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කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැසම් -2030 

පලමු වවළුම 

 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව - 2019 
 

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. මමම ප්රකාශනමේ කිසිදු මකාටසක් පූර්ව ලිඛිත් අවසරයකින් මත්ාරව, ඕනෑම ආකාරයක ඡායා පිටපත් 
කිරීම, පටිගත් කිරීම මහෝ මවනත් විද්යුත් මහෝ යාන්ික ක්රම ඇතුළුව ඕනෑම ආකාරයකින්, මබද්යා හැරීම ද්යඩුවම් ලැබිය හැකි 
වරද්යකි. 

 
ප්රකාශනය  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව 

6 සහ 7 වන මහල, මසත්සිරිපාය, බත්ත්රමුල්ල, මකාළඹ, ශ්රී ලංකාව 

 
මවබ් අඩවිය- www.uda.gov.lk 

විද්යුත් ත්ැපැල - info@uda.gov.lk 

දුරකථන - +94112873637 

 

2018 මද්යසැම්බර් මස ප්රකාශයට පත්කරන ලදී.  

 

2019- 2030 වසර සඳහා වූ කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම, පළමු හා මද්යවන මවළුම මලස ප්රකාශන මද්යකකින් සමන්විත් මේ. 

එහි පළමු මවළුම, පළමු මකාටස සහ මද්යවන මකාටස මලස මකාටස් මද්යකකට මබද්යා ද්යක්වා ඇත්. පළමු මවළුමම් පළමු මකාටමසහි 

හැඳින්ීම, මූලික අධනයන් සහ සංවර්ධන සැලසුමම් අවශත්ාවය විස්ත්ර මකමරන අත්ර මද්යවන මකාටමසහි ද්යැක්ම සංවර්ධන 

සැලසුම් රාමුව, සවිස්ත්රාත්මක විශ්මල්ෂණය සහ සැලැස්ම යන කරුණු අඩංගු මේ. එමස්ම මද්යවන මවළුම  , ඉඩම් හා 

මගාඩනැගිලි සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා මරගුලාසි යටමත් කලාප හා කලාපීකරණ මරගුලාසි මමන්ම මපාදු මරගුලාසි වලින් 

සමන්විත් මේ.  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය මගින් 2019- 2030 වසර සඳහා වූ කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

සකස් කළ අත්ර ඒ සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සංවර්ධන සැලසුම් අංශය, බස්නාහිර පළාත් අංශය සහ පර්මේෂණ හා 

සංවර්ධන අංශය යන අංශවල උපමේශකත්වයත් වගකිව යුතු ආයත්නය හා පාර්ශවකරුවන්මේ ද්යායකත්වයත් සැලසුනි.  

 
සෘජු අධීක්ෂණය :  
සභාපති - ආචාර්ය ජගත් මුණසිංහ, අධක්ෂ ජනරාල්  - ඉංජිමන්රු එස්. එස්. පී. සුමම්ධ රත්ත්නායක, අතිමර්ක  අධක්ෂ ජනරාල්  

- (සැලසුම්) කේ.ඒ.ඩී. චන්ද්රදාස, නිමයෝජ අධක්ෂ ජනරාල්  (සැලසුම්) - ඩී.එම්.බී. රණතුංග, අධක්ෂ (සැලසුම් / සංවර්ධන 

සැලසුම්) – ලලිත්  විමේරත්න, අධක්ෂ (සැලසුම් / බස්නාහිර පළාත් හා පර්මේෂණ හා සංවර්ධන) – එච්.මේ.සී..රණීර, 

නිමයෝජ අධක්ෂ (සැලසුම්), බස්නාහිර පළාත්  - ද්යයානි ෆැන්සිස් මමනවිය 

සැලසුම් කණ්ඩායම :  

නිමයෝජ අධක්ෂ (සැලසුම්),ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය - මේ මසෝමසිරි, නිමයෝජ අධක්ෂ (සැලසුම්) ගම්පහ දිස්ික් 

කාර්යාලය - එම්.ඒ.ඩී.ඒ. මුතුගල, නිමයෝජ අධක්ෂ (සැලසුම්), ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, එම්. එල්. එන්. මයහියා මහත්ා, 

සැලසුම් නිලධාරි, ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය - වයි.එස්. මස්නාරත්න, සැලසුම් නිලධාරි, ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය - සමන්ලත්ා 

මකාඩිතුවක්ු, සහකාර සැලසුම් නිලධාරි, ගම්පහ  දිස්ික් කාර්යාලය - ඒ. එම්.සී. සමන්තිලක, සහකාර සැලසුම් නිලධාරි, 

ගම්පහ  දිස්ික් කාර්යාලය - මක්. එම් . අයි. පතිරණ, සහකාර සැලසුම් නිලධාරි, ගම්පහ  දිස්ික් කාර්යාලය - ඩබ්.එම.ඩී .ඒ . 

වාසල.   

http://www.uda.gov.lk/
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ප්රණාමය 
 

කැලණිය නාගරික බල ප්රකේශකේ අනාගත සංවර්ධන දිශානතිය හඳුනාගනිමින්ද්, 2019 - 2030 කාල පරාසය 

සඳහා ක ෞතීය, ආර්ික, සමාජීය සහ පාරිසරික අංශයන්ද් ඒකාබේධ වූ නගර සංවර්ධන සැලසුමේ සකස ්

කරලීම උකදසා ඍජුව කමන්ද්ම වක්රාකාරව සහය දැේවූ පාර්ශවයන්ද් රාශියේ ඇත. එම සියලු පාර්ශවයන්ද් 

කගෞරවකයන්ද් සහ ස්ූති පුර්වකව සිහි ගැන්ද්ීම අප සතු යුතුකමේ කේ. 

පළමුකකාට ම කමම සංවර්ධන සැලැස්ම සාර්ථක කරගැනීම උකදසා මනාමසුරු අනුශාසනාවන් ලබා මද්යමින් 

කටයුතු කල කැලණිය විහාරස්ථානමේ විහාරාධිපති අති පූජ  මහාචාර්ය කකාල්ලලුපිටිමේ මහින්ද්ද 

සංඝරේිත හිමියන්ද් හට මගෞරව පූර්වක ප්රණාමය පුද්ය මකමරන අත්ර විහාරස්ථ ද්යායක සභාව ද්ය මගෞරවමයන් 

සිහිපත් කරන්මනමු. 

එමමන් ම කමම සංවර්ධන සැලැසම් සාර්ථක කරගැනීම උකදසා තම කනාමසුරු සහකයෝගය දේවමින්ද් 

ප්රකේශකේ අනාගත සංවර්ධන උන්ද්නතිය උකදසා කැපකවමින්ද් දායකත්වය ලබා දුන්ද් කැලණිය ප්රාකේශීය 

ස ාකේ ගරු ස ාපතිතුමිය වන ඩබ්.ඩී. එස්. ුමුදිනී මහත්මිය ඇතුළු මහජන නිකයෝජිතයන්ද් හට අපකේ 

කගෞරව පුර්වක ස්තුතිය පුද කරන්ද්නට කැමැත්කතමු. එකස්ම සංවර්ධන සැලැසක්ේ මුලික පසුබිම කලස 

වර්තමාන තත්වය විශ්කල්ලෂණය උකදසා දත්ත හා කතාරතුරු ලබා කදමින්ද් සහකයෝගය පල කල  කැලණිය 

ප්රාකේශීය ස ාකේ කල්ලකේතුමිය ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ද්ය විමශ්ෂමයන් සඳහන් කල  යුතුය. 

කැලණිය ප්රාකේශීය කල්ලකේතුමිය, සහකාර ප්රාකේශීය කල්ලකේ තුමිය සහ සැලසුේ අංශකේ කාර්ය මණ්ඩලයට 

ද කමහිදී විකශ්ෂකයන්ද් ස්තුති කල යුතුව ඇත. මීට අමත්රව මමම කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 

සැකසීමම් ආරම්භමේ සිටම මම් හා සම්බන්ධ වූ මමකී මනාකී සියලුම ආයත්නයන් නිමයෝජනය කරන 

ආයත්න ප්රධානීන් ඇතුලු සියලු මද්යනාටත් ප්රමේශමේ මහ ජනත්ාවටත් මගෞරවනීය ස්ූතිය පුද්ය කරන්මනමු.   

එකමන්ද්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිකේ ඉහල කළමනාකරණ මණ්ඩලය කලස ස ාපතිතුමන්ද් ,අධයක්ෂක 

ජනරාල්ලතුමා, අතිකර්ක අධයක්ෂක ජනරාල්ලතුමා,  නිකයෝජය අධයක්ෂක ජනරාල්ලතුමා (සැලසුේ) සහ 

සංවර්ධන සැලසුේ අංශය, පර්කේෂණ සහ සංවර්ධන ඒකකය, බස්නාහිර පළාත් අංශය,භූකගෝලීය කතාරතුරු 

පේධති අංශය සහ පරිසර සහ භූ ද්යර්ශන  අංශයද ඇතුළු සහකයෝගය දැේවූ සියලුම අංශ කවතද අපකේ කගෞරව 

පුර්වක ස්තුතිය හිමි විය යුතුය. එකස්ම බස්නාහිර පළාත් අධයක්ෂකතුමන්ද් සහ ගේපහ දිස්ිේ කාර්යාලකේ 

නිකයෝජය අධයක්ෂකතුමන්ද් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයද කමහිදී ස්තුති පුර්වකව සිහිපත් කල යුතුය. 

 

 

 



   

ii 
 

ගරු ආමාත්යතුමාවේ පණිවිඩය 
 

1978 අංක 41 දරණ පනත යටකත් ස්ථාපිත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

වසර වන විට ශ්රී ලංකාකේ ප්රකාශිත නාගරික ප්රකේශ උමද්යසා ඒකාබේධ සැලසුේ 

සකස් කිරීම සඳහා වූ බලයලත් නියාමන ආයතනය මලස අති විශිෂ්ට 

දායකත්වයක් සපයමින්  වසර 40 ක කස්වය අවසන්ද් කර ඇත. නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ 2018-2022 උපායමාර්ගික සැලැස්ම අනුව "නාගරික 

ප්රමේශයන්හි සැලසුම්ගත් මභෞතික සංවර්ධනය" යන ද්යැක්ම අනුව යමින් 2020 

වසර වන විට සියළු නාගරික බල ප්රමේශයන් උමද්යසා සංවර්ධන සැලසුම් සකස ්

කිරීමම් අරමුණ මපරද්යැරිව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ද් වසර මද්යකක් පුරාවට ක්රියාත්මක කරන ලද 

පුළුල්ල ක්රියාවලියේ ඔස්මස් කැලණිය ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශය සඳහා සකස් කරන ලද්ය නගර සංවර්ධන 

සැලැස්ම ගැසට් කර ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සූද්යානම් මකාට ඇත්.  

කැලණිය, ශ්රී ලාංකීය ඓතිහාසික විකාශනමයහි සංධිස්ථානයක් මලස ප්රසිේධියක් උසුලන ප්රමේශයක් 

වශමයනුත්, පසුකාලීනව උප නාගරික ප්රමේශයක් මලස ප්රධාන වාණිජ නගරයටත්, පරිපාලන නගරයටත් 

ඉත්ා ආසන්නව පවතින අතර වත්මන් කැලණිය, උසස් අධාපනික මධස් ථානායක් කලසත්, කිරිබත්මගාඩ 

නගරය කලාපකේ ප්රධාන මවමළඳ මධයස්ථානයේ කලසත් ක්රියත්මක වන භූමිකාව ඉතා වැදගත් කේ. මමම 

සියලු වැදගත් සාධකයන් සලකා බලමින්, නිශ්ිත් ඉදිරි ද්යැක්මක් සහිත් සැලැස්මේ ඉදිරිපත් කිරීම අගනා 

කර්ත්වක් මලස ද්යැක්විය හැකිය.  

ඒ අනුව කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම - 2030 හි ප්රකාරව, එහි ක ෞතික පරිසරය හසුරුවමින්ද් 

ඓතිහාසික ආගමික මධස්ථානයක් කලස පවත්වා ගැනීමත්, නාගරික ප්රජාවමේ ජීවන ත්ත්ත්වයන් නගා 

සිටුවමින් කාර්යක්ෂම හා ඵලද්යායක නගරයක් බිහි කිරීම උමද්යසා වන යටිත්ල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා 

අනුග්රහය ද්යැක්ීම අපමේ අභිප්රායයි. එකස්ම, මමම සැලසුම්මය මැදිහත්ීම් ඔස්මස් ප්රමේශය තුල බල 

පැවැත්මවන නාගරික ගැටලු විසද්යා ගැනීමත්, කමකතේ ප්රමයෝජනයට කනාගත් වි වතාවන්ද් ත්වදුරටත් නිසි 

අයුරින් මයාද්යා ගනිමින්, නාගරික ප්රමේශය සඳහා වූ පුළුල්ල ඉදිරි දැේම සාක්ශාත් කර ගැනීම උමද්යසා කටයුතු 

කිරීම අරමුණු මේ.  

අවසාන වශමයන්, කමම කර්ත්වය සාර්ථකව සේූර්ණ කිරීම සඳහා මහගු ද්යායකත්වයක් සැපයූ ස ාපති, 

අධක්ෂ කජනරාල්ල, සැලසුේ කළ කණ්ඩායම ඇතුළු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිකේ සියලු කාර්යය 

මණ්ඩලයටත් ප්රශංසා කරමි. එකස්ම, මම් සඳහා ද්යායකත්වය ද්යැක්වූ අදාල පළාත් පාලන ආයතනය, රාජ හා 

කපෞේගලික පාර්ශවකරුවන්ද්මේ ආයතන සහ කපාදු මහජනතාවත්  ඉත්ා ඉහලින් අගය කරමි.  

ඉදිරි දශකය තුළ, කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැසම් සියළු පාර්ශවකරුවන්ද්මේ සහමයෝහීත්වය ඇතිව, 

‘සර්වප්රකාරමයන් සාර්ථකව ක්රියාත්මක මේවා යැයි’ සුභාශංසන පිරිනමමි. 

පාඨලී චම්පික රණවක  
අමාත් 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ංශය 



   

iii 
 

ගරු ප්රාවේශීය සභා සභාපතිතුමියවේ පණිවිඩය 

 

ද්යශක හත්රක් පුරාවට ශ්රී ලංකාමේ නගර සංවර්ධනමේ පුමරෝගාමී මමමහවර 

ඉටු කරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ප්රාමේශීය පරිපාලන ආයත්න සමඟද්ය 

ඒකාබේධ මවමින් නිසි භූමි පරිහරණ රටාවකින් යුක්ත්ව සියලු නාගරික 

අවශත්ා සපුරාලමින් ජීවත් ීමට හිත්කාමී නගර නිර්මාණය උමද්යසා මපළ 

ගැසී සිටී. කැලණිය ප්රාමේශීය බල සීමාව 2001 වසමර්දී නාගරික සංවර්ධන 

බල ප්රමේශයක් බවට පත් ීමත් 2017 වසමර් සිට මකාළඹ හර ප්රමේශයට 

අයත් ීමත් සමඟම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට මභෞතීය, ආර්ික, 

සමාජීය සහ පාරිසරික අංශයන්හි ගුණාත්මක සහ තුලනාත්මක සංවර්ධනය 

උමද්යසා වඩා වැඩි බරක් එක් වූ අත්ර ප්රාමේශීය පරිපාලන ආයත්නය මලස කැලණිය ප්රාමේශීය සභාවද්ය මමම 

සංවර්ධන ක්රියාද්යාමය තුල කැපී මපමනන කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් මපාදු මහජන සුබ සිේධිය උමද්යසා 

මනාපිරිමහලා ත්ම වගකීම් සමුද්යාය ඉටු කරන ලදී. 

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

සංවර්ධන අධිකාරිමේ ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය මගින් සම්පාද්යනය මකාට ත්වදුරටත් නනතික රාමුවක් 

යටමත් ප්රමේශමේ සංවර්ධන තීව්රත්ාවය යහපත් දිශානතිකයකට පත්කරලීමට කටයුතු කර ඇත්. එමඟින් 

අනාගත් මන්වාසික ප්රජාව මමන්ම එදිමනද්යා ත්ම ජීවන අවශත්ා සඳහා ප්රමේශයට සංසරණය වන නාගරික 

ප්රජාවද්ය ඉලක්ක කර ඇති අත්ර පවතින සංවර්ධන විභවත්ාවයන් හරහා ආර්ික, සමාජීය ප්රතිලාබ එක් 

කරලීමටත් කටයුතු මයාද්යා ඇත්. එපමණක්ද්ය මනාව මමම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම හරහා කැලණිය පූජා 

නගරය පාද්යක මකාටගත් ඉහල නාගරීකරණය හමුමේ එහි පූජනීයත්වය සහ ආමේණිකත්වය ආරක්ෂාකර 

ගනිමින් වත්මන් සංවර්ධන නැඹුරුත්ාවයන් ද්ය නිසි පරිදි මයාද්යාමගන කාර්යක්ෂම ප්රවාහන පහසුකම් සහිත් 

ව ගමනාගමනය පාද්යක මකාටගත් ජනාවාස සහිත් හරිත් නගරයක් බවට කැලණිය ප්රාමේශීය බල ප්රමේශය 

පත් කරලීමම් අමේක්ිත් ද්යැක්ම උමද්යසා මා ඇතුළු කැලණිය ප්රාමේශීය සභාමේ මහජන නිමයෝජිත්යන් කැප 

ී සිටින අත්ර එම උද්යාරත්ර අරමුණ මවනුමවන් ත්ම වගකීම් සහ යුතුකම් මනාපිරිමහලා ඉටු කිරීමටද්ය 

බලාමපාමරාත්තු මේ. 

 
ඩබ්.ඩී. එස්. ුමුදිනී  
සභාපති 
කැලණිය ප්රාමේශීය සභාව 
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පූර්විකාව 
 

2001 මපරබවාරි 13 දින අංක 1171/10 ද්යරණ අති විමශ්ෂ ගැසට් නිමේද්යනය මගින් නාගරික සංවර්ධන බල 

ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත් කරන ලද්ය කැලණිය ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශය මම් වන විට මහා මකාළඹ 

සංවර්ධන හර ප්රමේශයට අයත් මේ. ඒ අනුව ප්රමේශය තුල පවතින ත්ත්වය විද්යාත්මක විශ්මල්ෂණයන් මත් 

පද්යනම්ව සිදු කල අධනයන් තුලින් හඳුනාගත් ප්රධාන ගැටළු අනුව 2019 -2030 වසර සඳහා බල 

පැවැත්මවන මලස කැලණිය නාගරික සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් මකාට ඇත්. එහි පළමු මවළුම, පළමුවන 

සහ මද්යවන මලස මකාටස් මද්යකකින් සමන්විත් වන අත්ර පළමුවන මකාටස මගින් පරිච්මේද්ය තුනක් යටමත් 

සංවර්ධන සැලැස්මම් පසුබිම, මූලික අධයනය සහ සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා 

මකමර්. මද්යවන මකාටස තුළ සංවර්ධන සැලසුම් රාමුව, SWOT විශ්මල්ෂණය සහ සංවර්ධන සැලැස්ම යන 

පරිච්මේද්ය අඩංගු මේ. 

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

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

මද්යවන පරිච්මේද්යය මගින් අධයන ප්රමේශය, සැලසුම් සහ ත්ත්ත්ව සන්ද්යර්භය මමන්ම සැලසුම් බල ප්රමේශය 

නිර්ණය කිරීම පිළිබඳව විස්ත්ර මකමර්. පරිච්මේද්යය තුන මගින් කැලණිය නාගරික බල ප්රමේශය සඳහා නගර 

සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ාවය ත්ාර්කික පද්යනමකට අනුකූලව ප්රධාන ගැටළු තුනකට මගානු කරමින් 

සාකච්ඡා මකාට ඇත්. 

එහි මද්යවන මකාටස සංවර්ධන සැලසුම් රාමුව මලස පරිච්මේද්ය හත්ර මගින් ආරම්භ වන අත්ර කැලණිය පූජා 

නගරය පාද්යක මකාටමගන ඉහල නාගරීකරණය හමුමේ එහි පූජනීයත්වය සහ ආමේණිකත්වය ආරක්ෂාකර 

ගනිමින් වත්මන් සංවර්ධන නැඹුරුත්ාවයන් ද්ය නිසි පරිදි මයාද්යාමගන කාර්යක්ෂම ප්රවාහන පහසුකම් සහිත් 

ව ගමනාගමනය පාද්යක මකාටගත් ජනාවාස සහිත් හරිත් නගරයක් බිහි කිරීමමහිලා වන අමේක්ෂාව මුදුන් 

පමුණුවා ගත් හැකි පරිදි අනාගත් ද්යැක්ම, එහි ප්රකාශනය, අරමුණු සහ පරමාර්ථ අඩංගු මකාට ඇත්. 

පරිච්මේද්යය පහ මගින් අරමුණු තුනට අද්යාලව කරන ලද්ය SWOT විශ්මල්ෂණයන් සාරාංශ වශමයන් මමන්ම 

විස්ත්රාත්මකව විශ්මල්ෂණය මකාට ඇත්. 

2030 වසර සඳහා වන අමේක්ිත් ද්යැක්ම සාක්ෂාත් කරලීම උමද්යසා සකස් කරන ලද්ය සංවර්ධන සැලැස්ම 

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

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

කර්මාන්ත් ආර්ික සහ පාරිසරික සංරක්ෂක සැලැස්ම ප්රධාන උපාය මාර්ගික සැලසුම් තුන මලස ද්යක්වා ඇති 

අත්ර ඒ යටමත් මයෝජිත් උපාය මාර්ගික වාපෘති සහ වගකිව යූතු ආයත්නික රාමුවත් විස්ත්ර මකමර්. 
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පරිච්වේදය 01 

සංවර්ධන සැලැස්වම් පසුබිම  

 

1.1. හැඳින්වීම 

මත්ෝරාගත් ප්රකේශයේ උකදසා නිශ්ිත ඉදිරි දැේමේ අනුව ක්රමවත් සංවර්ධන සැලැස්මේ පිළිකයල කිරීම 

මගින්ද් ජනතාවකේ සමාජීය, ක ෞතික හා ආර්ික උන්ද්නතිය හා අභිවෘේධියත් කලාපකේ වි වතාවයන්ද් 

වැඩිදියුණු කර ගනිමින්ද් පවත්නා ගැටළු මඟහරවා ගැනීම අකේේෂා කකකර්. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 

1978 අංක 41 දරණ පනත යටකත් ශ්රී ලංකාකේ ප්රකාශිත නාගරික බල ප්රකේශ සඳහා ඒකාබේධ සැලසුේ 

සකස් කිරීම සඳහා වූ බලයලත් නියාමන ආයතනයයි. එකමන්ද්ම 1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිමේ (සංකශෝධින) පනමත් කකාටස 8 අ (I) වගන්ද්තිය ප්රකාරව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රකේශයන්ද් 

සඳහා ඒකාබේධ සංවර්ධන  සැලසුේ සකස් කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මවත් බලය ලබා දී ඇත.   

ඒ අනුව කැලණිය ප්රාකේශීය කල්ලකේ කකාට්ඨාශය තුළ පිහිටි කැලණිය ප්රකේශය, වර්ෂ 1987 දී ප්රාකේශීය 

ස ා බල ප්රකේශයේ කලසට ස්ථාපිත කර ඇති අතර, 1978 අංක 41 දරණ පනකත් 3 වන වගන්ද්තිය ප්රකාරව 

2001 කපරබවාරි 13 වන දින අංක 1171/10 දරණ අති විකශ්ෂ ගැසට් නිකේදනය මගින්ද් නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරියට අයත් වන බල  ප්රකේශයේ කලස ප්රකාශයට පත් කරන ලදි. එකහත් 2018 වසර වන විටත් කමම  

ප්රකේශය ගැසට් කරන ලද නාගරික සංවර්ධන සැලැස්මේ මඟින් නිසි පරිදි සැලසුේ කර කනාමැත. කේ නිසා 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිකේ 2018-2022 උපායමාර්ගික සැලැස්ම අනුව "නාගරික ප්රකේශයන්ද්හි 

සැලසුේගත ක ෞතික සංවර්ධනය" කවත අවධානය කයාමු කර ඇති අතර, වත්මන්ද් නගර සංවර්ධනය 

සම්බන්ධමයන් වු සංකීර්ණත්වය කහ්තුකවන්ද් කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශය සඳහා උපායමාර්ගික 

සැලැස්මේ සකස් කිරීමට තීරණය කර තිකේ. 

එබැවින්ද් 2019 සිට 2030 දේවා කාලයට වලංගු වන පරිදි ප්රාකේශීය මට්ටකේ සැලසුමේ කලස කැලණිය 

ප්රාකේශීය ස ා  බල ප්රකේශය උකදසා උපායමාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්මේ සකස් කර ඇත. කමම සංවර්ධන  

සැලැස්ම මගින්ද්  ප්රකේශකේ නාගරික තදබදය අවම කරගනිමින්ද්, ූ ජනීය කැලණි පුද බිමමහි ආමේණිකත්වය 

කමන්ද්ම ස්ව ාවික පරිසරය ආරේෂා කරගනිමින්ද් ආර්ික, සමාජීය, හා ක ෞතික වශකයන්ද් තිරසාර 

සංවර්ධනයේ කරා කයාමු ීම අකේේෂා කකකර්.  

 

1.2. සංවර්ධන සැලැසව්ම් පාර්ශවකරුවන්ව 

කැලණිය උපායමාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 – 2030 ද්යක්වා සකස් කිරීම සඳහා අද්යාල සියලුම රාජය 

හා කපෞේගලික කමන්ද්ම වගකීේ සහිත බලධාරීන්ද්,ආයතන සහ ප්රජාව සේබන්ද්ධ කරගනු ලැබීය. කේ තුළින් 

ප්රකේශයට සේබන්ද්ධ සියලුම ආයතන,බලධාරීන්ද් සහ ප්රජාවකේ අදහස්,උපකේශ හා කයෝජනා ලබාමගන 

සර්වග්රාහී සැලැසම්ේ සකස ්කිරීම අකේේෂා විය.  
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ප්රධාන පාර්ශවකරුවන් 

කැලණිය ප්රාමේශීය සභාව 

ප්රධාන උපවේශක ආයතන 

කැලණිය ප්රාකේශීය කල්ලකේ කාර්යාලය 

කැලණියරජමහ  විහාරස්ථානය  

ජාතික ක ෞතික සැලසුම් කදපාර්තකේන්ද්තුව 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

ශ්රි ලංකා ඉඩේ කගාඩකිරීකේ හා සංවර්ධනය කිරීකේ සංස්ථාව 

වනජීී සංරේෂණ කදපාර්තකේන්ද්තුව 

පුරාවිදයා කදපාර්තකේන්ද්තුව 

මධයම පරිසර අධිකාරිය 

වාරිමාර්ග කදපාර්තකේන්ද්තුව 

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ලංකා විදුලි කපෞේගලික සමාගම  

(ඇමුණුම් වගුව අංක 1: ප්රධාන උපමේශක ආයත්න) 

පාර්ශවකරුවන්වේ කණ්ඩායම් 

කලාප අධයාපන කාර්යාලය  

මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය 

කවළඳ සංගමය - කිරිබත්කගාඩ 

කිරිබත්කගාඩ සිංහල කවළඳ සංගමය 

බස් සවිය / ිකරෝද රථ සංගමය 

කගාවිජන කස්වා මධයස්ථානය 

අපනයන කෘෂිකර්ම  කදපාර්තකේන්ද්තුව 

කැලණිය කපාලිස් ස්ථානය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ සැලසුම් කණ්ඩායම 

අධයේෂ (සැලසුේ) , බස්නාහිර පළාත  - එච්.මේ.සී.රණීර මහත්ා 

නිමයෝජ අධක්ෂ (සැලසුම්), බස්නාහිර පළාත් - ද්යයානි ෆැන්සිස් මමනවිය 

නිමයෝජ අධයේෂ (සැලසුේ), ගේපහ දිස්ිේ කාර්යාලය - කේ. කසෝමසිරි මහත්ා 

නිමයෝජ අධයේෂ (සැලසුේ), ගේපහ දිස්ිේ කාර්යාලය - එේ.ඒ.ඩී.ඒ. මුතුගල මහත්ා 
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නිමයෝජ අධයේෂ (සැලසුේ), ගේපහ දිස්ිේ කාර්යාලය - එම්. එල්. එන්. මයහියා මහත්ා 

සැලසුම් නිලධාරි, ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය - එච්. එස්. මස්නාරත්න මිය  

සැලසුම් නිලධාරි, ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය - සමන්ලත්ා මකාඩිතුවක්ු මිය  

සහකාර සැලසුම් නිලධාරී, ගේපහ දිස්ිේ කාර්යාලය   - ඒ. එේ.සී. සමන්ද්තිලක මමනවිය  

සහකාර සැලසුේ නිලධාරි, ගේපහ දිස්ිේ කාර්යාලය   - මක්. එම්. අයි. පතිරණ මමනවිය 

සහකාර සැලසුේ නිලධාරි, ගේපහ දිස්ිේ කාර්යාලය   - ඩබ්. එම්. ඩී. ඒ. වාසල මමනවිය 

පරිගණක ක්රියාකරු - එච්. චතුර ලංකා මහත්ා 

  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ ඉහළ කළමණාකරණ අනුග්රාහක අංශ 

ස ාපති, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ආචාර්ය ජගත් මුණසිංහ මහත්ා 

අධයේෂ ජනරාල්ල  , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඉංජිකන්ද්රු සුකේධ රත්නායක මහත්ා 

අතිකර්ක අධයේෂ ජනරාල්ල (සැලසුේ), නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - කේ.ඒ.ඩී. චන්ද්රදාස මහත්ා 

නිකයෝජය අධයේෂ ජනරාල්ල (සැලසුේ), නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඩී.එේ.බී. රණතුංග මහත්ා 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ අනුග්රාහක අංශ   

සංවර්ධන  සැලසුේ අංශය 

පර්කේෂණ  හා සංවර්ධන  ඒකකය 

භූකගෝලීය කතාරතුරු පේධති අංශය 

පරිසර සහ භූ දර්ශන  අංශය 

(ඇමුණුම් වගුව අංක 2: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අනුග්රාහක අංශ) 
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1.3. සංවර්ධන සැලැසව්ම් විෂය පථය  

කැලණිය, කකාළඹ නගරයට තදාසන්ද්න ජනාකීර්ණ ප්රකේශයේ කලස අතීතකේ සිටම සංවර්ධනය කවමින්ද් 

පවතී. ශ්රී ලංකාකේ ප්රධාන කබෞේධ විහාරස්ථානයක් වන ඓතිහාසික කැලණිය රජමහා විහාරස්ථානකේ 

පිහිටීම කහ්තු කකාටකගන කමම ප්රකේශයට  ඉමහත් ආකේණික වටිනාකමක් උරුම ී ඇත්. නමුත් 

වර්තමානකේ  පැන නැගී ඇති නාගරික ගැටළු හමුකේ එම ප්රමේශයට සිදුවන බලපෑම අවම කර ගනිමින්ද් 

ක ෞතික හා සමාජීය වශකයන්ද් අභිවෘේධියේ ළඟා කර ගැනීම උකදසා සැලසුේමය මැදිහත් ීමක 

අවශයතාවයේ පවතී. කමහි ප්රතිඵලයක් කලස කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශය සඳහා උපායමාර්ගික  

නාගරික සංවර්ධන සැලැස්මේ සකස් කිරීම සඳහා අවධානය කයාමු කකකර්. 

කමම සංවර්ධන සැලැස්ම තුලින්ද් මූලික වශකයන්ද් අවධානය කයාමු කර ඇත්කත්, කැලණිය ූජා නගරය 

පාදක කකාටකගන ඉහළ නාගරීකරණය හමුකේ එහි ූ ජනීයත්වය සහ ආකේණිකත්වය ආරේෂාකර ගනිමින්ද් 

වත්මන්ද් සංවර්ධන නැඹුරුතාවයන්ද් ද නිසි මඟට මයාමු කරමින් කාර්යක්ෂම ප්රවාහන පහසුකේ ද්ය වැඩි දියුණු 

කරමින් ගමනාගමනය පාදක කකාටගත් ජනාවාස සහිත හරිත නගරයේ බිහි කිරීමයි. වසර 2030 වන විට 

කමම තත්ත්වය උදා කරකගන ක ෞතික, පාරිසරික, ආර්ික  හා සමාජ සු සාධනයේ ඇති කිරීම උකදසා 

සංස්කෘතික හා උරුමයන්ද් කළමනාකරණය  කිරීකේ උපාය මාර්ග, ක ෞතික හා සාමාජීය අපරවුහ පහසුකේ 

සංවර්ධන උපාය මාර්ග, ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ග 

කයාදාගනිමින්ද් සැලසුේ සේපාදනය කර ඇත.  

කේ අනුව කැලණිය ූ ජා නගර සැලැස්ම, අපර වුහ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිමම් උපාය මාර්ගික සැලැස්ම, 

ආර්ික සැලැස්ම හා පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම යන ප්රධාන සැලසුේමය මැදිහත්ීේ ඔස්කස ්

ඒකාබේධ නාගරික සංවර්ධන සැලැස්මේ කලස ඉදිරිපත් කකකරන අතර, කමම සැලැස්ම 2019 සිට 2030 

දේවා වසර 12 ක කාල සීමාවේ සඳහා වලංගු කේ. කමය කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශය සැලසුේ 

බල ප්රකේශයේ කලස සලකමින්ද් කරන ලද ප්රාකේශීය මට්ටකේ උපායමාර්ගික  සැලැස්මකි. කමහි 2030 වසර 

උකදසා වන දැේම ඉන්ද් ඔේේට දිව යා හැකි දීර්ඝකාලීන දැේමේ වුවද සැලැස්ම වසර 12ේ දේවා සීමා ී මත් 

කමම ප්රකේශය කලාපීය සන්ද්දර් ය තුළ ආකර්ෂණීය කර්මාන්ද්ත ප්රකේශයේ කලස පැවතිය ද ප්රාකේශීය 

සන්ද්දර් ය සැලකිල්ලලට ගනිමින්ද්, කැලණිය ූ ජා භූමිකේ ඓතිහාසික, සංස්කෘතික හා ආගමික සුවිකශ්ෂීත්වය 

අවධාරණය කරමින්ද් එහි ආකේණිකත්වය පිලිබඳව වැඩි අවධානයේ කයාමු කර තිබීමත් කමහි සීමාවන්ද් කලස 

දැේවිය හැකිය.   
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1.4. සැලසුම් ක්රියාවලිය 

රූප සටහන අංක 1.1. සැලසුම් ක්රියාවලිය  

 

දැේම සහ අරමුණු සැකසීම 

සවිස්තරාත්මක 

විශ්කල්ලෂණය 

පරමාර්ථ සකස්කිරීම  

'අ
පි

 ව
ක

ාව
හ

ාම
ද 

ය
න්ව

ව
න්ව

?
 

සැලසුේ සහ උපාය මාර්ග 

සේපාදනය 

- පරමාර්ථයන්ද් උපායශීලීව, ප්රවාහන, ූජා භූමි, ආර්ික, සමාජීය, 
ක ෞතික හා පාරිසරික සැලසුේ වලට පරිවර්තනය කිරීම.  

කරගුලාසි සේපාදනය - සැලසුේ සහ කගාඩනැගිලි කරගුලාසි ස්ථාපිත කිරීම 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

අවසන්ද් අනුමැතිය         

නීති ගත කිරීම හා ප්රකාශනය  

- අදාල පළාත් පාලන බලධාරීන්ද්කේ හා මහජන අනුමැතිය ලබා ගැනීම.  

- සංවර්ධන සැලැස්කේ ද්යළ කකටුේපත ප්රධාන සැලසුේ කමිටුවට හා 
සංවර්ධන  සැලසුේ අංශයට ඉදිරිපත් කිරීම.  

- නීතිමය ක්රියාමාර්ග  අනුගමනය කරමින්ද් සංවර්ධන සැලැස්ම ස්ථාපිත 
කිරීම 

'අ
පි

 ය
න්ව

න
 ඕ

ව
න්ව

 ව
ක

ාව
හ

්ද?
 

- හඳුනාගත් ප්රධාන ගැටළු, ප්රාකේශීය හා සංවර්ධන ප්රවණතා  
නිකයෝජනය වන පරිදි 2030 වසර සඳහා නව දැේම හා අරමුණු සකස් 
කිරීම  

 
- සෑම ඉලේකයේ සඳහා ම ශ.දු.අ.ත විශ්කල්ලෂණය.  

- විශ්කල්ලෂණය: අධි ඝනත්ව වාසස්ථාන සඳහා සුදුසු බිේ හඳුනා ගැනීමට 

GIS බහු විශ්කල්ලෂණ, කතත්බිේ වර්ගීකරණය සඳහා GIS බහු 

විශ්කල්ලෂණ, water flow accumulation , ආදිය. 

- ශ.දු.අ.ත විශ්කල්ලෂණය පදනේ කකාටකගන අනාගත දැේම සපුරා 
ගැනීම උකදසා පරමාර්ථ  සේපාදනය.  

- 2017 මැයි මාසකේ ආරේ  කරන ලදී.  
- දත්ත රැස්කිරීම: ප්රාථමික දත්ත සහ ේවිතියික දත්ත - ඉතිහාසය සහ පුරා 

විදයාව/ ජනගහනය / සමාජ / ආර්ික/ පරිසරය සහ ක ෞතික / ආපදා 
සහ කවනත්  

- දත්ත එකතු කිරීකේ ක්රම: සමීේෂණ, ක්මෂ්ත්ර නිරීේෂණ, 
අන්ද්තර්ජාලය ගූගල්ල භූමි සිතියේ, චන්ද්ිකා  ඡායාරූප, ආදිය 

- දත්ත ගබඩා කිරීම : GIS භූ දත්ත සමුදාය (Geo-Data Base) 

'අ
පි

 ද
ැන්ව

 සි
ටි

න්ව
ව

න්ව
 ව

ක
ාව

හ
්ද?

 

පසුබිේ අධයයනය              

රාමු ගත කිරිම හා විමර්ශනය  

ගැටළු සහ වි වතා හඳුනා 

ගැනීම හා අර්ථ දැේීම 

මහජන / පාර්ශවකරුවන්ද්කේ 

උපකේශනය 

- දිනය: 2017 කනාවැේබර් 20  
- ස්ථානය: කරෝයල්ල පාර්ේ කහෝටලය, කිරිබත්කගාඩ 
- විශ්කල්ලෂණ ක්රම  NVIVO තාේෂණය 

- ගැටළුවල වැදගත්කම, සන්ද්දර් ය හා පරිමාණය  අනුව සැලකියයුතු 
ගැටළු හඳුනා ගැනීම.  

- විශ්කල්ලෂණය:සංවර්ධනය පීඩනය, පාරිසරික සංකේදීතාව, 
Typological analysis, රථවාහන තදබදය  සහ NDVI විශ්කල්ලෂණය, 
කල්ලඛන ආශ්රිත් විමර්ශන 

-  
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කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල  ප්රකේශය සඳහා වූ සැලැස්කමහි මුළු සැලසුේ ක්රියාවලිය රූප සටහන් අංක 1.1 

හි ද්යැක්මවන පරිදි ප්රධාන අදියර තුනේ යටකත් විකාශනය විය.  

පළමුවැන්ද්න 'අපි දැන්ද් සිටින්ද්කන්ද් කකාකහ්ද? (where are we now?) කදවනුව 'අපි යන්ද්න ඕකන්ද් කකාකහ්ද?' 

(where are we want to go?) සහ තුන්ද්වැන්ද්න 'අපි කකාකහාමද යන්ද්කන්ද්?' (How we go there?).  

ඒ අනුව 2017 මැයි මාසකේ දී සැලැස්කමහි පළමු අදියර කලස පවතින තත්ත්වය සහ සංවර්ධන සැලැස්කේ 

අවශයතාවය හඳුනාගැනීම ආරේ  කරන ලදී. පසුබිේ අධයයනය තුළින්ද් ේකෂ්ත්ර නිරීේෂණය, කල්ලඛන ගත 

කතාරතුරු, අන්ද්තර්ජාලය, ගූගල්ල සිතියේ, චන්ද්ිකා ඡායාරූප ආදිය හරහා ඓතිහාසික, සමාජීය, ආර්ික, 

පාරිසරික හා ක ෞතික සාධක මත පදනේව ප්රාථමික දත්ත සහ ේවිතියික මූලාශ්ර ආශ්රකයන්ද් දත්ත රැස්කරනු 

ලැබීය. විකශ්ෂකයන්ද්ම කැලණිය ප්රාකේශීය කල්ලකේ කාර්යාලය හා ප්රාකේශීය ස ාව යන ආයතනයන්ද් දත්ත 

ලබා ගැනීකමහිලා ප්රමුඛ විය. කමම සියලු දත්ත භුමගෝලීය මත්ාරතුරු පේධති (GIS) තුළ භූ දත්ත සමුදායේ 

කලස ගබඩා කර ඇත. රාමුගත කිරීම යටකත්, පසුබිේ අධයයනයන්ද්හිදී රැස් කරගත් දත්ත සහ නිරීේෂණ 

 ාවිතා කරමින්ද් පැතිරුම් පත් (Excel), ගූගල්ල සිතියේ, භුමගෝලීය මත්ාරතුරු පේධති පද්යනම් කරගත් (GIS) 

සිතියේකරණ යන මූලික විශ්කල්ලෂණයන්ද් මත පදනම්ව ජාතික සහ කලාපීය සන්ද්දර් ය තුළ සැලසුේ 

කලාපකයහි පිහිටීම විශ්කල්ලෂණය කරන ලදී. එම කරුණු අධයයනකයන්ද් පසුව  2017 කනාවැේබර් මස 20 

වන දින කිරිබත්කගාඩ කරෝයල්ල පාර්ේ කහෝටලකේදී මහජන පාර්ශවකරුවන්ද්කේ අදහස් ලබාගැනීකේ සැසිය 

පවත්වන ලදි. NVIVO තාේෂණය  ාවිතකයන්ද් සියලු පාර්ශවකරුවන්මේ අදහස් හා කයෝජනා 

විශ්කල්ලෂණය කරන ලදී. එම කර්ත්වය සංවර්ධන සැලසුේ අංශය සමඟ එේව සේූර්ණකයන්ද්ම 

කමකහයවනු ලැබීය. ගැටළු සහ වි වතා හඳුනා ගැනීම හා අර්ථ දැේීම යටකත් දත්ත විශ්කල්ලෂණය සඳහා 

කරනු ලැබූ  NVIVO, සංවර්ධන පීඩනය, පරිසර සංකේදීතාව, ගණිතමය විශ්කල්ලෂණ, NDVI ආදී සියලු 

විශ්කල්ලෂණයන්ද් මත පදනේව සංවර්ධන  සැලසුේ මගින්ද් අවධානය කයාමු කල යුතු ගැටළු හඳුනා ගැනුණි.  

කදවන අදියරය කලස 'අපි යන්ද්න ඕකන්ද් කකාකහද?' (where are we want to go?) යටකත්, හඳුනාගත්  ගැටළු, 

වි වතාවයන්ද් සහ සංවර්ධන ප්රවණතාවයන්ද් නිසි කලස කළමනාකරණය කරමින්ද් කාලීන නාගරික 

සංවර්ධනයේ ඇති කිරීම සඳහා දැේම හා අරමුණු කගාඩ නැංීම සිදු විය. ඒ අනුව, දැේම සාේෂාත් කර 

ගැනීම සඳහා ප්රධාන අරමුණු තුනේ ඇත. ඉන්ද්පසු පියවර කලස සවිස්තරාත්මක විශ්කල්ලෂණ යටකත් එේ එේ 

අරමුණ සඳහා කවන්ද් කවන්ද් වශකයන්ද් SWOT විශ්කල්ලෂණයන්ද් සිදු කරනු ලැබිණි. කමකස් කරන ලද 

සවිස්තරාත්මක SWOT විශ්කල්ලෂණයන්ද් පාදක මකාට කගන කලාපය තුල පවත්නා ශේතීන්ද් සහ 

අවස්ථාවන්ද් දායක කරගනිමින්ද් දුර්වලතා හා තර්ජන මගහරවා ගත හැකි පරිදි පරමාර්ථයන්ද් සකස ්කරන 

ලදි. කමම සැලැසුේ ක්රියාවලිය තුල පවත්නා සියලුම අවස්ථාවන්ද් ඊට ඉහත පියවරයන්ද් සමඟ ඒකාබේධව 

ඉදිරියට ක්රියාත්මක වූවකි. 

අවසාන අදියර යටකත්, සැලසුේ කිරීම හා උපාය මාර්ග  සැකසීකේ පියවර තුළ මාර්ග  හා ප්රවාහන, 

ඓතිහාසික ආකේණිකත්වය, ආර්ික, සමාජ, ක ෞතික සහ පරිසරය යන සියලු අංශ එකාබේධ වන පරිදි 

පරමාර්ථයන්ද් උපක්රමශීලී ක ෞතික සැලසුේ වලට පරිවර්තනය කරනු ලැබිණි. එම උපාය මාර්ග ප්රමුඛතා 
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අනුපිලිකවල අනුව ප්රාකයෝගික  තත්ත්වය තුල ක්රියාත්මක කිරීමට අකේේෂා කකකර්. පසුව කමම  උපාය  

මාර්ගයන්ද්  සැබෑ භූමිය තුළ ක්රියාත්මක කිරීම උකදසා ඉහත සඳහන්ද් සැලසුේ වලට අදාළ සැලසුේ හා 

කගාඩනැගිලි කරගුලාසි ස්ථාපිත කරන ලදී.  

අනුමැතිය ලබා ගැනීකේ අදියර යටකත් කකටුේපත් සංවර්ධන  සැලැස්ම අදාල පළාත් පාලන බලධාරීන්ද්කේ 

හා මහජන අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා  ඉදිරිපත් කරන ලදි. කේ සඳහා 2018 ඔක්මත්ාම්බර් 9 වන දින 

කැලණිය ප්රාමේශීය සභාමේ පැවති පාර්ශවකරුවන්ද්  දැනුවත් කිරීකේ වැඩමුළුවේ මගින්ද් ප්රාකේශීය 

අධිකාරීන්හි අවසරය හා මහජන අදහස් ලබාගන්නා ලදි. ඒ තුලින්ද් ලද්ය අදහස් හා කයෝජනා අනුව අද්යාල 

කවනස්කේ  සිදු කර අවසන්ද් සැලසුේ කකටුේපත අනුමැතිය උකදසා ප්රධාන සැලසුේ කමිටුව සහ සංවර්ධන 

සැලසුේ අංශය කවත ඉදිරිපත් කකරිණි. ඉන්ද් අනතුරුව කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල  ප්රකේශය  සඳහා වූ 

සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 නීතිමය ක්රියාමාර්ගයන්ද්ට  අනුකූලව ස්ථාපිත කර ක්රියාත්මක කිරීම උකදසා 

ප්රකාශයට  පත් කරන ලදි.   
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පරිච්වේදය 02 

මූලික අධයයනය 

2.1 අධයයන ප්රවේශය 

කැලණිය ප්රකේශය, බස්නාහිර පළාකත් ගේපහ දිස්ිේකකේ සියනෑ කකෝරළකේ අධිකාරි පත්තුකේ කකාළඹ 

- නුවර ප්රධාන මාර්ගය  කදපසට විහිදී යන කලස පිහිටා ඇති අතර, ලංකාකේ වාණිජමය අගනුවර වන  

කකාළඹ නගරකේ සිට කි.මී. 12ේ පමණ දුරින්ද් සහ පරිපාලනමය අගනුවර වන,  ජයවර්ධනපුර කකෝට්කට් 

නගරයට කි.මී. 8ේ පමණ දුරින්ද් පිහිටා ඇත. පරිපාලනමය වශකයන්ද් කැලණිය ප්රකේශය, කැලණිය ප්රාකේශීය 

ස ා බල  ප්රකේශයට අයත් වන අතර එය කැලණිය ප්රාකේශීය කල්ලකේ කකාට්ඨාශයට අයත් පලාත් පාලන 

බල  ප්රකේශයන්ද් කදකකන්ද් එකකි. 

රූප සටහන අංක 2.1 අධයයන ප්රවේශය  

 

මුලාශ්රය: Openstreetmap,2017/ සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය,2017 

භූකගෝලීය වශකයන්ද් කැලණිය, පහතරට කතත් කලාපකේ  නිරිතදිග තැනිතලාවට  අයත් කේ.  ප්රකේශකේ 

දකුණු මායිකමන්ද් ගලා බසින කැලණි ගඟ ප්රධාන ජල ප්ර වය වන අතර කි.මී 6ක ගං මුහුණත්ක් කැලණිය 

ප්රා.ස බල ප්රමේශයට අයත් මේ. ඒ අනුව ඒ ආශ්රිත ප්රකේශය කැලණි ගංඟා කරෝණියට අයත් කේ. ශ්රී ලංකාකේ 

බටහිර මවරළාශ්රිත  ප්රකේශයට ඉතා ආසන්ද්නකයන්ද් පිහිටා ඇති කැලණි ප්රකේශය විශාල වගුරු බිේවලින්ද් යුතු 



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 

 

බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                                              9                                                        
 

තැනිතලා  ප්රකේශයේ කලස පවතී. ඇමුණුම් සිතියම අංක 1 හි ද්යැක්මවන පරිදි ප්රමේශමේ සමමෝච්ච මර්ඛීය 

පිහිටීම සලකා බැලීමම්දී, මුළු භූමි ප්රමාණමයන් 20%ක්ම මුහුදු මට්ටමට වඩා අඩු උසකින් පිහිටා ඇති අත්ර 

අමනුත් ප්රමේශ මුහුදු මට්ටමම් සිට උස අඩි 7 සිට 15 අත්ර පවතී.   

මමමස් මුහුදු මට්ටමට ආසන්නව උච්චාවචනය වන ප්රමේශයක් මලස, මමහි මුළු භූමි ප්රමාණමයන් 15% ක 

බිම් ප්රමාණයක් මත්ත්බිම් වලින් සමන්විත් මේ. එහි වාේතිය ඇමුණුම් සිතියම අංක 2 මගින් විශ්මල්ෂණය 

කරයි. කලාපකේ මතුපිට පස පිලිබඳ සැලකීකේදී රතු කහ කපාඩකසාලිේ පස, ගංගා කරෝණි ආශ්රිත ඇලූවියල්ල 

පස ප්රධාන කේ. මි.මී. 2219ක  පමණ  සාමානය වාර්ෂික වර්ෂාපතනයේ ලබන කමම  ප්රකේශය  නිරිතදිග 

කමෝසකමන්ද් සහ අන්ද්තර් කමෝසේ වර්ෂාව මගින්ද් වැසි  ලබයි. කමහි සාමානය උෂ්ණත්වය 28 ° C පමණ වුවද 

වර්තමානකේ පවතින ඉහළ නාගරීකරණයත් සමඟ එය ඉහළ යාකේ අවදානමේ පවතී. සියලු පාරිසරික 

සාධකයන් සලකා බැලීමම්දී, මමම ප්රමේශය ඉහළ හා මධම ප්රමාණමේ පාරිසරික සංමේදීත්ාවයක් සහිත් 

ප්රමේශයක් මලස ඇමුණුම් සිතියම අංක 3 මගින් ද්යැක්මවන පාරිසරික සංමේදීත්ා විශ්මල්ෂණයට අනුව හඳුනා 

ගත් හැකිය. 

සියලුම ස්ව ාවික ක ෞතික පරිසර ලේෂණයන්ද්ට අයත් 15% ක කතත් බිේ හා 2% ක ජලජ  ප්රකේශයන්ද් 

හැරුණු පසු මුළු භූමි ප්රමාණකයන්ද් 83%ේම සංවර්ධනය කළ හැකි ඉඩේ මේ. වර්තමානකේ  කමම 83%ක 

භූමි  ප්රකේශය කන්ද්වාසික, වාණිජ, කර්මාන්ද්ත , අධයාපන, ආගමික සහ විවෘත භූමි යන භූමි පරිමභෝගයන්ද්කේ 

මිශ්රණයක් වශකයන්ද් පවතී. ඒ අනුව ඇමුණුම් සිතියම අංක 4 හි ද්යැක්මවන පරිදි, 2017 වසර වන විටත් 

ප්රමේශමේ ප්රධාන භූමි පරිහරණය මලස මුළු භූමි ප්රමාණමයන් 58% ක් ම ආවරණය වන්මන් මන්වාසික භූමි 

වලිනි.  

2.2. සැලසුම් සහ ත්ත්තත්තව සන්වදර්භය 
 

ඓතිහාසික වශකයන්ද් කැලණිය  ප්රකේශය, අනුරාධපුර හා කපාකලාන්ද්නරුව යන පැරණි නගර අභිබවා යන 

දිර්ඝකාලින ඉතිහාසයකට උරුමකේ කියන්ද්නකි. මහාවංශ පුරාවෘතයට අනුව කැලණිය ක්රි.ූ. හයවන 

සියවස කතේ අතීතය කරා දිව යයි. ඒ අනුව ශ්රී ලංකාකේ විසූ මුල්ල ජන කගෝිකයන්ද් කැලණිය සහ නාගදීපය 

යන ගංඟා ආශ්රිත  ප්රකේශය ජනාවාස කර ගනිමින්ද් ජීවත් වූ බව කියකේ.  එවකට කමම  ප්රකේශය නාග 

කගෝික  ප්රකේශයේ කලස පැවති අතර එය ‘කැලණි නගර්’ කලස හදුන්ද්වනු ලැබීය. 

බුේධත්වකයන්ද් වසර අටකට පසුව කයදුනු, කගෞතම බුදුරජාණන්ද් වහන්ද්කස්කේ කතවන හා අවසන්ද් 

ලංකාගමනය කහ්තුකවන්ද් කැලණි පුරවරයට සුවිශාල ඓතිහාසික කමන්ද්ම, ආගමික වැදගත්කමේද හිමි විය. 

එවකට කැලණිය පාලනය කගන ගිය මනිඅේිත නා රජුකේ ආරාධනය පරිදි කැලණියට වැඩම කල 

බුදුරජාණන්ද් වහන්ද්කස් චූකලෝදර මකහෝදර යන නාග සකහෝදරයන්ද් මැණිේ පුටුවේ සඳහා කල අරගලය 

සමථයකට පත්කිරීම කහත්ුකවන්ද් පසුකාලීනව එම මැණිේ පුටුව ූජනීය වස්තුවේ කලස නිධන්ද් කර, 

ස්ුපයේ ඉදි කරන ලදි. කමම ස්ථානය වර්තමාන කැලණිය ූජා භූමි  ප්රකේශය කලස ජාතික හා ජාතයන්ද්තර 

වශකයන්ද් ප්රසිේධියට පත්ව ඇති අතර ලේෂ සංඛයාත ජනතාවේ වන්ද්දනා කරන ඉමහත් වැදගත්කමේ 
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පවතින කබෞේධ සිේධස්ථානයේ කලස හදුනාගත හැකිය. ඊට අද්යාල රූප සටහන් අංක 2.2 මඟින් ද්යක්වා ඇත්. 

කමම ඓතිහාසික ආගමික බලපෑකමන්ද් පසුව කැලණිය, රකට් සමස්ත බටහිර  කවරළ ආශ්රිත  ප්රකේශය 

පාලනය කල කැලණිතිසස් රජුකේ රාජධානියේව පැවති බව පුරාවෘත කරුණු විශ්කල්ලෂණය කිරීකේදී 

පැහැදිලිකේ. පසුව රාජධානිය කකෝට්කට්  ප්රකේශයට මාරු ීමත් සමඟ කැලණිය,  කකෝට්කට් රාජධානිකේ 

ගිේහාන සථ්ානය කලස  ාවිත්ා විය.  

රූප සටහන අංක 2. 2. බුදුරජාණන්ව වහන්වවස් කැලණියට වැඩම කිරීම හා අතීත් කැලණි විහාරය හා දාගැබ-1940   

 

මූලාශ්රය: ලංකාපුර මවබ් අඩවිය, 2010 

කමම ඓතිහාසික, ආගමික හා සංස්කෘතික  බලපෑමත් සමඟ, කැලණිය විහාරස්ථානකයන්ද් ලැබී ඇති 

කතාරතුරුවලට අනුව, දිනකට කේශීය හා විකේශීය වන්ද්දනාකරුවන්ද් 10000 - 20000 අතර ප්රමාණයේ 

කැලණි විහාරස්ථානය කවත පැමිකණන අතර කපෝය දිනයන්ද් හි දී 75000 – 100000 අතර බැතිමතුන්ද් 

වන්ද්දනාමාන කරන සිේධස්ථානයේ කලස හඳුනාගත හැකිය. එකමන්ද්ම කැලණි විහාරකේ ප්රධාන 

සංස්කෘතික මංගලයයේ කලස සෑම වසරකම කැලණිය දුරුතු කපරහැර පවත්වන අතර කමය නැරඹීමට 

200,000කට අධික පිරිසේ පැමිකණ යි. කේ අනුව පුරාවිදයාත්මක සහ ූජනීය නගරයේ කලස කැලණිය 

ඉමහත් වැදගත්කමේ සහිත  ප්රකේශයේ කලස හඳුනා ගත හැකිය.  

කකකස් කවතත්, කමම  ප්රකේශය කකාළඹට ඉතා ආසන්ද්නව පිහිටා තිබුණද, එය අතීතකේ දී ක ෞතික 

බාධකයේ වන කැලණි ගකඟන්ද් ස්ව ාවිකව ම කවන්ද්ව පැවතුනි. පසුව දහනව වන ශත වර්ෂකේ  මුල්ල  ාගය 

වන විට කකාළඹ - නුවර ප්රධාන මාර්ගය, කැලණි පාලම හා  ප්රධාන දුේරිය මාර්ගය  ඉදි ීමත් සමඟ 

කැලණිය, ගම්පහ දිස්ික්කමේ පරිපාලන නගරය වන ගේපහට නගරයට වඩා කකාළඹ නගරය සමඟ 

සමීපව සේබන්ද්ධ විය. කමහි ප්රඵපලයේ  වශකයන්ද් වර්ෂ 1948 පැට්ිේ ඇබර්කකාේබි සැලැසම් හා 1978 

කකාළඹ මහනගර සැලැසම් -  මගින්ද් කකාළඹ දිස්ිේකයට අමතරව ගේපහ, කළුතර දිස්ිේකයන්ද් 

ආවරණය කරන ලදී. කමකස් කමම ප්රකේශය ගේපහ දිස්ිේකයට අයත් වුවද, එහි ක ෞතික, සමාජීය, 

ආර්ික  හා ක්රියාකාරී සේබන්ද්ධතාවන්ද් කහ්තුකවන්ද් කකාළඹ නගරය සමඟ සමීපව සේබන්ද්ධ ී  පවතී. පසුගිය 

කාලසීමාව තුළ සිට කකාළඹ නගරය සේබන්ද්ධකයන්ද් කරනු ලබන නගර සැලසුේ වලට ද්ය කැලණිය  ප්රකේශය 

සේබන්ද්ධ කර තිබීම තුලින්ද් එය  ත්වදුරටත් ත්හවුරු කර ගත හැකිය.  
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කමම ප්රකේශකයහි පිහිටීම අනුව කලාපය මධයකයන්ද් දිකවන කකාළඹ - මහනුවර ප්රධාන මාර්ගය (ඒ 1) හා 

හුණුපිටිය, වනවාසල සහ කැලණිය යන ආසන්ද්න දුේරිය කපාළවල්ල වලින්ද් සමන්ද්විත ප්රධාන දුේරිය මාර්ගයත් 

කහ්තුකවන්ද් පහසුකවන්ද් කලාපීය හා ජාතික මාර්ග  ජාලය හා සේබන්ද්ධ ීකේ හැකියාවේ පවතී. වර්ත්මානය 

වන විට කලාපයට බටහිරින් හා නැමගනහිරින් දිමවන අධිමේගී මාර්ගයන්හි පෑලියමගාඩ, කඩවත් හා 

කඩුමවල යන හුවමාරු මධස්ථානයන්ට ආසන්නමයන් පිහිටා තිබීම මහ්තුමවන් දිවයිමන් මබාමහෝ ප්රමේශ 

සමඟ පහසුමවන් සම්බන්ධ ීමම් අවසථ්ාව සැලමස.් එය ඇමුණුම් සිතියම් අංක 5 මගින් විශ්මල්ෂණය 

මකමර්. කමකස් විවිධ ප්රවාහන මාධයයන්ද්කේ බලපෑම සෘජුවම ලැබීම කහ්තුකකාට කගන කමම  ප්රකේශය, 

ජාතික හා කලාපීය වශකයන්ද් ඉහළ සේබන්ද්ධතාවයේ පවතින  ප්රකේශයේ කලස හඳුනා ගත හැකිය.  මීට 

අමතරව, කිරිබත්කගාඩ - හුණුපිටිය සහ මාකකාළ යන බී පන්තිකේ මාර්ග  ජාලය ඔස්කස් ද ප්රාකේශීය  

වශකයන්ද් කලාපකේ අකනකුත් නගර සමඟ සමීපව සේබන්ද්ධ ීමත් එකගාඩ කැලණිය සහ කමකගාඩ 

කැලණිය යා කකකරන සිරිකමවන්ද් කැලණි පාලම හරහා කිකලෝ මීටර් 8 ේ පමණ දුරින්ද් පරිපාලන අගනුවර 

කවත ලඟා ීමටද පවතින හැකියාව කහ්තු කකාට කගන පෑලියකගාඩ, බියගම, කටුනායක යන කවකළඳ 

කලාප වල කමන්ද්ම කකාළඹ හා තදාසන්ද්න ප්රකේශ වල රැකියාවන්ද්හි නියුතු ජනතාවකේ කන්ද්වාසික අවශයතා  

සපුරා ලන ප්රකේශයේ කලස කැලණිය හඳුනා ගත හැකිය.   

