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ගරු භවානගය වා ඵ්නාහිය ංර්ධන අභාතයතුභාේ  ඳිවිඩයඹ 

 

නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ පිහිටුා ය වතලිවක් ම්පර්ණවීභ වා කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර 

ප්රේීලඹ වා ංර්ධන ැරැ්භක් ක් කය ප්රකාලඹ  ඳ්  ිරීමභ්  ඹන කරුු  ුල් කයේගන 

ආදර්ල්  නාගරික ංර්ධනඹක් උේදා කැඳ ව අධිකාරිේේ නිශධාීමන් ඇතුළු භ්ථ ේේක භඩුල්ර  

භාේ  වදපිරි සුබාශංන ේම් ේභොේවොේ්  එක් ිරීමභ බාගයඹිර. 

 

යේේ භාජ, ආර්ථික, ේීලඳාරනික, ං්කෘතික ුවඹ තුශ ිඩධිභ්  නාගරික ඳීධතිඹක් ්ථාපිත ිරීමභ 

අභිේඹෝගඹිර. ිඩිඩධ යජඹන් ඵරඹ  ඳ්  වීේම්දී ජාතික ප්රතිඳ් තිඹිරන් ඵැවැය ය   අනලය නාගරික 

ංර්ධන ැරසුම් ක්රිඹා් භක වීභ තුශ ිඩිඩධ ව නාගරික අර්බුද නිර්භාණඹ වී තිේේ. අේේ ේීය ඹ 

අනනයතාඹ ආයක්ා කය ගනිිනන්, ය   ගැශේඳන සුුරරු නාගරික ඳීධතිඹක් නිර්භාණඹ කය ගත 

යුතුඹ. ජන ජීිඩත අයාර න, වරිත ඳරිරිඹ ිඩනාල න, ජනතා ුදල් අධි ිඩඹදම්කාීම ප්රතිරාබ 

ේනොරැේඵන, අිඩධිභ්  ංර්ධන යාඳෘති දුදු ිරීමභ නතාලිඹ යුතුඹ. අ අනු ැරසුම් වගත යාඳෘති 

වඳුනාගනිිනන් ප්රේීලේේ ආර්ථිකඹ  ප්රතිරාබ රැේඵන අයුරින් වා භවජනතාේ  ඹවඳත ේභන්භ ප්ර 

ේීලේේ ිඩධිභ්  ංර්ධනඹක් උේදා ක යුතු කර යුතුඹ. 

 

ප්රේීලේේ ඳතින ගැ ළු වා භවජනතාේ  ගැ ළු වඳුනාගනිිනන්, එහි ප්රුතතාඹ ඳදනම් කය ගනිිනන් 

ිඩඳුම් රඵා දීභ වා අලය ක්රිඹාභාර්ග ගැනීභ දුදු කර යුතුඹ. ේම් වා ප්රේීලඹ  අදාශ ංර්ධන 

ැරැ්භක අලයතාඹ තතා ැදග්  ේ.. ංර්ධන ැරැභ් භඟින් ප්රේීලේේ දුඹළුභ ේබෞතික, 

ආර්ථික, භාජීඹ වා ඳාරිරික ාධක ිඩල්ේල්ණඹ ිරීමභ භඟින් ඹම් ඹම් නිගභන ර  එශේමන අතය, 

අ වා තාර්ිරක ිඩඳුම් රඵා දීභ  වැිරඹා ඇත. 

 

අ අනු භවානගය වා ඵන්ාහිය ංර්ධන අභාතයංලේේ, නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ භඟින් කල්පිටිඹ 

ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ වා ංර්ධන ැරැ්භක් ක ් කය ේම් ආකායේඹන් නීතයානුලවර 

ප්රකාලඹ  ඳ්  ිරීමභ තතා අගඹ ේකො  රකින. එේභන්භ ේභභඟින් ිඩධිභ්  නාගරික ංර්ධනඹක් දුදු 

කයිනන් ප්රේීලඹ ැරැසුම් වගත ප්රේීලඹක් ඵ  ඳ්  ිරීමභ ් , එභ ැරැ්ේම් අයුු  ේත 

ාර්ථක රඟා කය ගැනීභ  වැිරඹා ව ධධර්ඹ ේනොභද රැේේායි ප්රාර්ථනා කයින. 

 

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

භවානගය වා ඵ්නාහිය ංර්ධන අභාතයංලඹ 
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කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බාේ. බාඳතිතුභාේ  ඳිවිඩයඹ 

 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ ංචායක, ධීය, කෘෂි, ඵර ලක්ති ප්රබඹක් වා ාිවජ ක යුතු 

ඳදනම් කය ගනිිනන් ඓතිවාදුක ිඩකාලනඹ ව නගයඹිර. එේේ වුද, ර්තභානේේ ේබෞතික, ආර් ථික, 

භාජීඹ වා ඳාරිරික ක්ේේත්රඹන්හි ඳතින අිඩධිභ්  ංර්ධනඹ වා ේභේතක් බාිඩතඹ  ේනොග්  ආර්ථික 

ම්ඳ්  උඳේඹෝගී කය ගනිිනන් කල්පිටිඹ ේ යා ේීය ඹ බා ඵර ප්ර ේීලඹ ංර්ධනඹක් කයා ේඹොු 

ිරීමේම් අලයතාඹ වඳුනාේගන ඇත. 

 

එඵැිඩන් නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ 2018 -2030 දක්ා කාරඹ තුශ කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්ර 

ේීලඹ, ඳාරිරික ංචායක නාතැන්ඳරක් භඟින් ්ඹංේඳෝෂිත නීර අර්ධීවීඳඹක් ේර ංර්ධනඹ 

ිරීමභ වා ක් කයන රද ේභභ ංර්ධන ැරැභ් වා කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බාේ. සුබාශංන ඳර 

කය දුටිින. 

 

 

 

 

2018 ................. දින       බාඳති, 
         ප්රාේීය ඹ බා, 
         කල්පිටිඹ. 
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පිදුභ 

 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ ආයණඹ න ඳරිදි 2018 - 2030 කාර කානු වා ක ්

ේකේයන ේභභ ංර්ධන ැරැ්භ නාගරික ංර්ධන අධිකාරිේේ ඹම ඳශා්  අංලඹ, පු් තරම් දි්ත්රික් 

කාර්ඹාරඹ ප්රධාන ේකො  ප්රේීලේේ ංර්ධන ක යුතු ර නියුතු දුඹළු ඳාර්ලකරුන්ේ  

ම්ඵන්ධීකයණේඹන් පිළිේඹර කය ඇත. 

 

ප්රධාන ලේඹන් ේභභ කාර්ඹඹ ාර්ථක කය ගැනීභ වා ගරු භවානගය වා ඵන්ාහිය ංර්ධන අභාතය 

ඳාඨලී චම්පික යණක භැතිතුභාේ  නාඹක් ඹ්  වේඹෝගඹ්  තතා අගඹ ේකො  රකන්ේනු. 

එේභන්භ භවානගය වා ඵ්නාහිය ංර්ධන අභාතයංලේේ ගරු ේල්කම් ප්රුත කාර්ඹ භණ්යරඹ ටිනා 

කාර්ඹබායඹක් තටු කයිනන් ේභභ කාර්ඹඹ වා උනන්දුක් දක්ිනන් වේඹෝගඹ දක්න රදි. එේභන්භ 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බාේ. ගරු බාඳතිතුභා ප්රුත භථ් කාර්ඹ භණ්යරඹ ද ේම් ේනුේන් දැක්ව 

වේඹෝගඹ  අඳේ  ිඩේලේ ්තතිඹ ඳර කයන්ේනු. 

 

තද යාජය වා ේඳෞීගලික අංලඹ නිේඹෝජනඹ කයිනන් ිඩිඩධ ඳාර්ලකරුන් ේම් වා දාඹක් ඹ රඵා 

දුන් අතය, ඔවුන්ේ  අදව්, ේඹෝජනා වා නිර්ේීල භනා රඵා ේදිනන් වේඹෝගඹ දක්න රදි. එේභන්භ 

ප්රේීලේේ ජී් න ාභානය භවජනතාද, රඵා දුන් ිඩිඩධ ේතොයතුරු, අදව් වා ේඹෝජනා ද, ේභභ 

ංර්ධන ැරැ්භ වා ිඩලාර දාඹක් ඹක් ැඳය අතය, ඳාර්ලකරුන්ේ  රැ්වීම්, ැයුළු වා 

ැය වන් වා වබාගී ේිනන් දැක්ව දාඹක් ඹ තතා තවශ ේකො  රකින. 

 

ේභභ ංර්ධන ැරැභ් පිළිේඹර ිරීමේම් ක්රිඹාදාභේේ ආයම්බේේ දු  අානඹ දක්ා ේනැල්රක් 

ේභන් ඳසුඳදුන් දුටිිනන්, භනා භාර්ේගෝඳේීලඹක් ව නාඹක් ඹක් ඳඹිනන්, න තාක්ිවක ක්රභ 

උඳේඹෝගී ේකො  ේගන න ුුරු යිරන් ේභභ ංර්ධන ැරැ්භ තදිරිඳ්  ිරීමභ වා ඇඳ කැඳ ව 

නාගරික ංර්ධන අධිකාරිේේ ගරු බාඳති ආචාර්ඹ ජග්  ුණදුංව භැතිතුභා ව  අඳේ  ිඩේලේ ්තතිඹ 

ඳර කය දුටින්ේනු. එේභන්භ අධිකාරිේේ අධයක්ක ජනයාල්තුභා (ැරසුම්,, දුඹළුභ ඳශා්  අධයක්ක 

භව් භ භව් මීන්, දුඹළුභ අධයක්කරුන්, නිේඹෝජය අධයක්කරුන් ප්රුත භථ් ැරසුම් කාර්ඹ 

භණ්යරඹ වා ේසු කාර්ඹ භණ්යරඹ ේභභ ැරැ්භ ාර්ථක නිභ ිරීමභ වා දැක්ව වේඹෝගඹ  

වදපිරි ්තතිඹ ඳර කය දුටින්ේනු. 
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එේභන්භ ේභභ කාර්ඹඹ වා නියන්තයේඹන් භාර්ේගෝඳේීලක් ඹක් ැඳය ංර්ධන ැරසුම් අංලඹ, 

භූේගෝලීඹ වා ේතොයතුරු ඳීධති අංලඹ, ඳාරිරික වා භූ දර්ලන අංලඹ, ඳර්ේේණ වා ංර්ධන අංලඹ වා 

ඵරා් භක අංලඹ ඇතුළු වේඹෝගඹ දැක්ව දුඹළුභ අංල ේතද අඳේ  ේගෞයපයක ්තතිඹ හිින ිඩඹ 

යුතුඹ. ත දුය ්  ේභභ ංර්ධන ැරැභ් ාර්ථක නිභ ිරීමේම් කාර්ඹඹ වා නන් අයුරින් 

වේඹෝගඹ  දක්න රද දුඹළුභ ඳාර්ලකරුන්  වදපිරි ප්රණාභඹ ඳර කය දුටින්ේනු. 
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ේඳයදන 

කල්පිටිඹ ප්රා ේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ ඳරිය ඳීධතීන් න කරපු ඳරිය ඳීධතිඹ, ුුරදු ඳරිය ඳීධතිඹ 

වා දුඳ්  ඳරිය ඳීධති ලින් භන්ිඩත න ංචායක ආකර්ණීඹ ව  ප්රේීලඹක් ේර පිහි ා ඇති අතය, 

ේබෞතික, ආර් ථික, භාජීඹ වා ඳාරිරික ත් ් ඹ ැරිරල්ර  ේගන ිඩධිභ්  ංර්ධනඹක 

අලයතාඹ වඳුනා ගැනීේභන් ඳසු ේභභ ැරැ්භ ක් කය ඇත. 

