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මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 - පළමු මවළුම 

© නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව - 2019 

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. මමම ප්රකාශනය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් මකමර්. මමම ප්රකාශනය 

සම්ුර්ණමයන්ම ම ෝ මකාටසක් මමම අධිකාරිමේ පූර්ව අනුමැතියකින් ම ාරව ප්රතිප්රකාශනය කිරීම, විකිණීම, මෙදා ැරීම, 

ලිඛි  අවසරයකින් ම ාරව පිටපත් කිරීම ම ෝ නවීන  ාක්ෂණික ක්රම  ර ා  ැටිග  කිරීම ම ෝ මෙදා ැරීම ම ෝ මවළඳ 

අරමුණක් සඳ ා මයාදා ගැනීම සිදු මනාකළ යුතුය.  

ප්රකොශනය  
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව  
6, 7  ා 9 ම ල්, "මසත්සිරිපාය", ෙත් රමුල්ල, ශ්රී ලංකාව 

මවබ් අඩවිය - www.uda.gov.lk 
ඊ මේල් - info@uda.gov.lk 
දුරකථන අංකය - +94112873637 
 
ප්රකොශනය - 2019, මාර්තු   
 
මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම  2019-2030 ප්රධාන වශමයන් මකාටස් මදකකින් සමන්වි  වන අ ර එය පළමු මවළුම  ා මදවැනි 
මවළුම වශමයන් ප්රකාශනයට පත් මකමර්. මමහි පළමු මවළුම අනු මකාටස් මදකකින් සමන්වි  වන අ ර එය පළමුවන මකාටස  
 ා මදවන මකාටස  වශමයන් සඳ න් කර ඇ . මමහි එන පළමු මවළුමම් පළමුවන මකාටස මඟින් සංවර්ධන සැලසුම  ැඳින්වීම, 
පසුබිම් අධයයනය, සංවර්ධන සැලැස්මක අවශය ාවය පිළිෙඳ සඳ න් කරන අ ර එහි මදවන මකාටස මගින් සංවර්ධන 
සැලැස්මම් දැක්ම, අරමුණු  ා පරමාර්ථ, සංකල්පි  සැලැස්ම, සංවර්ධන උපායමාර්ග සැලසුම් යනාදිය අන් ර්ග  කර ඇ . 
සංවර්ධන සැලැස්මමහි මදවැනි මවළුම මවනම ප්රකාශනයක් මලස සකස් කර ඇති අ ර එහි 2019 -2030 කාලපරිච්මේදය සඳ ා 
ෙලපවත්වන සැලසුම්  ා මගාඩනැගිලි සංවර්ධනය කිරීමම් මරගුලාසි  ා කලාපිකරණ මරගුලාසි අන් ර්ග  කර ඇ .  
 
මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ෙස්නාහිර පළාත් අංශය විසින් සකස් කර ඇති අ ර, 
ඒ සඳ ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ විවිධ අංශයන්මේ  ා සම්පත් දායකයන්මේ උපමදස්  ා මඟමපන්වීම මපරදැරි කරමගන 
සිදු කර ඇ .  
 
අධීක්ෂණ කටයුතු 

ආචාර්ය  ජගත් මුණසිං  ම  ා සභොපති - නා.සං.අධි., ඉංජිමන්රු එස්.එස්.පි.රත්නායක ම  ා අධක්ෂ ජනරොල් - නා.සං.අධි., 
නගර නිර්මාණ ශිල්ී මක්. ඒ.ඩී. චන්රදාස ම  ා අතිමර්ක අධක්ෂ ජනරොල් - නා.සං.අධි., නගර නිර්මාණ ශිල්ී ඩී.එම්.බී. 
රණතුංග ම  ා නිමයෝජ  අධක්ෂ ජනරොල් (සැලසුේ ) - නා.සං.අධි., වයි.ඒ.මක්. ගුණතිලක ම  ා අධක්ෂ (ෙස්නාහිර පළාත් 
අංශය) - නා.සං.අධි., නගර නිර්මාණ ශිල්ී ජනක් රණවීර ම  ා අධක්ෂ (සංවර්ධන සැලසුම් අංශය ස  පර්මේෂණ  ා 
සංවර්ධන ඒකකය) - නා.සං.අධි., නගර නිර්මාණ ශිල්ී ලලිත් වීජයරත්න ම  ා හිටපු අධක්ෂ (සංවර්ධන සැලසුම් අංශය) - 
නා.සං.අධි. 

සැලසුේ කණ්ඩොයම  

නගර නිර්මාණ ශිල්ී දයානි ෆ්රැන්සිස් මෙනවිය නිමයෝජ අධක්ෂ සැලසුේ  (ෙස්නාහිර පළාත් අංශය) - නා.සං.අධි., බී. 
එල්.රංජිත් සහකොර අධක්ෂ සැලසුේ,  (ෙස්නාහිර පළාත් අංශය) - නා.සං.අධි., පී.ඩී.සී. ජයොලි ජයවර්ධන මිය සැලසුේ සහකොර 
නිලධොරී (ෙස්නාහිර පළාත් අංශය) - නා.සං. අධි., ශානිකා සුෙනපාල සහකොර සැලසුේ නිලධොරී මිය (පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන 
ඒකකය) - නා.සං. අධි., මොනාලි රූපිංහ මමනවිය සහකොර සැලසුේ නිලධොරී (පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන ඒකකය) - නා.සං. අධි 
 
සහොය කණ්ඩොයේ  

පරිසර  ා භූදර්ශන අංශය - නා.සං.අධි. 
භූමගෝලීය  ා ම ාරතුරු පද්ධති අංශය - නා.සං.අධි. 
පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන ඒකකය - නා.සං.අධි. 



 මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 
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ප්රණොමය 

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය ආවරණය වන පරිදි 2019 - 2030 කාල වකවානුව සඳ ා සකස් මකමරන 

මමම සංවර්ධන සැලැස්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ෙස්නාහිර පළාත් අංශය ස  පර්මේෂණ  ා  

සංවර්ධන ඒකකය ප්රධාන මකාට ප්රමද්ශමේ සංවර්ධන කටයුතුවල නියුතු සියලු පර්ශවකරුවන්මේ 

සම්ෙන්ධීකරණමයන් පිළිමයළ කර ඇ . 

ප්රධාන වශමයන්ස මෙෙ කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීෙ සඳහා ගරු ම ානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අොත්ය 

පාඨලී චම්පික රණවක ෙැතිතුොමේ නායකත්වයත් සහමයෝගයත් ඉත්ා අගය මකාට සලකන්සමනමු. 

එමෙන්සෙ ෙ ා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමා යාංශමේ ගරු මේකම් ප්රමුඛ කාර්ය ෙණ්ඩලය වටිනා 

කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින්ස මෙෙ කාර්යය සඳහා උනන්සුවක් දක්වමින්ස සහමයෝගය දක්වන ලදී. එමෙන්සම 

මොරටුව ෙහ නගර සභාමේ ගරු නගරාධිපතිතුමා ප්රමුඛ සමස ් කාර්යය ෙණ්ඩලයටද මම් මවනුමවන්ස දැක් 

වූ සහමයෝගයට අපමේ විමශ්ෂ ස්ූතිය පළ කරන්සමනමු. 

ත්වද රාජය හා පුද්ගලික අංශය නිමයෝජනය කරමින්ස විවිධ පාර්ශවකරුවන්ස මම් සඳහා දායකත්වය ලබා ුන්ස 

අත්ර ඔවූන්සමේ අදහස් මයෝජනා හා නිර්මද්ශ මමම සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිමයළ කිරීමම්දී මනා පිටුව ලක් 

විය. එමෙන්සෙ ප්රමද්ශමේ ජීවත් වන සාොනය ෙහ ජනත්ාවද, ලබා ු න්ස විවිධ මත්ාරතුරු, අදහස් හා මයෝජනාද, 

මෙෙ සංවර්ධන සැලැස්ෙ සඳහා විශාල දායකත්වයක් සැපයු අත්ර පර්ශවකරුවන්සමේ රැස්ීම්, වැඩමුළු හා 

වැඩසටහන්ස සඳහා සහභාගී මවමින්ස දැක්වූ දායකත්වය ඉත්ා අගය මකාට සළකමි. 

මෙෙ සංවර්ධන සැලැස්ෙ පිළිමයළ කිරීමම් ක්රියාදාෙමේ ආරම්භමේ ිට අවසානය දක්වා මසවනැේලක් 

මෙන්ස පසුපින්ස ිටිමින්ස, ෙනා ොර්මගෝපමද්ශකත්වයක් හා නායකත්වයක් සපයමින්ස, නව ත්ාක්ෂණික ක්රෙ 

උපමයෝගී මකාට මගන නව මුහුණුවරකින්ස මෙෙ සැලැස්ෙ ඉදිරිපත් කිරීෙ සඳහා ඇප කැප වූ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ ගරු සභාපති ආචාර්යය ජගත් මුණිංහ ෙැතිතුො හට අපමේ විමශ්ෂ ස්ූතිය පළ කර 

ිටින්සමනමු. එමෙන්සෙ අධයක්ෂ ජනරාේ ඉංජිමන්සරු එස්. එස්. පී රත්නායක ෙැතිතුො, අතිමර්ක අධයක්ෂ 

ජනරාේ, නිමයෝජය අධයක්ෂ ජනරාේ (සැලසුම්), ියලුෙ අධයක්ෂවරුන්ස, නිමයෝජය අධයක්ෂවරුන්ස ප්රමුඛ 

සමස්  සැලසුම් කාර්යය ෙණ්ඩලය හා මසසු කාර්යය ෙණ්ඩලය මෙෙ සැලැස්ෙ සාර්ථකව නිෙ කිරීෙ සඳහා 

දැක් වූ සහමයෝගයට හද පිරි ස්ූතිය පළ කර ිටින්සමනමු.   

එමෙන්සෙ මෙෙ කාර්යය සඳහා නිරන්සත්රමයන්ස ොර්මගෝපමද්ශකත්වයක් සැපයු බස්නාහිර පළාත් අංශය, 

සංවර්ධන සැලසුම් අංශය, පර්මේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය, භූ මගෝලීය හා මත්ාරතුරු පද්ධති අංශය, 

බලාත්ෙක අංශය, පාරිසරික හා භූ දර්ශන අංශය, වයාපෘති කළෙනාකරණ අංශය, නාගරික පුනර්ජීවන 

අංශයද ඇතුළු ස මයෝගය දැක්වූ සියලුම අංශ මව ද අපමේ මගෞරවුර්වක ස්ූතිය හිමි විය යුතු ය. එමසම් 

මෙෙ සංවර්ධන සැලැසේ සාර්ථකව නිෙ කිරීමම් කාර්යය සඳහා නන්ස අයුරින්ස සහමයෝගය දක්වන ලද 

ියලුෙ පාර්ශවකරුවන්සට හද පිරි ප්රණාෙය පළ කර ිටින්සමනමු. 
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ගරු අමා යතුමාමේ පණිවිඩය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවා වසර   ළි ක් සම්පූර්ණ වීම  ා 

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය සඳ ා සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කර 

ප්රකාශයට පත් කිරීමත් යන කරුණු මුල් කර මගන ආදර්ශවත් නාගරික 

සංවර්ධනයක් උමදසා කැප වූ අධිකාරිමේ නිළධාරීන් ඇතුළු සමස්  මස්වක 

මඩුල්ලට මාමේ  ද පිරි සුභාශිංසන මම් මමාම ාමත් එක් කිරීමට භාගයක් 

ලැබීමි. 

රමේ සමාජ, ආර්ික, මද්ශපාලනික, සංස්කෘතික වු ය තුළ  විධිමත් 

නාගරීකරණයක් ස්ථාපි  කිරීම අභිමයෝගයකි. විවිධ රජයන් ෙලයට පත් වීමම්දී ජාතික ප්රතිපත්තියකින් 

ෙැ ැරව රටට මනාගැලමපන නාගරික සංවර්ධන සැලසුම් ක්රියාත්මක වීම තුළ විවිධ වූ නාගරික අර්ුද 

නිර්මාණය වී තිමේ. අමේ මද්ශීය අනනය ාවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් , රටට ගැලමපන සුහුරු නාගරික 

පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ග  යුතු ය. ජන ජීවි  අඩාල වන,  රි  පරිසරය විනාශ වන, ජන ා මුදල් අධි  

වියදම්කාරී ප්රතිලාභ  මනාලැමෙන, අවිධිමත් සංවර්ධන වයාපෘති  සිදු කිරීම නව ාලිය යුතු ය. ඒ අනුව 

සැලසුම් ස ග ව වයාපෘති  ඳුනා ගනිමින් ප්රමද්ශමේ ආර්ිකයට ප්රතිලාභ ලැමෙන අයුරින්  ා 

ම ජන ාවමේ ය ප  මමන්ම ප්රමද්ශමේ විධිමත් සංවර්ධනයක් උමදසා කටයුතු කල යුතුය. 

ප්රමද්ශමේ පවතින ගැටළු  ා ම ජන ාවමේ ගැටළු  ඳුනා ගනිමින්, එහි ප්රමුඛ ාවය පදනම් කර ගනිමින් 

විසදුම් ලො දීම සඳ ා අවශය ක්රියාමාර්ග ගැනීම සිදු කල යුතුය. මම් සඳ ා ප්රමද්ශයට අදාලව සංවර්ධන 

සැලැස්මක අවශය ාවය ඉ ා වැදගත් මේ. සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් ප්රමද්ශමේ සියලුම මභෞතික, ආර්ික, 

සමාජයීය  ා පාරිසරික සාධක විශ්මල්ෂණය කිරීම මගින් යම් යම් නිගමන වලට එළමෙන අ ර ඒ සඳ ා 

 ාර්කික විසදුම් ලො දීමට  ැකියාව ඇ . 

ඒ අනුව ම ා නගර  ා ෙසන්ාහිර සංවර්ධන අමා යාංශමේ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින්  මමාරටුව 

ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා සංමශෝධි  සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කර මම් ආකාරමයන් නී යානුකූලව ප්රකාශයට 

පත් කිරීම ඉ ා අගය මකාට සලකමි. එමමන්ම මමමගින් විධිමත් නාගරික සංවර්ධනයක් සිදු කරමින් 

ප්රමද්ශය සැලසුම් ස ග  ප්රමද්ශයක් ෙවට පත් කිරීමටත්, එම සැලැස්මම් අරමුණු සාර්ථකව ලඟා කර 

ගැනීමට  ැකියාව  ා ධධර්යය මනාමඳව ලැමේවායි ප්රාර්ථනා කරමි. 

 

පොඨලී චේික රණවක 
ගරු මහොනගර හො බස්නොහිර සංවර්ධන අමොත් 
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iii 
 

 ගරු නගරොධිපතිතුමොමේ පණිවිඩය 

 

   

 

 

 

ම ානගර  ා ෙස්නාහිර සංවර්ධන අමා යාංශමේ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා සංමශෝධි  සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස ්කර මම් ආකාරමයන් නී යානුකූලව 

ප්රකාශයට පත් කිරීම පිලිෙඳව ප්රථමමයන් මමේ  ද පිරි ස්ූතිය පිරි නමමි. 

ප්රමද්ශමේ පවතින ගැටළු  ා අවශය ාවයන්  ඳුනා ගනිමින් ප්රමද්ශමේ ම ජන ාවමේ මමන්ම රමේම 

ජන ාවමේ සුෙ සිද්ධිය සඳ ා මමවැනි සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස ්කිරීම විධිමත් සංවර්ධනයක් සඳ ා 

ඉ ාමත් මයෝගය මේ.  අපමේ අද ස් මමන්ම ප්රමද්ශමේ මස්වමේ මයමදන රාජය   ා රාජය මනාවන ආය න 

කාර්යයමණ්ඩලය, ප්රමද්ශවාසීන්  ා සංවර්ධන ආමයෝජකයින් යනාදී විවිධ අංශ නිමයෝජනය වන පරිදි 

පාර්ශවකරුවන් සම්ෙන්ධ කර ගනිමින් මමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම අගය කල යුතුය. 

ප්රමද්ශමේ සංවර්ධනය විධිමත් කරමින්, ම ජන ාවමේ සුෙ සිද්ධිය සඳ ා මමම සංවර්ධන සැලැස්ම විධිමත් 

මලස ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය ශක්තිය මනාමදව ලැමේවායි ප්රාර්ථනා කරමි. 

 

 

සමන්ලොල් ප්රනොන්දු 
ගරු නගරොධිපති,  
මමොරටුව මහ නගර සභොව 
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පුර්විකොව 

1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් 3(1) ස  (2) යන වගන්තිමේ ෙල ල ප්රකාර යම් ප්රමද්ශයක් 

නාගරික සංවර්ධන ෙල ප්රමද්ශයක් මලස ප්රකාශයට පත් කිරීමට නාගරික සංවර්ධනය පිළිෙද විෂයභාර අමා යවරයා 

 ට ෙල ල පැවරී ඇති අ ර ඒ අනුව 1979 මාර්තු මස 07 දිනැති අංක 26/8 දරණ අති විමශ්ෂ ගැසේ නිමේදනය මගින් 

නාගරික සංවර්ධනය පිළිෙද විෂයභාර අමා යවරයා විසින් මමාරටුව ෙල ප්රමද්ශය, නාගරික සංවර්ධන ෙල ප්රමද්ශයක් 

මලස ප්රකාශයට පත් මකාට ඇ . 

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා  2019 – 2030 කාල පරිච්මේදය ආවරණය වන පරිදි මකමරන මමම 

සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රමද්ශමේ ජන ාවට මභෞතික, ආර්ික, පාරිසරික  ා සමාජයීය වශමයන් තිරසාර සංවර්ධනයක් 

ලඟා කර දීමම්  අරමුණින් පිළිමයළ කර ඇති අ ර 2018 දක්වා කාලය ම ක් ප්රමද්ශය ආශ්රි ව වූ ම ාරතුරු මම් සඳ ා  

උපමයෝගී කර ගන්නා ලදී.මමම සංවර්ධන සැලැස්ම පළමුවන  ා මදවන මවළුම මලස ග්රන්ථ මදකකින් යුක්  වන 

අ ර පළමුවන මවළුම පළමු මකාටස  ා මදවන මකාටස මලස මකාටස් මදකකින් සමන්වි  මේ. එහි පළමුවන 

මකාටස පරිච්මේද තුනකින් පැ ැදිලි කර ඇති අ ර එහි පළමු වන පරිච්මේදය මගින් මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්මම් 

විෂය පථය, සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිමයළ කිරීම සඳ ා දායකත්වය ලො මදන ලද පාර්ශ්වකරුවන්  ා උපමද්ශන 

ආය න  ා සංවර්ධන සැලැසම් පිළිමයළ කිරීමම්දී අනුගමනය කරන ලද සැලසුම් පියවර පිළිෙද විස් ර කර ඇ . 

මදවන පරිච්මේදය මගින් මමාරටුව ප්රමද්ශමේ ඓති ාසික පසුබිම  ා මභෞතික, ආර්ික, පාරිසරික  ා සමාජයීය අංශ 

යටමත් සැලසුම්  ා  ත්ත්ව සන්දර්භය පිලිෙදව දීර්ඝ මලස විග්ර  කර ඇති අ ර මමාරටුව ප්රමද්ශය සතු ජාතික  ා 

කලාීකරණ සෙඳ ා, පූර්ව සැලසුම් ප්රයත්න  ා එහි වැදගත්කම පිලිෙදව මමන්ම මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම සකස ්

කල යුතු සැලසුම් සීමාව නිර්ණය කිරීමද මමහිදී සාකච්ජා මකාට ඇ .ප්රාථමික  ා ද්විතීයික දත්  විශ්මල්ෂණය තුලින් 

 ඳුනාගත් ගැටළු විශ්මල්ෂණය කිරීම මගින් මමාරටුව සැලසුම් ප්රමද්ශය සඳ ා සංවර්ධන සැලැස්මක් පිළිමයළ කිරීමම් 

අවශය ාවය පිලිෙදව ම වන පරිච්මේදමේදී  දීර්ඝ වශමයන් සාකච්ජා කරනු ලෙයි. 

සංවර්ධන සැලැස්මම් මදවන මකාටස සිේවන පරිච්මේදමයන් ආරම්භ වන අ ර සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් අමේක්ි  

දැක්ම එම දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳ ා වන අරමුණු  ා ඊට අදාළ පරමාර්ථද මමහිදී දීර්ඝ වශමයන් සාකච්ජාවට 

භාජනය මේ.මමාරටුව සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය තුළ  ඳුනා ගන්නා ලද ශක්තීන්, දුර්වල ා, සංවර්ධන අවස්ථා  ා  ර්ජන 

පස් වන පරිච්මේදය මගින් සවිස් රාත්මක මලස විශ්මල්ෂණය කර ඇ . 

මමම සැලැස්මම් දීර්ඝකාලීන අරමුණු ඔස්මස් දැක්ම ලඟා කර ගැනීමට  ා අමේක්ි  අනාග  සංවර්ධනය ලගා කර 

ගැනීමට ඉඩ ප්රස්ථාව විවර කර ගන්නා ආකාරය පිළිෙදව  ය වන පරිච්මේදය යටමත් පැ ැදිලි කරනු ලෙයි. එහිදී 

2019-2030 කාල පර්ච්මේදය සඳ ා   ඳුනා ගන්නා ලද සංවර්ධන උපක්රම  ර ා මයෝජි  භූමි පරි රණ සැලැස්ම 

සම්ෙන්ධව සාකච්ජා කරන අ ර අමේක්ි  අරමුණු කරා යාම පිණිස සමාජයීය   ා මභෞතික අපරවු  ප සුකම් 

සංවර්ධන උපක්රම, ආර්ික සංවර්ධන උපක්රම  ා තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම  ා එකී උපායමාර්ගික සැලසුම් 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳ ා මයෝජි  සංවර්ධන වයාපෘති පිළිෙදවද දීර්ඝ වශයන් විස් ර කරනු ලෙයි.මදවන මවළුමමහි 

පළමු පරිච්මේදය මගින් සංවර්ධන සැලැස්ම තුලින්  ඳුනා ගන්න ලද කලාප  ා ඒවාමේ මායිම් එක් එක් කලාපයන්ට 

අනනය වූ මරගුලාසි පිළිෙඳව පැ ැදිලි කරන අ ර මදවන පරිච්මේදමේ "සැලසුම්  ා මගාඩනැඟිලි මරගුලාසි 

විස් රාත්මකව දක්වා ඇති අ ර, එමගින් ඉ   කලාපයන්ී ඉඩම්  ා මගාඩනැඟිලි සංවර්ධනයන් සඳ ා ෙල  

පැවැත්මවන මරගුලාසි  දුන්වාදීමක් සිදු මකාට ඇ . 
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පරිච්මේෙය 01 

සංවර්ධන සැලැස්මේ පසුබිම 

1.1. හැඳින්ීම 

 

නාගරික සංවර්ධන ප්රමද්ශයක්  මලස ප්රකාශයට පත් කරනු ලෙන ප්රමද්ශයන්හි ආර්ික, මභෞතික, සමාජයීය  

 ා පාරිසරික යන අංශ මකමරහි අවධානය මයාමු කරමින්, එම අංශ ප්රවර්ධනය කිරීම  ා විධිමත් කිරීම 

සඳ ා ඒකාෙද්ධ වූ සැලැසම්ක් සකස් කිරීම සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීම මලස  ැදින්විය  ැක. 

1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් 3(1) ස  (2) වගන්තිමේ ෙල ල ප්රකාර යම් 

ප්රමද්ශයක් නාගරික සංවර්ධන ෙල ප්රමද්ශයක් මලස නාගරික සංවර්ධනය පිළිබද විෂයභාර අමා යවරයා 

විසින් ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබීය  ැකි අ ර එමස් ප්රකාශයට පත් කරනු ලැු ප්රමද්ශ සඳ ා සංවර්ධන  

සැලසුම් සකස් කිරීමම් ෙල ල 1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංමශෝධි ) පනමත් 8 II 

අ යටමත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මව  පැවරී ඇ . 

1930 වර්ෂමේදී නගර සභා ෙල ප්රමද්ශයක් මලස පැවති මමාරටුව නගරය 1998 වර්ෂමේදී ම  නගර 

සභාවක් මලස ප්රකාශයට පත් කර ඇති අ ර, 1979 මාර්තු මස 07 දිනැති අංක 26/8 දරණ අති විමශ්ෂ ගැසේ 

නිමේදනය ප්රකාර නාගරික සංවර්ධනය පිළිබද විෂයභාර අමා යවරයා විසින් මමාරටුව, නාගරික සංවර්ධන 

ෙල ප්රමද්ශයක් මලස ප්රකාශයට පත් මකාට ඇ . ඒ අනුව එකී ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මගින් ප්රථම වරට 2005 – 2020 සඳ ා පිළිමයළ කරනු ලැබූ සංවර්ධන සැලැස්ම 2005 ජුනි 07 

දිනැති අංක 1396/7 දරණ ගැසේ නිමේදනය මගින් ප්රකාශයට පත් කර ඇ .  

2005-2020 සඳ ා සකස් කරන ලද මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්මමහි වලංගු කාලය ඉකුත්  වීමට ආසන්නව 

පැවතීෙත්, ප්රමද්ශමේ නව මභෞතික, ආර්ික, පාරිසරික  ා සමාජයීය අංශ සඳ ා උපායශීලී මැදි ත් වීමක 

අවශය ාවය මතුවීම ම ්තුමවන් මමාරටුව නගරය සඳ ා නව සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීමම් කටයුතු 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ආරම්භ කරන ලදි. 
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1.2. සංවර්ධන සැලැස්මේ පොර්ශවකරුවන්  

 

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිමයල කිරීමම්දී ප්රධාන වශමයන් ප්රමද්ශමේ සංවර්ධන කටයුතුවල නියුතු 

සියලු පාර්ශවකරුවන් සම්ෙන්ධ කර ගැනීමට අද ස් කරන ලද අ ර කර්මාන් , පාරිසරික, ආර්ික, 

පරිපාලන  ා යටි ල ප සුකම් ආදි අංශ නිමයෝජි  ආය නයන්මේ අද ස්  ා මයෝජනා සංවර්ධන සැලැස්ම 

පිළිමයළ කිරීමට උපමයෝගී කර ගන්නා ලදි. එම පාර්ශවකරුවන් ප   පරිදි මපල ගස්වනු ලැමේ. 

1. ප්රධාන පාර්ශවකරු 

❖ මමාරටුව ම  නගර සභාව 

 

2. උපමද්ශන ආය න  

❖ මොරටුව ප්රාමද්ශීය ෙහ මේකම් කාර්යාලය 

❖ ජනමල්ඛන  ා සංඛයාමල්ඛන මදපාර් මම්න්තුව 

❖ ජාතික මභෞතික සැලසුම් මදපාර් මම්න්තුව 

❖ ජාතික වයවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරිය 

❖ මධයම පරිසර අධිකාරිය 

❖ මවරළ සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 

❖ ශ්රී ලංකා දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව 

❖ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 

❖ ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව 

❖ ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 

❖ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

❖ ශ්රී ලංකා මටලිමකාම් 

❖ ම ානගර  ා ෙස්නාහිර සංවර්ධන අමා යාංශය 

❖ මමාරටුව මපාලිස් ස්ථානය 

❖ ද මසායිසා දිස් ත්රික් මරෝහල- ලුනාව 

❖ ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජලාපව න මණ්ඩලය 

❖ සිවිල් ගුවන් මස්වා අධිකාරිය 

❖ මගාඩනැගිලි මදපාර් මම්න්තුව  

❖ ජාතික මගාඩනැගිලි පර්මේෂණ ආය නය 

❖ ඉඩම් පරි රණ ප්රතිපත්ති සැලසුම් මදපාර් මම්න්තුව 

❖ මමාරටුව විශ්වවිදයාලය 

❖ මකාළෙ දිස්ික් මල්කම් කාර්යාලය 

❖ ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 
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❖ ලංකා විදුලි ුද්ගලික සමාගම 

❖ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

2. අමනකුත් පාර්ශවකරුවන් 

❖ වඩු කර්මාන්  සංගමය- මමාරටුව 

❖ ත්රීමරෝද රථ සංගමය- මමාරටුව 

❖ මවළඳ සංගමය- මමාරටුව 

❖ ධීවර සංගමය- මමාරටුව 

 

 3.    ප්රධාන සැලසුම් කණ්ඩායම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

❖ වයි.ඒ.මක්. ගුණතිලක ම  ා අධයක්ෂ (ෙස්නාහිර පළාත් අංශය) 

❖ ජනක් රණවීර ම  ා- හිටු අධයක්ෂ (ෙස්නාහිර පළාත් අංශය) 

❖ දයානි ෆ්රැන්සිස් මමමනවිය- නිමයෝජය අධයක්ෂ (සැලසුම්) ෙස්නාහිර පළාත් අංශය  

❖  මරා ජයමගාඩ ම ත්මිය- නිමයෝජය අධයක්ෂ (සැලසුම්) ෙස්නාහිර පළාත් අංශය 

❖ බී.එල්. රංජිත් ම  ා- ස කාර අධයක්ෂ (සැලසුම්) ෙස්නාහිර පළාත් අංශය 

❖ ී.ඩී.සී. ජයමාලි ජයවර්ධන ම ත්මිය- (සැලසුම් ස කාර නිලධාරී) ෙස්නාහිර පළාත් අංශය 

❖ ශානිකා සුමනපාල ම ත්මිය- ස කාර සැලසුම් නිලධාරී (පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන ඒකකය) 

❖ මමානාලි රූපසිං  මමමනවිය- ස කාර සැලසුම් නිලධාරී (පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන ඒකකය) 

 

4. අමනකුත් ස මයෝගි ා සැලසුම් කණ්ඩායම්- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   

❖ සංවර්ධන සැලසුම් අංශය  

❖ පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන ඒකකය  

❖ භූමගෝලීය ම ාරතුරු පද්ධති අංශය  

❖ පරිසර හා භූදර්ශන අංශය    
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1.3. සංවර්ධන සැලැස්මේ විෂයපථය  

 

මකාළෙ දිස්ික්කයට අයත් ප්රධාන ම  නගර සභාවක් වන මමාරටුව නගරය  ර ා දිමවන මකාළෙ- ගාල්ල 

ප්රධාන මාර්ගය  ා මුහුදුෙඩ දුම්රිය මාර්ගය ම ්තුමවන් ෙස්නාහිර පළා   ා දකුණු පළා  අ ර කලාීය 

සෙඳ ාවක් මගාඩ නැඟී ඇ . එමස්ම ජාතික මභෞතික සැලසුම් මදපාර් මම්න්තුව මගින් පිළිමයල කරන 

ලද ජාතික මභෞතික වු ාත්මක සැලැසම් 2030 අනුව මමාරටුව නගරය මකාළෙ අධි නාගරීකරණ කලාපය 

තුළද මයෝජි  අවකාශීය වු ාත්මක සැලැස්ම 2050 අනුව මමාරටුව නගරය ආර්ික මකාරිමඩෝව තුළද 

පිහිටා ඇති අ ර ෙස්නාහිර කලාීය ම නගර සැලැස්මට අනුව මමාරටුව අධි ඝනත්ව කලාපය තුළ  පිහිටා 

ඇ . මකාළෙ ම ා නාගරික කලාීය වු ාත්මක සැලැස්මට අනුව මමාරටුව නගරය මදවන මපළ 

නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා වී ඇති ෙැවින්  ා ඉ   සද න් සැලසුම් පිළිෙඳව සලකා ෙලා 

මමාරටුව නගරය මදවන මපළ නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා කරනු ලෙයි.  

මකාළෙ නගරයට ඉ ා ආසන්නව පිහිටි මමාරටුව නාගරික පරිසරයකට හිමිකම් කියනු ලැුවද දර්ශනීය 

මුහුදු තීරය, මොල්මගාඩ ගංඟාව  ා ලුනාව කලුමවන් වට වූ ස්වාභාවික පිහිටීම අනුව මමාරටුව නගරය 

ස්වභාව මසෞන්දර්යමයන් පරිපූර්ණ නගරයක් මලසට  ැදින්විය  ැකිය. මකමස් වූවද නගරමේ සිදු වන 

අවිධිමත් ක්රියාකාරකම් ම ත්ුමවන් පැන නැඟී ඇති පාරිසරික  ා සමාජයීය ගැටළු මඟ රවා ගනිමින් විධිමත් 

සංවර්ධනයක් කරා ලඟා වීමට උපාය මාර්ගික නාගරික සංවර්ධන සැලැස්මක අවශය ාවය පැන නැඟී ඇ .  

මකාළෙ වාණිජ නගරමේ සිදු වන නාගරීකරණයට සමගාමීව මමාරටුව නාගරීකරණය වීමත් සමඟ ඇති විය 

 ැකි ගැට ළු අවම කර ගනිමින් විධිමත් සංවර්ධනයක් කරා මයාමු කිරීමම් අරමුණ ඇතිව ප්රවා න  ා 

ගමනාගමන ප සුකම් වැඩිදියුණු කිරීම තුලින්  රි  මන්වාසික නගරයක් බිහි කිරීමට අද ස් කරනු ලෙන 

අ ර 2030 වසර වන විට මමම  ත්ත්වය ලඟා කර ගැනීම සඳ ා තිරසාර පාරිසරික සංවර්ධන උපායමාර්ග, 

අපරවු  ප සුකම් සංවර්ධන උපායමාර්ග, ආර්ික සංවර්ධන උපායමාර්ග  ා ජනාවාස සංවර්ධන 

උපායමාර්ග පදනම් කර ගනිමින් මභෞතික, සමාජයීය, ආර්ික  ා පාරිසරික යන අංශයන්හි තිරසාර 

සංවර්ධනය උමදසා සැලසුම් සම්පාදනය කරන ලදි.  

2019-2030 සඳ ා පිළිමයල කරනු ලෙන මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්මම් සඳ න් උපායමාර්ග සැලසුම් 

මගින් ඉ   කී අංශ සඳ ා ඒකාෙද්ධ නාගරික සංවර්ධන සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන අ ර, මමම සැලැසම් 

පිළිමයල කිරීම සඳ ා පාදක වූ දැක්ම දිර්ඝකාලීන වූවද සංවර්ධන සැලැස්ම අවූරුදු 12 ක කාල පරිච්මේදයක් 

මවනුමවන් පිළිමයල කිරීම සීමාවක් මලස දැක්විය  ැකිය. වර් මාන භූමි පරි රණ රටාව පිළිෙඳව 

සැලකීමම්දී මමාරටුව ප්රමද්ශය වාණිජ  ා කර්මාන්  භාවි ය සඳ ා වැඩි නැඹුරු ාවයක් මපන්නුම් කරනු 

ලැුවද මකාළෙ  ර ප්රමද්ශමේ සංවර්ධනය  ා ෙැදුණු ජලාභිමුඛ සංවර්ධනයක් මමාරටුව ප්රමද්ශය තුළ  ඇති 

කිරීම තුළින් සංචාරක කර්මාන් ය දියුණු කිරීම මමම සැලැස්මම් සීමාවක් මලස දැක්විය  ැකිය.  

 



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 

 

   
ෙස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  5 
 

1.4. සැලසුේ ක්රියොවලිය  

 

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා වූ සංවර්ධන සැලැස්ම සකස ් කිරීමම්දී ආරම්භමේ සිට 

අවසානය දක්වා සැලසුම් ක්රියාවලියකට අනුව කටයුතු කරනු ලැබූ අ ර එය පියවර ද යකින් සමන්වි  

වන අ ර එම සැලසුම් පියවර රූප සටහන්ස අංක 1.1 මගින් ප   පරිදි සාරාංශග  මකාට දැක්විය  ැක. 

 

රූප සටහන් අංක 1.1: මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම සකස ්කිරීමේ සැලසුේ ක්රියොවලිය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රාථමික  ා ද්ීතියික දත්  රැස් කිරීම: ක්මෂ්ත්ර සමීක්ෂණය, විවිධ 

පර්ශ්වකරුවන් සමඟ සිදු කරනු ලැබූ සම්මුඛ සාකච්ඡා, කාර්යාල දත් , 

අන් ර්ජාලය, ගූගල් සිතියම්, මල්ඛන පරිශීලනය මගින් දත්  රැස් කිරීම සිදු 

කරන ලදී. මමහිදී මූලික අධයයනයන්  ා දත්  විශ්මල්ෂණය සිදු කරනු 

ලැබූ අ ර, එහිදී භූමගෝලිය වශමයන් මමන්ම ඓති ාසික වශමයන්ද 

මමාරටුව ප්රමද්ශමේ ඇති වැදගත්කම, කලාීය සෙඳ ා  ඳුනා ගැනීම, 

ආර්ික, සමාජයීය, පාරිසරික  ා මභෞතික අංශ ආවරණය වන පරිදි 

ප්රාථමික අධයයනයන් සිදු කර මමම ප්රමද්ශය පිළිෙඳ මනා අවමෙෝධයක් 

ලො ගැනීම. (2017 ජුනි සිට මනාවැම්ෙර් දක්වා) 

 

දැනට ප්රමද්ශමේ පවතින ත්ත්ත්වය විශ්මල්ෂණය කිරීම  ා සංවර්ධන 

ප්රවණ ා  ඳුනා ගැනීම. (2017 මනාවැම්ෙර් සිට 2018 ජනවාරි දක්වා) 

2017-12-11 වන දින විවිධ අංශයන්ී නියුතු පාර්ශවකරුවන් සම්ෙන්ධ කර 

ගනිමින් නැේමරෝ බීච් මහෝටලමේදී පැවතී වැඩමුළුමේදී ලො ගත් අද ස්  ා 

මයෝජනා සමග දත්  විශ්මල්ෂණය තුලින් ගැටළු  ා විභව ා  ඳුනා ගැනීම. 

(2017 මදසැම්ෙර් සිට 2018 මපෙරවාරි දක්වා) 

   

SWOT විශ්මේෂණය මගින් දැක්ම  ා අරමුණු පදනම් කර ගත් 
සවිස් රාත්මක මලස දත්  විශ්මල්ෂණය කිරීම. (2018 මැයි සිට අමගෝස්තු 
දක්වා) 

 

ගැට ළු, විභව ා  ා සංවර්ධන ප්රවණ ා අනුව ආර්ික, මභෞතික, පාරිසරික 
 ා සමාජයීය යන අංශ ඒකාෙද්ධව නාගරික සංවර්ධන කටයුතු සුරා 
ගැනීම සඳ ා දැක්ම, අරමුණු  ා පරමාර්ථ මගාඩ නැගීම. (2018 මාර්තු සිට 
මැයි දක්වා) 

දැක්ම  ා අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳ ා මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල 
ප්රමද්ශය සඳ ා වන සංකල්පි  සැලැස්ම තුලින් 2030 භූමි පරි රණ රටාව 

සැලසුම් කිරීම  ා ඊට අදාල වූ අපරවු  ප සුකම් සංවර්ධනය, ආර්ික 
සංවර්ධනය  ා තිරසාර පරිසර සංවර්ධනය උමදසා වූ උපායමාර්ග සැලසුම් 
වලට අම රව වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමම් උපායමාර්ග සැලසුම් පිළිමයල 
කිරීම. (2018 අමගෝස්තු සිට මනාවැම්ෙර් දක්වා) 

 

පසුබිම් අධයයනය 

විෂය පථය 

ගැට ළු  ා විභව ා   ඳුනා ගැනීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැක්ම, පරොර්ථ  ා අරමුණු 

 

විස් රාත්මක විශ්මල්ෂණය 

සැලසුම  ා උපායමාර්ග 



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 

 

   
ෙස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  6 
 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දළ  සැලසුම් වාර් ාව භාර දීම 

අනුමැතිය  ා ප්රකාශයට පත් කිරීම 

සංවර්ධන සැලැස්ම සඳ ා පාර්ශවකරුවන්මේ අදහස්, මයෝජනා, විමරෝධත්ා 
හා සංමශෝධන ලො ගැනීමට කටයුතු කිරීම  ා නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිමේ වෘත්තීයමේදීන් මව  සංවර්ධන සැලැස්ම ඉදිරිපත් කිරීම.  

සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රධාන සැලසුම් කමිටුව මව  ඉදිරිපත් කිරීම  ා  
සංවර්ධන සැලසුම් අංශය මව  භාර දීම.   

සංවර්ධන සැලැස්ම සඳ ා  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ කළමනාකරණ 
මණ්ඩලමේ  ා ගරු ඇමතිතුමාමේ අනුමැතිය ලො ගැනීම  ා ගැසේ 
පත්රමේ පළ මකාට නීතිග  කිරීම. 

අද ස් ලො ගැනීම 

 

 

 

සැලසුම්  ා මගාඩනැගිලි මරගුලාසි සකස් කිරීම: ඉඩම් සංවර්ධනය 
සම්ෙන්ධ නීති රීති, ඉඩම් පරි රණය සම්ෙන්ධ නීති රීති, පාරිසරික සංමේදී 
ප්රමද්ශ සංවර්ධනය කිරීමට අවශය නීති රීති මමන්ම සංවර්ධන සැලැස්ම 
කරා ලඟා වීමම්දී උද්ග  මේ යැයි  ැමඟන ගැටලුකාරී  ත්ත්ව මඟ  රවා 

ගැනීම සඳ ා මරගුලාසි සකස් කිරීම. (2018 මදසැම්ෙර් සිට මාර්තු දක්වා)  

 

සැලසුම  ා මරගුලාසි 
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පරිච්මේෙය 02 

මූලික අධයනය 

 

වර් මාන සැලසුම් ප්රමද්ශමේ  ත්ත්ව සන්දර්භය අධයයනය තුළින්ස නුදුරු අනාග මේ මමන්ම ඉදිරි වසර 

12 ක කාල පරිච්මේදය තුළදී  ක්රියාත්ෙක කිරීෙට හැකි සංවර්ධන මයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳ ා දායක කර 

ග  යුතු සංවර්ධන ප්රවණ ා  ඳුනා ගනු ලැබීය. ඒ අනුව මමම පරිච්මේදය අධයයන ප්රමද්ශය, සැලසුම්  ා 

 ත්ත්ව සන්දර්භය  ා සැලසුම් ප්රමද්ශය නිර්ණය කිරීම මලස ප්රධාන මකාටස් තුනකින් සෙන්සවිත් මේ. 

 

අධයයන ප්රමද්ශය යටමත් මමාරටුව නගරමේ ස්ථානීය පිහිටීෙ  ා මභෞතික මායිම පිළිෙඳව  ඳුනා ගත් අ ර 

සැලසුම්  ා  ත්ත්ව සන්දර්භය යටමත් මමාරටුව නගරමේ ඓති ාසික පසුබිම, මභෞතික, සමාජයීය, 

ආර්ික, පාරිසරික ලක්ෂණ, පූර්ව සැලසුම් ප්රයත්න  ා වත්මන් භූමි පරි රණ රටාව පිළිෙඳව අධයයනය 

කරන ලදි. සැලසුම් ප්රමද්ශය නිර්ණය කිරීමම්දී ඉ   කරුණු සියල්ල සලකා ෙලන ලද අ ර මමාරටුව 

සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිමයළ කිරීම සඳ ා ක්රියාකාරී සීමාව  ා පරිපාලන සීමාව ආශ්රමයන් සැලසුම් සීමාව  

නිර්ණය කරන ලදි.   

 

2.1. අධයන ප්රමේශය  

ෙස්නාහිර පළාමත් මකාළෙ දිස්ික්කමේ මකාළෙ- ගාල්ල ප්රධාන මාර්ගමේ මකාළෙ සිට කිමලෝ මීටර 19 

ක් දකුණින් පිහිටා ඇති මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුන් පැත් කින් ස්වාභාවික මායිම් වලින් වට 

වූ වර්ග කිමලෝ මීටර 23.4 ක වපසරියකින්ස සමන්වි  භූමි ප්රමද්ශයකි. ෙටහිරින් දර්ශනීය මුහුදු තීරයකින්ද, 

නැමගනහිරින්  ා දකුණින් මොල්මගාඩ ගංඟාමවන්ද මලස තුන් පමසකින් ජලතීරයන්සට මායිම්ව පිහිටා ඇති 

නාගරික ෙල ප්රමද්ශයක් වන මොරටුව ෙහ නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය මකාළෙ දිස්ික්කයට ඇතුළ ත් ම  

නගර සභා පම න් එකක් මලස  ැදින්විය  ැකි අ ර, ග්රාම නිලධාරි වසම් 42 කින් සෙන්සවිත්ය. රූප සටහන්ස 

අංක 2.1 ෙගින්ස මොරටුව ෙහ නගර සභා ප්රමද්ශමේ සථ්ානීය පිහිටීෙ නිරූපනය කරනු ලබයි.  

 

එමමන්ම උතුරින් රත්මලාන ප්රාමද්ශීය ෙහ මල්කම් මකාේඨාශය, නැමගනහිරින් මොල්මගාඩ ගඟ  ා 

කැස්ෙෑව ප්රාමද්ශීය ෙහ මල්කම් මකාේඨාශය, ෙටහිරින් කි.මී. 10.5 ක පමණ වන මවරළ තීරය, දකුමණන් 

මොල්මගාඩ ගඟ  ා කළු ර දිස්ික්කය මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශමේ මභෞතික  ා පරිපාලන 

සීමාව මේ.  
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රූප සටහන් අංක 2.1: මමොරටුව මහ නගර සභො ප්රමේශමේ ස්ථොනීය ිහිටීම 
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2.2. සැලසුේ හො ත්ත්තත්තව සන්ෙර්භය 

මමාරටුව නගරමේ සැලසුම් සන්දර්භය ස   ත්ත්ව විශ්මල්ෂණය අධයයනය සඳ ා මුලිකව නගරමේ 

ඓති ාසික  ත්ත්වය අධයයනය කරනු ලැබූ අ ර මභෞතික, ආර්ික, සමාජයීය  ා පාරිසරික යන අංශ 

යටමත් වර් මාන සැලසුම් ප්රමද්ශය  ඳුනා ගනු ලැු අ ර,  පූර්ව සැලසුම් ප්රයත්න මගින් මමාරටුව නගරය 

ජාතික, කලාීය  ා ප්රාමද්ශීය වශමයන් ස්ථාන ග  කිරීම ද මෙෙ පරිච්මේදය මගින් ිු කරන ලදි.   

2.2.1. ඓතිහොසික පසුබිම හො විකොශනය 

2.2.1.1. ජනප්රවොෙ හො බැඳුණු නොම විකොශනය 

අතී  ජනප්රවාද අනුව මමාරටුමේ මමාරගස් වනයක් තිබූ ෙවත්, මමාරගස් වනය “මමාර අට” වී පසුව “මුර 

අටුව” මලසට ද, පසුකාලීනව එය මමාරටුව මලසද විකාශනය වූ ෙව දැක්මේ.  වදුරටත් සංස්කෘ  භාෂාමේ 

කියමවන ආකාරයට “මමෝරු” යන්න  ැදින්වීමට “මමාරාටා” යන්න භාවි ා කරන ම යින් එය මමාරටුව 

මලස විකාශනය වූ ෙවත්  වත් එක් ජනප්රවාදයකි. 

රූප සටහන් අංක 2.2 : පැරණි මමොරටුව නගරය  

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : ලංකාුර මවේ  අඩවිය  

තිසර සංමද්ශය, ගිරා සංමද්ශය  ා මකෝකිල සංමද්ශය ආදී සංමද්ශ කාවයයන්හි මමාරටුව පිළිෙඳව විවිධ 

 තු සඳ න් වන අ ර ක්රි.ව. 1348 දි පමණ පස්වැනි පැරකුම්ො රජු දැදීගමුර රජ කරමින් සිටි සමමේ ලියන 

ලද යැයි සැලමකන තිසර සංමද්ශමේ “මනතු සිතු සනසවමින් මනාසලව මමාරටු එළිමේ” යන්න සඳ න් 

මේ. ගිරා සංමද්ශමේ “ගවපල් මකළින මකළියන යව ඉටු මමාරටු එළිමයහි” යන්න සඳ න් කර ඇ . 

මකෝකිල සංමද්ශමේ සඳ න් වන පරිදි ලක්ෂපතිය යන ගමමහි මපාල් උයනක් තිබූ බවට සඳ න් මේ. 
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2.2.1.2 පරිපොලන මොයිේවල ක්රමික විකොශනය 

අ) යටත්ත විජිත් පොලන සමයට මපර 

ශ්රී ලංකාව යටත් විජි  පාලනයට නතු වීමට මපර මමාරටුව නගරය මමාරටුඑලිය, මමාරටුපිටිය, 

මමාරටුඋයන, මමාරටුමුල්ල, මමාරටුවැල්ල, මමාරටුදික්වැල්ල මලස පාලන ප්රමද්ශ  යකට මෙදා මවන් 

මකාට තිුණි.  

ආ) යටත්ත විජිත් පොලන සමය 

විවිධ කාල වකවානු වලදී ඇති වූ විමද්ශීය ආක්රමණ ම ්තු මකාට මගන මමාරටුව පරිපාලන මායිම් 

ක්රමමයන් මවනස්වීම් වලට භාජනය වූ අ ර 1930 වර්ෂමේදී මමාරටුව නගර සභා පාලන ප්රමද්ශය ස්ථාපි  

වීම දක්වා වූ ක්රමික විකාශනය ප   පරිදි මපළගස්වා ඇත්. 

ලන්මේසි පොලන සමය- ක්රි.ව.1735 දී, එනම් ලන්මද්සි පාලන සමමේදී මමාරටුමේ එම ක් පැවති පාලන 

ප්රමද්ශය  වදුරටත් ුළුල් කරමින් මකාරලවැල්ල ප්රමද්ශයද මමාරටුවට අයත් ප්රමද්ශයක් මලස නම් කරන 

ලදි. 

බ්රිත්ොන පොලන සමය- ක්රි.ව. 1835 දී මමාරටුව බ්රි ානය පාලනයට නතු වූ අ ර, ඔවූන් විසින් කටුකුරුන්ද 

 ා එමගාඩ උයන, මමාරටුවට සම්ෙන්ධ කරන ලදි. 1908 වර්ෂමේ දී මමාරටුව ප්රාමද්ශීය මණ්ඩලය ස්ථාපි   

මකරුණු අ ර 1930 වර්ෂමේදී එය මමාරටුව නගර සභාව ෙවට පත් කරන ලදි. 

 වදුරටත් විමදස් ජාතිකයින්මේ ෙලපෑම ම ්තු මකාට මගන සංස්කෘතික වශමයන්  ා සමාජයීය වශමයන් 

විවිධ විපර්යාස ඇති වූ අ ර එමගින් කම ෝලික ආගම වයාේතියටත්, කම ෝලික පල්ලි  ා පාසල් ආරම්භ 

වීමටත් ම ්තු සාධක විය. 

ඇ) යටත්ත විජිත් පොලන සමයට පසු 

1979 මාර්තු 07 දිනැති අංක 26/8 දරන අති විමශ්ෂ ගැසේ නිමේදනය ප්රකාරව මොරටුව නගර සභා බල 

ප්රමද්ශය නාගරික සංවර්ධනය පිලිබද විෂය භාර අමා යවරයා විසින් 1978 අංක 41 දරන නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරි පනමත් 3(1) ස  (2) යන වගන්ති යටමත් නාගරික සංවර්ධන ෙල ප්රමද්ශයක් මලස ප්රකාශයට පත් 

කර ඇ . 

එම ක් පැවති මමාරටුව නගර සභාව 1998 වර්ෂමේදී ම  නගර සභාවක් මලස ස්ථාපි  මකරුණු අ ර 

වර් මානය වන විට මකාළෙ දිස්ික්කයට ඇතුළත් ම  නගර සභා පම න් එකක් මලස මමාරටුව දැක්විය 

 ැක. 
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2.2.2. වර්ත්මොන මමොරටුව 

මමාරටුව ප්රමද්ශමේ වර් මාන සැලසුම් සන්දර්භය  ඳුනා ගැනීම සඳ ා මභෞතික, ආර්ික, සමාජයීය  ා 

පාරිසරික යන අංශ ප   පරිදි විග්ර  කර ඇ .  

2.2.2.1.මභෞතික අංශය  

භූමි පරි රණ රටාව, ජාතික  ා කලාීය සම්ෙන්ධ ා, ප්රවා න සැකැස්ම ස  මස්වා  ා යටි ල ප සුකම් 

යනාදී කරුණු විශ්මල්ෂණය තුලින් මමාරටුව ප්රමද්ශමේ මභෞතික ලක්ෂණ  ඳුනා ගන්නා ලදි.  

 

අ) භූමි පරිහරණ රටොව  

සිතියම් අංක 2.1. මගින්  දක්වා ඇති 

පරිදි 2016 වර්ෂමේ භූමි පරි රණ 

රටාවට අනුව මුළු භුමි ප්රොණමයන් 

60% ක් මන්වාසික කටයුතු සඳ ා 

මයාදා මගන ඇති අ ර වාණිජ 

කටයුතු වලට සාමේක්ෂව 4% කට 

වැඩි භූමි ප්රමාණයක් කර්ොන්සත් 

කටයුතු සඳ ා මවන්ව ඇති ෙව 

පැහැදිලි මේ. මොරටුව ම  නගර 

සභා ප්රමද්ශමේ 2016 භූමි පරි රණ 

වයාේතිය රූප සට න් අංක 2.3. 

මගින් දක්වා ඇ .  