කේ අනුව 2017 වසර වන විට කැලණිය ප්රාකේශීය කල්ලකේ කකාට්ඨාශකේ මුළු ජනගහනය ආසන්ද්න 

වශකයන්ද් 137,339 කි. ව.කි.මී. 23.10 ක භූමි වපසරියේ තුළ විසිරී පැතිර ඇති කමම ජනගහනය ගේපහ 

දිස්ිේකකේ මුළු ජනගහනකයන්ද් 5% කි. 2015 ජන සංගණන වාර්තා අනුව ගේපහ දිස්ිේකකේ වැඩිම ජන 

ඝනත්වය කැලණිය ප්රාකේශීය කල්ලකේ කකාට්ඨාශකයන්ද් වාර්තා ී ඇත. ගේපහ දිස්ිේකකේ ජන ඝනත්වය 

ව.කි. මි එකට පුේගලයින්ද් 1700 ේ පමණ වන අතර, එය ව.කි. මි 23.1 ේ පමණ වන කැලණිය ප්රා.කල්ල.කකා. 

තුළ ව. කි. මි එකට පුේගලයින්ද් 5945 ේ පමණ කේ.  

රූප සටහන අංක 2. 3. ගම්පහ දිස්ික්කවේ ප්රා.වේ.වකා. අනුව ජන ඝනත්තවය (2010-2015)  

මූලාශ්රය: ජන හා සංඛයා කල්ලඛන කදපාර්තකේන්ද්තුව - 2015/ සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 
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රූප සටහන අංක 2.4. ගම්පහ දිස්ික්කවේ ජන ඝනත්තවය ප්රා.වේ.වකා. අනුව (2010-2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: ජන හා සංඛා මල්ඛන මද්යපාර්ත්මම්න්තුව - 2015/ සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

නමුත් මමහිදී සැලසුම් කලාපය මලස කැලණිය ප්රා. ස බල ප්රමේශය සලකා බැමලන අත්ර 2017 වසර වන 

විට එහි ජනගහනය 111,300කි. එමමන්ම මමම ජන ගහනය ව.කි.මී. 17.9ක් තුල විසිරී ඇති අත්ර එහි ජන 

ගනත්වය ව.කි.මී. එකකට පුේගලයින් 6,218කි. ඇමුණුම් සිතියම අංක 6 හි මද්යක්මවන පරිදි, කැලණිය 

ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශමේ ජන ඝනත්වය ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාශ අනුව සලකා බලන විට හුණුපිටිය, 

නාමහ්න, ඊරියවැටිය, වනවාසල ප්රමේශය ආශ්රිත්ව වැඩි ජන ඝනත්වයක් ද්යැකිය හැකිය. එය කහේටයාරයකට 

පුේගලයින්ද් 80-100 අතර කේ.  එකමන්ද්ම කකාළඹ - නුවර මාර්ගය  ආසන්ද්නකේ තිකබන කිරිබත්කගාඩ, 

තලවතුකහ්න්ද්පිට දකුණ, ත්ලවතුමහ්න්පිට උතුර සහ කවදමුල්ලල යන ප්රකේශ වල ප්රධාන මාර්ගය පාදක කර 

ගනිමින්ද් වාණිජ, කර්මාන්ද්ත හා ගබඩා වයාේත ීම කහ්තුකවන්ද් ජනගහනය හීන ීකේ ප්රවණතාවයේ 

කපන්ද්නුේ කරයි. කමම ප්රකේශය තුළ විවිධ ජාතීන්ද් මමන්ම ආගමික විවිධත්වයකින්ද් යුතු ජනගහනයේ වාසය 

කරන අතර ප්රධාන වශකයන්ද් කබෞේධ ආගමික පදනමකින් යුතු ප්රකේශයකි. ඒ අනුව ජනගහනකයන්ද් 75% 

ේ කබෞේධ, 19% ේ කකතෝලික සහ 6% ේ කවනත් ආගේ කලස වාර්තා ී ඇත. 

ශ්රී ලංකාකේ ජනගහන වර්ධන කේගය 2001 සිට 2012 දේවා 0.75% ේ වන අතර ගේපහ දිස්ිේකය තුළ 

සමස්ත් වර්ධන කේගය 1.05% ේ කලස ජන හා සංඛයා කල්ලඛන වාර්තා ප්රකාශ කර ඇත. වර්තමාන කැලණිය 

ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශකේ සාමානය ස්ව ාවික වර්ධන කේගය 0.45 කි.  එකස්ම 1981 සිට 2016 දේවා 

ජනගහනය වර්ධන කේගය වැඩිීකේ ප්රවණතාවයේ කපන්ද්නුේ කරයි. ස්ව ාවික වර්ධන අනුපාතය සලකා 

බැලීකේදී 2030 වසර වන විට සැලසුේ කලාපය තුල මුළු ජනගහනය 117000 ේ පමණ විය හැකිය.  
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වගු අංක 2.1. ජනගහන වර්ධනය - කැලණිය ප්රාවේශීය සභා බල ප්රවේශය 

වර්ෂය  සාමානය ස්ව ාවික වර්ධන කේගය ජනගහනය  

1981 - 2001 0.23 104544 

2011 0.45 107853 

2016 0.45 109603 

2030 0.45 117135 

මූලාශ්රය:ජන හා සංඛයා කල්ලඛන කදපාර්තකේන්ද්තුව - 2011 සහ සේපත් පැතිකඩ කැලණිය ප්රා.මල්.මකා. 2016/  

සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

මමමස් ඉහළ ජන ඝණත්වයක් මමන්ම ජනගහන වර්ධනමේ ප්රවණත්ාවයක් පවතින ප්රමේශයක් මලස 2017 

වන විට මුළු භූමි ප්රමාණමයන් 58% ක් ම මන්වාසික භූමි පරිහරණය සඳහා මවන්ව පවතින ආකාරය 

ඇමුණුම් සිතියම අංක 4 මගින් විශ්මල්ෂණය මකමර්.ඉහත සඳහන්ද් පරිදි කමහි පවතින ජාතික හා ප්රාකේශීය 

මට්ටකේ මාර්ග සේබන්ද්ධතාවය හා ජීවත්ීමට කයෝගය පාරිසරික තත්ත්වයන්ද් පැවතීම කහ්තුකවන්ද් කකාළඹ 

හා ඒ ආශ්රිත තදාසන්ද්න ප්රකේශ වල රැකියාවල නියුතු පුේගලයන්ද් කමන්ද්ම කැලණිය උසස් අධයාපන 

මධයස්ථානය කේන්ද්ර කකාට කගන කබාකහෝ කදකනේ කන්ද්වාසික අවශයතාවන්ද් උකදසා කමම ප්රකේශයට 

සංක්රමණය කවමින්ද් පවතී.  ඒ අනුව වත්මන්ද් සැලසුේ කලාපය තුල නිවාස ඝනත්වය ව.කි.මී. එකකට නිවාස 

ඒකක 1463 කි.  

වගුව අංක 2. 2. නිවාස ඒකක සහ නිවාස ඝනත්තවය - කැලණිය (2016) 

කැලණිය ප්රා.කල්ල. 
මකාට්ඨාශය 

නිවාස ඒකක ගණන  33404 
නිවාස ඝනත්වය ව.කි.මී. එකකට නිවාස ඒකක 

1876  
කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා 
බල ප්රකේශය   

නිවාස ඒකක ගණන 26339  
නිවාස ඝනත්වය ව.කි.මී. එකකට නිවාස ඒකක 

1463 
මූලාශ්රය: සම්පත් පැතිකඩ කැලණිය ප්රා.මල්. මකාට්ඨාශය - 2016 / සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 

2017 

සාමාන නිවාස ඝනත්වය ව.කි.මී. එකකට නිවාස ඒකක 1463 ක් මලස පැවතියද්ය ඇමුණුම් සිතියම් අංක 7 

හි සඳහන් මකමරන පරිදි නාමහ්න, හුණුපිටිය, ඊරියවැටිය සහ සිංහාරමුල්ල යන ග්රා. නි. වසම් වල නිවාස 

ඝනත්වය ව.කි.මී. එකකට නිවාස ඒකක 2000 කට වඩා වැඩි ඝනත්වයක් වාර්ත්ා කරයි. කැලණිය ප්රාකේශීය 

කල්ලකේ කාර්යාලකේ වාර්තා වලට අනුව මුළු නිවාස ඒකක වලින්ද් 8% ේ තාවකාලික හා අර්ධ ස්ීර නිවාස 

කලස වාර්තා කේ. පිලපිටිය, නිලකේකේ වත්ත , මාකහ්කන්ද්, කැලණි ගඟ උතුරු බැේම සහ දුේරිය රේිත් 

කලාපය යන ප්රකේශ වල කමම තාවකාලික නිවාස වැඩි වශකයන්ද් වයාේත ී ඇත. 

ජාතික මට්ටකේ සැලසුේමය මැදිහත්ීේ තුලින්ද් පවා ප්රකේශකේ ජනගහනය තව දුරටත් ඉහළ නැංීම 

කකකරහි අවධානය කයාමුව පවතී. ජාතික මභෞතික සැලසුම් මද්යපාර්ත්මම්න්තුමේ සැලසුම් මකටුම්පත්ට 

අනුව කැලණිය ප්රමේශය, එහි හඳුනාමගන ඇති ප්රධාන ආර්ික තීරයන් හත්ර අත්රින් නැමගනහිර - බටහිර 

ආර්ික තීරයට අයත් වන අත්ර 2050 වසර වනවිට එහි ජනගහනය 20% - 25% ද්යක්වා වර්ධනය කිරීමට 
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මයෝජනා කර තිමබ්. එමස්ම ඇමුණුම් රූප සටහන අංක 1 හි මපන්නුම් මකමරන පරිදි කැලණිය 

ප්රා.මල්.මකා. සඳහා මයෝජිත් ජන ඝනත්වය ව.කි. මී. එකකට පුේගලයන් 6000 – 10000 අත්ර විය යුතු බව 

මයෝජනා කර ඇත්.  කමය ප්රකේශකේ ඉදිරි ජනගහන වර්ධනය කකකරහි සෘජු බලපෑමේ එල්ලල විය හැකි 

තත්වයකි. එකමන්ද්ම කලාපීය සැලසුේමය මැදිහත්ීේ වශකයන්ද් ඇමුණුම රූප සටහන අංක 2 . හි ද්යැක්මවන 

2030 බස්නාහිර කලාපීය සැලැස්මට අනුව පිටත වටරවුේ මාර්ගය ඇතුලත ප්රකේශය අධි ඝනත්ව කලාපය 

කලස හඳුනාකගන ඇත.  

ප්රකේශකේ ආර්ික ක්රියාකාරිත්වය සලකා බැලූ විට, කැලණිය ප්රමුඛතම වාණිජ හා කස්වා මධයස්ථානයේ 

කලස හඳුනා ගත හැකිය. වර්ෂ 1998 මහ කකාළඹ වුහ සැලැස්මට (CMRSP) අනුව කැලණිය, බියගම 

වර්ධක ප්රකේශයට අයත් වන අතර කැලණිකේ ප්රධාන නගරය වන කිරිබත්කගාඩ නගරය කලාපය තුළ 4 

වන ඝනකේ නගරයේ කලස හඳුනාකගන ඇත. ඒ අනුව මයෝජිත් නාගරික මධස්ථාන වල ධූරාවලිය 

ඇමුණුම් රූප සටහන අංක 3 හි ද්යැක්මේ. එමමන්ම කිරිබත්කගාඩ නාගරික කස්වා මධයස්ථානයේ කලස 

සංවර්ධනය කිරීමට කයෝජිත විය. 

රූප සටහන අංක 2.5. බස්නාහිර කලාපවේ වවවළඳ මධයස්ථාන 

 

මුලාශ්රය: Lang LaSalle වාර්ත්ාව,2016 

 

ඇමුණුම් රූප සටහන අංක 4 සඳහන් පරිදි ගම්පහ දිස්ිේකකේ නාගරික ධූරාවලිය අනුව කිරිබත්කගාඩ, 

කදවන ඝනකේ නගරයේ කලස හඳුනාකගන ඇත. මාර්ග සේබන්ද්ධතාවය සලකා බැලීකේදී කිරිබත්කගාඩ  
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නගරය ප්රාකේශීය මට්ටමින්ද් 1 වන ඝනකේ නගරයේ කලස ඇමුණුම් සිතියම අංක 8 මගින් විශ්කල්ලෂණය 

මකමර්. එම මැදිහත්ීේ මත වර්තමානකේ  කිරිබත්කගාඩ නගරය ප්රාකේශීය හා ජාතික වශකයන්ද් ප්රසිේධියේ 

උසුලන සහ දිවා රාත්රී කදකකහි ම ක්රියාත්මක  වන ප්රධාන  කපකල්ල නිමි ඇඳුේ සාේපු සංකීර්ණයන්ද්කගන්ද් 

සමන්ද්විත ප්රධාන වාණිජ නාගරික මධයස්ථානයේ වශකයන්ද් හඳුනා ගත හැකිය. 2016 වසකර්දී කිරිබත්කගාඩ 

නගරය බස්නාහිර කලාපය තුල නැගී එන කවකළඳ මධයස්ථානයේ කලස හඳුනා කගන ඇත. මීට අමතරව 

හුණුපිටිය, ටයර් හන්ද්දිය, කැලණිය විශ්ව විදයාලය අවට, මාකකාළ පාර සහ කැලණිය ූජා භූමි ප්රකේශය 

අවට ද ප්රාකේශීය  වශකයන්ද් වාණිජ කටයුතු වයාේතව  ඇති අතර එය ප්රකේශකේ මුළු භූමි ප්රමාණකයන්ද් 5% 

ේ පමණ කේ. 

2004 බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්ම (CESMA) අනුව, කවනස් වූ ආර්ික මැදිහත්ීමේ කවත කයාමු වූ 

කමම ප්රකේශය පෑලියකගාඩ කාර්මික සංවර්ධනය සමඟ ගබඩා හා කර්මාන්ද්ත සංවර්ධනයට කයාමු විය. තවද 

කකාළඹ වරාය හා පෑලියකගාඩ අධිකේගී පිවිසුේ මාර්ගය පදනේව පිහිටා ඇති කර්මාන්ද්ත ශාලා සහ ගබඩා, 

ප්රකේශකේ ප්රධාන ආර්ික අංශයේ බවට පත් ී  ඇත. ඇමුණුම රූප සටහන අංක 5 හි ද්යැක්මවන පරිදි, ගම්පහ 

දිස්ික්කමේ සියලු ප්රා.මල්. මකාට්ඨාශ අතුරින් ව.කී.මී. 23 ක භූමි වපසරියක් සහිත් කැලණිය ප්රා.මල්. 

මකාට්ඨාශය තුල සැලකිය යුතු කර්මාන්ත් ප්රමාණයක් වාේත්ව ඇති අත්ර 400 කට ආසන්න යකඩ හා 

කාර්මික උපාංග නිෂ්පාද්යන කර්මාන්ත්යන් වාේත්ව ඇත්.  කේ වන විට කැලණි ටයර් / කැලණි කේබල්ල / 

අේබාර් බ්රදර්ස් වැනි මහා පරිමාණ කර්මාන්ද්ත කමන්ද්ම කපාලිතින්ද් / පිත්තල / ආහාර නිෂ්පාදනය වැනි සුළු 

පරිමාණ කර්මාන්ද්ත ශාලා පුළුල්ල පරාසයක වයාේතව ඇත. මුළු ඉඩේ ප්රමාණකයන්ද් 6% ේ කර්මාන්ද්තවලින්ද් 

සමන්ද්විත වන අතර සමස්ත ගේපහ  ප්රකේශකේ කර්මාන්ද්ත වයාේතියට අනුව, කැලණිය ප්රකේශකේ 

කර්මාන්ද්ත වයාේතිය මධයම ප්රමාණකයන්ද් සිදුී ඇත. කමහි කර්මාන්ද්ත 250 ේ පමණ පවතින අතර ඒවා 

කලෝහ නිෂ්පාදන, යන්ද්කත්රෝපකරණ සහ උපකරණ කර්මාන්ද්ත කලස දැේවිය හැක. කමම අංශය ප්රාකේශීය 

කමන්ද්ම ජාතික ආර්ික වර්ධනය  සඳහා ද දායකත්වයේ සපයයි. නමුත් කර්මාන්ද්ත හා ගබඩා සඳහා පවතින 

අධික ඉල්ලලුම කහ්තු මවන් ප්රකේශකේ කබාකහෝමයේ පහත් බිේ කේන්ද්ර කකාටකගන කර්මාන්ත් හා ගබඩා 

වයාේත වන අතර කේ වන විට කැලණිය ූජා භුමි ප්රකේශය ආසන්ද්නය දේවාම අක්රමවත් කලස සංකේදී 

ප්රකේශ ආක්රමණය කරමින්ද් කර්මාන්ත් හා ගබඩා විහිදී යයි.   

වර්ත්මානමේ කර්මාන්ද්ත සංමක්න්ද්රණයට මයාමුව ඇති කැලණිය ප්රකේශය ඉතා ඈත අතීතකේ සිටම කේශීය 

කර්මාන්ද්ත වශකයන්ද් පරිසර හිතකාමී මැටි කර්මාන්ද්තය පැවති ප්රකේශයකි. දැනට ජාතික ශිල්ලප ස ාව සතුව 

පවතින ගල්ලකබාරැල්ලල මැටි කර්මාන්ද්ත ශාලාකවන්ද් ලබාගත් කතාරතුරු වලට අනුව කැලණිය, ගල්ලකබාරැල්ලල 

හා සිංහාරමුල්ලල ආදී ප්රකේශ කේන්ද්ර කකාටකගන 1925 වසකර් දී මැටි කර්මාන්ද්ත ශාලාවේ කලස සථ්ාපිත 

කර ඇත. එය ශ්රී ලංකාකේ ජාතික ශිල්ලප ස ාව සතු මධයස්ථාන 200න්ද් එකේ වන අතර ලංකාකේ පලමු මැටි 

පර්කේෂණ ආයතනය ද්ය මමය මේ. අතීතකේදී කැලණිය ූජා භූමි ප්රකේශය කවමළඳ මධයසථ්ානය කකාට 

කගන ඉතා ඉහළ මට්ටමින්ද් ගේවාසීන්ද් විසින්ද් පවත්වාකගන ගිය මැටි කර්මාන්ද්තය අද වන විට හීන ී කගාස ්

ඇත. දැනට ගේවාසීන්ද් 35ේ පමණ ගෘහ කර්මාන්ද්තයේ වශකයන්ද් කමම ආයතනය හා සේබන්ද්ධව 
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නිෂ්පාදනයන්ද් කරකගන යනු ලබයි. කමකස් ප්රකේශකේ  කර්මාන්ද්ත කේෂ්ත්රකේ පවතින රැකියා අවස්ථාවන්ද් 

තුලින්ද්ද ආර්ික ස්ථාවරත්වය සඳහා යේ දායකත්වයේ ලබා කදයි. 

ඇමුණුම රූප සටහන අංක 6 හි ද්යැක්මවන පරිදි, මමම ප්රමේශමේ රැකියා අනුපාත්ය 94% ක් වන අත්ර සමස්ත් 

රැකියා වලින් 58%ක් පුේගලික අංශය සමඟ ඒකාබේධ ී ඇත්. ඒ සද්යහා මකාළඹ මධම වාපාර ප්රමේශය 

සහ රැකියා උත්පාද්යනය කරන්නා වු අමනක් ප්රමේශ වන බියගම නිද්යහස් මවළද්ය කලාපය, සපුගස්කන්ද්ය, 

මකරවලපිටිය සහ කටුනායක අපනයන මවමළඳ කලාප මහ්තු මේ.  

ප්රකේශකේ සමාජීය හා ක ෞතික යටිතල පහසුකේ යටකත් කැලණිය විශ්ව විදයාලය විකශ්ෂත්වයේ උසුලයි.  

වර්ෂ 1978 කැලණිය විශ්ව විදයාලය ආරේ යත් සමඟ කමම ප්රකේශය ජාතික අධයාපන කේෂ්ත්රකේ 

කැපීකපකනන කවනසේ මපන්වයි. ඊට අමතරව කමහි , ේවිතියික පාසල්ල 10 ේ සහ ප්රාථමික පාසල්ල 9 ේ 

පවතින අතර කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශය තුළ සිසුන්ද් 23509 කදකනේ එම පාසල්ල වල අධයාපනය 

ලබයි. 

කමම පරිච්කේදකේ ඉදිරිපත් කරන ලද පසුබිේ කතාරතුරුවලට අනුව, අතීතකේ බුදුරජාණන්ද් වහන්ද්කස්කේ 

වැඩමීමත් සමඟ  කැලණිය  කබෞේධාගමික වශකයන්ද් ඇගයීමේ  උසුලන නගරයේ වුවද රැකියා මසායා 

ලංකාමේ නන්මද්යසින්  මකාළඹ නගරයට පැමිමණන අධික ජනගහනයට වාසසථ්ාන සපයන ප්රමේශයක් 

බවට පරිවර්ත්නය ීම මහ්තුමවන් ආගමික හා පුජනීය වටිනාකම් ඉස්මතුවිම මකමරහි ත්ර්ජනයක්ව ඇත්. 

ඒ සමගම කිරිබත්කගාඩ නගරය කස්වා සපයන ප්රධාන නාගරික මධයස්ථානයේ වශකයන්ද් පවතින අතර 

වර්තමානකේ ප්රකේශය පුරා පහත්බිේ කගාඩකරමින්ද් කර්මාන්ද්ත හා ගබඩා වයාේත ීකේ ප්රවණතාවයේ 

පවතී.  

 

2.3. සැලසුම් ප්රවේශය නිර්ණය කිරීම 

සංවර්ධන සැලැස්කමහි සැලසුේ සීමාව නිර්ණය කිරීම කකකරහි ක ෞතික හා භූකගෝලීය සීමාවන්ද්, 

පරිපාලනමය සීමාවන්ද්  සහ ක්රියාකාරී සීමාවන්ද් වල ස්ව ාවයන්ද් සලකා බලනු ලැබීය. 

ක්රියාකාරී සීමාවන් වල ස්වභාවය සලකා බැලීකේදී, ප්රාකේශීය හා කලාපීය වශකයන්ද් කිරිබත්කගාඩ වාණිජ 

හා කස්වාවන්ද් සපයන ප්රධාන නගර කේන්ද්රයේ කලස ක්රියාත්මක කේ. ඇමුණුම් සිතියම අංක 10. මගින් 

විශ්මල්ෂණය මකමරන ආකාරයට සංවර්ධන පීඩනය මමන්ම ඇමුණුම් සිතියම අංක 9. මගින් විශ්මල්ෂණය 

මකමරන ආකාරයට මාර්ග සම්බන්ධත්ාවය පද්යනම් වන ක්රියාකාරී සීමාවන් ද්ය කිරිබත්මගාඩ, පෑලියමගාඩ 

සහ කඩවත් යන නගර මක්න්ද්රයන් වටා එකරාශ ීමක් ද්යැකිය හැකිය. එහි දී කිරිබත්මගාඩ නගරය මවමළඳ 

නගරයක් මලස කලාපීය හා ජාතික වශමයන් ප්රසිේධියට පත් වුවද්ය සැලසුම් සීමාව තීරණය කිරීමම්දී 

සංවර්ධන පීඩනය හා මාර්ග සම්බන්ධත්ාවය පද්යනම් වන ක්රියාකාරී ප්රමේශය සැලකිල්ලට ගනිමින් එහි 

වාේතිය සලකා බලනු ලබයි. ඒ අනුව කිරිබත්කගාඩ අධි සංවර්ධන පීඩනයේ සහිත ප්රකේශයේ වන අතර 

හුණුපිටිය, මාකකාල සහ කැලණිය දේවා එය විහිදී යයි. එකස්ම එය පෑලියකගාඩ සහ කඩවත ප්රකේශ වල 

කවන්ද් මවන් වශකයන්ද් කේන්ද්ර ගතව ඇත. එම නිසා කිරිබත්කගාඩ හා ඒ ආසන්ද්න ප්රකේශය ප්රාකයෝගික 
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වශකයන්ද් ප්රාමේශීය ස ා බල ප්රකේශය තුල නාගරික කස්වා සපයන මධයස්ථානයේ කලස හදුනාගත හැකිය. 

නමුත් කමම ප්රකේශය කදපසින්ද් ජාතික හා කලාපීය මාර්ග ජාලය හා සෘජුව සේබන්ද්ධ විය හැකි කඩවත හා 

පෑලියකගාඩ අධිකේගී මාර්ග හුවමාරු මධයස්ථානයන්ද්ට ආසන්ද්නව පිහිටා තිබීම කහ්තු කකාට කගන 

තවදුරටත් ආසන්ද්න නගර සමඟ ක්රියාකාරී වශකයන්ද් සේබන්ද්ධ කේ. 

භුවගෝලීය සහ පාරිසරික ලක්ෂණ විමසා බලන විට, කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශය, දකුණු කදසින්ද් 

කැලණි ගංගාකවන්ද් ද, වයඹ කදසින්ද් කළු ඇළ මගින්ද් ද ප්රධාන ක ෞතික හා පාරිසරික ලේෂණයන්ද් කලස 

සීමාී පවතී.  

පරිපාලනමය වශවයන්, වර්ෂ 1977 ට කපර කැලණිය යනු පෑලියකගාඩ, කැලණිය සහ බියගම යන 

ප්රකේශයන්ද් ඒකාබේධව පැවති එක් පරිපාලන මකාට්ඨාශයකි. එකහත් බියගම අපනයන සැකසුේ කලාපය 

පිහිටුීමමන් පසු පැවති අවකාශමය දුරස්ථ බව යන ගැටළු තත්වයන් උේගත් කළ බැවින්, බියගම ප්රාකේශීය 

කල්ලකේ කකාට්ඨාශය කවනත් පරිපාලන ප්රකේශයේ කලස කවන්ද් කිරීමත් සමඟ පෑලියකගාඩ නගර ස ාව 

සහ කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශය කැලණිය ප්රාකේශීය කල්ලකේ කකාට්ඨාශයට ඇතුළත් විය. ඒ අනුව 

1987.05.12 දින අංක 453/6 දරන අති විකශ්ෂ ගැසට් පත්රය යටකත් ග්රා.නි. වසේ 30 කි න්ද් සමන්ද්විත ව.කි.මී. 

17.9 ක් පමණ වන ප්රකේශය කැලණිය ප්රාමේශීය ස ා බල ප්රකේශය කලස ප්රකාශයට පත් කර ඇත.  

ඒ අනුව පාරිසරික, ක ෞතික, ක්රියාකාරී හා පරිපාලනමය කරුණු සැලකිල්ලලට ගනිමින්ද් හා පරිපාලනමය 

පහසුව පදනේ කර ගනිමින්ද් කැලණිය ප්රාකේශිය ස ා බල ප්රකේශය සැලසුේ බල ප්රකේශය කලස හඳුනා කගන 

ඇත. ඒ අනුව ක ෞතික වශකයන්ද් දකුණු හා වයඹ මායිේ පිළිකවලින්ද් කැලණි ගඟ සහ කළු ඇමළන්ද් ද 

පරිපාලනමය වශකයන්ද් උතුරින්ද් හා ඊසාන කදසින්ද් මහර ප්රා.ස.බල සීමාකවන්ද්ද, නැකගනහිරින්ද් බියගම ප්රා.ස. 

බල සීමාකවන්ද්ද සීමී ඇති ව.කි. 17.9 ක භූමි ප්රමාණයේ සහිත ග්රා.නි. වසේ 30 කි න්ද් කැලණිය ප්රාකේශීය 

ස ා සැලසුේ බල ප්රකේශය සමන්විත්ය. කගෝලීය ස්ථානගත කිරීම අනුව කමම සැලසුේ කලාපය උතුරු 

අේෂාංශ 60 54'- 60 59' අතර හා නැකගනගිර මේශාංශ 790 53'- 790 57' අතර පිහිටා ඇත.   
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පරිච්වේදය 03 

සංවර්ධන සැලැස්මක අවශයත්ාවය 

 

කැලණිය, කකාළඹ වාණිජ නගරකේ හා අවට ප්රකේශය තුල පවතින කාලීන සංවර්ධනකේ බලපෑමත්  සමග 

දැඩි කලස සංවර්ධනය කවමින්ද් පවතින ප්රකේශයකි. කැලණිය ප්රාකේශීය කල්ලකේ කකාට්ඨාශය ගේපහ 

දිස්ිේකකේ වැඩිම ජන ඝනත්වයේ වාර්තා කරන ප්රකේශය කලස හඳුනා ගත හැකි අතර එය ආසන්ද්න 

වශකයන්ද් ව.කි.මි.ට පුේගලයන්ද්  5900 ේ පමණ කේ. කකාළඹ, බියගම, පෑලියකගාඩ සහ කටුනායක යන 

ප්රධාන රැකියා මධයස්ථාන කවත පහසුකවන්ද් ප්රකේශ විය හැකි ප්රකේශයේ ීම කහ්තු කකාටකගන කමම 

ප්රකේශය රැකියාවල නියුතු විශාල ජනතාවකමේ කන්ද්වාසික ගමනාන්ද්තයේ ී ඇත. කකාළඹ - කටුනායක 

අධිකේගී මාර්ගය සහ පිටත වටරවුේ අධිකේගී මාර්ග හරහා කටුනායක, දකුණු සහ මධයම ප්රකේශවලට 

සේබන්ද්ධ වන පෑලියකගාඩ සහ කඩවත හුවමාරු මධයස්ථාන ස්ථානගත කිරීමත් සමඟ කැලණිය නාගරික  

ප්රකේශකේ තීව්රත්ාවය හා සංකීර්ණ ාවය වැඩිකවමින්ද් පවතී. කමහි ප්රතිඵලයේ වශකයන්ද් කැලණිය ප්රාකේශීය 

ස ා බල ප්රකේශය, 2017.12.11 වන දින සිට අංක 2049/11 ගැසට් නිකේදනය යටකත් “මහ කකාළඹ 

සංවර්ධන කලාපකේ මධය ප්රකේශය”ට  අයත් කේ. 

කමම සංකීර්ණත්වය  යටකත් කමම  ප්රකේශය තුළ සංවර්ධනය උකදසා දායක කරගත හැකි සැඟවුනු 

වි වතාවයන්ද් ද පවතී. ඒ අනුව කමම වි වතාවයන්ද් නිසි කලස හසුරුවා ගනිමින්ද් දැනට පවතින හා උේගත 

විය හැකි ගැටළු මගහරවා ගැනීම සඳහා සංවර්ධන සැලසුමක අවශයතාවේ පවතී. සංවර්ධන සැලැසම්ට 

සේබන්ද්ධ පාර්ශවකරුවන්ද්කේ අදහස් හා මූලික අධයයනයන්ද් මත පදනේව, කමම  ප්රකේශයට සංවර්ධන 

සැලැස්මේ සකස් කිරීම කකකරහි පවතින අවශයතාවය හඳුනාකගන ඇති අතර ඒවා පහත පරිදි විශ්කල්ලෂණය 

කල හැකිය. 

3.1 කැලණිවේ ආගමික, සංසක්ෘතික හා ඓතිහාසික වැදගත්කමත් සමඟ වගාඩනැගුනු අනනයතාව 

වහවත් එහි ස්ථානීය හැඟීම වියැකී යාම (declining of the ‘Sense of Place’).  

තත්ත්වය සහ සැලසුේ සන්ද්දර් ය පරිච්කේදය තුළ මනාව කගානුකර ඇති ඓතිහාසික ක්රියාවලියට අනුව 

කැලණිය යනු අනුරාධපුර, කපාකලාන්ද්නරුව යන පැරණි නගර අභිබවා යන ඉතිහාසයේ සහිත ආර්යය  

ජනාවාසයකි. බුදුරජාණන්ද් වහන්ද්කස්කේ කතවන ලංකා ගමනයත් සමඟ ඓතිහාසික, ආගමික හා 

සංස්කෘතිකමය වශකයන්ද් මුළුමහත් ශ්රී ලංකාකවන්ද්ම සුවිකශ්ෂී වටිනාකමේ කමන්ද්ම අනනයතාවයේ 

කගාඩනගාගත් ස්ථානයකි. එකස් ම ප්රධාන සංස්කෘතික අංගයේ වශකයන්ද් කැලණි විහාරස්ථානකේ 

වාර්ෂිකව  පවත්වනු ලබන දුරුතු කපරහැර මංගලයය එහි සංස්කෘතික අනනයතාවය විදහා දේවයි.  

සැලසුම්මය ද්යෘෂ්ි මකෝණයට අනුව, ස්ථානීය බැඳීම (‘Place Attachment’), (‘Place Identity’) සහ 

(‘Sense of Place’) මගින් යම් සථ්ානයක ගුණාත්මකභාවය විස්ත්ර මකමරන අත්ර එම ස්ථානය මකමරහි 

පවතින පුේගලානුබේධ සබඳත්ාවය රඳා පවත්වනු ලැමබ්. ශ්රී ලංකාමේ මහනුවර, අනුරාධපුරය, කත්රගම, 
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මහියංගනය, නාගදීපය සහ මමහි සඳහන් මකමරන කැලණිය වැනි ඓතිහාසික, ආගමික හා සංස්කෘතික 

වටිනාකමක් සහිත් ස්ථානයන් සිහිපත් කර බැලීමම්දී, එම එක් එක් ස්ථානයන්ට අනුකූලව එහි කැපී 

මපමනන බැඳීම් සමග ශුේධ වූ හැඟීමක් ඇති මේ. නමුත් කැලණිය පූජා භූමියට පිවිමසන විට, මමම පූජනීය 

ස්ථානය අමනක් පූජනීය ස්ථානයන්ට සාමේක්ෂව පාරිශුේධ අර්ථයක් මගන මනාමේ. එනම් කැලණිය 

සමස්ත් ශ්රී ලංකාමවහි ප්රධාන පූජනීය, ආගමික හා ඓතිහාසික ස්ථානයක් වුවද්ය එම ප්රමේශය 

නාගරීකරණයත් සමඟ සංකීර්ණ ීම මහ්තුමවන් හා ඒ වටා නිර්මාණය ී ඇති මභෞතික සැකැස්මම් 

විෂමත්ාවය මහ්තුමවන් එය පූජනීය නගරයක් යන හැඟීම ඇතිීම මකමරහි බාධා පමුණුවයි. 

රූප සටහන අංක 3. 1. පූජණීය කැලණිය විහාරය                           රූප සටහන අංක 3. 2. කැලණිය වපරහැර 
මංගලයය                                                                                                                                              

 

  
 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: dailymews මවබ් අඩවිය, 2008                    මුලාශ්රය: Sri Lanka News මවබ් අඩවිය, 2016 

කැලණිය ූජා භූමිය බුදුන්ද් වහන්ද්කස්කේ ස්පර්ශය ලද අති ූජනීය ස්ථානයේ වුවද, මහනුවර, අනුරාධපුර 

සහ කතරගම වැනි ූජනීය ස්ථාන නැරඹීකේදී දැකනන ූජනීය හැඟීම දැනීමට තරේවත් කමම ප්රකේශකේ 

ක ෞතික සැකැස්ම සමත් කනාකේ. පහත් 3.3 රූප සටහන මගින් ද්යැක්මවන පරිදි, යේ සථ්ානයක ක ෞතික 

සැකැස්ම අනුව බලපැවැත්කවන දෘෂය  ක්රියාකාරිත්වය (Visual performance) කකකරහි, එම ස්ථානයට 

සේබන්ද්ධව පවතින, පාරගමයතාව (Permeability),  සංඝටක (Components),  සැරසිලි / වර්ණ 

(Decorations/ Colours), ආකෘතිය (Texture), Imageability, Legibility යන අංග වල පවතින ගුණාත්මක 

බව හා කයෝගයතාවය සෘජුවම බල පැවැත්කේ. නමුත් කැලණි ප්රකේශය වර්තමානය වන විට සැලසුම් සහගත් 

මනාවන පරිදි ජනාකීර්ණ ප්රකේශයේ බවට පත්ීම කහ්තු කකාටකගන ‘කැලණිය ූජා භූමිය’ යන ස්ථානීය 

හැඟීම ශේතිමත් කිරීමට උපකාර වන ක ෞතික ගති ලේෂණ අවම මවමින් පවතී. කමය කැලණිය ූජා භූමි 

කලාපය ඇතුළුව අවට කි.මී 1 ේ පමණ දුරට ආවරණය වන භූමි ප්රමාණය සලකා බැලීකේදී මනාව පැහැදිලි 

කේ. ඒ අවට ප්රකේශකේ භූමි පරිහරණකයන්ද් 10% ේම කර්මාන්ද්ත  හා ගබඩා ජල මූලාශ්රයන්ද්ද  ආවරණය වන 

පරිදි පහත් බිේ වල වයාේතව පවතී. එකස්ම ූජා භූමිය ආසන්ද්න ීදි වල දර්ශනය  වන නාම පුවරු හා 

කගාඩනැගිලි වර්ණයන්ද් හා ජයාමිතික හැඩයන්ද් ූජා භූමි කලාපකේ ූජනීය හා ශාන්ද්ත  ාවය කකකරහි 

බලපෑමේ එල්ලල කරයි.  
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රූප සටහන අංක 3.3. සංයුක්ත් භු විදයාත්තමක විශ්වේෂණය (Typological) 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

As express in the literature,  

“In cities, factors such as rapid development and gentrification, mobility, migration, and blurred boundaries between 

the natural and built environment complicate sense of place” 

මුලාශ්රය: the nature of cities මවබ් අඩවිය 

Decorations/ Colours; 

sign boards and building 

colours which displayed 

along the street side is 

not compatible with 

sacred sense 

 

 

Imageability; Image of the 

river front is not compatible 

with the sacred city and its not 

blend with that valuable place  

  

 

 

 

 

 

Legibility; Most of the buildings covered the further paths and also it 

creates the sense of ambiguity and lot of confusion of inner sacred area.  

 

 

Texture; Geometric 

shape of the buildings is 

not compatible with 

Kelaniya sacred city  

 

 

Components; Natural Water bodies 

of the area covered by the large 

industries 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permeability; The place cannot read easily, because there are sharp 

blind curves in the road network 
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ශ්රී ලංකාකේ කමන්ද්ම විකේශ රටවල ද ූජා භූමි ප්රකේශයන්ද් පිළිබඳව සැලකීකේදී යේ ජල මූලාශ්රයේ සමඟ 

සංස්කෘතික වශකයන්ද් සේබන්ද්ධව පවතී. උදාහරණ කලස ලංකාකේ මැණිේ ගඟ සමග බේධ ී පවතින 

කතරගම, නුවර වැව සමඟ බේධව පවතින මහනුවර ූජා භූමි ප්රකේශයත් කළු ගඟ සමඟ බේධව පවතින 

කළුතර ූජා භූමියත් හැදින්ද්විය හැකිය. කැලණිය ූජා භූමි කලාපය, වටිනා ජල මූලාශ්රයේ වන කැලණි 

ගඟට යාබදවම පිහිටා තිබුණද කැලණි ගඟ හා කැලණිය පුජා භූමිය අත්ර සංසක්ෘතික හා ආධයාත්මික 

වශකයන්ද් සැලකිය හැකි අමනෝන  බැඳීමේ කනාමැත. වර්තමානය  වන විට කැලණි ගං ඉවුර ආශ්රිතව 

මුඩුේකු හා පැල්ලපත් විහිදී තිබීමත් සමඟ ූ ජා භූමිය හා කැලණි ගඟ සමඟ ක ෞතික හා සංස්කෘතික වශකයන්ද් 

පවතින බැඳීමි විකෘති කිරිමට ද්යායකත්වයක් සපයා ඇත්.  

එම වත්මන්ද් ආර්ික සංවර්ධන නැඹුරුතාවන්ද් සමඟ කැලණිය ූජා භූමිකේ ආකේණිකත්වය හා ඓතිහාසික 

වටිනාකම ආරේෂා කර ගැනීමට සැලසුේමය මැදිහත් ීමක අවශයතාවය උග්ර ී ඇත්.  

 

3.2 පාරිසරික අසමතුලිතතාව නිසා ඇතිවන ක්ෂණික ගංවතුර හා නාගරික තාපය ඉහළ යාමත් සමඟ 

සුවදායක වනාවන පරිසරයක් නිර්මාණය වීම.  

2000 වසකර්දී මිනින්ද්කදෝරු කදපාර්තකේන්ද්තුව විසින්ද් සිදු කරන ලද සමීේෂණයකට අනුව ප්රකේශයකේ මුළු 

භූමි ප්රමාණකයන්ද් 28% ේ කතත් බිේවලින්ද් සමන්ද්විත විය. එකහත් 2017 දී  ප්රකේශකේ කේගවත් සංවර්ධනයත් 

කර්මාන්ද්ත ශාලා වයාේතියත් සමඟ මුළු කතත් බිේ  ප්රමාණකයන්ද් 46% ේ වසර 17 ේ ඇතුලත හීන ී කගාස ්

ඇත්. කේ වන විට මුළු භූමි ප්රමාණකයන්ද් කතත් බිේ හා හරිත ආවරණය කලස ඉතිරිව ඇත්කත් 15% ක භූමි 

ප්රමාණයේ පමණි. Arc GIS  ාවිතකයන්ද් කරන ලද NDVI විශ්කල්ලෂණය මගින්ද් එය පැහැදිලිවම කපන්ද්නුේ 

කළ හැකිය.  

ප්රමේශමේ ඉඩම් වටිනාකම පිළිබඳව සලකා බැලීමම්දී, ඇමුණුම් සිතියම අංක 11 හි ද්යැක්මවන පරිදි 

ප්රමේශමේ පහත් බිම් ආශ්රිත් ඉඩම් සාමේක්ෂව අඩු වටිනාකමක් මපන්නුම් කරයි. මමමස් සංවර්ධන 

ක්රියාකරකම් සමඟ සාමේක්ෂ වටිනාකමින් අඩු පහත් බිම් නීතිමය මහෝ නීති විමරෝධී මලස සංවර්ධන කටයුතු 

සඳහා මයාද්යා ගැනීම තුලින් හරිත් ආවරණය හා ප්රමේශමේ මභෞතික සැකැස්මම් පීඩාවන් ද්යරාගැනීමට 

සැකසුනු මපාමහාසත් ජල රැඳවුම් ප්රමේශ වලට බලවත් ත්ර්ජන එල්ල ී ඇත්.  කමහි ප්රතිඵලයේ කලස 

ඇතිවන ේෂණික ගං වතුර අවදානමත් නාගරික තාපය ඉහළ යාමත් සමඟ කන්ද්වාසික ජනතාවට කමන්ද්ම 

නගරය  ාවිත්ා කරන ජනතාවට සුවදායක කනාවන පරිසරයේ නිර්මාණය කර ඇත.  
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රූප සටහන අංක 3.4. හරිත් ආවරණවේ හීන ීම (NDVI විශ්වේෂණය)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

1992 2004 
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මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017

2010 2017 
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ේෂණික ගං වතුර: කමම තත්ත්වය මත සුළු වර්ෂාවන්ද් හිදී පවා කමහි ඇතේ ප්රකේශ ජලකයන්ද් යටකේ. 

සැලසුේ කලාපය කැලණි ගංඟා කරෝණිකේ කකාකළාන්ද්නාව ගංවතුර කලාපයට අයත් ීමත් මුළු භූමි 

ප්රමාණකයන්ද් 20% ේ පමණ මුහුදු මට්ටමට පවා උස අඩු භූමියේ ීමත් කහත්ු කකාට කගන මි.මී. 100 ක 

වර්ෂාවන්ද් හිදීත් අඩි 2-3 ක උස ප්රමාණයේ ජලකයන්ද් යටකේ. ඒ අනුව ඇමුණුම් සිතියම අංක 12. මගින් 

විශ්මල්ෂණය මකමරන ආකාරයට වනවාසල, මුදුන් ඇළ, මකාමහාල්විල, මෑවැල්ල සහ කැලණි ගං ඉවුර 

පැල්පත් නිවාස ආශ්රිත් ප්රමේශ නිරන්ත්රමයන් ක්ෂණික ගංවතුර හා කැලණි ගඟ ආශ්රිත් ගංවතුර ත්ත්වයන්ට 

මගාදුරු මේ. ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ථානකේ වාර්ත්ා වලට අනුව, 2008 සිට 2017 දේවා ගංවතුර 

පීඩාවට පත් ජනගහනය සලකා බැලීකේදී එය සාමානයකයන්ද් වසරකට 20,000 ේ පමණ ජල ගැලීේ වලින්ද් 

පීඩාවට පත් කවයි. 

රූප සටහන අංක 3. 5. ගංවතුවරන්ව බලපෑමට ලක් වූ ප්රමාණය (2008-2017)  

මූලාශ්රය: desinventar මවබ් අඩවිය,2017/ සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

නාගරික උණුසුම ඉහළ යාම : ප්රකේශකේ හරිත ආවරණය වියැකීයාමත් කගාඩනැගිලි ඝනත්වය කමන්ද්ම ජන 

ඝනත්වය ඉහළ යාමත් සමඟ නාගරික උණුසුම ඉහළ යාකේ අවදානමේ පවතී. 2016 වසමර් රුහුණු විශ්ව 

විදයාලය විසින්ද් කරන ලද සමීේෂණයකට අනුව 2009 – 2014 කාලය තුල කැලණිය ප්රකේශකේ නාගරික 

තාප ප්රකේශ වයාේතිය සීඝ්රකයන්ද් ඉහළ කගාස් ඇත.  

වගු අංක අංක 3. 1. නාගරික ත්ාප ප්රවේශ වයාප්තතිය (2006-2014) 

වර්ෂය  
 

2006 2009 2014 

තාප ප්රකේශ වයාේතිය (ව.කි.මී) 0.76 4.61 13.69 

තාප ප්රකේශ වයාේතිය (%)  3.7 22.17 65.82 

මූලාශ්රය: Development of thermal risk map case study- රුහුණු විශ්ව විද්යාල, 2016/ සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ 
දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

2
6

3
1

9

4
8

8
6

7

4
6

5
4

1
7

1
9

8

9
1

2
7

2
8

1
7

8

2 0 0 8 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 6

පු
ේ
ග
ල
යි
න්ද්
ග
ණ
න

ව¾Iය

http://www.desinventar.lk/


   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 

 

බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                                              26                                                        
 

රූප සටහන අංක 3. 6. නාගරික ත්ාප ප්රවේශ වයාප්තතිය හා අවදානම් කලාප (කැලණිය ප්රා.වේ.වකා.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: Development of thermal risk map case study- රුහුණු විශ්ව විදයාල, 2016  

කැලණිය ප්රා.කල්ල.කකා. සලකා බැලීකේදී 2006 වසකර්දී පෑලියකගාඩ ප්රකේශය ආසන්ද්නව වයාේතව තිබූ 

නාගරික තාප ප්රකේශ 2014 වසර වන විට කැලණිකේ කබාකහෝ ප්රකේශවලට වයාේතව ඇත. ඒ අනුව 

තලවතුකහ්න්ද්පිට, කිරිබත්කගාඩ, වරාකගාඩ, නුන්ද්ගමුකගාඩ, දළුගම, දළුගේකගාඩ හා හුණුපිටිය යන ප්රකේශය 

කේ වන විට අධි අවදානේ තාප කලාප කලස හඳුනා කගන ඇත. ඒ අනුව මුළු භූමි ප්රමාණකයන්ද් 65% ක 

ප්රමාණයේ තාප කලාප කේ. කමකස් කමම ප්රකේශය අධික තාපයට නිරාවරණය ීම කහ්තු කකාටකගන 

ප්රකේශවාසීන්ද්ට කමන්ද්ම කිරිබත්කගාඩ නගරය ආශ්රිත මහජනතාවද නාගරික පරිසරය තුල පීඩාවට පත් කවයි.  

කමම අසමතුලිත පාරිසරික තත්ත්වය යටකත්, ඉහළ ජන ඝනත්වයේ පවතින ප්රකේශයේ කලස කන්ද්වාසික 

ජනතාවට කමන්ද්ම නද්යනික සංක්රමණික ජනතාවටද පාරිසරික වශකයන්ද් සුව පහසු ප්රකේශයේ ඇති කිරීමට 

සැලසුේමය මැදිහත්ීමේ ඔස්කස් නිසි පරිසර කලමනාකරණයේ කිරීම අතයාවශය කේ.  

3.3 රථ වාහන තදබදය ඉහළ යාම  

ලංකාකේ උතුරු, නැකගනහිර සහ මධයම ප්රකේශයන්ද් ප්රධාන වාණිජ හා පරිපාලන නගරය සමඟ සේබන්ද්ධ 

කකකරන ප්රධාන ගමන්ද් මාර්ගය වන කකාළඹ - නුවර (ඒ 1) මාර්ගය කදපසට විහිදී යන කලස කකාළඹට 

කි.මී.12ේ පමණ ආසන්ද්නකයන්ද් පිහිටා තිකබන කමම සැලසුේ කලාපය දිනපතා අත්විදින ගැටලුවේ කලස 

රථවාහන තද බදය හදුනාගත හැකිය. කමම ප්රකේශය ඔස්කස් දිනකට කකාළඹ බලා ධාවනය වන සාමානය 

රථ වාහන ප්රමාණය 150,000 ේ පමණ කේ. කේ වන විට කකාළඹ - නුවර මාර්ගකේ පවතින සාමානය පැයක 

ධාරිතාවය ඉේමවා යමින්ද් උපරිම පැයක රථවාහන ධාරිතාවකේ pcu අගය 4400ේ කලස සටහන්ද්ව ඇත. 

කකාළඹ හා සේබන්ද්ධ වන ප්රධාන මාර්ගයන්ද් අතරින්ද් ඉහළම ධාරිතාවය ඉේමවා ගිය මාර්ගය කලස මකාළඹ-

නුවර මාර්ගය හඳුනාකගන ඇත.  

හුණුපිටිය  
තලවතුකහන්ද්පිට   

කිරිබත්කගාඩ   

දළුගේකගාඩ   

නුන්ද්ගමුකගාඩ   
පෑලියකගාඩ   
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වගු අංක 3.2. ප්රධාන මාර්ගයන්වි සාමානය ධාරිත්ාවය හා උපරිම පැයක රථ වාහන ධාරිත්ාවය   

 

ප්රධාන ගමන් මාර්ගය උපරිම පැයක රථ වාහන 

ධාරිතාවය  (pcu) 

පැයක සාමානය  ධාරිතාවය 

(pcu) 

මහනුවර කකාරිකඩෝව  4400 3300 

පහළ හංවැල්ලල කකාරිකඩෝව  2900 2200 

මාලකේ කකාරිකඩෝව  5100 4400 

ගාල්ලල කකාරිකඩෝව  2900 2300 

කහාරණ කකාරිකඩෝව  2200 2300 

මීගමුව කකාරිකඩෝව  4000 4400 

මූලාශ්රය: Com-Trans අධයයන වාර්තාව, 2014/ සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

 

ශ්රී ලංකාමේ නන් මද්යසින් පැමිණ මකාළඹ නගරය හා සම්බන්ධ වන ප්රධාන ප්රවාහන තීරයන් හත් අතුරින් 

උපරිම පැයක් තුල ධාවනය වන බස් රථ ප්රමාණයත්, විවිධ ප්රවාහන මාධයන් අනුව මගීන් ප්රමාණයත් වැඩිම 

ප්රවාහන තීරය, මකාළඹ- නුවර ප්රවාහන තීරය මලස ඇමුණුේ රූප සටහන්ද් අංක 7, මගින් විශ්මල්ෂණය 

මකමර්. කමහි බලපෑම සෘජුව ලබන සැලසුේ කලාපකේ කේන්ද්රය වන වාණිජ හා කස්වා සපයන ප්රධාන 

නගරය වන  කිරිබත්කගාඩ නගරය රථවාහන තදබදකයන්ද් දැඩි කලස පීඩා විදින ප්රකේශයේ කලස හඳුනාගත 

හැකිය. පෑලියකගාඩ රථවාහන කපාලිස් වාර්තාවලට  අනුව කිරිබත්කගාඩ නගර ආසන්ද්නව  කකාළඹ-නුවර 

මාර්ගකේ සාමානය කේගය පැ.කි.මී. 10-15 ක් පමණ කේ.  

වගු අංක 3.3. කිරිබත්තවගාඩ ප්රවේශවේ උපරිම පැයක සාමානය ගමන්ව කාලය 

මාර්ගය  දුර ගමන්ද් කේගය    සාමනය ගමන්ද් කාලය 

විනාඩි 

කකාළඹ-නුවර මාර්ගය 

(පෑලියකගාඩ සිට මහර දේවා) 

කි.මී  8  පැ .කි .මී 10-20   40 

කකාළඹ-බියගම පාර 

(පෑලියකගාඩ-කැලණි විහාරය) 

කි.මී 5   පැ .කි .මී 20-30   15 

වරාකගාඩ පාර කි.මී 3   පැ .කි .මී 10 ට අඩු  30 

මාකකාළ - හුණුපිටිය පාර කි.මී 5   පැ .කි .මී 20- 30   15 

මූලාශ්රය: Com-Trans අධයයන වාර්තාව,2014  සහ ගූගල්ල සිතියේ/ සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 

2017 

ඒ අනුව සැලසුේ කලාපය හරහා කි.මී. 8 ේ පමණ කකටි දුරේ ගමන්ද් කිරීමට විනාඩි 40 කට වඩා කාලයේ 

ගත වන තරමටම උග්ර රථවාහන තදබදයකට මුහුණපා ඇත.  
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රූප සටහන අංක 3.7. උපරිම පැයක රථවාහන ත්දබද - කිරිබත්තවගාඩ (සඳුදා වප.ව. 8/ සඳුදා ප.ව. 6) 

මූලාශ්රය:  ගූගල්ල සිතියේ  

බියගම කවකළඳ කලාපය සේබන්ද්ධ කකකරන මාකකාල මාර්ගයත්, වත්තල ප්රකේශය සේබන්ද්ධ කකකරන 

හුණුපිටිය -වත්තල මාර්ගයත් කිරිබත්කගාඩින්ද් කකාළඹ- නුවර මාර්ගයට සේබන්ද්ධ ීමත් ප්රධාන වශකයන්ද් 

ටයර් හන්ද්දිය හා කිරිබත්කගාඩ ආසන්ද්නකේ පවතින රථවාහන තදබදයට තවත් කහ්තුවකි. එය ප්රකේශකේ 

පවතින මාර්ග සේබන්ද්ධතා විශ්කල්ලෂණය මගින්ද්ද විදහා දැේවිය හැකිය.  

රූප සටහන අංක 3. 8. කැලණිය ප්රවේශවේ මාර්ග සම්බන්වධත්ා විශ්වේෂණය (Integration) 

කකාළඹ- නුවර කකාරිකඩෝව තුල 

පවතින ප්රධාන නගර කේන්ද්රයේ වන 

කිරිබත්කගාඩ හා අවට ප්රකේශය ඉහල 

මාර්ග ප්රමේශයක් සහිත් ප්රමේශයක් 

කලස අවට පවතින රැකියා 

මධයස්ථානයන්ද්හි කස්වය කරන 

ජනතාවට කන්ද්වාසික කමන්ද්ම වාණිජ 

පහසුකේ සැපයීමම්දී පවතින 

රථවාහන තදබදය කහ්තුකවන්ද් 

කැලණිය ප්රමේශය අධික කලස 

පීඩාවට පත් වන ප්රකේශයක් මලස 

හඳුනාමගන ඇත්.   

කමම ත්ත්ත්වය මත කැලණිය 

ප්රකේශය කාර්යේෂම පහසුකේ සහිත 

නගරයේ බවට පත් කරලීම සඳහා  

සංවර්ධන සැලැස්මක අතයාවශයතාවයේ පවතී. 

සඳුදා වප.ව. 8 සඳුදා ප.ව. 6 

 කිරිබත්වගාඩ 

 ටයර් හන්ිය  

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වදවන වකාටස 
   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ගරු ආමාත්යතුමාවේ අනුමැතිය 

 

 

 

 

කැලණිය ප්රාවේශීය  සභා බල ප්රවේශය සදහා වූ සංවර්ධන සැලැස්ම අනුමත 

කිරීම. (2019-2030) 

 

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්                                             වන මම 1982 අංක 4 ද්යරණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරි (සංමශෝධිත්) පනමත් 8 ඊ වගන්තිමයන් මා මවත් පැවරී ඇති බලත්ල ප්රකාර 2019. ..... 

දින නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් කරන ලද්ය නිර්මේශයන් සැලකිල්ලට 

මගන 1982 අංක 4 ද්යරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංමශෝධිත්) පනමත් 8 ඌ වගන්තිය ප්රකාර කැලණිය 

නාගරික සංවර්ධන ප්රමේශය සද්යහා සංමශෝධිත් සැලැසම් මමයින් අනුමත් කරමි. 

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

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයාංශය  

 

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයාංශය  

17 හා 18 මහල්ල  

" සුහුරුපාය " 

සුභූතිපුර පාර  

බත්තරමුල්ලල  

2018...... දින 
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පරිච්වේදය 04 

සංවර්ධන සැලසුම් රාමුව 
 

 

4.1. සංවර්ධන සැලසුවම් දැක්ම 
 

 “දිවයමය නාගරිකතලය”  

“The Urban Locus of Divinity” 

රූප සටහන අංක 4.  1. කැලණිය වසර 2030 සඳහා වූ සංකේපමය දැක්ම 

 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

 

4.2 දැක්වමි ප්රකාශනය 

‘A Cavalcade of Urban Events in the Descending intensities of congestion towards a pinnacle of 

Tranquillity…’ 

‘කැලණිය ූජා නගරය පාදක කකාටකගන ඉහල නාගරීකරණය හමුකේ එහි ූජනීයත්වය සහ 

ආකේණිකත්වය ආරේෂාකර ගනිමින්ද් වත්මන්ද් සංවර්ධන නැඹුරුතාවයන්ද් ද නිසි පරිදි කයාදාකගන 

කාර්යේෂම ප්රවාහන පහසුකේ සහිත ව ගමනාගමනය පාදක කකාටගත් ජනාවාස සහිත හරිත නගරයේ 

කරා.’  
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“නාගරික තලය’ (Urban Locus) යන්ද්න, කකාළඹට කි.මි. 10 ේ පමණ දුරකින්ද් පවතින කැලණිය දැනටමත් 

අධි ඝණත්ව කලාපයේ බවට පත්ව ඇත. එකමන්ද්ම වාණිජමය වශකයන්ද් කකාළඹ - නුවර තීරකයහි පවතින 

ප්රධාන කවකළඳ හා කස්වා මධයස්ථානයේ කලසත්, විශ්වවිදයාල කේන්ද්ර කකාට කගන උසස් අධයාපන 

මධයස්ථානයේ කලසත්, කර්මාන්ද්ත ප්රකේශයේ කලසත් කමන්ද්ම විවිධාකාරකේ නාගරික ලේෂණයන්ද්කගන්ද් 

ගහන ප්රකේශයේ කලස හඳුනා ගත හැකිය. කමකස් පවතින නාගරික කස්වාවන්ද් ඵලදායී කර ගැනීම උකදසා 

කාර්යේෂම මාර්ග හා ප්රවාහන ජාලයේ මගින්ද් සේබන්ද්ධ වන ගමනාගමන පාදක කරගත් ජනාවාස 

ප්රකේශයේ කලස 2030 වන විට සැලසුේ සහගත නාගරීකරණයේ කරා පිවිසීමට අකේේෂා කකකර්. කේ 

සඳහා දැනට පවතින හා නීකරණය කිරීමට කයෝජිත දුේරිය මාර්ග හා කයෝජිත සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ග 

ඒකාබේධ කරකගන කමම ප්රකේශකේ සහ සමස්ත කලාපකේ ජීවත් වන ජනතාව සඳහා ප්රවාහන, වාණිජ සහ 

නාගරික කස්වා සැපයීම අකේේෂාවයි.  

“ිවයමය” (Divinity) යන්ද්න, කැලණි ගඟ සමනල කඳුවැටිකයන්ද් ආරේ  ී බස්නාහිර කලාපය ඔස්කස ්

සාගරයට ගලා බසින අතර තුර කැලණිය ප්රකේශයත්, ූජා භූමියත් හමුවන සුවිකශ්ෂ එතිහාසික, ආගමික හා 

සංස්කෘතික සංධිසථ්ානයේ කලස කමම ප්රකේශය හඳුනා ගත හැකිය. ජාතික වශකයන්ද් අනනයතාවයේ 

පවතින ප්රකේශයේ කලස වන්ද්දනා කරුවන්ද්ට කමන්ද්ම සමස්ත කලාපයටම ආශිර්වාදයේ වන ස්ථානයේ 

කලස, අධික නාගරීකරණයේ හමුකේ ූජනීයත්වය හා ආකේණික හැඟීම ආරේෂිත වන පරිදි කැලණි ගඟ ද 

ඒකාබේධ කර ගනිමින්ද් අධි ගනත්ව ප්රකේශය තුල පවතින නිස්කලන්ද්ක ප්රකේශය ේ කලස ස්ථාපිත කිරීම 

අකේේෂාවයි. ඉහත විස්තර කකකරන පරිදි නාගරික ප්රකේශයේ කලස පවතින සියලුම අංගයන්ද් නීල හරිත 

ස්ව ාවික පරිසර පේධතීන්ද් ද ආරේෂා වන පරිදි ප්රකේශකේ උතුරු කදස සිට ූජා නගරය කපකදසට 

පැමිකණන විට සියළු නාගරීක අංගයන්ද්හි ගනත්වය හා තීව්රත්ාවය ක්රමකයන්ද් හීන වන පරිදි කපලගැස්ීමට 

අකේේෂා කකකර්. 

 

4.3. සංවර්ධන සැලැසව්ම් අරමුණු   

අරමුණ 01 : කැලණිය පුජා භූමිකයහි නුතන ප්රතිරූපය කැලණි ගඟ සමඟ ද ඒකාබේධ කරමින්ද් '' කැලණිය 

පුජා නගරය"යන පුජනීය හැගීම ස්ථාපිත කිරිම. 

අරමුණ 02 : ගමනාගමනය පාදක කරගත් ජනාවාස ඉලේක කරගනිමින්ද් කාර්යේෂම හා ඵලදායී නගරයේ     

බිහිකිරීම. 

