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  සංවර්ධන සැලැස්ම 

1 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

දේඛන ද ාරතුරු 

 

වාර් ාදේ මා ෘකාව   : මහව නාගරික සංවර්ධන සැලැස්ම 

ස්ථානග  මායිම්   : නාගරික  සංවර්ධන අධිකාරි බල ප්රදේශය  

ගැසට් අංක    : 

දස්වාදායකයා / පාර්ශ්වකරු  : මහව ප්රාදේශීය සභාව, අදාළ ආය න 

ඉදිරිපත් කිරීදම් දිනය   : 

දේඛණ  ත්ත්වය   : 

 

 

කර් ෘ      : වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීලේ විස්තර  

සංස්කරණය අංකය විස් ර ඉදිරිපත් කරන දිනය අනුම  කිරිම හා 
පවතින ගැටළු 

1 දකටුම්ප    
2 අවසාන   

 

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. දමම ප්රකාශයනදේ කිසිදු දකාටසක් පූර්ව ලිඛි  අවසරයකින් ද ාරව, ඕනෑම 

ආකාරයක ඡායා පිටපත් කිරීම, පටිග  කිරීම දහෝ දවනත් විදුත් දහෝ යාන්ික ක්රම ඇතුළුව ඕනෑම 

ආකාරයකින් දබදා හැරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. 

ප්රකාශය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රි ලංකාව 

6 සහ 7 වන මහල 

දසත්සිරිපාය 

බත් රමුේල. 

 

දවබ් අඩවිය - wwwudagove.lk 

විදුත්  ැපෑල - Infoudagov.lk  

දුරකථන - +94112873637 
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2 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

පූර්වවිකාව 

 

2008.02.08 වන දින අංක 1535/14 ගැසට් නිදේනයට යටදත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මහව 

නගරය හා අවට  ග්රාම දස්වා වසම්  24ක් නාගරික ප්රදේශයක් දලස ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.  දමම ප්රදේශය 

කෘෂිකාර්මික ආර්ිකය ප්රධාන කරගත් දකත්වතු හා වැේ වලින්  දපෝෂි  ප්රදේශයක් දලස දැක්විය හැක.  

එ් අනුව, ප්රදේශය තුළ පවතින  ත්වය විදයාත්මක විශ්දේෂණයන් පදනම් කර සිදු කළ අධයයනය තුලින් 

හඳුනාගත් ප්රධාන ගැටළු අනුව අනාග  මහව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් දකාට ඇ .  එහිදී දමම 

ප්රදේශදේ ප්රධාන ආර්ිකය වන කෘෂීකර්මාන් ය නගා සිටුවීමත්, යාපහුව හා බැඳුණු සංචාරක කර්මාන් ය 

ප්රවර්ධනය කිරීමටත් හා ප්රදේශදේ අනනය ාවය ආරක්ෂා වන පරිදි කෘෂිකාර්මික දස්වා සපයන නගරයක් 

දලස අනාග  දැක්ම සාක්ෂාත් කරගැනීම අදේකෂා කරනු ලැදබ්. 

දමම අනාග  දැක්ම 2030 වසර වන විට අදේක්ෂා කරලීම උදදසා අවශය අරමුණු සහ පරමාර්ථ සකස් කර 

ඇති අ ර,  තිරසාර පාරිසරික උපාය මාර්ගයන් සහි ව වයඹ පළා  තුළ බිහිවන කෘෂිකාර්මික පුරවරයක් 

දලස මහව ප්රදේශය සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු දකදර්. 

ඒ අනුව, කෘෂිකාර්මික ආර්ික නාගරික සංවර්ධනයට උපරිම කිරීමත්, කෘෂිකාර්මික දවළඳසල ක්රමය 

100% ප්රදේශය තුළම සථ්ාපි  කිරීමත්, යාපහුව හා බැඳුණූ ප්රදේශදේ අනනය ාවට ආරක්ෂා කරමින් 

සංචාරක කර්මාන් ය ප්රවර්ධනය හා ප්රදේශදේ ජල අවශය ාවය ඇතුලු අදනකුත් යටි ල පහසුකම් 

සංවර්ධනය කිරීමත් දමම සැලසුදම් අන් ර්ග  වන අ ර එය දමම ප්රදේශදේ සංවර්ධන සැලැස්දම් 

අවශය ාවය ම  දගාඩනැගී ඇ . 
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3 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ප්රණාමය 

 

2019-2030 කාල පරාසය සඳහා මහව නාගරික බල ප්රදේශදේ අනාග  සංවර්ධන දිශානතිය හඳුනාගනිමින්, 

මහව ප්රදේශය සඳහා දභෞතික, අර්ික, සමාජීය හා පාරිසරික අංශයක් ඒකාබේධ වූ නගර සංවර්ධන 

සැලැස්මක් සකස් කරලීම උදදසා සෘජුව දමන්ම වක්රාකාරව සහය දැකවූ පාර්ශවයන් දගෞරවදයන් සහ 

ස්තුති පූර්වකව සිහි ගැන්වීම අප සතු යුතුකමක් දේ. 

ප්රධාන වශදයන් ප්රාදේශීය සභාදේ සභාපතිතුමන් වන එච්. පියදස්න මහ ා ඇතුළු මහජන නිදයෝජි යන් 

දමම සංවර්ධන සැලැස්ම සාර්ථක කර ගැනීම උදදසා දැක්වූ දනාමසුරු දායකත්වයට අපදේ දගෞරව 

පූර්වක ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැත්ද මු.  එදස්ම, සංවර්ධන සැලැස්දම් මූලික පසුබිම දලස වර්ථමාන 

 ත්වය විශ්දේෂණය උදදසා දත්  හා ද ාරතුරු දනාමසුරුව ලබා දදමින් සහදයෝගය පළ කළ මහව 

ප්රාදේශීය සභාදේ දේකම්තුමා ඇතුලු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයත් දමහිදී විදශෂ්දයන් ස්තුතිය පළ කළ 

යුතුව ඇ . 

එදමන්ම, මහව ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, වාරිමාර්ග දදපාර් දම්න්තුව, 

දගාවිජන දස්වා දදපාර් දම්න්තුව, ශ්රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය, දුම්රිය දදපාර් දම්න්තුව , පුරාවිදයා 

දදපාර් දම්න්තුව, වන සංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුව(කුරුණෑගල) යන ආය න ද විදශ්ෂදයන් ස්තුති 

පූර්වකව සඳහන් කළ යුතුය. 

එදස්ම දමම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම උදදසා මහජන අදහස් ලබාගැනීම අරමුණු කරගනිමින් පැවැත්වූ 

පාර්ශවකරුවන්දේ රැස්වීම සඳහා සහභාගී දවමින්  ම අදහස් හා දයෝජනා ඉදිරිපත්  කළ සියලුම වගකිව 

යුතු රාජය හා දපෞේගලික  ආය නයන්හි නිළධාරීන් උදදසාද දවළඳ සමිති හා සමාගම්  නිදයෝජනය 

කරමින් පැමිණි වයාපාරික ප්රජාව ඇතුළු මහජනයාටද වඩාත් සාර්ථක සැලැස්මක් උදදසා මග දපන්වීම 

දවනුදවන්  දගෞරවණීය ස්තුතිය හිමි විය යුතුය. 

එදමන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ  ඉහළ කළමණාකරන මණ්ඩලය දලස ගරු සභාපතිතුමන්, 

අධයක්ෂ ජනරාේතුමා, අතිදර්ක අධයක්ෂ ජනරාේතුමා, නිදේජය අධයක්ෂ ජනරාේතුමා (සැලසුම්) සහ 

සංවර්ධන සැලසුම් අංශය, පර්දේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය, භූදගෝලීය ද ාරතුරු  පේධති අංශය සහ 

පාරිසරික හා භූ දර්ශන අංශයටද ඇතුලු සහදයෝගය දැක්වූ සියලුම අංශ දව ද අපදේ දගෞරව පූර්වකව 

ස්තුතිය හිමිවිය යුතුය.  එදස්ම ප්රධාන කාර්යාලදේ සියලුම නිදයෝජය අධයක්ෂ මණ්ඩලයටත්, කුරුණෑගල 

පළාත් කාර්යාදලේ අධයක්ෂ තුමා, නිදයෝජය අධයක්ෂතුමා ඇතුළු සැලසුම් නිලධාරී කණ්ඩායමටත් දසසු 

කාර්ය මණ්ඩලයටත් දමහිදී ස්තුති පූර්වකව ප්රණාමය  හිමිදේ. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ගරු අමාතයතුමාලේ පණිවිඩය 
 

වර්ෂ 1978 දී නාගරික ප්රදේශවල දපාදු සුභ සිේධිය උදදසා වන සංවර්ධන ක්රියාදාමයන් ප්රවර්ධනය සඳහා 

ඒකාබේධ සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීදම් හඳුන්වාදීම දපරදැරිව බිහිවූ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සුසැදි, 

සුරැකි, දසාඳුරු නාගරිකරණයක් ළඟාකර ගැනීදම් අරමුණින්  ම වගකීම් සහ යුතුකම් සමුදාය ඉටුකරමින් 

පවතී.  එහිදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ සැලසුම් දිශානතිය උපාය මාර්ික සැලසුම දිශානතියක් දලසට 

දවනස් කරමින් කඩිනම් අවශය ාවය සහි  නාගරික බල ප්රදේශය උපදදසා සංවර්ධන සැලසුම් සකස ්

කිරීදම් අභිප්රාය සාර්ථක කර ගැනීමට සමත්වී ඇ . 

නාගරික පේධතීන්හි පවතින ගැටළු සඳහා උපාය මාර්ික වයාපෘති හරහා සංවර්ධන විභව ාවයන් 

උත්දේරණය කිරීම ඇතුලත්ව  සම්පාදනය කරන ලද නාගරික සංවර්ධන සැලසුම් තුළින් දමරටට සමාජීය, 

ආර්ික ප්රතිලාභයන් හිමිකර දීමත්, තිරසාර පරිසර සංවර්ධන ඉලක්කයන් මුදුන් පමුණුවා ගැනීමටත් 

අදේක්ෂා දකදර්. 

ඒ අනුව, 2019 -2030 කාල පරිච්දේදය සඳහා සම්පාදනය කළ මහව නගර සංවර්ධන සැලසුම  පාරිසරික 

පේධතීන්හි වටිනාකමද එක්දකාට ගත් වයඹ පළාදත් ආදර්ශමත් තිරසාර කෘෂිකාර්මික පුරවරය බවට පත් 

කිරීම ප්රමුඛ අභිප්රාායදකාටදගන ඇ .  එමින් මහව නාගරික ප්රදේශ තුළ ජීවත් වන ප්රජාව උදදසා සුසැදි, 

සුරැකි දසාඳුරු නාගරික පරිසරයක් නිර්මාණය වනු ඇ . 

 

මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමා ය 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ගරු  ප්රාලේශීය සභාපතිතුමාලේ පණිවිඩය 
 

දශක හ රක් පුරාවට ශ්රි ලංකාදේ නගර සංවර්ධනදේ පුදරෝගාමී දමදහවර ඉටු කරන නාගරික සංවර්ධන 

අධිකරිය ප්රාදේශීය පරිපාලන ආය න සමගද ඒකාබේධ දවමින් නිසි භූමි පරිහරණ රටාවකින් යුක් ව සියලු 

නාගරික අවශය ා සපුරාලන ජීවත් වීමට හි කාමී නගර නිර්මාණ උදදසා දපළ ගැසී සිටී.  මහව නගරය 

ඇතුලු  වත්  ග්රාම නිලධාරී වසම් 24ක් 2008 වසදර්දී නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශයක් බවට පත් වීමත් 

සමග එම ප්රදේශදේ දභෞතික , ආර්ික, සමාජීය හා පාරිසරික අංශයන්හි ගුණාත්මක හා තුළනාත්මක 

සංවර්ධනය උදදසා වඩා වැඩි බරක් එක් වූ අ ර ප්රදේශීය සභාවද දමම සංවර්ධන  ක්රියාදාමය තුළ කැපී 

දපදනන කාර්ය භාරයක් ඉටුකරමින් දපාදු මහජන සුභ සිේධිය උදදසා දනාපිරිදහලා  ම වගකීම් සමුදාය 

ඉටුකරන ලදී. 

ඒ අනුව, 2019 -2030 කාල සීමාව ද ක් බල පැවැත්දවන මහව නගර සංවර්ධන සැලැසම් නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිදේ කුරුණෑගල පළාත් කාර්යාලය මින්  සම්පාදනය කර  වදුරටත් නනතික රාමුවක් 

යටදත් ප්රදේශදේ සංවර්ධන තීව්ර ාවය යහපත් දිශානතියට පත් කරලීමට කටයුතු කර ඇ .  එමින් 

අනාග  දන්වාසික ප්රජාවද දමන්ම එදිදනදා  ම ජීවන අවශය ා සහා ප්රදේශයට සංසරණය වන 

ජන ාවටද ඉලක්ක කර ඇති  අ ර පවතින සංවර්ධන විභව ාවයන් හරහා ආර්ික , සමාජීය, ප්රතිලාභ එක් 

කරලීමටත් කටයුතු දයාදා ඇ . 

එපමණක් දනාව ප්රදේශදේ කෘෂිකර්මාන් ය නගා සිටුවීමත්, සංචාරක කර්මාන් ය ප්රවර්ධනය කිරීමටත් 

කටයුතු සලසා ඇ .  එහිදී දමම කලාපදේ සංවර්ධනය උදදසා මා ඇතුලු මහව ප්රාදේශීය සභාදේ මහජන 

නිදයෝජි යින් කැපවී සිටින අ ර එම උදාර ර අරමුණු දවනුදවන්  ම වගකීම් සහ යුතුකම් දනාපිරිදහලා 

ඉටුකිරීමටද බලාදපාදරාත්තු දේ. 

 

එච්. පියදස්න 

සභාපති 

මහව ප්රාදේශී ය සභාව 
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සිතියම් අංක  5.1     මහව නාගරික බල ප්රදේශදේ  කෘෂිකාර්මික ඉඩම් පරිහරණය  

සිතියම අංක  5.2  මහව නාගරික බල ප්රදේශදේ  ජලාශ හා කුඹුරු ඉඩම්  

සිතියම් අංක  5.3  පාංශු සිතියම ශ්රි ලංකාව  

සිතියම් අංක  5.4   මහව කලාපදේ වැේ  

සිතියම් අංක  5.5    අලි උවදුරු පවතින ප්රදේශ  

සිතියම් අංක  5.6    මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග ජාලය  

සිතියම් අංක  5.7   මහව  නගරය තුළ සංවර්ධන සම්පීඩනය  

සිතියම් අංක  5.8  ජල හිඟ පවතින ග්රාම නිලධාරී වසම්  

සිතියම් අංක  6.2.1 දයෝජි  ඉඩම් පරිහරණ සැලැස්ම   

සිතියම් අංක     6.3.1         නිවස ඝණත්ව සැලැස්ම 

සිතියම් අංක    6.3.2       අධයාපන සැලැස්ම  

සිතියම් අංක  6.3.2.1 මාර්ග හා ගමනාගමන සැලැසම්  

සිතියම් අංක  6.4.1.1  කෘෂි කාර්මික හා  ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ග  

සිතියම් අංක  6.4.2.1  කර්මාන්  සංවර්ධන උපාය මාර්ග  

සිතියම් අංක  6.5.1.  දයෝජි  ද ත් බිම්  කළමනාකරණ සැලැස්ම  

සිතියම් අංක  6.5.2  දයෝජි  ආපදා අවම කිරීදම් සැලැස්ම   

සිතියම් අංක  6.5.3  විදනෝද කටයුතු සඳහා සැලැස්ම  

සිතියම් අංක  6.6  ඓතිහාසික පුරාවිදයාත්මක හා සංස්කෘතික සංවර්ධන සැලැස්ම  

       

වගු ලැයිස්තුව 

 
වගු අංක  2.3  මහව ප්රාදේශීය සභා  බල ප්රදේශය තුල රැකියා නියුක්තිය  

වගු අංක  2.4 මහව ප්රාදේශීය සභා  බල ප්රදේශය තුල රැකියාවන්දේ ආංශික වයාේතිය  

වගු අංක  5.1  කෘෂිකාර්මික ඉඩම් පරිහරණය-මහව    

වගු අංක  5.2  පළතුරු වගාව සඳහා දයදවී ඇති භූමි ප්රමාණ   
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වගු  අංක  5.3    කෘෂිකාර්මි සංවර්ධනය සඳහා දයාදාග  හැකි දවනත් භූමි  ප්රමාණයන්  

වගු අංක  5.4  සත්ත්ව පාලනය   

වගු අංක  5.5 කෘෂිකර්මදේ නිර  පවුේ සංඛයාව - මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය  

වගු අංක 5.6  වන සතුන් මින් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා එේලවන  ර්ජන  

වගු අංක  5.7  ප්රජාමූල ජල වයාපෘති   

වගු අංක  5.8 මාර්ග ස්වභාවය   

වගු අංක  6.3.1.1 නිවාස සැලැස්ම  

වගු අංක  6.3.1.2 පාසේ පහසුකම්  

වගු අංක  6.3.3.1 ජල සැපයුම - 2017  

වගු අංක  6.3.3.2 ජල පරිදභෝජන අවශය ාව  

වගු අංක  6.5.1 පරිසර හා භූ දර්ශනයන්ට අදාල කළමනාකරණ සැලසුම  

වගු අංක  6.5.2 මහව නාගරික බල ප්රදේශදේ ඍජු විදනෝද පහසුකම් සපුරාග  හැකි ස්ථාන  

වගු අංක  6.5.3  මහව නාගරික බල ප්රදේශය සදහා දයෝජි  සෘජු විදනෝද කටයුතු සඳහා සැලැස්ම  

 
රූප ලැයිස්තුව 
 

රූපය    5.1  පාංශු සිතියම ශ්රි ලංකාව 

රූපය 5.1  ශ්රම බලකාය  

රූපය  5.2  දමාරගහකන්ද වාරිමාර්ග වයාපෘතිය  

රූපය  5.3   කසළ ප්රතිචක්රීකරණය වයාපෘතිය  

රූපය  5.4    යාපහුව රාජධානිය  

රූපය  5.5  ප්රදේශදේ පවතින සුන්දර ස්ථාන  

රූපය  5.6 ප්රදේශදේ පවතින දේශීය ආයුර්දේද  ක්රමය           

රූපය  5.7  ප්රදේශදේ පවතින අංගම්දපාර  සටන්  කලාව      

රූපය  5.8  ප්රකට දනාවූ පුරාවිදයාත්මක ස්ථාන පැවතීම      

රූපය  5.9    “පැරඩයිස්” දහෝටලය        

රූපය  5.10   අංගම්දපාර  ක්රීඩා පුහුණු කිරීදම් මධයස්ථානය.     

රූපය  5.11    ප්රධාන මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග        

රූපය  5.12  දුම්රිය මාර්ග           

රූපය  5.13  ප්රධාන මාර්ගය මහව නගරයට පිටතින් දළදාගම මංසන්ධිදේ පිහිටා තිබීම  

රූපය 6.1  සංකේපීය සැලැස්ම  

රූපය     6.2.1.              දයෝජි  නාගරික ආකෘතිය 1 - හරස් පැතිකඩ - මහව මඩගේල මාර්ගය 

රූපය     6.2.2.               දයෝජි  නාගරික ආකෘතිය 2 - හරස් පැතිකඩ - අනුරාධපුර මාර්ගය 

රූපය      6.2.3.1            දයෝජි  නාගරික ආකෘතිය 3 - දන්වාසික කලාපය 

රූපය      6.3.3.1             දයෝජි  ජල සැපයුම් සිතියම 

සිතියම් අංක 6.3.3.2 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්ම 
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පළමුවන පරිච්ලේදය 
 

පළමුවන දකාටස  

 

1.හැඳින්වීම 
 

1.1 සංවර්වධ්න සැලැස්ලේ පසුබිම 

 

සංවර්ධන සැලැස්මක් යනු යම් ප්රදේශයක පවතින දභෞතික,සමාජයීය, ආර්ික හා පාරිසරික  සාධක විධිමත් 

සැලැස්මකට අනුව දමදහයවීදම් නී යනුකූල ලියවිේලක් දමන්ම ප්රදේශදේ ඇති සංවර්ධන  උපාය මාර්ග  

මින් ප්රදේශදේ ජන ජීවි ය තිරසාර පැවැත්මක් කරා දමදහයවීම  සඳහා සකස් කරන ලද නීතිමය රාමුවකි. 

ඉහ  බල ල අනුව සංවර්ධන සැලැස්මක් පිළිදයල කිරීදම්දී නගරදේ දභෞතික සංවර්ධනය කරා ළඟාවීම 

සඳහා ප්රමුඛත්වය දදන ලදී. 

1978 අංක 41 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනදත් 1982 අංක 04 දරන සංදශෝධන පනදත් II (අ)  

දකාටදස් 8(අ)  අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි බල ප්රදේශයක් දලස ප්රකාශයට පත්කර ඇති ප්රදේශ 

දභෞතික වශදයන් සංවර්ධනය කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීදම් බල ල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව 

පවතී.  

 

1981.11.13 වන දින අංක 166/19 ගැසට් නිදේදනය යටදත්, ග්රාම නිලධාරී වසම් 10ක් මහව නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිදේ බල ප්රදේශය දලස ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.  දළදාගම හන්දිය ආශ්රි ව සිදුවන 

වාණිජ සංවර්ධනයත් යාපහුව ඇතුළු පුරාවිදයාත්මක ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම හා ඒ දව  සංචාරක 

සංවර්ධන වයාපෘති දහ්තුදවන්  සිදුවන සංවර්ධන කටයුතු දිරිගැන්වීම උදදසා 2008.02.08 වන දින අංක 

1535/14  ගැසට් නිදේදනයට අනුව මහව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ බල ප්රදේශය ග්රාම නිලධාරී වසම් 

24කට අයත් දහක්ටයාර් 7441 ක භූමි ප්රදේශයක් දක්වා පුළුේ කරන ලදී. 

 

එදස්ම දයෝජි  ප්රදේශය සාරවත් කෘෂිකාර්මික ප්රදේශයක් වන බැවින්, එම කෘෂිකාර්මික ආර්ිකය පදනම් 

කරගනිමින් සංවර්ධනය වන නගරයක් වශදයන් ද ඓතිහාසික පසුබිම ප්රදයෝජනයට දගන සංචාරක 

ආකර්ශනය ඇතිවන පරිදි විධිමත් සැලැස්මකට අනුව සංවර්ධනය කළයුතු නගරයක් වශදයන්ද මහව 

නගරය හඳුනාගනිමින්  සංවර්ධනය කිරීම සඳහා නගර සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීමට අවශය බවට 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්  හඳුනාගන්නා ලදී. 
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2017 වසර දක්වා  මහව නගරය සඳහා  වයාපෘති වාර් ාවක් පමණක් සකස් කර තිබූ අ ර නගර සංවර්ධන 

සැලැස්මකට අනුව ප්රදේශදේ සංවර්ධන කටයුතු විධිමත් කිරීමක් සිදු දනාවීය.  ඒ අනුව 2017 වර්ෂදේදී 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය සඳහා විධිමත් සංවර්ධන සැලැසම්ක් 

සකස් කිරීම ආරම්භ කරන ලදී.   එමින් මහව නගරයට 2030 වර්ෂය වන විට අදේක්ෂි  දභෞතික, ආර්ික, 

පාරිසරික හා සමාජීය සංවර්ධන ඉලක්කය කරා ලඟාවීමට අවශය උපාය මාර්ික සැලසුම් හා 

මාර්දගෝපදේශන දයෝජනා දකදර්. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1.2 සැලසුේ කණ්ඩායම 

 
 

පාර්වශවකරුවන්ව 

ප්රාදේශීය සභාව -  මහව 

 

උපලේශන ආයතන 

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය  -  මහව 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය -  වමහ  

වාරිමාර්ග දදපාර් දම්න්තුව - ලකුරුණෑග  

දගාවිජන දස්වා දදපාර් දම්න්තුව   -  කුරුණෑගල 

ජල සම්පාදන මණ්ඩලය    -  කුරුණෑගල 

දුම්රිය දදපාර් දම්න්තුව    - අනුරාධපුර 

ශ්රි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය -  මහව 

මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය -   මහව 

විදුලිබල මණ්ඩලය   -    කුරුණෑගල 

වන ජීවි දදපාර් දම්න්තුව -   කුරුණෑගල 

මධයම පරිසර අධිකාරිය -   කුරුණෑගල 

ශ්රි ලංකා දටලිදකාම් - කුරුණෑගල 

ශ්රි ලංකා දපාලීසිය   - මහව 

අධයාපන දදපාර් දම්න්තුව  -  මහව 

පුරා විදයා දදපාර් දම්න්තුව - දහට්ටිදපාල 

වන සංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුව - කුරුණෑගල 

දවළඳ සංගමය -    මහව 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

නාගරික සංවර්වධ්න අධිකාරිලේ සැලසුේ කණ්ඩායම 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ ගරු සභාපතිතුමාදේ මඟ දපන්වීම යටදත් වයඹ පළාත් අධයක්ෂතුමාදේ 

දමදහයවීම යටදත් කුරුණෑගල දිස්ික් කාර්යාලය මින් සැලසුම් කරන ලද මහව නාගරික  සංවර්ධන 

අධිකාරිදේ බල ප්රදේශය සඳහා වන දමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීදම්දී පහ  සඳහන් 

නිළධාරීන්දගන් සමන්වි  විය. 

 

1. ඩබ්ලිේ.දේ . දසදනවිරත්න මහ ා - අධයක්ෂ(වයඹ) 

 

2. දක්.එම්. දස්නාරත්න මහ ා  -   නිදයෝජය අධයක්ෂ (සැලසුම්) 

 

3. ඩබ්ලිේ.ඒ.එම්.දක් . චන්දද්රස්න මිය  - සැලසුම් නිලධාරී 

   (වරලත් නගර නිර්මාණ ශීේපී හා  

   කණ්ඩායම් නායක) 

 

4. බී.ජී.යූ . දයාංගනී මිය  - සැලසුම් නිලධාරි  

   (වරලත් නගර නිර්මාණ ශීේපී) 

 

5. එම්.බී.ආර්. දමයන්ති මාපා මිය - සැලසුම් නිලධාරි   

  (භූදගෝල විදයා විදශ්ෂදේදී) 

 

6. පී .පී ඩී . රාජපක්ෂ මිය -  සහකාර සැලසුම් නිලධාරී (නගර  

  සැලසුම්කරණය පිළිබඳ උපාධිධාරී) 

 

7. එන්.පී.ඒ. කුමාරිහාමි මිය - සැලසුම් ශිේපීණී  

 

 

දමම සංවර්ධන සැලසුම සකස් කිරීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ  ප්රධාන කාර්යාලදේ, 

1. සංවර්ධන සැලසුම් අංශය  

2. භූදගෝලීය හා ද ාරතුරු පේධති අංශය 

3. භූ දර්ශන අංශය 

සහාය ලබාදදන ලදී. (ඇමුණුම් අංක 1) 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1.3 විෂය පථය (Scope of the work) 

 

සංවර්ධන සැලැස්මක් යනු යම් ප්රදේශයක පවතින  දභෞතික, සමාජීය ආර්ික හා පාරිසරික සාධක විධිමත් 

සැලැස්මකට අනුව දමදහයවීදම් නී යනුකූල ලියවිේලකි. දමමින් එම ප්රදේශදේ සංවර්ධන 

විභව ාවයන්  උපායමාර්ග මින් ප්රදේශදේ ජන ජීවි ය තිරසාර පැවැත්මක් කරා දමදහයවීම සිදුකරනු 

ලබයි.   

1978 අංක 41 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනදත් 1982 අංක 04 දරන සංදශෝධන පනදත් II (අ)  

දකාටදස් 8  අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි බල ප්රදේශයක් දලස ප්රකාශයට පත්කර ඇති ප්රදේශයක 

දභෞතික වශදයන් සංවර්ධනය කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීදම් බල ල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව 

පවතී. ඉහ  බල ල අනුව මහව නගරය සඳහා සංවර්ධන සැලැස්මක් පිළිදයල කිරීදම්දී නගරදේ දභෞතික 

සංවර්ධනය කරා ළඟාවීම සඳහා ප්රමුඛත්වය දදන ලදී. 

ඒ අනුව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි බල ප්රදේශයට අයත් වූ මහව නගරය ඇතුලු ග්රාම නිලධාරී වසම් 24ක් 

තුළ පවතින දභෞතික  සමාජ  ආර්ික හා පාරිසරික  අංශ පිළිබඳ අධයයනය දකාට එයට සුදුසු ඒකාබේධ 

සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීම දමහිදී අරමුණු කරන ලදී.  දමහිදී ජාතික දභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තිය 

(2030) ට අනුව මහව නගරයට හිමි විය යුතු ස්ථානය, ජාතික හා ප්රාදේශීය වශදයන් සම්බන්ධ ාවය 

ප්රදේශය තුළ ක්රියාත්මක දවමින් පවතින හා දයෝජි  සංවර්ධන වයාපෘති අදාළ කර ගන්නා ලදී. 

2030 වර්ෂදේදී ජාතික දභෞතික සැලසුම් දදපාර් දම්න්තුව විසින් සකස් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මට 

යටදත් මහව දුම්රිය මංසන්ධිදයන් ආරම්භ වී පුත් ලම දක්වා විහිදදන නව දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට 

දයෝජි ය.  මහව සතිදපාල වයාපෘතිය, බස ්නැවතුම්දපාල සංවර්ධන වයාපෘතිය, වයඹ ඇළ සංවර්ධන 

වයාපෘතිය  සහ දැදුරු ඔය පානීය ජල වයාපෘතිය දමම ප්රදේශදේ ප්රාදේශීය සංවර්ධනය ඔේනංවන වයාපෘතිය 

දලස දැක්විය හැක. 

කෘෂීකාර්මික නගරයක් වශදයන් සංවර්ධනය කිරීම මහව නගර සංවර්ධන සැලැස්දම්  මූලික දැක්ම දේ.  

කෘෂිකාර්මික අංශදේ සංවර්ධනය, ඓතිහාසික, පුරාවිදයාත්මක සහ පාරිසරික සංදේදී ස්ථාන සංරක්ෂණය 

සහ සංචාරක ආකර්ශණය ලබාගැනීම, ප්රදේශදේ ගමනා ගමන පහසුකම් විධිමත් කිරීම ,යටි ල පහසුකම් 

සංවර්ධනය යන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා නාගරික ප්රදේශය තුළ ක්රියාත්මක කළයුතු සංවර්ධනය 

උපාය මාර්ගය සහ දයෝජි  වයාපෘති දමහිදී හඳුනාගන්නා ලදී.  ඉහ  වයාපෘති ක්රියාත්මක වීම තුළින් වර්ෂ 

2030 දී කෘෂි කාර්මික දස්වා සපයන නගරයක් වශදයන් මහව  නගරය සංවර්ධනය වනු ඇ . එහිදී, මනා 

දභෞතික සමාජ ආර්ික හා පාරිසරික  ත්වදයන් දපෝෂණය වූ ප්රදේශයක් බවට මහව ප්රදේශය සංවර්ධනය 

කිරීමත්  එ තුළින් ප්රදේශදේ ජන ාවදේ ජීවන මට්ටම ඉහල නැංවීම දමම සංවර්ධන සැලැස්දම් විෂය පථය 

හා සැසදඳ්. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1.4. සැලසුේ ක්රියාවලිය (The Planning Process ) 

 

 

  පියවර  01 

 

පියවර  02 

 

මූලික අධයයනය 
 Background study 

 

පියවර  04 

 

පියවර  03 

 

පියවර  06 

 

පියවර  09 

 

පියවර  08 

 

පියවර  07 

 

පියවර  05 

 

පියවර  10 

 

විෂය පථය 
 (Scoping) 

 

 
ප්රශ්ණ හා සංවර්ධන විභව ා හඳුනාගැනීම 

Problem & Potential definition  
 

දැක්ම, අරමුණු හා පරමාර්ථ හඳුනාගැනීම 
 .Vision & Goal formulation 

 
 

සවිස් රාත්මක විග්රහය 

 

සංවර්ධන සැලැස්ම හා උපාය මාර්ග හඳුනාගැනීම 

 

නීති හා දරගුලාසි සකස් කිරීම 

 

පලාත් පාලන ආය නදේ එකඟ ාවය 
 
 

දේඛණගත සැලැසම් නා: සං: අ: සැලසුම් කමිටුව දව  

ඉදිරිපත් කිරීම හා අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

ගැසට් මින් ප්රකාශයට පත්කිරීම 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සැලසුේ ක්රියාවලිය 
 

මූලික අධ්යයනය 
 
මහව නගරදේ සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීදම්දී මූලික වශදයන්  ප්රාථමික , ේවීතීක, දභෞතික සමාජීය, 

ආර්ික හා පාරිසරික දස්වා අංශය දත්  විශ්දේෂණය කරන ලදී .දමහිදී දභෞතික සැලසුම් 

දදපාර් දම්න්තුව, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, මධයම පරිසර අධිකාරිය, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, 

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාල හා දසෞඛය, අධයාපනික කාර්යාල, විදුලිබල නිදයෝජය සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාල වැනි විවිධ ආය නයන් මින් අවශය කරන දත්  ලබා ගනිමින්, නාගරික ප්රදේශදේ ඉඩම් 

භාවි ය, අපරවුහ පහසුකම් වයාේතිය, නිවාස වයාේතිය හා ජනගහනය, පුරාවිදයාත්මක සථ්ාන වල පිහිටීම 

සහ පාරිසරික  ත්වය පිළිබඳ සිතියම් ආශ්රදයන්  විශද්ේෂණය කරන ලදී. 

 

විෂය පථය හඳුනා ගැනීම 

දමහිදී නාගරික ධූරාවලියට අනුව නගරදේ ස්ථානග  වීම ජාතික මට්ටදම් සැලසුම් මින් මහව ප්රාදේශීය 

සභා බල ප්රදේශය පිළිබඳ  හඳුනාදගන ඇති අවශය ාවයන් හා දැනට ප්රදේශය තුළ ක්රියාත්මක වන හා 

දයෝජි  සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ අධයයනය කරන ලදී.  (මහව  නගර සභා ශාලාදේ 2017.10.30 

දින සම්පත් දායකයින් පාර්ශ්වකරුවන් රාජය හා දපෞේගලික අංශදේ නිදයෝජි යන් හා මහජන 

නිදයෝජි යින්දේ  අදහස් ලබාගැනීදම් රැස්වීම පවත්වන ලදී.) 

 

ප්රශ්ණ හා සංවර්වධ්න විභවතා හඳුනාගැනීම 

දමහිදී නගරය තුළ පවතින එක් එක් ආය නයන් නගරදේ ඇති සංවර්ධන විභව ාවයන් වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා දායක වී ඇති ආකාරය ද පැන නැගී ඇති ගැටළුකාරී  ත්වයක් හා ඒවා මගහරවා ග  හැකි ආකාරය 

පිළිබඳව සම්පත් දායකයින්, පාර්ශවකරුවන්, රාජය හා දපෞේගලික අංශයන් හා සමිති සමාගම් හා එක් එක් 

අංශයන්හි පාර්ශවකරුවන් නගරය දියුණු කිරීදම් ඇති හැකියාව පිළිබඳ දක්වන අදහස් සැලකිේලට ගනිමින් 

ඒවා විශ්දේෂණය කිරීම මින් නගරය තුළ පවතින සංවර්ධන විභව ාවයන් හා ගැටළුකාරී  ත්ත්වයන් 

හඳුනා ගැණුනි. 

 

දැක්ම, අරමුණු හා පරමාර්වථ  හඳුනාගැනීම. 

දමහිදී ප්රදේශය තුළ පවතින සංවර්ධන විභව ාවයන්දගන් මනා දලස ප්රදයෝජන ගැනීීීමටත්, ප්රදේශය තුළ 

ඇති ගැටළුකාරී  ත්ත්වයන් මගහරවා ගනිමින් පාරිසරික, ආර්ික, සාමාජයීය හා දභෞතික වන අංශයන්දේ 

සමබර සංවර්ධනය තුළින් නගරය දියුණුව කරා රැදගන යාම සඳහා අවශය දැක්ම, අරමුණු හා පරමාර්ථ 

සකස් කරනු ලැබීය. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණය  

දමහිදී ප්රදේශය සඳහා සැලසුම් කරව ලද දැක්ම ළගා කර ගැනීම සඳහා අරමුණු සකස් කර ගැනීදමන් 

අනතුරුව, එම අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා තිදබන ශක්තින්, දුර්වල ා අවස්ථා සහ  ර්ජන SWOT 

විශ්දේෂණය කරන  ලදී. 

 

සංවර්වධ්න සැලැස්ම හා උපාය මාර්වික සැලසුේ සකස් කිරීම 

දමහිදී අරමුණු ළගා කර ගැනීම සඳහා දභෞතික, පාරිසරික, ආර්ික, සාමාජයීය යන ආකාරයට දයෝජි  

භූමි පරිහරණ සැලැසම්, දයෝජි  කලාපීයකරණ සැලැස්ම, දයෝජි  මාර්ග සහ ප්රවාහන සැලැස්ම, කෘෂි 

ආර්ික සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කරන ලදී. 

 

නීති ලරගුලාසි සකස් කිරීම. 

සංවර්ධන සැලැස්ම බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශය දගාඩනැිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධ නීති හා දරගුලාසි, ඉඩම් 

පරිහරණයන් සම්බන්ධදයන් වන නීති හා දරගුලාසි ද සංවර්ධන සැලස්දම් දැක්ම කරා ළගා වීම සඳහා 

දැනට හඳුනාගත් ගැටළු හා ඉදිරිදේදී උේග  දේ යැයි විශ්දේෂණය මින් අදේක්ෂා කරනු ලබන ගැටළු ද 

අවම කරගැනීම සඳහා නී යානුකූල රාමුවක් ඇති කිරීමට දමහිදී කටයුතු කරන ලදී. 

 

පලාත් පාලන ආයතනලේ එකඟතාවය 

සංවර්ධන සැලැස්ම සකස ් කිරීදමන් පසු එම සැලැස්මට අනුග  වන මහව ප්රාදේශීය සභාදේ අදහස්, 

දයෝජනා හා  එකඟ ාවය ලබා ගැනීම සඳහා දයාමු කිරීම  දමහිදී අදේක්ෂා කරන ලදී.  (මහව  නගර සභා 

ශාලාදේ 2018.05.17 දින සම්පත් දායකයින් පාර්ශ්වකරුවන් රාජය හා දපෞේගලික අංශදේ නිදයෝජි යන් 

හා මහජන නිදයෝජි යින්දේ එකඟ ාවය මහව නගර සංවර්ධන සැලස්ම සඳහා ලබාගන්නා ලදී.) 

 

ලේඛණගත සැලැසම් නා: ස: අ: සැලසුේ කමිටුව ලවත ඉදිරිපත් කිරීම හා අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

දේඛණග  කරන සංවර්ධන සැලැස්ම  වදුරටත් නිවැරදි කර ගැනීමට අවශය උපදදස් හා දයෝජනා ලබා 

ගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ සැලසුම් කමිටුව දව  ඉදිරිපත් කර අනුම  කිරීම සහ ගරු 

අමා යතුමාදේ අනුමැතිය ලබාගැනීම. 

 

ගැසට් මින්ව ප්රකාශයට පත්කිරීම  

සංශ ෝධිත සැලැස්දම් දකටුම්ප  නී යනුකූල සැලැස්මක් බවට ප්රකා යට පත් කිරීම. 

  



  සංවර්ධන සැලැස්ම 

18 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

2. මූලික සැලසුේ අධ්යයනය 
 

2.1 අධ්යයන ප්රලේශය - මහව ප්රාලේශීය සභා බල ප්රලේශය 

 

වයඹ පළාදත් කුරුණෑගල දිස්ික්කදේ මහව ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාශය තුල කුරුණෑගල නගරදේ  

සිට කිදලෝමීටර් 50ක් දුරින්ද අනුරාධපුර නගරදේ සිට කිදලෝ මීටර් 55ක් දුරින්ද  මහව ප්රාදේශීය සභා බල 

ප්රදේශය පිහිටා ඇ .  

 

මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය අඹන්දපාල සහ මහව යන ප්රදේශීය දේකම් දකාට්ඨාශ වලින්  හා ග්රාම 

නිලධාරී දකාට්ඨාශ 96 සමන්වි  වන අ ර එහි මුළු භූමි ප්රමාණය වර්ග කිදලෝමීටර් 410කි.මහව නගරය 

එම බල ප්රදේශදේ ප්රධාන නගරය දේ. කුරුණෑගල සිට අනුරාධපුර  දක්වා දිදවන පාදදණිය -  අනුරාධපුර 

ප්රධාන මාර්ගය හා නිකවැරටිය සිට මඩගේල දක්වා දිදවන  මාර්ගයද මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය 

හරහා ගමන් කරයි.  එදස්ම, දකාළඹ සිට යාපනය දක්වා දිදවන ප්රධාන දුම්රිය මාර්ගය සහ  මහව සිට 

ිකුණාමලය සහ මඩකලපුව දක්වා දිදවන නැදගනහිර දුම්රිය මාර්ගයද මහව නගරය හරහා ගමන් කරන 

දහයින් මහව නගරය දුම්රිය මංසන්ධි නගරයක් වශදයන් සුවිදශ්ෂි දේ. 
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සිතියේ අංක 2.1  අධ්යයන  ප්රලේශය - මහව ප්රාලේශීය සභා බල ප්රලේශය 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

2.2 සැලසුේ සංදර්වභය හා තත්ව විශ්ලේෂණය 

 

මුහුදු මට්ටදම්  සිට උසින් අඩි 300ක් පමණ වු  දගාඩබිදම් සිට උසින් අඩි 400ක් පමණ ඉක්මවා පිහිටි 

පාෂාණ උේග ය දක්න්ද්ර කර  බිහිවූ යාපහුව රාජධානිය මහව ප්රදේශදේ ඓතිහාසික හා පුරා විදයාත්මක 

පසුබිම විදහා දක්වන ප්රධාන සාධකයයි.  පුරා විදයාත්මක සාධක අනුව යාපහුව රාජධානිය  පිළිබඳ මුේ වරට 

දහලිවූදේ 13වන සියවස හා බැඳි වංශ කථාවලට අනුවය.  ඊට අම රව යාපහුව ප්රදේශය පුර්ව ඓතිහාසික 

යුගයට අයත් සුසාන භූමි සංකීර්ණයක් යාපහුවට ආසන්න පින්වැව ගේ දසාදහාන් දකාත් කනත්  නමින් 

පිහිටා තිබීම තුළින් දමම ප්රදේශය පූර්ව ඓතිහාසික යුගදේදීත් ජනාවාස පිහිටි කලාපයක් වූ බව  හවුරු  

කිරීමට සාක්ෂි දේ.  විශාල ප්රමාණදේ ගේ භාවි ා කරමින් දසදහාන් දකාත් සැකසීම දමම යුගදේ විදශ්ෂ  

ලක්ෂණයකි. 

