයන්හි   (කි.මි 2.3) 

මගීන් සඳහා ප්රමාණවත් මගී මංතීරු වනාමැති වීම.  

  

  

  

  

 

• නගර මධවේ පිහිටි මාර්ගයන්හි   (කි.මි 2.3) 

මගීන් සඳහා ප්රමාණවත් මගී මංතීරු වනාමැති වීම.  

  

  

  

  

•කළුතර ප්රධාන සීඝ්රගාී 
දුම්රිය නැවතුම්පලක් වීම. 

•දකුණු කළුතර  දුම්රිය 
නැවතුම්පළත් ප්රධාන බස් 
නැවතුම්පළත් එකිවනකට 
ඉතා ආසන්නව පිහිටා 
තිබීම. (ී.100 දුර)

•පර්යන්ත ප්රවද්ශ  සමඟ 
මනා මාර්ග 
සම්බන්ධතාවයක් ප්රධාන 
මාර්ග ඔස්වස් පැවතීම 

•නගර මධවේ පිහිටි 
මාර්ගයන්හි (කි.මි 2.3)
මගීන් සඳහා ප්රමාණවත් මගී 
මංතීරු වනාමැති වීම.

•පානදුර දක්වා විදුලි දුම්රිය 
මාර්ගයක්  දැනටමත් 
වයෝජනා වී තිබීම නිසා
කළුතර දක්වා ද එය දීර්ඝ
කිරීමට ඇති විභවතාවය

•ක්රියාත්මක දක්ෂිණ  අධිවේි 
මාර්ගවේ නව අන්තර්     
හුවමාරු  ස්ථානයක් වලස 
පැල්වපාල වයෝජනා කර 
තිබීම හා එමඟින් කළුතර -
වහාරණ මාර්ගයට 
සම්බන්ධතාවයක් ලබා 
ගැනීමට ඇති හැකියාව

•දක්ෂිණ අධිවේි මාර්ගය 
ඉදිකිරීමත් සමගම පර්යන්ත
ප්රවද්ශ තුළ ඇති වන දියුණුව 
වහ්තුවවන්  වද්හලීය 
ජනගහනය (Threshold 
Population) ආකර්ෂණය කර 
ගැනීවම්දී ගැටළු ඇතිවීමට 
ඇති හැකියාව.

T O W S 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 44 

 

 

සංචාරකයන්ට හා වන්දනාකරුවන්ට විශාල 

වශවයන් ආකර්ෂණීය ස්ථාන පැවතීම (කළුතර 

වබෝධිය, රිච්මන්් මන්දිරය, කැලිවඩෝ වවරළ 

තීරය හා සංචාරක වහෝටල්) 

සංචාරකයන්ට හා වන්දනා කරුවන්ට 

ආකර්ෂණීය ස්ථාන විශාල වශවයන් පැවතීම 

කළුතර නගරය සතු ප්රධාන ශක්තියකි. රූපය 

5.2.1 හි දක්වා ඇති කළුතර වබෝධිය, රිච්මන්් 

මන්දිරය, කැලිවඩෝ වවරළ තීරය හා සංචාරක 

වහෝටල් නිසා  කළුතර නගරයට වන්දනා 

කරුවන්වේ හා සංචාරකයින්වේ ආකර්ෂණය 

හිමි වී ඇත. වම් අතරින්   විශාල බැතිමතුන් 

ප්රමාණයක් නදනිකව කළුතර වබෝධිය කරා 

ඇදී එයි. විවිධ කාල පරාසයන්ට අනුව එහි වන 

වවනස්වීම  පහත පරිදි හඳුනා ගත හැක. 

• සාමාන දිනවල  -1000-1500 

• සාමාන වපෝය දිනවල -3500-4000 

• විවශ්ෂ වපෝය දිනවල -7000-8000 

එවමන්ම වාර්ෂිකව වද්ශීය සංචාරකයින් 

40,993 ක ප්රමාණයකුත් විවද්ශීය සංචාරකයින් 

371,104 ක ප්රමාණයකුත්  කළුතර නගරය කරා 

පැමිවණන බව 2016 සංචාරක මණ්ඩලවේ 

වාර්ෂික දත්ත වාර්තාවලට අනුව සඳහන් වී 

ඇත. කළුතර පලාවතාට මාර්ගවයහි පිහිටා ඇති 

රිච්මන්් මන්දිරය ද වදස් විවදස් ආකර්ෂණය 

දිනාගත් ස්ථානයක් වේ. තවද එය විවාහ 

මංගලයන් ඡායාරූපගත කිරීම සඳහා ද වයාදා 

ගනු ලැවබ්. ඒ අනුව එහි මාසික ආදායම මුදලින් 

රුපියල් ලක්ෂ 4.5 ක් වන බවද ඔවුන්වේ දත්ත 

වාර්තා වල සඳහන්ය. 

සියළුම සංචාරක ස්ථාන එකිවනකට  ආසන්න 

සීමාවක පැවතීම (කි.මි. 1 ඇතුළත) 

සියළුම සංචාරක ස්ථාන කළුතර නගරය අවට 

ඉතා ආසන්න සීමාවක (කි.ී.1 – කි.ී 3 

වපසරියක්) පැවතීම ද ශක්තියක් වලස 

හැඳින්විය හැකිය. ඒ අනුව රූපය 5. 2.1හි දක්වා  

 

ඇති කළුතර වබෝධිය, රිච්මන්්  මන්දිරය, 

දියගම පැළුණු ගල, කැළිවඩෝ වවරළ තීරය, 

වදස් විවදස් සංචාරක වහෝටල් එකිවනකට 

ආසන්න දුරකින් පිහිටා තිබීම නිසා 

සංචාරකයන්ට පහසුවවන් ගමන් කළ හැකි 

ඒකාබද්ධ නගර චාරිකාවක් සකස් කිරීවම් 

හැකියාවක් ද කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශය 

සඳහා පවතී. 

ප්රධාන ප්රවාහන ජාල සීපවේ සංචාරක 

ගමනාන්ත පිහිටා තිබීම. (කළුතර - 

වහාරණ,කළුතර - බණ්ඩාරගම, කළුතර-  

මතුගම යන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් 

මාර්ග) 

ප්රධාන ප්රවාහන ජාල වලස සැලවකන වකාළඔ 

- වැල්ලවාය (A2) , කළුතර - වහාරණ, කළුතර 

- බණ්ඩාරගම , කළුතර - මතුගම හා කළුතර - 

පලාවතාට යන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට 

අයත් ප්රධාන මාර්ගයන්  සීපවේ වමම 

සංචාරක ගමනාන්ත පිහිටා තිබීම ද වද්ශීය හා 

විවද්ශීය සංචාරකයන් හා වන්දනාකරුවන්වේ 

වමම සංචාරක ගමනාන්ත වකවරහි ඇති  

ආකර්ෂණය තව තවත් ඉහළ යාමට වහ්තුවකි. 

ප්රධාන ගංඟා වරෝණි ආශ්රිතව නිර්මාණය වී ඇති 

නගරවල ගංඟා වරෝණිවේ සිට කි.ී.1 ක 

වපසරිය තුළ සංවර්ධනය සංසන්දනය කිරීවම්දී 

කළුතර නගරය ප්රමුඛ්ස්ථානයක් ගැනීම. 

ප්රධාන ගංඟා වරෝණි ආශ්රිත නගරයන් වශවයන් 

මහවැලි ගඟ ආසන්නවේ ිකුණාමල 

නගරයත්, කැළණි ගඟ ආසන්නවේ  වකාළඹ 

නගරයත් , වළවේ ගං වරෝණිය ආසන්නවේ 

අම්බලන්වගාඩ නගරයත්,  කළු ගංඟා වරෝණිය 

ආසන්නවේ කළුතර නගරයත් හඳුනාගත 

හැකිය. ඒවාවේ කි.ී. 1ක වපසරිය තුළ 

හඳුනාගත හැකි ක්රියාකාරකම් වගුව 5.2.1 හි 

දක්වා ඇත.  

 

‘ශක්තීන්’- අරමුණ 01:  5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්්වේෂණය  

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 45 

 

       

ෙගුෙ  5.2.1: ප්රධාන ගංඟා වරෝණි ආශ්රිත සංෙර්වධනය 

ගංඟා වරෝණිය නගරය වස්ො 

මහෙැලි   ගඟ ිකුණාමලය වාණිජ, කෘෂිකාර්මික 

කැළණි ගඟ වකාළඹ අධාපනික,වාණිජ, කෘෂිකාර්මික 

ෙලවේ ගඟ අම්බලන්වතාට  අධාපනික,වාණිජ, කෘෂිකාර්මික 

කළු ගඟ කළුතර ආයතනික,අධාපනික,වාණිජ, කෘෂිකාර්මික, 
සංචාරක වාපාරය, ආගමික සුවිවශ්ෂත්වය, 
ප්රවාහනය මූලික කරගත් සංවර්ධන කටයුතු 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  (2018)     

වම් අනුව ප්රධාන ගංඟා වරෝණි ආශ්රිතව නිර්මාණය වී ඇති නගර වල සංවර්ධනය සංසන්දනය කිරීවම්දී 

කළුතර නගරය ප්රමුඛ්ස්ථානයක් ගන්නා අතර, එය නගරය සඳහා වන සංචාරකයන්වේ හා 

වන්දනාකරුවන්වේ ආකර්ෂණය ඉහළ යාමට මහත් පිටුවහලක් වේ. 

 

  

රූපය 5.1 කළුතර සංචාරක ආකර්වෂණය දිනා ගත් ස්ථානයන්වේ පිහිටීම 

 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  (2018) 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 46 

 

 

 

කළුතර නගරවේ ප්රධාන ආකර්ෂණීය ස්ථාන අවට 

වනාගැළවපන භූමි පරිවභෝජන රටාවක් පැවතීම 

(වබෝධිය අවට ප්රවද්ශය, කැලිවඩෝ වවරළ තීරයට 

ප්රවේශ වීම සඳහා පවතින ආබෘෘ මාර්ගය 

(වවරළ තීරයට සමාන්තරව දිවවන වකාටස 

පමණක් – කි.මි.2)  හා  උතුරු ශ්රී සුමංගල මාර්ගය-

ී.600) 

කළුතර නරගය යනු ආකර්ෂණීය ස්ථාන විශාල 

ප්රමාණයකින් පරිූර්ණ වූ සුන්දර නගරයකි. නමුත් 

වමම ස්වභාවික වූත් නිර්මිත වූත් සුන්දර ස්ථාන වටා 

ඇති වනාගැළවපන භූමි පරිහරණ රටාව වමම 

ආකර්ෂණීය ස්ථානයන් සඳහා වනාගැළවපන වලස 

සැකසී ඇත. එමඟින් සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ 

ආර්ිකය නංවාලීම සඳහා බාධාවක් වී පවතී.  

රූපය 5.2.2 හි දක්වා ඇති පරිදි  කළුතර වබෝධිය 

අවට ප්රවද්ශවේ මුළු භූමි පරිවභෝජනවයන් 24% ක 

ප්රමාණයක් වවන්වී ඇත්වත් පරිපාලන කටයුතු 

සඳහා වේ. ආගමික කටයුතු හා ඒ හා ගැළවපන 

වාණිජ කටයුතු  සඳහා වවන්වී ඇත්වත් 6% ක් වැනි 

ඉතා අඩු  ඉඩකඩ ප්රමාණයකි.  

 

 

 

එවමන්ම කැලිවඩෝ වවරළ තීරයට ප්රවේශ වීම  

සඳහා පවතින ආබෘෘ මාර්ගය (වවරළ තීරයට 

සමාන්තරව දිවවන වකාටස පමණක් -කි.ී. 2.0) 

හා උතුරු ශ්රී සුමංගල මාර්ගය (ීටර් 600) වදපස 

ීටර් 50 ක ප්රවද්ශවේ භූමි පරිවභෝජනවයන් වැඩි 

ඉඩකඩ ප්රමාණයක්, එනම් පිළිවවළින් 78%  ක් ද හා 

60% ක් ද වවන්වී ඇත්වත් වන්වාසික භාවිතයන් 

සඳහා වන අතර සංචාරක කර්මාන්තය මූලික 

කරගත් වවළඳ හා සංචාරක කටයුතු සඳහා වවන් වී 

ඇත්වත් අඩු ඉඩකඩ ප්රමාණයකි. එය පිළිවවළින් 

මුළු භූමි භාවිතවයන් 10% ක් හා 28% ක් වේ. 

ප්රධාන සංචාරක ස්ථානයන් අතර අවනෝන 

සම්බන්ධතාවයක් වනාමැති වීම. 

එවමන්ම උක්ත සඳහන් සියළු සංචාරක 

ආකර්ෂණයක් ඇති ස්ථාන අතර අන්තර් 

සම්බන්ධතාවයක් වනාමැති අතර ඒවාට ළඟා විය 

හැකි විධිමත් සංඥා පුවරු  වහෝ මාර්ග විස්තර සහිත 

සිතියම් ද දක්නට වනාමැත. එම නිසා ආගන්තුක 

සංචාරකයින්ට එම ස්ථාන විවර වනාවීම  ඒවාවේ 

උන්නතියට වමන්ම ප්රවද්ශවේ සංචාරක 

කර්මාන්තවේ දියුණුවට ද බාධාවකි. 

  

‘දුර්වලතා’- අරමුණ 01  

 01 

 02 

 03 

 5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

 

මූලාශ්රය : “Open Street” ජායාරූප (2018) 

රූපය 5.2.2 : වනාගැළවපන භූමි පරිවභෝජන රටාවේ ෙයාප්තිය 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 47 

 

 

 

 

කළුතර කි.මි. 2 ක්  වන ටැංජරින් වහෝටලවේ සිට 

කැළිවඩෝ වවරළ තීරය දක්වා වන වවරළ බඩ 

මුහුණවත් සිදු වකවරමින් පවතින වවරළ සංවර්ධන 

වාපෘතීන්. 

කළුතර ප්රවද්ශවේ උන්නතිය සඳහා පවතින 

අවස්ථාවන් අතරින් ඉදිරිවේදී ආරම්භ කිරීමට 

නියමිත හා වම් වන විටත් ආරම්භ කර ඇති 

වාපෘතීන් ප්රධාන ස්ථානයක් ගනී. උදාහරණයක් 

වශවයන් කැලිවඩෝ වවරළ සංවර්ධන වාපෘතිය 

හඳුනාගත හැකි අතර වමම වාපෘතිය තුළින් 

සංචාරක අංශවේ උන්නතිය සඳහා ප්රධාන වශවයන් 

විවේක කුටි, ඇවිදින මංතීරු, වබෝට්ටටු ජැටි, ක්රීඩා 

උදාන, මුහුදු පාපන්දු පිටි, පන්දු පිටි, පයින් ගස් 

අංගනයන් සඳහා වූ මංතීරු, මුහුදු තීරය දිවේ විවේක 

කුටි, වැසි කිළි, මුර කුටි ඉදිකිරීමට වයෝජනා කිරීම 

සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ ප්රගතියට ඉවහල් වේ.  

රූපය 5.2.3 න් දැක්වවන වයෝජිත බස්නාහිර පළාත් 

වුහ සැලැස්මට අනුව සංචාරක කලාපයට අයත් 

ප්රවද්ශයක් වලස සැලසුම් ප්රවද්ශය හඳුනාවගන 

තිබීම.( අළුත්ගම සිට ීගමුව දක්වා සංචාරක 

කලාපය ) 

රූපය 5.2.4 න් දැක්වවන 2040 වර්ෂය සඳහා සකස ්

කර ඇති ජාතික වභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තියට 

අනුව කළුතර ආර්ික වකාරිවඩෝවට අයත් වීම. 

රූපය 5.2.5 න් දැක්වවන වකාළඹ මහ නගර වුහ 

සැලැස්ම -1998 අනුව බස්නාහිර පළාවත් නාගරික 

ධූරාවලිය සලකමින් කළුතර නගරය වදවන වපළ 

නගරයක් හා ප්රාවද්ශීය මධස්ථානයක් වලසත් 

සංචාරක ආකර්ෂණය සහිත ස්ථානයක් වලසත් 

හඳුනාවගන තිබීම.  
නගර හා ග්රාම නිර්මාණ වදපාර්තවම්න්තුව විසින් 

1988.01.29 වන දින ගැසට්ට නිවේදනය මඟින් කළුතර 

වබෝධිය ආශ්රිත (අක්කර 10) ප්රවද්ශය ූ ජා භූමි කලාපයක් 

වලස ප්රකාශයට පත් කර තිබීම. 
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  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 48 

 

  

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  (2018) 

රූපය 5.2.3: වයෝජිත  ස්නාහිර පළාත් ෙුහ සැලැස්ම 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 49 

 

                        රූපය  5.2.4: ජාතික වභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තිය  - 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

මූලාශ්රය : ජාතික වභෞතික සැලසුම් වදපාර්තවම්න්තුව (2018) 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  (2018) 

රූපය  5.2.5:  වකාළඹ මහ නගර වුහ සැලැස්ම - 1998 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 50 

 

 

 

කැලිවඩෝ වවරළ තීරය විනාශයට පත් වීම. 

කළුතර නගරය සංචාරකයන්වේ හා 

වන්දනාකරුවන්වේ වහාඳම නවාතැන්පළක් බවට 

පත් කිරීම සඳහා පවත්නා බාධක අතරින් ප්රවද්ශවේ 

පවතින මුහුදු ඛ්ාදනය ප්රධානතම ස්ථානයක් ගනී. 

වම් වන විට අතිශය වේදනාත්මක අයුරින් කැලිවඩෝ 

වවරළ තීරය විනාශ මුඛ්යට පත්වවමින් පවතී. රූපය 

5.2.6 හි ඇති 2005 වර්ෂවේ හා 2018 වර්ෂවේ 

චන්ිකා ඡායාරූප මඟින් හා රූපය 5.2.7 හි ඇති 

ඡායාරූප මඟින් වමම විනාශය හඳුනාගත හැක. 

සංචාරක ක්වෂත්්රයන්හි ප්රධාන  ස්ථානයක් ගන්නා 

වමම කළුතර කැලිවඩෝ වවරළ තීරය වමවස් 

විනාශයට පත්වීම කළුතර නගරවේ සුන්දරත්වයට 

හා සංචාරක කර්මාන්තයට අතිශයින්ම බලපානු 

ඇත. 
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5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

 

මූලාශ්රය : “Goole Earth” ජායාරූප (2018) 

මූලාශ්රය : “open street” ජායාරූප (2018) 

රූපය  5.2.6 : කැලිවඩෝ වවරළ වපර පැවති තත්ත්වය (2005) 

රූපය  5.2.7 : කැලිවඩෝ වෙරළ තීරවේ ෙර්වතමාන තත්ත්ෙය. (2018) 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 51 

 

 

 

පර්යන්ත නගර වල සිදුවන සංවර්ධනය කළුතර 

නගරවේ ජනගහන ආකර්ෂණය සඳහා බාධාවකි.  

කළුතර නගරය අවට වර්තමානය තුළ සිදුවන නව 

සංවර්ධනයන් වහ්තුවවන් කළුතර නගරයට පවතින  

වද්හලීය ජනගහනය (threshold population) අඩු 

විය හැක. උදාහරණයක් වශවයන් අධිවේගී මාර්ග 

සංවර්ධනය වහ්තුවවන් කළුතර නගරවේ  පැවති 

මාර්ග ඒකාබද්ධතාවය (integration) අඩුවීමක් වී 

ඇත. එය නගරවේ දියුණුව වකවරහි බාධාවක් විය 

හැක. එයට වහ්තුව වන්වන් වර්තමානවේ කළුතර 

නගරය,  මාර්ග පද්ධතිය හා දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය 

මූලික කර ගනිමින් සංවර්ධනය වී තිවබන නමුත්, 

අධිවේගී මාර්ගය හා අන්තර් හුවමාරුව නගරවයන් 

ඔබ්බට වන්නට ඉදිවී ඇති බැවින් ඒ ආශ්රිත ප්රවද්ශ 

වල සංවර්ධනවේ ප්රවණතාවයක් දක්නට තිබීමයි. 

වම් අනුව කළුතර අවට කර්මාන්ත කලාප 

සංවර්ධනය, මතුගම වනාන්තර නගර සංවර්ධනය 

හා දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය පානදුර දක්වා විදුත් 

කිරීම යන අනාගත සංවර්ධනයන් කළුතර නගරවේ  

නගරවේ ප්රශස්ත ක්රියාකාරිත්වයට අවශ අනාගත 

වද්හලීය ජනගහනය( Threshold Population) අඩු 

වීම වකවරහි තර්ජනයක් විය හැක.    

‘තර්ජන’- අරමුණ 01  5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 52 

 

 

 

කළුතර  දිස්ික්කවේ  පරිපාලන හා වසෞඛ් 

වස්වාවන් සපයන ප්රධාන නගරය වශවයන් 

ක්රියාත්මක වීම.  

 

කළුතර දිස්ික්කවේ ප්රධාන  වපාදු වස්වාවන් 

සපයන ආයතන වමම ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

වකාට්ටඨාශය තුළ පිහිටා ඇති අතර 

පරිපාලන, වසෞඛ් වස්වා මින් ප්රමුඛ්ස්ථානයක් 

ගනී. වමම වස්වා ලබා ගැනීවම් අරමුණින් දිනපතා 

80,000 ක් පමණ විශාල ජනකායක් කළුතර 

ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය වවත ඇදී එයි. 

සිතියම් අංක 5.1හි දක්වා ඇති පරිදි කළුතර දිස්ික් 

කාර්යාලය හා ඒ අවට ප්රවද්ශවේ පරිපාලන වස්වා 

ඒකරාශි වී පවතී. එය කළුතර දිස්ික්කවේ 

පරිපාලන වක්න්රස්ථානය වශවයන් ක්රියා කරයි. 

කළුතර දිස්ික්කවේ ප්රධාන මහ වරෝහල පිහිටා 

ඇත්වත්ද වමම ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශවේ 

බැවින් වසෞඛ් වස්වා ද වමහි ඒකරාශි වී ඇත. 

දැනට පවතින මුළු භූමි පරිවභෝජනවයන්  55% ක් වූ 

පහත් බිම් ප්රමාණය ගංවතුර තත්ත්ව පාලනය 

කිරීමට උපකාරී වීම.  

සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ වගුරු බිම්, කුඹුරු සහ 

අවනකුත් වතත් බිම් වැනි විවිධ වූ පහත් බිම් පිහිටා 

ඇත. වම්වා වැසි ජලය රඳවා තබා ගනිමින් ගංවතුරු 

තත්ත්ව පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ. තවද, වමම 

ප්රවද්ශවේ පවතින අඩු බෑවුම් සහිත භූ විෂමතා 

ලක්ෂණය නිසා වැසි ජලය ගලා යාවම් ගැටළු සහගත 

තත්ත්වයක් පවතී. එබැවින් වමම පහත් බිම් වැසි 

ජලය තාවකාලිකව රඳවා තබා ගැනීමට හා ගංවතුර 

තත්ත්ව පාලනයට ඉතා වැදගත් වේ. 

සිතියම් අංක 5.2.3 ට අනුව කළුතර ප්රාවද්ශීය 

වල්කම් බලප්රවද්ශය තුළ පවතින පහත්බිම් 

වාප්තතිය හඳුනාගත හැකි අතර ඒවාවේ භූමි 

ප්රමාණයන් වගු අංක 5.2.2 ට අනුව හඳුනාගත 

හැකිය. 

 

 

 

 

වගුව 5.2.2: පහත්බිම් වර්ගීකරණය 

භූමි භාවිතය භූමි ප්රමාණය(වහක්:) 

විවශ්්ෂ කුඹුරු ෙගා 

ඉඩම් 
471.72 

ස්ෙභාවික වතත්බිම් 

සංරක්ෂණ ප්රවේශ් 

1484.74 

වතත් බිම් ආරක්ෂණ 

ප්රවේශ් 
75.87 

 

සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ, ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශය 

තුළ ඉහළ ජනගහන වර්ධන වේගයක් (2%) ක් 

පැවතීම. 

විවශ්ෂවයන්ම වත්ක්කවත්ත (3.3%) කිතුලාව 

(6.3%) පුලටන් - බටහිර (7.7%) වදල්දූව (6.5%) 

වැනි ග්රාම නිලධාරී වසම් වල වැඩි ජනගහන වර්ධන 

වේගයක් පවතින බව සිතියම් අංක 5.2.2 ට අනුව 

හඳුනාගත හැක. එබැවින් අනාගතවේදී ජීවමාන 

වූත්, ක්රියාකාරීවූත් නගරයක් වලස වමම ප්රවද්ශය 

වර්ධනය වීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතී. එවමන්ම වමම 

වැඩි ජනගහනය නිසා ප්රමාණවත් වස්වා 

නියුක්තියක් ද කළුතර නගරයට හිමිවනු ඇත. 

වකාළඹ වාණිජ වක්න්රය සමඟ දුම්රිය හා මහා 

මාර්ග යන බහුවිධ ප්රවාහන මාදිලි හරහා ප්රබල 

අන්තර් සම්බන්ධතාවක් පැවතීම. 

ශ්රී ලංකාවේ වාණිජ වක්න්රය වලස සළකන 

වකාළඹ නගරය කළුතර සිට කි.ී.43 වූ සීප 

දුරකින් පිහිටා ඇත. තවද එම නගර වදක එකිවනක 

හා සම්බන්ධ කරමින් දිවවන ප්රධාන මාර්ග 

ගණනාවක් හා දුම්රිය මාර්ගයක් පවතී. එවස්ම වමම 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශයට ආසන්න 

දුරකින්  දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය වවත පිවිසුම් 

කිහිපයක්ද  පිහිටා ඇත. (ගැලනිගම ( කි.ී.14 ), 

වදාඩන්වගාඩ (කි.ී.18 ) , වයෝජිත පැල්වපාල 

පිවිසුම (කි.ී.15) වමම දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය 

ඔස්වස්ද, කළුතර නගරය වකාළඹ නගරය හා 

සම්බන්ධ වකවර්.   

‘ශක්තීන්’- අරමුණ 02:  5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  (2018) 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 53 

 

කළුතර දිස්ික්කය තුළ ජාතික මට්ටටවම් 

වෘත්තීයමය පුහුණු ආයතන වැඩිම ප්රමාණයක් 

පවතින ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය වලස 

කළුතර හඳුනාගත හැකිවීම. 

කළුතර දිස්ික්කය තුළ පිහිටි අවනකුත් ප්රාවද්ශීය 

වල්කම් වකාට්ටඨාශ හා සන්සන්දනය කර බැලීවම්දී 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය කළුතර 

දිස්ික්කය තුළ වැඩිම වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 

සංඛ්ාවක් පිහිටා තිවබන ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

වකාට්ටඨාශය වීම වැදගත් ලක්ෂණයක් වේ. 

වමහිදී හඳුනා ගත හැකි  වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 

පහත පරිදි වේ.   

 

 

                                                     

 

 

 

  

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2017) 

• ජාතික වහද විදුහල  

• පස්දුන්රට ජාතික ගුරු අභාස විදාලය  

• වී පර්වේෂණ ආයතනය  

• අභන්තර ගුවන් හමුදා කදවුර  

• විවශ්ෂ කාර්ය බලකා පුහුණු පාසල 

• වපාලිස් අභාස විදාලය 

සිතියම 5.2.1 : පරිපාලන දගාඩනැගිලි ඝනත්තවය 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 54 

 

   

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2017) 

සිතියම 5.2.2: ජනගහන වර්ධන දේග අනුපාතිකය 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 55 

 

 

  

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2017) 

සිතියම 5.2.3: පහත්ත බිම් වයාප්තතිය 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 56 

 

 

 

ගංවතුර අවදානමට ලක්වන ප්රවද්ශ වල 

(වත්ක්කවත්ත, කිතුලාව, පුලර්ටන් බටහිර) වැඩි 

ජනගහන වර්ධන වේගයක් පැවතීම. 

වසවර් මැයි, සැප්තතැම්බර්, ඔක්වතාම්බර් මාස වල දී 

කළුතර නගරය ගංවතුර තත්ත්වයන්ට බහුලව 

ලක්වේ. ඉහළ ජනගහන වර්ධන  වේගයත් සහිත 

පුලර්ටන් බටහිර, කිතුලාව හා වත්ක්කවත්ත වැනි 

ග්රාම නිලධාරි වසම් වල ඉහළ ගං වතුර අවධානමක් 

ද පවතින බැවින් එහි ආපදාවන්ට ලක්විය හැකි මුළු 

ජනගහනය ඉහළ යා හැක. එය සමස්ත සංවර්ධන 

බලප්රවද්ශවේම සංවර්ධන ක්රියාවලිය අඩපණ 

කිරීමට වහ්තු වේ. 

වියළි කාලසීමාවේදී ( ජනවාරි, වපබරවාරි, මාර්තු , 

අවගෝස්තු  , සැප්තතැම්බර්) ගංඟා ජලයට  ලවණ 

ජලය මුසුවීම  නිසා සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ වාසය 

කරන ජනගහනවයන් 56%කට පානීය ජල අර්බුද 

වලට මුහුණ දීමට සිදුවීම.  

සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ මූලික පානීය ජල මුලාශ්රය 

කළු ගඟයි. එබැවින්  කළු ගං ජලවේ ලවණතාවය 

වැඩිවීම, ප්රවද්ශවේ පානීය ජලය අර්බුධ ඇති කිරීමට 

වහ්තු වී ඇත. නගර සභා බලප්රවද්ශය තුළ පවුල් 

100% ක් හා සමස්තයක් වශවයන් ප්රාවද්ශීය  

වල්කම් වකාට්ටඨාශය තුළ පවුල් 56% ක් නල ජලය 

භාවිතා කරන අතර  වමම සමස්ත පිරිසට  මින් 

බලපෑම් එල්ල වී ඇත. 

වියළි කාලවේදී, විවශ්ෂවයන්ම ජනවාරි, 

වපබරවාරි, මාර්තු , අවගෝස්තු , සැප්තතැම්බර් මාස 

වලදී ගවේ ජල මට්ටටම පහත වැටීම නිසා ලවණ මිශ්ර 

ජලය කලපුව හරහා ගංඟාව වවත ගලා ඒම සිදුවේ. 

එවිට ගංඟා ජලවේ ලවණතාවය ඉහළ නගී. රූපය 

5.2.8 ට අනුව වියළි සෘතුවේදී ජලවේ විදුත් 

සන්නායකතාවය ඉහළ අගයක් ගැනීවමන් 

වපන්නුම් කරන්වන් අදාළ වකවානු වල ජලවේ 

ලවණතාවයද ඉහළ අගයක් ගන්නා බවයි. වමය 

ගංඟාව ආශ්රිත සංවේදී පරිසර පද්ධතියට හානිකර 

බලපෑම් ඇති කරන අතර විවශ්ෂවයන්ම එම පරිසර 

පද්ධතිය තුළ පවතින ආහාර දාම හා ආහාර ජාල බිද 

දමමින් , එම පරිසර පද්ධතියට අනුවර්තනය වවමින් 

වාසය කරන ජීව ප්රජාවට හානි කරයි. මින් ගංඟා 

පරිසර පද්ධතිවේ නජව විවිධත්වය අඩුවේ. එවස්ම 

එහි තුලිතතාවය ද බිඳ වැටිය හැක.

.  

 

 

 

 

‘දුර්වලතා‘- අරමුණ 02: 

මූලාශ්රය: ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ් ඩලය(2018) 

රූපය 5.2.8 : වියළි සෘතුවේදී ජලවේ විදුත් සන්නායකතාෙය 

 5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 57 

 

   

 

පානදුර දක්වා විදුලි දුම්රිය වස්වාව ඇරඹීම තුළින් 
වකාළඹ වකාටුව වාණිජ අග නගරවේ සිට කළුතර 
දක්වා ගමනාගමනයට ගතවන කාල සීමාව අඩුකර 

ගත හැකිවීම.   

පානදුර දක්වා ඉදිකිරීමට වයෝජිත විදුලි දුම්රිය 

මාර්ගය මඟින් ප්රවද්ශවේ ප්රවාහන පහසුකම් තව 

දුරටත් සංවර්ධනය කිරීමට වැඩි විභවතාවයක් 

පවතින  අතර වයෝජිත අවනකුත් සංවර්ධන 

වාපෘති ඔස්වස් ප්රවද්ශ යට 2030 වර්ෂවේදී 

ආකර්ෂණය වන 80,000 පමණක් වූ සංසරණ 

ජනගහනවේ ප්රවාහන අවශතා වඩාත් 

කාර්යක්ෂමව හා තදබදයකින් වතාරව  සිදු කිරීමට ද 

මින් හැකිවනු ඇත. තවද කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

වකාට්ටඨාශවේ සිට වකාළඹ වාණිජ අග නගරය 

වවත රැකියා සඳහා යන ජනතාවට පහසුවවන් 

ගමනාන්ත වවත ළඟා වීමට මින් අවස්ථාව උදාවේ.  

එවස්ම වාණිජ වක්න්රය වන වකාළඹ හා අවනකුත් 

ප්රධාන නගර හා පවතින අන්තර් සම්බන්ධතාව වැඩි 

කිරීමට වමම නව ප්රවාහන ජාලය උපකාරී වනු ඇත.  

වර්තමානවේ වකාළඹ සිට කළුතර දක්වා ළඟා 

වීමට සීඝ්රගාී දුම්රිය මඟින් - පැය ½ ක කාලයක් ද,  

සාමාන දුම්රිය මඟින් - පැය 1 ½  ක කාලයක් ද 

ගත වේ. නමුත් වමම විදුලි දුම්රිය මාර්ගය කළුතර 

දක්වාම දීර්ඝ කිරීමට විභවතාවයක් පවතින බැවින් 

වමම ගමන් කාලය ඉන් තවදුරටත් අඩු වනු ඇත. 

වම් පිළිබඳ වතාරතුරු රූපය 5.2.9 ට අනුව 

හඳුනාගත හැකිය.   

කළුතර දිස්ික්කවේ වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව 
විසින් ලවණ බාධකයක් කළු ගවඟහි ඉදිකිරීමට 

වයෝජනා කර තිබීම.  

ලවණ ජලය වගාඩබිම කරා ඒම වැලැක්වීමට 

කළුතර ප්රධාන පාලම සීපවේ  ලවණ බාධකයක් 

ඉදිකිරීමට දැනට කළුතර දිස්ික් වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්තුව වයෝජනා කර ඇත. වමහි වියදම 

වලස රු.මිලියන 300 ක මුදලක් ඇස්තවම්න්තු කර 

ඇති අතර තවමත් වාපෘතිය පිළිබඳ ශකතා 

අධනයන් වකවරමින් පවතී. 

වමයද කළුතර වන්වාසිකයන් සඳහා සුවපහසු 

නගරයක් කිරීවමහිලා වැදගත් වන වාපෘතියක් 

වලස හඳුනාගත හැකිය.  

  

‘අවස්ථා‘- අරමුණ 02: 5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

 

රූපය 5.2.9. පානදුර දක්ො ඉදිකිරීමට වයෝජිත විදුලි දුම්රිය මාර්වග ෙයාපෘතිය 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 58 

 

 

 

කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ බටහිර සීමාව වන 

ධීරක්කන්ද මාවත ආසන්නවේ සිට දකුණු පයාගල 

දක්වා දිවවන කිවලෝීටර් 13ක් පමණ වූ වවරළ 

තීරවේ සමුර ඛ්ාදනය සිදුවීම. 

කළුතර නගරවේ දියුණුව වකවරහි පවත්නා බාධක 

අතරින් වවරළ ඛ්ාදනය ප්රධානම බාධාවකි. වම් වන 

විටත් කැලිවඩෝ වවරළ තීරය විනාශ මුඛ්යට ඇද 

වැවටමින් පවතී. සංචාරක වක්ෂත්රවේ අග්රගන 

ස්ථානයක් ගන්නා වමම කළුතර කැලිවඩෝ වවරළ 

තීරය වමවස් විනාශයට පත් වීම කළුතර නගරවේ 

සුන්දරත්වයට හා සංචාරක ආකර්ෂණය අඩුවීමට 

අතිශයින්ම බලපානු ඇත. එවමන්ම ඉන් වවරළ 

පරිසර පද්ධතියටද හානි පැමිවණ්. සිතියම් අංක 

5.2.5 න් දැක්වවන පරිදි වවරළ සංරක්ෂණ 
වදපාර්තුවම්න්තුව මඟින් අවදානම් මට්ටටම සලකා 

වමම කළුතර මුහුඳු තීරය අවදානම් කලාප තුනකට 

වර්ගකර ඇත. 

(i). ඉහළ අවදානම් කලාපය  

ටැංජරින් වහෝටලවේ සිට අවානි වහෝටලය 

දක්වා  

 

(ii). මධම අවදානම් කලාපය  

අවානි වහෝටලවේ සිට දකුණු පයාගල දක්වා  

 

(iii) අඩු අවදානම් කලාපය  

පින්වත්ත දුම්රිය නැවතුම්පවළ් සිට ටැංජරින් 

වහෝටලය දක්වා  

 

ආපදා කළමනාකරණ මධස්ථානය මඟින් 2025 

දක්වා කරන ලද පුවරෝකථනයන්ට අනුව සාගර ජල 

මට්ටටම ඉහළ යාම හඳුනාවගන තිබීම  

 මුහුදු මට්ටටම ඉහළ යාම කළුතර දිස්ික්කය සඳහා 

බලපාන ආකාරය හා එහි අවදානම පිළිබඳව ආපදා 

කළමනාකරණ මධස්ථානය මඟින් කළ 

අධනයට අනුව එම අවදානම් ප්රවද්ශ සිතියම් අංක 

5.2.4 න් හඳුනාගත හැක. 

  

‘තර්ජන’- අරමුණ 02: 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2017) 

 

5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

 

සිතියම 5.2.4 : කළුතර මුහුදු තීරය අවදානම් කලාප 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 59 

 

 

 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 

 

සිතියම 5.2.5: මුහුදු ජල මට්ටදම් ඉහළ යාම 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 60 

 

 

 

කළුතර ප්රධාන සීඝ්රගාී දුම්රිය නැවතුම්පළක් වීම.  

කළුතර දුම්රිය නැවතුම් මධස්ථානය ශ්රී ලංකාවේ 

ප්රධානතම දුම්රිය නැවතුම් මධස්ථානයකි. 

මන්දගාී හා සීඝ්රගාී යන සියළුම දුම්රියන් කළුතර 

දුම්රිය මධස්ථානවේ නවත්වන බැවින් එය දකුණු 

-  වකාළඹ දුම්රිය  මාර්ගවේ ගමන් ගන්නා මඟීන්ට 

පහසුවකි. එවමන්ම ද්විත්ව වර්ල්පීලි සහිත දුම්රිය 

ස්ථානයක් වලස ද  කළුතර හඳුනා ගත හැකිය. 

සිතියම් අංක 5.2.6  න් දැක්වවන පරිදි වමම 

ප්රවාහනවේ පහසුව වහ්තුවවන් දිනකට ගමන් 

කරුවන් 6500 ක් කළුතර නගරය කරා ඇදී එන බව 

දුම්රිය වදපාර්තවම්න්තුවේ වාර්ෂික දත්ත වල 

සඳහන් වී ඇත.  

එවමන්ම කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය 

තුළ දුම්රිය නැවතුම්පළවල් 04 ක් දැකගත හැකිය. 

එනම්, 

දුම්රිය නැවතුම්පළ  අංක 01 / උතුරු කළුතර / දකුණු 

කළුතර / කටුකුරුන්ද  

වමමඟින් කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශවේ 

ජනතාවට පහසුවවන් දුම්රිය ප්රවාහන පහසුකම් 

ලබාගත හැකිවීම කළුතර නගරය සංක්රමණික 

මධස්ථානයක් වලස සංවර්ධනය කිරීමට මහත් 

ශක්තියකි.  

දකුණු කළුතර  දුම්රිය නැවතුම්පළත් ප්රධාන බස් 

නැවතුම්පළත් එකිවනකට ඉතා ආසන්නව පිහිටා 

තිබීම. (ීටර් 100 දුර)  

රූපය 5.2.9 න් දැක්වවන ආකාරයට දකුණු කළුතර 

දුම්රිය නැවතුම්පළත්, බස් නැවතුම්පළත් 

එකිවනකට ඉතා සීපව පිහිටා තිබීම තුළින් 

සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ වමම ප්රවාහන වස්වාවන් 

ලබාගන්නා සියළුවදනා හට කාර්යක්ෂම වස්වාවක් 

ලබා ගැනීමට හැකිවන අතරම වමම ස්වභාවික 

පිහිටීම වහ්තුවවන් කළුතර ප්රවාහනය මූලික 

කරගත් සංවර්ධන (TOD) මධස්ථානයක් වලස 

සංවර්ධනය කිරීමටද අවස්ථාව විවර වනු ඇත. 

පර්යන්ත ප්රවද්ශ සමඟ මනා මාර්ග 

සම්බන්ධතාවයක් ප්රධාන මාර්ග ඔස්වස් පැවතීම  

සිතියම් අංක 5.2.7 න් දැක්වවන පරිදි ඒ කළුතර - 

බණ්ඩාරගම, කළුතර - වහාරණ, කළුතර - මතුගම 

යන ප්රධාන මාර්ග පද්ධතිය ඔස්වස් කළුතර නගරය 

පර්යන්ත ප්රවද්ශයත් සමග මනා සම්බන්ධතාවයක් 

පවත්වාවගන ඇත. 

 

 

• නගර මධවේ පිහිටි මාර්ගයන්හි   (කි.මි 2.3) 

මගීන් සඳහා ප්රමාණවත් මගී මංතීරු වනාමැති වීම.  

  

  

  

  

 

• නගර මධවේ පිහිටි මාර්ගයන්හි   (කි.මි 2.3) 

මගීන් සඳහා ප්රමාණවත් මගී මංතීරු වනාමැති වීම.  

  

  

  

  

 

• නගර මධවේ පිහිටි මාර්ගයන්හි   (කි.මි 2.3) 

මගීන් සඳහා ප්රමාණවත් මගී මංතීරු වනාමැති වීම.  

  

  

  

  

 

• නගර මධවේ පිහිටි මාර්ගයන්හි   (කි.මි 2.3) 

මගීන් සඳහා ප්රමාණවත් මගී මංතීරු වනාමැති වීම.  