අරමුණ 03 : නීල-හරිත පරිසර පේධති ඒකාබේධ කරමින්ද් සුවපහසු නගරයේ බිහිකිරිම.  
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4.4. සංවර්ධන සැලැසව්ම් පරමාර්ථ 

අරමුණ අංක 1 සඳහා පරමාර්ථ 

1.1.  2030 වන විට කැලණිය රජමහා විහාරය ඇතුළු පුජා භුමිය සෘජු මාර්ග ඔස්කස් සේබන්ද්ධ විය හැකි 

කේන්ද්ීය ස්ථානයේ කලස ස්ථාන ගත කිරීම.  

1.2.  2025 වන විට කැලණි විහාරස්ථානය වටා මීටර් 500 ේ ආවරණය වන පරිදි කහේටයාර 105 ක භූමි 

ප්රමාණයේ පිටත පුජා භුමිය කලස ප්රවර්ධනය කිරීම.  

1.3. 2025 වන විට කැලණි ගකේ කි. මී. 1 ේ පමණ මුහුණත ගං ඉවුර පුජා භුමිකේ දර්ශනීයත්වය ඉහළ   

නැංීම උකදසා විවෘත කිරීම.  

1.4. 2030 වසර වන විට කැලණිය ප්රකේශය පුරාම පවතින පුරාවිදයාත්මක හා සංස්කෘතික වටිනාකමේ 

සහිත සථ්ාන යා කරමින්ද් නැරඹුේ ස්ථාන ජාලයේ නිර්මාණය කිරීම.  

1.5.  2030 වසර වන විට පැරණි මැටි කර්මාන්ද්තය ූජා නගරය හා සේබන්ද්ධ කරමින්ද් කේශීය ආර්ිකය 

නගා සිටුීම උකදසා දායක ීම.  

අරමුණ අංක 2 සඳහා පරමාර්ථ 

2.1. 2030 වසර වන විට නව මාර්ග ධූරාවලියේ හරහා කාර්යේෂම ගමනාගමන සංසරණයේ ස්ථාපිත 

කිරීම.  

2.2. 2030 වසර වන විට නව දුේරිය නීකරනයන්ද් හා සැහැල්ලලු දුේරිය කස්වා කේන්ද්ර කකාටකගන ගමනා 

ගමනය පාදක කකාටගත් සංවර්ධන පර්ෂදයන්ද් 6 ේ ඇති කිරීම.  

2.3. 2030 වසර වන විට මුළු ජනගහනකයන්ද් 60% ේ සඳහා ගමනා ගමනය පාදක කකාටගත් සංවර්ධන 

පර්ෂදයන්ද් තුල පහසුකේ සැපයීම. 

2.4. 2030 වසර වන විට කිරිබත්කගාඩ නගරය පදික පහසුකේ සලසන ීදි කවළඳසැල්ල සහිත වාණිජ 

මක්න්ද්රයක් බවට පත් කිරීම. 

අරමුණ අංක 3 සඳහා පරමාර්ථ 

3.1.  2030 වසර වන විට කහේටයාර 293 ක කතත් බිේ කලාප ක්රමවත්ව කයාදා ගනිමින්ද් ගංවතුර බලපෑම   

අවම කිරීම.  

3.2.  2030 වසර වන විට කහේටයාර 141 ක කතත් බිේ සංරේෂණ කලාපය කපාදු එළිමහන්ද් විකනෝද 

කටයුතු සඳහා ක්රමවත්ව කයාදා ගැනීම.  

3.3.  2030 වසර වන විට 100% ේ අඛණ්ඩ ඇළ මාර්ග ජාලයේ නිසි කලස කලමනාකරණය කිරීම.  

3.4.  2030 වසර වන විට හරිත විශ්ව විදයාල පරමාදර්ශය කපරදැරිව හරිත නගරයේ කරා කයාමු ීම.



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 
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පරිච්වේදය 05 

SWOT විශ්වේෂණය 

 

5.1 සාරාංශගත් SWOT විශ්වේෂණය 
 

5.1.1 අරමුණ 1: කැලණිය පුජා භුමිවයි නුත්න ප්රතිරූපය කැලණි ගඟ සමග ද එකාබේධ කරමින්ව '' 

කැලණිය පුජා නගරය"යන පුජනීය හැගීම ස්ථාපිත් කිරිම. 
 
වගුව අංක 5. 1. අරමුණ 1 සදහා SWOT විශ්වේෂණ සාරාංශය   

1. ඓතිහාසික, ආගමික හා සංස්කෘතික වටිනාකමකින්ද් යුතු 
ප්රධාන ආගමික මධයස්ථානයේ කලස කැලණි විහාරකේ 
පිහිටීම.  

 
 
 
 
ශ 
 
ක් 
 
තී 
 
න් 

 
 
 
දු 
 
ර් 
 
ව 
 
ල 
 
තා 
 
 
 
 

1. ූජා භූමි ප්රකේශය අවට 10% 
ක භූමි ප්රමාණයක කර්මාන්ද්ත 
හා ගබඩා වයාේත ී තිබීම.  

2. කදස් විකදස ්වන්ද්දනා කරුවන්ද් විශාල ප්රමාණයේ වන්ද්දනා 
කරන ස්ථානයේ ීම. (කපෝය දිනවල වන්ද්දනාකරුවන්ද් 
100000 ේ පමණ ද වාර්ෂික කැලණි කපරහැර කවත 
2100000 ේ පමණ පැමිකණ්.) 

2. කැලණි විහාරස්ථානය 
ඉදිරිපිටින්ද් ගමන්ද් ගන්ද්නා 
කකාළඹ - බියගම  බියගම 
මාර්ගය ඔස්කස් බියගම 
කර්මාන්ද්ත කලාපකේ 1/3 ටත් 
වඩා ගමන්ද් කිරීම කහ්තුකවන්ද් 
ඇතිවන තදබදය හා 
කනාසන්ද්සුන්ද් බව.  

3. කැලණි විහාරය ද සමඟ කමම ප්රකේශය තුල පුරා විදයා  
කදපාර්තකේන්ද්තුකවන්ද් හඳුනාගත් පුරාවිදයා ස්ථාන 18 ේ 
ස්ථානගත ී තිබීම.  

4. කැලණිය ූජා භූමි ප්රකේශය ආසන්ද්නකේ පාරේපරික මැටි 
කර්මාන්ද්තය හා සර්ප විෂ වවදය කරෝහල පිහිටා තිබීම.  

5. කැලණි ගමේ 6 km ක් පමණ වන ගංගා මුහුණත් ප්රමේශයක් 
සැලසුම් ප්රමේශයට අයත් ීම.   

3. කැලණි ගං ඉවුකර් 
තාවකාලික පැල්ලපත් නිවාස 
1200 ේ පමණ වයාේතව 
තිබීම.  
 

6. කැලණි ගඟ උතුරු බැේම මගින්ද් ූජා භූමි ප්රකේශකයහි 
ගංවතුර පාලනය කිරීම. 

 
1. ූජා භූමි ප්රකේශය  සඳහා කයෝජිත ජාතික ක ෞතික සැලසුේ 

කදපාර්තකේන්ද්තුකේ සැලැසක්මහි කැලණි ගඟ අශ්රය 
කරගන්ද්නා වයාපෘති ඇතුලත් කර තිබීම.  

 
 
අ 
 
ව 
 
ස් 
 
ථා 
 
 

 
ත 
 
ර් 
 
ජ 
 
න 
 
 
 

 
1. මහනගර සැලැස්කේ නිකයෝග 

වලට අනුව පෑලියකගාඩ සිට 
රාගම කදසට ප්රකේශය 
කලාජිස්ටිේ කකාරිකඩෝව 
වශකයන්ද් හඳුනාකගන තිබීකේ 
ප්රතිඵලයේ කලස ූජා භූමි 
ප්රකේශයට කර්මාන්ද්ත වයාේත 
ීකේ ඉඩකඩ වැඩි ීම.  

 

2. බස්නාහිර කලාපීය සැලසුමට අනුව කැලණිය ආගමික 
මධයස්ථානයේ කලස සංවර්ධනයට හඳුනාකගන තිබීම.  

3. 2030 බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්මට අනුව කැලණි ගං 
ඉවුර ආශ්රිත ප්රකේශය පරිසර සංරේෂණ කලාපයේ කලස 
හඳුනාකගන තිබීම.  

4. කකාලඹ මුලය නගර සංවර්ධන  සැලැස්ම මගින්ද් කැලණි 
ගංඟාව ආශිත ප්රකේශය විකශ්ෂ පුනර්ජනනීය ප්රකේශයේ  
කලස හදුනාකගන තිබීම.  

5. කයෝජිත පරිපාලන අගනගර සැලැස්ම 2    2030ට අනුව  
කැලණිය රජමහා විහාරය සහ අගනගරකේ කේන්ද්රය 
සේබන්ද්ධවන සිරස් අේෂිය කර්ඛාවේ කයෝජනා කර තිබීම.   

 

 



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 
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5.1.2 අරමුණ 2: ගමනාගමනය පාදක කරගත්ත ජනාවාස ඉලක්ක කරගනිමින්ව කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී 

නගරයක් බිිකිරීම. 

වගුව අංක 5. 2. අරමුණ 2 සඳහා SWOT විශ්වේෂණ සාරාංශය 

 

 

ගමනාගමනය පදනේකර ගත් සංවර්ධන  (TOD) සංරචක 

පැවතීම  

 

 

 

 

 

ශ 

 

ේ 

 

තී 

 

න්ද් 

 

 

 

 

දු 

 

ර් 

 

ව 

 

ල 

 

තා 

 

 

 

 

 

 

1. ප්රධාන මාර්ගය ඔස්කස් පවතින 

අධික රථ වාහන තදබදය (උපරිම 

පැය වල දී උපරිම කේගය පැ.කි.මී. 

10- 15).  

1. මාර්ගය ප්රකේශය  සහ සේබන්ද්ධතාවය (Accessibility 
and connectivity) 

කකාළඹ හා තදාසන්ද්න ප්රකේශ  වල රැකියා ස්ථානයන්ද්ට හා 
අධයාපන මධයස්ථානයන්ද්ට පහසුකවන්ද් ලඟා විය හැකි ස්ථානයේ 
ීම.   

2. ප්රවාහන අතුරුමුහුණත් සහිත ප්රධාන  ගමනාගමන 
කකාරිකඩෝව තුල පිහිටා තිකබන ප්රකේශ යේ ීම  
(Transit corridors with transportation interfaces) 

 A1 මාර්ගය/ කඩවත සහ පෑලියකගාඩ අධිකේගී මාර්ගය 
අන්ද්තර්හුවමාරු/ හුණුපිටිය, වනවාසල හා කැලණිය දුේරිය 
ස්ථාන. 

 
2. බහු මාදිලි ප්රවාහන ක්රම අතර 

නිසි සේබන්ද්ධතාවයේ කනාමැති 

ීම හා පදික පහසුකේ කනාමැති 

ීම (pedestrian oriented 

facilities, multi-model 

transport interfaces)  

             - දුේරිය හා බස් ප්රවාහන 

ජාල අතර පවතින සබඳතාවය 

- වාහන ගාල්ල කිරීකේ 

ඉඩකඩ කනාමැති ීම  

- පටු පදික කේදිකා  

 
 
 

3. ඝනත්වය -  (Density) 
පවත්නා ජනගහනය ඝනත්වය කහේටයාරයකට පුේගලයන්ද් 

61කි. එය TOD නයායට අනුව කහේටයාරයකට සිටිය යුතු අවම 

පුේගලයන්ද් ප්රමාණය ඉේමවා ඇත/ ප්රකේශ ය උතුරු කකාටස 

ඉහළ ඝනත්වයකින්ද් සංවර්ධනය සඳහා කයෝගය කේ. 

4. මිශ්ර  ාවිතය -  (Mixed of use) 
වාණිජ, කස්වා, අධයාපන, නිවාස හා රැකියා ආදී මිශ්ර භූමි 
පරිමභෝගයේ  ප්රකේශ ය තුල පැවතීම. (කිරිබත්කගාඩ - ආසන්ද්න 
වශකයන්ද් 100,000 ක පමණ මගීන්ද් වදනික අවශයතා සදහා 
කයාමුවන අතර 94% පමණ ඉහළ කස්වා නියුේති ද පවතී) 

5. සංයුේත  සංවර්ධනය 
කිරිබත්කගාඩ සිට හුණුපිටිය දේවාත් මාකකාළ දේවාත් පවතින 
ඉහළ  සංවර්ධන පීඩනය. 

 

ජාතික හා ප්රාකේශීය  සැලසුේවල මැදිහත්ීම  

 

 

අ 

 

ව 

 

ස් 

 

ථා 

 

 

 

ත 

 

ර් 

 

ජ 

 

න 

 

 
 
 
 
 
1. වසරකට පුේගලයින්ද් 

20,000ේ පමණ අවදානමට 

කගාදුරු  ීම. 

1. ජාතික ක ෞතික සැලසුේ කකටුේපත 2050 ට  අනුව සැලසුේ 
කලාපය නැකගනහිර - බටහිර ආර්ික කකාරිකඩෝවට අයත් 
වන අතර එහි ජනගහනය  20%-30 % න්ද්  වර්ධනය කිරීමට 
කයෝජනා ී ඇත.  

 
2. කයෝජිත කපාදු ප්රවාහන කස්වයන්ද්කේ බලපෑම ඍජුව ම ලබන 

ප්රකේශ යේ ීම. (සැහැල්ලලු දුේරිය කස්වා හා දුේරිය 
නීකරණ)  

3. පෑලියකගාඩ  සංවර්ධන  සැලසුේ කකටුේපතට අනුව මාර්ගය 
තදබදය අවම කිරීම සඳහා සැලසුේ  ප්රකේශ ය හරහා 
පරිපාලන නගර සේබන්ද්ධ කරමින්ද් සේබන්ද්ධිත මාර්ගයේ 
කයෝජනා ී තිබීම.  
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5.1.3 අරමුණ 3: නීල හරිත් පරිසර පේධති ඒකාබේධ කරමින්ව සුවපහසු නගරයක් බිිකිරිම. 

වගුව අංක 5. 3. අරමුණ 3 සඳහා SWOT විශ්වේෂණ සාරාංශය 

1. කැලණි ගඟ ප්රධාන  ජල මූලාශ්රය 
කරගනිමින්ද් ඇල මාර්ගය පේධතියේ 
සමඟ කමම  ප්රකේශය පහල කැලණි ගංඟ 
ආශ්රිත උප කරෝණියකට  අයත් ීම. 

 
ශ 
 
ේ 
 
තී 
 
න්ද් 

 
දු 
ර් 
ව 
ල 
තා 
ව 
ය 
න්ද් 
 

1. කැලණි ගඟ හා දුේරිය සංරේෂණ 
අවකාශයන්ද් තුල පැල්ලපත් නිවාස විසිරි 
තිබීම.  

2. මුළු භූමි   ප්රමාණකයන්ද්   15 % ක හරිත 
කතත්බිේ ප්රමාණයේ ඉතිරිව පැවතීම.  

3.  ප්රකේශය තුල පවතින සෑම ඇළ 
මාර්ගයේම මිටර 500 කට වැඩි 
ප්රමාණයේ අවහිර ී පැවතීම.  

3.  හරිත නගරයේ බිහි කිරීම සඳහා 
මූලාරේ ක ස්ථාන පැවතීම. (උදා: කැලණිය 
විශ්ව විදයාලය/ කැලණිය විහාරය / කැලණි 
ගඟ උතුරු බැේම සංරේෂණ කලාපය) 

  
4. ඝන අපරවය  කලමණාකරනය සඳහා 

නිසි ක්රියාමාර්ගයන්ද් කනාමැති ීම.  

 

1. කයෝජිත බස්නාහිර වුහ සැලැස්ම - 
2030 ට අනුව කැලණි ගඟ ආශිතව  
පරිසර සංරේෂණ කලාපයේ කලස 
හඳුනාකගන තිබීම. 

අ 
 
ව 
 
ස ්
 
ථා 
 
ව 
 
න් 

 
ත 
 
ර් 
 
ජ  
 
න 
 

1.  65% ක භූමි ප්රමාණයේ අවදානේ 
නාගරික තාප වයාේති ප්රකේශ කලස 
හඳුනාකගන තිබීම. 

2. කැලණිය විශ්ව විදයාලය කමරට ප්රථම  
හරිත සරසවිය කලස හඳුනාකගන තිබීම.  

3. ඉඩේ කගාඩ කිරීකේ හා සංවර්ධනය 
කිරීකේ සංස්ථාවට අනුව පවත්නා පරිසර 
ආරේෂණ කරගුලාසි 

2.  කතත් බිේ පරිසර පේධතිය හායනය 
ීකේ තර්ජනයේ පැවතීම.  
මුළු බිේ   ප්රමාණකයන්ද්  , 
2000 - 28% වගුරු බිේ  
2017 - 15% වගුරු බිේ  
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5.2 විස්ත්රාත්තමක SWOT විශ්වේෂණය    

5.2.1 අරමුණ 1: කැලණිය පුජා භුමිවයි නුත්න ප්රතිරූපය කැලණි ගඟ සමග ද එකාබේධ කරමින්ව '' 

කැලණිය පුජා නගරය"යන පුජනීය හැගීම ස්ථාපිත් කිරිම. 

ශක්තීන්  

1. ඓතිහාසික, ආගමික හා සංස්කෘතික වටිනාකමකින්ද් යුතු ප්රධාන  ආගමික මධයස්ථානයේ කලස 

කැලණි විහාරකේ පිහිටීම. 

කැලණිය, බුදුරජාණන්ද් වහන්ද්කස්කේ කතවන කමන්ද්ම අවසන්ද් ලංකා ගමනකේ ප්රධාන   සංධිස්ථානය කලස 

බස්නාහිර කලාපයට කමන්ද්ම මුළු ශ්රී ලංකාවටම සුවිකශ්ෂී ආගමික සිේධසථ්ානයේ කලස පැවතීමත්, 

අතීතකේ ජනාවාස ආරේ කේ සිට සුප්රසිේධ සථ්ානයේ කලස බටහිර කලාපය තුල පැවතීමත් කහත්ු 

කකාටකගන  ඓතිහාසික, ආගමික හා සංස්කෘතික වටිනාකමකින්ද් යුතු ස්ථානයේ කලස ප්රසිේධයට පත්ව 

තිබීම නිසා ස්ථානීය හැඟීම සථ්ාපිත කිරීමට තරේ ප්රමාණවත් ආධයාත්මික සංකල්ලපයේ තවදුරටත් රඳා 

පැවතීම. එකස්ම කමම කැලණිය ූ ජා භූමි කලාපය 1952 වසකර් දී ශ්රී ලංකා පාර්ලිකේන්ද්තුව මගින්ද් කැලණිය, 

ූජනීය නගරයේ කලස  ප්රකාශයට  පත් කර තිබීමත් නිසා කේ වනවිටත් නීතිමය මැදිහත්ීේ මගින්ද් ූජා 

භූමි  ප්රකේශය ස්ථාපිත කිරීමට ප්රයත්නයන්ද් දරා තිබීම.  

2. කදස් විකදස් වන්ද්දනා කරුවන්ද් විශාල ප්රමාණයේ වන්ද්දනා කරන ස්ථානයේ ීම. 

විහාරස්ථානකයන්ද් ලද කතාරතුරු අනුව දිනපතාම පාකහ් කේශීය හා විකේශීය වන්ද්දනාකරුවන්ද් 10,000 -

20,000 කට අධික පිරිසේ කැලණි විහාරස්ථානයට පැමිකණන අතර, කපෝය දිනවල වන්ද්දනාකරුවන්ද් 

75000- 100000 ේ පමණද, ජනවාරි මාසකේදී කැලණිය දුරුතු කපරහැර නැරඹීම සදහා පැමිකණන 

බැතිමතුන්ද් 200000 ේ පමණ කේ. ජනවාරි මාසකේ පැවැත්කවන කැලණිය කපරහැර ලංකාකේ සංස්කෘතික 

මංගලයන්ද්හි ආරේ ය කලස ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන  අධිකාරිය මගින්ද් ද ප්රකාශ කර ඇත. 

රූප සටහන අංක. 5. 1. වපාවහාය දිනවල වන්වදනාකරුවන්ව          

                                                  

මුලාශය: dailymirror මවබ් අඩවිය, 2018 

 

 

රූප සටහන අංක. 5.  2. කැලණිය දුරුතු    
වපරහරට පැමිවණන බැතිමතුන්ව                   
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කේ අනුව විහාරස්ථානය සමඟ කගාඩනැගී පවතින කදස් විකදස් සබඳතාවය කමහි ූජනීය හැඟීම ස්ථාපනය 

කිරීම කකකරහි අතිශයින්ද් වැදගත් කේ.   

3. කැලණි විහාරය ද සමඟ කමම  ප්රකේශ යතුල පුරා විදයා කදපාර්තකේන්ද්තුකවන්ද් හඳුනාගත්  පුරාවිදයා 

ස්ථාන 18 ේ ස්ථානගත ී තිබීම.  

ඇමුණුම සිතියම අංක 13. හි ද්යැක්මවන පරිදි පුරාවිදයා කදපාර්තකේන්ද්තුවට අනුව පුරාවිදයා ස්ථාන 18 ේ 

ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශ ය තුළ හඳුනාකගන ඇත. එම එක් එක් ස්ථානයන්ට අද්යාළ ඡායාරූප ඇමුණුේ රූප 

සටහන අංක 8. හි ද්යැක්මේ. මමමස් සමසත් භූමි ප්රමාණකයන්ද් 1% ේ පමණ කුඩා ප්රමාණයේ ආගමික සථ්ාන 

වයාේතව තිබුන ද ඒවාකේ පවතින ඉහල පුරාවිදයාත්මක වටිනාකම කහ්තුකවන්ද් එය සමස්ථ ප්රකේශයටම 

ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික ස්ථානයේ කලස ස්ථාපිත කිරීමට තරේ සුදුසු පුරාවිදයාත්මක බැඳීමේ අතීතකේ 

සිටම ආකරෝපණය ී තිබීම.  

4. කැලණිය ූජා භූමි  ප්රකේශය ආසන්ද්නකේ පාරේපරික මැටි කර්මාන්ද්තය හා සර්ප විෂ වවදය 

කරෝහල පිහිටා තිබීම.  

කැලණිය ගල්ලකබාරැල්ලල ප්රකේශකේ 1925 වසකර් ආරේ  කරන ලද මැටි කර්මාන්ද්තය ප්රකේශකේ කපෞරාණික 

අනනයතාවය ස්ථාපිත කිරීම කකකරහි පවතින ශේතියේ කලස සැලකිය හැකිය. අතීතකේ මැටි කර්මාන්ද්ත 

ගේමානයේ කලස පැවති කමම ප්රකේශකේ අදටත් ආරේෂිතව පවතින මැටි කර්මාන්ද්තය ූජා භූමිය සමඟ 

සේබන්ද්ධ කරමින්ද් අනනය ූජණීය නගරයේ කලස සථ්ාපිත කිරීමට හැකියාවේ පවතී. එකමන්ද්ම කැලණිය 

විස කවද කරෝහල සහිත වවදය විදයාල කැලණිය ූජා භූමියට ඉතා ආසන්ද්නව පිහිටා තිබීම නිසා කැලණිය 

ූජා භූමිය හා සේබන්ද්ධව එහි කේශීය වවදය ක්රමයන්ද්ද සේබන්ද්ධ කර ගනිමින්ද් ප්රකේශකේ අනනයතාවය 

නගා සිටුීමට ඉඩකඩ පැවතීම.  

රූප සටහන අංක 5. 3. කැලණිය විෂ වවද වරෝහල    

 

 

 

 

 

 

5. කැලණි ගකේ 6 km ේ පමණ වන ගංගා මුහුණත ප්රමේශයක් සැලසුේ ප්රකේශයට අයත් ීම.   

කැලණිය ප්රකේශකේ ජල මුලාශ වයාේතිය පිළිබඳව සලකා බැලීමම්දී ඇමුණුේ සිතියම අංක 14 හි ද්යැක්මවන 

පරිදි කැලණි ගඟ ප්රධාන ජල මූලාශ්රය කලස හඳුනාගත් හැකි අත්ර එය කැලණි විහාරයට ඉත්ා ආසන්නමයන් 

සම්බන්ධ ීම විමශ්ෂත්වයකි. එමස්ම කි.මී. 6 ේ පමණ දුරට විහිකදන ගං මුහුණත් ප්රමේශයක් කැලණිය 

මුලාශය: ගූගල් සිතියම් ඡායාරූප/ චතුරංග රණතුංග, 2018 
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සැලසුම් කලාපයට අයත් ීම නිසාමවන් එය පූජා භූමිය සමඟ සම්බන්ධ කර ගනිමින් ූජණීය ප්රකේශයේ 

කලස ස්ථාපිත් කිරීමමහිලා අවශ සංවර්ධන කටයුතු කිරීමම් ඉඩ ප්රස්ථාව පවතී.  

රූප සටහන අංක 5. 4. කැලණි ගඟ  

 

 

6. කැලණි ගඟ උතුරු බැේම මගින්ද් ූජා භූමි ප්රකේශකයහි ගංවතුර පාලනය කිරීම. 

කැලණි ගඟ උතුරු බැේම, ගංවතුර වැළැේීකේ වුහාත්මක පියවරේ කලස ක්රියාකිරීම කහ්තුකවන්ද් ූ ජා භූමි 

ප්රකේශයට තිකබන ගංවතුර අවධානම පහල මට්ට්මක පවතී. ඇමුණුම රූප සටහන්ද් අංක 11. මගින් ද්යැක්මවන 

පරිදි කමම කලාපය කැලණි ගංගා කරෝණියට අයත් ප්රකේශයේ කලස කකාකළාන්ද්නාව ගංවතුර කලාපයට 

අයත් වුවද උතුරු බැේකේ පිහිටීම කහ්තුකවන්ද් කැලණි විහාරය ආශ්රිත් ප්රකේශයට ගංගා ආශ්රිත් ගංවතුමරන් 

බලපෑමක් එල්ල මනාමේ. මම් නිසා පූජා භූමියර පැමිකණන බැතිමතුන්ද් හට ආරක්ෂිත පරිසරයේ නිර්මාණය 

කරයි. 

 

දුර්වලතා 

1. ූජා භූමි  ප්රකේශය අවට 10% ක භූමි ප්රමාණයක කර්මාන්ද්ත හා ගබඩා වයාේත ී තිබීම. 

ූජනීය කපකදස වටා කි.මී. 1 ක වපසරියේ ඇතුළත පවතින භූමි පරිමභෝගය සලකා බැලූ විට වර්තමානකේ 

10% ක ප්රමාණයේ කර්මාන්ද්ත හා ගබඩා සඳහා කයාදා කගන ඇත මීට අමත්රව පළමු මකාටස -පරිච්මේද්ය 3 

හි සඳහන් රූප සටහන අංක 3.3.ට අනුව විශ්මල්ශණය මකමරන සංයුක්ත් සටහනට අනුව අවට පවතින 

මගාඩනැගිලි වල වුහය, හැඩය, වර්ණය හා නාම පුවරු ආදිය පූජනීය ප්රමේශයට අනුකූල මනාමේ. 

2. කැලණි විහාරස්ථානය ඉදිරිපිටින්ද් ගමන්ද් ගන්ද්නා කකාළඹ - බියගම  මාර්ගය ඔස්කස් බියගම 

කර්මාන්ද්ත කලාපකේ රථවාහන වලින්ද් 1/3 ටත් වඩා ගමන්ද් කිරීම කහ්තුකවන්ද් ඇතිවන තදබදය හා 

කනාසන්ද්සුන්ද් බව.  

බියගම කර්මාන්ද්ත කලාපය හා සේබන්ද්ධ වන රථවාහන වලින්ද් 1/3 ේම බියගම - කකාළඹ මාර්ගය හරහා 

වරාය නගරය සමඟ සේබන්ද්ධ කේ. පළමු කකාටස -පරිච්කේද 3 හි සඳහන්ද් රූප සටහන අංක 3. 8. හි 

විශ්මල්ෂණය වන පරිදි මකාළඹ - බියගම මාර්ගය තුල ද්ය සැලකිය යුතු මාර්ග සම්බන්ධත්ාවයක් 

(Integration) පවතී. ඒ අනුව කමම බියගම - කකාළඹ මාර්ගය කලණිය විහාරස්ථානමේ මායිකමන්ද් 

මුලාශය: google street view,2015/    
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සේබන්ද්ධ ී තිබීම කහ්තුකවන්ද් එහි පවතින තදබදය හා ශේදය ූජා භූමි ප්රකේශකේ නිස්කලංක  ාවයට මහත් 

බාධාවකි.   

3. කැලණි ගං ඉවුකර් තාවකාලික පැල්ලපත් නිවාස 1200 ේ පමණ වයාේතව තිබීම. 
 

වර්තමානකේ කැලණි ගඟ උතුරු බැේකමහි පැල්ලපත් නිවාස වයාේතව පැවතීම නිසා ූජා භූමි  ප්රකේශය 

කැලණි ගකේ  කසෞන්ද්දර්යාත්මක දර්ශනය සමඟ ඒකාබේධ ී ක්රියාත්මක ීමට බාධාවේ ව පවතී. කේ වන 

විට කැලණිය සැලසුේ ප්රකේශයට අයත් කැලණි ගං ඉවුකර් පැල්ලපත් නිවාස 1200 ේ පමණ වයාේතව පවතින 

අතර ූජා භූමි  ප්රකේශය ආසන්ද්නයට වන්ද්නට පැල්ලපත් නිවාස 62 ේ පමණ වයාේතව  ඇත.  

 
රූප සටහන අංක 5. 5. කැලණි ගඟ උතුරු බැම්ම අනවසර නිවාස  

 මූලාශ්රය: ගූගල් චන්ිකා ඡායාරූප,2017/ සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

වගුව අංක 5. 4. කැලණි ගවේ උතුරු බැම්ම අසළ පිිටි ග්රාම නිලධාරී වකාට්ඨාශයන්වි පැේපත්ත නිවාස 

මූලාශ්රය: ජන සංගණන හා සංඛයා කල්ලඛන කදපාර්තකේන්ද්තුකේ GIS දත්ත,2014/ සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ 
දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

 

අවස්ථා 

1. ූජා භූමි  ප්රකේශය සඳහා කයෝජිත ජාතික ක ෞතික සැලසුේ කදපාර්තකේන්ද්තුකේ සැලැස්කමහි 

කැලණි ගඟ ආශ්රය කරගන්ද්නා වයාපෘති ඇතුලත් කර තිබීම.  

ජාතික ක ෞතික සැලසුේ කදපාර්තකේන්ද්තුව විසින්ද් සකස් කරන ලද කැලණිය ූජා භූමිකේ සැලැසම් අනුව 

ූජා භුමි  ප්රකේශ ය වටා ඇති නුසුදුසු කගාඩනැගිලි ඉවත් කිරීමටත් එකගාඩ කැලණිය හා කමකගාඩ කැලණිය  

පාලේ පාරු, ජැටි හා එල්ලකලන පාලමේ මගින්ද් සේබන්ද්ධ කිරීමටත් කයෝජනා කර ඇත. එම සැලසුේමය 

ග්රාම නිලධාරී වකාට්ඨාශවේ නම වේළි නිවාස පැේපත් නිවාස මුළු නිවාස ගණන 

කැලණිය 6 11 831 
කේවැල්ලල 72 46 1064 

පිලපිටිය 5 1 566 

සින්ද්හාරමුල්ලල 85 4 721 
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මැදිහත්ීේ මගින්ද් ූජා භූමිකේ ස්ථානීය වටිනාකම   කැලණි ගඟ සමඟද සේබන්ද්ධ කරමින්ද් සංවර්ධනය 

කිරීමට පවතින අවස්ථාව පුළුල්ල කේ. 

 මීට අමතරව ඒ යටකත් කයෝජිත නව වාහන නැවතුේකපාළවල්ල සහ විකේකය ගතකිරීමට කවන්ද්කල ස්ථාන 

මගින්ද් බැතිමතුන්ද් සඳහා පහසුකේ සැපයිය හැකිය. මමම සියලු මයෝජනාවන් සහිත්ව ජා. මභෞ.සැ. 

මද්යපාර්ත්මම්න්තුව මගින් මයෝජනා කරන ලද්ය කැලණිය පූජා භූමි සැලැස්ම ඇමුණුම රූප සටහන අංක 9 හා 

10 යටමත් ද්යැක්මේ.  

2. බස්නාහිර කලාපීය සැලසුමට අනුව කැලණිය ආගමික මධයසථ්ානයේ කලස සංවර්ධනයට 

හඳුනාකගන තිබීම.  

කමම සැලැස්ම අනුව, කැලණිය ූජා භූමිය ආගමික මධයස්ථානයේ කලස සංවර්ධනය කිරීමට කයෝජනා 

කර තිකේ. ඒ තුළින්ද් කමම  ප්රකේශය තව දුරටත් ූජා භූමි කලාපයේ කලස සංවර්ධනය කිරීකමහිලා වැදගත් 

කේ. 

රූප සටහන අංක 5. 6. බස්නාිර කලාපීය මහ නගර සැලැස්ම 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය:  

3. බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැසුේ කකටුේපත - 2030 ට අනුව කැලණි ගං ඉවුර ආශ්රිත  ප්රකේශය 

පරිසර සංරේෂණ කලාපයේ කලස හඳුනාකගන තිබීම.  

ඇමුණුේ රූප සටහන අංක 2 හි ද්යැක්මවන පරිදි බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්කේ කකටුේපතට අනුව 

කැලණි ගකේ කදපසින්ද් මීටර් 100 ක ආරේෂක  කලාපයේ කලස පරිසර සංරේෂණයට කයෝජනා කර ඇත. 

මම් අනුව කැලණි ගඟ, හා ඒ ආශ්රිත් භූ ද්යර්ශනය නිර්මාණය ීම මගින් පූජා භූමිය සමඟ ඒකාබේධ කිරීම 

සඳහා මමය අවස්ථාවක් මේ. 

 



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 
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4. කකාලඹ මූලය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  2030 මගින්ද් කැලණි ගංඟාව ආශ්රිත  ප්රකේශය විකශ්ෂ 

පුනර්ජීවන ප්රකේශයේ  කලස හදුනාකගන තිබීම.  

කැලණිය සැලසුේ කලාපයට අයත් හුණුපිටිය, වනවාසල සහ නාකහ්න ප්රකේශ යන්ද් කයෝජිත කකාළඹ මූලය 

නගර සංවර්ධන  සැලසුේ කකටුේපතට ඇතුළත් කර ඇත. කමම සැලැස්කමහි සමස්ත දර්ශනය වන්ද්කන්ද්, 

"Aquarina" - The City in the Water යන්ද්නයි. ඒ අනුව කැලණි ගඟ අවට  ප්රකේශ පුනර්ජීවන ප්රකේශ යේ 

කලස කයෝජනා කර තිකේ. කැලණි රජමහා විහාරය කැලණි ගඟ සමඟ ද සේබන්ද්ධ කරමින්ද් ූජා භූමි 

කලාපයේ කලස ස්ථාපිත කිරීකමහිලා කමම කයෝජනාවන්ද් අවස්ථාවේ කර ගත  හැකිය.  

රූප සටහන අංක 5. 7. වකාළඹ මුලය නගර සංවර්ධන සැලසුම – 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: කකාලඹ මුලය නගර සංවර්ධන  සැලසුේ කකටුේපත - 2030 

5. කයෝජිත පරිපාලන අගනගර සැලැස්ම 2030 ට අනුව  කැලණිය රජමහා විහාරය සහ අගනගරකේ 

කේන්ද්රය සේබන්ද්ධ වන සිරස් අේෂිය කර්ඛාවේ කයෝජනා කර තිබීම.  

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: “තිරසර පුරවර” ජුනි - මවළුම V, 2017 
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රූප සටහන අංක 5. 8. වකාළඹ ප්රධාන නගර සංවර්ධන සැලසුම වකටුම්පත්,2017 
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කයෝජිත පරිපාලන නගර සැලසුේ කකටුේපතට අනුව කකාළඹ අගනගරය කේන්ද්ර කකාටකගන කැලණිය 

ූජා භූමිය දේවා සිරස් අේෂයේ හරහා සමසත් ප්රකේශකේම දෘශය ගුණාත්මක  ාවය වැඩිදියුණු කිරීමට 

කයෝජනා කර තිකේ.  කැලණිය ූජා භූමිය කේන්ද්රය කකාටගත් කේන්ද්රස්ථානය කලස එහි 'අේවිතීය 

ආගමික සහ ඓතිහාසික හැඟීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කමය අවස්ථාවේ වනු ඇත. 

                                                         

තර්ජන  

1. මහනගර සැලැස්කේ නිකයෝග වලට අනුව පෑලියකගාඩ සිට රාගම කදසට  ප්රකේශය කලාජිස්ටිේ 

කකාරිකඩෝව වශකයන්ද් හඳුනාකගන තිබීකේ ප්රතිඵලයේ කලස ූජා භූමි ප්රකේශයට  කර්මාන්ද්ත 

වයාේත ීකේ ඉඩකඩ වැඩි ීම.  

කකාළඹ වරාකේ සිට කටුනායකට පෑලියකගාඩ, කැලණිය ප්රකේශය හරහා දුේරිය මාර්ගය හා අධිකේගී 

මාර්ගය ජාලය පදනේ කරගන කලාජිස්ටිේ කකාරිකඩෝව කලස  ප්රවර්ධනය කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව කමම  

ප්රකේශය බහාලුේ පහසුකේ, ගබඩා, කේශීය මට්ටකේ  ාණ්ඩ කබදා හැරීම යන ආදිය සඳහා විකශ්ෂකයන්ද් 

සංවර්ධනය කකකර්. කමම උපායමාර්ගික පිහිටීම පදනේ කරකගන  ප්රකේශය පුරා පහත්බිේ කගාඩ 

කකකරමින්ද් වයාේතව   පවතින ගබඩා වයාේතිය නිසා එය ූජා භූමි  ප්රකේශය දේවාම  වයාේත ීම නිසා ූජා 

භූමි කලාපයට සුදුසු කනාවන භූමි පරිමභෝගයන්ද් තවදුරටත්  වයාේතීකේ අවදානමේ පවතී.   

රූප සටහන අංක 5. 9. වමගා වපාලිස ්සැලැස්වම් බලපෑම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: පෑලියමගාඩ සංවර්ධන සැලැස්ම ඉදිරිපත් කිරීම මකටුම්පත්,2017  
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5.2.2 අරමුණ 2: ගමනාගමනය පාදක කරගත්ත ජනාවාස ඉලක්ක කරගනිමින්ව කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී 

නගරයක් බිිකිරීම. 

ශක්තින් 

ප්රකේශය තුල ගමනාගමනය පාදක කකාටගත් සංවර්ධන  සංරචකයන්ද් පැවතීම කාර්යේෂම හා ඵලදායී 

නගරයේ බිහි කිරීම කකකරහි පවතින ශේතීන්ද් කේ.  

1. මාර්ගය  ප්රකේශය   සහ සේබන්ද්ධතාවය (Accessibility and connectivity) 

කැලණිය සැලසුේ ප්රකේශය, කකාළඹ හා තදාසන්ද්න ප්රකේශ  වල රැකියා ස්ථානයන්ද්ට හා අධයාපන 

මධයස්ථානයන්ද්ට පහසුකවන්ද් ලඟා විය හැකි ස්ථානයක පිහිටා  ඇත. කබාකහෝ රැකියා මයස්ථාන කවත ගමන්ද් 

කිරීමට ගතවන උපරිම කාලය විනාඩි 40 කි. එම නිසා කමම  ප්රකේශ ය ගමනාගමනය පාදක කකාට කගන 

කකාළඹ ආශිතව රැකියාවන්ද්හි නිරත වන ජනතාවට  වාසස්ථාන සපයන ප්රකේශ යේ කලස හැදින්ද්විය හැකිය. 

 

සිතියම අංක 5. 1. මාර්ග සම්බන්වධත්ා හා ප්රවේශ 

කැලණිය විශ්ව විදයාල  ප්රකේශය තුල පිහිටා තිබීම,  

-  කකාළඹ වරාය හා වාණිජ නගරය – 14 km  

- ශ්රී ජයවර්ධනපුර පරිපාලන නගරය – 8 km  

- බියගම කවකළඳ කලාපය  – 13 Km  

- සපුගස්කන්ද්ද කතල්ල පිරිපහදුව – 5.5 km  

- කටුනායක කවකළඳ කලාපය – 30 Km 

(අධිකේගී මාර්ගය හරහා මිනිත්තු 20) 

- කකරවළපිටිය කර්මාන්ද්ත කලාපය - 10 Km 

(අධිකේගී මාර්ගය හරහා මිනිත්තු 7)  

 

 

 

කේ අනුව කලාපීය සේබන්ද්ධතාවය අනුව කිරිබත්කගාඩ 1 වන ගනකේ නගරයේ කලසත් හුණුපිටිය සහ 

කැලණිය නගර කදවන ගනකේ නගර කලසත් කලාපකේ මාර්ගය සේබන්ද්ධතා පදනේ කකාටකගන 

වර්ගීකරණය කල හැකිය. කමම ස්ථානීය පිහිටීකේ වාසිය මත කමම  ප්රකේශය ගමනාගමනය පාදක 

කකාටගත් සංවර්ධන  ප්රකේශ යේ කලස සංවර්ධන  කිරීකේ හැකියාවේ පවතී.   
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2. ප්රවාහන අතුරුමුහුණත් සහිත ප්රධාන  ගමනාගමන කකාරිකඩෝව තුල පිහිටා තිකබන ප්රකේශයේ ීම  

(Transit corridors with transportation interfaces) 
ප්රධාන  වශකයන්ද් සැලසුේ කලාපය හරහා ගමන්ද් කරන කකාළඹ - නුවර (A1) මාර්ගය සමඟ ඍජුවම 

සේබන්ද්ධ වන ප්රකේශ යකි. කේ හරහා ජාතික මාර්ගය ජාලයට සේබන්ද්ධ ීකේ ඉගල ප්රකේශය ේ පවතී. 

එකමන්ද්ම කලාපය ඔස්කස් ගමන්ද් කරන මහනුවර ප්රධාන  දුේරිය මාර්ගය හුණුපිටිය, වනවාසල සහ කැලණිය 

යන ආසන්ද්න දුේරිය ස්ථානයන්ද් සහිතව පිහිටා තිබීම කහ්තු කකාට කගන අතීතකේ සිටම ජාතික වශකයන්ද් 

ලංකාකේ කබාකහෝ ප්රකේශ   වලට පහසුකවන්ද් ලඟාීකේ හැකියාවේ පවතී. වත්මන් සංවර්ධන විභවත්ාවයන් 

පිළිබඳව සැලකීමම්දී, ඇමුණුම සිතියම අංක 5 ද්යැක්මවන පරිදි කැලණිය ප්රමේශයට ආසන්නමයන්ම ඊසාන 

හා නිරිත් මද්යසින් පිළිමවලින් කි.මී. 3 දුරින් කඩවත් අන්ත්ර් හුවමාරු මධස්ථානයත්, කි.මී.2 දුරින් 

පෑලියමගාඩ අන්ත්ර් හුවමාරු මධස්ථානයත් පිහිටා තිබීමමන් විවිධ ප්රවාහන ජාලයන්ට පහසු 

සම්බන්ධත්ාවයක් පවතී. කේ ආකාරකේ බහු මාධය ගමනාගමන අතුරු මුහුණත් සේබන්ද්ධ ීම මගින්ද් කමම 

ප්රකේශකේ ගමනාගමනය පාදක කකාටගත් සංවර්ධනයේ සඳහා දායකත්වය ලබා  කදයි. 

3. ඝනත්වය -  (Density) 

TOD සංවර්ධන නයායන්ද්ට අනුව සිටිය යුතු අවම ජන ඝනත්වය කහේටයාරයකට අවම පුේගලයන්ද් 

ප්රමාණය 40 කි. පරිච්කේද 2 හි සඳහන්ද් රූප සටහන අංක 2. 3. හි විශ්මල්ෂණය මකමරන පරිදි කැලණිය 

ප්රාකේශීය ස ා ප්රකේශකේ පවතින ජනගහන ඝනත්වය කහේටයාරයකට පුේගලයින්ද් 61 ේ කේ. එකස්ම මුළු 

භූමි ඇමුණුේ සිතියම අංක 4 ට අනුව ප්රමේශමේ භූමි පරිමබෝජනය පිළිබඳව සලකා බැලීමම්දී  ප්රමාණකයන්ද්  

58% ේ කන්ද්වාසික  ාවිතය සදහා කයාදා කගන ඇත. එබැවින්ද්, සැලසුේ කලාපය  ගමනාගමන 

කේන්ද්රස්ථානයේ  කලස සංවර්ධයන කිරීම සඳහා වර්තමාන ජනගහන ඝනත්වය අවශය අවම ප්රමාණය 

ඉේමවා ඇත.  මමහි ඇමුණුේ සිතියම අංක 15 හි ද්යැක්මවන ජනාවස කයෝගයතා ප්රකේශ විශ්කල්ලෂණයට 

අනුව, මුළු භූමි   ප්රමාණකයන්ද් 50% ේ පමණ ඉහල ඝනත්වකයන්ද් යුත් ජනාවාස කබදා හැරීම සඳහා සුදුසු 

කේ. එමස්ම කලාපකේ උතුරු කදසට අධි ඝණත්වයේ සහිතව සංවර්ධනය ීමට සුදුසු ප්රකේශයේ කලස 

විශ්කල්ලෂණ මගින් පැහැදිලි කේ.  

4. මිශ්ර  ාවිත - (Mixed of use) 

සැලසුේ  ප්රකේශය තුළ කසව්ා, සාේපු සංකීරණ  , අධයාපන , නිවාස සහ රැකියා ස්ථානයන්ද් වැනි  ාවිතයන්ද් 

වැඩි වශකයන්ද් පවතී. කිරිබත්කගාඩ ප්රධාන  වාණිජ මධයස්ථානයේ කලසත්, කැලණිය විශ්ව විදයාලය  

පිහිටීම අනුව දළුගම ප්රධාන අධයාපනික මධයස්ථානයේ කලසත්, පෑලියකගාඩට ආසන්ද්න  ප්රකේශය 

කර්මාන්ද්ත හා ප්රවාහන කටයුතු සදහාත්, කැලණිය විහාරස්ථාන  ප්රකේශය ප්රධාන  ආගමික මධයසථ්ානයේ 

කලසත්, වැඩි වශකයන්ද් කන්ද්වාසික  ාවිතයත් ආදී වශකයන්ද් මිශ්ර භූමි පරිකබෝග වයාේතියේ පවතී. ප්රධාන  

මාර්ගය කදපස මී. 500 ේ කදපසට විහිකදන භූමි පරිකබෝගය සලකා බැලූ විට පහත පරිදි කේ.  
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රූප සටහන 5. 10. කිරිබත්තවගාඩ A1 මාර්ගවේ වදපස මීටර් 500 ක භුමි පරිහරණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

 

කමකස් පවතින මිශ්ර  ාවිතය කහ්තුකවන්ද් කමම ප්රකේශයට විවිධ අවශයතා සපුරා ගැනීමට වදනිකව 

පැමිකණන ජනගහනය ආසන්ද්න වශකයන්ද් 100,000 ේ පමපණ කේ.  

රූප සටහන අංක 5. 11. කිරිබත්තවගාඩට ඇදී එන දදනික ජනගහනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය; පෑලියකගාඩ සංවර්ධන  සැලැස්ම ඉදිරිපත් කිරීම කකටුේපත,2017 

කමකස් මිශ්ර  ාවිතයේ සහිත ප්රකේශයට වදනික කස්වා සපයන ප්රධාන  වාණිජ මධයසථ්ානයේ කලස 

කිරිබත්කගාඩ පැවතීමත් එය ගමනාගමනය පාදක කකාට ගත් කාර්යේෂම හා ඵලදායී නගරයේ කලස 

සංවර්ධනය කිරීකමහිලා අවස්ථාවේ කේ.  
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5. සංයුේත සංවර්ධනය - (compact Development)  

ගමනාගමනය පාදක කකාට ගත් සංවර්ධනයේ (TOD) සඳහා සංයුේත සංවර්ධනයේ පැවතීම අතයාවශය 

කේ. ඇමුණුම සිතියම අංක 10 හි ද්යැක්මවන පරිදි ප්රමේශමේ සංවර්ධන පීඩනය සලකා බැලීමම්දී, 

කිරිබත්මගාඩ මක්න්ද්රව හුණුපිටිය සහ මාමකාළ මද්යසට විහිදී යන ඉහළ සංවර්ධන පීඩනයක් ද්යැකිය හැකිය. 

මමමස් පවතින සංයුක්ත් සංවර්ධනය ගමනා ගමන පහසුකම් සහිත් මධස්ථානයන් ආශ්රිත්ව සංයුක්ත් 

සංවර්ධයක් ඇති කිරීම මකමරහි මයෝග මේ. 

දුර්වලතා 

1. ප්රධාන  මාර්ගය ඔස්කස් පවතින අධික රථ වාහන තදබදය (උපරිම පැය වල දී උපරිම කේගය 

පැ.කි.මී. 10- 15). 

කිරිබත්කගාඩ ආසන්ද්නව කකාළඹ - නුවර මාර්ගකේ පවතින අධික රථවාහන තදබදය කමම ප්රකේශකේ හා 

කේ හරහා ගමන්ද් කරන ජනතාවට මහත් අවහිරයේ ී ඇත. තදබදය උපරිම පැය වලදී පෑලියකගාඩ සිට 

මහර දේවා රථවාහන ගමන්ද් කේගය පැ.කි. 15 ේ පමණ කේ. ඒ අනුව කිරිබත්කගාඩ හරහා කි.මී. 8 ේ පමණ 

ගමන්ද් කිරීමට විනාඩි 45 කට වඩා ගත කේ.  

වගු අංක 5.5 කිරිබත්තවගාඩ ප්රවේශවේ උපරිම පැයක සාමානය ගමන්ව කාලය 

මාර්ගය  දුර ගමන්ද් කේගය    සාමනය ගමන්ද් කාලය 

විනාඩි 

කකාළඹ-නුවර මාර්ගය 

(පෑලියකගාඩ සිට මහර දේවා) 

කි.මී  8  පැ .කි .මී 10-20   40 

කකාළඹ-බියගම පාර 

(පෑලියකගාඩ-කැලණි විහාරය) 

කි.මී 5   පැ .කි .මී 20-30   15 

වරාකගාඩ පාර කි.මී 3   පැ .කි .මී 10 ට අඩු  30 

මාකකාළ - හුණුපිටිය පාර කි.මී 5   පැ .කි .මී 20- 30   15 

මූලාශ්රය: Com-Trans අධයයන වාර්තාව,2014  සහ ගූගල්ල සිතියේ / සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 

2017 

 

2. බහු මාදිලි ප්රවාහන ක්රම  අතර නිසි සේබන්ද්ධතාවයේ කනාමැති ීම හා පදික පහසුකේ කනාමැති 

ීම  (pedestrian oriented facilities, multi-model transport interfaces) 

ගමනාගමනය පාදක කකාටගත් සංවර්ධයේ සදහා බහු මාදිලි ප්රවාහන ක්රම අතර නිසි සබඳතාවයේ තිබිය 

යුතුය. කේ ප්රකේශ කේ පවතින බස් නැවතුේකපාළවල්ල හා දුේරිය නැවතුේකපාළවල්ල නිසි පරිදි සේබන්ද්ධ ී  

කනාමැත. කේවා අතර පවතින දුර පුේගලකයකුට ඇවිදි යා හැකි දුරට (500 – 800 m) වඩා වැඩිය.   
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වගුව අංක 5. 6. කැලණිය බහු මාදිලි ප්රවාහන සම්බන්වධත්ා 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

රූප සටහන අංක 5. 12. කැලණිය බහු මාදිලි ප්රවාහන සම්බන්වධත්ාවල දුර්වලත්ාවය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

එකස්ම දිනකට 100,000 ක පමණ ජනතාවේ සැරිසරන කිරිබත්කගාඩ නගරය තුල, කකාළඹ- නුවර 

මාර්ගකේ පදික මං තීරු වල පළල මී. 1ේ පමණ කේ. එකස්ම කලාපකේ ප්රධාන  වාණිජ මධයස්ථානයේ 

කලස නගරය  ාවිත කරන ජනතාවකේ සුව පහසුව සදහා විකේක ස්ථානයන්ද් ද කනාමැත. විශාල වදනික 

ජනගහනයේ සැරිසරන ප්රකේශයේ කලස කමය සලකා බැලිය යුතු කාරණාවකි.  

රූප සටහන අංක 5. 13. කිරිබත්තවගාඩ පටු පදික මං තීරු 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඡයාරුප: කේ.සී. එල්ල ජයරත්න කපකර්රා 

 හුණුපිටිය   දුේරිය 

නැවතුේකපාළ 

  වනවාසල දුේරිය 

නැවතුේකපාළ 

කැලණිය   දුේරිය 

නැවතුේකපාළ 

කිරිබත්කගාඩ බස් නැවතුේකපාළ 4.6 km  5 km  4.8 km  

කැලණිය බස් නැවතුේකපාළ 6 km  5 km  4 km  



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 
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එකස්ම නගරයට පැමිකණන රථවාහන ගාල්ල කිරීම උකදසා කපාදු රථගාල්ල කනාමැති ීම කහ්තුකවන්ද් ප්රධාන  

මාර්ගය ඔස්කස් රථවාහන ගාල්ල කිරීම සුලබව දැකිය හැකිය. කමය රථවාහන තදබදයට ද කහ්තු කේ.   

රූප සටහන අංක 5. 14. කිරිබත්තවගාඩ ප්රධාන මාර්ග ඔස්වස් රථවාහන ගාේ කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

ඡයාරුප: කේ.සී. එල්ල ජයරත්න කපකර්රා 

අවස්ථාවන් 

ගමනා ගමනය පාදක කකාටගත් සංවර්ධනයේ (TOD) සදහා අනුබල කදන ජාතික හා ප්රාකේශිය සැලසුේමය 

මැදිහත්ීේ තුලින්ද් ගමනාගමනය පාදක කරගත් ජනාවාස ඉලේක කරගනිමින්ද් කාර්යේෂම හා ඵලදායී 

නගරයේ බිහිකිරීම කකකරහි ඍජු හා වක්ර වාසිදායක අවස්ථාවන්ද්  පවතී. 

1. ජාතික ක ෞතික සැලැස්ම 2018-2050 ට අනුව සැලසුේ ප්රකේශය, නැකගනහිර-බටහිර ආර්ික 

තීරයට අයත් ීම.   

2050 ජාතික ක ෞතික සැලැස්කමන්ද් කයෝජනා කර ඇති ආකාරයට, කැලණිය ප්රාකේශය නැකගනහිර සහ 

බටහිර ආර්ික තීරයට අයත් කේ. කමම ප්රධාන  ආර්ික කකාරිකඩෝකේ ජනගහනය 20% -30% දේවා වැඩි 

කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. ඇමුණුම් රූපසටහන් අංක 1 හි ද්යැක්මවන පරිදි 2050 වසර වන විට කැලණිය 

ප්රා.මල්. මකාට්ඨාශය තුල ජනගහනය ව.කි.මි. පුේගලයන් 6000 - 10000 ද්යක්වා වර්ධනය කිරිමට මම් මඟින් 

මයාජනා ී ඇත්. එබැවින්ද්, කමම ප්රාකේශය ගමනාගමනය පාදක කරගත් කන්ද්වාසික ප්රාකේශයේ කලස 

සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවස්ථාවේ ලැබී ඇත.  

2. කයෝජිත කපාදු ප්රවාහන කස්වයන්ද්කේ බලපෑම ඍජුව ම ලබන ප්රකේශ යේ ීම. (සැහැල්ලලු දුේරිය 

කස්වා හා දුේරිය නීකරණ) 

කයෝජිත දුේරිය නීකරණය යටකත් ප්රධාන  දුේරිය මාර්ගය පානදුර සිට කේයන්ද්කගාඩ දේවා නීකරණය 

කිරීමට කයෝජනා ී ඇත. වහා ක්රියාත්මක කිරීමට කයෝජිත වයාපෘතියේ කලස හඳුනා කගන ඇති කමම 

වයාපෘතිය මගින්ද් කමම ප්රකේශයට ඍජු බලපෑමේ එල්ලල කේ. සැලසුේ  ප්රකේශය තුල පවතින හුණුපිටිය හා 

වනවාසල දුේරිය ස්ථානයන්ද් ද ආසන්ද්නකේ පවතින කැලණිය දුේරිය ස්ථානයද කලස දුේරිය ස්ථානයන්ද් 

තුනේ පැවතීම නිසා ගමනාගමනය සඳහා ඍජු දායකත්වයේ ලබා කේ.   

එකස්ම දීර්ඝ කාලීන වයාපෘතියේ කලස කයෝජිත නව බියගම - කකාස්ගම දුේරිය මාර්ගය කැලණිය හරහා 

සේබන්ද්ධ කිරීමට කයෝජිත ී තිබීමත්, කමහි ප්රවාහන හා ගමනාගමනය සඳහා කයෝගය ඉඩ ප්රස්ථාවේ 



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 
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නිර්මාණය කරයි. ඒඅනුව නව දුේරිය මාර්ගකේ දුේරිය නැවතුේ කපාලේ කමම  ප්රකේශය තුලද ස්ථාන ගත 

ීකේ අවශයතාවයේ පවතී. 

දුේරිය ප්රවාහනයට අමතරව කයෝජිත සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ගයන්ද්කේද ඍජු බලපෑම ලබන ප්රකේශයේ කලස 

කමය හදුනාගත හැකිය. ඒඅනුව කයෝජිත රාගම - නාරාකහ්න්ද්පිට සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ගයත් , හුණුපිටිය - 

කකාට්ටව සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ගයත් කමම  ප්රකේශය ඔස්කස් සේබන්ද්ධ කේ. ඒඅනුව හුණුපිටිය, මාකනල්ලගම, 

ටයර් හංදිය, කිරිබත්කගාඩ, හා කපාල්ලකහ්න යන ස්ථානයන්ද් සැහැල්ලලු දුේරිය නැවතුේ කපාලවල්ල කලස 

සැලසුේ කර ඇත. මීට අමතරව  ප්රකේශය ආසන්ද්නකේම දකුණු කදසින්ද් පවතින කැලණිමුල්ලලත්, ඊසාන 

කදසින්ද් පවතින මහර ප්රකේශයත් සැහැල්ලලු දුේරිය නැවතුේ කපාලවල්ල ස්ථාන ගත කිරීම සඳහා කයෝජනා ී 

ඇත ඉහත් සඳහන් මයෝජිත් සැහැල්ලු දුමිරිය මාර්ග, දුම්රිය නීකරණයන් හා නව දුම්රිය මාර්ගයන්හි සථ්ාන 

ගත් කිරීම් ඇමුණුම් සිතියම් අංක.16 මගින් ද්යැක්මේ.   කමකස් කයෝජිත කපාදු ප්රවාහන කස්වයන්ද්කේ 

ප්රතිඵලයේ කලස කකාළඹ නගර සංවර්ධනයේ සැලැස්මට අනුව පෑලියකගාඩ බහුවිධ ප්රවාහන  

මධයස්ථානයේ කලස හඳුනාකගන ඇති අතර  සැලසුේ කලාපය තුල පවතින හුණුපිටිය කතවන ප්රමුඛතා 

නගරයේ කලස හදුනාකගන ඇත.  

රූප සටහන අංක 5. 15. වයෝජිත් වකාළඹ මුලය නගර සැලැස්ම - 2030 ට අනුව නාගරික මධයස්ථාන ධූරාවලිය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: මකාලඹ මුල නගර සංවර්ධන සැලසුම් මකටුම්පත් - 2030 

කමම කයෝජනා අනුව සැලසුේ ප්රකේශකේ පවතින කිරිබත්කගාඩ ප්රධාන  නාගරික මධයස්ථානයට අමතරව 

හුණුපිටිය, ටයර් හංදිය යන ප්රකේශ  උප මධයස්ථානයන්ද් කලස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කයෝගය කේ.  
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3. පෑලියකගාඩ  සංවර්ධන  සැලසුේ කකටුේපත- 2030 ට අනුව මාර්ගය තදබදය අවම කිරීම සඳහා 

සැලසුේ  ප්රකේශය හරහා පරිපාලන නගර සේබන්ද්ධ කරමින්ද් සේබන්ද්ධිත මාර්ගයේ කයෝජනා ී 

තිබීම. 

පෑලියකගාඩ සංවර්ධන  සැලැස්ම තුලින්ද් ධූරාවලීය මාර්ගය පේධතියේ සථ්ාපිත කරමින්ද් රථවාහන තදබදය 

අවම කිරීමට කයෝජනා ී ඇත. කමහිදී  ාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා පැරණි කැලණි පාලම වැඩි දියුණු කිරීමටත් 

පෑලියකගාඩ - කැලණිය හරහා කැලණි ගඟ ඔස්කස් කකාළඹට පවතින ප්රකේශයන්ද් පුළුල්ල කිරීමටත් කයෝජනා 

කර ඇත. කමකස් කයෝජිත ධූරාවලිය මාර්ග ජාලයට ටයර් හංදිකේ සිට කැලණි විහාරය සේබන්ද්ධ කකකරන 

මාර්ගයද අතුලත් කේ. එකස්ම කයෝජිත නව දුේරිය මාර්ගය පාදක කරගනිමින්ද් නුන්ද්ගමුකගාඩ දුේරිය පලේ 

ස්ථාපිත කිරීමට කයෝජනා කර ඇත. කේ අනුව කමම උපායමාර්ගය වලින්ද් ප්රකේශකේ රථවාහන තදබදයට 

විසදුමේ විය හැකි අතර ගමනාගමනය පාදක කරගත් ඵලදායී හා කාර්යේෂම නගරයේ බිහි කිරීකමහිලා 

දායක විය හැකිය.   

 

රූප සටහන අංක 5.16. වයෝජිත් මාර්ගය හා ගමනාගමන සංවර්ධන උපායමාර්ගය (පෑලියවගාඩ සංවර්ධන සැලසුම් 
වකටුම්පත්) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: පෑලියමගාඩ සංවර්ධන සැලසුම් මකටුම්පත්-2017 
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තර්ජන 

1. පුේගලයින්ද් 20,000 ට ආසන්ද්න ප්රමාණයේ වාර්ෂික ගංවතුකරන්ද් පීඩාවට පත් ීම.  