                                                        මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන් අංක 2.3 : මමොරටුව භූමි  පරිහරණ ව්යාප්තිය  - 2016 
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සිතියේ අංක 2.1 : මමොරටුව භූමි පරිහරණ රටොව - 2016 
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ආ) ජොතික හො කලොපීය සබඳත්ො  
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මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය තුළ ජාතික  ා කලාීය වශමයන් වැදගත් රාජය ආය න විශාල 

ප්රමාණයක් පිහිටා ඇති අ ර, මමාරටුව විශ්වවිදයාලය ප්රමුඛ අනිකුත් ආය න වන ජර්මන් කාර්මික 

විදයාලය, ආ ර් සී ක්ලාක් මධයස්ථානය, ජාතික ආධුනිකත්ව  ා ුහුණු කිරීම් අධිකාරිය, අන් ර්ජාතික 

මසායිසා ක්රීඩාංගනය, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය,  ස ් කර්මාන්  උසස් ුහුණු ආය නය, 

ජාතික මමෝස් ර මධයස්ථානය ඉන් ප්රධාන මේ.  වද රත්මලාන අභයන් ර ගුවන් ම ාටුපල කි.මී.5.4 ක  

දුරින් පිහිටා ඇ . 

 

කලාීය සම්ෙන්ධ ා සැලකීමම්දී රූප සට න් අංක 2.4. මගින් දක්වා ඇති පරිදි උතුරින් රත්මලාන, 

නැමගනහිර මදසින් පිළියන්දල, දකුණු මදසින් පානදුර යන නාගරික මක්න්රයන් සෙග මොරටුව නගරය 

ඍජු අන් ර් සෙඳ ා පවත්වනු ලබයි.  වදුරටත් මකාළෙ  ර ප්රමද්ශමේ සිට මකාළෙ දිස්ික්කමේ දකුණු 

මකළවර දක්වා දිමවන නව ගාලු පාර ඔස්මස් පිලිමවලින් මකාල්ලුපිටිය, වැල්ලවත් , ෙම්ෙලපිටිය, 

මදහිවල, රත්මලාන  ා මමාරටුව යන නාගරික මක්න්රයන්මේ පිහිටීම ම ත්ු මකාට මගන මර්ඛීය 

සංවර්ධනයක් සිදු වන ෙව  ඳුනා ග   ැක. 

 

රූප සටහන් අංක 2.4 : මමොරටුව නගරය හො බැදුණු කලොපීය සබඳත්ො 
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මකොළඹ 

මෙහිවල 

රත්තමලොන  

මමොරටුව 

ිළියන්ෙල   

මහොරණ  

මහරගම 
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ඇ) ප්රවොහන සැලැස්ම 

 

මමාරටුව ප්රමද්ශමේ ප්රවා න සැකැස්ම ගාලු පාර ප්රධාන මකාට ගත් ම ාමාර්ග පද්ධතිමයන්  ා මුහුදු ෙඩ 

දුම්රිය මාර්ගමයන් සමන්වි  වන අ ර මමාරටුව ෙස් නැවතුම්මපාළ  ා දුම්රිය නැවතුම්මපාල ඒකාෙද්ධ වී 

පිහිටීම වැදගත් විභව ාවක් මලස  ඳුනා ග   ැක. 

 

මහොමොර්ග පේධතිය 

ප්රමද්ශමේ භූමි පරි රණ සැකැස්ම සලකා ෙැලීමම්දී, ම ාමාර්ග පද්ධතිය සඳ ා මුළු භූමි ප්රමාණමයන් 12% 

ක්  මවන්ව ඇති අ ර එම ම ා මාර්ග පද්ධතිමේ සමස්  දිග කි.මී. 160ක් පමණ මේ. එහිදී ගාලු පාර “ඒ” 

මශ්ර්ණිමේ මාර්ගයක් මලසද පිළියන්දල-කටුෙැද්ද මාර්ගය “බී” මශ්ර්ණියටද, මසසු සියලුම මාර්ග “සී”  ා 

“ඩී” මශ්ර්ණි වලටද අයත් මේ. එම ත් මමම මාර්ග වලින් 80% ක් පමණ අඩි 10-15 අ ර අවම පළලකින් 

යුක්  වන අ ර ම ාමාර්ග වල නඩත්තු කටයුතු ම ාමාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ප්රාමද්ශීය මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය  ා මොරටුව ෙහ නගර සභාව මගින් සිදු කරනු ලෙයි. 

 

මකාම්රාන්ස් වාර් ාවට අනුව ගාලු මකාරිමඩෝව  ර ා දිනකට මගීන් 30000 ක් පමණ සංසරණය වන අ ර  

මමාරටුව නව ගාලු පාර  ර ා දිනකට මකාළෙ මදසට වා න 11,600 ක් පමණද ගාල්ල මදසට වා න 

10,900 ක් පමණද ගමන් කරන අ ර වීර ුරන්අේු රජ මාව  ඔස්මස් නව ගාලු පාර  ර ා ගාල්ල මදසට 

වා න 580 ක් පමණද මකාළෙ මදසට වා න 700 ක් පමණද සංසරණය වන ෙව සඳ න් මේ.  

දුේරිය මොර්ග පේධතිය   

ෙස්නාහිර පළාමත් ප්රධාන දුම්රිය මාර්ගය වන මවරළෙඩ දුම්රිය මාර්ගමේ කිමලෝ මීටර 11 ක දුරක් මමාරටුව 

සැලසුම් ප්රමද්ශයට අයත් වන අ ර මමාරටුව ප්රධාන දුම්රිය ස්ථානය මක්න්ර මකාට ගත් ලුනාව, අඟුලාන, 

මකාරලවැල්ල  ා එමගාඩ උයන යන අභයන් ර දුම්රිය ස්ථාන   රක් මමාරටුව ම  නගර සභා සීමාව 

තුළ  පිහිටා ඇ . රත්මලාන දුම්රිය ස්ථානමේ සිට පානදුර දුම්රිය ස්ථානය දක්වා දුම්රිය ගමන් ගන්නා 

සාමානය මේගය පැයට කිමලෝ මීටර 18 ක් වන අ ර මක්රාම්රාන්ස්  වාර් ාව අනුව ෙම්ෙලපිටිමේ සිට 

මමාරටුව දක්වා මදදිශාවට ධදනිකව මගීන් 79,000 ක් පමණ සංසරණය වන ෙව සඳ න් මේ.  
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ඈ) මස්වො හො යටිත්ල පහසුකේ 

නිවොස 

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශමේ නිවාස වයාේතිය පිළිෙඳව සලකා ෙැලීමම්දී මවරළෙඩ කලාපය හා 

දුම්රිය රක්ි ය ආශ්රි ව ධීවර කර්මාන් මයහි නියැමලන ජන ාවද,  ගංගා රක්ි ය අවට අඩු ආදායම්ලාභී 

ජන ාවද, මමාරටුමුල්ල, ඉඳිෙැද්ද, විල්මලෝරවත්  ආශ්රි ව ලී කර්මාන් ය ම  පදනම් වූ ප්රජාවක්ද, 

කටුෙැද්ද ප්රමද්ශමේ විශ්වවිදයාලය  ා ෙැඳුණු සංවර්ධනයක්ද, මසායිසාුර, කල්මදමුල්ල, 

ලක්ෂපතිය, ම ලවල යන ප්රමද්ශවල මධය පාන්තික  ා ඉ ළ පාන්තික ආදායම්ලාභීන්ද ජීවත් වන 

සමාජයීය පසුබිමක්ද මොරුපන, ම ලවල, මාලිගාව පාර යනාදි ප්රමද්ශ කර්මාන්  සඳ ා පදනම් වූ 

පසුබිමක්ද වශමයන් මපාකුරු සංවර්ධනයක්  දැක ග   ැකිය. 

ජනමල්ඛන  ා සංඛයාමල්ඛන මදපාර්තුමම්න්තුමේ ජන සංගණන වාර් ා අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා 

සීමාව තුළ 1981 වර්ෂමේ සිට 2012 වර්ෂය දක්වා නිවාස සංඛයාව වැඩි වීම පිළිෙඳව ප   වගු අංක 2.1 

මගින් විස් ර කර ඇ . 

වගු අංක 2.1 : මමොරටුව මහ නගර සභො සීමොව තුළ නිවොස වොප්තතිය  1981 - 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : ජනමල්ඛන  ා සංඛයාමල්ඛන වාර් ා, 1981- 2012 

 

 

 

 

 

වර්ෂය  

 

නිවොස සංඛ්ොව 

1981 24,656 

1991 32,143 

1994 33,541 

1999 37,335 

2001 40,168 

2012 41,633 
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2012 ජන සංගණන වාර් ාව අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා සීමාව තුළ මුළු නිවාස සංඛයාව 41,633 ක් 

වන අ ර ස්ීර නිවාස 37,033 ක්ද, අර්ධ ස්ීර නිවාස 4,470 ක්  ා  ාවකාලික නිවාස 130ක්ද මලස 

වර්ගීකරණය කළ  ැක. එම නිවාස අ රින් 69% ක්  නි නිවාසද,  18% ක්  ේටු නිවාසද, 5% ක් ම ල් 

නිවාසද, 5% ක් එකට එකතු කල නිවාසද  0.7% ක්  ද්විත්ව නිවාසද 1% ක් මේලි නිවාස  ා 1.3% ක් 

පැල්පත් නිවාසද මේ. (රූප සට න් අංක 2.5) 

 

රූප සටහන් අංක 2.5 : මමොරටුව මහ නගර සභො බල ප්රමේශමේ නිවොස වර්ීකරණය   

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : ජනමල්ඛන  ා සංඛයා මල්ඛන වාර් ා, 2012 

2012 ජන සංගණන වාර් ාව පදනම් කර මගන ග්රාම නිලධාරි මකාේඨාශ වශමයන් නිවාස ඝනත්ව වයාේතිය 

සිතියම් අංක 2.2 මගින් දක්වා ඇ .  වදුරටත් එම සංගණන දත්  අනුව මකාළෙ දිස්ික්කමේ පිහිටි මුළු 

නිවාස සංඛයාමවන් 7.27% ක් මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ  පිහිටා ඇති ෙව   වූරු මේ. 

එමස්ම මකාළෙ දිස්ික්කමේ මවනත් ප්රමද්ශ  ා සංසන්දනය කිරීමම්දී ම ෝමාගම, ම රගම, 

මකාමලාන්නාව, කැස්ෙෑව  ා කඩුමවල යන ප්රමද්ශවලට සාමේක්ෂව මමාරටුව ප්රමද්ශමේ නිවාස ඝනත්වය 

වර්ග මීටරයට නිවාස 1,783 ක් වැනි ඉ ල අගයක් ගන්නා ෙව වගු අංක 2.2 හි දත්  පරිදි පැ ැදිලි මේ.  
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  වගු අංක 2.2 : නිවොස ඝනත්තවය සංසන්ෙනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : ජන  ා සංඛයාමල්ඛන මදපාර් මම්න්තුව, 2012 

මමාරටුව ෙල ප්රමද්ශමේ භූමිමයහි සීමි භාවය ම ්තුමවන් අඩු ආදායම්ලාභී ජන ාව රක්ි  ප්රමද්ශ  ා ජල 

මූලාශ්ර මගාඩ කරමින් පැල්පත් නිවාස ඉඳි කිරීමම් වර්ධනයක් දක්නට ලැමෙන අ ර මමම පැල්පත් 

ඒකකයක් තුළ පවූල් මදකක් ම ෝ වැඩි ගණනක් ජීවත් වන අවස්ථා ඉ ළ මේටමක පවතී. මමාරටුව ෙල 

ප්රමද්ශයට ප්රධාන ගැට ළුවක් වන මමම පැල්පත් නිවාස සඳ ා විසඳුම් මලස ජාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිය, රතුකුරුස සංවිධානය, නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය  ා විවිධ රාජය මනාවන 

ආය නවල මැදි ත් වීම ම  මසායිසාුර, සයුරුර  ා සුනාමි ම ල් නිවාස සංකීර්ණ ඉදී මකාට ලො දී 

ඇ ත් 2017.12.11 වන දින  පැවති පාර්ශවකරුවන්මේ වැඩමුළුමේ දී   ා ප්රමද්ශමේ ග්රාම මස්වක නිලධාරීන් 

සමඟ සිදු කරන ලද සාකච්ඡාවන්ීදී රක්ි  ආශ්රි ව  වදුරටත් පැල්පත්වාසීන් 6,000 ක් පමණ ජීවත් වන 

ෙවට ම ාරතුරු වාර් ා වී ඇ . 

2012 ජන සංගණන වාර් ාව අනුව මමාරටුව ෙල ප්රමද්ශමේ නිවාස සංඛයාව 41,633 ක් වන අ ර පවූල් 

සංඛයාව 42,000 ක් මේ. ඒ අනුව නිවාස ඒකක 367 ක හිඟයක් පවතින ෙව පැ ැදිලි වන නමුත් මමම නිවාස 

හිඟයට රක්ි  අවට පිහිටි අඩු ප සුකම් සහි  පැල්පත් නිවාස ඇතුළත් වී මනාමැ . විවිධ 

පාර්ශවකරුවන්මගන් ලො ගත් ම ාරතුරු වලට අනුව රක්ි  ප්රමද්ශයන්හි ජීවත් වන 6,000 ක පමණ 

ජන ාව සඳ ා නිවාස ඒකක 1,500 ක්  ා දන්මදනියවත් , පිේටනියවත් , ෙැටරි වත්   ා සමරමකෝන් 

වත්  ආදී රජමේ ඉඩම්හි ජීවත් වන අඩු ආදායම්ලාභී ජන ාව සඳ ා නිවාස 1000 ක් පමණ අවශය වන 

අ ර ඒ අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා දල වශමයන් නිවාස 3000 ක පමණ 

අවශය ාවයක් පවතින ෙවට  ඳුනා මගන ඇ . 

 

 

 

 

ප්රමද්ශය නිවාස ඝනත්වය වර්ග මි. 

මකාළෙ දිස්ික්කය 3893 

ම ෝමාගම 399 

ම රගම 1133 

මකාමලාන්නාව 1445 

කැස්ෙෑව 839 

කඩුමවල 608 

තිඹිරිගසය්ාය 2475 

මමාරටුව ප්රා.මල්.මකා 1783  
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සිතියේ අංක 2.2 : මමොරටුව ප්රමේශමේ නිවොස ඝනත්තවය - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : ජනමල්ඛන  ා සංඛයාමල්ඛන මදපාර් මම්න්තුව, 2011 
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ජල පහසුකේ 

අෙ මල්, ලුගම  ා කලටුවාව ජල පවිත්රාගාර මගින් පිරිප දු කරනු ලෙන ජලය මමාරටුව ම  නගර සභා 

ප්රමද්ශය තුළ  මෙදා  ැරීමම් කටයුතු ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජලාපව න මණ්ඩලය මගින් සිදු කරනු ලෙයි. 

ඝන මීටර 500,000 ක ධදනික ජල සැපයුම් ධාරි ාවයක් ඇති අෙ මල් ජල පවිත්රාගාරමයන් මුදා  ැමරන 

ජලය මඟින් මමාරටුව උතුරු ප්රමද්ශය එනම් අඟුලාන, මසායිසාුර  ා මොරුපන ප්රමද්ශ ආවරණය කරනු 

ලෙන නමුත් අෙ මල් ජල සම්මේෂණ පද්ධතිය ඉ ා සංකීර්ණ ෙැවින් මමාරටුව ප්රමද්ශයට පමණක් 

සැපමයන ජල සැපයුම් ධාරි ාවය නිශ්ි ව ගණනය කිරීම අප සු වී ඇ . ධදනිකව ඝන මීටර 60,000 ක 

ධාරි ාවයක් ඇති කලටුවාව ජල සැපයුම් පද්ධතිය මගින් අෙ මල් සැපයුම  ර ා ආවරණය මනාකරන 

ඉතිරි ප්රමද්ශ සඳ ා  ජල සැපයුම ලො දීමට ප්රමාණවත් වී ඇ .   

මීට අම රව ස්වාභාවික ජල මූලාශ්රයක් මලස මොල්මගාඩ ගංඟාව පවතින ම යින් ප්රමද්ශමේ භූග  ජල 

මේටම ඉ ළ අගයක්  ගන්නා නමුත් කර්මාන්  මගින් මොල්මගාඩ ගංගාවට මුදා  රින නිසි පරිදි පිරිප දු 

මනාකරන ලද අපජලය ම ්තුමවන් භූග  ජලයද දූෂණය වී භාවි ා කිරීමට නුසුදුසු  ත්ත්වමේ පවතී.  

 
විදුලිය පහසුකේ   
 
මොරටුව ෙහ නගර සභා බල ප්රමද්ශය සඳ ා ලංකා විදුලි ෙල මණ්ඩලය  ා ලංකා මපෞද්ගලික විදුලි සමාගම 

මගින් විදුලි බලය සැපයීම සිදු කරනු ලෙන අ ර, සෑම නාගරික මකාේඨාශයක්ම කිමලෝ මවාේ 33  ා 

කිමලෝ මවාේ 11 විදුලි රැ ැන් මගින් ආවරණය මේ. කිමලෝ මවාේ 33 විදුලි රැ ැන් මගින් කි.මී. 60 ක පමණ 

දුරක් ආවරණය වන අ ර, කිමලෝ මවාේ 11 රැ ැන් මගින් කි.මී. 230 ක පමණ දුරක් ආවරණය කරනු ලෙයි. 

ම ලවල, කටුෙැද්ද  ා රාව ාවත්  යන ස්ථානවල මුලික විදුලි සැපයුම් මපාළවල් පිහිටා ඇති අ ර, උප 

මපාළවල් 124 ක් පිහිටා ඇ . මමාරටුව ෙල ප්රමද්ශය තුළ මුළු විදුලිය සැපයුමමන් 85% ක් ගෘ ස්ථ කටයුතු 

සඳ ා ද, 9% ක් වාණිජ කටයුතු සඳ ා ද, 4.5% ක් කර්මාන්   ා 0.55% ක් ආගමික කටයුතු සඳ ාද භාවි ා 

කරනු ලෙයි. සී/ස ලංකා විදුලි ුද්ගලික සමාගම විසින් මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශයට ලො දී ඇති 

විදුලි සම්ෙන්ධ ාවය ඇතුළ ත් සැලැසම් ඇමුණුම් අංක 1 හි දක්වා ඇ . 

 

මළ හො අපජල කළමනොකරණය  

මමාරටුව ප්රමද්ශය තුළ ඉ ළ ඝණත්වයකින් යුතුව විවිධ කර්මාන් ශාලා  ා නිවාස වයාේ  වී පැවතියද එම 

භාවි යන් තුලින් ධදනිකව උත්පාදනය වන අපජලය විධිමත් මලස ෙැ ැර කිරීම සඳ ා ක්රමමේදයක් 

මනාමැ . මළ  ා අපජලය එකම නල පද්ධතියක් ඔස්මස් ෙැ ැර කරනු ලෙන අ ර මොරුපන, ම ලවල  

 ා රාව ාවත්  ප්රමද්ශ පමණක් මමම ප සුකම් ආවරණය වන ප්රමද්ශ මලස  ඳුනා මගන ඇ . (ඇමුණුම් 

අංක 2). 
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ඝන අපද්රව  කළමනොකරණය 

 

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය කලාප ප කට මෙදා කාෙනික  ා කාෙනික මනාවන මලස ඝන 

අපරවය වර්ගීකරණය මකාට ධදනිකව මමට්රික් මටාන් 70-120 අ ර ප්රමාණයක් එකතු කිරීම සිදු කරන 

අ ර එම ඝන අපරවය සංයුතිය ේලාස්ටික් 10%, ධජවීය විමයෝජනයට ලක් කල  ැකි රවය 78% ස  

කඩදාසි 12% ක් මලස  ඳුනා මගන ඇ . 

එක්රැස් කරනු ලැබූ අපරවය මමාරටුව මවළද සංකීර්ණ පරිශ්රය පිටුපස භූමිමේදී අ රමැදි පිරිප දුවට ලක් 

කර කාෙනික ඝන අපරවය වලින් මකාටසක් (දිනකට මමට්රික් මටාන් එකක් පමණ) මකාම්මපෝස්ේ 

නිපදවීමටත් ඉතිරි වන අපරවය කරදියාන අපරවය ෙැ ැර කිරීමම් මධයස්ථානය මව  මයාමු කර 

ප්රතිචක්රීකරණයට ම ෝ නැව  භාවි යට ම ෝ මකාම්මපෝස්ේ කිරීමට ම ෝ ෙල ශක්තිය නිපදවීමට ම ෝ 

මයාදා ගනී.   

මමහිදී ඝන අපරවය වලින් මමට්රික්මටාන් 30 ක් පමණ මකාම්මපෝස්ේ නිෂ්පාදනයට මයාදා ගන්නා අ ර එම 

ක්රියාවලිමේදී ඝන අපරවය ෙමරන් 60% ක් පමණ වාෂ්ීකරණය වී මකාම්මපෝස්ේ මලස කාෙනික රවය 

10% ත් 20% ත් අ ර ප්රමාණයක් ඉතිරි මේ. එම නිෂ්පාදි  මකාම්මපෝස්ේ "මිහිසරු" මවළඳ නාමය යටමත් 

මවළද මපාල මව  නිකුත් කරනු ලෙයි. 

 වදුරටත් මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ  එකතු වන අපරවය ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම සඳ ා 

මවනත් සංවිධාන 20 ක් මගින් අපරවය වර්ග මකාට මගන යනු ලෙන අ ර එම අපරවය සංයුතිය සතියකට 

දල වශමයන් ේලාස්ටික් මටාන් 1, මපාලිතීන් මටාන් 1, කෑන් මටාන් 2 ස  මවනත් රවය මටාන් 6 ක් පමණ 

මේ. 

2.2.2. 2. ආර්ික අංශය   

ප්රමද්ශමේ ප්රධාන ආර්ික නියාමන මලස වඩු කර්මාන් ය, ධීවර කර්මාන් ය  ා වාණිජ කටයුතු  ැඳින්විය 

 ැකි නමුත් වර් මානමේ සංචාරක කර්මාන් ය සඳ ාද ප්රවණ ාවයක් පවත්නා ෙවට  ඳුනා මගන ඇ . 

අ) වඩු කර්මොන්ත්ය 

මොරටුව ප්රමද්ශයට ආමේණික වූ ආර්ික විභවයක් මලස වඩු කර්මාන් ය  ැඳින්විය  ැකි අ ර සිතියම් 

අංක 2.3. හි දක්වා ඇති පරිදි මමාරටුමුල්ල, ඉදිෙැද්ද, මමෝල්මේ, විල්මලෝරවත්  ප්රධාන මකාට ගත් ග්රාම 

නිලධාරි වසම් 15 කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක  ස්   ා යන්මත්රෝපකරණ භාවි මයන් වඩු කර්මාන් ය සිදු 

කරනු ලෙයි. අතී මේ මොල්මගාඩ ගඟ  ර ා දැව ප්රවා නය කරමින් බිහි වූ දැව භාණ්ඩ කර්මාන් ය 

වර් මානය වන විට මමාරටුව ප්රමද්ශමේ ප්රධාන  ස්  කර්මාන් ය ෙවට පත් වී ඇ . පාරම්පරික වඩු 

කාර්මික කුසල ාවකින් ම බි පිරිසක් දැව කර්මාන් මේ නියැමලන ම යින් දැව ආශ්රි  නිෂ්පාදන 

නිර්මාණය කිරීමම්  ා මෙදා ැරීමම් මක්න්රස්ථානය මලස මමාරටුව ප්රචලි  වීමට ම ්තු වී ඇ .  
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විමශ්ෂමයන්ම මකාරලවැල්ල, එමගාඩ උයන යන ප්රමද්ශවල සුළු පරිමාණමයන් ගෘ ාශ්රි  කර්මාන් යක් 

මලස දැව කඳන් ඉරීම  ා අවමංගලය භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය යනාදිය සිදු කරන අ ර, විවිධ කැටයම්, ගෘ  

භාණ්ඩ  ා අමනකුත් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය මමාරටුමුල්ල, මමෝල්මේ  ා ඉදිෙැද්ද යන ප්රමද්ශවල පැතිරී ඇති 

ෙවත් දක්නට ලැමේ. මොරටුව වඩු කර්මාන් ය ආශ්රිත් ජායාරූප රූප සටහන්ස අංක 2.5 හි දැක්මේ. 

  

83%ක් පමණ දෘඪ දැව මයාදා ගනිමින්ස වඩු කර්ොන්සත්මේ නියැලී ිටින අ ර, 17%ක් පමණ සැ ැල්ලු දැව 

මයාදා මගන දැව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනු ලැමේ. 2003 වර්ෂමේදී ශ්රී ජයවර්ධනුර විශ්වවිදයාලමේ 

පර්මේෂණ අංශමේ අමරමස්කර ටී.ඒ.ඩී.එස්.  ා ජයපාල. එම්. එස්. විසින් කරන ලද A Study on the Status 

of Furniture Manufacturing 2003 වාර් ාව අනුව මමම වඩු කර්මාන් ය මගින් මාසිකව දළ වශමයන් 

රුපියල් මිලියන 54 ක   ා වාර්ිකව රුපියල් මිලියන 648 ක ආදායමක් උපදවනු ලබන අත්ර මද්ශීය දළ 

ජාතික නිෂ්පාදනය සඳ ා 0.007% ක් වැනි සුළු ප්රමාණයක දායකත්වයක් ලො මද්.  වද දැව සංස්ථාමේ 

ලියාපදිංි වූ වඩු කර්මාන්  සංඛයාව 128 ක් පමණ වන නමුත් 65,000 ක පෙණ පිරිසක් මමම වඩු 

කර්මාන් ය ජීවිකාව කර මගන ඇත්.   

 

රූප සටහන් අංක 2.6 : මමොරටුව වඩු කර්මොන්ත්ය  
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ආ) ධීවර කර්මොන්ත්ය 

අඟුලාන සිට පානදුර තුඩුව දක්වා වූ කි.මී.10.5 ක් පමණ දිගකින් යුතු මුහුදු තීරමේ අඟුලාන, ලුනාව, 

මමාරටුවැල්ල, මකාරලවැල්ල, කටුකුරුන්ද, එමගාඩ උයන  ා මමෝදර යන ධීවර වරායන්ද, අඟුලාන, 

ලුනාව, මමාරටුවැල්ල, මකාරලවැල්ල  ා කටුකුරුන්ද යන ධීවර ම ාටුපලවල්ද මක්න්ර මකාට ගත් ධීවර 

කර්මාන් යක් දැකිය  ැක. (රූප සටහන්ස අංක 2.7 හා 2.8). විමශ්ෂමයන් මොල්මගාඩ ගඟ ආශ්රි ව මිරිදිය 

ධීවර කර්මාන් ද, මුහුදු තීරය මක්න්ර කර ගත් කරදිය ධීවර කර්මාන් යද, මොල්මගාඩ කලු, 

මමෝය, කමඩාලාන  ා වගුරු ම  පදනම් වූ කලු ධීවර කර්මාන් යක්ද දක්නට ලැමෙන අ ර මසකට 

මත්සය අස්වැන්මන් ප්රමාණය කිමලෝ ග්රෑම් 7,600 - 20,000 අ ර ප්රමාණයක් මේ. 

රූප සටහන් අංක 2.7 : මමෝෙර ධීවර වරොය   

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

රූප සටහන් අංක 2.8 : මමෝෙර ධීවර වරොය ආශ්රිත් මවළඳසැල් 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

ඇ) වොණිජ අංශය 

මුළු භූමි ප්රමාණමයන් 3% ක් පමණ වාණිජ භාවි ය සඳ ා මයාදා මගන ඇති අ ර, ම ාග  ා සිල්ලර 

මවළදාම  ා මස්වා අංශය පදනම් කරගත් වාණිජ භාවි ාවන් මමාරටුව නගර ෙධයමේ සිට ගාලු පාර ඔස්මස ්

විහිදී ඇ . (රූප සට න් අංක. 2.9)  
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රූප සටහන් අංක 2.9 : මමොරටුව වොණිජ කටයුතු 

 

 

 

 

 

 

ඡායාරූප අනුග්ර ය : ඉ ල වම් මකළවර : https://www.facebook.com/kzonemoratuwa/,ඉ ල දකුණ මකළවර: 

www.travelfootprint.net ප ළ වම්  ා දකුණු මකළවර මමාරටුව විශ්ව විදයාලය, භූදර්ශන අංශය, 2018  

 

ඈ) සංචොරක කර්මොන්ත්ය 

මදහිවල-ගල්කිස්ස  ා පානදුර-කළු ර යන සංචාරක ප්රමද්ශ මදකට මැදිව මමාරටුව ප්රමද්ශය පිහිටියද  

දර්ශනිය මුහුදු තීරය, මොල්මගාඩ ගංඟාව  ා ලුනාව කලුව ආදි ස්වාභාවික සම්පත් මනා 

කළමනාකාරිත්වයකින් යුතුව සංචාරක කර්මාන් මේ සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා මයාදා මනාගැනිම 

ම ්තුමවන් සංචාරක කර්මාන් ය දිරිගැන්වීමට මනා ැකි වී ඇ . එමස් වූවද මොල්මගාඩ ගඟ ආශ්රි ව සිදු 

කරන ජල ක්රීඩා, රුවල් ඔරු  රඟ මමන්ම මොල්මගාඩ ගඟ, ලුනාව කලුව  ා මවරළ තීරයට මුහුණලා 

ඉදිවන ම ෝටල්  ා ස ාධිප ය සංවර්ධන කටයුතු ම ්තුමවන් වර් මානමේ සංචාරක කර්මාන් මේ යම් 

ප්රවණ ාවයක් සිදුමවමින් පවතින ෙව පැ ැදිළි මේ. (රූප සටහන්ස අංක 2.10) 

 

රූප සටහන් අංක 2.10 : මමොරටුව සංචොරක කර්මොන්ත්ය 

 

 

 

 

 

ඡායාරූප අනුග්ර ය :  ඉ ල වම් මකළවර:www.timeout.com, ඉ ල මැද: www.travelfootprint.net , ඉ ල දකුණු 

මකළවර : www.escapade.lk, ප ළ වම් මකළවර: www.ranmalholidayresort.com, ප ළ දකුණු මකළවර: 

www.yohobed.com/ 

http://www.travelfootprint.net/
http://www.escapade.lk/
http://www.ranmalholidayresort.com/
http://www.yohobed.com/
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2.2.2.3. සමොජයීය  අංශය   

මමාරටුව ප්රමද්ශමේ සමාජයීය පසුබිම අධයයනය කිරීම සඳ ා ජනග නය, මසෞඛයය, අධයාපන, අපරාධ 

 ා මත්රවය  භාවි ය  ා මපාදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු ප සුකම් සම්ෙන්ධමයන් දීර්ඝ වශමයන් සාකච්ජා 

කරනු ලෙයි. 

අ) ජනගහනය 

2001  ා 2012 ජන සංගණන වාර් ා අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශමේ මන්වාසික ජනග නය 

පිලිමවලින් 177,563 ක්  ා 168,280 ක් වන අ ර,  ස්වාභාවික ජනග න වර්ධන මේගය -0.49 ක් මේ. 

 වදුරටත් ජනමල්ඛන  ා සංඛයාමල්ඛන මදපාර් මම්න්තුව මගින් 2016 වර්ෂමේදී සිදු කරන ලද ජනග න 

ුමරෝකථනයට අනුව මමාරටුව ප්රමද්ශමේ ජනග නය දළ වශමයන් 173,395 ක් පමණ වනු ඇ ැයි වාර් ා 

කර ඇ .  

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශමේ ජනග නය මකාළෙ දිස්ික්කමේ සමස ් ජනග නමයන් 7% ක් 

වන අ ර මකාළෙ ම  නගර සභාව  ා මමාරටුව ම  නගර සභාව අ ර ජන ඝනත්ව අනුපා ය 1:2 ක් 

මලස  ඳුනා ග   ැකි මේ. එනම් මකාළෙ ම  නගර සභාමේ  ා මමාරටුව ම  නගර සභාමේ ජන ඝනත්ව 

අගයන් පිලිමවලින් වර්ග කිමලෝමීටරයට ුද්ගලයින් 3,417 ක්  ා 7209 ක් මේ.  

සිතියම් අංක 2.4  ා 2.5 මගින් නිරූපි  මමාරටුව ප්රමද්ශමේ ජනග න ඝනත්වය අනුව 2001 වර්ෂමේ සිට 

2012 වර්ෂය වන විට එමගාඩ උයන දකුණ, රාව ාවත්  නැමගනහිර, මමාරටුමුල්ල උතුර, මමාරටුමුල්ල 

දකුණ, මමාරටුමුල්ල නැමගනහිර  ා ලක්ෂපතිය උතුර යන ග්රාම නිලධාරි මකාේඨාශවල ජනග න ඝනත්වය 

ප ළ යාමක් දක්නට ලැමෙන අ ර අඟුලාන උතුර ග්රාම නිලධාරි මකාේඨාශමේ පමණක් ජනග න 

ඝනත්වය ඉ ල යාමක් මපන්නුම් මකමර්. 

 

2012 ජන සංගණන වාර් ාව අනුව 49% ක් ුරුෂ  ා 51% ක් ස්ත්රී වන අ ර  වයස් කාණ්ඩ අනුව 

ජනග නය අවූරුදු 15 ට අඩු 22% ක් ද 15 – 59 අ ර  65% ක්ද, 60 ට වැඩි 13% ක් ද මේ. ඒ අනුව මමාරටුව 

ප්රමද්ශමේ ශ්රම ෙලකාය එනම් අවූරුදු 15 – 59 අ ර ජනග නය සාමේක්ෂව 65% ක් වැනි ඉ ල අගයක් 

ගැනීම අනාග  සංවර්ධනය උමදසා විභව ාවයක් වනු ඇ .  

 

ජන වර්ගය අනුව ජනග නය සලකා ෙැලීමම්දී, වැඩිම පිරිසක් සිං ල  වන අ ර, රවිඩ  ා  මුස්ලිම් ජන ාව 

සුළු පිරිසකි. එමමන්ම ආගමික වශමයන් සලකා ෙැලීමම්දී, ෙහු රයක් මෙෞද්ධයන් වන නමුත් කම ෝලික 

ජනග නයද සැලකිය යුතු මේටමක පවතී. 
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ආ) මසෞඛ්ය  පහසුකේ 

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය තුළ සථ්ාපි  ද මසායිසා දිස්ි ක් මරෝ ල, ලුනාව ආයුර්මේද මරෝ ල, 

මධයම මෙම ත් ශාලා, ආයුර්මේද මෙම ත් ශාලා  ා මපෞද්ගලික ධවදය මධයස්ථාන මගින් ජන ාවට රිසි 

පරිදි ෙටහිර ධවදය ක්රමයට ම ෝ මද්ශීය ධවදය ක්රමයට අනුව මසෞඛයය මස්වා ලො ගැනීම සඳ ා අවශය 

ප සුකම් ඇ . 

1911 වර්ෂමේ ඉදි කරන ලද ඉ ාමත් පැරණි මරෝ ලක් වන ද මසායිසා දිස්ික් මරෝ ල ලුනාව ප්රමද්ශමේ 

පිහිටා ඇති අ ර එය "බී" කාණ්ඩමේ දිස්ික් මරෝ ලක් මලස වාේටු 3ක් ස  ගිලන් ඇඳන් 83 කින් 

සමන්වි  මේ. දැනට ධවදය නිලධාරීන් 10 ක්, ම ද නිලධාරීන් 10 ක්, උපස්ථායකයින් 06 මදමනකුමගන්  

සමන්වි  මමම මරෝ මල් 2015 වර්ෂමේ පමණක් මරෝ ල් ග  වූ මරෝගීන් සංඛයාව  7800 ක් පමණ මේ. 

මද්ශීය ධවදය ප්රතිකාර ලො ගැනීම සඳ ා මමාරටුව ප්රමද්ශමේ ජන ාව මමන්ම පිළියන්දල, පානදුර  ා 

කළු ර යන ප්රමද්ශයන්මගන්ද ලුනාව ආයුර්මේද මරෝ ල මව  ප්රතිකාර ලො ගැනීම සඳ ා මරෝගීන් 

පැමිමණන ෙවට මූලික අධයයන කටයුතු වලදී දැන ගැනීමට ලැුණි.    

මීට අම රව මමාරටුව නගරය තුළ මපෞද්ගලික ධවදය මධයස්ථාන 16ක්, මපෞද්ගලික මෙම ත් ශාලා 39 

ක්, මධයම මෙම ත් ශාලා 2ක් (අඟුලාන  ා මකාරලවැල්ල)  ා ආයුර්මේද මෙම ත් ශාලා 16ක් වයාේ ව 

පැවතීම ධනාත්මක සාධකයක් මලස දැක්විය  ැක. මමාරටුව නගර සභා ෙල ප්රමද්ශමේ මසෞඛයය ප සුකම් 

වයාේතිය පිළිෙඳව ඇමුණුම් අංක 3 හි දක්වා ඇ .  

ලාදුරු, මඩංගු  ා ක්ෂය මරෝගය ෙහුලව වාර් ා වන ප්රමද්ශයක් මලස මමාරටුව සඳ න් කල  ැකි අ ර, 

මමාරටුව මසෞඛය ධවදය නිලධාරි කාර්යාලමේ 2018 වාර්ික වාර් ාවට අනුව මමාරටුමුල්ල  ා ලුනාව 

ප්රමද්ශ ආශ්රි ව ලාදුරු මරෝගීන් ජීවත්වන ෙව සඳ න් මේ.  වද මමාරටුමුල්ල, රාව ාවත්   ා කටුෙැද්ද 

ප්රමද්ශ වල ඉ ලම මඩංගු මරෝගීන් සංඛයාවක්ද රාව ාවත්   ා එමගාඩ උයන ප්රමද්ශවල ඉ ලම ක්ෂය 

මරෝගීන් සංඛයාවක්ද ජීවත් වන ෙවට මසෞඛයය වාර් ාවන්ී සඳ න් මේ. 

2015 සිට 2017 වර්ෂය දක්වා ඉ   සඳ න් මරෝග වයාේතිය පිළිෙඳ දත්  ප   වගු අංක 2.3 හි දක්වා ඇ . 
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වගු අංක 2.3 : මමොරටුව ප්රමේශමේ මරෝග වොප්තතිය ිළිබඳ ෙත්තත් 

 

මූලාශ්රය : මමාරටුව මසෞඛය වවදය නිලධාරි කාර්යාලය, 2018 

ඇ) අධොපන පහසුකේ  

2012 ජන සංගණන වාර් ා අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ සමස ් ජනග නමයන් 26% ක් 

පාසල් යන වයමස් ළමුන් වන අ ර ෙස්නාහිර පළාත් අධයාපන කාර්යාලමේ වාර්ික වාර් ාව 2013 අනුව 

එම ෙල ප්රමද්ශමේ පිහිටි පාසල් 31හි ශිෂයයින් 21,000 ක් අධයාපනය ලො ඇති ෙව සඳ න් මේ. මමාරටුව 

ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ පාසල් සංයුතිය ප   වගු අංක 2.4 හි සඳ න් මේ. 

වගු අංක 2.4 : මමොරටුව මහ නගර සභො ප්රමේශමේ පොසල් සංයුතිය 

පොසල් කොණ්ඩය පොසල් සංඛ්ොව  

ජොතික පොසල් 2 

1 ඒබී පොසල්  2 

1 සී පොසල්  3 

2 වන මර්ණියේ පොසල්  15 

3 වන මර්ණියේ පොසල්  9 

එකතුව 31 
මූලාශ්රය : ෙස්නාහිර පළාත් අධයාපන කාර්යාලය, 2013 

පුර්ව ළමො විය සංවර්ධන මධස්ථොන- 2016 සම්පත් පැතිකඩ වාර් ාවට අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා 

ෙල ප්රමද්ශය තුළ මපර පාසල් 124 ක් පවතින ෙවට සඳ න් වන අ ර මෑ  කාලමේ ජා යන් ර පාසල් 

ස්ථාපි  වීමම් ප්රවණ ාවක් දක්නට ලැමේ.  

මරෝග 

වර්ීකරණය 

2015 2016 2017 අවධොනේ  ප්රමේශ 

මඩංගු 812 1,177 2,597 මමාරටුමුල්ල 

රාව ාවත්  

කටුෙැද්ද 

ක්ෂය මරෝගය 54 76 61 රාව ාවත්  

එමගාඩඋයන 

ලාදුරු  78 91 89 මමාරටුමුල්ල/ ලුනාව 
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උසස් අධොපන ආයත්න- 1978 වර්ෂමේ ආරම්භ කර ඇති අධයාපන ීඨ   රකින් සමන්වි  මමාරටුව 

විශ්වවිදයාල වාර්ික වාර් ාව 2014 අනුව 2013/2014 අධයයන වර්ෂය සඳ ා සිසුන් 8000 ක් ලියාපදිංි වී 

ඇති අ ර විශ්වවිදයාල මස්වක සංඛයාව 1200 ක් මලස සඳ න් මේ.  වද විශ්වවිදයාලමේ පසුගිය දශ 

වර්ෂයක කාල සීමාව තුළ දී නවක සිසුන් ෙඳවා ගැනීමම් ප්රතිශ ය 75% කින් ඉ ල මගාස් ඇති අ ර ඉදිරි 

කාලය තුළ දී ද සිසුන් ෙඳවා ගැනීමම් වර්ධනයක් අමේක්ෂා කරනු ලෙයි.  

මමාරටුව ප්රමද්ශමේ පිහිටි මවනත් රාජය මනාවන උසස් අධයාපන ආය න මලස ලංකා කාර්මික සංවර්ධන 

මණ්ඩලය, නවීන  ාක්ෂණය පිළිෙද ආ ර් සි. ක්ලාර්ක් මධයස්ථානය,  ස ් කර්මාන්  උසස් අධයාපන 

ආය නය, බ්රැන්මඩක්ස් ඇඟලුම්  ාක්ෂණික විදයාය නය, ජාතික මමෝස්  ර මධයසථ්ානය, ජර්මන් 

කාර්මික අභයාස ආය නය, කර්මාන්  ඉංජිමන්රු අභයාස ආය නය සඳ න් කල  ැකිය. මමාරටුව නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශමේ අධයාපන ප සුකම් වයාේතිය පිළිෙඳව ඇමුණුම් අංක 4 හි දක්වා ඇ . 

ඈ) අපරොධ හො මත්තද්රව භොවිත්ය 

2018 මමාරටුව මපාලිස් වාර් ා අනුව ලුනාව, මකාරලවැල්ල, මමෝදර, කටුෙැද්ද, ඉඩම, ලක්ෂපතිය  ා 

රතුකුරුස වත්  යන ග්රාම නිලධාරි මකාේඨාශ ආශ්රි ව මත්රවය පැමිණිලි  ා අපරාධ වැඩි වශමයන් වාර් ා 

වන අ ර එම සමාජයීය ගැට ළුවල වයාේතිය වගු අංක 2.5. හි දක්වා ඇ . 

වගු අංක 2.5 : මමොරටුව ප්රමේශමේ වොර්ත්ො වූ අපරොධ හො මත්තද්රව පැමිණිලි 2013 – 2017  

මූලාශ්රය : මමාරටුව මපාලිස් වාර් ා, 2018  

 

ඉ) මපොදු එළිමහන් විමනෝෙ කටයුතු පහසුකේ 

ඍජු ස  වක්ර විමනෝද ප සුකම් මලස ප්රධාන අංශ මදකක් යටමත් විමනෝද ප සුකම් සලකා ෙලන අ ර 

මමාරටුව ම  නගර  සභා ෙල ප්රමද්ශමේ ඍජු විමනෝද ප සුකම් සඳ ා මවන් කර ඇති භූමි අවකාශ ප   

වගු අංක 2.6 මගින්  ා සිතියම් අංක 2.6 මගින් නිරූපනය කරනු ලෙයි.  

 

වර්ෂය වොර්ත්ො වූ අපරොධ 

ගණන 

අවෙොනේ  ප්රමේශ වොර්ත්ො වූ මත්තද්රව 

පැමිණිලි 

අවෙොනේ  ප්රමේශ 

2013  552  මකාරලවැල්ල 

ලුනාව 

ඉඩම 

මමෝදර  

කටුෙැද්ද 

ලක්ෂපතිය 
 

2,030  ලුනාව  

රතුකුරුස වත්  

කටුෙැද්ද 

මකාරලවැල්ල  
 

2014  362  1,933  

2015  338  1,241  

2016  333  1,191  

2017 මනාවැම්ෙර් 232  1,110  
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වගු අංක 2.6: මමොරටුව මහ නගර සභො බල ප්රමේශමේ උෙොන වර්ගය අනුව සංයුතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

උෙොන වර්ගය උෙොන මක්ත්ය ග්රොම නිලධොරී වසම ප්රමොණය(මහක්ටයොර) 

ඉත්ො කුඩො 
උෙොන 

(EPP) 

EPP 01 මකාරළවැල්ල දකුණ 0.11 

EPP 02 මොරුපන 0.06 

EPP 03 උයන දකුණ 0.08 

EPP 04 කටුෙැද්ද 0.09 

EPP 05 ලක්ෂපතිය මධයම 0.05 

පවතින ඉත්ො කුඩො උෙොන- Existing Pocket Parks  0.39 

කුඩො උෙොන 

(EMP) 

EMP 01 එමගාඩඋයන දකුණ 0.6 

EMP 02 ඉදිෙැද්ද නැමගනහිර 0.8 

EMP 03 කමඩාලාන  0.6 

EMP 04 විල්මලාරවත්  ෙටහිර 0.6 

EMP 05 මමාරටුවත්  උතුර 0.3 

EMP 06 කල්මදමුල්ල 0.2 

EMP 07 ලක්ෂපතිය මධයම 0.3 

පවතින කුඩො උෙොන- Existing Mini Parks  3.4 

ප්රොමේශීය 
උෙොන  
(ELP) 

ELP 01 රාව ාවත්  නැමගනහිර 1.6 

ELP 02 මසායිසාුර දකුණ 2.4 

පවතින අසල උෙොන- Existing Local Parks  4.0 

මර්ඛීය උෙොන 

(ELP)  

ELiP 01 ලුනාව කලුව වටා 
ඇවිදින මංතීරු  

0.74 

ELiP 02 කටුෙැද්ද ඇවිදින මංතීරු 0.35 

පවතින  මර්ඛීය උෙොන- Existing Linear Parks  1.09 

එකතුව 8.88 
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මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018  
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2.2.2.4. පොරිසරික අංශය  

මමහිදී මමාරටුව ප්රමද්ශයට ආමේණික වූ පාරිසරික සම්පත්  ා මුහුණපෑමට සිදු වන ස්වාභාවික ආපදා 

සම්ෙන්ධමයන් දීර්ඝ වශමයන් සාකච්ඡා කරනු ඇ .   

 අ) පොරිසරික සේපත්ත 

ප  රට ම ත් කලාපයට අයත්  මමාරටුව නගරය ප්රධාන වර්ෂාප න ඍතු මදමකන් ම වර්ෂාව ලෙන අ ර  

සාමානය වාර්ික වර්ෂාප නය මිලි මීටර 2000 ඉක්මවනු ලබයි.  

ප්රධානම ජල මූලාශ්රය මෙන්සෙ මමාරටුව නැමගනහිර මායිම මලසද මබාේමගාඩ ගංඟාව  ඳුනා ග   ැකි 

අ ර, මොල්මගාඩ ගංඟාමවහි උතුරු ගංඟා ප්රමද්ශය මේරස් ගඟ මලස ද, මමාරටුමුල්ල ආසන්න ප්රමද්ශමේ 

දී එය මොල්මගාඩ වැව මලසද දකුණු ගංඟා ප්රමද්ශය පානදුර ගඟ මලසද  ඳුන්වනු ලෙයි. ඒ අනුව 

මොල්මගාඩ ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශය කි.මී. 20 ක දිගකින් යුතුව විහිදී ඇති අ ර මොල්මගාඩ ගංඟාව ග්රාම 

නිලධාරි වසම් 21 ක්  ර ා ගලා ෙසින අ ර ප්රමද්ශමේ ඉ ල ධජව විවිධත්වයක් පවත්වා ගැනීමටත් 

පාරිසරික සමතුලි  ාව ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් විශාල පිටුව ලක් වනු ඇ . 

වර්ග කි.මී. 0.3 ක වපසරියකින් යුතු  ා කි.මී. 6 ක දිගින් යුතු ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශයක් සහි  ලුනාව කලුව 

මමාරටුව නගරමේ පළමුවැනි විශාල ම අභයන් ර ම ත්බිම මලස  ැඳින්විය  ැක. මොල්මගාඩ ගංඟාව 

 ා සම්ෙන්ධ වන වර්ග කි.මී. 0.2 ක වපසරියකින් යුතු  ා කි.මී. 4 ක දිගින් යුතු ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශයක් සහි  

කටුෙැද්ද වගුරුබිම මමාරටුව ප්රමද්ශමේ මදවන විශාල ම අභයන් ර ම ත්බිම මලස  ඳුනා ග   ැකි ය. 

මමාරටුව ම  නගර සභා සීමාමේ ෙටහිර මායිම මලස සලකනු ලෙන මවරළ තීරය කි.මී. 10.5 ක දිගින් 

යුක්  මේ.   

රූප සට න් අංක 2.10 මගින් මමාරටුව ප්රමද්ශය ආශ්රි ව පැතිරුණු ම ත්බිම් සැලැස්ම  ා රූප සට න්  

අංක 2.11 හි  මගින් මමාරටුව ප්රමද්ශය තුළ ජල විදයාත්මක පද්ධතිමයහි පිහිටීෙ මපන්සවා ඇත්. 
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රූප සටහන් අංක 2.11 : මකොළඹ දිස්ික්කමේ හො මමොරටුව මහ නගර සභො ප්රමේශමේ මත්ත්තබිේ වොප්තතිය- 
2015 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , 2018  
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රූප සටහන් අංක 2.12 : මමොරටුව ජල විෙොත්තමක පේධතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , 2018  

ආ) ස්වොභොවික ආපෙො 

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශයට ෙලපාන ආපදා  ත්ත්ව මලස සුළි සුළං, ගංවතුර, මුහුදු ඛාදනය  ා 

සුනාමි ෙලපෑම්  ඳුනා ග   ැකි මේ. 

i. සුළි සුළං 

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශයට ෙලපාන ප්රධාන ම ආපදා  ත්ත්වය මලස සුළි සුළං දැක්විය 

 ැකිය. 2014 වර්ෂමේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා සෑම වර්ෂයකම මමාරටුවැල්ල ෙටහිර, මකාරළවැල්ල 

ෙටහිර, එමගාඩ උයන උතුර , එමගාඩ උයන මධයම ස  දකුණ ඉඳිෙැද්ද ෙටහිර ස  නැමගනහිර යන ග්රාම 
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නිලධාරි වසම් සුළි සුළං ෙලපෑමට ලක්වී ඇති අ ර (වගු අංක 2.7) සුළි සුළං ම ්තුමවන් මොම ෝ විට නිවාස 

වල ව ල වලට  ානි සිදුවී ඇ .  

වගු අංක 2.7: සුළි සුළං මහ්තුමවන් නිවොස හොනි 

වර්ෂය නිවොස හොනි සංඛ්ොව 

2014 427 

2015 71 

2016 84 

2017 2794 

2018 161 

මූලාශ්රය - මමාරටුව ප්රමද්ශීය මල්කම් කාර්යාලය, 2018 

ii. ගංවතුර 

මොල්මගාඩ ගඟ පිටාර ගැලීම මඟින් ගඟ ඉවූමර් පිහිටි මොරුපන, ම ලවල උතුර, ම ලවල දකුණ, 

කටුෙැද්ද, මමෝල්මප, විල්මලෝරවත්  නැමගනහිර, මමාරටුමුල්ල උතුර, මමාරටුමුල්ල ෙටහිර ස  ඉඳිෙැද්ද 

ෙටහිර යන ග්රාම නිලධාරි වසම් වල 2018 වර්ෂමේ ස  2016 වර්ෂමේ ගංවතුර ම ්තුමවන්  ානියට පත් වූ 

නිවාස සංඛයාව පිලිවලින් 938 ක් ස  462 ක් මලස වාර් ා මේ.  

iii.  මුහුදු ඛ්ොෙනය 

2018 වර්ෂමේදී උස්වත් , අඟුලාන උතුර ස  අඟුලාන දකුණ යන ග්රාම නිලධාරි වසම් වල මුහුදු ඛාදනය 

ම ්තුමවන් නිවාස  ානි 25 ක්  ානියට පත් වූ ෙවට වාර් ා වී ඇ .  

iv. සුනොමි 

2004 වර්ෂමේ ඇතිවූ සුනාමි වයසනය ම ්තුමවන් අඟුලාන උතුර, අඟුලාන දකුණ, එමගාඩ උයන මධයම, 

එමගාඩ උයන උතුර, එමගාඩ උයන දකුණ, කටුකුරුන්ද උතුර, කටුකුරුන්ද දකුණ, මකාරළවැල්ල උතුර, 

මකාරළවැල්ල දකුණ, මකාරළවැල්ල ෙටහිර, මමාරටුවැල්ල දකුණ, මමාරටුවැල්ල ෙටහිර, උස්වත් , 

උයන උතුර ස  උයන දකුණ යන මුහුදුෙඩ ග්රාම නිලධාරි වසම්හි නිවාස ඒකක 5,050 ක් පමණ පූර්ණ  ා 

අර්ධ මලස  ානියට පත් විය. 
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2.2.3. පූර්ව සැලසුේ ප්රයත්තන 

 

1998 වර්ෂමේ දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ෙස්නාහිර පළා  ආවරණය වන පරිදි සකස් කරන 

ලද මකාළෙ ම ා නාගරික කලාීය වු ාත්මක සැලැස්ම (රූප සට න් අංක 2.13 ) මගින් නාගරික 

ධුරාවලියක්  ඳුන්වා දී ඇති අ ර එහි සඳ න් වන පරිදි මකාළෙ ම  නගර සභා ප්රමද්ශය ජාතික 

මධයස්ථානය මලසත් මමාරටුව ඇතුළු මදහිවල, කළු ර, මීගමුව  ා ගම්ප  යන නගර කලාීය මධයසථ්ාන 

මලසත්, ම ාරණ, මතුගම, මේරුවල, බියගම  ා ජා-ඇල යන නගර ප්රධාන නාගරික මධයස්ථාන මලසත් 

 ඳුනා මගන ඇ . 