 

13 වන සියවස යාපහුව රාජධානිය බිහිවීමට දපර අනුරාධපුර යුගදේදී දබෞේධ ආරාම සංකීර්ණයක් පිහිටුවා 

තිබූ බවට සාධක රාශියක් යාපහුව තුල පිහිටා ඇ .  ගේ කටාරම් ක්රි.පූ. යුගයට අයත් දලන් ලිපි හා 

අනුරාධපුර යුගයට අයත් බුේධ ප්රතිමා හා මුරගල පිහිටා  තිබිම එහිලා සාධක දේ.  මහා වංශදේ සඳහන් වන 

පරිදි යාපුහව පිළිබඳ  ඓතිහාසික ප්රවෘත්තිය හමුවන්දන් ක්රි.ව. 1214 කාලදේදී ය. එනම් සුභ නමි 

දසදනවිදයකු යාපහුව අරක්ෂික ස්ථානයක් දලස දයාදා ගනිමින් කාලිංග මාඝ ආක්රමණයට විරුේධව 

කටයුතු දමදහයවූ බවයි.  ඉන් අනතුරුව 4වන විජයබාහු ක්රි.ව. 1270-  1272) චන්ද්රබාහු නම් ආක්රමනිකයා 

පරදවා යාපහුව සංවර්ධනයට  සිය දසාදහායුරු බුවදනකබාහු රැඳවීය.  යාපහුදේ සවර්ණමය යුගය 

බුවදනකබාහු රජ සමය (ක්රි.ව 1284) වන අ ර  වංශ කථාදේ සඳහන් වන පරිදි දසෞභාගයදයන් බබලන 

අතිශයින් විස්තීර්ණ වූ රාජයයක් දම් සමදේ වූ අ ර ශ්රි දන්  ධාතූන් වහන්දස්දේ ආරක්ෂි  ස්ථානය වූදේද 

යාපහුවයි.  අතී  විදදස් සබඳ ා පිළිබඳව යාපහුව වැදගත් වන අ ර චීනය සමග පැවති සබඳ ා දම් අ රින් 

විදශ්ෂි  වන්දන් පුරා විදයා කැණීම් වලින්  ලැබී ඇති චීන කාසි හා චීනදේ නිශ්පාදි  මැටි බඳුන් දම් 

පිළිබඳව සාක්ෂි සපයයි.  ඒ අනුව යාපහුව  ශ්රි ලංකාදේ සුවිදශ්ෂි බලදකාටු රාජධානියක් බවට පත්ව තිබූ 

බවට යාපහුව රාජධානිය ආසන්දේ පිහිටා තිදබන දකෞතුකාගාර නටඹුන් මින්  හවුරු දේ. 

 

යාපහුව රාජධානිය හා බැඳී ඓතිහාසික ජනාවාසකරණයට අම රව මහව නාගරික දක්න්ද්රස්ථානයක් දලස 

සංවර්ධනය වීම ආරම්භ වනුදේ 1093.11.01 දින මහව දුම්රිය ස්ථානය පිහිටුවීමත් සමගය.  එහිදී මහව 

ප්රදේශය හරහා අනුරාධපුරය දක්වා දිදවන දුම්රිය මාර්ගය හා මහව දුම්රිය ස්ථානය  ආරම්භ වීම දමහිදී 

ප්රධාන දේ.  ඉන් අනතුරුව 1920 දී නැව ත් මහව දුම්රිය සථ්ානය ිකුණාමලය දක්වා දිදවන දුම්රිය  

මංසන්ධියක් බවට දියුණු වීම ම  මහව නගරයක් වශදයන් සංවර්ධනය වීම ආරම්භ වන්දන් දමම 

වකවානුව වන විට ප්රධාන ප්රවාහන මාධය දුම්රිය මාර්ග පේධතිය වීම දහත්ුදවනි. 1955 වර්ෂය වන විට 

නැව ත් ි කුණාමලය දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධනය කළ අ ර  මහව දුම්රිය මංසන්ධිය  වදුරටත් සංවර්ධනය 

විය. 



  සංවර්ධන සැලැස්ම 

21 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

එදස්ම යාපහුව රාජධානිය මහව නාගරික ප්රදේශය තුල පිහිටා තිබීම දහත්ු දකාටදගන මහව නගරදේ 

ඓතිහාසික වැදගත්කම වැඩි කිරීමට දහ්තුවී ඇති අ ර එය  දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයින්දේ 

ආකර්ශනයට දහ්තු වී ඇ . 

 

වර්ෂ 2030 දක්වා ජාතික දභෞතික සැලසුම් දදපාර් දම්න්තුව විසින් වයඹ පළා  සඳහා සකස් කරන ලද 

සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව මහව ප්රදේශය ග්රාමීය ජනාවාස කලාපයක් දලස හඳුනාදගන ඇති අ ර,  නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිදේ නාගරික ධූරාවලිය අනුව මහව නගරය ද වැනි ගණදේ (Third Order) නගරයක් 

වන අ ර  කලාපදේ පිහිටි වාරියදපාල, ගේගමුව වැනි නගර හා සමාන මට්ටදම් නගරයකි. 

 

ප්රාදේශීය වශදයන් වැදගත් වයාපෘතීන්  වන බස් නැවතුම්දපාල වයාපෘතිය, මහව සතිදපාල සංවර්ධනය 

වයාපෘතිය දම් වන විට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ අධීක්ෂණය  යටදත් ක්රියාත්මක දවමින් පවතී.  මීට 

අමර ව කලාපීය වශදයන්  වැදගත් වන  වයඹ ඇල සංවර්ධන වයාපෘතිය, දැදුරු ඔය පානීය ජල වයාපෘතියද 

දමම ප්රදේශය තුළ ක්රියාත්මක දවමින් පවතී.  ඊට අම රව ජාතික දභෞතික සැලසුම් දදපාර් දම්න්තුව 

මින් සකස් කරන ලද වර්ෂ 2030 දක්වා වූ සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව මහව නගරදයන් ආරම්භ වී 

පුත් ලම දක්වා විහිදදන නව දුම්රිය මාර්ගයක්  ඉදිකිරීමට දයෝජනා කර ඇ . 

 

වියළි කලාපදේ පිහිටි ප්රදේශයක් වන  දමම ප්රදේශදේ වාර්ෂික වර්ෂාප නය මි.මී.700 ක් වන අ ර 

සාමානයදයන් ඔක්ද ෝබර් දනාවැම්බර් මාසවලදී මි.මී. 1400ක පමණ වර්ෂාප නයක් ලැදබ්.  වාර්ෂික 

උෂ්ණත්වය සාමානයදයන් දසන්ටිදග්රඩ් අංශක 28(0C)ක් වන අ ර අදගෝස්තු, සැේ ැම්බර් මාසවලදී එය 

දසන්ටිදග්රඩ් අංශක 30(0C) දේ.  ප්රදේශදේ භූදගෝලීය පසුබිම සලකා බැලීදම්දී දබාදහෝ දුරට සම ලා 

භූමියක් පවතින අ ර රතු කහ දපාඩ්දසාලික් පදසන් යුක්  දේ.  එය වී වගාව දමන්ම දපාේ, එළවළු හා 

පලතුරු වගාව ඇතුළු කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා වඩාත් දයෝගය දේ. 

 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ ජනගහනය වර්ෂ 2016 දී 85,304 කි. එය කුරුණෑගල දිස්ි ක්කදේ මුළු 

ජනගහනදයන්  (1,618,465)  4.9%ක් වන අ ර ජනගහන වර්ධන දේගය  0.9දේ.  මහව ප්රාදේශීය සභා 

බල ප්රදේශය තුල වැඩිම ජන ඝනත්වයක් ඇති ප්රදේශ දලස මහව නගරයට ආසන්න ප්රදේශ, දළදාගම 

මංසන්ධිය සහ උපන නගරයක් වශදයන් පවත්නා අඹන්දපාල නගරය ආශ්රි ව වයාේ  වී ඇ . එම ප්රදේශ 

තුල ජනගහන ඝනත්වය දහක්ටයාර් එකකට පුේගලයින් 16ක් වැඩි  දේ. (ඇමුණුම් අංක 3) 

 

ප්රදේශදේ මුළු ජන සංඛයාදවන් 43,505ක් (51%) ස්ී ජනගහනය වන අ ර 41,798ක්  එනම් 49%ක් පුරුෂ 

ජනගහනය නිදයෝජනය කරයි.  වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය සලකා බැලීදම්දී  අවුරුදු  05 අඩු 

ජනගහනය මුළු ජනගහනදයන් 10%ක් වන අ ර පාසේ යන වයදස් ජනගහනය 20%කි.  එදස්ම, අවුරුදු 

18-60 අ ර ශ්රම බලකායට අයත් ජනගහනය 58%ක් වන අ ර අවුරුදු 60 වැඩි ජනගහනය 12%කි. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ ජාතීන් අනුව ජනගහනය සලකා බැලීදම්දී 94%ක් සිංහල ජාතීන්  වන අ ර 

මුස්ලිම් ජනගහනය 5%ක් දේ. දදමළ ජනගහනය 1%කි. (ඇමුණුම් අංක 3) 

 

මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ මුළු නිවාස ප්රමාණය 18,956 (2016) ක් වන අ ර නිවාස ඝනත්වය 

දහක්ටයාර් 01ක් සඳහා නිවාස එකකි.  නිවාස ඝනත්වය නගරයට ආසන්න  ප්රදේශ සහ  අඹන්දපාල උප 

නාගරික මධයස්ථානය ආශ්රි  වැනි ප්රදේශ වල  වයාේ   වී ඇ .  (ඇමුණුම් අංක 4) 

 

මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ කෘෂි අංශය පිළිබඳව අවධානය දයාමු කිරීදම්දී කැපී දපදන 

ලක්ෂණයක් වනුදේ කලාපය පුරා කුඩා වැේ සහ ඒ ආශ්රි  කුඹුරු වයාේ වී පැවතිමයි.  වැසි ජලය මින් 

දපෝෂණය වන වැේ ප්රමාණය 811ක් ද 314ක්ද  වන අ ර අමුණු 22 ක් දේ.  ඒ මින් වගාකරනු ලබන 

කුඹුරු ප්රමාණය දහක්ටයාර්  7185කි . එදමන්ම මහා පරිමාණ වාරි කර්මාන්  2ක් පවතින අ ර ඒ යටදත් 

වගා කරනු ලබන කුඹුරු ප්රමාණය දහක්ටයාර් 2076.97ක් වන අ ර  මුළු දගාවි පවුේ සංඛයාව  2,283 ක් 

දේ. මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල වාර්ෂික වී නිශ්පාදනය  දම.දටා.1375ක අගයක් දේ. 

 

මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල වී වගාවට අම රව දපාේ එළවළු පලතුරු  ධානය වගාව බහුල 

වශදයන් වයාේ  වී ඇ .  මුළු භූමිදයන් දපාේ වගාව සඳහා 5% (දහක්. 1240) ක්ද එළවළු වගාව සඳහා 

8%ක (දහක්ටයාර් 332.66) ක්ද ධානය වගාව සඳහා 4% (දහක්. 1608)ක්ද පලතුරු වගාව සඳහා 4% 

(දහක්.2805ක්) වශදයන් භූමි ප්රමාණයක් දවන්වී ඇ . 

 

වී වගාව සඳහා ප්රමාණවත් ජල සැපයුමක් දනාමැති නිසා කුඹුරු දගාවි ැන අඩාල වුවද අතිදර්ක දබෝග 

වගාව සඳහා දගාවීන්දේ නැඹුරු වීම සතුටුදායක දමන්ම  දපාේ වගාව වයාේ  වීම ප්රධාන මුළු භූමි 

ප්රමාණදයන් 5% ක් වන අ ර දකදසේ, අඹ, කජු, ගස්ලබු ආදි පලතුරු දහක්ටායර් 285ක පමණ වගාකර 

ඇ .   වද, මීට අම රව  රටකජු, මුං, කේපි, ආදි රනිල දබෝග දමම කලාපදේ සාර්ථකව වගා කරනු ලබයි.  

(ඇමුණුම් අංක 05) 

 

එදස් වුවද, කලාපදේ කෘෂි නිශ්පාදන අදලවි කිරීම සඳහා සාර්ථක දවළඳදපාලක් දනාමැතිකම,  වගා 

කටයුතු සඳහා වන සතුන්දගන් හානි සිදුවීම, කාලීනව ඇතිවන නියඟ  ත්වය හා ජල හිඟය කෘෂිකාර්මික 

අංශයට බලපාන ප්රධාන ගැටලු  දලස හඳුනාග  හැක.  කාලගුණික ගැටලු හා වන සත්ව උවදුර නිසා  

කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට අම රව සත්ත්ව පාලන කටයුතු සඳහා දයාමුවීදම් ප්රවනා ාවක්  පවතී.  ඒ 

අ රින් කිරි නිශ්පාදන මස්, බිත් ර, ආශ්රි  සත්ත්ව නිශ්පාදන කර්මාන්   ප්රධාන දේ. .  එදමන්ම  සත්ව 

පාලන කටයුතුද වයාේ ව පවතින අ ර කුකුලන්, එළ ගවයින් ප්රධාන දේ.  සත්ව පාලන සිදුකරන 

දගාවිදපාලවේ 3547 ක් පමණ වයාේ  වී පවතී. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සත්ව පාලන අංශදේ මූලික ගැටළු දලස වියලි කාලවලදී  ෘණ වගාව විනාශ වීම, අභිජනන ද්රවය 

හිඟකම, ෘණ වගා කිරීමට උචි  ඉඩම් හිඟකම, ස ත්ව පාලන කටයුතු සඳහා අවශය මූලයමය පහසුකම් 

අඩුකම ගැටලු දලස හඳුනාග  හැක.  (ඇමුණුම් අංක 05) 

 

මහව ප්රාදේශීය සභා  බල ප්රදේශය තුල රැකියා නියුක්තිය පිළිබඳ සැලකීදම්දී එය 59%කි. 

 

වගු අංක 2.1 මහව ප්රාලේශීය සභා  බල ප්රලේශය තුල රැකියා නියුක්තිය  

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය  :- සම්පත් පැතිකඩ 

 

රැකියාවන්දේ ආංශික වයාේතිය පිළිබඳව සැලකීදම්දී කෘෂී අංශය සඳහා දස්වා නියුක්තිය 40%ක් අගයක් 

ගන්නා අ ර එය ප්රදේශදේ  කෘෂි කර්මාන් ය බහුලව වයාේ  වීම නිසා  සිදුවී ඇ .  අදනකුත් අංශයන් 

සැලකීදම්දී රාජය අංශදේ 17% ක්ද දපෞේගලික අංශදේ 15% ක් ස්වයං රැකියා 12% ක් හා අදනකුත් සුළු 

රැකියා සඳහා 11%ක  ප්රමාණයන් දායකත්වය ලබාදදයි.  එදමන්ම විදේශ රැකියා සඳහා දායක වන ප්රමාණය 

5%ක අගයක් ගනී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
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රැකියා නියුක්තිය රැකියා වියුක්තිය



  සංවර්ධන සැලැස්ම 

24 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වගු අංක 2.2 මහව ප්රාලේශීය සභා  බල ප්රලේශය තුල රැකියාවන්වලේ ආංශික වයාප්තතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: - සම්පත් පැතිකඩ  

 

ප්රදේශදේ කර්මාන්  වයාේ  වීම සම්බන්ධදයන් සැලකීදම්දී ඇඟළුම් කර්මාන්  ශාලා වයාේ  වී ඇති 

අ ර  කුඩා පරිමාණදේ කර්මාන්  ශාලා 1160ක් පමණ ඇ .  ඉන් 40%ක් පමණ කෘෂි නිෂ්පාදන  ආශ්රි  

කර්මාන්  දේ එදමන්ම  කෘෂි දස්වා හා නිශ්පාදන හා අමුද්රවය සපයන දපෞේගලික ආය නයක් වශදයන් 

සීඅයිසී “CIC “ කර්මාන්  ශාලාවක්ද ප්රදේශදේ ස්ථානග  වී ඇ . 

 

ප්රදේශදේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයට දයාදාග  හැකි ඉඩම් සුලබව පැවතීමත්  ඒ ආශ්රි  නිශ්පාදන බහුල 

වීමත්, දහ්තුදවන් කෘෂි නිෂ්පාදන  ආශ්රි  කර්මාන්  සංවර්ධනය  කිරීදම් හැකියාව දමම කලාපය තුල 

පවතී. 

 

මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය තුල මාර්ග වයාේතිය පිළිබඳ සැලකීදම්දී  කුරුණෑගල - අනුරාධපුරය  

මාර්ගය, නිකවැරටිය - මඩගේල මාර්ගය,  මහව - නාදගාේලාගම මාර්ගය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට 

අයත් A  දශ්ර්ණිදේ මාර්ග  මින් මහව නගරය අදනකුත් ප්රධාන නගර  සමග සම්බන්ධ වන අ ර අදනකුත් 

මාර්ග හරහා ප්රාදේශීය හා කලාපීය සම්බන්ධ ාවය වැඩිදියුණු කරයි. ඒ අනුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

මින් නඩත්තු කරන Aදශ්රණ්ිදේ මාර්ග  කි.මී. 272 ක්ද පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මාර්ග දිින් 

කි.මී. 223 දිින් යුතුව  වයාේ  වී  ඇ . එදස්ම ප්රාදේශීය සභාව යටදත්  නඩත්තු කරනු ලබන දිින් කි.මී. 

978ක් පමණ මාර්ග පේධතියක් ප්රදේශය පුරා වයාේ  වී ඇ . (ඇමුණුම් අංක 06)  

 

අධයයන ප්රදේශදේ මාර්ග ජාලය ආශ්රදයන් සිදුකරන ලද මාර්ග සම්බන්ධ ා විශ්දේෂණය මින්  හවුරු 

වන්දන්, ප්රදේශදේ වැඩි මාර්ග ප්රමාණයක් ඒකාබේධ සම්බන්ධ ාවයක් පවතින්දන් දළදාගම හන්දිය 

23%
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රැකියාවන්වලේ ආංශික වයාප්තතිය 2017

කෘෂී අංශය 

රාජය අංශය

අර්ධ රාජය අංශය

දපෞේගලික අංශය

විදේශ රැකියා 

දවනත්
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25 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

දක්න්ද්ර දකාටදගනය.  මාර්ග පේධතිදේ සම්බන්ධ ාව දදවන  ැන හිමි වන්දන් මහව නාගරික දක්න්ද්රය 

හා අඹන්දපාල හන්දිය දක්න්ද්ර දකාටදගනය. 

සිතියේ අංක 2.2  ප්රලේශලේ මාර්වග ජාලය   
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26 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මහව නාගරික ප්රදේශදේ  පානීය ජල අවශ ාවදයන් 56%ක් පමණ ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය විසින් 

සපුරන අ ර ඉතිරි 44% ප්රමාණය භූග  ළිං, වැේ, ඇළ මාර්ග මින් සපයා ගනී.   මහව නගරය තුල ජල 

සම්පාදනය කිරීම සඳහා ප්රධාන ජලමුළාශ්රයක් දනාමැති අ ර නිකවැරටිය  නගරදේ  මාගේල වැව මින් 

මහව නගරයට ජල සම්පාදනය සිදුකරනු ලබයි. (ඇමුණුම් අංක 06) 

 

මහව නගරදේ පානීය ජල අවශය ාවය සපුරාලීම සඳහා දැදුරු ඔය ජලාශය සම්බන්ධ කර ගනිමින් ජල 

සැපයුම් දයෝජනා ක්රමයක් ක්රියාත්මක දවමින් පවතින අ ර මහව නාගරික සංවර්ධණ අධිකාරි බල  

ප්රදේශදේ ග්රාම නිලධාරී වසම් 24ක් ආවරණය කිරීමට දයෝජි ව ඇ .  ඒ අනුව ජලය   ඝන මීටර් 1,000ක 

ජල ගබඩා කිරීදම් කුළුනක්  ඉදිකර පානීය ජලය අවශ ාවය සපුරාලීම අරමුණු වී ඇ .  වර්ෂ 2020 දී දමම 

වයාපෘතිය නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇ . ඒ අනුව කලාපදේ පවත්නාජල හිඟයට දමම වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක වීමත් සමග විසඳුම් ලැදබනු ඇ . 

 

මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මින් විදුලි බල සැපයුම සිදුකරනු ලබයි.  

අනාග  විදුලි බල සැපයුම් අවශය ා සඳහා ප්රමාණවත් පහසුකම් දැනට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සතුව 

පවතින අ ර ඉේලුම් කර සතියක් තුල නව විදුලි සම්බන්ධ ා ලබාදීම සිදු දකදර්. 

 

මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ නගර මධයදේ සංවර්ධි  ප්රදේශය තුල පමණක් කසල එකතු කරනු 

ලබන අ ර බැහැර කිරීම හා ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම සිදයෝදාගම පිහිටි අක්කර 02ක පමණ භූමි ප්රදේශයක 

පැතිරී පවතින  කසළ ප්රතිචක්රීකරණය වයාපෘතිය මින්  සිදුකරනු ලබයි. 

 

දම් සම්බන්ධදයන් පවතින ගැටළු දලස නාගරික ප්රදේශදයන් බැහැරව කසල එක් රැස් දනාකිරීම සහ ඒ 

සඳහා අවශය මිනිස් ශ්රමය දනාමැති වීම ආදිය හඳුනාග  හැක. 

 

මහව නගරදේ භූමි පරිහරණය අනුව ක්රීඩා සහ  විදනෝද කටයුතු සඳහා  දහක්ටයාර් 6.8ක පමණ  භූමි 

ප්රමාණයක් දවන්වී ඇති අ ර, එය මුළු භූමි ප්රමාණදයන් 0.1%ක් පමණ දේ. නගරදේ ජනගහනයට අනුව 

(පුේගලයින් 1000කට දහක්ටයාර් 1 ක් දලස සම්ම යට අනුව තිබිය යුතු මුළු භූමි ප්රමාණය දහක්ටයාර් 

23කි.)  එදස් වුවද වර් මානදේ පවතින්දන්  දහක්ටයාර් 6.8කි.  කලාපදේ පවත්නා භූමි පරිහරණ රටාව 

අනුව  සම්ම  ප්රමාණයට අනුව අවශය ාවය සම්පූර්ණ දනාවුවද  වදුරටත් විදේක හා විදනෝද පහසුකම් 

සඳහා ඉඩකඩ දවන්කිරීදම් අවශය ාවය පවතී.  (ඇමුණුම් අංක 05) 

 

මහව ප්රදේශදේ දසෞඛය පහසුකම් සැපයීම සම්බන්ධදයන් මහව දිසා දරෝහල මින්  මූලිකත්වය දගන 

කටයුතු  කරනු ලබයි.   වද මධයම දබදහත් ශාලාවක්, ආයුර්දේද දබදහත් ශාලාවක් දමන්ම දිසා දරෝහල 

මින් ක්රියාත්මක නවදය සායනය මින් ප්රදේශදේ දසෞඛය දස්වා සැපයීම සිදුකරයි. විදශ්ෂදයන්ම මහව 



  සංවර්ධන සැලැස්ම 

27 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ප්රදේශය තුල දරෝග ප්රතිකාර ලබා ගැනීමට පවතිනුදේ එක් දිසා දරෝහලක් බැවින් ජන ාව නිකවැරටිය, 

ගේගමුව ,කුරුණෑගල දරෝහේ දව  දස්වා ලබාගැනීම සඳහා දයාමු වීමක් දක්නට ලැදබ්. 

 

එදමන්ම ප්රදේශදේ  දරෝග වැලැක්වීම සඳහා දසෞඛය නවදය කාර්යාලය මින් අවශය දරෝග නිවාරන, 

පවුේ දසඛය දස්වා හා දසෞඛයාරක්ෂි  වැඩ සටහන් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. 

 

ප රදේශයට පවත්නා දිසා දරෝහල ඉ ාමත් අඩු පහසුකම් සහි ව ක්රියාත්මක දේ.  එදස්ම කලාපය සඳහා 

ආයුර්දේද දරෝහලක අවශය ාවයක්ද පවතී. 

 

මහව නගර සංවර්ධන අධිකාරී බල ප්රදේශය තුල අධයාපන පහසුකම් වයාේතිය පිළිබඳව සැලකීදම්දී රජදේ 

පාසේ 09ක්ද පිරිදවන් 02ක්ද වෘත්තීය පුහුණු මධයසථ්ාන (සුළු පරිමාන) 01ක් ද පවතී. (ඇමුණුම් අංක 06)  

 

රජදේ පාසේ වල ගුරු  සිසු අනුපා ය පිළිබඳ සැලකීදම්දී 1:20 දේ.  දපාදුදේ ගත්කල මහව විජයබා ජාතික 

පාසල, යූ.බී. වන්නිනායක මධය මහා විදයාලය හැරුණු විට අදනකුත් පාසේ  ඉ ාමත් අඩු  පහසුකම් සහි ව  

ක්රියාත්මක දේ. 

 

මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ ඉඩම් මිල පිළිබඳව අධයයනදේදී මහව නගර මධයය සහ දළදාගම 

මංසන්ධිය, අඹන්දපාල නගරය ආශ්රි  ප්රදේශ වල ඉඩම් පර්චස් එකක් ලක්ෂ 10 කට  වඩා වැඩි අගයක් ගනී. 

 

නගරදයන් බාහිර ප්රදේශ වල  ඉඩම් පර්චසයක් රු. 50,000ක  අගයක් ගන්නා අ ර අවම යටි ල පහසුකම් 

නගරදේ අභයන් ර ප්රදේශ වලට වයාේ  වීම දමදස් වීමට දහ්තු වී ඇ . (ඇමුණුම් අංක 09) 

 

මහව නාගරික ප්රදේශය ඉඩම් භාවි ය පිළිබඳව අධයයනදේදී පහ  සඳහන් සුවිදශ්ෂි අංග දක්නට ලැදබ්.  

මුළු භූමි ප්රමාණය දහක්ටයාර් 7441.8 ක් වන අ ර  ඉන් 42%ක් කෘෂිකාර්මික ඉඩම් දේ.  එදස්ම 23%ක භූමි 

ප්රමාණයක් දගවතු සඳහාද 9.5%ක් ප්රමාණයක් ජල රැඳවුම් ප්රදේශ දලසද 8%ක් ප්රමාණයක් ලඳු කැලෑ 

වශදයන්ද 6%ක් ප්රමාණයක් දන්වාසික කටයුතු සඳහාද දවන්වී ඇ .  වාණිජ භාවි යන් ඇත්දත්  1.5% 

පමණ ප්රමාණයකි.  ඒ අනුව නාගරික ප්රදේශදේ  වැඩිම ඉඩම් භාවි යක් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා දවන්වී 

ඇති බව  හවුරු දේ.  මහව නාගරික ප්රදේශදේ ද ත් බිම් කලාප වශදයන් වැේ, කුඹුරු සහ ද ත් බිම් 

වශදයන් වයාේ  වී ඇති ප්රදේශ පිළිබඳව අධයයනයට ලක් දකදර්.  දමම ප්රදේශදේ අදනකුත් ප්රදේශ වලට 

සාදේක්ෂව කැපී දපදනන අංගයක් වනුදේ ප්රදේශය පුරා කුඩා සහ මධයම පරිමාණ වැේ රාශියක් වයාේ ව 

පැවතීමයි.  එම වැේ ආශ්රි  වැේ වලින් දපෝෂණය වන කුඹුරු පවතී. 

 

නාගරික ප්රදේශය පුරා වයාේ ව වී පවතින කුඩා වැේ සඳහා දවන්වී ඇති භූමි ප්රමාණය දහක්ටයාර් 

701.262කි. එනම් මුළු භූමිදයන් 9.24%ක් දමම සියළුම වැේ සඳහා වාරිමාර්ග ක්රමයක් දනාමැති අ ර වර්ෂා 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ජලය පමණක් වගා කටයුතු කරනු ලබයි.  දම් නිසා වසදර් වැඩි කාලයක් එම වැේ වලින් වැඩි භූමි ප්රමාණයක් 

විවෘ  ඉඩකඩ වශදයන් පවතී.   

 

කුඹුරු සඳහා  දවන්වී ඇති භූමිය දහක්ටයාර් 2000.95ක් දේ. එනම් මුළු භූමිදයන් 26.40%කි. දමම භූමියද 

කාලීන ඇතිවන නියඟය දහ්තුදවන් කටු පඳුරු වශදයන් පවත්නා අවස්ථා නිරීක්ෂණය දේ. මඩ වගුරු 

වශදයන් දහක්. 0.40535 භූමි ප්රමාණදයන් පවතින අ ර එය මුළු භූමිදයන් 0.01%ක ප්රතිශ යකි.  

 

නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය තුල සංරක්ෂි  ප්රදේශ දලස  විලව වන සංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුව සතු 

වන රක්ෂි  සහ වැලියාය ප්රදේශදේ පවතින වන රක්ෂි  ප්රදේශය හඳුනාග  හැක.  දම් සඳහා දවන්වී ඇති 

මුළු භූමි ප්රදේශය දහක්ටයාර් 140.151ක් එනම් මුළු භූමිදයන් 1.85%කි. (ඇමුණුම් අංක 08) 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක  2.3   ඉඩේ පරිහරණ සිතියම 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මහව නාගරික බල ප්රදේශය තුල වැඩි වශදයන් දක්නට ලැදබනුදේ කුඹුරු ඉඩම්, ද ත් බිම් හා වැේය.  දම් 

අනුව දමම ප්රදේශය පරිසර සංදේදී ාවය  අතින් ඉහල  මට්ටමක පවතී.  දමම විශ්දේෂණය මින්ද එය  

මනාව  හවුරු දේ .  (සිතියම් අංක 2.4 ස්වාභාවික පාරිසරික  ත්වය පිළිබඳ අධයයනය) 

 

මානුෂික පරිසර සැලසුම් හා ස්වාභාවික පරිසර පේධතිය යන උප ලක්ෂනය අනුව අඳුරු  ද දකාළ 

පැහැදයන් වඩාත් පරිසර සංදේදී කළාප දපන්නුම් කරනු ලබන අ ර, එම කළාපය තුළට රක්ෂි  වගා බිම්, 

ද ත් බිම් හා ජල මූලාශ්ර පේධතිය අයත්දේ.  පරිසර සංදේදී අඩු කලාප කහ පැහැති වර්ණදයන් දපන්නුම් 

කරන අ ර එම කළාපය තුලට නිර්මි  පරිසර සැලසුම් කලාපය අයත් දේ. (ඇමුණුම් අංක 10) 

 

සංවර්ධන සම්පීඩන විශ්දේෂණය (සිතියම් අංක 2.5 සංවර්ධන සම්පීඩන විශ්දේෂණ  සිතියම )මින්  දමම 

නගරදේ සංවර්ධනය කුමන දිශාවට පැතිර යන්දන්ද  යන්නත්, සංවර්ධන සම්පීඩනය කුමන ප්රදේශ වල  

බහුලව පවතින්දන්ද යන්නත් පැහැදිලි කරනු  ලබයි.  දමහි ප්රිඵලයට අනුව දමම  ප්රදේශදේ මහව  නගරය 

තුළ සංවර්ධන සම්පීඩනය, ඉහළ අගයක් ගන්නා අ ර ඊට සාදේක්ෂව දළදාගම හන්දිය හා ඊට ආසන්න 

ප්රදේශදේද, සංවර්ධන සම්පීඩනයක් දපන්නුම් කරයි.   වද, දමම විශ්දේෂණයට අනුව දමම ප්රදේශය තුළ 

ප්රධාන මාර්ගයක් වන පාදදනිය - අනුරාධපුර මාර්ගය, නිකවැරටිය- මඩගේල මාර්ගය, දළදාගම 

මන්සන්ධිදේ සිට යාපහුව දක්වා  දර්ඛීය සංවර්ධනයක් දපන්නුම් කරනු ලබයි. 

 

දමම විශ්දේෂණය සඳහා දයාදා ගනු ලැබූ නිර්නායක (Indicates) වනුදේ, 

➢ මාර්ග පේධතිය හා එහි සම්බන්ධ ාව - (Road and Railway net work and Road Connectivity) 

➢ අදනකුත් යටි ල පහසුකම් (ජල සැපයුම හා විදුලි බල සැපයුම) 

➢ ජන ඝනත්වය -(Population Density) 

➢ දගාඩනැිලි ඝනත්වය -(Building Density) 

➢ ඉඩම් භාවි ය  (Land use) 

යන ආදියයි.  (ඇමුණුම් අංක 11) 

 

දමහිදී  ද රතු වර්ණදයන් සංවර්ධන සම්පීඩනය වැඩි ප්රදේශයන්  ද දකාළ වර්ණදයන් සංවර්ධනය 

සම්පීඩනය ඉ ා අඩු ප්රදේශයක් දපන්නුම් කරනු ලබයි. 

 

ජීවත්වීමට දයෝගය කලාප හඳුනාගැනීදම් දර්ශකය (සිතියම් අංක 2.6 ජීවත් විමට දයාගය කළාප හදුනා 

ගැනිදම් දර්ශකය) මින් දමම නගරය ආශ්රි ව ජන ාවට ජීවත්වීමට සුදුසුම කලාපය දපන්නුම් කරනු 

ලබයි.  එහිදී  ද දුඹුරු පැහැදයන් යුතු කලාපය සියළුම පහසුකම් සපුරාගනිමින්  ජනයාට ජීවත්වීමට දයෝගය 

කලාපය දලස හඳුනාග  හැක. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක 2.4      ස්වාභාවික පාරිසරික තත්වය පිළිබඳ අධ්යයනය (Environmental Sensitivity Analysis) 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක 2.5   සංවර්වධ්න සේීඩන විශ්ලේෂණ  සිතියම  (Development Pressure Analysis) 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 සිතියේ අංක 2.6  ජීවත් විමට ලයාගය කළාප හදුනා ගැනිලේ දර්වශකය (Livability index) 
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34 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

දමම පරිච්දේදය තුලින් ප්රදේශදේ මූලික පසුබිම පිළිබඳ ද ාරතුරු වන දභෞතික, පාරිසරික, ආර්ික  හා  

සමාජීය  ත්වයන් අධයයනය කරන ලදී.  එම අධයයනයන්ට අනුව මහව ප්රාදේශීය සභා බල  ප්රදේශය කෘෂි 

ආර්ිකය පදනම් කරදගන ස්වයංදපෝෂි   ප්රදේශයක් දලස හඳුනාදගන හැකි අ ර  සංචාරක කලාපයක් 

දලස සංවර්ධනය කිරීදම් ප්රවන ාවය ද පවතී. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

2.3 සැලසුේ  ප්රලේශය නීර්වණය කිරීම. 

 

නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳහා සැලසුම් සීමාවන් පරිදි මූලික සාධකයන්  ම  නිර්ණය කරන 

ලදී. 

 

ප්රලේශලේ ක්රියාකාරී සීමාවන්ව 

 

මහව නගරය කෘෂි කාර්මික දපෝෂක ප්රදේශයක් සඳහා දස්වා නගරයක් දලස සැලකීදම්දී ප්රදේශදේ 

නාගරික භාවි යන් ප්රධාන වශදයන් මහව නගර මධයය හා දළදාගම මං සන්ධිය ආශ්රි  වයාේ  වී ඇති 

බවත් දක්නට ලැදබ්. එදමන්ම වාණිජ භාවි යන්, රාජය හා අර්ධ රාජය දගාඩනැිලි, දපෞේගලික හා මූලය 

ආය න දමම ප්රදේශ වල වයාේ  වී ඇ . එදමන්ම සංවර්ධන සම්පීඩන විශ්දේෂණය (Development 

pressure analysis_සිතියම් අංක 2.5) මින් දමම නගරදේ සංවර්ධනය කුමන දිශාවට පැතිර යන්දන්ද 

යන්නත්, සංවර්ධන සම්පීඩනය කුමන ප්රදේශ වල බහුලව පවතින්දන්ද යන්නත් පැහැදිලි කරන අ ර, ඒ 

තුළින් මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය දලස ප්රකාශයට පත්කර ඇති ප්රදේශය, දළදාගම හන්දිය හා 

ඊට ආසන්න ප්රදේශදේද,  දමම ප්රදේශදේ  සංවර්ධන කටයුතු දව  බල පෑමක් එේල කළ හැකි ප්රදේශ 

දලස හදුනා ගන්නා ලදී. එබැවින් මහව නගර සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීදම්දී නාගරික ප්රදේශය වශදයන් 

දමම ප්රදේශය ද ෝරා ගන්නා ලදී. 

 

භූලගෝලීය සීමාවන්ව 

 

සංවර්ධන සම්පීඩන විශ්දේෂණය මින් හදුනා ගත් සංවර්ධි  ප්රදේශය හා නගරදේ සංවර්ධනය පැතිර යන 

ප්රදේශයත්, මහව නාගරික බල ප්රදේශය තුල වැඩි වශදයන් දක්නට ලැදබන කුඹුරු ඉඩම්, ද ත් බිම් හා 

වැේ ආශ්රි  පරිසර සංදේදී ාවය අතින් ඉහල මට්ටමක පවතින ප්රදේශයත් මහව නගරදේ සංවර්ධන 

සැලැස්ම සකස් කිරිදම් භූදගෝලීය සීමාවන් දලස ද ාරා ගන්නා ලදී. 

 

විදශ්ෂදයන්ම යාපහුව රාජධානිය හා ඒ ආශ්රි  පුරා විදයාත්මක වටිනාකමකින් යුතු ප්රදේශ සංරක්ෂණය 

කිරීමත් සංචාරක ආකර්ශණය ලබාගැනීමට හැකිවන පරිදි සැලැසුම් සකස්  කිරීමට දයෝජි  කලාපයක් 

වශදයන් හඳුනාගන්නා  ලදී. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

පරිපාලන සීමාවන්ව  

 

නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරිදම් සැලසුම් ප්රදේශය වශදයන් 2008.02.08 වන දින  හා අංක 166/19 

දින දරන නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය දලස ප්රකාශයට පත්කර ඇති ප්රදේශය වන දහක්ටායර් 7441.8 

කින් යුක්  වූ ග්රාම නිලධාරී දකාට්ඨාශ 24කින් යුක්  වූ ප්රදේශය  ද ෝරාගන්නා ලදී.   

 

1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනදත් 1982 අංක 04 හා දරණ සංදශෝධන පනදත්  2 

වන දකාටස (අ) 8 අ(i) ට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනදත් 8A වගන්තිදේ සංදශෝධනය අනුව 

නාගරික  සංවර්ධන අධිකාරි බල ප්රදේශයක් දලස ප්රකාශයට පත් කර ඇති භූමි ප්රදේශය සඳහා සංවර්ධන 

සැලැස්මක් පිළිදයල කිරීම සඳහා විධිවිධාන දයාදා ඇ .  ඒ අනුව, නාගරික  සංවර්ධන අධිකාරි බල ප්රදේශය 

සඳහා  නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කරන ලදී. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

            සිතියේ අංක 2.7  සැලසුේ  ප්රලේශය  

 

 

 

 

මූලාශ්රය: - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

3. සංවර්වධ්න සැලසුමක අවශයතාව 
 

මහව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ බල ප්රදේශය සඳහා ප්රකාශයට පත් කරන ලද නගර සංවර්ධන 

සැලැස්දම් වර් මානය වන විට සැකසී දනාමැති වීම ම  ප්රදේශදේ ඇති විය හැකි අවිධිමත් සංවර්ධනය  

පාලනය කිරීම  හා නව සංවර්ධන ප්රවණ ාවයන්ට ශක්තිමත්ව මුහුණ දීම සඳහාත් නගර සංවර්ධන 

සැලැස්මක් සකස් කිරීදම් අවශය ාවය මතුවී ඇ . 

 

ඒ අනුව, 2030 මහව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සැකසීදම් මූලික අරමුණ වන්දන් සංවර්ධන විභව ාවයන් 

හා ගැටළු හඳුනාගැනීම තුලින් සංවර්ධන නැමියාව ම   සිදුවන සංවර්ධනදේ අවාසිදායක බලපෑම හීන කර 

ගැනීමත් වර් මානදේ පවතින ගැටළුවලට විසඳුම් ලබාදීමත්  එමින් අනාග  සංවර්ධන කළමනාකරණය 

සඳහා අවශය වන වයාපෘතීන් හා ප්රදේශදේ අවශය ා පිළිබඳ වන  නීති හා දරගුලාසි සම්පාදනය කිරීමය. 

 

මහව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි බල ප්රදේශදේ මූලික ආර්ික සංරචකය වන්දන් කෘෂි කර්මාන් යයි. 

(මුළු ශ්රම බලකාය 18%ක් කෘෂීකාර්මික ආර්ථක කටයුතු වල නියැදේ.) කෘෂි කර්මාන් ය සඳහා දවන්වී 

ඇති ඉඩම් ප්රමාණය  නාගරික ඉඩම් භාවි දයන්  44% කි. ඉන් 26% කුඹුරු ඉඩම්ය.   එදස්ම අදනකුත් 

කෘෂීකාර්මික දබෝග වගාව සඳහා දයාදා ගන්නා  භූමි ප්රමාණය 17.47% කි.  (දහ්න් වගාව, දපාේ 

වගාව,පලතුරු හා එළවළු වගාව)   එදමන්ම, කෘෂි කර්මාන් ය සඳහා අවශය සාරවත් පසක් ප්රදේශදේ 

අන් ර්ග  වීමත් ජල රැඳවුම් ප්රදේශ බහුලව පිහිටා තිබීමත් (මුළු භූමි ප්රමාණදයන් 10%ක් ජල රැඳවුම් ප්ර  

දේශ සඳහා දවන් වී ඇ . (වැේ 314 කි, අමුණු 19කි, වගා ළිං 175කි ) ) කෘෂි කර්මාන් ය දමම ප්රදේශදේ 

ප්රධාන ආර්ික සංරචකය  වීමට බලපා ඇ .  වර් මානදේ පවතින  වියලි දේශගුණික  ත්වය හා  සැලසුම් 

සහග  වාර්මාර්ග පේධතියක් දනාමැති වීම ම   2016 වර්ෂදේ මුළු කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණදයන් 38%ක 

ප්රමාණයක් මහ කන්නදේ වගා කර දනාමැති අ ර  එය 58% දක්වා  යල කන්නදේදී වර්ධනය වී ඇ .  