 

ේභභ ැරැභ් වා 1978 අංක 41 දයණ නාගරික ංර්ධන අධිකාරි ඳනත  ංේලෝධනඹක් ේර ශ්රී 

රංකා ප්රජාතාන්ත්රික භාජාදී ජනයජේේ ඳාර්ලිේම්න්තු භඟින් ම්භත ව 1982 අංක 04 දයණ නාගරික 

ංර්ධන අධිකාරි ඳනේ්  08 “අ” (1, වා (2, දයණ ගන්ති ප්රකාය නීතිභඹ ඳදනභ ඳඹා ඇත.  

 

එභ ඳනේතහි 08 “ඊ” ගන්තිඹ ප්රකාය කල්පිටිඹ ප්රා ේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ වා ව ංර්ධන 

ැරැ්භ භවා නගය වා ඵ්නාහිය ංර්ධන ගරු අභාතයතුභා ිඩදුන් අනුභත කයන රද අතය, එභ 

ැරැ්භ 1978 අංක 41 දයණ නාගරික ංර්ධන අධිකාරි ඳනේ්  අංක 03 දයණ ගන්තිඹ ප්රකාය ගරු 

ඇභතිතුභා ිඩදුන් 2008.08.27 න දින අංක 1564/9 දයණ අති ිඩේලේ ගැේ නිේ.දනඹ භඟින් ප්රකාලඹ  

ඳ්  කයන රද කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ වා ............. දින දු  ඵර ඳැැ් ේ.. 

 

2030 ර්ඹ දක්ා ක් කයන රද ේභභ ැරැභ් කාලීන ඇති න ේන්වීම් ර  අනුරූඳ න ේේ 

ැරසුම් ංේලෝධනඹ, ප්රතිේඹෝජනඹ, ප්රතිේලෝධනඹ ිරීමේම් වැිරඹා අභාතයයඹාේ  අනුභැතිඹ අනු 

දුදුකර වැිර ේ..  

 

ංර්ධන ැරැ්භ ේළුම් ේදකිරන් භන්ිඩත ේ.. ඳශු ේළුේම් අන්තර්ගතඹ න්ේන් කල්පිටිඹ 

ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලේේ ර්තභාන ත් ් ඹ වා ේඹෝජිත ංර්ධන ැරැ්භ භඟ එඹ  අන්තර්ගත 

දැක්භ, අයුු , ඳයභාර්ථ වා උඳක්රභ ව ේඹෝජිත යාඳෘතින් ේ.. ේදන ේළුේභහි අන්තර්ගත න්ේන් 

කරාපීකයණඹ වා ඊ  අදාර කරාපීකයණ නිඹභතාඹන් වා ැරසුම් වා ේගොයනැගිලි නිඹභතාඹන්ඹ. 

එභ නිඹභතාඹන් ංර්ධන ක යුතු ිඩධිභ්  ිරීමභ වා අනය තදිිරීමම් ඳාරනඹ ිරීමේම් උඳක්රභඹක් 

ේර ේඹොදා ගැේනනු ඇත. 

 

         එම්.අ.ඩී.අ. ුතුගර, 

         නිේඹෝජය අධයක් (ැරසුම්, 

         නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ 

         පු් තරම් දි්ත්රික් කාර්ඹාරඹ 
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1.   වැඳින්වීභ 

1.1    ංර්ධන ැරසුභ ැකසීේම් ඳසුබිභ 

 

ශ්රී රංකාේ. නාගරික ංර්ධනේේ ප්රුත නිඹාභන ආඹතනඹ ේර නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ ක යුතු 

කයන අතය, අ අනු නාගරික ැරසුම් ැකසීේම් වා ක්රිඹා් භක ිරීමේම් ඵරඹ නාගරික ංර්ධන 

අධිකාරිඹ  1978 අංක 41 දයණ නාගරික ංර්ධන අධිකාරි ඳනත භගින් ඳනන රදී. නාගරික ංර්ධන 

අධිකාරිඹ ප්රකාලඹ  ඳ්  කය ඇති ප්රේීල වා අධිකාරිේේ නීතිභඹ ඳසුබිභ ඹ ේ්  ංර්ධන ැරැසුම් 

ක් ිරීමභ ප්රුත කාර්ඹඹක් න අතය, නගය වා ප්රේීලඹන්හි ංර්ධන නැිනඹාන් වා ංර්ධන 

දිලානතීන් ැරිරල්ර  ගනිිනන් නගය ංර්ධනඹ දවා අනාගත ැර්භක් ක් ිරීමභ  නගයේේ 

ඳතින ිඩබතාඹන් ව අ්ථාන් ප්රේඹෝජනඹ  ේගන ංර්ධනේේ ප්රතිරාබ ප්රේීල ාසීන්  ේභන්භ 

ප්රේීලඹ  ඳැිනේණන පුීගරඹන් ව  රඵා දීභ  ැරසුම් කයනු රැේේ. 

 

1982 අංක 04 දයණ ඳනත භගින් ංේලෝධිත 1978 අංක 41 දයණ නාගරික ංර්ධන අධිකාරි ඳන්  08 අ 

ගන්තිේේ ඵරතර ප්රකාය එභ ඳනේ්  3(1, ගන්තිඹ  අනු 2008 අේගෝත්ු භ 27 න දින අංක 

156/9 දයණ අතිිඩේලේ ගැේ නිේ.දනඹ භගින් නාගරික ංර්ධන අධිකාරි ඵර ප්රේීලඹක් ේර 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ ප්රකාලඹ  ඳ්  කයන රද අතය, එඹ ඹම ඳශාේ්  පු් තරම් 

දි්ත්රික්කඹ තුශ අර්ධීවීඳඹක් ේර පිහි ා ඇත. 

 

2012 ේර්දී නාගරික සීභා වා ඳභණක් අදාශ න ංර්ධන ැරැ්භක් ක් ිරීමභ  ආයම්බ කශ 

නු්  එභ ප්රේීලඹ තුශ තිේඵන සුිඩේලේෂී රක්ණ වඳුනාග්  නාගරික ංර්ධන අධීකාරිඹ 2017 ේර්දී 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ භ අදාශ න ේර ේභභ ංර්ධන ැරැ්භ ක් ිරීමභ  ආයම්බ 

කශ අතය එහි ය 2018-2030 කාර ඳයාඹ  අදාශ න අයුරින් ක් කයනු රැේේ. ග්රාභ නිශධාීම 

ම් 48 ිරන් භන්ිඩත න ර්ග ිර.මී. 259 ක් න භූින ප්රේීලඹක් වා ේභභ ංර්ධන ැරැභ් 

ක් කයනු ඇත.   

 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ තුශ ඳතින ආේ.ිවක රක්ණ ඳදනම් කයේගන දුදුන ංර්ධන 

ක්රිඹාලිේේදී ේභභ ප්රේීලේේ තයම් වා ේගොයනැගිලි පිළිඵ අකාඵීධ ැරසුම් ක් ිරීමභ, ේබෞතික 

ලේඹන් ංර්ධනඹ ිඩධිභ්  දුදු ිරීමභ ්  මූලික ලේඹන් වඳුනාගනු රඵන ංර්ධන උඳාඹ භාර්ග 

ැරිරල්ර  ේගන ප්රේීලඹ තුශ ඳවසුකම් ැිදදියුු  ිරීමභ අයුු  කයේගන ේභභ ංර්ධන ැරැභ් 

ක් කයනු රැේේ. 
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නගයේේ ූවඹ වා එහි  පි ා පිළිඵද පුළුල් අධයනඹක් කය කල්පිටිඹ ප්රේීලේේ ආකර්ණීඹ ව 

ේබෞතික ඳරියඹ වඳුනා ගැනීේභන් අනතුරු, තදිරි ය 10 වා ංර්ධන උඳාඹ භාර්ග වා 

භාර්ේගෝඳේීලනඹන් ද ේභභ ංර්ධන ැරැ්භ තුළින් වඳුන්ා දී ඇත 

 

1.2    ැරසුම් කණ්යාඹභ 

 

ප්රධාන ඳාර්ලකරුන් 

 

 කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා 

 

ප්රධාන උඳේීලක්  ආඹතන 

 

 ේබෞතික ැරසුම් ේදඳාර්තේම්න්තු 

 ශ්රී රංකා ංචායක ංර්ධන අධිකාරිඹ 

 ේයශ ංයක්ණ ේදඳාර්තේම්න්තු 

 භධයභ ඳරිය අධිකාරිඹ 

 ඳශා්  ඳරිය අධිකාරිඹ 

 නිා ංර්ධන අධිකාරිඹ 

 ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳවන භණ්යරඹ 

 සුනිතය  ඵරලක්ති අධිකාරිඹ 

 ආඳදා කශභණාකයණ භධය්ථානඹ 

 නිේඹෝජය ාභානයාධිකාීම කාර්ඹාරඹ - ිඩදුලිඵර භණ්යරඹ - ලවලිඹාපිටිඹ 

 තාඳ ිඩදුලි ඵරාගායඹ - ේනොේයොච්ේචෝේර 

 ආර්ථික ංර්ධන භධය්ථානඹ - ේනොේයොච්ේචෝේර 

 ඳශා්  භාර්ග ංර්ධන අධිකාරිඹ 

 භාර්ග ංර්ධන අධිකාරිඹ 

 ජාතික ප්රජා ජර ැඳයුම් ේදඳාර්තේම්න්තු 

 ධීය වා ජරජ ම්ඳ්  ේදඳාර්තේම්න්තු 

 ඹම ංර්ධන අධිකාරිඹ 

 නායා ආඹතනඹ 
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අේනලව්  අදාශ ඳාර්ලඹන් 

 