රූප සටහන් අංක 2.13 : මකොළඹ මහොනොගරික කලොපීය වුහොත්තමක සැලැස්ම - 1998 
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2030 වර්ෂය සඳ ා පිළිමයළ කරනු ලැු ෙස්නාහිර පළාත් ම  නගර සැලැස්ම (රූප සට න් අංක 2.14) 

මගින් ෙස්නාහිර පළා  කලාප  යකට මෙදා ඇති අ ර අධි ඝනත්ව කලාපමයහි පිහිටා ඇති මමාරටුව, 

මීගමුව සිට අලුත්ගම දක්වා දිමවන සංචාරක කලාපමේ පිහිටි මකාළෙ  ර ප්රමද්ශයට ඉ ා ආසන්න උප 

නගරයක් මලසද  ඳුනා මගන ඇ . 

රූප සටහන් අංක 2.14 : බස්නොහිර පළොත්ත මහොනගර සැලැස්ම - 2030 

 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2016 
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එමස්ම ජාතික මභෞතික සැලසුම් මදපාර් මම්න්තුව මගින්  පිළිමයල කරන ලද ජාතික මභෞතික වු ාත්මක 

සැලැස්ම 2030 අනුව (රූප සට න් අංක 2.15), මකාළෙ අධි නාගරීකරණ කලාපය තුළට මමාරටුව නගරය 

ඇතුළත් කර ඇති අ ර, එම මදපාර් මම්න්තුව මගින් පිළිමයල කරන ලද මයෝජි  අවකාශීය වු ාත්මක  

සැලැස්ම 2050 අනුව (රූප සට න් අංක 2.16), මමාරටුව නගරය ආර්ික කලාපය තුළ පිහිටි නගරයක් 

මලසද සංවර්ධනය කිරීමට  ඳුනා මගන ඇ . 

රූප සටහන් අංක 2.15 : ජොතික මභෞතික වුහොත්තමක සැලැස්ම - 2030  
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රූප සටහන් අංක 2.16 : මයෝජිත් අවකොශීය වුහොත්තමක සැලැස්ම - 2050

 

මූලාශ්රය : ජාතික මභෞතික සැලසුම් මදපාර් මම්න්තුව, 2016  
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2.3. සැලසුේ ප්රමේශය නිර්ණය කිරීම  

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිමයළ කිරීම සඳ ා සැලසුම් සීමාව නිර්ණය කිරීමම්දී ප්රමද්ශමේ පවතින 

නව සංවර්ධන ප්රවණ ා පිළිෙඳව සලකා ෙැලු අ ර 2.2.2 පරිච්මේදමේ දක්වා ඇති පරිදි ප්රමද්ශමේ ආර්ික, 

සමාජයීය, පාරිසරික  ා මභෞතික ලක්ෂණ මකමරහිද අවධානය මයාමු කරන ලදි. 

 2.3.1. සැලසුේ සීමොව හඳුනො ගැනීම 

වර්ග කි.මී. 23.4 ක් වැනි කුඩා භූමි භාගයක පැතිරී ඇති මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය, මමාරටුව 

ප්රාමද්ශීය මල්කම් මකාේඨාශය  ා මමාරටුව ඡන්ද මකාේඨාශය එකම මභෞතික සීමාවකින් සමන්වි  වීම 

ම ්තුමවන් සැලසුම් ප්රමද්ශමේ ක්රියාකාරි සීමාව, පරිපාලන මකාේඨාශය  ා සැලසුම් ප්රමද්ශයද එකෙ 

සීමාවක් වීම පදනම් කර මගන මමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීමම්දී මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල 

ප්රමද්ශය සැලසුම් ප්රමද්ශය මලස මයාදා ගන්නා ලදි.  

 

2.3.2. සැලසුේ සීමොව  

 

උතුරින් රත්මලාන ප්රාමද්ශීය මල්කම් මකාේඨාශය, නැමගනහිරින් මොල්මගාඩ ගංඟාව, දකුණින් කළු ර 

දිස්ික්කයට අයත් පානදුර ප්රමද්ශය  ා මොල්මගාඩ ගංඟාව, ෙටහිරින් මුහුදු තීරය යන සීමාවන්මගන්  ා 

ග්රාම නිලධාරි මකාේඨාශ 42 කින් සෙන්සවිත් මමාරටුව ම  නගර සභා  සැලසුම් ප්රමද්ශය ප   සිතියම් අංක 

2.6 මගින් දැක්මේ. 
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සිතියේ අංක 2.7 : මමොරටුව මහ නගර සභො ප්රමේශමේ සැලසුේ සීමොව 
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පරිච්මේෙය 03 

සංවර්ධන සැලැස්මක අවශත්ොවය 

3.1. හැඳින්ීම   

මමාරටුව ම  නගර සභාව සඳ ා නව සංවර්ධන සැලැස්මක් පිළිමයළ කිරීමම් අවශය ාවය  ඳුනා ගැනීම 

මමම පරිච්මේදමේ අරමුණ මේ. 2005-2020 සඳ ා සකස් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මම් වලංගු කාලය 

අවසන් වීමට ආසන්නව පැවතීම නව සංවර්ධන සැලැස්මක් පිළිමයළ කිරීමම් අවශය ාවයක් පැන නැඟීමට 

එක් ම ්තුවකි.   

 වද 2005-2020 සංවර්ධන සැලැස්මම් පැවති සාර්ථක උපායමාර්ග ඉදිරියට මගන යන අ රම එහි පැවති 

දුර්වල ා මඟ  රවා ගනිමින් නව සැලසුම් ක්රියාමාර්ග සඳ ා මයාමු වීමට අද ස් කරනු ලෙන අ ර, ප්රකාශි  

සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් ආවරණය මනාකරන ලද නව සංවර්ධන ප්රවණ ා  ඳුනා මගන එමගින් 

උපායශීලී ක්රියාමාර්ග කරා මයාමු වීමටද අමේක්ෂා කරනු ලෙයි. 

මමාරටුව ප්රමද්ශමේ පවතින ස්වාභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් එම සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු 

සඳ ා දායක කර ගැනීමටත් ප්රමද්ශමේ ජීවත් වන ජන ාවට සුවප සු  ා ආරක්ෂාකාරී වටපිටාවක් 

නිර්මාණය කිරීම උමදසාත් නව සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීමම් අවශය ාවයක් පවතින ෙව  ඳුනා 

ගන්නා ලදි. 

3.2. ගැට ළු හඳුනො ගැනීම     

පරිච්මේද 1.2. හි සඳ න් පාර්ශවකරුවන්මේ අද ස් හා මයෝජනා මමන්ම ප්රාථමික  ා ද්විතීයික දත්  මූලාශ්ර 

තුලින්  ඳුනා ගන්නා ලද ගැට ළුවල තීව්ර ාවය අනුව ප්රමුඛ ා මපළගැසම්ක් සකස් කරන ලද අ ර එහි 

සාරාංශය ප   වගු අංක 3.1හි දැක්මේ.  

වගු අංක 3.1: හඳුනො ගත්ත ගැටළු ප්රමුඛ්ත්ො අනුිළිමවල 

ප්රමුඛ ාව  ඳුනා ගත් ගැටලුව  විස් රය  

01 ප්රමද්ශමේ පවතින විභව ා 

සංවර්ධනය සඳ ා දායක කර 

මනාගැනීම 

i. දර්ශනීය මුහුදු තීරය, මොල්මගාඩ ගඟ  ා ලුනාව 

කලුව ආදී සම්පත් තිරසාර කළමනාකරණය 

මනාකිරීම  ා එම ජල මූලාශ්ර කරා ජන ාවට ප්රමේශ 

වීමම්  ැකියාවක් මනාමැති වීම 

ii. නගර මධයමේ පවතින ඉඩම් ප්රශස්  මලස 

සංවර්ධනයට මයාදා මනාගැනීම 
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02 අඩු ආදායම්ලාභී ජන ාව 

රක්ි  කලාප ආක්රමණය 

කිරීම  ා සිදු කරනු ලබන  

අනවසර ඉදිකිරීම් 

i.ජනාවාස ආශ්රි ව සිදු වන පාරිසරික දූෂණය 

ii.සමාජයීය  ගැට ළු 

iii. මසෞඛයය ගැට ළු 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

3.2.1. ප්රමේශයේ පවතින විභවත්ො සංවර්ධනය සඳහො ෙොයක කර මනොගැනීම. 

අ) ෙර්ශනීය මුහුදු තීරය, මබොල්මගොඩ ගඟ හො ලුනොව කලපුව ආදී සේපත්ත තිරසොර කළමනොකරණය 

මනොකිරීම හො එම ජල මූලොර කරො ජනත්ොවට ප්රමේශ ීමේ හැකියොවක් මනොමැති ීම. 

නැමගනහිරින්  ා දකුණු දිශාමවන් මොල්මගාඩ ගංඟාමවන්ද, ෙටහිර දිශාමවන් දර්ශනීය මුහුදු තීරමයන්ද 

වට වී ඇති  ා මකාරලවැල්මල් සිට එමගාඩ උයන දක්වා මොල්මගාඩ ගංඟාමවන්  ා මුහුදු තීරමයන්ද මායිම් 

වූ මීටර 500-800 ත් අ ර පටු භූමි තීරයකින් සමන්වි  මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය මකාළෙ අග 

නගරයට ආසන්නව මමවැනි සුවිමශ්ි  පිහිටීමක් දක්නට ලැමෙන එකම නගරය මලස මමාරටුව  ඳුන්වා 

දිය  ැක. ලුනාව කලුව  ා අමනකුත් ම ත්බිම්  ා වගුරු බිම් ප්රමද්ශමේ ජලය රඳවා  ො ගන්නා ප්රධාන 

මූලාශ්රයන් වන අ ර මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය දියසරු ප්රමද්ශයක් මලස  ඳුන්වා දිය  ැකි මේ. 

(රූප සටහන්ස අංක 3.1, 3.2 හා 3.3) 

රූප සටහන් අංක 3.1 : මබොල්මගොඩ ගංඟාව    

 

 

 

  

 

 

ඡායාරූප අනුග්ර ය ඉ ල වම : www.flickr.com ; ඡායාරූප ශිල්ී: න ාලි මසායිසා, ඡායාරූප අනුග්ර ය ඉ ළ 
දකුණ: www.flickr.com ; ඡායාරූප ශිල්ී : සමන් මපමර්රා , ඡායාරූප අනුග්ර ය ප ල : www.flickr.com ; 
ඡායාරූප ශිල්ී: චන්න මසන්ාරත්න 

 

 

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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රූප සටහන් අංක 3.2 : අඟුලොන මුහුදු මවරළ  

 

ඡායාරූප අනුග්ර ය : www.flickr.com ; ඡායාරූප ශිල්ී: තිසල් කළුආරච්චි 

 

රූප සටහන් අංක 3.3 : ලුනොව කලපුව 

 

ඡායාරූප අනුග්ර ය ඉ ළ වම් මකළවර : www.flickr.com ; ඡායාරූප ශිල්ී: මමල්ශිරාන්, ඡායාරූප අනුග්ර ය ඉ ළ 

දකුණු මකළවර: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ඡායාරූප අනුග්ර ය ප ළ වම් මකළවර, මැද, දකුණු මකළවර: 

www.flickr.com ; ඡායාරූප ශිල්ී: නිශාන්  

 

 

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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මොරටුව සැලසුම් ප්රමද්ශය 19% ක ස්වාභාවික ජල මූලාශ්රයන්මගන් යුක්  වූවද, එම සම්පත් නගරමේ 

සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා දායක කර ගැනීමකින් ම ාරව හුදකලාව පැවතීම ම ්තුමවන් ජන ාවට සම්පත් 

කරා ප්රමේශ වීමට මනා ැකිව එහි සුන්දරත්වය අත්විඳීමට ඇති අවස්ථාවද මඟ ැරී ඇති අ ර ක්රමක්රමමයන් 

පරි ානියට පත් වන ෙවද නිරීක්ෂණය කල  ැකි මේ. 

ආ)  නගර මධමේ පවතින ඉඩේ ප්රශස්ත් භොවිත්යන් සඳහො මයොෙො මනොගැනීම. 

මමාරටුව සැලසුම් ප්රමද්ශය තුන් පැත් කින්ම රක්ි  වලින් වට වූ  වර්ග  කිමලෝ මීටර් 23.4  ක් වැනි කුඩා 

භූමි ප්රමාණයකට සීමා වීම ම ්තුමවන් පරිමභෝජනය සඳ ා වන ඉඩම් සීමි  වන අ ර මූලයමය  ා 

මසෞන්දර්යාත්මක වටිනාකමකින් යුතු නගර මධයමේ පිහිටි රජමේ ඉඩම් මනා කළමනාකාරිත්වයකින් 

යුතුව සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා මයාදා මනාගැනීම ප්රධාන ගැටළුවක් ෙවට පත්වී ඇ . උදා රණ ප   පරිදි 

දැක්විය  ැක.   

 

▪ ගාළු පාරට මුහුණලා පිහිටි ශ්රී ලංකා දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව සතු අක්කර 08 ක ඉඩම (රූප සටහන්ස අංක 

3.4).  

▪ මමාරටුව මපාලිස් ස්ථානය පිහිටි ුරාවිදයාත්මක වටිනාකමකින් යුතු මගාඩනැගිල්ල  ා ඊට අදාළ අක්කර 

3.5 පමණ වපසරියකින් යුතු ඉඩම (රූප සටහන්ස අංක 3.5).  

▪ මොරුපන පාර, මාලිඟාව පාර  ා රත්මලාන ප්රමද්ශයට යාෙද මමාරටුව උතුරු මායිම් ප්රමද්ශමේ පවතින 

කර්මාන් , ගුදම්  ා ගෙඩා සඳ ා මයාදා මගන ඇති ඉඩම්. (රූප සටහන්ස අංක 3.6).  

 

 

රූප සටහන් අංක 3.4 : ශ්රී ලංකො දුේරිය මෙපොර්ත්මේන්තුව සතු ඉඩම 
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දුේරිය ස්ථොනය  

බස් නැවතුේ පළ  
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රූප සටහන් අංක 3.5: මමොරටුව මපොලිස ්ස්ථොනය ිහිටි පුරොවිෙොත්තමක වටිනොකමකින් යුතු මගොඩනැගිල්ල පිහිටි 

ඉඩම 

ඡායාරූප අනුග්ර ය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2017 

 

රූප සටහන් අංක 3.6 : මමොරටුව උතුරු මොයිේ ප්රමේශමේ පවතින කර්මොන්ත්, ගුෙේ හො ගබඩො  

 

 

 

 

 

 

ඡායාරූප අනුග්ර ය : Google Street View   
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3.2.2. අඩු ආෙොයේලොභී ජනත්ොව රජමේ ඉඩේ හො රක්ිත් අල්ලො ගැනීම හො අනවසර ඉදිකිරීේ 

මමාරටුව නගරය පරිසර සංමේදි ප්රමද්ශ වැඩි ප්රමාණයකින් සමන්වි  වීම ම ්තුමවන් සංවර්ධන කටයුතු 

සඳ ා මයාදා ග   ැකි ඉඩම් ප්රමාණය සීමි  මේ. එකී ඉඩම් මකාටස්හි ඉ ල මූලයමය වටිනාකමක් පැවතීම  

ම ්තුමවන් වඩු කර්මාන් ය  ා ධීවර කර්මාන් මේ නියුතු අඩු ආදායම්ලාභි ජන ාව රක්ි   ා රජමේ 

ඉඩම් නිවාස ඉදි කර ගැනීම සඳ ා මයාදා ගැනීම ම ්තුමවන් එම රක්ි   ා රජමේ ඉඩම් මකාටස්හි 

අනවසර ඉදිකිරීම් සීග්ර මලස වැඩි වී ඇති අ ර, මමම  ත්ත්වය මමාරටුව ප්රමද්ශය සංවර්ධනමේ දී ප්රධාන 

ගැටළුවක් ෙවට පත්වී ඇ .  

2017.12.11 වන දින පැවති පාර්ශවකරුවන්මේ රැස්වීමම්දී මොල්මගාඩ ගඟ, දුම්රිය  ා මවරළ 

රක්ි යන්හි අනවසර පවූල් 1500 ක් පමණ ජීවත්වන ෙව ප්රකාශ කරන ලද අ ර  වද අනවසර පවූල් 

1000 ක් පමණ ජීවත්වන රජමේ ඉඩම් මලස දන්මදනිය වත් , සමරමකෝන් වත් , පිේටනිය වත්   ා ෙැටරි 

වත්  දැක්විය  ැකිය. රූප සටහන්ස අංක 3.7 ෙගින්ස මවරළ හා ුම්රිය රක්ිත්මේ පවතින අනවසර ඉදිකිරීම් 

වයාප්තතිය පිළිබදව පැහැදිලි කර ඇ .  

රූප සටහන්  අංක 3.7 : මවරළ රක්ිත්ය හො දුේරිය රක්ිත්මේ පවතින අනවසර ඉදිකිරීේ 
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අ) ජනාව්ාස ආශ්රිතව් සිදු ව්න පාරිසරික දුෂණය 

ඉ   ජනාවාස ආශ්රි ව ප්රමාණවත් ඉඩ ප සුකම් මනාමැති වීම ම ්තුමවන් විධිමත් මලස කැළිකසල ෙැ ැර 

කිරීම  ා අපජලය ෙැ ැර කිරීම සඳ ා ක්රමමේදයක් මනාමැති අ ර මොම ෝ පැල්පත් නිවාස ආශ්රි ව 

උත්පාදනය වන අපද්රවයය යාෙද ජල මූලාශ්ර මව  මුදා හැරීෙ මහත්ුමවන්ස එෙ ජල මුලාශ්ර දූෂණයට ලක්ව 

ඇත්.  වද ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳ ා කමඩාලාන ශාඛ පද්ධතිය විනාශ කිරීම ම ්තුමවන් ධජව විවිධත්වය 

හායනය ීෙ හා කමඩාලාන ශාක මගින් ස්වාභාවිකව සිදු වන ජල පිරිප දුවට ොධා පැමිණීම ගැටළුකාරි 

 ත්ත්වයක් මලස  ඳුනාමගන ඇ .  

 වදුරටත් වඩු කර්මාන් මේ අතුරුඵල මලස නිපදමවන ලී කුඩු ජලාශ්රි  ප්රමද්ශ මගාඩ කිරීම සඳ ා මයාදා 

ගැනීම  ා ලී කුඩු ද නය නිසා නිපදමවන අධික  ාප ශක්තිය ම ්තු මකාට මගන පාංශු දූෂණය  ා වායු 

දූෂණය සිදුමේ.   

ආ) සමොජයීය  ගැටලු 

ඉ   පරිච්මේද  2.2.2.3. (ඈ)  හි සඳ න් වන පරිදි අඩු ආදායම්ලාභී ජනාවාස පිහිටි ප්රමද්ශ ආශ්රි ව අපරාධ 

 ා මත්රවය පිළිෙඳ පැමිණිලි වැඩි වශමයන් වාර් ා වන අ ර මමම ජනාවාස ආශ්රි ව ඇති මභෞතික 

ආකෘතිය එනම් ඉ ා පටු ජන ශූනය මාර්ග (මදෝරු මාර්ග) ජාලයක් පැවතීම  ා එෙ ොර්ග  වදුරටත් අවහිර 

කරමින් මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම ම ්තුමවන් නිර්මාණය වී ඇති සංවෘ  අවකාශය, අපරාධ  ා මත් රවය 

මවළදාම සඳ ා සුදුසු වටපිටාවක්  නා දීමට ම ්තු වී  ඇ . 

ඇ) යසෞඛ්යය ගැටලු  

පැල්පත්  ා මුඩුක්කු ආශ්රි ව ජීවත්වන ජන ාව සඳ ා මුලික අවශය ා  ා යටි ල ප සුකම් අවම වීම 

ම ්තුමවන් එම ජනාවාස ආශ්රි ව සිඝ්ර මලස මෙෝවන මරෝග වයාේ  වීමම් ප්රවණ ාවයක් දක්නට ලැමෙන 

අ ර, ඉ   පරිච්මේද  2.2.2.3.( ආ) අනුව ක්ෂය මරෝගය  ා ලාදුරු මරෝග සඳ ා  ඳුනා මගන ඇති අවදානම් 

ප්රමද්ශ වැඩි වශමයන් අඩු ආදායම්ලාභී ජනාවාස පිහිටා ඇති ප්රමද්ශ මලසට   වූරු වී ඇ .  වද මරෝග 

වැළදුනු අවස්ථාවන්හිදි නිවැරදි ප්රතිකාර ක්රම සඳ ා මයාමු මනාවීම  ා  එම ජනාවාස තුළම සැඟවී ජීවත් 

වීම මමම මෙෝවන මරෝග පැතිරීයාමට ම ්තුවී ඇ .   

 

ඉ   පරිච්මේද 3.2.1 හි විස් ර කර ඇති පරිදි මමාරටුව සැලසුම් ප්රමද්ශය සතු විභව ා මනා 

කළමනාකරණයකින් යුතුව සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා මයාදා මනාගැනීම  ා පරිච්මේද 3.2.2 හි විස් ර කරන 

ලද රක්ි   ා රජමේ ඉඩම් අඩු ආදායම්ලාභීන් විසින් අල්ලා ගැනීම  ා අනවසරමයන් ඉදිකිරීම් සිදු කිරීම 

වැලැක්වීම සඳ ා විසදුම් ලො දිය යුතු ප්රාමයෝගික  ත්ත්වයක් උදා වී ඇ . 
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ඒ අනුව මභෞතික, ආර්ික, සමාජයීය   ා පාරිසරික අංශ නඟා සිටුවීම සඳ ා ඒකාෙද්ධ වූ උපායශීලී සැලසුම් 

ක්රියාවලියක් අනුගමනය කරමින් මමාරටුව ප්රමද්ශයට ආමේණික වූ නව සංවර්ධන ප්රවණ ා අන් ර්ග්ර ණය 

මකාට දැනට ප්රකාශි  සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 සඳ ා යාවත්කාලීන කිරීමම් අවශය ාවය  ඳුනා 

ගන්නා ලදී. 

මමහිදී ප්රධාන ගැටළුව ෙවට පත් වී ඇති රක්ි   ා රජමේ ඉඩම්හි සිදු වන අනවසර ඉදිකිරීම්  ා අල්ලා 

ගැනීම් ඉවත් මකාට ප්රධාන විභව ාව වූ ජල තීර ම ජන ාවට විවෘ  කරමින් ජලාභිමුඛ  සංවර්ධනයක් ඇති 

කිරීම සඳ ා මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 පිළිමයළ කරනු ලෙයි. 
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පරිච්මේෙය 04 

සංවර්ධන සැලසුේ රොමුව 

 

4.1. සංවර්ධන සැලැස්මේ ෙැක්ම 

 

“බටහිර ඉවුමර් දියසරු උෙොනය” 

 

4.2. ෙැක්මමහි ප්රකොශනය 

 

 

මමාරටුව නගරය 2030 වන විට සැලසුම් ස ග  නගරයක් මලසින් සංවර්ධනය කිරිමම් අරමුණට ළගා වීමට 

අවශය දැක්ම සකස ්කිරීමම්දී නගරමේ ස්ථානීය පිහිටීම, සංවර්ධන ප්රවණ ා, පවතින සම්පත් ආදී සියලු අංශ 

පිළිෙඳව සලකා ෙලන ලදී. මමහිදී ප්රධාන වශමයන් මමාරටුව නගරමේ දැක්ම සකස් කිරීම සඳ ා ප   රූප 

සට න් අංක 4.1 මඟින් දැක්මවන විභව ා ඔස්මස් කරුණු මපළගස්වන ලදී. 

 

රූප සටහන් අංක 4.1 : ෙැක්ම ලඟො කර ගැනීමේ විභවත්ො  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජල සම්පත් 

 

සංචාරක 

ආකර්ෂණය 

 

 
 

ස්ථානීය පිහිටීම 
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“බටහිර ඉවුර” 

 

දකුණු මදස සිට මකාළෙ දිස්ික්කයට ප්රවිෂ්ට වන දකුණු ද්වාරය මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය 

වන අ ර මකාළෙ දිස්ික්කමේ දකුණුපස ෙටහිර මායිමද මමාරටුව නගරය වන ෙැවින් “බටහිර ඉවුර”  යන 

නාමය මයාදන ලදි.   

 

“දියසරු” 

 

මමාරටුව නගරය නැමගනහිරින්  ා දකුණින් මොල්මගාඩ ගංගාමවන්ද, ෙටහිරින් මුහුමදන්ද මලස තුන් 

පැත් කින් ජලමයන් මායිම් වූ ම ක්ටයාර 30ක වපසරියකින් යුත් ලුනාව කලුව  ා ඒ ආශ්රි ව පැතිරුණු 

ඇල මාර්ග ජාලයක් සහි  අභයන් ර ජල මුලාශ්රයන්මගන් සමන්වි  වීම මමාරටුව ප්රමද්ශමේ විමශ්ෂ 

ලක්ෂණයකි.   වද ජලය රදවා  ො ගැනීම සඳ ා ම ක්ටයාර 20 ක ම ත්බිම්  ා වගුරුබිම්ද දක්නට 

ලැමෙන අ ර සමස් යක් මලස ගත් කල මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ මුළු භූමි ප්රමාණමයන් 19 % 

ක් ජලාශ්රි  ස්වාභාවික සම්පත් වලින්  ා ජල මතුපිටකින් සමන්වි  වන ෙැවින් ජලමයන් ස්වයංමපෝි  

යන අර්ථමයන් “දියසරු” යන නාමය භාවි ා කිරීම උි  මේ .  

 

“උෙොනය” 

 

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැසම් තුළින් ශාක  ා සත්ත්ව විමශ්ෂ ජීවත් වන වගුරුබිම්  ා ම ත්බිම් ඇතුළු  රි  

වැස්ම ආරක්ෂා කරමින් ජල රක්ි  ම ජන ශුභ සිද්ධිය සඳ ා පරි රණය කිරීමට  ැකි වන අයුරින් 

ම ත්බිම් උදයාන මලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි  ෙැවින් එය අර්ථ ගැන්වීම සඳ ා “උෙොනය” යන 

නාමය භාවි ා කරන ලදි.  
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4.3. සංවර්ධන සැලැස්මේ අරමුණු  

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්මම් දැක්ම මව  ළඟා වීම සඳ ා ප්රධාන අරමුණු 03ක් මගාඩ නඟා ඇ .  

 

පළමු අරමුණ     :  ජලමයන් මපෝි  නගරයක්  

මෙවන අරමුණ   :  සංචාරක ආකර්ෂණය සහි  නගරයක්  

මත්වන අරමුණ  :  නගරමේ අවශය ා සඳ ා ප්රමාණවත් යටි ල ප සුකම්  

 

4.4. සංවර්ධන සැලැස්මේ පරමොර්ථ  

පළමු අරමුණ-  “ජලමයන් මපෝිත් නගරයක්”   

පරමොර්ථය 1.1: 2030 වර්ෂය වන විට ප්රමද්ශමේ පවතින ජල මූලාශ්ර (මොල්මගාඩ ගඟ, ලුනාව කලුව  ා 

මවරළ), ම ත්බිම්  ා වගුරු බිම් 100% ක් සංරක්ෂණය කිරීම.  

පරමොර්ථය 1.2: 2025 වර්ෂය වන විට ලුනාව කලුව පරිසර ආරක්ෂණ කලාපයක් මලස ප්රකාශයට පත් 

කිරීම. 

මෙවන අරමුණ- “සංචොරක ආකර්ෂණය සහිත් නගරයක්” 

පරමොර්ථය 2.1: 2025 වර්ෂය වන විට සංචාරක ආකර්ෂණය සඳ ා මොල්මගාඩ ගඟ, ලුනාව කලුව  ා 

මවරළ ආශ්රි ව ම ක්ටයාර් 160 ක ක්රියාකාරී  ා ක්රියාකාරී මනාවන විවෘ  භූමි ඇති කිරීම. 

පරමොර්ථය 2.2: 2030 වර්ෂය වන විට සංචාරක කර්මාන් ය ආශ්රි  ආමයෝජන ප්රවර්ධනය සඳ ා කි.මී 35ක 

දිගකින් යුතු ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ විවෘ  කර සංවර්ධනය කිරීම.  

මත්වන අරමුණ- “නගරමේ අවශත්ො සඳහො ප්රමොණවත්ත යටිත්ල පහසුකේ”  

පරමොර්ථය 3.1: 2030 වර්ෂය වන විට ඒකාෙද්ධ මාර්ග පද්ධතියක් ඇති කිරීම සඳ ා කිමලෝ මීටර 40 ක 

දිගින් යුත් මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම. 

පරමොර්ථය 3.2: 2030 වසර වන විට රක්ි   ා රජමේ ඉඩම් මකාටස්හි පදිංි පවුල් 2500 ක් සඳ ා විකල්ප 

නිවාස ලො දීම.  

පරමොර්ථය 3.3: පාරම්පරික වඩු කර්මාන් ය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා මරගුලාසි ලිහිල් කිරීම  ා දැව ආශ්රි  

නිෂ්පාදන ප්රවර්ධන කලාපයක් ස්ථාපි  කිරීම. 
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ෙස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  55 
 

 

පරිච්මේෙය 05 

SWOT විශ්මල්ෂණය 

 

5.1. සොරොංශගත් SWOT විශ්මල්ෂණය 

2030 වර්ෂය වන විට මමාරටුව නගරය සැලසුම් ස ග  නගරයක් කිරීමම් දැක්ම මව  ළඟා වීමට  ැකිවන 

අයුරින් මභෞතික, ආර්ික, සමාජයීය  ා පාරිසරික වශමයන් පවතින ප්රෙල ා, දුෙල ා, අවස්ථා  ා  ර්ජන 

 ඳුනා ගැනීම සඳ ා SWOT විශ්මල්ෂණය සිදුකළ අ ර, එමඟින් සංවර්ධන අරමුණු ලඟා කර ගැනීමට 

අමේක්ෂා මකමර්. ඒ අනුව එක් එක් අරමුණට අදාලව සිදු කරන ලද සාරාංශග  SWOT විශ්මල්ෂණය  ා  

සවිස් රාත්මක SWOT විශ්මල්ෂණය පිළිමවලින් පරිච්මේද 5.1  ා 5.2. මඟින් දැක්මේ. 

 

5.1.1. “ජලමයන් මපෝිත් නගරයක්” යන අරමුණ සඳහො වන සොරොංශගත් SWOT විශ්මල්ෂණය 
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✓ වර්ග කිමලෝමීටර් 23.4 ක් වන 
මමාරටුව ම  නගර සභා සමස්  භූමි 
ප්රමාණමයන් 19% ක් ජලාශ්රි  
ස්වභාවික සම්පත් වීම. 

✓ ශ්රී ලංකාමේ විශාල ම ස්වභාවික 
මිරිදිය ම ත්බිම යැයි සලකනු ලෙන 
මොල්මගාඩ ගංගාධාරමයන් සමන්වි  
වීම. 

✓ ඉ ල ධජව විවිධත්වයකින් අනූන 
ජලජ පරිසර පද්ධතියකින් යුතු 
ම ත්බිම් පිහිටා තිබීම.  

✓ මොල්මගාඩ, ලුනාව කලුව  ා 
මවරළාශ්රි ව කමඩාලාන ශාක 
වර්ධනය වීමට උි  පාරිසරික 
 ත්ත්වයක් පැවතීම. 
 

✓ ජලාශ්රි  පාරිසරික සංමේදී ප්රමද්ශ වල සිදු 

කරනු ලෙන මගාඩ කිරීම්  ා අනවසර 

ඉදිකිරීම් . 

✓ කර්මාන්  මඟින් නිපදමවන අපරවය යාෙද 

ජල මුලාශ්ර මව  ෙැ ැර කිරීම. 

✓ ලුනාව කලුව පරිසර ආරක්ෂණ 

කලාපයක් මලස ප්රකාශයට පත් කර 

මනාතිබීම. 

✓ මොල්මගාඩ, ලුනාව කලුව  ා 

මවරළාශ්රි ව කමඩාලාන ශාක වඳ වී යාමම් 

 ත්ත්වයක් පැවතීම. 

T 

✓ 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික 

පන  යටමත්  මොල්මගාඩ ආරක්ෂණ 

කලාපයක් මලසට   ප්රකාශයට පත්කර 

තිබීම. 

 

✓ මගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉ ල යාම 

ම ්තුමවන් සිදු වන සාගර  ජල  මේටම 

ඉ ල යාම . 

ප්රබලත්ො දුබලත්ො 

අවස්ථො ත්ර්ජන 



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 

 

   
ෙස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  56 
 

 

5.1.2. “සංචොරක ආකර්ෂණය සහිත් නගරයක්” යන අරමුණ සඳහො වන සොරොංශගත් SWOT විශ්මල්ෂණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S W 

O 

✓ මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය ශ්රී 

ලංකාමේ සිේවන විශාල ම සංචාරක 

ආකර්ෂණමයන් යුතු ම  මකාළෙ සංචාරක 

ුරවරයට අයත්  ා සංචාරක ආකර්ෂණය 

සහි  ප්රමද්ශ මදකකට එනම්; උතුරින් 

මදහිවල- ගල්කිස්ස ම  නගර සභා 

ප්රමද්ශයටත් දකුණින් පානදුර නගරයටත් 

මැදිව පිහිටා තිබීම. 

✓ මමාරටුව නගරය තුන් පමසකින් ස්වභාවික 

ජල මුලාශ්රයන්මගන් මායිම්ව උප නාගරික 

ලක්ෂණ වලින් ම බි වාණිජ  නයෂ්ටියක්  

මලස  වර්ධනය වීම. 

✓ මමාරටුව නගරමේ පාරම්පරිකව පවතින දැව 

කර්මාන් ය . 

 

 

✓ මමාරටුව නගරය ස්වභාවික ජල 

මුලාශ්රයන්මගන් සමන්වි  වුවද, එම 

ජල මුලාශ්ර කරා ජනයාට ප්රමේශ 

වීමම්දී මභෞතිකව පවත්නා ොධා  ා 

ජල මුලාශ්ර දුෂණය වීමමන් ඒවාමේ 

ආකර්ෂණීයභාවය  ායනය වීම 

ම ්තුමවන් නගරය තුළ සංචාරක 

කර්මාන් ය ප්රවර්ධනය සඳ ා එම 

සම්පත් උපමයෝගී කර ගැනීමට 

මනා ැකි වීම. 

 

✓ 2016 වසමර් සකස් කරන ලද ෙස්නාහිර 

කලාීය ම  නගර සැලැස්ම යටමත් 

මමාරටුව නගරය සංචාරක කලාපමේ පිහිටි 

නගරයක් මලස  සංවර්ධනය කිරීමට  දුනා 

මගන තිබීම. 

 

ප්රබලත්ො දුබලත්ො 

අවස්ථො ත්ර්ජන 

T 



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 

 

   
ෙස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  57 
 

5.1.3.,“නගරමේ අවශත්ො සඳහො ප්රමොණවත්ත යටිත්ල පහසුකේ” යන අරමුණ සඳහො වන සොරොංශගත් 

SWOT විශ්මල්ෂණය 
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✓ මමාරටුව නගරයට මැදින් ගමන් කරන 

ගාළු පාර මකාළෙ නගරයට ඇතුල්වන 

මකාරිමඩෝ  ම න් එකක්  වීම  ා 

මමාරටුව නගරය තුල  ගාලු පාර මක්න්ර 

කර ගත් මනාව විහිදුණු මාර්ග 

පද්ධතියක් පැවතීම.  

✓ මමාරටුව ප්රධාන දුම්රිය මපාළ මක්න්ර 

මකාට ගත් අභයන් ර දුම්රිය ස්ථාන 

  රකින් සමන්වි  වීම.  

 

✓ මයෝජි  ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථාන 

වයාපෘතිය  ා මුහුදුෙඩ මාර්ගය 

මමාරටුව දක්වා දීර්ඝ කිරීම . 

✓ ම නගර ප්රවා න සැලැස්ම යටමත් 

මයෝජි  සැ ැල්ලු දුම්රිය මාර්ග 

වයාපෘතිය 

✓ දන්මදනියවත් , සමරමකෝන්වත් , 

පිේටනියවත්   ා ෙැටරිවත්  සඳ ා 

මයෝජි  නිවාස සංවර්ධන වයාපෘති 

✓ මමාරටුව නගරමේ මන්වාසික 

ජනග නය සඳ ා ප්රමාණවත් විවෘ  

අවකාශ මනාමැති වීම. 

✓ මමාරටුව නගරය සඳ ා මපාදු රථ වා න 

නැවතුම් ස්ථාන මනාමැති වීම. 

✓ අඩු ප සුකම් සහි  නිවාස  ා නිවාස 

හිඟයක් පැවතීම.  

 

✓ සිවිල් ගුවන් මස්වා අධිකාරිය 

මගින් ෙල පැවැත්මවන උස 

සීමාව 

ප්රබලත්ො දුබලත්ො 

අවස්ථො ත්ර්ජන 
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5.2. සවිස්ත්රොත්තමක  SWOT විශ්මල්ෂණය  

5.2.1. “ජලමයන් මපෝිත් නගරයක්” යන අරමුණ සඳහො වන සවිස්ත්රොත්තමක ෙත්තත් විශ්මල්ෂණය  

 5.2.1.1. ප්රබලත්ො 

අ) වර්ග කිමලෝමීටර් 23.4 ක් වන මමොරටුව මහ නගර සභො සමස්ත් භූමි ප්රමොණමයන් 19% ක් ජලොශ්රිත් 

ස්වභොවික සේපත්ත ීම. 

මුළු භූමි පරිමභෝජනමයන් 19% ක් ස්වභාවික ජල  ා ජල මුලාශ්රයන්මගන් සමන්වි  මමාරටුව නගරය ප   

වගු අංක. 5.1 හි සඳ න් පරිදි කලු 1.6% ක් ද ම ත්බිම්  ා වගුරුබිම් 1.4 % ක්  ා ගංගා 15.5% කින් 

සමන්වි  මේ.  

වගු අංක 5.1 : මමොරටුව සව්භොවික සේපත්ත වොප්තතිය 

ස්වභොවික  සේපත්ත කොණ්ඩය මුළු බිේ ප්රමොණමයන් ප්රතිශත්ය 

කලු   1.60% 

ම ත්බිම්  ා වගුරු බිම්  1.90% 

ගංගා 15.50% 

මුළු                      19% 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

ආ) ශ්රී ලංකොමේ විශොලත්ම ස්වභොවික මිරිදිය මත්ත්තබිම යැයි සලකනු ලබන මබොල්මගොඩ ගංගොධොරමයන් 

සමන්විත් ීම. 

ශ්රී ලංකාමේ විශාල ම අභයන් ර මිරිදිය ම ත්බිම මලස සලකනු ලෙන මොල්මගාඩ ම ත්බිම, මේරස් ගඟ, 

මොල්මගාඩ ගඟ, පානදුර ගඟ  ා මොල්මගාඩ වැමවන් සමන්වි  වන අ ර මොල්මගාඩ වැව, උතුරු 

මොල්මගාඩ වැව  ා දකුණු මොල්මගාඩ වැව මලස වර්ග කි.මි 400 ක වපසරියකින් යුතු විශාල ජල රැඳවුම් 

ප්රමද්ශ මදකකින් සමන්වි  මේ.  වදුරටත් මොල්මගාඩ ගංගාධාරය, දියවන්නාව  ා  ලංගම නාගරික 

ම ත්බිම් සමඟ සම්ෙන්ධ වන අ ර මොල්මගාඩ මපෝෂක ප්රමද්ශය රූප සට න් අංක 5.1 මඟින් නිරූපනය 

කරනු ලෙයි.  

මොල්මගාඩ ස්වභාවික ම ත්බිම් පද්ධතිය මඟින් පරිසර සමතුලි  ාව ඇති කිරීම සඳ ා දායක වන 

ධජවීය මස්වාවන් අ ර; ජල අවශය ාවය සුරාලීම, පරිසරය සිසිල් කිරීම, ගංවතුර  ා නියඟය පාලනය 

කිරීම, ධජව විවිධත්වය සුරැකීම, මිරිදිය ධීවර කර්මාන් ය ප්රවර්ධනය, දුෂක ස  අවසාදි  රවය මපරනයක් 

මලස ක්රියා කිරීම, භූග  ජලධරය ඉ ළ නැංවීම  ස  ස්වභාවික ජල පිරිප දුව යනාදිය වැදගත් මේ. (Sri 

Lanka Water Partnership (SLWP), 2016) 
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රූප සටහන් අංක 5.1: මබොල්මගොඩ මපෝෂක ප්රමේශය 

රූප සට න් අංක 5.1 හි දක්වා ඇති 

පරිදි වර්ග කි.මී. 394 ක වපසරියකින් 

යුතු මොල්මගාඩ මපෝෂක ප්රමද්ශමේ  

උතුරු මපෝෂක ප්රමද්ශය මේරස් ගඟ 

මපෝෂක ප්රමද්ශය මලස  ඳුන්වනු 

ලෙන අ ර මමම මේරස් ගඟ මපෝෂක 

ප්රමද්ශය වර්ග කි.මී. 55.5 ක 

වපසරියකින් යුතු ස  නුමේමගාඩ- 

රත් නපිටිය, මොල්මගාඩ ඇළ, 

මොරලැස්ගමුව උතුර, මොරලැස්ගමුව 

දකුණ, ම  ඇළ,  ම්මෙෝවිල  ා 

රත්මලාන-මමාරටුව යන උප මපෝෂක 

ප්රමද්ශ   කින් සමන්වි  මේ. ඒ අනුව 

ව.කි.මි. 8.1 ක වපසරියකින් යුතු 

රත්මලාන- මමාරටුව උප මපෝෂක 

ප්රමද්ශය මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල 

ප්රමද්ශය තුළ  පිහිටා  ඇ . 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : Japan International Coorperation Agency,  2003  

 

 

Bolgoda South Lake 

Bolgoda North Lake 

රූප සටහන් අංක 5.1 : මබොල්මගොඩ මපෝෂක ප්රමේශය 
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ඇ) ඉහල ජජව විවිධත්තවයකින් අනූන ජලජ පරිසර පේධතියකින් යුතු මත්ත්තබිේ ිහිටො තිබීම. 

ලුනාව කලුව  ා මොල්මගාඩ ගංගාව ආශ්රි ව ඉ ල ධජව විවිධත්වයකින් යුතු සත්ත්ව  ා ශාක විමශ්ෂ 

ඝනත්වයක් දක්නට ලැමෙන අ ර විමශ්ෂමයන්ම ලුනාව කලුව ආශ්රි ව සංක්රමණික  ා සංක්රමණික 

මනාවන කුරුළු විමශ්ෂ 75ක් පමණ  ජීවත් වන ෙව සඳ න් මේ. (තුෂාර, 2009) ප   වගු අංක 5.2 හි සඳ න් 

වන පරිදි මොල්මගාඩ  ා ලුනාව ම ත්බිම් පරිසර පද්ධතීන් ආශ්රි ව මවමසන ඉ ල ශාක  ා සත්ත්ව ග න 

ම ්තුමවන් ස්වභාව මසෞන්දර්යමයන් අනුන  ා ධජව විවිධත්වමයන් මපාම ාසත් පරිසරයක් මමාරටුව 

ප්රමද්ශය තුළ නිර්මාණය වී ඇති ෙව ගමය මේ.   

වගු අංක 5.2 : මබොල්මගොඩ ගඟ ආශ්රිත්ව ෙක්නට ලැමබන සත්තත්තව හො ශොක විමශ්ෂ 

 

මුලාශ්රය : මධයම පරිසර අධිකාරිය, 2016 

 

මොල්මගාඩ ගඟ ආශ්රි ව දක්නට ලැමෙන සත්ත්ව  ා ශාක විමශ්ෂ 

ශාක විමශ්ෂ 

 

මනළුම්, මකකටිය, ජපන්ජෙර, ලිලී මල්, දිය මෙරලිය, තුල්හිරිය, අත් , මොකුටු, 

බිම් ම්ෙරු උණ ශාක විමශ්ෂ, ුවක්, ලුනුවිල,  මාර, සැල්වීනීයා,  ෙරල විමශ්ෂ, 

කමඩාලාන විමශ්ෂ, කුඹුක්, කිරල  ා මවනත්; 

කුරුළු 

විමශ්ෂ 

පිළිහුඩුවා, මයිනා, මකාක්කු විමශ්ෂ,  ංස විමශ්ෂ, උකුසු විමශ්ෂ,  ාරා විමශ්ෂ, කුටන් 

වවුලන් විමශ්ෂ   

විදයාත්මක නාම; Anserini, Tyrannidae, Gruidae, Hirundinidae, Numenius, 

Phalacrocoracidae, Gallinula chloropus, Lonchura atricapilla, 

මවනත් 

ජලජ 

සත්ත්ව 

විමශ්ෂ 

මාළු විමශ්ෂ Esomus thermoicos, Channa orientalis, Clarias brachysoma, 

Aplocheilus dayi 

උරඟ විමශ්ෂ Otocryptis weigmanni, Cylindrophis maculatus, Lycodon osmanhilli, 

Oligodon sublineatus, Xenocrophis asperrimus 

ක්ීරපායි විමශ්ෂ Trachypithecus vetulus  

උභය ජීවී විමශ්ෂ Bufo atukoralei, Rana gracilis, Polypedatus cruciger 

දුර්ලභ විමශ්ෂ Loris tardigradus, Pelecanus philippensis, Prionailurus viverrinus, 

Lutra lutra and Crocodylus palustris 
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ඈ) මබොල්මගොඩ, ලුනොව කලපුව හො මවරළොශ්රිත්ව කමඩොලොන ශොක වර්ධනය ීමට උචිත් පොරිසරික 

ත්ත්තත්තවයක් පැවතීම. 

“Mangrove” යන්න ස්පාඤ්ඤය  ා පෘතුගීසි භාෂාවන්හි ආභාෂය ලත් ඉංග්රීසි වචනයක් වන අ ර සිං ල 

ෙසින් එය "කමඩාලාන" ම ෝ "කමඩාල් වගුරු" මලස වයව ාර කරනු ලෙන ශාකමය භූ දර්ශනයකි. 

කමඩාලාන ශාක ප්රජාව සමුරාසන්න ගංගා මමෝය වල ම ෝ  මවරල තීර දිමේ වයාේ  වන ගස් ම ෝ පඳුරු 

ශාක වන අ ර ුළුල් ලවණ ා අන් රයන්ට, උෂ්ණත්ව පරාසයන්ට  ා ආර්ර ා පරාසයන්ට අනුව 

අනුවර් නය වීමම්  ැකියාව ඇති ශාක විමශ්ෂ මලස සලකනු ලෙයි. 

 

ශ්රී ලංකාමේ කමඩාලාන වයාේ ව පවතින ෙටහිර මවරළාශ්රි  ප්රමද්ශ අධයයනමේදී මොල්මගාඩ වැව,  

ලුනාව කලුව  ා මිගමුව කලුව පමණක්  ඳුනා ග   ැකි අ ර, ප   වගු අංක 5.3 හි දැක්මවන 

කමඩාලාන ශාක විමශ්ෂ 20 වර්ධනය වීම සඳ ා උි  පරිසර  ත්ත්වයන් මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල          

ප්රමද්ශය තුළ  පිහිටි මොල්මගාඩ වැව  ා ලුනාව කලුව ආශ්රි ව පවතින ෙව  ඳුනා මගන ඇ . (වනජීවී 

සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව, 2017) 

වගු අංක 5.3 : මබොල්මගොඩ වැව හො ලුනොව කලපුව ආශ්රිත්ව වර්ධනය විය හැකි කමඩොලොන ශොක විමශ්ෂ  

කුලය   විෙොත්තමක නොමය සිංහල වවහොර නොමය 

Pteridaceae Acrostichum speciosum වැරැල්ල  

Myrsinaceae Primulaceae Aegiceras corniculatum ීන් ගස ්

Acanthaceae Avicennia alba මඩ ගස්   

Acanthaceae Avicennia marina මන්ඩා, මඩ ගස්   

Acanthaceae Avicennia  මන්ඩා 

Rhizophoraceae Bruguiera gymnorrhiza සිරි කන්ඩ   

Rhizophoraceae Bruguiera sexangula මල් කමඩාල් 

Malpighiales Ceriops tagal රතු ගස්, ුන් කඩ   

Euphorbiaceae Excoecaria agallocha ම ල කීරිය, ම ල  

Sterculaceae Heritiera littoralis ඇටුන 

Combretaceae Lumnitzera littorea මේරිය 

Combretaceae Lumnitzera racemosa මේරිය 

Rubiaceae Morinda citrifolia  අහු 

Arecaceae Nypa fruticans ගින්මපාල් 

Pandanaceae Pandanus tectorius මුදු මකයියා 

Rhizophoraceae Rhizophora apiculata කමඩාල් 

Rhizophoraceae Rhizophora mucronat ම ා කමඩාල් 
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Lythraceae Sonneratia alba කිරල 

Lythraceae Sonneratia caseolaris කිරිල්ල, ම ාඳ කිරල 

Meliaceae Xylocarpus granatum මුේටි කමඩාල් 

මුලාශ්රය : වනජීවී සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව, 2017 

5.2.1.2. දුර්වලත්ො  

අ) ජලොශ්රිත් පොරිසරික සංමේදී ප්රමේශ වල සිදු කරනු ලබන මගොඩ කිරීේ හො අනවසර ඉදිකිරීේ  

ජල පද්ධතිය, ශාක වැස්ම  ා සමමෝච්ඡ මර්ඛා වයාේතිය පිළිෙඳව අධයයනය කර මමාරටුව සැලසුම් 

ප්රමද්ශයට අදාලව පාරිසරික සංමේදි ා විශ්මල්ෂණය සිදු කරනු ලැබූ අ ර එම සංමේදි ා විශ්මල්ෂණය සිදු 

කරනු ලැබූ ආකාරය ඇමුණුම් අංක 5 හි ද පරිසර සංමේදි ා විශ්මල්ෂණය සිතියම් අංක 5.1හි ද දක්වා ඇ . 

පරිසර සංමේදි ා විශ්මල්ෂණ සිතියම අනුව ලා මකාළ පැ ැමයන් දිස්මවන අති සංමේදී පාරිසරික  ත්ත්ව 

සහි  ජලාශ්රි   ා ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ මලස  ඳුනාමගන ඇති මොල්මගාඩ රක්ි ය, ලුනාව කලු ප්රමද්ශය 

 ා මවරළ රක්ි ය අනවසර ඉදි කිරීම්  ා මගාඩකිරීම් ෙහුල ප්රමද්ශ මලසට   වුරු වී ඇ .  

මධයම පරිසර අධිකාරිය  ා විවෘ  විශ්වවිදයාලය, සිවිල් ඉංජිමන්රු ීඨය විසින් සිදු කරනු ලැබූ 

Investigation of illegal encroachment and land filling in Bolgoda Environment Potection area, 

Colombo පර්මේෂණ වාර් ාවට අනුව මොල්මගාඩ රක්ි  ප්රමද්ශය තුළ 2013 වර්ෂමේදී අනවසර භූමි 

මගාඩ කිරීම්  ා අනවසර අල්ලා ගැනීම් පිළිමවලින් වර්ග කි.මී. 0.0756  ා වර්ග කි.මී. 0.0077 මලස සඳ න් 

මේ.  වදුරටත් ෙණ්ඩාරගම  ා කළු ර ප්රාමද්ශීය මල්කම් මකාේඨාශ වලට සාමේක්ෂව මමාරටුව, 

රත්මලාන, පානදුර  ා කැස්ෙෑව යන ප්රමද්ශ වල රක්ි  ආක්රමණමේ ෙලපෑම ඉ ළ ෙව සඳ න් මේ. 

(කුමුදිනී එන්.එම්.යු. අ පත්තු බී.සී.එල්, 2013) 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්රමද්ශ කිහිපයකට අදාලව ගූගල් සිතියම් ආශ්රමයන් සිදු කරනු ලැබූ 

අධයයනයන් මඟින් පසුගිය වසර 10ක කාල සීමාව තුළ අනවසර මගාඩ කිරීම්  ා ඉදිකිරීම් වල වර්ධනයක් 

ඇති ෙව ප   රූප සට න් අංක. 5.2, 5.3  ා 5.4 මඟින් පැ ැදිලි මේ.   
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සිතියේ අංක 5.1 : මමොරටුව පරිසර සංමේදිත්ො විශ්මල්ෂණය - 2018  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 
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 රූප සටහන් අංක 5.2 :   මදුරු දූව දූපත්  ආශ්රිත්ව අනවසර මගොඩකිරීේ 

 

 

 

මුලාශ්රය : ගූගල් සිතියම් ආශ්රමයන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

 රූප සටහන් අංක 5.3 :  කටුබැේෙ  මත්ත්ත බිේ ආශ්රිත්ව අනවසර මගොඩකිරීේ  

 

 

 

මුලාශ්රය : ගූගල් සිතියම් ආශ්රමයන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

 රූප සටහන් අංක 5.4: දුේරිය රක්ිත්ය හො මවරල රක්ිත්ය ආශ්රිත්ව මකොරලවැල්ල ප්රමේශමේ අනවසර ඉදිකිරීේ 

 

 

 

මුලාශ්රය : ගූගල් සිතියම් ආශ්රමයන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

ආ) කර්මොන්ත් මඟින් නිපෙමවන අපද්රවය යොබෙ ජල මුලොර මවත් බැහැර කිරීම  

2016 වර්ෂය වන විට මමාරටුව ම  නගර සභා සීමාව තුළ පිහිටි මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින් නිර්මද්ශි  

කර්මාන්  අ රින් අධි දුෂක ඒ කාණ්ඩමේ කර්මාන්  122ක්ද, මධයම දුෂක බී කාණ්ඩමේ කර්මාන්  

70ක්ද, දුෂක මනාවන කාණ්ඩමේ කර්මාන්  305ක් ස  ආමයෝජන  ා ප්රවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් 

කර්මාන්  14 ක් මලස කර්මාන්  511 ක් ලියාපදිංි කර ඇති අ ර ප   රූප සට න් අංක 5.5 මඟින් 

එමලස ලියාපදිංි කර ඇති කර්මාන් යන්හි අවකාශීය වයාේතිය දැක්මේ. 

