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බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්ම 2021–2030
© නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - ශ්රි ලංංකාව - 2021

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

මෙමම ප්රකාශය නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් මෙකමෙර්. මෙමම ප්රකාශය, සංම්පූර්ණමෙයන්ම මෙ�ෝ මෙකාටසංක් මෙමම අධිකාරිමෙ� පූර්ව අනුමැතියකින් මෙ�ාරව 
ප්රතිප්රකාශනාය කිරීම, විකිණීම, මෙ�දාා �ැරීම, ලිඛි� අවසංරයකින් මෙ�ාරව පිටපත් කිරීම මෙ�ෝ නාවීනා �ාක්ෂණික ක්රම �ර�ා �ැටිග� කිරීම, මෙ�දාා�ැරීම මෙ�ෝ මෙවළදා 
අරමුණක් සංඳ�ා මෙයාදාා ගැනීම සිදු මෙනාාකළ යුතුය.
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මෙ�රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්ම 2021–2030, l  වනා මෙකාටසං, ll වනා මෙකාටසං සං� lll මෙකාටසං වශමෙයන් ප්රධානා මෙකාටස් තුනාකින් සංමන්වි� මෙ�. පළමුවනා මෙකාටසං සංමන්වි� 
වන්මෙන් සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් පසුබිම, මූලික අධයයනා, සංැලංැස්මෙම් අවශය�ාවය, සංැලංසුම් රාමුව, ශ.දු.අ.�. විශ්මෙල්ෂණය සං� සංැලංැස්මය. මෙදාවනා මෙකාටසං 2021–2030 
කාලං පරිච්මෙ�දාය සංඳ�ා සංැලංසුම් සීමාවට අදාාලං සංැලංසුම් �ා මෙගාඩනාැගිලි නියම�ා සං� කලංාපීකරණ නියම�ා වලින් සංමන්වි� මෙ�.  lll මෙකාටසං කලංාප සීමා මායිම් 
ඛණ්ඩාංක සං� සියලු ඇමුණුම් වලින් සංමන්වි� මෙ�.

මෙ�රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්ම 2021–2030 සංකස් කර ඇත්මෙත් කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය/�ස්නාාහිර පළාත් අංශය විසිනි.

අධීක්ෂණ කාටයුතු 

වරලංත් වාස්තු විදායාඥ �ර්ෂාන් දා සිල්වා සංභාාපෑති - නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී එන්. පී. මෙක්. රණවීර අධ�ක්ෂ ජනාරාල් - නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී එච්. ඒ. 
දායානාන්දා අතිවෙර්ක අධ�ක්ෂ ජනාරාල් - නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී එම්. පී. රණතුංග නිවෙයෝජ� අධ�ක්ෂ ජනාරාල් (සංැලංසුම්) - නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී එන්. 
ඒ. එස්. එන්. නිශ්ශංක අධ�ක්ෂ (සංැලංසුම්) - බස්නාාහිර පෑළාාත් අංශය - නාා.සංං.අ., නීතිඥ සී. ජයවර්ධනා උපෑවෙේශක (නීති) - නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී ප්රියානි 
නාවරත්නා අධ�ක්ෂ (උපෑායමාාර්ගික සංැලංසුම්) නාා.සංං.අ. 

සංැලසුම් කාණ්ඩාායම

නාගර නිර්මාණ ශිල්පී බී. ඒ. ආර්. අජිත් කුමාර හිටපු නි.අධ�ක්ෂ (සංැලංසුම්) කළුත්යංර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය / බස්නාාහිර පෑළාාත් අංශය - නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී  
එම්. මෙ�මන්ති හිටපු නි.අධ�ක්ෂ (සංැලංසුම්) කළුත්යංර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය / බස්නාාහිර පෑළාාත් අංශය - නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී ඒ. එච්. එම්. රුවන් උදාය කුමාර 
සංහාකාර අධ�ක්ෂ (සංැලංසුම්) කළුත්යංර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය / බස්නාාහිර පෑළාාත් අංශය - නාා.සංං.අ., එස්. අමෙ�සිං� මිය නාගර නිර්මාාණ ශිල්පී කළුත්යංර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය / 
බස්නාාහිර පෑළාාත් අංශය - නාා.සංං.අ., අයි. පී. ගුණවර්ධනා මයා සංැලංසුම් නිලංධාරි කළුත්යංර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය / බස්නාාහිර පෑළාාත් අංශය - නාා.සංං.අ., ආර්. එම්. සී. එන්. 
රණතුංග මිය හිටපු නාගර නිර්මාාණ ශිල්පී කළුත්යංර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය / බස්නාාහිර පෑළාාත් අංශය - නාා.සංං.අ., ඩී. මෙක්. එල්. එම්. ගුණරත්නා මිය හිටපු නාගර නිර්මාාණ ශිල්පී 
කළුත්යංර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය / බස්නාාහිර පෑළාාත් අංශය - නාා.සංං.අ., ඩ�ලි�. ජී. පී. එම්. සිරිවර්ධනා මිය - නාගර නිර්මාාණ ශිල්පී කළුත්යංර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය / බස්නාාහිර 
පෑළාාත් අංශය - නාා.සංං.අ., මනීෂා කුමාරසිං� මිය - නාගර නිර්මාාණ ශිල්පී උපෑායමාාර්ගික සංැලංසුම් අංශය - නාා.සංං.අ., තිළිණි වීරක්මෙකාඩි මිය - පෑරිසංර සංැලංසුම් නිලංධාරී 
පෑරිසංර හාා භූ ද්යුර්ශනා අංශය - නාා.සංං.අ.

සංහාාය කාණ්ඩාායම් - නාගරිකා සංංවර්ධන අධිකාාරිය

උපායමාර්ගික සංැලංසුම් අංශය - නාා.සංං.අ (අධීක්ෂණය, නියාමය සං� ගැසංට් කිරීම)
පරිසංර �ා භු දාර්ශනා අංශය - නාා.සංං.අ (PORS,DRR, සංංරක්ෂණය, සංංස්කෘතික �ා උරුම සංැලංසුම් සංකස් කිරීම)
භුමෙගෝලීය මෙ�ාරතුරු පද්ධති  අංශය - නාා.සංං.අ. (භුමෙගෝලීය මෙ�ාරතුරු දාත්� සංැපයීම සං� �ාක්ෂණික සං�ාය සංැපයීම)
පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා අංශය - නාා.සංං.අ.( නාව �ාක්ෂණික ක්රම �ඳුන්වාදීම සංඳ�ා දාැනුවත් කිරීමෙම් වැඩ සංට�න් පැවැත්ම)



III

ප්රණාමාය

බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්ම 2021–2030 සංැකසීම, නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� බස්නාහිර පළාාත් අංශබේ� 
මූලික අධීක්ෂණය යටබේත් සිදු විය. දක්ෂිණ බේවරළා තීරය විවර කරන විසංල් බේදාරටුවක් බේලසං බේ�රුවල ප්රබේේශය 
සංංවර්ධනය කිරීම බේමම සංැලැස්බේ� අරමුණයි. බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්ම 2021–2030 අතිගරු ජනාධිපති 
බේගෝඨාාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාබේ� “රට හදන බේසංෞභාගයබේ� දැක්ම ”ප්රතිපත්ති ප්රකාශයට අනුව සංකස් කර ඇත.
බේමහිදී 1982 අංක 04 දරණ පනත මගින් සංංබේශෝධනය කරන  ලද 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි 
පනබේත් විධි විධාන යටබේත් බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්ම 2021–2030 සංඳහා අනුමැතිය ලබාදීම සිදු කර ලද නාගරික 
සංංවර්ධන හා නිවාසං සංංවර්ධන විෂයභාර ගරු අමාතය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ට අධිකාරිබේ� බේගෞරවනීය 
ස්තුතිය පුදකර සිටිමු.

තවද බේමම ක්රියාවලිබේ�දී අවශය මගබේපන්වීම හා සංහාය ලබාදුන් නාගරික සංංවර්ධන, බේවරළා සංංරක්ෂණ, අපද්රව 
බැහැරලීම හා ප්රජා පවිත්රතා කටයුතු පිළිබද ගරු රාජය අමාතය ආචාාර්ය නාලක බේගාඩබේ�වා මැතිතුමා සංහ නාගරික 
සංංවර්ධන හා නිවාසං අමාතයාංශබේ� බේල්ක� සිරිනිමල් බේපබේර්රා මහතා බේවත අධිකාරිබේ� ස්තුතිය පුදබේකාට සිටිමු.
බේ�රුවල නගර සංභාබේ� සංහ බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභාබේ� සංභාපතිතුමන්ලාට ද සංභාබේ� අබේනකුත් සංාමාජිකයන් හා 
නිලධාරීන්ටත්, ප්රාබේේශීය බේල්ක� හා එම කාර්යාලබේ� සියලුම නිලධාරීන්ටත් බේමහිදී සංැලසු� කණ්ඩායම හා නාගරික 
සංංවර්ධන අධිකාරිය බේවනුබේවන් ස්තුතිය ප්රකාශ කරමු.

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංකස් කිරීමට දත්ත සංහ උපබේදස් ලබා දුන් සියලුම රාජය හා බේපෞේගලික අංශබේ� 
පාර්ශවකරුවන් ද බේපාදු ජනතාව ද ස්තුති පුර්වකව සිහිපත් කරමු. එබේමන්ම බේමම  සංංවර්ධන සංැලැස්ම වඩාත් 
සංාර්ථක කර ගැනීබේ�දී ත්රිමාණකරණ හා දර්ශනීය පුවරු සංකස් කිරීමට සංහාය පළා කළා සියළුම මහත්ම මහත්මීන් 
ස්තූති පූර්වකව සිහි ගන්වන්බේනමු.

විබේ�ෂබේයන් බේමම සංැලැස්ම සංකස් කිරීම සංඳහා ධෛධර්යය හා මගබේපන්වීම ලබාදුන් නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� 
ගරු සංභාපති වරලත් වාස්තු විදයාඥ හර්ෂාන්ද සිල්වා මහතාට, අධයක්ෂ ජනරාල්, නගර නිර්මාණ ශිල්පී එන්.පී.
බේක්.රණවීර මහතාට, අතිබේර්ක අධයක්ෂ ජනරාල්, නගර නිර්මාණ ශිල්පී එච්.ඒ.දයානන්ද මහතාට, නිබේයෝජය අධයක්ෂ 
ජනරාල්(සංැලසු�), නගර නිර්මාණ ශිල්පී, එ�.පී.රණතුංග මහතාට, අධයක්ෂ (බස්නාහිර පළාාත), නගර නිර්මාණ 
ශිල්පී එන්.ඒ.එස්.එන්.නි�ශංක මහතාට, නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� උපබේේශක (නීති) නීතිඥ සී. ජයවර්ධන 
මහත්මියට හා උපාය මාර්ගික සංැලසු� අංශබේ� අධයක්ෂ, නගර නිර්මාණ ශිල්පී ප්රියානි නවරත්න මහත්මියට 
අධිකාරිබේ� ස්තුතිය පුදකර සිටිමු.

අවසංාන වශබේයන් පාරිසංරික හා භු දර්ශන අංශබේ� අධයක්ෂ වරලත් භුදර්ශන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී සී.බේක්.ඊ. 
කළුපහන මහත්මියට හා එම අංශබේ� සියලුම නිලධාරීන්ටත්, භුබේගෝලීය බේතාරතුරු පේධති අංශබේ� අධයක්ෂ, නගර 
නිර්මාණ ශිල්පී බේ�.පී.එස්.බේසංෝමබේස්කර මහත්මිය හා එම අංශබේ� සියලුම නිලධාරින්ටත්, පර්බේ�ෂණ හා සංංවර්ධන 
අංශබේ� අධයක්ෂ, නගර නිර්මාණ ශිල්පී ජනක රණවීර මහතා හා එම අංශබේ� සියලුම නිලධාරින්ටත්,  කළුතර 
දිස්ත්රික් කාර්යාලබේ� සංහකාර අධයක්ෂ (සංැලසු�), නගර නිර්මාණ ශිල්පී ඒ.එච්.එ�.රුවන් උදය කුමාර මහතා ඇතුළු 
සියලුම නිලධාරින්ටත් සංැලසු� කණ්ඩායම බේවනුබේවන් ස්තුතිය පුද කරමු.
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

ගරු අමාාත්යං�තුමාාවෙ� වෙපෑරවද්යුනා

1978 හි අංක 41 දරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි පනත යටබේත් නාගරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය පිහිටවනු ලැබූ අතර එමගින් ප්රකාශිත නාගරික බල ප්රබේේශ තුල විධිමත් 
සංැලසු� සංහගත නාගරික සංංවර්ධනයක් සංඳහා සංක්රීය දායකත්වයක් බේ� බේමාබේහාත 
වන විට ද සංපයනු ලබයි.

රබේ� සංංවර්ධන ක්රියාවලියට ශ්රී ලංකාබේ� සංෑම ප්රබේේශයකටම සංමාන දායකත්වයක් 
සංැපබේයන ආකාරයට බේභෞතික අවකාශය කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායි බේලසං භාවිතයට 
ගැනීම මුලික කරගනිමින් පුළුල් සංංවර්ධන සංැලසු� සංෑම නාගරික සංංවර්ධන 
ප්රබේේශයක් සංඳහාම සංකස් කිරීමට කටයුතු බේයාදා ඇත.

බේ�රුවල නගරය විශාල ජන සංංඛ්යායාවකට බේස්වා සංපයනු ලබයි. ඒ අනුව බේ�රුවල 
ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාශ සංැලසු� බල ප්රබේේශය බේන්වාසික හා වාණිජ වශබේයන් තවදුරටත් බේස්වා සංපයන 
නගරයක් බවට පත් කිරීමට විභවතාවයක් පවතී. ඒ අවට ප්රබේේශය සංතු ස්වාභාවික පරිසංර පේධතිය හා පුරා 
විදයාත්මක වටිනාක� සංහිත ස්ථාන පිහිටා තිබීම බේමම විභවතාවය තවදුරටත් ඉහළා නංවයි. බේමම සංංවර්ධන 
සංැලසු� මඟින් අබේ�ක්ෂා කරන්බේන් බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� එම විභවතාවය ප්රබේයෝජනයට බේගන නගරය සංංවර්ධනය 
කිරීමයි.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාබේ� බේසංෞභාගයබේ� දැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රකාශය යථාර්තයක් බවට පත් කරනු වස් නව 
ප්රතිනාගරීකරණ වැඩසංටහන් සංහිතව සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංකස් කිරීම සංඳහා වෘත්තීයබේ�දීන්, විබේ�ෂඥයන්, 
පාර්ශවකරුවන් හා ප්රජාවන්බේ� පුළුල් උපබේේශනය සංමඟින් නවීන ක්රබේමෝපායන් සංමඟ විශිෂ්ඨා තාක්ෂණික 
ක්රමබේ�දයක් හා නබේවෝත්පාදන ප්රබේ�ශයක්ද බේ� සංදහා ලැබී ඇත.

ඒ අනුව නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� සංභාපතිතුමා, අධයක්ෂ ජනරාල්තුමා, සංැලසු� කණ්ඩාය� හා නන් අයුරින් 
බේමම කාර්යය සංාර්ථක කර ගැනීමට උපකාර කල නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� සියලුම නිලධාරීන්බේ� බේස්වය මම 
අගය බේකාට සංලකමි. තවදුරටත් අදාල පළාාත් පාලන ආයතන, රාජය හා බේපෞේගලික අංශබේ� ආයතන හා සංාමානය 
ජනතාවබේ� සංහබේයෝගය හා දායකත්වය තුලින් බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලසු� සංාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීමට මග 
සංැලබේසංනු ඇතැයි වි�වාසං කරමි.

මහින්ද රාජපක්ෂ (පා.ම)
නාගරික සංංවර්ධන හා නිවාසං අමාතය
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ගරු රාජ� අමාාත්යං�තුමාාවෙ� වෙපෑරවද්යුනා

නූතන තිරසංාර සංංවර්ධන අභිමතාර්ථ සංපුරා ගැනීබේ� ශ්රි ලංකාබේ� පුබේරෝගාමී 
ආයතනයක් බේලසං නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතුව විශාල වගකීමක් පැවරී ඇත. 
ඒ අනුව ගරු විෂයභාර අමාතයවරයා විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද නාගරික 
සංංවර්ධන බල ප්රබේේශ සංඳහා  අංක 1982 අංක 04 දරණ සංංබේශෝධිත පනබේතහි (II 
බේකාටසං 8 වන වගන්තිය 8අ(1) ) අනුව  සංංවර්ධන සංැලසු� සංකස් කිරීම අතයාවශය 
කරුණක්ව ඇත.

බේමබේලසං සංකස් කරනු ලබන  සංංවර්ධන සංැලසු� තුලින් බේසංෞභාගයබේ� දැක්බේමහි 
ඇතුලත් මූලික අබේ�ක්ෂාවන් වන ඵලදායි පුරවැසිබේයක්, සංතුටින් ජීවත්වන පවුලක්, 
ගුණගරුක සංමාජයක් සංහ බේසංෞභාගයමත් බේේශයක් බේගාඩනැඟීම මූලික වශබේයන් 
අබේ�ක්ෂා කරයි. තවද නාගරික ජනතාවබේ� ආර්ථික ස්ථායිතාව ඇති කරමින් විධිමත් 

ප්රතිනාගරීකරණ සංැලැස්මක් ඔස්බේස් නාගරික ප්රබේේශ සංංවර්ධනය හා නියාමනය යන පරමාර්ථ සංාක්ෂාත් කර 
ගැනීමට බේමම සංංවර්ධන සංැලසු� මහත් පිටිවහලක් වනු ඇති බවට වි�වාසං කරමි.

එබැවින් බේමම සංැලැස්ම පිලිබේයල කිරිබේ�දී ඉතා වගකීබේමන් තම කාර්යභාරය ඉටු කරන ලද සංැලසු� කණ්ඩායමට හා 
නන් අයුරින් සංහබේයෝගය දැක් වූ සංැමට හෘදයාංගම කෘතඥතාවය පිරිනමන අතර බේසංෞභාගයබේ� දැක්බේ� 
අබේ�ක්ෂාවන් ඉටුකර ගැනීම සංඳහා ඔබ සංැමබේ� දායකත්වය ලැබේබනු ඇතැයි අබේ�ක්ෂා කරමි.

ආචාාර්ය නාලක බේගාඩබේ�වා(පා.ම)
නාගරික සංංවර්ධන, බේවරළා සංංරක්ෂණ, 
අපද්රවය බැහැරලීම හා ප්රජා පවිත්රතා කටයුතු රාජය අමාතය



VI

වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

ගරු සංභාාපෑතිතුමාාවෙ� වෙපෑරවද්යුනා (නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය)

දශක හතරක් පුරාවට ශ්රී ලංකාබේ� නාගරික සංංවර්ධන  සංැලසු� සංකස් කිරීමටත්  
එම සංැලසු� බලාත්මක කිරීමටත් බලය හිමි  ප්රධානතම ආයතනය නාගරික 
සංංවර්ධන අධිකාරිය බේ�.

නාගරික සංංවර්ධන සංැලසු� තුලින් ප්රශස්ථ, ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම භුමි පරිහරණ 
රටාවක් බේමන්ම පරිසංරය ගුණාත්මක බේලසං කළාමනාකරණය ඇතුළු ක්බේෂ්ත්ර 
ගණනාවක් ආවරණය කරනු ලබයි. ඒකාබේධ සංැලසු� සංකස් කිරීම හා ක්රියාත්මක 
කිරීම තුළින් නාගරික ප්රබේේශවල හා එහි ජනතාවබේ� බේපාදු යහ පැවැත්ම ප්රවර්ධනය 
හා නියාමනය යන පරමාර්ථ මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සංඳහා බේමම සංංවර්ධන සංැලසු� 
සංකස් කරනු ලබයි.