 දි්ත්රික් ේල්කම් කාර්ඹාරඹ  

 කල්පිටිඹ වා ුන්දරභ ප්රාේීය ඹ ේල්කම් කාර්ඹාර  

 න ංයක්ණ ේදඳාර්තේම්න්තු 

 න ජීවී ංයක්ණ ේදඳාර්තේම්න්තු 

 ඳශා්  ේගොිඩජන ේේා ේදඳාර්තේම්න්තු 

 පු් තරම් දි්ත්රික් ධීය ිනති ම්ේම්රනඹ 

 ඳශා්  ේෞතය ේේා ේදඳාර්තේම්න්තු 

 කරාඳ අධයාඳන කාර්ඹාරඹ 

 ේජය්ඨ ේඳොලි් අධිකාීම කාර්ඹාරඹ - පු් තරභ 

 දි්ත්රික් ිඩදුලි තංජිේන්රු කාර්ඹාරඹ - පු් තරභ 

 ශ්රී රංකා නාිඩක වුදා කවුය - කල්පිටිඹ 

 ඹම යයිගම් ලුු  භාගභ 

 පු් තරම් ලුු  භාගභ 

 ේ ලිේකොම් කාර්ඹාරඹ - කල්පිටිඹ 

 ප්රාේීය ඹ පුයාිඩදයා කාර්ඹාරඹ 

 ඳශා්  ධීය අභාතයාංලඹ 

 ඝන අඳද්රය කරභනාකයණ භධයථ්ානඹ 

 ිනනින්ේදෝරු ේදඳාර්තේම්න්තු 

 කාශගුණිඩදයා ේදඳාර්තේම්න්තු 

 භූ ිඩදයා මීක්ණ වා ඳතල් කාර්ඹාංලඹ 

 

අදාශ ංිඩධාන වා ේශ භාගම් 

 

 ේවෝ ල් කරුන්ේ  ංගභේේ නිේඹෝජිතඹන්  

 ලුු  නි්ඳාදන යාඳාරික ංගභේේ නිේඹෝජිතඹන් 

 ධීය ිනති ංගභේේ නිේඹෝජිතඹන් 

 කෘෂිකාර්ිනක ක යුතු ංගභේේ නිේඹෝජිතඹන් 

 ේශ ංගභේේ නිේඹෝජිතඹන් 

 ප්රේීලාසීන් නිේඹෝජනඹ කයන්නන් 
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නාගරික ංර්ධන අධිකාරිේේ ැරසුම් කණ්යාඹභ 

 

නාගරික ංර්ධන අධිකාරිේේ ගරු බාඳතිතුභාේ  භගේඳන්වීභ ඹ ේ්  ඹම ඳශා්  අධයක්තුභාේ  

ේභේවඹවීභ ඹ ේ්  පු් තරම් දි්ත්රික් කාර්ඹාරඹ භගින් ැරසුම් කයන රද කල්පිටිඹ ප්රා ඵර ප්රේීලඹ 

වා න ේභභ ංර්ධන ැරැ්භ ක් ිරීමේම්දී ඳවත වන් නිශධාීමන්ේගන් භන්ිඩත ිඩඹ. 

 

 යේ.ේේ. ේේනිඩය් න භවතා     අධයක් (ඹම ඳශාත, 

 අ.එම්. ේේනාය් න භවතා     නිේඹෝජය අධයක් (ැරසුම්, 

 එ්.එම්.පී.ඩී. ් ලවභාය ේභනිඩඹ    උඳාඹ භාර්ගික ැරසුම් නිශධාීම  

 ේේ.ේක්.සී. ජඹේකොිද භවතා     ැරසුම් නිශධාීම 

 එන්.පී.අ. තිරකය් න ිනඹ     ැරසුම් නිශධාීම 

 ටී.අ. අජි්  ලවභාය භවතා     ැරසුම් නිශධාීම 

 යේ.එම්.එන්.එන්. ිඩේේදුංව ේභනිඩඹ        වකාය ැරසුම් නිශධාීම 

 පී.පී.ඩී. යාජඳක් ිනඹ         වකාය ැරසුම් නිශධාීම 

 

නාගරික ංර්ධන අධිකාරිේේ අදාශ අේනලව්  අංලඹන් 

 

 ංර්ධන ැරසුම් අංලඹ 

 ඳරිය වා භූ දර්ලන අංලඹ 

 ඳර්ේේණ වා ංර්ධන අංලඹ 

 භූේගෝලීඹ ේතොයතුරු ඳීධති අංලඹ 
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1.3    ිඩඹ ඳථඹ  

 

කල්පිටිඹ අර්ධීවීඳඹ, ංචායක කර්භාන්තඹ, ලුු  කර්භාන්තඹ, සුශං ඵරලක්ති කර්භාන්තඹ, 

කෘෂිකර්භාන්තඹ වා ධීය කර්භාන්තඹ ැනි ආර්ථික ප්රතිරාබඹන් රඵන ප්රේීලඹක් ේර වඳුනා ගන්නා 

රදී.             

 

ජාතික වා කරාපීඹ ම්ඵන්ධතාඹ  අභතය ේබෞතික ැරසුම් ේදඳාර්තේම්න්තු වා ශ්රි රංකා ංචායක 

ංර්ධන අධිකාරිඹ ිඩදුන් වදුනාග්  ජාතික ප්රතිඳ් ති ර  අනු පිළිේඹශ කයන රද ජාතික භේ ේම් 

ැරසුම් ර  අනුගත න ේර වා අ දවා උඳකාීම න ඳරිදි ප්රාේීය ඹ භේ ිනන් අදාර කයගත වැිර 

ංර්ධන ැරැ්භක් පිළිේඹශ ිරීමභ ේභහිදී අේේක්ා ේකේර්. 

ශ්රී රංකා ංචායක ංර්ධන ැරැ්ේම් කල්පිටිඹ නගයඹ ආශ්රිත කරාඳඹ ව ඊ  ආන්න දඳ්  23 ක් 

වා ංචායක ංර්ධන ැරැ්භ ක් කයනු රැබද අඳ ිඩදුන් ැකසීභ  අේේක්ා කයනුේේ 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ  ඳභණක් ඵර ඳැ් ේන ැරැ්භිර.   

 

එේභන්භ ේභභ ංර්ධන ැරැ්භ ැකසීේම්දී ප්රේීලඹ තුශ තිේඵන භාජ ආර්ථික, ේබෞතික වා 

ඳාරිරික අංල ඔ්ේේ අධයඹනඹ කය එඹ  සුදුසු අකාඵීධ ංර්ධන ැරැභ්ක් ක් ිරීමභ අයුු  

කයන අතය එඹ  අදාශ යාඳෘති වඳුනා ගැනීභ වා ේබෞතික ංර්ධනේේදී අදාශ නීති ේයගුරාදු වඳුන්ා 

දීභ අේේක්ා ේකේර්. එඵැිඩන් 2030 ර්ඹ අන් න ිඩ  භනා ආර්ථික, ඳාරිරික, ේෞතය ම්ඳන්න 

ප්රජාක් හිත ධන්  ප්රේීලඹක් ඵ  කල්පිටිඹ ඳ්  ිරීමභ ංර්ධන ැරැ්ේම් මූලික අයුණ ේ.. 
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1.4. ැරසුම් ක්රිඹාලිඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳසුබිම් අධයඹනඹ 

ිඩඹ ඳථඹ වඳුනා ගැනීභ 

ංර්ධන ිඩබතා වා ගැ ළු වඳුනා ගැනීභ 

දැක්භ, අයුු  වා ඳයභාර්ථ කා ගැනීභ 

ිඩ්තයා් භක ිඩල්ේල්ණඹ 

උඳාඹ භාර්ගික ැරසුම් ක් ිරීමභ 

නීති වා ේයගුරාදු ක් කය ගැනීභ. 

ේල්තණගත ැරැභ් නා: : අ: ැරසුම් කිනටු ේත තදිරිඳ්  
ිරීමභ වා අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ 

භවජන අදව් රඵා ගැනීභ වා දශ ැරැ්භ ඳශා්  ඳාරන 
ආඹතන ර  තදිරිඳ්  ිරීමභ 

කශභණාකයණ භණ්යර අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ වා ංර්ධන 
ැරැ්භ ප්රකාලඹ  ඳ්  ිරීමභ 
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1.4.1.   ඳසුබිම් අධයඹනඹ 

 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ වා අලය කයන භූේගෝලීඹ ද් ත, දුතිඹම් ක් ිරීමභ මූලික 

දුදු කයන රදී. ේභහිදී ේබෞතික ැරසුම් ේදඳාර්තේම්න්තු, භාර්ග ංර්ධන අධිකාරිඹ, භධයභ ඳරිය 

අධිකාරිඹ, ඳශා්  භාර්ග ංර්ධන අධිකාරිඹ, ේයශ ංයක්ණ ේදඳාර්තේම්න්තු වා ඳශා්  ඳාරන 

ආඹතන, ප්රාේීය ඹ ේල්කම් කාර්ඹාර වා ේෞතය, අධයාඳනික කාර්ඹාර, ිඩදුලිඵර නිේඹෝජය 

ාභානයාධිකාීම කාර්ඹාර ැනි ිඩිඩධ ආඹතනඹන් භගින් අලය කයන ද් ත රඵා ගනිිනන් ිඩදයානුලර 

ක්රභඹ  ිඩල්ේල්ණඹක් දුදු කයන රදී. 

 

1.4.2.   ිඩඹඳථඹ වඳුනා ගැනීභ 

 

ේභහිදී නාගරික ධූයාලිඹ  අනු නගයේේ ්ථානගත වීභ ජාතික භේ ේම් ැරසුම් භගින් කල්පිටිඹ 

ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ පිළිඵ  වඳුනාේගන ඇති අලයතාඹන් වා දැන  ප්රේීලඹ තුශ ක්රිඹා් භක 

න වා ේඹෝජිත ංර්ධන ක්රිඹාකායකම් පිළිඵ අධයඹනඹ කයන රදී. 

 

1.4.3.   ංර්ධන ිඩබතා වා ගැ ළු වඳුනා ගැනීභ 

 

ේභහිදී නගයඹ තුශ ඳතින එක් එක් ආඹතනඹන් නගයේේ ඇති ංර්ධන ිඩබතාඹන් ැිද දියුු  ිරීමභ 

වා දාඹක වී ඇති ආකායඹ ද ඳැන නැගී ඇති ගැ ළුකාීම ත් ් ඹක් වා අා භගවයා ගත වැිර 

ආකායඹ පිශඵ ම්ඳ්  දාඹකයින්, ඳාර්ලකරුන්, යාජය වා ේඳෞීගලික අංලඹන් වා ිනති භාගම් 

වා එක් එක් අංලඹන්හි ඳාර්ලකරුන් නගයඹ දියුු  ිරීමේම් ඇති වැිරඹා පිළිඵ දක්න අදව ්

ැරිරල්ර  ගනිිනන් අා ිඩදයානුලර ිඩල්ේල්ණඹ ිරීමභ භගින් නගයඹ තුශ ඳතින ංර්ධන 

ිඩබතාඹන් වා ගැ ළුකාීම ත් ් ඹන් වඳුනා ගැනුිව. (කල්පිටිඹ කන්දලවලිඹ ලවයා ේයශ ංයක්ණ 

අධිකාරිඹ  අඹ්  ේයශ ම්ඳ්  කශභනාකයණ භධය්ථානේේ 2017.11.14 දින ම්ඳ්  දාඹකයින්, 

ඳාර්ලකරුන්, යාජය වා ේඳෞීගලික අංලඹන්ේ  නිේඹෝජිතඹන් වා භවජන අදව් රඵා ගැනීේම් රැ්වීභ 

ඳ් න රදී.) 

 

1.4.4.   දැක්භ, අයුු  වා ඳයභාර්ථ කා ගැනීභ. 