  

  

  

  

‘ශක්තීන්’- අරමුණ 03: 5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

 

 රූපය 5.2.9: කළුතර දුම්රිය ස්ථානය හා  ස්නැෙතුම්පවේ පිහිටීම 

මූලාශ්රය : “Open Street” ජායාරූප (2018) 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 61 

 

  
මූලාශ්රය: නගර හා ග්රාම නිර්මාණ වදපාර්තවම්න්තුව, වමාරටුව විශ්ව විදාලය (2005)    

සිතියම 5.2.6 : දුම්රිය පිළිබඳ විස්තර 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 62 

 

 

  

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම 5.2.7: දුම්රිය හා මහා මාර්ග වයාප්තතිය 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2017) 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 63 

 

 

 

නගර මධවේ පිහිටි මාර්ගයන්හී (කි.මි. 2.3) මඟීන් සඳහා ප්රමාණවත් මඟී මංතීරු වනාමැති වීම.  

නගර මධවේ පවතින වනාවිධිමත් භූමි පරිවභෝජන රටාව හා මඟී මංතීරු වනාමැතිකම නිසා ඇවිදීමට 

හිතකර වූ පරිසරයක් වනාපවතී. රූපය අංක 5.2.10 හි හඳුනාවගන ඇති එබඳු මාර්ග පහත දැක්වේ.  

කළුතර ඔරවලෝසු කණුවේ සිට තුම්මන්හංදිය දක්වා      - ීටර් 853 

දුම්රියපළ පාර                  -ීටර් 180 

බඩු ගබඩා පාර                  -ීටර් 338 

සාරානන්ද මාවත                -ීටර් 270 

චම්ලි ගුණවර්ධන මාවත               -ීටර් 190 

ඥාවණෝදය මාවත                      -ීටර් 180 

වග්රගරි පාර                 -ීටර් 348 

  

 

‘දුර්වලතා’- අරමුණ 03: 5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

 

රූපය 5.2.10: මගී මංතීරු රහිත මාර්ග 

මූලාශ්රය : “Open Street” ජායාරූප (2018) 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 64 

 

 

 

පානදුර දක්වා විදුලි දුම්රිය මාර්ගයක්  දැනටමත් 

වයෝජනා වී තිබීම නිසා කළුතර දක්වාද එය දීර්ඝ 

කිරීමට ඇති විභවතාවය 

පානදුර දක්වා විදුලි දුම්රිය මාර්ගයක් වයෝජනා කර 

තිබීම, කළුතර නගරය මඟීන්ට හිනතෂි නගරයක් 

බවට පත්කිරීවමහිලා ප්රධාන අවස්ථාවක් වකාටගත 

හැකිය. 

 

 

ක්රියාත්මක දක්ෂිණ අධිවේි මාර්ගවේ නව අන්තර් 
හුවමාරු මධස්ථානයක් වලස පැල්වපාල වයෝජනා 

කර තිබීම හා එමඟින් කළුතර - වහාරණ මාර්ගයට 

සම්බන්ධතාවයක් ලබාගැනීමට ඇති හැකියාව  

පැල්වපාල අධිවේගී මාර්ගවේ අන්තර් හුවමාරු 
මධස්ථානයක් දැනටමත් වයෝජනා කර තිබීම හා 

රූපය 2.5.11  න් දැක්වවන පරිදි එමඟින් කළුතර-

වහාරණ මාර්ගයට සම්බන්ධතාවක් ලබා ගැනීවම් 

හැකියාව ද අවස්ථාවක් වලස සැලකිය හැකිය. 

   

‘අවස්ථා’- අරමුණ 03: 5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

 

මූලාශ්රය: “Google “ ජායාරූප (2018) 

 

රූපය 2.5.11 :පැල්වපාල අධිවේගී මාර්ග අන්තර් හුවමරු මධස්ථානවේ පිහිටීම 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 65 

 

 

 

දක්ෂිණ අධිවේි මාර්ගය ඉදිකිරීමත් සමඟම 

පර්යන්ත ප්රවද්ශ තුළ ඇති වන දියුණුව වහ්තුවවන්  

වද්හලීය ජනගහනය (Threshold population) 

ආකර්ෂණය කර ගැනීවම්දී ගැටළු ඇතිවීමට ඇති 

හැකියාව. 

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය වහ්තු වකාටවගන කළුතර 

නගරවයන් පර්යන්ත  ප්රවද්ශ වල සීඝ්ර දියුණුවක් වම් 

වන විට දක්නට ඇත. රූපය 5.2.12 දැක්වවන පරිදි 

වදාඩන්වගාඩ හා ගැලනිගම අධිවේගී අන්තර්  

හුවමාරු මධස්ථානයන් වහ්තුවකාට වගන එම 

ප්රවද්ශවල ද දියුණුවක් දක්නට ලැබී ඇති අතර 

ජනගහනවේ ආකර්ෂණය එම ප්රවද්ශ වලට ලැබී 

ඇත. වමම ආකර්ෂණය වහ්තුවකාට වගන කළුතර 

සංවර්ධන බලප්රවද්ශයට පවතින ජනගහන 

ආකර්ෂණය අඩුවීවම් ප්රවණතාවයක් පවතී. වම් 

නිසා අනාගතවේදී නගරවේ ප්රශස්ත 

ක්රියාකාරීත්වයට අවශ වද්හලීය ජනගහනය 

පවත්වා ගැනීම අර්බුධයක් විය හැක.

.  

 

  

‘තර්ජන’- අරමුණ 03: 5.2. විස්තරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 

 

 රූපය 5.2.12 :දක්ිණ අධිවේගී මාර්වගය ඉදි කිරීවමන් පසු අෙකාශීය සම් න්ධතා සවමෝධානිතවේ සිදු ූ වෙනස් ීම 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 66 

 

 

  
 

පරිච්වේදය 06 

සැලැස්ම 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 67 

 

6.1. සංකේපිත සැලැසම් 

 

සංකල්පිත සැලැස්ම යටවත් සැලසුම් 

බලප්රවද්ශවේ අනාගත සංවර්ධනය වකවස ්

සිදුවිය යුතුද යන්න පිළිබඳව මූලික පැහැදිලි 

කිරීමක් සංවේතාත්මකව සිදු වකවර්. ඒ අනුව  

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශය සඳහා 

පිළිවයල කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින්  

2030 වර්ෂය වනවිට,  විශ්වල්ෂණ තුළින් 

හඳුනාගන්නා ලද ගැටලු විසඳමින් තිරසර 

සංවර්ධනයක් සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ ඇති 

කිරීමට අරමුණ වූ අතර එය සාක්ෂාත් කර 

ගැනීමට ඉවහල් වන ආකාරවේ  සැලසුම් 

සංකල්පයක් වමහිදී වගාඩනගා ඇත. 

සංකල්පිත සැලැස්ම යටවත් මූලිකව ප්රවද්ශවේ 

සංවර්ධනය වක්ෂ්ත්ර 05ක් යටවත් ඇති කිරීම 

තුළින් අවප්තක්ෂිත ඉදිරි දැක්මට ළඟා වීමට 

බලාවපාවරාත්තු වේ. එම සංවර්ධන වක්ෂත්්ර 

වලස විවිධාංගීකරණය වූ නෂ්ටි සංවර්ධනය 

කිරීම, සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ  බටහිර සීමාව 

සාගරයට මායිම් වීවම් වාසිය පදනම් 

කරගනිමින් වවරළ ආශ්රිත සංචාරක 

ප්රවබෝධයක් ඇතිකිරීම, සැලසුම්  බලප්රවද්ශවේ  

උතුරු අර්ධවේ වකාටසක් වබාල්වගාඩ ගඟ  

ප්රවද්ශයට මායිම්වීවම් වාසිය සලකමින් වමම 

ප්රවද්ශය තුළ පරිසර හිතකාී සංචාරක 

කර්මාන්තයක් ඇතිකිරීම, කළු ගවඟහි 

ස්වභාවික  පිහිටීම මූලික කරගනිමින් ගඟ 

ඔස්වස් ඓතිහාසික  උරුමයන් මූලික කරගත් 

සංචාරක කර්මාන්තයක් ඇති කිරීම  හා 

නාවගාඩ ප්රවද්ශය වසෞඛ්  පහසුකම් ප්රවර්ධන 

කලාපයක් වලස සංවර්ධනය කිරීම යනාදි 

වශවයන් හඳුනාගත හැකිය. 

ඊට අමතරව සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ පවතින 

ඉහළ පාරිසරික සංවේදි කලාප ආරක්ෂා කර 

ගනිමින් හා ආපදා  අවම කර ගනිමින්  

වන්වාසික  ජනතාවට සුවපහසු,  ආරක්ෂාකාරි, 

ජීවත්වීමට සුදුසු පරිසරයක් සකස් කිරීවම් 

අරමුණ සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා විවිධ 

ඝනත්වවයන් යුතු වන්වාසික පර්ෂද 04ක්  

සංවර්ධනය කිරීමට ද වමහිදී බලාවපාවරාත්තු 

වේ. 

වමම වන්වාසික පර්ෂද 4ට අවශ වස්වා නිසි 

ආකාරවයන් ලබා දීමට නගර මධවේ ප්රධාන 

වාණිජ වක්න්රස්ථානයක්, අසල්වැසි නෂ්ටි 

06 ක්, වන්වාසික නෂ්ටි  02 ක් හා වසෞඛ් 

පහසුකම් සපයන නෂ්ටියක් සංවර්ධනය 

කිරීමට අවප්තක්ෂිතය. ඒ යටවත් ප්රධාන නගර 

මධ වාණිජ වක්න්ර නෂ්ටිය වලස කළුතර 

නගරය සංවර්ධනය කිරීමටත්, අසල්වැසි 

නෂ්ටි වලස පලාවතාට, වකාළනිය, 

මල්වත්ත, උේගල්බඩ, මිල්ලගස් හංදිය හා 

ඇළවමෝදර හංදිය යන නෂ්ටීන් සංවර්ධනය 

කිරීමටත්, වන්වාසික නෂ්ටීන් වලස වසන්රල් 

හංදිය හා වමාවරාන්තුඩුව සංවර්ධනය 

කිරීමටත්, වසෞඛ් ප්රවර්ධන නෂ්ටිය වශවයන් 

නාවගාඩ හංදිය සංවර්ධනය කිරීමටත්  

අවප්තක්ෂිතය. එවමන්ම වමම නෂ්ටීන් සැලසුම් 

බලප්රවද්ශය තුළ පවතින මාර්ග පද්ධතිය 

ඔස්වස් මධ වාණිජ වක්න්රය හා මනාව 

සම්බන්ධ කිරීමට බලාවපාවරාත්තු වේ. 

කළු ගංඟා වමෝය ආශ්රිතව නගර මධවේ 

පවතින විවිධාංගීකරණය වූ ක්රියාකාරකම් 

සලකා  බලා එම ප්රවද්ශය මධ වාණිජ 

වක්න්රය (CBD) වලස සංවර්ධනය කිරීමට 

හඳුනාගන්නා ලදී.එම විවිධාංගීකරණය වූ 

කාර්යයන් වන්වන් පරිපාලන, ආගමික, වාණිජ 

හා ප්රවාහන යන සිේ වැදෑරුම් ක්රියාකාරකම්ය.  

එවමන්ම වස්කඩුව, නාගස්හන්දිය හා 

කටුකුරුන්ද යන උප වාණිජ වක්න්ර තුනක් 

වමම මධ වාණිජ වක්න්රය සමඟ ගාලු පාර 

හරහා සම්බන්ධ වේ.  

සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ ආර්ික තත්ත්වය 

ඉහළ නැංවීවම් එක් උපාය මාර්ගයක් වශවයන් 

සංචාරක වක්ෂ්ත්රය ඔප්තනැංවීම හඳුනාගත හැක. 

ඒ අනුව සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ  වවරළාශ්රිත 

පරිසරයට හානියක් වනාවන අන්දමින් 

උපායමාර්ික ක්රමවේදයක් යටවත් බටහිර 

වවරළාශ්රිත  ප්රවද්ශ සීමාව අධිඝණත්ව සංචාරක 

ප්රවර්ධන කලාපයක් වලස සංවර්ධනය 

කිරීමටත්, වබාල්වගාඩ සඳහා වන පරිසර 

හිතකාී සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය පාරිසරික 

සංවේදී කලාප ආරක්ෂා කරගනිමින් තිරසාර 

වලස සිදුකිරීමටත්, කළු ගවඟහි ස්වභාවික 

පිහිටීම මූලික කර ගනිමින් කළු ගඟද සම්බන්ධ 

කර ගනිමින් සිදුවන ඓතිහාසික උරුමයන් 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 68 

 

මූලික කරගත් සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය 

ඓතිහාසික කළුතර වබෝධිය හා රිච්මන්් 

කාසල් මන්දිරය මූලික කරගනිමින් 

සිදුකිරීමටත්, අවප්තක්ෂිතය.  ඊට අමතරව 

වසෞඛ් වක්ෂත්ර සංවර්ධනය කිරීම ද සැලසුම් 

බලප්රවද්ශයට ආකර්ෂණය වන වද්ශීය විවද්ශීය 

සංචාරකයන්, මඟීන් හා වන්දනාකරුවන් සඳහා 

පහසුකම් සැලසීමකි. වම් සඳහා නාවගාඩ 

ආශ්රිත ප්රවද්ශවේ පවතින වරෝහල් හා ඊට 

අනුබද්ධ පහසුකම් සලකා  බලමින් එය වසෞඛ් 

වස් ප්රවර්ධන කලාපයක් වලස හඳුනා ගැනීවම් 

උපාය මාර්ගය ද සැලසුම් සංකල්පය තුළ 

හඳුනාගත හැක. 

එවමන්ම වමම සැලසුම් බලප්රවද්ශයට 

ආකර්ෂණය වන සියළුම යාික පිරිසට එනම් 

වද්ශීය හා විවද්ශීය සංචාරකයන් , මඟීන් , විවිධ  

වස්වා ලබා ගැනීමට පැමිවණන පිරිස හා 

වන්වාසික ජනතාවට අවශ මාර්ග හා 

අවනකුත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම  

ද සංකල්පිත සැලැසුවමහි එක් අංගයකි. 

ඒ අනුව ඉහත සඳහන් සියළු කරුණු අඩංගු 

කරමින් සැලසුම් ප්රවද්ශය සඳහා සංකල්පිත 

සැලැස්ම සකස් කර ඇති අතර, එම සංකල්පිත 

සැලැස්මසාක්ෂාත් කර ගැනීමට ආර්ික 

සංවර්ධන සැලැස්ම ( සහනදායී නවාතැන්පල - 

Console Caesura), අපරවුහ පහසුකම් 

සංවර්ධන සැලැස්ම (ඒකාබද්ධ නවාතැන්පල - 

Conjoined Caesura), ජනාවාස හා වාප්තති 

උපායමාර්ික සැලැසම් ( සුවපහසු 

නවාතැන්පල - Cushy Caesura), හා තිරසාර 

පරිසර සංවර්ධන උපායමාර්ික සැලැස්ම ( 

නීලහරිත නවාතැන්පල - Cyan Caesura) හා 

සංස්කෘතික හා උරුමයන් කළමනාකරණ 

උපායමාර්ික සැලැස්ම යන සැලසුම් 04 හරහා 

උපාය මාර්ග සකස් කර ඇත. 

ඒ අනුව වමම සියළුම උපාය මාර්ග 

සංකලනවයන් නගරයට ඇදී එන සියළුම 

වද්ශීය විවද්ශීය සංචාරකයන්ට, මඟීන්ට, 

වන්දනාකරුවන්ට වමන්ම වන්වාසික 

ජනතාවටද පහසුකම් වලින් සපිරි හා ආපදා 

වලින් වතාර, නිරිතදිග වවරළ තීරවේ අග්ර 

නැවතුම් පලක් බවට කළුතර පත්කිරීම වමම 

සංවර්ධන සැලැස්වම් අනාගත දැක්ම වේ. 

වමම සංකල්පිත සැලැස්ම  රූපය 6.1.1ට අනුව 

හඳුනාගත හැකිය.
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රූපය 6.1.1 :සංකේපිත සැලැස්ම 

  

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 70 

 

6.2. වයෝජිත භූමි පරිහරණය සැලැසම් 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය මූලික 

කරගනිමින් සකස් කරන ලද කලාපීයකරණ 

සැලැස්ම හරහා සංවර්ධන සැලැස්වමහි දැක්ම, 

ඉලක්ක හා අරමුණු සාක්ෂාත් කරගනිමින් 

“නිරිතදිග වවරළතීරවේ අග්ර නැවතුම්පළක්” 

වලස සැලසුම් ප්රවද්ශය සංවර්ධනය කිරීමට 

අවප්තක්ෂිතය. වමම සංවර්ධන සැලැස්ම 

ක්රියාත්මක කිරීවම්දී කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

වකාට්ටඨාශය තුළ පවතින අනනතාවය ඒ 

අයුරින්ම සුරැකීමට බලාවපාවරාත්තු වේ. 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය සඳහා 

වයෝජිත නාගරික විනාසය ආකර්ෂණීය 

මට්ටටමින් දර්ශනීය දර්ශන තල සහිතව හා විවිධ 

වගාඩනැිලි ඝනත්ව හා උස මට්ටටම් ද සහිතව 

සකස් විය යුතු බව හඳුනාවගන ඇත. ීට 

අමතරව මාර්ග, වපාදු විවෘත භූමි සංවර්ධනය 

හා අවනකුත් සියළුම අංශ සංවර්ධනය කිරීවම් 

උපාය මාර්ග හරහා දර්ශනීය හා 

විවිධාංගීකරණයකින් යුතු නගර විනාසයක් 

ප්රවද්ශය තුළ ඇති කිරීමට වමම සැලැසම් මඟින් 

වයෝජිතය. මන්ද වගාඩනැිලිවල හැඩය, 

ඝනත්වය මත හා ස්වභාවික පරිසරවේ ගැළපීම 

(විවෘතභූමි) අනුව නගරවේ වභෞතික අවකාශය, 

වයෝජිත භූමි පරිහරණ රටාව තීරණය වන 

බැවිනි.  

කළු ගං වමෝය ආශ්රිතව පිහිටා ඇති කළුතර 

ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය වකාළඹ - 

වැල්ලවාය ප්රධාන මාර්ගවේ හා මරදාන - මාතර 

දුම්රිය මාර්ගවේ සුවිවශ්ෂී මංසන්ධි නගරයක් 

වලස හඳුනාගත හැක. ීට අමතරව එහි මධ 

වාණිජ වක්න්රය ආගමික, පරිපාලන, වාණීජ 

හා ප්රවාහන යන ප්රධාන අංශයන්වගන් 

සමන්විත විවිධාංගීකරණය වූ ක්රියාකාරකම් 

ඒකරාශී වී ඇති නගරයක් වලසත් හඳුනාගත 

හැක. කළු ගංඟාව හා ඉන්දිෙන් සාගරෙ 

එක්වන කළු ගංඟා පමෝෙ තීරෙ ෙ ප්රපද්තශෙට 

ආපේණික ලක්ෂණෙන් වන අතර කළුතර 

නගරෙ ිිධ භුමි භාිෙන්පගන් හා ිිධ උස 

ෙරාස වලින් යුතු පගාඩනැගිලි සහිත නගරෙක් 

පලසත් හඳුනාගත හැක.   

සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ භූමි භාවිතය පිළිබඳව 

සලකා බැලීවම්දී මුළු භූමි භාවිතවයන් 55% ක් 

එනම් හරි අඩකට වඩා වැඩි භූමි ප්රතිශතයක් 

වවන්වී ඇත්වත් හරිත භූමි භාවිතයකට වන 

අතර ඒත් සමඟ කළුගඟ, කලපුව හා අවනකුත් 

ස්වභාවික ජල මාර්ගයන් වමම භූමි භාවිතය 

සමඟ මුසුව පැවතීම තුළින් ඉතා ඉහළ 

ස්වභාවික වසෞන්දර්යයක් කළුතර ප්රාවද්ශීය 

වල්කම් වකාට්ටඨාශයට හිමි වී ඇත. 

ඉහත හඳුනාගත් විභවතා කළුතර සැලසුම් 

බලප්රවද්ශවේ පැවතුන ද එම විභවතා නගර 

සංවර්ධනයට දායක කර ගැනීමට බාධා 

කිහිපයක් වේ.  

විවශ්ෂවයන්ම කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශවයහි 

කළුගං වමෝය  ආශ්රය කර ගනිමින් සැදුණු 

ූජනීය කලාපය තුළ හා නගර මධ වාණිජ 

කලාපය තුළ ප්රධාන වශවයන් වාණිජ, 

පරිපාලන, ආගමික හා අධාපනික 

ක්රියාකාරකම් ඒකරාශී වුවද ඒවා නගර 

ආර්ිකයට උපරිම දායකත්වය ලබාගත 

හැකිවන අයුරින් සැලසුම් වී වනාමැත. දැනට 

සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත හැකි  ස්ථාන 

වලස හඳුනාවගන ඇති දර්ශනීය වවරළ තීරය, 

කලපුව, ඓතිහාසික ස්ථාන (කළුතර වබෝධිය, 

රිචමන්් කාසල්) වබාල්වගාඩ පාරිසරික 

සංවේදී කලාපය අතර ද අන්තර් 

සම්බන්ධතාවක් හඳුනාගත වනාහැක. කළු 

ගවේ පිහිටීම හා ප්රවද්ශය තුළ ඇති තැනිතලා 

භූමි ප්රවද්ශ පැවතීම වහ්තුවවන් වාර්ෂික 

ජලගැලීම් වලට ලක්වීමට අවධානමක් පවතින  

අතර එම ප්රවද්ශ වල ජන ඝනත්වය ඉහළ යාම 

2030 වර්ෂය වන විට ජනගහන 

පුවරෝකතනයන්ට අනුව හඳුනාවගන ඇත. ඒ 

අනුව වමම ගැටළු සඳහා සුදුසු පිළියම් ලබා 

වදමින්  නිරිතදිග වවරළ තීරවේ අග්ර 

නැවතුම්පළක් වලස සංවර්ධනය කිරීමට 

නියමිත සැලසුම් බලප්රවද්ශවයහි භූමි 

පරිවභෝජන රටාව ප්රවද්ශයට ආකර්ෂණය වන 

වද්ශීය හා විවද්ශීය 

සංචාරකයන්ටත්, මඟීන්ටත්, වන්වාසික 

ජනතාවටත් හිතකර වන වලස සැකසීමට 

අවශ උපක්රම හා වාපෘති වමම භූමි 

පරිවභෝජන සැලැස්ම යටවත් සලකා  බලන 

ලදී. ඒ අනුව සැලසුම් බලප්රවද්ශවයහි පවතින 

සංවේදී ස්වභාවික පරිසරයද සුරකිමින් 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 71 

 

ප්රවද්ශවේ භූමි පරිහරණයන් පහත පරිදි වාප්තත 

කරන ලදී.   

වමම සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ බටහිර සීමාව 

ඉන්දියන් සාගරය මඟින් සීමා වීමත් ආසන්නව 

කළුගං වමෝය ,කළුතර වබෝධිය පිහිටීමත් නිසා 

වද්ශීය, විවද්ශීය සංචාරකයින් විශාල 

ප්රමාණයක් ආකර්ෂණය වීමට එය රුකුලක් වන 

අතර වමම පිහිටීම ප්රවද්ශයට අනන ලක්ෂණ 

වපන්නුම් කරයි. වමම අනන ලක්ෂණ ආරක්ෂා 

කර ගනිමින් හා මධ වාණිජ වක්න්රය සමඟ 

ඇති සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කරමින් එම 

ප්රවද්ශය ූජනීය පර්ෂදයක් වලස සංවර්ධනය 

කිරීමට වයෝජනා කරන ලදී.   

හරස්කඩ රූප අංක 6.2.1 ට අනුව කැලිවඩෝ 

වවරළ තීරය සමඟ ගමන් ආරම්භ කරන්නා වූ 

නිරීක්ෂකයාට ස්වභාවික ගංතීරයත් ඒ 

ආසන්නවයන්ම ූජනීය කළුතර වබෝධි 

පරිශ්රයත් හඳුනාගත හැකිවේ. එවමන්ම ඉන්පසු 

ඉහළ ඝනත්ව සංවර්ධන කලාපයත් හඳුනාගත 

හැකි අතර එහි වගාඩනැිලි උස කළුතර 

වබෝධිවේ සිට ීටර් 500 ක වපසරියක් තුළ උස 

පාලනය කිරීවමන් භූමි ප්රවද්ශය තුළ කළුතර 

නචතට වඩා අඩු උස මට්ටටමක් පවත්වාවගන 

යාමට කටයුතු කර ඇත. වමම කලාපයට පසුව 

මධ වාණිජ කලාප ප්රවර්ධන කලාපයත්, වතත් 

බිම් ආරක්ෂිත කලාපයත්, ඉහළ ඝනත්ව 

වන්වාසික පර්ෂදයත්, වතත් බිම් ආරක්ෂණ 

කලාපයත්, එවමන්ම නැවතත් ඉහළ ඝනත්ව 

වන්වාසික පර්ෂදයත්, නැවතත් ඉහළ ඝනත්ව 

වසෞඛ් පහසුකම් ප්රවර්ධන පර්ෂදයත් 

හඳුනාගත හැකිවේ. වමහිදී විවිධ 

ඝනත්වයන්වගන් හා ක්රියාකාරකම් වලින් 

යුක්ත පර්ෂද වලස වමම කලාප සංවර්ධනය 

කිරීමට වයෝජිත අතර එය පහත පරිදි හඳුනාගත 

හැකි වේ.

      

සැළකිය යුතු මට්ටටමක විවිධත්වවයන් යුතු 

නාගරික භූමි භාවිතයන් ඇති කිරීම 

කලාපීයකරණ සංගුණකය (Zoning Factor) හා 

භූමි ආවරණය (Plot Coverage)  වැනි නිතී 

වරගුලාසි උපාය මාර්ගයක් වශවයන් හඳුන්වා දී 

ඇත. වමම නීති වරගුලාසි භාවිතය තුළින් විවිධ 

ඝනත්ව භූමි භාවිතයන් ඇති කිරීමට වයෝජනා 

කර ඇත. ඒ අනුව සැලසුම් බලප්රවද්ශය බටහිර 

සීමාව මුළුමනින්ම  සාගරවයන් සීමා වීවම් 

ප්රවයෝජනය සලකමින් ටැංජරින් වහෝටල් 

ප්රවද්ශවේ සිට ගාලු පාර වදසට ප්රවද්ශය ඉහළ 

ඝනත්ව භූමි ආවරණය වැඩි සංචාරක 

කලාපයක්  වලස හඳුනාවගන ඇති අතර ඉන් 

අනතුරුව කලාපය වාණිජ කටයුතු කලාප  

වලසත් හඳුනාගත් අතර, නමුත් එහිදී කළුගඟ 

පිහිටීම වහ්තුවවන් එහි රක්ෂිත ප්රවද්ශ ආරක්ෂා 
කර ඇති ගඟ වදපස දර්ශනය සැමට ලබාගත 

හැකි වන අයුරින් වගාඩනැිලි වල උසද 

උපායමාර්ිකව පවත්වා ගනිමින් වන 

සංවර්ධන කලාපයත්, ඉන් අනතුරුව පවතින 

කලාපය කළුගවේ ජල පිටාර ගැලීම 

වහ්තුවවන් අඩු ඝනත්ව වන්වාසික කලාපයක් 

වලසද සංවර්ධනය වන අතර එයද 

නිරීක්ෂකයාට හඳුනාගත හැකි වේ. වමම 

සංවර්ධන කලාපය රූෙෙ 6.2.2 හි දැක්වවන 

හරස් පැතිකඩ අනුව හඳුනාගත හැකි වේ. 

රූපය  6.2..1 : හරස් පැතිකඩ 1 (A-A) 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 72 

 

ජාතික මට්ටටවම් ආයතන වන පස්දුන් රට ගුරු 

අභාස විදාලය, වහද විදුහල, වපාලිස් අභාස 

විදාලය, විවශ්ෂ කාර්ය බලකා පුහුණු අභාස 

විදාලය,විවෘත විශ්ව විදාල දිස්ික් ශාඛ්ාව 

ප්රවද්ශය තුළ පිහිටීම වහත්ුවවන් ප්රවද්ශයට 

ලැවබන ආකර්ෂණය ඉහළය. ඒ අතරම 

කටුකුරුන්ද අභන්තර ගුවන්වතාටුපළ නිසාද 

ප්රවද්ශයට ලැවබන ආකර්ෂණය ඉහළය. මන්ද 

එය ගුවන් ගමන් කටයුතු වලට අමතරව 

වේක්ෂක ජනතාවවේ වැඩි ජනාදරය දිනාගත් 

රිය ධාවන පථයක් වලස ද වයාදාගන්නා අතර 

එය  ප්රවද්ශයට ශක්තියක් ද වේ. 

ඒ අනුව වමම අභන්තර ගුවන්වතාටුපළ අවට 

ප්රවද්ශය ඉහළ ඝනත්ව උස පාලිත වන්වාසික 

කලාපයක් වලස සංවර්ධනය කිරීමට ද 

වයෝජිතය. වමම ප්රවද්ශවේ සංවර්ධනය ද 

ඇතුළත් වන හරස් පැතිකඩ සහිත කලාපය 

පිළිබඳව සලකා බැලීවම්දී පළමුවවන්ම 

නිරීක්ෂකයාට කළු ගවේ කලපු ප්රවද්ශවයන් 

ආරම්භය හඳුනාගත හැති අතර, වදවනුව මධම 

ඝනත්ව වාණිජ පර්ෂදයත් ඉන්පසුව උස පාලිත 

ඉහළ ඝනත්ව වන්වාසික පර්ෂදයත් හඳුනාගත 

හැකි වේ. වමම කලාපවේ හරස්කඩ රූෙෙ 

6.2.3 හි දක්වා ඇත. 

 

 

වමාවරාන්තුඩුව ප්රවද්ශය, වන්වාසික 

නෂ්ටියක් වලස සංවර්ධනය කිරීමට අවප්තක ්ෂා 

කර ඇත. වමම වමාවරාන්තුඩුව ප්රවද්ශය 

කළුතර - වමාවරාන්තුඩුව, හා කළුතර -   

 

 

බණ්ඩාරගම මාර්ග හරහා  මාර්ග සම්බන්ධතාව 

ලබාගන්නා අතරම ගැලනිගම දක්ෂිණ  අධිවේගී 

අන්තර් හුවමාරු මධසථ්ානයට කි.ී.8.00 ක් 

වැනි ඉතා ආසන්න දුරකින් පිහිටා තිබීම ද 

 

 

රූපය  6.2.2 : හරස් පැතිකඩ 2 (B - B) 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 

 

රූපය  6.2.3 : හරස් පැතිකඩ 3 (C-C) 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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වහ්තුවවන් එයට ලැබී ඇති ඉහළ සංවර්ධන 

විභවතාව උපවයෝගී කර ගැනීමට නියමිතය.  

ඒ අනුව වමහිදී වමාවරාන්තුඩුව වන්වාසික  

සංවර්ධන කලාපය සහිත හරස්කඩ පිළිබඳ 

අවධානය වයාමු කිරීවම්දී පළමුවවන්ම 

නිරීක්ෂකයාට සාගරය මූලිකකර ගත් අධි 

ඝනත්ව සංචාරක පර්ෂදය II ත් ,මධම ඝනත්ව 

වාණිජ පර්ෂදය  I  ත් , පරිසර ආරක්ෂක 

කලාපයත් , මධම ඝනත්ව වන්වාසික 

පර්ෂදයත් , අඩු ඝනත්ව වන්වාසික පර්ෂදයත්, 

අවසාන වශවයන් වබාල්වගාඩ පාරිසරික 

හිතකාී අඩු ඝනත්ව සංචාරක පර්ෂදයත් 

හඳුනාගත හැකිවේ. ඒ අනුව ඊට අදාළ හරස් 

පැතිකඩ රූෙෙ 6.2.4  ට අනුව හඳුනාගත හැකි 

වේ.

. 

ඒ අනුව වමම පරිච්වේදය මඟින් සැලසුම් 

බලප්රවද්ශය තුළ සම්ූර්ණ අනාගත නාගරික 

විනාස හා භූමි පරිවභෝජන රටාව පිළිබඳව 

මූලික පැහැදිලි කිරීමක් සිදු වකවරන අතර එය 

සිතිෙම 6.2.1 මඟින් ෙක්වා ඇත.  

එමඟින් සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ වාප්තත 

කරන විවිධ ක්රියාකාරකම්, නාගරික 

විනාසයන් හා ආර්ික සංවර්ධනයන්වේ 

සම්පිණ්ඩනයක් වන වයෝජිත භූමි පරිවභෝජන 

සැලැස්ම තුළින් නිරිතදිග වවරළ තීරවේ 

වහාඳම නැවතුම්පළ වලස කළුතර ප්රාවද්ශීය 

වල්කම් බලප්රවද්ශය සැලසුම් කිරීමට 

නියමිතය.    

 

 

  

 රූපය 6.2.4 : හරස් පැතිකඩ 4 (D-D) 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 
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මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම 6.2.1 :  දයෝජිත භූමි පරිහරණ සැලැස්ම 

A 

A 

B B 

C 

C 

D 

D 
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6.3. අපරෙුහ පහසුකම් සංෙර්වධන කිරීවම්  උපායමාර්වික සැලැසම් 

කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ අවප්තක්ෂිත 

වන්වාසික ජනගහනය සඳහා වමන්ම සංසරණ 

ජනගහනය සඳහාත් අවශ සියළුම සමාජ 

පහසුකම්, වභෞතික හා අපරවුහ පහසුකම් 

ලබාදීම පිළිබඳව වමහිදී සවිස්තරාත්මකව 

දක්වා ඇත.  

6.3.1. වස්වා  කළමනාකරණ  සැලැස්ම 

සැලසුම් බලප්රවද්ශයට අදාළ වස්වා පහසුකම් 

පිළිබඳව සලකා  බැලීවම්දී වසෞඛ් පහසුකම්, 

වරෝහල් පහසුකම්, අධාපන පහසුකම් වමන්ම 

පාසල් පහසුකම් පිළිබඳව ද හඳුනා ගැනීම 

වැදගත් වේ. 

6.3.1.1. වසෞඛ් පහසුකම් 

කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ වම් වන විටත් 

වසෞඛ් පහසුකම් අතින් ඉහළ ස්ථානයක 

පවතින අතර කළුතර දිසා වරෝහල කළුතර 

දිස්ික්කවේ ප්රධානතම වරෝහලයි. වම් වන 

විටත් දිනකට වරෝගීන්  1900  ක් පමණ වමහි 

වස්වය ලබාගන්නා අතර වන්වාසික වරෝගීන් , 

වරෝගීන් බැලීම සඳහා පැමිවණන පිරිස්, සායන 

සඳහා පැමිවණන වරෝගීන් යන සියල්ලන්වේ 

එකතුව දිනකට 5767 ක් පමණ වේ. එවමන්ම 

වම් වන විටත් වසෞඛ් නවද නිලධාරී 

කාර්යාලය තුළ සායන හා ඒ යටවත් උප සායන 

රැසක්ද පවතී. එවමන්ම වපෞද්ගලික වරෝහල් 

වදකක්ද (Philip, Family Care) පවතින අතර 

කළුතර දිසා වරෝහල යටවත් පාලනය වන 

වබවහත් සාප්තපු 02 ක්ද, අවනකුත් වබවහත් 

සාප්තපු 05 ක් ද පවතී.කළුතර වහද විදුහල 

වහවත් ස්වස්තා ආයතනය ද කළුතර සැලසුම් 

බලප්රවද්ශවේ පිහිටා ඇත.ඉදි වකවරමින් 

පවතින වසෞඛ් ආයතන අතර ළමා හා මාතෘ 

වරෝහල (ඇදන් 400) ප්රමුඛ්සථ්ානයක් ගනී. 

ඉදිකිරීමට වයෝජිත වසෞඛ් ආයතන අතර ඇස, 

කන, නාසය පිළිබඳ වරෝහල හඳුනාගත හැකිය. 

ඒ අනුව සලකා බැලීවම්දී වම් වන විටත් කළුතර 

සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ තුළ වර්තමාන 

ජනගහනය සඳහා වමන්ම අනාගතවේදී 

වැඩිවන ජනගහනය සඳහාද ප්රමාණවත් 

වසෞඛ් වස්වා සපයන ස්ථාන  පවතින අතර  

හඳුනාගත හැකිවේ.  

එවමන්ම සමස්ත සැලැසුම් බලප්රවද්ශවේ 

පවත්නා වරෝහල් පිළිබඳ විස්තර සහ වස්වාවන් 

ලබා ගැනීමට මිනිසුන් ගමන් කිරීමට කැමති 

උපරිම දුර වන (walkability distance) ීටර් 

500 ද සලකමින් පවත්නා වසෞඛ් වස්වා 

ප්රමාණවත්ද යන්න විශ්වල්ෂණය කරන ලදී. එ් 

අනුව සමස්ත සැලැසුම් බල ප්රවද්ශයටම 

වසෞඛ් අවශතා සපුරාගත හැකි පරිදි 

වසෞඛ් වස්වා ප්රමාණවත්ව විසිරී පවතින බව 

හඳුනාවගන ඇත. එය ඇමුණුම් අංක 13 ට අනුව 

හඳුනාගත හැකි වේ.  

එබැවින් තවදුරටත් වසෞඛ් වස්වා සපයන 

ස්ථාන වැඩි කිරීවම් අවශතාවයක් 

වනාපවතින අතර පවත්නා වසෞඛ් පහසුකම්  

වැඩි දියුණු කිරීවම් අවශතාවයක් පවතී.  

6.3.1.2. අධාපන පහසුකම් 

කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ අධාපන 

පහසුකම් පිළිබඳව සැලකීවම්දී කළුතර 

අධාපන වකාට්ටඨාශයට අයත් පාසල් පිළිබඳව 

හඳුනා ගැනීම වැදගත් ය. එහිදී 1AB පාසල් 08 

ක් ද, 1C පාසල් 06 ක්ද, T2 (6-11) පාසල් 17 ක්ද 

සහ T3 පාසල් 03 ක් ද පවතී. එවමන්ම විවශ්ෂ 

අධාපන අංශ ඇතුළත් පාසල් 03 ක්ද (තිස්ස 

විදාලය, වදල්දූව මහ විදාලය, වේලාපුර  

මධ විදාලය) බලප්රවද්ශය තුළ පවතී.  

වමහිදී ද සමසත් සැලැසුම් බලප්රවද්ශවේ 

පවත්නා පාසල් පිළිබඳ විස්තර සහ වස්වාවන් 

ලබා ගැනීමට මිනිසුන් ගමන් කිරීමට කැමති 

උපරිම දුර වන (walkability distance) ීටර් 

500 ද සලකමින් පවත්නා වසෞඛ් වස්වා 

ප්රමාණවත්ද  යන්න විශ්වල්ෂණය කරන ලදී. එ් 

අනුව සමස්ත සැලැසුම් බලප්රවද්ශයටම 

අධාපනික අවශතා සපුරාගත හැකි පරිදි 

අධාපනික  වස්වා ප්රමාණවත්ව විසිරී පවතින 

බව හඳුනාවගන ඇත. ඒවාවේ වාප්තතිය 

ඇමුණුම් අංක 14 ට අනුව හඳුනාගත හැකි වේ.  

වමම පවත්නා අධාපන පහසුකම් 

වර්තමානවේ අධාපනික අවශතා 

සපුරනවාක් වමන්ම අනාගතවේදී ඇති විය 

හැකි අධාපන අවශතා සපුරා ගැනීම සඳහා ද 

ප්රමාණවත් වේ. එබැවින් තවදුරටත් පාසල් 

ඉදිකිරීමට වඩා පවත්නා පාසල්වල පහසුකම් 

හා ඒ හා සැබැඳි යටිතල පහසුකම් වර්ධනය 

කරමින් ඉදිරි අනාගතය සඳහා පවත්වාවගන 

යාම වයෝග වේ.  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 76 

 

6.3.2. මාර්ග හා  ප්රවාහන සංවර්ධන සැලැස්ම 
ප්රවාහන මධස්ථානයක් වලස කළුතර නගරය 

දිස්ික් මට්ටටමින් වැදගත් වස්වාවක් සිදුකරනු 

ලබයි. විවශ්ෂවයන්ම කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

බලප්රවද්ශය තුළ පමණක් වනාව මතුගම, 

වලල්ලාවිට වැනි ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

බලප්රවද්ශයන්හි සිට වකාළඹ නගරය කරා 

දිනපතා වපාදු ප්රවාහන ඔස්වස් ගමන් කරනු 

ලබන මඟීන් ප්රධාන වශවයන් ගමන් කරනු 

ලබන්වන් කළුතර නගරය හරහාය. වමම 

ආකර්ෂණය සඳහා බලපාන ප්රධාන සාධකය 

වනුවේ කළුතර නගරය වකාළඹ - ගාල්ල - 

වැල්ලවාය යන මාර්ගවයන් (A2) හා මරදාන - 

මාතර දුම්රිය මාර්ගය ඔස්වස් ප්රවාහන පහසුකම් 

සැලසී තිබිමය. විවශ්ෂවයන්ම දකුණු කළුතර 

දුම්රිය සථ්ානය සීඝ්රගාී දුම්රිය නැවතුම්පළක් 

වීම වමම ආකර්ෂණය තීව්ර වීමට වහ්තු වේ. 
කළුතර නගරවේ ප්රවාහන පහසුකම් පිළිබඳ 

සලකා බැලීවම්දී කළුතර බස් නැවතුම්පළත් 

කළුතර දකුණ දුම්රිය ස්ථානයත් එක්ව පිහිටා 
තිබීම ප්රවාහන පහසුකම් ලබාගන්නා මඟීන්ට 

විශාල පහසුවක් වී තිවබ්.  එය වර්තමානය 

වනවිට ප්රවාහන අභිමුඛ් සංවර්ධන 

මධස්ථානයක් (TOD) වලස ක්රියාත්මක 

වවමින් පවතී. 

 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශය සඳහා 

සකස් කරනු ලබන වමම සැලැසම් තුළින් 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශය තුළ 

හඳුනාගත් මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම තුළින් 

වමම සැලසුවමහි හඳුනාගත් ආකාරයට ඝනත්ව 

කලාප වවත ළඟා වීමට අවශ ප්රවාහන 

පහසුකම් ලබා දීමට අවප්තක්ෂා  වකවර්. තවද වම් 

තුළින් වන්වාසික සැලැස්ම යටවත් හඳුනාගත් 

වන්වාසික කලාප හා කළුතර නගරය අතර ඍජු 

සම්බන්ධතාවය වර්ධනය වීම ද සිදුවේ. 
තවද වයෝජිත ප්රවාහන සැලැස්ම යටවත් 

කළුතර නගරය තුළ මඟී මංතීරු සංවර්ධනය 

කිරීමට අවප්තක්ෂා වකවර්.     
   