කැලණිය ප්රමේශයට බලපැවැත්මවන ගංගා ආශ්රිත් ගංවතුර මමන්ම ක්ෂණික ගංවතුර ත්ත්වය පිළිබඳව 

පරිච්මේද්යය 03 හි 3.2 අනු මාත්ෘකාව යටමත් දීර්ඝ වශමයන් විස්ත්ර මකමර්. එහි රූප සටහන අංක 3. 5. හි 

මද්යක්මවන පරිදි වාර්ිකව 20000කට ආසන්න ප්රමාණයක් ගංවතුර අවධානමට ලක් මේ. මමමස් ඇමුණුේ 

සිතියම අංක 12 හි ද්යැක්මවන ප්රමේශ ආශ්රිත්ව මි.මී. 150 ට වැඩි සුළු වර්ෂාවන්ද්හිදී පවා ජලමයන් යට ීම 

මහ්තුමවන් ආසන්ද්න රැකියා ස්ථානයන්ද් පාදක කරකගන කමහි පදිංිව සිටින ජනතාව කමන්ද්ම, පාසල්ල 

ළමුන්ද්ද දැඩි කලස අපහසුතාවට පත්කේ.  

5.2.3 අරමුණ 3: නීල හරිත් පරිසර පේධති ඒකාබේධ කරමින්ව සුවපහසු නගරයක් බිිකිරිම. 

ශක්තීන් 

1. කැලණි ගඟ ප්රධාන  ජල මූලාශ්රය කරගනිමින්ද් ඇල මාර්ගය පේධතියේ සමඟ කමම  ප්රකේශය 

පහල කැලණි ගංඟ ආශ්රිත උප කරෝණියකට අයත් ීම. 

ඇමුණුේ රූප අංක 12 හි ද්යැක්මවන පරිදි මිනින්ද්කදෝරු කදපාර්තකේන්ද්තුවට අනුව සමස්ත කැලණි ගංඟා 

කරෝණිය, උප කරෝණිය 20 කට කබදා ඇති අතර සැලසුේ  ප්රකේශය පහල කැලණි ගංගා උප කරෝණියට අයත් 

කේ. ප්රකේශකේ මුළු භූමි  ප්රමාණකයන්ද්  2% ේ පමණ ජලාශ්රිත් ප්රකේශ වන අත්ර කැලණි ගංගාව ප්රධාන  ජල 

මූලාශ්රය කලස පවතී. මීට අමත්රව වත්තල කළු ඇළ සමඟ ද සේබන්ද්ධ කකකරන ඇළ මාර්ගය පේධතියේ 

ප්රකේශය පුරා වයාේතව ඇති ආකාරය ඇමුණුේ සිතියේ අංක 14 මගින් ද්යැක්මේ. ඒ අනුව කුඹල්ල ඔය, නාත 

ඇල, ඊරි ඇල, හපුගහ කේල්ලල, මුදුන්ද් ඇල හා මහර මුදුන්ද් ඇල යන කසසු ඇල මාර්ගයන්ද් නාගරික  ප්රකේශය 

තුළ ජලාශිත පරිසරය ඒකාබේධ කරගනිමින්ද් හිතකාමී පාරිසරික පේධතියේ කගාඩනැගීකමහි ලා වැදගත්කේ.   

2. මුළු භූමි  ප්රමාණකයන්ද්  15 % ක හරිත කතත්බිේ ප්රමාණයේ ඉතිරිව පැවතීම. 

කකාළඹට තදාසන්ද්න ප්රකේශයේ කලස අධි ජනාකීර්ණත්වයේ සමඟ පහත් බිේ කගාඩ කිරීම වැනි 

තර්ජනයන්ද් හමුකේ ඇමුණුේ සිතියේ අංක 20. හි ද්යැක්මවන පරිදි තව දුරටත් මුළු භූමි ප්රමාණකයන්ද් 15% ේ 

පමණ හරිත කතත් බිේ ප්රමාණයේ ඉතිරිව පවතී. ගං වතුර උවදුර හා නාගරික තාපය ඉහල යාකේ අවධානය 

හමුකේ එම පාරිසරික ගැටළු අවම කිරීකමහිලා ශේතියේ කලස කමය හඳුනා ගත හැකිය.  

3. හරිත නගරයේ බිහි කිරීම සඳහා මූලාරේ ක ස්ථාන පැවතීම. (උදා: කැලණිය විශ්ව විදයාලය/ 

කැලණිය විහාරය / කැලණි ගඟ උතුරු බැේම සංරේෂණ කලාපය) 

හරිත නගරයේ බිහි කිරීම සඳහා මූලාරේ ය කලස ගත හැකි කපාදු ප්රකේශ යන්ද් කලස කහේ.13ක පමණ 

විහිදී පවතින කැලණි විහාරයත්, කහේ. 15ක භූමි ප්රමාණයක විසිරී තිකබන කැලණිය විශ්ව විදයාලයත් 

කමන්ද්ම කහේ 53 ක භූමි ප්රමාණයේ කමම ප්රකේශයට අයත් වන කැලණි ගඟ උතුරු බැේම සංරේෂණ 

කලාපයත් හරිත නගරයේ කලස ප්රවර්ධනය සඳහා කයෝගය කේ.  

 



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 

 

බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                                              53                                                        
 

දුර්වලතා 

1. කැලණි ගඟ හා දුේරිය සංරේෂණ අවකාශයන්ද් තුල පැල්ලපත් නිවාස විසිරි තිබීම. 

 

කැලණි ප්රාකේශීය  ස ා බල   ප්රකේශය තුළ පැල්ලපත් හා කේලි නිවාස ඒකක 743 ේ පැතිරී ඇත. මම්වා විශාල 

වශමයන් කැලණි ගංගා රක්ිත්මේ, දුම්රිය රක්ිත් අවට හා පහත් බිම් ආශ්රිත්ව වාේත්ව ඇති අත්ර එය 

ඇමුණුම් සිතියම් අංක 17 මගින් විශ්මල්ෂණය කරයි. ඇමුණුම් වගුව අංක 4. හි ද්යැක්මවන පරිදි, පැල්පත් හා 

මුඩුක්ු නිවාසවලින් 43% ක් ම කැලණි ගමේ උතුරු බැම්ම යාබද්ය ප්රමේශමේ විසිරී ඇත්. ත්වද්ය මුළු නිවාස 

පැල්පත් වලින් 21% ක් ම හුණුපිටිය උතුර / ද්යුණ, වන්වාසල සහ මවමල්මගාඩ වැනි දුම්රිය මාර්ගයට 

යාබද්ය ප්රමේශ වල නිරික්ෂණය කල හැක. අමනුත් පැල්පත් හා මුඩුක්ු නිවාස පහත්බිම් අවට පිහිටා තිමබ්. 

රූප සටහන අංක. 5.  17. කැලණි ගඟ උතුරු ඉවුර හා ඊරියවැටිය වත්ත්තබිම් ආශ්රිත් පැේපත්ත 

 

 
 

 

 

 

 

මූලාශ්රය; googlesteetview, 2015 

2.  ප්රකේශය තුල පවතින සෑම ඇළ මාර්ගයේම මිටර 500 කට වැඩි ප්රමාණයේ අවහිර ී පැවතීම. 
 

ඇමුණුම් සිතියම් අංක 18 හි ද්යැක්මවන පරිදි ප්රමේශමේ ස්වභාවික ජල ගැලීමට අනුව, එක් එක් ඇල 

මාර්ගයන් දිගින් මී. 500 කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් අවහිර ී තිමබ්. මමම ත්ත්වය ක්ෂණික ගංවතුර වැනි 

පාරිසරික ගැටලු ඇති ීමට මහ්තු ී ඇත්. 

වගුව අංක 5. 7. කැලණි ප්රවේශවේ ඇළ මාර්ගය අවිර ී ඇති ප්රමාණය 

 
මූලාශ්රය; සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017/ GIS විශ්මල්ෂණය -ස්වාභාවික ජල මාර්ගය 
සැකැස්ම හා පවත්නා ඇල මාර්ගයන් 
 

ඇළ මාර්ගවේ   නම අවහිර වී ඇති ිග ප්රමාණය 

1. නාත ඇල  (කගෝනාවල සිට කලු ඇල දේවා) කි.මී. 3 

2. ඊරි ඇල (ඊරියවැටිකේ සිට කළු  ඇල දේවා) කි.මී. 3.4  

3. හපුගහ කේල්ලල  (කිරිබත්කගාඩ සිට මහර මුදුන්ද් ඇළ දේවා) කි.මී. 1.5 

4. මුදුන්ද්ඇල මී. 800 
5. කුඹුල්ල ඔය (කපතියාකගාඩ සිට කැලණි ගඟ දේවා) කි.මී. 6 

කැලණි ගඟ උතුරු ඉවුර ඊරියවැටිය 
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රූප සටහන අංක 5. 18. ප්රවේශවේ ඇළ මාර්ගය අවිර ී ඇති ආකාරය 

ඡායාරූපය: ඒ. එම්. සී. සමන්තිලක 

3. ඝන අපරවය කලමණාකරනය සඳහා නිසි ක්රියාමාර්ගයන්ද් කනාමැති ීම. 
 

කැලණිය ප්රා.ස කේ කතාරතුරු අනුව වදනිකව ජනනය වන ඝන අපරවය ප්රමාණය කටාන්ද් 110 – 120 අතර 

කේ. කමයින්ද් 80 % ේ එේ රැස් කිරීේ කලද මුදා හැරීකේ සථ්ානයන්ද් පිළිබඳව තව දුරටත් ගැටලු පවතී. කේ 

වන විට මාකනල්ල ගම කුණු අංගනකේ ධාරිතාව ඉේමවා ඇත.  

රූප සටහන අංක 5. 19. මාවනේගම කුණු අංගනය හා වකාම්වපාස් වයාපෘතිය 

 

 

 

 

 

 

ඡායාරූපය: ඒ. එම්. සී. සමන්තිලක 

අවස්ථා  

1. කයෝජිත බස්නාහිර වුහ සැලැස්ම - 2030 ට අනුව කැලණි ගඟ ආශ්රිතව පරිසර සංරේෂණ 

කලාපයේ කලස හඳුනාකගන තිබීම. 

ඇමුණුම රූප සටහන් අංක. 2 හි ද්යැක්මවන පරිදි 2030 කයෝජිත බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්මට අනුව, 

කැලණි ගඟ කදපස පරිසර සංරේෂණ කලාපයේ කලස නේකකාට මී. 100 ක සංරේෂණ කලාපයේ කලස 

කයෝජනා කර ඇත එකමන්ද්ම අනවසර හා අවිධිමත් ජනාවාස නැවත ස්ථානගත කිරමින්ද් ජල ආශ්රිත විවෘත 

භුමි කලස කවන්ද්කර ඇති ප්රකේශ නිර්මාණය කිරීමට එමගින්ද් අවස්ථාවේ සැලකස්. කමය හරිත නගරයේ 

නිර්මාණය කිරීම කකකරහි ඉතා කයෝගය කේ.  

 

 

කුඹුල්ල ඔය ඊරි ඇල  
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2. කැලණිය විශ්ව විදයාලය කමරට ප්රථම හරිත සරසවිය කලස හඳුනාකගන තිබීම. 

රූප සටහන අංක 5. 20. කැලණිය හරිත් සරසවිය    

 

මුලාශ්රය: කැලණිය විශ්වවිද්යාලය මවබ් අඩවිය,2014 

2014 වසකර්දී කැලණිය විශ්වවිදයාලය කමරට ප්රථම හරිත සරසවිය කලස නේකර තිබීම මගින්ද් කමය සරසවි 

භූමිකයන්ද් පිටතට ද විසිරීයන පරිදි හරිත නගරයේ කලස නිර්මාණය කිරීකමහිලා දායක කවයි.  

3. ඉඩේ කගාඩ කිරීකේ හා සංවර්ධනය කිරීකේ සංස්ථාවට අනුව පවත්නා පරිසර ආරේෂණ කරගුලාසි 

ඇමුණුේ කල්ලඛන අංක 1. හි ද්යැක්මවන, 2010 ජුලි මස 14 වන දින - 1662/17 ගැසට් පත්රයට අනුව ශ්රී ලංකා 

ඉඩේ කගාඩකිරීකේ හා සංවර්ධනය කිරීකේ සංසථ්ාකේ අංක. 1968 අංක 15 දරන පනත මගින්ද්, (1976 අංක 

27 දරණ සංකශෝධිත පනත)/ 1982 අංක 52 දරණ ශ්රී ලංකා ඉඩේ කගාඩකිරීකේ සහ සංවර්ධනය කිරීකේ 

සංස්ථාව (සංකශෝධිත) පනත 2006 අංක 35 ට අනුව විවෘත්ත හා ආවෘත්ත ඇල මාර්ගයන්ද් සදහා එහි පළල 

අනුව කයෝජිත සංරේෂණ කලාපයේ කවන්ද් කර ඇත. කමය ජලාශ්රිත පරිසර පේධතිය හා ඒ ආශ්රිත කතත්බිේ 

ආරේෂාකර ගැනීම සඳහා නීතිමය පියවරේ කලස වැදගත් කේ . 

වගුව අංක 5. 8. පවත්තනා ඇළ රක්ිත් වරගුලාසි  

මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම් සහ සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව (සංමශෝධිත්) පනත් 2006 අංක 35/ සැලසුම් 

කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

කමමගින්ද් අනවසර අත්පත්කරගැනීේ අවම කරමින්ද්, දැනට පවතින ඇළ රේෂිත කරගුලාසිවලට අනුව යමින්ද් 

ප්රමාණවත් රේෂිතයන්ද් පවත්වාකගන යාම තුලින්ද් ගංවතුර අවදානම අඩු කිරීම සඳහා අවස්ථාවේ සැලකස්. 

ඇල මාර්ගය මතුපිට පළල 
(මී.) 

කවන්ද් කරන ලද රේෂිත ප්රමාණය  

විවෘත ඇළ 
(මී.) 

ආවරණය ී ඇති ඇළ (මී.) 

 
1.0- 1.2  1.0  0.3  
1.3 – 3.0 2.0 1.0  
3.1 – 4.5  2.75 1.0  
4.6 – 6.0  3.5 1.5 

හපුගහ කවල්ලල, මහර මුදුන්ද් ඇල 6.1 – 9.0  4.5 1.5 

ඊරි ඇළ, නාත ඇළ, මුදුන්ද් ඇල ඇළ, 
කුඹල්ල ඔය, කළු ඇළ 

9 ට වැඩි  6.5 2.0 
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තර්ජන  

1. 65% ක භූමි ප්රමාණයේ අවදානේ නාගරික තාප වයාේතිය ප්රකේශ කලස හඳුනාකගන තිබීම. 
 

පළමු මකාටස -පරිච්මේද්ය 3 හි සඳහන් රූප සටහන අංක 3. 6.මඟින් විශ්මල්ෂණය මකමරන පරිදි, රුහුණු 

විශ්ව විදයාලය මගින්ද් කරන ලද සමීේශණයකට අනුව 2006 සිට 2014 වසර දේවා කාලය තුල කැලණිය 

ප්රා. කල්ල.කකා. තුල නාගරික තාප වයාේති ප්රකේශ  3% සිට 65% දේවා වර්ධනය ී ඇත. ඒ අනුව සැලසුේ 

ප්රකේශකේ කිරිබත්කගාඩ, නුන්ද්ගමුකගාඩ, දළුගම, හුණුපිටිය හා තලවතු කහ්න්ද්පිට ආදී ප්රකේශ  අධි අවදානේ 

තාප වයාේති ප්රකේශ  කලස හදුනාකගන ඇත.  

2. කතත් බිේ පරිසර පේධතිය හායනය ීකේ තර්ජනයේ පැවතීම.  

අනවසර ඉඩේ කගාඩකිරීේ සහ කවනත් සංවර්ධනය කටයුතු කහ්තුකවන්ද් සැලකියයුතු  තරේ කතත්බිේ 

ප්රමාණයේ දිකනන්ද් දින කගාඩකිරීම සිදුකේ. මිනින්ද්කදෝරු කදපාර්තකේන්ද්තුකේ සමීේෂණයකට අනුව, 2000 

වසකර් ප්රකේශකේ මුළු භූමි  ප්රමාණකයන්ද්  28% ේ කතත් බිේ කලස පැවතුනි. නමුත් 2017 වසර භූමි 

පරිකබෝගයට අනුව කතත්බිේ ප්රමාණය 15% ේ පමණ කේ (පළමු මකාටස -පරිච්මේද්ය 3 හි සඳහන් රූප 

සටහන අංක 3.4. හරිත් ආවරණමේ හීන ීම - NDVI විශ්මල්ෂණය). කමය ගංවතුර හා නාගරික තාපය 

සඳහා ඇති අවධානම ඉහල යාමට කහත්ු ී ඇත. වරාය නගරය ආසන්ද්න ප්රකේශයේ කලස කමම ප්රකේශකේ 

කර්මාන්ද්ත හා ගබඩා වයාේතිය සඳහා ඉහල ඉල්ලලුමේ පවතී (ඇමුණුම රූප සටහන් අංක.13 ගෘහස්ථ භාණ්ඩ 

මබද්යාහැරීම ). 

 වගුව අංක 5.9. කැලණිය ප්රවේශය සඳහා පවතින ආනයන හා අපනයන ප්රවාහන හා ගබඩා පහසුකම් 

මූලාශ්රය: පෑලියමගාඩ සංවර්ධන සැලසුම් මකටුම්පත්-2017/ සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

පෑලියකගාඩ  ප්රකේශය ආශ්රිතව කර්මාන්ද්ත සංවර්ධනය ීමත් සමඟ ආසන්ද්න ප්රකේශයේ කලස කමම 

ප්රකේශකේ පහත් බිේ කගාඩ කකකරමින්ද් කර්මාන්ද්ත වයාේතිය ආරේ  විය. කේ වනවිට ආනයන හා අපනයන 

ගබඩා පහසුකේ අතින්ද් ඉහල දායකත්වයේ සපයන ප්රකේශයේ කලස කැලණිය  ප්රකේශය හඳුනාගත හැකිය. 

කමහි ප්රතිඵලයේ කලස ප්රකේශකේ ඉඩේ වටිනාකේ අඩු පහත්බිේ ආශ්රිතව කර්මාන්ද්ත හා ගබඩා  

වයාේතකවමින්ද් පවතී (ඇමුණුම් සිතියම අංක 11. ඉඩම් වටිනාකම). කමය ඍජුවම නීල හරිත පරිසර පේධතිය 

සඳහා බලපෑමේ එල්ලල කරයි. 

අපනයනික බහාලුම් ආනයනික බහාලුම් 

ප්රමේශය ප්රතිශත්ය ප්රමේශය ප්රතිශත්ය 

කැලණිය 21.6 කැලණිය 24.7 

මකාළඹ 17.0 ිුණාමලය 14.2 

වත්ත්ල 7.7 වත්ත්ල 11.6 

මද්යහිවල/ගල්කිස්ස 6.0 මකාළඹ 9.5 

ජාඇල 7.4 

ජාඇල 5.1 මකාමළාන්නාව 6.6 

ුරුණැගල 4.2 ුරුණැගල 3.2 

බියගම 3.3 මීගමුව 2.9 

කඩුමවල 3.2 බියගම 2.8 
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 පරිච්වේදය 06  

සංවර්ධන සැලැස්ම 
 

6.1 සංකේපිත් සැලැසම් 

සංකල්ලපිත සැලැස්ම තුළින්ද් කැලණිය සැලසුේ ප්රකේශය 2030 වසර වන විට අකේේෂිත සමස්ත සුපැහැදිලි 

සංවර්ධනය සරලව අර්ථ නිරූපණය කරයි. ඒ අනුව ප්රකේශකේ ප්රධාන සංධිස්ථානය කලස කැලණි ූජා 

නගරයත්, ඒ 1 මාර්ගය ආශ්රිතව ප්රධාන ආර්ික හා කස්වා වර්ධන තීරය කලස කිරිබත්කගාඩ අධිඝනත්ව 

වාණිජ නාගරික මධයස්ථානය, කැලණිය හරිත විශ්වවිදයාල කපකදස, පෑලියකගාඩ කදසට කර්මාන්ද්ත  හා 

ගබඩා ප්රකේශයක් මලස ස්ථානගත් කිරිමට මයෝජිත්ය. කිරිබත්කගාඩ ප්රධාන වාණිජ නාගරික 

මධයස්ථානකයහි තදබදය අවම කිරීම උකදසා හුණුපිටිය උප නාගරික මධයස්ථානයේ කලසත්, එකමන්ද්ම 

කමම සමස්ත් ප්රකේශය දැනට කකාළඹ හා ඒ ආශ්රිත තදාසන්ද්න ප්රකේශ වල රැකියාවල නියුතු ජනතාව උකදසා 

වාසස්ථාන සපයන ප්රකේශයේ කලසත් කයෝජිත සැහැල්ලලු දුේරිය කස්වා හා ප්රධාන දුේරිය මාර්ගකේ 

විදුත්කරණය අන්ද්තර්ගත කරගනිමින්ද් ගමනාගමනය පාදක කකාටගත් වාස භූමියේ කලසත් සංවර්ධනය 

කිරීමට අකේේෂා කකකර්.   

රූප සටහන අංක 6.1 සංකේපිත් සැලැස්ම    

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

 



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 

 

බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                                              58                                                        
 

බස්නාහිර කලාපයට කමන්ද්ම මුළු මහත් ශ්රී ලංකාවටම ප්රධාන සංස්කෘතික, ඓතිහාසික හා ූජනීය 

ප්රකේශයේ වන කැලණිය ූජා භූමි කලාපය තුළ පවතින ඓතිහාසික වටිනාකම නාගරීකරණයත් සමඟ 

වියැකී යමින්ද් පවතී.  දැේකමහි සඳහන්ද් පරිදි Urban Locus of Divinity එනේ “දිවයමය නාගරිකතලය” 

යන්ද්න ඉහළ නාගරික ප්රකේශයේ තුළ පවතින සංස්කෘතික, ඓතිහාසික හා ූ ජනීය හැඟීම වැඩිදියුණු කරගත 

හැකි පරිදි එය කැලණි ගඟ සමඟ ද සේබන්ද්ධ කරමින්ද් ූජා භූමි ප්රකේශය ආශ්රිතව සිදුවන විෂම සංවර්ධනය 

පාලනය කිරීම උකදසා කැලණිය රජමහා විහාරස්ථානකේ සිට උතුරු ප්රකේශය දේවා දිකවන විට අවම 

ඝනත්වයක සිට අධි ඝනත්වයේ දේවා එහි නාගරික සංරචකයන්ද්මේ තීව්රත්ාවය ඉහළ යන පරිදි කපළ 

ගැස්ීමට සංකල්ලපනය කර ඇත.   

දැනට කකාළඹ - බියගම මාර්ගය හරහා පමණේ එක එල්ලකල්ලම සේබන්ද්ධ විය හැකි කැලණිය ූජා භූමි 

ප්රකේශයට, 2030 වන විට කකාළඹ - නුවර මාර්ගය හා සේබන්ද්ධ වන වෘේෂ තීර සහිත මාර්ග ජාලයේ 

ඔස්කස් කිරිබත්කගාඩ වාණිජ නගරය, කැලණිය උසස් අධයාපන ප්රකේශය සහ පෑලියකගාඩ කර්මාන්ද්ත  

ප්රකේශ යන ප්රධාන මධයස්ථාන හරහා සෘජු ප්රකේශයේ ලබා දීම අරමුණු කේ. වර්තමානය වන විට කැලණි 

විහාර භූමියට පමණේ සීමාී පවතින ූජනීය, ඓතිහාසික, සංස්කෘතික ආකේණිකත්වය ූජා භූමිකයන්ද් 

පිටතටද විහිදී යන පරිදි ූජා භූමි කලාපයේ කලස සථ්ාපිත කිරීම සංකල්ලපය කේ.    

“නාගරිකතලය” යන අදහසට අනුව, දැනට ඒ 1 ප්රධාන මාර්ගය ඔස්කස් පවතින කිරිබත්කගාඩ ප්රධාන 

නාගරික වාණිජ හා කස්වා මධයස්ථානය තවදුරටත් කලාපීය මට්ටකේ කවකළඳ කටයුතු ප්රවර්ධන නගරයේ 

කලස පවත්වාගන යාමට අකේේෂා කකකරන අතර එහි පවතින ඉහළ සංවර්ධන පීඩනයත් සමඟ 

පැනනැකගන ගැටලු මගහරවා ගැනීම උකදසා දැනට සංවර්ධන පීඩනකේ ප්රවණතාවයේ පවතින හුණුපිටිය 

ප්රකේශය උප නගරයේ කලස සථ්ාපිත කිරීම අවශයතාවයකි. කැලණිය විශ්ව විදයාලය කේන්ද්ර කකාටකගන 

දළුගම අවට ප්රකේශය හරිත විශ්ව විදයාල සංකල්ලපය ඔස්කස් පහසුකේ සහිත උසස් අධයාපන මධයස්ථානයේ 

කලස සථ්ාපිත කළ යුතු ය. එකස්ම මුළු ප්රකේශය පුරාම අක්රමවත් කලස පහත් බිේ කගාඩ කරමින්ද් කන්ද්වාසික 

ප්රකේශ ඔස්කසත්් ූජා භූමි ප්රකේශය කදසටත් සීග්රකයන්ද් වයාේත වන කර්මාන්ද්ත  හා ගබඩා නිසි කලස ස්ථාන 

ගත කිරීම උකදසා කවන්ද් වූ ප්රකේශයේ කලස හුණුපිටිය හා වනවාසල ප්රකේශ සඳහා පහසුකේ සැපයිය යුතුය.   

 

එකමන්ද්ම වර්තමානය වන විට මුළු භූමි ප්රමාණකයන්ද් 58% ේ පමණ වයාේතව පවතින කන්ද්වාසික කලාපය 

තුල කකාළඹ හා ඒ ආශ්රිත තදාසන්ද්න ප්රකේශ වල රැකියාවල නියුතු ජනතාව උකදසා වාසස්ථාන සපයයි. ඒ 

අනුව පවතින රථවාහන තදබදය ද අවම කරගත හැකි පරිදි දැනට පවතින සහ කයෝජිත දුේරිය නීකරණ හා 

සැහැල්ලලු දුේරිය (LRT) මාර්ගයන්ද් ද සහසේබන්ද්ධ කරගනිමින්ද් හුණුපිටිය, වනවාසල හා නුන්ද්ගමුකගාඩ, 

කිරිබත්කගාඩ, ටයර් හංදිය සහ කපාල්ලකහ්න යන දුේරිය හා සැහැල්ලලු දුේරිය සථ්ාන ප්රකේශයන්ද් කේන්ද්ර 

කකාටකගන ගමනා ගමනය පාදක කකාටගත් (TOD) සංවර්ධන මධයස්ථානක් කලස ස්ථාපිත කරමින්ද් 

කන්ද්වාසික ජනතාව උකදසා පහසුකේ සැපයීමට අදහස් කකකර්. 

ස්වාභාවික පරිසරය පිළිබඳව සැලකීකේදී, කතත් බිේ හා ජලාශ්රිත පරිසර පේධතිය නිසි කලස 

කලමනාකරණය කර ගනීමින්ද් පවතින ගංවතුර අවධානමට හා නාගරික උණුසුේ ප්රකේශ ඉහළ යාම නිසා 

පැන නගින අපහසුතාවයන්ද් අවම කරගනිමින්ද් නීල හරිත නගරයේ නිර්මාණය කිරීකමහිලා ද කමහි අරමුණ 
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කේ. ඒ අනුව මහර මුදුන්ද් ඇළ පහත් බිේ පරිසරය, වනවාසල මුදුන්ද් ඇළ ආශ්රිත ප්රකේශය සහ කැලණිය ගං 

ඉවුර සංරේෂණ කලාපය ගං වතුර පාලනය සඳහාත්, ස්ව ාවික පරිසරය ආරේෂා කර ගනිමින්ද් නාගරික 

තාපය ඉහළ යාම අවම කිරීම උකදසා කැලණිය පුජා භුමි ප්රකේශයට දිකවන මාර්ග ඔස්කස් පුළුල්ල හරිත මං 

තීරු සහිතව සංවර්ධනය කිරීමටත්, ඇළ රක්ෂිතයන්ද් හරිත තීරයන්ද් කලස සංවර්ධනය කිරීමටත් කයෝජනා 

කකකර්.   

කැලණිය ප්රාකේශිය ස ා බල ප්රකේශය සඳහා වූ සංේෂිේත සංකල්ලපීය සැලැස්ම අනුව,  කැලණිය ූ ජා නගරය 

මුළු ප්රකේශයටම ආශිර්වාදාත්මක සංධිසථ්ානයක් කලස පවත්වා ගනිමින්ද්, කකාළඹ - නුවර ප්රධාන මාර්ගය 

ඔස්කස් විවිධ වූ නාගරික ක්රියාකාරකේ කලස කවන්ද් කවන්ද් වශකයන්ද් වාණිජ, උසස් අධයාපන හා කර්මාන්ද්ත  

මධයස්ථාන කලස සථ්ාන ගත කරමින්ද්, කසසු උප මධයස්ථානයන්ද් ගමනා ගමනය පාදක කකාටගත් 

අසල්ලවැසි නාගරික කස්වා ස්ථානයක් (Naigbourhood Nodes) කලස සංවර්ධනය කිරීමට අකේේෂිතයි.  

 

6.2 වයෝජිත් භූමි පරිහරණ සැලසුම 

කැලණිය ප්රකේශය ඉහළ නාගරීකරණයේ පවතින අධි ඝණත්ව ප්රකේශයේ කලස හඳුනා ගත හැකිය. කේ 

වන විටත් ගේපහ දිස්ිේකකේ ඉහළ ජන ඝණත්වයේ වාර්තා කකකරන ප්රා.කල්ල.කකා. කලස කැලණිය 

පවත්නා අතර කයෝජිත ජන ඝණත්වය ව.කි.මී. පුේගලයින්ද් 7878 කි. කකාළඹ - නුවර මාර්ගයත් සමඟ 

අතීතකේ සිටම ජාතික මාර්ග ජාලය හා සේබන්ද්ධ වූ කමම ප්රකේශය මෑතකදී කටුනායක හා පිටත වටරවුේ 

අධිකේගී මාර්ග කමන්ද්ම ඉදිකවමින්ද් පවතින මධයම අධිකේගී මාර්ගය කවත ද පහසුකවන්ද් සේබන්ද්ධ විය හැකි 

පිවිසුේ මධයස්ථාන පවතී. කමම තත්වයන්ද් තුල දිකනන්ද් දින කමහි තීව්රත්ාවය  හා සංකීර්ණ  ාවය උච්ච ී මත් 

සමඟ කේ වනවිට කමම ප්රකේශය කකාළඹ ඇතුලත හර කලාපයට අයත් ප්රකේශයේ කලස හදුනා ගත හැකිය.   

කමම සියලු තත්වයන්ද් හමුකේ ‘ඓතිහාසික කැලණිය’ යනුකවන්ද් අතීතකේ සිට ම ූ ජා නගරය හා සේබන්ද්ධව 

පැවකතමින්ද් ආ ූජණීය, ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික ක්රමයන්ද් වියැකී යන සව් ාවයේ කපන්ද්නුේ කරයි. 

ස්ථානීය පිහිටීකමහි ප්රතිඵලයේ කලස කර්මාන්ද්ත  හා ඒ ආශ්රිත ක්රියාකාරකේවල වයාේතිය කහ්තු කකාට 

කගන ූජා නගරය ආසන්ද්නකේ කි.මී 1 ේ පමණ දුරට ආවරණය වන භූමි ප්රමාණය තුළ 10% ේ පමණ 

කර්මාන්ද්ත  කටයුතු සඳහා  ාවිත  කේ. එකමන්ද්ම මුළු ප්රකේශය පුරාම පහත්බිේ කගාඩ කරමින්ද් අනිසි 

 ාවිතයන්ද් සඳහා කයාදා ගන්ද්නා බව විශ්කල්ලෂණයන්ද් තුලින්ද් කපන්ද්නුේ කරයි. එකමන්ද්ම කකාළඹ - නුවර 

මාර්ගය ආශ්රිතව පවතින අධික රථවාහන තදබදයත් කහ්තු කකාටකගන පවතින තත්වය හමුකේ 2030 වර්ෂය 

සඳහා වූ දැේම මුදුන්ද් පමුනුවාලීම උකදසා කයෝජිත ඉඩේ පරිහරණ සැලසුම සකස් කර ඇත.   

ඒ අනුව ‘ඓතිහාසික  කැලණිය’ යන හැඟීම ආරේෂා කර ගනිමින්ද් පවතින සංවර්ධන වි වතාවන්ද්කගන්ද් 

ප්රකේශයට නිසි ප්රකයෝජනයේ ලබා ගැනීමටනේ සමස්තයේ වශකයන්ද් මුළු ප්රකේශයටම සරිලන කලස 

අනාගත නාගරික අවකාශකේ ක ෞතික සැකැසම් ක්රමානුකූලව සකස් විය යුතුය. කමහිදී කැලණිය ූ ජා නගර 

ප්රකේශයට මූලිකත්වය කදමින්ද් එහි සිට කලාපකේ උතුරු කදසට යනවිට ක්රමානුකූලව කගාඩනැගිලිවල උස, 

ඝණත්වය, හැඩය හා ඒවාකේ වර්ණයන්ද් කවනස් වන ආකාරයට සකස් විය යුතුය. 
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රූප සටහන අංක 6.2 වයෝජිත් අවකාශමය වභෞතික සැකැස්වම් හරස්කඩ   

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

කමම අවකාශීය සැලැස්ම ක්රමානුකූලව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ූ ජා භූමිය තව දුරටත් පිටතට ප්රසාරණය කකාට 

එම ප්රකේශය තුළ ූජා භූමිය සඳහා සුදුසු කලාපීකරණ සැලැස්ම තුළ දේවා ඇති  ාවිතයන්ද් සඳහා පමණේ 

අඩු ඝණත්වයකින්ද් වයාේත ීමට අවසර ලබා කේ.   

කිරිබත්කගාඩ නගරය තුළ කමන්ද්ම කකාළඹ- නුවර මාර්ගය පුරාවට පවතින තදබදය හීන කරමින්ද් පවතින 

හා කයෝජිත කපාදු ප්රවාහන කස්වාවන්ද් නිසි අයුරින්ද්  ාවිතයට ගැනීම සඳහා කපාදු ප්රවාහන මධයස්ථානයන්ද් 

කේන්ද්ර කකාට කගන අසල්ලවැසි නගර සංවර්ධනයේ අකේේෂා කකකර්. ඒ අනුව තවදුරටත් කිරිබත්කගාඩ 

නගරය කලාපකේ ප්රධාන වාණිජ නගරය කලස පවත්වා ගනිමින්ද් ඉදිකිරීේ සඳහා බිේ ආවරණ අනුපාතයන්ද් 

කවනස් කරමින්ද් බැංකු, කුඩා හා මහා පරිමාණ සාේපු සහ සියලු මූලය ක්රියාකාරකේ සහිත උස කගාඩනැගිලි 

වයාේතිය සඳහා අනුබල කේ. කිරිබත්කගාඩ සිට හුණුපිටිය - වත්තල මාර්ගය ඔස්කස් හුණුපිටිය කදසට ඇදී 

යන සංවර්ධන ප්රවණතාව සැලකිල්ලලට ගනිමින්ද් හුණුපිටිය කදවන ඝනකේ නගරයේ කලස ස්ථාපිත කකකර්. 

ඒ අනුව කයෝජිත දුේරිය නීකරණය හා සැහැල්ලලු දුේරිය කස්වාවන්ද් සැලකිල්ලලට ගනිමින්ද් හුණුපිටිය නගර 

මධයය ගමනාගමනය පාදක කකාටගත් මධයම  පරිමාණමේ කස්වා මධයසථ්ානයේ කලස සංවර්ධනය 

කකකර්. මීට අමතරව වනවාසල, ටයර් හන්ද්දිය, නුන්ද්ගමුකගාඩ හා කපාල්ලකහ්න යන ප්රකේශ වල පවතින හා 

කයෝජිත දුේරිය ස්ථානයන්ද් කේන්ද්ර කකාටකගන කුඩා නගර කේන්ද්රස්ථානයන්ද් සංවර්ධනය කිරීමට 

අකේේෂා කකකර්. කේ තුළින්ද් ප්රකේශකේ කිරිබත්කගාඩ නගරයට ඒකරාශී ී තිකබන වාණිජ හා කස්වා 

කටයුතු නගර අ යයන්ද්තරයට කගනයාමට සැලසුේ කකකර්. එකස්ම කමම කුඩා නගර ආශ්රිතව නිවාස 

කයෝජනා ක්රම දිරිගැන්ද්ීම තුලින්ද් කන්ද්වාසික කටයුතු වයාේතිය සඳහා විවෘත කකකර්.   

කමකස් ප්රකේශකේ උතුරු කකාටසට වන්ද්නට භූමි පරිහරණය සංකීර්ණ කරමින්ද් ූජා භූමි ප්රකේශය අවට 

පවතින භූමි පරිහරණකේ විෂමතාවයන්ද් හීන වන අයුරින්ද් ඉඩේ පරිහරණය සංවිධානය කකකර්. කමහි දී අධි 

ඝණත්ව ප්රකේශය ආශ්රිතව අපර වුහ පහසුකේ සංවර්ධනය කරමින්ද් කකාකහාල්ල විල, කපාල්ලකහ්න, ඊරිය 

වැටිය සහ නාකහ්න ප්රකේශ අධි ඝනත්ව කන්ද්වාසික කලාප කලස මහල්ල නිවාස කයෝජනා ක්රම දිරි ගන්ද්වමින්ද් 

භූමි පරිහරණකේ කවනසේ අකේේෂා කකකර්.   
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ූජා භූමි ප්රකේශය අවට තව දුරටත් කර්මාන්ද්ත  වයාේතිය වලේවමින්ද් ගල්ලකබාරල්ලල ප්රකේශයට දර්ශනය වන 

කැලණිය දාගැබ පරිශ්රකේ දෘෂය ාවය ආරේෂා වන පරිදි කගාඩනැගිලි උස පරිමාණයන්ද් සීමා කරමින්ද් අඩු 

ඝණත්ව කන්ද්වාසික භූමි පරිහරණයේ අකේේෂා කකකර්. ඊට අමතරව ූජා භූමි කලාපය කකාළඹ - නුවර 

මාර්ගය සමඟ වෘේෂ තීරයන්ද් සහිත ප්රධාන මාර්ග හතරේ ඔස්කස් සෘජු ව සේබන්ද්ධ කිරීම තුළින්ද් ප්රකේශකේ 

ඓතිහාසික  ආකේණිකත්වය  තීව්රවන භූමි පරිහරණයේ කයදවිය යුතුය.   

දැනට අනවසර නිවාස හා පැල්ලපත් වයාේතව පවතින නිරන්ද්තර ජල ගැලීේවලට මුහුණපාන කැලණි ගඟ 

උතුරු බැේම ප්රකේශය කැලණි විහාරය හා සේබන්ද්ධ කරමින්ද් ඒ ආශ්රිත ූ ජණීය සමාජ - සංස්කෘතික අංගයන්ද් 

සහිතව (Socio-cultural river scape improvement projects) ජාතික ක ෞතික සැලසුේ මද්යපාර්තකේන්ද්තුකේ 

කැලණිය ූ ජා නගර සංවර්ධන වයාපෘතීන්ද් ද සැලකිල්ලලට ගනිමින්ද් ඉදිරිපස පවතින එකගාඩ කැලණි විහාරය 

සමඟ කැලණි ගඟ හරහා සේබන්ද්ධ කරමින්ද් උතුරු බැේම ප්රකේශය බැතිමතුන්ද් හා සංචාරකයින්ද් ආකර්ෂණය 

කරගන්ද්නා ආධයාත්මික විකේක උදයානයේ කලස සංවර්ධනය කකකර්.   

කලාපය තුල හීන කවමින්ද් පවතින නීල හරිත පරිසර පේධතීන්ද් ආරේෂා කර ගනිමින්ද් බල පැවත්කවන අධි 

උෂ්ණ කලාප බිහි ීම වලේවාලීමටත් ේෂණික ගංවතුර තත්වයන්ද් නිසි කලස කළමනාකරණය කිරීම 

උකදසා පවතින කතත්බිේ පරිසර පේධතිය නිසි අයුරින්ද් දායක කරගැනීමට කයෝජනා කකකර්. කැලණිය විශ්ව 

විදයාලය හා ඒ ආශ්රිත ප්රකේශය කේන්ද්ර කර ගනිමින්ද් හරිත නගර සංකල්ලපය අනුව යමින්ද් අධි ඝණත්ව උසස ්

අධයාපන භූමි පරිහරණයන්ද් සඳහා අනුබල කදන ප්රකේශයේ කලස සංවර්ධන කකකර්.   

කමකස් කයෝජිත භූමි පරිහරණය තුළින්ද් 2030 වසර වන විට අකේේිත දැේම “දිවයමය නාගරිකතලය” (The 

Urban Locus of Divinity) යන්ද්න මුදුන්ද් පමුණුවා ගැනීම උකදසා කයෝජිත භූමි පරිහරණය අනුව යමින්ද් ූජා 

භූමි ප්රකේශකේ සිට ක්රමකයන්ද් විකාශනය වන ඝණත්වය හා භූමි පරිහරණ සීමාවන්ද් නිසි කලස 

කළමණාකරනය කරීම තුළින්ද් කැලණිය ූජා නගරය ප්රකේශකේ ප්රධාන ඓතිහාසික  හා ආධයාත්මික 

මධයස්ථානය කලස පිහිටුවාලීම අකේේෂා කකකර්. එකස්ම කයෝජිත හා පවතින කපාදු ප්රවාහන කස්වයන්ද්කේ 

වි වතාවයන්ද් නිසි පරිදි දායක කර ගැනීම සඳහා සකස් වූ භූමි පරිහරණ දිරි ගැන්ද්ීමේ තුලින්ද් නගර මධයකේ 

පවතින අධික තදබදය වයාේත කරමින්ද් අ යන්ද්තර නගර සංවර්ධනය සඳහා අනුබල කදන භූමි පරිහරණයේ 

අකේේෂා කකකර්.   
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 සිතියම අංක 6.1 වයෝජිත් ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම  
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6.3. අපර වුහ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරිවම් උපාය මාර්ික සැලැසම් 

6.3.1. වස්වා කළමනාකරණ සැලැස්ම 

මයෝජිත් මස්වා සැපයුම් සැලැස්ම යටමත් මන්වාසික, මන්වාසිකාගාර, නාගරික මස්වා මධස්ථාන, 

අධාපන, මසෞඛ, මවළඳ හා මපාදු විමේක හා විමනෝද්ය අවශත්ා පිලිබද්යව අවධානය මයාමු මකමර්. 2030 

වසර වන විට කැලණිය ‘දිවමය නාගරිකත්ලයක්’ බවට පත් කරලීමමහිලා ප්රධාන අරමුණක් වන 

ගමනාගමනය පාද්යක කරගත් ජනාවාස ඉලක්ක කරගනිමින් කාර්යක්ෂම හා ඵලද්යායී නගරයක් බිහි කිරීම 

යන අරමුණ මපරද්යැරිව මකමරන මභෞතික හා සමාජීය අපර වුහ පහසුකම් සැලැස්ම යටමත් ඉහත් සඳහන් 

අංශයන් ආවරණය වන පරිදි මයෝජිත් මස්වා සැපයුම් සැලැසම් ඉදිරිපත් මකමර්. ඒ යටමත් ද්යැනට එම 

පහසුකම් වල ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මකභාවය විශ්මල්ෂණය කිරීම තුළින් පුමරෝකථනය කරන ලද්ය 

141000 ක් වන මන්වාසික ජනගහනයට මමන්ම 500,000 කට අධික සංක්රමණික ජනගහනයට අවශ 

පහසුකම් හා මස්වා සැපයිය හැකි පරිදි ඉඩකඩ සැලසීමට මයෝජනා කර ඇත්. 

6.3.1.1 වයෝජිත් නිවාස ඝණත්තවය හා වයාප්තතිය 

2050 වන විට ජාතික ක ෞතික සැලැස්මමහි සඳහන් පරිදි, කැලණිය ප්රා. ස ා බල ප්රකේශය ප්රධාන ආර්ික 

තීරයේ කලස හඳුනා කගන ඇති නැකගනහිර - බටහිර ආර්ික තීරයට අයත්කේ. ඒ අනුව 2050 වසර වන 

විට කමම ආර්ික තීරය තුළ ජනගහනය 20% - 25% න්ද් ඉහළ නැංීමට කයෝජනා ී ඇති අත්ර එහි 

අකේේෂිත ජන ඝණත්වය අනුව කැලණිය ප්රා.කල්ල.කකා. තුළ ව.කි.පුේගලයින් 6001- 10000 අතර ජන 

ඝණත්වයේ පැවතිය යුතුය. ඒ අනුව ප්රමේශමේ ග්රා. නි මකාට්ඨාශ වල පවතින ජනගහන වර්ධන මේගයන් 

පාද්යක මකාටමගන ඒ අත්රින් 1% ට වැඩි ජනගහන වර්ධන මේගයන්හි මධයස්ථ වර්ධන අනුපාතය 1.41% 

සැලකිල්ලට ගනිමින් 2030 වසර වනවිට පැවතිය හැකි ජනගහනය 141020 ක් මලස පුමරෝකත්නය කර 

ඇති අත්ර මයෝජිත් ජන ගනත්වය ව.කි.මී. පුේගලයින් 7878 කි. මමමස් 2017 වන විට කැලණිය ප්රා. ස. බල 

ප්රකේශය තුළ 111,300 ේ වන ජන ගහනය 2030 වසර වන විට 29700 න්  වැඩි ී 141,000 ේ පමණ විය 

හැකි බවට පුකරෝකතනය කර ඇත. මමහි දී ප්රමේශමේ පවතින 15% ක් පමණ වන වගුරු බිම් හැර ඉතිරි භූමි 

ප්රමාණය තුළ පැවතිය හැකි ශුේධ ජනගනත්වය ව.කි.මී. පුේගලයින් 9271කි.  

වගුව අංක 6.1. ජන ඝණත්තවය පුවරෝකථනය 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

ජනගහන  වර්ධන උපකල්ලපනයන්ද්   වර්ධනය  2011 2017 2030 

2030 වන විට  
අමේක්ිත් ජන 
ඝණත්වය    

2050 අකේේෂිත 
ජන ඝණත්වය 
(ජා.මභෞ.සැ.)  

සාමානය ස්ව ාවික  වර්ධන 0.45 107853 111300 117463 6562 

6001 - 10000 

ග්රා.නි වසේ අතුරින්ද් ධනාත්මක ජනගහන    
වර්ධන අනුපාතවල මධයස්ථ  වර්ධනය 0.71 107853 111300 123519 6900 

ජනගහන වර්ධනය කේගය 1% ට වඩා  
වැඩි  ජනගහන වර්ධන අනුපාතවල 
මධයස්ථ  වර්ධන අනුපාතය  1.41 107853 111300 141020 7878 

ග්රා. නි මකාට්ඨාශ අතුරින් උපරිම වර්ධන 
මේගය 2.22 107853 111300 157522 8800  



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 
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කමකස් පුමරෝකථනය කරන ලද ජනගහන සංකල්ලපිත සැලැස්ම, සංවර්ධන පීඩනය හා වි වතා, පාරිසරික 

විශ්කල්ලෂණයන්ද් මත පදනේව පහත් පරිදි කලාප වලට කබදා මවන් කර ඇත්. 

වගුව අංක 6.2. කලාප අනුව වයෝජිත් ජන ඝණත්තව   

කලාපය  කයෝජිත නාමය  ප්රමාණය 
(කහේ.) 

2030 
සඳහා 
කයෝජිත 
ජනගහනය 

කයෝජිත 
ජන 
ඝණත්වය 
(කහේ.) 

කයෝජිත 
නිවාස 
ඒකක 
ප්රමාණය 

කයෝජිත 
නිවාස 
ඝණත්වය 
(කහේ.) 

කලාපය  I අධි ඝණත්ව වාණිජ කටයුතු 
ප්රවර්ධන කලාපය 

264.2 15778 60 3945 15 

කලාපය  
II 

අධි ඝණත්ව උසස් 
අධයාපන ප්රවර්ධන කලාපය 

209.36 15170 72 3793 18 

කලාපය  
III  

අධි ඝණත්ව කර්මාන්ද්ත හා 
බහාලුේ ප්රවර්ධන කලාපය  

460.22 40218 87 10055 22 

කලාපය  
IV 

අධි ඝණත්ව කන්ද්වාසික 
ප්රවර්ධන කලාපය 

141.02 19633 139 4908 35 

කලාපය  
V 

මධ ඝණත්ව මන්වාසික 
කලාපය 

335.57 26229 78 6557 20 

කලාපය  
VI 

අඩු ඝණත්ව කන්ද්වාසික 
කලාපය 

177.08 
 

12639 71 3160 18 

කලාපය  
VII 

ූජා භූමි හා පුරාවිදයා 
සංරේෂණ කලාපය 

148.59 11353 76 2838 19 

කලාපය  
VIII 

විකශ්ෂ පාරිසරික සංරේෂණ 
කලාපය 

53.49 0 0 0 0 

එකතුව 1789.53 141020 79 35255 20 
මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

ප්රකේශකේ දැනට පවතින නිවාස ඒකක ප්රමාණය 26,855 කි. 2030 වන විට වැඩි වන ජනගහනයත් සමඟ 

අවශය මුළු නිවාස ඒකක ප්රමාණය 35,255 කි. දැනට පවතින කේලි නිවාස හා පැල්ලපත් නිවාස 904 ද 

ඇතුලත්ව වැඩි විය යුතු නිවාස ඒකක ප්රමාණය 9,304 කි. කමකස් කබදා දේවන ලද ජනගහනය සඳහා 

අනාගත නිවාස අවශයතාවයන්ද්ටද ඉඩකඩ සැලකසන පරිදි ජනතාවට කසෞඛය සේපන්ද්නව සහ ස්ව ාවික 

ආපදාවලින්ද් වැළකී ජීවත්ීමට සුදුසු, උස්බිේ සහිත ප්රකේශ සඳහා වැඩි නිවාස ඝනත්වයේද, කන්ද්වාසික 

පරිසරයට කයෝගය කනාවන පහත් බිේ, ඇළ මාර්ග, පුරාවිදයාත්මක ස්ථානයන්ද් ආශ්රිත ප්රකේශ අඩු නිවාස 

ඝනත්වයේද කයෝජිත නිවාස ඝනත්ව සැලැස්කමන්ද් කයෝජනා කකකර්. 2030 වසර සඳහා වූ දැේම සාේශාත් 

කරගැනීකේ ඉලේකයන්ද් සැලකිල්ලලට ගනිමින්ද් දුේරිය නීකරණයන්ද් හා සැහැල්ලලු දුේරිය කස්වා කේන්ද්ර 

කකාටකගන ගමනා ගමනය පාදක කකාටගත් සංවර්ධන මධයස්ථාන 6ේ ඇතිකිරීමත් මුළු ජනගහනකයන්ද් 

60% ේ සඳහා ගමනා ගමනය පාදක කකාටගත් සංවර්ධන මධයස්ථාන තුළ පහසුකේ සැපයීමත් යන කරුණු 

වලට අනුව දුේරිය හා සැහැල්ලලු දුේරිය සථ්ාන ආශ්රිතව කපාල්ලකහ්න, ගල්ලකබාරල්ලල, නුන්ද්ගමුකගාඩ, 

කවදමුල්ලල, ඊරියවැටිය, කකාකහාල්ලවිල, කවකල්ලකගාඩ හා දික්පිටිමගාඩ ආදී ප්රකේශයන්ද් නිවාස ප්රවර්ධනය 

සඳහා කයාමු කිරීමට කයෝජිතයි.  
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සිතියම අංක 6.2 කලාප අනුව වයෝජිත් ජන ඝණත්තවය  
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සිතියම අංක 6.3 කලාප අනුව වයෝජිත් නිවාස ඝණත්තවය 
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6.3.1.2 වස්වා මධයස්ථාන ප්රමුඛත්ාකරණ සැලැස්ම  

වර්ත්මානමේ කැලණිය ප්රා. ස බල ප්රමේශය තුල නාගරික මස්වා සපයන නගර මධස්ථාන අත්රින් 

ප්රමුඛස්ථානය මලස කිරිබත්මගාඩ නගරය හඳුනා ගත් හැකිය. මීට අමත්රව කැලණිය හා හුණුපිටිය යන 

ුඩා නගර පැවතිය ද්ය ඒවාමේ මස්වාවන් ප්රශස්ත් මට්ටමක මනාවන මහයින් මන්වාසික හා සංක්රමණික 

ජනත්ාවමේ පහසුව ත්කා අභන්ත්ර නගර සංවර්ධනය සඳහා අවධානය මයාමු මකමර්. මමහිදී කැලණිය 

ප්රා.ස. බල ප්රමේශය තුල පවතින සංවර්ධන පීඩනය, ජනාවස වයාේතිය සඳහා සුදුසු ප්රකේශ විශ්මල්ශණය, 

සංවර්ධන වි වතාවය, දුේරිය ස්ථාන හා කයෝජිත සැහැල්ලලු දුේරිය සථ්ානයන් මමන්ම සංමේදී ද්යර්ශකය ද්ය 

සැලකිල්ලට ගනිමින් ඇමුණුම වගුව අංක 5 විශ්මල්ෂණය කර ඇති පරිදි ප්රමේශමේ පවතින හා මයෝජිත් 

නගර මධස්ථානයන්මේ අමේක්ශත් මට්ටම ප්රමුඛත්ාකරණය කර ඇත්.  

 වගුව අංක 6.3. නාගරික වස්වා මධයස්ථාන ප්රමුඛත්ා අනුපිලිවවල 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

බස්නාහිර කලාපය තුළ සිේවන ඝණමේ නගරයක් මලස පවතින කිරිබත්මගාඩ නගරය මයෝජිත් සැහැල්ලු 

දුම්රිය ස්ථානයන්ද්ය මක්න්ද්ර මකාට මගන ත්ව දුරටත් කලාපය තුළ වාණිජ මස්වා සපයන ප්රමුඛ නගර 

මධස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය මකමර්.  

වර්ත්මානමේ කිරිබත්මගාඩ නගරයට ඒකරාශී ී තිමබන සංවර්ධන පීඩනය හුණුපිටිය මද්යසට ඇදීයාම 

විභවත්ාවයක් මලස සලකා මයෝජිත් දුම්රිය නීකරණය හා සැහැල්ලු දුම්රිය මස්වා පද්යනම් කරමගන මයෝජිත් 

නගර මධ වාපෘති හරහා හුණුපිටිය ගමනාගමන මසව්ා සපයන නගර මධස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය 

සඳහා මයෝජනා මකමර්. මීට අමත්රව මයෝජිත් සැහැල්ලු දුම්රිය මංසන්ධියක් වන ටයර් හන්දිය ද්ය ප්රමේශමේ 

මද්යවන ප්රමුඛත්ා නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ිත්යි.  

 

 

ප්රමුඛත්ා අනුපිළිවවල නගර මධයස්ථානය 

පළමු ප්රමුඛත්ා නගර  කිරිබත්කගාඩ 

මද්යවන ප්රමුඛත්ා නගර හුණුපිටිය 

ටයර් හන්ද්දිය 

මත්වන ප්රමුඛත්ා නගර නුන්ද්ගමුකගාඩ 

 

 

සිේ වන ප්රමුඛත්ා නගර 

කතාරණ හන්ද්දිය 

දළුගම 

කපාල්ලකහ්න 

වනවාසල  

ගල්ලකබාරැල්ලල 

 

 

පස් වන ප්රමුඛත්ා නගර 

සින්ද්හාරමුල්ලල 

කැලණිය 

කේවැල්ලූව 

දිේපිටිකගාඩ 

දළුගේකගාඩ 
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සිතියම අංක 6.4. වයෝජිත් නාගරික වස්වා මධයස්ථාන ධූරාවලිය 
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මයෝජිත් නව බියගම - මකාස්ගම දුම්රිය මාර්ගමේ දුම්රිය නැවතුම් ස්ථානයක් මලස නුන්ගමුමගාඩ මයෝජනා 

කරමින් එය ගමනාගමනය පාද්යක මකාටගත් සංවර්ධන පර්ෂද්යයන් තුළ මස්වා සපයන මත්වන ප්රමුඛත්ා 

නගරයක් මලස සංවර්ධනය විය යුතු ය. මමමස් හදුනාගත් සිේවන ප්රමුඛත්ා නගර මලස කතාරණ හන්ද්දිය, 

ද්යළුගම, කපාල්ලකහ්න, වනවාසල සහ ගල්මබාරැල්ල යන නගර සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා ී ඇති අත්ර 

ගල්මබාරැල්ල මැටි කර්මාන්ත්යද්ය පාද්යක කරගනිමින් පූජා භූමි වන්ද්යන්නා කරුවන් සඳහා මස්වා සපයන 

මසසු නගර මධස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා මකමර්. පස්වන ඝණමේ නගර මලස 

සිංහාරමුල්ල, කැලණිය, කේවැල්ලූව, දික්පිටිමගාඩ සහ දළුගේකගාඩ යන ුඩා නගර ප්රමේශමේ ජනත්ාවමේ 

එදිමනද්යා අවශත්ා සපුරාලීමට මමන්ම කැලණිය හා සිංහාරමුල්ල යන ුඩා නගර මධස්ථානයන් පූජා භූමි 

වන්ද්යනාකරුවන් සඳහා මස්වා සපයන වාණිජ මංසන්දි මලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා මකමර්.  

 

6.3.1.3. අධයාපන පහසුකම් සැලැස්ම 

විමශ්ෂමයන්ම මන්වාසික කලාපයක් මලස හදුනාගත් හැකි කැලණිය ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශය තුළ 

අධාපන පහසුකම් පිළිබද්යව සලකා බැලීමමදී ප්රධාන වශමයන් මමම ප්රමේශය කැලණිය අධාපන 

කලාපයට අයත් මේ. එයින් කැලණිය ප්රා. මල්.මකා. තුල ජාතික පාසල් 3ක් ඇතුළුව පාසල් 25 ක් පවතී. 

කමම පාසල් 25 තුල කේවන විට ශිෂය  ශිෂයාවන්ද් 29,169ක්  පමණ අධයාපන  ලබයි. 

වගුව අංක 6.4. කැලණිය ප්රාවේශීය වේකම් වකාට්ඨාසය තුල පාසේ 

 ජාතික 

පාසල්ල 

1 AB 

පාසල්ල 

1C පාසල්ල 2 වන 

කශ්්රණිකේ 

පාසල්ල  

 3 වන 

කශ්්රණිකේ 

පාසල්ල  

එකතුව 

කැලණිය  
ප්රාකේශීය මල්කම් 
මකාට්ඨාසය 

3 

 

2 9 5 6 25 

මුලාශ්රය: සංඛයා අත්කපාත - 2016, ජන හා සංඛයා කල්ලඛන කදපාර්තකේන්ද්තුව 

මම් අත්රින් මධමහා විද්යාල මද්යකක් හා මහා විද්යාල 11 ක් ඇතුලත්ව පාසල් 21 ක් කැලණිය ප්රා.ස. සැලසුම් 

බල ප්රමේශය තුල පවතී. 2017 වසර වන විට කැලණිය ප්රකේශකේ ජීවත්වන ජන ගහනකයන්ද් 22% ක 

ප්රතිශතයේ පාසල්ල යන වයකස් පසුවන ජනගහනය කලස කැලණිය ප්රා. මල්. මකාට්ඨාශමේ 2016 වසමර් 

ජන සංඛා ද්යත්ත් වලට අනුව හදුනාගත් හැකිය. (ඇමුණුම රූප සටහන් අංක. 14 වයස්ඛණ්ඩ අනුව 

ජනගහනය- 2016). ඒ අනුව පාසල්ල යන වයකස් ජනගහනය 24,300 ේ වන අතර කැලණිය ප්රා. ස බල 

ප්රමේශයට පිටින් පැමිමණන ශෂ සංඛාව ද්ය සමග ප්රකේශය තුල පවතින පාසල්ල 21 තුළ 24,902 ක ශිෂය 

පිරිසේ ඉකගනුම ලබයි. පුකරෝකථනය කරන ලද ජනගහන අනුව 2030 වසර වන විට  ප්රකේශකේ පාසල්ල 

යන වයස් ඛාණ්ඩකේ පසුවන ජනගහනය 27,192 ේ පමණ කේ. 
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සිතියම අංක 6.5 අධයාපන පහසුකම් වයාප්තතිය 
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ප්රකේශය තුළ ප්රාථමික පාසල්ල 7 ේ පවතින අතර කි.මි. 1 ක වට ප්රමාණයක විහිකදන මස්වා ආවරණ කලාප 

සලකා බැලු විට මුළු ප්රකේශයම ආවරණය වන පරිදි ප්රාථමික අධයාපන ආයතන විසිරී ඇත. ප්රකේශකේ 

පවතින පුර්ව ළමා විය සංවර්ධන මධයස්ථානයේ පිලිබදව සලකා බැලීකේදී  කැලණිය  ප්රාකේශීය කල්ලකේ 

කකාට්ඨාසය තුල කපර පාසල්ල 84 ේ පමණ පවතින අතර  කපර පාසල්ල අධයාපනය ලබන ළමුන්ද් 1500ේ 

කේ. මීට අමතරව ප්රකේශය පුරාම ජාතයන්ද්තර පාසල්ල වල විශාල ප්රවර්ධනයේ පවතින බව හදුනාගත හැකිය. 