 

ේභහිදී ප්රේීලඹ තුශ ඳතින ංර්ධන ිඩබතාඹන්ේගන් භනා ේර ප්රේඹෝජන ගැනීභ ් , ප්රේීලඹ තුශ 

ඇති ංර්ධනේේ ගැ ළුකාීම ත් ් ඹන් භගවයා ගනිිනන් ඳාරිරික, ආර්ථික, ාභාජයීඹ වා ේබෞතික 

න අංලඹන්ේ  භඵය ංර්ධනඹ තුළින් නගයඹ දියුු  කයා රැේගන ඹාභ වා අලය දැක්භ, 

අයුු  වා ඳයභාර්ථ ක් කයනු රැබීඹ. ිඩ්තයා් භක ිඩල්ේල්ණඹන්ේ  ප්රතිපර ප්රුතතාගත කයිනන් 

ංර්ධන ැරැ්ේම් අයුු  ශගා කය ගැනීභ වා ඳයභාර්ථඹන් වඳුනා ගන්නා රදී. එභ අයුු  භගින් 
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ප්රේීලේේ ඳතින ංර්ධන ිඩබතාඹන් නිඹිනත කාරඹක් තුශදී නිඹිනත ප්රභාණඹන්ේගන් ැිදදියුු  

කය ගැනීභ ් , ප්රේීලඹ තුශ ඳතින ගැ ළුකාීම ත් ් ඹන් භගවයා ගනිිනන් අේේක්ෂිත කාරඹ තුශ 

ප්රේීලඹ ංර්ධනඹ කයා ේගන ඹාභ වා්  අයුු  ක් කයනු රැබීඹ. 

 

1.4.5.   ිඩත්යා් භක ිඩලේ්ල්ණඹ  

 

ේභහිදී ප්රේීලඹ වා දැක්භ වා දැක්භ ශගා කය ගැනීභ වා ඳයභාර්ථඹන් ක් කය ගැනීේභන් 

අනතුරු, එභ ඳයභාර්ථඹන් තටු කය ගැනීභ වා තිේඵන ලතයතා, දුර්රතා, අ්ථා වා ඵාධකඹන් තතා 

ිඩ්තයා් භක වඳුනා ගනිිනන් ිඩදයානුලර ිඩල්ේල්ණඹ කයනු රැබීඹ. 

 

1.4.6.   උඳාඹ භාර්ගික ැරසුම් ක ්ිරීමභ 

 

ේභහිදී අයුු  ශගා කය ගැනීභ වා ේබෞතික, ඳාරිරික, ආර්ථික, ාභාජයීඹ ඹන ආකායඹ  ේඹෝජිත 

භූින ඳරිවයණ ැරැ්භ, ේඹෝජිත කරාපීඹකයණ ැරැ්භ, ේඹෝජිත ංචායක ප්රර්ධන ැරැ්භ ේඹෝජිත 

භාජීඹ වා ේබෞතික අඳයූව ඳවසුකම් ැරැ්භ, ේඹෝජිත ආර්ථික ංර්ධන ැරැ්භ ඹන ැරසුම් 

ක් කයන රදී. 

 

1.4.7.   නීති  වා ේයගුරාදු ක ්ිරීමභ. 

 

ංර්ධන ැරැ්භ ඵරා් භක ිරීමභ වා අලය ේගොයනැගිලි තදිිරීමභ ම්ඵන්ධ නීති වා ේයගුරාදු, 

තයම් ඳරිවයණඹන් ම්ඵන්ධේඹන් න නීති වා ේයගුරාදු ද ංර්ධන ැරේ්ම් දැක්භ කයා ශගා වීභ 

වා දැන  වඳුනාග්  ගැ ළු වා තදිරිේේදී උීගත ේ. ඹැයි ිඩල්ේල්ණඹ භගින් අේේක්ා කයනු රඵන 

ගැ ළු ද අභ කයගැනීභ වා නීතයානුලර යාුක් ඇති ිරීමභ  ේභහිදී ක යුතු කයන රදී. 

 

1.4.8.  භවජන අදව ්රඵා ගැනීභ වා දශ ැරැභ් ඳශා්  ඳාරන ආතනඹ  තදිරිඳ්  ිරීමභ. 

 

ංර්ධන ැරැ්භ ක ්ිරීමේභන් ඳසු එභ ැරැභ්  අනුගත න භවජනතාේ  අදව් වා ේඹෝජනා 

රඵා ගැනීභ වා ේඹොු ිරීමභ  ේභහිදී අේේක්ා කයනු රඵයි. 

 

1.4.9.   ේල්තණගත ැරැභ් කිනටු ේත තදිරිඳ්  ිරීමභ. 

 

ේල්තනගත කයන ංර්ධන ැරැ්භ තදුය ්  නිැයදි කය ගැනීභ  අලය උඳේද් වා ේඹෝජනා රඵා 

ගැනීභ වා නාගරික ංර්ධන අධිකාරිේේ ැරසුම් කිනටු ේත තදිරිඳ්  ිරීමභ. 
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1.4.10.   ංර්ධන ැරැභ් ප්රකාලඹ  ඳ්  ිරීමභ. 

 

භවජන අදව් රඵා ගැනීේභන් ඳසු වා නාගරික ංර්ධන අධිකාරිේේ ැරසුම් කිනටුේන් රද උඳේද් 

පිළිඵද අධානඹ ේඹොු කයිනන් ංේලෝධිත ැරැ්ේම් ේකටුම්ඳත නීතයානුලර ැරැ්භක් ඵ  

ප්රකාලඹ  ඳ්  ිරීමභ. 
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2.  මූලික අධයඹනඹන්   

 

2.1.  අධයඹන කරාඳඹන්  

 

ඹම ඳශාේ්  පු් තරම් දි්ත්රික්කේේ පිහි ා ඇති කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ ර්ග 

ප්රභාණේඹන් 259 km2 ක් න අතය අර්ධීවීඳඹක් ේර ඳතින අතය උතුරින් වා ඵ හිරින් තන්දිඹන් 

ාගයේඹන් ද, නැේගනහිරින් පු් තරම් කශපුේන් ද, දලවිවන් පු් තරභ වා ආයච්චිකේටුඹ ප්රාේීය ඹ 

බා ඵර ප්රේීලේඹන් සීභා වී ඇත. 

 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ ප්රාේීය ඹ ේල්කම් ේකොේඨාල ේදකිරන් ැදුම්ර්  න අතය  

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ ේල්කම් ේකොේඨාලේේ ග්රාභ නිශධාීම ම් 31 වා ුන්දරභ ප්රාේීය ඹ ේල්කම් 

ේකොේඨාලේේ ග්රාභ නිශධාීම ම් 17 ිරන් යුක්ත ුළු ග්රාභ නිශධාීම ම් 48 ිරන් යුක්ත ව ප්රේීලඹිර. 
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දුතිඹම් අංක 2.1.1 :   පිහිටීභ වා ැරසුම් ඵර ප්රේීලඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූරාශ්රඹ :- නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ 
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2.2.  ැරසුම් ව ත් ්  න්දර්බඹ 
 

ක්රි.ප. 5 න දුඹේේදී ිඩජඹ යජු ඇතුළු තන්දු ආර්ඹඹන් “කදම්ඵ නදී” ේව්  “භල්තු ඔඹ” ඔ්ේේ 

ඳැිනණ රංකාේ. “අයිඩ ආරු” ේව්  “අරිේපු” ඹන කල්පිටිඹ  ආන්න ප්රේීලඹිරන් ද රංක  ේගොය 

ඵදුන රදී. එේභන්භ ිඩටින් ිඩ  තන්දු ආර්ඹඹන් රංකා  ේගොයඵදුන රද ්ථානඹක් ේර් , රංකා වා 

භැදේඳයදිග ය ල් ේශාම් වා ම්ඵන්ධ ව යාඹක් ේර්  අධියාජයාදී යුගඹ  ේඳය කාරේේදී 

කල්පිටිඹ යාඹ වා කල්පිටිඹ නගයඹ ැදග්  වී ඇත.  

 

ඳෘතුගීදු යුගේේදී, එනම් 1505 ර්ේඹන් ඳසු කල්පිටිඹ නගයඹ ඳෘතුගීසීන් ඹ ේ්  ඳාරනඹ ව අතය 

අතීතේේ අයාබි ය ල් වා ම්ඵන්ධ ාිවජ භධයථ්ානඹක් ේර බාිඩතා කය ඇත. රන්ේීදු යුගේේදී 

එනම්, 1840 - 1796 කාරඳරිච්ේේදේේදී ඕරන්ද ජාතිකයින් ේභහි ඳාරනඹ තවවුරු ිරීමේභන් ඳසු 

කල්පිටිඹ නගයඹ ංර්ධනඹ ිරීමේම් අයුිවන් ආයක්ා වා ාිවජ අලයතාඹන් වා ලක්තිභ්  

ඵරේකොටුක් තදිිරීමභ දුදු ේකරුු  රද අතය ප්රාවනඹ අයුු  කයගනිිනන් රන්ේීදු ඇශ තනන රදී. 

ඳසු බ්රිතානය යුගඹ න 1796-1948 කාරේේදී කල්පිටිඹ ප්රධාන වුදා භධයථ්ානඹක් ේර්  කයර 

වා භ් ය නි්ඳාදන ේඵදාවැීමේම් භධය්ථානඹක් ේර්  ංර්ධනඹ කයන රදී. 

 

ජාතික ේබෞතික ැරසුම් ේදඳාර්තේම්න්තු ිඩදුන් 2030 දක්ා ක් කයන රද ජාතික ේබෞතික 

ැරැ්ේම් කල්පිටිඹ ජාතික භේ ිනන් ංචායක ංර්ධනඹ වා ධීය යාඹ ංර්ධනඹ වා වඳුනාේගන 

ඇත. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූරාශ්රඹ : ශ්රී රංකා ජාතික ේබෞතික ැරසුම් ේදඳාර්තේම්න්තු 

රූඳ  වන් අංක 2.2.1. ජාතික ේබෞතික ැරසුම් 2030 
ංචායක ර්ධනඹ 

රූඳ  වන් අංක  2.2.2. ජාතික  
ේබෞතික ැරසුම් 2030 ධීය 
කර්භාන්තඹ ංර්ධනඹ 
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ශ්රී රංකා ංචායක ංර්ධන අධිකාරිඹ ිඩදුන් කන රද ශ්රී රංකා ංචායක කරාපීඹකයණ ැරැ්භ  

අනු කල්පිටිඹ ංචායක කරාඳඹ ඹම ඳශා්  ංචායක කරාඳඹ  අඹ්  න අතය, ශ්රී රංකා ේබෞතික 

ැර්භ 2050  අනු කල්පිටිඹ ංචායක කරාඳඹ දියිේන් අේනලව්  ප්රේීල ඹා ිරරිභ දවා ේඹෝජනා වී 

ඇත. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී රංකා ංචායක ංර්ධන අධිකාරිඹ ිඩදුන් 2008 ේර් කල්පිටිඹ ංචායක ප්රේීලඹ දවා ජාතික 

භේ ේම් ැරැ්භක් ක් කය ඇත. (කල්පිටිඹ ංචායක ංර්ධන ැරැ්භ,  

 

කල්පිටිඹ ප්රේීලඹ  පිිඩදුඹ වැිර ප්රධාන භාර්ගඹ නුේේ ේකොශම - ඳාරිඩඹ ප්රධාන භාර්ගඹ න අතය, 

ඳාරිඩඹ භංන්ධිඹ වයවා කල්පිටිඹ ප්රේීලඹ  ප්රේ.ල ිඩඹ වැිරඹ. ඳාරිඩඹ භංන්ධිඹ ඔ්ේේ කල්පිටිඹ 

ප්රේීලඹ  පිිඩදුඹ වැිර භාර්ගඹ නුේේ කල්පිටිඹ - ේකොශම භාර්ගඹයි.  