පළමු වවළුවමහි හඳුනාගත් අයුරින් කළුතර 

නගරයට දිනකට 60,000 අධික දිනපතා 

සංක්රමණික ජනගහනයක් පැමිවණ්. වමම 

පැමිවණන ජනගහනය වැඩි ප්රතිශතයක් 

පැමිවණනුවේ කළුතර නගරවේ ඔරවලෝසු 

කණුවවන් ඇරවඹන නගර මධවේ සිට ගාලු 

පාවර් තුම්මන් හංදිය අතර සීමාව තුළය. ඒ සිය 

ප්රවාහන, පරිපාලන හා වාණිජ අවශතා 

ඉටුකරගැනීම සඳහාය. විශ්වල්ෂණයන් හි 

හඳුනාගත් පරිදි 2030 වර්ෂය වනවිට අවප්තක්ෂිත 

නදනික සංසරණ ජනගහනයට පහසුකම් 

සැලවසන අයුරින් කළුතර නගර මධ තුළ 

පදික වේදිකා සංවර්ධනය කිරිමට ද වමම 

සැලැස්ම යටවත් ක්රියාත්මක කිරිමට නියමිතය.    

වයෝජිත ප්රවාහන සැලැස්ම ක්රියාත්මක  කිරීම 

තුළින් පහත සඳහන් අරමුණු වවත ළඟාවීම 

අවප්තක්ෂා වකවර්. 

 

1. නගර මධ ආශ්රිත ප්රවද්ශය  තුළ හඳුනා 

ගන්නා ලද මාර්ග (කි.ී. 2.3ක 

ප්රමාණයක්) පදිකයින්ට ආරක්ෂිත හා  

සුව පහසු  වලස ඇවිදීමට හැකිවන 

පරිදි සකස් කිරීම. 

2. හඳුනාගත් වන්වාසික මංසල් 02 ක්ද, 

වසෞඛ්  වස්වා සපයන මංසල් 01 ක්ද  

හා අසල්වැසි ( Neighborhood)  අවශ  

නාගරික  වස්වාවාන් (Urban Services) 

හා ප්රවාහන  පහසුකම් සපයමින් විවිධ 

ඝණත්වවයන් යුතු  වන්වාසික පර්ෂද 

03ක් 2030 වර්ෂය වන විට ඇති කිරීම. 

ඒ අනුව වමම  අරමුණු වවත ළඟාවීම සඳහා 

ප්රවාහන සැලැස්මක්රියාත්මක කිරීමට 

බලාවපාවරාත්තු වේ. වයෝජිත ප්රවාහන 

සැලැස්ම තුළින් ප්රධාන වශවයන් වන්වාසික 

සැලැස්ම (Residential Plan) යටවත් 

හඳුනාගත් වන්වාසික මූලස්ථානයන් හා ප්රධාන 

නාගරික මධස්ථානය වලස හඳුනාගත් දකුණු 

කළුතර අතර ඇති අන්තර් සම්බන්ධතාවය 

වර්ධනය කිරීම අවප්තක්ෂා කරන්නා වස්ම 

කළුතර නගරය හා පළාත් මට්ටටවම් (Regional 
Level) අවනකුත් නගර අතර පවතින අන්තර් 

සම්බන්ධතාවය වර්ධනය කරගැනීම ද 

අවප්තක්ෂා වකවර්. ඒ අනුව වයෝජිත මාර්ග හා 

ප්රවාහන සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රධාන වකාටස් 

වදකකින් සමන්විත වේ. 

 

1. මාර්ග සංවර්ධන සැලැස්ම 

2. ප්රවාහන සංවර්ධන සැලැස්ම 

 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 77 

 

01. මාර්වග සංෙර්වධන සැලැස්ම 

2019 – 2030  කළුතර සංවර්ධන සැලැස්ම 

යටවත් හඳුනාගත් මාර්ග සංවර්ධන සැලැසම් 

හරහා කළුතර සංවර්ධන සැලැස්ම යටවත් 

හඳුනාගත් අවකාශීය සැලැස්ම (Spatial form)  

වගාඩනඟා ගැනීමට හැකි වන පරිදි සකසා ඇත. 

ඒ අනුව  වම් පසින් ඉන්දියන් සාගරයත් 

දකුණින්  කළුතර - පලාවතාට පාර ( ගඟබඩ 

පාර) සිට කළුතර නාවගාඩ හන්දිය දක්වා ඇති 

මාර්ගයත්  අතර මායිම් වූ වකාටස සංවර්ධන 

ප්රවර්ධන         ( Development promotional)  

කලාපය වලස හඳුනාවගන ඇත. එතැන් සිට  

ගාලුපාර, කළුතර- බණ්ඩාරගම පාර, කළුතර- 

වහාරණ පාර,  කළුතර- මතුගම පාර ප්රධාන  

සංවර්ධන ධාරාවන් (Development Corridors) 

වලස හඳුනාවගන ඇත. ඒ අනුව සංවර්ධන 

ප්රවර්ධන කලාපය හා ප්රධාන  සංවර්ධන 

ධාරාවන් ප්රවර්ධනය වන ආකාරයටත් 

වන්වාසික සැලැස්ම යටවත් හඳුනාගත් කලාප 

හා නගර මධ අතර සබඳතා වර්ධනය වන 

ආකාරයටත් මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සිදු 

කිරීමට නියමිතය.  මාර්ග සංවර්ධනය යටවත් 

සිදු කිරීමට නියමිත ප්රධාන ක්රියාමාර්ගයන් 03 

කි. 

I. හඳුනාගත් මාර්ගයන් පුළුල් කිරිම. 

 

වම් යටවත් හඳුනාගත් මාර්ගයන් හී 
රථවාහන මංතීරු සංඛ්ාව වැඩි කිරීම 

හා හඳුනාගත් මාර්ගයන් හී රථවාහන 

මංතීරු සංඛ්ාව වැඩි කිරීමත් සමග 

පහසුකම් සැලසීවම් මංතීරු හඳුන්වා 

දීම.  

 

II. හඳුනාගත් මාර්ගයන් අතර සම්බන්ධතා 

ඇති කිරිම.  

 

විශ්වල්ෂණ සිදු කිරීවම්දී 

(විවශ්ෂවයන්ම ‘space syntax’ 

විශ්වල්ෂණවේ දී) හඳුනාගත් 

ආකාරයට ඇතැම් මාර්ග අතර 

සම්බන්ධතා ඇති කිරීම තුළින් (වම් 

වනවිට සම්බන්ධ වී වනාමැති මාර්ග) 

අවකාශීය සම්බන්ධතාව (spatial 

configuration) වර්ධනය කිරීමට 

බලාවපාවරාත්තු වේ. වමම උපාය 

මාර්ගය විවශ්ෂවයන්ම සංවර්ධන 

ප්රවර්ධන කලාප තුළ සිදු කිරීමට 

නියමිතය.  

 

III. හඳුනාගත් මාර්ගයන්හි පදික මංතීරු 

ඇති කිරීම. 

 

මාර්ග සංවර්ධන සැලැස්ම යටවත් 

හඳුනාගත් මාර්ගයන්හි මඟී මංතිරු 

සංවර්ධනය කිරිමට නියමිතය. වම් 

යටවත් නගර මධ වලස හඳුනාගත් 

වකාටස තුළ මඟී මංතීරු සංවර්ධනය 

කිරීමට නියමිතය. 

  

වමම සංවර්ධන සැලැස්ම යටවත් හඳුනාගත් 

සංවර්ධනය කළ යුතු මාර්ග ක්රවමෝපායාත්මක 

වාපෘති යටවත් විස්තර කර තිවබ්. 

02. ප්රොහන සංෙර්වධන සැලැස්ම 

ප්රවාහන සැලැස්ම තුළින් කළුතර නගරයත්, 

අවනකුත් හඳුනාගත් වන්වාසික 

මධස්ථානයන් අතරත් (Residential Nodes) 

අන්තර් සම්බන්ධතාවය වර්ධනය කිරීමට 

අවප්තක්ෂා වකවර්. වමම සැලැසම් යටවත් 
ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ප්රධාන 
ක්රියාමාර්ගයන් වදකකි 

I. මඟී බස ්රථ පර්යන්ත සංවර්ධනය 
II. නව මඟී බස ්රථ මාර්ග හඳුන්වා දීම 

වම් අනුව වන්වාසික සැලැස්ම යටවත් 

හඳුනාගත් වන්වාසික කලාප හා කළුතර 

නගරය අතර සම්බන්ධතාවය වර්ධනය වනවස් 

මඟී බස් රථ වස්වාවන් වර්ධනය කිරීමත් 

කළුතර නගරය හා අවනකුත් වන්වාසික කලාප 

තුළ පවතින මඟී බස් පර්යන්තයන් සංවර්ධනය 

කිරීමටත් අවප්තක්ෂා වකවර්. වම් යටවත් 

හඳුනාගත් වාපෘති වලස බස ් නැවතුම්පළ 

සංවර්ධන වාපෘති ක්රියත්මක කිරීවම් සැලැස්ම 

යටවත් විස්තර වකාට ඇත. තවද වන්වාසික 
සැලැස්ම යටවත් හඳුනාගත් මංසන්ධි වලද 
වමම මඟී බස ්පර්යන්තයන් සංවර්ධනය කිරීවම් 

අවශතාවය හඳුනාවගන ඇත. 

එවස්ම, දැනට පවතින බස් ගමනාගමන 

මාර්ගයන්ට අමතරව නව බස ් රථ මාර්ග 

සංවර්ධනය කිරීමට හඳුනාවගන ඇත. වමවස ්
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නව බස ් රථ මාර්ග හඳුන්වා දීම තුළින් 
වන්වාසික සැලසුවමහි හඳුනාගත් වන්වාසික 

කලාප හා කළුතර නගරය (දකුණු කළුතර) අතර 

අන්තර් සම්බන්ධතාවය වර්ධනය වීම සිදු වේ. 

වමවස ්හඳුනාගත් නව බස ්රථ මාර්ග පහත පරිදි 

වේ. 

- කළුතර - නෑබඩ බස් රථ වස්වාවක් හිල් 

වීදිය ඔස්වස් (දැනට පවතින කළුතර - 

නෑබඩ බස් රථ වස්වාවට අමතරව) 

- කළුතර - දූව පන්සල  හන්දිය බස් රථ 

වස්වාව (කළුතර නගරවේ සිට දූව 

පන්සල මාර්ගය ඔස්වස් දූව පන්සල 

පාර හන්දිය දක්වා) 

 

- කළුතර  - පැල්වපාල වයෝජිත අන්තර් 

හුවමාරු මධස්ථානය දක්වා 

 

  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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6.3.3. ජල සැපයුම් සැලැසම් 
 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශය සඳහා 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන 

මණ්ඩලය විසින් පුවරෝකථනය කරන ලද 

ජනගහනය 196,556  කි. එම පුවරෝකථනය 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශය සඳහා 

සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳහා 

වයාදාගත් පුවරෝකථනය කරන ලද 

ජනගහනයට ආසන්න වේ. (නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිවේ පුවරෝකථනය 199,000) 

 

තවද, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩලයට අනුව 2030 වර්ෂය වනවිට 93% ක් 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශය සඳහා 

ජල පහසුකම් ලබාදීමට හැකියාව පවතී. ඉතිරි 

7% අවනකුත් ජල සම්පාදන මූලාශ්රයන් වන ළිං 

හා නල ළිං මඟින් සපුරා ගැනීමට හැක. සිතියම 

… මඟින් හඳුනාගත හැකි පරිදි විවිධ ජල 

සම්පාදන මුලාශ්රයන් හරහා සැලසුම් බල 

ප්රවද්ශයට ජල සැපයුම සිදු කරයි. නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අධි ජනගහන 

ඝනත්ව කලාප වලස හඳුනාගත් ප්රවද්ශ වවත 

සම්ූර්ණවයන්ම ජල සම්පාදනය කිරීවම් 

හැකියාව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන 

මණ්ඩලයට පවතී. 

 

දැනට කළුතර ප්රවද්ශවේ පානීය ජලය හා 

සම්බන්ධව පවතින ප්රධාන ගැටළුවක් වනුවේ, 

වර්ෂවේ මාස කිහිපයක් ප්රධාන පානීය ජල 

මූලාශ්රය වන කළු ගඟට ලවණ ජලය (මුහුදු 

වතුර) එක්වීමයි. එය අරමුණ 02 හි 

සවිස්තරාත්මක විශ්වල්ෂණවේ දුර්වලතා 

යටවත් හඳුනාවගන ඇත. එයට විසඳුමක් වලස 

ලවණ ජල බාධකයක් ඉදිකිරීම සඳහා වන 

වාපෘතියට අදාළ ශකතා අධයනයක් ජාතික 

ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයත්, 

වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුවත් එක්ව 

ක්රියාත්මක කිරීම සිදු වකවර්. වමම වාපෘතිය 

පිළිබඳ වතාරතුරු පාරිසරික කළමනාකරණ 

සංවර්ධන සැලැස්ම යටවත් විස්තර කර ඇත. 

 

 

  

සිතියම 6.3.1 :  සැලසුම් බල ප්රදේශදේ ජල සම්පාදන මූලාශ්රයන්  

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 80 

 

6.3.4. විදුලි සැපයුම් සැලැස්ම 
 

කළුතර ප්රාවද්ශිය වල්කම් බලප්රවද්ශය තුළ 
විදුලි සැපයුම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා 
ලංකා විදුලි වපෞද්ගලික සමාගම යන ආයතන 

ද්විත්ත්වය විසින්ම සිදු කරනු ලැවබ්. ලංකා 

විදුලි වපෞද්ගලික සමාගම විසින් කළුතර 
නගරාශ්රිත ප්රවද්ශයට විදුලි බලය සපයන අතර 
අවනකුත් ප්රවද්ශ සඳහා ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය විසින් විදුලිය සැපවේ. රූපය 6.3.4.1 

මඟින් වපන්නුම් කරන අතර කළුතර ප්රාවද්ශිය 

වල්කම් බලප්රවද්ශය සඳහාම 100% විදුලි 

සැපයුමක් සිදුවන අතර 2030 වර්ශය වනවිට 

පුවරෝකතනය කරන ලද 199,000 ජනගහනයට 

අදාළ විදුලි පරිවභෝජන අවශතා සැපයීවම් 
සකතාව වමම ආයතන ද්විත්ත්වය සතුව 

පවතී.  

 

  

මූලාශ්රය : ශ්රී ලංකාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

 
රූපය 6.3.4.1 : ශ්රී ලංකාව තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි වපෞද්ගලික සමාගම විසින් 
විදුලිය සැපයුම් සිදුකරන ප්රවද්ශ 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 81 

 

6.3.5. මළ හා අපජල කළමනාකරණ සැලැස්ම 
 

6.3.5.1. අප ජල කළමනාකරණ සැලැස්ම 

කළුතර නගරය ආශ්රිතව පවතින සංවර්ධනවේ 

සීඝ්රතාවය වහ්තුවකාටවගන වම් වනවිට 

කළුතර නගරය හා ඒ ආශ්රිතව ඉඩම් අනුවබදුම් 

සිදුකිරීවම් ප්රවණතාවය ඉතා ඉහළ අගයක් ගනී. 

තවද කළුතර දකුණ හා කළුතර උතුර  ආශ්රිතව 

පවතින වගාඩනැිලි අධි ඝනත්වය වහ්තුවකාට 

වගන වර්තමානවේ දී භාවිතා වන මළපවාහන 

ක්රමය වන ‘වල ක්රමය’ තවදුරටත් වසෞඛ් 

ආරක්ෂිත වනාවේ. වගාඩනැිලි ඝනත්ව 

අනුපාතය වහ්තු වකාටවගන එම  

කලාපය තුළ මළපවාහනය සඳහා “ූතික වල” 

ඉදිකිරීම ද ප්රාවයෝිකව අපහසු වන තත්වයක් 

උදාවී ඇත. ඒ අනුව සිතියම 6.3.5.1 න් 

හඳුනාගත් පරිදි කළුතර නගර සභා සීමාව හා 

කළුතර ප්රාවද්ශීය සභා සීමාවේ වතෝරාගත් ග්රාම 

නිලධාරි වකාට්ටඨාශ කිහිපයක් ඇතුළත් වන වස් 

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය  

මඟින් අපජල කළමනාකරණ වාපෘතියක්  

ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. වමම වාපෘතිය 

සඳහා අයත්වන ග්රාම නිලධාරී වකාට්ටඨාශ පහත 

පරිදි වේ. 

01. කළුතර උතුර    

02. වද්ශාස්ත්ර  

03. වද්ශාස්ත්ර බටහිර 

04. විදාසාර 

05. වතාටුපල 

06. කළුතර දකුණ 

07. කළුතර දකුණ A 

08. වේලාපුර 

09. මහවත්ත 

10. කුඩා හිනටියන්ගල 

11. කුරුදුවත්ත 

12. අක්කරවගාඩ 

13. නාවගාඩ බටහිර 

14. වවට්ටටුමකඩ 

15. කලපුව 

16. කටුකුරුන්ද 

17. වපාහද්දරමුල්ල බටහිර 

18. වපාහද්දරමුල්ල නැවගනහිර 

19. වපාතුපිටිය උතුර 

20. වපාතුපිටිය දකුණ 

21. වපාතුපිටිය බටහිර 

22. මැද වපාතුපිටිය 

23. කුඩා වස්කඩුව උතුර 

24. කුඩා වස්කඩුව බටහිර 

25. කුඩා වස්කඩුව නැවගනහිර 

26. කුඩා වස්කඩුව දකුණ 

27. මහ වස්කඩුව උතුර 

28. වදදියවවල 

29. මහ වස්කඩුව දකුණ 

30. විවල්වගාඩ උතුර 

31. මල්වත්ත 

32. වබෝට්ටනික්වත්ත 

33. ජාවත්ත 

34. විවල්වගාඩ උතුර 
35. මල්වත්ත 
36. වබෝට්ටනික්වත්ත 
37. ජාවත්ත 
38. එතනමඩල 
39. පලාවතාට 
40. විවල්වගාඩ දකුණ 
41. ඉලුක්වත්ත 
42. ඇටවිල 
43. වත්තමුල්ල 
44. මහ හිනටියන්ගල 
45. අලුවබෝගහලන්ද 
46. කජුදුවත්ත 
47. කළමුල්ල උතුර 
48. කළමුල්ල නැවගනහිර 
49. කළමුල්ල දකුණ 
50. එතනමඩල නෑවගනහිර 
51. එතනමඩල බටහිර 
52. උස්වත්ත 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 82 

 

 

           

        මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම 6.3.5.1: අපජල කළමනාකරණ සැලැස්මට අදාළ ප්රදේශ 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 83 

 

6.3.6. ඝන අපරව කළමනාකරණ සැලැස්ම 

 
ඝන අපරෙය යනු, 
 

ගෘහස්ත කටයුතු, වවළඳ හා වාණිජ කටයුතු 

කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී වමන්ම 

අවනකුත් වපාදු කටයුතු වලදී  ජනිත වන රවමය 

වනාවන රවයන්, ඝණ අපරව වලස සලකනු 

ලැවබ්. ආහාරමය අපරව, ඇසුරුම් වශවයන් 

ඉවත් කරන කඩදාසි, වලෝහ, ප්තලාස්ටික්, වීදුරු 

ආදිය, ඉවතලන වරදි, වගවත්වත් ඇතිවන 

අපරව, ඉදිකිරීම් වලදී ඇතිවන අපරව, 

කාර්මාන්ත ශාලාවලින් ඉවතලන රව යනාදී 

විවිධ වකාටස් වලින් ඝන අපරව සංයුක්ත වී 

ඇත. ඝන අපරව ජනනය, ගබඩා කිරීම, 

එක්රැස් කිරීම, ප්රවාහනය, පරිසරයට හිතකර 

වලස වවනත් ආකාරයකට සකස් කර අවසාන 

බැහැරලීම යන කරුණු ඝන අපරව 

කළමනාකරණවයහි අන්තර්ගත ක්රියාවලීන් 

වේ.  

 

කළුතර නාගරික  ලප්රවේශ්වේ  ෙර්වතමාන 

තත්ත්ෙය  
 

කළුතර නාගරික බලප්රවද්ශය සඳහා කළුතර 

නගර සභා බලප්රවද්ශය සහ ප්රාවද්ශීය සභා 

බලප්රවද්ශය අයත් වේ. පහත ප්රස්තාරවයන් 

දැක්වවන පරිදි කළුතර නාගරික බලප්රවද්ශය 

තුළ නදනිකව ජනනය වන ඝන අපරව 

ප්රමාණය වටාන් 30 ක් පමණ වේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

එයින් කළුතර නගර සභා බලප්රවද්ශය තුළ 

දිරන ඝණ අපරව ප්රමාණය  වටාන් 21 ක් සහ 

වනාදිරන ඝන අපරව වටාන් 3 පමණ වේ. 

කළුතර ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශය තුළ 

නදනිකව ජනනය වන දිරන ඝන අපරව 

වටාන් 5ක්  සහ වනාදිරන ඝණ අපරව  වටාන් 

1ක් පමණ ජනනය වේ. 

 

කළුතර ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශය තුළ 

නදනිකව ජනනය වන ඝන අපරව ප්රමාණය 

වටාන් 7 ක් පමණ වන අතර ඉන් වටාන් 5.5 ක්  

දිරන ඝන අපරව සහ වටාන් 1.5 ක් වනාදිරන 

ඝන අපරව  වේ.  

  

මූලාශ්රය   - නගර සභාව සහ ප්රාවද්ශීය සභාව, 

කළුතර - 2018 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 84 

 

 

 

ප්රවද්ශවේ ජනනය වන ඝන අපරව 

වපාවහාරවත්ත කසළ අංගනය වවත බැහැර 

කිරීම සිදු කරනු ලබයි. කළුතර නගර සභාවට 

අයත් අක්කර 06 ක පමණ භූමියක බස්නාහිර 

පළාත් අපරව කළමනාකරණ අධිකාරිය 

මඟින් වමම වපාවහාරවත්ත සම්පත් 

කළමනාකරණ මධස්ථානය පවත්වාවගන 

යනු ලබයි. 2011 වර්ෂවේ කසළ 

කළමනාකරණ මධස්ථානය ආරම්භ කර ඇති 

අතර ඉන් දිනකට වටාන් 05 – 06 අතර 

ප්රමාණයක් කාබනික වපාවහාර නිෂ්පාදනය 

කරන අතර මසකට වටාන් 150 - 160 ක් පමණ 

නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරයි.  

 

කාබනික වපාවහාර කිවලෝ එකක් රුපියල් 11 

ක් වැනි මුදලකට අවළවි කරනු ලබන අතර 

එමඟින් මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ 08 පමණ 

ආදායමක් ලබගනී. වපාවහාරවත්ත සම්පත් 

කළමනාකරණ මධස්ථානය තුළ ජීව වායු 

ඒකකයක් ස්ථාපනය කර ඇති අතර ඉන් 

නිපදවන ජීව වායුව මධස්ථානය තුළ අවශ 

කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීම සිදු කරයි.  

 

වර්තමානවේ ඝන අපරව කළමනාකරණය 

සිදු කරන වපාවහාරවත්ත කසළ අංගනය සහ 

සම්පත් කළමනාකරණ මධස්ථානය සිතියම් 

අංක  6.3.6.2 මඟින් දක්වා ඇත. 

 

2030 වසර සඳහා පුවරෝකතන වන්වාසික 

ජනගහනයට අනුව කළුතර නගර සභා 

බලප්රවද්ශය තුළ ජනගහන වර්ධනය ඍණ 

අගයක් ගන්නා බැවින් ඝන අපරව ජනනය 

වීවම් අඩුවීමක් දැකිය හැකි අතර එය 2030 

වසර සඳහා වටාන් 21 ක් පමණ වනු ඇත. ඒ 

අනුව 2030 වසවර්දී  නාගරික බලප්රවද්ශය තුළ 

වන්වාසික ජනගහනයට අනුව ඝන අපරව 

වටාන් 30 ක් පමණ ජනනය වනු ඇතැයි 

පුවරෝකථනය කළ හැකිය.    

 

එවමන්ම 2030 වසර සඳහා පුවරෝකථන 

සංක්රමණික ජනගහනයට අනුව 2030 වසර 

සඳහා නගර සභා බලප්රවද්ශය තුළ වටාන් 84 ක් 

පමණ සහ ප්රාවද්ශීය සභා බලප්රවද්ශය තුළ 

වටාන් 7 ක් පමණ කැලි කසළ ප්රමාණයක් 

ජනනය වනු ඇතැයි පුවරෝකථනය කළ හැකිය.  

ඒ අනුව කළුතර නාගරික බලප්රවද්ශවේ 2030 

වසර සඳහා වන්වාසික සහ සංක්රමණික 

ජනගහනයන්ට අනුව ඝන අපරව වටාන් 121 

ක් පමණ ජනනය වනු ඇතැයි පුවරෝකථනය 

කළ හැකිය.    

 

එවස් ජනනය වන ඝන අපරව ප්රමාණය අවම 

කරමින් සමසත් බැහැර කිරීම අවම කිරීමට ඒ 

සඳහා වගකිවයුතු ආයතන වන කළුතර නගර 

සභාව, ප්රාවද්ශීය සභාව සහ ප්රවද්ශවේ ජනතාව 

සමඟ එක්ව සිදුකළ හැකි  සැලසුම් සහගත 

ක්රවමෝපායන් පහත දැක්වේ. 

 

මූලාශ්රය   - ප්රාවද්ශීය සභාව, කළුතර - 2018 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 85 

 

ඝන අපරෙය කළමනාකරණ ක්රවමෝපායන්  

ක්රවමෝපාය 01- ඝන අපරෙය ජනනය අෙම කිරීම  

I. ගෘහස්ත, වවළඳ, කාර්මික, වක්ෂත්රයන්හී ඝන අපරව උත්පාදනය අවම කිරීම, දිරිමත් කිරීම විධි 

ක්රම හඳුන්වා දීම. 

වපාදු ස්ථාන හා පාසල් තුළ දැනුවත් කිරීවම් හා අධාපනික වැඩ සටහන් සංවිධානය කර ඒ හරහා 

මහජනයාට කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ පවතින “10R” වැනි සංකල්ප හඳුන්වා දී ඒ තුළින් ඝන 

අපරව ජනනය වීම අවම කිරීම.  

ක්රවමෝපාය 02 - ඝන අපරෙය ජනනය ෙන ස්ථානවේදීම වෙන් කිරීම . 

I. පළාත් පාලන ආයතන මඟින් නිවාස වවළඳ ආයතන සඳහා කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ 

දැනුවත් කිරීවම් වැඩ සටහන් ක්රියාත්මක කිරීම.  

- නජව හායනය වන ඝන අපරව ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි අපරව සමඟ මිශ්ර වනාකිරීම. 

- අධාපනික හා දැනුවත් කිරීවම් වැඩ සටහන් නිරතුරුව සංවිධානය කිරීම සහ එමඟින් වවන් 

වනාකරන කසළ එකතු වනාකිරීවම් ක්රමවේදය (No Separation – No Collection) පිළිබඳව 

ජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ ඒ අනුව ක්රියාත්මක වීම.  

උදා -  ගෘහස්ත, ආයතනික, වවළඳ, කාර්මික වලස සහ කසළ වල ස්වභාවය අනුව වර්ගීකරණය කර 

වවන් වවන්ව හඳුනාගත හැකි බඳුන් තැබීම. එනම්, 

(අ)  කාබනික  - වකාළ පාට  

(ආ) කඩදාසි  - නිල් පාට  

(ඇ) ප්තලාස්ටික් - තැඹිලි පාට  

(ඈ) වලෝහ  - දුඹුරු පාට  

(ඉ) වීදුරු  - රතු පාට  

ක්රවමෝපාය 03 - වකටි කාලීන ජජෙ හායනය ෙන සියළුම ඝන අපරෙය කා නික 

වපාවහාර( වකාම්වපෝස්ට්)  ෙට පත් කිරීම ප්රෙර්වධනය කිරීම හා ජනතාෙ ඒ සඳහා වයාමු කිරීම සහ 

කා නික වපාවහාර සඳහා ලාභදායී වෙළඳපළෙේ හඳුන්ො දීම. 

I. නිවාස හා ආයතන වල ජනනය වන නජව හායනය වන ඝන අපරව ඒවා ජනනය වන 

ස්ථානවේදීම කාබනික වපාවහාර බවට පත් කිරීම.  

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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උදා:  වකාම්වපෝස්ට්ට බඳුන් , වල ක්රමය, ජීව වකාටු ආදී ක්රම හඳුන්වා දීම.  

II. විශාල ප්රමාණවයන් නජව හායනය වන ඝන අපරව උත්පාදනය වන ස්ථාන සඳහා පළාත් 

පාලන ආයතන මඟින් පාලනය වන ස්ථානයක සරල තාක්ෂණික ක්රම භාවිතවයන් 

වකාම්වපෝස්ට්ට නිපදවීම.  

උදා :    වහෝටල්, වරෝහල් ආදී ස්ථාන සහ වකාම්වපෝස්ට්ට කිරීම සිදු වනාකරන නිවාස ආදිය 

සඳහා පළාත් පාලන ආයතන මඟින් පාලනය වන ස්ථානයක සරල තාක්ෂණික ක්රම භාවිතවයන්  

වකාම්වපෝස්ට්ට නිපදවීම.  

III. සෑම නිවසක්ම වකාම්වපෝස්ට්ට බඳුනක් භාවිතා කිරීම වහෝ පහසු තාක්ෂණයක් භාවිතය මඟින් 

කාබනික වපාවහාර නිෂ්පාදනය සඳහා දිරි ගැන්වීම සහ එමඟින් ගෘහසත් කාබනික එළවළු, 

පළතුරු වගාව වැඩි කිරීම සහ කාබනික එළවළු වවළඳපළ දිරිමත් කිරීම.  

ක්රවමෝපාය 04- වරෝහේ හා රජවේ ආයතන තුළ ජීෙ ොයු නිෂ්පාදනාගාර ස්ථාපනය කිරීම.  

I. නජව හායනය වන ආහාරමය රව, කෘෂි කාර්මික අපරව, ජීව වායු නිෂ්පාදනය කිරීම 

සඳහා වයාදාගත හැකි අතර, නිෂ්පාදනය වන ජීව වායුව ආහාර පිසීම, ආවලෝකකරණය 

වැනි වද් සඳහා වයාදා ගැනීම.  

ක්රවමෝපාය 05 - ජජෙ හායනය ෙන ආහාරමය රෙය ඌරු වකාටු ෙලට ල ාදීවම් ෙැඩ පිළිවෙලක් 

සකස් කිරීම 

ක්රවමෝපාය 06- ජජෙ හායනය වනාෙන (ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි) ඝන අපරෙය  ැහැර කිරීම සඳහා 

සුදුසු තාක්ෂණික ක්රම භාවිතා කිරීම.  

I. සෑම මට්ටටමකම ජනතාව තුළ භාණ්ඩ නැවත භාවිතය (reuse) වැනි සංකල්ප ප්රවර්ධනය සඳහා 

ආකල්පමය වවනසක් ඇති කිරීවම් වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම (පාසල් හා ආයතනික මට්ටටමින්)  

II. ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි ඝන අපරව (වීදුරු, කඩදාසි, වලෝහ) මිලදී ගනු ලබන ස්ථාන 

පිහිටුවීම, ප්රචලිත කිරීම සහ දිරි ගැන්වීම, වවළඳවපාල හා වවසායකයින් වර්ධනය කිරීම.  

III. පළාත් පාලන ආයතන මඟින් ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි ඝන අපරව මිලදී ගනු ලබන 

ගැනුම්කරුවන් ලියාපදිංි කිරීම, ඔවුන් සමඟ නිරතුරු සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම සහ ඒ 

පිළිබඳව වතාරතුරු ජනතාව වවත ලබාදීම.  

IV. එකතු වන කසළ අතර ඇති වපාල්කටු, යකඩ, ප්තලාස්ටික්, විදුලි උපකරණ වැනි වද් සඳහා කසළ 

වපාළ ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීම.  

 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 87 

 

ක්රවමෝපාය 07 - නාගරික ඝන අපරෙය වෙත වරෝහේ මඟින් නිකුත් කරන සායනික ඝන අපරෙය 

එකතුීම ෙැළැක්ීම සඳහා ආයතනික ෙුහයක් ස්ථාපනය කිරීම.  

I. සායනික ඝන අපරව වවන් කිරීම අනිවාර්ය කිරීම.  

II. සායනික ඝන අපරව අවසන් බැහැර කිරීමට වපර ඒවා ආසාධනය වනාවන රව බවට 

පත්කිරීම අනිවාර්යය කිරීම.  

III. සායනික ඝන අපරව වසෞඛ්ාරක්ෂිතව බැහැර කිරීම සඳහා වරෝහල් තුළම ක්රමවේදයක් 

ස්ථාපිත කිරීම.  

ක්රවමෝපාය 08 - ඝන අපරෙය එකතු කිරීම සහ ප්රොහනය කාර්වයක්ෂම කිරීම. 

I. වදාරින් වදාර එකතු කිරීවම් ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීම.  

II. ඝන අපරව එකතු කරන දින සහ එම දිනවල එකතු කරනු ලබන ඝන අපරව වර්ග 

(ප්තලාස්ටික්, වපාල් කටු, වීදුරු ආදී වලස) පිළිබඳව කාල සටහන් නිවවස් සඳහා ලබාදීම. 

(පළාත් පාලන ආයතනය මඟින්) 

III. ඝන අපරව එකතු කරනු ලබන වාහනය පැමිණීවම්දී “සීනුවක්” නාද කිරීම.  

IV. පළාත් පාලන ආයතන වලට වකාම්වපෝස්ට්ට අංගනය සඳහා අවශ උපකරණ සහ පහසුකම් 

ලබාදීම.  

V. ඝන අපරව වර්ග සඳහා එකතු කරන වාහනවේ වවන් කළ වකාටස් තැබීම. 

VI. බර වාහන ළඟා විය වනාහැකි ස්ථාන වල අත්කරත්ත මඟින් ඝන අපරව එකතු කිරීම.  

ක්රවමෝපාය  09 - සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් ස්ථාපිත කිරීම. 

I. නජවීය ක්රියාවලියට සහ ප්රතිචක්රීකරණ ක්රියාවලියට භාවිතා කළ වනාහැකි ජීර්ණය වනාවන 

අක්රීය සහ අවනකුත් කසළ බිම් පිරවීම සඳහා වයාදා ගැනීම සුදුසු වන අතර තනි පළාත් පාලන 

ආයතනයක් මඟින් සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් ස්ථාපනය කිරීම මුලමය වශවයන් ප්රාවයෝික 

වනාවන අතර පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක් එකතු වී එය සිදු කිරීම ප්රාවයෝික වේ.  

ක්රවමෝපාය 10 - විදුත් ඝන අපරෙය (E – Waste) කළමනාකරණ මධයස්ථානයක් පිහිටුීම  

I. ඉවතලන පරිගණක, යතුරුපුවරු, රූපවාහිනී, ජංගම දුරකථන වැනි උපාංග නාගරික ඝන 

අපරව සමඟ බැහැර වනාකළ යුතු අතර එම අපරව වවන් වකාට එක්රැස් කර ඒවා මිලදී 

ගැනීම සඳහා මධම පරිසර අධිකාරිවේ ලියාපදිංි ගැනුම්කරුවන් වවත ලබා දිය යුතුය.  

ක්රවමෝපාය 11 - පසු විපරම් කමිටුෙක් පිහිටුීම 

I. අදාළ ආයතන වල නිලධාරී මණ්ඩලයකින් සමන්විත පසු විපරම් කමිටුවක් පිහිටුවීම මඟින් පසු 

විපරම් කටයුතු සිදු කිරීම.  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 88 

 

 මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 

සිතියම 6.3.6.2: දපාදහාරවත්තත කසළ කළමනාකරණ මධයස්ථානදේ පිහිටීම 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 89 

 

6.4. ආර්වික සංෙර්වධන උපායමාර්වික සැලැසම්  

 

වමම සැලැසම් යටවත් ප්රවද්ශවේ පවත්නා විභවතා උපවයෝගී කර ගනිමින් ආර්ිකය නංවාලීමට 

අනුගමනය කළ හැකි උපායමාර්ග පිළිබඳව සලකා  බලා ඇති අතර වමම සැලැසම්, සංචාරක සංවර්ධන 

සැලැස්ම හා වසෞඛ් ප්රවර්ධන සැලැස්ම වලස අනු වකාටස් 02 කින් සමන්විත වේ.  

 
 

6.4.1. ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම 
 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශවේ 

ආර්ික සංවර්ධනය ඇති කිරීම පිළිබඳව 

අවධානය වයාමුකිරීවම්දී  එහි වන විවිධ 

ආර්ික අංශයන් පිළිබඳව අවධානය 

වයාමුකිරීම වැදගත් වේ. කළුතර නගර  සීමාව 

වටා මූලික වශවයන්  වාණිජ කටයුතු 

වක්න්රගත  වී ඇති අතර, වමාවරාන්තුඩුව, 

උේගල්බඩ හන්දිය ,  පලාවතාට හන්දිය වැනි 

කුඩා ප්රමාණවේ වාණිජ  මංසල් ද 

(Commercial nodes) දැකගත  හැකිවේ. 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් බලප්රවද්ශය තුළ 

ආර්ික සංයුතිවයහි වැඩිම දායකත්වය 

දක්වනුවේ වස්වා අංශය වේ. කළුතර නගරය 

කළුතර දිස්ික්කවේ ප්රධාන පරිපාලන 

මධස්ථානය වන අතර ප්රවාහන හා වාණිජ 

අවශතා ඉටු කර ගැනීම සඳහා දිස්ික්කවේ 

සැලකිය යුතු ජනගහනයක් නගරය වවත 

ඇවද්.  

 

පළමු  පරිච්වේදවේ  සඳහන් කළ අන්දමින් 

කළුතර නගරයට දිනකට 80,000ක් පමණ 

ජනතාවක් සංක්රමණය වේ.  ප්රවාහන අවශතා 

සපුරා ගැනීම,  පරිපාලන අවශතා  ඉටුකර 

ගැනීම, අධාපනික හා වසෞඛ් අවශතා 

ඉටුකර ගැනීම එම සංක්රමණික ජනතාවවේ 

ප්රධාන අරමුණ වේ. කළුතර නගරය හා  බැඳුණු 

ආගමික හා සංචාරක ආකර්ෂණය සහිත සථ්ාන 

වහ්තු වකාටවගන ද කළුතර  නගරයට වන්දනා 

කරුවන් හා සංචාරකයන්වේ  ආකර්ෂණය 

ලැවබ්. ඉහත සඳහන් කළ  නදනික වස්වා 

සඳහා නගරයට පැමිවණන ජනතාවත්, 

වන්දනාකරුවන් හා සංචාරකයන් යන 

වදවකාටසත් නගරවේ ආර්ික කටයුතු 

ක්රියාත්මක වීම වකවරහි සාධනීය බලපෑමක් 

සිදුකරනු ලැ වබ්. වකවස් නමුදු වර්තමානය 

වනවිට දක්ෂිණ අධිවේි මාර්ගවේ  ඉදිකිරීම හා 

කළුතර දිස්ික්කය  අවට නගර ආශ්රිතව  

සිදුවන ජාතික මට්ටටවම් විවිධ ආර්ික 

ආවයෝජනයන් කළුතර නගරයට දිනකට 

පැමිවණන සංක්රමණික සංඛ්ාව වකවරහි 

සෘණාත්මක බලපෑමක්  සිදුකරනු ලබයි. 

 

ඒ අනුව විශ්වල්ෂණ  පරිච්වේදවේදී හඳුනාගත් 

ශක්තීන්, දුර්වලතා, අවස්ථා හා තර්ජනයන් 

සලකා  බලමින්  ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම 

සකස් කරනු ලැබීය. 

 

ඒ අනුව ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම යටවත් 

ළඟාකර ගැනීමට බලාවපාවරාත්තු වන  

අරමුණු පහත පරිදි දැක්විය හැක. 

 

01. කළුතර දිස්ික් වල්කම් කාර්යාල 

පරිශ්රය වක්න්රකරගත් ීටර් 500 ක 

වපසරියක් තුළ (500m buffer)  තුළ 

දිස්ික්  මට්ටටවම් සියලු පරිපාලන 

වස්වාවන් සැපයීම. 

02. කළුතර මහ වරෝහල් පරිශ්රය වක්න්ර 

වකාටගත් කි.ී. 01 වපසරියක් තුළ  

(1 km  buffer ) තෘතීය මට්ටටවම් සියලු 

වසෞඛ් වස්වාවන් සැපයීම. 

 

වමම අරමුණු වවත ළඟාවීම සඳහා මූලික  

වශවයන් ක්රවමෝපායන් 02 ක් වයාදාගනු 

ලබයි. 

03.කළුතර ප්රාවද්ශීය පේකම් වකාට්ටඨාශය තුළ 

විසිරී ඇති දිස්ික් මට්ටටවම් පරිපාලන ආයතන 

කළුතර දිස්ික් වල්කම් පරිශ්රය ආශ්රිත කලාපය 

තුළ පිහිටවීම. 
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04.කළුතර මහවරෝහල් පරිශ්රය හා ඒ අවට 

ඉදිවන තෘතික මට්ටටවම් වසෞඛ් වස්වා ආයතන 

අතර අන්තර් සම්බන්ධතා වැඩි කිරීම. 

ඒ අනුව වමම අරමුණු වවත ළඟා වීම සඳහා 

පරිපාලන හා වසෞඛ් සංවර්ධන සැලැස්මක් 

සකස් කර ඇත. 

6.4.1.1 පරිපාලන හා වසෞඛ් පර්ෂද සංවර්ධන 

සැලැස්ම 

වමම ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම යටවත් 

පරිපාලන හා වසෞඛ් පර්ෂද සංවර්ධන 

සැලැස්මසකස් කර ඇත. කළුතර නගරයට 

දිනකට පැමිවණන ජනතාව අතුරින් සැළකිය 

යුතු පිරිසක් පරිපාලන හා වසෞඛ් පහසුකම් 

ලබා ගැනිම උවදසා නගරය වවත පැමිවණ්. 

කළුතර දිස්ික්කවේ  පරිපාලන මධස්ථානය 

කළුතර නගරය විම වමයට එක් වහ්තුවකි. 