1982 අංක 04 දරණ  නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි (සංංබේශෝධිත) පනබේත් II බේකාටසං 8අ(1) පරිදි අමාතයවරයා විසින් 
නාගරික සංංවර්ධන  ප්රබේේශයක් බේලසං ප්රකාශයට පත් කරන ලද ප්රබේේශයන්හි සංංවර්ධන සංැලසු� සංකස් කිරීම 
වර්තමාන රජබේ� ප්රතිපත්ති ප්රකාශය අනුව අතයාවශය කරුණක්ව ඇත.

නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු බේමවල� හා ක්රබේමෝපායන් තුලින් සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංකස් කිරීබේ�දී මතු වූ 
අභිබේයෝගයන්ට ඉතා සංාර්ථකව මුහුණ බේදමින් ප්රබේේශබේ� බේභෞතික, ආර්ථික, සංාමාජීය හා පාරිසංරික කරුණු 
සංැලකිල්ලට බේගන බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාශ බල ප්රබේේශය සංදහා වන  සංංවර්ධන සංැලැස්ම 2021–2030 
වසංර දක්වා බලාත්මක වන බේලසං පිළිබේයල කර ඇත. 

එබැවින් බේමම සංැලැස්ම සංාර්ථකව නිම කිරිම සංදහා ඇපකැපවී කටයුතු කල නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� 
සංැලසු� කණ්ඩාය� හා බේනාබේයක් අයුරින් සංහාය දැක්වූ සංැමට මාබේ� හෘදයාංගම ස්තුතිය පුදකරන අතරම  බේමම 
සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංකස් කිරීබේ�දී සියලු පාර්ශවයන්බේගන් ලද සංක්රීය දායකත්වය සංංවර්ධන සංැලැස්ම ක්රියාත්මක 
කිරීම සංදහා ද ඉදිරියටත් බලාබේපාබේරාත්තු බේවමි.

වරලත් වාස්තු විදයාඥ හර්ෂාන් ද සිල්වා
සංභාපති
නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය



VII

ගරු සංභාාපෑතිතුමාන්ලංාවෙ� වෙපෑරවද්යුනා (වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය සංභාාව සංහා නාගර සංභාාව)

නාගරික සංංවර්ධන හා නිවාසං අමාතයාංශබේ� මඟ 
බේපන්වීම යටබේත් නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� 
බස්නාහිර පළාාත් අංශය (කළුතර දිස්ත්රික් කාර්යාලය) 
විසින් බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය හා නගර 
සංභා බලප්රබේේශය ඒකාබේධ කරමින් පිළිබේයළා කරනු 
ලැබූ බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්ම 2021–2030 
සං�බන්ධබේයන් සුභාසිංශන එක් කරනුබේ� ඉතා 
සංතුටිනි. 

ප්රබේේශය තුළා පවතින බේභෞතික සං�පත් නිසි බේලසං 
ප්රබේයෝජනයට බේගන ආර්ථික සංංවර්ධන අවස්ථාවන් 

උපායශීලි බේලසං උපබේයෝගී කර ගැනීමත්, බේභෞතික සංංවර්ධන ක්රියාවලිය තුළා සංමාජ, ආර්ථික හා බේභෞතික විෂමතා 
අවමකර ගැනීමත්, ස්වභාවික පරිසංර පේධතිය හා පාරිසංරික සංංබේ�දී ප්රබේේශ රැක ගනිමින් ස්වභාවික විපත් අවම වන 
අන්දමට ප්රබේේශය තුළා සංංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමත්, ප්රබේේශබේ� පවතින සංංචාාරක, ධීවර, මැණික් බේවළාඳාම හා කෘෂි 
කර්මාන්තය යන බහුවිධ ආර්ථිකයන් සංැලසු� සංහගත බේලසං සංංවර්ධනය කිරීමත් යනාදිය තුළින් ප්රබේේශබේ� 
ජනතාවට උසංස් ජිවන තත්ත්වයක් උදා කරලීමත් බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්ම තුළින් අබේ�ක්ෂිත අරමුණු බේ�. 

එම අරමුණු සංාක්ෂාත් කරමින් නව සංංවර්ධන දිශානතියක් ඔස්බේස් ගමන් කරමින් විධිමත් සංංවර්ධනයක් තුළින් 
සංැලසු� සංහගත නගරයක් හා මානව හිතකාමී පරිසංරයක් බිහිකරලීමට අබේ�ක්ෂා කරමු.   

බේමාබේහාමඩ් මසංාහි� බේමාබේහාමඩ්     බී.ඩ�.එ�. බේ�නක විමලරත්න
සංභාපති        සංභාපති
බේ�රුවල නගර සංභාව      බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභාව



VIII

වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

පූර්විකාව

1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� පනත යටබේත් විබේ�ෂ ගැසං� පත්රයක් මගින් සංමස්ත බේ�රුවල 
ප්රාබේේශීය බේල්ක� බලප්රබේේශය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරී බලප්රබේේශයක් බේලසං නාගරික සංංවර්ධන විෂය භාරව 
කටයුතු කරන අමාතයවරයා විසින් ප්රකාශයට පත් කර ඇත. ඒ අනුව බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශය 1979.08.09 
දිනැති 62 අංක දරණ ගැසං� නිබේ�දනය මඟින්ද, බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය 1994.06.02 දිනැති 821/23 
අංක දරණ සංහ 2003.01.09 දිනැති 1270/30 අංක දරණ ගැසං� නිබේ�දනය මඟින්ද නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරී 
බලප්රබේේශයක් බේලසං ප්රකාශයට පත් කර ඇත. ඒ අනුව සංමස්ත බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බලප්රබේේශය සංඳහා නව 
සංංවර්ධන සංැලැස්මක් සංකස් කිරීමට අවධානය බේයාමු විය.

විබේ�ෂබේයන්ම 2001–2019 යන වර්ෂ වලට අදාළාව එක් එක් රාජය බේනාවන ආයතන වලින් සංහ සිදු කරන ලද සංමීක්ෂණ 
වලට අදාළා දත්ත භාවිතයට ගනිමින් විදයානුකූලව සිදු කරන ලද වි�බේල්ෂණයන්ට අනුව එළාබේ�න ලද නිගමනයන් 
පදන� කර ගැනීම බේමම නව සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංකස් කිරීබේ� මූලික අවස්ථාව බේලසං හැඳින්වීමට පුළුවන. එබේලසං 
හඳුනාගන්නා ලද නිගමනයන් සංංවර්ධන සංැලසු� ක්රියාවලිබේ� විවිධ අවස්ථාවන්හිදී භාවිතයට ගනිමින් තීරණ 
ගැනීම සිදු කර ඇති අතර එම තීරණ බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� ප්රාබේයෝගික ක්රියාවලිය හා සං�මිශ්රණය කරමින් 2021–2030 
කාල සීමාව සංඳහා බේ�රුවල  නව සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංකස් කිරීම සිදු කර ඇත.

බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්ම 2021–2030 I වන බේකාටසං, ll වන බේකාටසං සංහ III වන බේකාටසං වශබේයන් ප්රධාන 
බේකාටස් තුනකින් සංමන්විත බේ�. පළාමු වන බේකාටසං සංමන්විත වන්බේන් පසුබි� අධයයනය, මූලික අධයයනය, 
සංැලැස්බේ� අවශයතාවය, සංැලසු� රාමුව, ශ දු අ ත වි�බේල්ෂණය සංහ සංංවර්ධන සංැලැස්ම යන බේකාටස් වලිනි.  
ll වන බේකාටසං 2021–2030 කාල සීමාව සංඳහා සංැලසු� කිරීබේ� සීමාවට අදාළා සංැලසු� හා බේගාඩනැගිලි  
බේරගුලාසි සංහ කලාපීකරණ බේරගුලාසි වලින් සංමන්විත බේ�. III වන බේකාටසං ඛ්යාණ්ඩාංක සංහ සියලු ඇමුණු� සංමඟ 
කලාප සීමා මායි� වලින් සංමන්විත බේ�. 

I වන බේකාටබේස් 1 වන පරිච්බේ�දය තුළින් සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� අර්ථය, එහි ධෛනතික සංන්දර්භය, සංැලැස්බේ� 
පාර්ශවකරුවන්, එහි සංන්දර්භය සංහ සංැලසු� කිරීබේ� ක්රියාවලිය විස්තර කර ඇත. 2 වන පරිච්බේ�දබේ� සංහ  
3 වන පරිච්බේ�දබේ� සංැලසු� ප්රබේේශය, ප්රබේේශබේ� ඉතිහාසංය, ප්රබේේශබේ� මායි� විස්තර කිරීම සංහ සංැලැස්බේ� 
අවශයතාවය විස්තරාත්මකව ඇතුළාත් බේ�. 4 වන පරිච්බේ�දබේ� දැක්ම, අරමුණු සංහ උපායමාර්ගික සංැලසු�  
වලින් සංමන්විත වන අතර 5 වන පරිච්බේ�දබේ� සංෑම ඉලක්කයක් සංඳහාම මූලික ශ දු අ ත වි�බේල්ෂණය පිළිබඳ 
සංවිස්තරාත්මක විස්තරයක් ඇතුළාත් බේ�. තවද, සංැලැස්බේ� 6 වන පරිච්බේ�දබේ� සංංකල්පීය සංැලැස්ම සංහ බේයෝජිත 
ඉඩ� පරිහරණ සංංවර්ධන සංැලැස්ම විස්තර බේකබේර්. බේ�රුවල  සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� ප්රධාන උපාය මාර්ගික සංැලසු� 
බේලසං යටිතල පහසුක� සංංවර්ධනය, ආර්ථික සංංවර්ධනය, තිරසංාර පාරිසංරික සංංවර්ධනය, ජනාවාසං සංංවර්ධන 
සංැලැස්ම සංහ වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සංවිස්තරව දක්වා ඇත. 

II වන බේකාටබේසංහි 7 වන පරිච්බේ�දය මඟින් සංැලසු� සංහ බේගාඩනැගිලි බේරගුලාසි දක්වා ඇති අතර 8 වන පරිච්බේ�දබේ� 
හඳුනාගත් කලාප සංහ කලාපීකරණ බේරගුලාසි විස්තර කර ඇති අතර 9 වන පරිච්බේ�දබේ� බේයෝජිත මාර්ග පළාල, 
බේගාඩනැගිලි සීමා සංහ රක්ෂිත පිලිබඳ බේතාරතුරු ඇතුළාත් බේ�.
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fírej, k.r iNdj yd fírej, m%dfoaYSh iNd n, m%foaY i|yd jQ ixj¾Ok ie,eiau wkqu; lsÍu

kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H" uyskao rdcmlaI jk uu" 1982 wxl 4 ork kd.ßl ixj¾Ok wêldß ^ixfYdaê;&
mkf;a 8 zzBZZ j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr 2020 iema;eïn¾ ui 24 Èk kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha
l<ukdlrK uKav,h úiska lrk ,o ks¾foaYhka ie,ls,a,g f.k fírej, k.r iNdj yd fírej, m%dfoaYSh iNd n,
m%foaYh i|yd jQ ixj¾Ok ie,eiau fuhska wkqu; lrñ'

uyskao rdcmlaI ^md'u'&"
kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H'

2021 ud¾;= ui 30 jeks Èk"
kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;HdxYh"
17 iy 18 uy,"
—iqyqremdh˜"
iqN+;smqr mdr"
n;a;ruq,a,'
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fírej, k.r iNdj yd fírej, m%dfoaYSh iNd n, m%foaY i|yd jQ ixj¾Ok ie,eiau wkqu; lsÍu ms<sn|
±kaùuhs
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1.1. හාැඳින්වීම

1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි පනත යටබේත් නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය 
ප්රතිස්ථාපනය බේකාට ඇති අතර 1982 අංක 4 දරණ සංංබේශෝධිත පනත යටබේත් නාගරික බලප්රබේේශයන් 
බේලසං ප්රකාශිත බලප්රබේේශයන්හි බේභෞතික, ආර්ථික, සංමාජීය හා පාරිසංරික යන අංශයන් බේකබේරහි විබේ�ෂ 
අවධානයක් බේයාමු  කරමින් තුලිත සංංවර්ධනයක් ඇති කිරීබේ� අරමුණින්  සංංවර්ධන සංැලසු� සංකස්  
කිරීම නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� ප්රධාන කාර්යභාරයක් බේ�. එය බේපරදැරි බේකාට බේගන බේ� දක්වා 
විධිමත් සංංවර්ධන සංැලැස්මක් බේනාමැති බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශය හා ප්රාබේේශිය සංභා බලප්රබේේශය 
යන ප්රබේේශ ේවිත්වය සංඳහා නව සංංවර්ධන සංැලැස්මක් සංකස් කිරීබේ� අවශයතාවය හඳුනා ගන්නා ලදී.

බේමහි ඉහත සංඳහන් ධෛනතික ප්රතිපාදනවලට අනුගතව, 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි 
පනබේත් 3 වන වගන්තිබේ� බලතල හා ප්රකාරව බේ�රුවල බලප්රබේේශය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� 
බලප්රබේේශයක් බේලසං බේවරළා ඉබේ� සිට කි.මී. 1ක ප්රබේේශයක් 1982.12.17 දිනැති අංක 223/16 දරණ ගැසං� 
පත්රය මඟින් ද, බේ�රුවල  ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංයට අයත් බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශය 
1979.08.09 වන දින අංක 62 දරන ගැසං� පත්රය මඟින් ද, බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය පිළිබේවලින් 
1994.06.02 දින අංක 821/23 දරණ ගැසං� පත්රය මඟින් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. පසුව 2003.01.09 
දිනැති අංක 1270/30  දරණ ගැසං� පත්රය මඟින් නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි බලප්රබේේශ බේලසං වර්ග 
කිබේලෝමීටර 70.33 කින් යුතු භූමි ප්රමාණයක් ප්රකාශයට පත්කර ඇත. ඒ අනුව බේ�රුවල සංංවර්ධන 
සංැලැස්ම (2021–2030) බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශයත් ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශයත් යන ප්රබේේශ 
බේදකම ඒකාබේධ කර ගනිමින් සංමස්ත බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංයම  සංැලසු� බලප්රබේේශය 
බේලසං සංලකා බලමින් සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංකස් කරන ලදී.
 
සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පවතින බේභෞතික, ආර්ථික, සංාමාජීය හා පාරිසංරික යන අංශයන් සංවිස්ත-
රාත්මකව අධයයනය කර සංංචාාරක, ධීවර, මැණික් බේවළාඳාම හා කෘෂිකර්මාන්තය යන ප්රධාන ආර්ථික 
විභවතා හඳුනා ගන්නා ලදී. ඒ බේ�තුබේවන් ආකර්ෂණය වන බේේශීය හා විබේේශීය සංංචාාරකයින්ට බේමන්ම 
ප්රබේේශබේ� ජිවත්වන බේන්වාසික ජනතාවටත් පහසුක� සංපයන නගරයක් බේලසං බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� 
තිරසංාර සංංවර්ධනයක් ඇතිකිරීබේ� අරමුණ බේපරදැරිව දිගු කාලීන අරමුණු හා දැක්මක් සංහිතව  2021–
2030 යන ඉදිරි වසංර 10 සංඳහා සංංවර්ධන උපායමාර්ග හා මගබේපන්වී� යටබේත්  බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්ම 
සංකස්කරන ලදී.

01 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා 

සංැලංැස්වෙම් පෑසුබිමා

�ැඳින්වීම

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් 
පාර්ශවකරුවන්
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1.2. සංංවර්ධන සංැලැස්බේම් පාර්ශවකාරුවන්

නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� බස්නාහිර පළාාත් අංශබේ� කළුතර දිස්ත්රික් කාර්යාලය මඟින් පිළිබේයළා 
කරන ලද බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්ම (2021–2030) සංකස් කිරීබේ�දී අධිකාරිබේ� නිලධාරීන්ට අමතරව 
ප්රබේේශබේ� පවතින ගැටළු හා විභවතා හඳුනා ගැනීමට සංෑම ක්බේෂ්ත්රයක්ම ආවරණය වන පරිදි ප්රාබේේශීය 
ආයතන හා පාර්ශවකරුවන් සංහභාගි කරගනිමින් පාර්ශවකරුවන්බේ� සංාකච්ඡාාවක් 2017 බේදසංැ�බර් 
මසං 22 දින පැවැත්වුණි. ඒ සංඳහා සංහභාගී වුවන්බේ� නාමාවලිය පහත පරිදි බේ�.

ප්රධාන පාර්ශව ආයතන

1. බේ�රුවල නගර සංභාව
2. බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභාව

අබේනකුත් පාර්ශව ආයතන

1. ලංකා ධීවර  වරාය හා නීතිගත සංංස්ථාව 
2. ධීවර හා ජලජ සං�පත් අමාතයාංශය 
3. ශ්රී ලංකා සංංචාාරක සංංවර්ධන අධිකාරිය
4. ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය
5. බේවරළා සංංරක්ෂණ බේදපාර්තබේ�න්තුව
6. ජාතික ස්කාගාර සංංස්ථාව 
7. රබර් පර්බේ�ෂණායතනය 
8. පුරා විදයා බේදපාර්තබේ�න්තුව 
9. දිස්ත්රික් බේල්ක� කාර්යාලය-කළුතර 
10. ප්රාබේේශීය බේල්ක� කාර්යාලය - බේ�රුවල 
11. මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය
12. පළාාත්බද මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය
13. ශ්රී ලංකා දු�රිය බේදපාර්තබේ�න්තුව
14. දිස්ත්රික් වාරිමාර්ග බේදපාර්තබේ�න්තුව 
15. පළාාත් වාරිමාර්ග බේදපාර්තබේ�න්තුව 
16. නිවාසං සංංවර්ධන අධිකාරිය 
17. බේගාවිජන බේස්වා බේදපාර්තබේ�න්තුව 
18. ආපදා කළාමනාකරණ මධයස්ථානය 
19. ශ්රී ලංකා ඉඩ� බේගාඩකිරීම හා සංංවර්ධනය කිරීබේ� සංංස්ථාව 
20. ලංකා විදුලි බේපෞේගලික සංමාගම
21. ශ්රී ලංකා බේටලිබේකා� ආයතනය 
22. ග්රාාම නිලධාරී කාර්යාලය -බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය 
23. ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 
24. බේවළාඳ සංංග� 
25. ධීවර සංමීති
26. මැණික් සංංගමය-චීන බේකාටුව 
27. ශ්රී ලංකා බේපාලීසිය 
28. ශ්රී ලංකා සංංචාාරක බේපාලීසිය 
29. ජාතික ජල සං�පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
30. පර්යන්ත බේරෝහල -අලුත්ගම,බේ�රුවල 
31. ආයුර්බේ�ද බේරෝහල -බේ�රුවල 
32. බේසංෞඛ්යාය ධෛවදය නිලධාරී කාර්යාලය, බේ�රුවල

01 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා 
සංැලංැස්වෙම් පෑසුබිමා

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් 
පාර්ශවකරුවන්
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

1.3. සංංවර්ධන සංැලැස්බේම් විෂය පථය

බේ�රුවල ප්රබේේශය, බස්නාහිර පලාබේත් දක්ෂිණ දිශාතගව පිහිටි ස්වභාවික ධීවර වරාය ආශ්රිතව දියුණු වූ 
උපායශීලි ස්ථානයක පිහිටි  බේවරළා ඉම  නගරයක් බේලසං හැඳින්විය හැකිය. 

බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� ප්රාබේේශීය ක්රියාකාරිත්වය සංලකා බැලීබේ�දී උතුරු බේදසින් කළුතර, මතුගම, 
බේදාඩන්බේගාඩ යන ප්රබේේශ කරා සංහ  දකුණු බේදසින් බේබන්බේතාට දක්වා විහිදී තිබුනද, විශාල භූමි ප්රමාණයක් 
සංඳහා සංංවර්ධන සංැලැස්මක් සංකස්කිරීබේ�දී පවතින ප්රාබේයෝගික ගැටළු බේ�තුබේකාටබේගන බේ�රුවල 
නගර සංභා බලප්රබේේශය හා බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය අයත්වන පරිදි බේ�රුවල ප්රාබේේශීය 
බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය අධයයන ප්රබේේශය බේලසං බේතෝරා ගැනිණි.

බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංකස් කිරීබේ�දී පහත සංඳහන් අංශ බේකබේරහි අවධානය බේයාමු බේකරිණි. බේයෝජිත 
භූමි හා බේගාඩනැගිලි සංංවර්ධන සංැලසුම, ප්රබේේශබේ� ප්රධාන විභවතා වන මැණික් බේවළාඳාම, ධීවර, 
සංංචාාරක හා  කෘෂීකර්මාන්තය ඇතුළාත් ආර්ථික සංංවර්ධන  සංැලසුම,  බේභෞතික හා සංමාජීය අපරවුහ 
හා බේපාදු පහසුක� සංංවර්ධන සංැලසුම, බේයෝජිත බේන්වාසික ප්රබේේශ සංංවර්ධනය හා  බේවරළා ඉම හා 
අභයන්තරික ප්රබේේශවල පාරිසංරික සංංබේ�දී ප්රබේේශ කළාමනාකරණ සංැලසුම යන සංැලසු� සංකස්කර ඇත. 
බේ� මඟින්  2030 වන විට ළාගා කර ගැනීමට අබේ�ක්ෂිත අභිවෘේධිය සංඳහා අවශය  උපායමාර්ග සංකස් 
කරන ලදී.

බේමම ප්රබේේශබේ� බේභෞතික පිහිටීම අනුව දක්ෂිණ සංංචාාරක බේක්න්ද්රස්ථානබේ� ඇරඹු� ලක්ෂබේයහි පිහිටා 
ඇති බැවින් හා 2017 වර්ෂබේ�  ජාතික  බේභෞතික  සංැලසු� බේදපාර්තබේ�න්තුව  මඟින් සංකස් කළා ජාතික 
බේභෞතික සංැලැස්ම 2040 ට අනුව බේමම බලප්රබේේශය ආර්ථික  කලාපය තුළා පිහිටා ඇති කලාපයක් බේලසං 
හඳුනාබේගන ඇති බැවින්  බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්ම (2021–2030) තුළින් බේමම ප්රබේේශබේ� ආර්ථික  
අංශය බේමන්ම නැගී එන නාගරික ප්රබේේශ  පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් බේයාමු කරයි.

බේවරළා සංංරක්ෂණය හා බේවරළා සං�පත් කළාමනාකරණ බේදපාර්තබේ�න්තුව  මඟින් සංකස් කළා බේවරළා කලාප 
කළාමනාකරණ සංැලැස්මට අනුව බේමම කලාපය සංංබේ�දි බේවරළා කලාපයන් බව හඳුනා බේගන ඇති අතර 
බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්ම 2021–2030 තුළින් පාරිසංරික පසුබිම බේකබේරහි ද වැඩි අවධානය බේයාමු 
කරමින් සංැලසුම සංතස් බේකාට ඇත.

බේ�රුවල සංංචාාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව අවධානය බේයාමු කිරීබේ�දී වැඩි වශබේයන් සංංචාාරක කර්මාන්තයට 
නැඹුරුතාවයක් දක්වන්බේන්  බේබන්තර ගඟ  ආශ්රිත දක්ෂිණ ප්රබේේශය සංමඟ වුවත් පරිපාලන  දිස්ත්රික්ක 
බේදකකට  අයත්වීම බේ�තුබේකාට බේගන සංංචාාරක කර්මාන්තබේ� සංංවර්ධනයට අදාළා උපාය මාර්ග හා  
සංැලසු� සංකස්කිරීම බේ�රුවල පරිපාලන බලප්රබේේශයට පමණක් සීමා වී ඇත. 

සංංවර්ධන සංැලැස්ම මඟින් හඳුනා ගන්නා ලද ඇතැ� ගැටළු සංඳහා නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියට 
සංෘජුව මැදිහත් විය බේනාහැකි බැවින්, අබේනකුත් ආයතනයන්බේ� මැදිහත් වීමද අවශය බේ�. පාසංල්, බේරෝහල් 
සංඳහා  අවශය මානව හා බේභෞතික යටිතල පහසුක� සංැපයීම, 2030 වන විට වැඩිවන ජනගහනය සංඳහා 
අවශය පානීය ජල අවශයතාවය සංපුරාලීම, සංංචාාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය තුළින් උත්පාදනය වන 
රැකියා අවස්ථා ලබා දීම  උදාහරණ බේලසං දැක්විය හැක.

01 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා 

සංැලංැස්වෙම් පෑසුබිමා

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් 
පාර්ශවකරුවන්

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් 
විෂය පථය
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ඉහත කරුණු සියල්ල සංලකා බලමින් බේමම සංැලැස්ම දිගු කාලීන දැක්මක් හා අරමුණු ඉලක්ක කර 
ගනිමින්  ආර්ථික, සංමාජීය, පාරිසංරික හා බේභෞතික යන අංශවල ධෛනතික රාමුවක් තුළින් බිහිවන්නා  
වූ තිරසංාර නාගරික ප්රබේේශයක්  බිහි කිරීමට සුදුසු වයාපෘතීන්  හඳුනා ගනිමින් 2030 වන විට ළාඟාකර 
ගන්නා වූ සංංවර්ධනය ඉදිරිපත් බේකබේර්.

1.4. සංැලසුම් ක්රියාවලිය

බේමම සංංවර්ධන සංැලසුම පිළිබේයල කිරීම සංඳහා බේයාදාගත් සංැලසු� ක්රියාවලිය අතිශය නමයශීලි වන අතර 
සංෑම පියවරකදීම කළා අධයයනයන් බේමම සංැලැස්බේ� සංාර්ථකත්වය සංඳහා බේ�තු වී ඇත.  පසුබි� 
අධයයනයන්, ප්රාබේයෝගික ක්රියාකාරක� හා තාක්ෂණික වි�බේල්ෂණයන් ආදිබේයන් යුක්ත සංැලසු� 
ක්රියාවලිය  පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.

01 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා 
සංැලංැස්වෙම් පෑසුබිමා

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් 
විෂය පථය

සංැලංසුම් ක්රියාවලිය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

පෑසුබිම් අධ�යනාය ප්රාථමික ද්යුත්ත්යං ලංබාගැනීමා – කා ායා   අ ර් ා ය   
 | ේවිතියික ද්යුත්ත්යං ලංබා ගැනීමා – ා ක ක සං  සංං ා ක 

සං  සං  ක

විෂය පෑථය        කාංග ා  ක  සං   
ව නාා වය  ය 

සංංවර්ධනා ගැටළු හාා  
විභාවත්යංා හාඳුනාා ගැනීමා

 නාවාරි සං ව  ාර් වක ව  ව ව  ව  
සංං ා ක   ා ක කර් ා ය යනා ධානා ර් ක    

නාාග  ව ා  කාංගය   ය 

ඉදිරි ද්යුැක්මා, ඉලංක්ක  හාා 
අරමුණු සංකස් කිරීමා 

  නාාග  ග  ා ව ාව  ාවය  නා ව රි 
 ා අ  ර් ක  සං ා ය  ක ා ාරිසංරික යනා අං ය   

නා  ක ග  සංක   

සංවිස්ත්යංරාත්මාක වෙත්යංාරතුරු
විශවෙල්ෂණය

වා ක නාග නා ක නාය  සංංසං  නාග නා ක නාය  අ   
ය  ාරිසංරික සංං ා ය  අවකා ය සං ධ ා 

සං ධා  ය  සංංවර්ධනා නාය  ංසං ධි ය   
ය  නා  ක ග  ා  ය  

උපෑායමාාර්ගික සංැලංසුම් හාා 
වයාපෑෘති සංකස් කිරිමා

සංංවර්ධනා සං  ය සං ා අ  ක ා අ  සංා ා  
ක ග  අ  ධ අං ය   ාය ාර් ක සං  ර් ා ය 

 ය  අවකා ය  සංංවර්ධනා  සං  ය  ාරිසංරික 
ක නාාක  සං  ය  ක ා සං ා ය අ ව  ක  
සංංවර්ධනා සං  ය  ර් ක සංංවර්ධනා සං  ය  නාාවාසං 
ව ා  සං  

නීති හාා වෙරගුලංාසි 
සංකස් කිරීමා

සං  ය සං ා සංක  ක නා   සංංක ය සං  අ ව 
ක ා යක  ය   ය   ා  ක ා යක  සං  

ා ක  අව   ා ා  සංක  

ද්යුළා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා
සංම්මුතියට පෑත් කර ගැනීමා 

නා අ   සං ා ාර් වක ව  සං ධ ක ග  සංංවර්ධනා 
සං  ව ා   ක ාවයක   සං  අ ා  සංං ධනාය  

ව ා  ව  

සංම්මුතියකට පෑත්කර ගන්නාා 
ලංද්යු සංැලංැස්මා ඉදිරිපෑත් කිරීමා

 සං  අ ය සං කා  සං ා ධානා සං  ක ව ව  
රි  

අනුමාැතිය හාා ප්රකාශයට  
පෑත් කිරීමා

නා ක ා ව  අ ව සංංවර්ධනා සං  කා ය   
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1.4.1. පෑසුබිම් අධ�යනාය

බේ�රුවල ප්රබේේශය සංඳහා නව සංංවර්ධන  සංැලසුමක්  සංකස් කිරීබේ� ආර�භක අවස්ථාබේවදී අවශය දත්ත 
හා බේතාරතුරු එක් රැස් කරගැනීම සංඳහා විවිධ ක්රබේමෝපායන් උපබේයෝගි කරගත් අතර ප්රධාන වශබේයන් 
ප්රාථමික මූලාශ්ර, ේවිතීක මූලාශ්ර බේලසං එය බේවන් කළා හැකිය. අන්තර්ජාලය හා චාන්්රිකා ජායාරුප තුළින් 
ප්රබේේශය පිළිබඳව සිදුකළා අධයයනයන් උපබේයෝගී කරගනිමින් ප්රබේේශය තුළා ක්බේෂ්ත්ර චාාරිකාවල බේයදීබේමන් 
ප්රාථමික දත්ත ලබාගන්නා ලදී. තවදුරටත් ජාතික ම�ටමින්, පළාාත් ම�ටමින්, දිස්ත්රික් ම�ටමින් හා 
ප්රාබේේශීය ම�ටමින් බේ�රුවල ප්රබේේශයට හිමි වී ඇති ස්ථානය ජාතික බේභෞතික  සංැලසුම, සංංචාාරක 
සංැලැස්ම, සං�පත් පැතිකඩ ආදී මූලාශ්ර මඟින්ද බේපාත් පත්, සංඟරා ආදිය මඟින්ද  බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� 
විකාශනය හා එහි ඓතිහාසික පසුබිම පිළිබඳව බේතාරතුරු අධයයනය කරන ලදී. තවද රාජය හා රාජය 
බේනාවන සංංවිධාන, උදාහරණ බේලසං බේ�රුවල  ප්රාබේේශීය බේල්ක� කාර්යාලය, වාරිමාර්ග බේදපාර්තබේ�න්තුව, 
මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය, බේවරළා සංංරක්ෂණ බේදපාර්තබේ�න්තුව, සංංචාාරක මණ්ඩලය යනාදී ආයතන 
හරහාද ේවිතික දත්ත එකරැස් කරගන්නා ලදී. එම දත්ත තුළින් සංැලසු� බලප්රබේේශය පිලිබදව දළා 
අධයයනයක බේයදුණි.

1.4.2. විෂය පෑථය

බේමහිදී ප්රධාන වශබේයන්  ප්රාථමික හා ේවිතීක මූලාශ්රවලින්  රැස්කරගත් දත්ත පරිගණක මෘදුකාංග 
(Excel, SPSS, Arc GIS ආදී) උපබේයෝගී කරගනිමින්  විවිධ  වි�බේල්ෂණයන්ට  හා ඇගයී�වලට භාජනය 
කරමින් ප්රබේේශබේ�  ආර්ථික, සංාමාජීය, පාරිසංරික හා බේභෞතික ලක්ෂණ පිළිබඳව පුළුල් විග්රාහයක් සිදු 
බේකරුණි. එතුළින් ප්රබේේශය සංඳහා වන සංංවර්ධන සංැලසුමක අවශයතාවය කාණ්ඩ තුනක් යටබේත් හඳුනා 
ගැනිණි. එන�,

1. බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පවතින සීමා කළා බේනාහැකි සංංවර්ධන  
පීඩනය පාලනය කිරීම,

2. විවිධ ආයතනයන්බේ� මැදිහත් වීබේමන් ක්රියාත්මක වන්නාවූ විවිධ වයාපෘතීන් 
සංබේමෝධානය කරගනිමින් බේ�රුවල සංංවර්ධනය ඉතා නිවැරැදී දිශානතියක් කරා  
ප්රබේ�ශ කරලීම.

3. බේ�රුවල සංැලසු� ප්රබේේශබේ� පවත්නා විභවතාවයන් විවිධ ආර්ථික කටයුතුවලට  
ප්රශස්ත අයුරින් දායක කර ගැනීම.

බේමබේස් හඳුනා ගන්නා ලද එක් එක් සංැලසු� අවශයතාවයන්හි පවතින ප්රබලතා, දුබලතා, අවස්ථා හා 
තර්ජන වි�බේල්ෂණය කරන ලදී.

1.4.3. සංංවර්ධනා ගැටළු හාා විභාවත්යංා හාඳුනාාගැනීමා

බේමහිදී ප්රබේේශබේ� සංංවර්ධනය සංඳහා දායක කරගතහැකි විවිධ පාර්ශවකරුවන්, සං�පත් දායකයින්, 
රාජය හා බේපෞේගලික අංශය හා අදාල සංමිති සංමාග� ආදිය සං�බන්ධකර ගනිමින් පාර්ශවකරුවන්බේ� 
සංහභාගිත්වබේයන් පවත්වනු ලබන සංාකච්ඡාාවක් (Stakeholder Meeting) 2018 ජනවාරි මසංදී 
පවත්වන ලදි. පාර්ශවකරුවන්බේ� සංාකච්ඡාාවට සංහභාගී වූවන්බේ� සංවිස්තරාත්මක බේතාරතුරු ඇමුණුම 
01 හි දැක්බේ�.

01 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා 
සංැලංැස්වෙම් පෑසුබිමා

සංැලංසුම් ක්රියාවලිය

 අධ යනාය

ය ය

සංංවර්ධනා ව ා ා ග  
නාාග
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

1.4.4. ඉදිරි ද්යුැක්මා, ඉලංක්ක හාා අරමුණු සංකස් කිරීමා

ප්රමුඛ්යාතා අනුපිළිබේවළා අනුව හඳුනා ගන්නා ලද ගැටළු, විභවතා ආදිය පිළිබඳව අවධානය බේයාමු කරමින් 
බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� අනාගත සංංවර්ධනය පිළිබඳ දර්ශනයක් සංහිත දැක්මක් පිළිබේයළා 
කරගන්නා ලදී. එම දැක්ම කරා ළාගා වීමට අවශය ඉලක්ක 3 ක් හා එම ඉලක්ක කරා ළාගා වීමට අවශය 
අරමුණු ද ඇතුළාත්ව සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� ක්රමවත් බේක්න්ද්ර ගත කිරීමක් බේමහිදී සිදුකරන ලදී. එතුළින් 
“සුසංැදි, සුරැකි, බේසංාඳුරු නාගරීකරණයක් කරා” වන නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� මූලික දැක්ම 
සංාක්ෂාත් කිරීමට බලාබේපාබේරාත්තු බේ�.

1.4.5. සංවිස්ත්යංරාත්මාක විශවෙල්ෂණය

හඳුනාගත් ඉලක්ක සංවිස්තරාත්මකව වි�බේල්ෂණය කිරීම සංඳහා තාක්ෂණික ක්රමබේ�ද ඔස්බේස් 
සංවිස්තරාත්මක දත්ත වි�බේල්ෂණය කිරීමක් සිදු කරන ලදී.

1. සංංවර්ධනබේ� තිව්රතාවය (Development Pressure)
2. පාරිසංරික සංංබේ�දිතා වි�බේල්ෂණය (Environmental Sensitivity Analysis)
3. මාර්ග ජාල සං�බන්ධතා වි�බේල්ෂණය (Connectivity Analysis)
4. අවකාශීය සං�බන්ධතා සංබේමෝධානිත වි�බේල්ෂණය (Space Syntax)
5. මංසංන්ධි වි�බේල්ෂණය (Node Analysis)

1.4.6. උපෑායමාාර්ගික සංැලංසුම් හාා ව�ාපෑෘති සංකස් කිරීමා

බේමහිදී වඩාත් අවධානයට ලක්වූ  ගැටළු හා බාධක අවම කර ගනිමින් හා ප්රබේේශබේ� පවතින සං�පත් 
තිරසංාර බේලසං භාවිතා කරමින්, සංංවර්ධන සංැලසුම මඟින් අබේ�ක්ෂිත අරමුණු හා ඉලක්ක කරා ළාඟා වීමට 
හැකි වන පරිදි උපායමාර්ගික සංැලසු� හා වයාපෘති සංැකසීම බේමහි මූලික අරමුණ විය. ඒ අනුව අබේ�ක්ෂිත 
සංංවර්ධනය ළාඟා කර ගැනීම සංඳහා ප්රධාන සංැලසු� 5 ක් සංකස් බේකරුණි. එන�,

1. බේයෝජිත භූමි පරිහරණ සංැලැස්ම
2. අපරවුහ පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීබේ� උපායමාර්ගික සංැලැස්ම
3. ආර්ථික සංංවර්ධන උපායමාර්ගික සංැලැස්ම
4. තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධන උපායමාර්ග සංැලැස්ම
5. ජනාවාසං සංංවර්ධන උපායමාර්ගික සංැලැස්ම

ඉහත කී උප සංැලසු� මඟින් හඳුනා ගන්නා ලද උපායශීලී වයාපෘතීන් බේමානවද යන්න “වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීබේ� සංැලැස්ම” යටබේත් විග්රාහ බේකබේර්.

1.4.7. නීති හාා වෙරගුලංාසි සංකස් කිරීමා

බේමහිදී පළාමුබේවන්ම සංංකල්පමය සංැලැස්මක් (Concept Plan) පිළිබේයළා කරගත් අතර ඊට අනුකූළා වන 
බේස් සංංවර්ධන සංැලැසු� බලප්රබේේශය මූලික කලාප කිහිපයකට බේබදා බේවන්කර කලාපීයකරණ සිතියමක් 
(Zoning Map) පිළිබේයළා කර ගන්නා ලදි. එහිදී එම එක් එක් කලාපයට බේයෝගය වන පරිදි අනාගත 
සංංවර්ධනයන් සංඳහා බල පැවැත්බේවන සියලුම සංංවර්ධන කටයුතු වලට අදාළා බේගාඩනැගිලි හා සංැලසු� 
බේරගුලාසි බේවන් බේවන්ව පිළිබේයළා බේකරුණි. 

01 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා 

සංැලංැස්වෙම් පෑසුබිමා

සංැලංසුම් ක්රියාවලිය

රි  ක ා 
අ  සංක  

සං ා ක 
ය

ාය ාර් ක සං  ා 
ව ා  සංක  

 ා ා  
සංක  
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1.4.8. ද්යුළා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා පිළිබඳව පෑාර්ශවකරුවන්  
සංමාඟ සංම්මුතියට පෑැමිණීමා

සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංකස් කිරීබේමන් පසු එම සංැලැස්ම පිළිබඳ පාර්ශවකරුවන්බේ� අදහස් හා බේයෝජනා 
ලබාගැනීම තුළින් සං�මුතියකට එළා� ඉදිරියට බේගනයාම බේමයින් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. 