 

ජන වා ංතයා ේල්තණ ාර්ථා ර  අනු 2012 ර්ේේ කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලේේ ුළු 

ජනගවනඹ 120, 119 ක් න අතය එභ ප්රභාණඹ දියිේන් ුළු ජනගවනේඹන් 0.5% ේර්  ඳශා්  

ජනගවනේඹන් 5% ක් ේර්  දි්ත්රික් ජනගවනේඹන් 15.7% ක ප්රභාණඹක් ේ.. 2001 වා 2012 

රූඳ  වන් අංක 2.2.3. ජාතික ේබෞතික 
ැරසුභ 2030 

රූඳ  වන් අංක 2..2.4. ංචායක 
ංර්ධන කරාඳ 

මූරාශ්රඹ : ශ්රී රංකා ංචායක ංර්ධන 

අධිකාරිඹ 

මූරාශ්රඹ: ශ්රී රංකා ජාතික ේබෞතික ැරසුම් 

ේදඳාර්තේම්න්තු 
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කල්පිටිඹ ංර්ධන ැරැභ් (2018 – 2030)                                       ඹම ඳශාත - නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ 
 

ර්ඹන්හි ජනගවන ද් ත ර  අනු එහි ්බාිඩක ර්ධන ේ.ගඹ 0.63 ක් ේ.. නාගරික ංර්ධන 

අධිකාරිඹ ිඩදුන් දුදු කයන රද මීක්ණඹ  අනු 2017 ේර් ුළු ජනගවනඹ 128, 828 ක් න අතය 

2012-2017 ර්ඹන්හි ්ාබාිඩක ර්ධන ේ.ගඹ 1.4% ක් ේ..  

 

ුළු ජන ංතයාේන් 66031 (51%, ්ත්රීන් න අතය, 62797 (49%, ක් පුරු ජනගවනඹ නිේඹෝජනඹ 

කයයි. ඹ් කාණ්ය අනු ජනගවනඹ 0-14 අතය ජනගවනඹ 31.85% ක්ද, 15-60 අතය 61.78% ක් ද 

අවු. 60   ැිද පිරි 6.37% ක් ද ේ.. ේම් අනු ශ්රභ ඵරකාේේ ක්රිඹාකාරි පිරි 62% ක් ැනි තවශ අගඹක් 

ගැනීභ ප්රේීලේේ ආර්ථිකඹ ලක්තිභ්  ිරීමේම් ම්ඳතක් ේර වදුනාගත වැිරඹ. 2012 ර්ේඹහි 

කල්පිටිඹ ප්ර ේීලේේ ුළු ජනගවනේඹන් 52% ු්ලිම් ජාතිකයින් ද , 32% ක් දුංවර ජාතිකයින් ද, 15% 

ක් දිනශ ජාතිකයින් ද, 01% ක් අේනලව්  ජාතිකයින් ද ේ.. අ අනු කල්පිටිඹ ප්රේීලේේ ඵුරතය ජන 

ර්ගඹ න්ේන් ු්ලිම් ජාතිකයින්ඹ.  

 

2017 ර්ේේ ාභානය ජන ඝන් ඹ 497.4  (ිර.මී. 01, න අතය ැිද ජන ඝන්  ඇති ග්රාභ නිශධාීම 

ම් ේර න්නිුන්දරභ, භණ්යරලවයා, ඳල්ලිාල්ඳාඩු, කන්දලවලිඹ ලවයා ව ේනොේයච්ේචෝේර 

න ග්රාභ නිශධාීම ම් වඳුනා ගත වැක. 

 

කල්පිටිඹ ප්රේීලඹ  ිඩිඩධ අයුු  දවා එනම්, ධීය, කෘෂිකාර්ිනක නි්ඳාදන ිනරදී ගැනීභ, ංචායක 

ක යුතු වා රැිර යක්ා දවා්  ැරිරඹ යුතු ප්රභාණඹක් ධදනික කල්පිටිඹ ප්රේීලඹ  ඳැිනේණ්. 2017 

ර්ේේ නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ ිඩදුන් දුදු කශ යථාවන මීක්ණඹ  අනු ිඩිඩධ අලයතා දවා 

පි තින් දිනක  කල්පිටිඹ දවා ඳැිනේණන ජනගවනඹ 3550 ක් ඳභණ ේ..  ේභභ ජනගවනඹ ධීය 

ක යුලව වා් , ධීය නි්ඳාදන ිනරදී ගැනීභ වා්  ඳරිඳාරනභඹ අලයතා දවා්  (යාජය ආඹතන වා 

ේඳෞීගලික ආඹතන, කල්පිටිඹ ප්රේීලඹ වා නගයඹ කයා ඇදී එනු රඵයි.  

 

කල්පිටිඹ නගයඹ යාත්රී කාරේේදී ඳ.. 7.00 දු  10.00 ඳභණ ව කාරසීභාක් ක්රිඹාකාීම න අතය, ඳ.. 

8.00 දු  ඳ.. 9.00 දක්ා කයන රද මීක්ණඹ  අනු ඳැඹක කාරඹක් තුශ දශ යාත්රී ජන ංතයා, 

පුීගරයින් 1296 ක් න ඵ ාර්ථා ිඩඹ. (ඇුු භ ඇත, තරිඩර ේී්ථානේේ ිඩේලේ උ්  වා 

පජාන් ඳැැ් ේන කාර රදී දිනක  ඳැිනේණන ජනගවනඹ 15, 000 දක්ා තවශ අගඹක් ගන්නා ඵ 

කල්පිටිඹ ේඳොලි් යථාවන මීක්ණ ාර්ථා භගින් ඳැවැදිළි ේ.. 

 

2017 ර්ේේ ාභානය නිා ඝන් ඹ 176 (ිර.මී. 01, ක් න අතය ැිද නිා ඝන් ඹක් ඇති ග්රාභ 

නිශධාීම ම් ේර න්නිුන්දරභ, භණ්යරලවයා, ඳල්ලිාල්ඳාඩු, කන්දලවලිඹ ලවයා ව 

ේනොේයච්ේචෝේර න ග්රාභ නිශධාීම ම් වඳුනා ගත වැක. ජන වා ංතයා ේල්තණ ේදඳාර්තේම්න්තු 

ද් තඹන්  අනු 2012 ර්ේේ නිා ර්ගීකයණඹ ඹ ේ්  ්ථීය නිා 69% ක් ද අර්ධ ථ්ීය නිා 

11% ක් ේභන්භ තාකාලික නිා 20% ක් ඳතින අතය 1342 ක නිා හිඟඹක් කල්පිටිඹ ඵර ප්රේීලඹ 

තුශ ඳතී. 
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කල්පිටිඹ ංර්ධන ැරැභ් (2018 – 2030)                                       ඹම ඳශාත - නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ 
 

 

කල්පිටිඹ ප්රේීලඹ ඳතින ම්ඳ්  තුළින් වා ආර්ථික මූරාශ්ර තුළින් ංර්ධනඹ කශ වැිර ිඩබතාඹක් 

හිත කරාඳඹිර. ධීය කර්භාන්තඹ භගින් 17% ක් ද, කෘෂිකර්භාන්තඹ අංලේඹන් 04% ක් ද, ංචායක 

කර්භාන්තඹ තුළින් 09%ක් ද, ඵරලක්ති උ් ඳාදන කර්භාන්තඹ තුළින් 05% ක්ද, ලුු  නි්ඳාදේඹන් 65% 

ක දාඹක් ඹක් තුළින් ේභභ ප්රේීලේේ ආර්ථික භේ භ ේගොයනැගී ඇත. 

 

2016 ධීය වා ජරජ ම්ඳ්  ේදඳාර්තේම්න්තු ද් ත ර  අනු 2016 ාර්ෂික භ් ය නි්ඳාදනඹ 

19072.8 Mt න අතය ාර්ෂික කයර නි්ඳාදනඹ 752.4 Mt ඳභණ ේ.. කයර නි්ඳාදනඹ වා 

කල්පිටිඹ තතා ප්රචලිත න අතය, කල්පිටිඹ කයර වා දියිේන් තවශ තල්ලුභක් ඳතී. 2016 ර්ේේ 

භ් ය නි්ඳාදනේඹන් ර්  ුළු ආදාඹභ රුපිඹල් ිනලිඹන 2870.5 ක් න අතය, කයර නි්ඳාදනේඹන් 

රද ුළු ආදාඹභ රුපිඹල් ිනලිඹන 856.5 ක් ේ.. කල්පිටිඹ ප්රේීලේේ භ් ය වා කයර නි්ඳාදනේේ 

නිඹැේරන ුළු ඳවුල් ංතයා 3136 ක් න අතය, ුළු ශ්රිනකඹන් ංතයා 10, 134 ක් ග්රාභ නිශධාීම ම් 

12 ක් තුශ ගම්භාන 26 ක ධීය ක යුතු ර නිඹැේල්. එභ ප්රභාණඹ 2017 ේර් ුළු ජනගවනඹේඹන් 

7.8% ක් ේ.. ධීයඹන් ඵුරරභ න්නිුන්දරභ, භනල්ේතෝේ ම්, ඵ් තරන්ගුන්ඩු, උච්චුේන්, 

කන්දලවලිඹ, ඊච්චන්කාඩු, ලවයා, ලවරිඤ්ඤම්පිටිඹ ආශ්රිත ජී්  ේ..  

 

ේනොේයොච්ේචෝේර ආර්ථික භධය්ථානඹ භගින් ප්රේීලේේ ගා කයනු රඵන කෘෂීකාර්ිනක නි්ඳාදන 

දියිේන් අේනලව්  ප්රේීල ර  ේඵදා වැීමේම් වැිරඹාක් ඳතින අතය ආර්ථික භධය්ථානඹ දිනක  

රක් 02 දු  රක් 10 දක්ා ආදාඹභක් උඳඹනු රැේේ. එේභන්භ ධදනික ේඵදාවරිනු රඵන ුළු එශළු 

ප්රභාණඹ ිර.ග්රෑ. 80000 - 90000 ඳභණ ේ.. කෘෂිකාර්ිනක ක යුතු වැරුු  ිඩ  ලුු  නි්ඳාදනඹ දවා ද, 

කල්පිටිඹ ප්රේීලඹ ප්රචලිත ඳතී. ාභානඹ ාර්ෂික ුදීධ ආදාඹභ (2012 - 2017, රු. ිනලිඹන 430ක් 

ඳභණ න අතය, පු් තරම් ේෝල්ේ ලිින ඩ් වා ඹම යයිගම් ලුු  භාගභ ප්රධාන ලුු  නි්ඳාදන භාගම් 

ේ..  