2017 වර්ෂය වන විට  කුඹුරු වගා කටයුතු සිදුකරන්දන් එක් කන්නයකදී පමණි. අදනකුත් කුඹුරු ඉඩම් 

පුරන් වූ කුඹුරු දලස අත්හැර දමා තිබීම ප්රදේශදේ ආර්ිකය පහල බැසීමට ප්රධාන කරුණක් වී ඇ .  

එදමන්ම, අදනකුත් වගාවන් සඳහා දවන්වී ඇති භූමියද කාලීන වගා  කටයුතු කරන භූමියක් බවට පත්වී 

ඇ . 

 

මහව නාගරික බල ප්රදේශය තුල කෘෂි කාර්මික නිශ්පාදන දමන්ම සත්ව නිශ්පාදන අදලවිකර ගැනීම සඳහා 

දහාඳ දවළඳදපාලක් දනාමැතිකම ප්රබල ගැටළුවක්ව පවතී.  කලාපදේ නිශ්පාදන කුරුණෑගල, 

 ඹුත්දත්ගම හා දඹුේල වැනි නගරයන් කරා ( කි.මී. 20ට වඩා වැඩි දුරක් වූ ප්රදේශ වලට ) ප්රවාහනය කිරීමට 

සිදුදේ.  
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

එදස්ම කෘෂී නිශ්පාදන ආශ්රි ව පවත්නා මූලික ගැටළු වලට විසඳුම් ලබාදදමින්  වදුරටත් සංවර්ධනය 

කිරීදම් හැකියාව පවතින අ ර නගර සංවර්ධන සැලැස්මක දායකත්වය ලබාදීම හා සුදුසු වයාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීම තුලින් එම ආංශය සංවර්ධනය කල හැකිවනු ඇ . 

 

මහව නාගරික ප්රදේශදේ පවත්නා විදශ්ෂ වූ සංවර්ධන විභව ාවන් වනුදේ යාපහුව රාජධානිය ඇතුළු 

පුරාවිදයාත්මක ස්ථාන පිහිටා තිබීමය.  යාපහුව රාජධානිය දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයින් දේ 

ආකර්ශනයක් පැවතියද (දපදහාය දිනවලදී  සංචාරකයින්දේ පැමිණීම 80,000 ඉක්මවයි. - මූලාශ්රය -

සංචාරක මණ්ඩලය 2016) ඒ ආශ්රි ව පවත්නා යාපහුව ගේ දසාදහාන්දකාත් වැනි පුරාවිදයාත්මක ස්ථාන 

වලට සංචාරකයින්  ආකර්ශනය  ඉ ාමත් අඩුදේ.(දපදහාය දිනවලදී  සංචාරකයින්දේ පැමිණීම 100ට වඩා 

අඩුය - මූලාශ්රය -සංචාරක මණ්ඩලය 2016)  ) එම සථ්ාන පිළිබඳව ප්රසිේධියක් හා දැනුවත් බවක් සංචාරකයින් 

දව  ලබාදනාදීම එම ස්ථාන හුදකලාවූ දමන්ම අත්හැර දමා ඇති සථ්ාන වශදයන් පැවතීමත් අපරවුහ 

පහසුකම් (මාර්ග, ජල සැපයුම, නවා ැන් පහසුකම් ආදී.)  සංවර්ධනය කර දනාතිබීමත් සංචාරක 

ආකර්ශනය අඩුවීමට දහ්තුවී ඇ .   

 

එදමන්ම මහව ප්රදේශයට ආදේණිකව පවතින පාරම්පරික දේශීය  නවදය ක්රමය හා ප්රාදේශීය සටන් 

කලාවක් වන අංගම්දපාර සටන් කලාවට ප්රවීන වූ ප්රජාවක් දමම ප්රදේශය තුල ජීවත්වීමද සංචාරක 

කර්මාන් ය ප්රවර්ධනය කිරීමට පවතින සංවර්ධන විභව ාවයකි.  

 

ඓතිහාසික රාජධානිය, ඒ ආශ්රි ව පවත්නා පුරාවිදයාත්මක සථ්ාන, දේශීය නවදය ක්රමය හා අංගම්දපාර 

සටන් ක්රමය ප්රවර්ධනය යන අංශයන් මූලික කරදගන දේශීය දමන්ම විදේශීය සංචාරකයින් දේ 

ආකර්ශනය ලබාගත් ප්රදේශයක් දලස  මහව  ප්රදේශය සංවර්ධනය කළ හැකිය.  

 

මහව නගරදේ අභයන් ර ප්රදේශ වල ඌන සංවර්ධනයක් පැවතීම ද දමම ප්රදේශයට සංවර්ධන සැලස්මක 

අවශය ාවය දපන්නුම් කරන්නකි. පවත්නා භූමි පරිහරණ රටාව අනුව ප්රදේශදේ අභයන් රික ප්රදේශ වල 

සංවර්ධනය කල හැකි ඉඩම් වැඩි වශදයන් කිසිදු භාවි යක් දනාමැතිව ලඳු කැලෑ 12% වශදයන් පැවතීම 

දක්නට ලැදබ්. එදමන්ම  දගවතු වශදයන් පවත්නා ඉඩම්වැඩි වශදයන් සංවර්ධන සඳහා දයාදා දනාදගන 

ඇති අ ර ඒවා මුඩු ඉඩම් බවට පත් වී ඇ . 

 

ප්රදේශදේ පවතින උග්ර ජල හිඟය දමන්ම  ප්රදේශදේ අභයන් රික මාර්ග ග්රාමීය ප්රදේශ වලට වයාේ  

දනාවීම හා පවත්නා මාර්ග එකිදනක සම්බන්ධ දනාවීම දමන්ම ඒවා නිසි දලස නඩත්තු දනාකිරීම වැනි 

කරුණු දමම ඉඩම් වල අව භාවි ය සඳහා දහත්ු වී ඇ . 
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40 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මහව ප්රදේශදේ දභෞතික යටි ල පහසුකම් වයාේ  වීම සලකා බැලීදම්දී මාර්ග පේධතිය ප්රදේශදේ 

අභයන් ර ප්රදේශ දව  වයාේ  දනාවීමක් දක්නට ඇ .  එදස් වයාේ වී ඇති මාර්ග ඉ ා අබලන්  ත්වයක 

පවතින අ ර (ප්රදේශය සහ මාර්ගයන්)   මාර්ගයන්දගන්  80%ක්  පමණ දබාරළු මාවත් දේ.  දමදස් මාර්ග 

වල අභයන් ර ප්රදේශ  වලට වයාේ  දනාවීම පවත්නා මාර්ග අවශය ා සඳහා ප්රමාණවත් දනාවීම, දමන්ම 

එම  මාර්ග නිසි දලස නඩත්තු දනාකිරීම පවත්නා මර්ග එකිදනක සම්බන්ධ දනාවීම වැනි ගැටළු දමහිදී  

දක්නට ලැදබ්. අභයන් ර  මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම හා පවත්නා මාර්ග සම්බන්ධ කිරීම, ඒවා නඩත්තු කිරීම 

තුලින් ප්රදේශදේ ජීවන කටයුතු  පහසු කිරීමට මහත් පිටුවහලක් වන අ ර  සංවර්ධන කටයුතු අභයන් ර  

වයාේ  වීමටද දහ්තුවනු ඇ .  

 

ජල සම්පාදන මණ්ඩලදේ දත්  වලට අනුව ජල ඉේලුමට සාදේක්ෂව ජල සැපයුම ඉ ා අඩු බව පැහැදිලි 

දේ.  කිසිදු ආකාරදේ ජල සැපයුමක් දනාමැති  (ජල සම්පාදන මණ්ඩලදේ හා ප්රජාමූල වයාපෘතිවශදයන් ) 

ප්රදේශ දමහි පවති.  ප්රදේශදේ පවතින වියළි කාළගුණික  ත්වයන්ට  අනුව කාලීනව ඇතිවන ජල හිඟය 

ප්රදේශයට ප්රබල ගැටළුවක් වී ඇ . 

 

ප්රදේශදේ පවතින උග්ර ජල ගැටළුව සම්බන්ධදයන් සඳහන් කිරීදම්දී  මහව ප්රදේශයට ප්රධාන ජල මූලාශ්රයක් 

දනාමැතිවීම දමන්ම ප්රදේශදේ පවතින වියලි කාලගුණික  ත්වය දහ්තු වී ඇ . ප්රදේශදේ පානීය ජල 

අවශය ාවදයන් 56% ක් පමණ සපුරාලිමට ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට හැකි වී ඇති බැවින් ඉතිරිව 

44%ක් ජල අවශය ාවය සපුරාලීම සඳහා සුදුසු ජල දයෝජනා ක්රමයක අවශය ාවය මූලිකව හඳුනා දගන 

ඇ . 

 

ජල හිඟ පවතින ග්රාම නිලධාරී වසම් 

• දකෝන්වැව  ලියනගම    ලම්බුව 

• උදාගම   ඇදඹෝගම  තිස්නම්පලගම  විලව 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක 3.1 ජල සැපයුම ලනාමැති ප්රලේශ 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඒ අනුව, නගරදේ පවත්නා සංවර්ධන විභව ාවයන් උපදයෝගී කරදගන නගරයට ප්රබල වශදයන් 

බලපානු ලබන ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබාදදමින් නගරය තුල සැලසුම් සහග  සංවර්ධනයක් වයාේ  

කිරීදම් අවශය ාව පවතී. 
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ඇමතිතුමාලේ අනුමැතිය 
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ගැසට් නිලේදනය 
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ලදවන දකාටස  
 

4. සැලසුේ පරාසය (Planning frame work ) 
 

4.1 දැක්ම (Vision) 

 
“කෘෂි ලගාවිලපාල රාජධ්ානිය” 

(The Agro farmstead Kingdom) 

 

4.2 දැක්ම ප්රකාශය 

 

මහව නගරදේ  දත්  විග්රහය හා සංවර්ධන විභව ාවයන් අධයයනය කිරීදමන් පැහැදිලි  වන්දන් දමම 

ප්රදේශදේ ප්රධාන ආර්ීක සාධකය කෘෂී කර්මාන් ය ම  පදනම් වි ඇති බවයි. එබැවින් කෘෂිකර්මාන් ය 

ප්රමුඛ කර ගත් ආර්ික විභව ාවය උපදයෝි කරදගන දමම සංවර්ධන සැලැසම් සකස් කර ඇ .  

 

“කෘෂි ලගාවිලපාල රාජධ්ානිය“ 

(The Agro  farmstead  Kingdom) 

 

 

දමහිදී  “කෘෂි ලගාවිලපාල” යන්දනන් අදහස්  කරනු ලබන්දන් කාෂිකර්මය පදනම් කර ගත් ආර්ික 

රටාවයි.  එනම් වි වගාව, සත්ව පාලනය , දහ්න් වගාව, එළවළු පළතුරු ආදි වගාවන්ය. දමම කෘෂිකාර්මික 

කටයුුුතු මින් ජාතික ආර්ීකයට 5%ක දායකත්වයක් ලබාදීමයි.  

 

දමාරගහකන්ද බහු කාර්ය  වාරි වයාපෘතිය මඟින්   මහව ප්රදේශදේ පවත්නා වැේ  300 සඳහා වයඹ ඇළ 

වයාපෘතිය මින් ජල සම්පාදනය ලබා දිමට දයෝජි ව ඇ . එමින් ජල හිඟයට විසදුමක් ලැදබන අ ර, 

ප්රදේශදේ පවතින භාවි ය දනාගන්නා සාරවත් ඉඩම් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා දයදවිදම් හැකියාව 

ලැබි ඇ .  

 

“රාජධ්ානිය”යනුදවන් හදුන්වනු ලබන්දන් ශ්රි ලංකාදේ 4 වන අග නගරය වශදයන් ඓතිහාසිකව දපර 

රජවරුන් දමම රාජධානිය භාවි  ාදකාට ඇ . එබැවින් දමම ප්රදේශය ඓතිහාසිකව දමන්ම 

පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමකින් යුත් ප්රදේශයක් බව  හවුරු දේ.  එදස්ම ප්රාේ ඓතිහාසික යුගදේ ගේ 

දසාදහාන් දකාත් ස්ථානග  විම නිසා දමම ප්රදේශදේ එම යුගදේ පටන් ජනාවාස ප්රදේශයක්  වශදයන් 

පැවති බවට  හවුරු වි ඇ . 
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ඉහ  සාධක ම  කෘෂිකර්මාන් ය හා සංචාරක කටයුතු  පදනම් කරගත් ප්රදේශදේ ප්රධාන නගරය 

වශදයන් 2030 වන විට  මහව නගර සංවර්ධය කිරිම දමම සැලැස්දම් දැක්මයි.  

 

2030 මහව නගර සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව ප්රදේශදේ පවතින කෘෂි කාර්මික සංවර්ධන විභව ාවයන් 

ඔේනැංවීම, පුරාවිදයාත්මක හා සංස්කෘතික  වටිනාකම ආරක්ෂා කිරීම හා එය ජන ාව අ ර ප්රචලි  

කිරීමට අවශය සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමද දමහිදී සිදුකරනු ලබයි. 

 

4.3 අරමුණු 

මහව නගරය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දයෝජි  දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පහ  අරමුණු සම්පූර්ණ 

කරලීම ප්රධාන දේ. 

01. නාගරික ආර්ිකයට කෘෂි කාර්මික අංශදේ උපරිම  දායකත්වය ලබාගැනීම. 

 

02. පුරාවිදයාත්මක, ඓතිහාසික හා දර්ශනීය ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීමත් සමඟ සංචාරක ආකර්ෂණය 

ඉස්මතු කිරීම 

 

03. ප්රදේශදේ  අවශය ා සපුරාලීම සඳහා  ප්රමාණවත් යටි ල පහසුකම් සැපයීම. 

4.4 පරමාර්වථ 

 

අරමුණු 01 

➢ වර්ෂ 2030 වන විට නව ආර්ික මධයස්ථානයක් සථ්ාපි  කිරීදමන් ප්රදේශදේ කෘෂිකාර්මික 

නිශ්පාදන සඳහා 100% ක් දවළඳපල ප්රදේශයක් ලබාදීම. 

 

➢ 2022 වර්ෂය වන විට දමාරගහකන්ද වාරිමාර්ග වයාපෘතිදේ දායකත්වදයන් ප්රදේශදේ පවතින 

කුඹුරු ඉඩම් 100%ක්  (දහක්ටයාර් 2000 ) ප්රමාණයක් වගාකිරීම. 

 

➢ ඉදිරි වර්ෂ 05 තුල (2018 - 2023) වෘත්තීය අධයාපන මධයස්ථානයක් පිහිටුවීම මින් කෘෂිකාර්මික  

අංශදේ පුහුණු හා  ාක්ෂණික දැනුම සහි  ශ්රම බලකායක් නිර්මාණය කිරීම. 

 

අරමුණු 02 

➢ 2030 වර්ෂය වන විට යාපහුව රාජධානිය හා අදනකුත් සංස්කෘතික උරුමයන් හා ස්ථාන වල 

අනනය ාවය සුරක්ෂි  කිරීම සහ සංචාරක ආකර්ශණය වර්ධනය කිරීම. 
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අරමුණු 03 

➢ 2030 වර්ෂය වන විට කාර්යක්ෂම සහ සුරක්ෂි  ප්රවාහන ජාලයක් ඇති කිරිම සඳහා අවශය 

අභයන් ර ප්රදේශ මාර්ග කි.මී. 30ක් සංවර්ධනය කිරීම.   

 

➢ 2030 වර්ෂය වන විට මහව දුම්රිය මංසන්ධිය දහ්තුදවන් ඇතිවන වාහන  දබදය අවම කිරීම සඳහා 

ගුවන් පාලමක් ඉදිකිරීම. 

 

➢ 2022 වර්ෂය වන විට දැදුරු ඔය ජලසම්පාදන වයාපෘතිය මින් මහව නාගරික සභා බල ප්රදේශදේ 

ග්රාම නිලධාරි වසම් 24ක් සඳහා 100%ක ප්රමාණවත් පානීය ජල සැපයුමක් ලබාදීම. 
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5. ශක්ීන්ව, දුර්වවලතා, අවස්ථා, තර්වජන විශ්ලේෂණය හා තත්ව විශ්ලේෂණලේ 

සාරාංශය 

 

5.1. අරමුණු - 01 - නාගරික ආර්විකයට කෘෂි කාර්වික අංශය දායකත්වය උපරිම කිරීම. 

 

ශක්ීන්ව 

1. කෘෂි කාර්මික ඉඩම්  බහුලව පැවතීම.(මුළු ඉඩම් 

ප්රමාණදයන් 44.47%ක්) 

2. ප්රදේශදේ කෘෂි නිෂ්පාදන තුලින් දළ දේශිය 

නිෂ්පාදනයට දායකත්වයක්  ලබාදීම 

3. කෘෂි කාර්මික අංශයට ජලය ලබාග  හැකි ජල රැඳවුම් 

ප්රදේශ බහුලව පැවතීම. 

4. කෘෂි කාර්මික කටයුතු සඳහා දයෝගය පසක් පැවතීම. 

5. සමසථ් ශ්රම බලකාදයන් 18%ක දස්වා නියුක්ති 

ප්රමාණයක් කෘෂි කර්මය ආශ්රි  කටයුතු වල නිර  වීම. 

6. කෘෂිකාර්මික අංශය විවිධාංගීකරණය කිරීමට ඇති 

හැකියාව. 

දුර්වවලතා 

1. ක්රමවත් වාරි පේධතියක් දනාමැති වීම 

2. කාලීන දේශගුණික විපර්යාස හමුදේ 

කෘෂිකාර්මික කටයුතු විවිධාංගීකරණය 

දනාකිරීම. 

3. කෘෂි නිෂ්පාදන සඳහා දුර්වල 

දවළඳදපාල අවස්ථා  පැවතීම. 

4. වන සතුන් මින් කෘෂිකාර්මික කටයුතු 

සඳහා   ර්ජන එේලවීම. 

5. කෘෂිකර්මාන් ය ආශ්රි  නව 

 ාක්ෂණික දැනුම, පුහුණු ශ්රමය හා 

ප්රමාණවත් ශ්රම බලකායක් දනාමැති 

වීම. 

අවස්ථා 

1. වර් මානදේ  ක්රියාත්මක වන දමාරගහකන්ද 

වාරිමාර්ග වයාපෘතිය 

2. කාබනික දපාදහාර නිෂ්පාදනය හා ඒවා කෘෂි කාර්මික 

කටයුතු සඳහා දයාදාගැනීමට අවස්ථාව පැවතීම. 

තර්වජන 

1. වියළි කාලගුණය 
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5.1.1. ශක්ීන්ව 

i. කෘෂිකාර්වික ඉඩේපැවීම 

ප්රදේශදේ සමස්ථ ඉඩම් පරිහරණදයන් 44.47%ක භූමි ප්රමාණයක් කෘෂිකර්මාන් ය සඳහා දවන්වී පැවතීම, 

දහ්තුදවන් මහව නගරදේ ආර්ිකය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා  ඉන් උපරිම දායකත්වයක් ලබාග  හැකිය.   

 

වගු අංක 5.1 කෘෂිකාර්වික ඉඩේ පරිහරණය-මහව   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

මූලාශ්රය - සම්පත් පැතිකඩ - 2016 
 

 

මුළු ප්රමාණදයන් 44.47% ක් කෘෂීකාර්මික කටයුතු සඳහා දයදවී ඇති අ ර ඉන් 26% (දහක්ටයාර් 2000)ක් 

කුඹුරු වගාව සඳහා දවන්වී ඇ .   

 

වගු අංක 5.2  පළතුරු වගාව සඳහා ලයදී ඇති භූි ප්රමාණ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

මූලාශ්රය - සම්පත් පැතිකඩ - 2016 
 

භාවිතය  ප්රතිශතය 

කුඹුරු  26.88%  

දවනත් කෘෂිකාර්මික ඉඩම් 

දහ්න්  

දපාේ  

දවනත්  

 

3.48% 

5.31% 

8.80% 

 

  

17.59 

මුළු ගනන  44.47%  

පළතුරු වගාව භූි ප්රමාණ (ලහක්) 

  

දදාඩම් 13.4 

දකදසේ 149.6 

අඹ 35 

කජු 42 

පැදපාේ 39.4 

දදළුම් 4 

දේර 6 

අන්නාසි 2.4 
එකතුව 291.8 
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වගු  අංක 5.3   කෘෂීකාර්වික සංවර්වධ්නය සඳහා ලයාදාගත හැකි ලවනත් භූි  ප්රමාණයන්ව 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - සම්පත් පැතිකඩ - 2016 

 වදුරටත් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා දයාදාග  හැකි භූමිය (ලඳු කැලෑ හා දගවතු) මුළු ඉඩම් වලින් 

34%ක ප්රතිශ යක් දේ. 

කෘෂිකාර්මික වගාවන්ට අම රව දමම ප්රදේශදේ සත්ව පාලන කටයුතුද සිදුකරනු ලබයි.  ඒ අනුව,    මහව 

ප්රදේශය තුල සත්ව පාලන කටයුතු පිළිබඳව පහ  වගුදවන් දැක්දවන අ ර කුකුළන් සහ ගවයන් ඇති 

කිරීම සඳහා වැඩි ප්රවන ාවක් පවතින බව පැහැදිලි දේ. 

වගු අංක 5.4  සත්ත්ව පාලනය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 මූලාශ්රය - සම්පත් පැතිකඩ - 2016 

 

ඉහ  කෘෂිකර්මාන් ය හා බැඳි ශක්තීන් අනුව දමම ප්රදේශය කෘෂිකාර්මික වශදයන් සංවර්ධනය කළ හැකි 

බවත්, එය නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීමට උපරිම වශදයන්  දායක කර ග  හැකි බවත්  හවුරු දේ. 

 

  

භාවිතය 

 

ප්රතිශතය 

 

ලඳු කැලෑ 12.12% 

දගවතු 22.22% 

මුළු ගනන 34.34% 

වර්වගය ලගාවිලපාලවේ 

 ගණන 

කුකුළන් 578 

ගවයින් 2755 

ඌරන් 33 

එළුවන් 147 

එකතුව 3513 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක -5.1    මහව නාගරික බල ප්රලේශලේ  කෘෂීකාර්වික ඉඩේ පරිහරණය  
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ii. ප්රලේශලේ කෘෂි නිශ්පාදන තුලින්ව දල ලේශිය නිෂ්පාදනයට ලබාලදනු ලබන දායකත්වය 
 

මහව ප්රදේශදේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තුළින් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට ලබාදදන දායකත්වය, මහව නගර 

සංවර්ධනය උපරිම කිරීදම් අරමුණ ඉටුකිරීදම් ලා වැදගත් දේ.   

දමහිදී 2016 මහ බැංකු වාර් ාවට අනුව මහව ප්රදේශදේ  වී වගාව තුළින් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට ලබාදුන් 

දායකත්වය 2.31%කි.  එදමන්ම අතුරු දබෝග වගාව තුළින් (මු, කේපි, රටකජු, සියඹලා හා අදනකුත් ධානය 

වර්ග)  3% ක්ද පළතුරු නිශ්පාදනදයන් (අන්නාසි, දකදසේ, අඹ, කජු) 3% ක්ද සත්ව පාලන නිෂ්පාදන 

තුළින්  1% ක දායකත්වයක්ද ලබාදදන ලදී.  ඒ අනුව මහව ප්රදේශදේ  කෘෂි  කර්මාන් ය ජාතික මට්ටමින් 

කෘෂි ආර්ිකය  ශක්තිමත් කිරීමට දායකත්වය ලබාදී ඇති බව පැහැදිළි දේ. 

මූලාශ්රය - මහ බැංකු වාර් ාව - 2016 

 

iii. කෘෂි කාර්වමාන්වත අංශයට ජලය ලබාගත හැකි ජල රැඳවුේ ප්රලේශ බහුලව පැවීම. 

 

මුළු භූමි ප්රමාණදයන් 9.46%ක් ජල රැඳවුම් ප්රදේශ දලස දවන්වී තිබීම, මහව ප්රදේශදේ කෘෂි ආර්ිකය 

ශක්තිමත් කිරීම දකදර් බලපාන  වත් සාධකයකි. දම් අනුව, මහව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී බල 

ප්රදේශය තුළ වැේ 314 ක්ද අමුණු 19 ක්ද වගා ළිං 175 ක්ද පිහිටීම  දමහිලා වැදගත් දේ. (ඇමුණුම් අංක 01) 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම අංක 5.2  මහව නාගරික බල ප්රලේශලේ  ජලාශ හා කුඹුරු ඉඩේ 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

iv. කෘෂි කාර්වික කටයුතු සඳහා ලයෝගය පසක් පැවීම. 

 

දමම කලාපය තුල රතු කහ දපාඩ්දසෝේ පස පවතී (Red and Yellow Podzol soil) දමය කෘෂී කර්මය 

සඳහා වඩාත් දයෝගය පසක් දේ. 

 

5.1 රූපය- පාංශු සිතියම ශ්රි ලංකාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - ඇට්ලස් සිතියම් දපා  -2016 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

v. සමසථ් ශ්රම බලකාලයන්ව 18 % ක ලස්වා නියුක්ති ප්රමාණයක් කෘෂි කර්වමය ආශ්රිත කටයුතු වල 

නිරත ීම. 

 

මහව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි බල ප්රදේශය තුල සිටින මුළු ශ්රම බලකාදයන් 18%ක ප්රමාණයක් කෘෂි 

කර්මානත්ය ආශ්රි  කටයුතු වල නිර වීම දක්නට ලැදබ්. 

රූපය 5.2- ශ්රම බලකාය 

   

    මූලාශ්රය - සම්පත් පැතිකඩ - 2016 

 

පහ  වගු සටහන මින් දපන්නුම් කරනුදේ  2016 වර්ෂය වන විට මහව ප්රදේශදේ කෘෂි කර්මාන් ය 

 ම මූලික ජීවදනෝපාය කරගත් පවුේ සංඛයාවය. 

වගු අංක 5.5 කෘෂී කර්වමලේ නිරත පවුේ සංඛයාව - මහව ප්රාලේශීය සභා බල ප්රලේශය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
මූලාශ්රය - සම්පත් පැතිකඩ- 2016 

 

දමයින් පැහැදිලි වනුදේ කෘෂි ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීමට අවශය ශ්රම බලකායක්ද දමම ප්රදේශය තුළම 

නිර්මාණය වී ඇති බවයි.  

කෘෂිකාර්වික කටයුතු පවුේ සංඛයාව 

පළතුරු වගාව 430 

කුඹුරු 654 

එළවළු වගාව 146 

සත්ව පාලනය 352 

එකතුව 1582 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

vi. කෘෂිකාර්වික අංශය විවිධ්ාංගීකරණය කිරීමට ඇති හැකියාව. 

 

කාලීන දේශගුණික රටාව අනුව කෘෂිකාර්මික අංශය විවිධාංගීකරණය කිරීමට ප්රදේශදේ පවතින නැඹුරුව 

දමම ප්රදේශදේ කෘෂිකාර්මික අතින් දපෝෂණය වු නගරයක් වශදයන් සංවර්ධනය කිරීමට ඇති හැකියාව 

දපන්නුම් කරනු ලබන  වත් සාධකයකි. 

 

වර්ථමානය වන විට දමම ප්රදේශදේ පවතින කාලීන දේශගුණික රටාවට අනුව කෘෂිකාර්මික 

විවිධාංගීකරණය මහව ප්රදේශදේ සුළු වශදයන් දක්නට ලැදබ්.   

උදා : මේ වගාව, මීමැසි පාලනය, සත්ත්ව පාලනය හා දගවතු වගාව සිදුකිරිම. 

මූලාශ්රය - දගාවිජන දස්වා දදපාර් දම්න්තුව - කුරුණෑගල - 2017 

 

 

5.1.2. දුර්වවලතා 

 
i. ක්රමවත් වාරි පේධ්තියක් ලනාමැති ීම 

 

 
දමම ප්රදේශදේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා  ජලය ලබාග  හැකි වැේ 314 ක් පිහිටා ඇති නමුත් ඒ සඳහා 

ක්රමවත් වාරි මාර්ග පේධතියක් දනාමැති වීම කෘෂිකාර්මික අංශදේ සංවර්ධනය අඩාල වීමට බලපාන මූලික 

ගැටලුවක් දේ.  දමම ප්රදේශදේ ජල රැඳවුම් ප්රදේශ  දලස වැේ 314 ක් පිහිටා තිබුණද දඩම් සඳහා ජලය 

සැපයිය හැකි ප්රධාන  මූලාශ්රයක් දනාමැති වීම ම  වියලි දේශගුණය හමුදේ දමම වැේ සශ්රීක දනාදේ. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක  5.3  මහව කලාපලේ වැේ  
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ii. කාලීන ලේශගුණික විපර්වයාස හමුලේ කෘෂිකාර්වික කටයුතු විවිධ්ාංගීකරණය ලනාකිරීම. 

 
 

iii. කෘෂි නිෂ්පාදන සඳහා පවතින ලවළඳලපාල අවස්ථා  දුර්වවල මට්ටමක පැවීම. 
 

 

ප්රදේශදේ කෘෂි නිෂ්පාදන අදලවි කරගැනීම සඳහා දියුණු දවළඳදපාලක් දනාමැති වීම නිසා කෘෂි නිෂ්පාදන 

වලින් වැඩි ප්රතිශ යක් විනාශ වීම දමන්ම පවත්නා අස්වැන්න අදලවි කර ගැනීම සඳහා කුරුණෑගල, 

 ඹුත්දත්ගම,දකාළඹ, දඹුේල යන නගර කරා  යාමට සිදුදේ. දමම දහ්තුව ම  ප්රදේශදේ දගාවීන් 

කෘෂිකර්මාන් ය අ හැර දවනත් රැකියාවන් සඳහා දයාමුවීම දක්නට ලැදබ්.    

 

 

iv. වන සතුන්ව මින්ව කෘෂිකාර්වික කටයුතු සඳහා එේලවන තර්වජන 

 

 

මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ සිතියදමන් දක්වා ඇති ප්රදේශ වල උග්ර වශදයන් වේ අලි  ර්ජන 

පවතින අ ර අදනකුත් ප්රදේශ වල ද සුළු වශදයන් දහෝ දමම ගැටලු පවතී.  ප්රධාන වශදයන් 

මැඩියාව,දරාලව, දැ ව, විලව හා දනත්තිපලගම  යන  ග්රාම නිලධාරී  වසම් අලි උවදුර පවතින ප්රදේශ දලස 

දැක්විය හැකිය. (සිතියම් අංක 05) දමම  ප්රදේශ අශ්රි ව කෘෂිකාර්මික ඉඩම් බහුලව වයේ ව පවතී.  නමුත් 

දමම කෘෂි ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමට බලපාන ප්රධාන ගැටළුව වන්දන් වේ අලි  ර්ජන පැවතීමයි. 

 

2012 වර්ෂදේ සිට 2017 වර්ෂය දක්වා කාල රාමුව  තුළ වේ අලි මින් කෘෂි වගාවන්ට සිදුවී ඇති හානිය 

පහ  වගුව මින් දපන්නුම් දකදර්. 

 

වගු අංක 5.6   වන සතුන්ව මින්ව කෘෂිකාර්වික කටයුතු සඳහා එේලවන තර්වජන 

වර්වෂය කෘෂි ලේපල වලට සිදුකරන ලද හානි 

2012 15 

2013 10 

2014 16 

2015 25 

2016 15 

2017 21 

   මූලාශ්රය - වන ජීවී දදපාර් දම්න්තුව- කුරුණෑගල 
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සිතියේ අංක 5.4  අලි උවදුරු පවතින ප්රලේශ  
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

v. කෘෂිකර්වමාන්වතය ආශ්රිත නව තාක්ෂණික දැනුම හා ප්රමාණවත් ශ්රම බලකායක් ලනාමැති ීම 

 

 

දමම ප්රදේශය තුළ ප්රධාන ආර්ිකය කෘෂිකර්මාන් ය වුවත්, වියළි දේශගුණික  ත්වය හමුදේ එම කාල 

වලදී දගාවීන් වගා කිරීම නව ා දමනු ලබයි.  2016 මහව සම්පත් පැතිකඩ වාර්ථාවට වියළි දේශගුණය 

දහ්තුදවන් යල කන්නදේ වගා කර නැති කුඹුරු ප්රමාණය දහක්ටයාර් 1160කි. (මුළු කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණය 

දහක්ටයාර් 2000 කි) දමම කුඹුරු පුරන් වු කුඹුරු දලස පැවති අ ර, දගාවීන්  ම කටයුතු වලින් ඉවත් 

වීමට පහ  දහ්තු ප්රබලව බලපා ඇ .  

 

• නිසි ජල කළමනාකරණයක් දනාමැති වීම 

• දබෝග විවිධාංගීකරණය පිළිබඳ ඔවුන් තුළ නිසි දැනුමක් දනාමැති වීම. 

• ඒ සඳහා අවශය ගුණාත්මක බීජ දනාමැති කම 

•  ාක්ෂණික දැනුම හිඟකම 

 

    

එදමන්ම, දමම ප්රදේශය තුළ සත්ව පාලනය දියුණු කිරීම ආශ්රි වද  පහ  සඳහන් ගැටළු පවතී. 

 

• අභිජනන ද්රවය හිඟකම 

• ගව ආහාර හිඟකම 

• සත්ව පාලනය සඳහා අවශය පුහුණු හා  ාක්ෂණික දැනුදමන් යුතු ශ්රමිකයන් දනාමැතිවීම  

මූලාශ්රය : සම්පත් පැතිකඩ 2016 

 

 

 

ඒ අනුව, දමම නගරදේ ආර්ිකය කෘෂි කාර්මික වශදයන් ශක්තිමත් කිරීදම්දී ඉහ  දුර්වල ා ගැටළු 

වශදයන් පවතින බව පැහැදිලිිි දේ. 

 

5.1.3. අවසථ්ා 

 
i. වර්වතමානලේ ක්රියාත්මක වන ලමාරගහකන්වද වාරිමාර්වග වයාපෘතිය 

 

මහව ප්රදේශදේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය ඉහල මට්ටමකට වර්ධනය කිරීමට එහි දායකත්වය නාගරික 

ආර්ිකදේ වර්ධනය උපරිම කිරීමටත් පවතින  ප්රධාන අවස්ථාව දලස වයඹ ඇළ වයපෘතිය දැක්විය හැකිය. 

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමා යාංශය මින් සිදුකරනු ලබන දමම වයාපෘතිදයන් මහව ප්රදේශදේ කුඩා 

වැේ සියේලටම ජලය ලබාදීමට දයෝජි ය.                             
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 රූපය 5.3-  ලමාරගහකන්වද වාරිමාර්වග වයාපෘතිය  

    මූලාශ්රය - මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමා යාංශය -2017 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ii. කාබනික ලපාලහාර නිශ්පාදනය හා ඒවා කෘෂිකාර්වික කටයුතු සඳහා ලයාදාගැනීමට අවස්ථාව 

පැවීම. 

 

 

දැනට මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශදේ සිදයෝදාගම ප්රදේශදේ පවතින කසළ ප්රතිචක්රීකරණය වයාපෘතිය 

මින් කාබනික දපාදහාර නිෂ්පාදනය හා අදලවිය සිදුකරන බැවින් ඒවා කෘෂි කර්මාන් ය සඳහා 

දයාදාගැනීදම් හැකියාව ඇ . 

 

රූපය 5.4   කසළ ප්රතිචක්රීකරණය වයාපෘතිය                              

මූලාශ්රය - ඡායාරුපකරණය:- පී.පී.ඩී.රාජපක්ෂ , 2017- දදසැම්බර් 

 
5.2.4. තර්වජන 

  

i. වියළි කාලගුණය 

 

මහව ප්රදේශයට බලපාන වියලි දේශගුණය, කෘෂිකාර්මික අංශදේ සංවර්ධනය අඩාල වීමට බලපාන 

 ර්ජනාත්මක ගැටළුවකි.  ඒ අනුව, මහව ප්රදේශදේ උපරිම වාර්ෂික උෂ්ණත්වය දස්ලිසියස් අංශක 29ක් 

වන අ ර වාර්ෂික සාමානය වර්ෂාප නය මි.මී. 700කි. දමම වියළි කාළගුණය ම  2016,2017  වර්ෂ තුළදී 

මහව ප්රදේශදේ වී වගාව සිදුකර ඇත්දත් එක් කන්නයකදී පමණි.  එහිදී ලැබී ඇත්දත් අවම අස්වනු 

ප්රමාණයකි.  එදමන්ම වියළි කාලවලදී  ෘණ වගාව විනාශ වීම නිසා සත්ව පාලනය නිසියාකාරව සිදුකිරීමට 

දනාහැකියාව පවතී. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

5.2. අරමුණු - 02 පුරාවිදයාත්මක, ඓතිහාසික හා දර්වශනීය ස්ථාන ලමන්වම  පරිසර සංලේදී 

ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම. 

 

 

ශක්ීන්ව 

01. ඓතිහාසික හා පුරාවිදයාත්මක උරුමයන් පැවතීම. 

02. ප්රදේශදේ පවතින සුන්දර ස්ථාන.  

03. සංස්කෘතික වටිනාකම.(කලාපයට ආදේනික 

දේශීය නවදය ප්රතිකාර ක්රම හා දේශීය සටන් 

කලාව) 

04. සුගම ප්රවාහන ජාලයක් පැවතීම. (මහව දුම්රිය 

මංසන්ධිය හා අනුරාධපුර - කුරුණෑගල, 

නිකවැරටිය මඩගේල මාර්ග පේධතිය පිහිටා 

තිබීම.) 

 

දුර්වවලතා 

01. සංචාරක කර්මාන් ය සඳහා අවශය 

දභෞතික සමාජීය හා  අපරවුහ 

පහසුකම් වල හිඟ බව. 

02. ප්රකට  දනාවූ පුරාවිදයාත්මක හා 

ඓතිහාසික ස්ථාන පැවතීම. 

03. සංචාරක ආකර්ශන ස්ථාන  නිසි 

පරිදි කළමනාකරණය හා නිසි පරිදි 

නඩත්තු දනාකිරීම. 

 

අවස්ථා 

01. ප්රදේශදේ සංචාරක ආකර්ශනය  වැඩිකිරීම උදදසා 

වර් මානදේ පවතින විදේශීය, දපෞේගලික 

අංශදේ දායකත්වය 

 

02. ප්රදේශදේ පවතින සංස්කෘතික වටිනාකම 

ඔේනැංවීම සඳහා ක්රියාත්මක දවමින්  පවතින 

සංවර්ධන වයාපෘති. ( උදාහරණ  - මහව නාගරික 

ප්රදේශදේ ක්රියාත්මක දවමින් පවතින සම්ප්රදායික 

අංගම්දපාර  ක්රීඩා පුහුණු කිරීදම් මධයසථ්ානය). 

 

තර්වජන 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

5.2.1. ශක්ීන්ව 

i. ඓතිහාසික හා පුරාවිදයාත්මක උරුමයන්ව පැවීම. 

රූපය 5.5   යාපහුව රාජධ්ානිය  

මූලාශ්රය:https://www.google.lk/search?q=yapahuwa+kingdom&rlz=1C1GCEA_enLK808LK808&source=lnms&tbm=isch&sa=X&vd

=0ahUKEwiUgovLyrLeAhUVS48KHeO8AmsQ_AUIDigB&biw=1360&bih=657 

 

මුහුදු මට්ටදම් සිට උසින් අඩි 300ක් පමණ වූ ද දගාඩබිදම් සිට උසින් අඩි 400ක් පමණ ඉක්ම වූද පාෂාණ 

උේග ය දක්න්ද්ර දකාටදගන බිහිවූ  යාපහුව ආරක්ෂි  රාජධානිය මහව ප්රදේශයට ඓතිහාසික හා 

පුරාවිදයාත්මක වටිනාකම එක්කරන ප්රධාන සාධකයයි.  වර්ථමානදේ දමම ස්ථානය දදස් විදදස ්

සංචාරකයින්දේ ආකර්ශණීය ස්ථානයක් බවට පත්ව ඇ .  දමම ස්ථානය නැරඹීමට විදශ්ෂ දපාදහාය දින 

වලදී  පැමිදණන දදස් විදදස් සංචාරකයින්දේ  ප්රමාණය 100,000 ඉක්මවන අ ර සාමානය දපාදහාය 

දිනවලදී  එම ප්රමාණය 10,000ක් පමණ දේ. 

මූලාශ්රය :සංචාරක මණ්ඩලය - 2017 

ii. ප්රලේශලේ පවතින සුන්වදර ස්ථාන  

 

දැදුරු ඔය ජලාශය, මූණමදේ වැව, මැද වැව වැනි දර්ශනීය ජලාශ පිහිටා තිබීමද දමම ප්රදේශය සංචාරක 

ආකර්ශනීය ප්රදේශයක් දලස  සංවර්ධනය කිරීමට තිදබන ප්රධාන සාධකයන් දේ. 

රූපය 5.6 ප්රලේශලේ පවතින සුන්වදර ස්ථාන  

මැද වැව (Meda Wawa)    මූනමදේගම වැව    දැදුරු ඔය ජලාශය  

 

මූලාශ්රය - ඡායාරුපකරණය:- පී.පී.ඩී.රාජපක්ෂ , 2017- දදසැම්බර 

iii.සංස්කෘතික වටිනාකම  
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

• දේශීය ආයුර්දේද ප්රතිකාර ක්රමය   

 

රූපය 5.7 ප්රලේශලේ පවතින ලේශීය ආයුර්වලේද  ක්රමය                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

  

මූලාශ්රය -

https://www.google.lk/search?rlz=1C1GCEA_enLK808LK808&biw=1360&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=9KPaW6yfO

MaDvQSN3YaoAw&q=ayuruwedic+treatment+paradaise+hotel&oq=ayuruwedic 

 

ප්රදේශදේ පවතින පාරම්පරික දේශීය නවදය ක්රමය ප්රගුණ වූ නවදය ප්රතිකාර  මධයස්ථාන රැසක් මහව 

ප්රදේශය පුරා පැතිර පැවතීම දමහිලා වැදගත්දේ.  

ආයුර්දේද නවදය මධයස්ථාන- 01 

දපෞේගලික ආයුර්දේද නවදය මධයස්ථාන - 68 

 

• අංගේලපාර  සටන්ව කලාව-  (Angampora) 
 

රූපය 5.8 ප්රලේශලේ පවතින අංගේලපාර  සටන්ව  කලාව  

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය -

https://www.google.lk/search?rlz=1C1GCEA_enLK808LK808&biw=1360&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=9KPaW6yfO

MaDvQSN3YaoAw&q=ayuruwedic+treatment+paradaise+hotel&oq=ayuruwedic 

 

ප්රදේශදේ පවතින සංස්කෘතික වටිනාකමද දමම ප්රදේශයට සංචාරක ආකර්ශනය වර්ධනය කර ගැනීමට 

බලපාන ප්රධාන සාධකයකි.දේශීය අංගම්දපාර සටන් කලාව ප්රගුන කළ ජන ාවක් ප්රදේශදේ සිටීමත් එම 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

කලාව දේශිය විදේශීය සංචාරකයින් දව  ප්රචලි  කිරීම සඳහා දායක වීමත් දමම ප්රදේශයට සංචාරක 

ආකර්ශනය  වදුරටත් වර්ධනය කරන්නකි. 