කර්මාන්  මඟින් සිදු කරන නිෂ්පාදන ක්රියාවලිමේදී උත්පාදනය වන අපජලය පිරිප දු කිරීමමන් අනතුරුව 

යාෙද ස්වභාවික ජල මුලාශ්රයන්ට ඍජුවම ම ෝ මපාදු අපජල ප්රවා න පද්ධතීන් මාර්ගමයන් ජලමුලාශ්ර 

මව ට ෙැ ැර කිරීම සිදු කරනු ලෙන අ ර කර්මාන්  මඟින් ෙැ ැර කරනු ලෙන අපජලය, 2008 අංක 01 

දරන ජාතික පාරිසරික (ආරක්ෂණ ස   ත්ත්ව) නිමයෝග මලස සඳ න් කර ඇති ස  අංක 1534/18 ස  

2008.02.01 දරන ගැසේ නිමේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති “අපජලය ොහිර පරිසරයට මුදා  ැරීමම් 

2015 වර්ෂය 

2004 වර්ෂය 

2015 වර්ෂය 

2015 වර්ෂය 

2004 වර්ෂය 

2004 වර්ෂය 

2015 වර්ෂය 
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දී අදාල වන ප්රමිති ස  උපමාන” වලට අනුව එම අපජලමේ  නුක ාව අදාළ ජල මුලාශ්රමේ පරිමාව මමන් 

අට ගුණයක අගයක් විය යුතුය.   

රූප සටහන් අංක 5.5 : ඒ, බී හො සී කොණ්ඩයන්ට අයත්ත කර්මොන්ත්යන්හි අවකොශීය වොප්තතිය  

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : මධයම පරිසර අධිකාරිය, 2016 

ආචාර්ය මස්පාල සමරමසක්ර ම  ා විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද Socio Ecological Review of 

Bolgoda Lake in Sri Lanka, 2017 අනුව මොල්මගාඩ ගංගාමේ ජල සාම්පල පරීක්ෂා කිරීම තුළින් 

එළමෙන ලද නිරීක්ෂණ ප   වගු අංක 5.4. හි ද ඊට අදාල නිගමන ඇමුණුම් අංක 6 හි ද දැක්මේ.   

වගු අංක 5.4 : මබොල්මගොඩ ගංගොමේ ජල සොේපල නිරීක්ෂණ වොර්ත්ොව 

 උෂණ්ත්තවය  pH 

අගය 

රසොයනික 

ඔක්සිජන් 

ඉල්ලුම 

ජජීය 

ඔක්සිජන් 

ඉල්ලුම 

සමස්ත්  

අවලේිත් 

ද්රවය   

සමස්ත් 

ද්රවිත් 

ඝන 

ද්රවය 

සමස්ත් 

නයිට්රජන් 

අගය 

ද්රවිත් 

ඔක්සිජන් 

සන්නොයකත්ොව 

ඒකකය මසල්සියස්  ලීටරයට මිලිග්රෑේ මිලිමවෝල්් 

සේමත් 

අගය 

 6.0-

8.5 

250 3-5 50 25-

250 

 3  

මකොස්පලන 

ඉවුර,  

29.9 7.5 200 7 10 228 හ.මනො. 7.9 20 

මකොරල 

වැල්ල ඉවුර 

29.8 8 600 22 555 9028 5.6 5.3 20 
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❖ නිරීක්ි  අගය එහි සම්ම  අගමයන් අපගමනය වූ අවස්ථාවලදී එය ක  පැ ැමයන් දක්වා ඇ . 

හ.මනො. - හඳුනොගත් මනොහැක. 

මුලාශ්රය : ආචාර්ය සමරමස්කර එස්,  2017  

ඇ) ලුනොව කලපුව පරිසර ආරක්ෂණ කලොපයක් මලස ප්රකොශයට පත්ත කර මනොතිබීම. 

සවිස් රාත්මක SWOT විශම්ල්ෂණමයහි පරිච්මේද 5.2.1.1; ප්රෙල ා යටමත් ලුනාව කලු ප්රමද්ශමේ ඉ ල 

සත්ත්ව  ා ශාක විමශ්ෂ ඝනත්වයක්  ා විවිධත්වයක් ඇති ෙවට  ඳුනා මගන ඇති අ ර  වදුරටත් ජල 

විදයාත්මක වශමයන් වැදගත් ජලජ  ා මගාඩබිම් ආශ්රි  පරිසර පද්ධතීන් ඇති ෙවට   වුරු වී ඇ . ඒ  අනුව 

ලුනාව කලු ප්රමද්ශය ධජව විවිධත්වය අනුව වැදගත් ස්ථානයක් මලස සලකනු ලෙන නමුත් එම ප්රමද්ශය 

පරිසර ආරක්ෂණ කලාපයක් මලස ප්රකාශයට පත් කර මනාතිබීම දුර්වල ාවයක් මලසට  ඳුනා ගන්නා ලදි.   

ඈ) මබොල්මගොඩ, ලුනොව කලපුව හො මවරළොශ්රිත්ව කමඩොලොන ශොක වඳ ී යොමේ ත්ත්තත්තවයක් පැවතීම. 

පරිච්මේදය 5.2.1.1.(ඈ) යටමත් සඳ න් කර ඇති පරිදි කමඩාලාන ශාක වර්ධනය සඳ ා ඉ ා උි  

පාරිසරික  ත්ත්වයන් මොල්මගාඩ වැව, ලුනාව කලුව  ා මවරළාශ්රී ව පවතින ෙවට  ඳුනාගනු ලැුවද  

වර් මානය වන විට විවිධ මානව ක්රියාකාරකම්  ා අවිධිමත් කළමනාකරණය ම ත්ුමවන් එම ප්රමද්ශයන්හි 

පවත්නා ඉ ා වටිනා  ා ඉ ල ධජව විවිධත්වයකින් යුතු කමඩාලාන ශාක ක්රමමයන්  ායනය මවමින් 

පවතින ෙවට  ඳුනා ගන්නා ලදි.  

මමොරටුව මත්ත්තබිේ ආශ්රිත් කමඩොලොන ශොක හොයනය ීමට මහ්තු හො එමඟින් ඇති වන බලපෑේ; 

මකොරල 

වැල්ල 

මධය 

29.7 8 600 21 553 12484 5.6 6.6 30 

පහල 

ඉඳිබැේෙ 

ඉවුර 

31.4 7.9 200 8 47 4404 හ.මනො. 6.7 20 

කමඩොලොන 

මධය 

29.9 8.3 400 12 217 4848 2.8 9.2 30 

කමඩොලොන 

ඉවුර 

31.3 7.8 100 14 310 5024 හ.මනො. 4.3 20 

විල්මලොර 

වත්තත් 

මධය   

30 8.3 200 4 47 980 හ.මනො. 9.5 10 
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i. මොල්මගාඩ ගංගාමේ ඉස්සන් මගාවිපළ පාලනය- ඉස්සන් මකාටු වලින් මුදා  ැමරන දිලිර සහි  

ජලය, ආ ාර අවමශ්ෂ, ඉස්සන්මේ මළ අපරවය, කාෙනික  ා කාෙනික මනාවන කෘමිනාශක 

යනාදිය ඉ ල ප්රමාණ වලින් ෙැ ැර කිරීම ම ්තුමවන් ඍතුමය වර්ෂාප න වලදී ඒවා ජලාශය ුරා 

වයාේ  වීමමන් මද්ශීය ශාක  ා සතුන්  ායනය වීම. 

ii. කර්මාන් ශාලා වලින් පිට කරන විෂ අපරවය, ඝන අපරවයය  ා දැව කර්මාන් මයන් ඉව ලන ලී 

කුඩු ජලාශ වලට එක් කිරීම- මමමලස ෙැ ැර කරන අපරවයය කමඩාලාන ශාක අ ර අවසාදනය 

වීම ම ්තුමවන් වායුධර මුල් අවහිරවීම නිසා කමඩාලාන ශාක වල මනා වර්ධනයට ොධා පැමිමණ්. 

 වද මමමඟින් ක්ුර ශාක  ා සතුන්ටද ජීවත්වීමට නුසුදුසු පාරිසරික  ත්ත්ව නිර්මාණය වන අ ර  

වක්රාකාරව මිනිසාමේ මසෞඛයයටද  ානිදායක ෙලපෑම් ඇති කරනු ලෙයි. (උදා රණ මලස 

මරෝගකාරක බීජ පැතිරීම ම ්තුමවන් උණ සන්නිපා ය ෙහුල වීම )  වදුරටත් ජීවීන්මේ ප්රජනන 

ක්රියාවලිය අඩාල වීමමන් ප්රමද්ශමේ ධජව විවිධත්වය  ා ජීවීන්මේ පැවැත්ම සීමා වී ඇ .  

iii. ජලාශ්රි  ප්රමද්ශ මගාඩ කිරීම  ා වාණිජ කටයුතු සඳ ා කමඩාලාන ශාක කපා ඉවත් කිරීම- මමහිදී 

මකටි කාල සීමාවකදී විශාල ප්රමාණමයන් ශාක ඉවත් කරන ෙැවින්  ා මගාඩ කරන ලද ප්රමද්ශ වල 

සිදු කරන අවිධිමත් ඉදිකිරීම් ම ්තුමවන්, කමඩාලාන ශාක ස්වභාවිකව ුනර්ජනනය වීමට 

මනා ැකි වීම. 

5.2.1.3. අවස්ථො 

අ) 1980 අංක 47 ෙරණ ජොතික පොරිසරික පනත් යටමත්ත මබොල්මගොඩ ආරක්ෂණ කලොපයක් මලසට   

ප්රකොශයට පත්තකර තිබීම. 

1988 අංක 56 ස  2000 අංක 53 දරණ පනත් වලින් සංමශෝධි  1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික 

පනමත් අංක 24 ඇ ස  ඈ වගන්ති ප්රකාරව මොල්මගාඩ පරිසර ආරක්ෂණ කලාපය ප්රකාශයට පත් කර 

තිබීම ජලමයන් මපෝි  නගරයක් යන අරමුණ කරා ලඟා වීමම්දී වැදගත් අවස්ථාවක් වනු ඇ . ඒ අනුව 

මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් මමාරටුව නැමගනහිර ස  දකුණු මායිම වන මොල්මගාඩ ගඟ සඳ ා මීට ර 

60 ක රක්ි  සීමාවක් පවත්වා මගන යනු ලෙයි.  
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    රූප සට න් අංක 5.6 හි 

නිරූපනය කර ඇති පරිදි 

මොල්මගාඩ ගංගාව මකාළෙ  ා 

කළු ර දිස්ික්කයන්හි ග්රාම 

නිලධාරී වසම් 84 ක් ආවරණය වන 

පරිදි  ගලා ෙසින අ ර එයින් ග්රාම 

නිලධාරී වසම් 21ක් මමාරටුව ම  

නගර සභා  සීමාවට අයත් මේ. 

 වදුරටත් එම රූප සට මන් මධයම 

පරිසර අධිකාරිය මඟින් ෙල 

පවත්වනු ලෙන මීටර 60 

මොල්මගාඩ ගංගා රක්ි යද එහි 

සලකුණු මකාට ඇ .   

 

 

 

 

මුලාශ්රය : මධයම පරිසර අධිකාරිය, 2012 

 

5.2.1.4. ත්ර්ජන  

අ) මගෝලීය උෂ්ණත්තවය ඉහල යොම මහ්තුමවන් සිදු වන සොගර ජල ම්ටම ඉහල යොම  

එක්සත් ජාතීන්මේ පාරිසරික වයාපෘතිය, මලෝක කාලගුණ විදයා සංවිධානය  ා විදයාත්මක සංගම් පිලිෙඳ 

වූ අන් ර්ජාතික මණ්ඩලය යන ආය න ඒකාෙද්ධව 2007 වර්ෂමේදී මගෝලීය කාලගුණික මවනස් වීම් 

පිළිෙඳව දැක්මවන "Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)" වාර් ාව ප්රකාශයට පත් 

මකාට ඇ . මගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉ ල යාම ම ්තුමකාට මගන ශ්රී ලංකාමේ සාගර ජල මේටම ඉ ල යාම 

ුමරෝකථනය කිරීම සඳ ා ඉ   වාර් ාමේ සඳ න් කර ඇති දත්  ආශ්රමයන් 2012 වර්ෂමේදී ආපදා 

රූප සටහන් අංක 5.6 : මබොල්මගොඩ පරිසර ආරක්ෂණ කලොපය 
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කළමනාකරණ මධයස්ථානමේ අධීක්ෂණය යටමත්, මවරළ සංරක්ෂණ  ා මවරළ සම්පත් කළමනාකරණ 

මදපාර් මම්න්තුව විසින් මවරළාශ්රි  ප්රමද්ශ ජලමයන් යටවීමම් ප්රවණ ා ුමරෝකථනය කරන ලද අ ර 

එහිදී අවුරුදු 25, 50, 75, 100 මලස කාල පරාස   රක් යටමත් අධයයනය සිදු කර ඇ . ඒ ආශ්රමයන් 

මමාරටුව ප්රමද්ශය සඳ ා "සාගර ජල මේටම ඉ ළ යාම- 66 පත්රය  ා 73 පත්රය” මලස ප්රකාශයට පත් මකාට 

ඇති සිතියම් ද්විත්වය ඇමුණුම් අංක 7 හි දක්වා ඇ . 

එම සිතියම් අධයයනය තුළින් එළඹිය  ැකි නිගමන; 

i. වසර 25 ක කාල පරාසයක් තුළදී සාගර ජල මේටම ඉ ල යාම ම ්තුමවන් මමාරටුව මවරළ 

රක්ි  ප්රමද්ශය ජලමයන් යට වීමම්  ැකියාවක් පවතී. 

ii. ක්රමමයන් වසර 100ක් ග  වන විට ලුනාව කලුව  ා මොල්මගාඩ ගංගාව ආශ්රි  ප්රමද්ශත් රට 

අභයන් ර ප්රමද්ශත් ජලමයන් යට වීමම්  ැකියාවක් ඇති ෙව  ඳුනා මගන ඇ .   

iii. මකාරලවැල්මල් සිට එමගාඩ උයන දක්වා වූ පටු බිම් තීරය සාගර ජල මේටම ඉ ල යාමම් අධි 

අවදානම් කලාපයක් මලස  ඳුනාමගන ඇ .  

 

5.2.2. “සංචොරක ආකර්ෂණය සහිත් නගරයක්” යන අරමුණ සඳහො වන සවිස්ත්රොත්තමක ෙත්තත් 

විශ්මල්ෂණය  

 5.2.2.1. ප්රබලත්ො 

අ) මමොරටුව මහ නගර සභො ප්රමේශය ශ්රී ලංකොමේ සිේවන විශොලත්ම සංචොරක ආකර්ෂණමයන් යුතු මහ 

මකොළඹ සංචොරක පුරවරයට අයත්ත හො සංචොරක ආකර්ෂණය සහිත් ප්රමේශ මෙකකට එනේ; උතුරින් 

මෙහිවල- ගල්කිස්ස මහ නගර සභො ප්රමේශයටත්ත ෙකුණින් පොනදුර නගරයටත්ත මැදිව ිහිටො තිබීම. 

විවෘ  ආර්ිකය  ඳුන්වාදීමත් සමග ශ්රී ලංකාව සම්ප්රදායානුකූල මනාවන ආර්ික විභවයන් මව  අවධානය 

මයාමු කරනු ලැබූ අ ර එහිදී අපනයන අංශය කරා මයාමුව සංචාරක කර්මාන් ය, මරදිපිළි කර්මාන් ය 

 ා පිළිමයළ කරනු ලැබූ කෘිකාර්මික නිෂ්පාදන යනාදී භාණ්ඩ  ා මස්වා මව  නැඹුරු විය. ඒ අනුව 

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැසම් පිළිමයළ කිරීමම්දී ප්රමද්ශමේ ඇති විභව ා උපමයෝගී කර ගනිමින් ශ්රී ලංකාමේ 

දළ ජාතික ආදායමට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලො දීමට  ැකි වන අංශ මව  අවධානය මයාමු කරනු 

ලැබූ අ ර එහිදී සංචාරක කර්මාන් ය දිරි ගැන්වීමට ඇති ප්රෙල ා  ඳුනා ගනු ලැබීය. 

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ සංචාරක කර්මාන් ය ප්රවර්ධනය සඳ ා වන ප්රධාන ම ශක්තිය මලස 

එහි පිහිටීම දැක්විය  ැක. එනම් මමාරටුව නගරය ශ්රී ලංකාමේ සිේවන විශාල ම සංචාරක ආකර්ෂණමයන් 

යුතු ම  මකාළෙ සංචාරක ුරවරයට අයත්  ා සංචාරක ආකර්ෂණය සහි  ප්රමද්ශ මදකකට එනම්; උතුරින් 

මදහිවල- ගල්කිස්ස ම  නගර සභා ප්රමද්ශයටත් දකුණින් පානදුර නගරයටත් මැදිව පිහිටා තිබීම දැක්විය 

 ැකි මේ. ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිමේ වාර්ික වාර් ාව 2017 අනුව ශ්රී ලංකාව සංචාරක කලාප 
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  කට එනම්; මකාළෙ නගරය (මකාළෙ 1-14), ම  මකාළෙ කලාපය, දකුණු මවරළෙඩ ප්රමද්ශය, 

නැමගනහිර මවරළෙඩ ප්රමද්ශය, මධයම කඳුකරය, ුරාණ නගර  ා උතුරු ප්රමද්ශය වශමයන් මෙදා දක්වා 

ඇති අ ර මමාරටුව නගරය ම  මකාළෙ (මමාරටුව සිට මකාළෙ දක්වා  ා මීගමුව සිට මකාළෙ දක්වා වන 

ප්රමද්ශය) සංචාරක කලාපයට අයත් මේ.  ( රූප සට න් අංක 5.7) 

රූප සටහන් අංක 5.7 : ශ්රී ලංකොමේ සංචොරක කලොප 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : ශ්රී ලංකා ජාතික සිතියම්, 2007 

ඉ   සංචාරක කලාපයන්හි පවතින නවා ැන් ප සුකම් සලකා ෙැලීමම්දී ම  මකාළෙ ප්රමද්ශය 13.74%ක 

ධාරි ාවයකින් ම බි වන අ ර මකාළෙ නාගරික ප්රමද්ශමේ එනම් මකාළෙ නගරය (1-14) 22.62%ක 

ධාරි ාවයකින් යුක්  මේ. ඒ අනුව මකාළෙ ඇතුළු අමනකුත් ආසන්න ප්රමද්ශ වල සමස්  ධාරි ාවය 

36.36%ක් මේ.  වදුරටත් ශ්රී ලංකාවට පැමිමණන සංචාරකයින් නවා ැන් ගන්නා අනුපා  සංසන්දනමේදී 

ම  මකාළෙ කලාපමේ සංචාරකයින් නවා ැන් ගන්නා ප්රමාණය 73.14%  ක් වන අ ර  සංචාරකයින් සඳ ා 

නවා ැන් ප සුකම් සැපයීම  ා නවා ැන් ගන්නා ප්රමාණය අනුව ම  මකාළෙ සංචාරක කලාපය සිේ වන 

ස්ථානය ගන්නා ෙව වගු අංක. 5.5 අනුව   වුරු මේ.  (ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, 2017) .  
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වගු අංක 5.5 : සංචොරක පුරවරයන්හි සංචොරක නවොත්ැන් පහසුකේ ධොරිත්ොවය හො නවොත්ැන් ගන්නො ප්රමොණය  

සංචාරක ුරවරය සංචාරක 

නවා ැන් 

ප සුකම් 

ධාරි ාවය 

නවා ැන් 

ගන්නා 

ප්රමාණය 

මකාළෙ නගරය (මකාළෙ 1-14) 22.62% 75.31% 

ම  මකාළෙ කලාපය 13.74% 73.14% 

දකුණු මවරළෙඩ ප්රමද්ශය  35.23% 72.38% 

නැමගනහිර මවරළෙඩ ප්රමද්ශය 4.82% 72.95% 

මධයම කඳුකරය   5.78% 73.55% 

ුරාණ නගර  17.11% 73.85% 

උතුරු ප්රමද්ශය 0.70% 70.98% 

මූලාශ්රය : ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, 2017 

මමාරටුව ම  නගර සභා උතුරු මායිම වන මදහිවල-ගල්කිස්ස ම  නගර සභා ප්රමද්ශය  ා දක්ිණ මායිම 

වන පානදුර නගරය වර් මානමේද සංචාරක ආකර්ෂණය මනාමදව ලැමෙන ප්රමද්ශ මේ. එමලස එම             

ප්රමද්ශ සඳ ා සංචාරක ආකර්ෂණය ඇතිවීමට ම ්ූන් මලස සිඝ්රමයන් වයාේ  වන නවීන කඩසාේු, 

මරදිපිළි ප්රදර්ශනාගාර,  රු පන්තිමේ ම ෝටල්  ා විවිධ ස ාධිප ය මගාඩනැගිලි  යනාදිය දැක්විය  ැකි 

අ ර මදහිවල සත්මවෝදයානය ම ්තුමවන්ද වාර්ිකව 1,400,000 පමණ සංචාරකයින් ප්රමාණයක් මදහිවල-

ගල්කිස්ස ප්රමද්ශය මව  ඇදී එයි. (ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, 2017).  වද දර්ශනීය මුහුදු 

තීරයත් ඒ ආශ්රි ව වයාේ  වන ම ෝටල් කර්මාන් යත් නිසා මමම ප්රමද්ශ ඉ ා ජනප්රිය සංචාරක ගමනාන්  

ෙවට පත්ව ඇ .  

වර් මානමේ මමාරටුව නගරයට පවතින සංචාරක ආකර්ෂණය ඉ ා අල්ප වුවද, ඉ   විස් ර කර ඇති 

පරිදි මදහිවල -ගල්කිස්ස  ා පානදුර නගර සඳ ා ඇති සංචාරක ආකර්ෂණය උපමයෝගී මකාට මගන 

මමාරටුව නගරයද සංචාරක ම ෝ ැන්නක් ෙවට පත් කිරීමම්  ැකියාව පවතින ෙව මපනී යයි. 

ආ). මමොරටුව නගරය තුන් පමසකින් ස්වභොවික ජල මුලොරයන්මගන් මොයිේව උප නොගරික ලක්ෂණ වලින් 

මහබි වොණිජ  නෂ්ටියක් මලස වර්ධනය ීම. 

මමොරටුව නගරය තුන් පමසකින් ස්වභොවික ජල මුලොරයන්මගන් මොයිේ ීම. 

මමාරටුව නගරමේ පරිපාලන මායිම වන ම  නගර සභා සීමා මායිම ස්වභාවිකවම තුන් පමසකින් ජලමයන් 

මායිම්ව පවතී. එනම් මමාරටුව නගරය ෙටහිර මදසින් මවරළෙඩ  ැනි ලාමේ ඉන්දියන් සාගරයට යාව 
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ෙස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  72 
 

සුන්දර බිම් තීරයකට හිමිකම් කියනු ලෙන අ ර නැමගනහිරින්   ා දකුමණන් මොල්මගාඩ නදිමයන්ද 

මායිම්ව ඇ .  

මමාරටුව ම  නගර සභා පරිපාලන සිමාමේ පවතින එකම මගාඩබිම් මායිම මලස උතුරින් මදහිවල- 

ගල්කිස්ස ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශමේ සීමා මායිම  ඳුනා ග   ැකි මේ. මම් අනුව මමාරටුව ම  නගර 

සභා ප්රමද්ශමේ සමස්  සීමා මායිම් දිමගන් කි.මි. 40 ක් පමණ ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ වන ම යින් සංචාරක අංශය 

ප්රවර්ධනමේදී ජලාභිමුඛ සංවර්ධනය දිරි ගැන්වීමට  ැකි වන අයුරින් ඒ සඳ ා ඉ ා උි  පාරිසරික 

 ත්ත්වයන් ස්වභාවිකවම මමාරටුව නගරයට උරුම වී ඇ .  

උප නොගරික ලක්ෂණ වලින් මහබි වොණිජ නෂ්ටියක්  මලස  වර්ධනය ීම 

19 වන ශ  වර්ෂය ආරම්භමේ සිට ශ්රී ලංකාව වැනි දකුණු ආසියාතික ම වැනි මලෝකමේ රටවල ආර්ික 

කටයුතු වල මක්න්රස්ථානය මලස ප්රථම ා නගර බිහි වූ ෙවට  ඳුනා ග   ැකි මේ. මමමලස ප්රථම ා නගර 

බිහිවීම සඳ ා ප්රමද්ශමේ මාර්ග රටාව  ා ෙැඳුනු මභෞතික සැකැස්ම ඍජු මලස ෙලපා ඇති අ ර සමාජයීය 

 ා පාරිසරික ලක්ෂණද ඊට ම ්තු වී ඇ .  එමලස ශ්රී ලංකාමේ නිර්මාණය වූ ප්රථම ා නගරයක් මලස 

මකාළෙ නගරය  ැඳින්විය  ැක. (රිමර්,1998). මමවැනි පසුබිමක් තුළ ක්රමමයන් මකාළෙ  ර ප්රමද්ශය 

සීඝ්රමයන් ජනාකීර්ණ වීමත් සමඟ ඇතිවු පාරිසරික  ා සමාජයීය ගැටළු පදිංියට නුසුදුසු පරිසරයක් 

නිර්මාණය කිරීම ම ්තුමවන් ජන සංක්රමණය වීම ආරම්භ විය. එහි ප්රතිඵලයක් මලස මකාළෙ  ර ප්රමද්ශය 

ආසන්නව මදහිවල-ගල්කිස්ස, මමාරටුව, පානදුර ම රගම වැනි උප නාගරික මක්න්ර මශ්ර්ණියක් නිර්මාණය 

වීම ආරම්භ විය. 

 වද මධයම වයාපාර ප්රමද්ශය ජනාකීර්ණ වීමත් සමඟ එහි ඉඩකඩ ප්රමාණවත් මනාවීම  ා මස්වා අවශය ා 

වැඩිවීම ම ්තුමවන් උප නාගරික මක්න්ර බිහි වී ඇති අ ර එම උප නාගරික ප්රමද්ශ කරා වයාේ  වන 

කාර්යයන් මලස මවළදසැල්, සාේු සංකීර්ණ, සිනමා ල්, ගෘ  භාණ්ඩ මවළදසැල්, නිවාඩු නිමක් න  ා 

සංචාරක මස්වා යනාදිය දැක්විය  ැක. (මකෝේමේමගාඩ එස්.බී.බී, 2015)   

යම් නගරයක සංචාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා ෙලපාන එක් සංරචකයක් මලස නාගරීකරණ 

තීව්ර ාව  ැඳින්විය  ැකි මේ. මමාරටුව නගරය මකාළෙ  ර ප්රමද්ශයට ආසන්නව පිහිටි වාණිජ කටයුතු 

ස්ථාපි  වූ උප නගරයක් වන ෙැවින් සංචාරක ආකර්ෂණය ලො ගැනීම සඳ ා අවශය ප සුකම් වර්ධනය 

කිරීමට ඉ ා සුදුසු ප්රමද්ශයක් මලස  ැඳින්විය  ැක. 

ඉ   කරුණු සලකා ෙැලීමම්දී මමාරටුව නගරය සංචාරක කර්මාන් ය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා උි  

පාරිසරික, ආර්ික  ා වාණිජ පසුබිමකින් යුතු ප්රමද්ශයක් මලස  ැඳින්විය  ැකිය.  
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ඇ). මමොරටුව නගරමේ පොරේපරිකව පවතින ෙැව කර්මොන්ත්ය  

මමාරටුව නගරමේ අනනය ාවය මලස පාරම්පරික ලී ෙඩු කර්මාන් ය  ැඳින්විය  ැකි අ ර 

වර් මානමේදීද නගරවාසී ජන ාවමේ ප්රධාන ම ජීවමනෝපාය වන්මන් වඩු කර්මාන් යයි. ප්රධාන 

වශමයන් මමාරටුමුල්ල, ඉඳිෙැද්ද, කඩලාන, විල්මලෝරවත්   ා මකාරළවැල්ල යන ප්රමද්ශ මක්න්ර 

කරගනිමින් ක්රියාත්මක වන වර් මාන දැව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය විශාල වශමයන් යන්ත්රානුසාරමයන්  නවීන 

 ාක්ෂණය භාවි ා කරමින්, විශාල නිෂ්පාදන ධාරි ාවයකින් යුතුව පවත්වා මගන යනු ලෙයි. (මමාරටුව 

ම  නගර සභාව, 2017). 

83% ක් දෘඩ දැව  ා 17% ක් සැ ැල්ලු දැව මයාදා ගනිමින් ලී ෙඩු නිෂ්පාදනය කරනු ලෙන අ ර මාසිකව 

ලී භාණ්ඩ ඒකක 64,000 ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරනු ලෙන අ ර මාසිකව රුපියල් මිලියන 54ක පමණ 

අදායමක් ලෙන ෙව සඳ න් මේ.( අමරමස්කර ටී.ඒ.ඩී.එස්.  ා ජයපාල. එම්. එස්) ඒ අනුව ශ්රී ලංකාමේ 

ප්රධාන ම දැව නිෂ්පාදනය සිදු කරන නගරය මමාරටුව වන ම යින් නගරමේ සංචාරක කර්මාන් ය 

ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා මයාදා ග   ැකි එක් මමවලමක් මලස දැව කර්මාන් ය  ැඳින්විය  ැකි මේ. 

 

5.2.2.2. දුර්වලත්ො  

අ) මමොරටුව නගරය ස්වභොවික ජල මුලොරයන්මගන් සමන්විත් වුවෙ, එම ජල මුලොර කරො ජනයොට ප්රමේශ 

ීමේදී මභෞතිකව පවත්තනො බොධො හො ජල මුලොර දුෂණය ීමමන් ඒවොමේ ආකර්ෂණීයභොවය හොයනය ීම 

මහ්තුමවන් නගරය තුළ සංචොරක කර්මොන්ත්ය ප්රවර්ධනය සඳහො එම සේපත්ත උපමයෝී කර ගැනීමට 

මනොහැකි ීම. 

මමාරටුව නගරය ඉ ල ධජව විවිධත්වයකින් යුතු ජල මුලාශ්රයන්මගන් සමන්වි  වුවද එම ජල මුලාශ්ර ඉ ා 

සීඝ්රමයන් දුෂණය මවමින් පවතින ම යින් ඒවාමේ ධජව විවිධත්වය  ා සුන්දරත්වය ක්රමමයන්  ායනය 

මවමින් පවතී. මමාරටුව නගරමේ වැඩිම දිගකින් යුතු මොල්මගාඩ ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශය මව  විවිධ ම ්ූන් 

ම  ජන ාවට ප්රමේශ වීමට මනා ැකි  ත්ත්වයකට පත්ව ඇති අ ර, ඊට ම ්තු මලස මමාරටුමුල්ල, 

ඉදිෙැද්ද ප්රමද්ශවලදී වඩු කර්මාන් ය ගංගා ඉවුර දක්වාම වයාේ  වීම, ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශමේ අනවසරමයන් 

ඉදි මකාට ඇති පැල්පත් නිවාස  ා මොල්මගාඩ ගංගාව කරා ප්රමේශ වීම සඳ ා ප්රමාණවත් ුළුල් මාර්ග 

මනාමැති වීම යනාදිය දැක්විය  ැක.  

 වදුරටත් මමාරටුව නගරය දර්ශනීය මවරල තීරයකට උරුමකම් කියනු ලැුවද දුම්රිය මාර්ගය  ා මවරළ 

රක්ි  සීමාව අනවසර පැල්පත්  ා මුඩුක්කු නිවාස වලින් සමන්වි  වීම ම ්තුමවන් ජන ාවට ආරක්ි ව 

 ා ප සුමවන්  මවරළ තීරයට ප්රමේශ වී එහි සුන්දරත්වය අත්විඳීමට මනා ැකි වී ඇ .  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මැදි ත් වීමමන් ඉදි කරනු ලැබූ මමාරටුව - ලුනාව ශරීර සුව ා මංතිරුව 

වයාපෘතිය යටමත් ඇවිදින මංතීරු ඉදිකර දීමට අම රව කලුමේ ජලය පවිත්ර ා කටයුතු සිදු කරනු  ලැුවද 
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කලුව  ා සම්ෙන්ධ වන ඇළ මාර්ග මව ට අපරවය  ා අපජලය ෙැ ැර කිරීම වැළැක්වීම සඳ ා නිසි 

ක්රියාමාර්ග මගන මනාතිබීම ම ්තුමවන් වර් මානය වන විට ලුනාව කලුමේ ජලය නැව ත් ක්රමමයන්  

දුෂණය මවමින් පවතින ෙව නිරීක්ෂණය වී ඇ .  

 

5.2.2.3. අවස්ථො 

අ) 2016 වසමර් සකස් කරන ලෙ බස්නොහිර කලොපීය මහ නගර සැලැස්ම යටමත්ත මමොරටුව නගරය සංචොරක 

කලොපමේ ිහිටි නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට හදුනො මගන තිබීම. 

2016 වර්ෂමේදී පිළිමයළ කරනු ලැු ෙස්නාහිර කලාීය ම  නගර සැලැස්ම (රූප සට න් අංක 2.14) 

මඟින් ෙස්නාහිර පළා  කලාප  යකට මෙදා දක්වා ඇති අ ර මමාරටුව අධි ඝනත්ව කලාපයට අයත් 

මීගමුව සිට අලුත්ගම දක්වා දිමවන සංචාරක කලාපමේ පිහිටි මකාළෙ  ර ප්රමද්ශයට ඉ ා ආසන්න උප 

නගරයක් මලස  ඳුනා මගන ඇ .  

 

5.2.3. “නගරමේ අවශත්ො සඳහො ප්රමොණවත්ත යටිත්ල පහසුකේ සැපයීම” සඳහො වන සවිස්ත්රොත්තමක ෙත්තත් 

විශ්මල්ෂණය 

5.2.3.1 ප්රබලත්ො  

අ)  මමොරටුව නගරයට මැදින් ගමන් කරන ගොළු පොර මකොළඹ නගරයට ඇතුල්වන මකොරිමඩෝ හමත්න් 

එකක් ීම හො මමොරටුව නගරය තුළ  ගොලු පොර මක්න්ද්ර කර ගත්ත මනොව විහිදුණු මොර්ග පේධතියක් පැවතීම.  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

කි.මී.9ක දිගින් යුත් ගාලු මකාරිමඩෝව මමාරටුව නගරය මැදින්    දිමවන අ ර, රූප  සට න් අංක 5.8 

හි දැක්මවන පරිදි මකාම්රාන්ස් අධයයන වාර් ාමේ දත්  වලට අනුව එය මකාළෙ නගරයට පිවිමසන 

ප්රධාන මකාරිමඩෝ    අ රින්  ම වන ක්රියාකාරී මකාරිමඩෝව මලස  ැදින්විය  ැක. එහි සඳ න් පරිදි 

2013 වර්ෂමේදී ධදනිකව මගීන් 298,000 ක් ගාලු මකාරිමඩෝව  ර ා සංසරණය වී ඇති අ ර එය 

2035 වන විට ධදනිකව 447,500 ක් දක්වා වර්ධනයමේ යැයි අමේක්ෂා මකමර්. 
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මුලාශ්රය : මකාම්රාන්ස් අධයයන වාර් ාව, 2014 

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය සඳ ා සිදු කරනු ලැබූ අවකාශීය සංකලන විශ්මල්ෂණයට (සිතියම් අංක 

5.2) අනුව, සැලසුම් ප්රමද්ශමයහි මොම ෝ ප්රමද්ශ ඉ ල  ා මධයම අගයන්මගන් යුතුව අවකාශීය සංකලනය 

වී ඇති ෙව නිරීක්ෂණය වන ෙැවින් සැලසුම් ප්රමද්ශමයහි මනාව විහිදුනු මාර්ග පද්ධතියක් ඇති ෙවට 

නිගමනය කල  ැක. එහි ප්රතිඵලයක් මලස විවිධ භූමි පරිමභෝජනයන්  ා විවිධ ක්රියාකාරකම් මමාරටුව 

ප්රමද්ශය ුරා ප සුමවන් වයාේ  කිරීමම්  ැකියාවක් පවතින ෙවට   වුරු මේ.    

 

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන් අංක 5.8 : මකොළඹ නගරයට ිවිමසන ප්රධොන මකොරිමඩෝ 



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 

 

   
ෙස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  76 
 

සිතියේ අංක 5.2 : අවකොශීය සංකලන විශ්මල්ෂණය - 2018 
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ආ) මමොරටුව ප්රධොන දුේරිය මපොළ මක්න්ද්ර මකොට ගත්ත අභන්ත්ර දුේරිය සථ්ොන හත්රකින් සමන්විත් ීම.  

මමාරටුව නගරමේ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය මමාරටුව ප්රධාන දුම්රිය ස්ථානය මක්න්ර මකාට මගන ප   රූප 

සට න් අංක 5.9 පරිදි අඟුලාන, මකාරලවැල්ල, ලුනාව, එමගාඩ උයන යන අභයන් ර දුම්රිය ස්ථාන 

  රකින් යුක් ව සකස් මකාට ඇ . 

 රූප සටහන් අංක 5.9 : මමොරටුව දුේරිය ස්ථොන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : ගුගල් සිතියම්   ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ පිහිටි මකාරලවැල්ල, ලුනාව, එමගාඩ උයන  ා මමාරටුව 

අභයන් ර දුම්රිය ස්ථාන ප්රමද්ශමේ ජන ාවමේ මකටි දුර ගමනාගමන  ා භාණ්ඩ ප්රවා න කටයුතු සඳ ා 

මයාදා ගැනීමම් ප්රවණ ාවක් දක්නට ලැමෙන අ ර ෙස්රථ වලට වඩා දුම්රිය ප්රවා න මාධයයක් මලස 

මයාදා ගැනීම මමාරටුව ප්රමද්ශමේ දැකිය  ැකි විමශ්ෂ ලක්ෂණයකි.  

 

 

 

අඟුලොන දුම්රිය ස්ථානය 

ලුනොව දුම්රිය ස්ථානය 

මකොරලවැල්ල දුම්රිය ස්ථානය 

මමාරටුව දුම්රිය ස්ථානය 

එමගාඩ උයන දුම්රිය ස්ථානය 
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5.2.3.2. දුර්වලත්ො  

අ) මමොරටුව නගරමේ මන්වොසික ජනගහනය සඳහො ප්රමොණවත්ත විවෘත් අවකොශ මනොමැති ීම. 

ජන  ා සංඛයාමල්ඛන මදපාර් මම්න්තුව විසින් සිදු කරනු ලැබූ 2012 ජන සංගණන දත්  අනුව මමාරටුව 

ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ 167,000ක පමණ ජනග නයක් ජිවත් වන ෙව සඳ න් මේ. ශ්රී ලංකාමේ මපාදු 

විවෘ  අවකාශ සඳ ා වන සම්ම ය අනුව ුද්ගලයින් 1000 කට අවම වශමයන් ම ක්ටයාර 1.4 ක මපාදු 

එළිම න් ප්රමද්ශයක් මවන් කල යුතු මේ. ඒ අනුව මමාරටුව සැලසුම් ප්රමද්ශය සඳ ා අවම වශමයන්  

ම ක්ටයාර 230ක මපාදු එළිම න් ප්රමද්ශයක් මවන් කල යුතු වුවත් වර් මානමේ මමාරටුව ම  නගර සභා 

ෙල ප්රමද්ශය තුළ ම ක්ටයාර 9ක පමණ මපාදු එළිම න් ප්රමද්ශයක් පවතින ම යින් එය වර් මාන 

මන්වාසික ජනග නස සඳ ා කිසිමස්ත්ම ප්රමාණවත් මනාවන ෙවට  ඳුනාමගන ඇ .   

ආ). මමොරටුව නගරය සඳහො මපොදු රථ වොහන නැවතුේ ස්ථොන මනොමැති ීම. 

මමාරටුව නගරය ඉ ා ජනාකීර්ණ නගරයක් වන ම යින් මවළඳසැල්, අධයාපනික ආය න, රාජය   ා රාජය  

මනාවන ආය න ස  මවනත් මස්වා සපයන ස්ථාන නගරය තුළ ඒකරාශි වී පවතින ෙැවින් මස්වා ලො 

ගැනීම සඳ ා  පැමිමණන ජන ාවමේ රථ වා න ගාල් කිරීම සඳ ා ආය න පරිශ්රයන් තුළ මවන්ව ඇති 

ඉඩකඩ සීමි  වීම ම ්තුමවන් මාර්ග මදපසද රථ වා න නව ා  ැබීමට ජන ාව මපළඹී ඇ . එමස්ම 

මමාරටුව නගරය තුළ රථ වා න නව ා  ැබීම සඳ ා මපාදු රථවා න නැවතුම් අංගනද මනාමැති වීම ප්රධාන 

ගැටළුවක් වී ඇ .   

ඇ). අඩු පහසුකේ සහිත් නිවොස හො නිවොස හිඟයක් පැවතීම .  

2012 ජනසංගණන වාර් ාමේ දත්  විශ්මල්ෂණය තුළින් දල වශමයන් නිවාස 375ක පමණ හිඟයක් පවතින 

ෙවට  ඳුනාමගන ඇති අ ර දන්මදනියවත් , ෙැටරිවත් , පිේටනියවත්   ා සමරමකෝන්වත්  ආදි රජමේ 

ඉඩම්  ා මවරළ, දුම්රිය  ා ජල රක්ි  ප්රමද්ශයන්හි පදිංි අඩු ප සුකම් සහි  2500 ක් පමණ පවුල් සඳ ා 

ප සුකම් සහි  නිවාස මනාමැතිවීම දුර්වල ාවයක් මලසට  ඳුනාගන්නා ලදි.  

 

5.2.3.3. අවස්ථො 

අ) මයෝජිත් බහුවිධ ප්රවොහන මධස්ථොන වොපෘතිය හො මුහුදුබඩ මොර්ගය මමොරටුව ෙක්වො දීර්ඝ කිරීම 

මයෝජිත් බහුවිධ ප්රවොහන මධස්ථොනය  

මකාළෙ නගරයට ඇතුළු වන දක්ිණ ද්වාරය මලස සලකන මමාරටුව නගරය ෙටහිර මවරළ තීරමේ පිහිටා 

ඇති ප්රධාන ම නගරයක් මලසට  ැදින්විය  ැකි අ ර මකාළෙට සමගාමීව පානදුර,  පිළියන්දල  ා 

ම රගම නගර සමඟද  අන් ර් සම්ෙන්ධ ා පවත්වන නයෂ්ටික ප්රමද්ශයක් මලසටද මමාරටුව  ඳුන්වාදිය 
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 ැක. මමාරටුව විශ්වවිදයාලය, ජර්මන් මටක් ආය නය, මවනත් අධයාපනික  ා  ාක්ෂණික ආය න, 

කර්මාන්  ප්රමද්ශය ස  ුද්ගලික ආය න රාශියක් මමම ප්රමද්ශමේ ඒකරාශී වීම ම ්තුමවන් ධදනිකව 

ඉ ල මගී ගලනයක් සිදු වන අ ර ක්රමවත්  ා කාර්යක්ෂම මපාදු ප්රවා න මස්වයක අවශය ාවය පැන නැගි 

ඇ .  

මමාරටුව ප්රධාන දුම්රිය ස්ථානය  ා ප්රධාන ෙස් නැවතුම්මපාළ භූමිය ආශ්රි  අක්කර 8 ක පමණ වපසරියක් 

ඇති දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව සතු භූමිමේ  (රූප සට න 5.10 ) ඒකාෙද්ධ ෙස්  ා දුම්රිය පර්යන් ය, මිශ්ර 

සංවර්ධන වයාපෘතිය  ා සැ ැල්ලු දුම්රිය පද්ධතිය සමග රථ වා න නැවතුම් ප සුකම් සහි ව මමාරටුව 

ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථානය සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි ය.   

රූප සටහන් අංක 5.10 : මයෝජිත් මමොරටුව බහුවිධ ප්රවොහන මධස්ථොන වොපෘති සැලැස්ම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2017 

මයෝජිත් මුහුදුබඩ මොර්ගය මමොරටුව ෙක්වො දීර්ඝ කිරීම 

මයෝජි  මුහුදුෙඩ මාර්ගය සංවර්ධන වයාපෘතිය මඟින් මමාරටුව නගරය සඳ ාද අවධානය මයාමු කර තිබීම 

විමශ්ෂ අවස්ථාවකි. මකාළෙ සිට දිමවන මයෝජි  මුහුදුෙඩ මාර්ගය වීරුරන්අේු රජ මාව  ඔස්මස් 

මමාරටුව නගර මධයයට සම්ෙන්ධ කර ඉදි කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් මයෝජනා වී ඇ . 

ආ)  මහොනගර ප්රවොහන සැලැස්ම යටමත්ත මයෝජිත් සැහැල්ලු දුේරිය මොර්ග වොපෘතිය 

ම ානගර ප්රවා න සැලැස්ම මඟින් මයෝජි  සැ ැල්ලු දුම්රිය මාර්ග වයාපෘතිය, මකාළ, රතු, නිල් මාර්ග 

මලස පැමක්ජ තුනක් යටමත් සිදු කිරීමට මයෝජනා වී ඇති අ ර එහි ම වන පැමක්ජය මලස  රි  (මකාළ) 
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මාර්ගය කැළණිය, මදමටමගාඩ, මොරැල්ල, නාරාම ්න්පිට, නුමේමගාඩ, පිළියන්දල  ර ා මමාරටුව මව  

කි.මි. 28.3 ක දිගකින් යුතුව සැ ැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය ඉදි කිරීමට මයෝජනා කර ඇ . එම සැ ැල්ලු දුම්රිය 

මාර්ගමේ ගමනාන් ය මමාරටුව ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථානය වන අ ර අ රමැදි නැවතුම් සථ්ාන 

වශමයන් මමාරටුව විශ්ව විදයාලය, කටුෙැද්ද  ා රාව ාවත්  මයෝජනා කර ඇ . 

ඇ) ෙන්මෙනියවත්තත්, සමරමකෝන්වත්තත්, ි්ටනියවත්තත් හො බැටරිවත්තත් සඳහො මයෝජිත් නිවොස සංවර්ධන 

වොපෘති 

දන්මදනියවත් , සමරමකෝන්වත් , පිේටනියවත්   ා ෙැටරිවත්  ස  අඩු ප සුකම් සහි  නිවාස වල  

පදිංිකරුවන්මේ ජීවන  ත්ත්වය නඟා සිටුවීම සඳ ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ම ල් නිවාස 

සංකීර්ණ ඉදිකිරීමට මයෝජනා මකාට ඇ . නාගරික ුනර්ජීවන වයාපෘතියක් මලස ක්රියාත්මක කිරීමට 

මයෝජි  මමම නිවාස මයෝජනා ක්රමමේදී ඉඩමමන් මකාටසක් අඩු ප සුකම් සහි  පවුල් මවනුමවන් ම ල් 

නිවාස ඉදිකිරීමටත් ඉතිරි භූමිය මිශ්ර සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා මුදා  ැරීමටත් සැලසුම් කරමින් පවතී.  

 

5.2.3.4. ත්ර්ජන 

අ) සිවිල් ගුවන් මස්වො අධිකොරිය මඟින් බල පැවැත්තමවන උස සීමොව  

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය රත්මලාන ගුවන් ධාවන පථ සීමාවට ආසන්නව පිහිටීම ම ්තුමවන් 

මගාඩනැගිලි ඉදි කිරීමම්දී සිවිල් ගුවන් මස්වා අධිකාරිය මඟින් පනවන ලද උස සීමාවන්ට අනුග ව සියලුම 

සංවර්ධන කටයුතු සිදු කල යුතු මේ. 
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පරිච්මේෙය 06 

සංවර්ධන සැලැස්ම 

6.1 සංකල්ිත් සැලැස්ම  

සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින්  ඳුනාගත් අරමුණු  ා පරමාර්ථ මුදුන්පමුණුවා ගැනීම තුළින් සංවර්ධන දැක්ම 

ලඟාකර ගැනීම සඳ ා මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශමේ 2030 වසර වන විට අමේක්ි  සංවර්ධනය 

සිදු විය යුතු අකාරය සංකල්පි  සැලැස්ම තුළින් සරලව විග්ර  කරනු ලෙන අ ර ප්රධාන වශමයන් ප්රමද්ශමේ 

පවතින සංවර්ධන ප්රවණ ා, ස්වභාවික සම්පත්, සංචාරක ආකර්ෂණය  ා ස්ථානීය පිහිටීම යන කරුණු 

පිළිෙඳව අවධානය මයාමු කරන ලදී. 

සංවර්ධන ප්රවණ ාවමේ ෙලපෑම පිළිෙඳව අධයයනය කිරීමම්දී අනාග  සංවර්ධනයන් පිලිෙදව විමශ්ෂ 

අවධානය මයාමු කරන ලද අ ර, එනම් මයෝජි  ෙහුවිධ ප්රවා න සැලැසම් ප්රමුඛ මකාට මගන නගර මධයය 

ප්රමද්ශය පළමු මපළ මංසන්ධිය මලසද කටුෙැද්ද, මොරුපන  ා රාව ාවත්  මදවන මපළ මංසන්ධි මලසද 

සංවර්ධනය කිරීමට  ඳුනා මගන ඇ .  වදුරටත් ම වන මපළ මංසන්ධි මලස අඟුලාන  ා මමාරටුව අලුත් 

පාලම මංසන්ධි  ඳුනා ගනු ලැබූ අ ර මන්වාසික මංසන්ධි කිහිපයක්ද සංවර්ධන ප්රවණ ා අනුව සංවර්ධනය 

කිරීමට මයෝජි ය. 

සංකල්පි  සැලැස්ම මඟින් මමාරටුව නගරයට විමශ්ි  වූ පාරිසරික පද්ධතීන් මලස  ඳුනා ගත් තුන් 

පමසකින් ජලමයන් වට වී තිබීම, එනම් නැමගනහිරින්  ා දකුණින් මොල්මගාඩ ගංඟාමවන්ද, ෙටහිරින් 

මුහුදු තීරමයන්ද මායිම් වීම අභයන් ර ජල මූලාශ්රයන් මලස ම ක්ටයාර 30 ක වපසරියකින් යුත් ලුනාව 

කලුව, මේරස් ගඟ  ා ලුනාව ආශ්රි ව පැතිරුණු ඇල මාර්ග ජාලය, ජලය රදවා  ො ගන්නා  ස්ථාන මලස 

ම ක්ටයාර 20 ක ම ත් බිම්  ා වගුරු බිම් ආදි ප්රමද්ශය ුරා පැතිරී ඇති ජල සම්ප  ප්රමුඛ පාරිසරික සම්පත් 

නිසි කළමනාකරණය තුළින් දියසරු උදයානයක් මලස ම ජන ාවමේ සුව ප සුව සඳ ා විවෘ  කරමින්, 

එම අත්දැකීම් අන් අයට අත්විදිය  ැකි පරිදි සංචාරක කර්මාන් ය දියුණු කිරීමට ෙලාමපාමරාත්තු මේ. 

ජල මූලාශ්රයන් ම ජන ාව සඳ ා විවෘ  කරමින් විමනෝදාස්වාදජනක කටයුතු සඳ ා මයාදා ගැනීම, පදික  

මංතීරු, මවරළ භූදර්ශනය  ා අලංකරණය, වගුරුබිම් ආශ්රි  ම ත්බිම් නිසි කළමණාකරනය තුළින් 

සංවර්ධන සැලැස්මම් අරමුණු  ා දැක්ම ලඟාකර ගැනීම  නිර්මාණය කිරීම යනාදීය ආරම්භ කිරීමට අවශය 

කටයුතු මමම සැලැසම් මඟින් සිදු කරයි. එමමන්ම ගාලු පාර ප්රධාන මකාට ගත් ප්රමේශ මාර්ගයන් දියුණු 

කිරීම, එනම් නගරයට ලගා වීමට ඇති  ැකියාව වැඩි කිරීම සඳ ා මනාව විහිදුනු මාර්ග ජාලයක් ඉදි 

කිරීමටත් මමමඟින් මයෝජි ය. 

මමම සියළු කාරණා සැලකිල්ලට මගන මමාරටුව නගරමේ පවතින පාරිසරික සම්පත් උපරිම අයුරින් 

සංරක්ෂණය කරමින් සංචාරක කර්මාන් ය  ර ා නමවෝද්පාදයක් ලො මදමින් මමාරටුව නගරය සෑම 
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අංශයකින්ම ස්වයංමපෝි  නගරයක් ෙවට පත් කිරීමට ප   රූප සට න් අංක 6.1 මඟින් දැක්මවන මමම 

සංකල්පි  සැලැස්ම මඟින් ෙලාමපාමරාත්තු මේ.   

රූප සටහන් අංක 6.1: සංකල්ිත් සැලැස්ම 
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6.2 මයෝජිත් භුමි පරිහරණ සැලැස්ම  

මමාරටුව ුරවරය ආර්ික වශමයන් සවිමත් නාගරික මක්න්රයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම  ා නගරමයහි 

ස්වාභාවික ජල මූලාශ්ර සංවර්ධන මමවලමක් මලස මයාදා ගනිමින් ජනයාට ජිවත් වීම සඳ ා වඩා සුවප සු 

වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීම යන අභිප්රායන් මපරදැරිව මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය සඳ ා මමාරටුව 

සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 -2030 ඉදිරිපත් කරනු ලැමේ. 