ප්රකේශකේ පවතින  ේීතික අධයාපන ආයතන පිලිබදව සලකා බැලීකේදී මධය මහා විදයාල 2 ේ හා මහා 

විදයාල 11ේ ඇත. කී.මි. 3 ක වට ප්රමාණයේ ආවරණය කරන එහි සේමත ක්රියාකාරී සීමාව සලකා බැලුවිට 

මුළු ප්රකේශයම ආවරණය වන පරිදි ේවිතික අධයාපන ආයතන විසීරි ඇත. මම් අනුව 2030 සද්යහා 

පුමරෝකථනය කරන ලද්ය අධපනය ලබන වයමස් ජන ගහනයට මස්වා සැපයිය හැකි ත්රමම් ප්රමාණවත් 

ප්රථමික හා ේවිතික අධපනය ආයත්න ප්රමේශය පුරා වාේත්ව ඇත්. 

විකශ්ෂකයන්ද්ම උසස් අධයාපන අංශය පිළිබදව සලකා බැලීකේදී ජාතික හා ජාතයන්ද්තර වශකයන්ද් වැදගත් 

කැලණිය   විශ්ව විදයාලය කැලණිය ප්රා. ස බල  ප්රමේශමේ පිහිටා ඇත. 1875 වසර ආරේ  කල පීඨයන්ද් 

6කින්ද් සමන්ද්විත කැලණිය  විශ්ව විදයාලකේ  2014/2015 වාර්ෂික වාර්තාව අනුව විශ්වවිද්යාල අධයාපනය 

ලබන අ යන්ද්තර ශිෂය සංඛයාව 16,000 ේ පමණ කේ. එකස්ම 2015 වසකර් සිසුන්ද් ලියාපදිංි  කිරිකේ 

වාර්තාවට අනුව බාහිර ශිෂය සංඛයාව 41,100 කි. ජාතික හා ජාතයන්ද්තර වශකයන්ද් වැදගත් කැලණිය  විශ්ව 

විදයාලය කේ වන විට පීඨයන්ද් 6කින්ද් සමන්ද්විත වුවද ඉන්ද්ජිකන්ද්රු පීඨයක අවශයතාවය පවතී. ඒ අනුව 2030 

වන විට පුකරෝකථනය කල 20,000 ක පමණ අ යන්ද්තර ශිෂය සංඛයාවට පහසුකේ සැපයිය හැකි පරිදි නව 

ඉන්ද්ජිකන්ද්රු පීඨයක අවශත්ාවයක් පවතින බව කැලණිය   විශ්ව විද්යාලය මගින්ද්ය හදුනාමගන ඇති අත්ර 

මයෝජිත් අධිඝනත්ව උසස් අධාපනය ප්රවර්ධන කලාපය තුලම හරිත් විශ්ව විද්යාල නියමයන් අනුව එම 

පීඨය ස්ථාපිත් විය යුතුය.  

6.3.1.4. වසෞඛය පහසුකම් සැලැස්ම 

ව.කි. 17.9 ක වපසරියකින්ද් හා 2017 වසර වන විට ජනගහනය 111,300 ේ පමන ජීවත් වන කැලණිය 

ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශය තුල පවතින කසෞඛය පහසුකේ පිලිබඳ සැලකීකේදී කිරිබත්කගාඩ මූලික මරෝහල 

වැදගත් කේ. වර්තමානකේ ගේපහ දිස්ිේකය තුල පිහිටි “ඒ” ගනමේ වතුපිටිවල මූලික කරෝහල, “බී” 

ගනමේ මීරිගම මූලික කරෝහල හා කිරිබත්කගාඩ මූලික කරෝහල යන මූලික කරෝහල්ල 3 අතරින්ද් කිරිබත්කගාඩ 

මූලික කරෝහල කැලණිය ප්රා.ස.බල ප්රකේශය තුල පිහිටා ඇත. වාට්ටු 5ේ හා ගිලන්ද් ඇඳන් 81 ේ කමම  

කරෝහල සමන්ද්විත වන අතර 2016 වසර තුල බාහිර  කරෝගීන්ද්  149,423 ේ හා අ යන්ද්තර කරෝගීන්ද් 16,508 

ේ ප්රතිකාර ලබන බව 2016 - දිස්ිේ සංඛයාකල්ලඛන වාර්තාමවහි සදහන්ද් කේ.කමම “බී” ගනකේ මූලික 

කරෝහකලහි කස්වා වපසරිය  කි.මී. 5 ේ දුරට වාේත් මේ යැයි සලකා බැලීකේදී මුලු ප්රකේශයම ආවරණය 

වන පරිදී කස්වා ජාලයේ පවතී. එමස්ම කැලණිය ප්රා.ස. බල ප්රකේශය පුරා පිහිටා ඇති මධයම කබකහත් ශාලා 

පිලිබද සැලකීකේදී, කැලණිය සිංහාරමුල්ලල මධයම කබකහත් ශාලාව මගින්ද් ප්රකේශකේ පැතිරී සිටින ජනතාව 

සදහා කස්වය සපයනු ලබන අත්ර මීට කපෞේගලික කබකහත් ශාලා මගින්ද් මුළු ප්රකේශයම ආවරණය වන පරිදි 

කස්වා සපයන මසෞඛ ජාලයේ පවතින ප්රකේශයේ කලස හදුනා ගත හැකිය.  
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එකස්ම ආයුර්කේද කවද කස්වාවන්ද් පිළිබද සැලකීකේදී කිරිබත්කගාඩ ආයුර්කේද පංච කර්ම මධයස්ථානය හා 

කැලණිය  ආයුර්කේද කබකහත් ශාලාව යන ප්රාකේශීය මට්ටකේ  ආයුර්කේද කබකහත් ශාලා ඉත්ා වැදගත් කේ. 

ජාතික කමන්ද්ම ජාතයන්ද්තර වශකයන්ද් වැදගත් වන විෂ කවද කරෝහලද කමම ප්රකේශය තුල පිහිටා තිබීම විකශ්ෂ 

වන අත්ර කේශීය කවද උරුමයන්ද් අ ාවයට යා කනාදී රැකගනීකේ අරමුකණන්ද් 1964 වසකර්දී ආරේ  කල 

විෂ කවද කරෝහල කේ වන විට කැලණිය කපාල්ලකහ්න ප්රකේශකේ පිහිටා ඇත. කමය දැනට ලංකාකේ  පවතින 

එකම විෂ වවදය කරෝහල වන අතර විෂ වවදය විදයාලයකින්ද්ද සමන්ද්විත කේ. කේ සදහා වසරකට සිසුන්ද් 

200-250 ක ප්රමාණයේ ඉල්ලලුේ කලද ඇතුලත් කරගනු ලබකන්ද් සිසුන්ද් 20-25 අතර ප්රමාණයකි. එම නිසා 

අනාගත අවශයතා සපුරාලීම සදහා කමම විෂ කවද කරෝහලද නීකරණය කිරීමට සංවර්ධන සැලසුම මගින්ද් 

කයෝජනා කකකර්. 

මමමස් ප්රමේශමේ පවතින මසෞඛ පහසුකම් වල වත්මන් ත්ත්වය ත්රමක ප්රශස්ත් මට්ටමක පැවතියද්ය 2030 

සඳහා පුකරෝකථනය කල ජනගහනය 141,000 ේ සහ දිකනන්ද් දින වර්ධනය වන සංක්රමණික ජනතාවට 

කස්වා සැපයීම සඳහා ද්යැනට ‘බී’ කාණ්ඩමේ මරෝහලක් මලස පවතින කිරිබත්මගාඩ මූලික කරෝහල “ඒ” 

කාණ්ඩකේ කරෝහලේ කලස ඇද්යන් 200 ේ සහිතව කහේ. 2.7 ක පමණ භූමි ප්රමාණයේ ආවරණය වන පරිදි 

පුළුල්ල කිරීමට කයෝජනා කකකර්. මීට අමත්රව පාරම්පරික විෂ මවද්ය මරෝහලද්ය පහසුකම් සහිත්ව විෂ වවදය 

විදයාලයක්ද්ය සහිත්ව නීකරණය කිරීමම් අවශත්ාවයක් පවතී. 

 

6.3.1.5. වපාදු වවළඳ වස්වා පහසුකම් සැපයීම 

කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල සීමාව තුල පවතින වදනික කවළද කස්වා පහසුකේ පිළිබඳ සැලකීකේදී 

කන්ද්වාසික ප්රකේශයේ කමන්ද්ම වාණිජ හා කස්වා අවශයතා උකදසා අති විශාල සංක්රමණික ජනගහනයේ 

පවතින ප්රකේශයේ කලස කවළඳ අවශයතා පිළිබඳව සලකා බැලීම අතයාවශය කේ. 

2017 වන විට 111,300 ක් වූ ප්රකේශකේ කන්ද්වාසික ජනගහනයට කමන්ද්ම වදනික කස්වා අවශයතා උකදසා 

සංක්රමනය වන ලේෂ 2 කට ආසන්ද්න ජනගහනය උකදසා කස්වා සැපයීමට ප්රකේශය තුළ කිරිබත්කගාඩ කපාදු 

කවළඳසැල හා කිරිබත්කගාඩ සතිකපාළ යන මපාදු මවමළද්ය ස්ථාන පවතී. කේවාකේ කී.මී.3 ේ විහිකදන කස්වා 

වපසරිය සලකා බැලුවිට ප්රකේශකේ දකුණු දිගින්ද් මෑවැල්ලල, සිංහාරමුල්ලල හා පිලපිටිය ප්රකේශ හැර ඉතිරි 

සියලුම ප්රකේශ ආවරණය වන පරිදි කස්වා වපසරිය විහිදී යයි. එමමන්ම හුනුපිටිය ප්රමද්යශමේ ජනත්ාව වත්ත්ල 

මපාදු මවමළද්යසැල් මගින් ද්ය මස්වා ලබා ගනී.  මීට අමතරව පවතින කපෞේගලික කවළඳ සංකීර්ණ හරහා මුළු  

ප්රකේශයම ආවරණය  වන කස්වා වපසරියේ  විහිදී ඇති බව හදුනා ගත හැකිය.නමුත් දැනට කිරිබත්කගාඩ 

කපාදු කවළඳ සංකීර්ණයත් සති මපාළත් මුළු ප්රමේශයටම මස්වා සපයන   මපාදු මවමළද්ය මධස්ථාන මලස 

පැවතියද්ය  2030 වසර  සදහා පුකරෝකථනය කරන ලද 141,000 ක පමණ ජනගහනයට කස්වා අවශයතා 

සැලසීම සදහා කේවාකේ පහසුකේ ප්රමාණවත් කනාකේ. කිරිබත්කගාඩ කපාදු කවළඳ සංකීර්ණකේ උඩු 

මහකල්ල කඩකාමර නිසි ආකාරකයන්ද් ක්රීයාකාරී කනාීමත් එය ඉතා පැරණි ඉදිකිරිමේ බැවින්ද් ගරාවැටී යන 

තත්වයක පැවතීමත් කහත්ු කකාටකගන  අධිඝනත්ව වාණිජ කලාපයේ කලස සංවර්ධනය කිරිකමහිලා කමම 

කපාදු කවළද සංකීර්ණය නීන පහසුකේ සහිතව නැවත ප්රතිස්ථාපනය  කිරිම අකේේෂා කකකර්. 
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එකස්ම අධිඝනත්ව කලාපයේ කලස සංවර්ධනය කිරිමට කයෝජිත හුණුපිටිය ප්රකේශය උකදසාද කපාදු කවළද 

පහසුකේ දිරිගැන්ද්ීම අකේේෂා කකකර්. දැනට හුණුපිටිකේ ප්රධාන මාර්ගය ඔස්කස් ක්රියාත්මක අවිධිමත් 

කවළඳ ස්ථාන සදහා  මයෝග ඉඩකඩ සකස් කර දීමත් නව කපාදු කවළඳ සංකීර්ණයේ  ඉදි කිරිම උකදසාත් 

දැඩි අවශයතාවයේ පවතී. ගමනාගමනය පාදක කරගත් ජනාවාස උකදසා පහසුකේ සැපයීම ඔස්කස් කමම 

කපාදු කවළඳ අවශයතා සපුරාලීමට අවශය වයාපෘති තුළින්ද් කටයුතු කකකර්.  

 

6.3.1.6. ත්ාවකාලික වන්වවාසික අවශයත්ා සපුරාලීම 

2017 වසර වන විට කැලණිය විශ්ව විදයාලය තුළ අධයාපනය ලබන 16,120 පමණ වන අ යන්ද්තර ශිෂය 

සංඛයාව සදහා කේවන විට ප්රකේශය තුල සපයා තිකබන කන්ද්වාසික පහසුකේ සැලකිල්ලලට ගැනීකේදී 3,958 

ක ගැහැණු/ පිරිමි ශිෂය සංඛයාවේ සදහා කන්ද්වාසික පහසුකේ සපයි. 

වගුව අංක 6.5. ස්ිර වන්වවාසිකාගාර - කැලණිය විශ්ව විදයාලය 

නම ස්ථාපිත වර්ෂය ධාරිතාවය ගැහැණු/ පිරිමි 

බණ්ඩාරනායක 1965 538 ගැහැණු 

විහාරමහාකේී 1997 212 ගැහැණු 

කහ්මචන්ද්ර රායි 2000 200 ගැහැණු 

එදිරිීර සරචන්ද්ර 1993 108 ගැහැණු 

ඊ. ඩේ. අදිකාරේ 2000 140 ගැහැණු 

සංඝමිත්තා 1997 212 ගැහැණු 

ගුණපාල මලලකස්කර 1996 153 ගැහැණු 

සර් ඩි.බි.ජයතිලක 2015 495 ගැහැණු 

යේකඩුව පරන්ද්ගනාරාම 2009 295 පිරිමි 

සී.ඩේ.ඩේ. කන්ද්නන්ද්ගර 2005 738 ගැහැණු 

කසෝමා ගුණමහල්ල  315 ගැහැණු 

බුලුගහ හන්ද්දිය  200 ගැහැණු 

සීවලී මාවත  100 ගැහැණු 

මහර හන්ද්දිය  100 ගැහැණු 

සීවලී මාවත- පිරිමි  80 පිරිමි 

කේතකේ වත්ත  72 ගැහැණු/ පිරිමි 

 3958 

මුලාශ්රය: වාර්ෂික කල්ලඛණය - 2014/2015- කැලණිය  විශ්ව විදයාලය/ සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් 

කාර්යාලය, 2017 

දැනට අ යන්ද්තර ශිෂයන්ද් කලස සිටින 16,120 න්ද් සියයට 80% ේ වන දුර බැහැර සිසුන්ද් සදහා කන්ද්වාසික 

පහසුකේ සැපයිය යුතු යැයි පුකරෝකථනය කළ විට 12,896 ේ සදහා කන්ද්වාසික පහසුකේ සැපයිය යුතුය. 

නමුත් දැනට ශිෂය කන්ද්වාසිකාගාර ධාරිතාව ශිෂය ශිෂයාවන්ද් 3,958 ේ සදහා ප්රමාණවත් කේ. ඒ අනුව කේවන 

විටත් 8,900 ේ පමණ ශිෂය සංඛයාවේ ප්රකේශය අවට පවතින ශිෂය කන්ද්වාසිකාගර කනාවන අකනකුත් 

නවාතැන්ද්වල පහසුකේ සපයාකගන ඇත. කේ අනුව 2030 වසර සදහා කයෝජිත නව ඉන්ද්ජිකන්ද්රු පීඨයද 

ඇතුලත්ව පුකරෝකථනය කරන ලද මුළු අ යන්ද්තර ශිෂය සංඛයාව 20,000 ේ වන අතර ඉන්ද් 80% කට 

කන්ද්වාසික අවශයතා සැපයිය යුතුබව  පුකරාකථනය කළ විට 16,000 සදහා කන්ද්වාසික අවශයතා සැපයිය 

යුතුය. ඒ අනුව පවතින කන්ද්වාසිකාගර වලට අමතරව ආසන්ද්න වශකයන්ද් 12,000කට පමණ නව 

කන්ද්වාසිකාගාර පහසුකේ උසස් අධයාපන ප්රවර්ධන කලාපය තුළම සැපයීමට කයෝජනා කකකර්. 
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6.3.1.7. වපාදු විවේක හා විවනෝද අවශයත්ා සපුරාලීම 

කපාදු විකේක හා විකනෝද පහසුකේ යටකත් ගෘහසථ් හා විවෘත ක්රීඩා පිට්ටනි, උදයාන, ශරීර සුවතා 

මධයස්ථාන  සිනමා ශාලා වල වයාේතිය  සලකා බලනු ලැබීය. ඒ අනුව 2017 වසර වන විට  ප්රකේශකේ 

පවතින ජනගහනය 111,300 කට අවශය සෘජු විකේක හා විකනෝද පහසුකේ සපයාගැනීම උකදසා පවතින 

මුළු විවෘත උදයාන භූමි ප්රමාණය කහේටයාර 9.69 කි. නමුත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිකේ සේමතයට 

අනුකූලව පුේගලයන්ද් 1000 කට කහේටයාර 1 ක  අවම  භූමි  ප්රමාණයේ සෘජු හා වක්ර විකේක / විකනෝද 

පහසුකේ සදහා කවන්ද් කළ යුතුය. 2017 වන විට පවතින ජනගහනය උකදසා කස්වා සැපයීම සදහා 

කහේටයාර   111 ක අවම බිේ ප්රමාණයේ සැපයිය යුතු උවද කේ සදහා විශාල අවශයතාවයේ තව දුරටත් 

පවතී. එකස්ම 2030 සදහා පුමරෝකථනය කරන ලද 141000 ක ජනගහනයට  අවශය සෘජු සහ වක්ර විකනෝද 

පහසුකේ සැපයීම උකදසා අවම වශකයන්ද් කහේටයාර  141 ේ  කවන්ද් කල යුතුය. කේ අනුව  අනාගත 

අවශයතා සපුරාලීම උකදසා කහේටයාර 130 කට වැඩි භූමි ප්රමාණයේ කපාදු විකේක හා විකනෝද කටයුතු 

උකදසා විවෘත කිරිකේ අවශයතාවේ පවතී. 
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සිතියම අංක 6.9. වපාදු විවේක හා විවනෝද පහසුකම් වයාප්තතිය 
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6.3.2. මාර්ග හා ප්රවාහන සැලැස්ම   

 
ශ්රී ලංකාකේ උතුරු, නැකගනහිර සහ මධයම ප්රකේශයන්ද් අගනගරය හා සේබන්ද්ධ කකකරන ඒ 1 මාර්ගය 

එනේ කකාළඹ- නුවර ප්රධාන මාර්ගය ආශ්රිතව වයාේතී තිකබන නගර අතුරින්ද් අගනගරයට ආසන්ද්නකයන්ද් 

ම එනේ කි.මී. 12 ේ පමණ දුරින්ද් තිකබන ප්රකේශයේ කලස කිරිබත්කගාඩ නගරය හදුනා ගත හැකිය. කේ 

වන විට අධික රථවාහන තද බදයේ පවතින කකාළඹ - නුවර මාර්ගය ඔස්කස් නද්යනිකව කකාළඹ නගරයට 

කස්න්ද්දු වන රථවාහන ප්රමාණය 150,000 ඉේමවයි. කකාළඹ නගරයට ආසන්ද්නකේ ම තිකබන වාණිජ හා 

කස්වා මධයස්ථානයේ කලස ප්රසිේධියේ උසුලන කිරිබත්කගාඩ එකමන්ද්ම කැලණිය විශ්ව විදයාලය අසල,  

දළුගම, ටයර් හන්ද්දිය යන  ප්රකේශ වලට කමම රථවාහන ධාරිතාවය දැඩි බලපෑමේ එල්ලල කරයි.  කකාළඹ 

නගරය හා සේබන්ද්ධ වන ප්රධාන මාර්ග ජාලයන්ද් අතරින්ද් විකශ්ෂ ගමන්ද් මාර්ගයේ කලස පවතින කමහි උපරිම 

පැයක ධාරිතාවය 3300 puc වුව ද උදෑසන හා සවස් කාලකේ උපරිම පැයක ධාරිතාවය පවතින ධාරිතාවය 

ද ඉේමවා යමින්ද් 4400 puc කලස හඳුනාකගන ඇත. කමහි ප්රතිඵලයේ කලස පෑලියකගාඩ සිට මහරට කමම 

ප්රකේශය පසු කර කි.මී 8ේ පමණ ගමන්ද් කිරීමට වි. 45 කට වැඩි කාලයේ වැය කේ.  

කමම නාගරික ගැටලු මගහරවා ගනිමින්ද් 2030 සඳහා වූ දැේම හා අරමුණු ලඟාකර ගනිමින්ද් කාර්යේෂම හා 

ඵලදායී නගරයේ බිහි කිරීකමහිලා පවත්නාවූ පරමාර්ථයන්ද් කබාකහාමයේ ප්රවාහන හා ගමනාගමනය පාදක 

කර ගනිමින්ද් නිර්මාණය ී ඇත. ඒ අනුව 2030 වසර වන විට කැලණිය ූජා භූමි ප්රකේශය ඍජු ප්රකේශයන්ද් 

සහිත කේන්ද්රස්ථානයේ බවට පත් කිරීමටත්, 2030 වසර වන විට නව මාර්ග ධූරාවලියේ හරහා කාර්යේෂම 

ගමනාගමන සංසරණයේ ස්ථාපිත කිරීමටත්, 2030 වසර වන විට නව දුේරිය නීකරණයන්ද් හා සැහැල්ලලු 

දුේරිය කස්වා කේන්ද්ර කකාටකගන ගමනා ගමනය පාදක කකාටගත් සංවර්ධන පර්ශදයන්ද් 6 ේ ඇති කිරීමත් 

යන පරමාර්තයන්ද් කයෝජිත මාර්ග හා ප්රවාහන සැලසුම හරහා සාේශාත් කර ගැනීමට සැලසුේ කකකරන 

අතර ඒ සඳහා විකශ්ෂ වූ උපාය මාර්ගයන්ද් 3ේ පවතී. 

6.3.2.1. වකාළඹ - නුවර ප්රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන ධූරාවලීය මාර්ග ජාලයක් ස්ථාපිත කරමින් 

පවතින තදබදය විකේප මාර්ගයන් ඔස්වස් වබදා හැරීම. 

කකාළඹ-නුවර ප්රධාන මාර්ගය තව දුරටත් ප්රකේශකේ පළමු ගනකේ මාර්ගය කලස පවත්වා ගනිමින්ද් ඒ හා 

සේබන්ද්ධ වන අතුරු මාර්ගයන්ද් පුළුල්ල කිරීම හා මාර්ග සේබන්ද්ධතා අඩු ප්රකේශයන්ද් තව දුරටත් ධූරාවලිය 

මාර්ග ජාලය හා සේබන්ද්ධ කර ගැනීමත් නව විකල්ලප මාර්ගයන්ද් ස්ථාපිත කිරීමත් අකේේෂා කකකර්.  

ඒ අනුව කකාළඹ- නුවර මාර්ගයට විකල්ලප මාර්ගයේ කලස කිරිබත්කගාඩ නගරය මඟහැර යා හැකි මංතීරු 

හතරක මාර්ගයේ ඉදි කිරීමට කයෝජනා කර ඇත. කමය පෑලියකගාඩ සිට මහර දේවා දිේපිටිකගාඩ, 

කේවැල්ලූව හා ඊරියවැටිය හරහා කිරිබත්කගාඩ මඟ හැර යා හැකි විකල්ලප මාර්ගයේ කලස සංවර්ධනය කේ. 

කේ සඳහා ප්රකේශ මාර්ගයන්ද් කලස කකාළඹ- නුවර ප්රධාන මාර්ගකේ සිට නව විකල්ලප මාර්ගයට ප්රකේශ විය 

හැකි කිරිබත්කගාඩ කරෝහල මාර්ගය, ඊරියවැටිය මාර්ගය, කේවැල්ලූව මාර්ගය, දිේපිටිකගාඩ මාර්ගය හා 

මාකනල්ලගම යන මාර්ගයන්ද් කලාපකේ කතවන ගනකේ මාර්ග කලස සංවර්ධනය කේ.  
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එකස්ම කිරිබත්කගාඩ - වත්තල නගර සේබන්ද්ධ කකකරන හුණුපිටිය මාර්ගය ද කස්වා මං තීර සමග මං තීරු 

හතරේ දේවා පුළුල්ල කිරීමට කයෝජනා කර ඇත. 2030 දී අකේේිත් සංවර්ධනයට අනුව හුනුපිටිය නගර 

මධය කයෝජිත දුේරිය නීකරණය හා සැහැල්ලලු දුේරිය කස්වා කේන්ද්ර කකාට කගන ප්රවාහන කස්වා සහිත උප 

නගරයේ කලස සංවර්ධනය කේ. එකස්ම කයෝජිත කලාපීකරණ සැලැස්ම අනුව යමින්ද් හුනුපිටිය, වනවාසල 

ප්රකේශය කර්මාන්ද්ත හා බහාලුේ ප්රවර්ධනය සඳහා අනුබල කදන කලාපයේ කලස හඳුනා කගන ඇත. කේ 

නිසා කමම ප්රකේශය හා සේබන්ද්ධවන කතෝරාගත් අතුරු මාර්ග කතවන ගනකේ මාර්ග කලස කස්වා මං තීරු 

සහිතව මං තීරු කදකේ දේවා පුළුල්ල කිරීමට කයෝජිතයි.  

කැලණි විහාරය හා මකාළඹ - නුවර මාර්ගය සම්බන්ධ වන ප්රමේශයන් ඉහල ද්යමීම උමද්යසා ත්ව දුරටත් 

මකාළඹ - බියගම මාර්ගය ප්රමේශමේ මද්යවන ගනමේ මාර්ගයක් මලස පවතින අත්ර මීට අමත්රව මත්ාරණ 

හන්දිමේ සිට කැලණි විහාරය මද්යසටත්, ටයර් හංදිමේ සිට කැලණි විහාරය මද්යසටත් හා කිරිබත්මගාඩ සිට 

කැලණි විහාරය මද්යසටත් මත්වන ගනමේ ප්රමුඛත්ා මාර්ග පේධතියක් මලස ස්ථාපිත් මකමර්. මමමස් පවතින 

මාර්ග පුළුල් කිරීම අරමුණු මද්යකක් පාද්යක මකාටමගන සිදුමේ.  එනම් කැලණිය පූජා භූමිය හා මකාළඹ නුවර 

ප්රධාන මාර්ගය අත්ර ඉහල සම්බන්ධත්ාවයක් ඇතිකිරීමත්, ඒ හරහා මකාමලාන්නාවට සම්බන්ධවි 

බත්ත්රමුල්ල, මකාළඹ හා සම්බන්ධීමම් ඉඩ ප්රසත්්ාව පුළුල් කිරීමත් මේ.  

මමහි දී කැලණි විහාරය අසලට මමම මාර්ග සියල්ල ඒකරාශී ී ඇතිවිය හැකි ත්ද්යබද්යය දුරලීමටත්, ද්යැනට 

කැලණි විහාරය අසලින් දිමවන මකාළඹ - බියගම මාර්ගය ඔස්මස් බියගම කර්මාන්ත් කලාපයට ඇතුලුවන 

හා පිටවන වාහන වලින් 1/3 ටත් වඩා ගමන් කිරීම මහ්තුමවන් පූජා භූමි ප්රමේශයට ඇතිවන බාද්යකය දුරලීමත් 

අරමුණු කරමගන පන්සල අසලින් දිමවන ප්රධාන මාර්ගයට මවන් වූ මං තීරු 4න් යුතු මාර්ගයක් මලස 

කැලණි නිම්න චන්ද්රවංක මාර්ගයක් පිලපිටිය, ගල්මබාරැල්ල, මකාමහාල්විල හරහා නැවත් බියගම-මකාළඹ 

මාර්ගයට සම්බන්ධ වන නව මාර්ගයක් සථ්ාපිත් කිරීමට මයෝජනා කර ඇත්.   මමම ධූරාවලිය මාර්ගයන් වගු 

අංක 6.6. හා සිතියම් අංක 6.10 මගින් මපන්නුම් මකමර්. මමමස් මයාජිත් මාර්ග ධුරාවලිමේ ද්යැක්මවන 

ප්රමුඛත්ා මටිටම් වලට අද්යාල එක් එක් හරස්කඩ වුහ පහත් පරිදිමේ. 

වගුව අංක 6.6. වයෝජිත් මාර්ග ධූරාවලිය   

මාර්ග ධූරාවලිය  මාර්ගය පවති
න 
පළල 
(මී.) 

කයෝජිත පළල (මී.) දුර 
(කි.මී)  

පළමු ගනකේ 
මාර්ග 

කකාළඹ- නුවර මාර්ගය   මී. 30 (මං තීරු 4 යි / මධ 
සැහැල්ලු දුම්රිය මං තීරය/ 
කස්වා මාර්ගය)  

• රථවාහන මංතීර - මී. 14 

• රථවාහනනැවතුම් මං 
තීර - 5 

• මධ තීරය/ සැහැල්ලු 
දුම්රිය මස්වා මාර්ගය - 
මී. 6  
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කදවන 
ගනකේ 
මාර්ග 

A 
වර්ග
ය  

 
කකාළඹ- බියගම මාර්ගය 

 මී. 26 (මං තීරු 4 යි / කස්වා 
මාර්ගය සමඟ) 

 

කයෝජිත නව කැලණි විහාරය 
චන්ද්රවංක මාර්ගය 

නව  

හුණුපිටිය - වත්තල මාර්ගය   මී. 9  කි.මී. 
4.1  

කිරිබත්මගාඩ - මාමකාල 
මාර්ගය 

  

B 
වර්ගය 

කයෝජිත නව විකල්ලප මාර්ගය  
(පෑලියකගාඩ සිට මහර දේවා 
කේවැල්ලූව - ඊරියවැටිය හරහා)  

නව මී.22  (මං තීරු 4 යි / කස්වා 
මාර්ගය සමඟ) 

කි.මී. 
4.75  

කතවන 
ගනකේ 
මාර්ග 

A 
වර්ග
ය  
 

කිරිබත්කගාඩ කරෝහල්ල මාවත  6.6  මී. 13 (මං තීරු 2 යි / කස්වා 

මාර්ගය සමඟ)  
• රථවාහන මංතීර - මී. 7  

• පදික මංතීර, භූ ද්යර්ශන 
හා කාණු - මී. 6 

 

ඊරියවැටිය පාර  6  

කේවැල්ලූව පාර  7  

දිේපිටිකගාඩ පාර  6  

වනවාසල - වත්තල පාර  6  

මාකනල්ලගම මාර්ගය  6 

B 
වර්ග
ය 

කතාරන හන්ද්දිය -කැලණි 
විහාරය පාර  

9 මී. 14 (මං තීරු 2 යි / කස්වා 

මාර්ගය සමඟ)  
• රථවාහන මංතීර - මී. 7 

• පදික මංතීර, භූ ද්යර්ශන 
හා කාණු - මී. 6 

• මධ තීරය - මී. 1  
 

 

ටයර් හන්ද්දිය කැලණි විහාරය 
පාර  

9  

කිරිබත්කගාඩ කකාකහාල්ලවිල 
හරහා කැලණි විහාරය පාර  

6.6   

සිේවන 
ගනමේ 
මාර්ග 

මයෝජිත් 1-3 ගනමේ මාර්ග හැර ප්රා. ස මාර්ග ඇතුළු අමනක් සියලුම මාර්ග වල පළල අවම 
මී.7න් යුක්ත් විය යුතුය.  

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

රූප සටහන අංක 6.3 පළමු ගණවේ මාර්ග සඳහා වයෝජිත් හරස්කඩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

 

රථවාහන මංතීර රථවාහන මංතීර රථවාහන නැවතුම් මස්වා 

 

මස්වා හා පදික මංතීර, භූ 

ද්යර්ශන  

මධ තීරය/ සැහැල්ලු දුම්රිය 

මස්වා 
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රූප සටහන අංක 6.4 වදවන ගණය A වර්ගවේ මාර්ග සඳහා වයෝජිත් හරසක්ඩ 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

රූප සටහන අංක 6.5 වදවන ගණය B වර්ගවේ මාර්ග සඳහා වයෝජිත් හරසක්ඩ 

 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

රූප සටහන අංක 6.6 වත්වන ගණය A වර්ගවේ මාර්ග සඳහා වයෝජිත් හරසක්ඩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

මස්වා හා පදික 

මංතීර, භූ ද්යර්ශන  
රථවාහන මංතීර රථවාහන 

නැවතුම් මස්වා 
මධ තීරය 

 

මධ තීරය 

 

මස්වා හා පදික 

මංතීර, භූ 

ද්යර්ශන  

රථවාහන මංතීර 

රථවාහන මංතීර මස්වා හා පදික 

මංතීර, භූ 

ද්යර්ශන  
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රූප සටහන අංක 6.7 වත්වන ගණය B වර්ගවේ මාර්ග සඳහා වයෝජිත් හරසක්ඩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

රූප සටහන අංක 6.8 සිේවන ගනවේ මාර්ග සඳහා වයෝජිත් හරස්කඩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

6.3.2.2. කැලණි ගඟ හරහා පහළ හංවැේල මාර්ගය සම්බන්ධ වකවරන ප්රවේශයන් ඉහල නැංවීම.  

දැනට පහළ හංවැල්ලල මාර්ගය හා සේබන්ද්ධ කකකරන සිරිකමවන්ද් කැලණි පාලකමහි ද උදෑසන හා සවස ්

කාලය තුල අධික වාහන තදබදයේ පවතී. නමුත් කමම ප්රකේශය ඔස්කස් කලණි ගකඟන්ද් එකගාඩව 

කකාටිකාවත්ත - මුල්ලකල්ලරියාව ප්රකේශයට සේබන්ද්ධ ීමට පවතින අවස්ථාවන්ද් ඉහල දැමීම තුලින්ද් කකාළඹ 

නුවර ප්රධාන මාර්ගකේ හා කේස්ලයින්ද් මාර්ගකේ පවතින අධික තදබදයට පිලියේ කේ. කේ නිසා කැලණි ගඟ 

හරහා කකාකලාන්ද්නව කදසට සේබන්ද්ධ වන නව ප්රකේශයන්ද් ඉහල නැංීම සඳහා පිලපිටිය, සිංහාරමුල්ලල 

ප්රකේශකයන්ද් කැලණි ගඟ හරහා නව පාලමේ කයෝජනා කර තිකේ. කේ සදහා ඉහත වන ධූරාවලීය මාර්ග 

ජාලයේ ස්ථාපිත කරලීකේ උපාය මාර්ගයට අනුව කකාළඹ - නුවර මාර්ගකේ සිට කැලණි විහාරය සේබන්ද්ධ 

කකකරන මාර්ග ජාලය හරහා කගාස් පහල හංවැල්ලල මාර්ගයට සේබන්ද්ධ වන ප්රකේශයන්ද් පුළුල්ල කිරීම සඳහා 

ඉඩ ප්රස්ථාව සැලකස්.   

 

රථවාහන මංතීර 

රථවාහන මංතීර මස්වා හා පදික 

මංතීර, භූ 

ද්යර්ශන  
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6.3.2.3. වයෝජිත දුම්රිය නවීකරණය හා සැහැේු දුම්රිය වස්වාවන් අන්තර්ගත කරගනිමින් වපාදු ප්රවාහන 

වස්වය ිරිමත් කිරීම.  

කතවන උපාය මාර්ගය කලස කපාදු ප්රවාහන කස්වය දිරිමත් කිරීම යටකත් කයෝජිත දුේරිය නීකරණයන්ද් හා 

සැහැල්ලලු දුේරිය කස්වාවන්ද් අන්ද්තර්ගත කරගැනීමට කයෝජනා කර ඇත. ඒ අනුව කයෝජිත දුේරිය නීකරණය 

යටකත් පානදුර සිට කේයන්ද්කගාඩ දේවා ප්රධාන දුේරිය මාර්ගකේ විදුත් නීකරණය පාදක කකාටකගන 

සැලසුේ කලාපයට අයත් වනවාසල හා හුනුපිටිය දුේරිය ස්ථානයන්ද් නීකරණය කකකරන අතර 

ගමනාගමනය පාදක කකාට ගත් කුඩා නගර කලස අවශය පහසුකේ සැපකේ. එකස්ම 2020 වසර සඳහා 

කයෝජිත නව දුේරිය නීකරණ සැලැස්ම යටකත් කැලණිය සිට කකාස්ගම දේවා බියගම කදාේකප හරහා 

කයෝජිත දුේරිය මාර්ගය සේබන්ද්ධ කර ගනිමින්ද් නුන්ද්ගමුකගාඩ නව දුේරිය ස්ථානයේ ස්ථාපිත කිරීමට 

කයෝජනා කකකර්.  

කමම දුේරිය නීකරණයන්ද්ට අමතරව කයෝජිත සැහැල්ලලු දුේරිය කස්වාවන්ද්ද පාදක කරගැනීම සඳහා 

අවදානය කයාමු කර ඇත. ඒ යටකත් කයෝජිත රාගම- කකාළඹ සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ගය සැලකිල්ලලට 

ගනිමින්ද් කිරිබත්කගාඩ හා ටයර් හංදිය යන නැවතුේ මධයස්ථාන කමන්ද්ම කයෝජිත හුනුපිටිය - කකාට්ටාව 

නව දුේරිය මාර්ගය ද සැලකිල්ලලට ගනිමින්ද් ඒ හා සේබන්ද්ධ වන හුනුපිටිය, ටයර් හංදිය හා කපාල්ලකහ්න යන 

සැහැල්ලලු දුේරිය නැවතුේ ස්ථානයන්ද් ගමනාගමන පහසුකේ සපයන කුඩා නගර කලස සංවර්ධනය කිරීමට 

අකේේෂා කකකර්. එහිදී හුනුපිටිය දුේරිය නීකරණය කමන්ද්ම සැහැල්ලලු දුේරිය මධයස්ථානය යන සියල්ලල 

සැලකිල්ලලට ගනිමින්ද් ගමනාගමන පහසුකේ සැපකේ.  

මයෝජිත් මාර්ග සහ ප්රවාහන සැලැස්ම මගින් 2030 වසර වන විට පවතින වර්ත්මාන රථවාහන ත්ද්යබද්යයට 

වන බලපෑම ඇමුණුම් සිතියම් අංක 19. Spatial Integration – (පවතින මාර්ග හා මයෝජිත් මාර්ග ධූරාවලිය 

යටමත්) විශ්මල්ෂණය මගින් විද්යහා ද්යක්වයි. 
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සිතියම අංක 6.10. වයෝජිත් මාර්ග හා ප්රවාහන සැලැස්ම 
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6.3.3. ජල සැපයුම් සැලැසම්   

කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශකේ ජල සැපයුම පිළිබඳව සලකා බැලීමම්දී, ඒ සඳහා විවිධ ජල සැපයුම් 

මූලාශ්රන් පාද්යක මේ.  2012 වර්ෂකේ ජන හා සංඛයාකල්ලඛන කදපාර්තකේන්ද්තුමේ ද්යත්ත් අනුව ප්රමේශමේ 

නිවාස ඒකක වලින් 72% ක් ම නළ ජලය භාවිත් සඳහා මයාමු ව ඇති බව හදුනාගත් හැකිය.   

වගුව අංක 6.7. කැලණිය ප්රවේශවේ පානීය ජල මූලාශ්ර 

 කැලණිය 
ප්රා.ස. බල 
ප්රමේශය  

  

පානීය ජල මුලාශ්ර 

ප්රකේශය 
තුල 

ආරේෂිත 
ළිං 

ප්රකේශය 
අවට 

ආරේෂිත 
ළිං 

එකකය 
තුල නළ 
ජලය 

 නළ ජලය 
 ාවිතය 

ප්රකේශය තුල 
නමුත් 

එකකකයන්ද් 
පිටත 

 නළ ජලය 
 ාවිතය 

ප්රකේශකයන්ද් 
පිටත 

නළ ජලය 

13% 1% 72% 11% 2% 1% 
මූලාශ්රය; සම්පත් පැතිකඩ - කැලණිය ප්රා.මල්.මකා. – 2015  

2018 වසර ජාතික ජල සම්පාද්යන හා ජලාපවහන මණ්ඩලමේ මවබ් අඩවි වාර්ත්ා වලට අනුව වත්ත්ල හා 

කැලණිය ප්රමේශ ඇතුලත් වන කැලණිය ජල සම්පාද්යන පරිපාලන කලාපමයන් 77.37% ක ප්රමාණයක් නළ 

ජල සැපයුම මගින් ආවරණය කර ඇත්. 

2017 වසර වන විට කැලණිය ප්රා.ස. බල ප්රමේශමේ මන්වාසික, වාණිජ, කර්මාන්ත්, මරෝහල් හා නද්යනික 

සංසරණ ජනගහනයට අවශ ජල ඉල්ලුම විශ්මල්ෂණය කර බැලීමම්දී දිනකට ඝ.මී. 17,785 ක 

අවශත්ාවයක් පවතී. 

වගුව අංක 6.8. කැලණිය ප්රවේශවේ වර්ත්මාන ජල ඉේුම (2017) 

වර්ත්මාන ජල ඉේුම - කැලණිය ප්රා. ස (2017) 
  ප්රමාණය ඒකක 1 

ක් සඳහා 
ඉේුම 
(Lpcd) 

දදනික 
ජල 
ඉේුම 
(m3/day) 

සැපයුම  

මන්වාසික  111,300 135 15,026 දිනකට කැලණිය, 
වත්ත්ල ප්රමේශ සඳහා 
මුද්යා හරින ධාරිත්ාවය 
ඝ.මී. 71000   

  

කැලණිය විශ්වවිද්යාල මන්වාසික සිසුන්  3,958 135 534 

කිරිබත්මගාඩ මූලික මරෝහල  81 350 28 

වාණිජ හා මස්වා ආයත්න මස්වකයන්  44,687 20 894 
කර්මාන්ත් මස්වකයන්  11,164 50 558 

මස්වා ලාභීන්  133,900 5 670 

කැලණි විහාරය බැතිමතුන්  15000 5 75 
එකතුව  17,785 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

කැලණිය ද්යුණු ඉවුර ජල පවිත්රාගාරය මගින් කැලණිය ප්රා. ස බල ප්රමේශය සඳහා ජලය සපයනු ලැමබ්. 

මමහි ධාරිත්ාවය දිනකට ඝන මීටර 180,000ක් මේ. එමගින් බියගම, චර්ච් හීල්, රාගම, කඩවත්, වැලිසර, ජා-

ඇල, කඳාන හා ඒකල යන ජල ටැංකි මවත් ජලය මබද්යා හරින අත්ර කැලණිය හා වත්ත්ල ප්රමේශ සඳහා 
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චර්ච්හීල් භූ ගත් ජල ටැංකිය මගින් දිනකට ඝ.මී. 71000 ක ප්රමාණයක් මුද්යාහරිනු ලබයි. ඒ අනුව වත්මන් 

ජල ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුමක් පවතී.  

2030 වසර සඳහා පුමරෝකථනය කරන ලද්ය මන්වාසික, මස්වා හා අමනුත් අංශයන් සඳහා ඉල්ලුම් මකමරන 

ජල පරිමාව විශ්මල්ෂණය කර බැලීමමදී, දිනකට ඝ.මී. 27,552 ක ඉල්ලුමක් පැවතිය හැකි බව ගනනය කර 

ඇත්.  

වගුව අංක 6.9. කැලණිය ප්රවේශවේ 2030 සඳහා පුවරෝකථනය කල ජනගහනය සඳහා ජල ඉේුම 

2030 වසර සඳහා පුවරෝකථනය කරන ලද ජල ඉේුම  

  

ප්රමාණය ඒකක 1 ක් 
සඳහා ඉේුම 

(Lpcd) 

දදනික 
ජල ඉේුම 
(m3/day) 

සැපයුම  

මන්වාසික  141,020 135 19,038 දිනකට 
කැලණිය, 
වත්ත්ල ප්රමේශ 
සඳහා මුද්යා 
හැරීමට මයෝජිත් 
ජල ධාරිත්ාවය 
ඝ.මී. 108,000   

  

කැලණිය විශ්වවිද්යාල මන්වාසික සිසුන්  16,000 135 2,160 

කිරිබත්මගාඩ මූලික මරෝහල  200 450 90 
වාණිජ හා මස්වා ආයත්න මස්වකයන්  144,112 20 2,882 

කර්මාන්ත් මස්වකයන්  32,019 50 1,601 

මස්වා ලාභීන් 336,262 5 1,681 
කැලණි විහාරමේ බැතිමතුන්  20,000 5 100 

එකතුව      27,552  

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

2030 වසර සඳහා වූ පුමරෝකථනය කරන ලද්ය මුළු ජල ඉල්ලුම සපුරා ගැනීම සඳහා, ජාතික ජල සම්පාද්යන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් 2020 සඳහා මයෝජිත් කැලණි ගඟ ද්යුණු ඉවුර ජල පිරිපහදු ඒකකමේ 

ධාරිත්ාවය දිනකට ඝ. මී. 360,000 ද්යක්වා වැඩි කිරීමම් වාපෘතිය යටමත්, 2020 වන විට කැලණිය හා 

වත්ත්ල ප්රමේශ සඳහා දිනකට ඝ.මී. 93,000 ක ජල ධාරිත්ාවක් මුද්යා හැරීමට මයෝජනා ී ඇත්. එමස්ම 2030 

වසර වන විට මයෝජනා ී ඇති නව මාබිම ජල පවිත්රාගාර වාපෘතියත් සමඟ බියගම ප්රමේශයට කැලණි ගඟ 

ද්යුණු ඉවුර ජල පවිත්රාගාරමයන් ජලය මබද්යා හැරීම සිදු මනාමකමරන අත්ර කැලණිය හා වත්ත්ල ප්රමේශ 

සඳහා දිනකට ඝ. මී 108000 ක ජල ධාරිත්ාවයක් මුද්යා හැරීමට මයෝජනා කර ඇත්.  

වගුව අංක 6.10 වයෝජිත් වයාපෘති අනුව ජල ධාරිත්ාවයන්ව හා පුවරෝකත්නය කරන ලද ජල ඉේුම   

වර්ෂය  කැලණි ගඟ ද්යුණු ඉවුර ජල 
පවිත්රාගාරමේ ධාරිත්ාවය  

කැලණිය ප්රා. ස බල ප්රමේශමේ 

නද්යනික ජල ඉල්ලුම   

වත්ත්ල / කැලණිය ප්රමේශ 
වලට මුද්යාහරින ධාරිත්ාවය  

2017 180,000 m3 /d 17,785 m3 /d 71000 m3 /d 

2020 360,000 m3 /d  93000 m3 /d 

2030 360,000 m3 /d 27,552 m3 /d 108,000 m3 /d 

2040 360,000 m3 /d  129,000 m3 /d 

මූලාශ්රය: Western Province Water Supply Master Plan – Volume I-2013 /සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් 
කාර්යාලය, 2017 
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රූසටහන අංක 6.9 වයෝජිත් වයාපෘති අනුව ධාරිත්ාවයන්ව ඉහල නැංීම 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය; Western Province Water Supply Master Plan – Volume I-2013  

 

 රූප සටහන අංක 6.10 වයෝජිත් වයාපෘති අනුව ජල ධාරිත්ාවයන්ව ඉහල නැංීම    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය; Western Province Water Supply Master Plan – Volume I-2013  
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එමස්ම ජල පිරිපහදු ධාරිත්ාවය ඉහළ නැංීමම් වාපෘතියට මපර ද්යැනට ජලය මබද්යා හරින නළ මාර්ගමේ 

පවතින කාන්දුීම වැලැක්ීම සඳහා 100% ක්ම පවතින නළ මාර්ගය නීකරණය සඳහා වාපෘතියක් 

මයෝජනා ී ඇත්.  

ඒ අනුව 2030 වන විට පුමරෝකත්නය කරන ලද්ය ජන ගහනයට සරිලන ජල ඉල්ලුම සපුරා ගැනීමට 

ප්රමාණවත් ප්රමාණවත් ජල සැපයුමක් සඳහා අවශ ක්රියාමාර්ගයන් මම් වනවිටත් ජල සම්පාද්යන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් සැලසුම් කර තිමබ්. 

  

6.3.4 විදුලි සැපයුම් සැලැසම් 

ක ෞතික අපරවුහ පහසුකේ යටමත් සාකච්ඡා මකමරන විදුලිබල සහ දත්ත රැහැන්ද් සැලැස්ම මගින්ද් 

කැලණිය නාගරික බල ප්රමේශමේ පවතින විදුලි බල සැපයුම පිළිබඳව මමන්ම පුමරෝකත්නය කරන ලද්ය 

මන්වාසික, මස්වා, කර්මාන්ත් අවශත්ා සඳහා අනාගත විදුලි ඉල්ලලුම  සේබන්ද්ධ කයෝජිත ක්රියාමාර්ග 

පිළිබඳව සාකච්ඡා මකමර්. මමහිදී කැලණිය නාගරික බල ප්රමේශය සඳහා වූ ඉදිරි ද්යැක්ම සාක්ශාත් කර 

ගැනීමම්දී අරමුණු වන ගමනාගමනය පාද්යක මකාටගත් ජනාවස සඳහා කාර්යක්ෂම හා ඵලද්යායී නගරයක් 

බිහි කිරීම යටමත් සියලු අංශයන් සඳහා ප්රශසත්් විදුලි බල සැපයුම්ක් ලබා දීම අත්ාවශ මේ. බස්නාහිර 

පළාත තුළ විදුලිය මබද්යාහැරීමම් කලපීකරණය අනුව ගේපහ දිස්ික්කය බස්නාහිර පළාත - උතුරු කලාපය 

යටතට අයත්වන අතර එයින්ද් කැලණිය නාගරික සංවර්ධන බල ප්රමේශය කැලණිය උප කලාපය යටතට 

අයත් මේ. 2016 වසර සඳහා කැලණිය ප්රා.මල්. කාර්යාලමයන් ලබා ගත් ද්යත්ත්යන් අනුව නිවාස ඒකක 

ආකලෝකකරණය සඳහා මයාද්යා ගන්න ප්රධාන මාධයන් අනුව වර්ගීකරණය කළ විට ප්රමේශමයන් 98% ක් 

පමණ ජාතික විදුලි බල සැපයුම් පේධතිය මගින් විදුලිය ලබා ගනී.   

රූප සටහන අංක 6.11. 2017 වසර කැලණිය නාගරික බල ප්රවේශවේ විදුලි දත්තත් රැහැන්ව වයාප්තතිය 
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ඒ අනුව කැලණිය ප්රා. ස බල ප්රමේශය තුළ කැලණිය කැලණිය විදුලි උප මපාළක් මලසත්, කිරිබත්මගාඩ 

ප්රාථමික උප මපාළක් මලසත් ටයර් සමාගම අසල ග්රාන්ට් (Gantry) එකක් මලසත් පවතී.  

2030 වසර සඳහා වන අනාගත් විදුලි බල අවශත්ා සපුරාලීම සඳහා මම් වන විටත් වාපෘති රාශයක් 

මයෝජනා ී  ඇත්. 2030 මමගා මපාලිස් සැලැස්මට අනුව මකරවලපිටිය විදුලි සැපයුම් ඒකකමේ ඊලඟ පියවර 

මලස මමගා මවාට් 600 ක ප්රමාණයක් ජාතික විදුලි රැහැන් පේධතියට එකතු කිරීමට මයෝජනා ී ඇත්. 

එමගින් බස්නාහිර කලාපය තුල විදුලි බල ඉල්ලුමට අතිමර්ක විදුලි බලයක් එකතු ීමට නියමිත්යි.  

මීට අමත්රව, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් 2016 – 2025 ද්යක්වා මයෝජිත් නව වාපෘති අනුව මකටි 

කාලීන හා දීර්ඝකාලීන වාපෘති හරහා මමම ප්රමේශයට ප්රශස්ත් විදුලි සැපයුමක් ලබා දීමට අවශ පියවර 

මගන ඇත්.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
රූප සටහන අංක 6.12. වයෝජිත් විදුලි දත්තත් රැහැන්ව වයාපෘති 2016 - 2025 
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වගුව අංක 6.11. කැලණිය ප්රවේශය සඳහා වයෝජිත් නව විදුලි දත්තත් රැහැන්ව වයාපෘති 2016 - 2025 

වාපෘති  වාපෘති අංකය  විස්ත්ර  

විදුලි රැහැන් 
පේධති  

ST/WPN/01 කැලණිය විදුලි උප මපාළ සිට කිරිබත්මගාඩ ප්රා. උප මපාළ 
ද්යක්වා (New 0.5km 33kV DC Lynx Tower line)  

ST/WPN/02 කිරිබත්මගාඩ ප්රා. උප මපාළ සිට මකාළඹ - නුවර මාර්ගය ද්යක්වා 
(New 0.8km 33kV SC Lynx Pole line)  

LT/L/WPN/07 කැලණිය විදුලි උප මපාළ සිට කිරිබත්මගාඩ ප්රා. උප මපාළ 
ද්යක්වා ( 33kV SC Lynx Pole , දුර - 
කි.මී. 0.2) 

LT/CV/WPN/07 පැරණි නුවර මාර්ගය (ටයර් හන්දිය ග්රන්ටි අසල) සිට මගෝනවල 
ද්යක්වා ( 33kV DC Raccoon Pole   
 /33kV DC Lynx Pole, දුර කි.මී. 3) 

මූලාශ්රය; ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය - 2016  
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මම් අනුව 2030 වසර වන විට පැවතිය හැකි විදුලි බල ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා වන නීකරණ 

ක්රියාමාර්ගයන් විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් මයෝජනා ී ඇත්.   

 

6.3.5. මළ හා අපජල කළමනාකරණ සැලැස්ම 

ගම්පහ දිස්ික්කමේ ජන ඝනත්වය අධිකම ප්රමේශය මලස පවතින කැලණිය ප්රමේශමේ අපද්රව හා 

මලාපවහන කළමනාකරණය මභෞතික අපර වුහ පහසුකම් සැලැසම් යටමත් සලකා බැලිය යුතු ඉත්ා 

වැද්යගත් අංගයකි. 

2017 වසර මන්වාසික ජනගහනය හා නද්යනික සංසරණය වන ජනගහනය සලකා බැලීමම්දී නද්යනිකව 

ප්රමේශය තුල ජනනය වන අපද්රව ප්රමාණය පරිමභෝජනය මකමරන ජල පරිමාමවන් 80% ක් යන 

සම්මත්මයහි පිහිටා විශ්මල්ෂණය කිරීමම්දී නද්යනිකව ඝන මීටර් 14,228 ක් ජනනය මේ. 

මමමස් වර්ත්මානමේ ජනනය වන අපජලය බැහැර කිරීම සඳහා නිශ්ිත් ක්රමමෝපායක් මම් වන විට කැලණිය 

ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශය තුල මනාමැත්. මමම ත්ත්වය යටමත් 2030 වසර සඳහා නව සංවර්ධන 

විභවත්ාවයක් අනුව ප්රමේශය තුල සිටින උපකල්පිත් මන්වාසික ජනගහනය 141,000 ක් හා උපකල්පිත් 

නද්යනික සංසරණ ජනගහනය 532,000 ක් මලස උපකල්පනය කර ඇති ජනගහනය මගින් නද්යනිකව 

ජනනය වන අපද්රව ප්රමාණය සලකාබැලීමම්දී එය ඝන මීටර් 22,045 ක් මේ. 

වගුව අංක 6.12. කැලණිය ප්රවේශීය සභා බල ප්රවේශවේ දදනික අපජලය ජනනය (2017) 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

වර්ත්මානමේ මළ අපද්රව ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රමවත් මළාපවාහන පේධතියක් කැලණිය ප්රාමේශීය සභා බල 

ප්රමේශය තුල මනාමැති ීම මහ්තුමවන් එම ක්රියාවලිය පෑලියමගාඩ නගර සභාමේ මාළාපවහන ගලි බවුසර් 

මගින් සිදු කරනු ලැමබ්. මමමස් රැස් කරනු ලබන මළ අපද්රව රැස්කිරීමම් හා බැහැර කිරීමම් වාේතිය හරහා 

මමම ප්රමේශමේ පවතින මළ අපද්රව බැහැර කිරීමම් ගැටලුව සඳහා විසඳුමක් පවතී. මමය පෑලියමගාඩ 

කැලණිය මයෝජිත් කාර්මික ප්රමේශය සඳහා විශාල වශමයන් ද්යායකවන අත්ර ප්රමේශමේ පවතින පහළ 

  

ප්රමාණය  

ඒකක 1 ක් 
සඳහා 

ඉල්ලුම 
(Lpcd) / 
(L/m2) 

නද්යනික ජල 
ඉල්ලුම 

(m3/day)) 

අපජලය 
ජනනය (ජල 
භාවිත්ය 80% 
- m3/d) 

මන්වාසික  111,300 135 15,026 12,020.40 

ශෂ මන්වාසික  3,958 135 534 427.46 

කිරිබත්මගාඩ මරෝහල  81 350 28 22.68 

වාණිජ මස්වකයන් 44,687 20 894 714.99 

කර්මාන්ත් මස්වකයන් 11,164 50 558 446.56 

මස්වා ලාබීන් 133,900 5 670 535.60 

කැලණි විහාරය 15000 5 75 60.00 

එකතුව 27,552 22,041.77 
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උන්නත්ාංශය සමග අපද්රව බැහැර කිරීමම් පේධතිවල පවතින අක්රියභාවයට ත්ාක්ෂණික විසඳුමක් ලබාගත් 

හැකිය. මමම වාපෘතිය මගින් අපජලය එකතු කිරීම, ජල දුෂණය වලක්වාලීම, මසෞඛ සුභසාද්යනය ආර්ික 

ත්ත්වය නංවාලීම හා සුරක්ිත් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම අරමුණු මේ. 2016 – 2019 වසර තුළ ක්රියාත්මක 

කිරීමට මයෝජිත් මමම වාපෘතිය යටමත් කි.මි. 12.5 ක ජලාපවහන පේධතියක් නිර්මාණය, ජලාපවහන 

මපාම්පාගාර 7ක් ඉදිකිරීමත්, නද්යනිකව ඝන මීටර් 12000 ක අපද්රව පිරිපහදු ඒකකයක්ද්ය, කාර්යාල 

මගාඩනැගිලි, නිල නිවාස ඉදිකිරිම හා ගෘහසථ් සම්බන්ධත්ා 3000 ක් ලබා දීමට මයෝජනා ී ඇත්. 

මීට අමත්රව කිරිබත්මගාඩ මයෝජිත් අධි ඝණත්ව කලාපයත්, අධි ඝනත්ව උසස් අධාපන කලාපයත් සහ 

අධි ඝණත්ව මන්වාසික කලාපයත් සද්යහා මයෝජිත් මන්වාසික හා සංක්රමණික ජනගහනයට අවශ පහසුකම් 

සැපයීමම් දී මයෝග මලස මළාපවාහන පේධති ස්ථාන ගත් කිරීමම් අවශත්ාවයක් පවතී. 

6.3.6.  ඝන අපද්රවය කළමණාකරන සැලැස්ම 

මභෞතික අපර වුහ පහසුකම් සැලැස්ම යටමත් සාකච්ඡා මකමරන ප්රධාන අංශයක් මලස ඝන අපද්රව 

කළමනාකරණය හදුනාගත් හැකිය. 2017 වසර වන විට කැලණිය ප්රා. ස බල ප්රමේශමේ තුළ සිටින 

මන්වාසික හා නද්යනික සංසරණ ජනගහනයට අනුව, නද්යනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රව ප්රමාණය මටාන් 

133.36 ක් මේ.  

වගුව අංක 6.13. දදනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රවය - කැලණිය ප්රා.ස. බල ප්රවේශය (2017) 
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ූජා භූමි හා පුරාවිදයා සංරේෂණ කලාපය 10708 17500 28208 0.4 11.28 
අඩු ඝණත්ව කන්ද්වාසික කලාපය 10565 5126 15691 0.4 6.28 

මධය ඝණත්ව කන්ද්වාසික කලාපය 20528 15387 35915 0.4 14.37 

අධි ඝණත්ව වාණිජ කටයුතු ප්රවර්ධන 
කලාපය 11838 67859 79697 

0.4 
31.88 

අධි ඝණත්ව උසස් අධයාපන ප්රවර්ධන 
කලාපය 12627 66152 78779 

0.4 
31.51 

අධි ඝණත්ව කර්මාන්ද්ත හා බහාලුේ 
ප්රවර්ධන කලාපය  30174 46778 76952 

0.4 
30.78 

අධි ඝණත්ව කන්ද්වාසික ප්රවර්ධන කලාපය 14730 3019 17749 0.4 7.10 
විකශ්ෂ පාරිසරික සංරේෂණ කලාපය 0 418 418 0.4 0.17 

නද්යනිකව ජනනය වන මුළු අපද්රව ප්රමාණය  133.36 
මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 
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කැලණිය ප්රා. ස මගින් ලබා ගත් මත්ාරතුරු අනුව, මමමස් නද්යනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රව ප්රමාණමයන් 

නද්යනිකව මටාන් 75 – 80 අත්ර ප්රමාණයක් ප්රා. ස මගින් එකතු කරනු ලැමබ්. එයින්ද් 60% ක ප්රමාණයේ 

දිරන ඝණ අපරවය වන අතර 40% ක ප්රමාණයේ කනාදිරන අපරවය කේ. ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශය තුළ 

සතියකට දින තුනේ දිරන කසල එකතු කරනු ලබන අතර දින කදකේ කනාදිරන කසල එකතු කරනු ලබයි. 

මීට අමත්රව කැලණිය විශ්වවිද්යාලමයන් ජනනය වන කසල මටන්ඩර් කැද්යීම මගින් එකතු මකමර්. කසළ 

කළමනාකරණ ක්රියාවලිය සදහා ප්රාකේශීය ස ාව සතුව ට්රැේටර් 14 ේ, කේපැේටර් 03 ේ, අත් කරත්ත 06 

ේ, අත්ට්රැේටරයේ කයාදාගනු ලබයි. කසල කළමනාකරණය සඳහා පවතින මිනිස් ශ්රමය කලස මහජන 

කසෞඛය පරීේෂකවරකයේ, කසෞඛය පරිපාලකවරු කදකදකනේ, වැඩ පරිපාලකවරු කදකදකනේ, රියදුරු 18, 

කේකරුවන්ද් 88 කස්වය කරනු ලබයි. මීට අමතරව නුපුහුණු කස්වකයන්ද් 21 ේ සිටී. කකාේකපෝසට් වයාපෘතිය 

සඳහා 09 කදකනකුකේ කසව්ය ලබාගනී.  