 

iv. සුගම ප්රවාහන ජාලයක් පැවීම, මහව දුේරිය මංසන්වධිය හා අනුරාධ්පුර - කුරුණෑගල, නිකවැරටිය 

මඩගේල මාර්වග පේධ්තිය පිහිටා තිබීම. 

 

ප්රධාන මාර්ගයන්හි සෘජු ප්රදේශය කුරුණෑගල සිට අනුරාධපුරය දක්වා විහිදී ඇති අ ර දුම්රිය මාර්ග  

ප්රදේශය දකාළඹ, යාපනය හා ිකුණාමලය දක්වා විහිදී ඇ .  දමදලස සුගම ප්රවාහන ජාලයක් පැවතීම  

දමම ප්රදේශදේ සංචාරක වයාපාරය දියුණු කරන්නකි.( සිතියම් අංක 08) 

 

5.2.2. දුර්වවලතා 
 

i.  සංචාරක කර්වමාන්වත සඳහා අවශය ලභෞතික සමාජයීය හා අපරවුහ පහසුකේ වල හිඟ බව 

 

❖ ජල සැපයුම  

 

 ලම්බුව හා ඇදඹෝගම යන ග්රාම දස්වා වසම් තුළ පුරාවිදයාත්මක හා ඓතිහාසික ස්ථාන වයාේ ව ඇති 

අ ර සංචාරකයින්ට පහසුකම් සැපයිය හැකි පරිදි ජල සම්පාදනය වයාේ ව දනාතිබීම  දමම ප්රදේශදේ 

සංචාරක කර්මාන් ය අඩාල වීමට බල ප්රධාන දහ්තු වී ඇ .(සිතියම් අංක-10) 

 

❖ ප්රවාහනය පහසුකේ 

 

පුරාවිදයාත්මක ස්ථාන මාර්ගය පළල  ත්වය 
 

දකාන්ඩදදණිය ගේ 
දසාදහාන්දකාත්  පිහිටි 
පුරාවිදයාත්මක ස්ථානය 

දකාන්ඩදදණිය 
පන්සේ පාරට 
සම්බන්ධවන අතුරු 
මාර්ගය 

අඩි 15 දබාරළු මාර්ගයකි 

 

❖ දහෝටේ හා ආපනශාලා, නවා ැන් පහසුකම් 

 

 

එක් ප්රධාන  රු පදහ් දහෝටලය පමණක් පවති. ඊට අම රව කුඩා නිවාස නවා ැන්දපාලවේ දලස 

පරිවර්ථනය කර සංචාරකයින්ට නවා ැන් පහසුකම් සපයනු ලැදබ්. 

බැංකු හා මූලය පහසුකම් , සංචාරක කර්මාන් ය සඳහා මග දපන්වන ද ාරතුරු මධයසථ්ාන යාපහුව 

පුරාවිදයාත්මක ස්ථානය ආශ්රි ව වයාේ ව දනාමැ . 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ii. ප්රකට ලනාවූ පුරාවිදයාත්මක හා ඓතිහාසික ස්ථාන පැවීම 

රූපය 5.9   ප්රකට ලනාවූ පුරාවිදයාත්මක ස්ථාන පැවීම 

 

මූලාශ්රය - ඡායාරුපකරණය:- පී.පී.ඩී.රාජපක්ෂ , 2017- දදසැම්බර් 

 

iii. සංචාරක ආකර්වශන ස්ථාන නිසි පරිදි කළමනාකරණය හා නිසි පරිදි නඩත්තු ලනාකිරීම. 

 

උදා  :  යාපහුව ගේ දසාදහාන්දකාත් පුරාවිදයාත්මක ස්ථානය ආශ්රි ව ඒ පිළිබඳව සඳහන් වූ නාම 

පුවරුවක්වත් දනාමැති වීම. 

 

6.2.3. අවසථ්ා 

i. ප්රලේශලේ සංචාරක ආකර්වශනය වැඩිකිරීම උලදසා වර්වතමානලේ පවතින විලේශීය, ලපෞේගලික අංශලේ 

දායකත්වය 

උදාහරණ - Paradise Hotel. 

 

 

වර් මානදේ පවත්වාදගන යනු ලබන ප්රාදේශීය වශදයන් ප්රචලි   පාරම්පරික ආයුර්දේද ප්රතිකාර 

මධයස්ථානය හා එමින් පවතින සංචාරක ආකර්ශනය දමහිලා දැක්විය හැකිය. 

 

දමම සථ්ානයට විදශ්ෂ දිනවලදී දස්වා ලබාගැනීම සඳහා විදේශීය සංචාරකයින් 150ක් පමණ පැමිදණ්. 

සාමානය දිනවලදී එම සංඛයාව 75ත් 100 ත් අ ර දේ.  දමම සථ්ානය විදේශීය සංචාරකයින්දේ 

ආකර්ශණීය සථ්ානයක් බවට පත්ව ඇත්දත් එහි සංවිධානාත්මක දලස පවත්වාදගන යන දේශීය 

ආයුර්දේද නවදය ප්රතිකාර මධයස්ථාන දහ්තුදවනි.  දමයද දමම ප්රදේශදේ සංචාරක වයාපාරය වර්ධනයට 

බලපාන ප්රධාන අවස්ථාවකි. 

රූපය 5.10   Paradise Hotel  
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මූලාශ්රය -

https://www.google.lk/search?rlz=1C1GCEA_enLK808LK808&biw=1360&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=9KPaW6yfO

MaDvQSN3YaoAw&q=ayuruwedic+treatment+paradaise+hotel&oq=ayuruwedic 

 

ii. ප්රලේශලේ පවතින සංස්කෘතික වටිනාකම ඔප්ත නැංීම සඳහා ක්රියාත්මක ලවින්ව පවතින සංවර්වධ්න 

වයාපෘති.   

 

උදාහරණ - මහව නාගරික ප්රදේශදේ ක්රියාත්මක දවමින් පවතින සම්ප්රදායික අංගම්දපාර  ක්රීඩා පුහුණු 

කිරීදම් මධයස්ථානය. 

 

රූපය 5.11 අංගේලපාර  ක්රීඩා පුහුණු කිරීලේ මධ්යස්ථානය.  

මූලාශ්රය - ඡායාරුපකරණය:- පී.පී.ඩී.රාජපක්ෂ , 2017- දදසැම්බර් 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

5.3. අරමුණු - 03   ප්රලේශලේ  අවශයතා සපුරාලීම සඳහා  ප්රමාණවත් යටිතල පහසුකේ 

සැපයීම. 

 

 

  

ශක්ීන්ව දුර්වවලතා 

01. ප්රධාන මාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග 

ජාලයක් පැවතීම. 

02. ප්රජාමූල ජල වයාපෘති පිහිටීම. 

01. අභයන් ර මාර්ග පේධතිය ඉ ා දුර්වල මට්ටමක පැවතීම. 

 

02. ප්රධාන මාර්ගය හරහා දුම්රිය මාර්ග පිහිටා තිබීම නිසා 

ඇතිවන රථවාහන  දබදය 

03. අනුරාධපුර - කුරුණෑගල ප්රධාන මාර්ගය, මහව නගරයට 

පිටතින් දළදාගම මංසන්ධිදේ පිහිටා තිබීම නිසා මහව 

නගරදේ සංවර්ධනය නගරදයන් පිට ට ඇදී යාම. 

 

04. ප්රමාණවත් පරිදි ජල අවශය ා සපුරා දනාතිබීම. 

අවස්ථා තර්වජන 

01.දැදුරු ඔය ජල සම්පාදන වයාපෘතිය 

 

- 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

5.3.1. ශක්ීන්ව 

i. ප්රධ්ාන මාර්වග හා දුේරිය මාර්වග ජාලයක් පැවීම.                           රූපය 5.12   ප්රධ්ාන මාර්වග හා දුේරිය මාර්වග  

සිතියේ අංක 5.5   මාර්වග හා දුේරිය මාර්වග ජාලය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - ඡායාරුපකරණය:- පී.පී.ඩී.රාජපක්ෂ , 2017- දදසැම්බර් 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ප්රදේශයට අවශය යටි ල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම යන අරමුණු යටදත් පවතින ප්රධාන ශක්තිය වන්දන් 

මහව ප්රදේශය හරහා දිදවන ප්රධාන මාර්ගයක් වන කුරුණෑගල - අනුරාධපුර මාර්ගය පිහිටා තිබීමත්, 

ීකුණාමලයට, යාපනයට හා අනුරාධපුරයට සෘජු ප්රදේශයක් ලබාග  හැකි දුම්රිය මාර්ගය පිහිටා තිබීමත්ය. 

 

ii. ප්රජාමූල ජල වයාපෘති පිහිටීම 

වගු අංක 5.7    ප්රජාමූල ජල වයාපෘති  

අනු 
අංකය 

ග්රාම නිලධ්ාරී වසම ප්රජා මූල 
සංවිධ්ානලේ නම 

ප්රතිලාභීන්ව 
සංඛයාව 

මුහුණ දී ඇති ගැටළුව 

01 අංක 200 පහළ 
බලේල 

දියබිඳු ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

189 වියළි කාලදේ ජලය හිඟ විට 
පානීය ජල ප්රමිතීන් ඉක්මවා 
යාම 

02 අංක 142 
කිරිමැටියාව 

උදය ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

140 1. ජල හිඟය 

    2. ජල නල, මාර්ගයට ලංව දමා 
තිබීම. 

    3. වැට අබලන් වී තිබීම (ළිඳ 
අසල) 

03 අංක 144 පයිලිගම සිසිල ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

120 පානයට සුදුසු  ත්වදේ ජලය 
හිඟකම 

04 අංක 174 දබාරවැව සිසිලස ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

156 ප්රමාණවත් පරිදි ජලය දනාමැති 
වීම. 

05 අංක 155  
දස්රුදගාඩ 

පරාක්රම ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

209 දමෝටරය අක්රිය වීම 

    ජලය ගබඩා කරන ටැංකිය 
ප්රමාණවත් දනාවීම 

06   අංක 175 බක්මීවැව නදවෝදය ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

110 1. ළිදේ වතුර ප්රමාණවත් 
දනාවීම. 
ජලය පානයට සුදුසු දනාවීම 

07 අංක 133  
හිද ෝකඩවල 

මහින්ද රාජපක්ෂ 
ප්රජා මූල සංවිධානය 

181 ඉේලුමට අනුව ජලය සැපයීමට 
දනාහැකි වීම. 

    ගබඩා ටැංකිදේ සිට ජල නල 
මාර්ගදේ ජලය රැදගන යනවිට 
උස්බිම්වල ඇති නිදවස් 15කට 
ආසන්න ප්රමාණයකට ජලය 
දීදම්දී දුෂ්කර ාවයන් ඇති වීම. 

08 අංක 213  ලගේල රුවන් ර ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

144 සාමාජිකයින්දේ අවශය ාවයට 

සරිලන ප්රමාණවත් ජලය, ජල 
මූලාශ්රවල දනාමැති වීම. 

09 අංක 210  ලම්බුව එකමුතු ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

177 ජල හිඟය 

10 අංක 177 
මහදිවුේවැව 

අමා දිය දහර ප්රජා 
මූල සංවිධානය 

170 1. ජලදේ ඇති කිවුේ ගතිය 
නිසා බීමට නුසුදුසු වීම. 

    2. දැඩි නියඟය පැමිදණන විට 
ප්රමාණවත් ජලය 
දනාමැතිවීම. 



  සංවර්ධන සැලැස්ම 

72 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

  

අංක 153 
තුඹුේදේගම 

කුඹුේදේගම  ප්රජා 
මූල සංවිධානය 

55 ළිඳ බැඳ ඇති අ ර, ඉතිරි වැඩ 
දකාටස් අවසන් කිරීමට 
දනාහැකි වීම. 

අංක 184 බැලුංගල නිේ දිය දහර ප්රජා 
මූල සංවිධානය 

20 ළිඳට ආවරණයක් දනාමැති වීම. 

අංක 164 හීනුේගල දසෞභාගයා ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

202 1. ළිඳට ආවරණයක් 
දනාමැතිවීම. 

   2. ජල දපාම්පාගාරය වටා 
ආරක්ෂි  වැටක් දනාමැති 
වීම. 

අංක 203 
කුඹුක්වැව 

පිනිබිඳු  ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

146 නියං කාලය ජල හිඟය 

අංක 185 අමුණුගම රන් දිය දහර ප්රජා 
මූල සංවිධානය 

84 1. විදුලිය ලබාගැනීම 

   2. ජල හිඟකම 
අංක176 රදනෝරෑව සිය ශක්ති ප්රජා මූල 

සංවිධානය 
104 බීමට නුසුදුස පානීය ජලය 

අංක 173 
 පලාපත්වල 

මිණුමුතු ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

101 ජලය ප්රමාණවත් දනාවීම 

අංක 218 
මිරිහන්පිටිගම 

රන්දියවර  ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

96 විදුලි දමෝටර් දදකක 
අවශය ාවය  

   ටැංකි සහ නල පේධති සඳහා 
මීටර් දනාමැති වීම. 

අංක 160 ලියනගම සමූහ ශක්ති  ප්රජා 
මූල සංවිධානය 

164 ජල නල දනාමැති වීම 

අංක 134 
දකාන්වැව 

දිරිය දනේ ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

226  

අංක 172 
කුඹුක්වැව 

හඳුන්ිරි ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

105  

අංක 187 අබදකාල 
වැව දකුණු 

ශක්ති ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

32  

අංක 228 දම්පිටිය රන්දිය දහර  ප්රජා 
මූල සංවිධානය 

85  

අංක 182 
 කාසිදකාදට් 
නැදගනහිර 

දිදුල පානීය ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

72  

අංක 183 
කාසිදකාදට් 
බටහිර 

දිනුදා ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

98  

අංක 163 
කැත් පහුව 

ළිහිණි  ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

277  

අංක 186 අබදකාල 
වැව 

රන්දිය දහර ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

85  

අංක 153 
 තුඹුේදේගම 

තුඹුේදේගම දහර 
ප්රජා මූල සංවිධානය 

 ටැංකියක්, දමෝටරයක්, විදුලිය, 
බට ලයින් අවශය ාව ඇ  

අංක 138 ඉහළගම  ගැමි සිසිලවිල  ප්රජා 
මූල සංවිධානය 

 ජල නල එලීමට හා විදුලිය ලබා 
ගැනීම. 



  සංවර්ධන සැලැස්ම 

73 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මූලාශ්රය : මහව ප්රාදේශීය සභාව - 2017 

ප්රදේශය පුරා දමදලස ප්රජාමූල ජල වයාපෘති වයාේ ව තිබුනත් කාලීන ජල හිඟයක් පවතී. 

 

5.3.2. දුර්වවලතා 

i. අභයන්වතර මාර්වග පේධ්තිය ඉතා දුර්වවල මට්ටමක පැවීම. 

 

පවත්නා අභයන් ර මාර්ග වැඩි ප්රමාණයක් නිසි පරිදි නඩත්තු දනාකිරීම, පැති කාණු දනාමැතිවීම, මාර්ග 

එකිදනකට සම්බන්ධ දනාවීම ආදිය දැක්විය හැක. 

වගු අංක 5.8 මාර්වග ස්වභාවය  

මූලාශ්රය : මහව ප්රාදේශීය සභාව- මාර්ග පේධතිය පිළිබඳව විස් රාත්මක දේඛණය 

අනු 
අංක

ය 

ග්රාම නිලධ්ාරී වසම ප්රජා මූල 
සංවිධ්ානලේ නම 

ප්රතිලාභීන්ව 
සංඛයාව 

මුහුණ දී ඇති ගැටළුව 

30 අංක 212 හීනුක්වැව නිේදියවර  ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

72 ළිඳ බැඳ ඇති අ ර, ඉතිරි වැඩ 
දකාටස් අවසන් කිරීමට 
දනාහැකි වීම. 

31 අංක 161 උඩුදේරිය මිහිලිය  ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

  

32 අංක 184 බැලුංගල දගෝඨාභය නිේ දිය 
දහර ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

24  

33 අංක 192 දැ ව මහින්ද රජපක්ෂ  
ප්රජා මූල සංවිධානය 

  

34 අංක 180  
වරාගම්මන 

වරාගම්මන එක්සත්   187 නියං කාලයට ජල හිඟය 

35 අංක 178 
උඩදිවුේවැව 

නිේ දිය දහර  ප්රජා 
මූල සංවිධානය 

195 නියං කාලයට ජල හිඟය 

36 අංක 179  
ඇේලබඩගම  

සයුරි  ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

143  

37 අංක 199 බලේල ගුරුදේගම ජල 
වයාපෘතිය 

110 නියං කාලයට ජල හිඟය 

38 අංක 225 මැදගම පරාක්රම ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

127 නියං කාලයට ජල හිඟය 

39 අංක 168  ම්මිටගම සිසලඹ  ප්රජා මූල 
සංවිධානය 

127  

ප්රමුඛතා මට්ටම මාර්වග සංඛයාව මාර්වග ස්වභාවය මාර්වග සංඛයාව 

ඉහල ප්රමුඛ ාව 70  (20%) පස් 135  (35%) 

මධයස්ථ ප්රමුඛ ාව 234 (60%) දබාරලු 189 (50%) 

අඩු ප්රමුඛ ාව 81 (20%) දකාන්ක්රීට් 27 (7%) 

   ාර 35 (8%) 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

දම් අනුව ප්රාදේශීය සභා සීමාව තුල සංවර්ධනය කළ යුතු මාර්ග සංඛයාව 85%කි. 

 

ii. ප්රධ්ාන මාර්වගය හරහා දුේරිය මාර්වග පිහිටා තිබීම නිසා ඇතිවන රථවාහන තදබදය 

 

මඩගේල, නිකවැරටිය මාර්ගය හරහා මහව නගර මධය දක්න්ද්ර දකාටදගන මහව දුම්රිය මංසන්ධිය 

මාර්ගය පිහිටා තිබීම  දහ්තුදවන් දිනකට වාර 50ක් එනම් පැය 5ක් පමණ මඩගේල - නිකවැරටිය මාර්ගය 

වසා  ැබීමට සිදුදේ. 

 

රූපය 5.13  දුේරිය මාර්වග   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : Google Earth-2017 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

iii.අනුරාධ්පුර - කුරුණෑගල ප්රධ්ාන මාර්වගය මහව නගරයට පිටතින්ව දළදාගම මංසන්වධිලේ පිහිටා තිබීම නිසා 

මහව නගරලේ සංවර්වධ්නය නගරලයන්ව පිටතට ඇදී යාම. 

රූපය 5.14  ප්රධ්ාන මාර්වගය මහව නගරයට පිටතින්ව දළදාගම මංසන්වධිලේ පිහිටා තිබීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : Google Earth-2017 

සිතියේ අංක 5.6 මහව  නගරය තුළ සංවර්වධ්න සේීඩනය (Development Pressure Analysis) 

 

මහව  නගරය තුළ සංවර්ධන සම්පීඩනය, ඉහළ අගයක් ගන්නා අ ර ඊට සාදේක්ෂව දළදාගම හන්දිය හා 

ඊට ආසන්න ප්රදේශදේද, සංවර්ධන සම්පීඩනයක් දපන්නුම් කරයි.  

 Daladagama Junction 

Maho Town 
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iii. ජල පහසුකේ ප්රමාණවත් ලනාීම. 
 

ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මින් මහව නගරය හා ආශ්රි  ප්රදේශයට පමණක්  ජල සම්පාදනය කරන  අ ර 

කාලීන අවශය ාවය අනුව පානීය ජල අවශය ාවයද  සපුරාලීම ගැටලුවක් බවට පත්වී ඇ . 

ප්රදේශදේ පවතින උග්ර ජල ගැටළුව සම්බන්ධදයන් සඳහන් කිරීදම්දී  මහව ප්රදේශයට ප්රධාන ජල මූලාශ්රයක් 

දනාමැතිවීම දමන්ම ප්රදේශදේ පවතින වියලි කාලගුණික  ත්වය දහ්තු වී ඇ . ප්රදේශදේ පානීය ජල 

අවශය ාවදයන් 56% ක් පමණ සපුරාලිමට ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට හැකි වී ඇති බැවින් ඉතිරිව 

44% ක් ජල අවශය ාවය සපුරාලීම අවශය ාවය මූලිකව හඳුනා දගන ඇ . 

ජල හිඟ පවතින ග්රාම නිලධාරී වසම් 

• දකෝන්වැව   

• ලියනගම 

• උදාගම  

• ඇදඹෝගම 

• තිස්නම්පලගම  

• විලව 

•  ලම්බුව 

 

කාලීන ජල හිඟදය න් පීඩා විඳින ජන සංඛයාව  මුළු ජන සංඛයාදව න් 95 % ක් පමණ දේ. 
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සිතියේ අංක 5.7  ජල හිඟ පවතින ග්රාම නිලධ්ාරී වසේ 
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5.3.3. අවසථ්ා   

 

i. දැදුරු ඔය ජල සේපාදන වයාපෘතිය 
 

අරමුණ :  

මහව,දපාේපිතිගම යන ප්රාදේශිය දේකම් දකාට්ඨාශ වල 90,800 පමණ ජන සංඛයාවක් සඳහා පිරිසිදු 

පානීය ජලය ලබාදීම හා  එමින් ප්රදේශදේ පැතිර පවත්නා වකුගඩු දරෝගය පාලනය කර ගැනීම. 

වයාපෘතිලේ අංග : 

ජල මූලාශ්ර - දැදුරු ඔය ජලාශදේ වම් ඉවුදර් දබදා හැරීදම් ඇල (කටුවාන) 

ජල පවිත්රාගාරය - දිනකට ඝන මීටර් 15,000ක  ධාරි ාවදයන් යුක්  දේ. (දපාතු වැව) 

ජල ටැංකි - මහව (ඝන මීටර් 1000) 

- නාදගාේලාගම 

කඩම්බා, දවදහරගල විහාර භූමිය (ඝන මීටර් 750 ටැංකිය හා දපාම්පාගාරය) 

- දපාේපිතිගම, නාදගාේල පුරාණ විහාරයට අයත් භූමිය (ඝන මීටර් 1500) 

දපාම්පීකරණ නල පේධතිය - කි.මී. 64 

දබදාහැරීදම් පේධතිය  - කි.මී. 266 

 

ආවරණ ප්රදේශය -  මහව සහ දපාේපිතිගම ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාශදේ ග්රාම නිලධාරී 

වසම් 94 කි. 

 

වැය වන මුදල - රුපියේ මිලියන 9800 

 - දකාරියානු ණය ආධාර ඇමරිකානු දඩාලර් මිලියන 58.15 

 - ශ්රි ලංකා රජදේ ප්රතිපාදන රුපියේ මිලියන 1326 

 

දැනට ක්රියාත්මක වන දැදුරු ඔය පානීය ජල සම්පාදන වයාපෘතිය මින් වර්ෂ 2020 දී නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරි බල ප්රදේශයට පානීය ජල සැපයුම ලබාදීමට දයෝජි  දේ. 

මහව නගර සංවර්ධන සැලැස්දම් අරමුණු සාක්ශාත්  කිරීදම්දී බලපාන ශක්තීන්, දුර්වල ා,අවස්ථා හා 

 ර්ජන විශ්දේෂණය කිරීදමන් පැහැදිලි වන්දන් දමහි ශක්තීන් හා අවස්ථා උපදයෝගී කර ගනිමින් 

දුර්වල ා හා  ර්ජන මග හරවමින් දමම නගරය කෘෂිකාර්මික වශදයන් ආර්ිකය ශක්තිමත්   වූද සංචාරක 

ආකර්ශනීය  ප්රදේශයක් දලසද යටි ල පහසුකම් සම්පූර්ණ වූද ප්රදේශයක් දලස සංවර්ධනය කළ හැකි 

බවයි.  
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6. සැලැස්ම (The Plan) 
 

6.1 සංකේීය සැලැසම් (Concept Plan) 

 

දමම සංකේපීය සැලැස්ම මින් මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය තුළ 2030 වර්ෂය වන විට සිදුවිය 

යුතු සංවර්ධනය පිළිබඳව නිරූපනය කරනු ලබයි.  මහව නාගරික බල ප්රදේශය ප්රධාන වශදයන් අංශ තුනක් 

යටදත් සංවර්ධනය කළ හැකි අ ර එනම්, නගර  සංවර්ධනයට කෘෂිකාර්මික ආර්ිකය ප්රවර්ධනය කිරීම, 

ඓතිහාසික පුරාවිදයාත්මක හා සංස්කෘතික වටිනාකම් උේධීපනය කිරීම තුලින්   දස්වා කටයුතු හා  සංචාරක 

ආකර්ශන වර්ධනය කිරීම  යන මුළික අරමුණු වලින් සමන්වි  දේ. 

 

දුම්රිය මංසන්ධිය දක්න්ද්ර දකාටදගන විකාශනය වූ මහව නගරය ප්රදේශදේ ප්රධාන දස්වා සපයන 

නගරයයි. අනුරාධපුර - පාදදණිය මාර්ගය පුලුේ වීම දහ්තුදවන් මහව නගරයට ආසන්නදේ දළදාගම 

ප්රදේශදේ උප නාගරික බල ප්රදේශයක් වශදයන් සංවර්ධනය දවමින් පවතී.  එදමන්ම ප්රධාන මාර්ගය 

ආශ්රි ව දර්ඛීය සංවර්ධනයක් දක්නට ලැදබන අ ර දමම සැලැස්ම මින් එම දර්ඛීය සංවර්ධනය විධිමත්ව 

හා සැලසුම් සහග ව සංවර්ධනය කිරීම අදේකෂා  දකදර්.  නගරදේ දපෝෂි  කලාපය සාරවත් 

කෘෂීකාර්මික කලාපයකි.  දමම කෘෂිකාර්මික කටයුතු  වදුරටත් ප්රවර්ධනය කිරීම මින් නාගරික ආර්ිකය 

ශක්තිමත් කිරීමට අවශය දයෝජනා හා සැලසුම් දමම සැලැස්දම් අන් ර්ග  වී ඇ .  

 

නගර සීමාවට ආසන්න දමන්ම ප්රධාන මාර්ගයන්ට ආසන්න කලාපය ජනාකීර්ණ ජනාවාස ඉදිකිරීම් 

කලාපයක් දලස සංවර්ධනය වීමට අවශය යටි ල පහසුකම් සංවර්ධනය කළයුතු දේ. එදමන්ම 

ජනාවාසකරණය වූ ප්රදේශයට ආසන්න කලාපය ප්රධාන වශදයන් කෘෂී කර්මාන් ය සඳහා දවන්වූ 

කලාපයක් දලස සංවර්ධනය කිරීමත් එමින් දමම ප්රදේශදේ ප්රධාන ආර්ිකය වන කෘෂි කර්මාන් ය නගා 

සිටුවීමත් ඒ තුලින් නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීමත් දමහි අරමුණ දේ.  මහව ප්රදේශයට ඓතිහාසික 

පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමක් ලබාදදන  ශ්රි ලංකාදේ 4 වන රාජධානිය වශදය න් සැලදකන යාපහුව ඇතුළු 

ඓතිහාසික හා පුරාවිදයාත්මක  සථ්ාන සංරක්ෂණය කිරීමත්  අවශය අපරවුහ පහසුකම් සැපයීම මින් එම 

ස්ථාන ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික වටිනාකම ඔේ නංවමින් සංචාරක ආකර්ෂණදය න් දපෝෂණය වූ 

කලාපයක් දලස නගා සිටුවීමද දමහිලා අරමුණ දේ.   

 

ප්රධාන වශදයන්  දමම ප්රදේශය කෘෂිකාර්මික වශදයන් ස්වයංදපෝෂි  කලාපයක් බවට පත්කිරීම දමන්ම 

ඓතිහාසික හා පුරාවිදයාත්මක කටයුතු ඔේනංවමින් නාගරික සංවර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීමත් දමම 

සංකේපීය සැලැස්ම හා සැසදඳ්
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6.1 සංකේීය සැලැසම් (Concept Plan) 

රූපය 6.1  සංකේීය සැලැස්ම  
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6.2 ලයෝජිත ඉඩේ පරිහරණ සැලැස්ම 

 

මහව සැලසුම් බල ප්රදේශය අනාග දේදී කෘෂිකාර්මික දස්වා සපයන නගරයක් දලස සංවර්ධනය කිරීදම්දී 

දේජි  ආර්ික, පාරිසරික, සමාජීය හා අපරවුහ පාරිසරි පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීදම් උපාය මාර්ගය 

සැලසුම හරහා ක්රියාවට නැංවීම නියමි  උපාය මාර්ික වයාපෘති තුළින් බිහිවන නාගරික ආකෘතිය පිළිපිඹු 

වන දයෝජි  භූමි පරිහරණ සැලැස්ම හරහා නිරූපනය දේ 

මහව ප්රදේශය වැේ හා කෘෂි ඉඩම් වලින් සමන්වි  පාරිසරික සංදේදී ප්රදේශයක් දලස හඳුනාග  හැක.  ඒ 

අනුව මහව ප්රදේශදේ කෘෂි කාර්මාන් ය ආශ්රි ව පවතින භූමි සියේලම(මුළු භූමි පරිහරණදයන් 44%) 

ආරක්ෂා වන පරිදි ඉදිරි නාගරික සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් දකාට ඇ .  එදමන්ම ජල රැඳවුම් ප්රදේශ 

සියේල (වැේ 310) සංරක්ෂණය කිරීමත්  දමහිදී ප්රධාන වන අ ර වයඹ ඇළ ජල වයාපෘතිය මින් මහව 

ප්රදේශදේ පවතින කෘෂිකාර්මික ඉඩම්  සියේල සශ්රීක කිරීම තුළින් නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීමද 

අරමුණු දේ 

දමදස් සිදුවන කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයත් සමග මහව දුම්රිය මංසන්ධිය දක්න්දද්රකාටදගන බිහිවී ඇති 

මහව නගරය අධි ඝණත්ව කලාපයක් දලස දන්වාසික හා සංසරණ ජනගහනයට දස්වා සපයන සංවර්ධනය 

වන අ ර මහව නගරයට වයඹ දදසින් කි.මී.4 දුරින් පිහිටා ඇති දළදාගම හන්දිය මධය ඝණත්ව කලාපයක් 

දලස සංවර්ධනය කිරීම සිදු දේ.  එහිදී දළදාගම හන්දිය මහව නගරයට දස්වා සපයන උප නගරයක් දලස 

සංවර්ධනය කිරීම සිදු කරනු ලබයි. එදස්ම දමම ප්රදේශදේ  ප්රධාන ආර්ිකය වන  කෘෂි කර්මාන් ය නගා 

සිටුවීම උදදසා නව ආර්ික මධයස්ථානයක් නිර්මාණය වීමට අවශය දභෞතික සැලසුම් සැලසීමට දයෝජනා 

දකදර්. 

රූප සටහන 6.2.1.  ලයෝජිත නාගරික ආකෘතිය 1 - හරස් පැතිකඩ - මහව මඩගේල මාර්වගය 

 

 

කර්මාන්  වයාපෘතිය සඳහා අවශය දභෞතික පහසුකම් ලබාදීම සඳහා මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය තුළ 

කර්මාන්  කලාපයක් දයෝජනා කිරීම ම  කෘෂිකර්මාන් ය හා බැඳි කර්මාන්  වයාේ  කිරීමද දයෝජි  භූමි 

සැලැස්දමන් අරමුණු දේ. 

වයඹ ඇළ ජල වයාපෘතිය මින් මහව ප්රදේශදේ පවතින කෘෂිකාර්මික ඉඩම් සියේල සශ්රීක කිරීම තුළින් 

නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීමද අරමුණු දේ. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

රූප සටහන 6.2.2.  ලයෝජිත නාගරික ආකෘතිය 2 - හරස් පැතිකඩ - අනුරාධ්පුර මාර්වගය 

 

 

නිකවැරටිය - මඩගේල මාර්ගය දදපසත්, අනුරාධපුර - කුරණෑගල මාර්ගය දදපසත් කලාපය මිශ්ර 

කලාපයක් දලස සංවර්ධනය කිරීමත් දමම සැලැසම් මින් අරමුණු කරනු ලබන අ ර අනිකුත් කලාප 

කෘෂීකර්මාන් ය හා බැඳි දන්වාසික කලාපය දලස සංවර්ධනය කිරීම සිදුකරනු ලබයි. 

රූප සටහන 6.2.3.  ලයෝජිත නාගරික ආකෘතිය 3 - ලන්වවාසික කලාපය 

 



  සංවර්ධන සැලැස්ම 

83 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

6.2 ලයෝජිත ඉඩේ පරිහරණ සැලැස්ම 

සිතියේ අංක 6.2.1  ලයෝජිත ඉඩේ පරිහරණ සැලැස්ම  
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

6.3 ලභෞතික හා සමාජයීය අපරවුහ පහසුකේ සංවර්වධ්නය උපාය මාර්වග 

 

මහව ප්රදේශදේ දභෞතික  හා සමාජයීය  අපරවුහ පහසුකම් පිළිබඳ සංවර්ධන උපාය මාර්ග සකස් කිරීදම්දී  

දස්වා සැලැස්මට ඇතුළත් වන නිවාස, දසෞඛය හා අධයාපනය වැනි සමාජයීය අපරවුහ පහසුකම් 

සංවර්ධනය කිරීමට සාදේක්ෂව දභෞතික අපරවුහ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩි ප්රමුඛ ාවයක් 

ලබාදදන ලදී.  එහිදී විදුලි බල සැපයුම, කාණු පේධතිය, මළාපවාහන පේධතිය හා ඝන අප ද්රවය 

කළමනාකරණය පිළිබඳව අවධානය දයාමු කිරීදම් දී එම අංශ වල දායකත්වය  ප්රමාණාත්මක හා 

ගුණාත්මකව සතුටුදායක මට්ටමක පවතින බව නිගමනය කළ හැකිය.  එදමන්ම, ප්රදේශදේ පවතින ජල 

ගැටලුවට විසඳුමක් වශදයන් දැදුරු ඔය ජලාශය මූලික කර ගනිමින් ක්රියාත්මක වන ජල සැපයුම් වයාපෘතිය 

මින් වර්ෂ 2020 දී  කලාපදේ ජල අවශය ාවය සපුරාලීමට සැලසුම් කර ඇ .  ඒ අනුව මහව නගරදේ දී 

මාර්ග හා ගමනාගමන පහසුකම් සංවර්ධනය  කිරීමට අදාල සංවර්ධන උපාය මාර්ග සකස් කරනු ලබයි. 

 

6.3.1 ලස්වා සැලැස්ම 

 

මහව නාගරික ප්රදේශය කෘෂිකාර්මික නගරයක් වශදයන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ දැක්ම කරා ලඟාවීම 

සඳහාත් ඊට අදාලවූ අරමුණු සහ පරමාර්ථ කරා ලඟාවීම සඳහා නගරදේ දස්වා සැලැස්ම සකස් කරන ලදී. 

 

නිවාස සැලැස්ම 

මහව නගරය කලාපදේ කෘෂිකාර්මික නගරයක් වශදයන් සංවර්ධනය කිරීදමදී නාගරික ප්රදේශය තුල 

ජනගහනය වර්ධනය වීම පවත්නා මට්ටමින්ම පවත්වාගැනීමට අදේක්ෂි ය.  එහිදී, වර්ෂ 2020 නිවාස  

6843ක් දක්වා වර්ධනය දව ැයි අදේක්ෂා කරයි.  දමම නිවාස සඳහා  අඩු ඝනත්වදයන් යුතු දන්වාසික 

කලාපය, ඉ ා අඩු ඝනත්වදයන්  යුත් දන්වාසික කලාපය  තුල වර් මානදේ පර්චස් 40කට වඩා වැඩි ඉඩම් 

දකාටස්  වදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම තුලින්  ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇ . 

 

 වද, නගරයට පදිංචිය සඳහා පැමිණිමට අදේක්ෂි  පුේගලයින් සඳහා රජය සතු දැනට කිසියම් භාවි යකට 

දනාගන්නා අක්කර 05ක් පමණ භූමියක් සංවර්ධනය සඳහා ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇ . මහව නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරි බල ප්රදේශය තුල වර්ෂ 2030 දී අදේක්ෂි  නිවාස ඝනත්වය හා වයාේතිය පහ  පරිදි දේ. 
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වගු අංක 6.3.1.1   නිවාස සැලැස්ම 

 

වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
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ඉහළ ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය (High Density Urban 
Cluster) 

2828 725 3175 814 1058729.238 2 

මධයම ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය (Moderate density Urban  
Cluster) 

1010 259 1134 291 337807.2019 3 

අර්ධ ඝනත්වදයන් යුතු මිශ්ර 
සංවර්ධන කලාපය (Moderate  
Density Semi Urban Cluster) 

3362 862 3775 968 1543878.477 2 

අඩු ඝනත්වදයන් යුතු දන්වාසික 
කලාපය (Low Density hinterland 
Cluster) 

8962 2298 10065 2581 7140949.079 1 

ඉ ා අඩු ඝනත්වදයන් යුතු 
දන්වාසික කලාපය (Very Low 
Density hinterland Cluster) 

7605 1950 8540 2190 6796794.43 1 

පුරා විදයා  කලාපය (Archeological 
Zone) 

      

එකතුව 23767 6094 26690 6844 16878158sqm  
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ලසෞඛය පහසුකේ 

මහව නගරය අපරවුහ පහසුකම් පිළිබඳව සලකා බැලීදම්දී දසෞඛය පහසුකම් ප්රධාන වශදයන් රජදේ 

දරෝහල (දිසා දරෝහල) මින් සපයනු ලබයි.  එදස් වුවද රජදේ දරෝහල පහසුකම් ඉ ා අවම මට්ටමකින් 

පවතී.  ඒ අනුව, දමම දරෝහල පවත්නා මට්ටමට වඩා ඉහල මට්ටකින් යුතු දරෝහලක් දලස සංවර්ධනය 

කල යුතු බවට හඳුනාදගන ඇ . 

අධ්යාපන සැලැස්ම 

නගර මධයදේ වූ ජාතික පාසල කලාපීය මට්ටමින් දස්වා සපයන  ජනප්රිය පාසලක් දේ.  නාගරික ප්රදේශදේ 

අභයන් ර ප්රදේශවල පාසේ අවම පහසුකම් සහි ව පවතින අ ර දම් දහ්තුදවන් ජනගහනය එම 

ප්රදේශවල පදිංචි වීදම් ප්රවන ාවය ඉ ා අඩු මට්ටමක පවතී.  දම් අනුව අධයාපන පහසුකම් සැලැස්ම යටදත් 

නාගරික ප්රදේශදේ අභයන් රික ප්රදේශ වල පාසේ සංවර්ධනය කිරීදම් උපාය මාර්ග හඳුනාදගන ඇ . 

මහව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ බල ප්රදේශයට අයත් පාසේ සංඛයාව 10ක් වන අ ර එම  පාසේ 

තුළින් අධයාපනය ලබන සිසුන් සංඛයාව 7148 (2017 - ජනගහන හා සංඛයාදේඛණ දදපාර් දම්න්තුව) 

වන අ ර ඉන් 4533ක සිසුන් සංඛයාවක් මහව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ බල ප්රදේශය තුළම 

පදිංචිකරුවන් දේ.  දමම පාසේ තුළ දස්වය කරනු ලබන ගුරුවරු සංඛයාව 356කි.  2030 වර්ෂය වන විට  

දමම සිසුන් සංඛයාව 8,376 ක් දේ යැයි අදේක්ෂා කරනු ලබන අ ර ඔවුන්ට අවශය ප්රාථමික හා ේවීතීය 

අධයාපන පහසුකම් ඇති කිරීම දමම සැලසුම මින් අදේක්ෂා දකදර්. 

ඒ අනුව, සිසු අවශය ාවයට අනුව පහ  දක්වා ඇති පාසේ වල ගුණාත්මක භාවය දමන්ම දගාඩනැිලි 

ඉදිකරමින් ප්රමාණවත් පරිදි ඉඩකඩ ලබාදිය යුතු යැයි දයෝජනා කරනු ලැදබ්. 

වගු අංක 6.3.1.2  පාසේ පහසුකේ 

  
පාසේ 

වැසිකිලි   
පහසුකේ 
සංවර්වධ්න කළ 
යුතුය 

ජල පහසුකේ 
සංවර්වධ්න 
කළ යුතුය 

නව ලගාඩනැිළි 
තත්වය සංවර්වධ්න කළ 
යුතුය. 

01 විජයබා ජාතික පාසල    

02 යූ.බී. වන්නිනායක ම.වි.    

03 යාපහුව මා.වි.    

04 දළදාගම ප්රා.  වි.    

05 ගුණපාල මලලදස්කර ආදර්ශ ම.වි.    

06 උදාගම ප්රා. වි.    

07 උඩුදේ ක.වි.    

08 යාපහුව රාජකීය විදයාලය    
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09 තිස්නම්පලගම ප්රා .වි.    

10 අේ මදීනා මුස්ලිම් ම.වි.    

මූලාශ්රය : මහව ප්රාදේශීය සභාව-2017 

 

එදමන්ම ප්රදේශදේ පාසේ හැර ිය  රුණ පිරිස සඳහා අවශය  ෘතිය අධයාපනය ලබාදීම උදදසා වෘත්තීය 

පුහුණු මධයසථ්ානයක් ඉදිකිරීමද දමම දස්වා සැලැසම් යටදත් අරමුණු  දකදර්.  දමහිදී ලබාදදන ප්රධාන 

වෘත්තීය පුහුණුව කෘෂි කාර්මාන් ය ප්රධාන කරගත් ක් වීම සුවිදශ්ෂී දේ.  මහව නගරය ආශ්රි ව, ප්රදේශදේ 

ශිෂයයන් සඳහා  ෘතීය අධයාපනය ලබාගැනීමට වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානයක් දනාමැති වීමද, වාර්ෂිකව 

පාසේ හැර යන (අ.දපා.ස. සමත් දනාවූ) ශිෂය සංඛයාවට  ෘතීය අධයාපන පහසුකම් ලබාදීම දමහිලා 

අරමුණු දේ. (ඇමුණුම් අංක 14)  
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සිතියේ අංක 6.3.2. අධ්යාපන සැලැස්ම 
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6.3.2 මාර්වග හා ගමනාගමන සැලැස්ම 

 

මහව නාගරික ප්රදේශදේ කාර්යක්ෂම සුරක්ෂි  හා සැලසුම් සහග  මාර්ග පේධතියක් ඇති කිරීමද 2030 

මහව නාගරික සැලැස්දම් පරමාර්ථයක් දේ.  මහව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ බල ප්රදේශය තුළ 

අභයන් ර මාර්ග පේධතිය ඉ ා දුර්වල මට්ටමක පවතී.  එදස්ම නගරදේ දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා 

කඩිනමින් සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි හඳුනාගත්  පහ  දක්වා ඇති මාර්ග 06ක් වන අ ර සංවර්ධනය 

කළයුතු දුර ප්රමාණය කි.මී. 30ක් දේ. ඒ අනුව, 

 

උපක්රමය 01. 