එවමන්ම කළුතර දිස්ික්කවේ  ප්රධාන රජවේ 

වරෝහල වුත් බස්නාහිර පළාවත් පිහිටි මහ 

වරෝහල් 03 අතුරින් එකක් වුත් කළුතර මහ 

වරෝහල කළුතර නගරය තුළ පිහිටා තිබිම 

අවනක් වහ්තුවය. තවද වම් වනවිට වසෞඛ් 

අංශය තුළ  සිදුවන සංවර්ධන ආවයෝජනයන් 

වහ්තු කරවගන කළුතර නගරය වවත ඉදිරිවේදි 

වසෞඛ් වස්වාවන් ලබාගැනීම සඳහා දිනකට 

පැමිවණන පුද්ගලයින් සංඛ්ාවද ඉහළ යාමට 

නියමිතය. ඒ අනුව වමම පරිපාලන හා වසෞඛ් 

වස්වාවන් ලබාගැනීම සඳහා පැමිවණන 

ජනතාවට පහසු වන ආකාරයටත් ඒ තුළින් 

කළුතර නගරවේ ආර්ික සංවර්ධනය 

ඇතිකිරිමත් අරමුණු කරගනිමින් පරිපාලන හා 

වසෞඛ් පර්ෂද සැලැස්ම සකස් කර ඈත. වමහිදි 

සම්පිණ්ඩිත ආර්ිකවේ (Agglomeration 

Economy) වාසිය නගරය වවත ලබා ගැනීම 

අරමුණ වේ. වමමඟින් ආර්ික සංවර්ධන 

සැලැස්වමහි  02 හා 03 වන අරමුණු කරා 

ළඟාවිම සිදුවේ. 

වමම සැලැසම් යටවත් හඳුනාගත් වාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීවම් සැලැස්ම යටවත් විස්තර 

කර ඇත.

. 
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6.4.2.  සංචාරක සංවර්ධන සැලැස්ම 
 

ඉහත සඳහන් කළ පරිදි කළුතර නගරය 

වන්දනාකරුවන්වේ හා සංචාරකයන්වේ 

ආකර්ෂණය දිනාගත් නගරයකි. සංචාරක 

ආකර්ෂණය වහ්තු  වකාටවගන වපෞද්ගලික 

අංශය  විසින් සංචාරක ක්වෂ්ත්රයට අදාළ 

වහෝටල් ඉදිකිරීම සඳහා ද විශාල වශවයන් 

වයාමු වී ඇත. ඒ අනුව සංචාරක වක්ෂ්ත්රයට 

අදාළ විභවතා හා දුර්වලතා හඳුනා ගනිමින් 

සංචාරක කර්මාන්තය තුළින් කළුතර  ප්රාවද්ශීය 

වල්කම් වකාට්ටඨාශවේ ආර්ික සංවර්ධනයට 

ලබාගත හැකි දායකත්වය  වර්ධනය වන පරිදි 

සංචාරක සංවර්ධන  සැලැස්ම සකස් කර ඇත. 

කළුතර නගරයට පැමිවණන සංචාරකයන් 

අතර “වන්දනාකරුවන්” විවශ්ෂ තැනක් 

ගන්නා අතර, එම වන්දනාකරුවන්වේ 

පැමිණීම වර්ෂය පුරාම ඒකාකාරීව දැකගත 

හැකි වීමද, වමම වන්දනාකරුවන් වද්ශීය 

සංචාරකයින් විමත් නිසාද කළුතර නගරවේ 

ආර්ික සංවර්ධනය සඳහා ඔවුන්වගන් අඛ්ණ්ඩ 

දායකත්වයක් ලබාගත හැකි වේ. සංචාරක 

සංවර්ධන සැලැස්ම යටවත් සංචාරක 

ආකර්ෂණය සහිත ස්ථාන  හා  සංචාරක  

ආකර්ෂණය වැඩි කිරීමට විභවතා සහිත 

ස්ථානයක් සංවර්ධනය කරමින් ආකර්ෂණය 

සහිත සථ්ාන අතර  සම්බන්ධතා වැඩිවන පරිදි 

සිතියම් අංක 6.4.2.1 හි දැක්වවන සංචාරක 

සංවර්ධන  සැලැස්ම  සකස ්කර ඇත.  

ඒ අනුව කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය 

තුළ වැඩිම  සංචාරක  හා වන්දනාකරුවන්වේ 

ආකර්ෂණය ලැවබන කළුතර වබෝධි පරිශ්රය 

ආශ්රිතව  සංස්කෘතික සංචාරක කටයුතු ( 

Heritage Tourism) ප්රවර්ධනය කිරීමට 

බලාවපාවරාත්තු  වන අතර ඒ සඳහා වවනම 

කලාපයක් හඳුනාවගන ඇත. රිච්මන්් කාසල් 

පරිශ්රය ද සංස්කෘතික  සංචාරක ආකර්ෂණය 

සහිත ස්ථානයක් වලස සංවර්ධනය කිරීමට 

බලාවපාවරාත්තු  වන අතර කළුතර වබෝධි 

පරිශ්රයත්, රිච්මන්්  කාසල් පරිශ්රයත් අතර 

කළුගඟ ආශ්රිතව කළුගඟ මූලික කරගත් 

සංචාරක  කලාපයක් ( River Front Tourism 

Promenade) ඇති කිරීමට  බලාවපාවරාත්තු 

වේ. කළුතර කැලිවඩෝ වවරළ තීරය ආශ්රිත 

වවරළ සංචාරක කටයුතු සංවර්ධනය කිරීමට 

බලාවපාවරාත්තු  වේ. (Sea  Front Tourism 

Promenade) තවද, වමාවරාන්තුඩුව - වගෝනදූව 

ග්රාමය වක්න්ර වකාට ගනිමින් හරිත සංචාරක 

කලාපයක් ඇති කිරීමට නියමිතය.ඒ සඳහා 

කළුගඟට හා වබාල්වගාඩ ගඟට සම්බන්ධ වන 

කැප්තපු ඇළ වමාරටුව ප්රවද්ශය හා සම්බන්ධ වන 

බැවින් ජල ප්රවාහන මාධක් වලස සංචාරක 

ආකර්ෂණය තීව්ර වන පරිදි සංවර්ධනය කිරීමට 

වයෝජනා කර ඇත. පවතින වතත්බිම් හා අතුරු 

ඇළ මාර්ග ආරක්ෂාකර ගනිමින් පාරිසරික 

සමතුලිතතාවය ආරක්ෂා කිරීම ප්රධාන 

අරමුණ වේ. වමමඟින් කළුතර ප්රාවද්ශීය 

වල්කම් බලප්රවද්ශය තුළ සංචාරක කටයුතු 

විවිධාංිකරණය කිරීමට බලාවපාවරාත්තු වේ. 

ඒ අනුව සංස්කෘතික සංචාරක කටයුතු, 

පාරිසරික සංචාරක කටයුතු, වවරළාශ්රිත 

සංචාරක කටයුතු යන සංචාරක ක්වෂ්ත්රයට 

අදාළ විවිධාංගයන් ඉතා වකටි වපසරියකින් 

යුක්ත ප්රවද්ශයකදී අත්විඳීමට සංචාරකයන්ට 

හැකි වන අතර, වමම විවිධ සංචාරක 

ක්රියාකාරකම් සඳහා උනන්දු සියලුම වද්ශීය හා 

විවද්ශීය සංචාරකයන් ප්රවද්ශය වවත 

ආකර්ෂණය කරගැනීමට වමමඟින් අවස්ථාව 

උදා වේ. 

ඒ අනුව සංචාරක සංවර්ධන සැලැස්වම්  අරමුණු 

හා ඒ සඳහා වයාදා ගන්නා ක්රවමෝපායන් පහත 

පරිදි දැක්විය හැකිය. 

අරමුණු  

01.කළුතර වබෝධිය, කැලිවඩෝ වවරළ තීරය හා 

රිච්මන්් කාසල් මන්දිරය මූලික කරගත් 

අන්තර් සම්බන්ධිත සංචාරක ගමනාන්තයක් 

ඇති කිරීම. 

ක්රවමෝපායන් 

I.කළුතර වබෝධි පරිශ්රය ආශ්රිත කලාපය හා 

රිච්මන්් කාසල් පරිශ්රයත් යන ස්ථානයන් 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 92 

 

ද්විත්ත්වය වක්න්ර වකාට ගනිමින් සංස්කෘතික 

සංචාරක කලාප ද්විත්ත්වයක් ඇති කිරීම.   

II.කළුගඟ ආශ්රිතව හා කැලිවඩෝ වවරළ තීරය 

මූලික කරගත් වවරළ තීරය ආශ්රිතව සංචාරක 

කලාප ද්විත්ත්වයක් ඇති කිරීම. 

වමම සැලැස්ම යටවත් හඳුනාගත් වාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීවම් සැලැසම් යටවත් විස්තර 

කර ඇත. 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 93 

 

  මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම 6.4.2.4 : සංචාරක සංවර්ධන සැලැස්ම 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 94 

 

6.5. තිරසාර පරිසර සංෙර්වධන උපායමාර්වික සැලැස්ම 

 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ග  

 

කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශවය හි එයටම 

ආවේණික වූ  පාරිසරික අංග ලක්ෂණයන් 

රාශියක් වේ. කළු ගංඟා වමෝය ආශ්රිතව 

පිහිටීමත්, මුළු භූමි ප්රමාණවයන් 55%  ක්  වතත් 

බිම් වශවයන් පැවතීම, මුහුදට මායිම්ව පිහිටා 

තිබීම යන එම ලක්ෂණ සවමෝධානිත 

වකාටවගන කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ 

පාරිසරික පැවැත්ම තීරණය වී ඇත. එවමන්ම 

එම ප්රවද්ශය ජාතික වශවයන් ආපදාවන්ට 

ලක්වන ප්රවද්ශයක් වලස ද හඳුනාගත හැකි 

අතර උක්ත කරුණ සලකා බලමින් සැලසුම් 

බලප්රවද්ශය තුළ තිරසර පාරිසරික තත්වයක් 

ඇති කිරීම සඳහා වමම පරිච්වේදවේ සඳහන් 

වන තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපායමාර්ග 

භාවිතා කරනු ලැවබ්. ඒ අනුව පරිසර සංරක්ෂණ 

උපාය මාර්ග හරහා පහත අරමුණු සාක්ෂාත් කර 

ගැනීම අවප්තක්ෂා  වකවර්.  

 

a) 2025 වර්ෂය වන විට පිරිසිදු ආරක්ෂිත 

පානීය ජලය ලබාදීම.  

b) 2030 වර්ෂය වන විට වවරළබඩ 

කලාපය තුළ සමුර  ඛ්ාදනය අවම 

කිරීම.  

c) 2025 වර්ෂය වනවිට ආපදා අවම කිරීම 

තුළින් ප්රවද්ශවාසීන්ට ජීවත්වීමට සුදුසු 

පරිසරයක් ඇති කිරීම. 

 

6.5.1.පාරිසරික සංරක්ෂණ සැලැස්ම  

පරිසර සංරක්ෂණ උපාය මාර්ගවේ ප්රධාන 

අරමුණ වන්වන් සැළසුම් බලප්රවද්ශය තුළ 

පිහිටා ඇති වතත්බිම් හා සංවේදී භූමි ප්රවද්ශ 

ආරක්ෂා කර ගැනීමත්, ජලවහන පද්ධතිය හා 

වවරළාශ්රිත පරිසරය ආරක්ෂාකර ගැනිමත්, 

ජලවේ ලවණතා මට්ටටම කළමනාකරණය 

කිරීමත් හා ආපදා අවදානම්කළමනාකරණය 

කිරීමත්ය.  වතත්බිම් ආරක්ෂාකරණය තුළින් 

ජල රැඳවුමට පවත්නා හැකියාව වැඩිකර 

ගංවතුර අවධානම මඟ හරවා ගැනීමටත්, 

නජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් 

හැකිවේ. 

6.5.1.1. වතත්බිම් හා සංවේදී ප්රවද්ශ ආරක්ෂණ 

උපාය මාර්ගය  

වතත්බිම් හා සංවේදී ප්රවද්ශ ආරක්ෂණ උපාය 

මාර්ගය යටවත් වතත්බිම් හා සංවේදී ප්රවද්ශ 

ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් 

වතත්බිම් සැලැස්මට අනුව ප්රධාන වශවයන් 

වතත්බිම් කලාපීයකරණයක් හඳුනාගත් අතර 

ඒවා පහත පරිදි වේ. ඒ අනුව ප්රධාන ඇළ මාර්ග 

හා අතුරු ඇළ මාර්ග නිසි පරිදි නඩත්තු  

වනාකිරීම නිසා ජලපවහනය නිසි පරිදි සිදු 

වනාවීම හා ඒවාවේ ආක්රමණකාරී පැළෑටි 

බහුලව තිබීම නිසා ජල බැස්ම අවහිර වීවම් 

ගැටළුවත්, පහත්බිම් ආශ්රිත අක්රමවත් හා 

අනවසර ඉදිකිරීම් සිදුවීමත් නිසා ඇතිවන 

ගැටළු විසඳීමට අවප්තක්ෂා වකවර්. ඒ අනුව 

කළුතර නාගරික බලප්රවද්ශය තුළ හඳුනාගත 

හැකි වතත්බිම් පහත අයුරින් කලාපීයකරණය 

සිදු කළ හැකිය. 

I.   වතත්බිම් ආරක්ෂණ කලාපය 

II.   වතත්බිම් ස්වභාවික සංරක්ෂණ කලාපය 

III.   වතත්බිම් කෘෂිකාර්මික කලාපය 

IV.   විවශ්ෂ කුඹුරු වගා කලාපය 

 

සිතියම් අංක 6.5.1.1 හි වමම කලාපීයකරණය 

දක්වා ඇත. 

 

I.  වතත්බිම් ආරක්ෂණ කලාපය 

වබාල්වගාඩ වැව - පාරිසරික ආරක්ෂණ 

ප්රවද්ශය කළු සහ කැලණි ගංඟා නිම්න අතරට 

මැදිවූ අර්ධ වලස සංවෘත්ත කලපුවක 

ස්වරූපවයන් වබාල්වගාඩ වැව පිහිටයි. වමයට 

එකිවනකට සම්බන්ධ වැේ පද්ධති වදකක් 

(උතුරු සහ දකුණු) වමන්ම වේරැස් ගඟ, 

වබාල්වගාඩ ගඟ, පනාවප ඇළ, රම්බාන ඇළ, 

මහ ඔය හා තල්පිටිය ඇළ යන ජල මාර්ග වලින් 

සම්බන්ධ වී ඇත.  අධික නජව විවිධත්වයකින් 

යුතු වබාල්වගාඩ වැව ප්රවද්ශය දැනට කාර්මික 

අපදියර බැහැර කිරීම, සැලසුම් රහිත සංවර්ධන 

කටයුතු, අනවසර ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් සහ 

ආක්රමණශීලී ශාක වල වාප්තතිය වැනි තර්ජන 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 95 

 

වලට බඳුන් වී ඇත.වමම තත්ත්වය පාලනය 

කිරීම සහ සංවර්ධන කටයුතු විධිමත් කිරීවම් 

අරමුණින් වමම ප්රවද්ශය මධම පරිසර 

අධිකාරිය විසින් පාරිසරික ආරක්ෂක 

ප්රවද්ශයක් වලස 2009.12.30 දිනැති අංක 

1634/23 දරණ ගැසට්ට නිවේදනය ප්රකාශයට 

පත් කරන ලදී. (මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකාවේ පාරිසරික 

සංවේදී කලාප - මධම පරිසර අධිකාරිය) 

වබාල්වගාඩ වැව දකුණු  වකාටවසහි වාර්තා වී 

ඇති පෘෂ්ඨවංශික ජීවින් අතර මත්ස විවශ්ෂ 

45ක්, උභය ජීවි විවශ්ෂ 16 ක්, උරගයින් විවශ්ෂ 

40 ක්, පක්ෂි විවශ්ෂ 97ක් සහ ක්ෂීරපායී විවශ්ෂ 

31 ක් වේ. (Source: National Wetland 

Directory of Sri Lanka by CEA - 2006) 

වබාල්වගාඩ වැව දකුණු වකාටවස් ග්රාම 

නිලධාරී වකාට්ටඨාශ වදකක්  කළුතර නාගරික 

බලප්රවද්ශයට අයත් වන අතර ඒවා මහ 

වගෝනදුව සහ කුඩා වගෝනදූව යන ග්රාම 

නිලධාරී වකාට්ටඨාශ වේ.  

 

 

II.   වතත්බිම් ස්වභාවික සංරක්ෂණ 

කලාපය 

ප්රවද්ශය හරහා ගලා බසින ප්රධාන ජල මූලාශ්රය 

වන කළු ගංඟාව සහ වබාල්වගාඩ වැව ආශ්රය 

කරගනිමින් අළුත් ඇළ, හීනටියංගල ඇළ, 

කැප්තපු ඇළ වැනි ඇළ මාර්ග ඇළ මාර්ග 

පද්ධතියක් පිහිටා ඇති අතර ඒ ආශ්රිතව ඇති 

පහත් බිම් වතත්බිම් සව්භාවික සංරක්ෂිත 

කලාපය යටතට අයත් වේ. 

III.   වතත්බිම් කෘෂිකාර්මික කලාපය 

කුඹුරු වගා බිම් හැර  කෘෂිකර්මාන්තයට 

සම්බන්ධ අවනකුත් ඉතා වැදගත් ප්රවද්ශ සහ ඒ 

හා සම්බන්ධ වදනිය සහ ඕවිට යන ප්රවද්ශ වමම 

කලාපය යටතට අයත් වේ. 

IV.  විවශ්ෂ කුඹුරු වගා කලාපය 

කළුතර නාගරික බලප්රවද්ශය තුළ ඇති සක්රීය 

කුඹුරු බිම් සහ අත්හරින ලද කුඹුරු බිම් වම් 

යටතට ගැවනන අතර වමම ප්රවද්ශය ජල 

රැදවුම් සහ ජල බැසයාම් ප්රවද්ශය වලස 

පවත්වාගත යුතුය. 

 

  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 96 

 

 

  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2017) 

සිතියම 6.5.1.1: දතත්තබිම් කළාපීයකරණ සැලැස්ම 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 97 

 

පමම කලාෙෙ තුළ ෙහත සඳහන් ගැටළු 

හඳුනාගන්නා ලදී,  

• ප්රධාන ඇළ මාර්ග හා අතුරු ඇළ මාර්ග 

නිසි පරිදි නඩත්තු  වනාකිරීම නිසා 

ජලපවාහනය නිසි පරිදි  සිදු 

වනාවීවමන් හා  ඒවාවේ  ආක්රමණකාරි 

පැළෑටි බහුලව තිබීවමන් ජල බැසම් 

අවහිරවීම. 

• පහත්බිම් ආශ්රිතව වන අක්රමවත් හා 

අනවසර ඉදිකිරීම්. 

 

6.5.1.2. පෙත්නා ජල ෙහන පේධති ආරක්ෂණ 

උපාය මාර්වගය  

පවත්නා ජල වහන පද්ධති ආරක්ෂණ උපාය 

මාර්ගය යටවත් සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ 

වහක්ටයාර් 444.78 ක භූමි ප්රමාණයක් පුරා 

විසිරී පවතින ජල මූලාශ්ර සංරක්ෂණය කිරීම 

හඳුනාගත හැකි අතර ඊට අදාළ ක්රියා මාර්ග 

පහත පරිදි වේ.  

 

ක්රියාමාර්වග 01   

පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපයක් හඳුන්ොදීම. 

2005 වසවර් ජුනි 07 වන දින ගැසට්ට නිවේදනය 

මඟින් ප්රකාශයට පත්කරන  ලද (2005-2020) 

කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින්  පහත 

සඳහන් පරිදි ගංඟා සහ ඇළ මාර්ග පද්ධති 

සඳහා රක්ෂිත කලාප හඳුන්වා දී ඇති අතර,  

ඒවා වගු අංක 6.5.1.2.1 ට අනුව හඳුනාගත 

හැකි වේ.එම රක්ෂිත කලාප වමම සංවර්ධන 

සැලැස්ම සඳහා ද වයාදා ගැනීමට අවප්තක්ෂා 

වකවර්. වම් පිළිබඳ වරගුලාසි වවළුම II හි 

සඳහන් වේ.  

 

 

වමයට අමතරව ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩ කිරීවම් 

හා සංවර්ධනය කිරීවම් සංස්ථාව විසින් 

2016.07.14 දිනැතිව අංක 1662/17 අංක 

යටවත් ප්රකාශයට පත්කරන ලද ගැසට්ට 

නිවේදනය මඟින් හඳුනාවගන ඇති 

ආරක්ෂණ කලාප කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

වකාට්ටඨාශවේ වසසු ජල මූලාශ්ර සඳහා වයාදා 

ගැනීමට නියමිතය.  

 

6.5.1.3. වෙරළ ඩ පරිසර කළමනාකරණ 

උපාය මාර්වගය  

කළුතර නගරවේ දියුණව වකවරහි පවත්නා 

බාධක අතරින් මුහුදු ඛ්ාදනය ප්රධානම බාධාවකි. 

වම් වන විටත් කළුතර කැලිවඩෝ වවරළ තීරය 

විනාශ මුඛ්යට ඇදවැවටමින් පවතී. සංචාරක 

වක්ෂත්රවේ අග්රගන ස්ථානයක් ගන්නා වමම 

කළුතර කැලිවඩෝ වවරළ තීරය  වමවස ්

විනාශයට පත්වීම කළුතර නගරවේ 

සුන්දරත්වයට හා සංචාරක ආකර්ෂණය 

අඩුවීමට අතිශයින්ම බලපානු ඇත.  එවමන්ම 

ඉන් වවරළ පරිසර පද්ධතියටද හානි පැමිවණ්. 

වමවස් වවරළබඩ පරිසර පද්ධතියට සිදුවන 

හානි අවම කිරීම සඳහා වමම සංවර්ධන  

සැලැස්ම මඟින් හඳුනාවගන ඇති ක්රියා මාර්ග 

පහත පරිදි වේ.  

ක්රියාමාර්වගය 01 

වෙරළ සංරක ් ෂණ හා වෙරළ සම්පත් 

කළමනාකරණ පනතට සමගාමීෙ හඳුනාවගන  

ඇති නීති හා වරගුලාසි වෙරළ ඩ සංෙර්වධන 

කටයුතු නියාමනය කිරීම සඳහා අනුකූල කර 

ගැනීම. 

ගවේ නම රක්ෂිතවේ පළල (ීටර්) අඩි 

කළු ගඟ  ඉවුවර් සිට ීටර් 20  අඩි 66 

වබාල්වගාඩ 
ජලාශය 

ඉවුවර් සිට ීටර් 12  අඩි 40 

හීනටියන්ග

ල ඇළ හා 
අළුත් ඇළ  

ඉවුවර් සිට ීටර් 06  අඩි 20  

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 

ෙගුෙ 6.5.1.2.1 : සැලැසුම්  ල ප්රවේශ්වේ ගංඟා 
ඇළ වදාළ සඳහා ඇති රක්ෂිත කලාප 
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1981 අංක 58 දරණ ගැසට්ට නිවේදනය මඟින් 

වවරළ සංරක්ෂණ හා වවරළ සම්පත් 

කළමනාකරණය නියාමනය කරනු ලබයි. 

වමම නියාමනය කළුතර සංවර්ධන සැලැස්ම 

සඳහාද වයාදා ගැනීමට අවප්තක්ෂා වකවර්. ඒ 

අනුව කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය 

තුළ විහිදී ඇති වවරළබඩ ප්රවද්ශය 

අවදානම්මට්ටටම අනුව වකාටස් තුනකට 

වර්ගීකරණය කර ඇත. එනම්, 

 

I. අධි අෙදානම්ප්රවේශ්ය (ටැංජරින් වහෝටලය ආසන්නවේ සිට ඇති අොනි වහෝටලය දක්ො)  

ස්ිර ශාක වැවවන සීමාවේ සිට ීටර් 55  දක්වා වූ රක්ෂිත ප්රවද්ශයක් වමම කලාපයට අයත්ය.  

- ඉන් ීටර් 20 දක්වා වූ කලාපය තුළ කිසිඳු සංවර්ධනයකට අවසර වනාමැත.  

-  

- එතැන් සිට ීටර් 35 දක්වා සීමා සහිත සංවර්ධනයකට අවසර ලබාවද්.  

 

II. මධයසථ් අෙදානම්කලාපය (අොනි වහෝටලය - දකුණු පයාගල) 

වමම කලාපයට ස්ි ර ශාක වැවවන වර්ඛ්ාවේ සිට ීටර් 50 දක්වා වූ රක්ෂිත ප්රවද්ශයක් අයත්ය.  

- ඉන් මුහුදට වඩා සීපව පිහිටි ීටර් 20 දක්වා කලාපය තුළ සංවර්ධන කටයුතු තහනම් වේ.  

- එතැන් සිට ීටර් 30 දක්වා වූ සීමාව තුළ සංවර්ධන කටයුතු සීමා කර ඇත. 

 

III. අඩු අෙදානම්කලාපය (පිංෙත්ත දුම්රිය සථ්ාන - ටැංජරින් වහෝටලය)  

වමම කලාපය සඳහා ස්ී ර ශාඛ් වැවවන වර්ඛ්ාවේ සිටි ීටර් 35ක් දක්වා රක්ෂිත ප්රවද්ශයක් පනවා ඇත. 

- ඉන් මුහුඳු සීමාවේ සිට ීටර් 10ක් දක්වා කලාපය තුළ සංවර්ධන කටයුතු තහනම් වේ.  

- එතැන් සිට ීටර් 25 දක්වා වූ සීමාව තුළ සංවර්ධන කටයුතු සීමා කර ඇත.
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ක්රියාමාර්වගය 02  

වෙරළ තීරවේ පැෙති ෙැලි ෙැටිය නැෙත 

ස්ථාපිත කිරීම.  

මුලින් පැවති වැලි වැටිය විනාශ වීම වහ්තුවවන් 

පහත සඳහන් ගැටළු හඳුනාගත හැක.  

❖  ගංඟා ජලයට ලවණ ජලය මුසුවීම 

ඉහළයාම වහ්තුවවන් පානීය ජල ගැටළුව 

උග්රවීම. 

❖ ගංඟා ආශ්රිතව ප්රවද්ශවේ නජව 

විවිධත්වයට හානි පැමිණීම හා ඉන් එම 

පරිසර පද්ධතිවල සමතුලිත තාවය ිලිහීම.  

❖ කළුගවේ වැලි වගාඩ දැීවම් 

කර්මාන්තයට සෘජු බලපෑමක් ඇතිවීම.  

❖ සුනාමි වැනි ස්වභාවික උපරවයන්ට 

භාජනය වීවම් වැඩි ප්රවණතාවයක් පැවතීම. 

 

වමම ගැටළු වලට පිළියමක් වශවයන් කි.මි.1.7 

ක් දිගු වවරළ තීරවේ පැවති වැලි වැටිය 

“නරිශ්මන්ට්ට” (Norishment) ක්රමයට නැවත 

ස්ථාපිත කිරීම මඟින් 2030 වන විට ස්ථාවර 

වැලි වැටියක් සකස් කිරීමට අවප්තක්ෂා වකවර්.  

ක්රියාමාර්වග  - 03 - හඳුනාගත් ස්ථාන සඳහා 

කවඩාලාන වරෝපණය කිරීවම් වාපෘතිය 

වම් යටවත් දුම්රියපල හා කලපුව අතර 

ප්රවද්ශවේ පවතින අක්කර 10 ක් පමණ වන භූමි 

ප්රවද්ශය තුළ කවඩාලාන වගා කිරීම මඟින් 

මුහුදු ඛ්ාදනය හා දැඩි සුළඟින් වන  හානිය අවම 

කිරීමට අවප්තක්ෂා වකවර්.  

ක්රියාමාර්වග 04 - ටැංජරින් වහෝටලවේ සිට 

කැලිවඩෝ වෙරළ තීරය දක්ො කි.මී. 02 ක් ූ 

දැඩි අෙදානම්කලාපවේ වෙරළ තීරය ඔස්වස ්

පඳුරු ආකාරවේ ශ්ාක සිටුීවම් ෙයාපෘතිය 

වමම වාපෘතිය මඟින් වවරළ තීරවේ පවතින 

දර්ශනයට බාධාවක් වනාවන අයුරින් වවරළ 

ඛ්ාදනය අවම කිරීමට අවප්තක්ෂා කරන අතර 

ස්වභාවික පරිසරය සමග මුසුවූ සුන්දර 

කලාපයක් වලස වමම ප්රවද්ශය පවත්වා 

ගැනීමට අවප්තක්ෂා වකවර්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 100 

 

6.5.2 භු දර්ශන සැලැසම් 

කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශය කළු ගංඟා නිම්න තීරවේ පිහිටි ප්රවද්ශයක් වීම නිසාවවන් කළු ගඟ, 

සාගරය, කැලිවඩෝ වවරළ තීරය, අභන්තර ඇළ මාර්ග පද්ධතිය හා වතත්බිම් වාප්තතිය මූලික කර 

ගනිමින් අතීතවේ සිටම එයටම ආවේණික වූ භූ දර්ශනයකින් වහබි ප්රවද්ශයක් වලස පවතී.  

2019 – 2030 සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් නිරිතදිග වවරළ තීරවේ අග්ර නැවතුම්පළක් කිරීම යන දැක්ම 

ශාක්සාත් කර ගැනීම සඳහා සැලැසුම් බලප්රවද්ශවේ භූ දර්ශනය සකස් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීවම් 

උපාය මාර්ග හඳුනාගත් සථ්ාන වල නිසි පරිදි කිරීමට අවප්තක්ෂිතය.එම ස්ථාන පහත පරිදි වේ. 

කළුතර සංවර්ධන බලප්රවද්ශවේ විවිධ ස්ථාන වල භූ දර්ශන ඔප්තනැංවීමට වාපෘතීන් කිහිපයක්ම 

වමහිදී හඳුනාවගන ඇත.  

1. නාවගාඩ හංදිවේ භූ දර්ශන සංවර්ධනය 

2. රිච්මන්් මන්දිරවේ භූ දර්ශන සංවර්ධනය 

3. උසාවි සංකීර්ණවේ ඉදිරිපිට භූ දර්ශන සංවර්ධනය 

4. කැළිවඩෝ වවරවළ් භූ දර්ශන සංවර්ධනය  

5. අධි ඝනත්ව වන්වාසික කලාපය තුළ පවතින කුඩා හීනටියන්ගල ඇවළ් වකාටසක් මූලික කර 
ගනිමින් වර්ඛීය උදානයක් ස්ථාපිත කිරීම. 

6. ළමා හා මාතෘ  වරෝහල ඉදිරිපිට සිදු වකවරන භූ දර්ශන සංවර්ධනය 

7. වමාවරාන්තුඩුව හංදිවේ භූ දර්ශන සංවර්ධනය 

8. නාගරික උදාන සංවර්ධනය 

9. ළමා උදාන භු දර්ශන සංවර්ධනය 

10. කළුතර පාලම් ද්ේතත්වය අතර පිහිටි තලාව භුමිවේ ගාලු පාරත් දුම්රිය මාර්ගයත් අතර 
වකාටස තුළ  භුම් දර්ශනය සැකසීම 

වම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සංචාරක සංවර්ධන සැලැස්වම් , තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපායමාර්ග 

සැලැස්වම් හා වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීවම් උපායමාර්ික සැලැස්වම් දක්වා ඇත. 
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6.5.3. ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම 
 

ආපදා වලට ලක්වන ප්රවද්ශ හඳුනා ගැනීමත් එම ආපදා අවම කිරීමට ගතහැකි ක්රියා  මාර්ග පිළිබඳවත් 

වම් යටවත් සාකච්ඡා වකවර්. 

පෙතින ආපදා තත්ත්ෙය 

කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ හඳුනාගත හැකි ආපදා තත්ත්ව වලස, 

i. ගංවතුර 

ii. පානීය ජල ගැටළුව 

iii. නායයෑම් අවදානම් ප්රවද්ශ 

iv. සුනාමි 

v. වැසි ජල ගැටළුව  යනාදිය හඳුනා ගත හැකි වේ. 

 

i.     ගංෙතුර 

ගංවතුර බලපෑම් තර්ජනයට කළුතර සැලසුම් 

බලප්රවද්ශවේ වසර පහකට පමණ වරක් ිශාල 

තර්ජනෙකට ලක්වන අතර  කළු ගඟ ආශ්රිත 

පලාවතාට ප්රවද්ශවේ ජල මාපාංකය මඟින් ජල 

ගැලීම් තත්ත්ව පිළිබඳ හඳුනා ගැනීම් සිදුකරනු 

ලබයි. කළු ගඟ වදපස ග්රාම නිලධාරී වකාට්ටඨාශ 

ඍජුවම ජල ගැලීම් ආපදාවට වගාදුරු වන බව 

වාර්තා වේ. කළු ගඟ ආශ්රිතව ඇතිවන ගංවතුර 

තත්ත්වයන් හැරුනු වකාට, අධික වර්ෂාපතනය 

වහ්තුවවන් කාණු ජලවයන් පිරීයාම නිසා ද 

ඇතිවන ජලගැලීම් තත්ත්වයන්  ද වාර්තා වේ. 

වගු අංක 6.5.3.1  මඟින් 2014 -2018 වර්ෂ වල 

ගංවතුර ආපදා විස්තර දැක්වේ. 
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ෙගුෙ  6.5.3.1 - කළුතර ප්රාවේශීය වේකම් වකාට්ඨාශ්වේ 2014 ෙර්වෂවේ සිට 2018 ෙර්වෂය දක්ො ොර්වතා ූ 
ගංෙතුර ආපදා පිළි ඳ වතාරතුරු. 

වර්ෂය ආපදාවට ලක්වූ පවුල් 

සංඛ්ාව 

ආපදාවට ලක්වූ පුද්ගලයින් 

සංඛ්ාව 

2014.06.02 සිට 

2014.06.06 දක්ො 

1224 4054 

2015.09.29 160 689 

2015.11.15 178 809 

2016.05.16 සිට 2016.05 

28 දක්ො 

241 993 

2017.05.26 සිට 

2017.06.24 දක්ො 

2942 11854 

මූලාශ්රය - ජාතික ආපදා සහන වස්වා මධස්ථානය,ආපදා සිද්ධි වාර්තාව - කළුතර දිස්ික්කය 

(2018) 

 

ii.පානීය ජල ගැටළුෙ 

කළුතර ප්රවද්ශවේ පානීය ජල අවශතාවය 

සඳහා වන ප්රධාන ප්රභවය කළු ගඟ වේ. ඇතැම් 

වර්ෂ වල වියළි ඍතුවේදී (ජනවාරි, වපබරවාරි, 

මාර්තු, අවගෝස්තු, සැප්තතැම්බර්) කළු ගවඟහි 

ජලයට ලවණ ජලය මිශ්රවීම තුළින් ප්රවද්ශවේ 

නළ ජලය භාවිතා කරන ජනතාව ගැටළුවකට 

මුහුණ වදන බව වාර්තා වේ. වකත්වහ්න ජල 

පවිත්රාගාරවයන් ජලය වබදාහැරීම් කටයුතු සිදු 

කරයි. වමම කාලය තුළදී ජලවේ පවතින 

විදුත් සන්නායකතාව (Electrical 

conductivity) ඉහළ අගයක් ගනු ලබන අතර 

වමම අගය 750 ms/cm අගයට වැඩි වූ විට වමම 

ජලය පුද්ගල පරිවභෝජනය සඳහා නුසුදුසු බව 

ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලවේ දත්ත 

මඟින් හඳුනාවගන ඇත. පානීය ජල හිගය 

පිළිබඳවිස්තර වගු අංක 6.5.3.2 හි සඳහන් වේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 103 

 

ෙගුෙ  6.5.3.2 - කළුතර ප්රාවේශීය වේකම් වකාට්ඨාශ්වේ 2014 ෙර්වෂවේ සිට 2018 ෙර්වෂය දක්ො ොර්වතා ූ 
පානීය ජල ගැටළුෙ නිසා ඇති ූ ආපදා පිළි ඳ වතාරතුරු. 

වර්ෂය ආපදාවට ලක්වූ පවුල් 

සංඛ්ාව 

ආපදාවට ලක්වූ 

පුද්ගලයින් සංඛ්ාව 

2016.03.17 සිට 

2016.03.28 දක්ො 

1978 8383 

2015.09.29 සිට 

2017.02.13 දක්ො 

17,332 75,017 

මූලාශ්රය - ජාතික ආපදා සහන වස්වා මධස්ථානය,ආපදා සිද්ධි වාර්තාව - කළුතර දිස්ික්කය (2018)

වමම ගැටළුව ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශවේ 

සමස්ත ජනගහනවයන් 56% කට බලපාන 

අතර කළුතර නගර සභා බලප්රවද්ශවේ 99% 

කට ප්රභල ගැටළුවක් වී ඇත. ජල ගැටළුව 

සිදුවන කාල වලදී පානීය ජලය වබදාහැරීම සිදු 

කළද එය ප්රමාණවත් වනාවන බව ප්රකාශ වේ. 

වම් සඳහා වකටිකාලීන සහ දිගුකාලීන වලස 

විසඳුම්හඳුනාගත යුතුය. 

වකටිකාලීන විසඳුම්වලස පානීය ජල ගැටළුව 

පවතින අවස්ථාවේදී කුඩා ගවේ ජලය 

වපාල්අතුවමෝදර       ප්රවද්ශවයන් වකත්වහ්න 

ජල පවිත්රාගාරයට ජලය වපාම්ප කර වබදා 

හැරීවම් වාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් 

කර ඇත. එවස්ම දිගු කාලීන විසඳුම් වලස 

වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව මඟින් ලවණ ජල 

බාධකයක් ඉදි කිරීම සඳහා වයෝජනාවක් ද 

ඉදිරිපත් වී ඇත. 

 

 

III.  නායයාම් ආපදා අෙදානම් ප්රවේශ් 

නායයාම් ආපදා අවදානම් ප්රවද්ශ සඳහා දත්ත 

ජාතික වගාඩනැිලි පර්වේෂණ ආයතනය 

මඟින් ලබාගත් අතර නායයාම් අවදානම් කලාප 

සිතියම් ගත කිරීවම් (Landslide Hazard 

Zoning mapping, 2012) වාර්තාවට අනුව 

හඳුනාගත හැකි ග්රාම නිලධාරී වකාට්ටඨාශ පහත 

දැක්වේ. 

i. මහ වගෝනදූව (701) 

ii. කිතුලාව (723) 

iii. පුලර්ටන් බටහිර (729C) 

 

IV.  සුනාමි 

2004 වර්ෂවේදී ඇතිවූ සුනාමි වසනවේදී 

කළුතර නාගරික බලප්රවද්ශය තුළ 8491 ජන 

සංඛ්ාවක් බලපෑමට ලක්වූ අතර නිවාස හානි 

1891ක් වාර්තා විය. සුනාමි වවසනය සිදුවූ 

ග්රාම නිලධාරී වකාට්ටඨාශ පහත දැක්විය හැකිය. 

i. වද්ශාස්ත්ර කළුතර බටහිර (717D) 

ii. ඈතගම බටහිර (732A) 
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iii. කළමුල්ල උතුර (731) 

iv. කළමුල්ල දකුණ (731A) 

v. කළපුව (730A) 

vi. කළුතර උතුර (717) 

vii. කළුතර දකුණ (725) 

viii. කළුතර දකුණ ඒ (725A) 

ix. කුඩා වස්කඩුව බටහිර (710B) 

x. මහ වස්කඩුව උතුර (714A) 

xi. මහ වස්කඩුව දකුණ (714) 

xii. වපාවහාද්දරමුල්ල බටහිර (707A) 

xiii. වපාතුපිටිය බටහිර (708C) 

xiv. වතාටුවපාළ (717B) 

xv. විදාසාර (717C) 

xvi. වවට්ටටුමකඩ (730) 

මූලාශ්ර :- මූලික වාර්තාව - 2 , 2004 සුනාමි 

ආපදාවට ලක්වූ වගාඩනැිලි සහ පුද්ගලයින් 

පිළිබඳ සංගණනය, කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

වකාට්ටඨාශය, කළුතර දිස්ික්කය. ජන හා 

සංඛ්ා වල්ඛ්ණ වදපාර්තවම්න්තුව - 2005 

V. වැසි ජල ගැටළුව   

කුඩා වස්කඩුව හා මහා වස්කඩුව ප්රවද්ශයට 

වැසිජල කළමනාකරණ සැලැස්මක් 

හඳුනාවගන ඇත. වමම වාපෘතිය ව.කි.මි. 

1.15 ක භූමි ප්රමාණයක සැලසුම් කිරීමට 

වයෝජනා කර ඇති අතර දුම්රිය මාර්ගය සහ 

ගාලු පාර අතර ඉදි කිරීමට වයෝජනා කර ඇත. 

දැනටමත් වම් සඳහා ඉඩම් වගාඩ කිරීවම් හා 

සංවර්ධනය කිරීවම් සංසථ්ාව මඟින් සැලැස්මක් 

සකස් කර ඇති අතර එය වමම සැලැසම් සඳහා 

අනුකූල කරවගන ඇත. එය ඇමුණුම් අංක15 ට 

අනුව හඳුනාගත හැකි වේ. 

 

 

 

6.5.3.1 ආපදා සැළැස්ම යටවත් හඳුනාගත් කලාපීකරණය 

කළුතර නාගරික බලප්රවද්ශය පවතින ආපදා තත්තවයන් අනුව ප්රධාන වශවයන් කලාප තුනකට  

වර්ගීකරණය කළ හැකිය.  

i. හරිත තීර කලාපය 

ii. ඉතා අඩු ඝනත්වය වන්වාසික කලාපය  

iii. වවරළ සංරක්ෂිත කලාපය   

 

i. හරිත තීර කලාපය 

කළු ගඟ රක්ෂිතය (ීටර් 20 ක්), හීනටියංගල 

ඇළ රක්ෂිතය (ීටර් 20 ක්), අළුත් ඇළ 

රක්ෂිතය  (ීටර් 20 ක්), වබාල්වගාඩ වැව 

රක්ෂිතය (ීටර් 20 ක්),  කැප්තපු ඇළ රක්ෂිතය 

(ීටර් 20 ක්) ීට අයත් වන අතර ඒවා කළුතර 

කලාපීයකරණ සැලැස්වම් විවිධ පර්ෂද තුළට 

අන්තර්ග්රහණය වී ඇත.  ගංවතුර රඳවා තැබීවම් 

ධාරිතාවය සපුරාලීමට සහ වපාදු විවෘත අවකාශ 

පහසුකම් සැපයීම වමම ප්රවද්ශ හරිත තීරයක් 

වලස තබා ගත යුතුය. 
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ii. ගං ෙතුර හා නායයාම් අෙදානම් කලාපය  

ගංවතුර ආපදාව බලපාන ග්රාම නිලධාරී 

වකාට්ටඨාශ සහ ජාතික වගාඩනැිලි පර්වේෂණ 

සංවිධානය මඟින් හඳුනාවගන ඇති නායයෑම් 

අවදානම් ප්රවද්ශ වමම කලාපයට අයත් වන 

අතර වමම ප්රවද්ශ කළුතර කලාපීයකරණ 

සැලැස්වම් අඩු ඝනත්ව වන්වාසික පර්ෂදයට හා 

අඩු ඝනත්ව සංචාරක පර්ෂදයට අන්තර්ග්රහණය 

වී ඇත. ගංවතුර උවදුර අවම කිරීම සඳහා සියලු  

වගුරු බිම්, කුඹුරු සහ පහත් බිම් ප්රවද්ශ 

ආරක්ෂා යුතු අතර නායයාම් අවදානම අවම 

කරගැනීම සඳහා දැනට පවතින වන වගාව 

ආරක්ෂා කරගත යුතුය. 