2030 වසර සඳහා මයෝජිත් මන්වාසික හා සංසරණ ජනගහනය අනුව, නද්යනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රව 

ප්රමාණය මටාන් 269.36 ක් මේ.  

වගුව අංක 6.14. පුවරෝකත්නය කරන ලද දදනික ඝන අපද්රවය ප්රමාණය - කැලණිය ප්රා.ස. බල ප්රවේශය (2030) 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

මමම අපද්රව බැහැරකිරීම පිළිබඳව සැලකීමම්දී, වර්ත්මානමේ එකතු මකමරන මටාන් 75 – 80 වන අපද්රව 

කැලණිය ප්රා. ස බල ප්රමේශය තුලම පවතින මාමනල්ගම කසල අංගනය මවත් බැහැර කරනු ලැමබ්. නමුත් 

මම් වන විට මමම කසල අංගනමේ ධාරිත්ාවය ඉක්මවා මගාස් ඇති අත්ර මකරවලපිටිය නව කසල 

කලාපය 
මන්වාසික 
ජනගහනය   

නද්යනික 
සංසරණ 
ජනගහනය 

මන්වාසික 
ජනගහනය 
+ නද්යනික 
සංසරණ 
ජනගහනය 

නද්යනික ඒක 
පුේගල ඝන 
අපද්රව 
ජනනය (0.4 
kg/d/person) 

නද්යනිකව 
ජනනය 
වන මුළු 
ඝන 
අපද්රව 
ප්රමාණය 
(මටාන්) 

ූජා භූමි හා පුරාවිදයා 
සංරේෂණ කලාපය 11353 22962 34315 

0.4 
13.73 

අඩු ඝණත්ව කන්ද්වාසික 
කලාපය 12635 6361 18996 

0.4 
7.60 

මධය ඝණත්ව කන්ද්වාසික 
කලාපය 26229 26718 52947 

0.4 
21.18 

අධි ඝණත්ව වාණිජ කටයුතු 
ප්රවර්ධන කලාපය 15778 221126 236904 

0.4 
94.76 

අධි ඝණත්ව උසස් අධයාපන 
ප්රවර්ධන කලාපය 15170 148304 163474 

0.4 
65.39 

අධි ඝණත්ව කර්මාන්ද්ත හා 
බහාලුේ ප්රවර්ධන කලාපය  40218 91837 132055 

0.4 
52.82 

අධි ඝණත්ව කන්ද්වාසික 
ප්රවර්ධන කලාපය 19633 14346 33979 

0.4 
13.59 

විකශ්ෂ පාරිසරික සංරේෂණ 
කලාපය 0 739 739 

0.4 
0.30 

නද්යනිකව ජනනය වන මුළු අපද්රව ප්රමාණය 269.36 
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වාපෘතිය මවත් මුද්යා හරිනු ලැබුව ද්ය ඒ සඳහා පවතින පිරිවැය වැඩිීම මහ්තුමවන් එම ක්රියාවලිය ඇණ හිට 

ඇත්. මම් නිසා වර්ත්මානමේ කසල බැහැර කිරීම මමම ප්රමේශයට ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇත්.  

මීට අමත්රව, මම් වන විට රජය මගින් දියත් කර තිමබන පිලිසරු වාපෘතිය යටමත් මාමනල්ගම කසල 

අංගනමේ මකාටසක කකාේකපෝස්ට් මපාමහාර නිෂ්පාද්යනය කරන අත්ර මසකට මටාන් 15 ක පමණ 

කාබණික කපාකහාර නිපදවනු ලබයි.  

මමමස් 2017 වසර වන විට පවතින ත්ත්වය අනුව 2030 සඳහා පුමරෝකත්නය කල ජනගහනය අනුව 

නද්යනිකව නිපද්යමවන කසල බැහැර කිරීම සඳහා නව වැඩ පිළිමවළක අවශත්ාවයක් පවතී. ඒ අනුව 2030 

වසර වන විට නද්යනිකව ජනනය වන මටාන් 269.36 ක කසල ප්රමාණය, ශ්රී ලංකාමේ ප්රා. ස වල ජනනය 

වන ඝන අපද්රව වල සංයුතිය අනුව මමමස් වර්ග කල හැකිය.  

වගුව අංක 6.15. සංයුතිය අනුව ජනනය වන කසල ප්රමාණය 

වර්ගය  ප්රමාණය 
(%) 

ප්රමාණය 2017 
(කටාන්ද්) 

ප්රමාණය 2030 (කටාන්ද්) 

දිරන ඝන අපරවය (කකටි 
කාලීන) 

39.53 52.72 106.48 

දිරන ඝන අපරවය (දිගු කාලීන) 11.06 14.75 39.73 

කපාලිතින්ද් සහ ේලාස්ටිේ  7.37 9.83 19.85 

කරදි ආශ්රිත කර්මාන්ද්ත අපරවය 6.45 8.60 17.37 

මස් කඩ මාලු කඩ  4.77 6.36 12.85 

කගාඩනැගිලි අපරවය  6.88 9.18 18.53 

කඩදාසි  6.44 8.59 17.35 

ීදුරු  3.41 4.55 9.19 

ලී  8 10.67 21.55 

යකඩ  3.56 4.75 9.59 

කවනත්  2.53 3.37 6.81 

එකතුව  100 133.36 269.36 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

මම් අනුව 2030 වසර සඳහා කසල කලමනාකාරණමේදී, මයෝජිත් ජනගහනය අනුව නද්යනිකව ජනනය වන 

මටාන් 106 ක් පමණ වන මකටි කාලීන දිරන අපද්රව මයාද්යාගනිමින් මකාම්මපාස්ට් නිෂ්පාද්යනය සඳහා 

ද්යැනට පවතින මකාම්මපාස්ට් නිෂ්පාද්යන අංගනය නීන මකාම්මපාස්ට් මපාමහාර නිෂ්පාද්යන අංගනයක් මලස 

ප්රතිස්ත්ාපනය කිරීමට මයෝජනා මකමර්.  

එමස්ම නද්යනිකව ජනනය විය හැකි මනාදිරන කසල බැහැර කිරීම සඳහා මයෝජිත් අරුවක්කාරු 

සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් වාපෘතිය හරහා ඉඩකඩ සලසා ගත් හැකිය. මමහිදී කැලණිය ප්රා. ස තුල අක්කර 
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45 ක් වන වනවාසල මුදුන් ඇල ප්රමේශය කසල මබද්යාහැරීමම් මධස්ථානයක් මලස හඳුනාමගන ඇති අත්ර 

මමම සථ්ානමේ සිට වනවාසල දුම්රිය මධසථ්ානය හරහා මයෝජිත් අරුවක්කාරු සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් 

ස්ථානය මවත් මුද්යා හැරීමම් අවකාශයක් ඇත්. මාමනල්ගම පවතින කසල අංගනය හා මයෝජිත් නීන 

මකාම්මපාස්ට් අංගනය ද්ය මම් ආසන්නව පිහිටා ඇත්.   

රූපය සටහන අංක. 6.13 වයෝජිත් ඝන අපද්රවය කලමනාකරණ වයාපෘතිය 

 

 

මූලාශ්රය; Sri Lanka Emergency Solid Waste Management Project Report – Ministry of megapolice and 
western development and ministry of Local government – 2017 December   
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6.4. ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ික සැලැසම්  

6.4.1 වයෝජිත් ආර්ික සැලැස්ම 

2030 කැලණිය නාගරික බල ප්රකේශය සඳහා "දිවයමය නාගරිකතලය" යනුකවන්ද් ඉදිරි දැේමේ අනුව කගාඩ 

නැගුනු සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව වාණිජ අංශය හා පුජා භුමි ප්රකේශයට සමගාමීව කේශීය කර්මාන්ද්ත අංශය 

නගා සිටුීම තුලින්ද් කලාපිය කමන්ද්ම ජාතික ආර්ිකය ශේතිමත් කරලීමට අකේේෂා කකකර්. 

 කමම ඉදිරි දැේම යටකත් කගාඩ නැගුනු අරමුණු අනුව පවතින අධිඝනත්ව නාගරික තලය දිවයමය නාගරික 

තලයේ කර ගැනීම උකදසා "කැලණිය පුජා භුමිය" යන හැඟීම සථ්ාපිත කිරීම තුලින්ද් ප්රකේශකේ සංචාරක 

ආකර්ෂණය වැඩි දියුණු කර ඒ ආශ්රිතව මැටි කර්මාන්ද්තය නගා සිටුීම තුලින්ද් කේශීය ආර්ිකය 

දිරිගැන්ද්ීමටත්, ගමනාගමනය පාදක කරගත් ජනාවාස ඉලේක කරගනිමින්ද් කාර්යේෂම හා ඵලදායි 

නගරයේ බිහි කිරීම යන අරමුණු වලට අනුව කයෝජිත කපාදු ප්රවාහන කස්වාවන්ද් පාදක කකාට කගන ඒ 

ආශ්රිතව ප්රධාන සංවර්ධන පර්ෂදයන්ද් 5ේ  බිහි කිරීමත්, කිරිබත්කගාඩ නගරය පදික පහසුකේ සැලසීම තුලින්ද් 

ීි කවළඳසැල්ල සහිත වාණිජ දිස්ිේකය බවට පත් කිරීමත් යන පරමාර්ථයන්ද් සාේෂාත් කර ගැනීම තුලින්ද් 

කලාපීය ආර්ිකය නගා සිටුීමට කයෝජනා කකකර්. 

6.4.1.1 කැලණිය පුජාභුමිය ආශ්රිතව වන්දනා සංචාරක වයාපාරය පදනම් කරගත් ආර්ික සංවර්ධනය 

ිරිමත් කිරීම. (Pilgrim Tourism based Development) 

කැලණිය ූජා භූමිය ආශ්රිතව වන්ද්දනා සංචාරක වයාපාරය දිරිගැන්ද්ීම තුලින්ද් කැලණිය ප්රකේශකේ ප්රාකේශිය 

ආර්ිකය ශේතිමත් කරලීම කේ තුලින්ද් අකේේෂා කකකර්. වදනිකව, වාර්ෂිකව හා මාසිකව ඓතිහාසික 

කැලණි විහාරය වන්ද්දනාමාන කර ගැනීම උකදසා බැතිමතුන්ද් විශාල සංඛයාවේ සහ ාගි කේ. 2030 වසර 

සඳහා වූ දැේම සාක්ශාත් කර ගැනීකමහිලා කැලණිය ූජා භූමිය යන ූජණීය හැඟීම ස්ථාපිත කරලීම යන 

අරමුණ යටකත්, 2030 වසර වන විට කැලණිය ප්රාකේශකේ පවතින පැරණි මැටි කර්මාන්ද්තය ූජා භූමිය හා 

සේබන්ද්ධ කරමින්ද් කේශීය ආර්ිකය නගා සිටුීකමහිලා දායක කරගැනීම කකකරහි අවධානය කයාමු ී ඇත.  

කමහි දී ගල්ලකබාරැල්ලල හංදිකේ පවතින 1925 ආරේ  කරන ලද මැටි කර්මාන්ද්තය නගා සිටුීම තුළින්ද් 

ගෘහස්ත වශකයන්ද් මැටි කර්මාන්ද්තය කරකගන යාමට අවශය පහසුකේ සැපයීමටත් එය ූජා භූමිය හා 

සේබන්ද්ධ කරගනිමින්ද් කවකළඳ අවස්ථා පුළුල්ල කිරීමත් තුලින්ද් ආර්ිකය නගා සිටි ීමටත් කයෝජනා කකකර්. 

කැලණි විහාරය අසලින්ද් ගමන්ද් කරන කකාළඹ - බියගම මාර්ගය කවනුවට කවන්ද් වූ කැලණි නිේන චන්ද්රවංක 

මාර්ගයත් ටයර් හංදිය හරහා ූජා භූමිය සේබන්ද්ධ කකකරන මාර්ගයත් හරහා මැටි කර්මාන්ද්තය අසලට ඍජු 

ප්රකේශයේ ලබා දීම තුලින්ද් කැලණියට පැමිකණන බැතිමතුන්ද් ඉලේක කර ගනිමින්ද් සාේප්රදායික    ාණ්ඩ 

නිෂ්පාදනය හා අකළවිය සඳහා විවෘත්ත කිරීමට කයෝජනා කකකර්. කේ වන විට ඉතා අබලන්ද් තත්වකේ 

පවතින කර්මාන්ද්ත ශාලාව ගෘහස්ත වශකයන්ද් මැටි  ාණ්ඩ නිෂ්පාදනකේ කයකදන ප්රකේශ වාසී පවුල්ල 35කට 

පමණ පහසුකේ සපයයි. එකස්ම විශ්ව විදයාල ශිෂයයන්ද් කමන්ද්ම පුහුණුකරුවන්ද් 15 ේ පමණ ද කමහි පුහුණුව 

ලබයි. ූජා භූමි ප්රකේශය තුල කමම නිෂ්පාදන අකලවිය සඳහා වි වතාවයේ පැවතියද කේ වන විට 

ගල්මබාරැල්ල පවතින විසිතුරු මැටි  ාණ්ඩ කවකළඳ සැල්ල 3ේ 4ක පමණ කමම  ාණ්ඩ අකලවි කේ. කේ 
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නිසා එය නැවත ප්රතිස්ථාපනය කර කැලණිය, ගල්ලකබාරැල්ලල, සිංහාරමුල්ලල, සිංහාරමුල්ලල උතුර හා පිලපිටිය 

යන ප්රාකේශ වල විරැකියාකවන්ද් කපකලන 450 ේ පමණ ජනතාවට රැකියා උත්පාදනය කිරීමත් ූජා භූමිය 

ආශ්රිතව කමම නිෂ්පාදන අකලවිය සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම තුලින්ද් ආර්ික ශේතිමත් කරලීමත් අකේේෂා 

කකකර්. 

මීට සමගාමීව කැලණිය ප්රා.ස. බල ප්රකේශය පුරා පැතිර පවතින කැලණි විහාරයද අතුළු පුරා විදයාත්මක හා 

වන්ද්දනා කරුවන්ද් සඳහා නැරඹීමට හැකි ස්ථානය යා කරමින්ද් නැරඹූේ ස්ථාන වන්ද්දනාකරුවන්ද් සඳහා 

විවෘත්ත කිරීම තුලින්ද් ආර්ිකය ශේතිමත් කරලීම අකේේෂා කකකර්. පූජා භූමි ප්රමේශය ආශ්රිත් කරගනිමින් 

මයෝජිත් චන්ද්රවංක ud¾ගයට යාබද්යව පිලපිටිය, ගල්මබාරැල්ල (මැටි කර්මාන්ත්ය අසල), හා කැලණිය - 

මකාමහාල්විල යන ප්රමේශ පාද්යක කරගනිමින් පූජා භූමි කලාපයට අනුගත් වන පරිදි වාණිජ මංසන්ධි තුනක් 

ස්ථාපිත් කිරීමට මයෝජනා මකමර්. මමමගින් නද්යනිකව පූජා භූමි කලාපයට පැමිමණන බැතිමතුන් සඳහා 

මස්වා සැපයීමට මයෝජිත්යි.  

 6.4.1.2 කිරිබත්වගාඩ ආරුක්ු සහිත වවළඳ ආවයෝජන තීර සංවර්ධනය (Shopping Street) 

ගේපහ දිස්ිේකකේ ප්රධාන කවළඳ මධයස්ථානයේ වන කිරිබත්කගාඩ නගරය කැලණිය නාගරික බල 

ප්රකේශය තුල පිහිටා ඇති වාණිජ නගරයේ කලස හැදින්ද්විය හැකිය. කමය කැලණිය, පැලියකගාඩ, හුණුපිටිය, 

මහර හා බියගම යනාදී ප්රකේශවලට වැදගත් කස්වා මධයස්ථානයේ වනවා පමණේ කනාව කකාළඹ - නුවර 

කකාරිකඩෝව තුල පවතින කරදිපිළි සඳහා වූ ප්රසිේධ නවාතැන්ද්මපාළක් කලස ලංකාකේ නන්ද්කදසින්ද් 

පාරික ෝගිකයින්ද් ඇදී එන ස්ථානයකි.එකමන්ද්ම 2016 වසකර්දී කමය බටහිර කලාපය තුළ පවතින නැගී එන 

කවළඳ නගරයේ කලසද හදුනාකගන තිබීමත් සමගම කමම ප්රකේශයට පවතින කවළඳ අවස්ථාවන්ද් ඉහළ 

නැංීම සඳහා අවශය පහසුකේ සැපයීම තුලින්ද් ප්රකේශයට උපරිම ආර්ික සංවර්ධනයේ කරා ලඟා විය 

හැකිය. 

කයෝජිත මාර්ග හා ප්රවාහන සැලැස්කේ සඳහන්ද් පරිදි කකාළඹ නුවර කකාරිකඩෝව තුළපෑලියකගාඩ සිට මහර 

දේවා පවතින අධික රථවාහන තදබදයට පිලියමේ කලස කිරිබත්කගාඩ මග හැර යා හැකි විකල්ලප මාර්ගයේ 

ඉදිකිරිම තුලින්ද් කමම කිරිබත්කගාඩ නගරය පදික පහසුකේ සහිත ීි කවළඳසැල්ල ස්ථාපිත කිරීම හරහා 

පවතින කවළඳ ආකයෝජන දිරි ගැන්ද්ීමට කටයුතු කකකර්. 

රූපය සටහන අංක 6.14. වයෝජිත් වවවළද මං තීර සංවර්ධනය 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 
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දැනට ව.කි. 2 ක පමණ වපසරියක වයාේත ී ඇති කිරිබත්කගාඩ නගරය අවට පවතින පහත් බිේ පරිසර 

පේධතියත් සමග තව දුරටත් වයාේත ීමට අවකාශය කනාමැත. කේ නිසා කලාපිකරණ කරගුලාසි තුලින්ද් 

සිරස් කගාඩනැගිලි වයාේතිය සඳහා අනුබල කේ. 

කේ වන විට කමම ප්රකේශකේ කකාළඹ - නුවර මාර්ගය කදපස මි. 500 ක අවකාශය තුළ භුමි පරික ෝගකයන්ද් 

12% ේම වාණිජ කටයුතු වයාේතව ඇති අතර එයින්ද් 40% ේම කරදිපිළි හා නිමි ඇඳුේ කවළඳසැල්ලය. කමම 

වි වතාවය ප්රකයෝජනයට ගනිමින්ද් කිරිබත්කගාඩ මාර්ගය කදපස ආරුේකු සහිත කවරළතීර සංවර්ධනයේ 

අකේේෂා කකකර්. කේ අනුව ප්රධාන මාර්ගය කදපස YMBA  මංසන්ද්ධිකේ  සිට හුණුපිටිය වත්තල මාර්ගය 

ආරේ ය දේවා මී. 800 ේ දිගින්ද් හා මී. 2.5 ේ පළලින් යුතුව ප්රධාන මාර්ගය කදපස පවතින වාණිජ 

කගාඩනැගිලි හිමියන්ද් සමග ඇතිකර ගන්ද්නා සහකයෝගී ක්රියාපිළිකවතේ මගින්ද් සෑම වාණිජ 

කගාඩනැගිල්ලලේම ඉදිරිපස බිේ මහල්ල කකාටසේ ආරුේකු කවළඳ තීර සංවර්ධනය උකදසා කැප කිරීම 

තුලින්ද් වාණිජ ආකර්ෂණය ඉහල නැංීමට කයෝජනා කකකර්. කේ සඳහා පවතින ප්රධාන මාර්ගය කදපස 

පමණේ කනාව කිරිබත්කගාඩ - මාකකාළ මාර්ගකේ දී මී. 500 ේ පමණ දුරට විහිකදන ආරුේකු මාර්ග 

සංවර්ධනයේ අකේේෂා කකකර්. 

කමහිදී නගර මධයකයහි ඌණ  ාවිතකේ පවතින ඉඩේ හා කගාඩනැගිලි ප්රශස්ත  ාවිතයට කයාදාගනිමින්ද් 

වාණිජ කටයුතු සඳහා පවතින ආකයෝජන අවස්ථා ඉහළ නැංීමට අකේේෂා කකකර්. එකස්ම කිරිබත්කගාඩ 

නගරාසන්ද්නව පවතින කතත් බිේ හා ඇල මාර්ග නිසි කලස කළමනාකරණය කරමින්ද් වදනික සංසරණ 

ජනගහනය සඳහා අවශය විකේක හා විකනෝද පහසුකේ සැපයීම හරහා නගරයට පවතින ආකර්ශනය ඉහළ 

නැංීම තුලින්ද් පාරික ෝගිකයින්ද් ආකර්ෂණය කර ගැනීමටත් වාණිජ අවස්ථා ඉහළ නැංීමටත් කටයුතු 

කකකර්. කයෝජිත රාගම - නාරාකහ්න්ද්පිට සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ගය කිරිබත්කගාඩ හරහා කයෝජනා ී තිබීමත්, 

කිරිබත්කගාඩ සැහැල්ලලු දුේරිය නැවතුේ සථ්ානයේ කලස හදුනාකගන තිබීමත් තුලින්ද් එම වි වතාවයන්ද් නිසි 

කලස උපකයෝගී කර ගනිමින්ද් කිරිබත්කගාඩ ප්රධාන වාණිජ දිස්ිේකයේ කලස සංවර්ධනය කිරීමට 

අකේේෂා කකකර්. කමහි දී නගර මධය ගමනාගමනය පාදක කකාට ගත්  සංවර්ධන මධයස්ථානයේ කලස 

(TOD) ස්ථානගත කරමින්ද් වාණිජ සංවර්ධනය ප්රමුඛව මිශ්ර සංවර්ධනයේ සහිත නගර මධයයේ කලස 

සංවර්ධනය විය යුතුය.   

6.4.1.2 ගමනාගමනය පාදක වකාටගත් අභයන්තර ුඩා නගර සංවර්ධනය (TOD Neighbourhood 

Center)  

කයෝජිත රාගම - නාරාකහන්්ද්පිට සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ගයන්ද් , හුණුපිටිය - කකාට්ටාව සැහැල්ලලු දුේරිය 

මාර්ගයන්ද්  ප්රධාන දුේරිය මාර්ගය නීකරණ හා නව බියගම කකාස්ගම දුේරිය මාර්ගය කමම කලාපය ඔස්කස ්

වැටි තිබීම කහ්තුකකාට කගන ඒවාකේ දුේරිය මංසන්ද්ධි කේන්ද්ර කර ගනිමින්ද් ගමනාගමනය පාදක කකාටගත් 

නගර කසසු මාධයන්ද් කලස සංවර්ධනය කිරීම තුලින්ද් ප්රකේශකේ කවළඳ හා කාර්යයාල ස්ථාපනය ීම 

කකකරහි පවතින ආකයෝජන අවස්ථා ඉහල නැංීමට කයෝජනා කකකර්. 



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 

 

බස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                                              99                                                        
 

ඒ අනුව හුණුපිටිය , වනවාසල, ටයර් හන්ද්දිය, නුන්ද්ගමුකගාඩ හා කපාල්ලකහ්න යන කයෝජිත හා පවතින දුේරිය 

ස්ථානයන්ද් කේන්ද්ර කකාට කගන කිරිබත්කගාඩ නගරයට අමතරව කුඩා නගර මධයස්ථානයේ ස්ථාපිත කිරීම 

තුලින්ද් වාණිජ හා මිශ්ර සංවර්ධනය සඳහා භුමිය විවෘත කර ආකයෝජන අවස්ථා ඉහළ නැංීමට පියවර ගැකන්ද්. 

කැලණිය නාගරික ප්රකේශය උකදසා කරන ලද සංවර්ධන පීඩන දර්ශකය, සංකේදිතා දර්ශකය, සංවර්ධන 

වි වතා දර්ශකය කමන්ද්ම වාසස්ථාන සඳහා කයෝගය භුමි හදුනාගැනීකේ විශ්කල්ලෂණය යන දීර්ඝ 

විශ්කල්ලෂණයන්ද් මත පදනේව හුණුපිටිය නගරය ප්රකේශකේ ප්රධාන උප නාගරික මධයස්ථානයේ කලස 

සංවර්ධනය කිරීමට කයෝජනා ී ඇත. එහිදී කිරිබත්කගාඩ නගරයට කේන්ද්ර ී ඇති සංවර්ධන පීඩනය 

මාකකාළ හා හුණුපිටිය මාර්ග ඔස්කස් ඇදී  යාම වි වතාවයේ කලස සලකමින්ද් වත්තල - හුණුපිටිය මාර්ගය 

මං තීරු හතරේ දේවා පුළුල්ල කිරීම තුළින්ද් එම ප්රකේශයට පවතින  ප්රකේශය වැඩි කිරීම හා නගර මධය 

සංවර්ධන වයාපෘති හරහා මධය ප්රකේශ වාණිජ හා ගමනාගමන අවශයතා සපුරාලීම සඳහා ීවෘත කිරීම 

තුළින්ද් ප්රාකේශීය කවළඳ ආර්ිකය සවිබල ගැන්ද්ීමට අකේේෂිතයි. එකස්ම පහත් බිේ වල අවිධිමත් කලස 

කර්මාන්ද්ත වයාේතිය වළේවමින්ද් හුණුපිටිය වනවාසල ප්රකේශය ආශ්රිතව කර්මාන්ද්ත හා බහාලුේ ප්රවර්ධන 

කලාපය කලස ස්ථාපිත කර ඒ ආශ්රිතව පවතින දිේපිටිකගාඩ මාර්ගයත්, වනවාසල වත්තල මාර්ගයත් යන 

අ යන්ද්තර මාර්ග පුළුල්ල කිරීම තුලින්ද් කර්මාන්ද්ත හා ගබඩා වයාේතිය උකදසාද අවශය යටිතල පහසුකේ 

සංවර්ධන සිදු කකකර්. 

කැලණිය ටයර් හන්ද්දියද කයෝජිත සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ගකේ දුේරිය නැවතුමේ කලස හදුනාකගන තිබීම 

ප්රකයෝජනයට ගනිමින්ද් එම ප්රකේශයද ගමනාගමනය පාදක කරගත් නාගරික කස්වා මංසංධියේ කලස 

ස්ථාපිත කිරීම තුලින්ද් කැලණිය විශ්ව විදයාලයද පාදක කකාට කගන වාණිජ කටයුතු ප්රමුඛ මිශ්ර කස්වා සපයන 

කුඩා නගරයේ කලස සංවර්ධනය කිරීම තුළින්ද් කවළඳ ආර්ිකය ශේතිමත් කරලීමට කයෝජනා කකකර්. ටයර් 

හන්ද්දියට උතුරු කදසින්ද් හුණුපිටිය හා සේබන්ද්ධවන කේවැල්ලූව මාර්ගයත්, දකුණු කදසින්ද් (කැළණි විහාරය 

හා සේබන්ද්ධවන ) ටයර් සංස්ථා මාර්ගයත් පුළුල්ල කිරීම තුලින්ද් කමම ප්රකේශකේ සංවර්ධන තිවෘතාවය ඉහල 

නැීම ඔස්කස් මිශ්ර සංවර්ධනයේ සඳහා අනුබල කේ. 

තවද කයෝජිත නව බියගම - කකාස්ගම දුේරිය මාර්ගකේ කැලණිය නාගරික ප්රකේශය තුල කයෝජනා ී  තිකබන 

නුන්ද්ගමුකගාඩ දුේරිය මං සංධියත්  කපාල්ලකහ්න සැහැල්ලලු දුේරියත් කේන්ද්ර කකාට කගන නව කුඩා නගර 

මධයස්ථානයේ කලස සංවර්ධනය සඳහා කයෝජනා කකකර්. කමහිදී පුජා භුමි කලාපයට සෘජුවම 

සේබන්ද්ධවිමට පවතින හැකියාවත් පදනේ කරකගන කමය නව වාණිජ මධයස්ථානයේ කලස කමන්ද්ම 

ගමනාගමනය පාදක කකාට ගත් සංවර්ධන පර්ෂදයන්ද් උකදසා වාණිජ අවශයතා සපුරාලන මධයස්ථානයේ 

කලස සංවර්ධනය කිරීම තුලින්ද් ප්රාකේශීය ආර්ිකය සවිබල ගැන්ද්ීමට කයෝජනා කකකර්. 
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6.5 තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ග 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම හරහා දැනට පවතින 15% ක හරිත කතත්බිේ ප්රමාණයත් , පවතින ඇල 

මාර්ග පේදතියත් නිසි කලස කලමණාකරනය තුලින්ද් ගං වතුර පාලනයටත්, පවතින නාගරික තාප අවදානම 

පාලනය කිරීමටත් 2030 වසර සඳහා වූ ද්යැක්ම සාක්ශාත් කරගැනීමමහිලා ප්රධාන අරමුණක් වන  නීල-හරිත 

පරිසර පේධති ඒකාබේධ කරමින්ද් සුවපහසු නගරයේ බිහිකිරිම යන අරමුණ ලඟා කරගැනීම උකදසා  

සැලසුේ කකකර්.     

මම් යටමත් මයෝජිත් පරිසර සංරේෂණ සැලසුම, ආපදා අවදානේ කළමණාකරන සැලසුම හා විවෘත භූමි 

සැලසුම යන සැලසුම් තුලින් 2030 වසර වන විට කහේටයාර 293 ක කතත් බිේ කලාප ක්රමවත්ව කයාදා 

ගනිමින්ද් ගංවතුර බලපෑම අවම කිරීමටත්, 2030 වසර වන විට කහේටයාර 141 ක කතත් බිේ සංරේෂණ 

කලාපය කපාදු එළිමහන්ද් විකනෝද කටයුතු සඳහා ක්රමවත්ව කයාදා ගැනීමටත්, 2030 වසර වන විට 100% ේ 

අඛණ්ඩ ඇළ මාර්ග ජාලයේ නිසි කලස කලමනාකරණය කිරීමත්, 2030 වසර වන විට හරිත විශ්ව විදයාල 

පරමාද්යර්ශය කපරදැරිව හරිත නගරයේ කරා කයාමු ීමත් පරමාර්ථයන් මේ.  

6.5.1 පාරිසරික සංරක්ෂණ සැලැස්ම 

මිනින්මද්යෝරු මද්යපාර්ත්මම්න්තුව මගින් කරන ලද්ය සමීක්ෂණයකට අනුව 2000 වර්ශමේදී කැලණිය ප්රමේශය 

මුළු භූමි ප්රමාණමයන් 28% ක් මත්ත්බිම් වලින් සමන්විත් වුවද්ය 2017 වසර වන විට එය 15% ක් ද්යක්වා අඩු 

ී ඇත්. වරාය නගරයට ඉත්ා ආසන්නමයන් මමන්ම බියගම හා පෑලියමගාඩ කර්මාන්ත් කලාපයන්ට මැදිව 

පවතින ප්රමේශයක් ීම මහ්තු මකාට මගන මන්වාසික භූමි පරිහරණය මමන්ම කර්මාන්ත් හා ගබඩා 

වාේතිය සඳහා පවතින ඉල්ලුම ඉහලයාමත් සමඟ පහත්බිම් ආවරණය මකමරමින් කර්මාන්ත් හා ගබඩා 

වාේත් මවමින් පවතී. 

මමම ත්ත්වය වලක්වා ගනිමින් පවතින මත්ත්බිම් ප්රමාණය නිසි මලස කළමනාකරණය කරගනිමින් 

ස්වභාවික ගංවතුර ත්ත්වයන්මගන් ආරක්ෂා ීමටත්, 65% පමණ භූමි ප්රමාණයක වාේත්ව පවතින ත්ාප 

වාේතිය ප්රමේශ අවම කරගැනීමත් උමද්යසා පාරිසරික විශ්මල්ෂණයන් කිහිපයක් මත් පද්යනම්ව මත්ත්බිම් 

කලාපීකරණ සැලැස්මක් සකස් කර ඇත් (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 20. සංරක්ිත් මත්ත්බිම් විශ්මල්ෂණය). 

මම් සඳහා ගංවතුර අවද්යානම් ප්රමේශ, පවතින මත්ත්බිම් ප්රමේශ, ජල මාර්ග පේධතිය හා භූමිමේ උස මමන්ම 

සංමේදී ප්රමේශ හා ප්රමේශමේ සංවර්ධන පීඩනයද්ය සලකා බලනු ලැබිණි. ඒ අනුව මත්ත් බිම් ස්වභාවික 

සංරක්ෂණ කලාපය, සංවර්ධනය කල හැකි කතත්බිේ කලාපය, කතත්බිේ ආරේෂක කලාපය, හා විකශ්ෂ 

කුඹුරු කලාපය මලස කලාපීකරණය කර ඇත්.  

වගුව අංක 6.16. වයෝජිත් වත්ත්තබිම් කලාපීකරණය කලාපීකරණය   

 

 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

මත්ත්බිම් කලාපය ප්රමාණය (කහේටයාර) 

 කතත්බිේ ස්ව ාවික සංරේෂක කලාපය  141.03 

 සංවර්ධනය කල හැකි කතත්බිේ කලාපය 93   

 කතත්බිේ ආරේෂක කලාපය 43 

 විකශ්ෂ කුඹුරු කලාපය 15.34  



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 
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සිතියම අංක 6.12. වයෝජිත් වත්ත්තබිම් කලාපීකරණ  
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6.5.2. භූ දර්ශන සැලැස්ම   

මම් වන විටත් මමම ප්රමේශය තුල අධි ගනත්ව සංවර්ධනයත් සමඟ ඇති වන නාගරික උෂ්ණත්වය ඉහළ 

යාම, හා වායු දුෂණය වැනි පාරිසරික ගැටළු උේගත්ව පැවතීම සංවර්ධන සැලසුමක් සකස් කිරීම මකමර් 

බලපෑ එක් කාරණාවකි. ඒ අනුව මගාඩනැගුනු 2030 සඳහා වූ ද්යැක්ම ශාක්සාත් කර ගැනීමමහිලා අරමුණේ 

වූ නීල-හරිත පරිසර පේධති ඒකාබේධ කරමින්ද් සුවපහසු නගරයේ බිහිකිරිම යන අරමුණ ලඟා කරගැනීම 

භූ ද්යර්ශන කලමනාකරණ සැලැස්ම මගින් අමේක්ෂා මකමර්. මමම භූ ද්යර්ශන කලමනාකරණ සැලැසම් 

ප්රධාන උපාය මාර්ගයන් මද්යකක් ඔස්මස් මගාඩනගා ඇත්.  

6.5.2.1 අභයන්වත්ර මාර්ග සඳහා පුළුේ හරිත් මං තීර ස්ථාපිත් කිරීම  

මමහි දී කැලණිය පූජා භූමි ප්රමේශය හා මකාළඹ- නුවර ප්රධාන මාර්ගයන් සම්බන්ධ මකමරන ඍජු 

ප්රමේශයන් පුළුල් හරිත් මං තීර මලස ස්ථාපිත් කිරීමට මයෝජනා මකමර්. මම් සඳහා මාර්ග හා ප්රවාහන 

සැලැස්ම යටමත් පුළුල් කිරීමට මයෝජිත් මමම මාර්ගයන් මස්වා මං තීරු සහිත්ව රුක් මරෝපණය සඳහා ද්ය ඉඩ 

සැලමසන පරිදි පුළුල් කිරීමට මයෝජනා කර ඇත්. එමස්ම හරිත් විශ්ව විද්යාල සංකල්පය අනුව 

මගාඩනැමගන උසස ් අධයාපන ප්රවර්ධන කලාපය තුලද්ය සියලු අභන්ත්ර මාර්ග සඳහා වෘක්ෂ තීරයන් 

මයෝජනා මකමර්.  

6.5.2.2. කර්මාන්වත් ආරක්ෂක තීරයන්ව හා ගංගා, ඇළ රක්ිත්යන්ව සදහා හරිත් තීර වයාප්තතිය  

ප්රමේශය පුරා අවිධිමත්ව කර්මාන්ත් වාේත් ී මම් ප්රතිඵලයක් මලස මම් වන විටත් පාරිසරික සමතුලිත්ත්ාවය 

බිද්ය වැටී ඇත්. මමම ත්ත්වය වලක්වා ගැනීම සඳහා සෑම කර්මාන්ත්යක් වටාම මී. 10 ක රක්ිත් ප්රමේශයක් 

මලස පවත්වා ගනිමින් හරිත් වාේති කලාපයක් මලස පවත්වා ගනීමට මයෝජනා මකමර්.  

 ප්රමේශමේ ප්රධාන ජල ප්රභවය මලස පවතින කැලණි ගග රක්ිත් ප්රමේශය, පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපය 

මලස කලාපීකරණ සැලැස්ම මගින් හදුනාමගන තිමබන උතුරු බැම්ම රක්ශත් ප්රමේශය සඳහාද්ය හරිත් තීර 

වාේතියක් අමේක්ෂා මකමර්. එමස්ම ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩ කිරීමම් හා සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාමේ 

නියමයන් අනුව යමින් 2010 ජූලි 14 අංක 1662/17 ගැසට් නිමේද්යනය අනුව යමින් ඇළ මාර්ග වල පලළ 

අනුව නිර්මේශත් සංරක්ෂණ කලාපයන් මවන් කරමින් ඒවා හරිත් රක්ශත්යන් මලස ප්රතිස්ත්ාපනය කිරීමට 

අමේක්ිත්යි. මම් තුළින් කලාපයට ද්යෘෂමය වටිනාකමක් එක්කිරීමට අමේක්ෂා මකමරන අත්ර ප්රමේශමේ 

පාරිසරික සමතුලිත් ත්ාවය ආරක්ෂා කරගැනීම අරමුණ මේ. 

වගුව අංක 6.17. ඇළ රක්ිත් ප්රමාණ - ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගාඩ කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීවම් සංස්ථාව 

මූලාශ්රය: ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම් සහ සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව (සංමශෝධිත්) පනත් 2006 අංක 35/ සැලසුම් 
කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017

ඇළ මාර්ගය  ඇළ මාර්ගකේ 
පළල (මී.)   

ඇළ රේෂිත  පළල (මීටර්) 

විවෘත ඇළ මාර්ග 

(මී.)  
මතුපිට වැසූ ඇළ මාර්ග (මී.)  

හපුගහකවල්ලල ,  මහර මුදුන්ද් ඇළ 6.1 – 9.0  4.5 1.5 

ඊරිය ඇළ, නාථ ඇළ , මුදුන්ද් ඇළ , කුඹල්ල 
ඔය , කළු ඇළ 

9 ට වැඩි   6.5 2.0 
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සිතියම අංක 6.13. වයෝජිත් භූ දර්ශන කළමනාකරණ සැලැස්ම 
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6.5.3. ආපදා කළමණාකරන සැලැසම් 

කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල  ප්රකේශය තුළ ස්ව ාවික විපත්වලින්ද් වැඩිම විපත් කගන එනුකේ වර්ෂා 

කාලකේදී ජලකයන්ද් යටීකමනි.  ප්රකේශකේ වැසි ජලය ගලා යන ඇළ මාර්ග තිබුණද,  එම ඇළ මාර්ග 

කගාඩීමත්,  නිසි කලට පිළිසකර කනාකිරීමත්,  එහි සිදු කර ඇති අනවසර ඉදිකිරීේ නිසා ඇළ මාර්ග අවහිර 

ීමත් මීට ප්රධාන කහ්තු සාධක ී  ඇත.  ඇමුණුම් සිතියම් අංක 18. මඟින් ද්යැක්මවන GIS විශ්මල්ෂණය මඟින් 

හදුනාගත් ස්වභාවික ඇළ මාර්ග ජාලය පැවතිය යුතු ආකාරයන් ද්යැනට පවතින ඇළ මාර්ගයන් අවහිර ී  ඇති 

ආකරයන් ද්යැක්මේ. හුණුපිටිය උතුර, හුණුපිටිය ද්යුණ, මවමළ්මගාඩ, නාමහන්, වනවාසල, හුණුපිටිය 

නැමගනහිර, හිඹුටුවැල්මගාඩ, මේවැල්ූව, ද්යළුගම්මගාඩ, වරාකනත්ත්, දිේපිටිමගාඩ, මපතියාමගඩ, 

සිංහාරමුල්ල උතුර, මපාල්මහ්න, කිරිබත්මගාඩ ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාශ ගංවතුර අපද්යාව බහුලව බලපාන 

මකාට්ඨාශ මේ. 

කමකස් වාර්ිකව සිදුවන ජල ගැලීේවලින්ද් වන හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා කමම ආපදා  

කළමණාකරණය යටකත් ඇළ මාර්ග සංවර්ධන සැලැස්මක් සහ කලාපීකරණ සැලැස්මක් සකස් කකකර්.  

6.5.3.1. පවතින ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය   

ඇමුණුම් සිතියම් අංක 18.  GIS විශ්මල්ෂණය මඟින් හදුනාගත් පරිදි පවතින ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට 

මයෝජනා මකමර්. ඒ අනුව සංවර්ධනය සඳහා හඳුනාගත් ඇළ මාර්ගයන් පහත් පරිදි මේ.  

වගුව අංක 6.18. ඇළ මාර්ග ප්රතිස්ථාපනය  

ඇළ මාර්ගය දිග ප්රමාණය  
1.නාථ ඇළ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම (මගෝනවල සිට කළු ඇළ දේවා) 3 (කී .මී) 

2. ඊරිය ඇළ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම (ඊරියවැටිකේ සිට කළු ඇළ දේවා) 3.4 (කී.මී) 

3. හපුගහකවල්ලල ප්රතිස්ථාපනය කිරීම (කිරිබත්කගාඩ සිට මහර මුදුන්ද් ඇළ දේවා) 7.3 (කී.මී) 
4.මුදුන්ද් ඇළ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම 800 මීටර්    

5.කුඹල්ල ඔය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම (කගෝනවල සිට කැලණි ගඟ දේවා - 
කපතියාකගාඩ) 

6 (කී .මී) 

මූලාශ්රය: සැලසුම් කණ්ඩායම - ගම්පහ දිස්ික් කාර්යාලය, 2017 

ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගයට අමත්රව නිරන්ත්රමයන් ජල ගැලීම් වලට මුහුනපාන 

කැලණි ගඟ උතුරු බැම්ම රක්ිත් ප්රමේශමයහි වාේත්ව පවතින අනවසර පැල්පත් නිවාස ප්රතිස්ථාපනය 

සඳහා මයෝජිත් මේශගුණික අව බලපෑමි අවම කිරිමම් වාපෘතිය (CRIP) යන වාරිමාර්ග මද්යපාර්ත්මම්න්තුව 

හා සම්බන්ධව ක්රියාත්මක කිරීමට මයෝජිත් වාපෘතිය අන්ත්ර්ගත් කරගනිමින් කැලණි ගඟ උතුරු බැම්මම 

හි පවතින 1200ක් පමණ වන අනවසර පැල්පත් නිවාස ප්රතිස්ථාපනයට මයෝජනා මකමර්.  

මිට අමත්රව වාරිමාර්ග මද්යපාර්ත්මම්න්තුව විසින් මයෝජිත් මපතියාමගාඩ ජල මපාම්පාගාරය ස්ථාපිත් කිරීම 

මගින් මහක්ටයාර 33 ක ප්රමානයකට ඇතිවන ගංවතුර ත්ත්වය අවම කිරීමට බලාමපාමරාත්තුමේ. ත්වද්ය 

එමගින් මිලියන 5 ක් පමණ වාර්ිකව අහිමි වන වටිනා පුේගල මේපළ ආරක්ෂාකර ගැනීමම් හැකියාවක්ද්ය 

පවතී. මමම වාපෘති වල බලපෑම හා මයෝජිත් ඇළ මාර්ග සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් ගංවතුර අවධානම 

අවම කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. 
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සිතියම 6.14 වයෝජිත් ඇල මාර්ග සංවර්ධන සැලැස්ම  
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6.5.3.2 ගංවතුර බලපෑම් ප්රවේශ කලාපීකරණය 

කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශකේ ගංවතුර තත්ත්වය අනුව නාගරික ප්රකේශය ප්රධාන වශකයන්ද් කයෝජිත 

කලාප 2 කට  වර්ගීකරණය කළ හැකිය.  

I. හරිත තීර කලාපය  

II. ගංවතුර රඳවා තැබීකේ සහ බැසයාකේ  කලාපය 

I.  හරිත තීර කලාපය  

කැළණි ගග රේෂිතය මීටර් 60 ේ ගංවතුර රදවා තැබීකේ ධාරිතාවය සපුරාලීමට සහ විකේක විකනෝද 

කටයුතු පහසුකේ සැපයීමට විවෘත තිරයේ කලස තබාගත හැකිය. 

II. ගංවතුර රඳවා තැබීවම් සහ ජලය බැසයාවම්  කලාපය  

ගංවතුර උවදුර අවම කිරීම සඳහා කමම කලාපයට අයත්  සියලු  වගුරු  බිේ, කුඹුරු සහ පහත් බිේ ප්රකේශ  

ආරේෂා යුතුය. 

• කලාප සඳහා අනුමත භාවිතයන් 

I. හරිත තීර කලාපය  

අ. උදයාන  සහ වියළි කාලගුණ තත්ත්වයන්ද්හිදී ක්රීඩා කල හැකි ක්රීඩා පිටි  

ආ. අවිධිමත් විකනෝද පහසුකේ 

ඇ. වනාන්ද්තර  

ඈ. කර්ඛීය උදයාන ආදිය 

 

II. ගංවතුර රඳවා තැබීවම් සහ ජලය බැසයාවම්  කලාපය  

අ. මලල ක්රීඩා පිටි  / ක්රීඩා පිටි 

ආ. ළමා ක්රීඩාංගණ 

ඇ. කර්ඛීය උදයාන     

ඈ. ගංවතුර රඳවා ගැනීම  සහ  බැසයාකේ ප්රකේශ 

ඉ. අවිධිමත් විකනෝද කටයුතු 

ඊ. කෘෂිකාර්මික මූලික ක්රියාකාරකේ 

උ. විකනෝද කටයුතු සදහා ඉතා අඩු ප්රමාණකයන්ද් කණු මත ඉදිකකකරන කගාඩනැගිලි  
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සිතියම 6.15 වයෝජිත් ගංවතුර කලාපීකරණ සැලැස්ම 
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6.5.3.3 ගංවතුර අවම කිරීම සඳහා ක්රවමෝපායන්  

 

1. පහත්බිේ ප්රකේශ වල ඉදි කිරීේ (අඩු ඝනත්වය සහිත ජනාවාස ප්රකේශ පවත්වාකගන යාම) කටයුතු 

අවම කල යුතු අතර වැසි ජලය බැසයාකේ ක්රමකේදයන්ද් සකස් කල යුතුය. 
. 

2. ගංවතුර බාධක බැමි ඉදිකිරීම.  

අ. පවතින කේලි හා ඇල මාර්ගවල පවතින ජල කේට්ටු ප්රතිසංස්කරණය 

ඇ. හදුනාගත් ඇළ මාර්ගවල නව ජල කේට්ටු ඉදිකර ගකේ ජලය වැඩි වූ විට ඇළ  

මාර්ග  ඔස්කස් ගමන්ද් කිරීමට අවශය පියවර ගැනීම මගින්ද් කදපස සිටින ජනතාවට සහ කේපල වලට 

සිදුවන හානිය වලේවා ගැනීම. 

ඈ. ගං වතුර බාධක ඉදි කිරීම නිසා වැසි කාලයන්ද්හිදී ස්ව ාවිකව ගඟට ජලය එකතු වන මාර්ග 

ඇසිරීකමන්ද් එකතුවන ජලය ඒ ඒ ප්රකේශවල සකස් කල ස්ථානයකට එකතු වන්ද්නට ඉඩ සලසා එම 

ජලය කමෝටර් මගින්ද් ගඟට කපාේප කිරීම සදහා කපාේපාගාර ඉදිකිරීම.     
 

3. ගංවතුරට ගැලකපන අනුමත  ාවිතයන්ද් සඳහා අවදානේ  ප්රකේශ  ාවිතා කිරීම. 
  

4. ගංවතුර රැඳවුේ ජලාශ ඉදිකිරීම. 
 

5. ජල කපෝෂක ප්රකේශයන්ද්හි වන වගා කිරීම 
 

6. ගංවතුර අවදානම අඩු කිරීම සඳහා ජල රඳවා ගැනීකේ ලේෂණ වැඩි කිරීම.  

  අ. ගංගා ඉවුරු දිකේ ශේතිමත් වූ මුල්ල බැස යන ශාක වගා කිරීම. 

  ආ. ජනාවාස වටවන පරිදි ශේතිමත් ගස් වර්ග කරෝපණය කිරීම මගින්ද් ගංවතුර 

       අවස්ථාකේදී ජල පහකර් කේගය අඩුකර ගත හැක.  
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6.5.4. වපාදු එළිමහන්ව හා විවනෝද කටයුතු පිළිබඳ අවකාශීය සැලැස්ම 

ඕනෑම ප්රමේශයකට සංවර්ධන සැලැස්මක් සැකසීකේදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිකේ සැලසුේ ප්රමිති 

මට්ටේ වලට අනුව ජනගහනය 1000 කට කහේටයාර් 1 ේ අවම වශකයන්ද් ඍජු සහ වක්ර විකනෝද පහසුකේ 

කලස කවන්ද්කළ යුතුය. කැලණිය ප්රාකේශීය ස  බල ප්රකේශකේ 2017 වසර වන විට ජනගහනය 111,300 

කලස හඳුනාමගන ඇත. සංවර්ධන සැලැස්කේ දත්ත විශ්කල්ලෂණයන්ද්ට අනුව 2030 වන විට ජනගහනය 

141,000 කලස පුකරෝකථනය කර ඇත. ඒ අනුව 2030 වන විට ඍජු සහ වක්ර විකනෝද පහසුකේ කලස ඉඩේ 

කහේටයාර් 141 ේ අවම වශකයන්ද් කවන්ද්කළ යුතුය. 

කැලණිය ප්රාවේශීය සභ බල ප්රවේශවේ වර්තමානවේ පවතින ඍජු සහ වක්ර විවනෝද පහසුකම් 

ඍජු සහ වක්ර විකනෝද පහසුකේ කලස ප්රධාන සංඝටක කදකේ යටකත් විකනෝද පහසුකේ සලකා බලනු 

ලැකේ. ඍජු විකනෝද කටයුතු පහසුකේ යටකත් ජනතාවට ක්රියාකාරී කලස සහ ාගී විය හැකි ඉඩකඩ 

ප්රමාණයේ අවශයය. එනේ 

i. ක්රීඩා කිරීම 

ii. පිහිනීම 

iii. දිීම 

iv. ඇවිදීම 

v. කබෝට්ටු පැදීම 

vi. සාේප්රදායික මසුන්ද් ඇල්ලලීම      නිදසුන්ද් කලස දැේවිය හැක. 

කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශකේ ඉහත අවශයතාවයන්ද් සපුරාගත හැකි සථ්ාන ඉතා සීමිත ත්ත්වමේ 

පවතී (ඇමුණුම වගුව අංක. 6- කැලණිය ප්රාමේශීය සභා බල ප්රමේශමේ ඍජු විමනෝද්ය පහසුකම් සපුරාගත් 

හැකි ස්ථාන).  

වගුව අංක 6.19. කැලණිය ප්රාවේශීය සභා බල ප්රවේශවේ ඍජු විවනෝද පහසුකම් සපුරාගත් හැකි ස්ථාන   

අනු 
අංකය 

උදයාන වර්ගය ප්රමාණය (ha) 

1. ඉතා කුඩා උදයාන 

Pocket Parks (EPP) 
0.52 

2. කුඩා උදයාන 

Mini Park (EMP) 

4.34 

3. මධයම උදයාන පහළ මට්ටම  
Local Parks (ELP) 

4.27 

4. ඇවිදින මංතීරුව 

Linear Park (ELiP) 
0.56 

 එකතුව 9.69 

 

ඉහත් කතාරතුරු වලට අනුව කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශය තුළ දැනට කහේටයාර් 10ේ විවෘත භූමි 

කලස ඇත. වර්තමාන ජනගහනය මත 111,300 ක්  සදහා ඍජු සහ වක්ර විකනෝද පහසුකේ කලස අවම 



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 
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වශමයන් කහේටයාර් 111 ේ කවන්ද්ව තිබිය යුතුය. නමුත් වර්තමාන ජනගහනයට ප්රමාණවත් කපාදු 

එළිමහන්ද් විවෘත භූමි කැලණිය ප්රාකේශීය ස  බල ප්රකේශකේ කනාමැති අතර දැනට පවතින ස්ථානවලද 

පහසුකේ ප්රමාණවත් කනාකේ.  

කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශකේ වක්ර විකනෝද පහසුකේ සලසාගත හැකි ස්ථාන පහත් පරිදි  ද්යැක්විය 

හැකිය.  

වගුව අංක 6.20. කැලණිය ප්රාවේශීය සභා බල ප්රවේශවේ මහජන පුස්ත්කාල පවතී 

i. මහජන පුස්තකාල  

පුස්තකාලවේ නම වපාත් සංඛ්යාව සමාජික සංඛ්යාව 

1. කිරිබත්කගාඩ මහජන පුස්තකාලය 17,710 2,959 

2. කැලණිය මහජන පුස්තකාලය 14,393 2,959 

3. මෑවැල්ලල මහජන පුස්තකාලය 5,736 653 

4. දිේපිටිකගාඩ මහජන පුස්තකාලය 3537 99 

5. හුණුපිටිය මහජන පුස්තකාලය 6897 909 

6. නාකහ්න මහජන පුස්තකාලය 2439 355 

7. කපාල්ලකහ්න මහජන පුස්තකාලය 3014 434 

8. කේවැල්ලූව මහජන පුස්තකාලය 1711 209 

9. වනවාසල මහජන පුස්තකාලය 4748 877 

10. හිඹුටුවැල්ලකගාඩ මහජන පුස්තකාලය 1495 114 

11. දළුගේකගාඩ මහජන පුස්තකාලය  755 60 

 

මූලාශ්රය - වැඩසටහන්ද් අයවැය කල්ලඛනය - 2017  

 

ii. සිනමා ශාලා - 01 

iii. ප්රජාශාලා - 07 

 

2030 වන විට ජනගහනය 141,000 කලස පුකරෝකථනය කර ඇත. ඒ අනුව 2030 වන විට ඍජු සහ වක්ර 

විකනෝද පහසුකේ කලස ඉඩේ කහේටයාර් 141 ේ අවම වශකයන්ද් කවන්ද්කළ යුතුය.  කැලණිය ප්රාමේශීය සභා 

බල ප්රමේශය 2018 – 2030 වසර සඳහා වන මයෝජිත් මපාදු එළිමහන් විමනෝද්ය කටයුතු පිළිබද්ය අවකාශය 

සැලැස්ම සිතියම් අංක 6.15 යටමත්ද්ය වගු අංක 6.21 සහ ඇමුණුම වගුව අංක. 07 මගින් ද්ය ද්යක්වා ඇත්.   

 

 

 



   කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 
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වගුව අංක 6.21. කැලණිය ප්රාවේශීය සභා බල ප්රවේශය සඳහා 2019 – 2030 වසර සඳහා වයෝජිත් ඍජු සහ වක්ර 
විවනෝද පහසුකම් සැලැස්ම 

අනු 

අංකය 
උදයාන වර්ගය ප්රමාණය (ha) 

1. වයෝජිත ඉතා ුඩා උදයාන 

Proposed Pocket Parks (PMP) 
0.66 

2 වයෝජිත ුඩා උදයාන 

Proposed Mini Parks (PMP) 
10.64 

3. වයෝජිත අසල උදයාන  
Proposed Local Parks (PLP) 

4.02 

4. වයෝජිත මධයම නගර උදයාන 

Proposed Central Urban Parks (PCUP) 
29.47 

4. වයෝජිත වර්ඛීය උදයාන 

Proposed Linear Parks (PLiP) 
87.69 

 එකතුව 132.48 

5. පවතින වපාදු එළිමහන් විවෘතභූමි ප්රමාණය 9.69 

 සමස්ත එකතුව 142.17 

 

මයෝජිත් උද්යාන වර්ගය අනුව ඒවාමේ අනුමත් භාවිත්යන් ඇමුණුම් අංක 08 මගින් ද්යක්වා ඇත්. 

 

1. වයෝජිත් වපාදු එළිමහන්ව විවනෝද කටයුතු පිළිබද අවකාශිය සැලැස්ම සඳහා උපාය මාර්ග 

1.1 දැනට පවතින සියළුම ක්රීඩා බිේ සහ ක්රීඩා කලහැකි සහ කපාදු විවෘත භූමි කලස පවතින හිස් ඉඩේ 

හැකිතාේ දුරට ක්රීඩා සහ ඍජු විකනෝද පහසුකේ ලබා ගැනීම සඳහා ප්රකයෝජනයට ගැනිම, 

වර්ගීකරණය කිරීම, ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම. 

1.2 ප්රකේශකේ පවතින සංවර්ධනය කල යුතු සියළු ක්රීඩාංගන පහසුකේ සහිතව ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම. 

1.3 ඉඩේ සහ අනු කබදීේවලදී කවන්ද් කරනු ලබන 10% අදාළ විවෘත භූමි සේබන්ද්ධ නීති කරගුලාසි 

බලාත්මක කිරීම සහ එම ඉඩේ සෘජු විකනෝද පහසුකේ සදහා පමණේ කයාදා ගැනීම. 

1.4 සමාජීය විකනෝද කටයුතු පහසුකේ 

කේශීය සහ විකේශීය සංචාරකයන්ද්කේ අවශයතා සපුරාලිය හැකි පරිදි සංචාරක අවශයතා වලට 

ගැලකපන ප්රමිතිකයන්ද් යුතු නිවාඩු නිකේතන, බංගලා, සංචාරක කහෝටල්ල, ස්ථාපිත කිරීම. 

2. වර්ඛිය උදයාන සංකේපය ක්රියාත්මක කිරීම  

ප්රකේශකේ පවතින ඇළ, ඔය සහ ගඟ රක්ෂිතයන්ද් කර්ිය උදයාන කලස සංවර්ධනය කල යුතු අතරම එය 

ප්රකේශකේ ජනතාවට අවශය ප්රමාණවත් විකනෝදාස්වාද කටයුතු සහ පහසුකේ සැලසීමට කමන්ද්ම ගංවතුර 

උවදුර පවතින ප්රකේශවල එය පාලනයට කයාදා ගත හැකිය. 

3. 2030 වන විට උෂ්ණත්වය  අඩු කිරීම - ක්රමවේදය 

3.1. සියළුම රාජය හා අර්ධ රාජය කගාඩනැගිලි නිල හරිත ශ්රී ලංකා ජාතික කගාඩනැගිලි හරිතකරණය 

අනුව සිදු කිරීම. 
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3.2. සියළුම කාර්යාල සහ නිවාස ඉදිකිරීකේදී වහල මත හරිත පියසි ඉදිකිරීම සහ හරිත පියසි තුල ජල 

විහිදුේ ක්රම ( Water sprinkler)  ාවිතයට කයාමු කිරීම. 

3.3. කගාඩනැගිලි වර්ණ ගැන්ද්ීකේදී ලා වර්ණ කයදීම පිළිබදව දැනුවත් කිරීම. 

3.4. කයෝජිත සියළුම වාහන නැවතුේහලවල්ල සඳහා හරිත නැවතුේ සංකල්ලපය හඳුන්ද්වාදීම සහ පවතින 

වාහන නැවතුේපලවල්ල හරිත නැවතුේපලවල්ල කලස ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම 

3.5. බිේ ඇතුරුේ ක්රමය ජලය කපාලවට උරාගන්ද්නා ක්රම කේදයන්ද්ට පමණේ සීමා කිරීම                         ( 

interlocking ) සහ ඒවා ද ලා වර්නයන්ද්ට පමණේ සීමාකිරීම. 

3.6. පවතින ක්රීඩාභූමි, උදයාන සහ විවෘත භූමි නඩත්තු කිරීම සහ කයෝජිත විවෘත භූමි හරිත සංකල්ලපයන්ද් 

මුලික කකාට සැලසුේ කර ක්රියාත්මක කිරීම.  
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සිතියම අංක 6.16 වයෝජිත් වපාදු එළිමහන්ව හා විවෘත් භූමි සැලසුම  
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6.6. සංස්කෘතිය හා උරුමයන්ව කළමණාකරනය කිරීවම් උපාය මාර්ික සැලැස්ම 

කැලණිය, එහි ඓතිහාසික පසුබිමත් සමඟ  ප්රකේශයට ආකේණිකත්වයේ ආකරෝපණ ී තිකබන ප්රකේශයකි. 

වර්ත්මානමේ පවතින සංවර්ධන වි වතාවයන්ද් සමඟ කැලණිය ූජා භූමි ප්රකේශය ආසන්ද්න භූමි පරිහරණය 

අතිශයින්ද් ූජා භූමි ප්රකේශයට කනාගැළකපන අයුරින්ද් කවනස් කවමින්ද් පවතී. කමහි ප්රතිඵලයේ කලස 

කැලණිය ූජා භූමිය යන හැඟීම වියැකී යන පරිදි අවට පරිසරය කවනස් ී ඓතිහාසික ූජණීය වටාපිටාව 

කැලණිය විහාර භූමියට පමණේ සීමා ී ඇත. විකදස් රටවල කමන්ද්ම ලංකාකේ ද ජල ප්රභවයන්ද් මූලාශ්ර 

කරකගන ක්රියාත්මක වන මහනුවර, කතරගම වැනි ූජා නගර කමන්ද් කැලණි ගඟ මූලාශ්ර කරකගන ඒ හා 

සමගාමීව ූජණීය, සංස්කෘතික අනනයතාවය ස්ථාපිත කිරීමට සුදුසු වටාපිටාවේ කමම ප්රකේශකයහි පවතී. 