1. රැදකෝගම සහ දකාන්ඩදදණිය මාර්ග  ඒකාබේධව සංවර්ධනය කිරීම (පුරාවිදයාත්මක 

ස්ථාන සඳහා ප්රදේශ වීමට අවශය මාර්ග පේධතිය දියුණු කිරීම) 

පැරණි යාපහුව රාජධානිය මහව ප්රදේශදේ පුරාවිදයාත්මක ඓතිහාසික හා සංචාරක ආකර්ශනය 

දගාඩනගන ප්රධාන අංගය දේ.  එදමන්ම දකාන්ඩදදණිය ඓතිහාසික දසාදහාන්දකාත් පිහිටි ස්ථානයට 

සංචාරක ආකර්ශනය ලත් ප්රදේශයක් දලස සංවර්ධනය කිරීමට අවශය පසුබිම් සකස් කිරීම උදදසාත් දමම 

මාර්ගය පුළුේදකාට සංවර්ධනය කළ යුතුය.  

 

යාපහුව ප්රදේශදේ දයෝජි  සංචාරක ප්රවර්ධනය වයාපෘතියට ප්රදේශය ලබා දීමද දමහි එක් අරමුණකි.  දම් 

අනුව, යාපහුව ප්රදේශදේ සිට රැදකෝගම මංසන්ධිය දක්වා  විහිදදන මාර්ගදේ කි.මී.9 ක ප්රමාණයක් 

සංවර්ධනය කිරීම් කළ යුතුය. 

 

උපක්රමය 02. 

2030 මහව සංවර්ධනය සැලැස්දම් දත්  විග්රහයට අනුව අභයන් ර මාර්ග පේධතිදේ 85%ක ප්රමාණයක් 

සංවර්ධනය කළ යුතු බව හඳුනාගන්නා ලදී.  එහිදී  කඩිනමින් සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි හඳුනාගන්නා ලද 

මාර්ග සංවර්ධනය කරමින් ප්රදේශදේ ජනාවාස වලට පහසු හා සුරක්ෂි  ප්රදේශයක් ලබා දීමත් එමින් 

අභයන් ර ප්රදේශ  වදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමත් දමහිදී සැලසුම් කරනු ලැදබ්. 

2. විලව මාර්ගය නිකවැරටිය මාර්ගය දක්වා පුළුේ කිරීම (අභයන් ර ප්රදේශ සංවර්ධනය සහ 

කර්මාන්  කලාපයට මනා ප්රදේශකත්වයක් ලබාදීම) 

3. ලීලා මාව , නිකවැරටිය මාර්ගය හමුවන   ම්මිටගම හන්දිය දක්වා පුළුේ කිරීම.(නගරදේ 

අභයන් ර ප්රදේශ සංවර්ධනය කිරීම) 

4. ගම්මැද මාර්ගය විලව  මාර්ගය දක්වා යා කිරීම.  

5. නව බස් නැවතුම්පල හා ප්රධාන මාර්ගය යා කරමින්  පවත්නා මාර්ගය පුළුේ කර 

සංවර්ධනය කිරීම. 
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2030 වර්ෂය වන විට නාගරික සංවර්ධන කටයුතු  ව දුරටත් වයාේ  කිරීමටත් දයෝජි  වාණිජ කටයුතු 

සඳහා අවශය භූමිය සඳහා ප්රදේශය ලබාදීම උදදසාත් දමම මාර්ගය සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි සැලසුම් 

කරන ලදී. 

6. අලුත් දහ්රත්ගම මාර්ගය ලියනගම දක්වා පුළුේ කිරීම 

උපක්රමය 03. 

7. දුම්රිය මාර්ගය හරහා ගුවන් පාලම ඉදිකිරීම. 

මහව මන්සන්ධිය දුම්රිය හරස් මාර්ගය දහ්තුදවන් දිනකට 50 ව ාවක් මහව නගර මධයදයන් මහව - 

දමාරදගාේලගම මාර්ගය වසා  බනු ලබයි.  එය දිනකට පැය 05ක් පමණ වන අ ර එහිදී සිදුවන ප්රමාදය 

හා රථ වාහන  දබදය අවම කිරීම උදදසා දමම උපාය මාර්ගය සැලසුම් කරනු ලැදබ්.  එහිදී සුගම සුරක්ෂි  

හා කාර්යශූර ප්රවාහන ක්රමයක් ස්ථාපනය කිරීම අරමුණු කරනු ලබයි. 

උපක්රමය  04. 

8. දපාදු රථ වාහන නැවතුම්පල ඉදිකිරීම (දුම්රිය ස්ථාන අසල දුම්රිය දදපාර් දම්න්තුවට 

අයත් ඉඩම) 

 

මහව නගරය තුළ වර්ථමානයට අවශය පරිදි රථවාහන නැවතුම් සඳහා ඉඩකඩ දවන්වී ඇති අ ර දම් සඳහා 

2030 වර්ෂය සඳහා අවශය වන භූමිය දවන් කිරීම දමහිදී සිදුකරනු ලබයි.  දමහිදී දපාදු රථවාහන නැවතීම 

සහ අවශය පහසුකම් සැලසීම දමහිලා ප්රමුඛ දේ. 

ඊට අම රව මහව නාගරික සීමාව තුළ ගැටළුවක්ව පවතින දපාදු රථවාහන නව ාලීමට අවශය ඉඩකඩ 

සැපයීමද දමහිලා අරමුණු දේ. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක 6.3.2.1 මාර්වග හා ගමනාගමන සැලැස්ම 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

6.3.3  ජල සේපාදනය 

 

 

මහව නාගරික සංවර්ධන  බල ප්රදේශය තුළ පවතින  වත් උග්ර ගැටළුවක් වනුදේ පානීය ජල හිඟයයි. 2030 

මහව නගර සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය හා සමගාමීව දම් ගැටලුව විසඳීම උදදසා 

කටයුතු කිරීම සිදුකරනු ලැදබ්.  මහව නාගරික බල ප්රදේශය තුල වර්ථමාන ජල සැපයුම පහ  පරිද දේ.  

 

වගු අංක 6.3.3.1  ජල සැපයුම - 2017 

ජල සම්පාදන මණ්ඩලය 3000 කියුබික් මීටර්(3,000,000L) 

ප්රජා මූල  වයාපෘති      315,000L 

පුේගලික     ළිං, නල ලිං  100,000L 

මුළු ජල සැපයුම (වර්වථමාන) 3,415,000L 

මූලාශ්රය : මහව ප්රාදේශීය සභාව-2017 

 

වගු අංක 7.3.3.2  ජල පරිලභෝජන අවශයතාව 

සැලැස්ම: වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය-2017 

 

මහව ප්රදේශයට උග්ර ගැටළුවක්ව පවතින කාලීන පානීය ජල අවශය ාවයට පිළියම් දයදීම අරමුණු කරදගන 

දැදුරු ඔය ජල සම්පාදන වයාපෘතිය දැනට ක්රියාත්මක දවමින් පවතී.  දමම ජල වයාපෘතිය මින් මහව 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි බල ප්රදේශය ඇතුළුව මුළු ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයටම ජල සම්පාදනයට 

අවශය කටයුතු සම්පාදනය දකාට ඇ .  දමහිදී ජලය දබදා දීදම් නල පේධතිය කි.මී. 260ක් පුරා පැතිරී 

පවතින අ ර දිනකට දබදා හැරීමට නියමි  ජල ධාරි ාවය 15,000m3 (15,000,000L) කි. 

ව
ර්ව
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ජනගහනය (150L per person) 
 

23767 26690 

ජනගහන ජල පරිදභෝජනය 
 

3,565,050L 4,003,500L 

වාණිජ ඒකක සඳහා ජල 
පරිදභෝජනය 
( වාණිජ ඒකක සඳහා-500L) 
(ආපන ශාලා සඳහා-1000L) 

271,400L 407,100L (50%කින්ව   වාණිජ ඒකක 
සඳහා ජල පරිලභෝජනය වැඩි ලේ යැයී 
උපකේපනය ලකලර්ව) 

රාජය ආය න සඳහා ජල 
පරිදභෝජනය 
(පාසේ සිසුදවකුට-45L) 
( රාජය ආය න සඳහා-45,000) 
 

270,000L 297,000L (10%කින්ව   රාජය 
ආයතන සඳහා ජල පරිලභෝජනය  
වැඩි ලේ යැයී උපකේපනය ලකලර්ව) 

මුළු ජල පරිලභෝජන අවශයතාව 4,106,450L 4,707,600L 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 රූපය 6.3.3.1    ලයෝජිත ජල සැපයුේ සිතියම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 මූලාශ්රය මහව ප්රාදේශීය සභාව-201
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

6.3.4 විදුලි සැපයුම 

 

වර් මානය වන විටත් මහව නාගරික බල ප්රදේශයට විදුලි සැපයුම ප්රමාණවත් පරිදි සිදුවන අ ර, අනාග  

විදුලි බල ඉේලුමට සපුරාලීම සඳහා දැනට ක්රියාත්මක දවමින් පවතින නිකවැරටිය මාර්ගදේ විදුලි උප ග්රිඩ් 

දපාළ හා ඒ අසළ දයෝජි  සූර්ය බල ශක්ති ( 33kv ) වයාපෘතිය මින් කටයුතු කරනු ලබයි. 

 

6.3.5 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය 

 

දමම  ප්රදේශදේ ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ සැලකීදම්දී  හවුරු වන්දන්, මහව නගරාසන්න 

ප්රදේශදේ හා අවට දළදාගම උප නාගරික ප්රදේශය හා අවට පමණක් ප්රාදේශීය සභාදේ දායකත්වදයන් 

අපද්රවය කළමනාකරණය කරනු ලබන බවයි.  වර් මානදේ අදනකුත් ප්රදේශ ඝන අපද්රවය 

කළමනාකරණය දපෞේගලික මට්ටමින් කරදගන යනු ලබයි. 

 

දමම ප්රදේශදේ වර් මානය වන විට නිකුත් කරනු ලබන ඝන අපද්රවය ප්රමාණය කිදලෝග්රෑම් 2000 වන අ ර 

එය 2030 වර්ෂය වන විට එය 20% කින් වැඩි දේ යැයි අදේක්ෂා කරනු ලබයි. 

 

වර් මානය වන විටත් මහව, සිදයෝදාගම ප්රදේශදේ අක්කර දදකක භූමි ප්රදේශයක් තුළ මහව ප්රදේශදයන් 

ඉවත් කල ඝන අපද්රවය දකාම්දපෝස්ට් දපාදහාර බවට පත්කරනු ලබන මධයස්ථානයක් පවත්වාදගන යනු 

ලබයි. 

 

එහිදී, නිපදවනු ලබන දකාම්දපෝස්ට් දපාදහාර ප්රදේශදේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා දයාදා ගැනීමද 

දමම උපාය මාර්ග යටදත් අරමුණු දකදර්. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක 6.3.3.2 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්ම 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

6.4 ආර්වික සංවර්වධ්න උපාය මාර්වග  
 

6.4.1 කෘෂි කාර්වික හා  ආර්වික සංවර්වධ්න උපාය මාර්වග 

 

කෘෂිකර්මාන් ය මහව  ප්රධාන ආර්ික මූලාශ්රය දේ.  මුළු භූමි ප්රමාණදයන්  42% ක භූමි ප්රමාණය 

කෘෂිකර්මාන් ය සඳහා දවන්වී ඇති අ ර එම සියළු භූමි සශ්රීක කිරීම තුළින් නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් 

කිරීම මහව නගර සංවර්ධන සැලැස්දම් ප්රධාන අරමුණ දේ.  2030 මහව නගර සංවර්ධන සැලැස්දම් දැක්ම 

වනුදේ කෘෂි දගාවිපළ  රාජධානිය යන්නයි.  එහිදී කෘෂි දගාවිපළ යන්දනන් මහව ප්රදේශදේ ශක්තිමත් 

කෘෂි ආර්ිකයක් දගාඩනැංවීම යන්න අර්ථවත් දේ. 

 

දමම ප්රදේශදේ  කෘෂිකර්මාන් ය (කුඹුරු ඉඩම්) ශක්තිමත් කිරීදමහිලා පවතින ප්රධාන ගැටලුව වන්දන් 

ක්රමවත් වාරිමාර්ග පේධතියක් දනාමැති  වීමය. එහිදී 2022 වන විට නිම කිරීමට දයෝජි  “වයඹට ජලය“ 

යන දමාරගහකන්ද  වාරිමාර්ග වයාේතිදයන් දායකත්වදයන් දමම ගැටලුව සම යකට පත් කිරීමට 

නියමි ය. 

 

වර් මානය වන විට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී බල ප්රදේශය තුළ කුඹුරු අක්කර 4942.12ක් භුමි 

ප්රමාණයක් පැවතියද, පවතින ජල හිඟය ම  යල කන්නය තුළ වගා කරනු ලබන කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණය 

2,866.43ක් පමණි.  මහ කන්නදේදී එය 1,581,48කි.  එහිදී වාර්ෂිකව ලැදබන අස්වනු ප්රමාණය දළ 

වශදයන් වී බුසේ 355,832.8කි. (දටාන් 10,674.984 ) 

 

වයඹ ඇල ජල සම්පාදන වයාපෘතිය මින් මහව ප්රදේශදේ සියලුම ජල රැඳවුම් ප්රදේශ තුලට 2022 වන විට 

ජලය සැපයීමට දයෝජි ව පවතී.  ඒ අනුව, මහව නාගරික බල ප්රදේශය තුල පවතින කුඹුරු ඉඩම්  සියේලම 

කන්න දදක යටදත්ම වගා කිරීමට අදේක්ෂි  අ ර එහිදී අස්වැන්න වී බුසේ 790,739.2ක් අදේක්ෂි ය. 

(දටාන්  23,422.18) (ඇමුණුම් අංක 02 බලන්න) 

 

දමම ප්රදේශදේ කුඹුරු වගාව හැරුණුදකාට පළතුරු, එළවළු හා ධානය වර්ග වගාවද සිදුකරනු ලබයි.  

විදශ්ෂදයන්ම අඹ, කජු, පැදපාේ, මුං, කේපි වැනි වගාවන් සිදුකරනු ලබන භූමි  වදුරටත් සශ්රීක කිරීමට 

අවශය නවීන  ාක්ෂණික දැනුම හා උපාංග ලබාදීමට අවශය පහසුකම් සැපයීමද 2030 මහව නගර සංවර්ධන 

සැලැස්ම යටදත් සිදුකරනු ලබයි. 

 

එහිදී, මහව සිදයාදාගම ප්රදේශදේ පිහිටි කසල ප්රතිචක්රීකරණය කරනු ලබන ස්ථානයකට යාබද අක්කර 2 

ක ප්රමාණයක් වූ භූමියක් කාබනික දපාදහාර භාවි දයන් වගා කටයුතු කරන භුමියක් දලස සංවර්ධනය 

කිරීමට සැලසුම්දකාට ඇ .  එහිදී  දගාවීන්ට අවශය  ාක්ෂණික දැනුම හා අවදබෝධය ලබාදීම ද සැලසුම් 

කරනු ලබයි. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

එදමන්ම,  ෘතීය අධයාපනය හා වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානයක් ස්ථාපි  කිරීම තුළින් කෘෂී කර්මාන් ය 

සඳහා අවශය පුහුණු ශ්රමය ප්රදේශයට ලබාදීමද එමින් දමම ප්රදේශයට ගැටලුවක්ව පවතින රැකියා 

වියුක්තිය අවම කිරීමද සැලසුම් දකාට ඇ . 

 

එදමන්ම, දමම ප්රදේශදේ දගාවීන් මුහුණපාන  වත් ගැටළුවක් වන්දන්, කෘෂි අස්වැන්න  අදලවි කර 

ගැනීම සඳහා කෘෂි මධයස්ථානයක් දනාමැති වීමයි.  එහිදී ඔවුන් වර් මානය වන විට  ම අස්වැන්න අදලවි 

කර ගැනීම උදදසා දඹුේල, නිකවැරටිය දහෝ කුරුණෑගල යන නගරයන් දව  යායුතු අ ර ඒ සඳහා  විසඳුම් 

ලබාදීමද දමම සංවර්ධන සැලැස්ම යටදත් දයෝජි ය.   එහිදී  “ආර්ික මධයසථ්ානයක්“ සඳහා ඉදිකිරීම 

සැලසුම් දකාට ඇ . 

 

මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය තුල මුළු භූමි ප්රමාණදයන් 0.7%ක් පමණ භූමි ප්රමාණයක් වාණිජ 

කලාපය දලස සංවර්ධනය වී ඇ .  දමම ප්රමාණය 1.5 %  වදුරටත් වයාේ  කරමින් ප්රදේශදේ ජන ාව 

දව  අවශය වාණිජ හා දස්වා ප්රවර්ධනය කිරීමත් දළදාගම හන්දිය මහව නගරය හා අනුබේධ වාණිජ හා 

දස්වා සපයන උපනගරයක් වශදයන් සංවර්ධනය කිරීමත් දමම ආර්ික සංවර්ධන සැලසුදම් ප්රධාන 

අරමුණ දේ.  එදමන්ම දළදාගම හන්දිය ආශ්රි ව සිදුවන වගා දනාකළ කුඹුරු ඉඩම් තුල කරනු ලබන 

අනවසර ඉදිකිරීම සිමා කිරීම ද දමයට ඇතුලත්ය. 

 

1. දයෝජි  කෘෂී නිශ්පාදන ආශ්රි  ආර්ික මධයස්ථානය 

2. දයෝජි  වාණිජ - මූලය සංකීර්ණය 

3. දයෝජි  වාණිජ - මූලය සංකීර්ණය (දළදාගම මංසන්ධිය ආශ්රි ව) 

4. පරිසර හි කාමී ඒකාබේධ දගාවිදපාල මධයස්ථානය 

5. නගරය හරහා ගමන් කරන මගීන් සඳහා ිමන් නිවන මධයස්ථානයන් 

සංවර්ධනය කිරීම.(දයෝජි  දහළ දබාජුන්හල වයාපෘතිය (ප්රාදේශීය සභාව 

සතු ඉඩම)  (අනුරාධපුර පාදදනිය මාර්ගය) 

6. දයෝජි  සංස්කෘතික මධයස්ථානය ආශ්රි ව ිමන් නිවන මධයස්ථානය 

7. දයෝජි  කර්මාන්  සංවර්ධන වයාපෘති (දැනට කර්මාන්  කලාපයක් 

දලස සංවර්ධනය දවමින් පවතින කලාපය නිකවැරටි - මඩගේල මාර්ගය 

විදුලි බල උප දපාල ආශ්රි  
 

දයෝජි  වයාපෘති දේ. 

එදමන්ම, දයෝජි  වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානයද ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ගය යට ට ගැදනන අ ර 

එමින් ප්රදේශයට අවශය පුහුණු  ශ්රමිකයන් පිරිසක් බිහි කිරීමද, එමින් ප්රදේශදේ රැකියා වුක්තියට 

විසඳුමක් ලබාදීමද අරමුණු දේ. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක 6.4.1.1  කෘෂී කාර්වික හා  ආර්වික සංවර්වධ්න උපාය මාර්වග 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

6.4.2 කර්වමාන්වත සංවර්වධ්න සැලැස්ම 

 

කෘෂිකර්මාන් ය මූලික ආර්ික කර ගත් නගරයක් දලස මහව ප්රදේශය  සංවර්ධනය කිරිදම්දි කෘෂි 

කාර්මික නිශ්පාදන ආශ්රි ව කර්මාන්  සංවර්ධනය අරමුණු කරදගන විදශ්ෂ කර්මාන්  කලාපයක් හඳුන්වා 

දදනු ලැදබ්. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

               සිතියේ අංක 6.4.2.1  කර්වමාන්වත සංවර්වධ්න උපාය මාර්වග 

කර්වමාන්වත සංවර්වධ්න 

කාලාප 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

6.5 තිරසර පරිසර උපායමාර්ග 

 

මහව නාගරික බල ප්රදේශය සඳහා සකස් කරන සංවර්ධන සැලැස්මට අන් ර්ග්රහනය කිරීම සඳහා දමම 

පරිසර සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන අ ර එය පහ  සඳහන් සංඝටක වලින් සමන්වි  දේ. 

7.5.1 ද ත්බිම් සැලැසම්. 

7.5.2 පරිසර හා භූදර්ශණයන්ට අදාල කළමනාකරණ සැලස්ම. 

7.5.3 ආපදා අවම කිරීදම් සැලැස්ම. 

7.5.4 දයෝජි  දපාදු එළිමහන් විවෘ  භූමි සැලැසම්. 

6.5.1 මහව නාගරික බල ප්රලේශය තුළ හඳුනාගත හැකි ලතත් බිේ 

 

වසර පුරා දහෝ වසදර් කිසියම් කාල සීමාවක් පුරා ද   බරි ව පවතින බිම් ප්රදේශ “ද ත් බිමක්” දලස 

සරළව හැඳින්විය හැකිය. අන් ර්ජාතික රැම්සා සම්මුතියට අනුව, බාදිය මට්ටදම් සිට මීටර් 6 ට අඩු මුහුදු 

දපදදස් ඇතුළුව ගලායන දහෝ නිශ්චලව පවතින්නා වූ මිරිදිය, කිවුේදිය දහෝ කරදිදයන්  ාවකාලික දහෝ 

ස්ිරව යටවී පවතින කෘතිම දහෝ ස්වභාවික වගුරු බිම්, විේලු, ජලාශ, ජල මාර්ග, හැල ඉඩම්, හා පීට් බිම් 

ආදිය ද ත්බිම් දලස හැඳින්දේ.  

 

මහව නාගරික බල ප්රදේශය තුළ පාරිසරික වශදයන් වැදගත් ද ත් බිම් ප්රදේශ රාශියක් පවතින අ ර ඒවා 

ප්රධාන වශදයන් කුඹුරු වගා බිම්,වැේ සහ ඇළ මාර්ග සිතියම් අංක 01 මඟින් දක්වා ඇ . 

 

➢ කුඹුරු වගා බිම් එදලසම පවත්වාග  යුතු ප්රදේශ ජල රැදවුම් අවශය ාවයද සලකා බලා  “විදශ්ෂ  

කුඹුරු වගා කලාපය” දලස නම් කර ඇ . එහිදී අනුම  භාවි යන් පහ  පරිදි දේ. 

 

• කුඹුරු වගා කිරීම. 

• දගාවිජන දස්වා සංවර්ධන දදපාර් දම්න්තුව මඟින් අනුම  කරනු ලබන අදනකුත් 

භාවි යන්. 

 

➢ වැදවහි පළල අනුව පවත්වා ග  යුතු ස්වාරක්ෂක කළාපය පවත්වා ගැනීම තුළින් වැේ වටා 

අක්රමවත් දගාඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සහ අනවසර ඉදිකිරීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ හැකි අ ර 

වැේ වලට ජලය සපයන ඇළ මාර්ග නිසිදලස නඩත්තු කළ යුතුය. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

➢ එේලංගා පේධති (cascade system) ක්රමයට පිහිටා ඇති දැනට පවතින වැේ පේධතීන් එදලසම 

පවත්වා ගැනීදමන් කෘෂි ආර්ිකය නගා සිටුවීමත්, නියඟ  ත්ත්වයන්හිදී සිදුවන හානි අවම කර 

ගැනීමටත් ප්රදයෝජනවත් දේ. 

 

 

සිතියේ අංක 6.5.1 ලයෝජිත ලතත් බිේ  කළමනාකරණ සැලැස්ම 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

6.5.2 පරිසර හා භූ දර්වශණන්වට අදාල කළමනාකරණ සැලැස්ම 

 

වගු අංක 6.5.1 පරිසර හා භූ දර්වශණන්වයන්වට අදාල කළමනාකරණ සැලසුම 

 

 වර්වගය භූ දර්වෂණය සඳහා ලයෝජිත 

විවෘත භූිලේ නම 

ප්රමාණය 

(ලහක්ටයාර්ව) 

1 EMP 06 ළමා උදයානය (නව දවළඳපල 

අසල) 

0.34 

2 ELP 01 දිගන ක්රීඩාංගනය 2.83 

3 ELP 02 දළදාගම ක්රීඩාංගනය 1.70 

4 EMP 02 වලස්වැව ක්රීඩාංගනය 0.40 

5 PMP 31 විවෘ  භූමිය- මූනමදේගම 0.33 

6 PMP 03 විවෘ  භූමිය- ඉබුේදබාඩයාගම 0.27 

 

උපාය මාර්වග 

• දමම ප්රදේශදේ දැනට පවතින උදයාන ඒ ආකාරදයන්ම පවත්වාග  යුතු අ ර අවශය 

අවස්ථාවන්හිදී ඒවා ප්රතිසංවර්ධනය කිරීදම්දී විධිමත් භූදර්ශණ සැලසුමක් සහි ව සිදු කළ යුතුය. 

 

• දයෝජි  දපාදු එළිමහන් විවෘ  භූමි සැලැස්දමහි ඉදිරිපත් කර ඇති උදයාන/ක්රීඩාංගන ඉදිකිරීදම්දී 

විධිමත් භූදර්ශණ සැලසුමක් සහි ව සිදු කළ යුතුය. 

 

6.5.3 ආපදා අවම කිරීලේ සැලැස්ම- 2030 

 

මහව නාගරික බල ප්රදේශයට ප්රධාන දලස බල පවත්නා ස්වභාවික සහ අදනකුත් ආපදා  ත්ත්වයන් පහ  

පරිදි දේ. 

i. නියඟය 

ii. අලි මිනිස් ගැටුම 

 

ආපදා  ත්ත්වයන් පවතින ග්රාම නිළධාරී දකාට්ඨාශ සිතියම් අංක 4.5.2 හි දක්වා ඇ . 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

i. නියඟය 

 

අධික නියඟ පවතින කාල වලදී මහව ප්රදේශයටආසන්න 2017 වසදර් පැවති නියඟ  ත්ත්වය  දින් 

බලපාන ලද අ ර පවුේ 3800 අයත් සාමාජිකයන් 8500 කට පමණ පානීයජලය දබදාහැරීම සිදු 

කරන ලදී. 2017 දදසැම්බර් වන විට එම ජල අවශය ාවය 1700 ක් දක්වා අඩුවී ඇ . 

 

ලයෝජනා : 

 

• එදස්ම ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලදයන් ක්රියාත්මක කරන 2020 වැඩ නිම 

කිරීමට සැලසුම් කර ඇති “වයඹට ජලය” දැදුරු ඔය වයාපෘතිය කඩිනම් කිරීම නියං 

කාලසීමාදේදී පානීය ජලය බවුසර් මඟින් දබදා දීමට වඩා දීර්ඝ කාලීන විසදුමක් දේ. 

 

ii. අලි ිනිස් ගැටුම 

 

2012 – 2017 වසර කාල සීමාව තුල අලි මිනිස ්ගැටුම නිසාදවන් ජීවි  හානි 6 ක් වාර් ා වී ඇති 

අ ර නිවාස බිදීම් 10 – 15 වසරකට වාර් ා වී ඇ . ප්රදේශදේ ග්රාම නිළධාරී වසම් 27 කට දමම 

අලි මිනිස ්ගැටුම බලපා ඇ . ඒ අ රින් මහව නාගරික බල ප්රදේශයට අයත් දනත්තිපලගම සහ 

විලව යන ග්රාම නිළධාරී වසම් ද අයත් දේ. වන අලින්දේ දපෝෂක ප්රදේශ විනාශ වීම සහ ගම්මාන 

ආශ්රි ව අලින් රුචිකත්වයක් දක්වන ආහාර බහුල වීම දමයට දහ්තුවක් වී ඇ . 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක 6.5.2  ලයෝජිත ආපදා අවම කිරීලේ සැලැස්ම  

උපාය මාර්වග: 

• දයෝජි ව පැවති වයඹ අලි මිනිස් ගැටුම වැලැක්වීදම් වැඩපිළිදවල නැව  විධිමත් දලස 

ආරම්භ කිරීම, විදශ්ෂදයන්ම අලි මිනිස් ගැටුම අවම කිරීමට විසදුම් ක්රියාත්මක කිරීදම්දී 

වනජීවී සංරක්ෂණ දදපාර් දම්න්තුව,ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ථානය වැනි අදාල 

ආය න එක්ව කටයුතු කිරීම සාර්ථක ප්රතිඵල ඉක්මනින් ලබා ගැනීමට දහ්තු දේ. 

 

• දවනත් රටවල පවතින පරිදි විදුලි වැට දවනුවට  ේ ගස් සිටුවීම, අලි වැට ආශ්රි ව පිහිටි 

ගම්මාන අවට භූමි පරිදභෝජන රටාව අලි ආකර්ෂණය දනාවන වානිජ දභෝග දයාදා ගැනීම,  

ප්රජා මූලිකව මීමැසි පාලනය වැනි ස්වභාවික ක්රම ඔස්දස් වන අලින් ප්රදේශ ආක්රමණය 

කිරීම වලක්වාග  හැකි දහයින් එවැනි වයාපෘති හඳුනාගැනීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම දමම 

ගැටළුව අවම කර ගැනීමට පිටුවහලක් දේ.  
 

6.5.4. මහව නාගරික බල ප්රලේශලේ ලයෝජිත ලපාදු එළිමහන්ව විලනෝද කටයුතු පිළිබද සැලැස්ම   

  

සෑම පුේගලදයකුදේම කායික මානසික වර්ධනදේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා දපාදු එළිමහන් 

විදනෝද කටයුතු දබදහවින් වැදගත්  දේ. එම නිසා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ සංවර්ධන සැලසුම් 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සැකසීදම්දී දපාදු එළිමහන් විදනෝද කටයුතු පිළිබද අවකාශිය සැලැස්ම, සංවර්ධන සැලසුම් වලට 

අන් ර්ග්රහණය කරනු ලැදබ්. 

 

ඍජු සහ වක්ර විදනෝද පහසුකම් දලස ප්රධාන සංඝටක දදකක් යටදත් විදනෝද පහසුකම් සලකා බලනු 

ලැදබ්. ඍජු විදනෝද කටයුතු පහසුකම් යටදත් ජන ාවට ක්රියාකාරී දලස සහභාගී විය හැකි ඉඩකඩ 

ප්රමාණයක් සලකා බලන අ ර ඒ යටදත් 

 

➢ ක්රීඩා කිරීම 

➢ පිහිනීම 

➢ දිවීම 

➢ ඇවිදීම 

➢ දබෝට්ටු පැදීම 

➢ සාම්ප්රදායික මසුන් ඇේලීම      

 

 නිදසුන් දලස දැක්විය හැක. 

 

මහව නාගරික බල ප්රදේශදේ ඉහ  අවශය ාවයන් සපුරාග  හැකි ස්ථාන කිහිපයක් පවතින අ ර එම 

ස්ථාන පිළිබදව විස් ර වගු අංක 02 යටදත් සදහන් කර ඇ . 

 

           වගු අංක 6.5.2  මහව නාගරික බල ප්රලේශලේ ඍජු විලනෝද පහසුකේ සපුරාගත හැකි ස්ථාන 

අනු 

අංකය 

වර්වගය විවෘත භූිලේ නම ප්රමාණය (ලහක්ටයාර්ව) 

01.  ලපාදු ක්රීඩාංගන 

 ELP 01 දිගන ක්රීඩාංගනය 2.83 

ELP 02 දළදාගම ක්රීඩාංගනය 1.70 

EMP 01 අත්වැේල ක්රීඩාංගනය 0.42 

EMP 02 වලස්වැව ක්රීඩාංගනය 0.40 

EMP 03 ලියනගම ක්රීඩාංගනය 0.42 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

EMP 04 උේලාලදපාළ ක්රීඩාංගනය 0.31 

EPP 01  ලම්බුව ක්රීඩාංගනය 0.20 

EPP 02 තිස්ගම්දපාළගම ක්රීඩාංගනය 0.15 

02.  ළමා උදයාන 

 EMP 05 ළමා උදයානය (නව දවළඳපල අසල) 0.34 

 එකතුව : ලහක්ටයාර්ව - 6.77 

 

වක්ර විදනෝද පහසුකම් සලසාග  හැකි සථ්ාන පහ  පරිදි දේ. 

1. පුස් කාල සංඛයාව - 2 

2. රැස්වීම් ශාලා   - 1 (ආසන සංඛයාව 400) 

 

6.5.4.1 ලයෝජිත ලපාදු එළිමහන්ව විවෘතභූි සැලැසම් - 2030 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ සැලසුම් වලට අනුව ජනගහනය 1000 කට දහක්ටයාර් 1.4 ක් අවම ඉඩම් 

ප්රමාණයක් වශදයන් දපාදු එළිමහන් විවෘ  භූමි දලස සංවර්ධන සැලැසම් සැකසීදම්දී දවන්කළ යුතුය. 

මහව නාගරික බල ප්රදේශදේ 2017 වසර වන විට ජනගහනය 23,357වන අ ර 2017 වසදර් ප්රදේශදේ 

දැනට පවතින දපාදු එළිමහන් විවෘ  භූමි ඉඩම් දහක්ටයාර් 7.91 ක්  පිහිටා ඇ .  

 

සංවර්ධන සැලැස්දම් දත්  විශ්දේෂණයන්ට අනුව 2030 වන විට ජනගහනය 30,000 දලස පුදරෝකථනය 

කර ඇ . ඒ අනුව 2030 වන විට සෘජු විදනෝද කටයුතු සඳහා  ඉඩම් දහක්ටයාර් 42  ක් අවම වශදයන් 

දවන්කළ යුතුය.  

 

6.5.4.2.අරමුණ 

 

ඍජු සහ වක්ර විදනෝද කටයුතු සදහා ප්රමාණවත් පහසුකම් සැපයීමත්, ඒවා විධිමත් ක්රමදේදයකට නඩත්තු 

කිරීමත් මඟින් වයස් දේදයකින් ද ාරව ප්රදේශදේ ජන ාවදේ සහ නගරයට පැමිදණන ජන ාවදේ 

යහපත් මානසික සහ ශාරීරික දසෞඛය මට්ටමක් ඇති කිරීම. 
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මහව නාගරික බල ප්රදේශය සඳහා 2017 – 2030 වසර සඳහා දයෝජි  සෘජු විදනෝද කටයුතු සඳහා ඉදිරි 

සැලැස්ම වගු අංක 03 යටදත් සහ සිතියම් අංක 03 හි දක්වා ඇ .( ඇමුණුම් අංක 13) 

 

උපාය මාර්වග 

• දමම ප්රදේශදේ දපෞේගලික නිවාස පිහිටි ඉඩම් වල වපසරිය ඉ ා වැඩි අ ර අවශය ාවයක් ඇති 

වුවදහාත් පමණක් ඉහ  සඳහන් සැලැස්දම් දක්වා ඇති ස්ථාන විවෘ  භූමි සඳහා දයාදාග  යුතුය. 

• දැනට පවතින සියළුම  දපාදු විවෘ  භූමි දලස පවතින හිස් ඉඩම් හැකි ාක් දුරට ප්රදයෝජනයට 

ගැනිම, වර්ගීකරණය කිරීම හා ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම. 

• පවතින විවෘ  භූමි සහ හිස් ඉඩම් පරිසර හි කාමී ආකාරයට උදයාන දලස සංවර්ධනය කිරීම  

• ප්රදේශදේ පවතින සියළු ක්රීඩාංගන පහසුකම් සහි ව ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම. 

• නඩත්තු සහ කළමනාකරණ කටයුතු ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා දගන යාමට කටයුතු කිරීම. 

• ප්රදේශදේ ප්රධාන වැේ වල රක්ෂි  ප්රදේශයන් දර්ඛීය උදයාන දලස වැඩි දියුණු කළ යුතු
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක 6.5.3  විලනෝද කටයුතු සඳහා සැලැස්ම
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

6.6 ඓතිහාසික පුරාවිදයාත්මක හා සංසක්ෘතික සංවර්වධ්න සැලැසම් 

 

ප්රදේශදේ පවතින පුරා විදයාත්මක වටිනාකමකින් යුතු ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම , සංස්කෘතික අංශ 

ප්රවර්ධනය කිරීම හා ඒවා ජන ාව අ ර ප්රචලි  කරමින් සංචාරක ආකර්ෂණය දියුණු කිරීමත් දමම 

සංවර්ධන උපාය මාර්ගදේ  ප්රධාන අරමුණ දේ. 

 

“කෘෂී දගාවිපළ රාජධානිය” යන්දනහි “රාජධානිය” යන්දනන් මහව ප්රදේශදේ පවතින ඓතිහාසික 

පුරාවිදයාත්මක හා සංස්කෘතික වටිනාකම ආරක්ෂා කිරීම යන්න සංඥා දකදර්.  ඒ යටදත් එන ප්රධාන 

අරමුණක් වන්දන්, පුරාවිදයාත්මක, ඓතිහාසික හා දර්ශනීය  සථ්ාන සංරක්ෂණය කිරීමත් සමග සංචාරක 

ආකර්ෂනය වර්ධනය කිරීම දේ.   මහව නගර සංවර්ධනයට අදාල ඓතිහාසික පුරාවිදයාත්මක හා 

සංස්කෘතික වටිනාකම ආරක්ෂා කිරීදම් උපාය මාර්ගය දැක්වීදමිදී එය 2030 මහව නගර සංවර්ධන 

සැලැස්ම දැක්ම හා පරමාර්ථ සෘජුවම බැඳී පවතින අ ර එයට අයත්  පරමාර්ථය වන්දන් 2030 වර්ෂය වන 

විට යාපහුව රාජධානිය හා අදනකුත් සංස්කෘතික උරුමයන් හා සථ්ාන වල අනනය ාවය සුරක්ෂි  කිරීම 

හා සංචාරක ආකර්ශණය ඒ දව  වර්ධනය කිරීම යන්නයි. 

 

ඒ අනුව, මහව ප්රදේශදේ ප්රධාන ඓතිහාසික උරුමයන් වන යාපහුව රාජධානිය සඳහා දවන්වූ  අක්කර 

25ක් වූ භූමි ප්රමාණය ඇතුළුව අක්කර 81ක භූමි ප්රමාණයක් සංචාරක කලාපය දලස කලාපීකරණ සැලසුම 

මින් දවන් කිරීම ඓතිහාසික , පුරාවිදයාත්මන හා සංස්කෘතික උපාය මාර්ගය යටදත් සිදුකරන ලදී.  

දකාන්ඩදදනිදේ ගේ දසාදහාන්දකාත් පිහිටි ප්රදේශයද අක්කර 06 සංරක්ෂි  ප්රදේශයක් දලස දවන් 

කිරීමද සිදුකරනු ලබයි. 

 

එදමන්ම ප්රදේශයට ආදේණික වූ සංස්කෘතික වටිනාකම ඔේ නංවන දේශීය පාරම්පරික නවදය ක්රමය ඔේ 

නැංවීම උදදසා යාපහුව රාජධානිය පිහිටි සංචාරක  කලාපය තුළම අක්කර 10 භූමි ප්රමාණයක් ආයුර්දේද 

ප්රතිකාර මධයස්ථානයක් ඉදිකිරීමටද උපාය මාර්ග සැලසුම්දකාට ඇ . 

 

දමම  ප්රදේශය අංගම්දපාර සටන් කලාව සඳහා ප්රචලි  ප්රදේශයකි.  ඒ සඳහා ප්රදේශදේ අක්කර 15 යුතු 

භූමි ප්රමාණයක් දවන් කිරීමද දමම උපාය මාර්ගය  අයත් දේ. 

 

ඉහ  උපාය සංවර්ධන උපාය මාර්ග කරා ලඟාවීම සඳහා පහ  සඳහන් සංවර්ධන වයාපෘතින් හඳුනාගන්නා 

ලදී. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

1.  දයෝජි   සංස්කෘතික ක්රීඩා පුහුණූ මධයසථ්ානය 

2. දයෝජි  සංස්කෘතික ගම්මානය 

3.  දයෝජි  දේශීය ආයුර්දේද ප්රතිකාර මධයස්ථානය 

4.  දයෝජි   ානායම - දේශීය - විදේශීය සංචාරකයින් සඳහා 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සිතියේ අංක 6.6.1  ඓතිහාසික පුරාවිදයාත්මක හා සංස්කෘතික සංවර්වධ්න සැලැස්ම 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

6.7 ක්රියාත්මක කිරීදම් උපායමාර්ග (Implementation Strategy) 

 

6.7.1 ලයෝජිත වයාපෘති (Strategic Action Project) 

 

වයාපෘති ප්රමුඛතාවය 

1. දයෝජි  ආර්ික මධයස්ථානය. 

2. දයෝජි  වාණිජ හා මූලය සංකීර්ණය. (පරණ බස් නැවතුම්පල) 

3. දළදාගම හන්දිය ආර්ික වාණිජ හා මූලය සංකීර්ණය. 

4. දයෝජි  ගුවන් පාලම. 

5. නගරය හරහා ගමන් කරන මගීන් සඳහා ිමන් නිවන මධයස්ථානයන් සංවර්ධනය කිරීම. 

6. රැදකෝගම සහ දකාන්ඩදදනිය මාර්ග  ඒකාබේධව සංවර්ධනය කිරීම.  

7. දපාදු රථවාහන නැවතුම්දපාල. 

8. දයෝජි  විදනෝද හා විදේක මධයස්ථානය. (ඉඹුේදබාඩයාගම වැව අසල ) 

9. දයෝජි  පුරාවිදයාත්මක ස්ථාන කරා ලඟාවීමට විදශ්ෂි  වූ ප්රදේශ මාර්ග පේධතිය සංවර්ධනය 

කිරීම. 

10. සංස්කෘතික හා ප්රාදේශීය උරුමයන් සංවර්ධන හා ආරක්ෂා කිරිම වයාපෘතිය. 

11. පරිසර හි කාමී ඒකාබේධ දගාවිදපාල මධයස්ථානය. 

12. දයෝජි  වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානය.  