 

ඵරලක්ති නි්ඳාදනේඹන්ද  ජාතික ඵරලක්ති නි්ඳාදනඹ  කල්පිටිඹ ප්රේීලඹ දාඹක් ඹ ඳඹනු රැේේ. 

ේේතේඳොශ, ේනොේයොච්ේචෝේර, නායක්කල්ලිඹ. නාක්කාඩු, නිර්භරපුය වා භාම්පුරිඹ ඹන ප්රේීලඹන් පුයා 

සුශං ඵරාගාය 06 ක් ඳතින අතය, එභගින් උ් ඳාදනඹ කයනු රඵන ඵරලක්තිඹ 173 (Gwh) ඳභණ 

ප්රභාණඹක් න අතය, එඹ ජාතික ිඩදුලිඵර නි්ඳාදනඹ  එකතු ේකේර්. එේභන්භ ේභභ ඳාරිරික 

ආකර්ණීඹ ඵ වා ේභභ ප්ර ේීලේේ ්ථානීඹ පිහිටීභ අනු ේභභ ප්රේීලඹ කයා ඇේදන ඳරිය හිතකාමී 

ේීය ඹ ව ිඩේීය ඹ ංචායකයින් දක්න  රැේඵන අතය 2017 ර්ේේ ංචායකයින්ේ  ඳැිනණීභ 

15500ක් ේ.. 

 

2012 ජන වා ංතයා ේල්තණ ද් ත ර  අනු යාජය අංලේේ රැිරඹා 03% ක්ද, ේඳෞීගලික අංලඹ 12% 

ක්ද, කෘෂිකාර්ිනක අංලේේ 17% ක් ද, කෘෂිකාර්ිනක ේනොන අංලේේ 16% ක් ද, ිඩේීය ඹ රැිරඹා අංලේේ 

11% ක්ද, ඳතල් වා කැණීම්, ලවලීැය වා කම්කරුන් 30% ක් ද වා අේනලව්  රැිරඹා අංලර 11% ක් ද 
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ආදී ලේඹන් රැිරඹාර ේඵදී දුටී. ුළු ජනගවනේඹන් 95% ක් රැිරඹා නියුක්තිකඹන් න අතය, 05% ක් 

ප්රභාණඹක් ේේා ිඩයුක්තයින් ේ.. නු්  95% ක් න ේේා නියුක්තිකයින්ේගන් 30% ක ප්රභාණඹක් 

තාකාලික ඳදනභ ඹ ේ්  ේේඹ  ඳඹනු රඵන කම්කරුන් ේර ේඹදී දුටී. 

 

ේභභ ඵර ප්රේීලේේ ජර ැඳයුභ ජාතික ජර ම්ඳාදන වා ජරාඳාවන භණ්යරඹ  අනුඵීධිත 

ක්රිඹා් භක ප්රජාුර ංිඩධාන 19 ක් භගින් දුදු ේකේයනු රඵන අතය, ේඳොම්ඳාගාය 22 ක් භගින් නගය 

සීභා තුශ වා තන් පි ත ප්රේීලඹ දවා ජර ැරයුභ දුදු කයනු රඵයි. එේභන්භ ජර ැඳයුම් යාඳෘතිඹ 

භගින් දිනක  ඳඹන ජර ප්රභාණඹ ලී ර් 2921000 ක් ඳභණ ේ.. එේභන්භ ගෘවාශ්රිත ඳරිේබෝජනඹ දවා 

දිනක  එක් පුීගරේඹලව දවා අලය න ජර ප්රභාණඹ ලී ර් 70 ක් න අතය. ුළු ජනගවනඹ දවා 

දිනක  අලය ජර ප්රභාණඹ ලී ර් 6413540 ක් ඳභණ ේ.. එඵැිඩන් කල්පිටිඹ ප්රේීලේේ ුළු 

ජනගවනේේ ගෘවථ් ඳරිේබෝජනඹ දවා ඳතින ජර හිගඹ ලී ර් 3492540 ක් ේ.. කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ 

බා ඵර ප්රේීලේඹහි ඳානීඹ ජර අලයතාඹ 54% ැපිේයන අතය, 46% ක ඳානීඹ ජර හිඟඹක් ඳතී. 

 

ේභභ ඵර ප්රේීලඹ දවා ිඩදුලිඹ රඵා දීභ වා ේඵදා වැීමේම් උඳ භධය්ථාන (Grid Sub Station,  02 ක් 

ඳතින අතය ිඩදුලිඹ ේඵදා වැීමේම් අකක (Transformers - 33 kv) 04 ක් ක්රිඹා් භක ේ.. ිඩදුලි ැඳයුභ 

ම්ඵන්ධේඹන් ගැ ළුක් ේනොඳතින අතය, ුළු ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ තුශ ්ථීය ේන්ාදුක 

අකකඹන් වා ාිවජ අකකඹන් දවා ිඩදුලිඹ ැඳයුභ ඳතී. 

 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ තුශ ප්රධාන ේෞතය භධය්ථානඹ කල්පිටිඹ දිා ේයෝවර න අතය 

එහි ිඩේලේඥ ධදයරු ේනොභැති අතය ධදයරු 04ක් වා ේවද කාර්ඹ භණ්යරඹ 32 ිරන් ද යුක්ත 

ේ.. දිනක  ඳැිනේණන ඵාහිය ේයෝගීන් ංතයා 2017 ර්ේේදී 140 ක් න අතය, දිනක  ඳැිනේණන 

ාඹන ේයෝගීන් ංතයා 80 ිර.ේභභ ේයෝවර ාේටු 04 ිරන් යුක්ත න අතය ඇන් 40ිරන් භන්ිඩත 

ේ.. ඊ  අභතය ප්රාේීය ඹ ේයෝවල් 01 ක් ද. ප්රාථිනක ධදය ් කාය අකක 08 ක් ද. භවජන ේෞතය 

ධදය නිශධාීම කාර්ඹාර 02ක්ද ශභා වා භාතෘ ් කාය අකක 32ක් ද ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ තුශ 

ක්රිඹා් භක ේ.. 

 

ේභභ ඵර ප්රේීලේේ යජේේ ඳාැල් රකා ඵැලීේම්දී, ජාතික ඳාල් ේනොභැති අතය ඳශා්  ඳාැල් 40 ක් 

යාේත ඇත. ුළු දුසුන් ංතයා 24, 828 ක් න අතය ුළු ගුරුරුන් ංතයා 1149 ිර. ේම් අනු ගුරු 

දුසු අනුඳාතඹ 1 : 22 ක් ේ..  

කල්පිටිඹ නාගරික ඵර ප්රේීලේේ එනම්, ග්රාභ නිශධාීම ම් 06 ක ඳභණක් දිනක  එකතුන ඝන 

අඳද්රය ප්රභාණඹ ේභට්රික් ේ ොන් 05 ක් න අතය ැරැ්භක  අනු කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා භගින් 

දිනඳතා එකතු ිරරිභ දුදු කයන අතය, ආනාර ඳර්. 40 ක භූින ප්රභාණේේ ඳ් ාේගන ඹනු රඵන ඝණ 

අඳද්රය කශභණාකයණ භධය්ථානඹ  ඵැවැය ිරරිභ කයනු රඵයි. කල්පිටිඹ ුළු ප්රේීලේේභ දිනක  

එකතු න අඳද්රය ප්රභාණඹ ේ ොන් 132 ක ප්රභාණඹක් න අතය, ඳතින ඝන අඳද්රය කශභණාකයණ 

භධයථ්ානඹ අ දවා ප්රභාණ්  ේනොේ.. අ අනු අේනලව්  ප්රේීල ර එකතු න ඝන අඳද්රය ඵැවැය 
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ිරීමභ දවා්  ඝන අඳද්රය කශභණාකයණ භධය්ථානඹක් ්ථාපිත ිරීමභ දවා්  ථ්ානඹක් රඵා දීේම් 

අලයතා භතු වී ඇත. එේභන්භ කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ ේවෝ කල්පිටිඹ නගයඹ ආර්ණඹ 

න ඳරිදි භශ අඳවන ඳීධතිඹක් ක්රිඹා් භක ේනොේ.. 

 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ේවක් ඹාය 24657.52 ක භූින ප්රභාණඹිරන් භන්ිඩත න අතය ුළු භූින 

ප්රභාණේඹන් ංර්ධිත භූින ප්රභාණඹ 39% ක් න අතය ංර්ධනඹ කශ ේනොවැිර භූින ප්රභාණඹ 21% ක් 

වා ංර්ධනඹ කශ වැිර භූින ප්රභාණඹ 40% ක් ේ..  

 

ේභභ ප්රේීලඹ ශ්රී රංකාේ. ුද්ක ේීලගුිවක කරාඳඹ  අඹ්  න අතය ාභානය ාර්ෂික උ්ණ් ඹ 

280 C0 – 310 C0 ඳභණ න අතය, ර්ේේ ැිද කාරසීභාක් අධික උ්ණ් ඹක් යාේත ඳතී. 

ාර්ෂික ර්ාඳතනඹ 250mm න අතය එඹ ඊාන දිග ේභෝම් සුශං ලින් රැේඵන අතය ඔක්ේතෝම්ඵර් 

දු  ේදැම්ඵර් දක්ා ැරිරඹ යුතු ර්ාඳතනඹක් රැේේ. 

 

 

 

 

 

 

 

ැිද කාරසීභාක් ර්ාඳතනේඹන් ේතොය ඳැතිඹද අර්ධීවීඳඹක් වීභ ේවේතු ේකො ේගන 

කෘෂිකර්භාන්තඹ වා ේඹොදාගත වැිර භූගත ජරේේ හිඟතාඹක් ේනොභැති වීභ ිඩේලේ රක්ණඹක් ේ.. 

 

ධජ ිඩිඩධ් ඹ අතින් කල්පිටිඹ ප්රේීලඹ ිඩේලේ ේ.. කශපු, ුුරදු වා දඳ්  ධජ ඳීධතිඹිරන් 

භන්ිඩත න අතය, අ අනු අ ආශ්රිත ලාක වා ්  ප්රජාක් ඵුරර ජි්  ේ.. කශපු ආශ්රිත 

කේයොරාන ඳරියඹ ඵුරර ඇති අතය අ ආශ්රිත ලුු  ේල්ාඹන් ද, ත්න් ගාන් හිත ප්රේීලඹ ද, 

ංතයා ේල්තන අංක 2.2.6 කල්පිටිඹ ප්රේීලේේ  
උණ්් ඹ වා ර්ාඳතන ත් ඹ 

රූඳ  වන් අංක  2.2.5. ශ්රී රංකාේ. 
ේීලගුිවක කරාඳ  

මූරාශ්රඹ - කාරගුණ ිඩදයා ේදඳාර්තේම්න්තු- 2017 
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ර්ේේ ැිද කාරසීභාක් ජරේඹන් ඹ  ව ිඩල්ලු හිත ේත් බිම් ද, අ ආශ්රිත ලාක වා ්  ප්රජාක් ද 

ඵුරර දක්න  ඇත. එේභන්භ පුළුල් ුුරදු තීයඹන් වා ැලිකදු ද අ ආශ්රිත ිඩේලේ ලාක වා ්  ිඩේලේ 

දක්න  රැේඵන අතය, ඳාරිරික ංේ.දීතාඹ තතාභ්  තීව්ර කරාඳඹක් ේ..  