 

iii. වෙරළ සංරක්ිත කලාපය  

සුනාමි සහ වවරළ ඛ්ාදන ආපදාවන්වගන් සිදු 

වන හානිය වැළැක්වීවම් උපක්රමයක් වශවයන් 

, මීටර් 100 ප්රපද්තශෙක් පවරළ තීරෙ සංරක්ිත 

ප්රපද්තශෙක් පලස පවන් කිරීම (වර්ෂ 2011 අංක 

49 ෙරණ සංපශෝධිත පවරළ සංරක්ෂණ ෙනත 

අනුව), කපඩාලාන වගා වයාප්ත කිරීම, ිපනෝෙ 

ිපේක ෙහසුකම් පවරළ තීරපේ ස්ථානගත 

කිරීම ආදිෙ සිදු කළ හැක. 

 වමම   ආපදා  කළමනාකරණ සැලැස්ම යටවත් 

හඳුනාගත් කලාපීයකරණය සිතියම් අංක 

6.5.3.1 ට අනුව හඳුනාගත හැකි අතර ඊට අදාළ 

වන නීති වරගුලාසි  වවළුම II යටවත් විස්තර 

වකවර්.
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මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2017) 

සිතියම 6.5.3.1: කළුතර සැලසුම් බල ප්රදේශය සඳහා වන ආපදා අවම කිරීදම් කලාපීකරණ සැලැස්ම 
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6.5.4. වපාදු එළිමහන් හා විවනෝද කටයුතු පිළිබඳ අවකාශිය සැලැස්ම   
 

සැළසුම් බලප්රවද්ශය තුළ අවප්තක්ෂිත 

ජනගහනයට අවශ වපාදු එළිමහන් භූමි 

ප්රමාණය නිර්ණය කිරීම වමහිදී සිදුවේ. වමහිදී 

සෘජු හා වක්ර විවනෝද පහසුකම් යටවත් දැනට 

පවත්නා භූමි ප්රමාණය වමන්ම අවප්තක්ෂිත භූමි 

ප්රමාණයද සලකා බලන අතර පරිසර 

අලංකරණය සඳහාද වැඩි ප්රවණතාවයක්ද 

පවතී. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ සැලසුම් ප්රමිති 

මට්ටටම් වලට අනුව ජනගහනය 1000 කට 

වහක්ටයාර් 1 ක් අවම වශවයන් වපාදු එළිමහන් 

පහසුකම් වලස සංවර්ධන සැලැස්ම සැකසීවම්දී 

වවන්කළ යුතුය. කළුතර නාගරික 

බලප්රවද්ශවේ 2017  වසර වන විට ජනගහනය 

170,835 වලස සංගණන වාර්තාවේ දක්වා ඇත. 

සංවර්ධන සැලැස්වම් දත්ත විශ්වල්ෂණයන්ට 

අනුව 2030 වන විට ජනගහනය 199,854 වලස 

පුවරෝකථනය කර ඇත. ඒ අනුව 2030 වන විට 

වපාදු එළිමහන් විවනෝද පහසුකම් සඳහා ඉඩම් 

වහක්ටයාර් 200 ක් අවම වශවයන් වවන්කළ 

යුතුය. 

කළුතර නාගරික බලප්රවද්ශය තුළ වර්තමානවේ පවතින ඍජු සහ වක්ර විවනෝද පහසුකම් 

ඍජු සහ වක්ර විවනෝද පහසුකම් වලස ප්රධාන සංඝටක වදකක් යටවත් විවනෝද පහසුකම් සලකා බලනු 

ලැවබ්. ඍජු විවනෝද කටයුතු පහසුකම් යටවත් ජනතාවට ක්රියාකාරී වලස සහභාගී විය හැකි ඉඩකඩ 

ප්රමාණයක් අවශය. එනම්, 

i. ක්රීඩා කිරීම 

ii. පිහිනීම 

iii. දිවීම 

iv. ඇවිදීම 

v. වබෝට්ටටු පැදීම 

vi. සම්ප්රදායික මසුන් ඇල්ලීම      නිදසුන් වලස දැක්විය හැක. 

කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ ඉහත අවශතාවයන් සපුරාගත හැකි ස්ථාන සීමිත අතර එම ස්ථාන 

පිළිබදව විස්තර වගු අංක 6.5.4.1  යටවත්  සහ ඊට අදාළ නීති වරගුලාසි / මාරවගෝපවද්ශ වවළුම II  

යටවත් දක්වා ඇත. 
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ෙගුෙ  6.5.4.1 - කළුතර නාගරික  ලප්රවේශ්වේ ඍජු විවනෝද පහසුකම් සපුරාගත හැකි ස්ථාන 

අනු 

අංකය 

උදයාන ෙර්වගය ප්රමාණය 

(ha) 

1. ඉතා කුඩා උදාන 

Pocket Parks (EPP) 
1.06 

2. කුඩා උදාන 

Mini Park (EMP) 
18.54 

3. මධම උදාන පහළ මට්ටටම  
Local Parks (ELP) 

1.45 

4. වවරළ උදාන  
Beach Park  (EBP) 

19.47 

 එකතුෙ 40.52 

 

වගු අංක 6.5.4.1 හි සඳහන් වතාරතුරු වලට අනුව කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශය තුළ දැනට වහක්ටයාර්  

40.52 ක් විවෘත භූමි වලස ඇත. වර්තමාන ජනගහනය මත 170,835 සඳහා වපාදු එළිමහන් විවෘත භූමි 

වලස වහක්ටයාර් 170 ක් වවන්ව තිබිය යුතුය. නමුත් වගු අංක 6.5.4.1 ට අනුව වර්තමාන ජනගහනයට 

ප්රමාණවත් වපාදු එළිමහන් විවෘත භූමි කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ වනාමැති අතර දැනට පවතින 

ස්ථාන වල ද පහසුකම් ප්රමාණවත් වනාවේ.  

දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සහ විවනෝද පහසුකම් සළසාගත හැකි සථ්ාන පහත පරිදි වේ. 

i. මහජන පුස්තකාල  - 6 

a) ප්රාවද්ශීය සභාවට අයත් පුසත්කාල සංඛ්ාව - 3 

b) නගර සභාවට අයත් පුස්තකාල සංඛ්ාව - 2 

c) කළුතර වබෝධි භාරකාර මණ්ඩලයට අයත් පුස්තකාල සංඛ්ාව - 1 

ii. නගර ශාලා - 1 

iii. සිනමා ශාලා - 4 

a) ප්රිස්වකෝ 

b) ිත්රා 

c) නිේ මිනර්වා 

d) වදාන් ප්තලාසා 

i. කියවීම් ශාලා - 3 

ii. ප්රජාශාලා - 37 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 
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2030 වන විට ජනගහනය 199,854 වලස පුවරෝකථනය කර ඇත. ඒ අනුව 2030 වන විට වපාදු 

එළිමහන් විවෘත භූමි වලස ඉඩම් වහක්ටයාර් 200 ක් අවම වශවයන් වවන්කළ යුතුය. කළුතර නාගරික 

බලප්රවද්ශය සඳහා 2019 – 2030 වසර සඳහා වපාදු එළිමහන් විවනෝද පහසුකම් සැලැස්ම සඳහා වන 

වැඩිදුර විස්තර සිතියම් අංක 6.5.4.1. යටවත්ද වගු අංක 6.5.4.2. සහ ඇමුණුම 16 මඟින් ද දක්වා ඇත. 

 

ෙගුෙ 6.5.4.2- කළුතර සැලසුම්  ලප්රවේශ්ය සඳහා 2019 – 2030 ෙසර සඳහා වයෝජිත වපාදු එළිමහන් විවනෝද කටයුතු 
පිළි ඳඅෙකාශිය සැලැස්ම 

අනු අංකය උදයාන ෙර්වගය ප්රමාණය (වහක්:) 

1. වයෝජිත මධම උදාන පහළ මට්ටටම  
Proposed Local Parks  

1.08 

2. වයෝජිත වර්ඛීය උදාන 

Proposed Linear Park  
118 

3. වයෝජිත වවරළ උදාන  
Proposed Beach Park  

45.01 

 එකතුව 164.28 

4. පවතින වපාදු එළිමහන් විවෘත භූමි ප්රමාණය 
40.51 

 සමස්ත එකතුව 204.79 

 

 

6.5.4.1.වයෝජිත වපාදු එළිමහන් විවනෝද 

කටයුතු පිළි ඳඅෙකාශිය සැලැස්ම සඳහා 

උපාය මාර්වග 

දමහිදී පහත සඳහන් කරුණු දකදරහි 

අවධානය දයාමු දකදර්.  

• දැනට පවතින සියළුම ක්රීඩා බිම් සහ 

ක්රීඩා කළ හැකි සහ වපාදු විවෘත භූමි 

වලස පවතින හිස් ඉඩම් හැකිතාක් දුරට 

ඍජු විවනෝද පහසුකම් ලබා ගැනීම 

සඳහා ප්රවයෝජනයට ගැනීම, 

වර්ගීකරණය කිරීම හා ප්රතිසංවර්ධනය 

කිරීම. 

• ප්රවද්ශවේ පවතින සියළු ක්රීඩාංගන 

පහසුකම් සහිතව ප්රතිසංවර්ධනය 

කිරීම. 

 

• පවතින විවෘත භූමි සහ හිස ්ඉඩම් පරිසර 

හිතකාී ආකාරයට උදාන සහ ක්රීඩා 

පිටි වලස සංවර්ධනය කිරීම. 

• විවෘත භූමි සම්බන්ධ නීති වරගුලාසි 

බලාත්මක කිරීම මඟින් අනවසර ඉදි 

කිරීම් පාලනය කිරීම. 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 
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• පවතින ක්රීඩාපිටි සහ උදාන වල 

නඩත්තු සහ කළමනාකරණ කටයුතු 

ඉහළ මට්ටටමකට වගන ඒම. 
• රුක් තීරු මඟින් භූ දර්ශනය වැඩි කිරීම. 

- විවෘත ස්ථානවේ ඇති ඉඩ 

ප්රමාණයට ගැළවපන අලංකාර 

ශාක විවශ්ෂ වම් සඳහා වයාදා ගත 

හැකිය. නගරයට අනනතාවයක් 

ලැවබන වස් ශාක වර්ගයක් වහෝ 

කීපයක් භාවිතා කළ හැකිය. 

- මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු වලදී 

නගර සංවර්ධන සංකල්පය අනුව 

භූ දර්ශනය හා රුක් වරෝපණ 

කලාප ඇති කිරීම . 

• සමාජීය විවනෝද කටයුතු පහසුකම් 

වද්ශීය සහ විවද්ශීය සංචාරකයන්වේ 

අවශතා සපුරාලිය හැකි පරිදි සංචාරක 

අවශතා වලට ගැළවපන ප්රමිතිවයන් 

යුතු ක්රීඩා සමාජ, නිවාඩු නිවක්තන, 

බංගලා, සංචාරක වහෝටල්, ස්ථාපිත 

කිරීම. 

 

6.5.4.2. 2030 ෙන විට උෂ්ණත්ෙය  අඩු 

කිරීම සඳහා උපාය මාර්වග 
දමහිදි පහත සඳහන් කරුණු දකදරහි 

අවධානය දයාමු දකදර්.  

 

• සියළුම රාජ හා අර්ධ රාජ 

වගාඩනැිලි නිල හරිත ශ්රී ලංකා 

ජාතික වගාඩනැිලි හරිතකරණය 

අනුව සිදු කිරීම. 

• සියළුම කාර්යාල සහ නිවාස ඉදිකිරීවම්දී 

වහළ මත හරිත පියසි ඉදිකිරීම සහ හරිත 

පියසි තුළ ජල විහිදුම් ක්රම ( Water 

sprinkler) භාවිතයට වයාමු කිරීම. 

• වගාඩනැිලි වර්ණ ගැන්වීවම්දී ලා වර්ණ 

වයදීම පිළිබදව දැනුවත් කිරීම. 

• වයෝජිත සියළුම වාහන නැවතුම්හල් සඳහා 

හරිත නැවතුම් සංකල්පය හඳුන්වාදීම සහ 

පවතින වාහන නැවතුම්පළවල් හරිත 

නැවතුම්පළවල් වලස ප්රතිසංස්කරණය 

කිරීම. 

• බිම් ඇතුරුම් ක්රම ජලය වපාවළාවට 

උරාගන්නා ක්රම වේදයන්ට පමණක් සීමා 

කිරීම                         (interlocking ) සහ 

ඒවා ලා වර්ණයන්ට පමණක් සීමාකිරීම. 

• පවතින ක්රීඩාභූමි, උදාන සහ විවෘත භූමි 

නඩත්තු කිරීම සහ වයෝජිත විවෘත භූමි 

හරිත සංකල්පයන් මුලික වකාට සැලසුම් 

කර ක්රියාත්මක කිරීම.  

 

දැනට පවතින විවෘත භූමි පිළිබඳ වතාරතුරු 

ඇමුණුම් අංක 17 ට අනුව හඳුනාගත හැකිය.  
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මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2017) 

සිතියම 6.5.4.1: කළුතර සැලසුම් බල ප්රදේශය සඳහා වන දපාදු එළිමහන් විදනෝද කටයුතු පිළිබද  අවකාශීය සැලැස්ම 
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6.5.5. කෘෂිකාර්මික සැලැස්ම    
 

නාවගාඩ වගාවිජන වස්වා මධස්ථානවේ 

දත්ත  වලට අනුව සමස්ත සැලසුම් 

බලප්රවද්ශවේ කෘෂිකාර්මික අංශය කුඹුරු, 

රබර්, වපාල් සහ කුරුඳු යන අංශයන්වගන් 

සමන්විත වේ. එහිදී සමස්ථ සැලසුම් 

බලප්රවද්ශවේ මුළු භූමි පරිවභෝජනවයන් රබර් 

10.5%  ක් ද ,  වපාල් 5.22% ක්ද  කුරුඳු 0.4% 

ක්ද කුඹුරු 30.7% ක්ද පවතින බව හඳුනාවගන 

ඇත.  

සමස්ත ආර්ිකවයන් කෘෂිකාර්මික අංශවේ 

දායකත්වය 4.59 % වැනි සුළු අගයක් ගන්නා 

අතර තව දුරටත් පවත්නා පහත්බිම් ආරක්ෂා කර 

ගනිමින් කෘෂිකාර්මික අංශය සඳහා දායකත්වය 

ලබා දීමට කටයුතු සළසා ඇත. වම් පිළිබඳ   

පාරිසරික සංරක්ෂණ සැලැස්වම්  එන වතත් බිම් 

කෘෂිකාර්මික කලාපය යටවත් විස්තර වන අතර 

ඒ සඳහා බල පැවැත්වවන නීති වරගුලාසි 

වවළුම II හි සඳහන් වේ. 

ප්රධාන වශවයන් රබර් වබෝගය බහුලව  

වාප්තතව ඇත්වත් කිතුලාව ග්රාම නිලධාරී වසම 

තුල වන අතර ප්රමාණය මුළු භූමි 

පරිවභෝජනවයන් 10.5% කි. රබර් සංවර්ධන 

වදපාර්තවම්න්තුවේ දත්ත වලට අනුව කළුතර 

ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය තුළ සිටින කුඩා 

රබර් ඉඩම් හිමියන්වේ ප්රමාණය 85 කි.වමම 

රබර් වගාව සඳහා පවතින ගැටළු වශවයන් , 

1. කර්මාන්ත සඳහා රබර් ඉඩම් වයාදා ගැනීම. 

2. රබර් සඳහා ඇති වවළඳවපාල මිල අඩුවීම 

වහ්තුවවන් කටුවපාල් වැනි අතිවර්ක 

වබෝග සඳහා වමම භූමි වයාදා ගැනීම.  

3. පුහුණු ශ්රමිකයන්වේ හිඟ බව  

4. රබර් ඉඩම් වන්වාසික කටයුතු සඳහා 

අනුවබදුම් වීම. 

ීට අමතරව රබර් නිෂ්පාදනවේ ඵලදායීතාව 

ඉහළ නැංවීම සඳහා අගලවත්ත රබර් 

පර්වේෂණ ආයතනය හා රබර් සංවර්ධන 

වදපාර්තවම්න්තුවේත් වයෝජනාවන්ද ක්රියාවට 

නැංවීමට වයෝජනාකර ඇත.  

එ් අනුව රබර්  සංවර්ධන වදපාර්තවම්න්තුවේ 

වයෝජනාවන් වන්වන්,  

1. ජල වපෝෂක ප්රවද්ශ වල පාංශු ඛ්ාදනය , 

නාය යෑම් තත්වයන් ඇති වීම වැළැක්වීම 

සඳහා ස්වභාවික වන වගාවක් වලස රබර් 

වගාව වාප්තත කිරීමට රජවේ ඉඩම් වල 

බලපත්රලාභීන් හා වපෞද්ගලික ඉඩම් 

හිමියන් වපළඹවීමට ක්රියා කිරීම. 

2. කුඩා රබර් හිමියන්ට රබර් වගාව 

වවනුවවන් ලබා වදන ආධාරය 

වදගුණයකින් වැඩි කර ලබා දීම. 

3. රබර් වගාව සමඟ නියමිත පරතරවයන් යුුුතු 

අතුරු වභෝග වයදීමත්, වැසි ආවරණ 

වයදීමත් තුළින් ඵලදායීතාවය වැඩි කිරීමට 

වාප්තති වස්වාවක් මඟින් වගාවීන් උනන්දු 

කරවීම  

සැලසුම් බලප්රවද්ශවේ වපාල් වගාවද ප්රධාන 

වශවයන් වත්තමුල්ල ග්රාම නිලධාරී වසවම් සිදු 

වන අතර එය ප්රමාණවයන් 5.2% කි. වපාල් 

සංවර්ධන මණ්ඩලය වපාල් වගාවේ 

ඵලදායීතාව වැඩි කිරීම සඳහා සහනාධාර 

ලබාදීඹ ක්රියාත්මක කරන අතර එම වයෝජනාද 

ක්රියාත්මක කිරීමට වයෝජනාකර ඇත.   
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6.6. සංස්කෘතික ආගමික  හා උරුමය  කළමනාකරණ සැලැසම් 

කළුතර සැලසුම් බලප්රවද්ශය විවිධාංිකරණය 

වූ සංස්කෘතික උරුමයන් සහිත ප්රවද්ශයක් වන 

බැවින්  එකී සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂාකර 
ගනිමින් හා ඒවාවේ අනනතාවය රැක ගනිමින් 
එම සංස්කෘතික උරුමයන් කළමනාකරණය 

කිරීම පිළිබඳව වමහිදී සාකච්ඡා වකවර්. 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශවේ 
පවතින සංස්කෘතික වැදගත්කමක් ඇති  
ප්රවේශ්ය ආරක්ෂා කිරීමට අවශ ක්රියාමාර්ග  
ගැනීම වමම උපක්රමය තුළින් බලාවපාවරාත්තු 

වේ.  

ඒ අනුව කළුතර වබෝධිය අවට කලාපය ූජා 

නගරයක් වලස ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර 

ීටර් 300 ක් කලාපවේ වගාඩනැිලි වල 

මුහුණත වර්ණය, වගාඩනැිලි උස හා අනුමත 

භාවිතයන් පිළිබඳ විවශ්ෂ වරගුලාසි වවළුම II හි 

සඳහන් වේ. 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය විවිධ 
සංස්කෘතීන් කිහිපයක සම්මිශ්රණවයන් 

සැදුම්ලත් ප්රවද්ශයකි. එබැවින් ආගමික හා 

වවනත් සංස්කෘතික උරුමයන් රැසක් වමහි 

පවතී. 

 ආගමික සිද්ධස්ථාන අතුරින් බහුලවම 
පවතින්වන් වබෞද්ධාගමික සිද්ධස්ථාන වන 

අතර එයට වහ්තුව වලස වැඩි වශවයන් වබෞද්ධ 

ජනතාව වමහි වාසය කිරීම හඳුනාගත හැක. 

6.6.1 ප්රවද්ශවේ පවතින වබෞද්ධ ආගමික 
ස්ථාන 
  
1.       ඓතිහාසික කළුතර වබෝධිය 

2.       කළුතර උතුරු අවශෝකාරාම මහා විහාරය 

3.       ශ්රී සුධර්මාකර පුරාණ විහාරය 

4.       වාළුකාරාම මහා විහාරය 

5.       මහී ඝර්ජනාරාම පුරාණ ශ්රී මහා විහාරය 

6.       පුලිනතලාරාම මහා විහාරය 

7.       කන්වද් පුරාණ විහාරය 

8.       ශ්රී නිවග්රෝධාරාම මහා විහාරය 

9.       රාජගුරු ශ්රී සුභූති මහා විහාරය 

10.   පුරාණ විවේකාරාම වජ්රවකාත් විහාරය 

11.   ගවන්වත්ත පුරාණ විහාරය 

12. මල් අස්වන් රජ මහා විහාරය  

6.6.2 සංස්කෘතිකාංග  
 
වමම වබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන මූලික කරගනිමින් 

පැවැත්වවන සංස්කෘතිකාංග රාශියක්ද පවතී. 

මිහිඳු වපරහැර එහි මූලික සථ්ානයක් ගනී. ඉහත 

සඳහන් කල වබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන අතුරින් 

කළපුගම ශ්රී සුමංගලාරාමය, උේගල්වබාඩ මල් 

අස්වන් රජමහා විහාරය, ඈතගම විජයාරාම 

විහාරය යනාදී විහාරසථ්ාන මිහිඳු මහා වපරහැර 

ඉතා අලංකාරව පවත්වනු ලබයි. ීට අමතරව 

පහත සංස්කෘතික අංග ද ප්රවද්ශවේ සංස්කෘතික 

උරුමයන්වේ වටිනාකම ඔප්ත නංවයි. 

  

1. වහ්නවත්ත  මුණසිංහ විජයරාජ විහාරවේ 
වාර්ෂික බිනර මහා වපරහැර 

2. කළුතර දකුණ දීපාරාම විහාරස්ථානවේ 
සම්බුද්ධ ජයන්ති මහා වපරහැර 

3. කිතුලාව මිහිකතවත්ත ශ්රී සම්වබෝධි 
විහාරවේ වාර්ෂික ඇසළ මහා වපරහැර 

  

ඉහත සඳහන් කළ වබෞද්ධ ආගමික සථ්ාන 
වලට අමතරව අන ආගමික ස්ථාන කිහිපයක්ද 
කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශය තුළ 

පිහිටා ඇත. 

මුස්ලිම් වද්වස්ථාන 

  

1. මුස්ලිම් වද්වස්ථානය, ද සිල්වා පාර, 

කළුතර දකුණ. 

2. මුස්ලිම් වද්වස්ථානය, වවට්ටටුමකඩ පාර, 

කළුතර දකුණ. 

3. නක්ඛ්න්දියා මුස්ලිම් වද්වස්ථානය, 

කළුතර දකුණ. 

4. මුස්ලිම් වද්වස්ථානය, මහ හීනටියන්ගල. 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 114 

 

5. ඇල්වදෝරු පතුල් හසන්යා මුස්ලිම් 

වද්වස්ථානය, වජෝන් වීදිය, කළුතර . 

6. මුස්ලිම් කුඩා පල්ලිය, වනා:269, ගාලු 

පාර, කළුතර. 

 

 

කවතෝලික වද්වස්ථාන 

1.වද්ව සභාව, වතාටුපල පාර, කළුතර උතුර. 

2.ශුද්ධ වූ ජුවාම් ශාන්තුවරයාවේ වද්වස්ථානය, 

වතාටුපල පාර, කළුතර උතුර 

3.වමාස්ට්ට ඊඩන් කවතෝලික වදේ මැදුර, 

වත්ක්කවත්ත, කළුතර දකුණ 

 4.සිරිකුරුස වද්වස්ථානනය, කළුතර දකුණ. 

5.වමවතෝදිස්ත වද්වසථ්ානය, වනා:220, ගාලු 

පාර, කළුතර 

6.ශුද්ධ වූ විනය අග්රධූත වදේමැදුර, විවශ්ෂ 

කාර්ය බලකාය පාර, නාවගාඩ. 

 7.පිලිප්ත වන්රි වද්වස්ථානය, වනා:17, පිලිප්ත 

වන්රි පාර, කටුකුරුන්ද, කළුතර 

8.ශාන්ත අන්වතෝනි වදේමැදුර, කලමුල්ල, 

කළුතර. 

9.වේසු බිළිඳු පල්ලිය, කලමුල්ල, කළුතර 

10.මරියා තුමියවේ පල්ලිය (ගල්වලන් පල්ලිය) 

කලමුල්ල පාර, කළුතර. 

11.ශාන්ත වසබස්තියන් මුනිතුමන්වේ 

වද්වස්ථානය 

වවනත් 

1.       කළුතර ශ්රී අම්මාන් වකෝවිල 

2.       පැරණි කතරගම වද්වාලය 

3.       ශාන්ත වයාහානා වදේමැදුර 

4.       උේගල්බඩ මහා වද්වාලය 

වමම ආගමික සථ්ාන අතුරින් කළුතර ශ්රි 
අම්මාන් වකෝවිවල් වාර්ෂික වේල් වපරහැර හා 

කටුකුරුන්ද, පැරණි කතරගම වද්වාලවේ 

වාර්ෂික වපරහැර, ප්රවද්ශවේ පවත්වන තවත් 

සංස්කෘතික අංග වදකකි. ීට අමතරව ප්රවද්ශය 

පුරා වාප්තතව පවතින කවතෝලික පල්ලි වල 

වාර්ෂික මංගලයන්ද පැවැත්වේ. 

6.6.3 සංරක්ෂණය කරන ප්රවද්ශ 
 
වමම ආගමික සථ්ාන වලට අමතරව සංස්කෘති 
වහෝ ඓතිහාසික වටිනාකමක් ඇති තවත් 

ස්ථාන කිහිපයක්ම සැලසුම්  ප්රවද්ශවේ පවතී. 
ඒවා වගුව 6.6.3.1 හි දැක්වේ. 

 

 

 

 

වමම ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීමට ගන්නා ලද 
උපක්රම පිළිබඳව සංචාරක සැලැස්ම යටවත් 
වැඩි දුරටත් විස්තර වකරන අතර ඊට අදාළ 

නීතිමය වරගුලාසි වවළුම II හි සඳහන් කර ඇත. 

ඉහත හඳුනාගන්නා ලද සංස්කෘතික ස්ථාන හා 
සංස්කෘතිකාංග ආරක්ෂා කර ගැනීමට විවශ්ෂ 
සංස්කෘතික ප්රවද්ශයක් වමම සැලැසම් යටවත් 
හඳුනාවගන වනාමැති අතර ඒ සඳහා වවනම 
සංස්කෘතික හා ඓතිහාසික උරුම 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් ද  සකස් කර 

වනාමැත. නමුත් වවනත් පිළිවයල කර ඇති 

සැලසුම් යටවත් එම සථ්ාන ආරක්ෂා කර 
ගැනීමට හා සංරක්ෂණය කර ගැනීමට අදාළ 

උපාය මාර්ග පිළිබඳ සලකා  බලා ඇත. තවද 

පුරා විදා වදපාර්තවම්න්තුව යටවත් එම 

සංරක්ෂණ සථ්ානයන් අධීක්ෂණය වේ. 

  

සංස්කෘතික ඓතිහාසික  

1. රිච්මන්් - 

කාසල් 

මැදුර 

2. දියගම 

පැලුණු ගල 

1.  නගර සභා 

වගාඩනැිල්ල 

2. ඥාවනෝදය විදාලය 

3. වපාලිස් අධිකාරී 

කාර්යාලය 

4. දිසා අධිකරණ 

කාර්යාලය 

5. කළුතර ඔරවලෝසු 

කණුව 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2017) 

ෙගුෙ 1 6.6.3.1: කළුතර සැලසුම්  ල ප්රවේශ්වේ 
සංස්කෘතික හා ඓතිහාසික ෙටිනාකම් සහිත ස්ථාන 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 115 

 

6.7. නිොස ඝනත්ෙය හා ෙයාප්තිය පිළි ඳ සැලැස්ම 

2030 වර්ෂය වන විට ඇති කරන ජනගහන 

කළාප පිළිබඳවත්, ජනගහන ප්රවර්ධන නෂ්ි 

හා එමඟින් වයෝජිත නිවාස ඝනත්වය හා 

වාප්තතිය පිළිබඳවත් වමහිදී සාකච්ඡා වකවර්.  

 

කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම යටවත් 

හඳුනාගත්  දැක්ම අනුසාරවයන් කළුතර 

නගරය වූ කලි වන්වාසිකයන් සඳහා 

ආපදාවකින් වතාරව සුවපහසුවවන් සිටිය හැකි 

නගරයක් වලස සංවර්ධනය කළ යුතු බව 

හඳුනාගත් අතර, එම දැක්ම කරා ළඟාවීම  

සඳහා වන්වාසික සැලැස්ම සකස් කර ඇත.  

වමවලස වන්වාසික සැලැස්මක් සකස් කිරීමට 

වහ්තු වූවේ කළුතර ප්රාවද්ශීය  වල්කම්  

වකාට්ටඨාශය ස්වභාවික උවදුරු අතින්  හා 

පාරිසරික සංවේදි කලාප අතින් බහුලව 

පවත්නා ප්රවද්ශයක්  බැවින් එකම ස්ථානයකට 

ජනගහනය ඒකරාශි කිරීම හා වස්වා සැපයීම 

අපහසු වන බැවිනි. එනිසා විසිරි ආකාරයට 

වස්වා සැපයීමට තීරණය කළ අතර ඒ සඳහා  

2030 වන විට  වැඩිවන ජනගහනය වාප්තත 

කිරීවම්දී  ඝනත්වය  වැඩිවිය යුතු ප්රවද්ශය හා 

අඩු විය යුතු ප්රවද්ශය වවන වවනම වන්වාසික  

වාප්තති වයෝගතා විශ්වල්ෂණය (Settlement 
Suitability analysis ) (ඇමුණුම 18) හරහා 

හඳුනා ගන්නා ලදී. 

ඒ අනුව වමම සැලැස්ම යටවත් සපුරා ගැනීමට 

බලාවපාවරාත්තු වන අරමුණ  වන්වන් 2030 

වර්ෂය වන විට  අසල්වැසි නෂ්ටි 
(Neighborhood Nodes)  6ක් ද වන්වාසික 

නෂ්ටි ( Residential Nodes) 2ක්  ද හා 
වසෞඛ්  ප්රවර්ධන නෂ්ියක් ( Health service 
Nodes) ඇති කරමින් ජනගහන කලාප 4ක් ඇති 

කිරීමයි. 

එම අරමුණ කරා ළඟා වීමට උපාය මාර්ග 2ක්  

භාවිතා කරනු ලැවබ්.  

ඒවා නම්, 

1. ජනගහන කලාපීකරණ වරගුලාසි ( 

Zoning regulation) භාවිතා කරමින් 

ආපදා අවදානම ඇති ප්රවද්ශ වල  හා  

ජල සංචලනයට  දායක වන පාරිසරික 

සංවේදි ප්රවද්ශ වල ජනගහන වාප්තතිය 

පාලනය කිරීම. 

2. නාගරික  වස්වා , යටිතල පහසුකම් 

විසිරි ආකාරයට සපයමින් හා 

කලාපීකරණ වරගුලාසි භාවිතා කරමින් 

විවිධ වන්වාසික ඝනත්ව පර්ෂද 4ක් 

ඇති කිරීම  

යනාදියයි. 

 

වමවස් ජනගහන වාප්තත කිරීමට අවශ වස්වා 

සැලසීම සඳහා එම වස්වාවන් සඳහා පහසුවවන් 

ළඟාවීමට ඇති හැකියාව , ප්රවද්ශවේ මංසන්ධි 

සඳහා පවතින මාර්ග සම්බන්ධතාවය හා 

සංවර්ධන සැලැස්වම් අනාගත දැක්මද යන 

කරුණු මූලික කර ගනිමින් වස්වාවන් සැපයීම 

සඳහා සුදුසු මංසන්ධි වතෝරා  ගැනීම සිදු 

වකරුණි. එහිදී පළමුවවන්ම දැනට පවත්නා 

වස්වාවන් හා ඒවා වවත ළඟා වීමට ඇති 

හැකියාව ඇමුණුම අංක 19 හි දැක්වවන පරිදි 

වස්වා ෙහසුතා විශ්වල්ෂණය ( Easyness to 

achieve service) මින් හඳුනාගත් අතර 

වදවනුව මාර්ග සම්බන්ධතාවය අනුව 

ප්රවද්ශවේ මංසන්ධියකට ලැවබන ප්රමුඛ්තාවය 

ඇමුණුම් අංක 20 හි දැක්වවන පරිදි මංසන්ධි 

ප්රමුඛ්තා විශ්වල්ෂණය අනුව හඳුනා ගන්නා ලදී. 

ඒ අනුව වමම විශ්වල්ෂණයන්වේ නිගමනයන්ද 

සලකමින් සංවර්ධනය කළ යුතු නෂ්ටි පහත 

පරිදි හඳුනා ගන්නා ලදී. 

● වන්වාසික නෂ්ටි ( Residential Nodes)       
- වසන්රල් හන්දිය, වමාවරාන්තුඩුව 

● අසල්වැසි නෂ්ටි (Neighborhood 
Nodes)       -  

පලාවතාට,වකාලනිය,මල්වත්ත, 

උේගල්බඩ, මිල්ලගස ් හන්දිය , 

ඇළවමෝදර 

● වසෞඛ් ප්රවර්ධන නෂ්ටි ( Health 
service Nodes) -  නාවගාඩ 

 

ඒ අනුව කළුතර ප්රාවද්ශීය  වල්කම් වකාට්ටඨාශ  

සඳහා 2030 වර්ෂය වන විට  පුවරෝකථනය 
කරන  ලද වන්වාසික ජනගහනය 199,854ක් වූ 
අතර  එම ජනගහනය විවිධ ඝනත්වයකින් යුතු 
වන්වාසික ඝනත්ව කලාප අතර වබදී යන 
ආකාරය පහත පරිදි වේ.  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 116 

 

සංවර්ධන සැලැස්ම යටවත්  වාණිජ කලාපය 

සඳහා පුවරෝකථනය කර ඇති  ජනගහනය 

එවලසම සිටින බව අනුමාන කරන ලදී. එය 

29626කි. ඒ අනුව සැලසුම් බලප්රවද්ශය සඳහා 

කරන ලද පුවරෝකථනයට අනුව ලද මුළු 

ජනගහනවයන් අවන කුත් ප්රවද්ශය තුළ වබදා 

හැරිය යුතු ජනගහනය 170228 කි.  

වමම ඉතිරි ජනගහනය හඳුනාගත් වන්වාසික 

පර්ෂද හතවරහි ඝනත්වයන් තුනක් යටවත් 

වාප්තත කිරීමට අවශ විය.  වම් සඳහා 

දැනටමත් කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

වකාට්ටඨාශවේ පවත්නා උපරිම හා අවම 

ඝනත්ව වයාදා ගැනීමට තීරණය වකරුණි. 

එයට වහ්තුව වන්වන් එම පවතින ජනගහන 

ඝනත්ව වර්තමාන සංවර්ධන මට්ටටම් යටවත් 

වුවද වනානැසි, ගැටළු ඇති වනාවන 

ආකාරවයන් පවතින බැවින් අනාගත සංවර්ධන 

මට්ටටම් යටවත්දී ද වනානැසී පැවතීවම් 

සම්භාවිතාව ඉහළ බැවිනි.  

වම් අනුව දැනට කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

වකාට්ටඨාශවේ පවතින ඉහළම ජනගහන 

ඝනත්වය වන 21426.6 පුද්/ව.කි.ී ඉහළ 

ඝනත්ව වන්වාසික පර්ෂදයට හා ඉහළ ඝනත්ව 

උස පාලිත වන්වාසික පර්ෂදයට වයාදා ගැනුණි. 

අවම ඝනත්වය වන 903.88 පුද්/ව.කි.ී අඩු 

ඝනත්ව වන්වාසික    පර්ෂදයට වයාදා ගැනුණි. 

මධස්ථ ඝනත්ව වන්වාසික පර්ෂදයට ඉහත 

ඝනත්ව වදවකහි මධස්ථ අගය වයාදා ගැනුණි. 

ඉන් වමම පර්ෂද හතවරහි වාප්තත කළ හැකි 

උපරිම ජන ගහනය ගණනය කර ගන්නා ලදි.  

 

උපරිම ජනගහනය  =     උපරිම ජන ඝනත්වය x භූමි ප්රමාණය  

 

එම උපරිම ජනගහන අතර අනුපාතයට අනුව ඉතිරි ජනගහනය (170,228) වන්වාසික පර්ෂද හතරට 

වබදා වවන් වකරුණි. ඉන් එම කලාප සඳහා වයෝජිත ජනගහනය ගනණය කර ගන්නා ලදි .  

 

ඉතිරි ජනගහනය x  ජනගහන ඝනත්ව අනුපාතය   = පර්ෂදයට අදාළ වයෝජිත ජනගහනය 

ඒ අනුව හඳුනාගත් විවිධ ඝනත්වවයන් යුත් වන්වාසික පර්ෂද අතර ජනගහන වාප්තතිය වගු අංක 6.7.1 

ට අනුව හඳුනාගත හැක. 

 

 

  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 117 

 

වන්වාසික කලාපය ජනගහනය වයෝජිත ජනගහන 

ඝනත්වය 

ඉහළ ඝනත්ව වන්වාසික පර්ෂදය 

( High Density Residential  Zone) 

91568 6324.61 

ඉහළ ඝනත්ව උස පාලිත වන්වාසික පර්ෂදය 

( High Density Height Control Residential  Zone) 

15895 6297.27 

මධම ඝනත්ව වන්වාසික පර්ෂදය 

( Moderate Density Residential  Zone) 

57599 3281.40 

අඩු ඝනත්ව වන්වාසික පර්ෂදය 

( Low Density Residential  Zone) 

5166 3281.90 

 

මුළු ජනගහනය 

 

170228 

 

265.62 

 

 

 

වමවලස වන්වාසක සැලැසම් යටවත් සැළසුම් බලප්රවද්ශය සඳහා පුවරෝකථනය කරන ලද ජනගහනය 

විසිරි ආකාරයට ජනගහන කලාප 04 සඳහා වාප්තත කළ  අතර එය පහත සිතියම මඟින් දැක්විය හැකිය.  

 

  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 

ෙගුෙ 2 6.7.1: විවිධ ඝනත්ෙවයන් යුතු වන්ොසික පර්වෂද අතර ජනගහන ඝනත්ෙය හා ෙයාප්තිය 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 118 

 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 119 

 

  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2017) 

සිතියම 6.7.1: කළුතර සැලසුම් බල ප්රදේශදේ නිවාස ඝනත්තවය හා වයාප්තතිය 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 120 

 

6.8. ෙයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීවම් උපායමාර්වික සැලැස්ම 

කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් වකාට්ටඨාශ සංවර්ධන සැලැස්වමහි “දැක්ම” හා අරමුණු වවත ළඟාවීම සඳහා 

උපායමාර්ික සැලසුම් 05 ක් හඳුනාවගන ඇත. ඉහත විස්තර කරන ලද වමම උපායමාර්ික සැලසුම් 

05 වන ආර්ික සංවර්ධන උපායමාර්ික සැලැස්ම, අපරවුහ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීවම් 

උපායමාර්ික සැලැස්ම , තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපායමාර්ික සැලැස්ම , ජනාවාස හා වාප්තති 

උපායමාර්ික සැලැස්ම හා සංස්කෘතික හා උරුමයන් කළමනාකරණ උපායමාර්ික සැලැස්ම යටවත් 

හඳුනාගත් සමස්ත උපායමාර්ික වාපෘති සංඛ්ාව 68 ක් වේ. වමම උපාය මාර්ග 68 ප්රමුඛ්තා 

ලැයිස්තුගත කිරීම වමම ක්රියාත්මක කිරීවම් සැලැසම් යටවත් විස්තර වකවර්. 

උපායමාර්ික වාපෘති ප්රමුඛ්තාගත කිරීම 

වමම උපායමාර්ික වාපෘති ප්රමුඛ්තාගත කිරීවම් පළමු පියවර වලස “දැක්ම වවත ළඟාවීමට වඩා 

වැදගත් වන වාපෘති” යන පදනම මත හා වාපෘති වල සමාජ හා පාරිසරික බලපෑම සලකමින් දිවිත්ත්ව 

සංසන්දනය (Pairwise Comparison) සිදුකරනු ලැබීය. ඉන් අනතුරුව එවස් වපළගසා ගත් 

උපායමාර්ික වාපෘති “අරමුණු වවත ළඟාවීමට ඇති හැකියාව” යන පදනම මත  වමම සැලැස්වම් 

අරමුණු 03 ක් යටවත් “බර තබන ලද පිරික්සුම් ලැයිස්තු” (Weighted Cheek List) ක්රමය යටවත් 

වපළගසා ගන්නා ලදී. එවස ්සකස් කරන ලද වාපෘති හා එම වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීවම් ආයතන පහත 

පරිදි දැක්විය හැකිය. 

වමම වාපෘති ක්රියාත්මක කිරිවම් කාල සිමාවන් 2019 වර්ශවේ සිට වසර කීපයක් ඇතුළත ද යන්න වම් 
සමඟ දක්වා ඇත.  