13. අභයන් ර මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම 

i. විලව මාර්ගය නිකවැරටිය මාර්ගය දක්වා පුළුේ කිරීම. (අභයන් ර ප්රදේශ සංවර්ධනය 

සහ කර්මාන්  කලාපයට මනා ප්රදේශකත්වයක් ලබාදීම) 

ii. ලීලා මාව , නිකවැරටිය මාර්ගය හමුවන   ම්මිටගම හන්දිය දක්වා පුළුේ 

කිරීම.(නගරදේ අභයන් ර ප්රදේශ සංවර්ධනය කිරීම) 

iii. ගම්මැද මාර්ගය විලව  මාර්ගය දක්වා යා කිරීම. 

iv. අලුත් දහ්රත්ගම මාර්ගය ලියනගම දක්වා පුළුේ කිරීම. 

v. යාපහුව වඩු පාසල අසල මාර්ගය යාපහුව දක්වා පුළුේ  කිරීම.  

14. දයෝජි  නිවාස වයාපෘතිය. 

15. දයෝජි  නීතීඥ සංකීර්ණය. 

16. කර්මාන්  සංවර්ධන වයාපෘතිය 

17. සංස්කෘතික අංග පුහුණු මධයස්ථානය. (දැනට ක්රියාත්මක දවමින් පවතින වයාපෘතියකි) 
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ආර්වික සංවර්වධ්න උපාය මාර්වග (Economic Development Projects) 

1. ලයෝජිත ආර්වික මධ්යස්ථානය (Economic Center) 

 

වයාපෘති මා ෘකාව 
Project Title  
 

දයෝජි  ආර්ික මධයස්ථානය 
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

කලාපදේ පවතින කෘෂි කාර්මික නිශ්පාදන සඳහා ද ාග අදලවි මධයස්ථානයක් සංවර්ධනය 
කිරීම. 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

ද ාග අදලවි මධයස්ථානයක් සංවර්ධනය කිරීම තුලින් කලාපදේ පවත්නා කෘෂී නිශප්ාදන සඳහා 
දහාඳ දවළඳපලක් නිර්මාණය කිරීම සහ ඒ තුලින් කෘෂී නිශප්ාදකයින්දේ ආර්ික මට්ටම 
වර්ධනය කිරීම. 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත (Province) වයඹ පළා  දිස්ික්කය    
( District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 
(LA ) 

මහව 

මායිම් 
(Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර (East) දකුණ 
(South) 

බටහිර 
 (West ) 

පුේගලික ඉඩම මහව නාදගාේලාගම 
මාර්ගය 

ලංකා බැංකුව  වැව 

 
ප්රදේශ (Access) 

මහව නාදගාේලාගම මාර්ගය    

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

දයෝජි  ඉඩම මහව නගර මධයදයන් ආරම්භ වන නාදගාේලාගම මාර්ගදේ මීටර් 60ක් පමණ දුරින් 
පිහිටා ඇ .  දයාජි  ඉඩමට මීටර් 75ක් පමණ දුරින් මහව දුම්රිය ස්ථානය පිහිටීමද මීටර් 15ක් පමණ 
ආසන්නව මහව බස් නැවතුම්පල පිහිටීමද ආර්ික මධයස්ථානයක් සඳහා දමම ඉඩම වඩා දයෝගය 
වීමට දහ්තු සාධක වී ඇ . වර්ථමානදේ දපාදු දවළඳපලක් පවතින අ ර එය පැරණි දගාඩනැිේලක 
සුළු වශදයන් පවතී. 
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වයාපෘති සාධාරණීකරණය ( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New  ✓  වැඩිදියුණුකිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති 
අංශය(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ(Comme
rcial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය(H
eritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

 ✓       

වයාපෘති 
දර්ශනය 
(Project 
Aspect) 

ආර්ීක(Econo
mic ) 

✓   සමාජ(Social ) 
 

 

වයාපෘතිඅරමුණ 
(Project  
Objective) 

1. කෘෂි නිශප්ාදන සඳහා ජාතික වශදයන් වයාේ  වූ දවළඳපලක් නිර්මානය කිරීම 
2. කෘෂි නිශප්ාදකයින්දේ ආර්ික මට්ටම වර්ධනය කිරීම 
3. කෘෂි කර්මාන් ය සඳහා  රුණ පරපුර දයාමු කිරීම 

වයාපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

වර් මානදේ කෘෂී නිශප්ාදන අදලවි කිරීම සඳහා මහව නගරදයන් බාහිර වූ දඹුේල  ඹුත්දත්ගම හා 
කුරුණෑගල වැනි නගර කරා ජන ාවට යාමට සිදුවී ඇති ඉහ  දයෝජනා තුලින් එම  ත්වය අවම වනු ඇ . 

 

දේපල විස් රය (Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA) 

  පුේගලික
(Private) 

 රජදේ 
(State ) 

 

ප්රාදේශීය 
සභාව මහව 

 

Free  
Encumbrances   

ඔේ(Yes ) නැ  විස් ර දදන්න    

නැ (No) If No give details    

හිමිකම පිළිබඳ 
විස් ර(Details of the 
Ownership ) 

     

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර(Survey Plan 
Detail) 
 
දැනට පත්කර දනාමැ  

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් 
අංක(Survey 
Plan No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම 
සකස් කළ නිළධාරීයාදේ 
නම (Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය  (Land 
Extent) 

 

   01 A  1 R  0 P  
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘති 
කාලය(Projec
t Period) 

දකටි 
කාලීන(Short 
term) (1> 
year)  

 මධය 
කාලීනව(Mid 
Term ) 
(1-3 year)  

✓  දීර්ඝ 
කාලීන(Lon
gterm ) (3< 
year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තු
ග  පිරිවැය 
(Total  
Estimated 
Cost) (Rs. 
Mn)  

මිලියන 200 

 
මූලය ක්රමය 
(Financing 
Method) 

 
පළාත් සභාව - වයඹ 

   

වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map) 

 
වර්ථමානදේ දපාදු දවළඳපල වශදයන් පවත්නා භූමිය ආර්ිකමධයස්ථානයක් වශදයන් සංවර්ධනය 
කිරීමට සැලසුම් දකදර්. 

 

 

පවතින යටි ල පහසුකම් 
(Infrastructure 
Availability ) 

  ජලය අවශය ධාරි ාවය  පවතී  
(Required Capacity) 

 

  විදුලිය   

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි  

කලාපය(Zone ) ඉහළ ඝනත්වදයන්  යුතු නාගරික 
කලාපය 

කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibility) 
 

ඔේ 
(Yes ) 

✓  නැ  (No)  

ඉතිහාසය (අදාළනම්)(History (if it relevant) - නාගරික සංවර්වධ්න අධිකාරිය මින්ව ලමම වයාපෘතිය අවුරුදු 20ක පමණ 
ලපර හඳුනාගත් වයාපෘතියකි 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වර් මාන  ත්වය (මිනුම් සමග විස් ර කරන්න) (Present Status (Explain details with measurements)  

පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) 
 

විස් ර (Description) වර්ථමාන භාවි ය ඒකක ගණන 
(No.of units) 

දිග(length) පළල(width) 

පැරණි දගාඩනැිලි - 01 දපාදු දවළඳපල 01 50 අඩි 30 අඩි 

     

     

     

     

 
පිරිසැලසුම් සිතියම (Layout Map) 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති අයවැය 

 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය(රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම මිලියන 200 

  

අනුම  කරන ආය න (Approval Agencies ) 
 

කටයුතු (Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා (Authorized 
person  ) 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ප්රාදේශීය සභාව සභාපති - ප්රාදේශීය සභාව 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ලයෝජිත වාණිජ හා මූලය සංකීර්වණය. (Proposed Commercial and financial Complex at Daladagama 

Junction) 

2. ලයෝජිත වාණිජ හා මූලය සංකීර්වණය 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

දයෝජි  වාණිජ හා මූලය සංකීර්ණය 
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

මහව නගර  මධයදේ පැරණි බස් නැවතුම්පල පිහිටි ඌන භාවි දේ පවත්නා ඉඩම් වාණිජ 
භාවි යන්ට පරිවර්ථනය කිරීම 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

මහව නගර මධයදේ පැරණි බස් නැවතුම්පල පිහිටි ඉඩම කිසිදු භාවි යකට දනාදගන හිස් 
ඉඩමක් දලස පවතී.  එම ඉඩම නවීන පහසුකම් වලින් යුතු වාණිජ සංකීර්ණයක් දලස සංවර්ධනය 
කිරීමට සැලසුම් දකදර්. 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත(Province) වයඹ පළා  දිස්ික්කය       
( District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 
(LA ) 

මහව 

මායිම් (Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර (East) දකුණ 
(South) 

බටහිර 
(West ) 

පුේගලික ඉඩම් 
 
 

පුේගලික ඉඩම් 
 

නිකවැරටිය - 
මඩගේල 
මාර්ගය 

පුේගලික 
ඉඩම් 

 
ප්රදේශ (Access) 

පාදදණිය - අනුරාධපුර මාර්ගය    

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් භාවි ා 
(සිතියම සමග 
විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

දමම ඉඩම නගර මධයදේ පිහිටි පර්චස් 80ක පමණ ඉඩමක් දේ.  වර්ථමානදේ බස් නැවතුම්පල 
දවනත් ස්ථානයක ස්ථාපි  කිරීම තුලින් දමම ඉඩම  ------------- පැරණි බස් නැවතුම්පල සහි ව 
හිස් ඉඩමක් වශදයන් පවතී. ප්රධාන මාර්ගය දදපස වාණිජ භාවි යක් පවතී. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති සාධාරණීකරණය ( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New  නව 
වයාපෘතියකි 

✓  වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

 ✓       

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

 ✓  සමාජ (Social )  

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

1. නගරදේ බස් නැවතුම්පල දවනත් ස්ථානයක් කරා දගනයාම තුලින් එම ඉඩම නවීන පහසුකම් 
සහි  වාණිජ සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම 
 

2. මහව දපෝෂක ප්රදේශදේ ජනා වට උපරිම වාණිජ මූලය දස්වාවන් ලබාදීම. 
 
 
 

වයාපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

නගර මධයදේ ශ්රි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය සතු දමම ඉඩම බස් නැවතුම්පල නැව  ස්ථානග  කිරීම 
දහ්තුදවන් කිසිම භාවි යකට දනාදගන පවතී.  දමම නගර මධයදේ  වාණජ හා මූලය කටයුතු සඳහා 
වඩාත් දයෝගය භූමියක් දේ.  දපාදු රථවාහන නැවතුම් වලින් සහි  නවීන වාණිජ සංකිර්ණයක් නගරය 
තුල දැනට ස්ථානග  වී දනාමැ . 
 
 
 
 
 
 
 

 

දේපල විස් රය (Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම(Present Land 
Ownership) 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

  පුේගලික 
(Private) 

✓  රජදේ(State ) 
 

  

මැනුම්සැලැස්ම විස් ර 
(Survey Plan Detail) 

සමීක්ෂණ සැලසුම්    
අංක (Survey Plan 
No. ) 

මිනින්දදෝරු 
සැලැස්ම සකස් 
කළ නිළධාරීයාදේ 
නම 
(Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය 
(Land Extent) 

 

දැනට සකස්කර 
දනාමැ  

  -----    A  3R  ------ P  
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘති 
කාලය 
(Project 
Period) 

දකටි කාලීන(Short 
term) (1> year)  

 මධය 
කාලීනව(Mid 
Term ) 
(1-3 year)  

✓  දීර්ඝකාලීන 
(Longterm) 
 (3< year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග 
පිරිවැය(Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

 
මූලය ක්රමය 
(Financing 
Method) 

 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අරමුදේ                  
(UDAFunding ) 

  

වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map) 

 
1. දයෝජි  ඉඩම තුල වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම  සහ ශ්රි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය සමග 

එකඟ ාවයකට එලඹීම. 
2. වයාපෘතිය ක්රිිියාත්මක කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මින් කට්ටි කිරීමි. 

 

පවතින යටි ල පහසුකම් 
(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය 
 

වයාපෘතිය සඳහා ප්රමාණවත්ය 

විදුලිය වයාපෘතිය සඳහා ප්රමාණවත්ය 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකාරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි 

කලාපය(Zone ) ඉහල ඝනත්ව යුතු නාගරික 
කලාපය 

කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibility) 

ඔේ 
(Yes ) 

✓  නැ (No)  
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වර් මාන  ත්වය(මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න) (Present Status (Explain details with measurements)) 
 
 

පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) - පැරණි බස් නැවතුම් පල පිහිටි භූමිය දේ 

විස් ර (Description) ඒකක ගණන(No.of 
units) 

දිග(length) පළල (width) 

    

පැරණි බස් නැවතුම්පල දගාඩනැිේල  01   

    

    

    

    

 
පිරිසැලසුම් සිතියම(Layout map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දයෝජි  සැලැස්ම හා දගාඩනැිලි සැලසුම් අවශය ා(තිදබ් නම්)( Proposed Plan & Building Design 
Requirements (if available)) 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති අයවැය 

 
 
 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය (රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

  

  

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ඉදිරිකිරීම් කටයුතු  

 300 

  

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

ිවිසුමකට එළඹවීම ශ්රි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය සභාපති - ශ්රි.ලං.ග.ම. 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති - නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

   

ඉදිකිරීම් කටයුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති - නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

   

   

 
 

 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ(Regulations and Guidelines) 

 
 

දරගුලාසි සහ 
මාර්දගෝපදේශ(Regulations and 
Guidelines) 

දරගුලාසි(Regulations) 
 
 
 
 
 
 
 

මාර්දගෝපදේශ(Guidelines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

විස් ර ඇමුණුම්(Details of  
Attachments) 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ලයෝජිත වාණිජ හා මූලය සංකීර්වණය. (Proposed Commercial and financial Complex at Daladagama 

Junction) 

3. ලයෝජිත වාණිජ හා මූලය සංකීර්වණය 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

දයෝජි  වාණිජ හා මූලය සංකීර්ණය 
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

මහව නගරයට ප්රධාන ප්රදේශකත්වය සලසන දළදාගම මංසන්ධිය ආශ්රි ව වාණිජ සංවර්ධනය 
වයාේ  කිරීම. 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

නාගරික ප්රදේශදේ ප්රධාන ප්රදේශකත්වය සලසන අනුරාධපුර - පාදදනිය ප්රදේශ මාර්ගය ආශ්රි ව 
පවත්නා ඌන භාවි දේ  පවතින ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම සහ කුඹුරු ඉඩම් තුල සිදුවන අනවසර 
ඉදිකිරීම වැලැක්වීම තුලින් සැලසුම් සහග  නාගරික  සංවර්ධනය වයාේ  කිරීම. 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත (Province) වයඹ පළා  දිස්ිකය         
( District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 
(LA ) 

මහව 

මායිම් 
(Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර (East) දකුණ 
(South) 

බටහිර 
(West ) 

රන්දක  දහෝටලය අනුරාධපුර - පාදදනිය 
මාර්ගය 

දපෞේගලික 
කුඹුරු ඉඩම් 

පුේගලික 
ඉඩම් 

 
ප්රදේශ (Access) 

අනුරාධපුර - පාදදනිය මාර්ගය    

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

දළදාගම මංසන්ධිය කලාපදේ ප්රධාන මංසන්ධියක් දේ.  මහව - නිකවැරටිය- අනුරාධපුර හා 
කුරුණෑගල යන  දිශාවන්ට සහ ජනගහනය එම මංසන්ධිය මින් ප්රදේශකත්වය ලබාගනී.  ඒ 
දහ්තුදවන් දමම මංසන්ධිය තුල ඉඩම් භාවි ා සිතියම අනුව වැඩි වශදයන් කුඹුරු ඉඩම් පවතී. 
දකාටසක් වාණිජ භාවි යන් එම කුඹුරු ඉඩම් තුලින් අනවසර වාණිජ ඉදිකිරීම් වැඩි වශදයන් 
සිදුදවමින් පවතී. 
 
 
අත්හරින ලද කුඹුරු ඉඩම් අනවසර ඉදිකිරීම් (වාණිජ භාවි යන්) 
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වයාපෘති සාධාරණීකරණය ( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New  ✓  වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

 ✓   ✓     

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

✓   සමාජ (Social ) 
✓  

 

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

1.  නගරදේ අවභාවි දේ පවතිව ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම. 
2. නගරදේ අනවසර ඉදිකිරීම් වලක්වා ක්රමවත් සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම 
3. දළදාගම උප නගරය ආශ්රි ව සංවර්ධනය නධර්යමත් කිරීම 
4. මහව නගරය වයාේ  කිරීම සහ ඒ තුලින් සංක්රමණික ජනගහනයක වැඩි කිරීම 

වයාපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

නගරදේ ප්රධාන මාර්ග දදපස ඉහල ථලදායකත්වයක් ඇති ඉඩම් අත්හරින ලද කුඹූරු ඉඩම් වශදයන් 
පැවතීම තුලින්  නගරදේ සංවර්ධන වයාේ  වීමක් සිදු දනාවන අ ර ඒ තුලින් අනවසර ඉදිකිරීම් 
ශීඝ්රදයන් වයාේ  වීමක් සිදුදේ. දයෝජි  වයාපෘතිය තුලින් දමම  ත්වය අවම කිරීමට අදේක්ෂි ය. 
 

 

දේපල විස් රය (Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

✓  රජදේ (State ) 
 

  

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් 
අංක(Survey 
Plan No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම සකස් කළ 
නිළධාරීයාදේ නම (Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය (Land 
Extent) 

 

දැනට සකස් 
කර දනාමැ  

  4A  0R  0P  

 

 

 

 

 

 

වයාපෘති විස් රය 
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වයාපෘති 
කාලය 
(Project 
Period) 

දකටි කාලීන 
(Short term) (1> 
year)  

 මධය 
කාලීනව(Mid 
Term ) 
(1-3 year)  

✓  දීර්ඝ කාලීන 
(Longterm ) 
(3< year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග  
පිරිවැය (Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

 
මූලය ක්රමය 
(Financing 
Method) 

 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
(UDA Funding ) 

  

වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map) 

1.  ඉඩම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මින් අත්කර ගැනීම 
2. ඉඩම් ක්රමවත් කාණු පේධතියක් ඇතිව සංවර්ධනය කිරීම. 
3. ඉඩම් හිමිකරුවන් දව  සාධාරන ඉඩම් දකාටස් දබදා දීම සහ අදනකුත් දකාටස් පුේගලික අංශදේ 

දායකත්වය ඇතිව සංවර්ධනය කිරීම 
 

 

 

 

 

පවතින යටි ල 
පහසුකම් 
(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය  
 
 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට ප්රමාණවත්ය 

විදුලිය 
 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට ප්රමාණවත්ය 

අපද්රවය කළමනාකරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලැදබ්. 

කලාපය (Zone ) මධයම ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය 

කලාපීය 
අනුකූල ා
ව (Zoning 
compatibil
ity) 

ඔේ 
(Yes ) 

✓  නැ  (No)  

ඉතිහාසය (අදාළ නම්) (History (if it relevant)) 
 
දයෝජි  ඉඩම දිගුකාලනීව අත්හරින ලද කුඹුරු ඉඩම් වශදයන් පවතී.  ඒ සමගම දමම ඉඩම තුල මාර්ග දදපස 
අනවසර ඉදිකිරීම් විශාල වශදයන් පවතී. 
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වර් මාන  ත්වය (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
 
 

පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) - අත්හරින ලද කුඹුරු ඉඩම් වශදයන් පවතී. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

වයාපෘති අයවැය 
 

 
 
 

 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය (රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

1. ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම 16,000,000 

2. ඉඩම් දගාඩකර සංවර්ධනය කිරීම 5,000,000 

  

එකතුව 21,000,000 

  

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

1. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති- නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

2. ඉඩම දගාඩකර 
සංවර්ධනය කිරීම 

ඉඩම් දගාඩකිරීදම් හා සංවර්ධනය 
කිරීදම් සංස්ථාව 

සභාපති-ඉඩම් දගාඩකිරීදම්  හා 
සංවර්ධනය කිරීදම් සංස්ථාව 

3. ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
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දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ (Regulations and Guidelines) 

 
 

විස් ර ඇමුණුම් (Details of  
Attachments) 
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4. නිකවැරටිය - මඩගේල මාර්වගලේ දුේරිය හරස් මාර්වගය හරහා ගුවන්ව පාලමක් ඉදිකිරීම 

වයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

දයෝජි  ගුවන් පාලම 
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

දුම්රිය හරස් මාර්ගය දිනකට පැය 05කට ආසන්න දේලාවක් වසා දැමීම තුලින් ඇතිවන මාර්ග 
 දබදය අවම කිරීම. 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

නගරදේ ප්රධාන මාර්ගය දුම්රිය මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීම සහ දුම්රිය මංසන්ධිය දහ්තුදවන් 
ප්රධාන මාර්ගය වසා දැමීම නිසා ඇතිවන මාර්ග  දබදය අවම කිරීම. 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත (Province) වයඹ පළා  දිස්ික්කය     
( District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 
(LA ) 

මහව 

 
ප්රදේශ (Access) 

නිකවැරටිය - මඩගේල මාර්ගය    

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

 
දයෝජි  වයාපෘතිය ආසන්න ප්රදේශය පුේගලික අයිතිය යටදත් 
පවතින වාණිජ භාවි යන් දේ. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති සාධාරණීකරණය( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New   ✓  වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

      ✓  

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

  සමාජ (Social ) 
✓  

 

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

1. දුම්රිය හරස් මාර්ගය නගරදේ ප්රධාන මාර්ගය  හරහා ගමන් කිරීම දහ්තුදවන් ඇතිවන මාර්ග 
 දබදය අවම කිරීම. 

2. මාර්ගය දිනකට 50 ව ාවක් පමණ වසා  ැබීම දහ්තුදවන් ඇතිවන මාර්ග  දබදය අවම කිරීම. 

වයෘපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

වර්ථමානදේ දිනකට පැය 05ක් පමණ එදස්ම වාර 50ක් පමන ප්රධාන මාර්ගය වසා දැමීම සිදුදේ.  ඒ 
අනුව,  නගර මධයදේ වාහන  දබදයන් ඇතිදේ.  එය වැලැක්වීම වයාපෘතිදේ අරමුණයි. 

 

 

දේපල විස් රය(Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

✓  රජදේ (State ) 
 

 ✓  

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් අංක 
(Survey Plan 
No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම සකස් කළ 
නිළධාරීයාදේ නම (Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය (Land 
Extent) 

 

මිනින්දදෝරු 
සැලැස්ම සකස් 
කර නැ  

  ……A  ……R  …..P  
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වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘතිකාල
ය (Project 
Period) 

දකටිකාලීන(Short 
term) (1> year)  

 මධයකාලීනව
(Mid Term ) 
(1-3 year)  

 දීර්ඝකාලී
න(Longt
erm ) (3< 
year)  

✓  මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග 
පිරිවැය(Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

 
 
මූලයක්රමය(Fi
nancing 
Method) 

 
 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘතිවිස් 
රයDescriptio
n of the 
Project (with 
map) 

 
 
1. ගුවන් පාලම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම තුලින් දයෝජි  

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇ . 
 
 

 

 

කලාපය(Zone ) ඉහල  ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය 

කලාපීයඅනු
කූල ාව(Zo
ning 
compatibili
ty) 

ඔේ(Y
es ) 

✓  නැ (No)  

 

 

 

 

 

වර් මාන  ත්වය (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
වර් මානදේ දිනකට 50 ව ාවක් පමණ එනම් පැය 05 පමණ ප්රධාන මාර්ගය වැදසන අ ර ඒ දහ්තුදවන් ප්රධාන 
මාර්ගය අවහිර දේ. 
 

පවත්නා ත්ත්වය (Existing Situation) 
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පිරිසැලසුම්සිතියම(Layout map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය(රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

1.  ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම මිලියන 1000  

2. වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම  

  

  

  

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

1. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති- මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

2.   වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති- මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

   

   

   

   

 
 

 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ (Regulations and Guidelines) 
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5. ලයෝජිත ලහළ ලබාජුන්වහල, විලේක හා  විලනෝද මධ්යස්ථානය (Relaxing Center ) 

වයාපෘතිය හඳුනා ගැනීම 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

දයෝජි  විදනෝද හා විදේක මධයස්ථානය  
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

අනුරාධපුර - පාදදනිය ප්රධාන මාර්ගදේ ගමන් කරන ජන ාව සඳහා ිමන් නිවන 
මධයස්ථානයන් ස්ථාපි  කිරීම. 
 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

මහව නාගරික ප්රදේශය හරහා අනුරාධපුර - යාපනය මාර්ගය දක්වා ගමන් කරන  මහජන ාව 
සඳහා රැඳී සිටීදම් මධයස්ථානයන් සංවර්ධනය කර ඒ තුලින් නගරදේ ආකර්ශනය සංචාරකයින් 
දව  ලබාගැනීම. 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත (Province) වයඹ පළා  දිස්ිකය     ( 
District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 
(LA ) 

මහව 

මායිම් 
(Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර (East) දකුණ 
(South) 

බටහිර 
(West ) 

පුේගලික ඉඩම් අනුරාධපුර - පාදදනිය 
මාර්ගය 

පුේගලික 
ඉඩම් 

(කුඹුරු) 
පුේගලික 
ඉඩම් 

 
ප්රදේශ (Access) 

අනුරාධපුර - පාදදණිය මාර්ගය    

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

අනුරාධපුුුර - පාදදණිය මාර්ගය දදපස මිශ්ර සංවර්ධන භාවි යන් පවතී.  එදස්ම ප්රධාන මාර්ගය 
තුලින් දකාළඹ- යාපනය දක්වා ගමන් කරන  ජනගහනයක් සිටී.  එම ජන ාවට  රැඳී සිටීදම් 
මධයස්ථානයක් දලස දමම වයාපෘතිය දයෝජනා දකදර්. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති සාධාරණීකරණය ( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New  ✓  වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

 ✓       

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

 ✓  සමාජ (Social ) 
 

 

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

1. නාගරික ප්රදේශය හරහා ගමන් කරන මගීන්ට ිමන නිවන මධයස්ථානයක් වශදයන් 
සංවර්ධනය කිරීම (වැසිකිලි, ආපනශාලා, දේශීය නිශප්ාදනන දවළඳ සැේ සහි ව. 

2. කලාපදේ කෘෂි නිශප්ාදන සඳහා දේශීය විදේශීය සංචාරකයින් අරමුණු කරදගන දවළඳසලක් 
ලබාදීම. 

3. මහව නාගරික ප්රදේශය පිළිබඳව දේශීය සහ විදේශීය සංචාරක ආකර්ශනය ලබාගැනීම. 
 

වයාපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

වර්ථමානදේ අනුරාධපුර - පාදදනිය මාර්ගය  ආශ්රි ව විශාල මගී ජන ාවක් ගමන් කලද ිමන් නිවන 
මධයස්ථානයක් දනාමැති අ ර.  ජන ාවදේ මූලික අවශය ාවයන් සපුරා ගැනීදම් අවශය ාවය 
පැවතියද වර්ථමානදේ එවැනි ස්ථානයක් දනාමැ . 
 
දයෝජි  ස්ථානයන් සංවර්ධනය කිරීම තුලින් ඉහ  අවශය ාවය සපුරාලිය හැක. 
 

 

දේපල විස් රය(Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ (State ) 
 

මහව  
ප්රාශීය සභාව 

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් 
අංක(Survey 
Plan No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම සකස් 
කරන ලද නිළධාරීයාදේ නම 
(Name of the Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය (Land 
Extent) 

 

දැනට සකස් 
කර දනාමැ . 

  0A  01R  0P  
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වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘති 
කාලය 
(Project 
Period) 

දකටි කාලීන 
(Short term) (1> 
year)  

✓  මධය 
කාලීනව(Mid 
Term ) 
(1-3 year)  

 දීර්ඝ කාලීන 
(Longterm ) 
(3< year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග  
පිරිවැය (Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

 
 
මූලය ක්රමය 
(Financing 
Method) 

1. ප්රාදේශීය සභාව - මහව 
2. උපදේශකත්වය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map) 

දයෝජි  වයාපෘතිය පහ  අංග වලින් සමන්වි  දේ. 
1.  ාවකාලික ආපනශාලා 
2. දේශීය නිශප්ාදන අදලවිසැේ 
3. වැසිකිලි සංකීර්ණය 

 

 

පවතින යටි ල පහසුකම් 
(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය 
 

වයාපෘතිය සඳහා ප්රමාණවත්ය 

විදුලිය වයාපෘතිය සඳහා ප්රමාණවත්ය 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකාරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි 

කලාපය(Zone ) ඉහල ඝනත්ව යුතු නාගරික 
කලාපය 

කලාපීය 
අනුකූල ාව(Zo
ning 
compatibility) 

ඔේ 
(Yes ) 

✓  නැ (No)  
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වර් මාන  ත්වය  (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න) (Present Status (Explain details with measurements)) 
 
ප්රධාන මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටි පැරණි ගම් සහ කාර්යාලය පිහිටි ඉඩමක් 

පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) 
 

විස් ර (Description) ඒකක ගණන (No.of 
units) 

දිග 
(length) 

පළල (width) 

ප්රාදේශය සභාව සතු පැරණි දගාඩනැිේලක් පවතී 01   

    

    

    

    

 
 

   

    

 
පිරිසැලසුම් සිතියම(Layout map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය (රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

දයෝජි  ස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම මිලියන 20 

  

  

  

 මිලියන 20 

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

   

1. වයාපෘති ක්රියාත්මක  කිරීම ප්රාදේශීය සභාව-  මහව සභාපති - ප්රාදේශීය සභාව 

2 වයාපෘති උපදේශකත්වය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (වයඹ පළා ), නා.සං.අ. 

   

    
 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ (Regulations and Guidelines) 
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6. සංස්කෘතික හා ප්රාලේශීය උරුමයන්ව සංවර්වධ්නය හා අරක්ෂා කිරිලේ  වයාපෘතිය (Cultural and 

Heritage Development Projects) 

වයාපෘතිය හඳුනා ගැනීම 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

දයෝජි  සංස්කෘතික මධයස්ථානය 
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

කලාපදේ පවතින සංස්කෘතික හා පුරාවිදයාත්මක උරුමයන් ඒකරාශී කර සංස්කෘතික ප්රදර්ශන 
මධයස්ථානයක් ඉදිකිරීම තුලින් මහව සහ යාපහුව ආශ්රි   අනනය ාවය වර්ධනය වන පරිදි 
සංස්කෘතික මධයස්ථානයක් ඉදිකිරීම 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

යාපහුව ආශ්රි  පුරාවිදයාත්මක ප්රදේශදේ දේශීය සහ විදේශීය සංචාරක ආකර්ශනය වර්ධනය 
කිරීම. 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත (Province) වයඹ පළා  දිස්ිකය ( 
District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 
(LA ) 

මහව 

මායිම් 
(Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර (East) දකුණ 
(South) 

බටහිර 
(West ) 

පුේගලික ඉඩම් පුේගලික ඉඩම් පුේගලික 
ඉඩම් 

ප්රාදේශීය 
සභා 
මාර්ගය 

 
ප්රදේශ (Access) 

දකාන්ඩදදණිදේ පන්සේ මාර්ග ගේ දසාදහාන් දකාත් සඳහා වූ මාර්ගය  

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

 
 
දමම ප්රදේශදේ දගවතු වශදයන් පවත්නා දන්වාසික භාවි යන් පවතී.  යාපහුව පුරාවිදයාත්මක 
ප්රදේශදේ සිට කිදලෝ මීටර් 01ක් පමණ ආසන්නව දයෝජි  ඉඩම පවතී.  ගේ දසාදහාන්දකාත් 
ස්ථානදේ සිට මීටර් 200ක් පමණ දුරක් පවතී. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති සාධාරණීකරනය ( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New   ✓  වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

   ✓     

වයාපෘති 
දර්ශනය 
(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

  සමාජ (Social ) 
✓  

 

වයාපෘති 
අරමුණ 
(Project  
Objective) 

1. කලාපදේ සංස්කෘතික අනනය ාවය ආරක්ෂා කිරීම  
2. දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයින්දේ ආකර්ශනය වර්ධනය කිරීම. 
3. කලාපදේ ජන ාවදේ ආර්ික  ත්වය වර්ධනය කිරීම. 

වයාපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

මහව කලාපදේ , කලාපයට අදේනික වූ  දේශීය හා පාරම්පරික ආයුර්දේද නවදය ප්රතිකාර, ප්රදේශයට 
අදේනික වූ ආහාර වර්ග, ජන ක්රීඩා සහ  විදශ්ෂ දපෞරාණික  අංග  පවතී. ඉහ  අංගයන් ඒකරාශී කර 
ජන ාව අ රට  ප්රචලි  කිරීම වර්ථමානදේ සිදුවී දනාමැ . 
 
එදස්ම යාපහුව ආශ්රි  පුරාවිදයාත්මක ප්රදේශයට දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයින් පැමිණියද දමම 
ප්රදේශදේ රැඳී සිටීනම් අවස්ථා සංවර්ධනය කර දනාමැ . 
 
ඉහ   ත්වයට විසඳුමක් වශදයන් කලාපදේ අනනය ාවය ප්රදර්ශනය කිරීම තුලින් සංචාරක ආකර්ශනය 
වර්ධනය කිරීම අදේක්ෂා කරයි. 
 

 

දේපල විස් රය(Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ (State ) 
✓  

  

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් 
අංක(Survey 
Plan No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම සකස් කළ 
නිළධාරීයාදේ නම (Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය (Land 
Extent) 

 

 දැනට සකස් කර දනාමැ   5A  0R  0P  

 

 

වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘති 
කාලය 
(Project 
Period) 

දකටි කාලීන 
(Short term) (1> 
year)  

 මධය 
කාලීනව(Mid 
Term ) 
(1-3 year)  

✓  දීර්ඝ කාලීන 
(Longterm ) 
(3< year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග  
පිරිවැය (Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

 
 
මූලය ක්රමය 
(Financing 
Method) 

 
පුේගලික අංශය 
සංස්කෘතික දදපාර් දම්න්තුව 
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වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map) 

 
 දයෝජි  වයාපෘති ප්රධාන අංග තුනකින් සමන්වි  
දේ 
1. සංස්කෘතික මධයස්ථාන (Cultural Center) 
2. දභෝජන ශාලා සංකීර්ණය (Hotel 

Complex) 
3.  ානායම් /නවා ැන් පහසුකම් (Circuit  

Bungalow) 
 

 

 

 

 

පවතින යටි ල 
පහසුකම් 
(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්රමාණවත්ය 

ේදුලිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්රමාණවත්ය 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරනය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි 

කලාපය (Zone ) අර්ධ  ඝනත්වදයන් යුතු මිශ්ර 
සංවර්ධන කලාපය 

 
කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibili
ty) 

ඔේ 
(Yes 
) 

✓  නැ  (No)  

ඉතිහාසය (අදාළ නම්) (History (if it relevant)) 
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වර් මාන  ත්වය (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
 

පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) 
 
 
 
 
 
පිරිසැලසුම් සිතියම(Layout map) 
 
 
 
 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය (රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

1. ඉඩම් පවරාගැනීම මිලියන 100 

2. මිනින්දදෝරු සැලසුම් පිළිදයල කිරීම  

3. දයෝජි  ඉදිකිරීම්  

  

මුළු එකතුව 100.00 

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

1. ඉඩම් පවරාගැනීම ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාගය ප්රාදේශීය දේකම් 

2. ඉදිකිරීම් කිරීම ප්රාදේශීය සභාව, පුරාවිදයා 
දදපාර් දම්න්තුව 

1.සභාපති, ප්රාදේශීය සභාව 
2. අධයක්ෂ ජනරාේ- පුරාවිදයා 
දදපාර් දම්න්තුව 

3. උපදේශකත්වය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති- නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ (Regulations and Guidelines) 

දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ 
(Regulations and Guidelines) 

දරගුලාසි (Regulations) 
 
 
 
 

මාර්දගෝපදේශ (Guidelines) 
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විස් ර ඇමුණුම් (Details of  
Attachments) 
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7. රැලකෝගම සහ ලකාන්වඩලදනිය මාර්වග  ඒකාබේධ්ව සංවර්වධ්නය කිරීම (පුරාවිදයාත්මක ස්ථාන සඳහා 

ප්රලේශ ීමට අවශය මාර්වග පේධ්තිය දියුණු කිරීම) 

වයාපෘතිය හඳුනා ගැනීම 

වයාපෘති මා ෘකාව 
Project Title  
 

රැදකෝගම සහ දකාණ්ඩදදණිදේ මාර්ග පුළුේ කර භු දර්ශණාත්මක සංවර්ධනය කිරීම 
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

ප්රධාන මාර්ගයට බාහිරව වූ විදශ්ෂි  භූදර්ශනාත්මක මාර්ගයත් යාපහුව ඇතුලු පුරාවිදයාත්මක 
ප්රදේශය කරා ලඟාවීම. 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

යාපහුව දකාන්ඩදදනිය ආශ්රි  ප්රදේශ වලට ප්රදේශ වීමට අවශය විදශ්ෂ මාර්ග පේධතිදේ සංවර්ධනය 
කිරීම තුලින් යාපහුව රාජධානියට සංචාරක ආකර්ශනය වර්ධනය කිරීම. 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත 
(Province) 

වයඹ පළා  දිස්ික්කය      
( District) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. 
දකාට්ඨාශය 
(DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාශය පළාත් 
පාලන 
ආය නය 
(LA ) 

මහව 

 
ප්රදේශ (Access) 

අනුරාධපුර - පාදදනිය මාර්ගය  

පිහිටීම සිතියම 
Location Map 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

 
දමම ප්රදේශය දන්වාසික හා දගවතු ආශ්රි  කලාපයකි. 
 
 
 
 
 
 
 

 

වයාපෘති සාධාරණීකරණය ( Project Justification ) 
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වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New   වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

✓  Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

  ✓  ✓     

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

  සමාජ (Social ) 
✓  

 

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

4. යාපහුව ඇතුළු පුරා විදයායත්මක  ස්ථාන කරා ප්රදේශ වීමට විදශ්ෂිකරණය වූ මාර්ගයන් 
සංවර්ධනය කිරීම. 

වයාපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  අනුරාධපුර- පාදදනිය මාර්ගදේ අනුරාධපුර ප්රජා භූමියට විශාල සංචාරකයින් පිරිසක් ගමන් කලද 

යාපහුව පුරාවිදයාත්මක ප්රදේශයට පැමිදණන්දන් ඉ ාමත් අඩු ප්රමාණයකි. දමම  ත්වය අවම කිරීම 
අදේක්ෂි ය. 

 

දේපල විස් රය(Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ (State ) 
 

ප්රාදේශීය 
සභාව 

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් 
අංක(Survey 
Plan No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම සකස් කළ 
නිළධාරීයාදේ නම (Name of 
the Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය (Land 
Extent) 

 

සකස් කර 
දනාමැ  

  ……A  ……R  …..P  
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වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘති 
කාලය 
(Project 
Period) 

දකටි කාලීන 
(Short term) (1> 
year)  

✓  මධය 
කාලීනව(Mid 
Term ) 
(1-3 year)  

 දීර්ඝ කාලීන 
(Longterm ) 
(3< year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග  
පිරිවැය (Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

 
 
මූලයක්රමය 
(Financing 
Method) 

 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය අරමුදේ 
(UDAFunding ) 

ප්රාදේශීය සභාව - මහව 
උපදේශකත්වය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map) 

1.රැදකෝගම මාර්ගය පුළුේ කර සංවර්ධනය කිරීම 
 
2. කලාපයට අදේනික වූ ශාක සහි ව භූ දර්ශනාත්මක සංවර්ධනය කිරීම. 

 

 

 

පවතින යටි ල 
පහසුකම් 
(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්රමාණවත්ය 

ේදුලිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්රමාණවත්ය 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරනය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි 

කලාපය (Zone ) අර්ධ  ඝනත්වදයන් යුතු මිශ්ර 
සංවර්ධන කලාපය 

 
කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibili
ty) 

ඔේ 
(Yes 
) 

✓  නැ  (No)  

ඉතිහාසය (අදාළ නම්) (History (if it relevant)) 
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වර් මාන  ත්වය (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
 

පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) 
 
යාපහුව රාජධානිය දව  ළඟා වීම සඳහා දළදාගම මංසන්ධිදේ සිට මහව දදසට  යන මාර්ගය භාවි ා කරයි.  
වර්ථමානදේ යාපහුව රාජධානිය ප්රදේශකත්වය දක්වා විදශ්ෂි  දැන්වීම් පුවරුවක් දහෝ  දනාමැ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
පිරිසැලසුම් සිතියම (Layout map) 
 
 
 
 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය (රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

1.  මාර්ගය පුළුේ කිරීම මිලියන 50 

2. අනනය ාවය ආරක්ෂා වන පරිදි සංවර්ධනය කිරීම මිලියන 30 

 ිලියන 80 

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

1.  මාර්ග පුළුේ කිරීම ප්රාදේශීය සභාව සභාපති - ප්රාදේශීය සභාව 

2. අනනය ාවය ආරක්ෂා වන 
පරිදි සංවර්ධනය කිරීම 

ප්රාදේශීය සභාව - පුරාවිදයා 
දදපාර් දම්න්තුව (උපදේශක 
දස්වා) 

සභාපති - ප්රාදේශීය සභාව 

   

   

   

   

 
 

 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ (Regulations and Guidelines) 
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8.ලයෝජිත ලපාදු රථගාල (Proposed Public parking area) 

 වයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

දපාදු රථවාහන නැවතුම්දපාල 
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

වර්ථමානදේ දුම්රිය දදපාර් දම්න්තුව සතු දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට පවතින හිස් ඉඩම නගර 
මධයදේ රථ වාහන නැවතුම්දපාලක් දලස සංවර්ධනය කිරීමට අදේක්ෂි   දේ. 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

නගරදේ දපාදු රථවාහන නව ා  ැබීදම් ඉඩකඩ දනාමැති වීම ගැටළුවට විසඳුමක් ලබාදීම. 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත (Province) වයඹ පළා  දිස්ිකය             
( District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය (LA ) 

මහව 

මායිම් 
(Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර (East) දකුණ (South) බටහිර 
(West ) 

ප්රාදේශීය සභා මාර්ගය දුම්රිය මාර්ගය දුම්රිය 
දදපාර් දම්න්තුව 
සතු ඉඩම 

පුේගලික 
ඉඩම 

 
ප්රදේශ (Access) 

ප්රාදේශීය සභා මාර්ගය    

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

 
දුම්රිය ස්ථානය හා දුම්රිය දදපාර් දම්න්තුව සතු නිල නිවාස  පවතී.  එදස්ම 
පුේගලික දන්වාසික භාවි යද පවතී නගර මධයයට ඉ ා ආසන්න ඉඩමක් දේ. 
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වයාපෘති සාධාරණීකරණය ( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New   ✓  වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

      ✓  

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

  සමාජ (Social ) 
✓  

 

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

1. නගර මධය දේ රථ වාහන නැවතුම්පලක අවශය ාවය සම්පූර්ණ කිරීම 
2. දුම්රියපල ආශ්රි ව රථ වාහන නව ා  ැබීදම් අවශය ාවය සම්පූර්ණ කිරීම 
3. නගරය - අව භාවි දේ පවත්නා ඉඩම් වලින් උපරිම ඵලදායි ාවයක් ලබාගැනීම 

වයාපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  වර්ථමානදේ මහව නගරදේ දමන්ම විදශ්ෂදයන් දුම්රියපල ආශ්රි ව ඇතිවන රථ වාහන නැවතුම් 

අවශය ාවය සම්පූර්ණ කිරීම. 
 