1.4.9. සංම්මුතියට පෑත්කර ගන්නාා ලංද්යු සංැලංැස්මා, 
සංැලංසුම් කමිටුවට ඉදිරිපෑත් කිරීමා

බේල්ඛ්යානගත කරනලද සංංවර්ධන සංැලැස්ම තවදුරටත් සංංබේශෝධනය කර ගැනීම සංඳහා අවශය බේයෝජනා 
හා උපබේදස් ලබාගැනීමට නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� ප්රධාන සංැලසු� කමිටුව බේවත ඉදිරිපත් කිරීම 
බේමහිදී සිදු බේ�.

1.4.10. අනුමාැතිය හාා ප්රකාශයට පෑත්කිරීමා

ප්රධාන පාර්ශවකරුවන්බේ� හා ප්රධාන සංැලසු� කමිටුබේ� අදහස් ලබාගැනීබේමන් පසුව සංංබේශෝධනය කරන 
ලද සංැලැස්ම විෂය භාර ඇමතිවරයාබේ� අනුමැතිය ලබා ගැනීබේමන් අනතුරුව  මහජනයා බේවත ප්රකාශයට 
පත් බේකබේර්

01 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා 
සංැලංැස්වෙම් පෑසුබිමා

සංැලංසුම් ක්රියාවලිය

 සංංවර්ධනා සං  
ව ාර් වක ව  

සං  සං ය  

සං ය  ක  ග නාා  
සං  සං  ක ව  

රි  

අ ය ා 
කා ය  
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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පසුබිම් අධයයනය

වනා පරිච්මෙ�දාය02
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

2.1. අධයයන ප්රබේේශය

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය ග්රාාම නිලධාරී බේකා�ඨාාසං 82 කින් යුතු, වර්ග කි.මී. 70.33 ක 
වපසංරියකින් යුතු භූමි ප්රබේේශය, නාගරික සංැලසු� බලප්රබේේශය බේලසං හඳුනා බේගන ඇති අතර බේමම 
සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංැකසීබේ�දී බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය සංැලසු� ප්රබේේශය බේලසං  
බේතෝරා ගැනිණි.

කළුතර දිස්ත්රික්කබේ� මුළු භූමි ප්රමාණබේයන් 4.1% කට ආසංන්න වූ බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය,  
දිස්ත්රික්කබේ� පිහිටි අබේනකුත් පළාාත් පාලන බලප්රබේේශයන්හි විශාලත්වය හා සංැසංඳීබේ�දී 03 වන ස්ථානය 
හිමි කරබේගන ඇත. උන්නතාංශය අනුව මුහුදු ම�ටබේ� සිට අඩි 50-100 අතර සංාමානය උසංකින් පිහිටා 
ඇත. එබේමන්ම  බේමම පළාාත් පාලන ඒකකබේ� භූමි විෂමතාවයන් අඩි 50-200 අතර පිහිටයි. බේ�රුවල 
ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය උතුරු බේදසින් කළුතර ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංබේයන්ද, නැබේගනහිරින් 
මතුගම හා බේදාඩන්බේගාඩ ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංබේයන්ද, දකුණින් බේබන්තර ගඟින්ද, බටහිර බේදසින් 
මුහුදු සීමාබේවන්ද මායි�ව පිහිටා ඇති අතර, ඒ තුළා බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභාව හා බේ�රුවල නගර සංභාවද 
පිහිටා ඇත.

වර්තමානබේ� ප්රබේේශය තුළා පවතින භූමි පරිබේභෝජනය සංැලකීබේ�දී අනාගතබේ�දී ප්රාබේේශීය හා කලාපීය 
වශබේයන් ජනගහනය ඒකරාශී වීබේ� විභවතාවයක් පවතී. බේමම සංාධකය බලප්රබේේශබේ� ඉදිරි සංංවර්ධන 
බේයෝජනා වලදී සංැලකිල්ලට ගත යුතු අතර විබේ�ෂබේයන්ම ධෛදනික සංංසංරණ ජනගහනයට හා අබේ�ක්ෂිත 
බේන්වාසික ජනගහනයට අවශය බේස්වා පහසුක� පුළුල් කිරීම සංඳහා පවතින ඉඩ� පරිහරණ රටාව 
විධිමත්ව සංැලසු� කළා යුතුව ඇති බව හඳුනාබේගන ඇත. වර්තමානබේ� භූමි පරිහරණ රටාවට අනුව  
සංංවර්ධනය කළා හැකි ඉඩ� ප්රමාණය බේහක්ටයාර 1046.4 ක් (මුළු භූමි ප්රමාණබේයන් 26%) පමණ බේ�. 
බේමබේලසං  සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පවතින අනාගත සංංවර්ධනයන් සංඳහා බේයාදා ගත හැකි විභවතාවයක් 
සංහිත භූමී ප්රබේේශ කිහිපයක් පිළිබඳ බේතාරතුරු ඇමුණුම 02 මඟින් දැක්බේ�.

02 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

අධයයනා ප්රමෙද්ශය
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2.2. සංැලසුම් සංහා තත්ත්ව සංන්දර්භය

බේමහි එන, සංැලසු� සංන්දර්භය තුළින් බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය ඓතිහාසිකව විකාශනය වූ ආකාරය 
පිළිබඳව හා සංැලසු� බලප්රබේේශය ජාතික හා ප්රාබේේශීය වශබේයන්  අබේනකුත් ප්රබේේශ හා සං�බන්ධ වී ඇති 
ආකාරය පිළිබඳව සංංක්ෂි�ත විග්රාහයක් සිදුකර ඇත. එබේමන්ම තත්ත්ව සංන්දර්භය තුළින් බේ�රුවල 
ප්රබේේශබේ� ජනගහනය, නිවාසං, ප්රබේේශබේ� ආර්ථිකය ඇතුළු මූලික බේතාරතුරු පිළිබඳව විග්රාහයක්  
සිදුකර ඇත.

2.2.1. සංැලංසුම් සංන්ද්යුර්භාය 

බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශයටත්, ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශයටත් දළා සංංවර්ධන සංැලසු� බේදකක් 
පැවති නමුත් බේ�රුවල ප්රබේේශය පිළිබඳව පුළුල් පසුබි� අධයයනයක් සිදුකිරීබේ� ප්රතිඵලයක් වශබේයන් 
ප්රාබේේශීය සංභාව හා නගර සංභාව සංඳහා  වුක්ත සංැලසු� බේදකක් සංකස් කිරීම බේවනුවට එම ප්රබේේශ බේදක 
ඒකාබේධ කරන ලද සංබේමෝධානික සංංවර්ධන සංැලැස්මක අවශයතාවය හඳුනා ගැනිණි. ඒ අනුව වර්ග 
කි.මී. 70.04 කින් යුත් බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය සංැලසු� බලප්රබේේශය වශබේයන් හඳුනා 
ගන්නා ලදී.

අතීතබේ� සිට ධීවර කර්මාන්තය සංහ සංංචාාරක  කර්මාන්තය මුල් කරගත් වාණිජ මධයස්ථානයක්  
බේලසං බේ�රුවල ප්රබේේශය පැවතීම බේ�තුබේවන් කළුතර දිස්ත්රික්කය තුළා එයට හිමිවන්බේන් සුවිබේ�ෂි 
ස්ථානයකි. 16 වන සියවසං පමණ වනවිට ජාතයන්තර බේවළාඳාමට බටහිර ජාතින් ප්රවිෂ්ඨාවීබේ� ප්රතිඵලයක් 
බේලසං බේමම ප්රබේේශබේ� බේවළාඳ හා වාණිජ කටයුතු  සීඝ්ර වර්ධනයකට ලක්විය.  බේ� අනුව විබේ�ෂබේයන්  
අරාබි හා යුබේරෝපා ජාතින් බේ�රුවල, පානදුර වැනි ප්රබේේශයන්හි වරායන් ආශ්රිතව පුළුල් බේලසං බේවළාඳ 
කටයුතුවල නියැලීම සිදු කර ඇත.  බේමබේලසං වර්ධනය වු බේවළාඳ කටයුතු බේ�තුබේකාට බේගන අරාබි 
ජාතිකයන් බහුල බේලසං බේ�රුවල බේක්න්ද්රකර පදිංචි වී ඇති අතර ශ්රී ලාංකික ස්ත්රීන් හා අවාහ විවාහ 
සිදුවිය. (ඉන්ද්රකීර්ති, රජරට ශිෂ්ඨාාචාාරය සංහ නිරිත දිග රාජධානිය,2002) 

කුරුණෑගල යුගබේ�  කිරුළුපලන්  ගබේල් බණ්ඩාර කුමාරයාබේ�  අභිබේෂ්ක මබේහෝත්සංවය සංඳහා බේසංාලී 
බේේශබේයන් පැමිණි බ්ා�මණයන්  8 බේදනා කැඳවාබේගන  පැමිණි රුවල්  බේනෞකාබේ�  රුවල් පහත්බේකාට 
යාත්රාව නවතා තබන ලේබේේ බේමම බේ�රුවල වරාය ආශ්රිත ප්රබේේශබේ� බව බේමම ප්රබේේශය පාදකබේකාට 
ගනිමින් රචානා කළා පුරාවෘත්තවල සංඳහන් බේ�. “රුවල බෑ වරාය“ යන කියමන පසුබි� බේකාටබේගන  
පසුකාලීනව බේමම ප්රබේේශය “බේ�රුවල” යන නාමබේයන් වයවහාරයට පැමිණිබේ� යැයි  මතයක් පවතී.   

02 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

සංැලංසුම් සං� �ත්ත්ව 
සංන්දාර්භය

සං  සං ර් ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� ඓතිහාසික පසුබිම සංලකා බලන විට ජනප්රවාදයට අනුව අනුරාධපුර යුගය බේතක් 
දිබේවන ඓතිහාසික බේබෞේධ සිේධස්ථානයක් වන බේවබේහරගල කන්ද රජමහා විහාරය බේමම ප්රබේේශබේ� 
පිහිටා තිබේ�. දැනට බේමම ස්ථානබේයහි නුවර යුගයට අයත් පුරා විදයා සංාධක ඉතිරිව ඇත. නුවර යුගයට 
අයත් බේබෞේධ සිේධස්ථාන බේමම ප්රබේේශය තුළා පැවතීබේමන් අතීතබේ� පටන් බේමම ප්රබේේශයහි ජනාවාසං 
පැවති බවට බේහළිදර� බේවයි.

තවද, බේ�රුවල නගර සංභා සීමාවට අයත්  ක්රි.ව. 1000 - 1300 කාලයට අයත් යැයි සංැලබේකන මස්ජිඩ් උල් 
අබ්ාල් බේේවස්ථානය (රූපය: 2.1)  සංහ කිච්චිමබේලයි මුස්ලි� බේේවස්ථානය බේවළාඳා� කටයුතු සංඳහා ලංකාවට 
ප්රථමබේයන් පැමිණි මුස්ලි� ජාතිකයන් විසින් ඉදිකරන්නට ඇති බව ජනප්රවාදබේ� සංඳහන් වන අතර, එයද 
ප්රබේේශය පුරා ජනාවාසං පැතිරී තිබූ බවට සංාක්ෂි දරයි. 

පසුකාලීනව යටත් විජිත සංමබේ� ඉදිකර ඇති කබේතෝලික බේේවස්ථානවලින් පැහැදිලි වනබේන් මුහුදුබඩ 
ග්රාාම නිලධාරී වසං� ආශ්රිතව යටත් විජිත සංමයට අයත් ග�, බේස්වා ස්ථාන සංහ ආරක්ෂක බලබේකාටු විසිරී 
පවතින්නට ඇති බව ය. බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේයහි දකුණු මායිබේමහි බේබන්තර ගබේඟහි බේමෝය 
කටට ආසංන්නව 17 වන ශතවර්ෂබේ�දී පෘතුගීසීන් විසින් ආරක්ෂක බලබේකාටුවක් ඉදිකර ඇති අතර, 
ඉංග්රීසීන් විසින් පසුකාලීනව එය බේසංෞඛ්යාය මධයස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය බේකාට ඇත. බේකාළා� සංහ 
ගාල්ල අතර සං�බන්ධතාවය පවත්වාබේගන යෑමට බේබන්බේතාට ගඟ හරහා බේතාටුබේපාලක් පැවතී ඇති 
අතර, අළුත්ගම නගරය එම බේතාටුපබේළාහි එක් අන්තයක පිහිටා ඇත.

මූලාශ්රය : Sri Lanka Muslims මෙව� අඩවිය - 2018

රූපය 2.1 : මාස්ජිඩ් උල් අබ්රාාල් වෙේවස්ථානාය -ක්රි.ව. 1000 - 130002 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

සංැලංසුම් සං� �ත්ත්ව 
සංන්දාර්භය

සං  සං ර් ය
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මූලාශ්රය : Lankapura මෙව� අඩවිය 2007-2011

19 වන සියවබේසංහි මුල් භාගබේයහි ඉංග්රීසීන් විසින් මුහුදුබඩ දු�රිය මාර්ගය ඉදි කරනු ලැබූ පසුව ඒ හා 
ආශ්රිතව බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� බේස්වා මධයස්ථාන දියුණු වූවා යැයි සංැලකිය හැක. රූපය 2.2 මඟින් 
දැක්බේවන්බේන් එම බේබන්බේතාට ගඟ හරහා වැටී තිබූ එම දු�රිය මාර්ගබේයහි අතීත දර්ශනයකි. බේමබේලසං 
ස්ථාපිත වූ බව සංැලබේකන බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� සංංස්කෘතික අංශ පිළිබඳව සංලකා බැලීබේ�දී, බේමම  
ප්රබේේශය ඓතිහාසික වටිනාක�වලින් පිරිපුන් ස්ථානයක් බේමන්ම සංාමාජීය වශබේයන් ගත් කළා සිංහල, 
මුස්ලි� ජනතාව එකට ජිවත්වන ප්රබේේශයක් වශබේයන් හඳුනාගත හැකිය. සංංස්කෘතික අංශ බේදසං 
බලනවිට විබේදස් සංංචාාරකයන්බේ� බේනත ගැබේටන ප්රබේේශයක් වීම විබේ�ෂබේයන් සංඳහන් කළා යුතුය. ඒ අතර 
කන්බේේ විහාරය, කළුවාබේමෝදර ධර්මේවීප බේයෝගාශ්රමය, ශුේධ වු ජුබේස් මුනිඳුන්බේ� බේේවස්ථානය, ශ්රී ලංකාබේ� 
ඉපැරණි කල්වාරිය, බ්රීෆ් උදයානය ප්රධාන තැනක් ගනී.

බේමබේස් විකාශනය බේවමින් සංංවර්ධනයන්ට භාජනය වූ බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේයහි එදා සංහ අද 
තත්ත්වය රූපය 2.3 හා 2.4 යන රූප රාමු බේපළා මඟින් දක්වා ඇත.

රූපය 2.2 : වෙබන්වෙත්යංාට ගඟ හාරහාා ඇති දුම්රිය පෑාලංවෙමාහි 1894 හි ද්යුර්ශනායක්



රූපය 2.3 : වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� පෑැවති ඓතිහාාසික ත්යංත්ත්වය

බේෙන්බේතාට පාලම මැණික් කාැපීම – චීන බේකාාටුව

චීන බේකාාටුව - 1964 බේ�රුවල ප්රදීපාගාරය

චීන බේකාාටුව සංංගමය මැණික් කාැපීම 1937 - 1985

අබ්ාල් මුස්ලිම් පල්ලිය ෆාසියා ජුම්මා මස්ජිත් පල්ලිය 1964



රූපය 2.4 : වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� වර්ත්යංමාානා ත්යංත්ත්වය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

2.2.1.1. ජාතික හාා ප්රාවෙේශීය සංම්බන්ධත්යංාවය 
  
බේ�රුවල යනු ජාතික හා ප්රාබේේශීය වශබේයන් සං�බන්ධතාවයක් ඇති ප්රබේේශයක් බේලසං හැඳින්විය හැකිය. 
ප්රබේේශයට උතුරු බේදසින් කළුතර, පානදුර, බේකාළා� යන නගර සංහ දකුණු බේදසින් අ�බලන්බේගාඩ, ගාල්ල, 
මාතර, කතරගම යන නගර බේමන්ම නැබේගනහිර බේදසින් මතුගම, බේහාරණ යන නගර පිහිටා තිබීම  
සංහ ඒවා සංඳහා සංෘජු ප්රබේ�ශ මාර්ගවලින් සං�බන්ධ වී ඇති බේහයින් සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� කලාපීය 
සං�බන්ධතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට ඉවහල්වී ඇත. බේමබේස් ප්රබේේශය තුළා පවතින ප්රාබේේශීය හා ජාතික 
සං�බන්ධතාවය සිතියම 2.1 මඟින් දැක්බේ�.

බේකාළා�, ගාල්ල, හ�බන්බේතාට හරහා වැල්ලවාය පසුකර දිබේවන A002 ප්රධාන මාර්ගය මුල් කරබේගන 
ස්ථානගත වී ඇති බේ�රුවල ප්රබේේශය ශ්රී ලංකාබේ� ප්රධාන වාණිජ නගරය වන බේකාළා� සංහ තදාසංන්න 
නගර කරාද, දකුණු බේදසංට ගාල්ල, මාතර, හ�බන්බේතාට, කතරගම දක්වාද, මතුගම - අළුත්ගම 
මාර්ගබේයන් මතුගම, රත්නපුර, බදුල්ල දක්වාද ගමන් කළා හැකි විධිමත් මාර්ග ජාලයකින් සංමන්විත බේ�. 
තවද, දක්ෂිණ අධිබේ�ගී මාර්ගබේ� බේදාඩන්බේගාඩ සංහ වැලිපැන්න යන අන්තර් හුවමාරු මධයස්ථාන බේදක 
සංැලසු� බලප්රබේේශයට සංමීපව පිහිටා තිබීමත්,ඒවා සංඳහා ප්රබේ�ශ වියහැකි මාර්ග කිහිපයක් සංැලසු� 
බලප්රබේේශය හරහා ගමන් කිරීමත් සංැලසු� ප්රබේේශය දිවයිබේන් අබේනකුත් ප්රබේේශ සංමග ඇති අන්තර් 
සං�බන්ධතාවය වැඩි කිරීමට ඉවහල් වී ඇත.

02 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

සංැලංසුම් සං� �ත්ත්ව 
සංන්දාර්භය
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සිතියම 2.1 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� ප්රාවෙේශීය හාා ජාතික සංම්බන්ධත්යංාවය

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

2.2.1.2. පූර්ව සංැලංසුම් අධ�යනායන්

බේපර සංැලසු� අධයයනයන් පිළිබඳ සංැලකීබේ�දී, රූපය 2.5 මඟින් දක්වා ඇති 1998 වර්ෂබේ� සංකස් කරන 
ලද මහාබේකාළා� වුහ සංැලැස්මට අනුව බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය තුළා පිහිටි අළුත්ගම, දර්ගා 
නගර සි�වන බේපළා නගර බේලසං හඳුනාබේගන ඇත. 

ජාතික බේභෞතික සංැලසු� ප්රතිපත්තිය අනුව 2002 වසංබේර් පිළිබේයල කරන ලද බස්නාහිර පළාාබේත්  
බේභෞතික වුහ සංැලැස්ම (රූපය 2.6) අනුව “අළුත්ගම” හා “දර්ගා නගරය” උප නාගරික මධයස්ථාන 
බේලසං සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත අතර බේ�රුවල, අළුත්ගම හා දර්ගා නගර බේස්වා මධයස්ථාන බේලසං ද 
සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා කර ඇත.

තවද  2004 වසංබේර් දී  පිළිබේයළා කරන ලද බේකාළා�  මහානගර  සංැලැස්ම මඟින් බේ�රුවල ප්රබේේශය  නාගරික 
මධයස්ථානයක් සංහ එය බස්නාහිර පළාාබේත් ඇතුළාත පිහිටි නගරයක් (Inner Ring Township) බේලසංත් 
හඳුනාබේගන ඇත.