 

ඳාරිරික, ඓතිවාදුක ේභන්භ ං්කෘතික ලේඹන් ංේ.දී න අතය ුළු භූින ප්රභාණේඹන් 5% ක් 

කේයොරාන ඳීධතිඹ ද 8%ක් ැලි තරාන් ලේඹන්ද ඳතින අතය ්බාිඩක ඳාරිරික ංේ.දී අංගඹන් 

ේභන්භ ඓතිවාදුක ලේඹන් ැදග්  න රන්ේීදු ේකොටු, රන්ේීදු ඳල්ලිඹ, රන්ේීදු ේකෝිඩර 

ඹනාදිඹ කල්පිටිඹ භූින ප්රේීලඹ තුශ පිහි ා තිබීභ ත්  ිඩේලේ් ඹිර. එේභන්භ ශ්රී රංකාේ. ුුරදින් 

ේභන්භ කරපුිරන් ද   ව එකභ නගය භූිනඹ ේර කල්පිටිඹ ේඳන්ා දිඹ වැිරඹ. එභ ඳාරිරික 

ංචායක ංර්ධනඹ දවා ේඹොදා ගැනීේම් ප්රබර ිඩබතාඹක් ේම් ප්රේීලේේ ඳතී. 

 

ේභභ ඳරිච්ේේදඹ තුළින් ප්රේීලේේ මූලික ඳසුබිම් ේතරායතුරු  න ේබෞතික, භාජ, ඳාරිරික වා ආර්ථික 

ත් ඹ අධයඹනඹ කයන රදී. එභ අධයඹනඹන්  අනු කල්පිටිඹ ඵර ප්රේීලඹ ආර්ථික ඳදනිනන් 

්ඹංේඳෝෂිත ඵර ප්රේීලඹක් ේර වදුනාගත වැිර අතය, ිඩිඩධ ඳැති ඔ්ේේ ංර්ධනඹ වීේම් 

ප්රණතාඹක් ඳතී. 

 

2.3.  ැරසුම් භායිම් නිර්ණඹ කය ගැනීභ  
 

කල්පිටිඹ නාගරික ැරසුම් නිර්ණඹ ිරීමේම්දී ප්රධාන ලේඹන් ඳවත කරුු  පිළිඵ අධානඹ ේඹොු 

කයන රදී. 

 

2.3.1.  ප්රේීලේේ ක්රිඹාකාීම්  සීභාන්  

 

කල්පිටිඹ ප්රේීලඹ තුශ ක්රිඹා් භක න ප්රධාන ආර්ථික ක්රිඹාකායකම් න ධීය, ංචායක, කෘෂිකාර්ිනක 

වා ඵර ලක්ති උ් ඳාදන ක යුතු වා ලුු  කර්භාන්තඹ ප්රේීලඹ පුයාභ ඳැතිය ඳතී. ිඩේලේේඹන් ධීය වා 

ංචායක ක යුතු ේභභ අර්ධීවීඳේේ ුුරදු සීභා ේර ඳතින ිර.මී. 55 ක් දුය ප්රේීලඹ ආශ්රිතද  

කෘෂීකාර්ිනක ක යුතු අර්ධීවීඳේේ භධය කරාඳඹ තුශ ිඩලාර භූින ප්රේීලඹක් තුශ ිඩදුීම ඳතී. ලුු  

නි්ඳාදන කර්භාන්තඹ කශපු ප්රේීලඹ ආශ්රිත ඳැතීභ්  සුශං භගින් ඵරලක්ති නි්ඳාදන කර්භාන්තඹ 

ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලේේ එක් ථ්ානඹක  ඳභණක් සීභා වී ේනොභැති ඵැිඩන් ද, ආර්ථික ක්රිඹාකාීම 

ප්රේීලඹ ක්රභේඹන් නාගරික සීභාේන් ඔේඵ  යාේත ේිනන් ඳතී. එේභන්භ ංර්ධන පීයක 

ිඩල්ේල්ණඹ ((Development Pressures Analysis) තුශන් ද ප්රේීලේේ ංර්ධන නැිනඹා වදුනා 

ගන්නා රද අතය, අ තුළින් කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලේේ ංර්ධන ක යුතු ේකේයහි ඵර 

ඳෑභක් එල්ර කශ වැිර ේ යේීල වදුනා ගන්නා රදී. අ අනු කල්පිටිඹ නගය සීභා ඳභණක් ේනො ුළු 

ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹභ ක්රිඹාකාීම ප්ර ේීලඹක් ේර වදුනා ගන්නා රදී. 
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2.3.2.  භූේගෝලීඹ සීභාන්  

 

ේභහිදී දැන  ඳතින ංර්ධිත ප්රේීල, එනම් කේයොරාන, ැලිකඳු ප්රේීල, පුළුල් ුුරදු තීයඹ, කටු ඳඳුරු 

හිත ශඳු කැශෑ, ේත් බිම් ප්රේීල ලුු  ේල්ාඹන්, ත්න් කලවළුන් ගා කයනු රඵන ප්රේීල ුළු 

ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ පුයා යාේත වී ඇති ආකායඹ පිළිඵ ඳාරිරික ංේ.දී ප්රේීල ිඩල්ේල්ණඹ 

භගින් වඳුනාග්  අතය (Sensitivity Analysis, එඹ ංර්ධනඹ දවා ඵරඳෑම් එල්ර කශ වැිර ප්රේීල 

භගවැීමභ ේභන්භ ංේ.දී ේනොන ිඩබතාඹන්ේගන් න්නීධ ප්රේීල වදුනා ගැනීභ දවා එභ 

ිඩල්ේල්ණඹ තවල් ිඩඹ. එඳභණක් ේනො, කල්පිටිඹ ඵර ප්රේීලඹ ග්  ිඩ  ුුරදු තීයඹිරන් වා කශපු 

ඳරිය ඳීධතිඹිරන් භන්ිඩත ඵැිඩන් එඹ ුළු ඵර ප්රේීලඹ පුයාභ යාේත ඳතී. එඵැිඩන් ුළු ප්රාේීය ඹ 

බා ඵර ප්රේීලඹ භ අදාශ න ඳරිදි ැරසුම් ක් කයනු රඵයි. 

 

අ අනු කල්පිටිඹ නගය සීභා ප්රේීලඹ ඳභණක් ේනො ුළු ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ ඇතුශ්  .ිර.මී. 

259 ක භූින ප්රේීලඹ ැරසුම් ඵර ප්රේීලඹ ේර වඳුනා ගන්නා රද අතය ංර්ධන ැරසුම් ක් 

ිරීමේම්දී ඳාදක කයගනු රැබ දුඹළු ිඩල්ේල්ණඹන් වා ැරසුම් ුළු ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ භ අදාශ 

න ඳරිදි ක් කයනු රඵයි. 

 

2.3.3.ඳරිඳාරන සීභාන්  

 

2012 ේර්දී කල්පිටිඹ නගය සීභා වා ඳභණක් අදාශ න ංර්ධිත ැරැ්භක් ක් ිරීමභ  

ආයම්බ කශ නු්  ේභභ ප්රේීලඹ තුශ ර්තභානේේදී දුදු න ය ඝ්ර ංර්ධන නැිනඹා ව භූින ඳරිවයණ 

ය ාේ. ය ඝ්ර ේන් වීභ නගයඹ වා ඳභණක් ේනරා ුළු අර්ධීවීඳඹ තුශභ ිඩහිදී ඹන ප්රණතාඹ 

වඳුනාගන්නා රදී. එේභන්භ ුළු ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹභ නාගරික ංර්ධන අධිකාරි ඵර ප්රේීලඹන් 

න ඵැිඩන් ද එභ ුළු ප්රේීලඹ ැරසුම් ප්රේීලඹ ේර ැරීමභ  තීයණඹ කයන රදී. 
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  දුතිඹම් අංක 2.3.1. පිහිටීභ වා ැරසුම් ඵර ප්රේීලඹ - 2017 
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3.     ංර්ධන ැරැසුේම් අලයතා 
 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්ර ේීලඹ දවා ංර්ධන ැරැ්භ ැකසීේම් මූලික අලයතාඹ නුේේ  

ඳතින ම්ඳ්  වා ිඩබතා ලින් උඳරිභ ප්රේඹෝජන රඵා ගැනීභ් , ඳැන නැගී ඇති ගැ ළු අභ කය 

ගැනීභ් ඹ. ප්රාේීය ඹ ංර්ධන ැරසුම් පිළිේඹශ ිරීමේම් අයුණ න්ේන් ිඩබතා වා ගැ ළු වඳුනා 

ගැනීභ තුළින් ංර්ධන නැිනඹා භත න ංර්ධනේේ අාදුදාඹක ඵරඳෑම් අභ කයගැනීභ වා් , 

ඳතින ගැ ළු ර  ිඩඳුම් භගින් අනාගත ංර්ධනඹ කශභනාකයණඹ වා්  අලය න දිලානතිඹ 

වඳුනාගැනීභ, යාඳෘතීන් වදුනා ගැනීභ වා ප්ර ේීලේේ ංර්ධන අලයතා පිළිඵද අලය නීති ේයගුරාදු 

ම්ඳාදනඹන්ඹ. 

 

අ අනු, කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ වා ප්රකාලඹ  ඳ්  කයන රද ංර්ධන ැරැභ්ක් 

ේනොභැති වීභ ේවේතු ේකො ේගන ප්රේීලේේ ඇති ිඩඹ වැිර අිඩධිභ්  ඵ ඳාරනඹ ිරීමභ වා්  න 

ංර්ධන ප්රණතාඹන්  ලක්තිභ්  ුුරණ දීභ වා්  ංර්ධන ිඩබතාඹන් හිත ුළු ප්රාේීය ඹ 

බා ඵර ප්රේීලඹ භ ඇතුශ්  න ංර්ධන ැරැ්භක අලයතාඹ භතු වී ඇත. 