 

දේපල විස් රය(Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ 
 (State ) 

✓  

 දුම්රිය 
දදපාර් දම්න්තුව 

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් 
අංක(Survey 
Plan No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම 
සකස් කළ නිළධාරීයාදේ 
නම  (Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය 
(Land Extent) 

 

දැනට සකස් 
කර දනාමැ  

  ……A  01R  …..P  
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වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘති 
කාලය(Projec
t Period) 

දකටිකාලීන(Short 
term) (1> year)  

✓  මධය කාලීනව 
(Mid Term ) 
(1-3 year)  

✓  දීර්ඝ කාලීන 
(Longterm ) 
(3< year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග 
පිරිවැය(Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

මූලයක්රමය 
(Financing 
Method) 

ප්රාදේශීය සභාව - මහව    

වයාපෘතිවිස් 
රයDescriptio
n of the 
Project (with 
map) 

 
 
1. දයෝජි  ඉඩම පවරා ගැනීම  දහෝ දුම්රිය දදපාර් දම්න්තුව සමග එකඟ ා ිවිසුමකට එළබීම තුලින්  

ඉඩම ප්රාදේශීය සභාව සතු කරදගන වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම. 
 

 
 

 

පවතින යටි ල 
පහසුකම්(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය  වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ජල සැපයුම පවතී. 

විදුලි   වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට විදුලි සැපයුම පවතී. 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි. 

කලාපය(Zone ) ඉහල ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය 

 
කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibili
ty) 

ඔේ 
(Yes 
) 

✓  නැ (No)  

ඉතිහාසය(අදාළනම්)(History (if it relevant)) 
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වර් මාන  ත්වය(මිනුම්  සමග විස් රකරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
 

පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) 
හිස් ඉඩමක් වශදයන් පවතී 
 
 
පිරිසැලසුම්සිතියම(Layout map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය(රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

01. ඉඩම රථවාහන නැවතුම්පලක් දලස 
සංවර්ධනය කිරීම 

20 

 20 

  

  

  

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම දුම්රිය දදපාර් දම්න්තුව/ප්රාදේශීය 
සභාව 

1. සභාපති - ප්රාදේශීය සභාව 

- මහව 

  2. සමානයාධිකාරි -  
දුම්රිය දදපාර් දම්න්තුව 

   

   

   

   

 
 

 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ (Regulations and Guidelines) 
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9. ලයෝජිත විලනෝද හා විලේක මධ්යස්ථානය (Proposed Relaxing Park) 

වයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

දයෝජි  විදනෝද හා විදේක මධයස්ථානය  
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

අනුරාධපුර - පාදදනිය ප්රධාන මාර්ගදේ ගමන් කරන ජන ාව සඳහා ිමන් නිවන මධයස්ථානයන් 
ස්ථාපි  කිරීම. 
 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

මහව නාගරික ප්රදේශය හරහා අනුරාධපුර - යාපනය මාර්ගය ඔස්දස් ගමන් කරන  මහජන ාව 
සඳහා රැඳී සිටීදම් මධයස්ථානයන් සංවර්ධනය කර ඒ තුලින් නගරදේ ආකර්ශනයට සංචාරකයින් 
දව  ලබාගැනීම. 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය(Location) 

පළාත(Province) වයඹ පළා  දිස්ික්කය ( District ) කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS Division) මහව පළාත් පාලන 
ආය නය (LA ) 

මහව 

මායිම්(Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර 
(East) 

දකුණ (South) බටහිර 
(West ) 

පහත්බිම් අනුරාධපුර- 
පාදදනිය 
මාර්ගය 

විජය ලී බඩු 
දවළඳසැල 

කනත්  
සඳහා දවන් 
කළ භූමිය 

 
ප්රදේශ(Access) 

අනුරාධපුර - පාදදනිය මාර්ගය    

පිහිටීමසිතියමLocat
ion Map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් භාවි ා 
(සිතියම සමග 
විස් ර කරන්න) 
Adjacent Land 
Uses (explain with 
map)  

 
දයෝජි  භුමියට යාබදව ඉඹුේදබාඩයාගම වැව පිහිටා ඇ .  විදේකය ග  කිරීම සඳහා වඩාත් 
දයෝගය භුමියකි 
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වයාපෘති සාධාරණීකරණය ( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New  ✓  වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

  ✓      

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

  සමාජ (Social ) 
✓  

 

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

1. නාගරික ප්රදේශය හරහා ගමන් කරන මගීන්ට ිමන් නිවන මධයස්ථානයක් වශදයන් 
සංවර්ධනය කිරීම (වැසිකිලි, ආපනශාලා, දේශීය නිශප්ාදන දවළඳ සැේ සහි ව. 

2. කලාපදේ කෘෂි නිශප්ාදන සඳහා දේශීය විදේශීය සංචාරකයින් අරමුණු කරදගන දවළඳපලක් 
ලබාදීම. 

3. මහව නාගරික ප්රදේශය පිළිබඳව දේශීය සහ විදේශීය සංචාරක ආකර්ශනය ලබාගැනීම. 
 

වයාපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

වර්ථමානදේ අනුරාධපුර - පාදදනිය මාර්ගය  ආශ්රි ව විශාල මගී ජන ාවක් ගමන් කලද ිමන් නිවන 
මධයස්ථානයක් දනාමැති අ ර.  ජන ාවදේ මූලික අවශය ාවයන් සපුරා ගැනීදම් අවශය ාවය 
පැවතියද වර්ථමානදේ එවැනි ස්ථානයක් දනාමැ . 
 
දයෝජි  ස්ථානයන් සංවර්ධනය කිරීම තුලින් ඉහ  අවශය ාවය සපුරාලිය හැක. 
 

 

දේපල විස් රය(Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ (State ) 
✓  

  

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් 
අංක(Survey 
Plan No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම සකස් කළ 
නිළධාරීයාදේ නම (Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය (Land 
Extent) 

 

දැනට සකස් 
කර දනාමැ . 

  0A  01R  0P  
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වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘති 
කාලය 
(Project 
Period) 

දකටි කාලීන 
(Short term) (1> 
year)  

✓  මධය 
කාලීනව(Mid 
Term ) 
(1-3 year)  

 දීර්ඝ කාලීන 
(Longterm ) 
(3< year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග  
පිරිවැය (Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

 
 
මූලය ක්රමය 
(Financing 
Method) 

1. ප්රාදේශීය සභාව - මහව 
2. උපදේශකත්වය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map) 

දයෝජි  වයාපෘතිය පහ  අංග වලින් සමන්වි  දේ. 
1. ළමා උදයානය 
2.  ාවකාලික ආපනශාලා 
3. දේශීය න්ශ්පාදන අදලවිසැේ 
4. වැසිකිලි සංකීර්ණය 

 

 

 

 

 

පවතින යටි ල 
පහසුකම්(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය  වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ජල සැපයුම පවතී. 

විදුලි   වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට විදුලි සැපයුම පවතී. 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි. 

කලාපය(Zone ) ඉහල ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය 

 
කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibili
ty) 

ඔේ 
(Yes 
) 

✓  නැ (No)  

ඉතිහාසය(අදාළනම්)(History (if it relevant)) 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වර් මාන  ත්වය  (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න) (Present Status (Explain details with measurements)) 
 
ප්රධාන මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටි හිස් ඉඩමක් දේ. 

පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) 
 
 
පිරිසැලසුම් සිතියම(Layout map) 
 
 

දයෝජි  සැලැස්ම හා දගාඩනැිලි සැලසුම් අවශය ා (තිදබ් නම්)( Proposed Plan & Building Design 
Requirements (if available)) 
 
 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 

කටයුතු (Activity) පිරිවැය(රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

1. දයෝජි  ස්ථානය 
සංවර්ධනය කිරීම 

මිලියන 30 

 ිලියන  30 

  

 
අනුම  කරන ආය න (Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

1. දයෝජි  ඉඩම් පවරාගැනීම ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාගය ප්රාදේශීය දේකම් 

2. වයාපෘති ක්රියාත්මක  කිරීම ප්රාදේශීය සභාව-  මහව සභාපති - ප්රාදේශීය සභාව 

3. වයාපෘති උපදේශකත්වය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නා.සං.අ. සභාපති 

   

   

   

 
 

 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ (Regulations and Guidelines) 

 
 

විස් ර ඇමුණුම් (Details of  
Attachments) 
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10.ලයෝජිත පරිසර හිතකාමී ලගාවිපල මධ්යස්ථානය (කාබනික ලගාවිලපාල) 

වයාපෘතිය හඳුනා ගැනීම 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

පරිසර හි කාමී දගාවිදපාල මධයස්ථානය 
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

වර්ථමානදේ ප්රාදේශීය සභාව මින් ක්රියාත්මක් කරන දකාම්දපෝසට් දපාදහාර මධයස්ථානයට 
යාබද පවත්නා ඉඩම කාබනික දගාවිපලක් දලස සංවර්ධනය කිරීම 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

කලාපදේ රැකියා වියුක්ති ජනගහනය කෘෂිකාර්මික අංශයට දයාමුකිරීම සහ දකාම්දපෝස්ට් 
දපාදහාර මධයස්ථානදේ උපරිම ඵලදායි ාවයක් ලබාගැනීම හා නාගරික ප්රදේශදේ පවත්නා 
හිස් ඉඩම් වලින් උපරිම ඵලදායි ායක් ලබාගැනීම 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත (Province) වයඹ පළා  දිස්ිකය ( 
District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 
(LA ) 

මහව 

මායිම් 
(Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර (East) දකුණ 
(South) 

බටහිර 
(West ) 

පුේගලික ඉඩම් ප්රාදේශීය සභා මාර්ගය පුේගලික 
ඉඩම් 

පුේගලික 
ඉඩම් 

 
ප්රදේශ (Access) 

මහව නගරදේ සිට සිදයාදාගම මාර්ගය 
 

  

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

දමම කලාපය දගවතු වශදයන් පවත්නා  දන්වාසික කලාපයකි 
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වයාපෘති සාධාරණීකරණය ( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New   ✓  වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

      කෘෂිකාර්මික 

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

 ✓  සමාජ (Social ) 
 

 

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

01. කාබනික දපාදහාර නිශප්ාදනය ආශ්රි  දගාවිපලක් සංවර්ධනය කිරීම තුලින් කෘෂී 
නිශ්පාදන සඳහා දහාඳ දවළඳපලක් ඇති කිරීම. 

02. කෘෂීකාර්මික අංශය සඳහා  රුණ පරපුර දපලඹවීම. 
03. කලාපදේ ඉඩම් වලින් උපරිම ඵලදායි ාවයක් ලබාගැනීම. 

වයාපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

• වර්ථමානදේ කෘෂී කාර්මික අංශය සඳහා සම්පත් උපරිම මට්ටමින්  පැවතියද  එම සම්පත්       
ප්රදයෝජනයට  දනාදගන  පවතී.  දමම වයාපෘතිය තුලින් එම සම්පත් උපදයෝගී කර ගැනීම 
අදේක්ෂා කරයි. 

 

දේපල විස් රය(Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ (State ) 
✓  

  

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් 
අංක(Survey 
Plan No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම සකස්  
කරන ලද නිළධාරීයාදේ නම 
(Name of the Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය (Land 
Extent) 

 

දැනට 
මිනින්දදෝරු 
සැලසුම් සකස් 
කර දනාමැ  

  10A  ……R  …..P  
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වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘති 
කාලය 
(Project 
Period) 

දකටි කාලීන 
(Short term) (1> 
year)  

✓  මධය 
කාලීනව(Mid 
Term ) 
(1-3 year)  

 දීර්ඝ කාලීන 
(Longterm ) 
(3< year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග  
පිරිවැය (Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

 
 
මූලය ක්රමය 
(Financing 
Method) 

 
ප්රාදේශීය සභාව  -මහව  

   

වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map) 

දපාහාර නිශ්පාදන ආශ්රි  
1. රජය සතු ඉඩම ප්රාදේශීය සභාව දව  පවරාගැනීම 
2. දයෝජි  භූමිය සකස් කිරීම 
3. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

 

 

 

 

 

පවතින යටි ල 
පහසුකම්(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය  වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ජල සැපයුම පවතී. 

විදුලි   වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට විදුලි සැපයුම පවතී. 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි. 

කලාපය(Zone ) ඉහල ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය 

 
කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibili
ty) 

ඔේ 
(Yes 
) 

✓  නැ (No)  

ඉතිහාසය(අදාළනම්)(History (if it relevant)) 
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වර් මාන  ත්වය (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
 

පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) - හිස් ඉඩමක් දේ 
 
 
පිරිසැලසුම් සිතියම(Layout map) 
 
 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය (රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

1. වයාපෘතිය සඳහා ඉඩම් පවරා ගැනීම මිලියන  3 

2. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම මිලියන 10 

 ිලියන 13 

  

  

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

වයාපෘතිය සඳහා ඉඩම් පවරා 
ගැනීම 

1. ප්රාදේශීය දේකම් 
කාර්යාලය 

ප්රාදේශීය දේකම් - මහව 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 2. ප්රාදේශීය සභාව සභාපති - ප්රාදේශීය සභාව 

   

   

 
 

 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ (Regulations and Guidelines) 
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අධ්යාපන සංවර්වධ්න වයාපෘති (Education Development Projects) 

11.ලයෝජිත වෘත්ීය පුහුණු මධ්යස්ථානය(Proposed vocational and training center) 

වයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

දයෝජි  වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානය  
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

කලාපදේ පවතින වෘත්තීය පුහුණු අවශය ාවය සපුරාලීම සඳහා දළදාගම ශ්රී ලංකා ගමනා ගමන 
මණ්ඩලය සතු ඉඩම තුල වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානය සැලසුම් කර ඇ . 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

කලාපදේ  රුණ පරපුර සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදදමින් කලාපදේ ජන ාවදේ රැකියා 
නියුක්තිය වර්ධනය කිරීම සහ එම දස්වාව ලබාගැනීම සඳහා දවනත් නගර වලට ඇදී යන 
ජනගහනය වකර තුලම රඳවා ගැනීම. 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය(Location) 

පළාත(Province) වයඹ පළා  දිස්ිකය        
( District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 
(LA ) 

 

මායිම් (Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර (East) දකුණ 
(South) 

බටහිර 
(West ) 

ගමනා ගමන මණ්ඩලය සතු 
ඩිදපෝව 

ප්රාදේශීය සභා 
මාර්ගය 

ප්රාදේශීය 
සභා මාර්ගය 

ගමනා ගමන 
මණ්ඩලය සතු 
ඩිදපෝව 

ප්රදේශ (Access)     

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් භාවි ා 
(සිතියම සමග 
විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

 
 
රාජය හා අර්ධ රාජය භාවි යන් පවතී 
පළාත් අධයාපන කාර්යාලය 
විදුලිබල මණ්ඩලය 
දගාවිජන දස්වා දදපාර් දම්න්තුව 
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වයාපෘති සාධාරණීකරණය( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New   ✓  වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

      අධයාපන 
දස්වාව 

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

✓   සමාජ (Social )  

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

 
1. කලාපදේ ජන ාවදේ වෘත්තීය පුහුණු අවශය ාවය සපුරාලීම 
2. ජන ාවදේ රැකියා වියුක්තිය අවම කිරීම 

 
 
 

වයාපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

වර්ථමානදේ මහව කලාපදේ වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානයක් දනාමැති අ ර වෘත්තීය පුහුණු 
අවශය ාවය සඳහා  රුණ පිරිස කුරුණෑගල, වාරියදපාල වැනි නගර කරා යාමට සිදුවී ඇ .  දමම 
 ත්වයට විසඳුමක් වශදයන් දමම වයාපෘතිය හඳුනාගන්නා ලදී. 
 
 
 
 
 
 
 

 

දේපල විස් රය(Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ (State ) ශ්රී ලංකා 
ගමනා ගමන 
මණ්ඩලය 

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් අංක 
(Survey Plan 
No. ) 

මිනින්දදාරු සැලැස්ම සකස් කළ 
නිලධාරියාදේ නම (Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය (Land 
Extent) 

 

   3A  0R  0P  
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වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘති 
කාලය 
(Project 
Period) 

දකටි කාලීන (Short term) 
(1> year)  

 මධ්ය 
කාලීනව
(Mid 
Term ) 
(1-3 
year)  

✓  දීර්ඝ කාලීන 
(Longterm ) 
(3< year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග  
පිරිවැය (Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

 
 
මූේය ක්රමය 
(Financing 
Method) 

 
වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානය 
උසස් අධයාපන අමා යාංශය 

   

වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map)  

 
 

4. ඉඩම පවරාගැනීම 
5. මූලය ප්රතිපාදන ලබාගැනීම 
6. සැලසුම් සකස් කිරිම 
7. වයාපාතිය ක්රියාත්මක 

 

 

පවතින යටි ල 
පහසුකම්(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය  වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ජල සැපයුම පවතී. 

විදුලි   වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට විදුලි සැපයුම පවතී. 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි. 

කලාපය(Zone ) ඉහල ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය 

 
කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibili
ty) 

ඔේ 
(Yes 
) 

✓  නැ (No)  

ඉතිහාසය(අදාළනම්)(History (if it relevant)) 
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වර් මාන  ත්වය (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
 
වර් මානදේ මධයම ගමනා ගමන මණ්ඩලය සතු හිස් ඉඩමක් වශදයන් පවතී 
 

 
 
පිරිසැලසුම් සිතියම(Layout map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 
 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය (රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම මි. 200 

  

  

  

  

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු (Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

1. ඉඩම පවරා ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති- නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

2. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම වෘත්තීය පුහුණු අමා යාංශය දේකම්, වෘත්තීය පුහුණු 
අමා යාංශය 

   

   

   

   

 
 

 
 
 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ(Regulations and Guidelines) 
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12.ලයෝජිත අභයන්වතර මාර්වග පේධ්තිය සංවර්වධ්නය කිරීම 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

දයෝජි  අභයන් ර මාර්ග පේධතිය සංවර්ධනය කිරීම 
 

වයාපෘතිය 
Project  
 

නගරදේ  අභයන් ර ප්රදේශ වලට පවත්නා ප්රදේශ මාර්ග පුළුේ කර සංවර්ධන  කිරීම.  

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

නගරදේ අභයන් ර ප්රදේශ වලට ද ෝරාගත් මාර්ග  සංවර්ධනය කිරීමට දයෝජනා කිරීම තුලින් 
එම අභයන් රික ප්රදේශ කරා සංවර්ධනය වයාේ  කිරීම සැලසුම් කර ඇ . 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය(Location) 

පළාත(Province) වයඹපළා  දිස්ිකය ( District ) කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. 
දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය 
දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය(LA ) 

මහව 

පිහිටීම සිතියම Location Map 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් භාවි ා(සිතියම සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent Land Uses (explain 
with map)  

 
 
 
අභයන් ර මාර්ග සඳහා මිශ්ර සංවර්ධන භාවි යන්  ............. 
දන්වාසික භාවි යන් වැඩි වශදයන් පවතී. 

 

 

 

 

වයාපෘති සාධාරණීකරණය ( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New   වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

✓  Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation
) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

      ✓  
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වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

  සමාජ (Social ) 
✓  

 

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

1. නගරදේ අභයන් ර ප්රදේශ සංවර්ධනය කිරීම. 
2. ප්රධාන මාර්ග දදපස පවත්නා සංවර්ධනය අභයන් ර ප්රදේශ වල වයාේ  කිරීම 

වයාපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

නගරදේ  අභයන් ර ප්රදේශ වල පවත්නා  පටු මාර්ග, දභෞතිකව සංවර්ධනය දනාවූ මාර්ග එකිදනකට 
සම්බන්ධ දනාවූ මාර්ග, දහ්තුදවන් එම ප්රදේශ වලට සංවර්ධනය වයාේ  වීම ඉ ා දුර්වල මට්ටමක පවතී.  
දමම මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම තුලින් අභයන් ර ප්රදේශ සංවර්ධනය කිරීම දේගවත් කිරීම අදේක්ෂා 
දකදර්. 
 

 

දේපල විස් රය(Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම(Present 
Land Ownership) 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ(State ) 
 

ප්රාදේශීය සභාව- මහව 

Free  
Encumbrances   

ඔේ(Yes ) නැ විස් රදදන්න    

නැ (No) If No give details    

හිමිකම පිළිබඳ 
විස් ර(Details of 
the Ownership ) 

     

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර(Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම්අංක(Survey 
Plan No. ) 

මිනින්දදාරූ 
සැලැස්ම සකස් 
කල නිළධාරීයදේ 
නම(Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date 
) 

ඉඩම් 
ප්රමාණය(Land 
Extent) 

 

දැනට සකස් කර 
දනාමැ  

  ……A  ……R  …..P  
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වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘති 
කාලය(Projec
t Period) 

දකටිකාලීන(Short 
term) (1> year)  

 මධයකාලීනව
(Mid Term ) 
(1-3 year)  

✓  දීර්ඝකාලීන(
Longterm ) 
(3< year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග 
පිරිවැය(Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

මූලය 
ක්රමය(Financ
ing Method) 

 
ප්රාදේශීය සභාව- මහව 

  

වයාපෘති 
විස් රයDesc
ription of the 
Project (with 
map) 

 
1. විලව මාර්ගය - නිකවැරටිය මාර්ගය දක්වා පුළුේ කිරීම 
2. ලීලා මාව  - නිකවැරටිය මාර්ගය හමුවන  ම්මිටගම හන්දිය දක්වා පුළුේ කිරීම 
3. ගම මැද මාර්ගය විලව මාර්ගය දක්වා පුළුේ කිරීම 
4. නව බස් නැවතුම්පල ආශ්රි ව අභයන් ර මාර්ගය නිකවැරටිය - මඩගේල මාර්ගය දක්වා පුළුේ 

කිරීම. 
5. අලුත් දහ්රත්ගම මාර්ගය ලියනගම මංසන්ධිය දක්වා පුළුේ කර සංවර්ධනය කිරීම. 

 

 

 

පවතින යටි ල 
පහසුකම්(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය  වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ජල සැපයුම පවතී. 

විදුලි   වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට විදුලි සැපයුම පවතී. 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි. 

කලාපය(Zone ) ඉහල ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය 

 
කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibili
ty) 

ඔේ 
(Yes 
) 

✓  නැ (No)  

ඉතිහාසය(අදාළනම්)(History (if it relevant)) 
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වර් මාන  ත්වය(මිනුම් සමග විස් ර විස් රකරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
1. දභෞතිකව දුර්වල මාර්ග      3. එකිදනක සම්බන්ධ දනාවූ මාර්ග වශදයන් පවතී. 
2. ඉ ා පටු මාර්ග 

පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
පිරිසැලසුම්  සිතියම(Layout map) 
 
 
 
 
 

වයාපෘතිඅයවැය 
 

 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය(රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

1. මාර්ග පුළුේකිරීම  

i. විලව -නිකවැරටි  මාර්ගය කි.මී.   

ii. ලීලා මාව  - නිකවැරටිය මාර්ගය දක්වා  කි.මී. 10  

iii      ගම මැද මාර්ගය - විලව මාර්ගය දක්වා කි.මී. 5  

iv     අලුත් දහ්රත්ගම  මාර්ගය - ලියනගම මාර්ගය දක්වා 10  

iv     යාපහුව වඩු පාසල අසල මාර්ගය 5  

  

අනුම  කරන ආය න (Approval Agencies ) 
 

කටයුතු (Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

මාර්ග පුළුේකිරීම ප්රාදේශීය සභාව - මහව සභාපති- ප්රාදේශීය සභාව - මහව 

   

   

   

   

   

 
 

 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ (Regulations and Guidelines) 

 
 

විස් ර ඇමුණුම් (Details of  
Attachments) 
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13. නීතිඥ සංකීර්වණය (Lawyers Complex) 

වයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

නීතිඥ සංකීර්ණය  

වයාපෘතිය 
Project  
 

නීතිඥ මහතුන් සඳහා පුේගලික දස්වදේ දයදීම සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩකඩ ලබාදීම 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

වර්ථමානදේ නීතිඥ මහතුන් පුේගලික දස්වදේ දයදීදම්දී ප්රමාණවත් ඉඩකඩ දනාමැති අ ර 
ඔවුන්දේ දස්වා ලබාගැනීමට ජන ාවට ද දුෂ්කර ා වලට මුහුණ පෑමට සිදුදේ.  දමම  ත්වය 
අවම කරමින් නීතිඥ මහතුන් සඳහා දගාඩනැිලි සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇ . 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත (Province) වයඹ පළා  දිස්ික්කය     
( District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 
(LA ) 

මහව 

මායිම් 
(Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර (East) දකුණ 
(South) 

බටහිර (West ) 

සතිදපාල සතිදපාල භූමිය ප්රාදේශීය සභා 
මාර්ගය 

මහව 
නාදගාේලාගම 
මාර්ගය 

ප්රදේශ (Access) මහව - නාදගාේලාගම මාර්ගය    

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

උසාවි  සංකීර්ණය සහ කාර්යාල සහ දවළඳ භාවි යන්  
සහි ව මිශ්ර  ඉඩම් භාවි යක් පවතී. 
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වයාපෘති සාධාරණීකරණය( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New   ✓  වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

      ✓  

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

 ✓  සමාජ (Social ) 
 

 

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

01. නීතිඥ මහතුන් සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩකඩ ලබාදීම. 
02. සැලසුම්සහග  නාගරික පරිසරයක්  නිර්මාණය කිරීම. 

වයෘපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

වර් මානදේ නීතිඥ මහතුන් විවිධ පුේගලික ස්ථාන වල විසිරී  ම පුේගලික දස්වදේ දයදී  ඔවුන්දේ 
දස්වය ලබාගැනීමට පැමිදණන ජන ාවටද  විශාල ගැටළුවලට මුහුණපෑමට සිදු  දේ. දමම  ත්වය අවම 
කරගැනීම සඳහා දමම වයාපෘතිය හඳුනාදගන ඇ . 

 

දේපල විස් රය (Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ (State ) 
 

ප්රාදේශීය 
සභාව 
මහව 

 

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් අංක 
(Survey Plan 
No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම සකස් 
කළ නිළධාරීයාදේ නම 
(Name of the Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය  
(Land Extent) 

 

දැනට 
මිනින්දදෝරු 
සැලසුම් සකස් 
කර දනාමැ  

  0A  01R  0P  

වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘතිකාල
ය (Project 
Period) 

දකටිකාලීන(Short 
term) (1> year)  

 මධය 
කාලීනව(
Mid 
Term ) 
(1-3 
year)  

 
 

✓  

දීර්ඝකාලී
න(Longt
erm ) (3< 
year)  

 මුළු 
ඇස්ද ම්න්තුග 
පිරිවැය(Total  
Estimated 
Cost) (Rs. Mn)  

 

මූලයක්රමය 
(Financing 
Method) 

ප්රාදේශීය සභාව - මහව 
 

 

වයාපෘති 
විස් රයDesc
ription of the 
Project (with 
map) 

වර් මානදේ ප්රාදේශීය සභාව සතු සතිදපාල භූමිදයන් පර්. 20 ක් 
පමණ  ඉඩම් දකාටසක් තුල දමමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට 
සැලැසුම් කර ඇ . 
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පවතින යටි ල 
පහසුකම්(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය  වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ජල සැපයුම පවතී. 

විදුලි   වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට විදුලි සැපයුම පවතී. 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි. 

කලාපය(Zone ) ඉහල ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය 

 
කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibili
ty) 

ඔේ 
(Yes 
) 

✓  නැ (No)  

ඉතිහාසය(අදාළනම්)(History (if it relevant)) 
 
 

 

 

වර් මාන  ත්වය (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
 
 
ප්රධාන මාර්ගයට යාබද හිස් ඉඩමක් දේ.  සතිදපාල සඳහා භාවි ා දනාකරයි. 
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පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) 
 
 
පිරිසැලසුම් සිතියම(Layout map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය(රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

1. දයෝජි  දගාඩනැිේල ඉදිකිරීම  75 

  

එකතුව 75 

  

  

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ප්රාදේශීය සභාව - මහව සභාපති - ප්රාදේශීය සභාව 
- මහව 

   

   

   

   

   

 
 

 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ (Regulations and Guidelines) 
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14. නිවාස සංවර්වධ්න වයාපෘතිය (Housing Development Project) 

වයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

වයාපෘති මාතෘකාව 
Project Title  
 

නිවාස සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වයාපෘතිය 
Project  
 

මහව නගරදේ දන්වාසික අවශය ා සම්පූර්ණ කිරීම. 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

නිකවැරටිය-මඩගේල මාර්ගදේ විදුලි උපදපාල ඉදිරිපිට පවත්නා රජදේ ඉඩම මහව නගරදයන් 
දන්වාසික ඉඩම්  අදේක්ෂි  ජන ාව සඳහා ලබාදීම දමම වයාපෘතිය මින් අදේක්ෂා දකදර්.  

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත (Province) වයඹ 
පළා  

දිස්ික්ක
ය     ( 
District ) 

කුරුණෑග
ල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS Division) මහව 
ප්රාදේශීය 
දේකම් 
දකාට්ඨා
ශය 

පළාත් 
පාලන 
ආය න
ය (LA ) 

මහව 

මායිම් 
(Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහි
ර (East) 

දකුණ 
(South) 

බටහිර 
(West ) 

රජදේ ඉඩම් රජදේ 
ඉඩම් 

නිකවැර
ටිය - 
මඩගේල 
මාර්ගය 

පුේගලිිික 
ඉඩම් 

ප්රදේශ 
(Access) 

නිකවැරටිය - මඩගේල මාර්ගය    

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

    

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjac
ent Land Uses 
(explain with 
map)  

විශාල ඉඩම් කට්ටි සහි ව දන්වාසික භාවි යන් පවතී. 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

වයාපෘති සාධාරණීකරණය( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New   ✓  වැඩිදියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

    ✓   ✓  

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

 ✓  සමාජ (Social ) 
✓  

 

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

01. වර්ථමානදේ නගරදේ නිවාස අවශය ාවය ඇති ජන ාවට ඒ සඳහා වඩාත් දයෝගය 
අවකාශයක් ලබාදීම 

02. අවභාවි දේ පවතින රජදේ ඉඩම් වලින් උපරිම ඵලදායකත්වයක් ලබාගැනීම. 
03. සැලසුම්සහග  නාගරික පරිසරයක්  නිර්මාණය කිරීම. 

වයෘපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

මහව නගරදේ නගර ආශ්රි  ප්රදේශදේ  පදිංචියට පැමිණීමට අදේක්ෂි  ජන ාවට ඒ සඳහා සුදුසු දභෞතික  
ඉඩකඩ දනාමැතිකම විශාල ගැටළුවක්ව පවතී.  ඉඩම් අයිතිය ම  එම ඉඩම් සංවර්ධනය දනාවීම  මූලික 
ගැටළුවකි.  එම ගැටළුවට විසඳුමක් ලබාදීම දමම වයාපෘතිය මින් අදේක්ෂා දකදර්   

 

දේපල විස් රය (Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ (State )   ✓  

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් අංක 
(Survey Plan 
No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම සකස් කළ 
නිළධාරීයාදේ නම (Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය  
(Land Extent) 

 

දැනට සකස් 
කර දනාමැ  

  5 A  0 R  0 P  
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘති 
කාලය 
(Project 
Period) 

දකටි කාලීන(Short 
term) (1> year)  

 මධය 
කාලීනව(Mi
d Term ) 
(1-3 year)  

✓  දීර්ඝ 
කාලීන(L
ongterm 
) (3< 
year)  

 මුළු 
ඇස්ද 
ම්න්තුග   
පිරිවැය(Tot
al  
Estimated 
Cost) (Rs. 
Mn)  

100 

මූලය 
ක්රමය(Financ
ing Method) 

නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
 

 

වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map) 

දයෝජි  භූමිය පවරාගැනීම  ඉඩම සංවර්ධනය කර අවශය පුේගලයින් 
සඳහා දගවීදම් ක්රමයන් ම  ඉඩම් බැහැර කිරීම. 

 

 

 

 

පවතින යටි ල 
පහසුකම්(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය  වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ජල සැපයුම පවතී. 

විදුලි   වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට විදුලි සැපයුම පවතී. 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි. 

කලාපය(Zone ) ඉහල ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය 

 
කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibili
ty) 

ඔේ 
(Yes 
) 

✓  නැ (No)  

ඉතිහාසය(අදාළනම්)(History (if it relevant)) 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වර් මාන  ත්වය (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
නිකවැරටිය -මඩගේල මාර්ගයට යාබද හිස් භූමියත් දේ. 
 

පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) 
 
 
පිරිසැලසුම් සිතියම(Layout map) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය(රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

1. දයෝජි  ඉඩම පවරාගැනීම සහ 
සංවර්ධනය කිරීම 

 100 

  

එකතුව 100 

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ප්රාදේශීය සභාව - මහව සභාපති - ප්රාදේශීය සභාව 
- මහව 
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15. ලයෝජිත කර්වමාන්වත සංවර්වධ්න වයාපෘතිය (Prposed Indistiral Development Project) 

වයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

වයාපෘති මා ෘකාව 
Project Title  
 

දයෝජි  කර්මාන්  සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වයාපෘතිය 
Project  
 

මහව කලාපදේ කෘෂිකාර්මික නිශ්පාදන ආශ්රි ව කර්මාන්  සංවර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීම. 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

නිකවැරටිය-මඩගේල මාර්ගදේ විදුලි උපදපාල ආසන්නව රජදේ ඉඩමක් දම් සඳහා දයෝජනා 
කිරීමට සැලසුම් දකදර්.දයෝජි  වයාපෘතිය තුලින් කලාපදේ කෘෂිකාර්මික නිශ්පාදන ආශ්රි ව 
කරනු ලබන නිශ්පාදන  ප්රවර්ධනය කිරීමට අදේක්ෂා දකදර්. 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත (Province) වයඹ පළා  දිස්ික්කය           
( District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 
(LA ) 

මහව 

මායිම් 
(Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර (East) දකුණ 
(South) 

බටහිර 
(West ) 

නිකවැරටිය - මඩගේල මාර්ගය පුේගලික ඉඩම් රජය සතු 
ඉඩම් 

මාර්ග 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
සතු ඉඩම 

ප්රදේශ (Access) නිකවැරටිය - මඩගේල මාර්ගය    

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

 
 

   

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

විදුලිබල මණ්ඩලදේ ග්රිඩ් උප දපාල මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වැඩ බිම 
සිවිේ ආරක්ෂක බලකාදේ කඳවුර පුපුරන ද්රවය ගබඩාව ආදී 
භාවි යන්ට පවතී 
 

  

 

 



  සංවර්ධන සැලැස්ම 

176 
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වයාපෘති සාධාරණීකරණය( Project Justification ) 

වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New   ✓  වැඩි දියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

    ✓   ✓  

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

 ✓  සමාජ (Social ) 
 

✓  

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

01. කලාපදේ කෘෂිකාර්මික නිශ්පාදන ආශ්රි ව කර්මාන්  සංවර්ධනය කිරීම 
02. කලාපදේ ශ්රම බලකාය සඳහා රැකියා නියුක්තිය ඇති කිරීම. 
03. කෘෂිකාර්මික නිශ්පාදන සඳහා දහාඳ දවළඳදපාලක් ඇති කිරීම. 
04. අවභාවි දේ පවතින රජදේ ඉඩම් වලින් උපරිම ඵලදායකත්වයක් ලබාගැනීම. 
05. සැලසුම්සහග  නාගරික පරිසරයක්  නිර්මාණය කිරීම. 

වයෘපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

මහව නාගරික ප්රදේශදේ අව භාවි දේ පවත්නා ඉඩම් කලාපදේ ආර්ික සංවර්ධනයට උපදයෝගී 
කරදගන සංවර්ධනය කිරීම අදේක්ෂා දකදර්. වර්ථමානදේ එම ඉඩම්  හිස් ඉඩම් වශදයන් පවතී. 

 

දේපල විස් රය (Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ (State )   ✓  

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් අංක 
(Survey Plan 
No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම සකස් කළ 
නිළධාරීයාදේ නම (Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය  
(Land Extent) 

 

දැනට 
මිනින්දදෝරු 
සැලසුම් සකස් 
කර දනාමැ  

  5 A  0 R  0 P  

වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘතිකාල
ය (Project 
Period) 

දකටිකාලීන(Short 
term) (1> year)  

 මධයකාලීන
ව(Mid 
Term ) 
(1-3 year)  

✓  දීර්ඝකාලී
න(Longt
erm ) (3< 
year)  

 මුළු 
ඇස් දම්
න්තුග  
පිරිවැය(Tot
al  
Estimated 
Cost) (Rs. 
Mn)  

100 

මූලය 
ක්රමය(Financ
ing Method) 

කර්මාන්  සංවර්ධන 
අමා යාංශය 
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වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map) 

ඉඩම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය දව  පවරාගැනීදමන් අනතුරුව 
කර්මාන  සංවර්ධනය සඳහා පුේගලික අංශය දව  ලබාදීම කරනු 
ලබයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පවතින යටි ල 
පහසුකම්(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය  වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ජල සැපයුම පවතී. 

විදුලි   වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට විදුලි සැපයුම පවතී. 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි. 

කලාපය(Zone ) ඉහල ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය 

 
කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibili
ty) 

ඔේ 
(Yes 
) 

✓  නැ (No)  

ඉතිහාසය(අදාළනම්)(History (if it relevant)) 
 
 

 

 

වර් මාන  ත්වය (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
නිකවැරටිය -මඩගේල මාර්ගයට යාබද හිස් භූමියත් දේ. 
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පවත්නා  ත්ත්වය (Existing Situation) 
 
 
පිරිසැලසුම් සිතියම(Layout map) 
 
 
 
 

 

 

 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය(රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

1 ඉඩම පවරාගැනීම 10 

2. ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම 30 

එකතුව 40 

  

  

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

ඉඩම පවරාගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති - නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සභාපති - නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

 
 

 
දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ (Regulations and Guidelines) 

 
 

විස් ර ඇමුණුම් (Details of  
Attachments) 
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16. ලයෝජිත කර්වමාන්වත සංවර්වධ්න වයාපෘතිය (Prposed Indistiral Development Project) 

වයාපෘතිය හඳුනාගැනීම 

වයාපෘති මා ෘකාව 
Project Title  
 

දයෝජි  ආයුර්දේද මධයසථ්ානය 

වයාපෘතිය 
Project  
 

ආයුර්දේද ප්රතිකාර දස්වය ලබා ගැනීම සඳහා මහව කලාපදේ ජන ාවට අවස්ථාව ලබාදීම 

වයාපෘති දයෝජනාව 
Project Proposal  
 

මහව නගරය හා ආශ්රි  කලාපදේ ජන ාවට ආයුරදේද ප්රතිකාර දස්වය ලබාගැනීම සඳහා 
දවනත් නගර වලට ඇදී යන අ ර එම  ත්වයට විසඳුමක් ලබාදීමට දමම වයාපෘතිය සැලසුම් 
කර ඇ . 

 

වයාපෘති ස්ථානය (Project Location) 

ස්ථානය 
(Location) 

පළාත (Province) වයඹ පළා  දිස්ික්කය           
( District ) 

කුරුණෑගල 

ප්රා.දේ. දකාට්ඨාශය (DS 
Division) 

මහව ප්රාදේශීය 
දේකම් 
දකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය (LA 
) 

මහව 

මායිම් 
(Boundary) 

උතුර (North ) නැදගනහිර (East) දකුණ (South) බටහිර 
(West ) 

පුේගලික ඉඩම් ප්රාදේශීය සභා 
මාර්ගය 

පුේගලික ඉඩම් පුේගලික 
ඉඩම් 

ප්රදේශ (Access) දරෝහල මාර්ගය    

පිහිටීම සිතියම 
Location Map  

 
 

   

යාබද ඉඩම් 
භාවි ා (සිතියම 
සමග විස් ර 
කරන්න)Adjacent 
Land Uses 
(explain with 
map)  

දසෞඛය දස්වා ආශ්රි  කටයුතු දමම කලාපදේ වයාේ  වී ඇ .  
(රජදේ දරෝහල ,දසෞඛය නවදය නිලධාරී කාර්යාලය 
 

  

 

වයාපෘති සාධාරණීකරණය( Project Justification ) 
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වයාපෘති වර්ගය 
(Project Type) 

New   ✓  වැඩි දියුණු කිරීම 
(Improvement) 

 Extension   ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණක්( Land 
Development only ) 

 

වයාපෘති අංශය 
(Project 
Category) 

සංරක්ෂණ 
(Conservation) 

වාණිජ 
(Commercial) 

භූදර්ශන 
(Landscape) 

උරුමය 
(Heritage) 

නිවාස 
(Housing) 

Relocation  දවනත් 
(Other) 

    ✓   ✓  

වයාපෘති 
දර්ශනය(Project 
Aspect) 
 

ආර්ීක 
(Economic ) 

 ✓  සමාජ (Social ) 
 

✓  

වයාපෘති අරමුණ 
(Project  
Objective) 

i. ආයුර්දේද නවදය දස්වය පළාදත් ජන ාවට ලබාදීම 
ii. නගරය තුල පවතින හිස් ඉඩම් වලින් උපරිම ඵලදායි ාවය ලබාගැනීම  

වයෘපෘති 
 ාර්කිකත්වය 
Rational of 
project  

නගරය තුල රජය සතු ඉඩම් නිසි ඵලදායි ාව ලබාදනාගන පවතින අ ර එම ඉඩම් නගරයට අ යවශය 
දස්වා සැපයීම දවනුදවන් උපදයෝගී කර ගැනීම. 