මූලාශ්රය : ම�ාමෙකාළඹ වු� සංැලංැස්ම, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය -1996

රූපය 2.5 : මාහාාවෙකාළාඹ ව�හා සංැලංැස්මා– 1998

02 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

සංැලංසුම් සං� �ත්ත්ව 
සංන්දාර්භය
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ජාතික බේභෞතික සංංවර්ධන සංැලසු� සංහ ප්රතිපත්තියට අනුව බේවරළා සංංරක්ෂණ සංහ බේවරළා සං�පත් 
කළාමනාකරණ බේදපාර්තබේ�න්තුව මඟින් රූපය 2.7 හි දැක්බේවන පරිදි බේවරළා කලාප කළාමනාකරණ 
සංැලැස්මක් 2004 වර්ෂබේ� සංකස් බේකාට ඇත. එම සංැලැස්මට අනුව බේ�රුවල සිට බේබන්බේතාට දක්වා වන 
බේවරළා කලාපය සංහ පයාගල ආශ්රිත බේවරළා කලාපය සීඝ්ර බේලසං බේවරළා ඛ්යාාදනයට ලක්වන ප්රබේේශයක් බේලසං 
හඳුනාබේගන ඇති අතර, එම ප්රබේේශවල බේවරළා ඛ්යාාදනය වසංරකට මීටර් 1 සිට 3 දක්වා බේ�. එම නිසංා බේවරළා 
කලාප කළාමනාකරණ සංැලසුම මඟින් හඳුනාබේගන ඇති බේවරළාාරක්ෂිත සංහ අදාළා උපාය මාර්ග 
ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම තිරසංාර සංංවර්ධනයක් සංඳහා වන බේමම සංැලැස්මට ඇතුළාත් විය 
යුතුය. 

රූපය 2.8 මඟින් බේපන්වා ඇති ජාතික බේභෞතික සංැලසු� බේදපාර්තබේ�න්තුව මඟින් සංකස් කරන  
ලද ජාතික බේභෞතික සංැලැස්ම 2040 ට අනුව බේ�රුවල ප්රබේේශය පිහිටා ඇත්බේත් බේයෝජිත ආර්ථික 
බේකාරිබේඩෝව තුළායි. 

මූලාශ්රය : ජාතික මෙභෞතික සංැලංසුම් මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව

රූපය 2.6 : බස්නාාහිර පෑළාාත් වෙභාෞතික ව�හා සංැලංැස්මා - 2002 02 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

සංැලංසුම් සං� �ත්ත්ව 
සංන්දාර්භය

සං  සං ර් ය



22

වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

තවදුරටත් සංලකා බැලීබේ�දී, 2017 බේයෝජිත බස්නාහිර පළාාත් වුහ සංැලැස්බේමහි (රූපය 2.9) මීගමුව සිට 
අලුත්ගම දක්වා බේවරළා තීරය සංංචාාරක කලාපයක් බේලසං හඳුනාබේගන ඇත. සංැලසු� බලප්රබේේශයට අයත් 
පයාගල සිට අලුත්ගම දක්වා බේවරළා තීරය බේමම සංංචාාරක කලාපයට අයත් බේ�.

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය 

රූපය 2.7 : වෙකාළාඹ  මාහාානාගර  සංැලංැස්මා (CESMA) –2004 02 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

සංැලංසුම් සං� �ත්ත්ව 
සංන්දාර්භය

සං  සං ර් ය
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මූලාශ්රය : ජාතික මෙභෞතික සංැලංසුම් මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව

රූපය 2.8 : ජාතික  වෙභාෞතික සංැලංැස්මා – 2040

මූලාශ්රය : �ස්නාාහිර පළාත් අංශය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය – 2017

රූපය 2.9 : වෙයෝජිත්යං බස්නාාහිර පෑළාාත් ව�හා සංැලංැස්මා –2017

02 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

සංැලංසුම් සං� �ත්ත්ව 
සංන්දාර්භය

සං  සං ර් ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

2011 වසංබේර්දී බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය සංඳහා සංකස් කරන ලද ප�චාාත් සුනාමි 
නැවත බේගාඩනැගීබේ� සංැලසු� ආධාරක වයාපෘති දළා සංැලැස්ම රූපය 2.10 මඟින් දැක්බේ�. බේමමඟින් 
සුනාමිබේයන් අවතැන් වූ නැවත පදිංචි කළා ජනතාව සංඳහා අවශය යටිතල පහසුක� සංපයා බේදන 
ලදී. ඒ යටබේත්  බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය සංඳහා හඳුනා ගත් වයාපෘතීන්  පහත පරිදි 
බේ�.

1. ප්රබේේශය තුළා පවතින සංබේමෝධානික මාර්ග ජාලය සංංවර්ධනය කිරීම.
2. අභයන්තර ප්රබේේශබේ� පවතින බේන්වාසික ප්රබේේශ සංංවර්ධනය කිරීම.
3. පාරිසංරික වශබේයන් වැදගත් බේවරළා රක්ෂිත ප්රබේේශ සංහ විබේනෝදාත්මක ප්රබේේශ 

සංංවර්ධනය කිරීම

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2011

රූපය 2.10 : පෑශචාාත් සුනාාමි නාැවත්යං වෙගාඩනාැගීවෙම් සංැලංැස්මා –2011

02 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

සංැලංසුම් සං� �ත්ත්ව 
සංන්දාර්භය

සං  සං ර් ය
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2.2.2. ත්යංත්ත්ව සංන්ද්යුර්භාය 
  
සංැලසු� ප්රබේේශබේ� වර්තමාන ජනගහනය 192,939 පමණ වන අතර මෑත වර්ෂ කිහිපයක  
ජනගහන වර්ධන බේ�ගය වගුව 2.1 මඟින් දක්වා ඇත.

මූලාශ්රය : ජනා �ා සංංඛයාමෙල්ඛනා මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව - 2011, සංම්පත් පැතිකඩ - 2019

වගුව 2.1 : ජනාගහානා වර්ධනා වෙවගය 2001 සිට 2019 ද්යුක්වා (වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංය)

මූලාශ්රය : සංම්පත් පැතිකඩ 2016 (මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය)

වගුව 2.2 : 2016 වර්ෂවෙ� වෙබ්රුවලං ප්රා.වෙල්.වෙකා. තුළා පෑවතිනා නිවාසං වර්ගීකරණය

බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� ජන ඝනත්වය 2019 වර්ෂය සංඳහා සිදුකළා පුබේරෝකතනයන්ට අනුව වර්ග 
කිබේලෝමීටරයට පුේගලයන් 2743 කි. 

සංංක්රමණික ජනගහනය පිළිබඳව අවධානය බේයාමු කිරීබේ�දී අධයාපන, රැකියා, බේවළාඳ සංහ සංංචාාරක 
කටයුතු ආදී බේ�තු පදන� කරබේගන විවිධ ප්රබේේශවලින් ජනතාව සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පිහිටා ඇති 
නගරවලටත්, සංැලසු� බලප්රබේේශය හරහා ද දිනපතා ගමන් කරනු ලැබේබයි. බේ� නිසංා සංැලසු� බල  
ප්රබේේශ සීමාව තුළා පුේගලයින් 150,000 - 200,000 ත් අතර ප්රමාණයක් මාසිකව සංංසංරණය වන බැ� 
නිරීක්ෂණය බේ�. තවද, අළුත්ගම හා පයාගල මහජන බේපාළාවල් පවතින දිනයන් තුළා ජනයාබේ� වැඩිවීමක් 
දක්නට ලැබේ�. ධෛදනික සංංසංරණය වන ජනයාට අවශය බේස්වා පහසුක� සංැපයීම බේමම සංැලසු� මඟින් 
අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� නිවාසං සංංඛ්යායාව පිළිබඳව දැක්වීබේ�දී, වගුව 2.2 අනුව එය ස්ථිර, අර්ධ ස්ථිර හා 
තාවකාලික බේලසං වර්ග කර ඇත. බේමහි අර්ධ ස්ථිර සංහ තාවකාලික නිවාසං සංංඛ්යායාව ඉහළා යාම සංඳහා 
ප්රධානතම බේ�තුව බේලසං 2004 සිදු වූ සුනාමි විපත හඳුන්වාදිය හැකි අතර, ඉන් බේබාබේහාමයක් බේදනා ධීවර 
සංහ මී රා කර්මාන්තය ජීවබේනෝපාය කරගත් බේවරළාට සංමීපව ස්ථානගතවූවන් බේ�. සුනාමි උවදුර නිසංා 
අවතැන් වු සංමහරුන් සංඳහා විකල්ප නිවාසං ආසංන්න ප්රබේේශවලින් ලබා දී ඇත.

වර්ෂය ජනගහානය වර්ධන බේේගය

2001 144,733 1.34 %

2012 164,969 1.23 %

2017 171,874 1.32 %

2019 192,939 1.06 %

නිවාසං තත්ත්වය ස්ථිර අර්ධ ස්ථිර තාවකාාලිකා එකාතුව

සංංඛයාව 32,595 3,005 1,097 36,697

ප්රතිශ�ය 88.82 8.18 2.98 100

බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පවතින  සුවිබේ�ෂීම ලක්ෂණය වනුබේ� ප්රබේේශයටම ආබේ�ණික වූ 
ආර්ථික විවිධාංගීකරණයයි. එන�, ධීවර කර්මාන්තය, සංංචාාරක කර්මාන්තය, මැණික් කර්මාන්තය හා 
කෘෂිකර්මාන්තය යන ආර්ථික ක්රම 4 මත බේ�රුවල ආර්ථිකය  රඳා පැවතීමයි.

02 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

සංැලංසුම් සං� �ත්ත්ව 
සංන්දාර්භය

ව සං ර් ය
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

ප්රබේේශබේ� ආර්ථිකයට දායක වන ප්රධාන අංශයක් බේලසං ධීවර කර්මාන්තය හඳුනාගත හැකි අතර 
බේවරළාබඩ ග්රාාම නිලධාරි වසං�වල ජීවත් වන බහුතරයකට සංෘජු හා වක්ර බේලසං බේමම කර්මාන්තය  
ජිවබේනෝපාය මාර්ග සංලසංයි. බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය ගත් කළා ධීවර පවුල් 3,000 කට ආසංන්න 
ප්රමාණයක් ජිවත් බේ�. මත්සංය නිෂ්පාදනය අතින් ද  බේමට්රික් බේටාන් 32 ක පමණ වාර්ෂික මත්සංය 
නිෂ්පාදනයක බේමම ප්රබේේශබේයන්  ජාතික ආර්ථිකයට එක් කරනු ලබයි. සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පයාගල, 
ම�බේගාන, බේ�රුවල උතුර, බේ�රුවල දකුණ සංහ අලුත්ගම බේලසං ප්රධාන ධීවර කලාප 5 ක් හඳුනා ගත හැකි 
අතර,  ඒ අතරින් ස්වාභාවික ධීවර වරායක් වන බේ�රුවල ධීවර වරායට සුවිබේ�ෂී ස්ථානයක් ලැබේ�.

එබේමන්ම සංංචාාරක කර්මාන්තය ගත්කළා  ප්රබේේශබේ� බේභෞතික පිහිටීමත්, සුන්දර බේවරළා තීරයක් හා 
බේබන්තර ගඟ පිහිටීමත් ඓතිහාසික හා පුරාවිදයාත්මක වශබේයන් වැදගත් ආගමික ස්ථාන වන 
කිච්චිමබේල් පල්ලිය, කන්බේේ විහාරය, බ්රීෆ් උදයානය යනාදිය පිහිටීමත් නිසංා ඉහළා  සංංචාාරක ආකර්ශනයකින් 
යුතු ස්ථාන බවට හඳුනාබේගන ඇත. වර්තමානය වනවිට බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා සංංචාාරක 
කර්මාන්තය ආශ්රිත ක්රියාකාරක�වල වයා�තිය සිදුවී ඇති ආකාරය  සිතියම 2.2 න් බේපන්නු� බේකබේර්.

ප්රබේේශබේ� ප්රධාන ආර්ථික විභවතාවයක් වන කෘෂිකාර්මික කටයුතු රබේ� අභයන්තර ප්රබේේශයට වන්නට 
වයා�තවී ඇති අතර බේපාල්, රබර් හා වී වගාව මින් ප්රධාන බේ�. එම ආර්ථික විභවතාවයන් ප්රබේේශබේ� 
ආර්ථිකයට බේමන්ම තුලනාත්මක පාරිසංරික තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට බේ�තුවී ඇත.

තවද ප්රබේේශබේ� සිදු බේකබේරන මැණික්  බේවළාඳාම පිළිබඳව විමසංා බැලීබේ�දී, එය  ශ්රී ලංකාබේ� බේදවන 
විශාලතම  මැණික් බේවළාඳපළා බේලසං හැදින්බේ�. ප්රබේේශය තුළා මැණික් නිධි බේනාමැති වුවද, පවතින 
ප්රබේේශවලින් ලැබේබන මැණික් බේමන්ම විබේේශීය රටවලින් රැබේගන එන මැණික් අබේලවිය හා මිලදී ගැනීම 
බේමම ප්රබේේශය තුළා (චීන බේකාටුව) ධෛදනිකව පවත්වා බේගන යනු ලබන  අතර, බේ� සංඳහා දිගු ඉතිහාසංයක් 
පවතී. බේමම ප්රබේේශයට ආරාබි ජාතිකයන්බේ� පැමිණීමත් සංමඟ මැණික් බේවළාඳාම ආර�භ වූ බේහයින් බේමහි 
නියැලෙන බහුතර පිරිසක මුස්ලිම් ජපාතිකලයෝ ලෙති.

02 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

සංැලංසුම් සං� �ත්ත්ව 
සංන්දාර්භය

ව සං ර් ය
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 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

2.3. සංැලසුම් ප්රබේේශය නිර්ණය කිරීම

සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� අරමුණු ප්රාබේයෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීම සංඳහා නගර සංභා බලප්රබේේශය සංතු  භූමිය  
ප්රමාණවත් බේනාවන බැවින් බේ�රුවල නගර සංභාව  හා ප්රාබේේශීය සංභාව යන බලප්රබේේශ ේවිත්වබේයන්  
සංමන්විත  බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය ඇතුළාත් වන පරිදි සංැලසු� බලප්රබේේශය නිර්ණය කරන 
ලදී. බේමම බලප්රබේේශය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය යටබේත් ද නාගරික ප්රබේේශයක් බේලසං ප්රකාශිත 
බලප්රබේේශයකි. තවද සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� සංැලසු� බලප්රබේේශය නිර්ණය කිරීබේ�දී ප්රධාන වශබේයන් කරුණු 
කිහිපයක් සංැලකිල්ලට ගැණිනි. ඒවා පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.

2.3.1. ක්රියාකාරී ප්රවෙේශ

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය යනු විවිධාංගීකරණබේයන් යුතු ආර්ථිකයක් සංහිත ප්රබේේශයකි. 
ප්රධාන ආර්ථික කටයුතු බේ�රුවල නගර සංභා ප්රබේේශයට බේමන්ම ප්රාබේේශීය සංභා ප්රබේේශවලටද වයා�තව 
ඇත. ධීවර හා මැණික් බේවළාඳාම යන ආර්ථික කටයුතු නගර සංභා ප්රබේේශබේ�ත් ඉන් ඔ�බට අළුත්ගම 
දක්වා වූ දකුණු බේවරළා තීරය සංංචාාරක කටයුතු ප්රධාන වූ ආර්ථිකයක් දක්නට ලැබේබන අතර ප්රාබේේශීය 
බේල්ක�  බේකා�ඨාාසංබේ� අභයන්තරයට වන්නට කෘෂි කාර්මික ආර්ථිකයක් දක්නට ලැබේ�. බේ� ආකාරයට 
ධීවර, මැණික්, සංංචාාරක, කෘෂි කර්මය යන ආර්ථික ක්රියාකාරක� බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� 
බේකා�ඨාාසංයට හා ඉන් ඔ�බට දකුණු බේවරළා තීරය පුරාවට දක්නට ලැබේ�. 
 
සංංවර්ධන පීඩනය (Development Pressure) හා  සංංබේ�දිතා දර්ශකය (Sensitivity Index)  යන 
ේවිත්වය උපරිපතනය (overlay) කර බලන කල්හි සංංවර්ධන පීඩනය ප්රධාන මාර්ග ඔස්බේස් සංංබේ�දිතා 
දර්ශකය ඉහළා ප්රබේේශ කරා ගලායාබේ� නැඹුරුතාවයක් හඳුනාගත හැකිය. එබැවින් බේමම සංංබේ�දිතා 
ප්රබේේශ ආරක්ෂා කරගැනීබේ� අරමුණින් හා දැනට ප්රබේේශය තුළා පවත්නා  ක්රියාකාරි සීමාව (Functional 
Boundary)  පදන� කරගනිමින් සංැලසු� බලප්රබේේශය  නීර්ණය කර ගැනුණි.

2.3.2. භූවෙගෝලීය මාායිමා

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංබේ� භූබේගෝලීය පිහිටීම සංලකා බලන විට එය ජලාශ්රිත පහත් බි� 
ප්රබේේශ බේබාබේහාමයක් පදන� කර ගනිමින් නිර්මාණය වී ඇත. ඒ අනුව බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය 
බටහිර බේදසින් මුහුදු තීරය හා සං�බන්ධ ව පිහිටා ඇති අතර අභයන්තරයට වන්නට  ස්වභාවික ජලවහන 
පේධතියකින් සංෑදී ඇත. බේමහිදී ප්රධාන වශබේයන් ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංබේ� දකුණු බේදසින් ඊට මායි�ව 
පිහිටා ඇති අළුත්ගම ප්රබේේශබේයන් මුහුදට එක්වන ප්රධාන ඟංගාව වන බේබන්තර ගඟ හා උතුරින් පයාගල 
හා ම�බේගාන අතරින් මුහුදට එක් වන දු�මල්බේමෝදර ඇළා ආශ්රිතව ඇළා මාර්ග පේධතිය ප්රධාන බේ�. 
නැබේගනහිර ප්රබේේශබේයහි බේතත් බි� ප්රබේේශයක් හා රබර් හා වී බේගාවිතැන සංහිත කෘෂිකාර්මික වගාවන් 
දක්නට ලැබේ�. බේ� අනුව සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� මායි� නිර්ණයට භූබේගෝලීය සංාධක සංැලකිල්ලට ගැණුනු 
අතර හුබේදක් එම සංාධක මත පමණක්ම පදන� බේනාවුණි.

2.3.3. පෑරිපෑාලංනා මාායිමා 

බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය ප්රධාන පරිපාලන මායි� බේදකකින් සංමන්විත බේ�. එන� නගර සංභා 
බලප්රබේේශය හා ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශයයි. බේමහිදී භූබේගෝලීය සංාධක, ක්රියාකාරී කලාපයන් සියල්ල 
සංැලකිල්ලට  ගනිමින් බේබන්තර ගඟින් සීමා වන බේ�රුවල ප්රබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය සංැලසු�  
මායිම බේලසං බේයාදා ගැණින. බේ� අනුව නිර්ණය කරගත් සංැලසු� බලප්රබේේශබේයහි පිහිටීම සිතියම 2.3 
මඟින් දැක්බේ�. ක්රියාකාරී ප්රබේේශ, භූබේගෝලීය මායිම හා පරිපාලන මායිම යන කරුණු තුන සංැලකිල්ලට 
බේගන බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය යන පරිපාලන මායිම සංැලසු� බලප්රබේේශය බේලසං 
බේතෝරාගන්නා ලදි. 