 

 
උපායමාර්ික වාපෘතිය වාපෘතිය හඳුනාගත් 

සැලැස්ම 
ක්රියාත්මක කිරීවම් ආයතනය වසර 

5ක් 
ඇතුළත 

වසර 
10ක්  
ඇතුළත 

1. උසාවි සංකීර්ණය කළුතර 
දකුණ ගාලු පාවර්  වවට්ටටුමකඩ 
ප්රවද්ශවේ පිහිටි “සරලක්වත්ත 
ඉඩපම්” ප්රතිස්ථාපනය කිරීම  

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

අධිකරණ වස්වා වකාමිෂන් 
සභාව 

  

2.        කළුතර දකුණ උසාවි 
සංකීර්ණය අසල පිහිටි පැරණි 
දිසාපති නිල නිවස ලක්සල 
වගාඩනැිල්ලක් වලස 
ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

අධිකරණ වස්වා වකාමිෂන් 
සභාව 

  

3.        දැනට පවතින උසාවි 
සංකීර්ණය සුවඛ්ෝපවභෝගී 
වාණිජ සංකීර්ණයක් වලස 
ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම. (වවළුම 
I හි 6.8 වකාටස හා  වවළුම  II 
බලන්න) 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   

4.        කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 
බලප්රවද්ශය තුළ වතෝරාගත් 
ග්රාම නිලධාරී වකාට්ටඨාශ සඳහා 
අපජල කළමනාකරණ 
සැලැස්මක් ක්රියාත්මක කිරීම.  
(වවළුම  II හි 6.3.5 බලන්න) 

මළ හා අපජල 
කළමනාකරණ සැලැස්ම 

ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය 

  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 121 

 

5.        කළුතර ොලම් ද්තිත්වෙ අතර 
පිහිටි තලාව භූමිපේ ගාලු ොරත් 
දුම්රිෙ මාර්ගෙත් අතර පකාටස 
තුල භූමි ෙර්ශනෙ සැකසීම  

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

6.        කළුතර ෙලාපතාට මාර්ගපේ 
ඔරපලෝසු කණුව අසල සිට 
කළුතර නගර සභාපේ නිෙහස් 
ආයුර්පේෙ මධයස්ථානෙ ෙක්වා 
මාර්ගෙ පෙෙස ගස් වැවූ මාර්ග 
පලස සංවර්ධනෙ කිරීපම් 
වයාෙෘතිෙ.  

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

7.        ආබෲ මාවත සහ ෙකුණු ශ්රී 
සුමංගල මාවත කැලිපඩෝ 
පවරළට ප්රපේශ මාර්ග පලස 
සංවර්ධනෙ කිරීම.  

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

8.        කුඩා හීනටිෙන්ගල ඇල පෙෙස 
හඳුනාගත් ප්රපද්තශෙ තුල 
පෙෝජිත පර්ඛීෙ උෙයානෙ 
සංවර්ධනෙ කිරීපම් වයාෙෘතිෙ 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

9.        කළු ගපඟහි හදුනාගත් ස්ථාන 
තුල පෙෝජිත ොපවන පවළඳ 
කුටි ඉදිකිරීම. 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

10.    නාපගාඩ මහපරෝහේ ෙරිශ්රෙ 
හා ෙැනට සංවර්ධනෙ කරමින් 
ෙවතින ළමා හා මාතෘ පරෝහල 
සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වන 
අතුරු මාර්ග සංවර්ධනෙ 
කිරීපම් වයාෙෘතිෙ.  

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

11.    කළුතර පබෝධි ෙරිශ්රෙට අෙත් 
මේ කඩපෙල ප්රතිසංස්කරණෙ 
කිරීම 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

12.    ගංවතුර ොලනෙ වන 
ආකාරෙට කාණු ෙද්තධතිෙ 
සංස්කරණෙ  

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

13.    පහත්බිම් සංරක්ෂණය (වවළුම  
II බලන්න) 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 
උපායමාර්ික සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ශ්රී  ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් 
හා සංවර්ධනය කිරීවම් 
සංස්ථාව 

කළුතර නගර සභාව

  
කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

  

14. ජල මාර්ග රක්ෂිත කලාප 
ආරක්ෂා කිරීම (වවළුම  II 
බලන්න) 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 
උපායමාර්ික සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
කළුතර නගර සභාව 

කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 
වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව 

  

15. කළුගවේ ස්ිර වමෝයක් 
නිර්මාණය කිරීම හා වැලිපරය 
සංරක්ෂණය  

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 
උපායමාර්ික සැලැස්ම 

වවරළ සංරක්ෂණ 
වදපාර්තවම්න්තුව 

වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව 
වමගා වපාලිස් වාපෘතිවේ 
වවරළ වාපෘති අංශය 
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16 කළු ගඟ රක්ෂිතවේ 
කවඩාලාන වගාව (වවළුම  II 
බලන්න) 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 
උපායමාර්ික සැලැස්ම 

මධම පරිසර අධිකාරිය 
වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව 

  

17. වවරළ තීරවේ කවඩාලාන 
වගාව (වවළුම  II බලන්න) 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 
උපායමාර්ික සැලැස්ම 

වවරළ සංරක්ෂණ 
වදපාර්තවම්න්තුව 

  

18. කළුතර දකුණ කැළිවඩෝ 
වවරළ තීරපේ ජල කඩන 
ඉදිකිරීම  

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 
උපායමාර්ික සැලැස්ම 

වවරළ සංරක්ෂණ 
වදපාර්තවම්න්තුව 
වමගා වපාලිස් වාපෘතිවේ 
වවරළ වාපෘති අංශය 

  

19. කළු ගවඟහි ලවණ බාධකයක් 
ඉදිකිරීම 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 
උපායමාර්ික සැලැස්ම  
හා ජල සැපයුම් සැලැස්ම 

වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව 

ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය 

  

20  ගංවතුර කළමනාකරණ 

වාපෘතිය - දූව පන්සල පාර, 
කළුතර දකුණ 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 
උපායමාර්ික සැලැස්ම 

වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව   

21. ගංවතුර කළමනාකරණ 

වාපෘතිය - නාවගාඩ හන්දිය , 
කළුතර දකුණ 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 
උපායමාර්ික සැලැස්ම 

වාරිමාර්ග වදපාර්තවම්න්තුව   

22. නාෙ ෙෑපම් තර්ජන සහිත 
ප්රපද්තශ සංරක්ෂණෙ 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 
උපායමාර්ික සැලැස්ම 

ජාතික පගාඩනැගිලි 
ෙර්පේෂණ සංිධානෙ 

  

23. වස්කඩුව - වැසි ජල 
කළමනාකරණ සැලැස්ම 

ආෙො කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

වාරිමාර්ග පෙොර්තපම්න්තුව   

24. නාගස් හන්දිෙ, වාද්තදුව මංතීරු 

04 ක මාර්ගෙ ඉදි කිරීම 
(වවළුම II බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධීකාරිෙ   

25. වාඩිෙමංකඩ - බණ්ඩාරගම 

මංතීරු 04 මාර්ගෙ ඉදිකිරීම 
(වවළුම  II බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

26. පහාරණ - ඇළපමෝෙර මංතීරු 
පෙකකින් යුක්ත මාර්ග (පස්වා 
සැෙයුම් මංතීරුවෙ සහිතව) 
ඉදිකිරීම (වවළුම  II බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

27. කටුකුරුන්ෙ - ෙළුවත්ත මංතීරු 
04 ක මාර්ගෙ ඉදිකිරීම (පවළුම 

II  බලන්න)  

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

28. කැලිපඩෝ පවරළ සංවර්ධන 
වයාෙෘතිෙ, කළුතර දකුණ 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

29. ටැංජරින් පහෝටලපේ සිට 
කැලිපඩෝ පවරළ ඔස්පස් 
කි.මීටර් 02  ක භූමි ප්රමාණෙක 
ඝන (Bushy) ෙදුරු පරෝෙනෙ 
කිරීපම් වයාෙෘතිෙ 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 
උපායමාර්ික සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

30. ෙරණ ොර (ශ්රීමත් සිරිේෙ 

පසායිසා මාවත) මංතීරු 02 ක 
මාර්ගෙක් පලස සංවර්ධනෙ 
(වවළුම  II බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   
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31. මාවල - මහරැක්ම ොර මංතීරු 
02 ක මාර්ගෙක් පලස 
සංවර්ධනෙ කිරීම (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම  

පලාත්බඳ මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

  

32. හිේ වීදිෙ මංතීරු 02 ක 
මාර්ගෙක් පලස සංවර්ධනෙ 
(වවළුම  II බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

33. ගාලු ොපර් මඟී මංතීරු 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

34. දුම්රිෙ පොළ ොපර් මඟී මංතීරු 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

35. බඩු ගබඩා ොපර් මඟී මංතීරු 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

36. සාරානන්ෙ ොපර් මඟී මංතීරු 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

37. චම්ලි ගුණවර්ධන මාවපත් මඟී 
මංතීරු සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

38. ඥාපණෝෙෙ මාවපත් මඟී 
මංතීරු සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

39. පෙගරි ොපර් මඟී මංතීරු 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

40. ෙරණ ොපර් මඟී මංතීරු 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

41. චම්ලි ගුණවර්ධන ොපර් 
රථවාහන නැවතුම් ෙහසුකම් 
ඉදිකිරීම (වවළුම  II බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

42. කළුතර ෙකුණ බඩු ගබඩා ොපර් 
මහේ රථගාල සහිත පවළඳ 
සංකීර්ණෙ (වවළුම I හි 6.8 
වකාටස බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

43. කළුතර ඔරපලෝසු කණුව අසළ 
මඟී උමං මාර්ගෙ  

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

44. කළුතර ෙකුණ සාරානන්ෙ 
මාවපත් ෙරිොලන සංකීර්ණෙ 
(වවළුම I හි 6.8 වකාටස 
බලන්න) 

ආර්ික සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

45. පවරළ සමාන්තර ොර මංතීරු 
පෙකක මාර්ගෙක් පලස 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

ප්රාපද්තශීෙ සභාව - කළුතර   



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 124 

 

සංවර්ධනෙ කිරීම.(වවළුම  II 
බලන්න)  

46. පොපහාද්තෙරමුේල 
පවරළ උෙයාන සංවර්ධන 
වයාෙෘතිෙ, කළුතර උතුර  

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 
ප්රාපද්තශීෙ සභාව - කළුතර 

  

47. කළුතර දකුණ රිච්මන්් කාසල් 
මන්දිරවේ භූ ෙර්ශන 
සංවර්ධනය  

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

අධිකරණ අමාතාංශය   

48. වගෝනදූව හරිත සංචාරක 
කලාපය (වවළුම  II බලන්න) 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

  

49. කළුතර නගර සභාවට අෙත් 
කළුතර මහජන පුස්තකාල 
ෙරිශ්රෙ තුල ජාතයන්තර 
පබෞද්තධ පකෞතුකාගාරෙක් 
ඉදිකිරීම. (වවළුම I හි 6.8 
වකාටස හා  වවළුම  II  
බලන්න) 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර පබෝධි භාරකාර 
මණ්ඩලෙ 

  

50. ඇල පමෝෙර හංදිපේ සිට 
ෙැේපොල අන්තර් හුවමාරු 
මධයස්ථානෙ ෙක්වා වන අතුරු 
මාර්ගෙ මංතීරු 02 ක 
මාර්ගෙක් පලස සංවර්ධනෙ 
කිරීම.  

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

51. කළුතර නගර සභාව, උෙයාන 
ක්රීඩාංගනෙ හා කළුතර නගර 
ශාලාව ඇතුලත් කළුතර 
නාගරික උෙයානෙ 
ප්රතිසංස්කරණෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව   

52. කළුතර මහජන ක්රීඩාංගනෙ 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 
ක්රීඩා අමාතයාංශෙ 

  

53. කළුතර ෙකුණ පෙගරි ොපර් 
පොළ සංවර්ධනෙ ( වවළුම I හි 
6.8 වකාටස හා වවළුම  II 
බලන්න)  

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

54. කළුතර ෙකුණ ෙලාපතාට 
මාර්ගපේ  කළුතර පබෝධි 
ෙරිශ්රෙත් කළුතර නගර සභාපේ 
නිෙහස් ආයුර්පේෙ 
මධයස්ථානෙත් අතර ඉඩම තුල 
පුස්තකාල සංකීර්ණ ෙරිශ්රෙක් 
ඉදිකිරීම. (වවළුම I හි 6.8 
වකාටස හා වවළුම  II   
බලන්න) 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 
  

55. කළුතර ෙකුණ දුම්රිෙපොළ 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

දුම්රිෙ පෙොර්තපම්න්තුව 

ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

  



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 
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56. කළුතර බස් නැවතුම්ෙල 
ප්රතිසංවර්ධනෙ කිරීපම් 
වයාෙෘතිෙ 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

  

57. කළුතර ෙකුණ සාරානන්ෙ 
මාවත අසල පෙෝජිත රථගාල 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 
  

58. කළුතර ෙකුණ චමිල 
ගුණවර්ධන මාවත අසල 
පෙෝජිත රථගාල 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර නගර සභාව 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 
  

59. කළුතර ෙකුණ දූව ෙන්සල ොර 

මංතීරු 02 මාර්ගෙක් පලස 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ    

60. කළුතර ෙකුණ ගැමුණු මාවත 

මංතීරු 02 මාර්ගෙක් පලස 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

61. කළුතර ෙකුණ ඔරපලෝසු 
කණුපේ සිට ෙන්ිල හංදිෙ 

ෙක්වා (ගඟබඩ ොර) මංතීරු 02 
මාර්ගෙක් පලස සංවර්ධනෙ 
(වවළුම  II බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

62. කළුතර ෙකුණ ෙලාපතාට 
හංදිපේ සිට නාපගාඩ හංදිෙ 
ෙක්වා (පොලිස් අභයාස ිෙයාල 

ොර) මාර්ගෙ මංතීරු 02 
මාර්ගෙක් පලස සංවර්ධනෙ 
(වවළුම  II බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධීකාරිෙ   

63. කළුතර ෙකුණ ගේලස්ස ොර 
(උොලි සහබන්ු මාවත)  

මංතීරු 02 මාර්ගෙක් පලස 
සංවර්ධනෙ (වවළුම II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධීකාරිෙ   

64. කළුතර ෙකුණ වාද්තදුව - 

පමාරන්තුඩුව මංතීරු 02 
මාර්ගෙක් පලස සංවර්ධනෙ 
(වවළුම  II බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධීකාරිෙ   

65. කළුතර ෙකුණ ිපේපගාඩ 

ොර, අළුත් ොර හා එක්ව 
මංතීරු 02 ක මාර්ගෙක් පලස 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

66. පොතුපිටිෙ - ෙනාපිටිෙ මාර්ගෙ 
මංතීරු 02 ක මාර්ගෙක් පලස 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

ප්රාපද්තශීෙ සභාව - කළුතර   

67. ඇටිල මාර්ගෙ  මංතීරු 02 ක 
මාර්ගෙක් පලස සංවර්ධනෙ 
(වවළුම  II බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

ප්රාපද්තශීෙ සභාව - කළුතර   
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68. කළුතර මහ පරෝහේ චතුරස්ර 
ෙරිශ්රෙ සංවර්ධන වයාෙෘතිෙ 
(වවළුම I හි 6.8 වකාටස 
බලන්න) 

ආර්ික සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

ශ්රී ලංකා ඉඩම් පගාඩකිරීපම් 
හා සංවර්ධනෙ කිරීපම් 
සංස්ථාව 

  

69. කළුතර පබෝධි ෙරිශ්රෙට ොබඳ 
කළු ගපඟහි උෙසම්ෙො සීමා 
මාලකෙක් ඉදිකිරීම. (වවළුම  
II බලන්න) 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

කළුතර පබෝධි භාරකාර 
මණ්ඩලෙ 

  

70. ෙැේපොල අන්තර් හුවමාරු 
මාර්ගපේ ිකේෙ මාර්ග 
සංවර්ධනෙ (වවළුම  II 
බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

71. කළුතර මහා නචතවේ 
දර්ශන පථ ආරක්ෂා කිරීම 
(වවළුම  II බලන්න) 

සංචාරක සංවර්ධන 

සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

කළුතර නගර සභාව 

  

72. පමාරන්තුඩුව හන්දිෙ 
සංවර්ධනෙ කිරීපම් වයාෙෘතිෙ 
(වවළුම I හි 6.8 වකාටස 
බලන්න) 

නිවාස ඝනත්වෙ හා 
වයාප්තිෙ පිළබඳ සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධීකාරිෙ   

73. නාපගාඩ හන්දිෙ සංවර්ධනෙ 
කිරීපම් වයාෙෘතිෙ (වවළුම I හි 
6.8 වකාටස බලන්න) 

නිවාස ඝනත්වෙ හා 
වයාප්තිෙ පිළබඳ සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධීකාරිෙ   

74. කළුතර පහාරණ ොපර් 
මේවත්ත හන්දිපේ වාණිජ 
මධයස්ථානෙ සංවර්ධනෙ 

නිවාස ඝනත්වෙ හා 
වයාප්තිෙ පිළබඳ සැලැස්ම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ   

75. කළුතර පහාරණ ොපර් 
උග්ගේබඩ මහජන 
පගාඩනැගිේල සංවර්ධනෙ 

නිවාස ඝනත්වෙ හා 
වයාප්තිෙ පිළබඳ සැලැස්ම 

කළුතර ප්රාපද්තශීෙ සභාව   

76 කළුතර පබෝධි භාරකාර 
මණ්ඩලෙට අෙත් රථගාල 
ෙරිශ්රපේ හා රිච්මන්් කාසේ 
ෙරිශ්රෙ අසළ කළු ගපඟහි 
පෙෝජිත පබෝට්ටටු අංගන 
ද්තිත්වෙක් ඉදි කිරීම 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

  

77. කළුතර ෙකුණ නාපගාඩ, 

පබෝමබුවල මංතීරු 02 මාර්ගෙ 
(පස්වා සැෙයුම් මංතීරුවෙ 
සහිතව සංවර්ධනෙ) (වවළුම I 
හි 6.8 වකාටස බලන්න) 

මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ   
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ෙයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

ෙයාපෘති 

මාතෘකාෙ  
කළුතර සුප ෝෙපභෝගී වානිජය සංකීර්ණෙ 

ෙයාපෘතිය  ෙැනට ෙවතින උසාි සංකීර්ණෙ සුප ෝෙපභෝගී වානිජය සංකීර්ණෙක් පලස ප්රති- සංවර්ධනෙ කිරීම 

ෙයාපෘති  

වයෝජනාෙ  

කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030හි ෙැක්ම වනුපේ ‘නිරිතදිග පවරළ තිරපේ අෙ නැවතුම්ෙළක්’ 

ෙන්නෙ. පකාලබ - ගාේල මාර්ගපේ පිහිටා ඇති කළුතර නගරෙ සංචාරකෙන්ට, පන්වාසිකෙන්ට, පස්වා 

ලභාගැනීමට ෙැමිපණන ජනතාවට හා නගරෙ හරහා ගමන් කරන්නන් පවත අවශය ෙහසුකම් සැලසීම පමම 

සැලැස්ම මගින් හදුනාපගන ඇත. ඒ අනුව කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 ෙටපත් සකස් 

කරනු ලැබූ සංචාරක සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව  කළුතර පබෝධි ෙරිශ්රෙ ආශ්රිත සංස්කෘතික සංචාරක 

කලාෙෙක් පගාඩනැගීමට අපප්ක්ිතෙ.  

තවෙ නගරපේ ප්රධාන ප්රවාහන මධයස්ථාන (දුම්රිෙ හා බස් රථ නැවතුම්පොළ) පිහිටා ඇත්පත්ෙ පම් 

ආශ්රිතවෙ. පමම භුමි ෙරිපභෝජනෙන් සිෙේල කළුතර නගරපේ මධය පලස හදුනාගත හැකි ප්රපද්තශෙක් 

පක්න්රපකාට පිහිටා ඇත. ඒ අනුව පමම පකාලබ - ගාේල මහා මාර්ගපේ කළුතර පබෝධි ෙරිශ්රෙ, දුම්රිෙ හා 

බස් රථ නැවතුම්පොළ ආශ්රිතව ඉඩම් සෙහා ඉතා ඉහල වානිේ  ඉේලුමක් ෙවතී. නමුත් පම් වනිටත් උසාි 

සංකීර්ණෙ වැනි තරගකාරී පනාවන වානිජය භාිතෙන් ඒ අවට ෙැකගත හැක. ඒ අනුව පමවැනි ඉඩම් 

නගරපේ ආර්ික වර්ධනෙට පහ්තුවන තරග කාරී වානිජය භාිතෙන් සෙහා පොොගැනීමට නිෙමිතෙ. එපස්   

කළුතර නගරපේ ආර්ික තත්වෙ ඉහල නැංවීම අභිමු  කර ගනිමින් ෙැනට ෙවතින උසාි සංකීර්ණෙ 

කළුතර කටුකුරුන්ෙ ප්රපද්තශපේ  හදුනාපගන ඇති 'සරලක් වත්ත' ඉඩම තුල ප්රතිෂ්ඨාෙනෙ කිරීමට නිෙමිතෙ. 

ෙැනට ෙවතින උසාි සංකිර්ණපේ පිහිටි පගාඩනැගිලි ද්තත්වෙ සුප ෝෙපභෝගී වානිජය මධයස්ථානෙක් පලස 

ප්රති- සංවර්ධනෙ කිරීමට නිෙමිතෙ.      

 

 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 

පළාත බස්නාහිර  දිස්ික්කය කළුතර 

ප්රාවේශීය ප්රා. දේ. 

දකාට්ඨාශය 
කළුතර 

පළාත්තපාලන 

ආයතනය 
කළුතර නගර සභාව 

සිමාෙන් 

උතුර නැවගනහිර දකුණ  ටහිර 

ටවුන් කේ් ොර 
පකාලබ  - ගාේල මහා 

මාර්ගෙ (A2) 

කළුතර බස් 

නැවතුම්පොළ 
කළුතර මහජන ක්රීඩාංගනෙ 

ප්රවේශ්ය පකාලබ  - ගාේල මහා මාර්ගෙ (A2) 

6.8.1. උපායමාර්ික වාපෘති 
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පිහිටීම 

දක්ෙන 

සිතියම 

 

භුමි පරිහරණ 

සැලැස්ම 

 

ෙයාපෘතිය සාධාරණිකරණය කිරීම 

ෙයාපෘති 

ස්ෙභාෙය  
නෙ √ 

දියුණු 

කළ යුතු 

 

 

 

 

විස්තීරණය 

කළ 

යුතු 

 

භුමිය සංෙර්වධනය 

කිරීම පමණක් 

 

 

 

 

 

කළුතර ඔරපලෝසු 
කණුව 

කළුතර මහාධිකරණ 
සංකීර්ණෙ 

 

වයාෙෘති භුමිපේ පිහිටීම 
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ෙයාපෘති 

ප්රවේද 

සංරක්ෂ

ණය  
ොණිජ  භූ දර්වශ්න  උරුමයන්  නිොස  

ප්රතිස්ථා

පන  
වෙනත්  

 √      

ෙයාපෘතිවේ 

ඉලක්ක  
පාරිසරික  

ආර්ික 

 

√ 

 

සමාජීය 

 

 

 

ෙයාපෘති 

ඉලක්ක  

01. කළුතර නගරෙ පවත  සුප ෝෙපබෝගී වානිජය වයාොරෙන්හි ආපෙෝජනෙන් ලබා ගැනීම  

02. සුප ෝෙපබෝගී වානිජය පක්ෂ්රපේ දියුණුව සංචාරක වයාොරපේ දියුණුව සෙහා පොො ගැනීම 

03. කළුතර නගර මධයතුල මහජන පොදු අවකාශීෙ ස්ථාන වර්ධනෙ කිරීම   

04. වයාෙෘතිෙටඅොළව සිදු කරනු ලබන භුමි ෙර්ශනෙ පහ්තුපවන්  නගර අලංකරණෙ වීම 

 05.  වයාෙෘති ෙරිශ්රපේ වාහන නැවතුම් ෙහසුකම් ලබාදීම තුළන් නගරෙ තුළ ෙවතින් රථ වාහන ගාේ 

කිරීවම් ගැටළුවට ෙම් සහනෙක් ලැබීම 

ෙයාපෘතිවේ 

පදනම  

 කළුතර දිස්ික්කපේ ප්රධාන ෙරිොලන මධයස්ථානෙ කළුතර නගරෙයි. ෙරිොලන, පසෞ ය, ප්රවාහන 

අවශයතා සපුරා ගැනීම සෙහා දිනකට 80,000 අධික ජනගහනෙක් කළුතර නගරෙ පවත ෙැමිපණ්. තවෙ 

නගරෙ තුල ෙවතින සංචාරක ආකර්ශනෙ සහිත ස්ථාන හා තරු ෙන්ති පහෝටේ පහ්තු පකාටපගන නගරෙ 

පවත පද්තශීෙ හා ිපද්තශීෙ සංචාරකෙන්පග් ෙ සැලකිෙයුතු ආකර්ශනෙක් ෙවතී. එපමන්ම පකාලබ - ගාේල 

මහා මාර්ගපේ පිහිටා ඇති නගරෙක් වශපෙන් නගරෙ හරහා අති ි ශාල දෙනික සංක්රමණිකෙන් සං යාවක් 

ගමන් කරයි.  

පමපස් නගරෙ පවත ෙැමිපණන ජනතාව පවත අවශය සුප ෝෙපභෝගී වානිජය අවශයතා සපුරාගැනීමට 

ෙහසුකම් සැලසීමත්, නගරෙ පවත ෙවතින සංචාරක ආකර්ශනෙ වර්ධනෙ කිරීමත් පමම වයාෙෘතිෙ මගින් 

සිදුපේ .  පමම වයාෙෘතිෙ හදුනාගනු ලැබූ කළුතර නගර සංවර්ධන සැලසුම 2019 - 2030 අනුව කළුතර 

නගරෙ නිරිත දිග පවරල තිරපේ අෙ නැවතුම් පොලක් කිරීම ෙැක්ම පකාට ගනු ලැබිෙ. ඒ ෙටපත් සම්ොදිත 

සංචාරක සංවර්ධන සැලසුම තුලින් කළුතර පබෝධි ෙරිශ්රෙ ආශ්රිතව සංස්කෘතික සංචාරක කලාෙෙක් 

හදුනාගනු ලැබිෙ. ඒ අනුව පමම පමම වයාෙෘතිෙ මගින් කළුතර පබෝධි ෙරිශ්රෙ ආශ්රිත කලාෙෙ තුල 

සුප ෝෙපබෝගී වානිජය මධයස්ථානෙක් ඉදිකිරිම තුලින් එම කලාෙෙ පවත ෙවතින සංචාරක ආකර්ෂණෙ 

වර්ධනෙ පේ. තවෙ පමම සුප ෝෙපබෝගී වානිජය මධයස්ථානෙ පිහිටා තිපබන ස්ථානෙ අසල  කළුතර ෙකුණ 

දුම්රිෙ ස්ථානෙ හා කළුතර බස් නැවතුම්පොළ පිහිටා තිබීම පහ්තු පකාටපගන කළුතර නගරෙ පවත වැඩිම 

ජන ආකර්ශනෙක් ෙවතිනුපේෙ ඒ ආශ්රිත ප්රපද්තශෙටයි . එෙ පමම වයාෙෘතිපේ සාර්ථකත්වෙට තවත් ඉවහේ 

පේ.  

 

ෙයාපෘතිවේ වේපළ  පිළි ඳ විස්තරය 

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

අයිතිය  

නා. 

ස.අ.  
 වපෞේගලික   රජවේ √ වෙනත්   
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ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

තත්ෙය  

ෙැනට කළුතර මහාධිකරණ 

සංකීර්ණෙ පිහිටා ඇත 
ප්රතිස්ථාපනය පිළි ඳ විස්තරය    

ඉඩවම් 

අයිතිය 

පිළි ඳ 

විස්තරය  

භූමි ෙරිශ්රෙ අධිකරණ පස්වා පකාමිෂන් සභාව සතුෙ 

මිනින්වදෝරු 

සැලසුම  

අංකය  
මිනින්වදාරුෙ

වේ නම  
දිනය  ඉඩවම් ප්රමාණය  

   අක්: රූ. පර්ව. 

       

ෙයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

ෙයාපෘතිය 

ක්රියාත්ම

ක කිරීවම් 

ක්රමවේදය  

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිෙ ිසින් 

සංවර්ධන කටයුතු සිදු 

කරනු ලැප් 

ක්රියාත්මක කළ 

යුතු ආයතනය  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

 

අරමුදේ සපයා 

ගැනීවම් 

ක්රමවේදය  

නාගරික 

සංවර්ධන 

අධිකාරිවේ 

භාණ්ඩාගාර 

අරමුදල්   

කලාපය  ඉහල ඝනත්ව වානිජය ෙර්ෂෙෙ 
කලාපීකරණ 

අනුකුලභාෙය  
ඔේ  

විනයාස සැලැස්ම 
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‘craft Lanka’ 
ආෙතනපේ ශා ාව 

සුප ෝෙපභෝගී වානිජය 

මධයස්ථානෙ 

රථ ගාල හා භුමි 
ෙර්ශනෙ සිදුකරන 
ප්රපද්තශෙ 
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ෙයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

ෙයාපෘති 

මාතෘකාෙ  
පවළෙ සංකීර්ණෙ II අධිෙර 

ෙයාපෘතිය  මහේ රථගාල හා පවළඳ සංකීර්ණෙ සහිත පගාඩනැගිල ඉදි කිරීම 

ෙයාපෘති  

වයෝජනාෙ  

කළුතර නගර සභාව සතු කළුතර බඩු ගබඩා ොපර් පවළඳ සංකීර්ණෙ මීට ෙශක පෙකකට ප්රථම ඉදිකරනු 

ලැබුවකි. එකල ෙැවති ආර්ික රටාවන්ට අනුව ඉදිවූ පමම පගාඩනැගිේල පම් වන ිට ඉතා අබලන් 

තත්වෙක ෙවතී. නගර මධය තුළ පිහිටි පමම ෙරිශ්රෙ ෙවත්නා භාිතෙට වඩා වඩාත් ඉහළ මට්ටටමකට 

සංවර්ධනෙ කිරීපම් හැකිොව ෙවතී. ෙැනට බිම් මහලකින් හා ෙළමු  මහලකින් සමන්ිත පමම 

පගාඩනැගිේල ගාලු ොර හා බඩු ගබඩා ොරට මායිම්ව පිහිටා තිප්. පමම මාර්ග ද්තිත්වෙ ආශ්රිතව  ෙවතින 

වාහන තෙබෙෙ පහ්තුපවන් පමම පවළඳ සංකීර්ණෙ පවත ෙැමිපණන ොරිපභෝගිකෙන්ට වාහන නතර කර 

තැබීපම් ෙහසුකම් අවම වී ඇත. පමම සිෙලු තත්වෙන් සලකා බලා ෙැනට ෙවතින ෙැරණි පවළඳ 

සංකිර්ණෙ පවනුවට රථවාහන ගාේකිරීපම් ෙහසුමක්ෙ සහිත නව පවළඳ සංකිරණෙක් ඉදිකිරීමට 

නිෙමිතෙ. 

පමම වයාෙෘතිෙ  තුලින් නගර පවත පවනත් අවශයතා ඉටු කරගැනීමට ෙැමිපණන ජනතාවටෙ සිෙ 

රථවාහන ගාේකර තැබීපම් ෙහසුකම් සැලපස්. ිපශ්ෂපෙන්ම පමම වයාෙෘති භුමිෙ  කළුතර දිස්ික් 

පේකම් කාර්ොලෙ ඉදිරිපිට පිහිටා තිබීම නිසා දිස්ික් පේකම් කාර්ොල ෙරිශ්රෙ පවත ෙැමිපණන 

රථවාහන ගාේකර තැබීමටෙ පමමගින් ෙහසුකම් සැලපස්. රථවාහන ගාේකර තැබීපම් ෙහසුකම් ෙවතින 

නිසා පමම වයාෙෘති පගාඩනැගිේල තුල ෙවතින වයාොරික ස්ථානෙන් සෙහා ෙැමිපණන  ොරිපභෝගිකෙන් 

සෙහා ෙ ෙහසුකම් සැලපස්.     

 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 

පළාත බස්නාහිර  දිස්ික්කය කළුතර 

ප්රාවේශීය ප්රා. දේ. 

දකාට්ඨාශය 
කළුතර 

පළාත්තපාලන 

ආයතනය 
කළුතර නගර සභාව 

සිමාෙන් 

උතුර නැවගනහිර දකුණ  ටහිර 

බඩු ගබඩා ොර 
ගාලු ොර ; පකලින් 

ිදිෙ 
පෙෞද්තගලික කඩ   

නව නගර සභා පවළඳ 

සංකීර්ණෙ 

ප්රවේශ්ය පකාලබ  - ගාේල මහා මාර්ගෙ (A2) 
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පිහිටීම දක්ෙන 

සිතියම 

 

භුමි පරිහරණ 

සැලැස්ම 

 

 

ෙයාපෘතිය සාධාරණිකරණය කිරීම 

ෙයාපෘති 

ස්ෙභාෙය  
නෙ √ දියුණු කළ යුතු 

 

 

 

 

විස්තීරණය 

කළ 

යුතු 

 

භුමිය සංෙර්වධනය 

කිරීම පමණක් 
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ෙයාපෘති ප්රවේද 

සංරක්ෂණය  ොණිජ  භූ දර්වශ්න  
උරුමය

න්  
නිොස  ප්රතිස්ථාපන  වෙනත්  

 √      

ෙයාපෘතිවේ 

ඉලක්ක  
පාරිසරික  

ආර්ික 

 

√ 

 

සමාජීය 

 

 

 

ෙයාපෘති 

ඉලක්ක  

01. නගරෙ තුළ ෙවතින රථවාහන ගාේකිරීපම් ගැටළුවට ිසඳුමක් ලැබීම  

02. නව පවළඳ සංකීර්ණෙ තුළන් වාණිජ දියුණුවක් ලැබීම 

ෙයාපෘතිවේ 

පදනම  

  කළුතර ෙකුණ බඩු ගබඩා ොපරහි පිහිටි නගර සභා පවළෙ සංකීර්ණෙ වර්තමානෙ වන ිට ඉතා අබලන් 

තත්වෙක ෙවතී. කළුතර නගරපේ  ගාලු ොර අසල පිහිටි පමම ෙරිශ්රෙ වර්තාමානෙ වන ිට ඉතා ඉහල 

වානිජය වටිනාකමකින් යුක්තෙ. නමුත් ෙැනට ෙවතින පවළෙ සංකීර්ණෙ බිම් මහලකින් හා ෙළමු 

මහලකින් ෙමණක් සමන්ිත වන අතර වර්තමානෙ වනිට එම පගාඩනැගිේල ඉතා අබලන් තත්වෙක 

ෙවතී. පමම තත්වෙ ෙටපත් පමම ෙරිශ්රපෙන් ලබා ගතහැකි උෙරිම වානිජය වටිනාකම ලබාපගන 

පනාමැත. ඒ අනුව පමම ෙරිශ්රෙ තුල  මහේ රථගාලකින් සමන්ිත වානිජය සංකීර්ණෙක් ඉදිකිරීමට 

පෙෝජිතෙ. 

ිපශ්ෂපෙන්ම කළුතර නගර මධයපේ ගාලු ොර සකස්වී ඇති ආකාරෙ පහ්තුපවන් (මැෙ ොර ෙැවතීම) 

නගර මධය පවත සිෙ වාණිජ අවශයතා සපුරා ගැනීමට පෙෞද්තගලික වාහන වලින් ෙැමිපණන ජනතාව 

ිශාල අෙහසුතාවෙකට ෙත්පේ. පෙෝජිත පවළඳ සංකීර්ණෙ තුළ රථවාහන නවතා තැබීපම් ෙහසුකම් 

ෙැවතීම පහ්තු පකාටපගන  පෙෞද්තගලික වාහන වලින් ෙැමිපණන ජනතාවට රථවාහන ගාේ කිරීපම් 

ෙහසුකම් උොපේ. පම් තුළන් ඔවුන්ට සිෙ පෙෞද්තගලික රථවාහන නවතා නගරෙ තුළ අවශය ස්ථානෙන් 

පවත පගාස් සිෙ අවශයතා ඉටු කරගැනීමට හැකිපේ.  

පමම වයාෙෘතිෙ ෙදික මංතීරු සංවර්ධන සැලැස්මහා සම්බන්ධ පේ. ගාලු ොර පෙෙස ෙදික මංතීරු 

සංවර්ධනෙ පකාට පසවණ සඳහා ගස් පරෝෙණෙ කිරීමට නිෙමිතෙ. ඒ අනුව නගර මධය තුළ ගාලු ොර 

අසළ රථ ගාපේ (පෙෝජිත වයාෙෘතිෙ) වාහන නවතා ෙහසුපවන් සිෙ අවශයතාවෙන් සපුරා ගැනීමට 

අවස්ථාව උොපේ.  ගාලු ොර පෙෙස මංතීරු සංවර්ධනෙ කිරීමටත් පමම මංතීරු තුළ පසවණ සඳහා ගස් 

පරෝෙණෙ කිරීමත් පහ්තුවන් පමපස්  නගරෙ පවත  ෙැමිපණන්නන්ට ොගමනින් සිෙ ගමනාන්තෙන් පවත 

ගමන් කිරීමට හැකි ෙරිසරෙක් උොපේ. 

ඒ අනුව පමම වයාෙෘතිෙ තුළන් නව පවළඳ මධයස්ථානෙක් නගරෙට ලැබීමත්, නගරෙ තුළ ෙවතින 

රථවාහන ගාේ කිරිපම් ගැටළුවට පිළෙම් ලැබීමත් සිදුපේ. 
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ෙයාපෘතිවේ වේපළ  පිළි ඳ විස්තරය 

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

අයිතිය  

නා. ස.අ.   වපෞේගලික   රජවේ √ වෙනත්   

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

තත්ෙය  

කළුතර නගර සභාව සතු 

ෙැරණි පවළෙ 

සංකීර්ණෙක් ෙවතී 

ප්රතිස්ථාපනය පිළි ඳ විස්තරය    

ඉඩවම් අයිතිය 

පිළි ඳ 

විස්තරය  

කළුතර නගර සභාව සතුෙ 

මිනින්වදෝරු 

සැලසුම  

අංකය  

මිනින්වදා

රුෙවේ 

නම  

දිනය  ඉඩවම් ප්රමාණය  

   අක්: රූ. පර්ව. 

       

ෙයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

ෙයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක 

කිරීවම් 

ක්රමවේදය  

නාගරික 

සංවර්ධන 

අධිකාරිෙ ිසින් 

සංවර්ධන 

කටයුතු සිදු 

කරනු ලැප් 

ක්රියාත්මක කළ යුතු ආයතනය  නාගරික 

සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

  

 

අරමුදේ සපයා 

ගැනීවම් ක්රමවේදය  

නාගරික 

සංවර්ධන 

අධිකාරිවේ 

භාණ්ඩාගාර 

අරමුදල්   

කලාපය  ඉහල ඝනත්ව වානිජය ෙර්ෂෙෙ 

කලාපීකරණ 

අනුකුලභාෙ

ය  

ඔේ  

 

විනයාස සැලැස්ම 
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ෙයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

ෙයාපෘති 

මාතෘකාෙ  
කළුතර පරෝහේ චතුරශ්ර සංවර්ධන  සැලැස්ම 

ෙයාපෘතිය  කළුතර මහ පරෝහල හා නව ළමා හා කාන්තා පරෝහල ඒකාබද්තධ පකපරන නව වයාෙෘතිෙ   

ෙයාපෘති  

වයෝජනාෙ  

කළුතර නගරෙ පවත දෙනික සංක්රමණික ජන ගහණෙ ඇපෙන එක් ප්රධාන පහ්තුවක් වනුපේ 

පසෞ ය ෙහසුකම් ලභාගැනීමෙ. කළුතර දිස්ික්කපේ රජපේ ප්රධාන මහ පරෝහල කළුතර 

නගරපේ, නාපගාඩ ප්රපද්තශපේ පිහිටාතිබිම පමපස් පසෞ ය ෙහසුකම් ලබාගැනීමට නගරෙ 

පවත ජනතාව ඇදීඒමට පහ්තුවී තිප්. තවෙ පම් වනිට කළුතර මහ පරෝහල ආශ්රෙ කර 

ගනිමින් ිශාල වශපෙන් පසෞ ය අංශපේ ආපෙෝජනෙන් සිදුපේ. පම් සෙහා ප්රධාන 

උොහරණෙක් පලස කළුතර නාපගාඩ මහ පරෝහල ආසන්නපේ ඉදිවන ළමා හා කාන්තා මහ 

පරෝහල පෙන්වාදිෙ හැක. නව ළමා හා කාන්තා පරෝහල කළුතර නාපගාඩ ගේලස්ස ප්රපද්තශපේ 

ඉදිපවමින් ෙවතී. පමම වයාෙෘතිෙ ෙටපත් කළුතර මහ පරෝහේ ෙරිශ්රෙ හා ඉදිපවමින් ෙවතින 

ළමා හා කාන්තා පරෝහේ ෙරිශ්රෙ එක් පරෝහේ චතුරශ්රෙක් පලස සංවර්ධනෙ කිරීමට නිෙමිතෙ. 

පම් තුලින් පසෞ ය ෙහසුකම් ලභාගැනීමට ෙැමිපණන ජනතාවට පරෝහේ චතුරශ්රෙ තුල  සිෙ 

අවශය ස්ථානෙන් පවත ලගා වීමට හැකිපේ. පමම වයාෙෘතිෙ ෙටපත් ක්රිොත්මක කිරීමට 

නිෙමිත උෙ වයාෙෘතීන්  ෙහත ෙරිදි ෙැක්ිෙ හැක. 

01. කළුතර මහා පරෝහේ ෙරිශ්රෙත්  ළමා හා කාන්තා පරෝහේ ෙරිශ්රෙත් සම්බන්ධ පකපරන 

නව මාර්ගෙක් ඉදි කිරීම  

02. ෙහත් බිම් සංවර්ධනෙ ෙටපත් කළුතර මහ පරෝහේ ෙරිශ්රෙ පුළුේ කිරීම  

03. ෙහත්බිම් සංවර්ධනෙ ෙටපත් ගංවතුර කළමනාකරණ වැඩපිළවලක් ක්රිොත්මක කිරීම     

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 

පළාත බස්නාහිර  දිස්ික්කය කළුතර 

ප්රාවේශීය ප්රා. දේ. 
දකාට්ඨාශය 

කළුතර 
පළාත්තපාලන 
ආයතනය 

කළුතර ප්රාපද්තශීෙ  සභාව 

සිමාෙන් 
උතුර නැවගනහිර දකුණ  ටහිර 

    

ප්රවේශ්ය  
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පිහිටීම 

දක්ෙන 

සිතියම 

 

භුමි 

පරිහරණ 

සැලැස්ම 

 

 

 

 

ෙයාපෘතිය සාධාරණිකරණය කිරීම 

ෙයාපෘති 

ස්ෙභාෙය  
නෙ  

දියුණු කළ 

යුතු 

 

 

 

 

විස්තීරණය කළ 

යුතු 
 
භුමිය සංෙර්වධනය 

කිරීම පමණක් 
√ 

ෙයාපෘති 

ප්රවේද 

සංර

ක්ෂ

ණය  
ොණිජ  භූ දර්වශ්න  

උරුම

යන්  
නිොස  ප්රතිස්ථාපන  වෙනත්  
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      √ 

ෙයාපෘතිවේ 

ඉලක්ක  
පාරිසරික  

ආර්ික 

 
 

සමාජීය 

 

√ 

 

ෙයාපෘති 

ඉලක්ක  

01. කළුතර මහා පරෝහල හා ළමා පරෝහල පක්න්ර පකාට ගනිමින් පසෞ ය අංශෙ ොෙක 

පකාටගත් සම්පින්ඩිත ආර්ිකෙක් ඇතිකිරීම 

02. පසෞ ය පස්වා ලබාගන්නා ජනතාවට ෙහසුපවන් නව කාන්තා හා ළමා පරෝහල 

පවත ළඟාවීමට හැකි වීම  

03. කළුතර මහා පරෝහේ ෙරිශ්රෙ පුළුේ කිරීමට අවස්ථාව උොවීම  

04. වයාෙෘතිෙ ආශ්රිත ප්රපද්තශපේ ෙවතින ගංවතුර තත්ත්වෙට පිළෙම් ලැබීම 

ෙයාපෘතිවේ 

පදනම  

කළුතර නගරෙ කළුතර දිස්ිකපේ ප්රධාන පසෞ ය පස්වා සෙෙන මධයස්ථානෙ පේ. 