 

දේපල විස් රය (Property Description) 

වර් මාන ඉඩම් 
හිමිකම 
(Present Land 
Ownership) 

නාගරික 
සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
(UDA ) 

  පුේගලික 
(Private) 

 රජදේ (State )   ✓  

මැනුම් සැලැස්ම 
විස් ර (Survey 
Plan Detail) 

සමීක්ෂණ 
සැලසුම් අංක 
(Survey Plan 
No. ) 

මිනින්දදෝරු සැලැස්ම සකස් කළ 
නිළධාරීයාදේ නම (Name of the 
Surveyor) 

දිනය 
(Date ) 

ඉඩම් ප්රමාණය  
(Land Extent) 

 

දැනට 
මිනින්දදෝරු 
සැලසුම් සකස් 
කර දනාමැ  

  2 A  0 R  0 P  

වයාපෘති විස් රය 

වයාපෘතිකාල
ය (Project 
Period) 

දකටිකාලීන(Short 
term) (1> year)  

 මධයකාලීන
ව(Mid 
Term ) 
(1-3 year)  

✓  දීර්ඝකාලී
න(Longt
erm ) (3< 
year)  

 මුළු 
ඇස් දම්
න්තුග  
පිරිවැය(Tot
al  
Estimated 
Cost) (Rs. 
Mn)  

100 

මූලය 
ක්රමය(Financ
ing Method) 

දසෞඛය අමා යාංශය 
 

 

වයාපෘති 
විස් රය 
Description 
of the Project 
(with map) 

• වයාපෘතිය සදහා ප්රතිපාදන ලබාගැනීම,  
 

• වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
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පවතින යටි ල 
පහසුකම්(Infrastructure 
Availability ) 

ජලය  වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම ජල සැපයුම පවතී. 

විදුලි   වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට විදුලි සැපයුම පවතී. 

 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය මහව ප්රාදේශීය සභාව මින් කරනු ලබයි. 

කලාපය(Zone ) ඉහල ඝනත්වදයන් යුතු නාගරික 
කලාපය 

 
කලාපීය 
අනුකූල ාව 
(Zoning 
compatibili
ty) 

ඔේ 
(Yes 
) 

✓  නැ (No)  

ඉතිහාසය(අදාළනම්)(History (if it relevant)) 
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වර් මාන  ත්වය (මිනුම් සමග විස් ර විස් ර කරන්න)(Present Status (Explain details with measurements)) 
හිස් ඉඩමකි. 
 

 
 
පිරිසැලසුම් සිතියම(Layout map) 
 
 
 
 

 

 

 

 

වයාපෘති අයවැය 

 
 

කටයුතු(Activity) පිරිවැය(රු.මි.)( Cost (Rs. Mn)) 

i. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 200 

  

 200 

  

  

අනුම  කරන ආය න(Approval Agencies ) 
 

කටයුතු(Activity) අදාල අධිකාරිය (Relevant 
Authority) 

බලයලත් පුේගලයා(Authorized 
person  ) 

ප්රතිපාදන ලබාගැනීම දසෞඛය අමා යාංශය දේකම් -දසෞඛය අමා යාංශය 

   

 
 



  සංවර්ධන සැලැස්ම 

184 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
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6.7.2 ආයතනික වුහය 

 

 සැලසුේ උප සැලසුේ හා ක්රියාත්මක කිරීලේ 
වයාපෘතිය 

අදාල ආයතනය ක්රියාත්මක කිරීලේ එක් එක් 
ආයතනය සතු වගකීේ 

1 නිවාස සංවර්ධන සැලැස්ම නිවාස සංවර්ධන වයාපෘතිය නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 1. ප්රතිපාදන ලබාගැනීම 
2. වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

2 ගමනා ගමන සැලැස්ම 1. දයෝජි  ගුවන් පාලම 
 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 2. ප්රතිපාදන ලබාගැනීම 
3. වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

  2. දපාදු රථවාහන නැවතුම්පල 
 

දුම්රිය දදපාර් දම්න්තුව 
මහව ප්රාදේශීය සභාව 

- වයාපෘතියට අදාල ඉඩම පැවරීම 
- වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

  3 පුරාවිදයා කලාපය සඳහා විදශ්ෂ 
ප්රදේශ මාර්ගයක සංවර්ධනය කිරීදම් 
වයාපෘතිය  

මහව ප්රාදේශීය සභාව 
පුරාවිදයා දදපාර් දම්න්තුව 
 

- වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
- උපදේශක දසව්ා සැපයීම 
- ඉඩම් ලබාදීම 

  4. ප්රාදේශීය සභා මාර්ගය පුළුේ කිරීම 
i. විලව මාර්ගය- නිකවැරටිය  

මාර්ගය දක්වා 
ii. ලීලා මාව  නිකවැරටිය මාර්ගය 

දක්වා 
iii. ගම මැද මාර්ගය විලව මාර්ගය 

දක්වා 
iv. නව බස් නැවතුම්පල හා ප්රධාන 

මාර්ගය යාකරමින් සංවර්ධනය 
කිරීම 

v. අලුත් දහ්රත්ගම ලියනගම 
මාර්ගය එකාබේධ කර  
සංවර්ධනය කිරීම 

 
 
 
 
 
 

මහව ප්රාදේශීය සභාව 
 

 
 
 
 
 
 
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

3 අධයාපන කටයුතු පිළිබඳ සැලැස්ම 1.වෘත්තීය පුහුණු ආය නය 1. උසස් අධයාපන අමා යාංශය 
 
2. ශ්රී  ලංකා ගමනා ගමන   
   මණ්ඩලය 

- වයාපෘතිය සඳහා අදාල ප්රතිපාදන 
ලබාදීම 

- ඒ සඳහා අදාල ඉඩම ලබාදීම 
 

4 ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම 1. ආර්ික මධයස්ථානය 
 
 

- ආර්ික සංවර්ධන අමා යාංශය 
- මහව ප්රාදේශීය සභාව 

-  ප්රතිපාදන ලබාදීම 
-  වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
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  2. වාණිජ හා මූලය සංකීර්ණය (පැරණි 
බස්නැවතුම්පල පිහිටි භූමිය) 

ශ්රි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය 
මහව ප්රාදේශීය සභාව 

- ඉඩම ලබාදීම 
- වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

  3. වාණිජ හා  මූලය සංකීර්ණය (දළදාගම 
මංසන්ධිය ආශ්රි ව) 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 
 
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය 
 
 

- ශඛය ා වාර් ා සකස් කිරීම 
- ප්රතිපාදන ලබාගැනීම්  
- වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
- ඉඩම අත්පත් කරගැනීම සඳහා   
   කටයුතු කර ගැනීම 

  4. දහළ දබෝජුන් හල සහ කෘෂී නිශප්ාදන 
අදලවිසැල 

මහව ප්රාදේශීය සභාව - වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

5 කර්මාන්  සංවර්ධන සැලැසම් කර්මාන්  සංවර්ධන වයාපෘතිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වයාපෘතිය සඳහා ඉඩම පවරාගැනීම 
   කර්මාන්  සංවර්ධන 

අමා යාංශය 
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

6 භූ දර්ශන සැලැස්ම 1. දළදාගම මංසන්ධිදේ සිට යාපහුව 
දක්වා  මාර්ගය භුදර්ශනාත්මක්ව 
සංවර්ධනය කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
මහව ප්රාදේශීය සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

දයෝජි  භුමිය ලබාදීම 
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
භූ දර්ශණ සැලැස්ම සකස් කර දීම 

  2. ඉඹුේදබාඩයාගම වැව ඉදිරිපිට විදේක 
හා විදනෝද කටයුතු මධයස්ථානය 

ප්රාදේශීය සභාව- මහව 
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
වයාපෘතිය සඳහා ඉඩම ලබාදීම 

7 කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන සැලැස්ම කාබනික දපාදහාර ආශ්රි ව කෘෂි 
දගාවිපල 

ප්රාදේශීය සභාව - මහව 
 
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය 
මහව 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 
වයාපෘතිය සඳහා ඉඩම ලබාදීම 

8 පුරා විදයාත්මක හා සංස්කෘතික කටයුතු 
සඳහා සංවර්ධන සැලැස්ම 

1. සංස්කෘතික මධයස්ථානය පුරාවිදයා දදපාර් දම්න්තුව 
 
මහව ප්රාදේශීය සභාව 
 
මහව ප්රාදේශීය දේකම් 
කාර්යාලය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
උපදේශන ලබාදීම 
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම 
 
ඉඩම ලබාදීම 
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7.ඇමුණුේ 
 

 ඇමුණුේ අංක 01 

2.2 සැලසුේ කණ්ඩායම 

ඩී.එම්.බී රණතුංග මහ ා   - නිදයෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ (සැලසුම්) 
 

සංවර්ධන සැලසුම් අංශය  - ලලිත් විජයරත්න මහ ා -අධයක්ෂ(සංවර්ධන සැලසුම්) 

  - එම්.එම්.ටී. ශවීන් සිේවා මහ ා 

 - එම්.රිේමි රජිනාද්රි මිය 
 

- යු.ජී. සමිේදි නිසංසලා දමනවිය 

 

භුදගෝලීය හා  ද ාරතුරු පේධති අංශය  -  දස්නානි දසෝමදස්කර මිය - අධයක්ෂ (GIS), 

-    උපාලි දසෝමසිරි මහ ා - සහකාර අධයක්ෂ 

භූදර්ශන අංශය -  චන්දනා කළුපහන මිය- අධයක්ෂ  

- තිලිණි වීරක්දකාඩි මිය 
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ඇමුණුේ අංක 2 

 

 

මූලාශ්රය : ජාතික දභෞතික සැලසුම් දදපාර් දම්න්තුව - ජාතික දභෞතික සැලසුම 2030 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

මූලාශ්රය : ජාතික දභෞතික සැලසුම් දදපාර් දම්න්තුව - ජාතික දභෞතික සැලසුම 2030 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම් අංක 3 

ජනගහනය 

නගරලේ බල ප්රලේශලේ ජනගහන වයාප්තතිය 

සිතියේ අංක  -  01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  සංවර්ධන සැලැස්ම 

192 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

වගු අංක 1  

අනු 

අංක 

  ග්රාම නිලධ්ාරී 

ලකාට්ඨාශය 

මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ී භූි 

ප්රමාණය 

(ලහක්) 

ජනගහන 

ඝනත්වය 

01 144 පයිලිගම 985 511 474 522.07 1.89 

02 145 දිවුේවැව 1152 606 546 478.7 2.41 

03 146 දනත්තිදපාල  1037 533 504 273.4 3.79 

04 147 කුඹුක්වැව 715 355 360 753 2.11 

05 148 මහව නැදගනහිර  723 377 346 311.9 2.32 

06 149 මහව බටහිර  1009 316 493 254.1 3.97 

07 150 මදුරුගම 1044 547 497 133 7.8 

08 151 කැකුණාව 1132 513 619 254.1 4.45 

09 156 මූණමදේගම  930 472 458 234.2 4.44 

10 157 අටවරල 1102 526 526 188.4 5.85 

11 158 දිගන 815 421 394 207.6 3.93 

12 159 උේලදපාල 961 474 477 196.4 4.89 

13 160 ලියනගම 1081 539 542 366.4 2.95 

14 161 උඩුදේරිය 664 320 344 446.6 1.49 

15 162 උදාගම 978 503 475 293.89 3.3 

16 196 දළදාගම 1218 645 573 323.13 3.77 

17 197 විලව 902 481 413 549 1.51 

18 198 ඉඹුේදගාඩයාගම  757 394 363 396.9 1.91 

19 199 බළේල 881 444 437 347.1 2.54 

20 207 රැදකෝගම 1062 587 475 241.6 6.1 

21 208 තිස්නම්වලගම  967 523 444 433.8 2.18 

22 210  ලම්ඹුව 679 373 306 326.34 2.08 

23 211 ඇදඹෝගම 720 378 342 347.1 2.07 

24 212 හීනුක්වැව 816 429 387 265.9 3.07 

  එකතුව 22330 11267 10795 8144.63 - 

මූලාශ්රය  : ජන හා සංඛයා දේඛණ දදපාර් දම්න්තුව-2012 
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ජනගහන ඝනත්වය 

වගු අංක 2 

නගරලේ බල ප්රලේශලේ ජනගහන ඝනත්වය වයාප්තතිය 

ප්රලේශය 1981  ජනගහන 

ඝනත්වය (ව.කි.මී. 1කට 

පුේගලයින්ව) 

2001 2012 

මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය 160 179 206 

මහව නාගරික බල ප්රදේශය 160 179 22475 

කුරුණෑගල දිස්ික්කය 252 316 317 

මූලාශ්රය  : ජන හා සංඛයා දේඛණ දදපාර් දම්න්තුව-2012 

 

වයස් ඛාණ්ඩ අනුව ජනගහනය 

වගු අංක 3 

 2001 2012 

 මුළු 
ජනගහනය 

18 ට අඩු 18 වැඩි මුළු 
ජනගහනය 

18 ට අඩු 18 වැඩි 

මහව 
ප්රාදේශීය 
සභාව 

70190 24035 46155 80363 27268 53101 

34% 66%  34% 66% 

මහව 
නාගරික බල 
ප්රදේශය 

19841 6744 13097 22818 67911 16027 

34 66  30% 70% 

 මූලාශ්රය  : ජන හා සංඛයා දේඛණ දදපාර් දම්න්තුව-2012  
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වයස් ඛාණ්ඩ අනුව ජනගහන වයාප්තතිය 

වගු අංක 4 

අනු 

අංකය 
අංකය 

ග්රාම නිලධාරි 

දකාට්ඨාශය 

අවු. 05 

අඩු 
අවු. 6-18 අවු. 19-59 

අවු 60- 

වැඩි 
එකතුව 

1 144 පයිලිගම 60 194 725 108 1087 

2 145 දිවුේවැව 96 187 692 85 1060 

3 146 දනත්තිදපාල 83 302 649 101 1135 

4 147 කුඹුක්වැව 77 136 508 89 810 

5 148 මහව නැදගනහිර 98 70 510 82 760 

6 149 මහව බටහිර 53 242 617 84 996 

7 150 මදුරුගම 90 137 693 110 1030 

8 151 කැකුණාව 98 181 615 108 1002 

9 156 මුණමදේගම 160 197 705 75 1075 

10 157 අටවරල 105 224 695 134 1158 

11 158 දිගන 110 325 313 82 830 

12 159 උේලදපාල 180 257 406 117 960 

13 160 ලියනගම 68 262 541 195 1066 

14 161 උඩුදේරිය 63 119 438 76 696 

15 162 උදාගම 45 170 550 6 771 

16 196 දළදාගම 90 305 713 82 1196 

17 197 විලව 144 216 403 156 946 

18 198 ඉඹුේදගාඩයාගම 21 154 534 103 812 

19 199 බළේල 95 114 470 111 890 

20 207 රැදකෝගම 95 221 662 111 1089 

21 208 තිස්නම්වලගම 124 206 655 123 1108 

22 210  ලම්ඹුව 26 77 351 286 740 

23 211 ඇදඹෝගම 65 151 403 121 740 

24 212 හීනුක්වැව  212 86 454 109 861 

 
  මුළු එකතුව 2258 4533 13302 2654 22818 

    ප්රතිශ යක් වශදයන් 10% 20% 58% 12% 100% 

මූලාශ්රය  : ජන හා සංඛයා දේඛණ දදපාර් දම්න්තුව-2012  
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ජනගහන පූර්වව කථනය 

වගු අංක 5 

 

GND_N

Area_

Hec

TotPop

2001

Pop 

Density

2001

Total 

pop2011

Pop 

growth 

Rate

Pop 

Density

2011

TotPop

2017

Pop 

Density

2017

TotPop

2020 

(0.7)

TotPop2020-

Mediam(1)

TotPop2020-

High(1.2)

TotPop

2025 

(0.7)

TotPop2025-

Mediam(1)

TotPop2025-

High(1.2)

TotPop

2030 

(0.7)

TotPop2030-

Mediam(1)

TotPop2030-

High(1.2)

Atawarala 189.5 947 5 1098 1.35% 6 1180 6 1192 1222 1287 1264 1308 1431 1340 1386 1516

Balalla 309.5 742 2 877 1.53% 3 943 3 952 976 1028 1009 1045 1143 1070 1107 1211

Daladagama 327.1 1075 3 753 -3.18% 2 809 2 818 838 882 867 897 981 919 951 1040

Divullewa 403.2 845 2 1144 2.79% 3 1230 3 1242 1273 1340 1317 1363 1491 1396 1444 1580

Embogama 382.5 608 2 718 1.52% 2 772 2 780 799 841 826 855 935 876 907 992

Imbulgodayagama 312.8 795 3 747 -0.56% 2 803 3 811 831 875 860 890 973 911 943 1032

Kekunawa 286.6 946 3 1038 0.85% 4 1116 4 1127 1155 1216 1195 1236 1352 1266 1311 1434

Kumbukwewa 346.6 604 2 666 0.89% 2 716 2 723 741 780 766 793 868 812 841 920

Liyanagama 392.5 1000 3 1079 0.69% 3 1160 3 1172 1201 1264 1242 1285 1406 1316 1362 1490

Madurugama 53.02 1228 23 1044 -1.46% 20 1122 21 1134 1162 1223 1202 1244 1360 1274 1318 1442

Mahawa East 180.2 822 5 723 -1.16% 4 777 4 785 804 847 832 861 942 882 913 999

Mahawa West 154.2 817 5 1002 1.87% 6 1077 7 1088 1115 1174 1153 1194 1306 1222 1265 1384

Nettipalagama 387.6 913 2 1036 1.16% 3 1114 3 1125 1153 1214 1192 1234 1350 1264 1308 1431

Pailigama 591.4 881 1 982 0.99% 2 1056 2 1066 1093 1151 1130 1170 1279 1198 1240 1356

Rekogama 362.6 838 2 1155 2.96% 3 1242 3 1254 1285 1353 1329 1376 1505 1409 1458 1595

Thalambuwa 336.5 563 2 675 1.66% 2 726 2 733 751 791 777 804 879 823 852 932

Thisnampalagama 473.5 814 2 962 1.53% 2 1034 2 1044 1070 1127 1107 1146 1253 1174 1215 1329

Udagama 418.6 771 2 961 2.02% 2 1033 2 1043 1069 1126 1106 1145 1252 1172 1213 1327

Uduweriya 515 564 1 660 1.44% 1 710 1 717 734 773 760 786 860 805 833 912

Ullalapola 186.4 806 4 961 1.61% 5 1033 6 1043 1069 1126 1106 1145 1252 1172 1213 1327

Vilawa 484.6 797 2 897 1.08% 2 964 2 974 998 1051 1032 1068 1169 1094 1133 1239

Heenukwewa 257.2 721 3 805 1.01% 3 865 3 874 896 943 926 959 1049 982 1016 1112

Digana 249.8 702 3 814 1.35% 3 875 4 884 906 954 937 970 1061 993 1028 1124

Moonamalegama 86.82 1043 12 930 -1.04% 11 1000 12 1010 1035 1090 1070 1108 1212 1135 1174 1284

19842 21727 23357 23590 24174 25459 25005 25881 28308 26506 27434 30007
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ජනගහන පූර්වව කථනය- මහව ප්රාලේශීය සභාව 

වගු අංක 6 
 

2001 2011 2017 Growth rate  2020  2025 2030 

Existing population 70190 79352 85304 0.9 85,158 88,290 92,982 

Middle level population growth 
rate  

   
1.2 92,982 94,523 103,389 

High rate growth 
   

1.45 96,807 100,195 136,990 

ජනගහන පූර්වව කථනය- මහව නාගරික බල ප්රලේශය 

වගු අංක 7 
 

2001 2011 2017 Growth rate  2020  2025 2030 

Existing population 19,842 21,727 23,673 0.9 24,174 24,590 26690 

Middle level population 
growth rate  

   
1.2 25,005 25,881 28,388 

High rate growth 
   

1.45 26,506 27,434 30,007 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ජාීන්ව අනුව ජනගහනය - මහව ප්රාලේශීය සභා  හා මහව නාගරික බල ප්රලේශය    

වගු අංක 8 

 සිංහල ලදමළ මුස්ලිේ ලවනත්  

මහව ප්රාලේශීය සභා        

මහව නාගරික බල ප්රලේශය    20581 279 2051 68 22970 

 89.5% 1.2% 9%   

මූලාශ්රය  : ජන හා සංඛයා දේඛණ දදපාර් දම්න්තුව  - 2012 

වගුව අනුව මහව නාගරික බල ප්රලේශලේ සිංහල ජනගහනය 89.5% ලදමළ 1.2% මුස්ලිේ 9% හා ලවනත් 

0.01% කි. 

 

මහව නගර සභා බල ප්රලේශලේ ආගේ අනුව ජනගහනය - 2012 

වගු අංක 9 

ප්රලේශය ලබෞේධ්  හින්වදු ඉස්ලාේ කලතෝලික ලවනත් 

මහව නාගරික බල 

ප්රලේශය 

88.7 1.5 9.3 1.0  

මූලාශ්රය  : ජන හා සංඛයා දේඛණ දදපාර් දම්න්තුව  - 2012 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ශ්රම බලකාය රැකියා නියුක්තිය  

වගු අංක 10 

 රැකියා 

කරන 

රැකියා 

දනාකරන 

මුළු ජනගහනය 

(15ට වැඩි) 

ආර්ික කාර්යයක 

දනාදයදදන 

මහව ප්රාදේශීය සභාව 28488 1704 59488 29089 

47.8% 2.8%  48.4 

මහව  නාගරික බල ප්රදේශය 7397 536 16359 8420 

45.2 3.2  51.4 

මූලාශ්රය  : ජන හා සංඛයා දේඛණ දදපාර් දම්න්තුව  - 2012 

ප්රස්ථාර 1 

 

රැකියාවන්වලේ ආංශික ලබදී යාම-මහව  නාගරික බල ප්රලේශය 

වගු අංක 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය  : ජන හා සංඛයා දේඛණ දදපාර් දම්න්තුව  - 2012 
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Male Female Total

Employment

Unemployment

අංශ රැකියා කරන 

ජනගහනය 

එකතුව ස්ී පුරුෂ 

රජදේ දදපාර් දම්න්තු 101795 100 34.9 65.1 

අර්ධ රාජය 13594 100 38.1 61.9 

     

පුේගලික අංශය 197085 100 30.4 69.6 

දස්වා දයෝජක 13483 100 12.8 87.2 

 මාදේම රැකියා 232267 100 18.9 81.1 

ගෘහ කර්මාන්  36931 100 64.8 35.2 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

රැකියාවන්වලේ ආංශික ලබදී යාම-මහව  නාගරික බල ප්රලේශය 

වගු අංක 12 

 

 

 

 

 

අනු 

අංකය 

අංකය ග්රාම නිලධාරි 

දකාට්ඨාශය 

රාජය දපෞේගලික කෘෂිකාර්මික ස්වයං 

රැකියා 

විදේශ 

රැකියා 

කුලී 

වැඩ 

මුළු 

1 144 පයිලිගම 108 80 480 4 18 35 725 

2 145 දිවුේවැව 104 75 58 14 14 17 282 

3 146 දනත්තිදපාල 110 39 505 50 18 20 742 

4 147 කුඹුක්වැව 61 105 192 20 41 35 454 

5 148 මහව නැදගනහිර 86 38 163 8 32 34 361 

6 149 මහව බටහිර 59 35 33 5 17 48 197 

7 150 මදුරුගම 50 75 5 6 70 50 256 

8 151 කැකුණාව 112 69 34 39 35 22 311 

9 156 මුණමදේගම 88 40 60 60 54 30 332 

10 157 අටවරල 69 24 300 7 12 62 474 

11 158 දිගන 107 45 114 18 9 15 308 

12 159 උේලදපාල 37 48 760 89 6 220 1160 

13 160 ලියනගම 33 55 180 160 51 73 552 

14 161 උඩුදේරිය 66 110 150 32 12 55 425 

15 162 උදාගම - - - - - - 0 

16 196 දළදාගම 159 180 340 20 15 210 924 

17 197 විලව 54 80 140 20 5 140 439 

18 198 ඉඹුේදගාඩයාගම 45 21 240 18 11 42 377 

19 199 බළේල 67 135 370 20 11 30 633 

20 207 රැදකෝගම 176 201 180 5 15 25 602 

21 208 තිස්නම්වලගම 177 150 180 122 14 105 748 

22 210  ලම්ඹුව 50 24 165 19 31 24 313 

23 211 ඇදඹෝගම 65 54 240 26 8 28 421 

24 212 හීනුක්වැව  37 37 175 17 8 48 322 

    මුළු එකතුව 1920 1720 5064 779 507 1368 11358 

      16.90 15.14 44.59 6.86 4.46 12.04   
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

අධ්යාපන මට්ටම අනුව ජනගහනය 

වගු අංක 13 

අධ්යාපන මට්ටම  2001 

සංඛයාව ප්රතිශතය සංඛයාව ප්රතිශතය 

පාසැේ ලනායන 408217 33.2  5.3 

1-10 ලශ්ර්ණිය දක්වා 665905 54.1  64.3 

සා/ලපළ 124218 10.1  18.3 

උ/ලපළ 22035 1.8  9.0 

උපාධි අලප්තක්ෂිත 4959 0.8  1.0 

උපාධිධ්ාරී 4226    

වාර්වතා ලනාවන    1.8 

මූලාශ්රය  : ජන හා සංඛයා දේඛණ දදපාර් දම්න්තුව  - 2012 

 

ප්රස්ථාර 2 

 

මූලාශ්රය  : ජන හා සංඛයා දේඛණ දදපාර් දම්න්තුව  - 2012 

ඇමුණුේ අංක 04 
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පාසේ 
දනායන

1 දශ්ර්ණිය 1 -3
දශ්ර්ණිය

4-5 දශ්ර්ණිය 6-8 දශ්ර්ණිය 9-10
දශ්ර්ණිය

සා/දපළ 12 දශ්ර්ණිය උපාධි හා 
ඉහල

වාර් ා 
දනාවන

වයස අවුරුදු 05ට වැඩි ජනගහනදේ අධයාපන මට්ටම  -2012

ප්රතිශ ය
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මහව ප්රාලේශීය සභාව- නිවාස වයාප්තතිය 

සිතියේ අංක 02 
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වගු අංක 14 

වර්වෂය 2001 2011 2015 

නිවාස වයාප්තතිය 16704 17508 18121 
 

මහව  නාගරික බල ප්රලේශය - නිවාස වයාප්තතිය 

වගු අංක 15 

වර්වෂය 2001 2011 2015 

නිවාස වයාප්තතිය 5726 5873 5895 

 

 

නිවාස වලින් 85% ක් ස්ිර නිවාස වන  අ ර 12% අර්ධ ස්ීර හා 2%  ාවකාලික දේ 
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ඇමුණුම් අංක 05 

නගරලේ ආර්වික පසුබිම 

මුළු කුඹුරු ඉඩේ සහ අස්වැන්වන 

වගු අංක 16 
 

Paddy Land  
(Acres ) 

Harvest (Metric Ton ) 

Season -Yala  
  

Under the Miner Irrigation 
system   

7142.52 
 

Under the Rain water  2825.68 11776 

   

Season -  Maha  
  

Under the Miner Irrigation 
system   

8657.15 
 

Under the Rain water  2095.25 7053 

මූලාශ්රය  :  සම්පත් පැතිකඩ-2015 - මහව 

 

මහව ප්රාලේශීය ලේකේ ලකාට්ඨාශය තුල පවතින සත්ව ලගාවිපල සංඛයාව 

වගු අංක 17 

සතුන්ව ලගාවිපල 

සංඛයාව 

සතුන්ව සංඛයාව 

 

කුකුළන් 578 188,000 

 

එළ ගවයින් 271 18,220 

මී ගවයින් 40 528 

ඌරන් 33 365 

එළුවන් 147 1643 

 491 208.756 

මූලාශ්රය  :  සම්පත් පැතිකඩ-2015 - මහව 
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සත්ව නිශ්පාදන ආශ්රිත කර්වමාන්වත 

වගු අංක 18 

 මධ්යස්ථාන සංඛයාව මහව 

01 කිරි එකතු කිරීදම් මධයස්ථාන 72 

02 ශී ාගාර  06 

03 දයෝගට් නිශ්පාදන ආය න 01 

04 අයිස්ක්රීම් නිශ්පාදන ආය න 03 

05 මුදවපු කිරි නිශ්පාදන 06 

 කිරි දටාපි 02 

 මුළු ගනන 90 

මූලාශ්රය  :  සම්පත් පැතිකඩ-2015 - මහව 

 

කර්වමාන්වත අංශය 

වගු අංක 19 
 

Category No of 
Factory 

No of employment 

 
Garment factory 03 290 

Small  
Industry 

weaving 11 20 

Tailor shop 113 342 

Fruit factory 2 5 

Production of Agriculture 
instrument 

3 8 

Rice mall 158 275 

Sweet production 76 100 

Service centers and Garage 52 103 

Jewelry production 19 29 

මූලාශ්රය  :  සම්පත් පැතිකඩ-2015 - මහව 
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ඇමුණුම් අංක 06 

අපරවුහ පහසුකේ 

මහව ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශය  තුල මාර්ග වයාේතිය  

වගු අංක 20 

මාර්වග වර්වගය දිග (කි.මී)  

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු A   හා B  දශ්ර්ණි 

මාර්ග  

82 8% 

පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු C  දශ්ර්ණිදේ 

මාර්ග  

135 13% 

ප්රාදේශීය සභාව සතු D ,E දශ්ර්ණි මාර්ග 782 78% 

 

මූලාශ්රය  : සම්පත් පැතිකඩ  -2011 

වගු අංක 21 

මාර්වගලේ පළල අඩි 10 ට අඩු අඩු 10 ට වැඩි අඩි 12-15 ට වැඩි අඩි 20-30 ට වැඩි 

මාර්ග ගනන 134 226 27 03 

% ගනන 34% 57% 7% 0.7% 

මූලාශ්රය  : මාර්ග දේඛණය - ප්රාදේශීය සභාව  මහව 

 

මාර්වග වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා  ප්රමුඛතාවය දිය යුතු මාර්වග ගණන 

වගු අංක 21 

 

 

  

Priority for improvement No of Roads 

High priority 70 

Average priority 234 

Less priority 81 
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 මාර්වග සේබන්වධ්තා විශ්ලේෂණය  

සිතියේ අංක  -  03 
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නගරදේ ජල ඉේලුම 

වගු අංක 22 

වර්වෂය 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ඉේලුම් කර ඇති ජල සම්බන්ධ ාවය 1861 1021 608 1285 1470 1177 

සැපයුම ලබාදී ඇති සම්බන්ධ ා 303 975 283 770 954 786 

ලබාදීමට දනාහැකි වූ සම්බන්ධ ාවන් 1558 46 325 515 516 391 

මූලාශ්රය:  ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය - මහව-2018 

 

නදනික ජල පරිදභෝජනය පිළිබඳ මූලාශ්ර 

ප්රස්ථාර 3 

මූලාශ්රය:  ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය - මහව-2018 
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ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මින් ජල සම්පාදනය කරන ප්රදේශ 

සිතියේ අංක 4 
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විදුලිය සැපයීම 

සිතියේ අංක 5 
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ඇමුණුම් අංක 07 

 

මහව නගරලේ අධ්යාපන පහසුකේ වයාප්තතිය 

රජලේ පාසේ  වයාප්තතිය පහත පරිදි ලේ 

වගු අංක 25 

  සිසුන්ව ගුරුවරු 

  මුළු ගැ. පි ගැ. පි මුළු 

01 විජයබා ජාතික පාසල 2734 346 388 98 37 135 

02 යූ.බී. වන්නිනායක ම.වි. 1173 570 603 40 27 87 

03 යාපහුව මා.වි. 1064 302 562 36 13 49 

04 දළදාගම ප්රා.  වි. 619 304 315 18 2 20 

05 ගුණපාල මලලදස්කර ආදර්ශ ම.වි. 239 126 113 7 2 9 

06 උදාගම ප්රා. වි. 17 9 11 5 0 5 

07 උඩුදේ ක.වි. 148 57 91 14 4 18 

08 යාපහුව රාජකීය විදයාලය 355 179 176 11 9 17 

09 තිස්නම්පලගම ප්රා .වි. 37 167 174 13 3 16 

10 අේ මදීනා මුස්ලිම් ම.වි. 458 245 213 14 6 20 

  7148 3505 3646 256 103 356 

මූලාශ්රය :  කලාප අධයාපන කාර්යාලය- මහව 

වගු අංක 26 

ජල පහසුකේ 

  පානීය ජලය වැසිකිලි සඳහා ජලය 

ඇත නැත 

01 විජයබා ජාතික පාසල ✓  ✓  - 

02 යූ.බී. වන්නිනායක ම.වි. ✓  - ✓  

03 යාපහුව මා.වි. ✓  ✓  - 

04 දළදාගම ප්රා.  වි. ✓  ✓  - 

05 ගුණපාල මලලදස්කර ආදර්ශ ම.වි. ✓  ✓  - 

06 උදාගම ප්රා. වි. ✓  ✓  - 
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07 උඩුදේ ක.වි. ✓  ✓  - 

08 යාපහුව රාජකීය විදයාලය ✓  ✓  - 

09 තිස්නම්පලගම ප්රා .වි. - - - 

10 අේ මදීනා මුස්ලිම් ම.වි. ✓  ✓  - 

 

 

 

වැසිකිලි -  පහසුකේ 

වගු අංක 27 

  පවතින අනුමත ඉඳිකලයුතු 

01 විජයබා ජාතික පාසල 09 33 24 

02 යූ.බී. වන්නිනායක ම.වි. 18 17 - 

03 යාපහුව මා.වි. 2 - - 

04 දළදාගම ප්රා.  වි. 8 11 5 

05 ගුණපාල මලලදස්කර ආදර්ශ ම.වි. 3 05 2 

06 උදාගම ප්රා. වි. 3 05 2 

07 උඩුදේ ක.වි. 2 07 5 

08 යාපහුව රාජකීය විදයාලය 2 07 5 

09 තිස්නම්පලගම ප්රා .වි. 5 08 3 

10 අේ මදීනා මුස්ලිම් ම.වි. 3 07 4 

මූලාශ්රය  : සම්පත් පැතිකඩ 
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ඇමුණුම් අංක 08  

මූලාශ්රය  : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
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ඇමුණුම් අංක 9 
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ඇමුණුම් අංක 10 
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ඇමුණුේ අංක 11 

 

 

 

  

  

    

  W
e

ig
h

t 

Residential  4 

Home Garden  3 

Commercial  5 

Public  5 

Industrial  5 

Institutional  5 

Educational  5 

Health  5 

Religions  3 

Bank  5 

Tourism  4 

Archeological  2 

Defense use  4 

Transportation  4 

Utilities  4 

Under Construction  4 

Community  4 

Cemetery  2 

Park & Playground  4 

Conservation  1 

Recreational  4 

Scrub  2 

Marshy  1 

Forest  1 

Paddy  2 

Mixed Agriculture  2 

Chena  2 

Abandon Paddy  3 

Coconut  3 

Teak  2 

Other Crops  3 

Open Spaces  3 

Reservation  2 

Rock  1 

Vacant Land  3 

Water Bodies  1 
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DEVELOPMENT PLAN 
[Document subtitle] 

EWIS 
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Participated Institutes 

• Road Development Authority   

• Electricity Board -Wariyapola Branch   

• Sri Lanka Telecom   

• National Housing Development Authority   

• Railway Department   

• Divisional Secretariat - Maho   

• Sri Lanka Transport Board   

• Divisional Secretariat - Ambanpola   

• Forest Conservation Department   

• Central Environmental Authority   

• Agrarian Services Department   

• Coconut Cultivation Board   

• Education Department   

• Archeological Department   

• Commercial society - Maho   

• Common   
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Methodology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis method 

In this discussion, the relevant institutes had mentioned about suggestions and comment for the 

concept plan presentation. As considering this scenario, the analysis run through to find what are 

the key aspects that they have mention in the discussion based on these two aspects Comments 

and Suggestions. Two nodes were developed and word cloud analysis done in the first step and 

then identified the highlighted key words and then go through a word tree analysis to identified 

linked word with highlighted words. 

  

  

Concept Plan Presentation 

Introduction to workshop 

Discussions 

Session Summarizing 

Analysis 

v 

v 

v 

v 
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Word Cloud Analysis 

Comments 

 

Consider about the comments node majority of institutes have mentioned about the commercial 

aspect of the area, Parking facilities. Other than that they have emphasize about the infrastructure 

facilities including roads, transport and development project aspects. 

Suggestions    

  

In suggestions node the groups have mainly mentioned the aspects of land, development project, 

archeological and tourism.  
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Overall word cloud  

 

Consider about the overall word cloud following aspect have been mainly discussed in the session 

archeological, Commercial, land and infrastructure facilities including parking, health, roads and 

transport.  

Highlighted Key Areas 

• Archeological 

• Development 

• Land 

• Project 

 

Archeological 

 

 

 

Development 
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Land 

 

 

Project 

 

 

 

 

Identified Issues from the discussion  

01. Miss management of the identified archeological places 

02. Underutilization of tourism and cultured valued archeological sites 

03. Underutilization of highly valued commercial lands 

04. Miss management of agricultural land conversation and land subdivision 

05. Missing linkages of tourism activities and city economy 
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ඇමුණුේ අංක 13 

වගු අංක 6.5.3  මහව නාගරික බල ප්රලේශය සදහා ලයෝජිත සෘජු විලනෝද කටයුතු සඳහා සැලැස්ම 

අනු 

අංකය 
වර්ගය 

වර් මාන 

භාවි ය 

ප්රමාණය 

(දහක්ටයාර්) 
දයෝජි  භාවි ය 

ප්රමාණය 

(දහක්ටයාර්) 

ග්රාම නිළධාරී 

දකාට්ඨාශය 

01. ප්රජා උදයාන (Community Park) 

 PCP 01 ලඳු කැලෑ 49.44 ප්රජා උදයාන 3.98 උදාගම 

 

02. අසල උදයාන (Local Park) 

 PLP 01 හිස් බිම් 1.25 අසල උදයාන 1.25 උේලලදපාළ 

 PLP 02 ලඳු කැලෑ 2.76 අසල උදයාන 2.76 විලව, දළදාගම 

 PLP 03 ලඳු කැලෑ 1.11 අසල උදයාන 1.11 කැකුනාව 

 PLP 04 ලඳු කැලෑ 5.79 අසල උදයාන 2.25 
රැදකාගම, 

කැකුනාව 

 PLP 05 ලඳු කැලෑ 1.11 අසල උදයාන 1.11 
මහව නැදගනහිර, 

දනත්තිපලගම 

 PLP 06 ලඳු කැලෑ 2.21 අසල උදයාන 2.21 දිවුලෑව, පයිලිගම 

 

03. කුඩා උදයාන (Mini Park) 

 
PMP 

01 
හිස් ඉඩම් 0.60 කුඩා උදයාන  0.60 උදාගම 

 
PMP 

02 
හිස් ඉඩම් 0.53 කුඩා උදයාන 0.43 උඩුදේරිය 

 
PMP 

03 
හිස් ඉඩම් 0.27 කුඩා උදයාන 0.27 ඉබුේදබාඩයාගම 

 
PMP 

04 
හිස් ඉඩම් 0.73 කුඩා උදයාන 0.73 ඉබුේදබාඩයාගම 

 
PMP 

05 
හිස් ඉඩම් 0.81 කුඩා උදයාන 0.81 විලව 



  සංවර්ධන සැලැස්ම 

223 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 
PMP 

06 
ලඳු කැලෑ 6.19 කුඩා උදයාන 0.93 දනත්තිපලගම 

 
PMP 

07 
ලඳු කැලෑ 0.99 කුඩා උදයාන 0.79 රැදකාගම 

 
PMP 

08 
ලඳු කැලෑ 1.58 කුඩා උදයාන 0.95 රැදකාගම 

 
PMP 

09 
හිස් ඉඩම් 0.47 කුඩා උදයාන 0.47 මහව බටහිර 

 
PMP 

10 
ලඳු කැලෑ 5.42 කුඩා උදයාන 0.85 

දනත්තිපලගම, 

දිවුලෑව 

 
PMP 

11 
ලඳු කැලෑ 3.03 කුඩා උදයාන 0.72 පයිලිගම 

 
PMP 

12 
ලඳු කැලෑ 1.10 කුඩා උදයාන 0.66 හීනුක් වැව 

 
PMP 

13 
ලඳු කැලෑ 4.78 කුඩා උදයාන 0.98 දිවුලෑව 

 
PMP 

14 
ලඳු කැලෑ 8.56 කුඩා උදයාන 0.90 පයිලිගම 

 
PMP 

15 
ලඳු කැලෑ 0.92 කුඩා උදයාන 0.92 බලේල 

 
PMP 

16 
ලඳු කැලෑ 0.73 කුඩා උදයාන 0.73 බලේල 

 
PMP 

17 
ලඳු කැලෑ 16.23 කුඩා උදයාන 0.44 ලියනගම 

 
PMP 

18 

ලඳු කැලෑ, 

දවනත් 

වගාවන්  

0.73 කුඩා උදයාන 0.73 ඇදබෝගම 

 
PMP 

19 
ලඳු කැලෑ 1.10 කුඩා උදයාන 0.94 පයිලිගම 
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224 
මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 
PMP 

20 
ලඳු කැලෑ 3.33 කුඩා උදයාන 0.54 දිගන 

 
PMP 

21 
ලඳු කැලෑ 4.06 කුඩා උදයාන 0.93 ඉබුේදබාඩයාගම 

 
PMP 

22 
ලඳු කැලෑ 7.79 කුඩා උදයාන 0.49 දළදාගම 

 
PMP 

23 
ලඳු කැලෑ 8.57 කුඩා උදයාන 0.67 දළදාගම 

 
PMP 

24 
ලඳු කැලෑ 12.85 කුඩා උදයාන 0.90 බලේල 

 
PMP 

25 
ලඳු කැලෑ 57.20 කුඩා උදයාන 0.54 විලව 

 
PMP 

26 
ලඳු කැලෑ 1.10 කුඩා උදයාන 0.90 රැදකාගම 

 
PMP 

27 
ලඳු කැලෑ 0.64 කුඩා උදයාන 0.64 හීනුක්වැව 

 
PMP 

28 
ලඳු කැලෑ 2.15 කුඩා උදයාන 0.50 හීනුක්වැව 

 
PMP 

29 
ලඳු කැලෑ 6.31 කුඩා උදයාන 0.53 ලියනගම  

 
PMP 

30 
ලඳු කැලෑ 19.62 කුඩා උදයාන 0.68 දිගන 

 
PMP 

31 
විවෘ  භූමිය 0.33 කුඩා උදයාන 0.33 මූනමදේගම 

 

04. ඉතා කුඩා උදයාන (Pocket Park) 

 PPP 01 හිස් ඉඩම් 0.09 ඉ ා කුඩා උදයාන 0.09 ලියනගම 

 PPP 02 හිස් ඉඩම් 0.12 ඉ ා කුඩා උදයාන 0.12 දළදාගම 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

එකතුව : ලහක්ටයාර්ව 36.38 
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මහව නාගරික සංවර්ධන බල ප්රදේශය (2018 – 2030)  වයඹ පළාත් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුේ අංක 14 පාසේ  ලපෝෂක ප්රලේශය 

 