එකමන්ද් ම 1952 වසමර්දී කැලණිය පූජා භූමි ප්රමේශයක් මලස ගැසට් කර ඇති අත්ර පුරාවිදයා 

මද්යපාර්ත්මම්න්තුව මගින්ද් කැලණි විහාර ප්රකේශය ද අතුලත්ව පුරාවිදයා ස්ථාන 18ේ හඳුනාකගන තිකේ. කමම 

වි වතාවයන්ද් ප්රකයෝජනයට ගනිමින්ද් දැේකමහි සඳහන්ද් පරිදි පවතින නාගරික තලය දිවයමය නාගරික 

තලයේ බවට පත් කර ගැනීමටනේ ූජා භූමි ප්රකේශකේ වටාපිටාව නිසි පරිදි කලමණාකරනය කල යුතු කේ.  

මමහි දී කැලණිය පුජා භූමිකයහි නුතන ප්රතිරූපය කැලණි ගඟ සමඟ ද එකාබේධ කරමින්ද් '' කැලණිය පුජා 

නගරය"යන පුජනීය හැගීම ස්ථාපිත කිරිම 2030 වසර සඳහා වූ ද්යැක්ම මවත් යාමම් ප්රධාන අරමුණ වන අත්ර 

2030 වන විට කැලණිය රජමහා විහාරය ඇතුළු පුජා භුමිය සෘජු ප්රමේශයන් ඔසක්ස් සේබන්ද්ධ විය හැකි 

කේන්ද්රස් ස්ථානයේ කලස ස්ථාන ගත කිරීමත්, 2025 වන විට කැලණි විහාරස්ථානය වටා මීටර් 500 ේ 

ආවරණය වන පරිදි කහේටයාර 105 ක භූමි ප්රමාණයේ පිටත පුජා භුමිය කලස ප්රවර්ධනය කිරීමත්, 2025 

වන විට කැලණි ගමේ කි.මී. 6 ක් පමණ කැලණිය ප්රා.ස. බල ප්රමේශයට අයත්වන ගං මුහුණත් ප්රමේශමයන් 

කි.මී. 1ක් පමණ මුහුණත ගං ඉවුර පුජා භුමිකේ ද්යර්ශනීයත්වය ඉහළ නැංීම උකදසා විවෘත කිරීම ත්, 2030 

වසර වන විට කැලණිය ප්රකේශය පුරාම පවතින පුරාවිදයාත්මක හා සංස්කෘතික වටිනාකමේ සහිත ස්ථාන 

යා කරමින්ද් නැරඹුේ ස්ථාන ජාලයේ නිර්මාණය කිරීමත්, 2030 වසර වන විට පැරණි මැටි කර්මාන්ත්ය ූජා 

නගරය හා සේබන්ද්ධ කරමින්ද් කේශීය කර්මාන්ත් නගා සිටුීම උකදසා දායක ීමත් යන පරමාර්ථයන් සපුරා 

ගැනීම පූජා භූමි සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් අමේක්ෂා මකමර්. 

6.6.1. පූජා භූමි සංවර්ධන සැලැස්ම 

ූජා භූමි සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රධාන උපාය මාර්ගයන් මද්යකක් ඔස්කස් මගාඩනගා  ඇත්. 

6.6.1.1. කැලණිය ශාන්වත් පූජා භූමි සංවර්ධනය (Kelaniya Placidity Precinct Strategy) 

දැනට කහේ. 13 ේ පමණ භූමි ප්රමාණයේ ආවරණය කකකරන ඇතුලත ූජා භූමි කලාපයට පමණේ සීමා 

ී තිකබන කැලණිය යන නාමයට කගාඩ නැගී තිකබන ආකේණිකත්වය ආරේෂාකර ගැනීම සඳහා ඇතුලත 

ූජා භූමිකයන්ද් පිටතට මී. 500 ක පමණ වටප්රමාණයේ ආවරණය වන පරිදි පිටත ූජා භූමි ප්රකේශය කලස 

හදුනාකගන ඇත. ඒ අනුව කලාපීකරණ සැලැස්ම මගින්ද් කයෝජිත ආකාරයට කැලණි විහාරයද ඇතුලත්ව 

කහේ. 148.56 ක භූමි ප්රමාණයේ ආවරණය කකකරන ප්රකේශය ූජා භූමි හා පුරාවිදයා සංරේෂණ කලාපය 

කලස හදුනාකගන ඇත. එම කලාපයට කයෝජිත කරගුලාසි මගින්ද් “කැලණිය ූජා භූමි ප්රකේශය” යන වියැකී 
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යන ආකේණිකත්වය කගාඩනැංීමට කයෝජනා කකකර්. කලාපීකරණ සැලැස්කේ කයෝජිත කලාප 

ඝණත්වයන්ද් ූජා භූමිකේ සිට ප්රකේශකේ උතුරට යන විට අඩු ඝණත්වයක සිට වැඩි ඝණත්වයේ දේවා 

ක ෞතික ස්වරූපය කවනස් වන ආකාරයට කපල ගස්වා ඇත. 

මයෝජිත් මාර්ග හා ප්රවාහන සලැස්ම හා භූ ද්යර්ශන කලමනාකරණ සැලැස්ම මගින් සඳහන් මකමරන පරිදි 

දැනට ූජා භූමිය කදසට පවතින කකාළඹ - බියගම ඍජු ප්රකේශ මාර්ගයට අමතරව කකාළඹ - නුවර මාර්ගය 

හා ූජා භූමි ප්රකේශය යා කකකරන විශාල වෘේෂ තීරයන්ද් සහිත ඍජු ප්රකේශ මාර්ගයන් තුනේ කතාරණ 

හන්ද්දිය, ටයර් හන්ද්දිය හා කිරිබත්කගාඩ සිට ූජා භූමිය දේවා ස්ථාපිත කිරීමට කයෝජනා කකකර්. පවතින 

කතාරණ හන්ද්දිය ප්රකේශ කදාරටුව ද නීකරණය කරමින්ද් කමම ප්රධාන ප්රමේශයන් තුන ආරේ  වන 

ස්ථානයන්ද් ූජා භූමි ප්රකේශ කදාරටු කලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා කකකර්. දැනට ඇතුලත ූජා භූමිය 

ආසන්ද්නකයන්ද්ම දිකවන කකාළඹ - බියගම මාර්ගය හරහා බියගම කවකළඳ කලාපය හා සේබන්ද්ධ වන 

රථවාහන වලින්ද් 1/3 ටත් වඩා ගමන්ද් කිරීම නිසා ඇතිව තිකබන කනාසන්ද්සුන්ද්කාරී තත්වය වැලැේීම 

උකදසා පිලපිටිය, ගල්ලකබාරැල්ලල හා කකාකහාල්ලවිල හරහා ූජා භූමිය මඟ හැරයා හැකි කමන්ද්ම ඇතුලත ූජා 

භූමි කලාපකේ සිට මී. 500 ේ පමණ ආවරණය වන ප්රකේශය වට කරමින්ද් කයෝජිත ූජා භූමි හා පුරාවිදයා 

සංරේෂණ කලාප මායිම ඔස්කස් කැලණි නිේන චන්ද්රවංක මාර්ගය කලස නව මාර්ගයක් කයෝජනා කර ඇත.  

පූජා භූමි හා පුරාවිද්යා සංරක්ෂණ කලාපය සඳහා වන කලාපීය මරගුලාසි මගින් කලාපය තුල පවතින සියලුම 

මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සඳහා සරිලන වර්ණ භාවිත්යන්, ීදි අලංකරණය ක්රමමේද්යයන් ස්ථාපිත් කිරීම හරහා 

කලාපය තුළ පූජණීය, මපෞරාණික හැගීම උේදීපනය කරලීම අමේක්ෂා මකමර්. ආර්ික සැලැස්ම මගින් 

ප්රමේශය තුළ පැරණි මැටි කර්මාන්ත්ය ප්රතිස්ථාපනය කර පූජා භූමි ප්රමේශය හා සම්බන්ධ මකමරමින් 

කලාපීය ආර්ිකය නගා සිටු ීමට කටයුතු කිරීම හරහා ද්ය ප්රමේශය තුළ වන්ද්යනා කරුවන් සද්යහා පවතින 

නැරඹුම් ස්ථාන ඇති කිරීමටත් ඒ තුළින් නද්යනිකව පූජා භූමිය වැද්යපුද්යාගැනීමට එන 20000 ක් පමන 

බැතිමතුන් මමන්ම මාසිකව පැමිමනන 75000-100000 පමණ වන වන්ද්යනාකරුවන් සැලකිය යුතු 

මේලාවක් ප්රමේශය තුළ රඳවා ගැනීම තුළින් වන්ද්යනාකරුවන් පාද්යක කරගත් ආර්ික සංවර්ධනයක් 

අමේක්ෂා මකමර්.   

පුරා විද්යා මද්යපාර්ත්මම්න්තුවට අනුව කැලණිය ප්රා.ස. බල ප්රමේශය තුළ කැලණි විහාර ප්රමේශයද්ය ඇතුලත්ව 

පුරා විද්යා ස්ථාන 18ක් හදුනාමගන ඇත්. මම් අත්රින් මබාමහෝමයක් ස්ථානයන් මම් වන විට අබාවයට යන 

ත්ත්ත්වයට පත්ව ඇති මහයින් ඒවා සංරක්ෂණය කරමින් කැලණි පූජා භූමියට පැමිමනන බැතිමතුන් සඳහා 

විවෘත්ත් කිරීමට සැලසුම් මකමර්. ඒ අනුව පුරාවිදයා සහ සංස්කෘතික හා ආගමික වටිනාකේ සහිත ස්ථාන 

එේ කරමින්ද් ආගමික සහ සංස්කෘතික සංචාරක මං තීරයේ නිර්මාණය කිරීම හරහා මමම ප්රමේශමේ 

මපෞරාණික අනනත්ාවය ත්වදුරටත් ඔපනංවාලීමට අමේක්ිත්යි.  
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සිතියම අංක 6.17. වයෝජිත් සංස්කෘතිය හා උරුමයන්ව කළමණාකරන සැලැස්ම 

කැලණි නිම්න 

චන්ද්රවංක 

ud¾.ය 
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6.6.1.2. සමාජ - සංස්කෘතික කැලණි ගංගා තීර සංවර්ධනය (Socio – Cultural River Scape 

Improvement strategies) 

සංවර්ධන සැලැස්මක අවශයතාවය විශ්කල්ලෂණය කිරීම යටකත් ලංකාකේ කමන්ද්ම විකදස්  රටවලද ූජා 

නගරයන්ද් ජල මූලාශ්රයන්ද් කේන්ද්ර කකාටකගන ඉතා අලංකාරව නිර්මාණය ී ඇත. කැලණි විහාරයද 

ලංකාකේ ප්රධාන ජල මූලාශ්රයේ වන කැලණි ගඟබඩ පිහිටා තිකබන ූජනීය ස්ථානයේ කලස හදුනාගත 

හැකිය. නමුත් කකාළඹට ආසන්ද්නව පවතින ප්රකේශයේ කලස කමය සීග්රකයන්ද් ජනාකීර්ණ ීම කහ්තු 

කකාටකගන කැලණි ගඟ සංරේෂණ කලාපයද පැල්ලපත් මුඩුේකු හා අනවසර ඉදිකිරීේ සඳහා කයාදා ගැනීම 

කහ්තු කකාටකගන කේ වන විටත් කැලණිය ප්රකේශකේ කැලණි ගංගාව හා කැලණි විහාරය අතර පවතින 

සබඳතාවය දුරස් ී  ඇත. දැනට කැලණිය ප්රා.ස බල ප්රකේශයට අයත් කැලණි ගඟ රේෂිතකේ අනවසර නිවාස 

1500 ේ පමන වයාේතව ඇත. 2030 වසර සදහා වූ දැේම සාේශාත් කර ගැනීකේදී, 2025 වන විට කැලණි 

ගකේ කි. මී. 1 ේ පමණ මුහුණත ගං ඉවුර පුජා භුමිකේ දර්ශනීයත්වය ඉහළ නැංීම උකදසා විවෘත කිරීම 

පරමාර්ථයේ කේ.  

කේ අනුව වාරිමාර්ග කදපාර්තකේන්ද්තුව හා සමගාමීව කරකගන යනු ලබන Climate Recilient and 

Improvement යන වයාපෘතිය හරහා කකකරන කැලණි ගඟ ඉවුර අනවසර නිවාස නැවත පදිංි කිරීකේ 

වයාපෘති සේබන්ද්ධ කර ගනිමින්ද් පවතින කැලණි ගං ඉවුර වන්ද්දනා කරුවන්ද් හා මහ ජනතාව කවනුකවන්ද් 

විවෘත්ත කිරීමට කයෝජනා කකකර්. කේ සඳහා කැලණි ගග උතුරු බැේම කර්ඛීය උදයානයේ කලස සථ්ාපිත 

කිරීමට කයෝජිත අතර එය කැලණිය ූජා භූමි ආගමික සංස්කෘතික මං තීරයට සේබන්ද්ධ කරමින්ද් ූජණීය 

හැඟිම ස්ථාපිත කරලීමට කටයුතු කකකර්.  

කමහිදී ජාතික ක ෞතික සැලසුේ කදපාර්තකේන්ද්තුව මගින්ද්ද කැලණිය ූජා භූමි ප්රකේශය උකදසා කයෝජිත 

නව කයෝජනාවන්ද් සහ සේබන්ද්ධ කර ගනිමින්ද් කැලණි ගඟ හරහා එකගාඩ කැලණිය ූ ජා භූමිය සහ කමකගාඩ 

කැලණිය ූජා භූමිය එකිකනක සේබන්ද්ධ කිරීමට අකේේෂා කකකර්. එකමන්ද්ම ූජා භූමි ප්රකේශකයන්ද් හා 

ප්රධාන මාර්ගකයන්ද් කයෝජිත කැලණි ගං ඉවුර කර්ඛීය උදයානයට පවතින ප්රකේශයන්ද් පුළුල්ල කිරීමට කයෝජනා 

කකකර්. 
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සිතියම අංක 6.18. සමාජ - සංස්කෘතික කැලණි ගංගා තීර සංවර්ධන  සැලසුම - කැලණි ගග උතුරු බැම්ම 
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6.7 වයාපෘති ක්රියාත්තමක කිරීවම් උපාය මාර්ික සැලැස්ම 

6.7.1. උපායමාර්ික වයාපෘති හා අවනකුත්ත වයාපෘති 

කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2018 – 2030 දැේම අනුව ‘දිවයමය නාගරික තලය’ යන දැේම 

සාක්ශාත් කර ගැනිමමහිලා කැලණිය පුජා භූමිකයහි නුතන ප්රතිරූපය කැලණි ගඟ සමඟ ද ඒකාබේධ 

කරමින්ද් '' කැලණිය පුජා නගරය"යන පුජනීය හැගීම ස්ථාපිත කිරිමත්, ගමනාගමනය පාදක කරගත් 

ජනාවාස ඉලේක කරගනිමින්ද් කාර්යේෂම හා ඵලදායී නගරයේ බිහිකිරීමත් හා නීල-හරිත පරිසර පේධති 

ඒකාබේධ කරමින්ද් සුවපහසු නගරයේ බිහිකිරිමත් අරමුණු විය. ඒ අනුව මයෝජනා කරන ලද්ය නව වාපෘති 

හා අන්ත්ර්ගත් කරගනු ලබන මවනත් වාපෘති යන සියල්ල සංකල්පමය සැලැස්ම හා අරමුණු සමඟ අනුගත් 

ීමත්, පාරිසරික හා සාමාජීය ශකත්ාවය යන කරුණු පද්යනම් මකාට මගන ප්රමුඛත්ා අනුපිළිමවළ අනුව 

මපල ගැස්ීම මගින් ප්රාමයෝගිකව ක්රියාවට නැංීම උමද්යසා උපාය මාර්ගික වාපෘති හඳුනා මගන ඇත්. මමම 

වාපෘති ප්රමුඛත්ාකරණය ඇමුණුම් වගු අංක 9. මගින් විශ්මල්ෂණය මකමර්.  

පළමු ප්රමුඛත්ා වයාපෘති  

i. කිරිබත්කගාඩ ගුවන්ද් පදික මංතීරු සහිත බහු මහල්ල රථගාල  

ii. පෑලියකගාඩ - මහර යා කකකරන කිරිබත්කගාඩ විකල්ලප මාර්ගය  

iii. හුණුපිටිය නගර මධය  ප්රවාහන මධසථ්ාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 

✓ හුණුපිටිය  දුේරිය සථ්ානය නීකරණය  

✓ කුඩා බස් නැවතුේ කපාළ 

✓ රථගාල 

✓ වාණිජ සංකීර්ණය  

iv. කැලණි ගග උතුරු බැේම කර්ඛීය උදයාන සංවර්ධනය 

v. කැලණි  ඟකේ උතුරු බැේම ප්රකේශ මාර්ග සංවර්ධනය 

vi. හුණුපිටිය දුේරිය හරස් මාර්ගය පදික මංතීරූ සහිතව සංවර්ධනය කිරිම 

vii. ඇළ මාර්ග සංවර්ධන වාපෘති  

✓ නාථ ඇළ ප්රතිසංවර්ධනය  

✓ හපුගහ කේල්ලල ප්රතිසංවර්ධනය 

✓ ඊරි ඇළ ප්රතිසංවර්ධනය  

✓ මුදුන්ද් ඇළ ප්රතිසංවර්ධනය 

✓ කුඹල්ල ඔය ප්රතිසංවර්ධනය 

viii. ගුවන්ද් පදික මංතීරු ස්ථාපනය - YMBA හන්ද්දිය / ඊරියවැටිය හන්ද්දිය 

ix. කිරිබත්කගාඩ බහුකාර්යය වාණිජ සංකීරණය (Kiribathgoda City Center) 

x. පූජා භූමි ප්රමේශ මාර්ග සංවර්ධන වාපෘතිය  

✓ කතාරණ හන්ද්දිය -කැලණි විහාරය 

✓ ටයර් හන්ද්දිය - කැලණි විහාරය 
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✓ කිරිබත්කගාඩ -කැලණි විහාරය 

xi. පූජා භූමි ප්රමේශ මාර්ග සඳහා හරිත් තීර සංවර්ධන වාපෘතිය  

xii. නව කැලණි නිේන චන්ද්රවංක මාර්ගය ස්ථාපනය 

xiii. කිරිබත්කගාඩ නගර මධ කර්ඛීය උදයානය  

xiv. වන්ද්දනා කරුවන්ද් සදහා නව විශ්රාම ශාලාව මත්ාරතුරු මධස්ථානය ස්ථාපනය - කැලණිය  

පළමු ප්රමුකත්ා වාපෘති වලට අද්යාල වර්ත්ා ඇමුණුම් මත්ාරතුරු මල්ඛන 1 සිට 13 ද්යක්වා විග්රහ කර ඇත්. 

වදවන ප්රමුඛත්ා වයාපෘති  

i. කිරිබත්කගාඩ ආරුේකු කවකළඳ තීර සංවර්ධන වාපෘතිය  

ii. හුණුපිටිය - වත්තල මාර්ගකේ මංතීරූ හතරේ දේවා පුළුල්ල කිරිම 

iii. අභන්ත්ර මාර්ග පුළුල් කිරීමම් වාපෘතිය  

✓ කිරිබත්කගාඩ කරෝහල්ල මාර්ගය මී. 12 දේවා පුළුල්ල කිරීම  

✓ ඊරියවැටිය මාර්ගය මී. 12 දේවා පුළුල්ල කිරීම  

✓ කේවැල්ල දුව මාර්ගය මී. 12 දේවා පුළුල්ල කිරීම  

✓ දිේපිටිකගාඩ මාර්ගය මී. 12 දේවා පුළුල්ල කිරීම  

✓ වනවාසල- වත්තල මාර්ගය මී. 12 ේ දේවා පුළුල්ල කිරිම 

iv. හුණුපිටිය මධය ආදායේ ලාභී නිවාස වයාපෘතිය හා කවළද සංකීර්ණය 

v. සරසවි ිත්රාගාරය නීකරණය -ටයර් හන්ද්දිය 

vi. හුණුපිටිය නව කපාදු කවළද සංකීර්ණය 

vii. මාකනල්ලගම නීන කසල ප්රතිචක්රීකරණ හා කකාේකපාස්ට් අංගනය නීකරණය 

viii. ගල්ලකබාරැල්ලල මැටි කර්මාන්ද්තය ප්රතිස්ථාපණය  

ix. කැලණිය මිශ්ර වාණිජ සංකීර්ණය 

x. ඇල රක්ිත්යන් සඳහා හරිත් තීර සංවර්ධන වාපෘතිය  

xi. හුණුපිටිය කර්ඛීය උදයානය  

xii. පදික මංතීරූ සහිත කතත්බිේ උදයානය කිරිබත්කගාඩ - කකාකහාල්ලවිල 

xiii. පුජා භූමි ප්රකේශ කදාරටු සංවර්ධන වාපෘතිය (කතාරණ හන්ද්දිය, ටයර් හන්ද්දිය,කිරිබත්කගාඩ) 

xiv. කැලණිය කපාලිස් ස්ථානය ප්රතිස්ථාපනය කිරිම 

 

වත්වන ප්රමුඛත්ා වයාපෘති  

i. කැලණිය බස් නැවතුේ කපාළ ප්රතිස්ථාපනය - (නුන්ද්ගමුකගාඩ TOD) 

ii. කපාල්ලකහ්න - නුන්ද්ගමුකගාඩ TOD සේබන්ද්ධක මාර්ගය ස්ථාපනය  

iii. කැලණිය ූජා භූමිය වන්ද්දනා කරුවන්ද් සදහා නව විවෘත විකේකී උදයානය ස්ථාපනය   

iv. හුණුපිටිය සති මපාළ ස්ථාපනය  

v. කැලණි විශ්ව විදයාලය නව ඉංජිකන්ද්රු පීඨය ස්ථාපනය  - දාස කගාඩනැගිල්ලල 
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vi. හුණුපිටිය නගර මධය මිශ්ර සංවර්ධන චතුරශ්රය ස්ථාපනය  

vii. කැලණි ගග කබෝට්ටු ජැටිය ස්ථාපනය  

viii. එකගාඩ කැලණිය - කමකගාඩ කැලණිය විහාර යා කරන එල්ලකලන පාලම ස්ථාපනය  

ix. කැලණිය - පහල හංවැල්ලල නව ප්රකේශ පාලම ප්රතිස්ථාපනය  

x. භූමි අලංකරණ සහිත් ජල රැඳවුම් ප්රමේශ සංවර්ධන වාපෘතිය - කැලණිය  

xi. කිරිබත්කගාඩ බස් නැවතුේ කපාළ නීකරණය සහ උඩු මහල්ල  නාගරික උදයාන ස්ථාපනය 

xii. කළු ඇළ ඉවුර හරහා හුණුපිටිය - වත්තල මංසන්ද්ධි යාකරන පදික මංතීරය 

xiii. ප්රධාන දුේරිය මාර්ගය නීකරණය (වනවාසල, හුණුපිටිය දුේරිය ස්ථානය) 

xiv. රාගම නාරාකහ්න්ද්පිට සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ගය ඉදිකිරිම (කිරිබත්කගාඩ, ටයර් හන්ද්දිය, මාකනල්ලගම 

දුේරිය ස්ථානය) 

xv. හුණුපිටිය මකාට්ටාව සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ග (හුණුපිටිය දුේරිය ස්ථානය, ටයර් හන්ද්දිය දුේරිය 

ස්ථානය,කපාල්ලකහ්න දුේරිය ස්ථානය) 

xvi. මාකනල්ලගම - වනවාසල කසල හුවමාරු ස්ථානය හා අරුවේකලු සනීපාරේෂක බිේ පිරවුේ 

වයාපෘතිය  

xvii. Climate Resilience Improvement Project - කැලණි ගංඉවුර අනවසර නිවාස ප්රතිස්ථාපනය  

xviii. බියගම කකාස්ගම නව දුේරිය මාර්ගය ස්ථාපනය  

xix. කිරිබත්මගාඩ මූලික මරෝහල නීකරණය  

xx. සර්ප විෂ කරෝහල ප්රතිසංසක්රණය කිරීම 

xxi. පට්ටිවිල කලණි ගඟ දකුණු ඉවුර ජල පිරිපහදු ඒකකය ii වන අදියරය  

xxii. පෑලියකගාඩ - කැලණිය අපජල කලමණාකරන වයාපෘතිය  

xxiii. මාබිම ජල පිරිපහදු ඒකකය ස්ථාපනය  

xxiv. කපතියාකගාඩ ජල කපාේපාගාරය ස්ථාපනය  

 

වවනත්ත වයාපෘති  

වපාදු එලිමහන්ව හා විවේක උදයාන වයාපෘති  

ඇළ රක්ිත් මර්ඛීය උද්යාන  

අධිමේගී මාර්ග රක්ිත් මර්ඛීය උද්යාන  
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6.7.2. වගකිවයුතු ආයත්නික රාමුව 

 

සැලසුම  උප සැලසුම් සහ ක්රියාකාරී වයාපෘති අදාල 
ආයත්නය 

වයාපෘති ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා 
ආයත්නවයි වගකීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
වභෞතික 
හා 
සමාජීය 
යටිත්ල 
පහසුකම් 
සංවර්ධන 
උපාය 
මාර්ග 
 
 

වස්වා සැපයුම් සැලැස්ම 

1. හුණුපිටිය මධය ආදායේ ලාභී 
නිවාස වයාපෘතිය හා කවළද 
සංකීර්ණය 

ජා.නි.සං.අ. ශකත්ා විශ්මල්ශණ පැවැත්ීම 

නා.සං.අ.  
 වාපෘතියට අද්යාල ඉඩම පැවරීම 

2. Climate Resilience 
Improvement Project - කැලණි 
ගංඉවුර අනවසර නිවාස 
ප්රතිස්ථාපනය  

වා.මද්ය.  වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම/  
වාපෘතියට අද්යාල ඉඩම පැවරීම 
 

ජා.නි.සං.අ. 

 

3. කිරිබත්කගාඩ ගුවන්ද් පදික මංතීරු 
සහිත බහු මහල්ල රථගාල  

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

කැ.ප්රා.ස  වාපෘතියට අද්යාල ඉඩම පැවරීම 

4. ගුවන්ද් පදික මංතීරු ස්ථාපනය - 
YMBA හන්ද්දිය / ඊරියවැටිය හන්ද්දිය 

මා.සං.අ.  වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

නා.සං.අ.  

5.  සරසවි ිත්රාගාරය නීකරණය -
ටයර් හන්ද්දිය 

ි. සං.  වාපෘතියට අද්යාල ඉඩම පැවරීම 
නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

6. හුණුපිටිය නගර මධය  ප්රවාහන 
මධස්ථාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

මා.සං.අ. ශකත්ා විශ්මල්ශණ පැවැත්ීම 

දු.මද්ය   

7. සැහැල්ලු දුම්රිය නැවතුම් සථ්ාන 
සංවර්ධනය (හුණුපිටිය/ 
කිරිබත්මගාඩ/ ටයර් හන්දිය / 
මපාල්මහ්න) 

දු.මද්ය  වාපෘතියට අද්යාල ඉඩම පැවරීම 

JICA ශකත්ා විශ්මල්ශණ පැවැත්ීම 

මා.සං.අ.  

නා.සං.අ.  

8. කැලණිය බස ් නැවතුේ කපාළ 
ප්රතිස්ථාපනය - (නුන්ද්ගමුකගාඩ 
TOD) 

කැ.ප්රා.ස වාපෘතියට අද්යාල ඉඩම පැවරීම 
නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

මා.සං.අ.  

9. හුණුපිටිය නව කපාදු කවළද 
සංකීර්ණය 

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
කැ.ප්රා.ස වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

  

10. හුණුපිටිය සති කපාළ ස්ථාපනය  නා.සං.අ. ශකත්ා විශ්මල්ශණ පැවැත්ීම 
කැ.ප්රා.ස වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

  

11. හුණුපිටිය නගර මධය මිශ්ර 
සංවර්ධන චතුරශ්රය ස්ථාපනය  

නා.සං.අ. ශකත්ා විශ්මල්ශණ පැවැත්ීම 

කැ.ප්රා.ස වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

12. කිරිබත්මගාඩ මූලික මරෝහල 
නීකරණය  

 
 

 

 
 

 

13. සර්ප විෂ කරෝහල 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

 

  

  

14. කැලණි විශ්ව විදයාලය නව 
ඉංජිකන්ද්රු පීඨය ස්ථාපනය  - දාස 
කගාඩනැගිල්ලල 
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සැලසුම  උප සැලසුම් සහ ක්රියාකාරී වයාපෘති අදාල 
ආයත්නය 

වයාපෘති ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා 
ආයත්නවයි වගකීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
වභෞතික 
හා 
සමාජීය 
යටිත්ල 
පහසුකම් 
සංවර්ධන 
උපාය 
මාර්ග 
 
 

ජල සැපයුම් සැලැස්ම 
15. පට්ටිවිල කලණි ගඟ දකුණු ඉවුර 

ජල පිරිපහදු ඒකකය ii වන 
අදියරය 

ජා.ජ.ස.ජ.ම.  වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

  

16. මාබිම ජල පිරිපහදු ඒකකය 
ස්ථාපනය 

ජා.ජ.ස.ජ.ම.  වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

  

ඝණ අපද්රවය කලමනාකරණ සැලැස්ම   

17. මාකනල්ලගම නීන කසල 
ප්රතිචක්රීකරණ හා කකාේකපාස්ට් 
අංගනය නීකරණය 

නා.සං.අ.  

කැ. ප්රා.ස වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

18. මාකනල්ලගම - වනවාසල කසල 
හුවමාරු ස්ථානය හා අරුවේකලු 
සනීපාරේෂක බිේ පිරවුේ 
වයාපෘතිය  

  
  

  

අප ජල කලමනකරණ සැලැස්ම  

19. පෑලියකගාඩ - කැලණිය අපජල 
කලමණාකරන වයාපෘතිය  

ජා.ජ.ස.ජ.ම. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

මාර්ග හා ප්රවාහන සැලැස්ම  
20. පෑලියකගාඩ - මහර යා කකකරන 

කිරිබත්කගාඩ විකල්ලප මාර්ගය 
මා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

නා.සං.අ.  

21. හුණුපිටිය - වත්තල මාර්ගකේ 
මංතීරූ හතරේ දේවා පුළුල්ල කිරිම 

මා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

නා.සං.අ.  

22. අභන්ත්ර මාර්ග පුළුල් කිරීමම් 
වාපෘතිය (කිරිබත්කගාඩ 
කරෝහල්ල මාර්ගය/ ඊරිය වැටිය 
මාර්ගය/ කේවැල්ලදුව/ දිේපිටිකගාඩ 
/ වනවාසල- වත්තල) 

මා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම/ 
ශකත්ා විශ්මල්ශණ පැවැත්ීම 

නා.සං.අ. 

23. හුණුපිටිය දුම්රිය හරස් මාර්ගය 
පදික මං තීරු සහිත්ව සංවර්ධනය 

නා.සං.අ.  
මා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

දු. මද්ය  වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
උපමේශන ලබාදීම 

 24. මපාල්මහ්න - නුන්ගමුමගාඩ 
මයෝජිත් දුම්රිය මංසන්දි යා 
මකමරන මාර්ගය  

 

දු. මද්ය/ 
මා.සං.අ./ 
නා.සං.අ. 

වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
උපමේශන ලබාදීම/ වාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීම 
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සැලසුම  උප සැලසුම් සහ ක්රියාකාරී වයාපෘති අදාල 
ආයත්නය 

වයාපෘති ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා 
ආයත්නවයි වගකීම් 

 
 
 
වභෞතික 
හා 
සමාජීය  
යටිත්ල 
පහසුකම් 
සංවර්ධන 
උපාය 
මාර්ග 
 
 

25. ප්රධාන දුම්රිය මාර්ගය 
විේයුත්කරණය  

දු.මද්ය  වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

නා.සං.අ.  

  

26. බියගම - මකාසග්ම නව දුම්රිය 
මාර්ගය  

දු.මද්ය වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

නා.සං.අ.  

  

27. රාගම නාරාකහ්න්ද්පිට සැහැල්ලලු 
දුේරිය මාර්ගය ඉදිකිරිම 

JICA ශකත්ා විශ්මල්ශණ පැවැත්ීම 

දු.මද්ය වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
  

28. හුණුපිටිය කකාටිටාව  සැහැල්ලලු 
දුේරිය මාර්ග 

JICA ශකත්ා විශ්මල්ශණ පැවැත්ීම 

දු.මද්ය වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

  

29. කැලණිය - පහල හංවැල්ලල නව 
ප්රකේශ පාලම ස්ථාපනය  

 

නා.සං.අ.  

නා.සං.අ.  
  

 
 
 
 
 
 
ආර්ික 
සංවර්ධන 
උපාය 
මාර්ග  

ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  

30. ගල්ලකබාරැල්ලල මැටි කර්මාන්ද්තය 
ප්රතිස්ථාපණය  

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

ජා. ශ.ස.  වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
උපමේශන ලබාදීම 

31. කැලණිය මිශ්ර වාණිජ සංකීරණය 

 

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

කැ. ප්රා. ස.  ප්රතිපාද්යන ලබාගැනීම 

32. කිරිබත්කගාඩ බහුකාර්යය වාණිජ 
සංකීරණය (Kiribathgoda City 
Center) 

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

කැ. ප්රා. ස  ඉඩම අත්පත් කරගැනීම 

33. කිරිබත්කගාඩ ආරුේකු කවකළඳ 
තීර සංවර්ධන වාපෘතිය  

 

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

කැ. ප්රා. ස  ඉඩම අත්පත් කරගැනීම 
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සැලසුම  උප සැලසුම් සහ ක්රියාකාරී වයාපෘති අදාල 
ආයත්නය 

වයාපෘති ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා 
ආයත්නවයි වගකීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
තිරසාර 
පරිසර 
සංවර්ධන 
උපක්රම  

භූ දර්ශන කළමනාකරණ සැලැස්ම   
34. පූජා භූමි ප්රමේශ මාර්ග සඳහා හරිත් 

තීර සංවර්ධන වාපෘතිය  
 

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

කැ. ප්රා. ස  ප්රතිපාද්යන ලබාගැනීම 

35. ඇළ රක්ිත්යන් සඳහා හරිත් තීර 
සංවර්ධන වාපෘතිය  

 

වා. මද්ය.  වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
උපමේශන ලබාදීම 

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

  

ආපදා අවදානම් කළමණාකරන සැලසුම 
36. ඇළ මාර්ග සංවර්ධන වාපෘති  වා. මද්ය. වාපෘතිය ක්රියාකත්මක කිරීම 

කැ. ප්රා. ස ප්රතිපාද්යන ලබාගැනීම 

37. කපතියාකගාඩ ජල කපාේපාගාරය 
ස්ථාපනය  

වා. මද්ය. වාපෘතිය ක්රියාකත්මක කිරීම 

  

  

විවෘත් භූමි සැලසුම 
38. කිරිබත්කගාඩ නගර මධ කර්ඛීය 

උදයානය  
වා. මද්ය. ශකත්ා විශ්මල්ශණ පැවැත්ීම 

කැ. ප්රා. ස තිපාද්යන ලබාගැනීම 

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
39. හුණුපිටිය කර්ඛීය උදයානය  

 

වා. මද්ය. ශකත්ා විශ්මල්ශණ පැවැත්ීම 
කැ. ප්රා. ස  

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

40. පදික මංතීරූ සහිත කතත්බිේ 
උදයානය කිරිබත්කගාඩ - 
කකාකහාල්ලවිල 

 

වා. මද්ය. ශකත්ා විශ්මල්ශණ පැවැත්ීම 
කැ. ප්රා. ස  

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

41. කළු ඇළ ඉවුර හරහා හුණුපිටිය - 
වත්තල මංසන්ද්ධි යාකරන පදික 
මංතීරය 

 

වා. මද්ය. වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
උපමේශන ලබාදීම 

කැ. ප්රා. ස ප්රතිපාද්යන ලබාගැනීම 

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
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සැලසුම  උප සැලසුම් සහ ක්රියාකාරී වයාපෘති අදාල 
ආයත්නය 

වයාපෘති ක්රියාත්තමක කිරීම 
සඳහා ආයත්නවයි වගකීම් 

 
 
 
 
 
 
සංස්කෘතිය හා 
උරුමයන් 
කළමණාකරනය 
කිරීවම් උපක්රම 

පූජා භූමි සංවර්ධන සැලැස්ම 
42. පූජා භූමි ප්රමේශ මාර්ග සංවර්ධන 

වාපෘතිය (කතාරණ හන්ද්දිය -
කැලණි විහාරය/ ටයර් හන්ද්දිය - 
කැලණි විහාරය/ කිරිබත්කගාඩ -
කැලණි විහාරය) 

මා.සං.අ.  වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

කැ. ප්රා. ස ඉඩම අත්පත් කරගැනීම  

නා.සං.අ. ඉඩම අත්පත් කරගැනීම 

43. නව කැලණි නිේන චන්ද්රවංක 
මාර්ගය සථ්ාපනය 

 

මා.සං.අ.  වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

කැ. ප්රා. ස ඉඩම අත්පත් කරගැනීම  

නා.සං.අ. ඉඩම අත්පත් කරගැනීම 

44. පුජා භූමි ප්රකේශ කදාරටු සංවර්ධන 
වාපෘතිය (කතාරණ  හන්ද්දිය, 
ටයර් හන්ද්දිය,කිරිබත්කගාඩ) 

කැ. ප්රා. ස ප්රතිපාද්යන ලබාගැනීම 

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

45. කැලණිය කපාලිස් ස්ථානය 
ප්රතිස්ථාපනය කිරිම 

 

ශ්රී. ල, මපා. 
මද්ය.  

වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
 

ජා.නි.සං.අ. ඉඩම අත්පත් කරගැනීම 

නා.සං.අ. ශකත්ා විශ්මල්ශණ 
පැවැත්ීම 

46. වන්ද්දනා කරුවන්ද් සදහා නව 
විශ්රාම ශාලාව මත්ාරතුරු 
මධස්ථානය ස්ථාපනය - 
කැලණිය  

කැ. ප්රා. ස ප්රතිපාද්යන ලබාගැනීම 

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
 

47. කැලණිය ූජා භූමිය වන්ද්දනා 
කරුවන්ද් සදහා නව විවෘත විකේකී 
උදයානය ස්ථාපනය   

නා.සං.අ. වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

පු.වි.මද්ය වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
සඳහා උපමේශන ලබාදීම 

48. කැලණි ගග උතුරු බැේම කර්ඛීය 
උදයාන සංවර්ධනය 

 

නා.සං. අ.  වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

වා.මද්ය.  වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
සඳහා උපමේශන ලබාදීම 

49. එකගාඩ කැලණිය - කමකගාඩ 
කැලණිය විහාර යා කරන 
එල්ලකලන පාලම ස්ථාපනය  

 

ජා. මභෞ. 
සැ.මද්ය. 

වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
 

50. කැලණි  ඟකේ උතුරු බැේම 
ප්රකේශ මාර්ග සංවර්ධනය 

 

නා. සං, අ.  ශකත්ා විශ්මල්ශණ 
පැවැත්ීම 

51. කැලණි ගග කබෝට්ටු ජැටිය 

ස්ථාපනය  

 

ජා. මභෞ. 
සැ.මද්ය. 

වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 
 



 

i 
 

වකටි වයදුම්  
 

කි. මි - කිමලෝ මීටර  

ග්රා. නි. මකා - ග්රාම නිලධාරී මකාටිඨාශය  

ජා. මභෞ. සැ. මද්ය -ජාතික මභෞතික සැලසුම් මද්යපාර්ත්මම්න්තුව  

පැ. කි. මී- පැයට කිමලෝ මීටර 

ප්රා.මල්. මකා - ප්රාමේශීය මල්කම් මකාටිඨාශය 

මි. මී - මිලි මීටර 

මී. - මීටර 

ව. කි. මී - වර්ග කිමලෝ මීටර      

ශ.දු.අ. ත් - ශක්තින්, දුර්වලත්ා, අවස්ථා, ත්ර්ජන  

මහක් - මහක්ටයාර  

GIS – GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM 

LRT – LIGH RAIL TRANSPORT 

LPCD – LITER PERCAPITA DAY - නද්යනික ඒක පුේගල ජල පරිමභෝජනය ලීටර 

NDVI – NORMALIZED DIFFRENCES VEGITATION INDEX 

TOD – TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT 
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• සංවර්ධන පිඩනය සදහා වු ප්රමිතීන් 

මූලික අගයන් බර ප්රමිතීන් අගයන් ලුණු 

ප්රකේශීකේ දර්ශක 15%       

ප්රධාන මාර්ග මගින්ද් ප්රකේශීම (A කශ්්රණිකේ 
මාර්ග) 

A & B කශ්්රණිකේ මාර්ග / දුේරිය මාර්ග 5  

C කශ්්රණිකේ මාර්ග 4 

සුළු මාර්ග මගින්ද් ප්රකේශීම (B &C කශ්්රණිකේ 
මාර්ග) 

D කශ්්රණිකේ මාර්ග 3 

E කශ්්රණිකේ මාර්ග 2 

ප්රාකේශීය මාර්ග මගින්ද් ප්රකේශීම F කශ්්රණිකේ මාර්ග 1 

සේබන්ද්ධතා මට්ටම (IDW) 25% අඩුවන දුර (Std Dev) 5-1 

ජනගහන දර්ශකය 30%       

 
ජනගහන ඝනත්වය 

        50%  
ජනගහන ඝනත්වය 

4.98 – 32.41  1 

32.4 – 40.206 2 

40.206 – 67.64  3 

67.64 – 164.28  4 

164.28 – 504.71  5 

ජනගහන වර්ධනය 50% ජනගහන ඝනත්වය 
කවනස්ී ම  
 
(2011-2001) 

(-15.59) – (-3.75) 1 

  (-3.75) – (-2.00) 2 

(-2.00) – 0 3 

1.504 – 3.25 4 

3.25 – 6.68  5 

ඉඩේ පරිහරණ දර්ශකය 30%       

ඉඩේ පරිහරණ වර්ග 50%   වාණිජ ප්රකේශ 5 

කහෝටල්ල සහ සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන 4 

ධීවර ප්රකේශ 3 

අධයාපන 3 

කසෞඛය 3 

කන්ද්වාසික කගවතු  3 

කෘෂිකර්ම 2 

වන වගාව/ වගුරු බිේ/ ජලාශ 1 

කගාඩනැගිලි    
50% 

  
  

  
5 - 1 
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ඇමුණුම් සිතියම් අංක 17: පැේපත්ත නිවස හා වර්ඛීය නිවාස වයාප්තතිය 
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ඇමුණුම් සිතියම් අංක 19. Spatial Integration විශ්වේෂණය 
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 වගු 
 

ඇමුණුම් වගුව අංක .1 ප්රධාන උපවේශක ආයත්න   

 

ඇමුණුම් වගුව අංක .2 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අනුග්රාහක අංශ 

 

 

 

  

ආයතනය / වදපාර්තවම්න්තුව තනතුර / නම 
කැලණිය විහාරය මහා විහාරාධිපති, මහාචාර්ය කකාල්ලලුපිටිය මහින්ද්ද 

සංඝරේිත හිමියන්ද් 

ජාතික ක ෞතික සැළසුේ කදපාර්තකේන්ද්තුව නගර සැලසුේකරු ඒ. ඕ. විජයවර්ධන 
නගර සැලසුේකරු, එච්. ඩී. චාමිලා 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඉංජිකන්ද්රු එන්ද්.ඒ. කලාකුකේ 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය නිකයෝජය  අධයෂ(අධිකේගී මාර්ග කමකහයුේ) 

ශ්රී ලංකා ඉඩේ කගාඩකිරීකේ හා සංවර්ධනය 
කිරීකේ සංස්ථාව 

සිවිල්ල ඉංජිකන්ද්රු, ඩී ජයරත්න 

වනජීී සංරේෂණ කදපාර්තකේන්ද්තුව නිකයෝජය  අධයේෂක  , උපුල්ල  ඉන්ද්රජිත් 

මදයම පරිසර අධිකාරිය පරිසර නිලධාරි, ටිරන්ද්ති රණසිංහ 

වාරිමාර්ග කදපාර්තකේන්ද්තුව ඉංජිකන්ද්රු, ටී.ඩී. විකේසූරිය 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය දිස්ිේ කළමනාකරු, කේ.එේ.ජී.යූ. ජාලිත 

ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප්රාකේශීය ඉංජිකන්ද්රු .  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉංජිකන්ද්රු, බී. එස්. මධුසංඛ 
ඉංජිකන්ද්රු, ආර්.පී.ජී. විේරමාරච්ි 

LECO ප්රධාන ඉංජිකන්ද්රු / ශාඛා කළමණාකරු - එේ.ආර්.  
ප්රනාන්ද්දු 

පුරාවිදයා කදපාර්තකේන්ද්තුව  

ආයතනය / වදපාර්තවම්න්තුව තනතුර / නම 

සංවර්ධන සැලසුේ අංශය අධයේෂක  , සැලසුේකරු, ලලිත් විකේරත්න 

බස්නාහිර පළාත් අංශය අධයේෂක  , සැලසුේකරු, ජනේ රණීර 

පර්කේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය අධයේෂක  , සැලසුේකරු, ජනේ රණීර 
පරිසර හා භූ දර්ශනය අංශය අධයේෂක  , චන්ද්දන කේ.ඊ. කළුපහන 

භූකගෝලීය කතාරතුරු පේධති අංශය අධයේෂක  , සැලසුේකරු, කස්නානි කසෝමකස්කර 
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ඇමුණුම වගුව අංක 3: කිරිබත්තවගාඩ දදනික බස් මාර්ගය සහ ගමන්වවාර 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් වගුව අංක 4. ග්රාම නිලධාරි වකාට්ඨාශ අනුව පැේපත්ත හා මුඩුක්කු නිවාස 

 

 

ග්රාම නිලධාරී වසම වදබිඩි නිවාස වේළි නිවාස පැේපත් නිවාස 

මුළු නිවාස 

ගණන 

 කවකල්ලකගාඩ 5 69 23 1509 

 හුණුපිටිය උතුර 13 4 11 713 

 නාකහන 5 18 10 1379 

 තලවතුකහන්ද්පිට උතුර 0 3 0 392 

 තලවතුකහන්ද්පිට දකුණ 18 4 1 982 

 කිරිබත්කගාඩ 3 0 0 867 

 ඊරියවැටිය 7 5 3 1202 

 හුණුපිටිය උතුර 6 17 15 1388 

 හුණුපිටිය දකුණ 0 7 12 859 

 එකගාඩ ඊරියවැටිය 1 9 10 663 

 වනවාසල බටහිර 4 25 11 1001 

 කන්ද්දකහ්න 1 0 18 1001 

 කේවල්ලකදෝව 0 0 0 765 

 වනවාසල නැකගනහිර 0 1 0 859 

 වරාකනත්ත 0 0 0 681 

 දිේපිටිකගාඩ 2 13 0 938 

 කකාකහාල්ලවිල 15 14 0 1018 

 දළුගම 1 10 0 481 

 නුන්ද්ගමුකගාඩ 0 0 0 699 

 දළුගේකගාඩ 2 7 3 658 

 හිබුටුකවල්ලකගාඩ 15 43 6 849 

 කවදමුල්ලල 0 4 0 1150 

 කපාල්ලකහ්න 10 0 2 698 

 කැලණිය 4 6 11 831 

 කපතියාකගාඩ 12 26 71 1054 

 ගල්ලකබාරැල්ලල 1 6 0 789 

 සිංහාරමුල්ලල උතුර 4 17 15 1078 

 කේවැල්ලල 14 72 46 1064 

 පිලපිටිය 11 5 1 566 

 සිංහාරමුල්ලල 7 85 4 721 
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ඇමුණුම වගුව අංක. 5: නාගරික වස්වා මධයස්ථාන ප්රමුඛත්ාකරණය 

නගර 
මධයස්ථා
නය 

සංවර්ධන 
පීඩනය 
(Develop
ment 
Pressure) 

ජනාවස 
වාේති
ය 
සඳහා 
සුදුසු 
ප්රමේශ 
(Livabi
lity 
analysi
s) 

සංවර්ධ
න 
විභවත්ා
වය  
(Poten
tial 
Analys
is) 

දුම්රි
ය 
ස්ථා
න 

මයෝජි
ත් 
සැහැ
ල්ලු 
දුම්රිය 
ස්ථා
න 

එක
තුව  

සංමේදි
ත්ා 
ද්යර්ශකය 
(sensiti
vity) 

එකතුව - 
සංමේදී
ත්ාවය  

ප්රමුඛත්ා 
අනුපිළි
මවල  

කිරිබ
ත්කගාඩ 

5 5 4 0 1 15 1 14 1 

හුණුපිටිය 4 5 4 1 1 15 2 13 2 

ටයර් 
හන්ද්දිය 

4 5 4 0 1 14 2 12 2 

නුන්ද්ගමු
කගාඩ 

3 4 4 1 0 12 2 11 3 

කතාරණ 
හන්ද්දිය 

4 5 4 0 0 13 3 10 4 

දලුගම 4 4 4 0 0 12 2 10 4 
කපාල්ලකහ්
න 

3 5 4 0 1 13 2 10 4 

වනවාස
ල  

2 5 4 1 0 12 2 10 4 

ගල්ලකබාර
ල්ලල 

3 5 4 0 0 12 3 9 4 

සින්ද්හාර
මුල්ලල 

2 4 3 0 0 9 3 6 5 

කැලණිය 3 4 3 0 0 10 3 7 5 

කේවැල්ලූ
ව 

3 4 3 0 0 11 2 9 5 

දිේපිටි
කගාඩ 

2 5 3 0 0 10 2 8 5 

දලුග
ේකගාඩ 

2 5 3 0 0 10 2 8 5 
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ඇමුණුම වගුව අංක. 6: කැලණිය ප්රාවේශීය සභ බල ප්රවේශවේ ඍජු විවනෝද පහසුකම් සපුරාගත් හැකි ස්ථාන  

අනු 

අංකය 
වර්ගය විවෘත භූමිය 

ග්රාම නිළධාරී 

කකාට්ඨාශය 

ප්රමාණය 

(කහේටයාර්) 

01. EPP 01 රබර්වත්ත ක්රීඩාපිටිය විල්ලකගාඩ 0.18 

EPP 02 උස්වත්ත ක්රීඩාපිටිය සිංහාරමුල්ලල 0.17 

EMP 01 සිංහතරු  ක්රීඩාංගනය 
තලවතුකහ්නපිටිය 
උතුර 0.69 

EMP 02 කිරිබත්කගාඩ නිවාස සමිති ක්රීඩාපිටිය කිරිබත්කගාඩ 0.28 

EMP 03 
කපතියාකගාඩ නිවාස කයෝජනා ක්රමයට අයත් 
ක්රීඩාපිටිය 

මෑවැල්ලල 
0.22 

EMP 04 මෑවැල්ලල ක්රීඩාපිටිය මෑවැල්ලල 0.65 

EMP 05 ඩිංගිරියාවත්ත ක්රීඩාපිටිය කේවැල්ලූව 0.90 

EMP 06 වරාකගාඩ ක්රීඩාපිටිය කවදමුල්ලල 0.79 

EMP 07 වනවාසල ක්රීඩාපිටිය 
වනවාසල 
නැකගනහිර 0.45 

EMP 08 වනවාසල කපාදු සුසාන භූමිය අසල ක්රීඩාපිටිය 
වනවාසල 
නැකගනහිර 0.36 

ELP 01 නවකලෝක සීවලී කැලණිතිලක ක්රීඩාංගනය දළුගමකගාඩ 2.58 

ELP 02 සිරිල්ල මැතිේ ක්රීඩාංගනය හිඹුටුවැල්ලකගාඩ 1.69 

02. ළමා උදයාන 

EPP 03 ළමා උදයානය දළුගමකගාඩ 0.09 

EPP 04 

කපාල්ලකහ්න ජාතික නිවාස කයෝජනා ක්රමයට 
අයත් ළමා උදයානය 

කපාල්ලකහ්න 
0.08 

03. වර්ඛීය උදයානය 

ELiP 01 මහර ඇවිදින මංතීරුව  (පළල - 5m)  0.56 

එකතුව වහක්ටයාර් - 9.69    
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ඇමුණුම වගුව අංක 7: කැලණිය ප්රාවේශීය සභා බල ප්රවේශවේ 2018 – 2030 වසර සඳහා ඍජු සහ වක්ර විවනෝද 
පහසුකම් සැලැස්ම. 

අනු 
අංකය 

වර්ගය 
ප්රමාණය 

(වහක්ටයාර්) 
වයෝජිත භාවිතය 

ග්රාම නිළධාරී 
වකාට්ඨාශය 

01. 
වයෝජිත ඉතා ුඩා උදයාන 

Proposed Pocket Parks(PPP) 
   

 
PPP 01 0.19 ඉතා කුඩා උදයාන කැලණිය 

PPP 02 0.14 ඉතා කුඩා උදයාන කේවැල්ලූව 

PPP 03 0.17 ඉතා කුඩා උදයාන 
තලවතුකහ්නපිටිය 
උතුර 

PPP 04 0.16 ඉතා කුඩා උදයාන කේවැල්ලූව 

එකතුව 0.66   

02. වයෝජිත ුඩා උදයාන 

Proposed Mini Parks (PMP) 
   

 
PMP 01 0.2 කුඩා උදයාන හිඹුටුවැල්ලකගාඩ 

PMP 02 0.2 කුඩා උදයාන නාකහ්න 

PMP 03 0.22 කුඩා උදයාන 
තලවතුකහ්නපිටිය 
උතුර 

PMP 04 0.22 කුඩා උදයාන එරියවත්ත 

PMP 05 0.24 කුඩා උදයාන කවකල්ලකගාඩ 

PMP 06 0.25 කුඩා උදයාන හුණුපිටිය උතුර 

PMP 07 0.25 කුඩා උදයාන දළුගම 

PMP 08 0.32 කුඩා උදයාන හුණූපිටිය උතුර 

PMP 09 0.34 කුඩා උදයාන සිංහාරමුල්ලල උතුර  

PMP 10 0.34 කුඩා උදයාන 
තලවතුකහ්නපිටිය 
උතුර 

PMP 11 0.38 කුඩා උදයාන කැන්ද්දකහ්න 

PMP 12 0.39 කුඩා උදයාන එරියවැටිය 

PMP 13 0.39 කුඩා උදයාන 
තලවතුකහ්නපිටිය 
උතුර 

PMP 14 0.41 කුඩා උදයාන 
තලවතුකහ්නපිටිය 
දකුණ 
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PMP 15 0.47 කුඩා උදයාන කකාකහාල්ලවිල 

PMP 16 0.61 කුඩා උදයාන හුණුපිටිය උතුර 

PMP 17 0.62 කුඩා උදයාන 
වනවාසල 
නැකගනහිර 

PMP 18 0.64 කුඩා උදයාන මෑවැල්ලල 

PMP 19 0.72 කුඩා උදයාන කැලණිය 

PMP 20 0.75 කුඩා උදයාන සිංහාරමුල්ලල උතුර 

PMP 21 0.83 කුඩා උදයාන වැලිකගාඩ 

PMP 22 0.92 කුඩා උදයාන 
තලවතුකහ්නපිටිය 
දකුණ 

PMP 23 0.93 කුඩා උදයාන හුණුපිටිය දකුණ 

 
එකතුව 10.64   

03. වයෝජිත අසල උදයාන 

Proposed Local Parks (PLP)    

 
PLP 01 1.14 

වයෝජිත අසල 
උදයාන 

 
කැලණිය 

PLP 02 1.18 
වයෝජිත අසල 
උදයාන 

 
කවදමුල්ලල 

PLP 03 1.7 
වයෝජිත අසල 
උදයාන 

 
කපතියාකගාඩ 

එකතුව 4.02   

04. වයෝජිත මධයම නගර උදයාන 
Proposed Central Urban 

Parks (PCUP) 
   

 

PCUP 01 21.34 
කයෝජිත මධයම 
නගර උදයාන 
 

හිඹුටුවැල්ලකගාඩ, 
දළුගම, 
නුන්ද්ගමකගාඩ, 
දළුගේකගාඩ 

PCUP 02 8.46 
කයෝජිත මධයම 
නගර උදයාන 
 

කකාකහල්ලවිල, 
තලවතුකහ්නපිට 
දකුණ,  

 
එකතුව 29.47   

05. වයෝජිත වර්ඛිය උදයාන 
Proposed Linear Parks (PLiP) 

  
 

 PLiP 01 - කස්පල ඇළ රේෂිතය 
(4.5m) 

1.39 කර්ිය උදයාන 
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PLiP 02 - නාථ ඇළ රේෂිතය (6 m) 8.64 කර්ිය උදයාන 
 

PLiP 03 - මුදුන්ද් ඇළ රේෂිතය (6 
m) 

2.01 කර්ිය උදයාන 
 

PLiP 04 - මහර මුදුන්ද් ඇළ රේෂිතය 
(6 m) 

0.97 කර්ිය උදයාන 
 

PLiP 05 - කුඹල්ල ඔය රේෂිතය 
(7.5m) 

4.43 කර්ිය උදයාන 
 

PLiP 06 - හපුගල කේල්ලල ඇළ 
රේෂිතය (4.5m) 

1.55 
කර්ිය උදයාන  

PLiP 07 - එරි ඇළ රේෂිතය (6 m) 
3.54 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 08 - ඇළ රේෂිතය (4.5m) 
0.36 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 09 - ඇළ රේෂිතය (7.5m) 
0.33 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 10 - ඇළ රේෂිතය (6 m) 
1.28 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 11 - ඇළ රේෂිතය (4.5m) 
0.58 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 12 - ඇළ රේෂිතය (6 m) 
2.68 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 13 - ඇළ රේෂිතය (6 m) 
3.11 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 14 (පළල - 10m) 
2.24 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 15 (පළල - 10m) 
1.32 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 16 (පළල - 10m) 
1.81 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 17 (පළල - 10m) 
3.1 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 18 (පළල - 10m) 
1.2 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 19 (පළල - 10m) 
0.59 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 20 (පළල - 10m) 
2.61 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 21 (පළල - 10m) 
0.38 

කර්ිය උදයාන  

PLiP 22 - අධිකේගී මාර්ග රේෂිතය 8.17 කර්ිය උදයාන  

PLiP 23 - කැලණි ගඟ රේෂිතය (60 
m) 35.64 

කර්ිය උදයාන  

 එකතුව 87.69   

 මුළු එකතුව 132.49   
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ඇමුණුම වගුව අංක 8: වපාදු එළිමහන් විවනෝද කටයුතු පිළිබද අවකාශීය සැලැසම්ට අනුමත භාවිතයන්   

 

අංකය උදයාන වර්ගය ප්රමාණය අනුමත භාවිතයන් 

01. ඉතා කුඩා උදයාන කහේටයාර 0.2 අඩු 
(අේකර 0.5) 

• විසිරුන ක්රීඩා ප්රකේශ  
• විකේක ස්ථාන 
• කගවතු උදයාන  

 
02. කුඩා උදයාන  කහේටයාර 0.2-1.0 අතර  

(අේකර 0.5-2.5) 
• ළමුන්ද් සදහා කවන්ද් වූ ක්රීඩා 

පිටියේ  
• කුඩා ක්රීඩා පිටි 

• කර්ිය වන උදයානය 
• විකේක උදයාන  

03. අසල උදයාන  කහේටයාර 1.0-3.0 අතර 
(අේකර 2.5-7.5) 

• පාපන්ද්දු ක්රීඩාංගනයේ සමග 
ළමා උදයානයේ  

• විකේක ගතහැකි අවිධිමත් 
ස්ථාන 

• කුඩා වන උදයාන  
• පුහුණු ධාවන පථ   

04. මධය නගර උදයාන   කහේටයාර 8 ට වැඩි 
)අේකර  20 ට වැඩි 

• කමහි කවන්ද් කවන්ද්ව පිහිටි 
පාපන්ද්දු, දැල්ල පන්ද්දු ආදී ක්රීඩා 
සදහා කවන්ද්වූ ස්ථාන , විධිමත් 
ක්රීඩාගාර පහසුකේ, විධිමත් ළමා 
උදයාන සහ නාගරික උදයාන, 
ධාවන පථ  

 

05. කර්ිය උදයාන  පවතින ගඟ/ ඔය/ ඇල/ 
මාර්ග රේෂිත අනුව 
කර්ිය උදයාන තීරණය 
කකකර්  

• ඇවිදීමට  
• වයායාම කිරීමට බයිසිකල්ල 

පැදීම 
• ස් ාවික මංතීරු   
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ඇමුණුම් වගු අංක 9 -වයාපෘති ප්රමුඛත්ාකරණය 

කැලණිය ප්රවේශවේ හදුනාගත්ත වයාපෘති ප්රමුඛත්ාකරණය 

වයාපෘති   

Value of 
Concept 

Acheiving 
සමාජීය 

වටිනාකම 
පාරිසරික 
වටිනාකම 

පිරිවැය සහ 
කාල සීමාව 
විචලනය 

මුළු 
වටිනාකම 

ප්රමුඛත්ා
කරණය 
සීමාව 

වභෞතික හා සමාජ යටිත්ල පහසුකම් සංවර්ධන ක්රවමෝපායන්ව              

1 ප්රවාහන සැලැස්ම             

මාර්ග 
වැඩිදියුණු 
කිරීමම් ධූරාවලි 

මද්යවන මපළ ප්රමුඛත්ාකරණ මාර්ග  
පෑලියමගාඩ - මහර යා මකමරන කිරිබත්මගාඩ විකල්ප 
මාර්ගය 9 9 5 9 32 1 

හුණුපිටිය - වත්ත්ල මාර්ගය මංතීරූ හත්රක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 7 9 5 9 30 2 

මත්වන මපළ ප්රමුඛත්ාකරණ මාර්ග   

මරෝහල් මාර්ගය මීටර් 12 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 7 9 5 9 30 2 

ඊරියවැටිය මාර්ගය පුළුල් කිරීම 7 9 5 9 30 2 

වැවූව මීටර් 12 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 7 9 5 9 30 2 

දික්පිටිමගාඩ මීටර් 12 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 7 9 5 9 30 2 