මමාරටුව නගරමේ ආර්ික නියාමන  ඳුනා මගන, ඒවා වඩා විධිමත්  ා තිරසාර මලස සංවර්ධනය සඳ ා 

උපමයෝගී කර ග   ැකි වන අයුරින් මංසන්ධි ධූරාවලියක් පිළිමයළ කරනු ලැබිය. ඒ අනුව මමාරටුව 

නගරමේ පළමු මපළ මංසන්ධිය වශමයන් මමාටුව නගර මධය මංසන්ධිය දැක්විය  ැකි අ ර මදවන මපළ 

මංසන්ධි මලස මොරුපන මංසන්ධිය, කටුෙැද්ද  ා රාව ාවත්  මංසන්ධි  ැඳින්විය  ැකි මේ. ම වන මපළ 

මංසන්ධි මලස මමාරටුව අලුත් පාලම මංසන්ධිය  ා අඟුලාන මංසන්ධිය දැක්විය  ැකි අ ර මමාරටුව 

නගරය තුළ විසිරි පවතින මන්වාසික මංසන්ධි කිහිපයක්ම  ඳුනා ග   ැකි මේ. 

අමප්තක්ිත් නොගරික ආකෘතිය  

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය සඳ ා පිළිමයළ කරනු ලෙන සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 තුළින් 

ස්වාභාවික ජල මූලාශ්ර ආශ්රි ව ජලාභිමුඛ සංවර්ධනය සමග ෙැඳුණු නාගරික ආකෘතියක් ඇති කිරීමට 

අමේක්ෂා කරනු ලෙයි. එහිදී ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ ආශ්රි ව විවිධ මගාඩනැගිලි ඝනත්ව පවත්වා මගන යාමට 

අමේක්ි  අ ර ඊට සමගාමීව සියලු ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ වල ඉ ල  රි  ඝනත්වයක් සුරැමකන පරිදි 

සංවර්ධන කටයුතු දිරි ගන්වනු ලෙයි. 

මමාරටුව ෙටහිර මවරළ මායිමම් සිට නැමගනහිර මොල්මගාඩ ගංගා මායිම දක්වා සියලු ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ 

අන් ර්ග  වන පරිදි නිර්මාණය කරනු ලැබූ නගර  රස් ඛණ්ඩ රූප සට න් අංක 6.2.හි නිරූපනය කර ඇති 

අයුරින් ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ වල මගාඩනැගිලි ඝනත්ව විචලනය වනු ඇ . ඒ අනුව මවරළ ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශය 

මමාරටුව නගරය තුළට සුළංධාරා ඇතුළු වන ෙටහිර මායිම වන ෙැවින් එම ප්රමද්ශමේ මගාඩනැගිලි 

ඝනත්වය ප ළ අගයකිනුත්  රි  ඝනත්වය ඉ ල අගයකිනුත් පවත්වා මගන යාමට අමේක්ෂා කරනු ලෙයි.  

මවරළ තිරමේ සිට නැමගනහිර මදසට වන්නට පවතින ලුනාව කලු ප්රමද්ශය මන්වාසික භාවි ය සඳ ා 

ඉ ා උි  ස්වාභාවික ආපදා වලින් ම ාර  ා ප්රමාණවත් යටි ල ප සුකම් වලින් සමන්වි  වන අ රම 

මසෞමය පාරිසරික  ත්ත්ව සහි  ප්රමද්ශයක් මලසට පරිවර් නය කර ගැනීමටද  ැකි ම යින් අධි ඝනත්ව 

මන්වාසික ප්රමද්ශයක් මලස සංවර්ධනය කරනු ඇ . ලුනාව කලු ප්රමද්ශමේ සිට ක්රමමයන් නගර මධයය 

මදසට වන්නට ගාලු පාර මක්න්ර කර ගනිමින් වාණිජ  ා මූලය අංශය සඳ ා අධි ඝනත්වයකින් යුතුව 

සංවර්ධනය සිදු කරනු ලෙන අ ර මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ ප්රවා න ප සුකම්  ා ෙැඳුණු නාගරික 

සංවර්ධනයක් ඇති කරනු ලෙන ප්රධාන ම ප්රමද්ශය මලසටද  ඳුන්වා දිය  ැක.  වද කටුෙැද්ද ම ත්බිම 

ආශ්රි  ප්රමද්ශය මධය ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන ප්රමද්ශයක් මලස සංවර්ධනයට අද ස් කර ඇ . මොල්මගාඩ 
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ගංගා ප්රමද්ශය ස්වාභාවික ආපදා වලට නිරන් ර ලක් වන ප්රමද්ශයක් ෙැවින් මගාඩනැගිලි ඝනත්වය 

සාමේක්ෂව ප ළ  අගයකින් පවත්වා මගන යනු ඇ .  

එම ත් සියලු ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ වල ජලයට ඉ ා ආසන්න ප්රමද්ශය පනවන ලද උස සීමාවන්ට යටත්ව සිදු 

කරනු ලෙන ස ාධිප ය ඉදිකිරීම් සඳ ා ප්රවර්ධනය කරනු ලෙන අ ර සියලු ඉදි කිරීම් ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශයට 

මුහුණලා සිදු කිරීමට මයෝජි  මේ.  වදුරටත් ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ වල සංචාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය සඳ ා 

සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින්  විවෘ  උදයාන, සංචාරක ම ෝටල්  ා ජලාශ්රි  ක්රියාකාරකම්  ඳුන්වා මදනු ඇ . 

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය සඳ ා අමේක්ි  නාගරික ආකෘතිය කරා ලඟා වීමට  ැකි වන අයුරින් 

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 සඳ ා භාවි ා කලාප 6 ක්  ා වයාපෘති මයෝජනා ඉදිරිපත් කරනු 

ලැබූ අ ර එය සිතියම් අංක 6.1:මයෝජි  භූමි පරි රණ සැලැස්මම් දක්වා ඇ .  
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මවරළ 

තීරය 

ලුනොව 

කලපුව  

 

මමොරටුව 

ගොලු පොර  

කටුබැේෙ 

මත්ත්තබිම  
මබොල්මගොඩ 

ගංගොව 

මවරළ 

තීරය 

ලුනොව 

කලපුව  

 

මමොරටුව 

ගොලු පොර  

කටුබැේෙ 

මත්ත්තබිම  මබොල්මගොඩ 

ගංගොව 

මමොරටුව 

ගොලු පොර  
කටුබැේෙ 

මත්ත්තබිම  
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6.3. අපරවුහ පහසුකේ සංවර්ධනය කිරීමේ උපොයමොර්ගික සැලැස්ම 

6.3.1. මස්වො කළමනොකරණ සැලැස්ම 

මමාරටුව සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය තුළ දැනට පවතින මසෞඛයය, අධයාපන ස  අමනකුත් මපාදු ප සුකම් එනම් 

ක්රීඩා පිේටනි, මවළද සංකීර්ණ, මපාලීසි,  ැපැල් කාර්යාල  ා ෙැංකු ප සුකම් පිළිෙදව අවධානය මයාමු 

කරමින් එකී ප සුකම්වල ප්රමාණාත්මකභාවය ඇගයීම තුළින් 2030 වසමර්දී මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල 

ප්රමද්ශය සඳ ා ු මරෝකථනය කරන ලද ජනග නය මවනුමවන් අවශය මස්වා  ා ප සුකම් සලසාලීම මස්වා 

කළමනාකරණ සැලැස්මම් අරමුණ මේ. සිතියම් අංක 6.2 මඟින් මමාරටුව ෙල ප්රමද්ශමේ සමස්  මස්වා 

කළමනාකරණය පිළිෙඳව පැ ැදිලි කරනු ලෙයි. 

 

6.3.1.1.  මසෞඛ්ය පහසුකේ 

ද මසායිසා මරෝ ල, දිස්ික් මරෝ ලක් වන ෙැවින් එහි මස්වා වපසරිය කිමලෝ මීටර 5 ක අරයකින් යුතු 

ප්රමද්ශයක් ආවරණය කරනු ඇ ැයි උපකල්පනය කරන ලදී. ඒ අනුව මමාරටුව ම  නගර ප්රමද්ශමේ දකුණු 

මායිමම් පිහිටි කටුකුරුන්ද දකුණ, එමගාඩ උයන උතුර, එමගාඩ උයන දකුණ  ා එමගාඩ උයන මධයම යන 

ග්රාම නිලධාරි වසම්  ැර අමනකුත් ප්රමද්ශ ද මසායිසා දිස්ික් මරෝ ල් මස්වා වපසරිය මඟින් ආවරණය වන 

අ ර එම මස්වා වපසරිය මඟින් ආවරණය මනාවූ ඉ   සද න ග්රාම නිලධාරී වසම් සඳ ා අවශය මකමරන 

මසෞඛයය ප සුකම් යාෙදව පිහිටි පානදුර මූලික මරෝ ල් මස්වා වපසරිය මඟින් ආවරණය වනු ඇ .(සිතියම් 

අංක 6.3)  

පරිච්මේද 2.2.2.3.(ඉ) හි සද න් වූ පරිදි ලුනාව ආයුර්මේද මරෝ ල අතිරික්  මස්වා ප සුකම් වලින් 

සමන්වි  ෙැවින් එහි මස්වා වපසරිය කි.මී. 7 ක් මලස උපකල්පනය කරන ලද අ ර ඒ අනුව මමාරටුව ම  

නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය ආවරණය වන පරිදි මස්වා සැපයීමම්  ැකියාවක් ලුනාව ආයුර්මේද මරෝ ල සතුව 

ඇ . 

ද මසායිසා දිස්ික් මරෝ ල වැඩි දියුණු කිරීම: “බී” කාණ්ඩමේ දිස්ික් මරෝ ලක් මලස මස්වා සපයන ද 

මසායිසා මරෝ ල "ඒ" කාණ්ඩමේ මරෝ ලක් මලස ඇඳන් 200 කින්  ා ප්රමාණවත් කාර්යය මණ්ඩලයකින් 

සමන්වි  නවීන  ාක්ෂණික උපාංගයන්මගන් යුක්  කාර්යක්ෂම මස්වාවක් සැපයීමට  ැකි මරෝ ලක් 

මලස වැඩිදියුණු කිරීමට මයෝජනා කරනු ලෙයි. 
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6.3.1.2. අධොපන පහසුකේ  

මමාරටුව නගරය තුළ පිහිටි අධයාපන ආය න වර්ගීකරණය අනුව ප්රාථමික පාසල්, මධය ම ා විදයාල, ම ා 

විදයාල  ා උසස් අධයාපන ආය නයන්හි මස්වා වපසරිය පිලිමවලින් කිමලෝමීටර 1.5,3,3  ා 5 ක අරයකින් 

යුතු ප්රමද්ශයක් ආවරණය කරනු ඇ ැයි උපකල්පනය කරන ලදී. ඒ අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා සැලසුම් 

ප්රමද්ශය තුළ පිහිටි පාසල්  ා අධයාපන ආය න මඟින් මස්වා ආවරණ කලාප සිතියම් අංක 6.4 මඟින් 

නිරූපණය කරනු ලෙන අ ර එකී විශ්මල්ෂණය පරිදි මමාරටුව සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා 2030 වසර වන 

විට ුමරෝකථනය කරන ලද ජනග නය සඳ ා මමාරටුව නගරය තුළ ප්රමාණවත් අධයාපන ප සුකම් 

සැපයීමම්  ැකියාවක් ඇති ෙවට නිගමනය කල  ැකිය. 
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6.3.1.3. නොගරික ජනොවොස සංවර්ධන සැලැස්ම  

පරමොර්ථ  

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැසම් තුළින් 2030 වර්ෂය සඳ ා ුමරෝකථනය කරන ලද මන්වාසික ජනග නය  

සඳ ා ප්රමාණවත් යටි ල ප සුකම් වලින් යුක්   ා ජීවත් වීමට උි  පාරිසරික  ත්ත්ව  ා අවකාශය සහි  

නිවාස ඒකක ලො දීම නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන සැලැස්මම් පරමාර්ථය මලස දැක්විය  ැක.  

 

සැලසුේ විෂය පථය  

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 – 2030 දක්වා 12 වසරක කාල පරිච්මේදය සඳ ා පිළිමයල කරනු 

ලැුවද, ඒ යටමත් වූ නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන සැලැස්මම් අමේක්ි  ප්රතිලාභ ලො ගැනීම සඳ ා  2019 

– 2040 දක්වා වූ කාල පරිච්මේදය අවශය වනු ඇ .  

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් මමාරටුව සැලසුම් ප්රමද්ශය තුළ නිවාස ඒකක ඝනත්වය 

නියාමනය සැලසුම් කරනු ලෙන අ ර ප්රමද්ශමේ ජල රැදවුම් ප්රමද්ශ ආශ්රි  ප ත් බිම්, පාරිසරික සංමේදී 

ප්රමද්ශ  ා රක්ි  ආශ්රි වද මගාඩනැගිලි ඝනත්වය පාලනය කරනු ලෙයි. 

 වදුරටත් මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ  ඳුනා ගනු ලැු අඩු ප සුකම් සහි  නිවාස 2500 ක් සඳ ා 

ප්රමාණවත් ප සුකම්  ා අවකාශ සහි  නිවාස වයාපෘති මයෝජනා කිරීම මමහිදී සිදු මකමර්. (සමස්  නාගරික 

ජනාවාස සංවර්ධන සැලැස්ම සිතියම් අංක 6.5 මඟින් දැක්මේ) . 

(මමොරටුව නොගරික ජනොවොස සංවර්ධන සැලැස්ම මක්ත්ය- SP) 

 

සැලසුේ උපොයමොර්ග  

අ)  මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් අමප්තක්ිත් මභෞතික ආකෘතිය ලඟො කර ගැනීමට හැකි වන 

අයුරින් මගොඩනැගිලි ඝනත්තවය පෙනේ කරගනිමින් කලොපීකරණය සිදු කිරීම හො මරගුලොසි හඳුන්වො 

දීම.  

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය සඳ ා මයෝජි  කලාීකරණ සැලැස්මමහි සඳ න් සංවර්ධන කලාප 06 

අතුරින් මන්වාසික භාවි ය ප්රවර්ධනය සඳ ා කලාප 04 ක්  ඳුනා මගන ඇ . එහිදී මමාරටුව ම  නගර සභා 

ප්රමද්ශමේ ප්රධාන ම මන්වාසික කලාපය මලස ලුනාව කලුව ආශ්රි  ප්රමද්ශය  ඳුනා ගනු ලැබූ අ ර, එම 

ප්රමද්ශමේ ඉ ල මගාඩනැගිලි ඝනත්වයකින්  ා ඉ ළ  රි  ඝනත්වයකින් යුතුව සංවර්ධන කටයුතු දිරි 

ගන්වනු ලෙයි. මොල්මගාඩ ගංඟාව  ා මායිම්ව පවතින ප්රමද්ශය තුළ ස ාධිප ය මන්වාසික කටයුතු 

ප්රවර්ධනය කරනු ලෙන අ ර මමම සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් මොරුපන, ම ලවල, මාලිගාව පාර යනාදී 

ප්රමද්මේ පිහිටි අධි  ා මධය දූෂක කර්මාන්  වයාේතිය සීමා කරනු ලෙන ම යින් එම ප්රමද්ශයද අනාග මේදී 
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මන්වාසික භාවි ාවන් සඳ ා ගැනීමට අද ස් කරනු ලෙයි.  වද මකාරළවැල්මල් සිට එමගාඩ උයන දක්වා 

ප්රමද්ශමේ අඩු ඝනත්වයකින් යුතු මන්වාසික භාවි ා දිරි ගන්වනු ලෙයි.  

ගාලු පාර මක්න්ර කරගත් මමාරටුව නගර මධය ප්රමද්ශය මන්වාසික භාවි ය සඳ ා දිරි මනාගන්වන අ ර 

එම ප්රමද්ශය වානිඡ කලාපයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට අද ස් කරනු ලෙයි.  වද ලී කර්මාන් ය සිදු 

කරනු ලෙන ප්රමද්ශ වල ලී කුඩු ම ්තුමවන් ඇති වන ශ්වසන අප සු ා  ා යන්මත්රෝපකරණ මඟින් නිකුත් 

වන අධික ශේදය,  ාපය  ා කම්පන ම ්තුමවන් එම ප්රමද්ශ මන්වාසික භාවි ය සඳ ා උි  මනාවන ෙවට  

 ඳුනා මගන ඇති ෙැවින් එම ප්රමද්ශයන්හිද මන්වාසික භාවි ය දිරි ගන්වනු මනාලැමේ.  

ආ)  නිවොස සංවර්ධන වොපෘති ක්රියොත්තමක කීරීම සඳහො රජය සතු ඉඩේ මයොෙො ගැනීම.  

SP01- මත්තක්ක වත්තත්, මමෝල වත්තත් හො මහවත්තත් නිවොස සංවර්ධන වොපෘති (සිතියම් අංක 6.5) 

ප්රාමද්ශීය මල්කම් භාරමේ පවතින මත්ක්ක වත් , මමෝල වත්   ා ම වත්  නැමැති රජය සතු ඉඩම් නිවාස 

සංවර්ධන වයාපෘති දියත් කිරීම සඳ ා මයාදා ගැනීමට අද ස් කරන අ ර, දැනට මවරළ තීරමේ පදිංිව 

සිටින ජන ාව එම නිවාස සංකීර්ණ මව  ුනස්ථාපනය කිරීමට මයෝජනා කරනු ලෙයි.  

ඇ)  අඩු පහසුකේ සහිත් නිවොස වල ජනත්ොවමේ ආර්ික හො සමොජයීය කටයුතු වලට බොධො මනොවන 

පරිදි එම ජනත්ොව පුනස්ථොපනය කිරීම.  

SP02- බැටරි වත්තත් හො ෙන්මෙනිය වත්තත් නිවොස සංවර්ධන වොපෘතිය (සිතියම් අංක 6.5) 

දන්මදනියවත්  ඉඩමම්  නිවාස ඒකක 900 ක්ද  යුතු  ා ෙැටරි වත්  ඉඩමම් නිවාස ඒකක 700 ක්ද මලස 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටමත් නාගරික ුනර්ජීවන වයාපෘතියක් මලස ම ල් නිවාස ඉදි කිරීමට 

අද ස් කරනු ලෙන අ ර එකී නිවාස එම රජමේ ඉඩම් මකාටස්හි පවුල් සඳ ා ලො දීමට මයෝජි ය. වද 

ඉතිරි වන බිම් මකාටස් මිශ්ර සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා මයදවීමට අමේක්ි ය. 

ඉ)  ඌන භොවිත්මයන් යුතු නිවොස සංවර්ධන වොපෘති පුනර්ීවන නිවොස වොපෘති සඳහො මයොෙො ගැනීම 

SP03- මසොයිසොපුර හො සුනොමි නිවොස සංකීර්ණ වොපෘතිය (සිතියම් අංක 6.5) 

            මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශමේ අඩු ප සුකම් සහි  ජන ාව සඳ ා විවිධ රාජය  ා රාජය මනාවන 

ආය න වල මැදි ත් වීමමන් නිවාස සංකීර්ණයන්හි නිවාස ලො දී ඇති අ ර, වර් මානය වන විට එම 

නිවාස සංකීර්ණ ඌන භාවි මයන් යුතු ෙවට  දුනාමගන ඇති ෙැවින් එම ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා 

මයාදා ග   ැකි  වනු ඇ . ඒ අනුව එමලස ප්රතිසංවර්ධනයට උි  ෙවට  ඳුනා ගනු ලැබූ මසායිසාුර ම ල් 

නිවාස සංකීර්ණය  ා සුනාමි නිවාස සංකීර්ණය පිහිටි ඉඩම් මකාටස් ුනර්ජනනීය නිවාස වයාපෘතියක් 

සඳ ා මයාදා ගැනීම තුළින් නව නිවාස වැඩි ප්රමාණයක් ඉදි කිරීමට  ැකි වනු ඇ .  
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6.3.1.4. මපොදු පහසුකේ  

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ පිහිටි මපාදු  ා මපෞද්ගලික මපාදු මවළඳ සංකීර්ණ, මූලය ආය න 

 ා  ැපැල් කාර්යාල යනාදිමේ වයාේතිය  ා එම ප සුකම් ප්රමාණාත්මකභාවය සලකා ෙැලීම සඳ ා ඒවාමේ 

මස්වා වපසරිය සම්ෙන්ධමයන් ප   උපකල්පනයන්ට එළමෙන ලදී. ඒ අනුව මූලය කටයුතු සඳ ා කිමලෝ 

මීටර 1.5 ක්ද මපාදු මවළඳ සංකීර්ණය සඳ ා කිමලෝ මීටර 3ක්ද ,මපෞද්ගලික මවළඳ සංකීර්ණ සඳ ා කිමලෝ 

මීටර 1ක්ද, උප ප්රධාන  ැපැල් කාර්යාල සඳ ා කි.මී 5ක්  ා උප  ැපැල් කාර්යාල සඳ ා කි .මී 1ක්ද මේ. 

මපාදු ප සුකම් ආවරණය වන මස්වා වපසරිය ප   සිතියම් අංක 6.6 මඟින් නිරූපණය කරනු ලෙන අ ර 

උපකල්පි  මස්වා එකී පරි රණය අනුව මමාරටුව ෙල ප්රමද්ශය ආවරණය වන පරිදි  අවශය මපාදු ප සුකම් 

ප්රමාණවත් පරිදි වයාේ  වී ඇති ෙව නිගමනය කල  ැකිය.   
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සිතියේ අංක 6.6 : මපොදු අවශත්ො වොප්තතිය 
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6.3.2. මොර්ග හො ප්රවොහන සැලැස්ම 

 

පසුගිය දශකයක කාලය තුළදී මමාරටුව නගරය ඇතුළු අමනකුත් උප-නාගරික මක්න්රයන් මව  

ජනග නය සංක්රමණය වීම  ා මස්වා ලො ගැනීමට පැමිමණන මගී ජනග නය ම ්තුමවන් ප්රවා න 

ඉල්ලුමමහි ඉ ල යාමක් මපන්නුම් මකමරන අ ර එමඟින් නගරය තුළ සංසරණය වන සමස ් ජනග නය 

මපාදු  ා මපෞද්ගලික මාධයය භාවි ා කිරීමට මපලඹී  ඇ . මමහිදී මපාදු ප්රවා න මාධයයන්ට වඩා 

මපෞද්ගලික ප්රවා න මාධයය භාවි ා කිරීමට මපලඹීමමන් නගරය තුළ සංසරණය වන වා න ධාරි ාව 

ඉ ල යාම  ා කාර්යයෙහුල මේලාවන්ීදී නගරය තුළ සිදු වන ගමනාගමනය ඉ ල යාම ම ්තුමවන් 

පවත්නා මාර්ගයන් හි මස්වා මේටම අතික්රමණය කරමින් වා න  දෙද  ත්වයක් පවතින ෙවට නිරීක්ෂණය 

වී ඇ .  

 

1.3.2.1. සැලසුේ පරමොර්ථ 

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ මපාදු ප්රවා න මස්වය විධිමත් කරමින් ජන ාව ඒ කරා මයාමු කිරීම 

තුළින් ප්රවා න  දෙදය අවම කරලීම  ා ජලාභිමුඛ සංවර්ධනය ඇති කිරීම  ැකි වන පරිදි ප්රමේශකත්ව 

ප සුකම් සපයා දීම මමම මාර්ග  ා ප්රවා න සැලැස්මම් පරමාර්ථ මලස දැක්විය  ැකි මේ. 

 

1.3.2.2. සැලසුේ විෂය පථය 

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශමේ මාර්ග  ා ප්රවා න සැලැස්ම පිළිමයළ කිරීමම්දී සංවර්ධන සැලැසම් 

මඟින් ුමරෝකථනය කරනු ලැබූ ජනග නයට සමගාමීව ගමන්වාර ඝනත්වය ප්රවා න අරමුණ  ා ප්රවා න 

මාධය අනුව විචලය වීම අධයයනය තුළින් 2019-2030 සැලසුම් කාල පරිච්මේදය දක්වා ප්රමද්ශමේ ප්රවා න 

අවශය ා සුරාලීමට  ැකි වන අයුරින් සැලසුම්කරණය කරනු ලැබීය. එහිදී ප්රමද්ශමේ ම ාමාර්ග 

පද්ධතිමේ සැකැස්ම අනුව එනම්; පළාත් ෙඳ සෙඳ ා සඳ ා ඉව ල් වන මාර්ග, අන් ර් ගමනාගමනය සඳ ා 

ඉව ල් වන මාර්ග  ා මාර්ගමේ වර් මාන මභෞතික පළල යන සාධක ම  මාර්ගයන්හි ප්රමුඛ ා කාණ්ඩ 

මවන් වශමයන්  ඳුනා ගනු ලැබීය.  

නගරාන් ර ගමනාගමනය සඳ ා මපාදු ප්රවා න මාධයය භාවි ය මමන්ම විකල්ප මපාදු ප්රවා න මාධයය 

ප්රවර්ධනය සඳ ා ශකය ා අධයයන සිදු කරනු ලැබූ අ ර සැලසුම් ප්රමද්ශය තුළ මකටි දුර සංචාර සඳ ා 

ඇවිදීම  ා පාපැදි භාවි යට අවශය ප සුකම් සපයා දීම මකමරහිද අවධානය මයාමු කරනු ලැබීය.  වදුරටත් 

මාර්ග  ා ප්රවා න සැලැස්ම තුළින් සංවර්ධන විභව ා පවතින ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ මව  ප්රමේශකත්වය ඉ ළ 

නැංවීම සඳ ා උපායමාර්ග  ඳුන්වා දීමද සිදු කරනු ලෙයි.  
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6.3.2.3. ප්රවොහන පසුබිම අධයනය 

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ ම ාමාර්ග  ා දුම්රිය මාර්ග ජාලය සම්ෙන්ධමයන් පරිච්මේද 

2.2.2.1.(ඇ) හි සවිස් රාත්මකව විග්ර  කර ඇ . මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 හි ම ාමාර්ග 

 ා ප්රවා න සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳ ා 2030 වසර වන විට ජනග නය ුමරෝකථනය කරන ලද අ ර 

අමේක්ි  ජනග නයට සමගාමීව ගමන් වාර ඝනත්ව ගණනය කරන ලදි. 

ජනගහනය පුමරෝකථනය- 2001  ා 2012 ජන සංගණන වාර් ාව අනුව 2030 වසර වන විට මමාරටුව ම  

නගර සභා සැලසුම් ප්රමද්ශය සඳ ා ුමරෝකථනය කරන ලද 150000 ක මන්වාසික ජනග නය  ා 87000 

ක මගී ජනග නය අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා සැලසුම් ප්රමද්ශය තුළ මන්වාසික ජනග නය  ා පිටතින් 

පැමිමණන ජනග නය අ ර 2:1ක අනුපා යක් පවතී.  වද -0.49%ක ස්වාභාවික වාර්ික ජනග න 

වර්ධන මේගය 1% කින් ඉ ල නැංවීමට අමේක්ෂා කරන අ ර ඒ අනුව ජනග න වර්ධන මේගය 0.5%ක 

අගයක් ගනී.  

ගමන් වොර ඝනත්තව පුමරෝකථනය- යම් ුද්ගලයකු විසින් යම් කිසි නිශ්ි  කාර්යයක් අරමුණු මකාට මගන 

ගමනාරම්භක සථ්ානමේ සිට ගමනාන් ය දක්වා සිදු කරනු ලෙන චලනයක් ගමන් වාරයක් මලස සලකනු 

ලෙන අ ර සමස්  ගමන් වාර එකතුව  ා අදාළ ප්රමද්ශමේ වපසරිය අ ර අනුපා ය ගමන් වාර ඝනත්වය 

මලස සැලමක්. මකාම්රාන්ස් අධයයන කණ්ඩායම විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ Urban Transport Systems 

Development Project for Colombo Metropolitan Region and Suburbs වාර් ාමවහි දැක්මවන දත්   ා 

නිගමන අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා සීමාව තුළ ප්රවොහන අරමුණ  ා ප්රවොහන මොධය අනුව ගමන් වාර 

ඝනත්වය  ා එහි වයාේතිය  අධයයනය කරනු ලැබිය. 

ප්රවා න අරමුණ අනුව ගමන් වාර සංයුතිය ප   රූප සට න් අංක 6.3 පරිදි වර්ග කල  ැකි අ ර ගමන් 

වාර ප්රමුඛ ාවය පිළිවලින් නිමවස් කරා, රැකි-රක්ෂා, ුද්ගලික ම ්ූන්  ා අධයාපනය සඳ ා මේ. 

2030 වර්ෂය වන විට ුමරෝකථනය කරන ලද ජනග නය අනුව දුම්රිය, ෙසර්ථ  ා ුද්ගලික ප්රවා න 

මාධයයක් මඟින් උත්පාදි  ගමන්වාර ඝනත්ව පිළිෙඳ අධයයනය කරන ලද අ ර සමස්  ගමන්වාර 

ඝනත්වය ප   සිතියම් අංක: 6.7 මඟින් පැ ැදිලි කරනු ලෙයි.    

දුම්රිය ගමන්වාර ඝනත්වය පිළිෙඳ සලකා ෙැලිමම්දී මමාරටුව, අඟුලාන, ලුනාව දුම්රිය නැවතුම් ස්ථාන  

ආශ්රි ව වඩා විහිදුණු සංචාර ඝනත්වයක්  ඳුනා ග   ැකි නමුත් මකාරලවැල්මල් සිට එමගාඩ උයන අ ර 

මකටි දුර සංචාරය සඳ ා දුම්රිය භාවි ා කිරීමම් නැඹුරු ාවක් ඇති ෙව  ඳුනා ග   ැක.(ඇමුණුම් අංක. 8) 

ෙස් රථ මඟින් උත්පාදි  ගමන් වාර ඝනත්ව අධයයනමේදී ම ක්ටයාරයට අවම වශමයන් සංචාර 20 කට 

වඩා වැඩි අගයක් ගනු ලෙන ෙව පැ ැදිලි මේ.   
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ුද්ගලික මමෝටර් රථ සඳ ා වැඩි නැඹුරු ාවක් මපන්නුම් මකමරන ප්රමද්ශ මලස අඟුලාන උතුර, මොරුපන, 

මමාරටුව නගර මධයය  ා එමගාඩ උයන යනාදී ප්රමද්ශ  ැඳින්විය  ැකි අ ර එම ප්රමද්ශ වල ඉ ළ සංචාර 

ඝනත්වයක්ද දැකිය  ැකි මේ. (ඇමුණුම 9) 

රූප සටහන් අංක 6.3 : ප්රවොහන අරමුණ අනුව සංයුතිය  

 

මූලාශ්රය : Urban Transport Systems Development Project for Colombo Metropolitan Region and Suburbs 

වාර් ාව, 2017 

 

6.3.2.4. මොර්ග හො ප්රවොහන සැලැස්ම සඳහො වන උපොයමොර්ග 

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා වූ මාර්ග  ා ප්රවා න සැලැස්ම සඳ ා උපායමාර්ග 3ක් ප   

දක්වා ඇති පරිදි  ඳුනා මගන ඇති අ ර ඒ සඳ ා පිළිමයල කර ගනු ලැබූ සමස්  මාර්ග සංවර්ධන සැලැස්ම  

සිතියම් අංක 6.8 මඟින් දක්වා ඇ .   

අ) මමාරටුව නගරය  ා යාෙද නාගරික මක්න්ර අ ර සම්ෙන්ධ ාව  ර කිරීම සඳ ා ප්රමද්ශමේ මාර්ග 

පද්ධතිය  ා මපාදු ප්රවා න ජාලය වැඩිදියුණු කිරීම. 

ආ) ඒකාෙද්ධ ප්රවා න පද්ධතියක් ඇති කිරීම තුළින් සම්පිණ්ඩි  නාගරික ආකෘතියක් බිහි කිරීම.  

ඇ) ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ ම ජනයාට විවෘ  මකාට සංවර්ධන කටයුතු දිරිගැන්වීම.  
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ප්රවොහන අරමුණ අනුව සංයුතිය 

රැකි-රක්ෂා සඳ ා අධයාපනය සඳ ා 

නිවාස මව  වයාපාර කටයුතු සඳ ා 

ුද්ගලික ම ්ූන් සාේු-සවාරි සඳ ා  
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සිතියේ අංක 6.7 : මමොරටුව මහ නගර සභො බල  ප්රමේශය තුළ උත්තපොදිත් සමස්ත් ගමන්වොර ඝනත්තවය 
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සිතියේ අංක 6.8 : මමොරටුව ප්රවොහන සැලැස්ම - 2030  
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අ) මමොරටුව නගරය හො යොබෙ නොගරික මක්න්ද්ර අත්ර සේබන්ධත්ොව ත්ර කිරීම සඳහො ප්රමේශමේ මොර්ග 

පේධතිය හො මපොදු ප්රවොහන ජොලය වැඩිදියුණු කිරීම. 

මකාළෙ  ර ප්රමද්ශමේ සිදු වන මේගවත් නාගරීකරණයත් සමඟ, මකාළෙට ආසන්නමේ ප්රධාන නාගරික 

මක්න්ර කරා ප්රධාන මාර්ග ඔස්මස් නාගරීකරණය සම්මේෂණය වීමමන් ඊට ආසන්නව උපනගර මශ්ර්ණියක් 

නිර්මාණය වී ඇති අ ර මකාළෙ  ර ප්රමද්ශය  ා සම්ෙන්ධ වන ගාලු මකාරිමඩෝව ප්රධාන මකාට ගනිමින් 

මකාල්ලුපිටිය, වැල්ලවත් , මදහිවල, රත්මලාන  ා මමාරටුව යන උප නාගරික මක්න්ර මශ්ර්ණියක් බිහි වී 

ඇ .  

මමාරටුවට යාෙදව පිහිටි ස්වාධීන නාගරික මක්න්ර මලස උතුරින් මදහිවල, නැමගනහිරින් පිළියන්දල  ා 

ම රගම, දකුණින් පානදුර  ැදින්විය  ැක. මොරලැස්ගමුව, රත්මලාන, කැස්ෙෑව  ා ක තුඩුව යන ප්රමද්ශ 

අනාග මේ දී නාගරික මධයස්ථාන මලස සංවර්ධනය වීම තුළින් මමාරටුව නගරය සමඟ සෙඳ ා වර්ධනය  

වනු ඇ ැයි අමේක්ෂා මකමර්. (රූප සට න් අංක 6.4) 

රූප සටහන් අංක 6.4 : මමොරටුව හො නොගරික මක්න්ද්ර අත්ර කලොපීය සබඳත්ො 
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ප   විස් ර මකාට ඇති විකල්ප මපාදු ප්රවා න මාධය  ඳුන්වා දීම  ා මාර්ග සංවර්ධනය තුළින් ඉ   

දක්වන ලද නාගරික මක්න්ර   ා මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය අ ර කලාීය සම්ෙන්ධ ාව ඉ ල  

නැංවීමට අමේක්ෂා මකමර්.   

(මමොරටුව ප්රවොහන සැලැස්ම මක්ත්ය- TP) 

i. සැහැල්ලු දුේරිය මස්වය (LRT) 

ෙස්නාහිර කලාීය ම ා නගර ප්රවා න සැලැස්ම මඟින් මයෝජි  සැ ැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය කැළණිමයන් 

ආරම්භ වී මදමටමගාඩ, මොරැල්ල, නාරාම ්න්පිට, නුමේමගාඩ  ර ා මමාරටුව ෙහුවිධ ප්රවා න 

මධයස්ථානය ගමනාන් ය මේ.  

පවතින ම ාමාර්ගයට ඉ ළින් ඉදි වන දුම්රිය මාර්ගය ඔස්මස් ධාවනයට  ඳුන්වා මදන සැ ැල්ලු දුම්රිය 

මස්වාව, සීමි  නැවතුම් සථ්ාන ගණනාවකින් සමන්වි  වන අ ර ම ජනයාට වඩා කාර්යක්ෂම  ා සුවප සු 

මපාදු ප්රවා න මස්වාවක් ලො දීමම්  ැකියාව ඇ .  

TP01- ිළියන්ෙල, කටුබැේෙ හරහො මමොරටුව නගර මධය ෙක්වො සැහැල්ලු දුේරිය මස්වය 

රූප සට න් අංක 6.5 හි දක්වා ඇති පරිදි ඉදි කිරීමට මයෝජි  සැ ැල්ලු මස්වය කිමලෝමීටර 5ක දිගකින් යුතු 

අ ර මමාරටුව ප්රමද්ශයට අයත් නැවතුම් ස්ථාන වශමයන් මමාරටුව විශ්වවිදයාලය, කටුෙැද්ද, රාව ාවත්  

 ා මමාරටුව ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථානය  ඳුනා ගනු ලැබීය. 

ii. දුේරිය මොර්ග සංවර්ධනය  

TP02- මවරළබඩ දුේරිය මොර්ගය නීකරණය 

දුම්රිය මස්වාව වඩා කාර්යක්ෂම කිරීම සඳ ා නව සංඥා පද්ධතියක් ඇතුළුව දුම්රිය පද්ධතිය විදු නය 

මකාට මවරළෙඩ දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය  ා අඟුලාන, ලුනාව, මකාරළවැල්ල  ා එමගාඩ උයන දුම්රිය 

ස්ථාන නවීකරණය කිරීම.  

iii. මහොමොර්ග සංවර්ධනය  

TP03- ගොලු පොර සංවර්ධන වොපෘතිය. 

මමාරටුව නව ගාලු පාර  ා පරණ ගාලු පාර සම්ෙන්ධ වන ස්ථානමේ සිට මමාරටුව මයෝජි  ෙහුවිධ ප්රවා න 

මධයස්ථානය දක්වා කි.මි. 1ක දිගින් යුතු මාර්ගය මංතීරු 6 ක් සහි ව සංවර්ධනය කිරීම ( රස් ඛණ්ඩය රූප 

සට න් අංක 6.5 මඟින් නිරූපනය කරයි). 

TP04- මබොරුපන මොර්ගය සංවර්ධන වොපෘතිය  

මකාම්රාන්ස් වාර් ාවට අනුව මංතීරු 6ක් සහි ව සංවර්ධනය කිරීමට  ඳුනා මගන ඇති මධය වටරවුම් පාර 

ම රගම, ෙත් රමුල්ල, කැළණිය, වත් ල  ා මමාරටුව යන නාගරික මක්න්ර එකිමනකට සම්ෙන්ධ 
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මකමරන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට  ැකි වන පරිදි මොරුපන මංසන්ධිමේ සිට ගංගාරාම මාර්ගය දක්වා 

මීටර 200ක දිගින් යුතු  මොරුපන පාර මංතීරු 6 ක් සහි ව සංවර්ධනය කිරීම. ( රස් ඛණ්ඩය රූප සට න් 

අංක 6.6 මඟින් නිරූපනය කරයි). 

TP05 මකොළඹ ක්රමය පොර මහවත්ත මුහුදුබඩ මොර්ගය දීර්ඝ කිරීම 

ෙස්නාහිර පළාත් ම ානගර සැලැස්ම මඟින් මයෝජි  මකාළෙ ක්රමය පාර මදහිවල සිට වීරුරන් අේු 

මාර්ගය ඔස්මස ්මයෝජි  මමාරටුව ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථානය දක්වා දිර්ඝ කිරීම. ( රස් ඛණ්ඩය රූප 

සට න් අංක 6.8 මඟින් නිරූපනය කරයි). 

TP06 බණ්ඩොරනොයක මොවත් සංවර්ධන වොපෘතිය  

මක්රාම්රාන්ස් වාර් ාව අනුව මමාරටුව නගරය ෙණ්ඩාරනායක මාව  ඔස්මස ් පිළියන්දල, පන්නිපිටිය, 

මාලමේ, මොල්මලගල, සුගස්කන්ද, හුණුපිටිය ස   ැඳල  ා සම්ෙන්ධ වන පරිදි නැමගනහිර වටරවුම් 

මාර්ගය සංවර්ධනයට මයෝජි  අ ර ඒ අනුව කටුෙැද්ද මංසන්ධිමේ සිට මකාස්පලාන පාලම දක්වා කි.මී. 

2ක දිගින් යුතු ෙණ්ඩාරනායක මාව  මංතීරු 4 ක් සහි ව සංවර්ධනය කිරීම. ( රස් ඛණ්ඩය රූප සට න් 

අංක 6.7 මඟින් නිරූපනය කරයි) 

TP07 ෙ මසොයිසො මොර්ග සංවර්ධන වොපෘතිය 

මක්රාම්රාන්ස් වාර් ාව අනුව  ඳුනා මගන ඇති නැමගනහිර වටරවුම් මාර්ගයට රාව ාවත්  මංසන්ධිය 

සම්ෙන්ධ වන පරිදි රාව ාවත්  මංසන්ධිමේ සිට කටුෙැද්ද මකාස්පලාන පාලම දක්වා  කි.මී. 3ක දිගින් යුතු 

ද මසායිසා මාර්ගය මංතීරු 4කින් යුතුව සංවර්ධනය කිරීම. ( රස් ඛණ්ඩය රූප සට න් අංක 6.9 මඟින් 

නිරූපනය කරයි). 

ආ) ඒකොබේධ ප්රවොහන පේධතියක් ඇති කිරීම තුළින් සේිණ්ඩිත් නොගරික ආකෘතියක් බිහි කිරීම. 

නගර නිර්මාණකරණමේ සංකල්පයක් වන සම්පිණ්ඩි  නගර මනාම ාත් මකටි දුර නගර, කාර්යක්ෂම  ා 

ඒකාෙද්ධ ප්රවා න මස්වාවකින් යුතු නාගරික ආකෘතියක් සහි  නගර මලස සැලමක්. මම් අනුව මමාරටුව 

නගරය තුළද මමවැනි සම්පිණ්ඩි  නාගරික ආකෘතියක් ඇති කිරීම සඳ ා ප   මයෝජනා ඉදිරිපත් කරනු 

ලෙයි. 

TP08- මයෝජිත් බහුවිධ ප්රවොහන මධස්ථොනය 

දැනටමත් මමාරටුව දුම්රිය ස්ථානය  ා ෙස් නැවතුම් මපාල පිහිටි දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව සතු අක්කර 

10ක් පමණ වූ භූමි භාගය දුම්රිය, සැ ැල්ලු දුම්රිය  ා ෙස් රථ ප්රවා න මාධයයන්මගන් ඒකාෙද්ධ වූ  ෙහුවිධ 

ප්රවා න මධයස්ථානය ඉදිකිරීමට මයෝජි  අ ර එය ෙස්  ා දුම්රිය පර්යන් ය, සැ ැල්ලු දුම්රිය නැවතුම් 

ස්ථානය ස  රථ වා න නැවතුම් අංගනය ආදී ප සුකම් වලින් සමන්වි  මිශ්ර සංවර්ධන කාර්යය සඳ ා 

මයදවීමට කටයුතු කරනු ලෙයි. 



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 

 

   
ෙස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  105 
 

TP09- පදික හො පොපැදි මංතීරු ජොලය  

සම්පිණ්ඩි  නාගරික ආකෘතියක් සහි  නගර වල ුද්ගලික මමෝටර් රථ භාවි යට සාමේක්ෂව ඇවිදීම  ා 

පාපැදි භාවි ය ප්රවර්ධනය කරන අ ර එමඟින් නගරමේ සමස්  ශක්ති පරිමභෝජනය  ා පරිසර දූෂණය 

අවම කිරීම අරමුණු මකමර්.  ඒ අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය ආවරණය වන පරිදි මාර්ග මදපස 

දිමවන පාපැදි  ා පදික මංතීරු ජාලයක්  ඳුන්වා මදන අ ර  එය සිතියම් අංක 6.9 මඟින් දක්වා ඇ . 

TP10- දුේරියමපොළ ප්රමේශ මොර්ග සංවර්ධනය 

මමාරටුව දුම්රිය ස්ථානය ඇතුළු  අභයන් ර දුම්රිය සථ්ාන ගාලු පාර  ා සම්ෙන්ධ වන සිතියම් අංක. 6.6 හි 

මපන්වා ඇති ප   සඳ න් ප්රධාන ප්රමේශ මාර්ග පදික  ා පාපැදි මංතීරු සහි ව මංතීරු 2 කින් යුතුව 

සංවර්ධනය කිරීම. එම මාර්ගයන්හි  රස් ඛණ්ඩය රූප සට න් අංක. 6.10 මඟින් නිරූපණය කරනු ලෙයි.  

✓ මකාරලවැල්ල දුම්රියමපාළ ප්රමේශ මාර්ගය -  මීටර 400 

✓ එමගාඩ උයන දුම්රියමපාළ  ප්රමේශ මාර්ගය-   මීටර 400 

✓ අඟුලාන දුම්රියමපාළ ප්රමේශ මාර්ගය- කිමලෝ මීටර 2 

✓ ලුනාව දුම්රියමපාළ ප්රමේශ මාර්ගය- කිමලෝ මීටර 2 

✓ මමාරටුව දුම්රියමපාළ ප්රමේශ මාර්ගය- මීටර 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 

 

   
ෙස්නාහිර පළාත් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  106 
 

සිතියේ අංක 6.9 : මමොරටුව නගරය සඳහො පදික හො පොපැදි මංතීරු ජොලය- 2030 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 
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ඇ) ජලොිමුඛ් ප්රමේශ මහජනයොට විවෘත් මකොට සංවර්ධන කටයුතු දිරිගැන්ීම.  

මොල්මගාඩ ගංගාශ්රි  ප්රමද්ශමේ සිදු වන අනවසර මගාඩකිරීම් වළකාලමින් ජල සම්පත් සංරක්ෂණය සඳ ා 

වන එක් උපායමාර්ගයක් මලස ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ ම ජනයාට විවෘ  කර ජලාභිමුඛ සංවර්ධන කටයුතු දිරි 

ගැන්වීම මමහිදී අද ස් කරනු ලෙයි.  

TP11 මයෝජිත් මබොල්මගොඩ සිරි මොර්ගය   

දිමගාරැල්ල නව පාලමම් සිට මොල්මගාඩ ගංගා මායිම ඔස්මස් මොරුපන පාර දක්වා අඩි 20ක පළලකින් 

යුතු නව මාර්ගයක් ඉදි කිරීම. (සිතියම් අංක 6.8.)  

TP12- ෙෘශ ප්රමේශන මකොරිමඩෝ  

මොල්මගාඩ ගංගාව  ා මමාරටුව මවරළ තීරය එක එල්මල් දර්ශනය වන පරිදි මකාරළවැල්මල් සිට එමගාඩ 

උයන අ ර පිහිටි ගුණවර්ධනාරාම මාර්ගය, සමාජවාදී නිව න් මපමදස, ටී.එල්.සී ී රිස් මාව    ා ම වත්  

මාව  මංතීරු 2ක් සහි ව ුළුල් කිරීම. (සිතියම් අංක 6.8), ( රස් ඛණ්ඩය රූප සට න් අංක 6.12මඟින් 

නිරූපනය කරයි). 

6.3.2.3. මොර්ග කොණ්ඩ ගත් කිරීම හො හරස් ඛ්ණ්ඩ 

අ) මොර්ග කොණ්ඩ ගත් කිරීම 

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 තුළින් සංවර්ධනයට මයෝජි   මාර්ග ප්රමුඛ ාව අනුව කාණ්ඩග  

කරන ලද අ ර පළමු ප්රමුඛ මාර්ග P1 මලසද, මදවන ප්රමුඛ මාර්ග P2 මලසද, ම වන ප්රමුඛ මාර්ග P3 මාර්ග 

මලසද, සිේවන ප්රමුඛ මාර්ග  P4 මාර්ග මලසද දක්වා ඇ .   

i. සැලසුේ කොලය තුළ සංවර්ධනයට මයෝජිත් මොර්ග  

P1, P2  ා P3 මලස සංවර්ධනයට  ඳුනා ගත් මාර්ග  ා එහි මයෝජි  මාර්ග පළල ප   වගු අංක 6.1 හි 

සවිස් රාත්මකව දක්වා ඇ .   
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වගු අංක 6.1 : මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019- 2030 තුළින් සංවර්ධනයට මයෝජිත් මොර්ග ප්රමුඛ්ත්ොව  

මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 තුළින් සංවර්ධනයට මයෝජිත්  මොර්ග 

මොර්ග 

ප්රමුඛ්ත්ොව  

මොර්ග ලක්ෂණ  හඳුනො ගන්නො ලෙ මොර්ග  මංතීරු 

ගණන  

මස්වො 

මංතීරු 

මයෝජිත් 

මොර්ග 

පළල-

මීටර 

පළමු 

ප්රමුඛ් 

මොර්ග 

P1 

මොර්ග 

නගරයට පිට  මවනත් 

ප්රධාන නාගරික මක්න්ර 

කිහිපයක් සමග 

සම්ෙන්ධ වන, මභෞතික 

පළල අඩි 20 ම ෝ ඊට 

වැඩි මාර්ග  

TP3 ගාලු පාර- මමාරටුව නව 

ගාලු පාර  ා පරණ ගාලු පාර 

සම්ෙන්ධ වන සථ්ානමේ සිට 

මමාරටුව ෙහුවිධ ප්රවා න 

මධයස්ථානය  

6 
අදාළ 

මේ. 
 36.6 

TP4 මොරුපන පාර- මොරුපන 

මංසන්ධිමේ සිට ගංගාරාම 

මාර්ගය දක්වා 

6 
අදාළ 

මේ. 
 31.7 

මෙවන 

ප්රමුඛ් 

මොර්ග 

P2 

මොර්ග 

නගරයට පිට  මවනත් 

නාගරික මක්න්ර සමග 

සම්ෙන්ධ වන,මාර්ගමේ 

මභෞතික පළල අඩි 20 

ම ෝ ඊට වැඩි මාර්ග 

TP6 ෙණ්ඩාරනායක මාව - 

කටුෙැද්ද මංසන්ධිමේ සිට 

මකාස්පලාන පාලම දක්වා  

4 
අදාළ 

මේ. 
 27.2 

TP5 මයෝජි  මුහුදුෙඩ මාර්ගය 

මදහිවල සිට වීරුරන් අේු 

මාර්ගය ඔස්මස් මයෝජි  

මමාරටුව ෙහුවිධ ප්රවා න 

මධයස්ථානය දක්වා 

4 
අදාළ 

මේ. 
 24.7 

TP7 ද මසායිසා මාර්ගය 

රාව ාවත්  මංසන්ධිමේ සිට 

කටුෙැද්ද මකාස්පලාන පාලම 

දක්වා   

4 
අදාළ 

මේ. 
 24.7 

මත්වන 

ප්රමුඛ් 

මොර්ග 

මාර්ගමේ මභෞතික පළල 

අඩි 20 ම ෝ ඊට වැඩි 

මාර්ග  

TP11 මයෝජි  මොල්මගාඩ සිරි 

මාර්ගය දිමගාරැල්ල නව පාලමම් 

සිට මොල්මගාඩ ගංගා මායිම 

ඔස්මස් මොරුපන පාර දක්වා    

2 
අදාළ 

මේ. 
 17.1 
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P3 

මොර්ග 

මාර්ගමේ මභෞතික පළල 

අඩි 20 ට වඩා අඩු මාර්ග  

TP10 මමාරටුව දුම්රියමපාළ 

ප්රමේශ මාර්ගය ගාලු පාමර් සිට 

මමාරටුව දුම්රිය ස්ථානය දක්වා  

2 
අදාළ 

මේ. 
 17.1 

TP10 මකාරලවැල්ල 

දුම්රියමපාළ ප්රමේශ මාර්ගය ගාලු 

පාමර් සිට මකාරලවැල්ල දුම්රිය 

ස්ථානය දක්වා  

2 
අදාළ 

මේ. 
 17.1 

TP10 එමගාඩ උයන දුම්රියමපාළ 

ප්රමේශ මාර්ගය ගාලු පාමර් සිට 

එමගාඩ උයන දුම්රිය සථ්ානය 

දක්වා  

2 
අදාළ 

මේ. 
 17.1 

TP10 අඟුලාන දුම්රියමපාළ 

ප්රමේශ මාර්ගය ගාලු පාමර් සිට 

අඟුලාන දුම්රිය ස්ථානය දක්වා  

2 
අදාළ 

මේ. 
 17.1 

TP10 ලුනාව දුම්රියමපාළ ප්රමේශ 

මාර්ගය ගාලු පාමර් සිට ලුනාව 

දුම්රිය ස්ථානය දක්වා  

2 
අදාළ 

මේ. 
 17.1 

TP12 ගුණවර්ධනාරාම මාර්ගය 

නව ගාලු පාමර් සිට මොල්මගාඩ 

මයෝජි  පාපැදි  ා පදික මංතීරු 

දක්වා  

2 
අදාළ 

මේ. 
 12.2 

TP12 සමාජවාදී නිව න් මපමදස 

නව ගාලු පාමර් සිට මොල්මගාඩ 

මයෝජි  පාපැදි  ා පදික මංතීරු 

දක්වා  

2 
අදාළ 

මේ. 
 12.2 

TP12 ටී.එල්.සී ීරිස් මාව  නව 

ගාලු පාමර් සිට මොල්මගාඩ 

මයෝජි  පාපැදි  ා පදික මංතීරු 

දක්වා   

2 
අදාළ 

මේ. 
 12.2 

TP12 ම වත්  මාව  නව ගාලු 

පාමර් සිට මොල්මගාඩ මයෝජි  

පාපැදි  ා පදික මංතීරු දක්වා   

2 
අදාළ 

මේ. 
 12.2 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 
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 මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 තුළින් සංවර්ධනයට මයෝජි  ඉ   සඳ න් මාර්ග සඳ ා 

ෙලපැවැත්මවන මරගුලාසි  මවළුම II පරිච්මේද 1හි සඳ න් මේ.  