02 වන පරිච්බේ�දය 
පෑසුබිම් අධ�යනාය

සංැලංසුම් ප්රමෙද්ශය 
නිර්ණය කිරීම

යාකා  

ග ය ා

රි ා නා ා
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සිතියම 2.3 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� පිහිටීමා

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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2.3.4. “වෙබ්රුවලං” පිළිබඳ මූලික ද්යුත්ත්යං

බේන්වාසිකා ජනගහානය

ස්� පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහානය – 2019

164,948 (2012)

192,939 (2019)

වයස් මට්ටම අනුව ජනගහාන වයාප්තිය
2019

60 වැඩි

15- 59

0-14

ප්රබේේශබේේ ජන ඝනත්වය
2743 වර්ග කිවෙලංෝමීටර එකකට පුේගලංයන් ගණනා - 2019

ජනගහාන වර්ධන බේේගය – 2019  1.06%
බේදනිකා සංංසංරණ ජනගහානය – 2019  75000 
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ස්� පුරුෂ

සංමස්ත භූමි ප්රමාණය  70.33 වර්ග කිවෙලංෝමීටර

නාගර සංභා ප්රමෙද්ශය  4.55 වර්ග කිවෙලංෝමීටර

ප්රාමෙද්ශීය සංභා ප්රමෙද්ශය  65.78 වර්ග කිවෙලංෝමීටර

මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාාරියට අයත් මාර්ග ප්රමාණය  කි.මි 14.8
පළාාත් ෙද මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාාරිය සංතු මාර්ග ප්රමාණය  කි.මි 50
අමෙනාකුත් මාර්ග පළාත් පාලංනා ආය�නා සංතු ය.  

ප්රබේේශය පුරා විහිදී ඇති මාර්ග පේධතිය

8%

60%

32%
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බේ�රුවල ප්රබේද්ශබේේ පිහිටා ඇති මත්සං ය බේතාටුපළාවල්

මා�වෙගානා

පෑයාගලං

මත්සං ය නිෂපාදනය සංඳහාා බේ�රුවල ප්රබේේශබේයන් දළා 
බේේශීය නිෂපාදනයට කාරනු ලෙන දායකාත්වය

8% 

82%17%

35%64%

සිංහාලං මුස්ලිම්

නාගර සංභාාව

ප්රාවෙේශීය සංභාාව

ජාතීන් අනුව ජනගහානය – 2019
මුළු ජනාගහානාය 192,939

වෙද්යුමාළා

1,572  0.81% 

මූල
ාශ්ර

ය 
: සං

ම්ප
ත්

 ප
ැති

ක
ඩ 

– 
20

19

සිංහාලං

120,476  62.44% 

මුස්ලිම්

69,895  36.23% 

බර්ගර්

873  0.45% 

මාැවෙල්

57  0.03% 

වෙවනාත්

66  0.03% 

62.44%
සිංහාලං

0.81%
වෙද්යුමාළා

36.23%
මුස්ලිම්

8%
අර්ධ ස්ථිර නිවාසං

91%
ස්ථිර නිවාසං

0.4%
ත්යංාවකාලික නිවාසං

මුළු නිවාසං ප්රමාණය 
35,743 - 2019

වෙබ්රුවලං ද්යුකුණ

වෙබ්රුවලං උතුර

අලුත්ගමා
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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සංංවර්ධන සංැලැස්මකා 
අවශයතාවය

වනා පරිච්මෙ�දාය03
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

3.1. ගැටළු හාඳුනා ගැනීම

පාර්ශවකරුවන්බේ� වැඩමුළුබේ�දී හඳුනාගත් ගැටළු සංහ දත්ත වි�බේල්ෂණය තුළින් විවිධ ක්බේෂ්ත්රයන්හි 
ඇති විභවතාවයන් ප්රබේයෝජනයට ගනිමින් බේ�රුවල බලප්රබේේශය සංඳහා සංංවර්ධන සංැලැස්මක් පිළිබේයළා 
කිරීබේ� අවශයතාවය කරුණු කිහිපයක් යටබේත් හඳුනා ගැනිණි. ඒවා පහත පරිදි බේ�.
 

1. බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පවතින සීමා කළා බේනාහැකි සංංවර්ධන පීඩනය 
පාලනය කිරීම.

I. වර්තමානය වනවිට සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පවතින සංංවර්ධන පීඩනය 
පරිසංර සංංබේ�දි කලාපයන් කරා ප්රබේ�ශ වීම බේ�තුබේකාට බේගන පරිසංර 
සංංබේ�දි කලාපයන්ට, හරිත වගාවන් සංහිත කලාපයන්ට සංහ බේවරළාබඩ 
කලාපයන්ට අහිතකර බලපෑමක් ඇති වී තිබීම.

II. අනවසංර ඉදිකිරී� තුළින් ස්වභාවික දර්ශන පථයන් අවහිර කිරීම.
III. ධීවර කර්මාන්තයට සිදුවන අහිතකර බලපෑ�

 
2. විවිධ ආයතනයන්බේ� මැදිහත් වීබේමන් ක්රියාත්මක වන්නාවූ විවිධ වයාපෘතීන් 

සංබේමෝධානය කරගනිමින්, බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය සංංවර්ධනය; නිවැරදි 
දිශානතියක් කරා ප්රබේ�ශ කරලීම.

 
I. බේමාරගල්ල බේවරළා තීරය සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහා වූ ජාතික මැදිහත්වීම.
II. බේ�රුවල නගරසංභා බලප්රබේේශබේ� සංහ ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශබේ� විවිධ 

ආයතනයන්බේ� මැදිහත් වීබේමන් ක්රියාත්මක කිරීමට බේයෝජිත වයාපෘතීන්.

3. බේ�රුවල සංැලසු� ප්රබේේශබේ� පවත්නා විභවතාවයන් විවිධ ආර්ථික කටයුතුවලට ප්රශස්ත 
අයුරින් දායක කර ගැනීම.

 
I. බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� සංංචාාරක කර්මාන්තය ආශ්රිත විභවතා 
II. බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� ධීවර කර්මාන්තය ආශ්රිත විභවතා
III. බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� මැණික් බේවළාඳාම ආශ්රිත විභවතා
IV. බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්රිත විභවතා

3.2. ගැටළු විශ්බේල්ෂණය 

1. වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා සීමාා කළා වෙනාාහාැකි සංංවර්ධනා  
පීඩනාය පෑාලංනාය කිරීමා.

 
I. වර්ත්යංමාානාය වනාවිට සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා සංංවර්ධනා පීඩනාය පෑරිසංර සංංවෙවදි කලංාපෑයන්  කරා 
ප්රවෙවශ වීමා වෙ�තු වෙකාට වෙගනා පෑරිසංර සංංවෙවදි කලංාපෑයන්ට, හාරිත්යං වගාවන් සංහිත්යං කලංාපෑයන්ට සංහා වෙවරළාබඩ 
කලංාපෑයන්ට අහිත්යංකර බලංපෑෑමාක් ඇති වී තිබීමා .

වර්තමානබේ� පවතින භූමි පරිබේභෝජනයට අනුව මුළු භූමි ප්රමාණබේයන් 50% කට ආසංන්න ප්රමාණයක් 
පවතිනුබේ� සංංබේ�දී පරිසංර පේධතියකි.  රූපය 3.1 මඟින්  හා සිතියම 3.1 මඟින් දැක්බේවන්බේන් සංැලසු� 
බලප්රබේේශබේ� වර්තමාන භූමි පරිබේභෝජන රටාවයි.

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු �ඳුනාා ගැනීම

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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සිතියම 3.2 මඟින් දැක්බේවන සංැලසු� බලප්රබේේශබේ�  සංංබේ�දිතා වි�බේල්ෂණය  පිළිබඳව විමසීබේ�දී, බේමම 
ප්රබේේශය හරහා ගලා බසින ප්රධාන ඇළා මාර්ග වන කළුවාබේමෝදර සංහ දු�මල්බේමෝදර යන ඇළා මාර්ග 
ආශ්රිතවත්, ඒවා මඟින් ඇති වී ඇති අබේනකුත් කුඩා ඇළා මාර්ග පේධතිය ආශ්රිතවත් පාරිසංරික සංංබේ�දී 
කලාප බිහි වී තිබේ�. මීට අමතරව, ප්රබේේශය පුරා විසිරී ඇති බේහක්ටයාර 1,430ක් පමණ වන කුඹුරු ඉඩ� 
සංහ ඒ ආශ්රිත පහත් බි�ද පාරිසංරික සංමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීමට වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටුකරන 
බේතත් භූමි බේලසං හැඳින්විය හැකිය.

වැසි අධික දිනවල ඇති වන ජල ගැලී� පාලනය කිරීමට වැදගත්කමක් උසුලන ඉහත කී කුඹුරු සංහ 
පහත් බි� වැඩිවන භූමි වටිනාකම බේ�තුබේවන් අනවසංර බේගාඩකිරී� වැනි තර්ජනයන්ට ලක්වී ඇති අතර, 
ඇළා මාර්ග බේදපසං ඉදිකිරී� බේ�තුබේවන් ස්වභාවික ජල බැසංයාම අවහිර වී ප්රබේේශය සුළු වර්ෂාවකදී වුවද 
ගංවතුර තර්ජනයට ලක් බේ�.

බේබන්තර ඟග, කළුවාබේමෝදර හා දු�මල බේමෝදර ඇළා ප්රමුඛ්යා ඊට සං�බන්ධ අතුරු ඇළා මාර්ග පේධතියක් 
ප්රබේේශය තුළින් ගලා බසින අතර, අවධිමත් බේගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා බේතත්බි� බේගාඩකිරී� යන කරුණු 
බේ�තුබේවන් ස්වභාවික ජලය බැසං යාමට බාධා ඇති වී තිබේ�. බේ� බේ�තුබේවන් ප්රබේේශබේ� ස්ථාන රැසංක් සුළු 
වර්ෂාපතනයකදී වුවද ගංවතුර තර්ජනයකට ලක් බේ�. 

වර්ෂ 2009 සංහ 2015 බේ�රුවල සං�පත් පැතිකබේඩහි ඉඩ� පරිබේභෝජන රටාව පිළිබඳ දත්ත අනුව 2009 
සිට 2015 දක්වා  වූ කාල පරාසංය තුළා, සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� වී වගා භූමි ප්රමාණය පහත පරිදි බේ�.

• 2009 - බේහක්ටයාර 950.8 (එය මුළු භූමි ප්රමාණබේයන් 14.5% ක ප්රතිශතයකි)
• 2015 - බේහක්ටයාර 730.6 (එය මුළු භූමි ප්රමාණබේයන් 11.1% ක ප්රතිශතයකි)

ඒ අනුව සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� වී වගාව සංඳහා පැවති ඉඩ� ප්රමාණය 2009 සිට 2015 දක්වා වූ කාල 
පරාසංය තුළා 3.4% ක ප්රතිශතයකින් අඩු වී ඇති බව බේපනී යයි. බේ� සංඳහා ප්රධාන බේ�තුවක් බේලසං බේතත් 
බි� බේගාඩකර බේවනත් භාවිතයන්ට බේයාදා ගැනීමයි.
 
උක්ත බේ�තූන් විමසංා බැලීබේ�දී වැදගත් සංංබේ�දී පරිසංර පේධතියක පිහිටි බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය 
සංඳහා වන අනාගත සංංවර්ධනය, තිරසංාර සංංවර්ධනයක් බවට පත් කිරීබේ� අරමුණ බේපරදැරි බේකාටබේගන  
සංංවර්ධන සංැලැස්මක් අවශයතාවය හඳුනා ගැනිණි.

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය

මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම, කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය

රූපය 3.1 : වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� භූමි පෑරිවෙභාෝජනා රටාව –2015

මෙගවතු වගාව   38.8%

අමෙනාකුත් භූමි පරිමෙභෝජනා   6.3%

මෙපාදු විවෘ� භූමි   0.5%

ආගමික   0.7%

රාජය සං� අර්ධ රාජය   0.1%

අධයාපනා   0.5%

කර්මාන්�   1.9%

වාණිජ   2.6%

�රි� වැස්ම   48.8%
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සිතියම 3.1 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� භූමි පෑරිවෙභාෝජනා රටාව -2015

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 3.2 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� සංංවෙවදිත්යංා විශවෙල්ෂණය

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 3.3 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� සංංවර්ධනා පීඩනා විශවෙල්ෂණය 2017

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)



39

සිතියම 3.3 මඟින් බේපන්නු� කරන බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� සංංවර්ධන පීඩන වි�බේල්ෂණය සංලකා 
බැලීබේ�දී වර්තමානබේ�දී බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශයට සීමා වූ සංංවර්ධන පීඩනය ප්රධාන මාර්ගයන් 
ඔස්බේස් ප්රබේේශබේ� අභයන්තරය කරා වයා�ත වීබේ� නැඹුරුතාවයක් ඇති බව දක්නට ලැබේ�.  තවද, 
ප්රබේේශබේ� භූමි පරිබේභෝජන රටාව අධයයනය කිරීබේ�දී ප්රබේේශබේ� අභයන්තරයට වන්නට බේන්වාසික 
භාවිතයන් සංඳහා වැඩි  නැඹුරුතාවයක් දක්වන බව බේපනී යයි. එයට ප්රධාන සංාධකය වී ඇත්බේත් (සිතියම 
3.4) ගාලු පාර බේදපසං හා බේවරළා ඉම ප්රබේේශයට සංාබේ�ක්ෂව අභයන්තර ප්රබේේශබේ� ඉඩ� වටිනාකම පහළා 
ම�ටමක පැවතීමයි. ඒ අනුව අභයන්තර ප්රබේේශය තුළා අනාගතබේ�දී සංංවර්ධනය වන බේන්වාසික 
මධයස්ථාන සංඳහා අවශය මූලික පහසුක� සංහිත බේස්වා මධයස්ථානත් ඒ හා බැදුණු බේභෞතික හා සංමාජීය 
යටිතල පහසුක� ආදීය විධිමත් බේලසං සංංවර්ධනය කිරීබේ� අවශයතාවයක් පවතී.  
 
සිතියම 3.3 අනුව සංංවර්ධන පීඩනය බේවරළාාසංන්න ප්රබේේශ වලද ඉතා වැඩි අගයක් බේපන්නු� කරන බව 
දැකිය හැකිය. 2017 ජනගහන පුබේරෝකථනයට අනුව හා රූපය 3.2 හි දැක්බේවන බේමාරටුව වි�ව විදයාලය 
මඟින් සිදු කරන ලද  අධයයනයක් වන දළා නාගරික ගමනාගමන සංැලැස්මට (Com Transport Project) 
අනුව බේවරළාාසංන්න ප්රබේේශ වල ජනගහනය වැඩි ඝනත්වයක් බේපන්නු� කරන බව හඳුනා බේගන ඇත. 
බේමම නිසංා බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පැන නැගී ඇති ගැටළු බේලසං බේවරළාාසංන්න ප්රබේේශ වල 
කැලිකසංළා බැහැර කිරීබේ� ගැටළු, අනවසංර ඉදි කිරී� හා මුහුදු ඛ්යාාදනය අාදිය දැක්විය හැක. ඒ තුළින් 
දර්ශනීය බේවරළා අහිමි වීම හා සංංචාාරක ආකර්ශනීය බව අඩු වීම ප්රබේේශබේ� ආර්ථිකයට සංෘණාත්මක 
බලපෑමක් එල්ල විය හැකිය. එබැවින්  ප්රබේේශය තුළා තුලනාත්මක සංංවර්ධන පීඩනයක් ඇති කිරීම සංඳහා 
විධිමත් නගර සංංවර්ධන සංැලැස්මක අවශයතාවය පවතී. 

මූලාශ්රය : දාළ නාාගරික ගමනාාගමනා සංැලංැස්ම 

රූපය 3.2 : ජනාගහානා වර්ධනා වෙවගය  2001- 2012

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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සිතියම 3.4 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� ඉඩම් වටිනාාකමා 2017

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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බේවරළා සංංරක්ෂණය හා බේවරළා සං�පත් කළාමනාකරණ බේදපාර්තබේ�න්තුව, බේවරළා ආශ්රිත පර්බේ�ෂණ හා 
සංැලසු� අංශය යටබේත් පවතින ආපදා කළාමනාකරණ ආයතනය හා තවත් ආයතන කිහිපයක  
සංහබේයෝගය සංහිතව කරන ලද පර්බේ�ෂණ මඟින් වර්ෂ 2025 වනවිට මුහුදු ම�ටම ඉහළා යෑබේමන් බේමම 
සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� ඇතැ� ස්ථානයන්ටද තර්ජන ඇතිවිය හැකි බව තහවුරු කරබේගන ඇත. ඒ අනුව 
රූපය 3.3 මඟින් වර්ෂ 2025 සිට 2100 දක්වා කාල පරාසංය තුළා මුහුදු ම�ටම ඉහළා යාබේමන් ඇතිවිය හැකි 
අවධානමත් රූපය 3.4 මඟින් එම අවදාන� තුළින් ඇතිවිය හැකි උපද්රවයන්බේ� ම�ටමත් දැක්බේ�. බේමම 
සිතිය� අධයයනය මඟින් බේවරළා ඉම ප්රබේේශ බේක්න්ද්රබේකාටගත් බේන්වාසික කලාප සංඳහා සංහ පාරිසංරික 
සංංබේ�දී ප්රබේේශයන් කරා ඉහළා ම�ටමක අවධාන� පැතිරීම වලක්වාලිය හැකි බේස් සංංවර්ධන සංැලැස්මක් 
තුළින් නිසි බේලසං සංැලසු� කළා යුතුව ඇත.

රූපය 3.3 : මුහුදු මාට්ටමා ඉහාළා නාැගීමා 2025-2100 
මාඟින් සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා අවද්යුානාමාට ලංක්විය 
හාැකි ප්රවෙේශ

රූපය 3.4 : වර්ෂ 2025 වනාවිට මුහුදු මාට්ටමා ඉහාළා  
නාැගීමා මාඟින් සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා ඇති වියහාැකි 
උපෑද්රවයන්හි මාට්ටමා

මූලාශ්රය : මෙවරළ සංංරක්ෂණ සං� මෙවරළ සංම්පත් කළමනාාකරණ මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව

තවද, ඉහත ආයතන මඟින් පර්බේ�ෂණ සිදුකර සුනාමි වයවසංනයට පත්වියහැකි  ප්රබේේශද හඳුනා බේගන 
ඇත. ඒ අනුව පයාගල උතුර සිට ම�බේගාන දක්වා ප්රබේේශ සුනාමි සංඳහා අවධානමක් සංහිත ප්රබේේශ බේලසං 
හඳුනාගන්නා ලදී. එබේමන්ම දර්ගා නගරයද ගංවතුර බලපෑ� ඇති ප්රබේේශයක් බේලසං හඳුනාබේගන ඇත.

එබේස්ම මාර්ග පේධතිබේ� තීව්රතා වි�බේල්ෂණයට අනුව වත්මන් මාර්ග ඒකාබේධතාවය බේ�රුවල නගර 
මධයයට වන්නට වැඩි වශබේයන් වයා�තව පැවතියද එය වසංර කිහිපයක් වන විට සංැලසු� බලප්රබේේශබේ�  
අභයන්තර ප්රබේේශ කරා වයා�ත වීමක් දක්නට ලැබේ�. ඉන් පැහැදිලි වනුබේ� සංංවර්ධන පීඩනය අභයන්තර 
ප්රබේේශ කරා ගමන්කරන බවයි. බේමබේලසං බලප්රබේේශය අභයන්තරයට වයා�ත වන සංංවර්ධනය, සංංබේ�දී 
පරිසංර කලාපයන්ට තර්ජනයක් බේනාවන අයුරින් පවත්වා ගැනිමට සංංවර්ධන සංැලැස්මක අවශයතාවය 
පවතී. 