දිස්ික්කෙ තුළ ෙමණක් පනාව බස්නාහිර ෙළාත පිළබඳව සලකා බැලීපම්දී කළුතර නගරෙ 

රජපේ ප්රධාන පෙපළ ් පසෞ ය පස්වා සෙෙන මධයස්ථානෙකි. කළුතර නාපගාඩ මහ පරෝහල 

බස්නාහිර ෙළාත තුළ පිහිටි මහ පරෝහේ අතුරින් එකකි. එපමන්ම පම් වනිට  පසෞ ය අංශපේ 

සිදුවන ආපෙෝජනෙන් පහ්තු පකාටපගන පසෞ ය අංශෙ තුළ සීඝ්ර දියුණුවක් සිදුපවමින් ෙවතී. 

තවෙ කළුතර නගරෙ පවත දෙනික පස්වාන් ලබා ගැනීමට ෙැමිපණන සංක්රමණික ජනතාව 
අතුරින් සැලකිෙ යුතු සං යාවක් පසෞ ය පස්වාවන් ලබා ගැනීමට ෙැමිපණන අතර පම් වනිට 
පසෞ ය අංශපේ සිදුවන ආපෙෝජනෙන් පහ්තු පකාටපගන ඉදිරිපේදී පමම සං යාව තවත් 

වර්ධනෙ පේ. ඒ අනුව පමපස් පසෞ ය අංශපේ සිදුවන දියුණුව නගරෙ තුළ ආර්ික සංවර්ධනෙ 

සඳහා වඩාත් ඵලොයි පලස පොො ගැනීමට කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම2019 - 2030 

ඔස්පස් හඳුනාපගන තිබුණි. ඒ අනුව කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම2019 - 2030 ෙටපත් 

සකස ්කරනු ලැබූ ෙරිොලන හා පසෞ ය සංවර්ධන සැලැස්ම ෙටපත් 'කළුතර මහ පරෝහේ 

ෙරිශ්රෙ පක්න්ර පකාටගත් කි.මී.01 ක අරෙක වෙසරිෙක් ( කි.මී. 01 Buffer) තුළ තෘතීෙ 

මට්ටටපම් සිෙලු පසෞ ය පස්වාවන් සැෙයීම' වශපෙන් අරමුණක් සකස ්කරනු ලැබිෙ. 

පමම අරමුණ සඳහා ප්රධාන වශපෙන්ම ොෙක වුපේ සම්පිණ්ඩිත ආර්ිකපේ වාසිෙ නගරෙට 

ලබා ගැනීමයි. ඒ අනුව පසෞ ය අංශෙට අෙත් පස්වාවන් එක් ස්ථානෙකට පක්න්රගත කිරීම 
තුළන් එම අංශෙට අොළ පස්වාවන් ක්රිොත්මක වීමට අොළ ප්රමාණවත් පද්තහලීෙ ජන 
සං යාවක් ආකර්ෂණෙ වීම තුළන් පක්න්රගත ආර්ිකපේ වාසිෙ නගරෙ පවත ලබා ගැනීමට 

අවස්ථාව උොපේ. 

ඒ අනුව හඳුනාගත් වයාෙෘතිෙක් පලස කළුතර මහා පරෝහේ ෙරිශ්ර සංවර්ධන සැලැස්ම 

හඳුනාගත හැක. ඒ අනුව කළුතර මහා පරෝහල හා අලුතින් ඉදිවන ළමා හා කාන්තා පරෝහල 

සම්බන්ධ කරමින් නව මාර්ගෙක් ඉදිකිරීමට නිෙමිතෙ. තවෙ ඒ අතර පිහිටා තිපබන ෙහත් බිම 

සංවර්ධනෙ කිරීමට නිෙමිතෙ. පමම ෙහත් බිම් සංවර්ධන සැලැස්ම ෙටපත් පරෝහේ ෙරිශ්රෙ 

පුළුේ කිරීම, නව දවෙය පන්වාසිකාගාර ඇතිකිරීම හා ගංවතුර ොලනෙ සඳහා ජල රැෙවුම් 

පොකුණු ඉදිකිරීමට නිෙමිතෙ. 

 

ෙයාපෘතිවේ වේපළ  පිළි ඳ විස්තරය 

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

අයිතිය  

නා. 

ස.

අ.  
 වපෞේගලික   රජවේ √ වෙනත්   
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බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 140 

 

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

තත්ෙය  
පුරන් කුබුරක් ෙවතී ප්රතිස්ථාපනය පිළි ඳ විස්තරය  

  

 

 

 

 

ඉඩවම් 

අයිතිය 

පිළි ඳ 

විස්තරය  

 

 

මිනින්වදෝරු 

සැලසුම  

අං

ක

ය  

මිනින්වදාරුෙ

වේ නම  
දිනය  ඉඩවම් ප්රමාණය  

   අක්: රූ. පර්ව. 

       

ෙයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

ෙයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක 

කිරීවම් 

ක්රමවේදය  

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 
ිසින් 
සංවර්ධන 
කටයුතු සිදු 
කරනු ලැප් 

ක්රියාත්මක කළ 

යුතු ආයතනය  
-ඉඩම් පගාඩකිරීපම් හා 
සංවර්ධනෙ කිරීපම් 
සංස්ථාව   

-පසෞ ය අමාතයාංශෙ 

 

අරමුදේ 

සපයා 

ගැනීවම් 

ක්රමවේදය  

-ඉඩම් -

පගාඩකිරී

පම් හා 
සංවර්ධන

ෙ කිරීපම් 
සංස්ථාව   

-පසෞ ය 
අමාතයාං

ශෙ 

කලාපය  
ඉහල ඝනත්ව පසෞ ය ප්රවර්ධන 
ෙර්ෂෙෙ 

කලාපී

කරණ 

අනුකුල

භාෙය  

ඔේ  

විනයාස සැලැස්ම 
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බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 141 
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ෙයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

ෙයාපෘති 

මාතෘකාෙ  
නාපගාඩ හංදිෙ සංවර්ධන වයාෙෘතිෙ 

ෙයාපෘතිය  නාපගාඩ හන්දිෙ ආශ්රිත ෙටිතළ ෙහසුකම් සංවර්ධනෙ කිරීම 

ෙයාපෘති  

වයෝජනාෙ  

 කළුතර නගර සංවර්ධන සැලසුම 2019 - 2030 ෙටපත් සම්ොධිත පන්වාසික සැලසුම අනුව 

නාපගාඩ හන්දිෙ පසෞ ය ප්රවර්ධන නයෂ්ටි ( Health service Nodes) පලස සංවර්ධනෙ කිරීමට 

නිෙමිතෙ. කළුතර නාපගාඩ ප්රපද්තශෙ ආශ්රිතව සිදුවන පසෞ ය අංශපේ සංවර්ධනෙත් සමග එම 

පස්වාවන් ලබා ගැනීමට ෙැමිපණන ජනතාවට අවශය පස්වාවන් සැෙයීමට හැකිවන ෙරිදි 

නාපගාඩ හන්දිෙ සංවර්ධනෙ කිරීමට නිෙමිතෙ. ිපශ්ෂපෙන්ම නාපගාඩ හන්දිෙ ආශ්රිතව 

ෙවතින රථවාහන තෙ බෙෙ අවම කිරීමත්, සංවර්ධනෙ කිරීමට හැකි ඉඩම් හදුනාගැනීම හා 

අපනකුත් ෙටිතල ෙහසුකම් සංවර්ධනෙ කිරීමත් පමමගින් හදුනාපගන ඇත.  

තවෙ නාපගාඩ හන්දිෙ පවතින් අවට පන්වාසික ජනතාව සිෙ මුලික ොරිපභෝගික අවශයතා ඉටු 

කරගනී. තවෙ පම් වන ිට නාපගාඩ හන්දිෙ මුලික කරගත්  ප්රපද්තශෙ තුල සැලකිෙයුතු ජන 

ගහන වර්ධනෙක් ෙවතී. පම් පහ්තුපවන් නාපගාඩ හන්දිෙ ආශ්රිතව ආර්ික ක්රිොකාරිත්වෙ 

සෙහා අවශය තරපම් පද්තහලිෙ ජන ගහනෙක් ෙවතී ඒ අනුව ක්රිොත්මක කිරීමට නිෙමිත 

වයාෙෘති ෙහත ෙරිදි ෙැක්ිෙ හැක. 

01. පෙෝජිත ෙදික පේදිකා හා කාණු ෙද්තධතිෙ සංවර්ධනෙ  

02. ිකේෙ මාර්ග සංවර්ධනෙ  

03. බස් රැෙවුම් පොළ ඉදිකිරිම  

04. වට රවුම් සංවර්ධනෙ (මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ ිසින් සකස ්කරන ලෙ) 

05. ඇළ මාර්ග සංවර්ධනෙ  

06. වයාොම මංතීරු ඉදිකිරිම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 

පළාත බස්නාහිර  දිස්ික්කය කළුතර 

ප්රාවේශීය ප්රා. දේ. 

දකාට්ඨාශය 
කළුතර 

පළාත්තපාලන 
ආයතනය 

කළුතර ප්රාපද්තශීෙ  සභාව 

සිමාෙන් 
උතුර නැවගනහිර දකුණ  ටහිර 

    

ප්රවේශ්ය  
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පිහිටීම 

දක්ෙන 

සිතියම 

 

භුමි 

පරිහරණ 

සැලැස්ම 

 

 

 

 

ෙයාපෘතිය සාධාරණිකරණය කිරීම 

ෙයාපෘති 

ප්රවේද 

සංර

ක්ෂ

ණය  
ොණිජ  භූ දර්වශ්න  

උරුම

යන්  
නිොස  ප්රතිස්ථාපන  වෙනත්  

      √ 

ෙයාපෘතිවේ 

ඉලක්ක  
පාරිසරික  

ආර්ික 

 
 

සමාජීය 

 

√ 
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ෙයාපෘති 

ඉලක්ක  

01. නාපගාඩ හන්දිෙ ආර්ිකමෙ වශපෙන් වඩාත් ක්රිොකාරී හන්දිෙක් පලස සංවර්ධනෙ 

කිරීම 

02. කළුතර නාපගාඩ පරෝහල පවත ෙැමිපණන ජනතාවට අවශය ෙහසුකම් සලසන 

මංසන්ධිෙක් පලස නාපගාඩ හන්දිෙ  සංවර්ධනෙ කිරීම 

03. නාපගාඩ හන්දිපේ ෙවතින වාහන තෙ බෙෙට ිසඳුම්ලැබීම 

ෙයාපෘතිවේ 

පදනම  

 

කළුතර දිස්ික්කපේ ප්රධාන නගරෙ වන්පන් කළුතරයි. සිෙළුම රාජය ආෙතන දිස්ිත් 

ආෙතන පමන්ම ෙරිොලන ආෙතන කළුතර නගර සීමාවට ඒකරාශී වී පිහිටා තිබීම පොදු 
ෙහසුකම් සලසන පසෞ ය ආෙතන අධයාෙන ආෙතන කළුතර නගර ආශ්රිතව පිහිටා තිබීම 

පහ්තුපවන් දිනකට කළුතර කරා ඇදී එන ජනගහනෙ හැටොහක් ෙමණ පේ. පමම ප්රධාන 

නගරෙ කරා ජනගහනෙ අවතීර්ණ වන ප්රධානතම මංසන්ධිෙක් පලස නාපගාඩ හංදිෙ ෙැක්ිෙ 

හැකිෙ. එපස් වුවෙ නාපගඩ හංදිෙ ෙටිතල ෙහසුකම් අතින් පනාදියුණු තත්ත්වෙක ෙවතී. 

නාපගාඩ හංදිෙ හතරමන් හංදිෙක් වන අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ මඟින් එහි වටරවුමක් 

සකස ්කිරීමටෙ පෙෝජනාකර ඇත. එපමන්ම පමම ප්රපද්තශෙ ඉහළ ඝනත්ව පන්වාසික ෙර්ෂෙෙක් 

නිසා  පසෞ ය ප්රවර්ධන ෙර්ෂෙෙක් පලස වර්ධනෙ කිරීමට කළුතර සංවර්ධන සැලැස්ම හරහා 
කටයුතු කර ඇති අතර පමම සංවර්ධන කටයුතු පහ්තු පකාටපගන ආකර්ෂණෙ වන ජනතාවට 
ප්රවාහන කටයුතු ෙහසු කර ගැනීම සඳහා බස්නැවතුම්ෙලක් පමන්ම ෙදික පේදිකා හා කාණු 

ෙද්තධතිෙ සංවර්ධනෙ කිරීමෙ අතයවශය පේ.  

එපමන්ම පමම ජනගහනෙ සඳහා අවශය පොදු ෙහසුකම් සැලසීපම්දී නාපගාඩ හංදිෙ ආශ්රිතව 
ප්රජා ශාලාවක් සහ ජනගහනෙ ඒකරාශීවීම වැඩිවීම නිසා ඇතිවන වාහන තෙබෙෙ අවම කිරීම 

සඳහා අතුරු මාර්ගෙක් ෙ ඇති කිරීපම් ප්රවනතාවෙක් ෙවතී. පම් වන ිටත් කළුතර නගරපේ 

පසෞ ය අංශපේ ඉහළ ස්ථානෙක ෙවතින අතර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළන් ෙ කළුතර නගරෙ 

පසෞ ය ප්රවර්ධන ෙර්ෂෙෙක් පලස දියුණු කිරීමට කටයුතු සලසා ඇත. එපමන්ම ජනගහන 

ඝනත්වෙ ඉහළ කලාෙෙක් පලස නාපගාඩ හංදිෙ සංවර්ධනෙ කිරීමත් නිසා වැඩිපුර 

ජනගහනෙ සඳහා අවශය පසෞ ය ෙහසුකම් සඳහා ෙ වැඩි ඉේලුමක් ෙවතී. එබැින් නාපගාඩ 

හංදිෙ ආශ්රිත ප්රපද්තශ සඳහාෙ පසෞ ය ෙහසුකම් දියුණු කිරීපම් ප්රවනතාවෙක් ෙවතී. නාපගාඩ 

හංදිෙ අවම මුහුදු මට්ටටමක පිහිටීම නිසාත් ෙහත් බිම් රැසක් පිහිටා තිබීම නිසාත් පම් වන ිටත් 

ගංවතුර අවධානමකට මුහුණ පෙමින් ෙවතී. පමම ගංවතුර අවධානම අවම කර ගැනීමට පමන්ම 

ෙරිසර අලංකරණෙ වැඩි කර ගැනීමටත් වැසී ෙවතින ඇළ මාර්ගෙ නිරාවරණෙ කර එෙ 

සංවර්ධනෙ කිරීම පෙෝගය පේ. එපමන්ම කළුතර - මතුගම මාර්ගපේ ෙපසක පිහිටා ඇති 

ෙහත්බිම් කිහිෙෙක් ආශ්රිතව උෙයාන අලංකරණෙ කිරීමට හා ඇිදින මංතීරු ඇති කිරීපම් 

හැකිොවක්ෙ ෙවතී.  

 

 

 

 

ෙයාපෘතිවේ වේපළ  පිළි ඳ විස්තරය 

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

අයිතිය  

නා. 

ස.

අ.  
 වපෞේගලික   රජවේ √ වෙනත්   
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ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

තත්ෙය  
පුරන් කුබුරක් ෙවතී ප්රතිස්ථාපනය පිළි ඳ විස්තරය  

  

 

 

 

 

ඉඩවම් 

අයිතිය 

පිළි ඳ 

විස්තරය  

 

 

මිනින්වදෝරු 

සැලසුම  

අං

ක

ය  

මිනින්වදාරුෙ

වේ නම  
දිනය  ඉඩවම් ප්රමාණය  

   අක්: රූ. පර්ව. 

       

ෙයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

ෙයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක 

කිරීවම් 

ක්රමවේදය  

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 
ිසින් 
සංවර්ධන 
කටයුතු සිදු 
කරනු ලැප් 

ක්රියාත්මක කළ 

යුතු ආයතනය  
-ඉඩම් පගාඩකිරීපම් හා 

සංවර්ධනෙ කිරීපම් 
සංස්ථාව   

- කළුතර ප්රාපද්තශීෙ  සභාව 

 

අරමුදේ 

සපයා 

ගැනීවම් 

ක්රමවේදය  

-ඉඩම් -

පගාඩකිරී

පම් හා 
සංවර්ධන

ෙ කිරීපම් 
සංස්ථාව   

- කළුතර 

ප්රාපද්තශීෙ  
සභාව 

කලාපය  මධයස්ථ ඝනත්ව වානිජය ෙර්ෂෙ 02 

කලාපී

කරණ 

අනුකුල

භාෙය  

ඔේ  

විනයාස සැලැස්ම 
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ෙයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

ෙයාපෘති 

මාතෘකාෙ  
පමාපරාන්තුඩුව  හංදිෙ සංවර්ධන වයාෙෘතිෙ 

ෙයාපෘතිය  පමාපරාන්තුඩුව හන්දිෙ  ආශ්රිත ෙටිතළ ෙහසුකම් සංවර්ධනෙ කිරීම 

ෙයාපෘති  

වයෝජනාෙ  

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 ෙටපත් පමාපරාන්තුඩුව හන්දිෙ පන්වාසික 

නයෂ්ටිෙක් පලස සංවර්ධනෙ කිරීමට නිෙමිතෙ. පමාපරාන්තුඩුව හන්දිෙ කළුතර නගරෙ හා 

පමන්ම  වාද්තදුව නගරෙ, බණ්ඩාරගම නගරෙ ෙන නගර අතරෙ සෘජු සම්බන්ෙෙක් ෙක්වයි. 

ිපශ්ෂපෙන්ම පමාපරාන්තුඩුව නගරෙ  කළුතර - බණ්ඩාරගම මාර්ගපේ පිහිටා තිබීම 

පහ්තුපකාටපගන එම නගරෙ සීෙ සංවර්ධනෙක් ලගා කර ගනිමින් සිටී. කළුතර - බණ්ඩාරගම 

මාර්ගෙ අධි පේගී මාර්ගෙ සෙහා ප්රපේශ වීමට භාිතා කරන මාර්ගෙක් වීමත් කළුතර  - 
බණ්ඩාරගම මාර්ගෙ බණ්ඩාරගම සිට ශ්රී ජෙවර්ධනපුර අග නගරෙ ෙක්වා සෘජුව ිහිදී තිබීමත් 

පමම සංවර්ධනෙට පහ්තුවී ඇත. තවෙ ඒ අවට සිදුවන පන්වාසික ජන ගහන වර්ධනෙ 
පහ්තුපකාටපගන පමාපරාන්තුඩුව නගරපේ ආර්ික ක්රිොකාරිත්වෙට අවශය පද්තහලිෙ ජන 

ගහනෙ ෙ වර්ධනෙ පවමින් ෙවතී. ඒ අනුව පමාපරාන්තුඩුව හන්දිෙ ආශ්රිතව වර්තාමාන සාමාජිෙ 

හා ආර්ික රටාවන්ට අනුව සිදුිෙ යුතු සංවර්ධනෙන් සිදු කිරීමට පමම පමාපරාන්තුඩුව හන්දිෙ 

සංවර්ධන වයාෙෘතිෙ ක්රිොත්මක කරනු ලැප්. ඒ ෙටපත් ෙහත සෙහන් උෙ වයාෙෘතීන් 

ක්රිොත්මක කිරීමට නිෙමිතෙ. 

01. බස් රථ නැවතුම්පොළ, වානිජය පගාඩනැගිේල හා ප්රජා ශාලාව  

02. ිපනෝෙ උෙන 

 

 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 

පළාත බස්නාහිර  දිස්ික්කය කළුතර 

ප්රාවේශීය ප්රා. දේ. 

දකාට්ඨාශය 
කළුතර 

පළාත්තපාලන 
ආයතනය 

කළුතර ප්රාපද්තශීෙ  සභාව 

සිමාෙන් 
උතුර නැවගනහිර දකුණ  ටහිර 

    

ප්රවේශ්ය  
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පිහිටීම 

දක්ෙන 

සිතියම 

 

භුමි 

පරිහරණ 

සැලැස්ම 
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ෙයාපෘතිය සාධාරණිකරණය කිරීම 

ෙයාපෘති 

ප්රවේද 

සංර

ක්ෂ

ණය  
ොණිජ  භූ දර්වශ්න  උරුමයන්  

නි

ො

ස  
ප්රතිස්ථාපන  වෙනත්  

 √      

ෙයාපෘතිවේ 

ඉලක්ක  
පාරිසරික  

ආර්ික 

 
√ 

සමාජීය 

 
 

ෙයාපෘති 

ඉලක්ක  

01. පමාපරාන්තුඩුව හන්දිෙ අවට ජනොට අවශය මුලික අවශයතා සපුරා ගැනීමට 

හැකිවන ෙරිදි පන්වාසික මංසලක් පලස සංවර්ධනෙ කිරීම 

 

ෙයාපෘතිවේ 

පදනම  

 

පන්වාසික නයෂ්ිෙක් පලස සංවර්ධනෙ වීමට පෙෝජිත හා පම් වන ිටත් සිදුවන හා සිදුවීමට 
පෙෝජිත ෙටිතල ෙහසුකම් වල වර්ධනෙ පහ්තුපකාට පගනත් අනාගතපේදී පමාපරාන්තුඩුව 

හංදිෙ අතිිශාල ජනාකර්ෂණෙක් හිමිකර ගන්නා  ප්රපද්තශෙක් වශපෙන් හඳුනා ගැනීමට හැකිෙ. 

පමම ඉහළ ෙන ජනගහනපේ වාණිජ අරමුුුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා ෙැනට ෙවතින වාණිජ 
සංවර්ධනෙ ප්රමාණවත් පනාවන බැින් වාණිජ මධයස්ථානෙක් ඉදිකිරීපම් අවශයතාවෙක් 

ෙවතී. එපමන්ම පමම ජනගහනෙ සඳහා පොදු කටයුතු වලදී ඒකරාශි වීමට ප්රජාශාලාවක් 

ඉදිකිරීම පෙෝගය පේ. එපමන්ම පමම ජනතාව සඳහා සුවෙහසු උෙයාන, ඇිදින මංතීරු ඇති 

කිරීම ජනතාවට හිතකර පමන්ම ෙරිසරෙ අලංකාරෙටෙ පමම ප්රපද්තශෙට ෙවතින ගංවතුර 

අවධානම අවම කිරීමටෙ පහ්තුවනු ඇත.  

සංවර්ධන සැලසුම් හරහා සිදුවන වර්ධනෙ පමන්ම ෙටිතල ෙහසුකම්වල වර්ධනෙත් 

(ගැලනිගම අන්තර් හුවමාරුව කි.මී.8 ක් දුරකින් පිහිටීම, වාද්තදුව- පමාපරාන්තුඩුව මාර්ගපේ 

දියුණුව) පමන්ම පෙෝජිත වාණිජ මධයස්ථානෙෙ පහ්තුපකාටපගන පමාපරාන්තුඩුව හංදිෙ කරා 

ිශාල ජනගහනෙක් ඒකරාශී ිෙ හැකිෙ. එම වාණිජ අරමුණු සපුරා ගැනීමට පමන්ම නගරෙ 

කරා ඇදී එන සිෙළු ජනතාවට ෙහසුපවන් වාහන නවතා තැබීමට හා ෙර්ශනීෙත්වෙ වැඩි කිරීමට 

ෙ වාහන නැවතුම් අංගනෙක් ඉදිකිරීම පෙෝගය පේ. එපමන්ම ජනතාවට හිතකර ප්රවාහන 
පස්වෙක් පමන්ම අවශයතා සපුරා ගැනීම සඳහා බස් රැඳවුම්ෙලක් ඉදිකිරීපම් අවශයතාවෙක් 

ෙවතී. පමම ෙටිතල ෙහසුකම් සංවර්ධනෙත්, වාහන අංගනෙක් පිහිටුවීමත්, බස් රැෙවුම්ෙල 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 150 

 

සංවර්ධනෙත් නිසා ඇතිිෙ හැකි තෙබෙෙ අවම කිරීම සඳහා අතුරු මාර්ගෙක් ඉදිකිරීපම් 

අවශයතාවෙක් ෙවතී.  

ෙටිතල ෙහසුකම් හා අපනකුත් සංවර්ධන කටයුතු පහ්තු පකාටපගන පමන්ම පන්වාසික 
නයෂ්ීෙක් පලස සංවර්ධනෙක් කිරීමට පෙෝජනා වී තිබීම නිසාෙ ඉහළ ෙන ජනගහනෙ සඳහා 

අවශය වාණිජ අරමුණු සපුරාදීමට වාණිජ මධයස්ථානෙක්ෙ, පොදු කටයුතු ඉටුකර ගැනීම සඳහා 

ප්රජා ශාලාවක්ෙ ඉදිකිරීමට පෙෝජනා කර ඇත. එපමන්ම ගංවතුර අවධානම අඩුකර ගැනීමටත් 

අලංකරණෙ සඳහා උෙයාන අලංකරණෙ සඳහා ඇිදින මංතීරු ඇති කිරීමත් පෙෝජනා කර 

ඇත.  

ඉහළ ජනගහනෙ පමන්ම ොරිපභෝගික ප්රජාවට සුවෙහසු පලස වාහන නවතා තැබීම සඳහා 
වාහන අංගනෙක්ෙ පන්වාසිකෙන්ට හා ගමන්කරුවන්ට අවශය ප්රවාහන ෙහසුකම් සපුරාදීම 
සඳහා බස් නැවතුම්ෙළක්ෙ එහිදී ඇතිවන වාහන තෙබෙෙ අවම කිරීම සඳහා අතුරු මාර්ගෙක්ෙ 

පෙෝජනා කර ඇත.   

 

 

ෙයාපෘතිවේ වේපළ  පිළි ඳ විස්තරය 

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

අයිතිය  

නා. 

ස.අ.  
 වපෞේගලික  √ රජවේ √ වෙනත්   

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

තත්ෙය  
පුරන් කුබුරක් ෙවතී ප්රතිස්ථාපනය පිළි ඳ විස්තරය  

  

 

 

 

 

ඉඩවම් 

අයිතිය 

පිළි ඳ 

විස්තරය  

 

 

මිනින්වදෝරු 

සැලසුම  

අංක

ය  

මිනින්වදා

රුෙවේ 

නම  
දිනය  ඉඩවම් ප්රමාණය  

   අක්: රූ. පර්ව. 

       

ෙයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

ෙයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක 

කිරීවම් 

ක්රමවේදය  

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 
ිසින් 
සංවර්ධන 

ක්රියාත්මක 

කළ යුතු 

ආයතනය  

-ඉඩම් පගාඩකිරීපම් හා 

සංවර්ධනෙ කිරීපම් සංස්ථාව   

- කළුතර ප්රාපද්තශීෙ  සභාව 

 

අරමුදේ 

සපයා 

ගැනීවම් 

ක්රමවේදය  

-ඉඩම් -

පගාඩකිරී

පම් හා 
සංවර්ධනෙ 
කිරීපම් 
සංස්ථාව   



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කටයුතු සිදු 
කරනු ලැප් 

- කළුතර 

ප්රාපද්තශීෙ  
සභාව 

කලාපය  
මධයස්ථ ඝනත්ව වානිජය ෙර්ෂෙ 

02 
කලාපීකරණ 

අනුකුලභාෙය  

ඔේ  

 

 

 

විනයාස සැලැස්ම 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 152 

 

ෙයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

ෙයාපෘති 

මාතෘකාෙ  
මේවත්ත හංදිෙ සංවර්ධන වයාෙෘතිෙ 

ෙයාපෘතිය  මේවත්ත හංදිෙ ආශ්රිත ෙටිතළ ෙහසුකම් සංවර්ධනෙ කිරීම 

ෙයාපෘති  

වයෝජනාෙ  

   

කළුතර -  පහාරණ මාර්ගපේ පිහිටා ඇති මේවත්ත හන්දිෙ කළුතර නගරපේ සිට කි. මි. 4.6 දුරින් 

පිහිටා තිප්.  කළුතර උතුපර් ි පේරත්නවත්ත, ජාවත්ත, එත්නමඩල වැනි ප්රපද්තශවල සිට කළුතර 

- පහාරණ ොරට ප්රපේශ වීම සෙහා පමම හන්දිෙ භාිතා පේ. තවෙ ිපශ්ෂපෙන් ජාවත්ත, 

එතනමඩල වැනි ප්රපද්තශවල සිදුවන ඉඩම් සංවර්ධනෙන් සමග පමම ප්රපද්තශෙ ආශ්රිතව ජන ගහන 

වර්ධනෙෙ ඉහල ෙමින් ෙවතී. පමම කරුණු සැලකිේලට ගනිමින් කළුතර නගර සංවර්ධන 

සැලැස්ම 2019 - 2030 ෙටපත් මේවත්ත හන්දිෙ සංවර්ධනෙ කිරීපම් වයාෙෘතිෙක් සකස් කරනු 

ලැබිෙ. ඒ අනුව ක්රිොත්මක කිරීමට නිෙමිත උෙ වයාෙෘති ෙහත ෙරිදිපේ.    

01. වානිජය පගාඩනැගිේලක් ඉදිකිරිම  

02. මේවත්ත ොර අඩි 30' ෙක්වා පුළුේ කිරීම  

03. අදිරිකැපේ ොර අඩි 30' ෙක්වා පුළුේ කිරීම   

 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 

පළාත බස්නාහිර  දිස්ික්කය කළුතර 

ප්රාවේශීය ප්රා. දේ. 

දකාට්ඨාශය 
කළුතර 

පළාත්තපාලන 
ආයතනය 

කළුතර ප්රාපද්තශීෙ  සභාව 

සිමාෙන් 
උතුර නැවගනහිර දකුණ  ටහිර 

    

ප්රවේශ්ය  
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පිහිටීම 

දක්ෙන 

සිතියම 

 

භුමි 

පරිහරණ 

සැලැස්ම 
 

 

 

 

 

 

ෙයාපෘතිය සාධාරණිකරණය කිරීම 

ෙයාපෘති 

ප්රවේද 

සංර

ක්ෂ

ණය  
ොණිජ  

භූ 

දර්වශ්න  
උරුමයන්  නිොස  

ප්රතිස්ථාප

න  
වෙනත්  

 √      

ෙයාපෘතිවේ 

ඉලක්ක  
පාරිසරික  

ආර්ික 

 
√ 

සමාජීය 
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ෙයාපෘති 

ඉලක්ක  

01. කළුතර පහාරණ ොපර් මේවත්ත හන්දිෙ ආශ්රිත ප්රපද්තශ ජනතාවට ෙහසුකම් 

සැලපසන වාණිජ සංකීර්ණෙක් ඉදි කිරීම 

02. කළුතර පහාරණ ොපර් මේවත්ත හන්දිෙ ආශ්රිතව අනාගතපේ ඇතිිෙ හැකි රථ 

වාහන තෙබෙෙට ිසඳුම් ලැබීම 

ෙයාපෘතිවේ 

පදනම  

කළුතර පහාරණ මාර්ගෙ කළුතර නගරෙ ආශ්රිතව ෙවතින 'A' ගණපේ මාර්ගෙකි. පෙෝජිත නව 

ෙැේපොල අන්තර් හුවමාරු මධයස්ථානෙ හා කළුතර පහාරණ මාර්ගෙ සම්බන්ධ කිරීමට 

හඳුනාපගන තිප්. පම් අනුව කළුතර පහාරණ මාර්ගෙ අධිපේගී පිිසුම් මාර්ගෙක් පලස 

ඉදිරිපේදී සංවර්ධනෙ වීමට නිෙමිතෙ. පම් අනුව කළුතර පහාරණ මාර්ගෙ පස්වා මංතීරු සහිත 

ද්තිත්ව මාර්ගෙක් පලස සංවර්ධනෙ කිරීමට කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

තුළන් හඳුනාපගන ඇත. තවෙ කළුතර පහාරණ මාර්ගෙ ආශ්රිතව පම් වනිට සීඝ්රපෙන් ඉඩම් 

පවන්පද්තසි කිරීම් සිදුපවමින් ෙවතී. පම් ෙටපත් පම් ප්රපද්තශෙ ආශ්රිතව ිපශ්ෂපෙන්ම කළුතර 

පහාරණ මාර්ගෙ ආශ්රිතව නව පන්වාසික කලාෙ බිහිපවමින් ෙවතී.පමම කරුණු සැලකිේලට 

ගනිමින් කළුතර - පහාරණ මාර්ගපේ පිහිටා ඇති මේවත්ත හන්දිෙ සංවර්ධනෙ කිරීමට 

හඳුනාපගන ඇත .   

පම් ෙටපත් මේවත්ත හන්දිෙ ආශ්රිතව නව වාණිජ පගාඩනැගිේලක් ඉදි කිරීමට නිෙමිතෙ. එෙ 

ප්රපද්තශපේ ජනතාවපග් මුලික වාණිජ අවශයතා ඉටු කර ගැනීමට අවශය මුලික ෙහසුකම් සලසා 

පෙනු ඇත. පමෙට අමතරව මාර්ග ෙහසුකම් සංවර්ධනෙ කිරීමටෙ නිෙමිතෙ. 

ෙයාපෘතිවේ වේපළ  පිළි ඳ විස්තරය 

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

අයිතිය  

නා. 

ස.

අ.  
 

වපෞේගලි

ක  
√ රජවේ  වෙනත්   

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

තත්ෙය  
 ප්රතිස්ථාපනය පිළි ඳ විස්තරය  

  

 

 

 

 

ඉඩවම් 

අයිතිය 

පිළි ඳ 

විස්තරය  

 

 

මිනින්වදෝරු 

සැලසුම  

අං

කය  
මිනින්වදාරුෙ

වේ නම  
දිනය  ඉඩවම් ප්රමාණය  

   අක්: රූ. පර්ව. 

       

ෙයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
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ෙයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක 

කිරීවම් 

ක්රමවේදය  

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ ිසින් 
සංවර්ධන 
කටයුතු සිදු 
කරනු ලැප් 

ක්රියාත්මක කළ 

යුතු ආයතනය  
-  නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිෙ 

- කළුතර ප්රාපද්තශීෙ  

සභාව 

 

අරමුදේ 

සපයා 

ගැනීවම් 

ක්රමවේදය  

-නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

- කළුතර 
ප්රාපද්තශීෙ  
සභාව 

කලාපය  මධයස්ථ ඝනත්ව වානිජය ෙර්ෂෙ 02 
කලාපීකරණ 

අනුකුලභාෙය  

 

 

 

ඔේ  

 

 

 

විනයාස සැලැස්ම 
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ෙයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

ෙයාපෘති 

මාතෘකාෙ  
උග්ගේබඩ හන්දිෙ සංවර්ධන වයාෙෘතිෙ 

ෙයාපෘතිය  උග්ගේබඩ හන්දිෙ ආශ්රිත ෙටිතළ ෙහසුකම් සංවර්ධනෙ කිරීම 

ෙයාපෘති  

වයෝජනාෙ  

කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 ෙටපත් සකස් කරනු ලැබූ පන්වාසික සැලැස්ම 

ෙටපත් උග්ගේබඩ හන්දිෙ අසේවැසි නයෂ්ටි (Neighborhood Nodes) පලස සංවර්ධනෙ 

කිරීමට හදුනාගනු ලැබිෙ. කළුතර පහාරණ මාර්ගපේ පිහිටි උග්ගේබඩ හන්දිෙ පවතින් අවට 

ගම්මාන වල ජනතාව සිෙ දෙනික වානිජය අවශයතා ඉටුකරගනු ලබයි. පම් වනිට අවට සිදුවන 

සිෙ ඉඩම් සංවර්ධනෙන් පහ්තුපකාටපගන පමම පද්තහලිෙ ජනගහනෙ තවදුරටත් වර්ධනෙ වීමට 

නිෙමිතෙ. 

ඒ අනුව සකස් කරනු ලැබූ උග්ගේබඩ හන්දිෙ සංවර්ධන වයාෙෘතිෙ ෙටපත් ෙහත සෙහන් උෙ 

වයාෙෘති ක්රිොත්මක කිරීමට නිෙමිතෙ.  

01. පුස්තකාලෙක් සහිත ප්රජා ශාලාවක් ඉදිකිරිම  

02. වානිජය පගාඩනැගිේලක් ඉදිකිරිම    

  

 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 

පළාත බස්නාහිර  
දිස්ි

ක්කය 
කළුතර 

ප්රාවේශීය ප්රා. දේ. 

දකාට්ඨාශය 
කළුතර 

පළා

ත්තපාල

න 
ආයත

නය 

කළුතර ප්රාපද්තශීෙ  සභාව 

සිමාෙන් 
උතුර නැවගනහිර දකුණ  ටහිර 

    

ප්රවේශ්ය  
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පිහිටීම 

දක්ෙන 

සිතියම 

 

භුමි 

පරිහරණ 

සැලැස්ම 

 

 

 

 

 

 

ෙයාපෘතිය සාධාරණිකරණය කිරීම 

ෙයාපෘති 

ප්රවේද 

සංර

ක්ෂ

ණය  
ොණිජ  භූ දර්වශ්න  උරුමයන්  නිොස  

ප්රතිස්ථාප

න  
වෙනත්  

 √      

ෙයාපෘතිවේ 

ඉලක්ක  
පාරිසරික  ආර්ික  සමාජීය √ 

 

වයාෙෘති ප්රපද්තශෙ 
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ෙයාපෘති 

ඉලක්ක  

01. කළුතර පහාරණ ොපර් උග්ගේබඩ හන්දිෙ ආශ්රිත ප්රපද්තශ ජනතාවට ෙහසුකම් 

සැලපසන වාණිජ සංකීර්ණෙක් ඉදි කිරීම 

02. ජනතාවපග් සමාජීෙ අෙරවුහ ෙහසුකම් වර්ධනෙ වන පස් පුස්තකාල 

පගාඩනැගිේලක් ඉදි කිරීම 

ෙයාපෘතිවේ 

පදනම  

කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම2019 - 2030 ෙටපත් ඇති  පන්වාසික හා නිවාස ගණත්ව 

සැලැස්ම ෙටපත් උග්ගේබඩ හන්දිෙ සංවර්ධනෙ කිරීමට හඳුනාපගන ඇත. මේවත්ත හන්දිෙ 

සංවර්ධන වයාෙෘතිපේ සඳහන් ආකාරෙටම කළුතර පහාරණ මාර්ගෙ කළුතර නගරෙ ආශ්රිතව 

ෙවතින 'A' ගණපේ මාර්ගෙකි. පෙෝජිත නව ෙැේපොල අන්තර් හුවමාරු මධයස්ථානෙ හා 

කළුතර පහාරණ මාර්ගෙ සම්බන්ධ කිරීමට හඳුනාපගන තිප්. පම් අනුව කළුතර පහාරණ 

මාර්ගෙ අධිපේගී පිිසුම් මාර්ගෙක් පලස ඉදිරිපේදී සංවර්ධනෙ වීමට නිෙමිතෙ. පම් අනුව 

කළුතර පහාරණ මාර්ගෙ පස්වා මංතීරු සහිත ද්තිත්ව මාර්ගෙක් පලස සංවර්ධනෙ කිරීමට 

කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 තුළන් හඳුනාපගන ඇත.  

තවෙ කළුතර පහාරණ මාර්ගෙ ආශ්රිතව පම් වනිට සීඝ්රපෙන් ඉඩම් පවන්පද්තසි කිරීම් සිදුපවමින් 

ෙවතී. පම් ෙටපත් පම් ප්රපද්තශෙ ආශ්රිතව ිපශ්ෂපෙන්ම කළුතර පහාරණ මාර්ගෙ ආශ්රිතව නව 

පන්වාසික කලාෙ බිහිපවමින් ෙවතී. 

පමම කරුණු සැලකිේලට ගනිමින් කළුතර - පහාරණ මාර්ගපේ පිහිටා ඇති උග්ගේබඩ හන්දිෙ 

සංවර්ධනෙ කිරීමට හඳුනාපගන ඇත. පමහිදී අවට ජනතාවපග් සමාජීෙ අෙරවුහ ෙහසුකම් 

සංවර්ධනෙ කිරීමට නිෙමිතෙ. ඒ අනුව උග්ගේබඩ හන්දිෙ ආශ්රිතව පුස්තකාල 

පගාඩනැගිේලක් ඉදි කිරීමටත් වාණිජ කටයුතු ෙවත්වාපගන ොමට පවළඳ සංකීර්ණෙක් 
ඉදිකිරීමටත් නිෙමිතෙ     

ෙයාපෘතිවේ වේපළ  පිළි ඳ විස්තරය 

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

අයිතිය  

නා. 

ස.අ.  
 වපෞේගලික  √ රජවේ  වෙනත්   

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

තත්ෙය  
 ප්රතිස්ථාපනය පිළි ඳ විස්තරය   

ඉඩවම් 

අයිතිය 

පිළි ඳ 

විස්තරය  

 

මිනින්වදෝරු 

සැලසුම  
අංකය  

මිනි

න්වදාරු

ෙවේ 

නම  

දිනය  ඉඩවම් ප්රමාණය  
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අක්

: 
රූ. පර්ව. 