 

ii. සැලසුේ කොලය තුළ සංවර්ධනයට හඳුනො මනොගත්ත මොර්ග  

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් ඉදිරි අවුරුදු 12 ක කාල සීමාව තුළදී සංවර්ධනය කිරීම සඳ ා  ඳුනා 

මනාගත් මාර්ග සිේවන ප්රමුඛ මාර්ග P4 මාර්ග ලැයිස්තුව මවළුම II හි ඇමුණුම 4 හි දක්වා ඇ . ඒ අනුව එම 

මාර්ග සඳ ා ෙලපැවැත්මවන මරගුලාසි මවළුම II පරිච්මේද 1 හි සඳ න් මේ.  

 

ආ) මයෝජිත්  මොර්ගයන්හි හරස් ඛ්ණ්ඩ 

ඉ   සඳ න් කරන ලද මයෝජි  මාර්ගයන් හි  රස් ඛණ්ඩ ප   දක්වා ඇ . 
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මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූප සටහන් අංක 6.9 : P2-ෙ මසොයිසො මොර්ග හරස් ඛ්ණ්ඩය 

හරස් ඛ්ණ්ඩය 
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රූප සටහන් අංක 6.11 : P3 මොර්ග හරස් ඛ්ණ්ඩය 

 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

 

රූප සටහන් අංක 6.12 : ෙෘශ ප්රමේශන මකොරිමඩෝ හරස් ඛ්ණ්ඩය 

 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 
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6.3.3. ජල සැපයුේ සැලැසම් 

2019-2030 කාල පරිච්මේදය සඳ ා පිළිමයළ කරන ලද මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්මම් අරමුණු කරා ළඟා 

වීමම්දී, ජන ාව මව  ප්රමාණවත්  ා අඛණ්ඩ ජල සැපයුමක් ධදනිකව ලො දීම අ යාවශය වන අ ර2030 

වසර සඳ ා ුමරෝකථනය කරන ලද ජල ඉල්ලුම සුරාලීම සඳ ා වර් මානමේ පවත්නා ක්රමමේදයන්  ා 

මයෝජි  වයපෘති  දුනා ගැනීම මමම ජල සැපයුම් සැලසුම මඟින් අමේක්ෂා කරනු ලෙයි. 

අ).2030 වන විට අමප්තක්ිත් ජල ඉල්ලුම 

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය සඳ ා 151,000ක මන්වාසික ජනග නයක්ද 87,000ක මගී 

ජනග නයක්ද ුමරෝකථනය කරන ලද අ ර සිතියම් අංක 6.1හි දක්වා ඇති පරිදි සංවර්ධන කලාපයට 

අදාලව ජල ඉල්ලුම ගණනය කරනු ලදී. එහිදී මන්වාසික ඒක ුද්ගල ධදනික ජල අවශය ාව ලීටර 130 

ක් වශමයන්ද සලකනු ලැබූ අ ර නගරයට පිටතින් පැමිමණන ුද්ගලයකුමේ ධදනික ජල අවශය ාව 

ලීටර 50 ක් වශමයන්ද සලකනු ලැබීය. 

ඒ අනුව 2030 වර්ෂය වන විට මමාරටුව ම  නගර සභා සීමාව තුළ ධදනික ජල ඉල්ලුම ඝන මීටර 25,500 

වන අ ර ගෘ ස්  ජල ඉල්ලුම ධදනිකව ඝන මීටර 19,600ක්ද, ගෘ ස ් මනාවන කටයුතු සඳ ා ජල 

ඉල්ලුම ධදනිකව ඝන මීටර 5,900ක්ද  මේ. එක් එක් සංවර්ධන කලාපයට අදාල ජල ඉල්ලුම  ා සමස්  

ජල ඉල්ලුම ප   6.2 වගුමවහි දැක්මේ. 

වගු අංක 6.2 : පුමරෝකථනය කරන ලෙ ජල ඉල්ලුම- 2030 

සංවර්ධන කලොපය ගෘහස්ත් ජල ඉල්ලුම 

(දිනකට ඝන මීටර) 

ගෘහස්ත් මනොවන 

ජල ඉල්ලුම 

(දිනකට ඝන මීටර) 

සමස්ත් ජල 

ඉල්ලුම (දිනකට 

ඝන මීටර) 

අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 2833 1695 4528 

අධි ඝනත්ව  රි  මන්වාසික කලාපය 5296 1017 6313 

මධය ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය 1089 396 1485 

අඩු ඝනත්ව  මන්වාසික කලාපය 4749 283 5031 

දැව ආශ්රි  නිෂප්ාදන ප්රවර්ධන 2535 1130 3665 

මොල්මගාඩ ජලාභිමුඛ සංවර්ධන කලාපය 3071 1130 4201 



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 
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මුලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2018 

 

ඝන මීටර 500,000  ා 60,000ක ධාරි ාවයකින් යුතු අෙ මල්  ා කලටුවාව ජල පවිත්රාගාර මඟින් ධදනික 

අඛණ්ඩ  ා ප්රමාණවත් ජල සැපයුමක් ලො මදමින් මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශය ආවරණය කරනු 

ලෙයි. එමස් වුවද මමම ජල පවිත්රාගාර මඟින් මමාරටුව ප්රමද්ශයට අම රව මවනත් ප්රමද්ශ සඳ ාද ජලය 

සපයනු ලෙන ෙැවින් ජල සැපයුම විධිමත් කරමින්, අනාග  සංවර්ධන විභව ා පවතින ප්රමද්ශ සඳ ා වන 

ජල ඉල්ලුම සුරාලීමට ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජලාපවා න මණ්ඩලය මඟින් කරන ලද මයෝජනා 

කිහිපයක් ප තින් දක්වා ඇ .  

i. කලටුවාව ජල පිරිප දු මධයස්ථානමේ වර් මාන ධදනික සැපයුම් ධාරි ාව වන ඝන මීටර 60000, 

ඝන මීටර 140,000 ක් දක්වා වැඩි දියුණු කිරීම. 

ii. කලටුවාව ජල පිරිප දු මධයස්ථානමේ භූග  ජල ටැංකි පද්ධතිමේ වර් මාන ධාරි ාව වන ඝන 

මීටර 4,600, අම ර ඝන මීටර 20,000කින් ඉ ල නැංවීම  

iii. එම භූග  ටැංකි පද්ධතිමේ සිට මකමසල්වත්  දක්වා කි.මී. 3ක පමණ දිගකින් යුතු සම්මේෂණ 

නළ ඉදි කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සමස්ත් ජල ඉල්ලුම (දිනකට ඝන මීටර) 19573 5650 25223 
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සිතියේ අංක  6.10 :  මමොරටුව මහ නගර සභො ප්රමේශමේ සමස්ත් ජල ඉල්ලුම - 2030  

 

මුලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2018 
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6.3.4. විදුලි සැපයුේ සැලැස්ම  

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිමයළ කිරීමම්දී එම ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා ප්රමාණවත් පරිදි යටි ල ප සුකම් 

ලො දීම එක් අරමුණක් වන ෙැවින් එම ප්රමද්ශය සඳ ා ප්රමාණවත් පරිදි විදුලි ප සුකම් ලො දීම 

කළමනාකරණය කිරීම සඳ ා විදුලි සැපයුම් සැලැස්ම පිළිමයළ කරන ලදී. 2017 වසමර් ෙලශක්ති 

පරිමභෝජනය  ා දැනට පවත්නා විදුලි සම්ෙන්ධ ා පිලිෙඳ ම ාරතුරු ප   රූප සට න් අංක 6.10  ා 6.11 

මඟින් නිරූපණය කරනු ලෙයි.  

රූප සටහන් අංක 6.13 : බලශක්ති පරිමභෝජනය - 2017   රූප සටහන් අංක 6.14 : විදුලි සේබන්ධත්ො ඒකක-2017 

           

මුලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018        මුලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

ඉ   ප්රස් ාර ග  දත් වලට අනුව ඉ ළ ෙලශක්ති පරිමභෝජනයක් එනම් 44%ක් මන්වාසික පරිමභෝජනය 

සඳ ා වන අ ර අමනකුත් කාර්යය සඳ ා ෙලශක්ති පරිමභෝජනය අවමරෝ ණ පිලිමවලින් කර්මාන් , 

වාණිජ  ා මවනත් භාවි  සඳ ා මයාදා මගන ඇති ෙව පැ ැදිලි මේ.  වද 2017 වන විට ලො දී ඇති විදුලි 

සම්ෙන්ධ ා ඒකක අවමරෝ ණ පිලිමවලින් මන්වාසික, වාණිජ, කර්මාන්   ා මවනත් භාවි ා මලස 

දැක්විය  ැකි අ ර කර්මාන්  සඳ ා ලොදී ඇති විදුලි සෙඳ ා ඒකක ගණන වාණිජ ඒකක ගණනට වඩා 

අඩු අගයක් ගනු ලැුවද කර්මාන්  සඳ ා වන ෙලශක්ති පරිමභෝජනය ඉ ල අගයක් මපන්නුම් කරනු ලෙයි. 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය  ා සී/ස ලංකා විදුලි ුද්ගලික සමාගම මඟින් මමාරටුව ෙල ප්රමද්ශමේ සෑම 

නාගරික මකාේටාශයක්ම ආවරණය වන පරිදි විදුලි සැපයුම් රැ ැන් මඟින් ආවරණය වී ඇති අ ර 2030 

වර්ෂය සඳ ා ුමරෝකථන ජනග නයට සරිලන ෙලශක්ති ඉල්ලුම සුරාලීමම්  ැකියාවක් පවතින ෙවට 

  වුරු වී ඇ . 

මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 මඟින් අධි  ා මධය දුෂක කර්මාන්  වයාේ  වීම සීමා කිරීම 

ම ්තුමවන් ඉ   විස් ර කර ඇති පරිදි කර්මාන්  කටයුතු සඳ ා අමනකුත් භාවි යන්ට සාමේක්ෂව ඉ ල 
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ෙලශක්ති සැපයුමක් අඛණ්ඩව අවශය මකමරන නමුත් ප්රමද්ශමේ කර්මාන්  ප්රමාණය අඩු වූ වී 2030 වන 

විට කර්මාන්  සඳ ා වන ෙලශක්ති ඉල්ලුමද සාමේක්ෂ වශමයන් ප ල යනු ඇ ැයි අමේක්ෂා කරන අ ර 

සමස්  ෙලශක්ති ඉල්ලුමද ප ල යනු ඇ  

ඉ   කී  ත්ත්ව ම  මමාරටුව සැලසුම් ප්රමද්ශය තුළ 2030 වර්ෂය වන විට විදුලිෙල ඌන ාවයක් සිදු 

මනාවනු ඇ ැයි අමේක්ෂා මකමර්. 

6.3.5.මළ හො අපජල කළමනොකරණ සැලැස්ම 

මමාරටුව ප්රමද්ශ තුළ  ඉ ල ඝනත්වයකින් යුතුව විවිධ කර්මාන් ශාලා  ා නිවාස වයාේ ව ඇති ෙැවින්  එම 

භාවි යන් තුළින් ධදනිකව උත්පාදනය වන අපජලය විධිමත් මලස ෙැ ැර කිරීමම් ක්රමමේදයක් මනාමැති 

වීම දුර්වල ාවයක් මලස  දුනා ගන්නා ලදී. 

අ) 2030 වන විට අමප්තක්ිත් අපජල උත්තපොෙනය 

2030 වසර වන විට ුමරෝකථනය කරන ලද ජනග නය මවනුමවන් අපජල උත්පාදනය ගණනය කිරීම 

සඳ ා ධදනිකව ඒක ුද්ගල මන්වාසික උත්පාදනය ඝන මීටර 130ක් මලස උපකල්පනය කරන ලදී. ඒ 

අනුව ප   වගු අංක 6.3 හි සඳ න් වන පරිදි 2030 වන විට මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ 

ධදනිකව ඝන මීටර 30112 ක ගෘ ස්  අපජල උත්පාදනයක්ද, ධදනිකව ඝන මීටර 8879 ක ගෘ ස්  

මනාවන අපජල උත්පාදනයක්ද, සිදු වනු ඇ ැයි ුමරෝකථනය කරන ලදී. ඉ ල අපජල උත්පාදනයක් අධි 

ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය  ා අධි ඝනත්ව   රි  මන්වාසික කලාපය මඟින් සිදු වන ෙව ප   සිතියම් 

අංක 6.11 මඟින් පැ ැදිලි මේ. 

 

වගු අංක 6.3 : අමප්තක්ිත් අපජල උත්තපොෙනය - 2030 

සංවර්ධන කලොපය ගෘහස්ත් අපජලය 

උත්තපොෙනය 

(දිනකට ඝන මීටර) 

ගෘහස්ත් 

මනොවන 

අපජලය 

උත්තපොෙනය 

(දිනකට ඝන 

මීටර) 

සමස්ත් අපජලය 

උත්තපොෙනය (දිනකට 

ඝන මීටර) 

අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 4,358 2,664 7,022 

අධි ඝනත්ව  රි  මන්වාසික කලාපය 8,148 1,598 9,747 
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අඩු ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 1,676 622 2,297 

අඩු ඝනත්ව  මන්වාසික කලාපය 7,306 444 7,750 

දැව ආශ්රි  නිෂ්පාදන ප්රවර්ධන කලාපය  3,899 1,776 5,675 

මොල්මගාඩ ජලාභිමුඛ සංවර්ධන 

කලාපය 4,724 1,776 6,500 

සමස්  අප ජල උත්පාදනය (දිනකට ඝන 

මීටර) 30,112 8,879 38,990 

මුලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

ආ) වර්ත්මොන අපජල ිරිපහදු වොපෘති   

ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජලාපව න මණ්ඩලය විසින් රත්මලාන  ා මමාරටුව ප්රමද්ශ ආවරණය වන පරිදි 

අපජලය ෙැ ැර කිරීමම් පද්ධතිය සථ්ාපි  කිරීමම් වයාපෘතිය මඟින් මමාරටුව සැලසුම් සීමාමවහි ග්රාම 

නිලධාරී මකාේඨාශ 23 ක අපජලය පිරිප දු මකාට මුදා  ැරීම සඳ ා අපජලය මපාම්ප කිරීමම් මධයස්ථාන 

5ක් ස්ථාපි  කිරීමට මයෝජනා කර ඇ . එකී ග්රාම නිලධාරී වසම් මලස මමාරටුමුල්ල උතුර, රාව ාවත්  

දකුණ, රාව ාවත්  ෙටහිර, රාව ාවත්   නැමඟනහිර, උයන දකුණ,  උයන උතුර, මමෝල්මේ, කඩුවාමුල්ල, 

ලක්ෂපතිය මධයම, ලක්ෂපතිය දකුණ, ලක්ෂපතිය උතුර, අඟුලාන උතුර, අඟුලාන දකුණ, මමාරටුවැල්ල 

උතුර, ඉඩම, මසායිසාුර දකුණ, මසායිසාුර උතුර, ද ම්ුර, ම ලවල දකුණ, ම ලවල උතුර, 

කල්මදමුල්ල, මොරුපන  ා කටුෙැද්ද දැක්විය  ැක. අදියර මදකක් යටමත් සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති 

වයාපෘතිමයහි පළමු අදියර මම් වන විටත් නිම මකාට ඇති අ ර එමඟින් ධදනිකව රත්මලාන  ා මමාරටුව 

ප්රමද්ශ වල අපජලය ඝන මීටර 7,000 ක ප්රමාණයක් එක්රැස් මකාට පිරිප දු කරනු ලෙන නමුත් අදියර 1හි 

සමස්  ධදනික ධාරි ාව ඝන මීටර 17,000 ක් වන ෙව සඳ න් මේ. මම් අනුව  වදුරටත් අදියර 1 හි 

අපජලය එක්රැස් කිරීම සඳ ා ඝන මීටර 10,000 ක ධාරි ාවයකින් සමන්වි  වන ෙව  ඳුනා ගන්නා ලදී. 

ඇ) අපජල කළමනොකරණය සඳහො වන නිර්මේශ 

මමාරටුව ම  නගර සභා සිමාමවන් ධදනිකව අපජලය ඝන මීටර 39,000 ක්  පමණ උත්පාදනය වන ෙැවින් 

ඉ    දුනා ගන්නා ලද අපජල කළමනාකරණ වයාපෘතිය මඟින් ආවරණය මනාවන මමාරටුව දකුණු 

මකාටසට අයත් ග්රාම නිලධාරී මකාේඨාස 19 සඳ ාද අපජල කළමනාකරණ වයාපෘතියක අවශය ාව පවති. 

විමශ්ෂමයන්ම මකාරලවැල්මල් සිට එමගාඩ උයන දක්වා බිම් තීරමයහි ජන  ා මගාඩනැගිලි ඝනත්ව අධික 

වන ම යින් විධිමත් අපජල කළමනාකරණ පද්ධතියක අවශය වයක් පැන නැගී ඇ . ඒ සඳ ා වන 

නිර්මද්ශ කිහිපයක් ප තින් දක්වා ඇ . 
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i. මමාරටුව නගර සභා සීමාව තුළ උත්පාදනය වන අපජලය, අපජලය එක්රැස් කිරීමම් නල පද්ධතියක් 

 ර ා  ා මධයම පිරිප දු පවිත්රාගාරයකට මයාමු මකාට පිරිප දු මකාට ජල මුලාශ්ර මව  මුදා ැරීම. 

 

ii.ඉ   මයෝජි  අපජලය පිරිප දු වයාපෘතිය මඟින් ආවරණය මනාවන ප්රමද්ශ වලද උත්පාදි  අපජලය 

පිරිප දු කිරීමට  ැකි වන පරිදි මයෝජි  අපව න පිරිප දු පද්ධතිමේ ධාරි ාව ඉ ල නැංවීම. 

 

 

iii. ඉ   වයාපෘතිය මඟින් ආවරණය මනාවන ප්රමද්ශයන්හි අපජලය එක්රැස් කිරීමම් අපව න නල පද්ධතියක් 

ස්ථාපනය. 

 

iv. එම ප්රමද්ශ වල  දුනා ගත් ස්ථානයන්හි මපාම්ප කිරීමම් මධයසථ්ාන පිහිටුවීම. 
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මුලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 
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6.3.6. ඝන අපද්රව කළමනොකරණ සැලැස්ම 

නාගරික ප්රමද්ශයන්හි සිදු කරනු ලෙන මේගවත් සංවර්ධන කටයුතු ම ්තුමවන් විශාල ප්රමාණයන්මගන් 

උත්පාදනය වන ඝන අපරවය ස්වභාවික ධජවීය විමයෝජන ක්රියාවලිය මඟින් විමයෝජනය වීමට ග වන 

කාලයට වඩා වැඩි මේගයකින් උත්පාදනය වන ම යින් නිසි මලස අපරවය වර්ග මකාට එකතු කිරීම, 

අපරවය ප්රවා නය, අ රමැදි  පිරිප දුව  ා ක්රමවත් ෙැ ැර කිරීම මලස විධිමත් කළමනාකරණ ක්රමමේදයක් 

පවත්වා ගැනීම අ යවශය මේ. එමස් සිදු මනාවුනම ාත් මොම ෝ ප්රමද්ශ වල දක්නට ලැමෙන පරිදි නගරමේ 

මාර්ග මදපස  ා මපාදු සථ්ාන මමන්ම ප ත් බිම්  ා ජල මුලාශ්ර වැනි සංමේදී පාරිසරික ප්රමද්ශ මව  මමම 

අපරවය ෙැ ැර කිරීම සිදු කරනු ලෙයි. මමම අවිධිමත් ෙැ ැර කිරීම් නිසා ඇතිවිය  ැකි භූග  ජල දුෂණය, 

ෙැර මලෝ  ආදිය මඟින් සිදුවන පාංශු දුෂණය  ා මීමත්න්,  යිඩ්රජන්, සල්ෆයිඩ් ආදී වායු මඟින් සිදුවන වායු 

දුෂණය ම ්තුමවන් අධි සාන්රනමයන් යුතුව විෂ මුලරවය පරිසර පද්ධති තුළ සංසරණය වීම ම ්තුමවන් 

නගරමේ ජිවත්වන ජන ාවට මොම ෝ මසයින් මසෞඛයය  ා සමාජීය ගැටළු වලට මුහුණපෑමට සිදු වී ඇ .  

අ) 2030 වන විට අමප්තක්ිත් ඝන අපද්රව උත්තපොෙනය  

මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශයක් වන ෙැවින් එක ුද්ගලයකුමේ පරිමභෝජන අවශය ාව  ා ඝන අපරවය 

උත්පාදනය සැලකිල්ලට ගනිමින් මන්වාසික ඒකුද්ගල ධදනික ඝන අපරවය උත්පාදනය කිමලෝග්රෑම් 

0.75 ක් මලසද පිටතින් පැමිමණන ුද්ගලමයකුමේ ධදනික ඝන අපරවය උත්පාදනය කිමලෝග්රෑම් 0.25 ක් 

මලසද සලකන ලදී. ඒ අනුව සංවර්ධන කලාපයන්ට අදාලව ඝන අපරවය උත්පාදනය වගු අංක 6.4හි  ා 

සිතියම් අංක 6.12 හි දක්වා ඇ . 

වගු අංක 6.4 : අමප්තක්ිත් ඝන අපද්රව උත්තපොෙනය - 2030 

 

සංවර්ධන කලොපය  ගෘහස්ත් ඝන අපද්රව 

උත්තපොෙනය (දිනකට 

මමට්රික්මටොන්) 

ගෘහස්ත් මනොවන 

ඝන අපද්රව 

උත්තපොෙනය (දිනකට 

මමට්රික්මටොන්) 

සමස්ත් ඝන අපද්රව 

උත්තපොෙනය (දිනකට 

මමට්රික්මටොන්) 

අධි ඝනත්තව මිර සංවර්ධන 

කලොපය. 

16 6 22 

අධි ඝනත්තව හරිත් මන්වොසික 

කලොපය. 

6 1 8 
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අඩු ඝනත්තව මිර සංවර්ධන 

කලොපය. 

31 4 34 

අඩු ඝනත්තව  මන්වොසික 

කලොපය. 

27 1 28 

ෙැව ආශ්රිත් නිෂ්පොෙන 

ප්රවර්ධන කලොපය. 

15 4 19 

මබොල්මගොඩ ජලොිමුඛ් 

සංවර්ධන කලොපය. 

18 4 22 

සමස්ත් ඝන 

උත්තපොෙනය(දිනකට 

මමට්රික්මටොන්) 

113 20 133 

මුලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

ඉ   වගු අංක 6.4හි දක්වා ඇති පරිදි මමාරටුව ම  නගර සභා සීමාව තුළ ධදනිකව ඝන අපරවය 

මමට්රික්මටාන් 135 ක් පමණ උත්පාදනය වුවද, පරිේමේද 2.2.2.1.ඇ) අනුව ඝන අපරවය එක්රැස් කිරීම සඳ ා 

ම  නගර සභාමේ පවතින වර් මාන ධාරි ාවය අනුව ධදනිකව එකතු කරනු ලෙන ඝන අපරවය ප්රමාණය 

මමට්රික්මටාන් 70-120 ක් පමණ වන ෙැවින් මමට්රික් මටාන් 14-64ක පමණ ඝන අපරවය ප්රමාණයක 

අතිරික් යක් පවතී යැයි  ඳුනා ගන්නා ලදී. 

ආ) ඝන අපද්රව කළමනොකරණය සඳහො නිර්මේශ  

2019 වසමර්දී අවසන් කිරීමට නියමි  මමට්රික් මටාන් 500ක ධාරි ාවයකින් යුතු කරදියාන කසළ මඟින් 

විදුලිය ස  මපාම ාර නිෂ්පාදනය කිරීමම් වයාපෘතිය සක්රීය වූ පසු මමට්රික් මටාන් 14-64 ක් පමණ වන 

අතිරික්  ඝන අපරවය කළමනාකරණය සඳ ා,  ැකියාව ලැමෙන අ ර ජීව-වායු නිෂ්පාදනයටත්, විදුලිය 

නිෂ්පාදනයටත්, දියර ස  කාෙනික මපාම ාර නිෂ්පාදනයටත්  ැකියාව ලැමෙනු ඇ . 
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සිතියේ අංක 6.12 : මමොරටුව මහ නගර සභො ප්රමේශමේ ඝන අපද්රව උත්තපොෙනය-2030  
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6.4. ආර්ික සංවර්ධන උපොයමොර්ගික සැලැස්ම 

6.4.1. පරමොර්ථ  

මමාරටුව සැලසුම් ප්රමද්ශමේ පවතින සම්පත් තිරසාර අයුරින් උපමයෝගී කර ගනිමින්  ා යටි ල ප සුකම් 

වැඩි දියුණු කරමින්, වාණිජ  ා මූලය අංශය, සංචාරක කර්මාන් ය  ා දැව කර්මාන් ය යන ආර්ික 

නියාමන ඒකාෙද්ධ කරමින් ආර්ික සංවර්ධනය කරා ලඟා වීම ආර්ික සංවර්ධන උපායමාර්ගික 

සැලැස්මමහි පරමාර්ථය මලස දැක්විය  ැක.     

 

6.4.2. විෂය පථය  

මමාරටුව ප්රමද්ශමේ ආර්ික අංශය වැඩි දියුණු කිරීමම් පරමාර්ථය මපරදැරිව පිළිමයළ කරනු ලෙන ආර්ික 

සංවර්ධන සැලැස්මම් කාලය 2019-2030 වර්ෂය දක්වා සීමා වනු ඇ . මමම ආර්ික සංවර්ධන 

උපායමාර්ගික සැලැස්ම දැව කර්මාන් ය, වාණිජ  ා මූලය අංශය  ා සංචාරක කර්මාන් ය යන අංශ 

සංවර්ධනය කිරීමට අදාලව විග්ර  කරනු ලෙන අ ර මමාරටුව ප්රමද්ශමේ සිදු කරනු ලෙන කරදිය,මිරිදිය  ා 

කිවුල්දිය ධීවර කර්මාන් ය මඟින් ලෙන වාර්ික මත්සය නිෂ්පාදනය ප්රමද්ශමේ ගෘ සථ් පරිමභෝජනය 

සඳ ා පමණක් ප්රමාණවත් වන ම යින් මමම සැලැස්ම මඟින් ධීවර කර්මාන් ය පිළිෙඳව විමශ්ෂ අවධානය 

මයාමු මනාකරන ලදී. 

මමාරටුව ම ා නගර සභා ප්රමද්ශය සඳ ා මයෝජි  සමස්  ආර්ික සංවර්ධන උපායමාර්ගික සැලැස්ම 

සිතියම් අංක 6.13 මඟින් දක්වා ඇ . 

(මමොරටුව ආර්ික සංවර්ධන උපොයමොර්ගික සැලැස්ම මක්ත්ය- EcP) 
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6.4.3. ආර්ික සංවර්ධන උපොයමොර්ග හො වොපෘති  

 

අ) මමොරටුව මහ නගර සභො බල ප්රමේශමේ ආර්ිකයට විවිධ අංශ මඟින් කරනු ලබන ෙොයකත්තවය හො 

වත්තමන් භූමි පරිහරණ රටොව අනුව සංවර්ධන කලොප හඳුනො ගැනීම. 

දැව කර්මාන් ය ෙහුලව වයාේ ව ඇති ප්රමද්ශ දැව ආශ්රි  නිෂ්පාදන කලාපය මලසටත්, ගාලු පාර  ා නගර 

මධයය ප්රමද්ශය වාණිජ  ා මූලය කටයුතු සංවර්ධනය සඳ ා අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය මලසටත්, 

ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ සංචාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය සඳ ා මයාදා ගැනීමටත් කලාප කරනු ලැබූ අ ර එම 

සංවර්ධන කලාප ආශ්රි ව ප්රමේෂකත්ව ප සුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා පරිච්මේද 6.3.2. මාර්ග  ා ප්රවා න 

සැලැස්මමහි දක්වා ඇති මාර්ග සංවර්ධන උපායමාර්ග මයෝජනා කරනු ලැබීය. 

ෙැව ආශ්රිත් නිෂ්පොෙන කලොපය සංවර්ධනය සඳහො ප්රමේශ පහසුකේ ලබො දීම. 

දැව ආශ්රි  නිෂ්පාදන කලාපය මව  ප්රමේශ වන ප්රධාන මාර්ග ුළුල් කිරීම 

i. TP03 ගාලු පාර සංවර්ධන වයාපෘතිය 

ii. TP06 කටුෙැද්ද මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය  

iii. දැව ආශ්රි  නිෂ්පාදන කලාපය  ර ා වැටී ඇති ප්රධාන මාර්ගය වන ද මසායිසා මාර්ගය සංවර්ධනය 

සඳ ා වන TP07 ද මසායිසා මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය. 

අධි ඝනත්තව මිර සංවර්ධන කලොපය සංවර්ධනය සඳහො ප්රමේශ පහසුකේ ලබො දීම. 

ගාලු පාර ආශ්රි  මර්ඛීය සංවර්ධනයත් සමග සංමක්න්රණය වන විවිධ වාණිජ  ා මුලය භුමි පරි රණ 

ක්රියාකාරකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා විකල්ප ප්රවා න මාධයය මලස TP01- සැ ැල්ලු දුම්රිය පද්ධතිය 

ස්ථාපි  කරනු ලෙන අ රම නගර මධයය ප්රමද්ශය තුළ TP08- ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථානය ඉදි කරනු 

ඇ . 

මබොල්මගොඩ ජලොිමුඛ් සංවර්ධන කලොපය සංවර්ධනය සඳහො ප්රමේශ පහසුකේ ලබො දීම. 

මොල්මගාඩ ගංගාභිමුඛ ප්රමද්ශය සංවර්ධනය සඳ ා මයෝජි  TP11 මොල්මගාඩසිරි මාර්ග සංවර්ධන 

වයාපෘතිය මඟින් එම ප්රමද්ශය ම ෝටල් කර්මාන් ය ස  ස ාධිප ය ඉදි කිරීම් ආශ්රි  ආමයෝජන අවස්ථා  

සඳ ා විවෘ  වනු ඇ . 

 

ආ) මමොරටුව නගර මධය ප්රමේශය පළමු මපළ මංසන්ධි ප්රමේශයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම. 

මමාරටුව නගරමේ ආර්ික සංවර්ධනය උමදසා ප්රමාණවත් ප සුකම් සැපයීම සඳ ා වාණිජ අංශය දායක 

කර ගැනීම තුළින් ප්රමද්ශමේ ආර්ික මේටම ඉ ළ නැංවීමට අමේක්ෂා කරනු ලෙයි. එහිදී මමාරටුව 

සංවර්ධන සැලැස්ම 2019 - 2030 මඟින් මමාරටුව ම  නගර සභා සීමාව සඳ ා ුමරෝකථනය කරනු ලැබූ 

150,000ක පමණ වන මන්වාසික ජනග නය  ා 87,000ක පමණ වන මගී ජනග නය සඳ ා අවශය වාණිජ 

ප සුකම් ලොදීමට  ැකි වනු පිණිස උත්මේරණ වයාපෘති  කිහිපයක් දියත් කිරීමට මයෝජනා කරනු ලෙන 

අ ර එම වයාපෘති රූප සට න් අංක 6.12 මඟින් මපන්නුම් කරනු ලෙයි.   
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i. EcP01- මපාදු මවළඳ සංකීර්ණ සංවර්ධන වයාපෘතිය 

ii. EcP02- වීර ුරන්අේු උදයාන මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය  

iii. EcP03- ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථානය  ා සෙැඳි මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය 

iv. EcP04- එළිම න් රංග ශාලාව  ා මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය 

v. EcP05- නව කාර්යාල සංකීර්ණ වයාපෘතිය 

 

රූප සටහන් අංක 6.15: මමොරටුව නගර මධය පළමු මපළ මංසන්ධි ප්රමේශය සංවර්ධන වොපෘති   

 

 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018   

 

i. EcP01- මපොදු මවළඳ සංකීර්ණ සංවර්ධන වොපෘතිය 

මමාරටුව ම  නගර සභාව සතු මමාරටුව  ා කටුෙැද්ද මපාදු මවළඳ සංකීර්ණ මගාඩනැගිලි ඌන භාවි ය 

 ා අන් රාදායක  ත්ත්වය ම ්තු මකාට මගන  වදුරටත් භාවි ය සඳ ා උි  මනාවන ෙවට මපමනන 

ෙැවින් නව මවළඳ සංකීර්ණයන් ඉඳි කර වාණිජ කටයුතු සඳ ා අවශය අවකාශ සපයා මදමින්  ා නිසි 

නඩත්තුවකින් යුතුව පවත්වා මගන යාමට මයෝජනා මකමර්.  

 

කටුබැේෙ මපොදු මවළඳ සංකීර්ණ වොපෘතිය  
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දල වශමයන් ප්රමාණමයන් පර්චස් 32 ක් ආවරණය වන පරිදි ගාළු පාරට මුහුණලා කටුෙැද්ද  ංදිමේ පිහිටා 

ඇති කටුෙැද්ද මපාදු මවළඳ සංකීර්ණය වර් මානය වන විට භාවි ා කිරීමට අප සු මේටමම් පවතී. මමම 

මදම ල් මගාඩනැගිල්මල් කඩ කාමර 42 ක් වැනි ප්රමාණයක් පැවතියද මම් වන විට ක්රියාකාරී මේටමම් 

පවතිනුමේ කඩ කාමර 25ක් පමණ මේ. වැසිකිලි පද්ධතිය භාවි ා කිරීමට මනා ැකි වී තිබීම, ජලය  ා 

විදුලිය වැනි මපාදු ප සුකම් බිඳ වැටීම  ා වා න නැවතුම් ප සුකම් මනාමැති වීම යනාදී කරුණු ම ්තු 

මකාට මගන මමම මගාඩනැගිල්ල භාවි ා කිරීමට අප සු වී ඇති අ ර වර් මානමේ පවතින අෙලන් වූ 

මදම ල් මගාඩනැගිල්ල ඉවත් කර දැනට පවතින කඩ කාමර 42 ට අම රව කඩ කාමර මමන්ම රථවා න 

ගාල් කිරීමට  ැකි වන අයුරින් රථවා න නැවතුම් අංගනයක් සමග මිශ්ර සංවර්ධන මගාඩනැගිල්ලක් මලස 

වයාපෘතිය සිදු කිරීමට මයෝජි ය.   

 

මමොරටුව මපොදු මවළඳ සංකීර්ණය වොපෘතිය 

කළු ර සිට මකාළෙ මදසට ගමන් කිරීමම්දී නව ගාළු පාරට මුහුණලා වම් පසින් පිහිටා ඇති මමාරටුව මපාදු 

මවළද සංකීර්ණය මමාරටුව නගරයට ඇතුල් වීමම්දී පවතින ප්රධාන මංසලකුණකි. මමම මවළද සංකීර්ණය 

මමාරටුව ම  නගර සභාව සතු පර්චස් 72 ක වැනි ප්රමාණයක පැතිරී පවතින කඩ කාමර 37 කින් යුත් 

ම ම ල් මගාඩනැගිල්ලකි. මම් වන විට මමම මපාදු මවළදමපාල අෙලන්  ත්ත්වමේ පවතින අ ර ඉදිරි 

අනාග  සංවර්ධන කටයුතු සමග ඒකාෙද්ධ වූ මිශ්ර සංවර්ධනයක් සහි  සුපිරි මවළඳ සංකීර්ණ 

මගාඩනැගිල්ලක් මමම සථ්ානමේ ස්ථාපි  කිරීමට මයෝජි ය.  

 

ii. EcP02 - ීරපුරන් අප්තපු උෙොන මිර සංවර්ධන වොපෘතිය  

නව ගාළු පාරට මුහුණලා, මමාරටුව මපාදු මවළදමපාල ඉදිරිපිට පිහිටා ඇති මමාරටුව ම  නගර සභාව සතු  

වීරුරන් අේු උදයානය දල වශමයන් පර්චස් 115 ක වපසරියකින් යුක්  මේ. නගර මධයමේ පිහිටා ඇති 

මමම උදයානය වර් මානය වනවිට විවිධ උත්සව අවස්ථා සඳ ා මයාදා ගනු ලැබූවද, ප්රශස්  මලස නිසි 

භාවි යකට මයාදා මනාගනී. එමමන්ම මමාරටුව නගරමේ රථ වා න නැවතුම් සථ්ාන මනාමැති වීමද 

ගැටළුවක් වී ඇති අ ර ඒ සඳ ාද විසදුමක් මලස වීරුරන් අේු උදයානය ජන ාවට ප්රමේශ වීමට සිත් මදන 

අයුරින් භූග  රථවා න අංගනයකින් සමන්වි  නාගරික උදයානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා 

කරනු ලෙයි.  වද මයෝජි  මමාරටුව සුපිරි මවළඳ සංකීර්ණ මගාඩනැගිල්ල  ා වීරුරන් අේු උදයානය නව 

ගාලු පාර මදපස පවතින භූමි වන ම යින් මමම මයෝජි  භූග  රථවා න අංගනය  ා මමාරටුව සුපිරි මවළඳ 

සංකීර්ණ මගාඩනැගිල්ල භූග  උමං මාර්ගයකින් සම්ෙන්ධ කරනු ලෙයි. 

 

iii. EcP03- බහුවිධ ප්රවොහන මධස්ථොනය හො සබැඳි මිර සංවර්ධන වොපෘතිය 

මමාරටුව නගර මධයමේ පවතින ශ්රී ලංකා දුම්රිය මදපාර්තුමම්න්තුව සතු අක්කර 8 ක පමණ වපසරියකින් 

යුත් දුම්රිය ස්ථානය  ා ෙස ්නැවතුම් මපාළ පිහිටි ඉඩම ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය 

කිරීමට මයෝජි ය. මයෝජි  ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථාන භූමිමේ එනම්; මමාරටුව දුම්රිය නැවතුම් මපාළ, 



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 
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මමාරටුව ෙස් නැවතුම් මපාළ  ා දුම්රිය නිල නිවාස යන භූමි භාග වල  ැනින්  ැන අවිධිමත් මලස පැතිර 

ඇති මගාඩනැගිලි ඉවත් කරමින් නැව  සංවර්ධනයක් මලස මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය මයෝජි  මේ. එහිදී 

මමම වයාපෘතිය මයෝජි  ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථාන පරිශ්රයට අම රව පූර්ණ ප සුකම් සහි  දුම්රිය නිල 

නිවාස, රථවා න නැවතුම් අංගන  ා මවළඳ කුටි යනාදිමයන් සමන්වි  වනු ඇ . 

 

 

iv. EcP04- එළිමහන් රංග ශොලොව හො මිර සංවර්ධන වොපෘතිය 

මමාරටුව මපාලිස් ස්ථානය පිහිටි ඉඩම, මමාරටුව නගර මධයමේ පවතින එකම ඓති ාසික වටිනාකමකින් 

යුතු මගාඩනැගිල්ල පවතින ඉඩම මලස සඳ න් කල  ැක.  වද මමම ඉඩම, මමාරටුව නගර මධයය 

ප්රමද්ශයට මොල්මගාඩ ගංගාව ඍජුව දර්ශනය වන භූමි ොගය මලසටද  ඳුන්වා දිය  ැකි අ ර එය ආසන්න 

වශමයන් අක්කර 3 ක පමණ වපසරියකින් යුක්  මේ. මමම මපාලිස් ස්ථානය පිහිටි ඉඩම් ශ්රී ලංකා මපාලිස ්

මදපාර්තුමම්න්තුව සතු මද්මපාලක් වන අ ර වර් මානය වන විට මපාලිස් ස්ථානය  ා මපාලිස් නිල නිවාස 

පවත්වාමගන යනු ලෙයි. මමම ඉඩමමහි ස්ථානීය පිහිටීම සැලකිල්ලට ගනිමින් ුරාවිදයාත්මක 

වටිනාකමකින් යුත් මගාඩනැගිල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් මොල්මගාඩ ගමේ අසිරිය විඳ ගනිමින් 

මසෞන්දර්යාත්මක අත්දැකීමක් ලො ගැනීමට  ැකි වන අයුරින් එළිම න් රංග ශාලාවකින් යුක්  මපාදු 

විමනෝදාස්වාද ප්රමද්ශයක් මලස සංවර්ධනයට මයෝජි  මේ.  වද මපාලිස් ස්ථාන මගාඩනැගිල්ල 

ුනර්ජනනය කරමින් මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතියක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට ෙලාමපාමරාත්තු මේ. 

 

    v. EcP05- නව කොර්යොල සංකීර්ණ වොපෘතිය 

මමාරටුව නගරමේ රජමේ  ා රජමේ මනාවන ආය න  ැනින්  ැන විසිරී පවතින අ ර ම ජන ාවට 

සුවිමශ්ී මස්වා සපයන රජමේ  ා රජමේ මනාවන ආය න එකම ස්ථානයකට වි ැන් කර, මමාරටුව ම  

නගර සභා පරිශ්රයට යාෙදව මමාරටුව නව කාර්යාල සංකීර්ණය ඉදි කිරීමට මයෝජනා කරනු ලෙයි. මම් සඳ ා 

මමාරටුව නගර සභාව සතු මමාරටුව ම ා නගර සභා මගාඩනැගිල්ලට යාෙදව පවතින ඉඩම් ඒ සඳ ා මයාදා 

ගැනීමට මයෝජි  අ ර එහිදී මයෝජි  එළිම න් රංග ශාලාව  ා මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය ම ්තුමවන් ඉවත් 

කිරීමට සිදු වන මමාරටුව මපාලිස් ස්ථානයද මමම භූමි ොගමේම සථ්ාපනය කිරීමට මයෝජනා කරනු ලෙයි. 
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6.5 තිරසොර පරිසර උපොයමොර්ගික සැලැස්ම  

මමාරටුව ම  නගර සභා සැලසුම් ප්රමද්ශය තුළ තිරසාර පාරිසරික සංවර්ධනයක් සිදු කිරීම මඟින් මයෝජි  

දැක්ම සාක්ෂාත් කරගැනීමට  ැකි වන අයුරින් “ජලමයන් මපෝෂණය වන නගරයක්” යන අරමුණ ඉදිරිපත් 

කරනු ලැබීය. එම අරමුණ කරා ළඟා වීම සඳ ා “2025 වර්ෂය වන විට ප්රමද්ශමේ පවතින ජල මූලාශ්ර 

(මොල්මගාඩ ගඟ, ලුනාව කලුව  ා මවරළ) ඇතුළුව ම ත්බිම්  ා වගුරුබිම් 100% සංරක්ෂණය කිරීමට 

කටයුතු කිරීම” යන පරමාර්ථය උපමයෝගී කර ගනු ලෙයි. මම් අනුව තිරසාර පාරිසරික උපාය මාර්ගික 

සැලැස්ම ප්රධාන අනු මකාටස්   රකින් යුක්  මේ. 

▪ පාරිසරික සංරක්ෂණ සැලැස්ම 

▪ භූදර්ශන කළමනාකරණ සැලැස්ම 

▪ මපාදු එළිම න්  ා විමනෝද කටයුතු පිළිෙඳ අවකාශීය සැලැස්ම 

▪ ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම 

මම් අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ  තිරසාර පාරිසරික සංවර්ධනයක් සිදු කිරීම සඳ ා  ඳුනා ගනු 

ලැබූ උත්මේරක වයාපෘති ඇතුළත් සමස්  පාරිසරික සැලැස්ම සිතියම් අංක 6.12 මඟින් දක්වා ඇ . 

(තිරසොර පරිසර උපොය මොර්ගික සැලැස්ම සඳහො වන මක්ත්ය- En)   
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6.5.1 පොරිසරික සංරක්ෂණ සැලැස්ම 
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6.5.1.1. සැලසුේ පරමොර්ථ   

සංමේදි ා විශ්මල්ෂණය තුළින්  ඳුනා ගනු ලැබූ පාරිසරික සංමේදී ප්රමද්ශයන්හි ක්රමවත් භූමි පරි රණයක් 

ඇති කරමින් එම ප්රමද්ශ සංරක්ෂණය කර ගැනීම පාරිසරික සංරක්ෂණ සැලැස්මමහි පරමාර්ථය මලස 

දැක්විය  ැක. 

6.5.1.2. සැලසුේ විෂය පථය 

සැලසුම් ප්රමද්ශය තුළ පවතින ප්රධාන ජල මුලාශ්රද එම ජල මුලාශ්ර මව ට සම්ෙන්ධ අමනකුත් ජල මාර්ග  ා 

සියලුම ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ සංරක්ෂණය කරනු ලෙන අ ර සුවිමශ්ී පාරිසරික  ත්ත්ව සහි  ප්රමද්ශ  ඳුනා ගනු 

ලැබීය. පාරිසරික සංරක්ෂණ සැලැසම් ඉ ා මකටි කලක් තුළ ක්රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරනු ලෙන අ ර 

එහි වලංගු ාව දිගු කාලීන වනු ඇ .  

6.5.1.3. සැලසුේ උපොයමොර්ග  

අ) පොරිසරික වශමයන් සුවිමශ්ෂී හො සංරක්ෂණය කිරීමේ ෙැඩි අවශත්ොවයක් ඇති ප්රමේශ හඳුනො ගැනීම හො 

එම ප්රමේශ පොරිසරික ආරක්ෂක ප්රමේශ මලස ප්රකොශ කිරීම සඳහො නිර්මේශ කිරීම. 

i. නිර්මේශිත් ලුනොව කලපු ආරක්ෂක ප්රමේශය. 

පරිච්මේද 5.2.1.1; ප්රෙල ා යටමත් ලුනාව කලු ප්රමද්ශමේ ඉ ල සත්ත්ව  ා ශාක විමශ්ෂ ඝනත්වයක්  ා 

විවිධත්වයක් ඇති ෙවට  ඳුනා මගන ඇති අ ර  වදුරටත් ජල විදයාත්මක වශමයන් වැදගත් ජලජ  ා 

මගාඩබිම් ආශ්රි  පරිසර පද්ධතීන් ඇති ෙවට   වුරු වී ඇ . 2000 අංක 53  ා 1986 අංක 56 දරණ පනත් 

වලින් සංමශෝධි  1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනමත් 24 ඇ ස  24 ඈ යන වගන්ති ප්රකාරව 

පාරිසරික වශමයන් සුවිමශ්ී ම ෝ  ර්ජනයට ලක් වී ඇති ම ෝ සංරක්ෂණය කිරීමම් දැඩි අවශය ාවයක් ඇති 

ප්රමද්ශ ගැසේ නිමේදනයක පල කරන නියමයක් මඟින් පරිසර විෂය භාර අමා යවරයාට පාරිසරික ආරක්ෂක 

ප්රමද්ශ වශමයන් ප්රකාශයට පත්කල  ැකිය. ඒ අනුව මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් පරිසර ආරක්ෂණ 

ප්රමද්ශයක් මලස යම් ප්රමද්ශයක් ප්රකාශයට පත් කිරීමම්දී  "සුදුසු ප්රමද්ශ/ස්ථාන" මලස සඳ න් කරනු ලෙන ප්ර 

කරුණු අ රින් ලුනාව කලු ප්රමද්ශය ප   කරුණු අනුව මයෝගය වන ෙවට  ඳුනා ගනු ලැබීය. 

 පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රමද්ශ ප්රකාශයට පත් කිරීම සඳ ා සුදුසු ප්රමද්ශ/සථ්ාන 

 අනනය ගති ලක්ෂණ වලින් යුතු පාරිසරික පද්ධති. 

උදා: ධජව විවිධත්වය අතින් අනූන වන  ර්ජනයට ලක් වී ඇති ම ෝ ඒක මද්ශික සත්ත්ව/ ශාක 

ප්රජාවන්මගන් යුතු වු ප්රමද්ශ    

 ජල විදයාත්මක වශමයන් සුවිමශ්ි ප්රමද්ශ 

උදා: ම ත් බිම්, ජල මපෝෂක ප්රමද්ශ, වැදගත් ජල මාර්ග, ජලාශ  
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 විවිධ ආය න මඟින් සකස් කරන ලද ම ා සැලසුම් යටමත් සංරක්ෂණය කළ යුතු ෙවට  ඳුනා 

ගන්නා ලද ප්රමද්ශ/ විදයාත්මක ගමේශණ ම ෝ මවනත් සැලසුම් මඟින් සංරක්ෂණය කළ යුතු ෙවට 

නිර්මද්ශි  ප්රමද්ශ. 

 විදයාත්මක වශමයන් වැදගත් ප්රමද්ශ/ භූමි භාග. 

 විදයාත්මක ගමේශණ වලින් නිර්මද්ශි  ම ෝ මවනත් සැලසුම් වලට අනුව සංරක්ෂණය කළ යුතු 

ෙවට  ඳුනාගත් ප්රමද්ශ. 

 පාරිසරික වශමයන් වැදගත් මලස මවනත් අණපනත් යටමත් ප්රකාශයට පත් කරන ලද ප්රමද්ශ වල 

ස්වාරක්ෂක කලාප. 

ආ) ජලොිමුඛ් ප්රමේශ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහො රක්ිත් කලොප හඳුනො ගැනීම. 

i. මබොල්මගොඩ ගංඟො රක්ිත්ය 

මොල්මගාඩ ගංඟා ඉවුමරහි සිට මීටර 60 ක පළලකින් යුතු රක්ි යක් පවත්වා ග  යුතු අ ර මමම 

රක්ි ය වාරිමාර්ග මදපාර් මම්න්තුමේ නිර්මද්ශයන්ට  ා ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා සංවර්ධනය 

කිරීමම් සංස්ථාමේ නිර්මද්ශයන්ට යටත් විය යුතුය. 

ii. ලුනොව කලපු රක්ිත්ය 

ලුනාව කලු ඉවුමරහි සිට මීටර 8 ක පළලකින් යුතු රක්ි ය පවත්වා ග  යුතු අ ර, මමම රක්ි ය ශ්රී 

ලංකා ඉඩම් මගාඩ කිරීමම්  ා සංවර්ධනය කිරීමම් සංසථ්ාමේ නිර්මද්ශයන්ට යටත් විය යුතුය. ඉ   සඳ න් 

කලුව  ා සම්ෙන්ධව පවතින අමනකුත් සියලුම කුඩා ඇලවල් සඳ ා එම ඇළ මාර්ග වල පවතින පළමලහි 

භාගයක් වන ප්රමාණයකින් යුත් රක්ි යක් ඇළ ඉවුමර් සිට පැවැත්විය යුතුය.  

iii. මවරළ රක්ිත්ය  

මවරළ රක්ි ය වඩදිය මර්ඛාමේ සිට මීටර 45 ක් විය යුතුය.  

 

iv. ඇළ මොර්ග රක්ිත්. 

වගු අංක 6.4 : ඇළ මොර්ග රක්ිත්ය 

ඇළ මාර්ගමේ  නම ජල මාර්ගය ඉවුමර් සිට පැවතිය  යුතු  රක්ි ය මීටර වලින්     

ලුනාව ඇළ මීටර 6 

එළු ඇළ මීටර 6 

ම මින් ගිය  ඇළ මීටර 6 

ෙෙටුව ඇළ මීටර 6 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 
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6.5.2 භූෙර්ශන කළමනොකරණ සැලැස්ම (LSP) 

6.5.2.1. සැලසුේ පරමොර්ථ 

සැලසුම් ප්රමද්ශමේ පවතින මසෞන්දර්යයාත්මක වටිනාකමකින් යුක්   ා වර් මානමේ ප්රමේශකත්වමයන් 

ඌන ප්රමද්ශ ම ජනයාට අත්විඳිය  ැකි ප්රමද්ශ මලස සංවර්ධනය කිරීමටත්, සැලසුම් ප්රමද්ශය තුළ සුළං 

සංසරණය විධිමත් කිරීම ස  ඉ   සංරක්ෂණ සැලැස්ම මඟින් සංරක්ෂණය කරනු ලෙන ප්රමද්ශ තිරසාර 

භාවි ය සඳ ා ඉදිරිපත් කිරීම භූදර්ශන කළමනාකරණ සැලැස්මමහි පරමාර්ථ මලස දැක්විය  ැක. 

6.5.2.2. සැලසුේ විෂය පථය  

භූදර්ශන කළමනාකරණ සැලැස්ම 2019-2030 සැලසුම් කාල පරිච්මච්දය තුළ ක්රියාත්මක කිරීමට මයෝජි  

අ ර සැලැස්ම මඟින් සියලුම ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශ සඳ ා භූදර්ශන වයාපෘති  ඳුනා ගනු ලැබීය.  

6.5.2.3. සැලසුේ උපොයමොර්ග  

අ) සැලසුේ ප්රමේශය තුළ සුළං සංසරණය ක්රමවත්ත පරිදි සිදු ීම සඳහො ජල මුලොර එකිමනක සේබන්ධ 

කරමින් වොයු සංසරණ මකොරිමඩෝ නිර්මොණය කර ගැනීම. 

En1- මොර්ග මෙපස හරිත් මංතීරු වොපෘති 

ඇමුණුම 5 හි දක්වා ඇති පරිදි මමාරටුව ප්රමද්ශය සඳ ා සිදු කරනු ලැබූ සුළං සංසරණ විශ්මල්ෂණයට අනුව 

ප්රමද්ශමේ ජල මුලාශ්ර එකිමනක සම්ෙන්ධ වන පරිදි ප්රමද්ශය ු රා ක්රමවත් වායු සංසරණය ක්රියාවලියක් ඇති 

කිරීම සඳ ා උපමයෝගී කර ග   ැකි මාර්ග  ඳුනා ගනු ලැබූ අ ර එම මාර්ග මදපස ප   සිතියම් අංක 6.13 

හි සඳ න් මලස රුක් මරෝපණය කරමින්  රි  මංතීරු පිහිටුවනු ඇ .  
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සිතියේ අංක 6.13 : මොර්ග මෙපස රුක් මරෝපණය කරනු ලබන මොර්ග 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018 

ආ) ජලොිමුඛ් ප්රමේශ සඳහො භූෙර්ශන ක්රමමේෙ හඳුන්වො දීම. 
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En2 මබොල්මගොඩ ජලොිමුඛ් භූෙර්ශන වොපෘතිය 

මොල්මගාඩ ජලාභිමුඛ භූදර්ශන වයාපෘතිය ජල මුලොරය භූෙර්ශනය, ජලයට ඉත්ො ආසන්න ප්රමේශය 

භූෙර්ශනය  ා මිනිස් ක්රියොකොරකේ සහිත් ප්රමේශය භූෙර්ශනය මලස ප්රධාන මකාටස් ිත්වයකින් යුක්  මේ. 