වනවාසල- වත්ත්ල මීටර් 12 ක් ද්යක්වා පුළුල් කිරීම 7 9 5 9 30 2 

මපාදු ප්රවාහ 
ක්රම වැඩිදියුණු 
කිරිම 

කපාල්ලකහ්න - නුන්ද්ගමුකගාඩ TOD සේබන්ද්ධක මාර්ගය 

ස්ථාපනය  
 7 9 5 7 28 3 

හුණුපිටිය දුම්රිය හරස් මාර්ගය පදික මංතීරූ සහිත්ව 
සංවර්ධනය කිරිම 9 9 5 9 32 1 

ප්රධාන දුම්රිය මර්ගය විද්යුත්කරණය 9 9 5 5 28 3 

බියගම - මකාස්ගම නව දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධන 9 9 5 5 28 3 

රාගම - නාරාමහ්න්පිට LRT  9 9 5 5 28 3 

හුණුපිටිය - මකාට්ටාව LRT මර්ඛාව 9 9 5 5 28 3 

පහළ මට්ටමම් 
මාර්ග ප්රමේශය 
වැඩිදියුණු 
කිරිම කැලණිය - පහල හංවැල්ල නව ප්රමේශ පාලම ප්රතිස්ථාපනය 5 7 5 3 20 3 
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2 මස්වා සැලැස්ම             

ජනාවාස සංවර්ධන 
හුණුපිටිය මධය ආදායේ ලාභී නිවාස වයාපෘතිය හා කවළද සංකීර්ණය 

7 9 7 7 30 2 

  
Climate Resilience Improvement Project - කැලණි ගංඉවුර අනවසර 
නිවාස ප්රතිස්ථාපනය 9 9 9 1 28 3 

(TOD) නාගරික මස්වා 
වැඩිදියුණු කිරීම 

කිරිබත්කගාඩ ගුවන්ද් පදික මංතීරු සහිත බහු මහල්ල රථගාල  
 9 9 5 9 32 1 

  
ගුවන්ද් පදික මංතීරු ස්ථාපනය - YMBA හන්ද්දිය / ඊරියවැටිය හන්ද්දිය 
 9 9 5 9 32 1 

  
කිරිබත්මගාඩ බස් නැවතුම් මපාළ නීකරණය සහ උඩු මහල් නාගරික 
උද්යාන ස්ථාපනය  5 9 5 9 28 3 

  කිරිබත්මගාඩ සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ගය ඉදිකිරිම 9 9 5 3 26 3 

  ටයර් හන්ද්දිය සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරිම 9 9 5 3 26 3 

  
සරසවි ිත්රාගාරය නීකරණය -ටයර් හන්ද්දිය 
 7 9 5 9 30 2 

  හුණුපිටිය නගර මධ ප්රවාහන මධස්ථාන සංවර්ධන වාපෘතිය 9 9 5 9 32 1 

  
නුන්ද්ගමුකගාඩ TOD සේබන්ද්ධක මාර්ගය ස්ථාපනය  
 9 9 5 3 26 3 

  කැලණි බස් නැවතුම්පළ, නුන්ගම්මගාඩ ප්රතිස්ථාපනය කිරිම 9 7 5 7 28 3 

  මපාල්මහ්න සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරිම 7 7 5 3 22 3 

  
හුණුපිටිය නව කපාදු කවළද සංකීර්ණය 
 7 9 5 9 30 2 

  හුණුපිටිය සති මපාල ස්ථාපනය 5 9 5 9 28 3 

  හුණුපිටිය නගර මධ මිශ්ර සංවර්ධන චතුරශ්රය ස්ථාපනය 5 9 5 7 26 3 

මසෞඛ කිරිබත්මගාඩ මූලික මරෝහල නීකරණය 5 9 5 5 24 3 

  මපාල්මහ්න සර්ප විෂ මරෝහල ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 5 9 5 5 24 3 

අධාපන 
කැලණි විශ්ව විද්යාලය නව ඉංජිමන්රු පීඨය ස්ථාපනය - ද්යාස 
මගාඩනැගිල්ල 5 7 5 5 22 3 

ජලය පට්ටිවිල කලණි ගඟ ද්යුණු ඉවුර ජල පිරිපහදු ඒකකය ii වන අදියරය 7 9 5 5 26 3 

  මාබිම ජල පිරිපහදු ඒකකය ස්ථාපනය 5 9 5 5 24 3 

ඝන අපද්රව 
මාමනල්ගම නීන කසල ප්රතිචක්රීකරණ හා මකාම්මපාස්ට් අංගනය 
නීකරණය 7 9 7 7 30 2 

  මාමනල්ගම - වනවාසල කසල හුවමාරු ස්ථානය 5 9 7 3 24 3 

අපජලය පෑලියමගාඩ - කැලණිය අපජල කලමණාකරන වාපෘතිය 7 9 7 3 26 3 
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ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ග 

  පූජනීය ප්රමේශවල වන්ද්යනා සංචාරය කර්මාන්ත්ය පද්යනම් කරගත් සංවර්ධන වාපෘති   

  ගල්මබාරැල්ල මැටි කර්මාන්ත්ය ප්රතිස්ථාපණය 9 9 5 7 30 2 

  කැලණිය මවළද්ය සංකීර්ණ සංවර්ධනය 9 9 5 7 30 2 

  කිරිබත්මගාඩ සාේපු  සංකීරණය 

  කිරිබත්මගාඩ බහුකාර්යය වාණිජ සංකීරණය  9 9 5 9 32 1 

  කිරිබත්මගාඩ ීදි සාේපු සංකීර්ණ සංවර්ධනය 9 9 5 7 30 2 

පාරිසරික තිරසාර පැවැත්තම උපාය මාර්ග             

  භූ ද්යර්ශන වැඩිදියුණු කිරීම             

  පූජා භූමිය  මද්යපස ගස් මේළි වැඩිදිවුණු  කිරීම 9 9 9 7 34 1 

  ඇල රක්ිත්ය  මද්යපස  ගස් මේළි  වැඩි දියුණු කිරීම 7 9 9 5 30 2 

  ආපදා කළමනාකරණ සැලැසම් 

ඇල මාර්ග දියුණු කිරීම 
නාථ ඇළ ප්රතිසංවර්ධනය  

9 9 9 5 32 1 

  
හපුගහ මේල්ල ප්රතිසංවර්ධනය 

9 9 9 5 32 1 

  
ඊරි ඇළ ප්රතිසංවර්ධනය  

9 9 9 5 32 1 

  
මුදුන් ඇළ ප්රතිසංවර්ධනය  

9 9 9 5 32 1 

  ුඹල් ඔය ප්රතිසංවර්ධනය 9 9 9 5 32 1 

  මපතියාමගාඩ මපාම්ප කිරීමම් මධස්ථානය සංවර්ධනය 7 7 7 3 24 3 

  වපාදු විවෘත් විවනෝදාස්වාදය 

  හුණුපිටිය මර්ඛීය උද්යානය සංවර්ධනය 7 9 7 7 30 2 

  කිරිබත්මගාඩ, මකාමහාල්ලවිල නාගරික උද්යාන සංවර්ධනය 9 9 7 5 30 2 

  කිරිබත්මගාඩ නගර මධ මර්ඛීය උද්යානය 9 9 7 7 32 1 

  වත්ත්ල හුණුපිටිය ඇවිදින මන්තීරු සංවර්ධනය 7 9 7 5 28 3 
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සංස්කෘතික හා උරුමයන්ව   කලමනාකරන උපාය මාර්ග             

  Kelaniya Placidity precinct Strategy              

මාර්ග වැඩිදියුණු 
කිරීම 

මත්ාරණ හන්දිය -කැලණි විහාරය ද්යක්වා මාර්ග සංවර්ධනය 9 9 5 9 32 1 

ටයර් හන්දිය - කැලණි විහාරය ද්යක්වා මාර්ග සංවර්ධනය 9 9 5 9 32 1 

කිරිබත්ගාඩ - කැලණි විහාරය ද්යක්වා මාර්ග සංවර්ධනය 9 9 5 9 32 1 

නව කැළණි නිම්නය අඩි පාරවල් වැඩි දියුණු කිරීම 9 9 5 9 32 1 

  
පූජා භූමි ප්රමේශ මාර්ග සංවර්ධන වාපෘතිය (මත්ාරණ හන්දිය -කැලණි විහාරය, 
ටයර් හන්දිය - කැලණි විහාරය, කිරිබත්මගාඩ -කැලණි විහාරය) 9 7 5 9 30 2 

  කැලණිය මපාලිස් ස්ථානය ප්රතිස්ථාපනය කිරිම 9 9 5 7 30 2 

  
කැලණිය පූජා භූමිය වන්ද්යනා කරුවන් සද්යහා නව විවෘත් විමේකී උද්යානය 
ස්ථාපනය   7 9 5 5 26 3 

  වන්ද්යනා කරුවන් සද්යහා නව විශ්රාම ශාලාව මත්ාරතුරු මධස්ථානය ස්ථාපනය 7 9 7 9 32 1 

  පූජා භූමි ප්රමේශ මාර්ග සඳහා හරිත් තීර සංවර්ධන වාපෘතිය 5 9 7 5 26 3 

  
 
 කැළණිමේ ුඩා බස් නැවතුම් සහිත් රථගාලක් සංවර්ධනය කිරීම 9 9 5 5 28 3 

  සමාජ - සංස්කෘතික සහ ගංඟා ප්රවර්ධන උපාය මාර්ග             

  කැලණි ගග උතුරු බැම්ම මර්ඛීය උද්යාන සංවර්ධනය 9 9 9 5 32 1 

  කැලණි ඟමේ උතුරු බැම්ම ප්රමේශ මාර්ග සංවර්ධනය 9 9 9 7 34 1 

  කැලණි ගග මබෝට්ටු ජැටිය ස්ථාපනය 7 9 5 3 24 3 

  
එකගාඩ කැලණිය - කමකගාඩ කැලණිය විහාර යා කරන එල්ලකලන පාලම ස්ථාපනය  
 9 9 5 3 26 3 
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රූප සටහන්ව 
 

ඇමුණුවම් රූප සටහන්ව අංක. 1 ජාතික වභෞතික සැලැස්ම - වයෝජිත් ජනගහනය – 2050 

 

 ඇමුණුම රූප සටහන්ව අංක. 2: බස්නාිර කලාපීය වුහ සැලැස්ම – 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: ජාතික ක ෞතික සැලැස්ම කකටුේපත -2050 

මුලාශ්රය : බස්නාහිර කලාපීය වුහ සැලැස්ම - 2030 
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ඇමුණුවම් රූප සටහන්ව අංක. 3: 1998 මහ වකාළඹ වුහ සැලැස්මට අනුව නාගරික මධයස්ථාන වල ධූරාවලිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ඇමුණුවම් රූප සටහන්ව අංක.4: ගම්පහ දිස්ික් නගර ධුරාවලිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : කකාළඹ කමට්කරාකපාලිටන්ද් වුහ සැලැස්ම - 1998 
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ඇමුණුවම් රූප සටහන්ව අංක. 5: ගම්පහ දිස්ිකවේ කර්මාන්වත් වයාප්තතිය - 2012 

 

ඇමුණුවම් රූප සටහන්ව අංක. 6: රැකියා අනුපාත්ය  
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මුලාශ්රය:  ජන හා සංඛයා කල්ලඛන 

කදපාර්තකේන්ද්තුව - 2012 

මුලාශ්රය:  ජන හා සංඛයා කල්ලඛන 

කදපාර්තකේන්ද්තුව - 2012 



 

xli 
 

ඇමුණුවම් රූප සටහන්ව අංක.7 මහනුවර වකාරිවඩෝවේ උපරිම පැයක බස් ප්රමාණය හා මගීන්ව 

•  කිරිබත්තවගාඩ උච්චත්ම අවස්ථාවල බස් සංඛාත්ය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• මගීන්මේ ප්රවාහන තීරක මාධ සංසන්ද්යනය කිරිම 

  

මුලාශ්රය:  Com-Trans study report 

 

මුලාශ්රය:  Com-Trans study report 
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ඇමුණුම් රූප සටහන අංක 8. කැලණිය ප්රාවේශීය   සභාවේ පුරාවිදයාත්තමක ස්ථාන 18 අනුපිළිවවලින්ව 

1. කැළණිය රජමහා විහාරකේ 
පැරණි පිළිරුව 

2.  ඓතිහාසික දාගැබ 

 

3.  පැරණි "සීමාමාලකය" 

4. පුරාණ  ධර්ම ශාලාව 5. පුරාණ  විභීෂණ කේවාලය   
 

6. පුරාණ කසල්ලලිපි 

 

7. පුරාණ මැටි කර්මාන්ද්තය පැවති 

ස්ථාන  

• පිලපිටිය විහාරස්ථානකේ සිට 
මීටර් 300 ේ දුරින්ද් ( කුඹල්ල 
ඔයට උතුරින්ද් ) 

• පිලපිටිය සුසාන භූමිකේ සිට 
කැළණි ගඟ කදසට මීටර 100  

• පිලපිටිය සුසාන භූමිකයන්ද් 
බටහිර පැත්තට මීටර් 10 ේ 

8. ශාන්ද්ත මරියා කේවස්ථානය 9. වරාකගාඩ තර්ක 

කගාඩනැගිල්ලල 

10. කපතියාකගාඩ පරමාර්ථ ධර්මරාජ 
පුරාණ විහාරය 

11. කිරිබත්කගාඩ සුදර්ශනාරාමය 
 

12. ආයිත්තේ කපාකුණ 
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ඇමුණුම රූප සටහන අංක 9. වයෝජිත් කැලණිය පූජා භූමිය සැලැස්ම- ජා.වභෞ.සැ.වද 

මුලාශ්රය: ජාතික ක ෞතික සැලසුේ කදපාර්තකේන්ද්තුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. හුණුපිටිය විජය සුන්ද්දරාරාම 14. දළුගම කපාකුණ 15.  වරාකගාඩ වලේව 

 

16. වරාකගාඩ  ශ්රී කබෝධි රුේඛාරාමය  
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ඇමුණුම රූප සටහන අංක. 10. වයෝජිත් කැලණිය පූජා භූමිය සැලැස්ම- ජා.වභෞ.සැ.වද. 

මුලාශ්රය: ජාතික ක ෞතික සැලසුේ කදපාර්තකේන්ද්තුව 

 

ඇමුණුම රූප සටහන්ව අංක 11. කැළණිය ගංවතුර බලපෑ ප්රවේශය 

මුලාශ්රය: https://www.survey.gov.lk 

Kelani Temple  
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ඇමුණුම් රූප සටහන අංක 12. කැලණි ගවේ උප වද්රෝණි 

 

ඇමුණුම රූප සටහන්ව අංක.13 ගෘහස්ථ භාණ්ඩ වබදාහැරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: පෑලියකගාඩ දළ සංවර්ධන සැලැස්ම – 2030   

ආනයන බඩු අපනයන භාණ්ඩ 
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ඇමුණුම රූප සටහන්ව අංක. 14 වයස් ඛණ්ඩ අනුව  ජනගහනය- 2016 

මූලාශ්රය: සම්පත් පැතිකඩ කැලණිය ප්රා.මල්.මකා. - 2016 
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ඇමුණුම වේඛන 

ඇමුණුම වේඛන අංක. 1 ඉඩම් වගාඩකිරීම් සහ සංවර්ධන කිරීවම් පණත් 
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ඇමුණුම වේඛනය 2:  
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ඇමුණුම වේඛනය 3:   කිරිබත්වගාඩ ගුවන් පික මංතීරු සහිත බහු මහේ රථගාල 

වයාපෘතිවේ තාර්කිකත්වය 

කැලණිය බස්නාහිර පළාකත් ගේපහ දිස්ිේකයට අයත් කේ. කලාපය තුල ප්රධාන වාණිජ නගරයේ වන 

කිරිබත්කගාඩ කකාළඹ නගරයට කි.මී. 12 පමණ දුරකින්ද් පිහිටා ඇත. කකාළඹ - නුවර මාර්ගය ඔස්මස ්

සෘජුවම ජාතික මාර්ග ජාලයට සම්බන්ධ වන කිරිබත්මගාඩ නගරය, කඩවත - පෑලියකගාඩ යන ප්රධාන 

අධිකේගී මාර්ග පිවිසුම් වලට ඉතා ආසන්ද්නකේ පිහිටා තිබීම මහත්ු මකාට මගන ඉහල මාර්ග සබඳත්ාවයක් 

මපන්නුම් කරයි. මීට අමත්රව වත්තල සහ මාකකාළ යන මාර්ග හරහා ප්රාමේශීය වශමයන් අවට නගර සමඟ 

සම්බන්ධ වන මමම ප්රමේශයට වදනිකව ආසන්ද්න වශමයන් 100,000ම පමණ මගී ජනගහනයක් ඒකරාශී 

ීම දේනට ලැකේ. නමුත් වදනිකව සංසරණය වන මගීන්ද් සඳහා අවශය පහසුකේ ප්රමාණවත් කනාකේ. 

විකශ්ෂකයන්ද්ම කපාදු රථ ගාලේ කනාපැවතීම, කමම ප්රකේශකේ හදුන්ද්නාගත් ප්රධාන ගැටළුවේ කලස දැකවිය 

හැකිය. 

කේ වන විටත් ඉහල නාගරික තදබදයේ සහිත කකාළඹ - නුවර මකාරිමඩෝව කයෝජිත රාගම - නාරාකහ්න්ද්පිට 

සැහැල්ලලු දුේරිය මාර්ගත් සමඟ ත්ව දුරටත් මපාදු පහසුකම් වල අවශත්ාවය ඉහල යාමක් මපන්නුම් කරයි. 

මමම සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය යටමත් කිරිබත්මගාඩ සැහැල්ලු දුම්රිය නැවතුම් මධස්ථානයක් 

මලස හඳුනාමගන තිබීමත් සමඟ ම කැලණිය නගර සංවර්ධන සැලැස්කේ අනාගත දැේමට අනුකුලව, 

ගමනාගමනය පාදක කරගත් ජනාවාස ඉලේක කරගනිමින්ද් කාර්යේෂම හා ඵලදායී නගරයේ බිහිකිරීම 

යන අරමුණ ඔස්මස් යමින් 2030 වසර වන විට කිරිබත්කගාඩ නගරය පදික පහසුකේ සලසන ීදි 

කවළඳසැල්ල සහිත වාණිජ දිස්ිේකයේ බවට පත් කිරීම පරමාර්ථයක් මේ. එමස්ම ඉහත් සඳහන් සංවර්ධන 

විභවත්ාවයන් පාද්යක කර ගනිමින් 2030 වසර වන විට මයෝජිත් 221,000 ක ඉහල වදනික සංක්රමණික 

ජනගහනයට පහසුකම් සපයමින් පවතින මාර්ග ත්ද්යබද්යය ද්ය අවම කිරීමට හැකි පරිදි ගුවන්ද් පදික මංතීරු සහිත 

බහු මහල්ල රථ ගාලේ සැපයීකේ අවශයතාවයේ පවතී.  

වයාපෘතිවේ අරමුණු 

කමම වයාපෘතිකේ පළමු අදියර වශකයන්ද් බහු මහල්ල රථගාල ඉදිකිරීමට කයෝජිතය. කේ සඳහා මකාළඹ - 

නුවර ප්රධාන මාර්ගයට හා කිරිබත්මගාඩ නගර මධ ජිනද්යාස නන්ද්යමස්න මාවත්ට යාබද්යව මපාදු 

මවමළඳමපාල ඉදිරිපස පවතින අේකර 0.5 පමණ වන හිස ්ඉඩම මයෝජනා කර තිමබ්. කමම වයාපෘතිකේ 

ප්රධාන අරමුණ වන්ද්කන්ද් අනාගත වදනික මගී ජනතාවකේ අවශයතාවයන්ද් සපුරමින්ද් බහුමහල්ල රථගාලේ 

සහ ගුවන්ද් මගී තීරු ලබාදීමයි. කයෝජිත බහු මහල්ල රථගාල ව.මී. 4800 භුමි ප්රමාණයක ඉදිකිරීමට නියමිතය. 

මීට අමතරව කමම බහු මහල්ල රථ ගාල හා මයෝජිත් මපාදු මවමළඳමපාල සහිත් සාේපු සංකීරණය ගුවන්ද් 

පාලමේ ඔස්කස් සේබන්ද්ධ ීමට නියමිතය.  
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වයාපෘතිවයන් ලබාගත හැකි ප්රතිලාභයන් 

• කපාදු රථ ගාලක් ලබාදීම. 

• වැඩි මගීන්ද් සංඛයාවේ ආකර්ශයන කර ගැනීම. 

• වාහන තදබදය අවම කිරීම. 

• වාහන ත්ද්යබද්යයට විසදුමක් මලස ඇවිද්යමගන යාමම් අභිලාෂය වැඩි කිරීමට සහ මගී ආරේෂාව ඇති 

කිරීම. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ද් වයාපෘති සැලසුේකරණය, වයාපෘති කළමනාකරණය සහ අධීේෂණය 

කිරීම සිදු කරනු ලබයි. ජාතික අවශයතාවයේ වන කමම වයාපෘතිය තුලින්ද් මහජනතාවකේ පහසුව තකා 

ක ෞතික හා දෘෂ්ය සංවර්ධනයන්ද් නගර මධයකේ සිදුකිරීමට නියමිතය. එමගින්ද් කමම ප්රකේශය අලංකාරවත් 

හා සුන්ද්දරත්වය වර්ධනය වන අතර මහජනතාවකේ ආරේෂාවද සැපකේ. තවද කේ තුලින්ද් වදනික 

පැමිකණන මගීන්ද්ද ඉහල ප්රතිලාබ ලබා ගනු ඇත.  

මුලයමය සැලැස්ම  

සංරචක   

රථ ගාල සංවර්ධනය කිරීම  

භූ දර්ශන සැලසුේ කිරීම  

ගුවන්ද් පදික මංතීරු මගින්ද් බහු විධ සාේපු සංකීරණ 
යා කිරීම 
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ඇමුණුම වේඛනය 4:  කිරිබත්වගාඩ නගර සංවර්ධනය යටවත් වයෝජිත පෑලියවගාඩ සිට මහර දක්වා නව 

විකේප මාර්ගය 

වයාපෘති  තාර්කිකත්වය  

කැලණිය බස්නාහිර පළාකත් ගේපහ දිස්ිකයට අයත්වන අතර කකාළඹ සිට කි.මී. 12 ක දුරකින්ද් පිහිටා 

තිකේ. කිරිබත්කගාඩ යනු කකාළඹ - නුවර මකාරිමඩෝව තුල කකාළඹ නගරට ඉත්ා ආසන්නමයන් පවතින 

ප්රධාන වාණිජ මධයස්ථානයයි. කකාළඹ - නුවර මාර්ගය ඔස්මස් සෘජුවම ජාතික මාර්ග ජාලයට සම්බන්ධ 

වන කිරිබත්මගාඩ නගරය, කඩවත - පෑලියකගාඩ යන ප්රධාන අධිකේගී මාර්ග පිවිසුම් වලට ඉතා ආසන්ද්නකේ 

පිහිටා තිබීම මහත්ු මකාට මගන ඉහල මාර්ග සබඳත්ාවයක් මපන්නුම් කරයි. මීට අමත්රව වත්තල සහ 

මාකකාළ යන මාර්ග හරහා ප්රාමේශීය වශමයන් අවට නගර සමඟ සම්බන්ධ වන මමම ප්රමේශයට වදනිකව 

ආසන්ද්න වශමයන් 100,000ම පමණ මගී ජනගහනයක් ඒකරාශී ීම දේනට ලැකේ. 

කකාළඹ- නුවර මාර්ගය හරහා නද්යනිකව ආසන්ද්න වශමයන් 150,000ක පමණ රථ වාහන ප්රමාණයක් 

මකාළඹ නගරයට මස්න්දු වන අත්ර මකාළඹ නගරයට ඉත්ා ආසන්නමයන් පවතින නගරයක් මලස එහි 

බලපෑම සෘජුවම ලබන ප්රමේශයක් මලස කිරිබත්මගාඩ හඳුනාගත් හැකිය. එම නිසා දිනය පුරාම ඉහල වාහන 

තදබදයේ දැකිය හැකි අතර ඒ මගින්ද් මගීන් මහත් අපහසුතාවයකට පත්වන බව දේනට ලැකේ. Comtrance 

අධයන කණ්ඩායම මගින් 2014 වසමර් කරන ලද්ය සමීක්ෂණයන්ට අනුකූලව, මකාළඹ නගරය හා 

සම්බන්ධ වන ප්රධාන ගමනාගමන මං තීරයන් 7 අත්රින් මද්යවැනි ඉහල රථවාහන ධාරිත්ාවය සහිත් මාර්ගය 

මලස මකාළඹ - නුවර මකාරිමඩෝව හදුනාමගන ඇත්. කේ වන විට කකාළඹ - නුවර මාර්ගකේ පවතින 

සාමානය පැයක ධාරිතාවය ඉේමවා යමින්ද් උපරිම පැයක රථවාහන ධාරිතාවකේ අගය 4400ේ (pcu) කලස 

සටහන්ද්ව ඇත. නමුත් එහි පවතින උපරිම පැයක රථවාහන ධාරිත්ාවය 3300කි.  

2030 වසර සඳහා වූ නගර සංවර්ධන සැලැසම්ට අනුව, කිරිබත්කගාඩ ප්රකේශකේ රථ වාහන තදබදයට 

විසදුමක් මලස කිරිබත්මගාඩ නගරය මගහැර මේවැල්ූව , ඊරියවැටිය හරහා පෑලියකගාඩ සිට මහර යා 

මකමරන  නව මාර්ගයක් ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට මයෝජනා මකමර්. කමම වයාපෘතිය මගින්ද් කිරිබත්මගාඩ 

නගරය, ටයර් හන්දිය හා කැලණි විශ්වවිද්යාලය යන ස්ථාන වල මමන්ම ප්රධාන මාර්ගය ඔස්මස්ම පවතින 

රථවාහන ත්ද්යබද්යයට විසදුමක් සැපමයන අත්ර අනාගතකේ වදනික මගීන්ද් 221000 කට පහසුකේ සැපීමට 

බලාකපාකරාත්තු මේ.  

වයාපෘතිවේ අරමුණු 

මං තීරු 4 ක් සහිත්ව (මී.22) සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජිත් මමම මාර්ගය දිගින් කි.මී 4.75 පමණ මේ. කමහි 

ප්රධාන අරමුණ වනුකේ නුවර -කකාළඹ මාර්ගකේ රථවාහන තදබදය අඩුකිරීමය. කමම මාර්ගය පෑලියකගාඩ 

හා මහර හරහා දිකවන අතර එය පියවර හතරේ යටකත් ඉදිකිරීමට කයෝජිතය. 
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 වයාපෘතිවේ ප්රතිලාභ 

• රථවාහන තදබදය අඩුකිරීම  

• ගමනාගමන හැකියාව හා මගීන්ද්කේ ආරේෂාව ඉහල නැංීම  

• මගීන්ද්කේ පහසුකේ ඉහල නැංීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ද් වයාපෘති සැලසුේකරණය, වයාපෘති කලමනාකරණය සහ අධීේෂණය 

සිදුකරනු ලබයි. ජාතික අවශයතාවයන්ද් වන කමම වයාපෘති තුලින්ද් මහජනතාවකග පහසුව තකා ක ෞතික හා 

දෘෂය සංවර්ධනයේ කිරිමට නියමිතය. එමගින්ද් කමම ප්රකේශය අලංකාරවත්වය හා සුන්ද්දරත්වය වර්ධනය 

වන අතර මහජනතාවකේ ආරේෂාවද සැපකේ. තවද කේ තුලින්ද් වදනික මඟින්ද්ද  ඉහල ප්රතිලා  ලබාගනු 

ඇත. 

මුලය සැලසුම 

සංරචක   

වනවාසල, දිේපිටිමගාඩ හරහා පෑලියකගාඩ සිට 

මේවැල්ලූව මාර්ගය යා මකමරන මන්ද් තීරු හතරක 

මාර්ගය ඉදිකිරීම  

 

කවවල්ලූව , ඩින්ද්ගියාවත්ත පිට්ටනිකේ සිට 

ඊරියවැටිය දේවා කතත්බිම හරහා මාර්ගය ඉදිකිරීම 

 

විහාරමහාකේවි හා විකටෝ මාවත හරහා ඊරියවැටිය 

මාර්ගය හා කරෝහල්ල  මාවත සේ න්ද්ධ කිරීම  

 

තලවතුකහන්ද්පිට නැකගනහිර වගුරුබිම හරහා 

නුවර - කකාළඹ මාර්ගය හා කරෝහල්ල  මාවත 

සේ න්ද්ධ කිරීම. 
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ඇමුණුම වේඛනය 5:  හුණුපිටිය නගර මධය ප්රවාහන මධ සථ්ානය සංවර්ධන වයාපෘති 

වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

කැලණිය ප්රකේශය බස්නාහිර පළාකත් ගේපහ දිස්ිේකකේ පිහිටා ඇති උප නගරයකි. එය කකාළඹ සිට 

කි.මී. 12 ේ දුරින්ද් පිහිටා ඇත. ජාතික මභෞතික සැලසුේ මාර්කගෝපකේශයට අනුව කැලණිය, නැකගනහිර-

බටහිර ආර්ික කකාරිකඩෝව කලස හඳුන්ද්වන ප්රධාන සංවර්ධන මංතීරයට අයත් කේ.  

හුණුපිටිය නගරය, කිරිබත්කගාඩ ප්රධාන නගරයට අමත්රව කැලණිය ප්රාකේශීය ස ා බල ප්රකේශය තුළ 

පවතින තවත් එක් උප නගර කේන්ද්ේරස්ථානයේ කලස වර්ධනය මවමින් පවතී. ප්රකේශකේ සංවර්ධන පීඩන 

දර්ශකයට අනුව, කිරිබත්කගාඩ නගරකේ සිට හුණුපිටිය ප්රකේශය කදසටත් සංවර්ධන පීඩනය වාේත් වන 

බව අනාවරණය කේ.  

කයෝජිත ප්රධාන දුේරිය මාර්ගමේ විද්යුත්කරණය හා  කයෝජිත හුණුපිටිය - කකාට්ටාව සැහැල්ලලු දුේරිය 

මාර්ගයත් එහි දුේරිය සථ්ානය හුණුපිටිය නගර මධමේ ස්ථානගතීමට නියමිත්ව තිබීමත්  කහ්තුකවන්ද් 

හුණුපිටිය නගරකේ වාේතියට එය සෘජු කලස බලපෑමේ ඇති කරයි. එබැවින්ද්, කැලණිය සංවර්ධන 

සැලැස්ම යටකත්, ගමනාගමන මුලික කකාටගත් අසල්ලවැසි නගර සංවර්ධනයකත් කපාදු ප්රවාහන 

පහසුකේවල බලපෑම මත පදනේව පහසුකේ සපයන ප්රවාහන මධස්ථානයක් කලස සංවර්ධනය කිරීමට 

කයෝජනා කර තිකේ. ප්රධාන වශකයන්ද් දුේරිය මාර්ගය ඔස්කස් ගමන්ද් කරන ජනතාවට පහසුකේ සපයීම 

අරමුණු මේ. නමුත් ප්රවාහන මධසථ්ානයේ කලස දුේරිය ස්ථාන, බස් නැවතුේපළවල්ල සහ වාහන නැවතුේ 

ස්ථාන වැනි ප්රවාහන අතුරු මුහුණත් අතර සේබන්ද්ධයේ කමම ප්රකේශකේ දේනට කනාමැත. එකමන්ද්ම ඉදිරි 

සංවර්ධන මයෝජනාවන් සමඟ 90,000 පමණ පිරිසේ වදනිකව සංක්රමණය විය හැකි බවට පුකරෝකථනය 

කර ඇත. එබැවින්ද් හුණුපිටිය ප්රමේශය ගමනාගමනය පාද්යක මකාටගත් සංක්රමණික අසල්ලවැසි ප්රමේශයන්ට 

පහසුකේ සපයන ප්රවාහන මධස්ථානයක් කලස සංවර්ධනය කිරීමට කයෝජනා කර තිකේ. 

වයාපෘති අරමුණ 

පවත්නා වාණිජ කපාකහාර ගබඩා සංකීර්ණ සහිත් භූමිමය මමම ප්රවාහන මධසථ්ානය සංවර්ධන කටයුතු 

සඳහා මයෝජනා මකමර්. මමම භූමිය කහේටයාර පහක් වන අත්ර එය පවත්නා හුනණුපිටිය දුේරිය ස්ථානය 

ප්රධාන දුම්රිය මාර්ගමේ විද්යුත්කරණයත් පුළුල්ල කිරීම සඳහාත්, කයෝජිත LRT දුේරිය ස්ථානය සංවර්ධනය 

සඳහාත් මමන්ම ප්රවාහන මධස්ථානයකට අවැසි කුඩා බස් නැවතුේපළේ, රථවාහන නැවතුේපළේ හා 

ආපනශාලා සහිත වාණිජ සංකීර්ණයේ යන අංගයන් මයෝජනා කර ඇත්. මමම ස්ථානමේ දැනට පවතින 

වාණිජ කපාකහාර ගබඩා සංකීර්ණය පෑලියකගාඩ ප්රතිස්ත්ාපනය කිරීමට වාපෘතිකේ පළමු පියවර කලස 

කයෝජනා කකකර්. මීට අමතරව, පවත්නා හුණුපිටිය දුේරිය මාර්ගය මගී පහසුකේ සහිතව පුළුල්ල කිරීම සඳහා 

කයෝජිතය. 

වයාපෘතිවේ ප්රතිලාභ 
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• නද්යනික සංක්රමණික මගීන්ද් සඳහා කපාදු ප්රවාහන පහසුකේ සැපයීම 

• ප්රවාහන අතුරුමුහුනත්හි සබඳත්ාවය ඉහල නැංීම  

• ඇවිද්යයාමම් අභිලාෂය සහ මගීන්ද්කේ ආරේෂාව වැඩි කිරීම 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් වයාපෘතිකේ සැලසුේකරණය, වයාපෘති කළමනාකරණය සහ වයාපෘති 

අධීේෂණය කිරීම සිදු කරනු ඇත. කමම වයාපෘතිය මගින්ද් නගරය තුළ සුන්ද්දරත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සහ 

මහජන ආරේෂාව සැපයීම මමන්ම අවසාන වශකයන්ද්, සමස්ත නගරවාසින්ද් හා දිනපතා නගරයට පැමිකණන 

මගීන්ද් කමම වයාපෘතිකේ ප්රතිලා   ලබනු ඇත. 

මුලය සැලැස්ම   

සංරචක   

දැනට පවතින වාණිජ කපාකහාර ගබඩාව 

සංකීර්ණය පෑලියකගාඩට කගනයාම 

 

කුඩා බස් පර්යන්ත්ය ඉදි කිරීම   

පවතින දුම්රිය නැවතුම් ස්ථානය පුළුල් කිරීම   

කයෝජිත LRT නැවතුේ ස්ථානය ඉදි කිරීම   

වාණිජ සංකීර්ණය ඉදි කිරීම  

රථ ගාල ඉදි කිරීම   

හුණුපිටිය දුම්රිය හරස් මාර්ගය මගී පහසුකම් 

සහිත්ව සංවර්ධනය කිරීම  

 

භූමි අලංකරණය  
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ඇමුණුම වේඛනය 6:  

 Proposed Liner Park with Access way Improvements at Kelani River North Bund 

Rational of Project 

Kelaniya is a suburban area which belongs to Gampaha district of the Western province in Sri 

Lanka. It is located close proximately 12 km from Colombo. It is a significant place in Sri Lankan 

historical process due to the Kelaniya Raja Maha Viharaya which is the main Buddhist temple in 

western region. In accordance, especially religious, historical and cultural uniqueness of the area 

which had been establish in since past. The sense about places like Kandy, Anuradhapura gives 

grater impression of our country and value to it. But when visit the Kelaniya sacred area, it is not 

really impression the sacred sense of this valuable place comparatively the other sacred areas. With 

the rapid urbanization changed the physical land use and the arrangement of around the sacred area 

is not helps to feel the sense of sacred city as a main religious and historical point of the western 

region as well as the whole Sri Lanka.   

With the high urbanization underserve settlements alone the Kelaniya north bund is growing day 

by day. They are highly affected due to the flood. By considering above mention facts Kelani River 

North Bund Liner Park Development projects was proposed.  And, this liner park will improve the 

link between Kelani River and Kelani temple while enhancing the sense of secret city.   

 

Project Objectives 

The main component of the project is proposed to develop a Liner Park at Kelani River North bund 

corporation with the CRIP project conducted by Irrigation department. It hopes to enhance the 

sense of the sacred area while cooperating its functions with the Kelani river. This project while 

occupied 53 hectares of lands which consider as Kelani river north band reservation. And length 

of the proposed park is covered whole Kelanya PS area boundary from Kelani temple to 

Peliyagoda. The existing underserved settlements of the river bank will be relocated under the 

CRIP project. It will be facilitated for the expected 20,000 of daily pilgrims, 100,000 of poya day 

pilgrims and 200,000 of Duruthu Perahara visitors. The proposed natural landscape of the area may 

cause to increase the sense of sacred city. It is proposed improve the access ways for north bund 

linear park from Kelani temple, via Yatalathissa Mawatha, from Pethiyagoda and via Mewalla 

road.  
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Following benefits are taken from the project 

• Recreational facilities  

• Landscaping with green cover protection 

• Provide access ways  

• Provide toilet facilities and resting rooms 

• Increase sense of sacred area 

Urban Development Authority (UDA) will be done project planning, project management and 

monitoring part of the entire project. This project is one of national priorities as convenience to 

general public and physical and visual development of the area and make sense of the sacred area.   

Financing Plan 

Components  

Relocation of existing settlements   

Develop liner park  

Landscaping  

Access road development  
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ඇමුණුම වේඛනය 7:   

Canal Improvement project at Kelaniya PS area 

Rational of Project 

Kelaniya is a suburban area which belongs to Gampaha district of the Western province in Sri 

Lanaka. It is located approximately 12 km from Colombo. Administratively, Kelaniya PS area 

belongs to Kelaniya divisional secretariat division.  

Geographically, Kelaniya area belongs to low country wet zone in the south western plains. The 

Kelani River which flowing in southern boundary is the main hydro feature. Therefore, this area 

belongs to Kelani river basin while contains a flat terrain. As a low laying area 15% of land is 

consisted by wetland. The surface of the area contained with Red Yellow Podzolic soil, Bog and 

Alluvial soils as a river basin. Mainly this area receives rainfall from south east monsoon and inter 

monsoon with 2219 mm of annual rainfall.  Average temperature of the area is 280 C. accordingly, 

this area contains a high to medium environmental sensitivity. 

As an urban area, main challengers in this area is flood and urban heat. Kelaniya included to the 

Kolonnawa flood zone in Kelani river basin. Because of the encroachments canal are block in rainy 

days and flash flood occurs. Apart from the flood, with the massive development the people who 

living and deal with this area is vaccinated by the high urban heat. Land surface temperature of the 

Kelaniya area is increased compared to adjacent areas due to urbanization and industrialization. 

Heat island areas are rapidly increased with the time and highest amount of heat generation was to 

be occurred during 2009 - 2014 period. 

Due to the above mention challengers blue and greenery of the area get vanished. By considering 

that goal two of the Kelaniya development plan proposed to create comfortable city combining 

blue-green ecosystems. To full field the above mention goal Kelaniya development project 

proposed to manage 2% of water surface from total land extend. For that five canals were 

improved, they are Natha ela, Hapugaha wella, Erie ela, Mudun ela and Kubal oya.   

Project Objectives 

It is proposed to improve the, Natha ela, Hapugaha wella, Erie ela, Mudun ela and Kubal oya canal 

with the main objective of managing 2% of water surface from total land extend to mitigate the 

flash flood.  
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Name of the Canal Length 

1. Natha Ela improvement (Gonawala to Kalu Ela)  3 Km  

2. Eri Ela improvement (Eriyawetiya to kalu Ela) 3.4 km  

3. Hapugaha Wella improvement (Connect to Mahara Mudun Ela from 

Kiribathgoda)  

1.5 Km  

4. Mudun Ela improvement  800 m 

5. Kumbal Oya improvement ( Gonawala to Kelani River at 

Pethiyagoda) 

6 km  

 

Following benefits are taken from the project 

• Prevent from flood 

• Reduces urban heat 

• Improve the canal system 

• Improve the greenery of the city 

 

Urban Development Authority (UDA) will be done project planning, project management and 

monitoring part of the entire project. This is one of national priorities as convenience to general 

public and physical and visual development of town center. This project provides develop the 

scenic beauty of the town and provide public safety. Finally, whole city population and daily 

commuters will get the benefit of this project. 

Financing Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Components 2016 (Rs. Mln) 2017 (Rs. Mln) 

Canal improvement   
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ඇමුණුම වේඛනය 8:  

 Proposed pedestrian overpass bridge at YMBA  

Junction and Eriyawetiya Junction 

Rational of Project 

Kelaniya is a suburban area which belongs to Gampaha district of the Western province in Sri 

Lanaka. It is located approximately 12 km from Colombo. Administratively, Kelaniya PS area 

belongs to Kelaniya divisional secretariat division. 

Kiribathgoda is one of the main town centers located in Kelaniya PS area. It is the nearest 

commercial center to the Colombo core area at the Colombo Kandy road. It links the surrounding 

main cities through the Colombo-Kandy road, Wattala - Makola roads, Kadawatha, Peliyagoda 

therefore it is created better accessibility in regional context. Due to the proximity to Colombo 

CBD via Colombo – Kandy main artery, average vehicle movement becomes 150,000 per day. 

Therefore, traffic congestion has been experiencing all over the day while creating uncomfortable 

for general public. “Average daily vehicle movement is 100,000 to 150,000 at the Colombo Kandy 

road. It is recorded pcu value as 4400, which is second heist out of five main corridors to the city 

of Colombo” - (CMRS Master Plan, 2010). The Colombo – Kandy corridor has recorded the 

highest peak hour traffic as 4400 pcu. And it exceeds the hourly capacity because hourly capacity 

is about 3300 pcu. Comparison to the other transport corridors peak hour bus frequency and 

passenger flow also high in the Colombo- Kandy corridor. Apart from the, six pedestrian crossing 

can be identified in between Kiribathgoda town and Kelaniya University. It also causes to increase 

the traffic congestions at the main artery with the delays of the vehicle movements.  

By considering above factors pedestrian overpass bridges has proposed to develop at YMBA 

Junction and Eriyawetiya Junction by considering the proposed elevated LRT line. It may directly 

affect to radiuse the traffic congestions and improved the pedestrian friendly environment as a 

main commercial area.  

Project Objectives 

As the first phase of the project, it is proposed to develop the pedestrian overpass bridge at YMBA 

Junction and at the second phase pedestrian overpass bridge at Eriyawetiya Junction.  Main 

objective of this project is to radius the traffic conjunction in Colombo-Kandy road.  
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Following benefits are taken from the project 

• Radius traffic congestion 

• Increase walkability & passengers Safety  

• Cater for more Passengers. 

Urban Development Authority (UDA) will be done project planning, project management and 

monitoring part of the entire project. This is one of national priorities as convenience to general 

public and physical and visual development of town center. This project provides develop the 

scenic beauty of the town and provide public safety. Finally, whole city population and daily 

commuters will get the benefit of this project. 

Financing Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Components   

Construction of pedestrian overpass bridge 

at YMBA Junction 

  

Construction overpass bridge at Eriyawetiya 

Junction 
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ඇමුණුම වේඛනය 9:  

Proposed Multifunctional Commercial Center at Kiribathgoda  

Under Kiribathgoda Town Development 

Rational of Project 

Kelaniya is a suburban area which belongs to Gampaha district of the Western province in Sri 

Lanaka. It is located approximately 12 km from Colombo. Colombo Metropolitan Regional 

Structure Plan has identified Kiribathgoda as an urban service center for the Biyagama growth 

center. Kelaniya as a 4th order city and according to the road connectivity it is recognized to 

develop as a 1st order city. Further Kelaniya planning area has located within one of the identified 

economic corridors out of four main economic development corridors known as East-West 

economic corridor.  

Kiribathgoda is the nearest commercial center to the Colombo core area at the Colombo Kandy 

road. It links the surrounding main cities through the Colombo-Kandy road, Wattala, & Makola 

roads. Kadawatha, Peliyagoda & proposed Kerawalapitiya high way interchanges are located 

closer to Kiribathgoda, therefore it creates better accessibility in regional context. Based on those 

interventions, currently the Kiribathgoda plays a role as a main mixed commercial urban center in 

the region which famous for the ready-made garments. Accordance with the mentioned facts, 

Transport facilities in and around the Kiribathgoda area cater all region and therefore over 100000 

of daily commuting population gathered in Kiribathgoda to get all services.  

Therefore, most of the services for daily commuters are not in satisfactory level. In accordance 

with the goals of the development plan, Creation of efficient and effective city by targeting transit-

oriented neighborhood, the objective of creating mixed use commercial district in Kiribthgoda 

through facilitating shopping street and pedestrian oriented infrastructure developments by 2025. 

Therefore, Kiribathgoda Multifunctional City Center Project has proposed under Economic 

development plan. Other than that, dilapidated condition of the current public market, unauthorized 

constructions, no proper vehicle parking and lack of walkability facilities are becomes a 

consequence for providing Kiribathgoda Multi-functional City Centre. 

Project Objectives  

Kiribathgoda Multifunctional City Center proposed to develop 1.5 acres land in the existing 

Kiribathgoda public market land area. It’s supposed to provided public facilities for wellbeing of 

the people and harness the potential of commercial attraction of the city. It will provide the facilities 

for expected 200,000 of commuter population and 15000 of residential population by 2030.    
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Following benefits are taken from the project 

• Provide commercial spaces for investors  

• Improve the local economy  

• To developed underutilized land at the town center 

• Provide better facilities for expected commuters  

Urban Development Authority (UDA) will be done project planning, project management and 

monitoring part of the entire project. This is one of national priorities as convenience to general 

public and physical and visual development of town center. This project improved the scenic 

beauty of the town and provide public facilities. Finally, whole city population and daily 

commuters will get the benefit of this project. 

Financing Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Components   

Temporary relocation of existing public 

market  

  

Construction of proposed multi-functional 

building  

  

Construction of overpass pedestrian linkage 

with proposed car park  

  

Landscaping    
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ඇමුණුම වේඛනය 10:  

 Sacred area Access way improvement with wider Boulevards from Thorana Junction, Tire 
Junction and Kiribathgoda   

Rational of Project 

Kelaniya is a suburban area which belongs to Gampaha district of the Western province in Sri 

Lanka. It is located close proximately 12 km from Colombo. It is a significant place in Sri Lankan 

historical process due to the Kelaniya Raja Maha Viharaya which is the main Buddhist temple in 

western region. In accordance, especially religious, historical and cultural uniqueness of the area 

which had been establish in since past. The sense about places like Kandy, Anuradhapura gives 

grater impression of our country and value to it. But when visit the Kelaniya sacred area, it is not 

really impression the sacred sense of this valuable place comparatively the other sacred areas. With 

the rapid urbanization changed the physical land use and the arrangement of around the sacred area 

is not helps to feel the sense of sacred city as a main religious and historical point of the western 

region as well as the whole Sri Lanka.   

At the present, direct access for the sacred area provided via Colombo – Biyagama Road. Apart 

from that from Thorana junction and Tire junction also provide the access for sacred are. But those 

access ways not provide the direction for the sacred area with a meaning of sacred sense. And the 

improvement of access for the low-level road through improving access toward the south part of 

the area may help to reduce the traffic congestion in Kiribathgoda, tire junction and the baseline 

road.  

Therefore, it is proposed to develop four wider boulevards toward the sacred area as enhance the 

sacred sense of the historical Kelaniya.    

Project Objectives  

The main objective of the project is enhancing the historical and sacred sense of the Kelaniya and 

reduced the traffic congestion. There it has proposed to improve the main access from Thorana 

Junction to Kelani temple, Tire junction to Kelani temple and Kiribathgoda to Kelani temple with 

tree lines both side of the road and improvement of three line along the Colombo- Biyagama road 

from Peliyagoda to Kelani temple.  
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No Road  Link roads  Existing width  Proposed width  

1 Thorana Junction 

to Kelani temple  

Waragoda road  9m   

 

12 m (2 lane 

with tree line 

and service line) 

Pilapitiya road  9m  

Shramadhana Mawatha  9m  

Eksath Mawatha  9m  

2 Tire junction to 

Kelani temple  

Tire corporation road  9m  

Waragoda road  9m  

3 Kiribathgoda to 

Kelani temple via 

Koholvila road  

Improve missing link from 

Kiribathgoda to Samindu 

Mawatha Koholvila  

 

Koholvila road  7m  

 

Following benefits are taken from the project 

• Enhance the sacred sense of Kelani temple  

• Enhance the accessibility to low level road  

• Provide better facilities for expected commuters  

Urban Development Authority (UDA) will be done project planning, project management and 

monitoring part of the entire project. This is one of national priorities as convenience to general 

public and physical and visual development of town center. This project improved the scenic 

beauty of the town and provide public facilities. Finally, whole city population and daily 

commuters will get the benefit of this project. 

Financing Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Components   

Relocation of affected houses   

Road widening     

Tree line and Landscaping    
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ඇමුණුම වේඛනය 11:   

Proposed new Kelani Valley Crescent Road Improvement project 

Rational of Project 

Kelaniya is a suburban area which belongs to Gampaha district of the Western province in Sri 

Lanka. It is located close proximately 12 km from Colombo. It is a significant place in Sri Lankan 

historical process due to the Kelaniya Raja Maha Viharaya which is the main Buddhist temple in 

western region. In accordance, especially religious, historical and cultural uniqueness of the area 

which had been establish in since past. The sense about places like Kandy, Anuradhapura gives 

grater impression of our country and value to it. But when visit the Kelaniya sacred area, it is not 

really impression the sacred sense of this valuable place comparatively the other sacred areas. With 

the rapid urbanization changed the physical land use and the arrangement of around the sacred area 

is not helps to feel the sense of sacred city as a main religious and historical point of the western 

region as well as the whole Sri Lanka.   

At the present, the sacred sense of the Kelani temple is limited only for inside the Kelani temple 

premises. Because the arrangement of the entire urban environment is not enough to enhance the 

uniqueness of the place. 10% form the land use within 1 km radius around the sacred area is 

distributed industries. There is not physical boundary for identified the outer sacred area to improve 

the sacred historical sense out of the area. And also, present Colombo- Biyagama road which 

connect the CBD and Biyagama EPZ is laying in adjacent to the Kelani temple. More than 1/3 of 

vehicles which go to the Biyagama EPZ is connecting through this road. Therefore, it is given 

negative impression for the sacred area with its noise and inconvenienced environment.   

Therefore, it is proposed a new crescent road as a dedicated line for the Colombo-Biyagama road 

while demarcating the outer sacred area boundary to expand the sacred sense out of the temple 

premises.   

Project Objectives  

The main objective of the project is enhancing the historical and sacred sense of the Kelaniya and 

reduced the traffic congestion and inconvenience environment setting in the sacred area. The road 

is started from Leo road Junction in Colombo- Biyagama road at Pethiyagoda and again connecting 

to Colombo – Biyagama road near to red temple in Kelaniya via Galboralla and Koholvila.  
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No Road  Link roads  Existing width  Proposed width  

1 New Kelani valley 

Crescent Road 

(2.5Km) 

   

 

12 m (2 lane 

with tree line 

and service line) 

  

  

  

 

Following benefits are taken from the project 

• Enhance the sacred sense of Kelani temple  

• Enhance the accessibility to Colombo and Biyagama  

• Provide better facilities for expected commuters  

Urban Development Authority (UDA) will be done project planning, project management and 

monitoring part of the entire project. This is one of national priorities as convenience to general 

public and physical and visual development of town center. This project improved the scenic 

beauty of the town and provide public facilities. Finally, whole city population and daily 

commuters will get the benefit of this project. 

Financing Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Components   

Relocation of affected houses   

Road constructing    

Tree line and Landscaping    
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ඇමුණුම වේඛනය 12:   

Proposed Hapugahawella Linear Park development at Kiribathgoda Town Center 

Rational of Project 

Kelaniya is a suburban area which belongs to Gampaha district of the Western province in Sri 

Lanaka. It is located approximately 12 km from Colombo. Kiribathgoda is the nearest commercial 

center to the Colombo core area at the Colombo Kandy road. It links the surrounding main cities 

through the Colombo-Kandy road, Wattala, & Makola roads. Kadawatha, Peliyagoda & proposed 

Kerawalapitiya high way interchanges are located closer to Kiribathgoda. Transport facilities in 

and around the Kiribathgoda area cater all region and therefore over 100000 of daily commuting 

population gathered in Kiribathgoda to get all services. But the available facilities for daily 

commuters are not in a satisfactory level.  Specially, minimum public space facilities are one of 

the identified main problem in the city. 

This public park is going to constructed alone the Hapugahawella. Fillings and encroachments are 

heavily incidence in this canal. Due to the waste discharge from the unauthorized commercial areas 

destroy the bio-diversity in this area. In accordance with the goals of the development plan, 

Creation of efficient and effective city by targeting transit-oriented neighborhood, the objective of 

creating mixed use commercial district in Kiribthgoda through facilitating shopping street and 

pedestrian oriented infrastructure developments by 2025.   Therefore, at the future 221000 of 

commuters gather to this area daily. To provide recreational facilities for the commuters, 

Hapugahawella linear Park was proposed. 

Project Objectives 

As the first phase of the project, it is proposed to develop the, Hapugahawella linear Park adjacent 

to the Kiribathgoda town center. This project will be catered about 200000 of expected daily 

commuters. Main objective of this project is to provide recreational facilities for commuter 

population. Linear Park is constructed 500m along the Hapugahawella. This liner park consists 

with working tracks, foods stalls, seating arrangements, landscaping and tree line.     

Following benefits are taken from the project 

• Providing of recreation facilities 

• Increase walkability  

• Cater for more Passengers. 
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Urban Development Authority (UDA) will be done project planning, project management and 

monitoring part of the entire project. This is one of national priorities as convenience to general 

public and physical and visual development of town center. This project provides develop the 

scenic beauty of the town and provide public safety. Finally, whole city population and daily 

commuters will get the benefit of this project. 

Financing Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Components   

Canal improvement   

Landscaping   

Walking track   

Foods stalls   

Setting arrangements   

Landscaping   
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ඇමුණුම වේඛනය 13:  

 Proposed new Rest House and Information for Pilgrims at Kelaniya Sacred area 

Rational of Project 

Kalaniya is a suburban area which belongs to Gampaha district of the Western province in Sri 

Lanka. It is located close proximately 12 km from Colombo. It is a significant place in Sri Lankan 

historical process due to the Kelaniya Raja Maha Viharaya which is the main Buddhist temple in 

western region. In accordance, especially religious, historical and cultural uniqueness of the area 

which had been establish in since past. The sense about other places like Kandy, Anuradhapura 

gives grater impression of our country and value to it. But when visit the Kelaniya sacred area, it 

is not really impression the sacred sense of this valuable place comparatively the other sacred areas. 

With the rapid urbanization changed the physical land use and the arrangement of around the sacred 

area is not helps to feel the sense of sacred city as a main religious and historical point of the 

western region as well as the whole Sri Lanka.   

The great importance which had been remain yet with the historical evaluation of the Kelani 

temple, according to the information received from the temple more than 10,000 locals and foreign 

pilgrims come to the Kelani Temple per day and more than 75,000 persons are present on Poya 

days. As a major cultural festival of the Kelani Viharaya, more than 200,000 people visit the 

Duruthu perahara. So, it is highly significant to provide a Rest House to pilgrims to get rest and 

staying at night time and also it is important to locate an information center in the area which 

provide the information about historical Kelaniya and also all the archeological sites of the area 

which has identified in the archelogy department.  The proposed site is located adjacent to the 

Kelani temple, currently in the dilapidated condition which not functioning.   

Project Objectives 

The main objective of the project is providing the accommodation for pilgrims and information 

about the historical Kelaniya and archeological sites around the area. and Including surrounding 

landscape works with threes, seating arrangements will be additional items of proposed resting 

area.   

Following benefits are taken from the project 

• Provide information about the historical places  

• Develop the Rest House 

• Landscaping and natural surrounding 
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• Provide toilet facilities and resting areas 

• Increase sense of sacred area 

 

Urban Development Authority (UDA) will be done project planning, project management and 

monitoring part of the entire project. This project is one of national priorities as convenience to 

general public and physical and visual development of the area and make sense of the sacred area.   

Financing Plan 

Components 2019 

Develop Rest House  

Landscaping works  
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ඇමුණුම වේඛනය 14:  

 Hunupitiya-Waththala Road improvement Project 

Rational of Project 

Kelaniya is a suburban area which belongs to Gampaha district of the Western province in Sri 

Lanaka. It is located approximately 12 km from Colombo. Further Kelaniya planning area has 

located within one of the identified economic corridors out of four main economic development 

corridors known as East-West economic corridor. Kiribathgoda is the main city center in Kelaniya 

and Hunupitiya can be identified as a sub center.  

The huge projects such as main railway line electrification, Hunupitiya – Kottawa LRT line with 

station (Light Railway Line) directly affected to this area. Currently Hunupitiya town center 

functioning as a railway base small-town center which facilitate day to day commuters who used 

the public transportation. The planning boundary of the Colombo financial city development plan 

– 2030, also covered the area including part of Hunupitiya and Kelaniya. And further analysis of 

the Kelaniya Development plan also reveals that there is trend of development pressure toward the 

Hunupitiya area from Kiribathgoda. Under that kind of situation, there is a potential to develop 

Hunupitiya as sub town center for the whole area. Therefore, there should be a proper accessibility 

to the area from main corridor. Hunupitiya -Wattala road which connect Kiribathgoda, Hunupitiya 

and Wattala town center and the Colombo – Kandy corridor and Colombo – Negombo corridor 

should further improved to facilitate for the expected commuters and residents with the potential 

development.   

Project Objectives 

Main objective of this project is to radius the traffic congestions in Hunupitiya-Waththala road.  

Following benefits are taken from the project 

• Provide better linkage among town center and main transport corridors.  

•  Radius traffic congestion 

• Increase walkability & passengers Safety  

• Improve transit-oriented facilities   

• Cater for more Passengers 

Urban Development Authority (UDA) will be done project planning, project management and 

monitoring part of the entire project. This is one of national priorities as convenience to general 

public and physical and visual development of town center. This project provides develop the 
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scenic beauty of the town and provide public safety. Finally, whole city population and daily 

commuters will get the benefit of this project. 

Financing Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Components 2016 (Rs. Mln) 2017 (Rs. Mln) 

Road widening    

Landscaping    
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ඇමුණුම වේඛනය 15:  

 Proposed 3rd Priority Road Improvement Project 

Rational of Project 

Kelaniya is a suburban area which belongs to Gampaha district of the Western province in Sri 

Lanaka. It is located approximately 12 km from Colombo.  

Kiribathgoda is one of the main town centers located in Kelaniya PS area. It is the nearest 

commercial center to the Colombo core area at the Colombo Kandy road. It links the surrounding 

main cities through the Colombo-Kandy road, Wattala - Makola roads, Kadawatha, Peliyagoda 

therefore it is creating better accessibility in regional context. Due to the proximity to Colombo 

CBD via Colombo – Kandy main artery, average vehicle movement becomes 150,000 per day. 

Therefore, traffic congestion has been experiencing all over the day while creating uncomfortable 

for general public. “Average daily vehicle movement is 100,000 to 150,000 at the Colombo Kandy 

road. It is recorded pcu value as 4400, which is second heist out of five main corridors to the city 

of Colombo” - (CMRS Master Plan, 2010). The Colombo – Kandy corridor has recorded the 

highest peak hour traffic as 4400 pcu. And it exceeds the hourly capacity because hourly capacity 

is about 3300 pcu. Comparison to the other transport corridors peak hour bus frequency and 

passenger flow also high in the Colombo- Kandy corridor. 

According to the traffic conjunction in the Kiribathgoda area, five road widening projects has 

proposed. Kiribathgoda Hospital road, Eriyawatiya Road, Wewalduwa road, Dhikpitiya road and 

Wanawasala- Waththala road are the five road which going to widening under the internal road 

widening project. These five main arteries are connected to the Colombo- Kandy road in 

hierarchical road network and connect to the proposed new bypass road also.  

Project Objectives 

These roads are proposed to be developed as 3rd priority internal roads of the area with the 12m 

width with service lines and tree lines. Main objective of this project is to radius the traffic 

congestion in Colombo-Kandy road by promoting hierarchical road network and improve the road 

connectivity of the north part of the Kelaniya area while catering for the transit neighborhood.  

Following benefits are taken from the project 

• Providing alternate access for main artery  

•  Radius traffic congestion 

• Increase walkability & passengers Safety  
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• Cater for more Passengers. 

Urban Development Authority (UDA) will be done project planning, project management and 

monitoring part of the entire project. This is one of national priorities as convenience to general 

public and physical and visual development of town center. This project provides develop the 

scenic beauty of the town and provide public safety. Finally, whole city population and daily 

commuters will get the benefit of this project. 

Financing Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Components 2016 (Rs. Mln) 2017 (Rs. Mln) 

Widning the Kiribathgoda Hospital road   

Widning the Eriyawatiya Road    

Widning the Wewalduwa road   

Widning the Dhikpitiya road   

Widning the Wanawasala- Waththala 

road 
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ප්රමේශය/මවළුම 1 ත්ත්ව වර්ත්ාව හා විශ්මල්ෂණය 2015-2035/ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මිරිස්වත්ත් ගම්පහ. 

කැලණිය නාගරික සංවර්ධන බල ප්රමේශය සද්යහා වු නගර සැලසුම් මකටුම්පත්. (කැලණිය ප්රමේශීය සභා බල 

ප්රමේශය/මවළුම II ත්ත්ව වර්ත්ාව හා විශ්මල්ෂණය 2015-2035/ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මිරිසව්ත්ත් ගම්පහ 

වැඩසටහන් අයවැය මල්ඛණය 2017, කැලණිය ප්රමේශීය සභා බල ප්රමේශය 

සම්පත් පැතිකඩ - 2016, කැලණිය ප්රාමේශීය මහ මල්කම් කාර්යයයාලය 

 

 