       

ෙයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

ෙයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක 

කිරීවම් 

ක්රමවේදය  

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 
ිසින් 
සංවර්ධන 
කටයුතු සිදු 
කරනු ලැප් 

ක්රියාත්මක කළ 

යුතු ආයතනය  
-  නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිෙ 

- කළුතර ප්රාපද්තශීෙ  සභාව 

 

අරමුදේ 

සපයා 

ගැනීවම් 

ක්රමවේදය  

-නාගරික 

සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

- කළුතර 

ප්රාපද්තශීෙ  
සභාව 

කලාපය  
මධයස්ථ ඝනත්ව වානිජය ෙර්ෂෙ 02 

 

කලාපීකරණ 

අනුකුලභාෙය  

 

 

 

ඔේ  

 

විනයාස සැලැස්ම 

 

ෙයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

ෙයාපෘති 

මාතෘකාෙ  
රිච්මන්් කාසේ ෙරිශ්රෙ සංවර්ධනෙ 

ෙයාපෘතිය  රිච්මන්් කාසේ ෙරිශ්රෙ තුල උද්තභිත උෙයානෙක් පගාඩනැගීම 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 160 

 

ෙයාපෘති  

වයෝජනාෙ  

මහා භාරකාර පෙොර්තපම්න්තුව සතු කළුතර ෙලාපතාට පිහිටි රිච්මන්් කාසේ මන්දිරෙ කළුතර 

නගරෙ අවට තිපබන සංචාරක ස්ථානෙන් අතරින් එකකි. කළුගගට මායිම්ව අක්කර 42 ෙමණ 

වෙසරිෙකින් යුක්ත භූමිෙක පිහිටි පමම මන්දිරෙ නැරබීම සෙහා පම් වනිට දිනකට 100 - 150 

අතර සංචාරකෙන් පිරිසක් ෙැමිපණ්. කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 ෙටපත් 

සකස ්කරනු ලැබූ සංචාරක සංවර්ධන සැලැස්ම ෙටපත් කළුතර පබෝධි ෙරිශ්රෙ, රිච්මන්් කාසේ 

මන්දිරෙ හා කැලිපඩෝ පවරල තිරෙ පක්න්රපකාටගත් සංචාරක සැලැස්මක් සකස් කරණු ලැබිෙ. 

ඒ අනුව රිච්මන්් කාසේ මන්දිරෙ සංචාරකෙන් සෙහා ආකර්ශනෙ සහිත ස්ථානෙක් පලස 

සංවර්ධනෙ කිරීමට නිෙමිතෙ. පමහිදී පමම භුමි ෙරිශ්රපේ මන්දිරෙ අවට අක්කර 08 භුමි භාගෙක් 

තුල භුමි ෙර්ශනෙ කිරීමට නිෙමිතෙ. එපමන්ම කළුතර පබෝධි ෙරිශ්රෙට අෙත් රථගාපේ සිට 

රිච්මන්් කාසේ මන්දිරෙ ෙක්වා කළු ගග ඔස්පස් පබෝට්ටටු පස්වාවක් ක්රිොත්මක කිරීමටෙ 

නිෙමිතෙ.     

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 

පළාත බස්නාහිර  
දිස්ි

ක්කය 
කළුතර 

ප්රාවේශීය ප්රා. දේ. 

දකාට්ඨාශය 
කළුතර 

පළා

ත්තපාල

න 
ආයත

නය 

කළුතර ප්රාපද්තශීෙ  සභාව 

සිමාෙන් 

උතුර නැවගනහිර දකුණ  ටහිර 

කළු ගඟ පෙෞද්තගලික ඉඩම් 

කළුත

ර - 

පක

ත්පහ්

න 
මාර්ග

ෙ 

සමස්ත ලංකා පබෞද්තධ මහා 
සම්පම්ලනෙ සතු භූමිෙ 

ප්රවේශ්ය කළුතර - පකත්පහ්න මාර්ගෙ 
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පිහිටීම 

දක්ෙන 

සිතියම 

 

භුමි 

පරිහරණ 

සැලැස්ම 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙයාපෘතිය සාධාරණිකරණය කිරීම 

ෙයාපෘති 

ප්රවේද 

සංර

ක්ෂ

ණය  
ොණිජ  භූ දර්වශ්න  උරුමයන්  නිොස  

ප්රතිස්ථාප

න  
වෙනත්  

 

වයාෙෘති 
ප්රපද්තශෙ 
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   √     

ෙයාපෘතිවේ 

ඉලක්ක  
පාරිසරික  

ආර්ික 

 
 

සමාජීය 

 
√ 

ෙයාපෘති 

ඉලක්ක  

01. කළුතර රිච්මන්් කාසේ ෙරිශ්රෙ ආශ්රිතව සංස්කෘතික සංචාරක කලාෙෙක් පගාඩ 

නැගීම. 

02. කළුතර රිච්මන්් කාසේ ෙරිශ්රෙ අවට ප්රපද්තශවල වාණිජ සංවර්ධනෙක් ඇති කිරීම  

(ිපශ්ෂපෙන් ෙලාපතාට හන්දිෙ, කළුතර - ෙලාපතාට ොර ආශ්රිතව) 

 

ෙයාපෘතිවේ 

පදනම  

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම2019 - 2030 ෙටපත් සකස ්කරන ලෙ සංචාරක සංවර්ධන 

සැලැස්ම ෙටපත් කළුතර ප්රාපද්තශීෙ පේකම් බලප්රපද්තශෙ ආශ්රිතව සංචාරක වයාොරෙ 

ිිධාංගිකරණෙ කිරීමට හඳුනාපගන ඇත. ඒ අනුව කළුතර පබෝධි ෙරිශ්රෙ හා කළුතර රිච්මන්් 

කාසේ ෙරිශ්රෙ ආශ්රිතව සංස්කෘතික සංචාරක කලාෙ ද්තිත්වෙක්  පගාඩ නැගීමට හඳුනාපගන 

ඇත.  

රිච්මන්් කාසේ මන්දිරෙ කළුතර නගරෙට කි.මි. 3 ෙමණ දුරින් කළුතර පකත්පහ්න මාර්ගපේ 

පිහිටා ඇත. පමම ෙරිශ්රෙ මහා භාරකාර පෙොර්තුපම්න්තුව සතු පේ. පමම ෙරිශ්රෙ තුළ පිහිටා 

ඇති මන්දිරෙ නැරබීම සඳහා දිනකට සංචාරකෙන් 100 ෙමණ ෙැමිපණ්. කළුතර නගර 

සංවර්ධන සැලැස්ම2019 - 2030 ෙටපත් සකස් කරන ලෙ සංචාරක සංවර්ධන සැලැස්ම ෙටපත් 

කළුතර  පබෝධි ෙරිශ්රෙ හා කළුතර රිච්මන්් කාසේ ෙරිශ්රෙ ආශ්රිතව සංස්කෘතික සංචාරක 
කලාෙ ද්තිත්වෙක්  පගාඩ නැගීමට නිෙමිත වූ  ෙරිදි රිච්මන්් කාසේ ෙරිශ්රෙ සඳහා දිනකට 

සංචාරකෙන් 500 - 800 අතර පගන්වා ගැනීමට අපප්ක්ිතෙ. කළුතර පබෝධි ෙරිශ්රෙ පවත 

දිනකට සංචාරකෙන් හා වන්ෙනාකරුවන් 1000 - 1500 ෙමණ ෙැමිපණන අතර රිච්මන්් 

කාසේ ෙරිශ්රෙ සංවර්ධන පෙෝජනාව ෙටපත් එපස් ෙැමිපණන සංචාරකෙන් රිච්මන්් කාසේ 

ෙරිශ්රෙ පවත ෙ ආකර්ෂණෙ කර ගැනීමට නිෙමිතෙ. ඒ තුළන් සංචාරකෙන්ට දිනක් තුළ කළුතර 

නගරෙ තුළ රැදී සිට නැරඹීමට හා සංචාරක ක්රිොකාරකම් වල නිරත වීමට අවස්ථාව උොපේ. 

ෙයාපෘතිවේ වේපළ  පිළි ඳ විස්තරය 

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

අයිතිය  

නා. 

ස.අ.  
 වපෞේගලික   රජවේ √ වෙනත්   

ඉඩවම් 

ෙර්වතමාන 

තත්ෙය  

මහා භාරකාර 
පෙොර්තුපම්න්තුව 
සතුෙ.  සංචාරක 

ආකර්ශනෙක් ෙවතී 

ප්රතිස්ථාපනය පිළි ඳ විස්තරය  

  

 

 

 

 

ඉඩවම් 

අයිතිය 

පිළි ඳ 

විස්තරය  

 

මහා භාරකාර පෙොර්තුපම්න්තුව සතුෙ 
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මිනින්වදෝරු 

සැලසුම  

අංකය  

මිනි

න්වදාරු

ෙවේ 

නම  

දිනය  ඉඩවම් ප්රමාණය  

   
අක්

: 
රූ. පර්ව. 

       

ෙයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

ෙයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක 

කිරීවම් 

ක්රමවේදය  

මහා භාරකාර 

පෙොර්තුපම්

න්තුව  ිසින් 

සංවර්ධන 
කටයුතු සිදු 
කරනු ලැප් 

ක්රියාත්මක කළ 

යුතු ආයතනය  
මහා භාරකාර 
පෙොර්තුපම්න්තුව 

අරමුදේ 

සපයා 

ගැනීවම් 

ක්රමවේදය  

මහා 
භාරකාර 
පෙොර්තු

පම්න්තුව 

කලාපය  අඩු ඝනත්ව පන්වාසික ෙර්ෂෙෙ 
කලාපීකරණ 

අනුකුලභාෙය  

 

ඔේ 

 

 

විනයාස සැලැස්ම 

 

උද්තභිත උෙයානෙ 
පගාඩනැගීමට 
නිෙමිත ප්රපද්තශෙ 
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6.8.2. ආයතනික වුහය  

 ප්රධාන 
සැලැස්ම 

අනු සැලැස්ම උප සැලසුම් හා ක්රියාත්මක කිරීවම් 
වාපෘතිය 

අදාළ ආයතනය ක්රියාත්මක කිරීවම් එක් එක් 
ආයතනය සතු වගකීම් 

1 අපරවුහ 
පහසුකම් 
සංවර්ධනය 
කිරීවම් 
උපායමාර්ික 
සැලැස්ම 

වස්වා කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

• කළුතර දකුණ පලාවතාට මාර්ගවේ  
කළුතර වබෝධි පරිශ්රයත් කළුතර 
නගර සභාවේ නිදහස් ආයුර්වේද 
මධස්ථානයත් අතර ඉඩම තුල 
පුස්තකාල සංකීර්ණ පරිශ්රයක් 
ඉදිකිරීම. 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

මහා මාර්ග හා ප්රවාහන 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

▪ නාගස් හන්දිය, වාද්දුව මංතීරු 04 ක 
මාර්ගය ඉදි කිරීම. 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  ▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම  

▪ වාඩියමංකඩ - බණ්ඩාරගම මංතීරු 
04 මාර්ගය ඉදිකිරීම. 

 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  ▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම  

▪ නාවගාඩ මහවරෝහල් පරිශ්රය හා 
දැනට සංවර්ධනය කරමින් පවතින 
ළමා හා මාතෘ වරෝහල සම්බන්ධ 
කිරීම සඳහා වන අතුරු මාර්ග 
සංවර්ධනය කිරීවම් වාපෘතිය. 

▪  

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 
▪ වසෞඛ් අමාතාංශය  
▪ ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

කාර්යාලය  
▪ ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් 

හා සංවර්ධනය කිරීවම් 
සංස්ථාව  

▪ ශකතා අධනය 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ වහාරණ - ඇළවමෝදර මංතීරු 
වදකකින් යුක්ත මාර්ග (වස්වා 
සැපයුම් මංතීරුවද සහිතව) ඉදිකිරීම. 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  ▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම  

▪ කටුකුරුන්ද - දළුවත්ත මංතීරු 04 ක 
මාර්ගය ඉදිකිරීම. 

 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  ▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම  

▪ පරණ පාර (ශ්රීමත් සිරිල්ද වසායිසා 
මාවත) මංතීරු 02 ක මාර්ගයක් වලස 
සංවර්ධනය. 

 

▪ කළුතර නගර සභාව ▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

▪ මාවල - මහරැක්ම පාර මංතීරු 02 ක 
මාර්ගයක් වලස සංවර්ධනය කිරීම. 
 

▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව  
▪ පලාත්බඳ මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 
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▪ හිල් වීදිය මංතීරු 02 ක මාර්ගයක් 
වලස සංවර්ධනය. 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
▪ කළුතර නගර සභාව  

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

▪ දුම්රිය වපාළ පාවර් මඟී මංතීරු 
සංවර්ධනය 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
▪ කළුතර නගර සභාව  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ ගාලු පාවර් මගී මංතීරු සංවර්ධනය  ▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
▪ කළුතර නගර සභාව 

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම  
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ බඩු ගබඩා පාවර් මඟී මංතීරු 
සංවර්ධනය 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
▪ කළුතර නගර සභාව  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ සාරානන්ද පාවර් මඟී මංතීරු 
සංවර්ධනය 
 

▪ කළුතර නගර සභාව  ▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ චම්ලි ගුණවර්ධන මාවවත් මඟී 
මංතීරු සංවර්ධනය 

▪ කළුතර නගර සභාව  ▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ ඥාවණෝදය මාවවත් මඟී මංතීරු 
සංවර්ධනය 
 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ වග්රගරි පාවර් මඟී මංතීරු සංවර්ධනය 
 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ පරණ පාවර් මඟී මංතීරු සංවර්ධනය 
 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ චම්ලි ගුණවර්ධන පාවර් රථවාහන 
නැවතුම් පහසුකම් ඉදිකිරීම 
 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
▪ පලාත්බඳ  මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර ඔරවලෝසු කණුව අසළ මඟී 
උමං මාර්ගය 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ශකතා අධයනය  
▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම  
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 
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▪ වවරළ සමාන්තර පාර මංතීරු 
වදකක මාර්ගයක් වලස සංවර්ධනය 
කිරීම 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන ලබා ගැනීම  
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ ඇල වමෝදර හංදිවේ සිට පැල්වපාල 
අන්තර් හුවමාරු මධස්ථානය දක්වා 
වන අතුරු මාර්ගය මංතීරු 02 ක 
මාර්ගයක් වලස සංවර්ධනය කිරීම. 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  ▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ දූව පන්සල පාර 
මංතීරු 02 මාර්ගයක් වලස 
සංවර්ධනය 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ ගැමුණු මාවත මංතීරු 
02 මාර්ගයක් වලස සංවර්ධනය 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ ඔරවලෝසු කණුවේ 
සිට පන්විල හංදිය දක්වා (ගඟබඩ 
පාර) මංතීරු 02 මාර්ගයක් වලස 
සංවර්ධනය 

 
 

 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ පලාවතාට හංදිවේ 
සිට නාවගාඩ හංදිය දක්වා (වපාලිස් 
අභාස විදාල පාර) මාර්ගය මංතීරු 
02 මාර්ගයක් වලස සංවර්ධනය. 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ ගල්ලස්ස පාර (උපාලි 
සහබන්ු මාවත)  මංතීරු 02 
මාර්ගයක් වලස සංවර්ධනය. 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ වාද්දුව - වමාරන්තුඩුව 
මංතීරු 02 මාර්ගයක් වලස 
සංවර්ධනය 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ විවල්වගාඩ පාර, 
අළුත් පාර හා එක්ව මංතීරු 02 ක 
මාර්ගයක් වලස සංවර්ධනය. 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 
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▪ වපාතුපිටිය - පනාපිටිය මාර්ගය 
මංතීරු 02 ක මාර්ගයක් වලස 
සංවර්ධනය. 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ ඇටවිල මාර්ගය  මංතීරු 02 ක 
මාර්ගයක් වලස සංවර්ධනය 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ පැල්වපාල අන්තර් හුවමාරු 
මාර්ගවේ විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය 
 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ නාවගාඩ, වබෝමබුවල 
මංතීරු 02 මාර්ගය (වස්වා සැපයුම් 
මංතීරුවද සහිතව සංවර්ධනය) 

▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

මළ හා අපජල 
කළමනාකරණ සැලැස්ම  

• කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 
බලප්රවද්ශය තුළ වතෝරාගත් ග්රාම 
නිලධාරී වකාට්ටඨාශ සඳහා අපජල 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් 
ක්රියාත්මක කිරීම.   

▪ ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවාහන මණ්ඩලය  

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ ප්රාවද්ශීය වල්කම් 

කාර්යාලය 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය  සභාව  

▪ මළ පිරිපහදු කිරීම සඳහා 
ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම 

▪ ශකතා අධනය  
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 
 

ඝන අපරව 
කළමනාකරණ සැලැස්ම 

• ඝන අපරව ජනනය අවම කිරීම ▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

 

• ඝන අපරව ජනනය වන 
ස්ථානවේදීම වවන් කිරීම  

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

 

• වකටි කාලීන නජව හායනය වන 
සියළුම ඝන අපරව කාබනික 
වපාවහාර( වකාම්වපෝස්ට්ට) බවට පත් 
කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම හා ජනතාව ඒ 
සඳහා වයාමු කිරීම සහ කාබනික 
වපාවහාර සඳහා ලාභදායී 
වවළඳපළවල් හඳුන්වා දීම 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

 

• වරෝහල් හා රජවේ ආයතන තුළ ජීව 
වායු නිෂ්පාදනාගාර ස්ථාපනය කිරීම 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 
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• නජව හායනය වන ආහාරමය රව 
ඌරු වකාටු වලට ලබාදීවම් වැඩ 
පිළිවවලක් සකස් කිරීම 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

 

• නජව හායනය වනාවන 
(ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි) ඝන 
අපරව බැහැර කිරීම සඳහා සුදුසු 
තාක්ෂණික ක්රම භාවිතා කිරීම 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

 

• නාගරික ඝන අපරව වවත වරෝහල් 
මඟින් නිකුත් කරන සායනික ඝන 
අපරව එකතුවීම වැළැක්වීම සඳහා 
ආයතනික වුහයක් ස්ථාපනය 
කිරීම. 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

 

• ඝන අපරව එකතු කිරීම සහ 
ප්රවාහනය කාර්යක්ෂම කිරීම. 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

 

• සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් ස්ථාපිත 
කිරීම. 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

 

• විදුත් ඝන අපරව (E – Waste) 
කළමනාකරණ මධස්ථානයක් 
පිහිටුවීම 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

 

• පසු විපරම් කමිටුවක් පිහිටුවීම ▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

 

2 ආර්ික 
සංවර්ධන 
උපායමාර්ික 
සැලැස්ම 

ආර්ික සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

▪ කළුතර මහ වරෝහල් චතුරස්ර පරිශ්රය 
සංවර්ධන වාපෘතිය 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

 

▪ උසාවි සංකීර්ණය කළුතර දකුණ 
ගාලු පාවර්  වවට්ටටුමකඩ ප්රවද්ශවේ 
පිහිටි “සරලක්වත්ත ඉඩවම්” 
ප්රතිස්ථාපනය කිරීම. 

▪ අධිකරණ වස්වා වකාමිෂන් 
සභාව  

▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 
කාර්යාලය  

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  
 

▪ ඉඩම් පවරා ගැනීවම් කටයුතු  
▪ ප්රතිපාදන රැස් කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

 

▪ කළුතර දකුණ උසාවි සංකීර්ණය 
අසල පිහිටි පැරණි දිසාපති නිල නිවස 

▪ අධිකරණ වස්වා වකාමිෂන් 
සභාව 

▪ පුරා විදා 
වදපාර්තවම්න්තුවේ 
නිර්වද්ශ ලබාගැනීම 
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ලක්සල වගාඩනැිල්ලක් වලස 
ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම 

▪ පුරා විදා 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය වල්කම් 
කාර්යාලය  

▪ ප්රතිපාදන ලබා ගැනීම 
▪ ඉඩම් පවරා ගැනීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ දැනට පවතින උසාවි සංකීර්ණය 
සුවඛ්ෝපවභෝගී වාණිජ සංකීර්ණයක් 
වලස ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම. 

▪ වබෝධි භාරකාර මණ්ඩලය  
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

▪ ඉඩම් පවරා ගැනීම 
▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන ලබා ගැනීම  
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ බඩු ගබඩා පාවර් 
මහල් රථගාල සහිත වවළඳ 
සංකීර්ණය 

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

▪ කළුතර නගර සභාව  

▪ ඉඩම් පවරා ගැනීම 
▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම   
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ සාරානන්ද මාවවත් 
පරිපාලන සංකීර්ණය 

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  
 

▪ ඉඩම් පවරා ගැනීම 
▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම  
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර නගර සභාවට අයත් කළුතර 
මහජන පුස්තකාල පරිශ්රය තුල 
ජාතන්තර වබෞද්ධ 
වකෞතුකාගාරයක් ඉදිකිරීම. 

▪ කළුතර වබෝධි භාරකාර 
මණ්ඩලය  

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ කළුතර නගර සභාව  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම  
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර මහජන ක්රීඩාංගනය 
සංවර්ධනය 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ ක්රීඩා අමාතාංශය  
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ උපවද්ශන වස්වා සැපයීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ වග්රගරි පාවර් සති 
වපාළ හා මිශ්ර වාණිජ වගාඩනැිල්ල 
සංවර්ධනය 

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ කළුතර නගර සභාව  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර බස් නැවතුම්පල 
ප්රතිසංවර්ධනය කිරීවම් වාපෘතිය 

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ කළුතර නගර සභාව 

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
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▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ දුම්රියවපාළ 
සංවර්ධනය 

▪ ශ්රී ලංකා දුම්රිය 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ ශ්රී ලංකා සංචාරක 
සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර බස් නැවතුම්පල 
ප්රතිසංවර්ධනය කිරීවම් වාපෘතිය 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ සාරානන්ද මාවත 
අසල වයෝජිත රථගාල 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

▪ කළුතර දකුණ චමිල ගුණවර්ධන 
මාවත අසල වයෝජිත රථගාල 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

සංචාරක සංවර්ධන 
සැලැස්ම  

• කළුතර වබෝධි භාරකාර මණ්ඩලයට 
අයත් රථගාල පරිශ්රවේ හා රිච්මන්් 
කාසල් පරිශ්රය අසළ කළු ගවඟහි 
වයෝජිත වබෝට්ටටු අංගන ද්විත්වයක් 
ඉදි කිරීම 

▪ ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ වාරිමාර්ග 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ශකතා අධයනය  
▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

• ආබෲ මාවත සහ දකුණු ශ්රී සුමංගල 
මාවත කැලිවඩෝ වවරළට ප්රවේශ 
මාර්ග වලස සංවර්ධනය කිරීම. 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

• කළු ගවඟහි හදුනාගත් ස්ථාන තුල 
වයෝජිත පාවවන වවළඳ කුටි 
ඉදිකිරීම. 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 
▪ වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ ශකතා අධනය 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

• කළුතර වබෝධි පරිශ්රයට අයත් මල් 
කඩවපළ ප්රතිසංස්කරණය කිරී 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 
▪ වබෝධි භාරකාර මණ්ඩලය  

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

• කැලිවඩෝ වවරළ සංවර්ධන 
වාපෘතිය, කළුතර දකුණ 

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ ශකතා අධනය 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 
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▪ වවරළ සංරක්ෂණ 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ කළුතර නගර සභාව 

• වපාවහාද්දරමුල්ල වවරළ උදාන 
සංවර්ධන වාපෘතිය, කළුතර උතුර 

▪ වවරළ සංරක්ෂණ 
වදාපර්තවම්න්තුව 

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව   

▪ ඉඩම් පවරා ගැනීම 
▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම  
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

• කළුතර දකුණ රිච්මන්් කාසල් 
මන්දිරවේ භූ දර්ශන සංවර්ධනය 

▪ අධිකරණ අමාතාංශය  
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම  
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

• වගෝනදූව හරිත සංචාරක කලාපය ▪ ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ වාරිමාර්ග 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව  
▪ ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් 

හා සංවර්ධනය කිරීවම් 
සංස්ථාව  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම  
▪ ශකතා අධයනය  
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

• කළුතර වබෝධි පරිශ්රයට යාබඳ කළු 
ගවඟහි උපසම්පදා සීමා මාලකයක් 
ඉදිකිරීම. 

▪ කළුතර වබෝධිභාරකාර 
මණ්ඩලය  

▪ ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් 
හා සංවර්ධනය කිරීවම් 
සංස්ථාව 

▪ වාරිමාර්ග 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම  
▪ ශකතා අධයනය  
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

3 තිරසාර පරිසර 
සංවර්ධන 
උපායමාර්ික 
සැලැස්ම 

පාරිසරික සංරක්ෂණ 
සැලැස්ම 

▪ කුඩා හීනටියන්ගල ඇල වදපස 
හඳුනාගත් ප්රවද්ශය තුල වයෝජිත 
වර්ඛීය උදානය සංවර්ධනය කිරීවම් 
වාපෘතිය. 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  
▪ වගාවිජන වස්වා 

වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ ශකතා අධනය 
▪ සැලසුම් සකස් කිරීම  
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම  
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 
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▪ ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් 
හා සංවර්ධනය කිරීවම් 
සංස්ථාව  

▪ පහත්බිම් සංරක්ෂණය ▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

▪ ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් 
හා සංවර්ධනය කිරීවම් 
සංස්ථාව 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ වගාවිජන වස්වා 

වදපාර්තවම්න්තුව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව  

 

▪ වතත්බිම් සඳහා වූ කලාප 
වරගුලාසි බලාත්මක 
කිරීම 
 

▪ ජල මාර්ග රක්ෂිත කලාප ආරක්ෂා 
කිරීම. 

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ වගාවිජන වස්වා 

වදපාර්තවම්න්තුව 
▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව  

 

▪ ගංඟා හා ඇල රක්ෂිත 
කලාප සඳහා වන කලාප 
වරගුලාසි බලාත්මක 
කිරීම. 

▪ ටැංජරින් වහෝටලවේ සිට කැලිවඩෝ 
වවරළ ඔස්වස් කි.ීටර් 02  ක භූමි 
ප්රමාණයක ඝන (Bushy) පදුරු 
වරෝපණය කිරීවම් වාපෘතිය 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 
▪ වවරළ සංරක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුව  
▪ ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම  
▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම  
▪ ශකතා අධයනය 
▪ වෘපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම   

භූ දර්ශන 
කළමනාකරණ සැලැස්ම 

• කළුතර පාලම් ද්විත්වය අතර පිහිටි 
තලාව භූමිවේ ගාලු පාරත් දුම්රිය 
මාර්ගයත් අතර වකාටස තුල භූමි 
දර්ශනය සැකසීම. 

▪ ශ්රී ලංකා දුමරිය 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 
▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
▪ වබෝධිභාරකාර මණ්ඩලය 

 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

• කළුතර පලාවතාට මාර්ගවේ 
ඔරවලෝසු කණුව අසල සිට කළුතර 
නගර සභාවේ නිදහස් ආයුර්වේද 
මධස්ථානය දක්වා මාර්ගය වදපස 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
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ගස් වැවූ මාර්ග වලස සංවර්ධනය 
කිරීවම් වාපෘතිය. 

 

• කළුතර නගර සභාව, උදාන 
ක්රීඩාංගනය හා කළුතර නගර ශාලාව 
ඇතුලත් කළුතර නාගරික උදානය 
ප්රතිසංස්කරණය 

▪ කළුතර නගර සභාව 
▪ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 
▪ වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කිරීම 
▪ උපවද්ශන වස්වා සැපයීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

ආපදා කළමනාකරණ 
සැලස්ම 

• ගංවතුර පාලනය වන ආකාරයට 
කාණු පද්ධතිය සංස්කරණය 

▪ කළුතර නගර සභාව  
▪ ආපදා කළමනාකරණ 

මධස්ථානය  

▪ ශකතා වාර්තා සකස් 
කිරීම  

▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

• කළුගවේ ස්ිර වමෝයක් නිර්මාණය 
කිරීම හා වැලිපරය සංරක්ෂණය. 

▪ වවරළ  සංරක්ෂණ 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ වාරිමාර්ග 
වදපාර්තවම්න්තුව 

▪ මහා නගර  හා බස්නාහිර 
පලාත් සංවර්ධන 
අමාතාංශවේ වවරළ 
වාපෘති අංශය  

▪ ශකතා අධනය 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

• කළු ගඟ කලපු රක්ෂිතවේ කවඩාලාන 
වගාව 

▪ මධම පරිසර අධිකාරිය  
▪ වාරිමාර්ග 

වදපාර්තවම්න්තුව  
▪ වවරළ සංරක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුව  
 

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම  

• වවරළ තීරවේ කවඩාලාන වගාව ▪ වවරළ සංරක්ෂණ 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

• කළුතර දකුණ කැළිවඩෝ වවරළ 
තීරවේ ජල කඩන ඉදිකිරීම. 

▪ වවරළ සංරක්ෂණ 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ මහා නගර  හා බස්නාහිර 
පලාත් සංවර්ධන 
අමාතාංශවේ වවරළ 
වාපෘති අංශය 

▪ ශකතා වාර්තා සකස් 
කිරීම  

▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

• කළු ගවඟහි ලවණ බාධකයක් 
ඉදිකිරීම 

▪ වාරිමාර්ග 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවාහන මණ්ඩලය  

▪ ශකතා වාර්තා සකස් 
කිරීම  

▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම 
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▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

• ගංවතුර කළමනාකරණ වාපෘතිය - 
දූව පන්සල පාර, කළුතර දකුණ 

▪ වාරිමාර්ග 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ ආපදා කළමනාකරණ 
මධස්ථානය  

▪ වගාවිජන වස්වා 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් 
හා සංවර්ධනය කිරීවම් 
සංස්ථාව   

▪ ශකතා අධනය 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

• ගංවතුර කළමනාකරණ වාපෘතිය - 
නාවගාඩ හන්දිය , කළුතර දකුණ 

▪ වාරිමාර්ග 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ ආපදා කළමනාකරණ 
මධස්ථානය  

▪ වගාවිජන වස්වා 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ ඉඩම් වගාඩකිරීවම් හා 
සංවර්ධනය කිරීවම් 
සංස්ථාව   

▪ ශකතා අධනය 
▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

• නාය යෑවම් තර්ජන සහිත ප්රවද්ශ 
සංරක්ෂණය 

▪ ජාතික වගාඩනැිලි 
පර්වේෂණ සංවිධානය  
 

▪ නායයාම් ප්රවද්ශ සඳහා 
හඳුනාගත් වරගුලාසි 
බලාත්මක කිරීම 

 • වස්කඩුව - වැසි ජල කළමනාකරණ 
සැලැස්ම. 

▪ ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් 
හා සංවර්ධනය කිරීවම් 
සංස්ථාව  

▪ වවරළ සංරක්ෂණ අධිකාරිය  
▪ ශ්රී ලංකා දුම්රිය 

වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

වපාදු එළිමහන් හා 
විවනෝද කටයුතු පිළිබඳ 
අවකාශීය සැලැස්ම 

   

4 ජනාවාස හා 
වාප්තති 
උපායමාර්ික 
සැලැස්ම 

 • වමාරන්තුඩුව හන්දිය සංවර්ධනය 
කිරීවම් වාපෘතිය 

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව  
▪ ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් 

හා සංවර්ධනය කිරීවම් 
සංස්ථාව  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ශකතා අධයනය  
▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 
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▪ වාරිමාර්ග 
වදපාර්තවම්න්තුව  

• නාවගාඩ හන්දිය සංවර්ධනය කිරීවම් 
වාපෘතිය 

▪ නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

▪ කළුතර ප්රාවද්ශීය සභාව  
▪ ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩකිරීවම් 

හා සංවර්ධනය කිරීවම් 
සංස්ථාව  

▪ වාරිමාර්ග 
වදපාර්තවම්න්තුව  

▪ සැලසුම් සකස් කිරීම 
▪ ශකතා අධයනය  
▪ ප්රතිපාදන රැස්කර ගැනීම 
▪ වාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

• කළුතර වහාරණ පාවර් මල්වත්ත 
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අනු 

අංකය 

ෙර්වගය ෙර්වතමාන  

භාවිතය 

ප්රමාණය 

(වහක්ටයාර්ව) 

වයෝජිත 

භාවිතය 

ග්රාම නිළධාරී 

වකාට්ඨාශ්ය 

01 වයෝජිත ප්රජා උදයානය  
Proposed Community Park (PCP) 

 PCP 01 වගුරු බිම් 1.08 මධම උදාන 

පහළ මට්ටටම 

වමාවරාන්තුඩුව 

උතුර 

02 වයෝජිත වෙරළ උදයානය  
Proposed Beach Park (PBP) 

 PBP 01 වවරළ  2.23 වවරළ 

උදානය 

මහ වස්කඩුව 

දකුණ, මහ 

වස්කඩුව උතුර, 

කුඩා වස්කඩුව 

බටහිර, වපාතුපිටිය 

බටහිර, 

වපාවහාද්දරමුල්ල 

බටහිර 

PBP 02 වවරළ 1.08 වවරළ 

උදානය 

කළපුව,කළමුල්ල 

උතුර,කළමුල්ල 

දකුණ 

03 වයෝජිත වර්වඛිය උදයාන 
Proposed Linear Parks (PLiP) 

 PLip 01 

(කළු ගඟ රක්ෂිතය - 

20 m)  

 

36.07 
වර්ඛිය උදාන 
 

 

PLip 02 

(හීනටියංගල ඇළ 

රක්ෂිතය - 20 m) 

 

6.87 
වර්ඛිය උදාන 
 

 

PLip 03 

(අළුත් ඇළ රක්ෂිතය - 

20 m) 

 

14.33 
වර්ඛිය උදාන 
 

 

PLip 04 

(වබාල්වගාඩ 

රක්ෂිතය - 20 m) 

 

5.35 
වර්ඛිය උදාන 
 

 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 197 

 

  

PLip 05 

(කැප්තපු ඇළ රක්ෂිතය 

- 20 m) 

 

20.96 
වර්ඛිය උදාන 
 

 

 PLip 06 

(ඇළ රක්ෂිතය - 20 

m) 

 
8.48 වර්ඛිය උදාන 

 

PLip 07 

(කළු ගංඟා කළපු 

රක්ෂිතය - 20 m) 

 

25.94 වර්ඛිය උදාන 

 

 එකතුෙ වහක්ටයාර්ව :- 204.79  

මූලාශ්රය : පරිසර හා භූ දර්ශන අංශය , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 198 

 

ඇමුණුම  8 : කළුතර ප්රාදේශීය දේකම් බල ප්රදේශදේ දැනට පවතින විවෘත භූමි පිළිබඳ දතාරතුරු 

 

අනු 

අංකය 
ෙර්වගය විෙෘත භූමිය 

ප්රමාණය 

(වහක්ටයාර්ව) 

ග්රාම 

නිළධාරී 

වකාට්ඨාශ්ය 

01 .ක්රීඩාංගන  

 

EPP 02 
වටනිස් ක්රීඩාපිටිය 

0.13 
කළුතර 

උතුර 

EPP 03 
වවනිවැල්කැටිය ක්රීඩාපිටිය 

0.18 
වවනිවැ

ල්කැටිය 

EPP 04 මානංදූව ස්වට්ටට්ට ක්රීඩාපිටිය 0.18 නුගවගාඩ 

EPP 06 
මැලෑගම උතුර කන්ද උඩවත්ත ක්රීඩාපිටිය 

0.08 
මැලෑගම 

උතුර 

EPP 07 බ්ූමවුන්ටන් ඉඩම් වවන්වද්සි  0.11 එතනමඩල 

EPP 08 බ්ූමවුන්ටන් ඉඩම් වවන්වද්සි 0.08 එතනමඩල 

EPP 09 
කළුතර උතුර දුම්රිය ස්ථානය අසළවිවෘත 

භූමිය 0.16 
විදාසාර 

EPP 10 
කළුතර නගර සභා විවෘත භූමිය 

0.08 
කළුතර 

දකුණ 

EMP 01 
අළුවබෝගහලන්ද ක්රීඩාපිටිය 

0.21 
අළුවබෝගහ

ලන්ද 

EMP 02 නිම්වතර අසපුව ක්රීඩාපිටිය 0.24 වත්තමුල්ල 

EMP 03 කටුවලාවිගහ ක්රීඩාපිටිය 0.25 කජුදූවවත්ත 

EMP 04 
වබෝතුවාවත්ත ක්රීඩාපිටිය 

0.3 
කළුතර 

දකුණ 

EMP 05 මාවැල්ල සිතුම්වසවන ක්රීඩාපිටිය 0.36 මහරැක්ම 

EMP 06 ජුබිලි ක්රීඩාපිටිය 0.4 වද්ශාස්ත්ර 

EMP 07 නුගවගාඩ ක්රීඩාපිටිය 0.43 නුගවගාඩ 

EMP 08 
ගල්වීේ වත්ත ක්රීඩාපිටිය  

0.45 
වපාතුපිටිය 

නැවගනහිර 

EMP 09 කුරුන්ද ක්රීඩාපිටිය 0.46 මහරැක්ම 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 199 

 

EMP 10 
මල්වත්ත ගල්වත්ත ක්රීඩාපිටිය 

0.48 
විවේරත්න 

වත්ත 

EMP 11 
එතනමඩල පාසල් ක්රීඩාපිටිය 

0.48 
වබාට්ටනික් 

වත්ත 

EMP 12 
විජයගම ක්රීඩාපිටිය 

0.5 
වත්ක්ක 

වත්ත 

EMP 13 වර්න්ජස් ක්රීඩාපිටිය 0.53 කටුකුරුන්ද 

EMP 14 කිතුලාව ක්රීඩාපිටිය 0.54 කිතුලාව 

EMP 15 
වගෝනදූව ක්රීඩාපිටිය 

0.56 
මහා 

වගෝනදූව 

EMP 16 කලීල් ප්තවල්ස් ක්රීඩාපිටිය 0.58 කුරුදුවත්ත 

EMP 17 සමිපුර ක්රීඩාපිටිය 0.63 

කුඩා 

වස්කඩුව 

නැවගනහිර 

EMP 18 එතනමඩල ක්රීඩාපිටිය 0.63 එතනමඩල 

EMP 19 වකත්තාරාම ක්රීඩාපිටිය 0.66 වවට්ටටුමකඩ 

EMP 20 
වදල්දූව වත්ත ක්රීඩාපිටිය 

0.67 
කළපුගම 

බටහිර 

EMP 21 ආර්යගම ක්රීඩාපිටිය 0.68 ආරියගම 

EMP 22 
කළුගන්විල ක්රීඩාපිටිය 

0.7 
කළුතර 

උතුර 

EMP 24 
ඉසුරු උයන ක්රීඩාපිටිය 

0.73 
අල්විස් 

වත්ත 

EMP 25 මිහිකතවත්ත ක්රීඩාපිටිය 0.78 කිතුලාව 

EMP 26 
පන්විල වටරන්ස් ක්රීඩාපිටිය 

0.79 
වත්ක්ක 

වත්ත 

EMP 27 ලුවිස් සිල්වා ක්රීඩාංගනය 0.88 ගල්අස්ස 

EMP 28 
රජවත්ත ක්රීඩාපිටිය 

0.91 
පුලර්ටන් 

බටහිර 

EMP 29 
වාඩියවත්ත ක්රීඩාංගනය 

0.92 

කුඩා 

වස්කඩුව 

උතුර 

EMP 30 
වින්වරෝස් ඉඩම් වවන්වද්සි 

0.21 
මාවල 

දකුණ 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 200 

 

EMP 31 
පුලර්ටන් ඉඩම් වවන්වද්සි 

0.43 
පුලර්ටන් 

බටහිර 

EMP 32 බ්ූමවුන්ටන් ඉඩම් වවන්වද්සි 0.47 එතනමඩල 

EMP 33 ඉසුරු උයන ඉඩම් වවන්වද්සි 0.48 ආරියගම 

EMP 34 මැට්ටලයිෆ් ඉඩම් වවන්වද්සි 0.50 වත්තමුල්ල 

    

ELP 01 
කළුතර නගරසභා වපාදු ක්රීඩාංගනය 

1.45 
කළුතර 

බටහිර 

02.  ළමා උදයාන 

 
EPP 01 

දූව පන්සල ඉදිරිපිට ළමා උදානය 

0.04 
කුඩා 

හිනටියංගල 

EPP 05 කටුකුරුන්ද ළමා උදානය 0.02 උස්වත්ත 

EMP 23 
කළුතර නගර සභා ළමා උදානය 

0.7 
කළුතර 

දකුණ 

03. වෙරළ උදයානය 

 

EBP 01 

කැලිවඩෝ වවරළ උදානය 

19.47 

වද්සාස්ත්ර 

බටහිර, 

කළුතර 

උතුර 

එකතුෙ වහක්ටයාර්ව -  40.52 

  
මූලාශ්රය : පරිසර හා භූ දර්ශන අංශය , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 



 

  කළුතර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 

බස්නාහිර පළාත් අංශය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 201 

 

  

   

ඇමුණුම  9 : කළුතර ප්රාදේශීය දේකම් බලප්රදේශදේ දන්වාසික වයාප්තති දයෝගයතා විශ්දේෂණය 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (2018) 
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පරිශීලිත මූලාශ්ර  

• Evolutionary Process of  Kalutara Town By Chethika Abenayake,2005 

• ජන වල්ඛ්ණ හා සංඛ්ාවල්ඛ්ණ වදපාර්තවම්න්තුව (http://www.statistics.gov.lk/) 

• වවරළ සංරක්ෂණ සහ වවරළ සම්පත් කළමනාකරණ වදපාර්තවම්න්තුව 

(http://www.coastal.gov.lk/index.php?lang=en) 

• Planning guidelines for urban and Natural Disaster Mitigation prepared by UDA in  

associated with Disaster Management Center ,2013 

• නාෙ ෙෑමට පගාදුරු ිෙ හැකි ප්රපද්තශ ස්ථායී කිරීම සඳහා තාක්ෂණික උෙපෙ ස් මාලාව - සැකසුම : ශ්රී 

ලංකාපේ ිිධ නාගරික ිෙත් අවම කිරීපම් වයාෙෘතිෙ  – Sri Lanka Urban Multi – Hazard Disaster 

Mitigation Project,January 2000 (SLUMDMP) 

• Urban Public outdoor Recreation Space Planning in Sri Lanka Book prepared by Environment 

& Landscape Division,UDA 

• වාර්ෂික දත්ත වාර්තාව - 2016, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, 

(http://www.sltda.lk/sites/default/files/annual-statical-report-2016.pdf)     

• වබෝධි භාරකාර මණ්ඩලය, කළුතර. 

• දිස්ික් ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම,කළුතර දිස්ික්කය 2014 පනාවැම්බර් 

• Landslide Hazard Zoning Mapping Report,2012 

• සම්පත් පැතිකඩ- 2018 

• බස්නාහිර පළාත් වතත්බිම් කළමනාකරණ සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2006 

• සුරක්ෂිත නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා උපවදස්, ජාතික වගාඩනැිලි පර්වේෂණ සංවිධානය, 22016 

• ආපදා සිද්ධි වාර්තාව, ජාතික ආපදා සහන වසව්ා මධස්ථානය, කළුතර දිස්ික්කය  

http://www.statistics.gov.lk/
http://www.coastal.gov.lk/index.php?lang=en
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