ජල මුලොරය භූෙර්ශනය: කමඩාලාන ශාක ඇතුළු මවනත් ජලජ ශාක ප්රතිෂ්ඨාපනය මකාට ජලාශ්රි  ජීවින් 

සඳ ා උි  පරිසර පද්ධති නිර්මාණය කර දීම. 

ජලයට ඉත්ො ආසන්න ප්රමේශය භූෙර්ශනය: මොල්මගාඩ භූදර්ශන වයාපෘතිමේ ප්රධාන උපායමාර්ගික අංගය 

මලස, ප්රමද්ශමේ ගංවතුර  ත්ත්ව මැඩපැවැත්වීමට  ා ගංගාව දර්ශනය වීමට  ැකි වන මලස ජලයට 

ආසන්න ප්රමද්ශය "පිය ගැට මපළ උදයානයක් " මලස සංවර්ධනය සඳ ා ගංගා ඉවුරු ප්රමද්ශය උි  කැුම් 

 ා පිරවුම් සිදු මකාට පිය ගැට මපළ මේදිකාවක අයුරින් නිර්මාණය කරනු ලෙයි.  වදුරටත් මොල්මගාඩ 

ගංගා මේටමින් ඉ ලට ඔසවා ඉදි කරනු ලෙන මයෝජි  පාපැදි, පදික මංතීරු ස  නැරඹුම් කුටි මඟින් 

ජන ාවට කිසිදු දෘශය ොධාවකින් ම ාරව ගංගාමේ සුන්දරත්වය අත්විඳීමටද  ැකියාව ලැමෙනු ඇ . 

මිනිස් ක්රියොකොරකේ සහිත් ප්රමේශ භූෙර්ශනය: ජල මුලාශ්රමේ සිට මගාඩබිම මදසට වන්නට පවතින ප්රමද්ශය 

තුළ විමනෝදාස්වාද කටයුතු ප්රවර්ධනය සඳ ා කඩ සාේු, ළමා උදයාන, විමේක ග   ැකි කුඩා ගෘ  ඒකක, 

සංස්කෘතික මධයස්ථාන ස  අධයාපනික කුටි ආදිය අනුම  භාවි ාවන් මලස  ඳුනා ගනු ලැබූ අ ර 

මමාරටුමුල්ල ආශ්රි  උතුරු  මොල්මගාඩ වැව ප්රමද්ශය ජල ක්රීඩා ඇතුළු විවිධ ජල ක්රියාකාරකම් සඳ ා උි  

මභෞතික  ත්ත්ව සහි  ෙව  ඳුනා ගනු ලැබිය. 

En3 මවරළ භූෙර්ශන වොපෘතිය 

i. මවරළෙඩ දුම්රිය මාර්ගය මදපස ආරක්ෂි  වැටි ස්ථාපනය  ා මවරළ ඛාදනය වැළැක්වීමම් ක්රම 

භාවි ා කිරීම. 

ii. අධික සුළං  ා සුළි සුළං  ත්ත්ව මැඩපැවැත්වීමට  ැකි වන අයුරින්  ා ලවණ පරිසරයට උි  

ශාක මරෝපණය මකාට මවරළ තීරය  රි  මංතීරුවක් මලස සංවර්ධනය. 

iii. ප්රධාන ප්රමේශ මාර්ගමේ සිට දුම්රිය මාර්ගය  ර ා මවරළ තීරය මව  ජන ාවට ආරක්ි ව ප්රමේශ 

වීමට  ැකි වන පරිදි පදික ගුවන් පාලම් ස්ථාපනය කිරීම. 

En4 ලුනොව භූෙර්ශන වොපෘතිය 

i. ලුනාව කලුව ආශ්රි ව ධජව විවිධත්වය ඉ ල නැංවීමට ස  කලුමේ ජලය සව්ාභාවික පිරිප දුව සඳ ා 

කමඩාලාන ශාක ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම. 

ii. ලුනාව කලුව ආශ්රි  කර්කශ ස්වභාවය නැති මකාට ස්වභාව මසෞන්දර්ය ඉ ල නැංවීම සඳ ා, පාපැදි  ා 

පදික මංතීරු මදපස රුක් මරෝපි   රි  මංතීරු ඇති කිරීම.  

6.5.3. මපොදු එළිමහන් හො විමනෝෙ කටයුතු ිළිබඳ අවකොශීය සැලැස්ම (PORS) 
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6.5.3.1. සැලසුේ පරමොර්ථ 

මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශමේ 2030 වර්ෂය වන විට 151000ක ුමරෝකථන ජනග නය සඳ ා 

ප්රමාණවත් මපාදු එළිම න් විමනෝදාස්වාද ප්රමද්ශ මවන් කර දීම මපාදු එළිම න්  ා විමනෝද කටයුතු පිළිෙඳ 

අවකාශීය සැලැස්මමහි පරමාර්ථය මලස දැක්විය  ැකි මේ. 

6.5.3.2. සැලසුේ විෂය පථය  

1983 අමේල් මස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් පවත්වන ලද “Spatial and Design Standards 

for Urban Development” වැඩමුළුමේ එකඟත්වයට අනුව මපාදු එළිම න් විමනෝදාස්වාද ප්රමද්ශ සඳ ා 

සම්ම ය මලස ුද්ගලයින් 1000 සඳ ා අවම වශමයන් ම ක්ටයාර 1.4 ක (අක්කර 3.5 ක) ප්රමද්ශයක් 

මවන් කල යුතු නමුත් නගරමයහි අනාග  වර්ධනය සමඟ ෙැඳුණු ස්වභාවික  ා සමාජීය වටපිටාමේ ස්ථානීය 

මවනස්කම් ම ්තුමකාට මගන, ඉ   සම්ම ය සංමශෝධනයට ඉඩ ලො දී ඇ . වර් මාන ඉඩම් පරි රණ 

රටාව අනුව මමාරටුව ම  නගර සභා සීමාව තුළ විමනෝදාස්වාද කටයුතු සඳ ා මවන් කර ඇති ම ක්ටයාර 

9 ක භූමි ප්රමාණය ප්රමද්ශමේ ජනග නය සඳ ා ප්රමාණවත් මනාවන අ ර මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල 

ප්රමද්ශය වර්ග කිමලෝමීටර 23.4ක සීමි  භූමි ප්රමාණයකින් යුතු ෙැවින් ඉ   සම්ම ය සංමශෝධනය කරමින් 

ුද්ගලයින් 1000කට ම ක්ටයාර 1.0 මලස සලකා 2030 වර්ෂය වන විට ම ක්ටයාර 150ක මපාදු එළිම න් 

විමනෝදාස්වාද ප්රමද්ශ ස්ථාපි  කරනු ඇ .  . 

6.5.3.3. සැලසුේ උපොයමොර්ග 

අ) මපොදු එළිමහන් විමනෝෙොස්වොෙ ප්රමේශ ිහිටුීම සඳහො ප්රමොණවත්ත ඉඩ පහසුකේ මනොමැති ප්රමේශ වල 

මර්ඛීය උෙොන සංවර්ධනය 

En5 ෙෘශ ප්රමේශන මකොරිමඩෝ  

මකාරලවැල්මල් සිට එමගාඩ උයන දක්වා නැමගනහිරින් මොල්මගාඩ ගංඟාමවන්  ා ෙටහිරින් මුහුමදන් 

මායිම්ව පවතින මීටර 500- 800 ක පමණ පටු භූ පිහිටුම ශ්රී ලංකාමේ දැකිය  ැකි ස්ථානය මලස මමාරටුව 

 ැඳින්විය  ැක. ඒ අනුව ඇමුණුම් අංක 6හි දක්වා ඇති පරිදි සිදු කරන ලද දෘශය ා විශ්මල්ෂණය මඟින්, 

මොල්මගාඩ ගංඟාව  ා මවරළ තීරය මර්ඛීයව දර්ශනය වන මාර්ග, දෘශය ප්රමේශ මකාරිමඩෝ (සිතියම් අංක 

6.14) මලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි  මේ. වගු අංක 6.5 හි සඳ න් පරිදි දෘශය ප්රමේශ මකාරිමඩෝ මලස 

 ඳුනා ගනු ලැබූ මාර්ග අඩි 40 ක පළලකින්  ා මදපස රුක් මරෝපි   රි  මංතීරු, පදික මංතීරු, පාපැදි 

මංතීරු  ා විමේකිව ග  කළ  ැකි ස්ථාන වලින් යුක් ව මර්ඛීය උදයාන වශමයන් සංවර්ධනය කරනු ලෙයි.  
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සිතියේ අංක 6.14 : මයෝජිත් ෙෘශ ප්රමේශ මකොරිමඩෝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දෘශය ප්රමේශ මකාරිමඩෝව මකාරිමඩෝමවහි දිග 

ගුණවර්ධනාරාම පාර  770m 

සමාජවාදී නිව න් මපමදස  520m 

ටි.එල්.සී. ීරිස් මාව  450m 

ම වත්  පාර 400m 
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ආ) වර්ත්මොනමේ ඌන භොවිත්මයන් යුතු භූමි මපොදු උෙොන මලස සංවර්ධනය කිරීම. 

En6 කටුබැේෙ මත්ත්තබිේ උෙොනය  

                                                                                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En7 මදුරු දූව විවෘත් උෙොනය  

මමාරටුමුල්ල ප්රමද්ශමේ මොල්මගාඩ ගංඟාමේ මගාඩබිමට ඉ ා ආසන්නමේ පවතින ම ක්ටයාර 3ක පමණ 

වපසරියකින් යුතු “මදුරු දූව” දූප  ප්රමද්ශමේ විමනෝදාස්වාද කටයුතු ප්රවර්ධනය සඳ ා ඉ ා වැදගත් 

විභව ාවක් මලස  ඳුනා ග   ැකි ම යින් ඉ   En2 මොල්මගාඩ ජලාභිමුඛ භූදර්ශන වයාපෘතිය 

උත්මේරණය කිරීමට  ැකි වන අයුරින් මදුරු දුව දූප  විවෘ  උදයානයක් මලස සංවර්ධනයට මයෝජි  මේ. 

 වද මොල්මගාඩ ගංගාව දර්ශනය වන පරිදි මගාඩ බිම් ප්රමද්ශ  ා දූප  සම්ෙන්ධ වන පරිදි මගී පාලම් 

(bridge views) ස්ථාපනය කිරීමටද මයෝජනා කරනු ලෙයි. 

6.5.4. ආපෙො කළමනොකරණ සැලැස්ම 

අ) ජල ගැලීේ මැඩපැවැත්තීමේ ක්රියොමොර්ග  

• මොල්මගාඩ ගංගාව ආශ්රි  ජල ගැලීම් විපත් අවම කර ගැනීම සඳ ා En2 යටමත් මයෝජි  “පිය ගැට මපළ 

උදයාන” සංවර්ධනය  ැකි වනු ඇ . 

වී වගා කටයුතු සඳ ා භාවි ා කර වර් මානය 

වන විට අ  ැර දමා ුරන්ව පවතින වර්ග 

කි.මි 0.19 වපසරියකින් යුතු කටුෙැද්ද 

වගුරුබිම, පදික මංතීරු, පාපැදි මංතීරු, 

නැරඹුම් කුටි, විමේකිව අසුන්ග   ැකි ස්ථාන, 

කුඩා පර්මේෂණ ප්රදර්ශන කුටි ස  කමඩාලාන 

ප්රතිසංස්ථාපනය වයාපෘතිය ඇතුලත්ව 

ම ත්බිම් උදයානයක් මලස සංවර්ධනයට 

මයෝජනා මකමර්.  

 

 

රූප සටහන් අංක 6. 13 : මත්ත්තබිේ උෙොන 
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• මමාරටුව සැලසුම් ප්රමද්ශමේ ප්රධාන ම  ා ඉ ලම වපසරියකින් යුතු අභයන් ර ම ත්බිම වන කටුෙැද්ද 

වගුරුබිම, ඉ ල වැසි ජල ප්රමාණයක් රඳවා  ො ගැනීමම්  ැකි නමුත් වර් මානමේදී අනවසර මගාඩ කිරීම් 

ම ්තුමවන් වගුරුබිමමහි ජලය රඳවා  ො ගැනීමම් ධාරි ාව ක්රමමයන් අඩු වන ෙැවින්, අධික වැසි 

 ත්ත්වයන්හිදී ජල ගැලීම් වලට මුහුණ පෑමට සිදු මේ. එම යින් ඉ   ජල රැඳවුම් ප්රමද්ශය සංරක්ෂණය 

සඳ ා En6 කටුෙැද්ද ම ත්බිම් උදයාන වයාපෘතිය මඟින්  ැකියාව ලැමෙනු ඇ . 

 

ආ) සුළි-සුළං  

මමාරටුව නගරය සුළි-සුළං  ත්ත්ව මඟින් ෙලපෑමට ලක්වන අ ර, ඒ අ රිනුත් මකාරළවැල්මල් සිට 

එමගාඩ උයන දක්වා මුහුමදන්  ා මගාඩබිමමන් මායිම්ව පවතින පටු භූමි තීරය එහි ස්වාභාවික මභෞතික 

පිහිටුම ම ්තුමවන් නිරන් ර ආපදාවට ලක් මේ. එම යින් මමම ප්රමද්ශමේ සුළි-සුළං මඟින් ඇති වන 

 ානිදායක  ත්ත්ව මග  රවා ගැනීම සඳ ා En3 වයාපෘතිය යටමත් මයෝජි  මවරළ තීරමේ ශාක 

ප්රතිෂ්ඨාපන වයාපෘතිය  ර ා  ැකියාව ලැමෙනු ඇ . 

ඇ) සුනොමි බලපෑම 

මැඩපැවැත්තීමේ  ක්රියොමොර්ග  

මමාරටුව සැලසුම් ප්රමද්ශමේ ෙටහිර මායිම කි.මී 10.5 ක දිගින් යුතු මවරළ තීරයකින් යුක්  ෙැවින් සුනාමි 

අනතුරු ඇඟවීම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමට මයෝජනා මකමර්. එමඟින් සුනාමි අවදානම් අවස්ථා වලදී 

කල් ඇතිව දැනුවත් වී අවදානම් සහි  ප්රමද්ශ වලින් ඉවත් වීමමන් ුද්ගල ජීවි   ා මද්පළ  ානි වීම අවම 

කර ගැනීම අමේක්ෂා මකමර්. 
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6.6. වොපෘති ක්රියොත්තමක කිරීමේ උපොයමොර්ග සැලැසම් 

6.6.1. හැඳින්ීම 

2030 වර්ෂය සඳ ා සැකමසන මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා වූ සංවර්ධන සැලැස්මම් වැදගත් 

මකාටසක් මලස වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමම් උපාය මාර්ග සැලැසම්  දුන්වා දිය  ැක. ප්රමද්ශමේ 

සංවර්ධනය සඳ ා අ යාවශය  වයාපෘති කවමර්ද යන්න පළමුව  දුනා මගන , එමමන්ම මමම වයාපෘති  ර ා 

ප්රමද්ශමේ දැනට පැන නැගී ඇති ගැටළු  ා ඉදිරිමේදී පැන නැඟිය  ැකි ගැටළු සඳ ා විසදුම් ලො දීමට 

ෙලාමපාමරාත්තු මේ. මමම වයාපෘතීන් අදියර කිහිපයක් යටමත් ක්රියාත්මක කිරීමට  ා කඩිනමින් විසදුම් 

ලො දිය යුතු ගැටළු සඳ ා ප්රමුඛ ාව පදනම් කර මගන වයාපෘති සිදු කිරීමට ෙලාමපාමරාත්තු මේ. මමහිදී 

ම ා භාණ්ඩාගාරමේ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  ා මපෞද්ගලික අංශමේ මූලයමය ප්රතිපාදන මයාදා 

මගන වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට අමේක්ි  අ ර මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින්  මූලිකවම වයාපෘති 

22 ක්  දුනා මගන ඇති අ ර ඒවා ක්රියාත්මක වන ආකාරය  පිලිෙඳ විස් ර ප    පරිදි දැක්විය  ැක. 
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වොපෘතිය හඳුනො ගැනීම 

වොපෘති 

මොත්ෘකොව 
TP11- මොල්මගාඩ සිරි මාර්ග  

වොපෘතිය මොල්මගාඩ ගඟ රක්ි මයන් දිමවන මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය  

වොපෘති  

මයෝජනොව 

දිමගාරැල්ල නව පාලමම් සිට මොල්මගාඩ ගංගා මායිම් රක්ි ය ඔස්මස් මොරුපන පාර දක්වා 

අඩි 20ක පළලකින්  ා මංතීරු 2කින් යුතු නව මාර්ගය ඉදි කිරීම ස  මාර්ගය මදපස  රි  මංතීරු 

ඇති කිරීම. 

ිහිටීම පළොත් ෙස්නාහිර  සීමොවන් උතුර මොල්මගාඩ 

ගඟ රක්ි ය 

  

  

  

දිස්ික්කය මකාළෙ නැමගනහිර 

ප්රොමේශීය 

සිමොව 

මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය 

ෙකුණ 

පරිපොලන 

ඒකකය 

ම  නගර සභා  බටහිර 

ප්රමේශය දිමගාරැල්ල පාලම, මොරුපන පාර, කටුෙැද්ද පාර  

ිහිටීම ෙක්වන සිතියම 

 

භුමි පරිහරණ සැලැස්ම 

 

වොපෘතිය සොධොරණිකරණය කිරීම 

වොපෘති 

ප්රමේෙ 

සංරක්ෂණය  ✓  වොපෘති 

ස්වභොවය  

නව ✓  

භූෙර්ශන  ✓  විස්තීරණය කළ 

යුතු 
  

උරුමයන්    භුමිය සංවර්ධනය 

කිරීම පමණක් 
  

ප්රතිස්ථොපන    වොපෘතිමේ 

ඉලක්ක 

ආර්ික  ✓  

නිවොස   සමොීය    



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 

 

2 
 

මොර්ග 

සංවර්ධන 
✓  පොරිසරික  ✓  

මවනත්ත    මභෞතික  ✓  

වොපෘති 

ඉලක්ක  
i. මොල්මගාඩ ජලාභිමුඛ ප්රමද්ශය ම ජනයාට විවෘ  කිරීම.  

ii. මොල්මගාඩ ගංගාමේ ජලය දූෂණය වීම වළක්වාලීම  . 
iii. අනවසර මගාඩකිරීම්, අල්ලාගැනීම්  ා ඉදිකිරීම් නව ාලීම. 
iv. මමාරටුව ම  නගර සභා උතුරු මොරුපන සීමාමේ සිට දිමගාරැල්ල නව පාලම දක්වා 

මයෝජි  මාර්ගය මඟින් මනා සම්ෙන්ධ ාවයක් ලො දීම.  
වොපෘතිමේ 

පෙනම  
 වර් මානමේ මොල්මගාඩ ගංගා ඉවුර දක්වාම මගාඩනැගීලි ඉදි කිරීම් සිදු කරනු ලෙන අ රම 

ගංගාවට ඝන  ා රව අපරවය මමන්ම අපජලය ෙැ ැර කිරීමද සිදු කරනු ලෙයි. මොල්මගාඩ 

පරිසර ආරක්ෂණ කලාපයක් මලස  ඳුනා මගන ඇති ෙැවින් මීටර 60ක රක්ි  ප්රමද්ශයක් ෙල 

පැවත්වුවද එය ක්රියාත්මක කිරීම ප්රමයෝගිකව අප සු ෙව  ඳුනා ගත් ම යින් රක්ි  මායිම 

ඔස්මස් මාර්ගයක් ඉදි කිරීම තුළින් මභෞතිකව රක්ි  කලාපය සලකුණු කිරීමට අද ස් කරනු 

ලෙයි. එමඟින් පාරිසරික, සමාජයීය  ා මභෞතික වශමයන් ඇතිවන ගැටළු අවම කර ගැනීමට 

අමේක්ෂා මකමර්. 

වොපෘතිමේ මේපළ  ිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

අයිතිය  

නො.සං.අධි.   මිනින්මෙෝරු 

සැලසුම  

අංකය  - 

රජමේ ✓  දිනය  - 

මවනත්ත    ඉඩමේ ප්රමොණය - 

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක කිරීම 

වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කිරීමේ 

ක්රමමේෙය 

ක්රියොත්තමක කළ 

යුතු ආයත්නය 

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

කලොපය  මොල්මගාඩ ජලාභිමුඛ සංවර්ධන 

කලාපය 

මමාරටුව ම  නගර 

සභාව  

කලොපීකරණ 

අනුකුලභොවය  

ඔේ  ✓  

මධයම පරිසර 

අධිකාරිය 

නැත්    

අරමුෙල් සපයො 

ගැනීමේ 

ක්රමමේෙය  

භාණ්ඩාගාර අරමුදල්   අනුමැතිය 

ලබො ගත් යුතු 

ආයත්න 

✓ මධයම පරිසර අධිකාරිය 
✓ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
✓ මමාරටුව ම  නගර සභාව 

 

වොපෘතිය හඳුනො ගැනීම 

වොපෘති 

මොත්ෘකොව 
TP01- සැ ැල්ලු දුම්රිය මාර්ග වයාපෘතිය 

වොපෘතිය සැ ැල්ලු දුම්රිය මාර්ග 

වොපෘති  

මයෝජනොව 

ෙස්නාහිර කලාීය ම ා නගර ප්රවා න සැලැස්ම මඟින් මයෝජි  සැ ැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය 

කැළණිමයන් ආරම්භ වී මදමටමගාඩ, මොරැල්ල, නාරාම න්්පිට, නුමේමගාඩ  ර ා මමාරටුව 

ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථානය ගමනාන් ය වන පරිදි පවතින ම ා මාර්ගයට ඉ ළින් ඉදි කිරීමට 
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මයෝජි  දුම්රිය මාර්ගය ඔස්මස් ධාවනයට  ඳුන්වා මදන සැ ැල්ලු දුම්රිය මස්වාව, සීමි  නැවතුම් 

ස්ථාන ගණනාවකින් සමන්වි  වනු ඇ .  නැවතුම් ස්ථාන වශමයන් මමාරටුව විශ්වවිදයාලය, 

කටුෙැද්ද මංසන්ධිය, රාව ාවත්  මංසන්ධිය  ා මමාරටුව ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථානය  ඳුනා 

ගනු ලැබිය. 

ිහිටීම පළොත් ෙස්නාහිර  සීමොවන් උතුර කටුෙැද්ද පාලමම් සිට 255 

ගල්කිස්ස මකාේටාව 

මාර්ගය ඔස්මස් කටුෙැද්ද 

මංසන්ධිය  ර ා ගාලු පාර 

ඔස්මස් මමාරටුව ෙහුවිධ 

ප්රවා න මධයස්ථානය  

දිස්ික්කය මකාළෙ නැමගනහිර 

ප්රොමේශීය 

සිමොව 

මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය 

ෙකුණ 

පරිපොලන 

ඒකකය 

ම  නගර සභා  බටහිර 

ප්රමේශය පිලියන්ඳල සිට 255 මාර්ගය ඔස්මස් මමාරටුව නගරය මව . 

ිහිටීම ෙක්වන සිතියම 

 

භුමි පරිහරණ සැලැස්ම 

 

වොපෘතිය සොධොරණිකරණය කිරීම 

වොපෘති 

ප්රමේෙ 

සංරක්ෂණය  
 

වොපෘති 

ස්වභොවය  

නව ✓  

භූෙර්ශන  
 

විස්තීරණය 

කළ යුතු 
  

උරුමයන්    භුමිය 

සංවර්ධනය 

කිරීම පමණක් 

  

ප්රතිස්ථොපන    වොපෘතිමේ 

ඉලක්ක 

ආර්ික  
 

නිවොස   සමොීය  ✓  

මොර්ග 

සංවර්ධන 
✓  පොරිසරික  

 

මවනත්ත    මභෞතික  ✓  
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වොපෘති 

ඉලක්ක  
i. මමාරටුව නගරය  ා මවනත් ප්රධාන නාගරික මක්න්ර අ ර පළාත්ෙඳ සෙඳ ාව වැඩි 

දියුණු කිරීම  ා ගමනාගමන කාලය අඩු කරලීම. 
ii. මගීන් විකල්ප ප්රවා න මාධය මව  නැඹුරු කිරීම. 

iii. ප්රධාන මාර්ගයන්හි වා න  දෙදය අවම කිරීම. 
iv. මපාදු ප්රවා න මාධයයන්හි ගුනාත්මක ාව  ා කාර්යක්ෂම ාව ඉ ල නැංවීම.    

වොපෘති

මේ පෙනම  

ඉ ල යන ගමනාගමන ඉල්ලුම ම  ප්රධාන මාර්ගයන්හි මස්වා මේටම් අතික්රමණය කරමින් වා න 

 දෙද  ත්ත්වයන් ඇති වන ම යින් නගරයට ඇතුළු වන  ා පිටවන රථවා න ප්රමාණය අවම 

කිරීම සඳ ා ම ජන ාව මපාදු ප්රවා න මාධයය කරා මයාමු කල යුතු මේ. ඒ සඳ ා මපාදු ප්රවා න 

මාධයය ඉ ා කාර්යක්ෂම  ා සුවප සු මලස පවත්වා ග  යුතු වන ම යින් විකල්ප මපාදු ප්රවා න 

මාධය මලස සැ ැල්ලු දුම්රිය මස්වා  ඳුන්වා දීම මකමරහි අවදානය මයාමු කරනු ලැබිය.  

       

වොපෘතිමේ මේපළ  ිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

අයිතිය  

නො.සං.අධි.   මිනින්මෙෝරු 

සැලසුම  

අංකය  - 

රජමේ ✓  දිනය  - 

මවනත්ත    ඉඩමේ 

ප්රමොණය 

- 

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක කිරීම 

වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කිරීමේ 

ක්රමමේෙය 

ක්රියොත්තමක 

කළ යුතු 

ආයත්නය 

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

කලොපය  අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය ස  අඩු 

ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 

මමාරටුව ම  නගර 

සභාව  

කලොපීකරණ 

අනුකුලභොව

ය  

ඔේ  ✓  

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

නැත්    

අරමුෙල් 

සපයො 

ගැනීමේ 

ක්රමමේෙය  

භාණ්ඩාගාර 

අරමුදල්   

අනුමැතිය 

ලබො ගත් යුතු 

ආයත්න 

✓ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
✓ මමාරටුව ම  නගර සභාව 

 

වොපෘතිය හඳුනො ගැනීම 

වොපෘති 

මොත්ෘකොව 

TP02- මවරළෙඩ දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය 

 

වොපෘතිය මවරළෙඩ දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය 

 
වොපෘති  

මයෝජනොව 

දුම්රිය මස්වාව වඩා කාර්යක්ෂම කිරීම සඳ ා නව සංඥා පද්ධතියක් ඇතුළුව දුම්රිය පද්ධතිය 

විදු නය මකාට මවරළෙඩ දුම්රිය මාර්ගය නවීකරණය  ා අඟුලාන, ලුනාව, මකාරළවැල්ල  ා 

එමගාඩ උයන දුම්රිය ස්ථාන නවීකරණය කිරීම.  
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ිහිටීම පළොත් ෙස්නාහිර  සීමොවන් උතුර මදහිවල-ගල්කිස්ස ම  

නගර සභාව  

දිස්ික්කය මකාළෙ නැමගනහිර - 

ප්රොමේශීය 

සිමොව 

මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය 

ෙකුණ මමාරටුව ම  නගර සභාව 

පරිපොලන 

ඒකකය 

ම  නගර සභා  බටහිර - 

ප්රමේශය මකාටුව ප්රධාන දුම්රිය ස්ථානමේ සිට මමාරටුව ප්රධාන දුම්රිය ස්ථානය දක්වා දිමවන මවරළෙඩ 

දුම්රිය මාර්ගය 

ිහිටීම ෙක්වන සිතියම 

 

භුමි පරිහරණ සැලැස්ම 

 

වොපෘතිය සොධොරණිකරණය කිරීම 

වොපෘති 

ප්රමේෙ 

සංරක්ෂණය  
 

වොපෘති 

ස්වභොවය  

නව 
 

භූෙර්ශන  
 

විස්තීරණය 

කළ යුතු 
✓  

උරුමයන්    භුමිය 

සංවර්ධනය 

කිරීම පමණක් 

  

ප්රතිස්ථොපන    වොපෘතිමේ 

ඉලක්ක 

ආර්ික  ✓  

නිවොස   සමොීය  ✓  

මොර්ග 

සංවර්ධන 
✓  පොරිසරික  

 

මවනත්ත    මභෞතික  ✓  

වොපෘති 

ඉලක්ක  
i. මවරළෙඩ දුම්රිය මාර්ගය  ා මවනත් දුම්රිය මාර්ග අ ර සෙඳ ාව ඉ ල නැංවීම. 

ii. ම ාමාර්ගයන්හි රථවා න  දෙදය අවම කිරීම. 
iii. මගී ප්රවා න  ා භාණ්ඩ ප්රවා න ධාරි ාවය ඉ ල නැංවීම. 
iv. දුම්රිය ගමනාගමනය සඳ ා ග  වන කාලය අවම කිරීම..    
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වොපෘති

මේ පෙනම  

ඉ ල යන ගමනාගමන ඉල්ලුම ම  ප්රධාන මාර්ගයන්හි මස්වා මේටම් අතික්රමණය කරමින් වා න 

 දෙද  ත්ත්වයන් ඇති වන ම යින් නගරයට ඇතුළු වන  ා පිටවන රථවා න ප්රමාණය අවම 

කිරීම සඳ ා ම ජන ාව මපාදු ප්රවා න මාධයය කරා මයාමු කල යුතු මේ. ඒ සඳ ා මපාදු ප්රවා න 

මාධයය ඉ ා කාර්යක්ෂම  ා සුවප සු මලස පවත්වා ග  යුතු වන ම යින් විකල්ප මපාදු ප්රවා න 

මාධය මලස සැ ැල්ලු දුම්රිය මස්වා  ඳුන්වා දීම මකමරහි අවදානය මයාමු කරනු ලැබිය.  

       

වොපෘතිමේ මේපළ  ිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

අයිතිය  

නො.සං.අධි.   මිනින්මෙෝරු 

සැලසුම  

අංකය  - 

රජමේ ✓  දිනය  - 

මවනත්ත    ඉඩමේ 

ප්රමොණය 
- 

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක කිරීම 

වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කිරීමේ 

ක්රමමේෙය 

ක්රියොත්තමක 

කළ යුතු 

ආයත්නය 

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

කලොපය  අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය ස  අධි 

ඝනත්ව  රි  මන්වාසික කලාපය 

මමාරටුව ම  නගර 

සභාව  

කලොපීකරණ 

අනුකුලභොව

ය  

ඔේ  ✓  

දුම්රිය 

මදපාර් මම්න්තුව 

නැත්    

අරමුෙල් 

සපයො 

ගැනීමේ 

ක්රමමේෙය  

භාණ්ඩාගාර 

අරමුදල්   

අනුමැතිය 

ලබො ගත් යුතු 

ආයත්න 

✓ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
✓ මමාරටුව ම  නගර සභාව 
✓ මවරල සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 

 

වොපෘතිය හඳුනො ගැනීම 

වොපෘති 

මොත්ෘකොව 

TP03- ගාලු පාර සංවර්ධන වයාපෘතිය. 

 

වොපෘතිය ගාලු පාර සංවර්ධන වයාපෘතිය  

වොපෘති  

මයෝජනොව 

මමාරටුව නව ගාලු පාර  ා පරණ ගාලු පාර සම්ෙන්ධ වන ස්ථානමේ සිට මමාරටුව මයෝජි  

ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථානය දක්වා කි.මි. 1ක දිගින් යුතු මාර්ගය මංතීරු 6 ක් සහි ව සංවර්ධනය 

කිරීම 

ිහිටීම පළොත් ෙස්නාහිර  සීමොවන් උතුර මමාරටුව නව ගාලු පාර 

 ා පරණ ගාලු පාර 

සම්ෙන්ධ වන ස්ථානමේ 

සිට මමාරටුව මයෝජි  

දිස්ික්කය මකාළෙ නැමගනහිර 

ප්රොමේශීය 

සිමොව 

මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය 

ෙකුණ 
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පරිපොලන 

ඒකකය 

ම  නගර සභා  බටහිර ෙහුවිධ ප්රවා න 

මධයස්ථානය දක්වා 

ප්රමේශය ගාලු පාර 

ිහිටීම ෙක්වන සිතියම 

 

භුමි පරිහරණ සැලැස්ම 

 

වොපෘතිය සොධොරණිකරණය කිරීම 

වොපෘති 

ප්රමේෙ 

සංරක්ෂණය  
 

වොපෘති 

ස්වභොවය  

නව 
 

භූෙර්ශන  
 

විස්තීරණය 

කළ යුතු 
✓  

උරුමයන්    භුමිය 

සංවර්ධනය 

කිරීම 

පමණක් 

  

ප්රතිස්ථොපන    වොපෘතිමේ 

ඉලක්ක 

ආර්ික  ✓  

නිවොස   සමොීය  ✓  

මොර්ග 

සංවර්ධන 
✓  පොරිසරික  

 

මවනත්ත    මභෞතික  ✓  

වොපෘති 

ඉලක්ක  
i. පවතින මාර්ගමේ ප්රමේෂකත්ව  ා චලය ාව(mobility) ඉ ල නැංවීම. 

ii. මාර්ගමේ ධාරි ාව ඉ ල නැංවීම. 
iii. නාගරික මක්න්ර අ ර රථවා න ගමනාගමන මේගය පැයට කිමලෝමීටර 60ක අගයකින් 

යුතුව පවත්වා ගැනීම. 
වොපෘති

මේ පෙනම  

 

වොපෘතිමේ මේපළ  ිළිබඳ විස්ත්රය 

නො.සං.අධි.   අංකය  - 
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ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

අයිතිය  

රජමේ ✓  මිනින්මෙෝරු 

සැලසුම  

දිනය  - 

මවනත්ත    ඉඩමේ 

ප්රමොණය 
- 

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක කිරීම 

වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කිරීමේ 

ක්රමමේෙය 

ක්රියොත්තමක 

කළ යුතු 

ආයත්නය 

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

කලොපය  අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය  

මමාරටුව ම  නගර 

සභාව  

කලොපීකරණ 

අනුකුලභොව

ය  

ඔේ  ✓  

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

නැත්    

අරමුෙල් 

සපයො 

ගැනීමේ 

ක්රමමේෙය  

භාණ්ඩාගාර 

අරමුදල්   

අනුමැතිය 

ලබො ගත් යුතු 

ආයත්න 

✓ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
✓ මමාරටුව ම  නගර සභාව 
✓  

 

වොපෘතිය හඳුනො ගැනීම 

වොපෘති 

මොත්ෘකොව 

TP04- මොරුපන මාර්ගය සංවර්ධන වයාපෘතිය  

 

වොපෘතිය මොරුපන මාර්ගය ුළුල් කිරීම 

වොපෘති  

මයෝජනොව 

මොරුපන මංසන්ධිමේ සිට ගංගාරාම මාර්ගය දක්වා මීටර 200ක දිගින් යුතු මොරුපන පාර මංතීරු 

6 ක් සහි ව සංවර්ධනය කිරීම. 

ිහිටීම පළොත් ෙස්නාහිර  සීමොවන් උතුර මොරුපන මංසන්ධිමේ 

සිට ගංගාරාම මාර්ගය 

දක්වා දිස්ික්කය මකාළෙ නැමගනහිර 

ප්රොමේශීය 

සිමොව 

මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය 

ෙකුණ 

පරිපොලන 

ඒකකය 

ම  නගර සභා  බටහිර 

ප්රමේශය ගාලු පාර  ා ගංගාරාම මාර්ගය 
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ිහිටීම ෙක්වන සිතියම 

 

භුමි පරිහරණ සැලැස්ම 

 

වොපෘතිය සොධොරණිකරණය කිරීම 

වොපෘති 

ප්රමේෙ 

සංරක්ෂණය  
 

වොපෘති 

ස්වභොවය  

නව 
 

භූෙර්ශන  
 

විස්තීරණය 

කළ යුතු 
✓  

උරුමයන්    භුමිය 

සංවර්ධනය 

කිරීම 

පමණක් 

  

ප්රතිස්ථොපන    වොපෘතිමේ 

ඉලක්ක 

ආර්ික  
 

නිවොස   සමොීය  
 

මොර්ග 

සංවර්ධන 
✓  පොරිසරික  

 

මවනත්ත    මභෞතික  ✓  

වොපෘති 

ඉලක්ක  

i. පවතින මාර්ගමේ ප්රමේෂකත්ව  ා චලය ාව(mobility) ඉ ල නැංවීම. 
ii. මාර්ගමේ ධාරි ාව ඉ ල නැංවීම. 
iii. නාගරික මක්න්ර අ ර රථවා න ගමනාගමන මේගය පැයට කිමලෝමීටර 60ක 

අගයකින් යුතුව පවත්වා ගැනීම. 
වොපෘති

මේ පෙනම  

මකාම්රාන්ස් වාර් ාවට අනුව ම රගම, ෙත් රමුල්ල, කැළණිය, වත් ල  ා මමාරටුව යන 

නාගරික මක්න්ර එකිමනකට සම්ෙන්ධ වන පරිදි සංවර්ධනය සඳ ා  මධය වටරවුම් පාර 

සංවර්ධනය කිරීමට  ැකි වන පරිදි මොරුපන පාර මංතීරු 6 ක් සහි ව සංවර්ධනය සඳ ා 
මයෝජනා කරනු ලෙයි. 

වොපෘතිමේ මේපළ  ිළිබඳ විස්ත්රය 

නො.සං.අධි.   මිනින්මෙෝරු 

සැලසුම  

අංකය  - 

රජමේ ✓  දිනය  - 
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ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

අයිතිය  

මවනත්ත    ඉඩමේ 

ප්රමොණය 
- 

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක කිරීම 

වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කිරීමේ 

ක්රමමේෙය 

ක්රියොත්තමක 

කළ යුතු 

ආයත්නය 

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

කලොපය  අඩු ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය  

මමාරටුව ම  නගර 

සභාව  

කලොපීකරණ 

අනුකුලභොව

ය  

ඔේ  ✓  

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

නැත්    

අරමුෙල් 

සපයො 

ගැනීමේ 

ක්රමමේෙය  

භාණ්ඩාගාර 

අරමුදල්   

අනුමැතිය 

ලබො ගත් යුතු 

ආයත්න 

✓ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
✓ මමාරටුව ම  නගර සභාව 
✓  

 

වොපෘතිය හඳුනො ගැනීම 

වොපෘති 

මොත්ෘකොව 

TP06 කටුෙැද්ද මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය  

 

වොපෘතිය කටුෙැද්ද මාර්ගය ුළුල් කිරීම 

වොපෘති  

මයෝජනොව 
කටුෙැද්ද මංසන්ධිමේ සිට මකාස්පලාන පාලම දක්වා කි.මී. 2ක දිගින් යුතු කටුෙැද්ද මාර්ගය 

මංතීරු 4 ක් සහි ව සංවර්ධනය කිරීම. 

ිහිටීම පළොත් ෙස්නාහිර  සීමොවන් උතුර කටුෙැද්ද මංසන්ධිමේ සිට 

මකාස්පලාන පාලම දක්වා 
දිස්ික්කය මකාළෙ නැමගනහිර 

ප්රොමේශීය 

සිමොව 

මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය 

ෙකුණ 

පරිපොලන 

ඒකකය 

ම  නගර සභා  බටහිර 

ප්රමේශය ගාලු පාර  ා මකාස්පලාන පාලම 
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ිහිටීම ෙක්වන සිතියම 

 

භුමි පරිහරණ සැලැස්ම 

 

වොපෘතිය සොධොරණිකරණය කිරීම 

වොපෘති 

ප්රමේෙ 

සංරක්ෂණය  
 

වොපෘති 

ස්වභොවය  

නව 
 

භූෙර්ශන  
 

විස්තීරණය 

කළ යුතු 

✓  

උරුමයන්    භුමිය 

සංවර්ධනය 

කිරීම 

පමණක් 

  

ප්රතිස්ථොපන    වොපෘතිමේ 

ඉලක්ක 

ආර්ික  
 

නිවොස   සමොීය  
 

මොර්ග 

සංවර්ධන 

✓  පොරිසරික  
 

මවනත්ත    මභෞතික  ✓  

වොපෘති 

ඉලක්ක  

i. පවතින මාර්ගමේ ප්රමේෂකත්ව  ා චලය ාව(mobility) ඉ ල නැංවීම. 
ii. මාර්ගමේ ධාරි ාව ඉ ල නැංවීම. 
iii. නාගරික මක්න්ර අ ර රථවා න ගමනාගමන මේගය පැයට කිමලෝමීටර 60ක 

අගයකින් යුතුව පවත්වා ගැනීම. 
වොපෘති

මේ පෙනම  

මකාම්රාන්ස් වාර් ාවට අනුව මමාරටුව, පිළියන්දල, පන්නිපිටිය, මාලමේ, මොල්මලගල, 

සුගස්කන්ද, හුණුපිටිය ස   ැඳල යන නාගරික මක්න්ර එකිමනකට සම්ෙන්ධ වන පරිදි 

සංවර්ධනය සඳ ා නැමගනහිර වටරවුම් පාර සංවර්ධනය කිරීමට  ැකි වන පරිදි කටුෙැද්ද පාර 

මංතීරු 4 ක් සහි ව සංවර්ධනය සඳ ා මයෝජනා කරනු ලෙයි. 

වොපෘතිමේ මේපළ  ිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

අයිතිය  

නො.සං.අධි.   මිනින්මෙෝරු 

සැලසුම  

අංකය  - 

රජමේ ✓  දිනය  - 

මවනත්ත    ඉඩමේ 

ප්රමොණය 
- 

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක කිරීම 
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වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කිරීමේ 

ක්රමමේෙය 

ක්රියොත්තමක 

කළ යුතු 

ආයත්නය 

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

කලොපය  අඩු ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය  

මමාරටුව ම  නගර 

සභාව  

කලොපීකරණ 

අනුකුලභොව

ය  

ඔේ  ✓  

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

නැත්    

අරමුෙල් 

සපයො 

ගැනීමේ 

ක්රමමේෙය  

භාණ්ඩාගාර 

අරමුදල්   

අනුමැතිය 

ලබො ගත් යුතු 

ආයත්න 

✓ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
✓ මමාරටුව ම  නගර සභාව 
✓  

 

වොපෘතිය හඳුනො ගැනීම 

වොපෘති 

මොත්ෘකොව 

TP07 ද මසායිසා මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 

වොපෘතිය ද මසායිසා මාර්ගය ුළුල් කිරීම 

වොපෘති  

මයෝජනොව 
රාව ාවත්  මංසන්ධිමේ සිට කටුෙැද්ද මකාස්පලාන පාලම දක්වා  කි.මී. 3ක දිගින් යුතු ද 

මසායිසා මාර්ගය මංතීරු 4කින් යුතුව සංවර්ධනය කිරීම. 

ිහිටීම පළොත් ෙස්නාහිර  සීමොවන් උතුර රාව ාවත්  මංසන්ධිමේ 

සිට මකාස්පලාන පාලම 

දක්වා දිස්ික්කය මකාළෙ නැමගනහිර 

ප්රොමේශීය 

සිමොව 

මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය 

ෙකුණ 

පරිපොලන 

ඒකකය 

ම  නගර සභා  බටහිර 

ප්රමේශය ගාලු පාර  ා මකාස්පලාන පාලම 

වොපෘතිය සොධොරණිකරණය කිරීම 

වොපෘති 

ප්රමේෙ 

සංරක්ෂණය  
 

වොපෘති 

ස්වභොවය  

නව 
 

භූෙර්ශන  
 

විස්තීරණය 

කළ යුතු 
✓  

උරුමයන්    භුමිය 

සංවර්ධනය 

කිරීම 

පමණක් 

  

ප්රතිස්ථොපන    ආර්ික  
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නිවොස   වොපෘතිමේ 

ඉලක්ක 

සමොීය  
 

මොර්ග 

සංවර්ධන 
✓  පොරිසරික  

 

මවනත්ත    මභෞතික  ✓  

වොපෘති 

ඉලක්ක  
i. රථවා න ගාල් කිරීම සඳ ා අවකාශ ඇති කිරීම. 
ii. පවතින මාර්ගමේ ප්රමේෂකත්ව  ා චලය ාව(mobility) ඉ ල නැංවීම. 
iii. මාර්ගමේ ධාරි ාව ඉ ල නැංවීම. 

වොපෘති

මේ පෙනම  

දැව කර්මාන් ය වයාේ ව ඇති ප්රමද්ශය මව  අමුරවය  ා නිමකළ භාණ්ඩ ප්රවා නය සඳ ා ස  

භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳ ා ඇතුළුවන රථවා න ම ්තුමවන්, ද මසායිසා මාර්ගමයහි වර් මාන 

ධාරි ාව ප්රමාණවත් මනාවන ම යින් ස  මයෝජි  නැමගනහිර වටරවුම් මාර්ගයට රාව ාවත්  

මංසන්ධිය සම්ෙන්ධ කිරීමට   ැකි වන පරිදි මාර්ගය මදපස රථවා න ගාල් කිරීමටද  ැකි පරිදි ද 

මසායිසා මාර්ගය ුළුල් කිරීමට මයෝජනා කරනු ලෙයි. 

වොපෘතිමේ මේපළ  ිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

අයිතිය  

නො.සං.අධි.   මිනින්මෙෝරු 

සැලසුම  

අංකය  - 

රජමේ ✓  දිනය  - 

මවනත්ත    ඉඩමේ 

ප්රමොණය 
- 

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක කිරීම 

වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කිරීමේ 

ක්රමමේෙය 

ක්රියොත්තමක 

කළ යුතු 

ආයත්නය 

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

කලොපය  දැව ආශ්රි  නිෂප්ාදන ප්රවර්ධන කලාපය 

මමාරටුව ම  නගර 

සභාව  

කලොපීකරණ 

අනුකුලභොව

ය  

ඔේ  ✓  

මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

නැත්    

අරමුෙල් 

සපයො 

ගැනීමේ 

ක්රමමේෙය  

භාණ්ඩාගාර 

අරමුදල්   

අනුමැතිය 

ලබො ගත් යුතු 

ආයත්න 

✓ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
✓ මමාරටුව ම  නගර සභාව 
✓  

 

වොපෘතිය හඳුනොගැනීම 

වොපෘති 

මොත්ෘකොව  

ලුනාව කලු රක්ි මයන් දිමවන කිමලෝ මීටර 6 ක දිගකින් යුතු ඇවිදින  ා 

පාපැදි මංතීරු වයාපෘතිය    

වොපෘතිය  ලුනාව කලු රක්ි මයන් දිමවන කිමලෝ මීටර 6 ක දිගකින් යුතු ඇවිදින  ා 

පාපැදි මංතීරු සංවර්ධනය  
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වොපෘති  

මයෝජනොව  

ලුනාව කලුව මම් වන විට ම ජන ාව සඳ ා විවෘ  කර ඇති ෙැවින් එහි  

වටිනාකම  ව දුරටත් ආරක්ෂා කිරීමත්,  ජල දූෂණය  වැලැක්වීමත්  අරමුණු 

කරමගන  මයෝජි   සංවර්ධන සැලැසම් මඟින් ලුනාව කලු රක්ි මයන් දිමවන 

කිමලෝ මීටර 6 ක දිගකින් යුතු ඇවිදින  ා පාපැදි මංතීරු වයාපෘතිය  සිදු කිරීමට 

 දුනා මගන ඇ .  වද  මන්වාසික ප්රමද්ශයක මැදිව පවතින මමම ජල සම්ප   එම 

ප්රමද්ශමේ ජීවත් වන මන්වාසිකයින්මේ විමනෝදාස්වාදාත්මක  කටයුතු සඳ ා 

මයාදා ග   ැකි වීමද, මමම වයාපෘතිමයන් ලැමෙන අවස්ථාවන්ය. 

වොපෘතිමේ ිහිටීම 

ිහිටීම 

පළොත් ෙස්නාහිර  
දිස්ික්ක

ය 
මකාළෙ  

ප්රොමේශීය සිමොව 

මමාරටුව ම  

නගර සභා 

ෙල ප්රමද්ශය 

පරිපොලන 

ඒකකය 

මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය 

සිමොවන් 

උතුර නැමගනහිර ෙකුණ බටහිර 

- -  -  -  

ප්රමේශය ද මසායිසා පාර 

ිහිටීම ෙක්වන 

සිතියම 
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භුමි පරිහරණ 

සැලැස්ම 

වයාපෘති සිමාව මොල්මගාඩ ගඟ රක්ි ය මේ. 

 

 

 

 

 

 

වොපෘතිය සොධොරණිකරණය කිරීම 

වොපෘති 

ස්වභොවය  
නව √ 

දියුණු 

කළ යුතු 
√ 

විස්තීරණ

ය කළ 

යුතු 

 

භුමිය 

සංවර්ධනය 

කිරීම 

පමණක් 

 

වොපෘති 

ප්රමේෙ 

සංරක්ෂණ

ය  
වොණිජ  භූ ෙර්ශන  උරුමයන්  නිවොස  ප්රතිස්ථොපන  මවනත්ත  

  √    

මාර්ග 

සංවර්ධ

නයන්  

වොපෘති

මේ 

ඉලක්ක  

ආර්ික  √ සමොීය  √ 

වොපෘති 

ඉලක්ක  

❖ ලුනාව කලුව ආරක්ෂා කර ගැනීම 

❖ මපාදු ම ජන සුෙ සිද්ධිය උමදසා විමේක  ා විමනෝද ස්ථාන ඇති  කිරීම 

❖ විමනෝද කටයුතු දිරිමත් කිරීම (ඇවිදින මංතීරු, පාපැදි මංතීරු) 
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වොපෘති

මේ පෙනම  

ලුනාව කලු රක්ි මයන් දිමවන කිමලෝ මීටර 6 ක දිගකින් යුතු ඇවිදින  ා පාපැදි 

මංතීරු වයාපෘතිය  සිදු කිරීමට  වද  මන්වාසික ප්රමද්ශයක මැදිව පවතින මමම ජල 

සම්ප  එම ප්රමද්ශමේ ජීවත් වන මන්වාසිකයින්මේ විමනෝදාස්වාදාත්මක  කටයුතු 

සඳ ා මයාදා ග   ැකි වීමද, මමම වයාපෘතිමයන් ලැමෙන අවස්ථාවන්ය. පාරිසරික 

වටිනාකම ආරක්ෂා කර ගැනීමත්, මපාදු ම ජන ාවමේ විමනෝදාස්වාදාත්මක කටයුතු 

දිරි ගැන්වීමත්, ලුනාව කලුව ආරක්ෂා කර ගැනීමත් උමදසා මමම වයාපෘතිය  සිදු 

කිරීමම් මූලික අභිප්රාය මේ .  

 

වොපෘතිමේ මේපළ  ිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

අයිතිය  

නො. 

ස.අ.  
 

මපෞේගලි

ක  
 රජමේ √ මවනත්ත   

ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

ත්ත්තවය  

ලුනාව කලු රක්ි ය මේ.  ප්රතිස්ථොපනය ිළිබඳ විස්ත්රය   

ඉඩමේ 

අයිතිය 

ිළිබඳ 

විස්ත්රය  

- 

මිනින්මෙෝරු 

සැලසුම  

අංකය  
මිනින්මෙොරු

වමේ නම  
දිනය  ඉඩමේ ප්රමොණය  

   අක්:  රූ. පර්. 

       

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක කිරීම 

 

වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කිරීමේ 

ක්රමමේෙය  

මමම 

වයාපෘතිය 

නාගරික 

සංවර්ධන 

අධිකාරිමේ 

ක්රියොත්තමක 

කළ යුතු 

ආයත්නය  

✓ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

✓ මමාරටුව ම  නගර 

සභාව  

අරමුෙල් 

සපයො 

ගැනීමේ 

භා

ණ්ඩා

ගාර 
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මැදි ත් 

වීමමන් 

මමාරටුව 

ම  නගර 

සභාව, 

මධයම 

පරිසර 

අධිකාරිය, 

 ා අමනකුත් 

අදාල 

ආය න  

සම්ෙන්ධීක

රණමයන් 

ක්රියාත්මක 

කිරීමට 

මයෝජි ය. 