 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ ්ාබාිඩක ඳරිය ඳීධතිඹ, ුුරදු ඳරිය ඳීධතිඹ වා දඳ්  ඳරිය 

ඳීධතිඹිරන් ැදුම්ර්  භූිනඹක් ේර ඵුර ධජ ිඩිඩධ් ේඹන් යුක්ත ව ඳරිය ඳීධතිඹිරන් භන්ිඩත 

ේ.. කශපු ඳරිය ඳීධතිඹ  ආේ.ිවක ව කේයොරාන එර් ආශ්රිත ජීවීන්, උයගයින්, ලවරුළු ිඩේලේ වා 

භ් ය ිඩේලේඹන්ද, ෘක්රතා ඳීධතිඹිරන් ද, භන්ිඩත න අතය, අ ආශ්රිත ලුු  ේල්ාඹන්, ආශ්රිත 

ගුරු බිම් ඳීධති වා ේත් බිම් ආශ්රිත ිඩේලේ ෘක්රතාන් වා ්  ිඩේලේඹන්ේගන් යුතු කරාඳඹන්ද 

ඵුරර ේ.. ඊ  අභතය, ුුරදු ධජ ඳීධතිේඹහි පුළුල් ේයශ තීයඹ් , ැලි කදු ප්රේීල අ ආශ්රිත ඳැශෑටි 

ර්ග වා ්  ිඩේලේඹන්ද, ුුරදු තෘණ ර්ග, ේකොයල් ඳය වා අ ආශ්රිත ුුරදු ිඩේලේ ් යින් වා භ් ය 

ිඩේලේ ලින් ගවණ ඳරිය ඳීධතිඹිරන් ැදුම්ර්  ේ.. එේභන්භ කල්පිටිඹ දඳ්  23 ිරන් ද භන්ිඩත 

න අතය එභ දඳ්  ආශ්රිත කේයොරාන, ශදුකැශෑ වා දඳ්  ර  ආේ.ණීක ව ෘක්රතා වා ්  

ිඩේලේඹන්ද දක්න  රැේේ. එඵදු ඳරිය ංේ.දීතාේඹන් තීව්ර ව කරාඳඹක් ේර කල්පිටිඹ ඵර ප්ර ේීලඹ 

ේඳන්ා දිඹ වැිර අතය, ර්තභානඹ න ිඩ  කේයොරාන ිඩනාලඹ  ඳ්  වී ඇති අතය, එඹ කල්පිටිඹ 

ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලේේ 1981 ර් ේේ දු  1992 ර් ඹ දක්ා කාර ඳයාඹ තුශ ේවක් ඹාර් 

34.83 අඩු වී ඇත. අ අයුරින් 2017 ර් ඹ නිඩ  කල්පිටිඹ ඵර ප්ර ේීලේේ ඳතින කේයොරාන ඳරිඹ 

ේවක් ඹාර් 230 ිර.  එඵැිඩන් කේයොරාන ඳීධතිඹ සුයක්ෂිත ිරීමේම් අලයතාඹක් ඳතී. ේභභ ේවේතු 

ාධක භත එභ කරාඳ ආයක්ා කය ගනිිනන් එභ ඳාරිරික ිඩබතාඹන් ංචායක ංර්ධනඹ දවා 

ේඹොදා ගැනීභ ්  ංර්ධන ැරැ්භක් භගින් දුදු ිරීමේම් අලයතාඹ ඳැන නැගී ඇත. 
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ජාතික ේබෞතික ැරසුම් ේදඳාර්තේම්න්තු ිඩදුන් 2030 ර්ඹ වා ප්රකාලඹ  ඳ්  කය ඇති ජාතික 

ේබෞතික ැරසුම් ප්රතිඳ් තිඹ  අනු ජාතික ලේඹන් ංචායක ංර්ධනඹ වා වඳුනාේගන ඇති අතය 

ශ්රී රංකා ංචායක ංර්ධන අධිකාරිඹ ිඩදුන් ාදන රද ංචායක ංර්ධන ැරැ්භ න ංකල්ඳභඹ 

ැරැ්භ  අනු “අකාඵීධ ංචායක ංර්ධන යාඳෘතිඹ”, 2008 ර්ේේ පිළිේඹශ කය ප්රකාලඹ  ඳ්  

කයන රදී. අ අනු කළින් කශ ඵරඹ  ඳ්  ව යජඹන් ිඩදුන් ිඩිඩධ ප්රතිඳ් ති ඔ්ේේ ේභභ කරාඳේේ 

ංචායක ංර්ධන ක යුතු ිඩිඩධ අංග ඹ ේ්  දිඹ්  ේකරුු  අතය අ අනු ේීය ඹ වා ිඩේීය ඹ 

ආේඹෝජකයින් ිඩදුන් ේභභ කරාඳඹ තුර ඳ් නා ේවෝ ල්, අන්වල්, තල්භසුන් නැයඹුම් භධය්ථාන, 

සුශං ඔරු ඳැදිභ  සුදුසු භධය්ථාන වා ංචායක කර්භාණ්ත අංලඹ  අදාශ ංර්ධන යාඳෘතීන් ආයම්බ 

කයන රදී. ර්තභානඹ න ිඩ  ේභභ ංචායක ංර්ධන යාඳෘතීන් ක්රිඹා් භක භේ ේම් ඳතින අතය, 

ංචායක ංර්ධන අංලේඹන් ංර්ධනඹ ිරීමභ  ර්තභාන යජඹ අේේක්ා කයන ඵැිඩන් අ දවා උඳාඹ 

භාර්ගික ංර්ධන ැරැභ්ක් ක් ිරීමභ ප්රුත අලයතාඹන් ේර නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹ 

ිඩදුන් වදුනාගැනීේභන් ඳසු කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ දවා ංර්ධන ැරැ්භක් ක ්

ිරීමේම් අලයතාඹක් ඳතී. 

 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ තුශ ංචායක කර්භාන්තඹ 10%, ධීය කර්භාන්තඹ 22%, ලුු  

කර්භාන්තඹ 35% වා සුශං ඵරලක්ති නි්ඳාදන කර්භාන්තඹ 14%, කෘෂිකර්භාන්තඹ 13% ැනි 

කර්භාන්තඹන් ඳතින අතය ප්රධාන අනාගත ංර්ධන උ් ේප්රේයක ේර ද ක්රිඹා කයනු රඵයි. එේව්  

තවත ීම ආර්ථික මූරාශ්රඹන් පර්ණ උඳේඹෝගීකයණඹ  රක් ේනොවී ඇති අතය, එභ ආර්ථික මූරාශ්රඹන් 

පරදායී ේර ේඹොදා ගැනීේම් අලයතාඹක් ඳතී. එඵැිඩන් ඳ් නා ආර්ථික මූරාශ්ර ලින් උඳරිභ පර 

රඵා ගැනීභ දවා්  අදාශ යාඳෘතීන් වදුනා ගැනීභ වා අ දවා ්ථාන රඵා දීභ දවා්  ංර්ධන 

ැරැ්භක අලයතාඹ ඳතී. 

 

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ තුශ අඳයූව ඳවසුකම් ද අභ භේ භක ඳතී. කල්පිටිඹ ඵර 

ප්රේීලේේ ුළු ජනගවනේඹන් 46% ක් වා ඳානීඹ වා ගෘවථ් ඳරිේබෝජනඹ වා සුදුසු ජරඹ 

ේනොභැති වීභ වා  කල්පිටිඹ ප්රේීලේේ භූගත ජරඹ කෘෂිකර්භාන්තඹ දවා ේඹොදා ගන්නා යාඹනික 

ේඳොේවොය වා කෘෂි යාඹනික ද්රය අධික ේර බාිඩතඹ තුළින් දණඹ වීභ ේභභ ප්රේීලඹ තුශ ඳතින 

ගැ ලුක් ේ.. එේභන්භ ප්රධාන භාර්ගඹ වා අබයන්තය භාර්ග භනා ත් ේඹන් ේනොතිබීභ වා  කල්පිටිඹ 

නගය භධයේේ ඳභණක් එිරේනක  ම්ඵන්ධ න භාර්ග ඳීධතිඹිරන් ඳතින අතය කල්පිටිඹ ප්රධාන 

භාර්ගඹ වා අබයන්තය භාර්ග කාු  ඳීධතිඹිරන් ේතොය වීභ ේභන්භ භාර්ග ේදඳ ඳදික භංතීරු ද 

ේනොභැති වීභ වා අබයන්තය භාර්ග ඳටු වීභ නිා ගභනාගභනඹ  ද ඵාධක්  ඳතී. අඳද්රය එක්රැ ්

ිරීමභ වා එඹ ක්රභ්  කශභණාකයණඹ ේනරාිරීමේභන් ඳාරිරික ගැ ළු කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර 

ප්රේීලඹ තුශ ඳතින අතය කේයොරාන ආශ්රිත වා ුුරදු තීය ආශ්රිත ඳාරිරික සුන්දය් ඹ  වා ආකර් 

ණීඹ් ඹ  තනි වානි ඇති ේ.. ප්රාේීය ඹ ඵර ප්රේීලේේ 2017 ර් ේේ  ුළු ජනගවනඹ 128, 828 ක් 

න අතය එභ ජන ංතයා දවා ේෞතය ේේා ැඳයීභ දවා කල්පිටිඹ ේයෝවර ප්රධාන ේෞතය ේේා 

භධය්ථානඹ ේර ක්රිඹා කයන අතය එහි ිඩේලේඥ ධදය රුන් ේනොභැති අතය ධදය නිශධාීමන් 04 



23  
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ක් ඳභණක් අනුයුක්තඹ දුටින අතය ේෞතය අංලඹන්හි ප්රභාණ්   ඳවසුකම් ේනොභැති වීභ. ඊ  අභතය  

කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලේේ පිහිටීභ ග්  ිඩ   කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලඹ ර්ග ප්ර 

ිරේරෝමී ර් 259 ක් න අතය අර්ධීවීඳඹක් ේර ඳතින අතය උතුරින් වා ඵ හිරින් තන්දිඹන් 

ාගයේඹන් ද, නැේගනහිරින් පු් තරම් කශපුේන් ද, දලවිවන් පු් තරභ වා ආයච්චිකේටුඹ ප්රාේීය ඹ 

බා ඵර ප්ර ේීලේඹන් සීභා වී ඇති අතය දුය් අත  ිරේරෝමී ර් 40 ක දිගින් යුතු වීභ ංර් ධනඹ දවා 

ඵාධකඹක්  ඳතී. 

 

එේභන්භ, කල්පිටිඹ ප්රාේීය ඹ බා ඵර ප්රේීලේේ රැිරඹා නියුක්තිඹ 95%ක් න අතය, රැිරඹා ිඩයුක්තිඹ 

05%ක් ඳභණ ේ.. එේේ වු ද, එභ රැිරඹා නියුක්තිකඹන් අතය 30%ක ප්රභාණඹක් ධදනික ැටුේ රඵන 

කම්කරුන් ේ.. ේභොවුන් නුපුුරු  ශ්රිනකඹන් න අතය, අ දවා ෘ් තීඹ පුුරු  භධය්ථාන ේනොභැති 

වීභද, අඩු අධයාඳනඹ ව අඩු ආදාඹම් ත් ඹද ෘජු ඵරඳා ඇත. ේභභ ගැ ළු අභ කය ඳතින ආර්ථික 

මූරාශ්ර ර  අනුගත න ඳරිදි පුුරු  ශ්රිනකයින් බිහි ිරීමභ දවා ෘ් තීඹ පුුරු  භධය්ථාන ඇති ිරීමභ ද, 

අ දවා ්ථාන රඵා දීභද, ප්ර ේීලඹ  ආේ.නික ව කර්භාන්ත යාඳෘති වදුනා ගැනීභ තුළින්, ඳවුල් ර 

ආදාඹම් භේ භ ර්ධනඹ ේභන්භ ප්රජාේ  ජීන ත් ඹ උ් ිරීමභ දවා්  ංර්ධන ැරැ්භක 

අලයතාඹ ඳතී.  

 

 

 
 