✓ මධයම පරිසර 

අධිකාරිය 

ක්රමමේෙ

ය  

අරමුද

ල්   

යටිත්ල 

පහසුක

ේ  

ජලය  

අවශ 

ධොරිත්ොව  
 

විදුලිය  

අවශය ධාරි ාව  
 

පවත්තනො 

ධොරිත්ොව  
 

පවත්නා 

ධාරි ාව  
 

ඝන 

අපද්රව 

කළමනොක

රණය  

   

මයෝජිත් ඝන 

අපද්රව 

කළමනොකරණ

ය  

 

කලොපය  
අධි ඝනත්ව  රි  මන්වාසික 

කලාපය 

කලොපීකර

ණ 

අනුකුලභොව

ය  

ඔේ  √ නැත්   

✓  
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වොපෘතිය හඳුනොගැනීම 

වොපෘති 

මොත්ෘකොව  ෙහුවිධ ප්රවා න සංවර්ධන වයාපෘතිය   

වොපෘතිය  ෙහුවිධ ප්රවා න සංවර්ධනය  

වොපෘති  

මයෝජනොව  

මමාරටුව නගරය ඇතුළු ප්රධාන නාගරික මකන්රයන්හි ප්රවා න ඉල්ලුමමහි 

ඉ ළයාමක් මපන්නුම් මකමරන ෙැවින් මමම  ඉ ල ගමනාගමන  ඉල්ලුමත් සමග 

නගරය තුළ  සංසරණය වන සමස්  ජනග නය විවිධ ප්රවා න මාධයයන් භාවි ා 

කරනු ලෙයි. එහිදී විමශ්ෂමයන්ම කාර්යෙහුල මේලාවන්හිදී, නගරය තුළ සිදු වන 

ගමනාගමනය මමන්ම නගරය ආසන්නමේ පවත්නා මවනත්  නාගරික  

මක්න්රයන්හි සිදු වන ගමනාගමනය ම ්තුමවන් පවත්නා මාර්ගයන්හි මසව්ා 

මේටම් අතික්රමනය කරමින් වා න  දෙද  ත්වයන් ඇති වන ෙව දක්නට ලැමේ. 

මමහිදී මපාදු ප්රවා න මාධයයන් වලට වඩා ුද්ගලික ප්රවා න මාධයයන් කරා 

ජන ාව මයාමු වීමමන් වා න  දෙද  ත්ත්වයන්  තීව්ර මේ. මම් නිසා මමම ප්රවා න 

සැලැස්මමහි ප්රධාන පරමාර්ථය වනුමේ මපාදු ප්රවා න මස්වාවන් විධිමත් කර  

ජන ාවට අවශය ප සුකම් සැපයීමය. එමමන්ම නගර මධයමේ මපාදු රථ වා න 

නැවතුම් ස්ථාන මනාමැති වීම ම ්තුමවන් (common parking facilities) විශාල 

ගැටළු රාශියකට මුහුණ දී ඇති ෙැවින් එම ගැටළු සඳ ා විසදුම් මලස මමම ෙහුවිධ 

ප්රවා න සැලැස්ම මඟින් ඒකාෙද්ධ වූ ෙස්  ා දුම්රිය පද්ධතියක් මපාදු රථ වා න 

ගාල් (Common parking Tower) දුම්රිය නිල මන්වාසිකාගාර  ා මිශ්ර  සංවර්ධන 

වයාපෘති කිහිපයක් ක්රියාත්මක කිරීමට මයෝජි ය. මමාරටුව නගර මධයමේ පවතින 

ශ්රී ලංකා දුම්රිය මදපාර්තුමම්න්තුව සතු අක්කර 4 කට ආසන්න ප්රමාණයක පැතිරී 

ඇති ඉඩම භාවි ා කරමින් අදියර කිහිපයක් යටමත් මමම වයාපෘතිය සිදු කිරීමට 

නියමි ය. 

 

වොපෘතිමේ ිහිටීම 

ිහිටීම 

පළොත් ෙස්නාහිර  
දිස්ික්ක

ය 
මකාළෙ  

ප්රොමේශීය සිමොව 

මමාරටුව ම  

නගර සභා 

ෙල ප්රමද්ශය 

පරිපොලන 

ඒකකය 

මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය 
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සිමොවන් 

උතුර නැමගනහිර ෙකුණ බටහිර 

- -  -  -  

ප්රමේශය නව ගාලු පාර  

ිහිටීම ෙක්වන 

සිතියම 

 

 

 

 

 

 

 

 

භුමි පරිහරණ 

සැලැස්ම 

වයාපෘති සිමාව මමාරටුව නගර මධයමේ ෙස් නැවතුම්  මපාළ  ා  දුම්රිය ස්ථානය 

පිහිටා ඇති දුම්රිය මදපාර්තුමම්න්තුව සතු ඉඩම් මකාටස මේ . 

 

 

 

 

 

 

 

වොපෘතිය සොධොරණිකරණය කිරීම 

වොපෘති 

ස්වභොවය  
නව √ 

දියුණු 

කළ යුතු 
 

විස්තීරණ

ය කළ 
 

භුමිය 

සංවර්ධනය 
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යුතු කිරීම 

පමණක් 

වොපෘති 

ප්රමේෙ 

සංරක්ෂණ

ය  
වොණිජ  භූ ෙර්ශන  උරුමයන්  නිවොස  ප්රතිස්ථොපන  මවනත්ත  

 √ √  √  

මිශ්ර  

සංවර්ධ

නයන්  

වොපෘති

මේ 

ඉලක්ක  

ආර්ික  √ සමොීය  √ 

වොපෘති 

ඉලක්ක  

❖ ශක්තිමත් මපාදු ප්රවා න මස්වයක් සැපයීම 

❖ රථ වා න  දෙදය අවම කිරීම  

❖ නගර මධයමේ පවතින ඉඩම් ප්රශස්  මේටමින් ප්රමයෝජනයට ගැනීම 

❖ වාණිජ සංවර්ධනය ප්රමුඛ මිශ්ර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම   

වොපෘති

මේ පෙනම  

මපාදු ප්රවා න මස්වාවන් විධිමත් කර  ජන ාවට අවශය ප සුකම් සැපයීමත්, නගර 

මධයමේ පවතින වටිනාකමින් යුත් ඉඩම් ප්රශස්  මලස භාවි යට ගැනීමත්, නගරමේ 

ගැටළුවක්ව  පවතින මපාදු රථ වා න නැවතුම් ස්ථාන මනාමැතිවීම සඳ ා විසදුමක් ලො 

දීම යනාදිය මමම වයාපෘතිය සිදු කිරීම මඟින් සිදු මේ. එමමන්ම නව සංවර්ධන 

සැලැස්මට අනුව සිදු කරන ලද කලාපකරණ සැලැස්මට අනුව මමම ප්රමද්ශය අධි 

ඝණත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇ . ඒ අනුව 

මමම වයාපෘතිය  ර ා නගර මධයය සඳ ා මනා සංවර්ධනයක් ලො දීමටත්, මසසු 

සංවර්ධනයන් සඳ ා මග මපන්වීමක් ලො දීමටත් අරමුණු කර ඇ . 

වොපෘතිමේ මේපළ  ිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

අයිතිය  

නො. 

ස.අ.  
 

මපෞේගලි

ක  
 රජමේ √ මවනත්ත   
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ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

ත්ත්තවය  

ෙස් නැවතුම් මපාළ, දුම්රිය 

නැවතුම් ස්ථානය , දුම්රිය 

මදපාර්තුමම්න්තුව  සතු නිල 

නිවාස  ා වාණිජ භාවි යන් 

ප්රතිස්ථොපනය ිළිබඳ විස්ත්රය   

ඉඩමේ 

අයිතිය 

ිළිබඳ 

විස්ත්රය  

දුම්රිය මදපාර්තුමම්න්තුව 

මිනින්මෙෝරු 

සැලසුම  

අංකය  
මිනින්මෙොරු

වමේ නම  
දිනය  ඉඩමේ ප්රමොණය  

1013 
ජී.ජී. එල් 

.පත්මසිරි 
2017.11.05 අක්:  රූ. පර්. 

    

ආසන්න 

වශමයන් 

අක්කර 3 ක් 

පමණ 

  

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක කිරීම 

 

වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කිරීමේ 

ක්රමමේෙය  

නාගරික 

සංවර්ධන 

අධිකාරිය, ශ්රී 

ලංකා දුම්රිය 

මදපර්තුමම්

න්තුව, 

මමාරටුව 

ම ා නගර 

සභාව, 

ප්රවා න 

අමා යංශය 

, මමාරටුව 

මපෞද්ගලික 

ෙස් සංගමය  

ක්රියොත්තමක 

කළ යුතු 

ආයත්නය  

✓ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

✓ මමාරටුව ම  නගර 

සභාව  

✓ ශ්රී ලංකා දුම්රිය 

මදපාර්තුමම්න්තුව 

අරමුෙල් 

සපයො 

ගැනීමේ 

ක්රමමේෙ

ය  

භා

ණ්ඩා

ගාර 

අරමුද

ල්   
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 ා නගර 

මධයය 

මවළඳ 

හිමියන් . 

යටිත්ල 

පහසුක

ේ  

ජලය  

අවශ 

ධොරිත්ොව  
 

විදුලිය  

අවශය ධාරි ාව  
 

පවත්තනො 

ධොරිත්ොව  
 

පවත්නා 

ධාරි ාව  
 

ඝන 

අපද්රව 

කළමනොක

රණය  

   

මයෝජිත් ඝන 

අපද්රව 

කළමනොකරණ

ය  

 

කලොපය  
අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංවර්ධන 

කලාපය 

කලොපීකර

ණ 

අනුකුලභොව

ය  

ඔේ  √ නැත්   

අනුමැත්ය ලබො ගත් යුතු ආයත්න 

✓ ශ්රී ලංකා දුම්රිය මදපර්තුමම්න්තුව 

✓ ප්රවා න අමා යංශය 

✓ මමාරටුව ම ා නගර සභාව 

 

විනොස සැලැස් 
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වොපෘතිය හඳුනොගැනීම 

වොපෘති 

මොත්ෘකොව  මදුරු දූව විවෘ  උද්දයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය   

වොපෘතිය  මදුරු දූව විවෘ  උද්දයාන සංවර්ධනය 

වොපෘති  

මයෝජනොව  

මොල්මගාඩ ගංඟාව ආසන්නමේ  පවතින ම ක්ටයාර 3 ක පමණ වපසරියකින් 

යුතු “මදුරු දූව” දුප , විවෘ  උද්දයානයක් මලස  සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි  අ ර 

එහිදී මමාරටුව නගරමේ  අනනය ාවය  වන  ලී කර්මාන් ය  ප්රවර්ධන කිරීමට  

 ැකි වන පරිදි දැව භාණ්ඩ ප්රදර්ශන  කුටි ඇතුළත් උද්දයානයක් මලස සංවර්ධනය 

කිරීමට අද ස් කරනු ලෙයි. මොල්මගාඩ  ගංඟාව ආසන්නමේ පවතින මමම දූප  

සඳ ා මපෞද්ගලික පාර්ශවයක් හිමිකම් කියනු ලෙන අ ර පදිංියක්ද මනාමැ . 

සංචාරක කර්මාන් ය සඳ ා මයාදා ග   ැකි සුදුසු ස්ථානයක පිහිටා ඇති මමම 

භූමිය මොල්මගාඩ සංචාරක කලාපය සමග මනා මලස සම්ෙන්ධ මකාට 

සංවර්ධනය කිරීමම් විභව ාවයක් පවතී. එමමන්ම මමම ප්රමද්ශයට ආමේණික 

කර්මාන් යක් වන පාරම්පරික වඩු කර්මාන් මේ එක්  අංගයක්  වන කැටයම් 

කලාව ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා ප්රදර්ශන කුටි, පර්මේෂණ මධයස්ථාන මමම 

ස්ථානමේ  ස්ථාපි  කිරීමට මයෝජි ය. එමඟින් සංචාරක කර්මාන් ය ප්රවර්ධනය 

සඳ ා දායකත්වයක් ලැමෙන අ ර ප්රමද්ශමේ ජන ාවමේ රැකියා උත්පාදනය, 

අදායම් මේටම ඉ ල යාම  සඳ ාද ෙලපෑමක් ඇති කරනු ලෙයි .    

වොපෘතිමේ ිහිටීම 

ිහිටීම 

පළොත් ෙස්නාහිර  
දිස්ික්ක

ය 
මකාළෙ  

ප්රොමේශීය සිමොව 

මමාරටුව ම  

නගර සභා 

ෙල ප්රමද්ශය 

පරිපොලන 

ඒකකය 

මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය 

සිමොවන් 

උතුර නැමගනහිර ෙකුණ බටහිර 

- -  -  -  

ප්රමේශය මොල්මගාඩසිරි මාව  ,ද මසායිසා පාර 
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ිහිටීම ෙක්වන 

සිතියම 

 

 

 

 

 

 

 

භුමි පරිහරණ 

සැලැස්ම 

වයාපෘ  සිමාව දැනට හිස් ඉඩමක් මලස පවතින දූපත් මකාටස මේ.  

වොපෘතිය සොධොරණිකරණය කිරීම 

වොපෘති 

ස්වභොවය  
නව √ 

දියුණු 

කළ යුතු 
 

විස්තීරණ

ය කළ 

යුතු 

 

භුමිය 

සංවර්ධනය 

කිරීම 

පමණක් 

 

වොපෘති 

ප්රමේෙ 

සංරක්ෂණ

ය  
වොණිජ  භූ ෙර්ශන  උරුමයන්  නිවොස  ප්රතිස්ථොපන  මවනත්ත  

 √ √    

මිශ්ර  

සංවර්ධ

නයන්  

වොපෘති

මේ 

ඉලක්ක  

ආර්ික  √ සමොීය  √ 
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වොපෘති 

ඉලක්ක  

❖ සංචාරක කර්මාන් ය දියුණු කිරීම 

❖ ඉඩම් ප්රශස්  අයුරින් සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා මයාදා ගැනීම     

❖ නව රැකියා උත්පාදනය කිරීම 

වොපෘති

මේ පෙනම  

මොල්මගාඩ ගංඟාව ආරක්ෂා කර ගැනීමම් අරමුණින් ප්රධාන වයාපෘතියක් මලස 

මොල්මගාඩ ගඟ රක්ි මයන් දිමවන අඩි 20ක් පළල මාර්ගය ඇවිදින  ා පාපැදි 

මංතීරුව ඉඳි කිරීමම් වයාපෘතිය මමම සැලැස්ම මඟින්  දුන්වා මදනු ලෙන අ ර ඒ 

ආසන්නමේ  පවතින ම ක්ටයාර 3 ක පමණ වපසරියකින් යුතු “මදුරු දූව” දුප , විවෘ  

උද්දයානයක් මලස  සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි  අ ර ඒ  ර ා පාරිසරික වටිනාකම 

ආරක්ෂා වනවාත් සමගම සංචාරක කර්මාන් ය දියුණු කිරීම මඟින් ආර්ිකය සඳ ාද 

දායකත්වයක් ලො දීමට  ැකිය. 

වොපෘතිමේ මේපළ  ිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

අයිතිය  

නො. 

ස.අ.  
 

මපෞේගලි

ක  
 රජමේ √ මවනත්ත   

ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

ත්ත්තවය  

හිස් ඉඩමකි ප්රතිස්ථොපනය ිළිබඳ විස්ත්රය   

ඉඩමේ 

අයිතිය 

ිළිබඳ 

විස්ත්රය  

මපෞද්ගලික 

මිනින්මෙෝරු 

සැලසුම  

අංකය  
මිනින්මෙොරු

වමේ නම  
දිනය  ඉඩමේ ප්රමොණය  

   අක්:  රූ. පර්. 

       

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක කිරීම 
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වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කිරීමේ 

ක්රමමේෙය  

මමම 

වයාපෘතිය 

නාගරික 

සංවර්ධන 

අධිකාරිමේ 

මැදි ත් 

වීමමන් 

මමාරටුව 

ම  නගර 

සභාව, 

මධයම 

පරිසර 

අධිකාරිය  ා 

අමනකුත් 

අදාල 

ආය න  

සම්ෙන්ධීක

රණමයන්  

ක්රියාත්මක 

කිරීමට 

මයෝජි ය. 

ක්රියොත්තමක 

කළ යුතු 

ආයත්නය  

✓ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

✓ මමාරටුව ම  නගර 

සභාව,  

✓ මධයම පරිසර 

අධිකාරිය 

 

අරමුෙල් 

සපයො 

ගැනීමේ 

ක්රමමේෙ

ය  

භා

ණ්ඩා

ගාර 

අරමුද

ල්   

යටිත්ල 

පහසුක

ේ  

ජලය  

අවශ 

ධොරිත්ොව  
 

විදුලිය  

අවශය ධාරි ාව  
 

පවත්තනො 

ධොරිත්ොව  
 

පවත්නා 

ධාරි ාව  
 

ඝන 

අපද්රව 

කළමනොක

රණය  

   

මයෝජිත් ඝන 

අපද්රව 

කළමනොකරණ

ය  
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කලොපය  
මොල්මගාඩ ජලභිමුඛ 

සංවර්ධන  කලාපය 

කලොපීකරණ 

අනුකුලභොවය  
ඔේ  √ නැත්   

අනුමැත්ය ලබො ගත් යුතු ආයත්න 

✓ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

✓ මධයම පරිසර අධිකාරිය 

✓ මධයම පරිසර අධිකාරිය  

 

 

 

වොපෘතිය හඳුනොගැනීම 

වොපෘති 

මොත්ෘකොව  කටුෙැද්ද ම ත් බිම් උද්දයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය   

වොපෘතිය  කටුෙැද්ද ම ත් බිම් උද්දයාන සංවර්ධනය 

වොපෘති  

මයෝජනොව  

දැනට මමාරටුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශමේ ඉතිරිව පවතින විශාලත්වමයන් යුතු 

එකම ම ත් බිම  කටුෙැද්ද ම ත් බිම මලස  දුන්වා දිය  ැක.  මමම ම ත් බිම  

ප්රමද්ශමේ ජල රැදවුම් ප්රමදසක් මලස ක්රියා  කරනු ලෙන අ ර මම් වන විට 

සීග්රමයන් සිදු වන සංවර්ධන කටයුතු ම ්තු මකාට මගන මමම ම ත් බිම  අඩු වී 

යාමම් ප්රවණ ාවයක්  දැකිය  ැක. එම  ත්ත්වය පාලනය කරමින් ම ත් බිම් 

සංරක්ෂණය කර ම  ජන ාව සඳ ා විවෘ  කිරීමම් අරමුණින් මමම වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීමට මයෝජි  අ ර අක්කර 25ක් පමණ වපසරියකින් යුතු මමම 

කටුෙැද්ද ම ත් බිම ම ත් බිම් උේෙොන මලස සංවර්ධනය කිරීමට  දුනා මගන 

ඇ . එහිදී ඇවිදින මංතීරු, නැරඹුම්  මධයස්ථාන , විමේකිව අසුන්ග   ැකි ස්ථාන, 

කුඩා පර්මේෂණ  ා ප්රදර්ශන කුටි ස  කමඩාලාන ප්රතිස්ථාපන වයාපෘති ඇතුළත්ව 

සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා කරනු ලෙයි. 

 

වොපෘතිමේ ිහිටීම 

ිහිටීම පළොත් ෙස්නාහිර  
දිස්ික්ක

ය 
මකාළෙ  



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 

 

28 
 

ප්රොමේශීය සිමොව 

මමාරටුව ම  

නගර සභා 

ෙල ප්රමද්ශය 

පරිපොලන 

ඒකකය 

මමාරටුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමද්ශය 

සිමොවන් 

උතුර නැමගනහිර ෙකුණ බටහිර 

- -  -  -  

ප්රමේශය මමාරටුව විශ්ව විදයාල මාව  

ිහිටීම ෙක්වන 

සිතියම 

 

 

 

 

 

 

 

භුමි පරිහරණ 

සැලැස්ම 

වයාපෘති සිමාව දැනට ඉතිරිව පවතින ම ක්ටයාර 15 ක පමණ ප්රමද්ශය. 

 

 

 

 

 

වොපෘතිය සොධොරණිකරණය කිරීම 

වොපෘති 

ස්වභොවය  
නව √ 

දියුණු 

කළ යුතු 
 

විස්තීරණ

ය කළ 

යුතු 

 

භුමිය 

සංවර්ධනය 

කිරීම 

පමණක් 
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වොපෘති 

ප්රමේෙ 

සංරක්ෂණ

ය  
වොණිජ  භූ ෙර්ශන  උරුමයන්  නිවොස  ප්රතිස්ථොපන  මවනත්ත  

  √     

වොපෘති

මේ 

ඉලක්ක  

ආර්ික  √ සමොීය  √ 

වොපෘති 

ඉලක්ක  

❖ දැනට ඉතිරිව පවතින ම ත්  බිම්  ආරක්ෂා කිරීම 

❖ කමඩාලාන ප්රතිස්ථාපනය කිරීම  ර ා පාරිසරික වටිනාකම වැඩි කිරීම 

❖ ම ජන ාව සඳ ා ඇවිදින මංතීරු, නැරඹුම්  මධයස්ථාන  විමේකිව අසුන්ග   ැකි 

ස්ථාන  කුඩා පර්මේෂණ  ා ප්රදර්ශන කුටි ස්ථාපි  කිරීම 

වොපෘති

මේ පෙනම  

වර් මාන ඉඩම් පරි රණ රටාව අනුව මමාරටුව ම ා නගර සභා සීමාව තුළ 

විමනෝදාස්වාද කටයුතු සඳ ා මවන් කර ඇත්මත් ම ක්ටයාර 6 ක පමණ භුමි ප්රමද්ශයක් 

පමණ වන අ ර මමම භුමි ප්රමාණය ජිවත් වන ජනග නය සඳ ා කිසිමසත්්ම ප්රමාණවත් 

මනාමේ. පවතින ඉඩම් සීමි  ෙැවින් ඒ සඳ ා මවන් කිරීමට ප්රමාණවත් ප සුකම් 

මනාමැ . එමමන්ම දැනට ඉතිරිව පවතින විශාලත්වමයන් යුතු එකම ම ත් බිම වන 

කටුෙැද්ද ම ත් බිම විවිධ සංවර්ධන කටයුතු ම ්තු මකාට මගන අඩු වී මගන යාමම් 

ප්රවණ ාවක් දැකිය  ැකි අ ර මමම සැලැසම් මඟින් එය ම ත් බිම් උද්දයාන මලස 

සංවර්ධනය කිරීමට  දුනා ගැනීම මඟින් මපාදු ම ජන ාවමේ විමනෝද කටයුතු සඳ ා 

දායකත්වයක් සැපයීමට පදනමක් මේ.  වද ප්රමද්ශමේ පාරිසරික සුන්දරත්වය රැක 

ගැනීමට, දැනට පවතින විශාලත්වමයන් යුතු මමම ම ත් බිම ආරක්ෂා කර ගනිමින් 

අනාග ය සඳ ා සුරක්ි  කර ගැනීම යනාදියද මමම වයාපෘතිය  ර ා සිදු මේ. 

 

වොපෘතිමේ මේපළ  ිළිබඳ විස්ත්රය 

ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

අයිතිය  

නො. 

ස.අ.  
 

මපෞේගලි

ක  
 රජමේ √ මවනත්ත   
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ඉඩමේ 

වර්ත්මොන 

ත්ත්තවය  

වගුරු බිමකි ප්රතිස්ථොපනය ිළිබඳ විස්ත්රය   

ඉඩමේ 

අයිතිය 

ිළිබඳ 

විස්ත්රය  

මපෞද්ගලික 

මිනින්මෙෝරු 

සැලසුම  

අංකය  
මිනින්මෙොරු

වමේ නම  
දිනය  ඉඩමේ ප්රමොණය  

   අක්:  රූ. පර්. 

    

ආසන්න 

වශමයන් 

අක්කර 25 ක් 

පමණ 

  

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක කිරීම 

 

වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කිරීමේ 

ක්රමමේෙය  

නාගරික 

සංවර්ධන 

අධිකාරිය, 

මමාරටුව 

ම  නගර 

සභාව, ශ්රී 

ලංකා ඉඩම් 

මගාඩ 

කිරීමම්  ා 

සංවර්ධනය 

කිරීමම්  

සංස්ථාමේ  

සම්ෙන්ධීක

රණමයන් 

මමම 

වයාපෘතිය 

ක්රියොත්තමක 

කළ යුතු 

ආයත්නය  

✓ නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

✓ මමාරටුව ම  නගර 

සභාව  

ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩ 

කිරීමම්  ා සංවර්ධනය 

කිරීමම්  සංස්ථාව 

අරමුෙල් 

සපයො 

ගැනීමේ 

ක්රමමේෙ

ය  

භා

ණ්ඩා

ගාර 

අරමුද

ල්   
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ක්රියාත්මක 

කිරීමට 

මයෝජි ය.      

 

යටිත්ල 

පහසුක

ේ  

ජලය  

අවශ 

ධොරිත්ොව  
 

විදුලිය  

අවශය ධාරි ාව  
 

පවත්තනො 

ධොරිත්ොව  
 

පවත්නා 

ධාරි ාව  
 

ඝන 

අපද්රව 

කළමනොක

රණය  

-   

මයෝජිත් ඝන 

අපද්රව 

කළමනොකරණ

ය  

 

කලොපය  
මොල්මගාඩ ජලභිමුඛ 

සංවර්ධන  කලාපය 

කලොපීකරණ 

අනුකුලභොවය  
ඔේ  √ නැත්   

අනුමැත්ය ලබො ගත් යුතු ආයත්න 

✓ ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩ කිරීමම්  ා සංවර්ධනය කිරීමම්  සංස්ථාව 

✓ මමාරටුව ම  නගර සභාව  

✓ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

 

විනොස සැලැස්ම 
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6.6.2. ආයත්නික වුහය 

වගු අංක 6.7: ආයත්නික වුහය 

සැලැස්ම උප සැලසුම්  ා ක්රියාකාරී 

සැලසුම් 

සේබන්ධීකරණ ආයත්න සේබන්ධීකරණ ආයත්න 

සඳහො වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක කිරීමට 

පවතින වගකීම 

 

 

ප්රවොහන 

සැලැස්ම 

TP1-LRT ගාළු පාර  ශ්රී ලංකො දුේරිය 

මෙපොර්තුමේන්තුව    

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

TP2-LRT කටුෙැද්ද මාර්ගය  ශ්රී ලංකො දුේරිය 

මෙපොර්තුමේන්තුව    

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

TP3- RW ගාලු පාර සංවර්ධන 

වයාපෘතිය  

මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

TP4- RW මොරුපන මාර්ගය 

සංවර්ධන වයාපෘතිය  

මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

TP5-RW මකාළෙ ක්රමය පාර 

ම වත් මුහුදුෙඩ මාර්ගය දික් 

කිරීම  

මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

 TP6-RW කටුෙැද්ද මාර්ග 

සංවර්ධන වයාපෘතිය  

මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

TP7-RW ද මසායිසා මාර්ග 

සංවර්ධන වයාපෘතිය  

මොර්ග සංවර්ධන අධිකොරිය වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

TP8-RI මමාරටුව නගරය 

සඳ ා වන පදික  ා පාපැදී 

මංතීරු ජාලය  

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

TP9- RW දුම්රියමපාළ මාර්ග 

සංවර්ධනය  

ශ්රී ලංකො දුේරිය 

මෙපොර්තුමේන්තුව  

  

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 
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TP10-MMC මයෝජි  ෙහුවිධ 

ප්රවා න මධයස්ථානය  

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය 

ශ්රී ලංකො දුේරිය 

මෙපොර්තුමේන්තුව  

   

ඉඩේ අත්තපත්ත කර 

ගැනීම/ වොපෘතිය 

ක්රියොත්තමක කිරීම 

TP11-NR මයෝජි  

මොල්මගාඩ සිරි මාර්ගය  

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

TP12-RW දෘශය ප්රමේශන 

මකාරිමඩාර්  

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

 

සැලැස්ම උප සැලසුම්  ා ක්රියාකාරී 

සැලසුම් 

සේබන්ධීකරණ ආයත්න සේබන්ධීකරණ 

ආයත්න සඳහො 

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීමට පවතින වගකීම 

 

තිරසොර 

පොරිසරික   

සැලැස්ම 

En1-WFD මොල්මගාඩ 

ජලාභිමුඛ සංවර්ධනය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

En2-WFD කටුෙැද්ද වගුරු බිම 

ජලාභිමුඛ සංවර්ධනය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

En3-WFD ලුනාව කලු 

ජලාභිමුඛ සංවර්ධනය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

En4-WFDමවරළ ජලාභිමුඛ 

සංවර්ධනය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

En5-LSP මොල්මගාඩ 

ජලාභිමුඛ භූදර්ශන වයාපෘතිය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

En6-LSP මවරළ භූදර්ශන 

වයාපෘතිය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 



මමොරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 

 

34 
 

En7-LSP ලුනාව භූදර්ශන 

වයාපෘතිය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

En8-LSP මාර්ග මදපස රුක් 

මරෝපණ වයාපෘතිය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

En9-PORS දෘශය ප්රමේශ 

මකාරිමඩෝ 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

En10-PORS කටුෙැද්ද ම ත් 

බිම් උදයානය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

En11-PORS මදුරු දූව විවෘ  

උදයානය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 
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සැලැස්ම උප සැලසුම්  ා ක්රියාකාරී 

සැලසුම් 

සේබන්ධීකරණ ආයත්න සේබන්ධීකරණ 

ආයත්න සඳහො 

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීමට පවතින වගකීම 

 

ආර්ික 

සංවර්ධන 

සැලැස්ම 

Ec1-CSD මපාදු මවළඳ 

සංකීර්ණ සංවර්ධන වයාපෘතිය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

Ec2-CSD වීර ුරන්අේු 

උදයාන මිශ්ර සංවර්ධන 

වයාපෘතිය  

 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

Ec3-CSD ෙහුවිධ ප්රවා න 

මධයස්ථානය  ා සෙැඳි මිශ්ර 

සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

Ec4-CSD එළිම න් රංග 

ශාලාව  ා මිශ්ර සංවර්ධන 

වයාපෘතිය 

 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

Ec5-CSD නව කාර්යාල 

සංකීර්ණ වයාපෘතිය 

 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 
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සැලැස්ම උප සැලසුම්  ා ක්රියාකාරී 

සැලසුම් 

සේබන්ධීකරණ ආයත්න සේබන්ධීකරණ 

ආයත්න සඳහො 

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීමට පවතින වගකීම 

 

ආර්ික 

සංවර්ධන 

සැලැස්ම 

Ec1-CSD මපාදු මවළඳ 

සංකීර්ණ සංවර්ධන වයාපෘතිය 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

Ec2-CSD වීර ුරන්අේු 

උදයාන මිශ්ර සංවර්ධන 

වයාපෘතිය  

 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

Ec3-CSD ෙහුවිධ ප්රවා න 

මධයස්ථානය  ා සෙැඳි මිශ්ර 

සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

Ec4-CSD එළිම න් රංග 

ශාලාව  ා මිශ්ර සංවර්ධන 

වයාපෘතිය 

 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 

Ec5-CSD නව කාර්යාල 

සංකීර්ණ වයාපෘතිය 

 

නොගරික සංවර්ධන 

අධිකොරිය   

වොපෘතිය ක්රියොත්තමක 

කිරීම 
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මකටි මයදුේ  

 ා.මනා -  ඳුනා  ග  මනා ැක 

කි.මි - කිමලෝ මීටර  

නා .සං .අධි - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

C .S .D – Commercial Sector Development 

SWO T – Strength, Weakness, Opprtunity, Treat 

TP- Transport Plan  

LRT- Light Rail Transsist 

RW- Road widning 

RI- Road Improvement 

MMC- Multi ModalCentre 

NR- New Road 

P1- Priority One 

P2- Priority Two 

P3- Priority Three 

P4- Priority Four 

WFD- Water Front Development 

LSP- Land Scape Project 

PORS- Public Open Recreational Space 
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සිතියේ ලැයිස්තුව  

සිතියම් අංක 2.1.: මමාරටුව භූමි පරි රණ රටාව-2016 

සිතියම් අංක 2.2. වඩු කර්මාන් මේ වයාේතිය 2017 

සිතියම් අංක 2.3. ජනග න ඝනත්වය 2001 

සිතියම් අංක 2.4. ජනග න ඝනත්වය 2011 

සිතියම් අංක 2.5: මමාරටුව නිවාස ඝනත්වය   

සිතියම් අංක 2.6: මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ සැලසුම් සීමාව 

සිතියම් අංක  5.1: මමාරටුව සංමේදි ා විශ්මල්ෂණය  

සිතියම 5.2. අවකාශීය සංකලන විශ්මල්ෂණය-2018 

සිතියම්  අංක 6.1 : මයෝජි  භූමි පරි රණ සැලැසම් 

සිතියම් අංක 6.2: මස්වා කළමනාකරණ සැලැස්ම 

සිතියම් අංක 6.3. මසෞඛයය ප සුකම් වයාේතිය 

සිතියම් අංක 6..4. අධයාපන ප සුකම් වයාේතිය 

සිතියම අංක 6.5. මපාදු අවශය ා වයාේතිය 

සිතියම අංක 6.6. සමස්ථ  ප්රවා න සැලැස්ම 

සිතියම අංක 6.7. TP8-RI මමාරටුව නගරය සඳ ා වන පදික  ා පාපැදි මංතීරු ජාලය 

සිතියම් අංක  6.10 :  මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ සමස්  ජල ඉල්ලුම -2030 

සිතියම් අංක 6.8 : ජලාපව න  ා මලාපව න උත්පාදනය-2030  

සිතියම් අංක 6.9: සමස්  ආර්ික සැලැස්ම -2030 

සිතියම් අංක 6.10: මමාරටුව තිරසාර පාරිසරික උපාය මාර්ගික සැලසුම 2019-2030 

සිතියම් අංක 6.11: මාර්ග මදපස රුක් මරෝපණය කරනු ලෙන මාර්ග 

සිතියම් අංක 6.12 : මයෝජි  දෘශය ප්රමේශ මකාරිමඩෝ 
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රූප සටහන්  ලැයිස්තුව 

රූප සටහන්ස අංක 1.1 සැලසුම් ක්රියාවලිය  

රූප සට න් අංක 2.1. මමාරටුව ම  නගර සභා ප්රමද්ශමේ ස්ථානීය පිහිටීම 

රූපසට න  අංක 2.2.: පැරණි මමාරටුව නගරය 

රූප සට න් අංක 2.3.:මමාරටුව භුමි  පරි රණ වයාප්තතිය  - 2016 

රූප සට න් අංක 2.4: කලාීය සම්ෙන්ධ ා 

රූප සට න් අංක 2.5: මමාරටුව වඩු කර්මාන් ය  

රූප සට න් අංක 2.6: මමෝදර ධීවර වරාය   

රූප සට න් අංක 2.7: මමෝදර ධීවර වරාය ආශ්රි  මවළඳසැල් 

රූප සට න් අංක 2.8: මමාරටුව වාණිජ කටයුතු 

රූප සට න් අංක 2.9: මමාරටුව සංචාරක කර්මාන් ය 

රූප සට න් අංක.2.10: මකාළෙ දිස්ික්කමේ  ා මමාරටුව ම ා නගරසභා ම ත් බිම් වයාේතිය (2015) 

රූප සට න් අංක 2.11: මමාරටුව ජල විදයාත්මක පද්ධතිය 

රූප සට න් අංක 2.12: මකාළෙ ම ා නාගරික කලාීය වු ාත්මක සැලැස්ම 1998 

රූප සට න් අංක 2.13: ෙස්නාහිර පළාත් ම  නගර සැලැස්ම 2030 

රූප සට න 2.14: ජාතික මභෞතික සැලැසම් -2030  

රූප සට න. 2.15: ජාතික මභෞතික සැලැසම් -2050 

රූප සට න් අංක 3.1 මොල්මගාඩ ගංඟාව     

රූප සට න් අංක 3.2 මුහුදු මවරළ 

රූප සට න් අංක 3.3 ලුනාව කලුව 

රූප සට න් අංක 3.4 ශ්රී ලංකා දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව සතු ඉඩම 

රූප සට න් අංක 3.5 මමාරටුව මපාලිස් ස්ථානය ුරාවිදයාත්මක වටිනාකමකින් යුතු මගාඩනැගිල්ල පිහිටි 

ඉඩෙ 

රූප සට න්  අංක 3.6 මවරළ රක්ි ය  ා දුම්රිය රක්ි මේ පවතින අනවසර ඉදිකිරීම් 

රූප සටහන්ස අංක 5.1: මබාේමගාඩ මපෝෂක ප්රමද්ශය 

 රූප සටහන්ස අංක 5.2:   මදුරු දූව දූප   ආශ්රි ව අනවසර මගාඩකිරීම් 

රූප සටහන්ස අංක 5.3:  කටුෙැද්ද  ම ත් බිම් ආශ්රි ව අනවසර මගාඩකිරීම්  

 රූප සටහන්ස අංක 5.4: දුම්රිය රක්ි ය  ා මවරල රක්ි ය ආශ්රි ව මකාරලවැල්ල ප්රමද්ශමේ අනවසර 

ඉදිකිරීම් 

රූප සටහන්ස අංක 5.5: ඒ, බී  ා සී කාණ්ඩයන්ට අයත් කර්මාන් යන්හි අවකාශීය වයාේතිය  

රූප සටහන්ස අංක 5.6:මොල්මගාඩ පරිසර ආරක්ෂණ කලාපය 

රූප සට න් අංක 5.7: ශ්රී ලංකාමේ සංචාරක ුරවර 

රූප සට න් අංක 5.8: ෙසන්ාහිර කලාීය ම  නගර සැලැස්ම 2030 

රූප සට න් අංක 5.9  :මකාළෙ නගරයට පිවිමසන ප්රධාන මකාරිමඩෝ 
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රූප සට න් අංක 5.10 : මමාරටුව දුම්රිය ස්ථාන 

රූප සට න් අංක 5.11 : මයෝජි  මමාරටුව ෙහුවිධ ප්රවා න මධයස්ථාන වයාපෘති සැලැස්ම 

රූප සට න් අංක 6.1. සංකල්පි  සැලැස්ම 

රූප සට න් අංක 6.2 : අමේක්ි  නාගරික ආකෘතිමයහි  රස් ඛණ්ඩ 

රූප සට න් අංක 6.2. ප්රවා න අරමුණ අනුව සංයුතිය 

රූප සට න් අංක 6.3. රථ-වා න හිමිකම 

රූප සට න් අංක. 6.4. කලාීය සම්ෙන්ධ ාව 

රූප සට න් අංක 6.5. P1 මාර්ග 

රූප සට න් අංක 6.6. P2 මාර්ග 

රූප සට න් අංක 6.7. මසායිසා මාර්ගය   

රූප සට න් අංක 6.8. P3 මාර්ගය   

රූප සට න් අංක 6.9. දෘශය ප්රමේශන මකාරිමඩෝ  

රූප සට න් අංක 6.11:ෙලශක්ති පරිමභෝජනය-2017          

රූප සට න් අංක 6.12.: විදුලි සම්ෙන්ධ ා ඒකක-2017 

රූප සට න් අංක 6.13: වාණිජ අංශමේ සංවර්ධනය 

රූප සට න් අංක 6.14 : ම ත්බිම් උදයාන 

වගු ලැයිස්තුව  

වගු අංක 2.1. නිවාස ඝනත්වය සංසන්දනය 

වගු අංක 2.2. මරෝග වයාේතිය පිළිෙඳ දත්  

වගු අංක 2.3 : මමාරටුව ප්රමද්ශමේ වාර් ා වූ අපරාධ  ා මත් රවය පැමිණිලි 

වගු අංක 3.1:  ඳුනා ගත් ගැටළු ප්රමුඛ ා අනුපිළිමවල 

වගු අංක 5.1. මොරටුව ස්වභාවික සම්පත් වයාේතිය 

වගු අංක 5.2. මබාේමගාඩ ගඟ ආශ්රිත්ව දක්නට ලැමබන සත්ත්ව විමශ්ෂ 

වගු අංක 5.3. මොල්මගාඩ වැව  ා ලුනාව කලුව ආශ්රි ව වර්ධනය විය  ැකි කමඩාලාන ශාක විමශ්ෂ 18  

වගු අංක 5.4. එහිදී මබාේමගාඩ ගංගාමේ ජල සාම්පල නිරීක්ෂණ වාර්ත්ාව 

වගු අංක 5.5 : සංචාරක ු රවරයන්හි සංචාරක නවා ැන් ප සුකම් ධාරි ාවය  ා නවා ැන් ගන්නා ප්රමාණය  

වගු අංක 6.1. මමාරටුව ම නගර සභා ප්රමද්ශය තුළ  පාසල් සංයුතිය. 

වගු අංක 6.2. මමාරටුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2019-2030 තුළින් සංවර්ධනයට මයෝජි   මාර්ග ප්රමුඛ ාව  

වගු අංක 6.3. අමේක්ි  ජල ඉල්ලුම 2030 

වගු අංක 6.4 අමේක්ි  අපජල උත්පාදනය 2030 

වගු අංක 6.5: ඇළ මාර්ග රක්ි ය 

වගු අංක 6.6: මයෝජි  දෘශය ප්රමේශ මකාරිමඩෝ 

වගු අංක 6.7: ආය නික වු ය 

ඇමුණුේ 
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ඇමුණුේ අංක 1.- පරිසර සංමේදී විශ්මල්ෂණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ජලමේ අන්සත්ර්ගත් කාබනික අපද්රවය ක්ුද්ර ජීවින්ස විින්ස විමයෝජනය කිරීෙ සඳහා අවශය වන 

ඔක්ිජන්ස  ප්රොණය නිරුපනය මකමරන දර්ශකය මලස වජීය ඔක්ිජන්ස ඉේලුෙ හැඳින්සවිය 

ඇමුණුේ අංක 02 - මබාේමගාඩ ගංගාමේ ජල සාම්පල නිරීක්ෂණ වාර් ාමේ නිගෙන 
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හැක. මම් අනුව ඉහත් වගු අංක හි හඳුනාමගන ඇති පරිදි  මබාේමගාඩ ගංගාමේ ජලමයහි වජීය 

ඔක්ිජන්ස ඉේලුෙ ඉහල අගයන්ස දක්වන මහයින්ස ජලයට කාබනික අපද්රවය විශාල ප්රොණමයන්ස 

අන්සත්ර්ගත් බව නිගෙනය කල හැකි මේ. 

II. ජලමේ අන්සත්ර්ගත් ඇමෙෝනියා හා නයිට්රයිට් වැනි කාබනික මනාවන ද්රවය ඔක්ිකරණයටත් 

කාබනික ද්රවය විමයෝජනය සඳහාත් අවශය කරන ඔක්ිජන්ස ප්රොණය රසායනික ඔක්ිජන්ස ඉේලුෙ 

යන දර්ශකය මඟින් හඳුනා ගත් හැක.මබාේමගාඩ ගංගාමවන්ස ලබා ගන්සනා ලද ජල සාම්පල 

නික්ෂණය මඟින් ඉහත් වගු අංක හි හඳුනා ගත් පරිදි ලීටරයට මිලිග්රෑම් 100ිට 600 දක්වා අගය 

පරාසයකට විහිදී ඇති බවත් හා එය රසායනික ඔක්ිජන්ස ඉේලුෙ සඳහා වන සම්ෙත් අගය වන 

(පානිය ජලය සඳහා) ලීටරයට මිලිග්රෑම් 10 ට වඩා ඉහල අපගෙනයක් බැවින්ස එෙ ජලය පානිය 

කටයුතු සඳහා කිිමස්ත් මයෝගය මනාමේ.ත්වුරත් මෙමලස ඉත්ා ඉහල රසායනික ඔක්ිජන්ස 

ඉේලුෙක් මපන්සනුම් කරනා මහයින්ස, ජලාශ්රිත් ශාක හා සත්ත්ව විමශ්ෂ ගහනයන්සට ඍජු ඍණාත්ෙක 

බලපෑම් ඇති කරන බව නිගෙනය කල හැක. 

III. ජලාශ්රිත් ශාක මඟින් නිෂ්පාදනය කරන ඔක්ිජන්ස ප්රොණය හිඟ වූ විට වජීය ක්රියාවලි සඳහා 

ජලමේ ද්රවිත් ඔක්ිජන්ස පරිමභෝජනය කරනු ලබයි. එමහත් මබාේමගාඩ ගංගාමේ ද්රවිත් ඔක්ිජන්ස 

ප්රොණය එහි සම්ෙත්ය වන අවෙ වශමයන්ස ලීටරයට මිලිග්රෑම් 3 යන්සනට වඩා ඉහල බැවින්ස, ද්රවිත් 

ඔක්ිජන්ස ප්රොණය ප්රොණවත් බව නිගෙනය කල හැක. 

IV. ජලමේ අන්සත්ර්ගත් අවලම්ිත් ද්රවය මලස කාබනික මනාවන අංශු වන මරාන්සෙඩ , ෙැටි යනාදියද  

කාබනික ද්රවය වන ඇේගී, බැක්ටීරියා හා කැලි කසල යනාදියද සලකනු ලබන අත්ර ද්රවිත් ඝන ද්රවය 

මලස කාබනික ද්රවය, ලවණ, කාබනික මනාවන ද්රවය හා විෂ ද්රවය යනාදිය හඳුන්සවනු ලබයි. මම් 

අනුව ජලමේ සෙස්ත් ඝන ද්රවය පරෙය ඉහල ගිය විට ජලය සුමපෝෂණය ීමම් වැඩි හැකියාවක් 

පවතී. ඉහත් ජල සාම්පල නිරීක්ෂණමයන්ස හඳුනා ගත් පරිදි මබාේමගාඩ ගංගාමේ ඝන අපද්රවය 

ප්රොණය සම්ෙත් අගය වන ලීටරයට මිලිග්රෑම් 25 ිට 250 දක්වා අගය පරාසයට වඩා ඉත්ා ඉහල 

ප්රොණයන්සමගන්ස අන්සත්ර්ගත් ී ඇත්. මම් නිසා මබාේමගාඩ ගංගාමේ ජලය සුමපෝෂණය ීෙට එක් 

මහ්තුවක් මලස මෙය දැක්විය හැක. 
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ඇමුණුේ අංක 0 3 - සොගර ජල ම්ටම ඉහළ යොම - 66 පත්රය හො 73 පත්රය 
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මම් සඳ ා අනුගමනය කරන ලද පියවර ප   දැක්මේ. 

1. නගරාශ්රි  සුළං රටාව අධයයනය  

2. ප්රමද්ශමේ පවත්නා ස්වභාවික  අවකාශයන්  ා ජල පද්ධතිය එකිමනකට සම්ෙන්ධ කරමින් ස්වභාවික වායු 

ධාරා නාළයන්(natural air duct)  දුනා ගැනීම. 

3. ප්රමද්ශමේ පවත්නා මාර්ග ජාලය සම්ෙන්ධ කිරීම මඟින් නිර්මාපි  වායු ධාරා නාළයන්(artificial air duct) 

 දුනා ගැනීම. 

 

ඉ   ප්රාථමික අධයයනයට අනුව  ඳුනා ග  පරිදි මමාරටුව නගරය සඳ ා ප   දක්වා ඇති පරිදි වායු ධාරා 

ධුරාවලියක් නිර්මාණය කරන ලදී. 

පළමු මපළ වොයු සංසරණ මකොරිමඩෝ - කිසිදු ොහිර අවහිර ාවයකින් ම ෝ ොධාවකින් ම ාරව සුළං 

සංසරණය වීම සඳ ා, සමස්  මමාරටුව සැලසුම් ප්රමද්ශය  ර ා දිමවන වායු ධාරා මකාරිමඩෝ  පළමු මපළ 

වායු ධාරා මකාරිමඩෝ මලස  දුන්වනු ලෙන අ ර මමම මකාරිමඩෝ එකිමනකට සමාන් ර වන මලස 

නිර්මාණය මකමර්. 

මෙවන මපළ වොයු සංසරණ මකොරිමඩෝ - ක්රමවත් වායු සංසරණ පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳ ා  පළමු 

මපළ වායු සංසරණ මකාරිමඩෝ එකිමනකට සම්ෙන්ධ කරමින් මදවන මපළ වායු සංසරණ මකාරිමඩෝ 

නිර්මාණය මකමර්. 

මත්වන මපළ වොයු සංසරණ මකොරිමඩෝ - නගරය තුළ ක්ුර වායු සංසරණය ක්රමවත් වීම සඳ ා පළමු  ා 

මදවන මපළ වායු සංසරණ මකාරිමඩෝ එකිමනකට සම්ෙන්ධ කරමින් ම වන මපළ වායු සංසරණ 

මකාරිමඩෝ නිර්මාණය මකමර්.  

 

මමමලස  ඳුනා ගත් වායු සංසරණ මාර්ගයන්හි නිරවදය ාව  වදුරටත්   වුරු කිරීම සඳ ා මුහුණත් ප්රමද්ශ 

දර්ශකය (Frontal Area Index –FAI) ආශ්රමයන් නගරාශ්රි  සුළං සංසරණය පිළිෙඳව සමාකරණයක් 

(Urban Ventilation Simulation) සිදු කරන ලදී.  වදුරටත් මුහුණත් ප්රමද්ශ දර්ශකය මඟින් අද ස ්

වනුමේ අදාල සැලසුම්  ලය ම  පිහිටා ඇති සියලුම මගාඩනැගිලි වල, සුළං  මායන දිශාවට මුහුණලා 

පිහිටන සමස්  මුහුණත් වර්ගඵලය ස  සැලසුම්  ලය අ ර අනුපා යයි. එනම් 

 λf= Afacets/Aplane 
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ඉ   ගණනය කිරීම සඳ ා මයාදා ගනු ලෙන සැලසුම් 

ප්රමද්ශය 100මී×100මී මකාටු සැලැස්මකට මෙදා 

පිළිමයළ කර ගනු ලෙයි. 

FAI > 1.0 යනු ම ෝරා ගන්නා ලද සැලසුම්  ලය  ර ා 

ගමන් කරන සුළං මගාඩනැගිලි මඟින් සම්ුර්ණමයන්ම 

අවහිර වී ඇති ෙවය 

FAI >0.5 යනු ම ෝරා ගන්නා ලද සැලසුම්  ලය  ර ා 

ගමන් කරන සුළං මගාඩනැගිලි මඟින් අර්ධ වශමයන් 

අවහිර වී ඇති ෙවය 

නගරාශ්රි  සුළං සංසරණ පිළිෙඳව සමාකරණය සඳ ා මයාදා ගන්නා ලද පරාමිතීන්(parameters) ප   

දැක්මේ.   

1. භුමි පරිමභෝජන රටාව  

2. NDVI විශ්මල්ෂණය (Normalized Difference Vegetation Index) 

3. මගාඩනැගිලි ඝනත්වය  

4. මගාඩනැගිලි උස 

 

ඉ    දුනා ගන්නා ලද පරාමිතීන් ස  මුහුණත් ප්රමද්ශ දර්ශකය අ ර ඇති සෙැඳියාව පදනම් කරමගන 

නගරාශ්රි  සුළං සංසරණ සමාකරණය සිදු කරන ලදී. මම් සඳ ා ලො මදන ලද අගයන් ප   දැක්මේ. 
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අවසාන වශමයන් ඉ   එක එක දර්ශකය සඳ ා ගණනය කර ගනු ලැබූ FAI අගයන්ට අදාලව ඝර්ෂණ 

අගයන්(Friction Value)  ප   පරිදී ලො දී, Least Cost Path විශ්මල්ෂණයක් මඟින්  දුනා ගනු ලැමේ. 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුේ අංක 06 - ෙෘශත්ො විශ්මල්ෂණය  

Parameter Correlation Regional Level Correlation Pixel Level 

NDVI -0.674 -0.449 

BD(Building 

Density) 

0.603 0.522 

BH(Building 

Height) 

0.527 0.383 

 

Parameter Description Average FAI with 8 

directions 

Land use type 

 

Residential 0.254 

 

Commercial, business, institutions & 

offices 

0.305 

 

Industrial 

 

0.239 

 

transportation 0.15 

 

Vacant development land 

 

0.191 
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අමප්තක්ිත් ප්රතිඵලය.- මකාරලමවල්මල් සිට එමගාඩ උයන දක්වා  වූ මිශ්ර මන්වාසික කලාපමයහි,  

මොල්මගාඩ ගංඟාව ස  මවරල තීරය එකවර දර්ශනය වන ලක්ෂයයන්  දුනාමගන එමඟින් දෘශය 

මකාරිමඩෝ නිර්මාණය සඳ ා ඇති ශකය ා  දුනා ගැනීම. 

 

ියවර  

• දැනට පවත්නා මාර්ග ජාලය ස  මගාඩනැගිලි වල වයාේතිය අධයයනය  

• එමඟින්, ගාලු පාමර් සිට මොල්මගාඩ ගඟ  ා මුහුද එක වර දර්ශනය වන ම ෝ අර්ධ වශමයන් දර්ශනය  විය 

 ැකි  ස්ථාන  දුනා මගන ක්මෂ්ත්ර චාරිකා මඟින් එම  දුනා ගත් ස්ථානයන්හි මයෝගය ා අධයයනය  

• එමලස  දුනා ගත් සථ්ාන දෘශය ස්ථාන මලසද, මොල්මගාඩ ගංඟාව ස  මවරල තීරය ඉලක්කග  ලක්ෂය 

මලසද සලකා දෘශය ා විශම්ල්ෂණය  සිදු කරන ලදී.  වදුරටත් උන්න ාංශය  ා මගාඩනැගිලි වල ිමාණ  

 ලයන් මයාදා ගන්නා ලදී. 

• ඒ ආකාරයට  පිළිමයළ කර ගන්නා  ලද  සිතියම් අංක 1මඟින් දැක්මේ. 

• මමහි දැක්මවන මකාළ පැ ැති මර්ඛා දෘශය මර්ඛා මලසද, රතු පැ ැති මර්ඛා දෘශය මනාවන මර්ඛා මලසද 

 දුනා ග   ැකි මේ.  

• අවසාන වශමයන් විශ්මල්ෂණය තුළින්  දුනා ගත් ස්ථාන අ රින් වඩා මයෝගය ස්ථාන, එනම් වර් මාන 

මභෞතික වු යට  ානි මනාවී ම ෝ  ානිය අවම වන පරිදි සංවර්ධනය කිරීමට උි  මාර්ග ක්මෂ්ත්ර 

නිරීක්ෂණයන්  තුළින්  දුනා  ගන්නා ලදී. 
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