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශබේ�  දක්නට ලැබේබන තවත් එක් පරිසංරික ගැටළුවක් බේලසං ප්රබේේශය තුළා 
පවතින පහත් බි� බේබාබේහාමයක් බේ� වන විට අනු බේබදු� බේවමින් පැවතීම දැක්විය හැකිය. බේමම නාගරික 
සීමාව තුළා ඇති මුළු භූමි ප්රමාණබේයන් 9% ක් පහත් බි� වන අතර, ඒවා අක්කරබේගාඩ, මාගල්ලබේවල හා 
සිල්ලිය යන ප්රබේේශවල පැතිර පවතී. බේමහි ධෛජව විවිධත්වයන් දක්නට බේනාලැබේබන අතර, බේතත්බි� 
ප්රබේේශබේයහි වැබේවන ශාක දක්නට ලැබේ�. කැලි කසංළා නිසි කළාමනාකරණයකින් බේතාරව බැහැරලීම 
සංඳහා පහත් බි� භාවිතා කිරීම ප්රධාන පාරිසංරික ගැට ළුවක් බවට පත්ව ඇති අතර බේ� බේ�තුබේවන්, 
පාරිසංරික සංමතුලිතතාවය බරපතල තර්ජනයකට ලක් වී ඇත. රූපය 3.5 මඟින් දක්වා ඇත්බේත් එබේස් 
අවිධිමත් කසංළා බැහැර කිරීම බේ�තුබේවන් බේවත්තිමරාජපුර පහත්බිම බේගාඩවී ඇති ආකාරයයි. 

මූලාශ්රය : ඡාායාරූප ග� කිරීම, මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම  
කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, 2018

රූපය 3.5 : වර්ත්යංමාානාය වනාවිට කැලිකසංළා බැහාැර කිරීවෙමාන් වෙගාඩවී 
ඇති වෙවත්තිමාරාජපුර පෑහාත් බිමා  

පහත්බි� අනවසංර බේලසං බේගාඩ 
කිරීම (සිල්ලිය හා බේවත්තිම  
රාජපුර) හා එම බේගාඩකිරී� 
බේ�තුබේවන් ජල මාර්ග අවහිර වීම 
හා ගංවතුර තර්ජන ඇතිවීම හා 
කාණු පේධති අවහිර වීම වැනි 
පාරිසංරික ගැටළුවලට පිළියමක් 
බේලසං බේමන්ම බේන්වාසිකයන්ට 
යහපත් හා සුව පහසු  ජිවන 
තත්ත්වයක් ලඟා කර දීම සංහ 
සංංවර්ධන පීඩනය පරිසංර සංංබේ�දි 
කලාපයන් කරා වයා�ත වීම සංඳහා 
බේ�රුවල ප්රබේේශය සංඳහා සංංවර්ධන 
සංැලැස්මක් තිබිය යුතුය යන්න 
හඳුනා ගන්නා ලදී.

බේ�රුවල බලප්රබේේශබේ� තවත් ප්රධාන ලක්ෂණයක් වනුබේ� ඉතා වැදගත් ගංගාවක් වන බේබන්තර ගබේඟන් 
මායි�  වීම සංහ එය බස්නාහිර පළාාබේත් සීමාව බවටද පත් වී තිබීමයි.

සංැලසු� ප්රබේේශබේ� ජලාපවහන පේධතිය ප්රධාන වශබේයන් සංැකසී ඇත්බේත්, ප්රබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංයට 
දකුණු බේදසින් ඊට මායි�ව පිහිටා ඇති අළුත්ගම ප්රබේේශබේයන් මුහුදට එක්වන ප්රධාන ගංගාව වන බේබන්තර 
ගඟ හා සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� උතුරු බේකාටසං හරහා ගලා බැසං මහ පයාගල සංහ ම�බේගාන අතරින් 
මුහුදට එකතුවන දු�මල්බේමෝදර ඇළා හා ඒ ආශ්රිත ඇළා මාර්ග පේධතියකිනි. තවද, සංැලසු� බලප්රබේේශබේ�  
දකුණු බේදසංට වන්නට විශාල ප්රබේේශයක් පුරා ගලා බැසං බේබන්තර ගබේඟහි බේමෝයට ආසංන්නව බේබන්තර 
ගඟට එකතු වන කළුවාබේමෝදර ඇළාද බේමහි ප්රධාන ස්ථානයක් ගනී. සිතියම 3.5 මඟින් දැක්බේවන්බේන් 
බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� ස්වාභාවික ජලවහන පේධතිබේ� වයා�තියයි. බේමම ඇළා මාර්ග ආශ්රිතව 
තැනින් තැන කබේඩාලාන පේධති හා වගුරු බි� පිහිටා ඇති ආකාරයක් දක්නට ඇත්බේත් බේබාබේහාමයක් 
ප්රබේේශ මුහුදු ම�ටමට ආසංන්නව පැවතීම නිසංාබේවනි.  බේ�වා මුහුදු ම�ටමට වඩා පහළින් පිහිටා ඇති 
බැවින්, වඩදිය අවස්ථාබේ� මුහුදු ජලය බේමම වගුරු බි� බේදසංට ගලා යනු ලැබේ�.

එම ඇළා මාර්ග සංහ ඒ ආශ්රිතව පිහිටා ඇති වගුරු බි� පාරිසංරික සංමතුලිතතාවය බේමන්ම ස්වාභාවික 
බේසංෞන්දර්යය රැකගැනීමට රුකුලක් වී ඇති අතර, සංංචාාරක කර්මාන්තබේ� ප්රවර්ධනය බේකබේරහිද සංෘජු 
බේලසං බලපා ඇත. බේමබේලසින් බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලසු� බලප්රබේේශය පුරා වයා�තව ඇති ස්වභාවික 
ජලවහන පේධතියට ද සංංවර්ධන පීඩනය බේකබේරහි  බලපෑමක් එල්ල වී ඇත. 

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය



43

සිතියම 3.5 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� ස්වභාාවික ජලංවහානා පෑේධතිය – වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

II. අනාවසංර ඉදිකිරීම් තුළින් ස්වභාාවික ද්යුර්ශනා පෑථයන් අවහිර කිරීමා.

මූලාශ්රය : google earth map - 2018 / ඡාායාරූප ගත කිරීම: මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම, කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, 2018.05.13

රූපය 3.6 : අනාවසංර ඉදිකිරීම් වෙ�තුවෙවන් වෙවරළා ඉමා ද්යුර්ශනාය ආවරණය ඇති ආකාරය.

පයාගල සිට අලුත්ගම දක්වා ඇති වර්ග කිබේලෝමීටර 20 පමණ දිගු රන්පැහැති බේවරළාකට හිමික� කියන 
බේ�රුවල ප්රබේේශය ඉහළා සංංචාාරක ආකර්ෂණක් දිනාගැනීමට සංමත් වී ඇත. නමුත් වර්තමානය වනවිට 
බේවරළා කලාපයට යාව පවතින අනවසංර ඉදිකිරී�  බේ�තුබේවන් බේවරළා තීරය නිසි පරිදි දර්ශනය සංඳහා 
විවෘතව  බේනාපවතී. රූපය 3.6 මඟින් දැක්බේවන්බේන් ම�බේගාන සංහ බේ�රුවල නගරසංභා සීමාවන්හි එබේස් 
අනවසංර ඉදිකිරී� බේ�තුබේවන් බේවරළා ඉම ප්රබේේශය ආවරණය වී ඇති ආකාරයයි.
 
ප්රබේේශය තුළා සිදුවන අවිධිමත් සංංවර්ධනය පාලනය කිරීම සංඳහාත් බේදස් විබේදස් සංංචාාරකයන්බේ� ප්රධාන 
සංංචාාරක ගමනාන්තයක් බවට බේ�රුවල ප්රබේේශය පත් කරගනිමින් ප්රාබේේශීය ආර්ථිකයට ඉහළා දායක-
ත්වයක් ලබා ගැනීම සංඳහාත් විධිමත් සංංවර්ධන සංැලැස්මක අවශයතාවය පවතී. 
 
බේබන්තර ගඟ රක්ෂිත ප්රබේේශබේයහි ද අනවසංර ඉදිකිරී� බේ�තු බේකාට බේගන ගං ඉවුර ඛ්යාාදනයට ලක් වීමත්, 
ගංඟා ජලයට කැලිකසංළා මුදා හැරීමත් යන ගැටළු හඳුනා ගත හැකිය. බේබන්තර ගබේඟහි බේහක්ටයාර 
15.07 ක මුළු රක්ෂිත ප්රබේේශබේයන් බේහක්ටයාර 6.78 ක භූමි ප්රමාණයක් හා  බේවරළා ඉම ප්රබේේශබේයහි 
බේහක්ටයාර  199.14 ක මුළු රක්ෂිත ප්රබේේශබේයන් බේහක්ටයාර 73.03 ක ප්රබේේශයක් අනවසංර ඉදිකිරී� සංඳහා 
බේයාදා බේගන ඇති බව ප්රබේේශය තුළා සිදු කළා ක්බේෂ්ත්ර සංමීක්ෂණ අධයයනයකින් සිදු කළා දත්ත වි�බේල්ෂණය 

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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මූලාශ්රය : ඡාායාරූප ග� කිරීම, මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම,  
කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය – 2018

රූපය 3.7 : වෙබන්ත්යංර ගඟ රක්ෂිත්යංවෙ� ඉදිකර ඇති අනාවසංර ඉදිකිරීම් මඟින් අනාවරණය විය. රූපය 3.7 
මඟින් දැක්බේවන්බේන් එම බේබන්තර 
ගඟ රක්ෂිතය තුළා අනවසංර 
ඉදිකිරී� සිදුකර ඇති ආකාරයයි. 
බේමබේස්  අනවසංර සංංවර්ධනයන් 
බේ�තුබේවන්  අනාගත සංංබේ�දී 
පාරිසංරික පේධතියට බලපෑ� ඇති 
කිරීම පාලනය කරමින් ප්රබේේශය 
තුළා තුලනාත්මක සංංවර්ධනයක් 
ඇති කිරීම  සංඳහා සංංවර්ධන 
සංැලැස්මක් අවශය වී ඇත.

III. ධීවර කර්මාාන්ත්යංයට සිදුවනා අහිත්යංකර බලංපෑෑම්

මුහුදුබඩ ප්රබේේශ බේක්න්ද්ර බේකාටබේගන වයා�තව ඇති ධීවර කර්මාන්තයද ප්රබේේශබේය් ආර්ථිකබේයහි වැදගත් 
තැනක් ගන්නා අතර, ධීවර කර්මාන්තය තුළින් වසංරකට මත්සංය බේමට්රික් බේටාන් 32 ක පමණ නිෂ්පාදනයක 
ජාතික මත්සංය නිෂ්පාදනයට එකතු කරනු ලබයි. (සං�පත් පැතිකඩ,2016). බේ�රුවල ධීවර වරාය කරා 
පැමිබේණන බේබෝ�ටු නැවැත්වීමට ඉඩකඩ ප්රමාණවත් බේනාවීමත්, රැබේගන එන ධීවර නිෂ්පාදිතයන්  
නිසියපාකපාරව අබේලවි කරගත බේනාහැකි වීමත් සංහ බේමම වරාය හා සං�බන්ධිත ඇළා මාර්ගය (බේබරව ඇළා) 
මඟින් ප්රබේේශබේ�  කැලි කසංළා ගලාවිත් බේ�රුවල ධීවර වරාය තුළා තැන්පත් වීමත් නිසංා ධීවර කටයුතු නිසි 
පරිදි සිදුකිරීමට අපහසු වීම හඳුනා ගත් ගැටලුවකි. රූපය 3.8 මඟින් දැක්බේවන්බේන්  බේමබේලසං බේබරව ඇළා 
මඟින් කැලි කසංළා තැන්පත් වී ජල මූලාශ්රයන් දුෂිත තත්ත්වයට පත් වී ඇති ආකාරයයි.

මූලාශ්රය : ඡාායාරූප ග� කිරීම, මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම, කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය – 2017

රූපය 3.8 : වෙබරව ඇළා හාා ධීවර වරාය ආශ්රිත්යං ප්රවෙේශ 

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

2. විවිධ ආයත්යංනායන්වෙ� මාැදිහාත් වීවෙමාන් ක්රියාත්මාක වන්නාාවූ විවිධ ව�ාපෑෘතීන් 
සංවෙමාෝධානාය කරගනිමින් වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය සංංවර්ධනාය නිවැරැදි 
දිශානාතියක් කරා ප්රවෙවශ කරලීමා.

 
I. වෙමාාරගල්ලං වෙවරළා තීරය සංංවර්ධනාය කිරීමා සංඳහාා වූ ජාතික මාැදිහාත් වීමා.

සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� දකුණු  මායිමට වන්නට පිහිටා ඇති බේමාරගල්ල බේවරළා තීරය "රන් සංැතපුම " යන 
නමින් හැඳින්බේවන බේදස් විබේදස් සංංචාාරකයින්බේ� බේනාමඳ ආකර්ෂණය දිනා ගත්  බේවරළා තීරයක් බේ�. බේමම 
බේවරළා තීරබේ� සුන්දරත්වය නිසංාම වසංරක් පාසංා බේමම ස්ථානයට පැමිබේණන සංංචාාරකයන්බේ� සංංඛ්යායාව 
ඉහළා යමින් පවතී.රූපය 3.9 සංහ 3.10 මඟින් දක්වා ඇත්බේත් වර්තමානය වනවිට සංංචාාරක බේහෝටල් හා 
සංංචාාරක ක්රියාකාරක� පවතින  බේමාරගල්ල සංංචාාරක කලාපයයි. එබේමන්ම, බේමාරගල්ල බේවරළා තීරය 
තිරසංාර බේලසං සංංවර්ධනය කරමින් ජාතයන්තර ම�ටබේ� බේවරළා තීරයක් බවට පත් කිරීබේ� අරමුණින් 
රාජය සංහ රාජය බේනාවන ආයතනයන්බේ� මැදිහත් වීබේමන් කමිටුවක්ද පිහිටුවාබේගන ඇත. 

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය

රූපය 3.9 : වෙමාාරගල්ලං සංංචාාරක කලංාපෑය

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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බේමාරගල්ල බේවරළා තීරය අන්තර්ජාතික බේවරළා තීරයක් බේලසින් සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහා දැනට බේමාරගල්ල 
බේවරළා තීරබේ� පවතින විභාවතාවයන්

I. බේමම බේවරළා තීරය ප්රධාන සංංචාාරක කලාපයක් බේලසින් බේදස් විබේදස් සංංචාාරකයන්බේ� 
බේනාමඳ ආකර්ශනය දිනාගත් ස්ථානයක් වන අතර බේේශීය සංංචාාරකයින් බේවරළා තීරබේ� 
බාබේ�රියන් පරය ආසංන්නය වැඩි වශබේයන් භාවිතා කරනු ලබයි.

II. විබේේශීය සංංචාාරකයන් බේමම බේවරළා කලාපය නෑම සංහ ජල ක්රීඩා සංඳහාත් බේේශීය 
සංංචාාරකයන් සංති අන්ත දිනයන් වල දී විබේ�කය ගත කිරීම සංඳහාත් බේයාදාගනී. බේදස් 
විබේදස් සංංචාාරකයන් කළුවාබේමෝදර කබේඩාලාන කලාපය නැරඹීම සංඳහා බේයාදා ගන්නා  
සංංචාාරක බේබෝ�ටු බේස්වාව බේමෝය ආශ්රිතව ක්රියාත්මක වීම.(බේමාරගල්ල බේවරළා 
කලාපීයකරණය, බේමාරගල්ල බේවරළා කළාමනාකරණ කමිටුව)

III. කුඩා ප්රමාණබේ� බේහෝටල් සංහ අවන්හල් 12 ක් පමණද විශාල ප්රමාණබේ� බේහෝටල් 9ක් 
පමණද බේවරළා තීරබේ� ක්රියාත්මක බේ�.

IV. ධීවර බේබෝ�ටු බේතාටුපළාවල් 3ක් සිනමන් බේ� බේහෝටලබේ� බේමෝය අසංළා සංහ අර්ල්ස් රීෆ් 
බේහෝටලය අසංළා පිහිටා ඇත.

V. ධෛජව විදයාත්මක අතින් වැදගත් වූ බාබේ�රියන් පරය පිහිටා තිබීම.
VI. වි�ව විදයාල රජබේ� ආයතන ඇතුළු ආයතන රැසංක් බාබේ�රියන් පරය අධයයනය 

කරමින් පර්බේ�ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.
VII. සංංචාාරකයන්බේ� ජීවිතාරක්ෂාව සංඳහා පිහිටා ඇති ජීවිතාරක්ෂක කුලුන බේමාරගල්ල 

බේවරබේේ සංාගරික බීච් විලා බේහෝටලය අසංළා පිහිටුවා ඇත. 
VIII. සංංචාාරකයන් සංඳහා වූ යටිතල පහසුක� පැවතීම.

නිල් ධජ අන්තර්ජාතික සංහතිකබේයන් පිදු�ලත් බේමාරගල්ල බේවරළා තීරය සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහා  
වූ අරමුණු 

I. බේමාරගල්ල බේවරළා අන්තර්ජාතික ම�ටබේ� පහසුක� සංහිත බේවරළාක් බවට පත් කිරීම.
II. බේමාරගල්ල බේවරළා භාවිතබේ�දී බේවරළා භාවිතා කරන්නන් අතර සිදුවන ගැටු� අවම කිරීම.
III. බේමාරගල්ල බේවරබේළාහි පවතින පාරිසංරික සංංබේ�දී ප්රබේේශය වන බාබේ�රියන් පරය ආරක්ෂා 

කිරීම සංහ සංංරක්ෂණය කිරීම.
IV. බේමාරගල්ල බේවරබේළාහි ඉදිරි සංංවර්ධන කටයුතු වලදී සංැලසු� සංහගතව එම කටයුතු සිදු 

කිරීමට අදාලව මුලික එකඟතාවන් බේයෝජනා කිරීම.

මූලාශ්රය : Sri Lanka Beach Resourts මෙව� අඩවිය - 2018

රූපය 3.10 : වෙමාාරගල්ලං වෙවරළා කලංාපෑය 

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

II. වෙබ්රුවලං නාගරසංභාා බලංප්රවෙේශවෙ� සංහා ප්රාවෙේශීය සංභාා බලංප්රවෙේශවෙ� විවිධ ආයත්යංනායන්වෙ� මාැදිහාත් වීවෙමාන් 
ක්රියාත්මාක කිරීමාට වෙයෝජිත්යං ව�ාපෑෘතීන්.

වයාපෘතිබේේ නම ක්රියාත්මකා කාරනු ලෙන ආයතනය

ජලං සංැපයුම් වයාපෘතිය - �ල්කඳවිලං ජාතික ජලංසංම්පාදානා �ා ජලංාපව�නා මණ්ඩලංය

ගාලු පාර පුළුල් කිරීමෙම් වයාපෘතිය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

මාර්ග පුළුල් කිරීමෙම් වයාපෘතිය - මගමෙගානා  පාලංමෙම් සිට 
මෙමාරගල්ලං පාලංම දාක්වා මෙකාටසං 

මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

කැලි කසංළ �ැ�ැර කිරීමෙම් වයාපෘතිය - කුමෙර් වත්� “පිලිසංරු” අපද්රවය කළමනාාකරණ වයාපෘතිය

මූලාශ්රය : ක්මෙ�ත්ර  සංමීක්ෂණය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - 2018

වගුව 3.1: වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය සංඳහාා වෙයෝජිත්යං සංංවර්ධනා ව�ාපෑෘතීන් 

වගුව 3.1 මඟින් දැක්බේවන පරිදි විවිධ ආයතන මඟින් සිදු කරනු ලබන වයාපෘතීන් එකිබේනකට සංබේමෝධානය 
කර ගනිමින් බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංැකසීබේමන් එය නිවැරදි ඉදිරි දැක්මක් සංහිත සංංවර්ධන 
සංැලැස්මක් බවට පත්කරගැනීමට අවකාශය උදා බේ�. බේමම අරමුණ සංාක්ෂාත් කර ගැනීම සංඳහා විවිධ 
වයාපෘතීන්බේ� ඒකරාශිවිමක් අබේ�ක්ෂා කරයි.

3. වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් ප්රවෙේශවෙ� පෑවත්නාා විභාවත්යංාවයන් විවිධ ආර්ථික කටයුතුවලංට 
ප්රශස්ත්යං අයුරින් ද්යුායක කර ගැනීමා.

සංංචාාරක  කර්මාන්තය, කෘෂිකර්මාන්තය, ධීවර කර්මාන්තය හා මැණික් බේවළාඳාම යන අංශ බේ�රුවල 
ආර්ථිකබේයහි ප්රධාන ස්ථානයක් හිමිකර ගනී. බේමම අංශවල රැකියා නියුක්තිය සංලකා බලන විට ඉහත 
ප්රධාන කර්මාන්තවලට අදාළා බේස්වා සංැපයී�, නිෂ්පාදන, අගය එකතුකිරීබේ� කර්මාන්ත සංහ නිෂ්පාදන 
අබේලවිය යන අංශවල ප්රධාන වශබේයන් රැකියා නියුක්තිය විසිරී ඇතිබව බේපනීයයි. අළුත්ගම, පයාගල සංහ 
හල්කඳවිල යන ප්රබේේශවල පිහිටා ඇති සංතිබේපාළාවල්ද ප්රබේේශබේ� ආර්ථිකබේයහි ප්රධාන තැනක් හිමි 
කරගන්නා අතර, ඒවාට සංැලසු� ප්රබේේශයට පරිබාහිරව පිහිටි ප්රබේේශවලින් පවා ජනතාව ඇඳී එයි.

I. වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යංය ආශ්රිත්යං විභාවත්යංා
 
ආකර්ශණීය බේවරළා තීරයක් හිමි වීම සංහ ගංඟා බේද්රෝණියක පිහිටා තිබීම, බ්රීෆ් උදයානය, කන්බේේ විහාරය 
ශාන්ත වින්බේසංන්ති බේද�මැදුර අශ්රිතව පිහිටි ශ්රී ලංකාබේ� ඉපැරණි කල්වාරිය වැනි පාරිසංරික සංහ 
සංංස්කෘතික වශබේයන් වැදගත් ස්ථාන රාශියක් බේමම සංැලසු� ප්රබේේශය තුළා පිහිටා තිබීම බේදස් විබේදස් 
සංංචාාරකයින් ඇඳගැනීමට බේ�තු වී ඇත. එබේමන්ම ශ්රී ලංකාබේ� ප්රථම වරට සංැලසු� කරන ලද සංංචාාරක 
නිලකතනය වන බේබන්බේතාට සංංචාාරක නිබේක්තනය බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශබේයහි දකුණු 
මායිබේමහි පිහිටා තිබීම සංංචාාරක කර්මාන්තය තවදුරටත් වැඩි දියුණු වීමට බේ�තු වී ඇත. රූපය 3.11 
මඟින් දැක්බේවන්බේන් වර්තමානය වනවිට බේමාරගල්ල ප්රබේේශය ආශ්රිතව පවතින සංංචාාරක ක්රියාකාරක� 
කිහිපයකි.

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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මූලාශ්රය : Cinnamon Bey Beruwala 2019  by Travelclick මෙව� අඩවිය – 2018

රූපය 3.11 : වෙමාාරගල්ලං වෙවරළා කලංාපෑය ආශ්රිත්යං  සංංචාාරක ක්රියාකාරකම් 03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලසු� බලප්රබේේශය පුරා වයා�තව ඇති සංංචාාරක කර්මාන්තය මඟින් වසංරකට 
ජාතික ආර්ථිකය සංඳහා මිලියන 4000 පමණ දායකත්වයක් සංපයන අතර ලක්ෂ තුනකට ආසංන්න 
සංංචාාරක බේස්න්දුවී� ද බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේයන් හඳුනා ගතහැකිය. (ශ්රී ලංකා සංංචාාරක 
අධිකාරිය,2015). එබේස්ම බේයෝජිත සංංචාාරක වයාපෘතීන් ද සංංචාාරක කර්මාන්තය නගාසිටුවීම සංඳහා 
ඉවහල් වන විභාවතාවයන් බේලසින් දැක්විය හැකිය. උදාහරණයක් බේලසං බේදේදුව - බේබන්බේතාට සංංචාාරක 
කලාප වයාපෘතීන් සංඳහන් කළා හැකිය. එපමණක් ද බේනාව ශ්රී ලංකා සංංචාාරක සංංවර්ධන අධිකාරිය 
මඟින් බේ�රුවල බලප්රබේේශය ප්රධාන සංංචාාරක සංන්ධිස්ථානයක් බේලසින් ප්රකාශයට පත්කර ඇත. රූපය 
3.12 හා 3.13  මඟින් දැක්බේවන්බේන් ශ්රී ලංකා සංංචාාරක අධිකාරිය මඟින් බේ�රුවල ප්රබේේශය බේයෝජිත 
සංංචාාරක සංංවර්ධන ගමනාන්තයක් අතරට එක් බේකාට ඇති ආකාරයයි.

මූලාශ්රය : ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය 

රූපය 3.12 : ශ්රී ලංංකාවෙව ප්රධානා සංංචාාරක ගමානාාන්ත්යංයන්

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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ප්රබේේශයට ස්වභාවික සුන්දරත්වයක් අත්කර බේදන ප්රධානතම අංගය බේලසං ස්වභාවික මුහුදු බේවරළා 
හැඳින්විය හැකිය. විබේ�ෂබේයන්ම බේමාරබේගාල්ල සංහ පයාගල සිට ම�බේගාන දක්වා මුහුදු තීරය බේදස් විබේදස් 
සංංචාාරකයන්බේ� ආකර්ශණයට ලක් වී තිබේ�.

එබේමන්ම දර්ශනීය භූමි භාගයක පිහිටා ඇති බේපාතුවිල බේ�රගලකන්ද පුරාණ රජමහා විහාරය, කපුබේගාඩ 
ආඩියාකන්ද බේේවාලය, පාරිසංරික වැදගත්කමක් ඇති බේමාරබේගාල්ල කබේඩාලාන දූව, කළුවාබේමෝදර 
  ඓතිහාසික කන්බේේ විහාරය, ග�මැේද ප්රබේේශබේ� පිහිටා ඇති කබේඩාලාන පරිසංර පේධතිය කළුවාබේමෝදර 
සංහ කාලවිල බ්රීෆ් උදයානය ප්රබේේශයට ආකර්ෂණයක් අත්කර බේදන දර්ශනීය ස්ථාන බේලසං හඳුන්වා දිය 
හැකිය.

මූලාශ්රය : ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය 

රූපය 3.13 : වෙයෝජිත්යං සංංචාාරක සංංවර්ධනා ගමානාාන්ත්යංයන් 03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය



52

වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

II. වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� ධීවර කර්මාාන්ත්යංය ආශ්රිත්යං විභාවත්යංා

මත්සංය නිෂ්පාදනය බේමම ප්රබේේශයට ආබේ�ණික වූ ප්රධාන කර්මාන්තයකි. ශ්රී ලංකාබේ� ස්වාභාවික ධීවර 
වරායන්බේගන් එකක් වන බේ�රුවල වරාය බේක්න්ද්රබේකාටගත් මත්සංය නිෂ්පාදනය ඉන් ප්රධාන තැනක් ගනී. 
බේ�රුවල වරාය සංතු ඉඩ� ප්රමාණය බේහක්ටයාර් 3.97 කි. එය බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� මුළු බි� 
ප්රමාණබේයන් 0.87% ක ප්රතිශතයකි. බේමහි ධෛදනික නිෂ්පාදිතය බේමට්රික් බේටාන් 45,000 (සං�පත් 
පැතිකඩ,2015) ක් වන අතර ප්රාබේේශීය වශබේයන් 20% ක් හා ජාතික මත්සංය නිෂ්පාදනයට ඇති 
දායකත්වය 8% කි (ධීවර හා ජලජ සං�පත් අමාතයංශය). වගුව 3.2 මඟින් දැක්බේවන්බේන් බේ�රුවල  
වරාය සංතු මූලික දත්ත කිහිපයකි.

බේ�රුවල වරාය

මාළු නි�පාදානාය ( කි. ග්රෑම් ) 13,726

මෙ�ෝට්ටු සංංඛයාව 800

ධීවරයන් ගණනා 3,000

නාැංගුරම් ස්ථානා 10

අයිස් කර්මාන්�ශාලංා 03

මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, සංම්පත් පැතිකඩ (2015)

වගුව 3.2 : වෙබ්රුවලං වරාය සංතු මාත්සං� නිෂ්පෑාදිත්යංය හාා යටිත්යංලං පෑහාසුකම් ප්රමාාණය - 2015 

මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, සංම්පත් පැතිකඩ (2016)

වගුව 3.3 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංය තුළා පිහිටා ඇති ධීවර කලංාපෑයන්

මසුන් ඇල්ලීම, මත්සංය බේවළාඳාම, කරවල බේ�ලීම, ජාඩි දැමීම යනාදිය ධීවර කර්මාන්තය ආශ්රිත 
සංා�ප්රඳායික කටයුතු වන අතර, බේමම ප්රබේේශබේ� ධීවර කර්මාන්තය ආශ්රිත නිෂ්පාදනයන්ට ප්රබේේශය පුරා 
විසිරී පවතින සංංචාාරක බේහෝටල්වලින් ඉහළා ඉල්ලුමක් තිබේ�. වගුව 3.3 හි දැක්බේවන පරිදි සංමස්ත 
ප්රබේේශබේ�ම පහසුව සංඳහා ධීවර කලාපයන් 5 කට බේවන් කර ඇත. බේමම ධීවර කලාපයන් 5 තුළා පිහිටි 
මත්සංය බේතාටුපළාවල පිහිටීම ඇමුණුම 03 මඟින් දැක්බේ�.

ධිවර කාලාපය නිවාසං ගණන පවුල් ගණන ජනගහානය වාර්ෂිකා මත්සංය නිෂපාදනය( කි.ග්රෑම්)

මගමෙගානා 452 448 2260 291,983

පයාගලං 400 486 1610 555,665

මෙ�රුවලං උතුර 370 430 1670 11,121,500

මෙ�රුවලංදාකුණ 186 548 2250 81,000,000

අලුත්ගම 180 182 840 892,690

එකාතුව 1588 2094 8630 93,861,838

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය
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බේමහිදී ප්රධාන වශබේයන් මත්සංය නිෂ්පාදනය බේ�රුවල නගර සංභා සීමාව තුළා පිහිටි බේ�රුවල ධීවර වරාය 
බේක්න්ද්ර කරබේගන සිදු වුවද, එම ස්ථානබේයන් දියත්වන බහුදින ධීවර යාත්රාවල සංහ අබේනකුත් බේස්වා 
සංැපයී�වලට සං�බන්ධ විශාල පිරිසංක් බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා සීමාව තුළා ජීවත් බේ�. තවද, අළුත්ගම, 
ම�බේගාන සංහ පයාගල යන ප්රබේේශයන්ට අයත් ධීවර කලාප තුළාද ඔරු, පාරු සංහ මා දැල් බේයාදාගනිමින් 
ධීවර කර්මාන්තබේ� නි යැබේලන විශාල පිරිසංක් සිටී.

බේමම නගර, ගැල් බේතාටුබේපාළාවල්, වරායන් සංහ නැංගුර� බේපාළාවල් ආශ්රිතව විකාශනය වූ  කුඩා පරිමාණ 
බේස්වා මධයස්ථාන ජාලයක් බේලසං බේ�රුවල ප්රබේේශය තුළා මූලික වශබේයන් වයා�තව ඇති අතර, අළුත්ගම, 
බේ�රුවල, ම�බේගාන යන නගර ප්රධාන බේස්වා මධයස්ථාන බේලසං හඳුනා ගත හැකිය. පසුකාලීනව ඒවා 
යටත් විජිත සංමබේයහි ඇතිවු බලපෑ� සංහ මහාමාර්ග  සංහ දු�රිය මාර්ග ජාලය තුළින් දියුණු වු අන්තර් 
සං�බන්ධතාවය බේ�තු බේකාටබේගන, දැනට පවතින ප්රධාන නගර සංහ බේස්වා මධයස්ථාන බවට විකාශනය 
වූවා යැයි සංැලකිය හැක. 

බේ�රුවල ධීවර වරාය හා අවට කලාපය ස්වහාවික පිහිටිම නිසංා සංංචාාරක ආකර්ශනීය ස්ථානයක් බවට 
පත් කිරීමට විභවතාවයක් පවතින බව හඳුනා ගත් බැවින් එවන් ආකාරයට ධීවර වරායන් සංංචාාරක 
කර්මාන්තය සංඳහා බේයාදාගත් අවස්ථා කිහිපයක් අධයයනය සංඳහා බේයාදා ගැනිණි. පැසිෆික් බීච් ප්රජා 
සංැලැස්ම අනුව බේපාක්ලන්තබේ� ප්රධාන වරාය වන බේපෝ� ස්ටැන්ලි වරාය කැනඩාබේ� පිහිටි බේපෝ� චාැල් 
හවුස් හා ශාන්ත කැතරයින්ස් වරායන් හා පැසිෆික් බීච් ආදී ධීවර වරායන් සංංචාාරක අංශබේයන් 
ආර්ථිකයට වඩාත් ඵලදායි බේලසං සංංවර්ධනයට දායක කරගත් ධීවර වරායන් බේලසං හැඳින්විය හැකිය.
 
වර්තමානබේ�දී, සංංචාාරකයන් වඩාත් ආකර්ශනීය වී ඇති කරුණක් බේලසං මුහුදු ආසංන්න විබේනෝදාස්වාද 
කටයුතු බේමන්ම ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අත්දැකී� ලබා ගැනීමට ද රුකුලක් දක්වන බැවින් බේ�රුවල  
වරාය හා ඒ අවට ඇති සංංචාාරක ආකර්ශනීය පිහිටීම උපබේයෝගි බේකාට බේගන බේමය සංංචාාරකයන්  
ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් බේලසං නිර්මාණය කිරීම වැදගත් බේ�. ඉහත සංඳහන් කළා පරිදි ධීවර වරායන් 
සංංචාාරක ආකර්ෂණයට බේයාදාගනිමින් සංංචාාරක කර්මාන්තය දියුණු කළා ආකාරය පිළිබඳ ජාතයන්තර 
අත්දැකී� උපබේයෝගී කර ගනිමින් සුදුසු වයාපෘතීන් සිදුකර ප්රාබේේශීය ආර්ථිකය සංංචාාරක කර්මාන්තය 
තුළින් පුනර්ජනනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

III. වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� මාැණික් වෙවළාඳාමා ආශ්රිත්යං විභාවත්යංා

මූලාශ්රය : Beauty Gems මෙව� අඩවිය - 2018

රූපය 3.14 : චීනා වෙකාටුව මාැණික් වෙවළාඳවෙපෑාවෙළාහි 1955 දී ත්යංත්ත්වය

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

මූලාශ්රය : Ceylon Gem Hub මෙව� අඩවිය – 2017

රූපය 3.15 : චීනා වෙකාටුව මාැණික් වෙවළාඳවෙපෑාවෙළාහි වර්ත්යංමාානා ත්යංත්ත්වය 

ලංකාබේ� බේදවන විශාලතම මැණික් බේවළාඳපළා පවතිනුබේ�ද, බේ�රුවල නගර සංභා සීමාබේ� චීන බේකාටුව 
ප්රබේේශබේ� බේ�. ලංකාබේ� බේබාබේහෝ ප්රබේේශවලට බේදස් විබේදස් සංංචාාරකයන් මැණික් බේවළාඳාම හා මිලදී ගැනීම 
යන කාර්යයන් බේදක සංඳහාම පැමිබේණ්. මැඩගස්කරය, තායිලන්තය, ස්වි�සංර්ලන්තය, චීනය හා ඉන්දියාව 
වැනි රටවල්වලින් පැමිබේණන අතර වර්ෂ 2017 වනවිට ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිබේයන්  මැණික් බේවළාඳාම 
සංඳහා ලබාගත් බලපත්ර සංංඛ්යායාව 2500 කි. රූපය 3.14 සංහ රූපය 3.15 මඟින් දැක්බේවන්බේන් චීන බේකාටුව 
මැණික් බේවළාඳබේපාබේළාහි 1955 සංහ වර්තමාන තත්ත්වබේයහි ස්වරූපයයි.

යටිතල පහසුක� බේනාමැතිවීමත්, ආරක්ෂාවත් හා මූලයමය ආයතන (බැංකු)  බේනාමැතිවීමත් නිසංා බේමම 
කටයුතු නිසි පරිදි සිදුකර ගැනීමට බේනාහැකිබේ�. මැණික් බේවළාඳබේපාළා බේමම බලප්රබේේශබේ� ආර්ථිකයට  
දායකත්වයක් දරන බැවින් බේමය තවදුරටත් සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහා අවශය ක්රබේමෝපායන් හඳුනා 
ගැනීමට සංංවර්ධන සංැලැස්මක් අවශයව පවතී.

IV. වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� කෘෂි කර්මාාන්ත්යංය ආශ්රිත්යං විභාවත්යංා

සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� අභයන්තරයට යනවිට කෘෂි කර්මාන්තය සංඳහා වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්වා  
ඇත. ප්රධාන වශබේයන් වගා කරන බේබෝග බේලසං  බේපාල්, රබර් හා වී බේගාවිතැන දැක්විය හැකිය. වර්ෂ 2015 
දත්ත වලට අනුව වාර්ෂික  රබර්  නිෂ්පාදනය  බේමට්රික් බේටාන්  8000 ක්  වන අතර රැකියා උත්පාදනය 1600 
කි. එය මුළු ඉඩ� ප්රමාණබේයන් 16% කි. බේපාල් වගාව  ගත්කළා බේහක්ටයාර් 1275 ක් වන අතර එය මුළු  
බි� ප්රමාණබේයන් 18.6% කි.  වාර්ෂික නිෂ්පාදනය බේගඩි මිලියන 2.2 කි (බේ�රුවල.ප්රා.බේල්.කා,2016). බේමම 
ප්රබේේශබේ� පාර�පරික කර්මාන්තයක් බේලසං මී රා කර්මාන්තය හැඳින්විය හැකිය. ප්රබේේශබේ� ආර්ථික 
අංශය බේකබේරහි බේමමඟින් ඇති කරන බලපෑම ඉහළා ම�ටමක පවතී. බේ� ආශ්රිතව අතුරු රැකියා බේලසං  
රා මැදීම, රා බේපරිම, රා එකතු කිරීම, ප්රවාහනය, විනාකිරි නිෂ්පාදනය ආශ්රිතව සංැලකිය යුතු පිරිසංක් 
නිරත වී ඇත. බේමම කර්මාන්තය සංඳහා පයාගල ප්රබේේශය අතීතබේ� සිටම ප්රසිේධියක් උසුලයි. බේ� තුළින් 
රා නිෂ්පාදනය වර්ෂයකට ලීටර් මිලියන 03 කි (ශ්රී ලංකා ස්කාගාර සංංස්ථාව). බේමම සංා�ප්රදායික මී රා 
කර්මාන්තය සංංචාාරක වයාපාරය හා සං�බන්ධ කිරීම තුළින් මී රා කර්මාන්තය දියුණු කිරීබේ� විභව-
තාවයක් පවතී.

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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මූලාශ්රය : agephotos.com මෙව� අඩවිය

රූපය 3.16 : කෘෂි කර්මාාන්ත්යංය ආශ්රිත්යං විභාවත්යංා

බේ� අනුව සංංචාාරක, ධීවර මැණික් බේවළාඳාම හා කෘෂි කර්මය යන අංශ වලින් ශක්තිමත් වූ ආර්ථිකයක් 
හිමි බේ�රුවල ප්රබේේශයට බේමම සියලු  විභාවතාවයන් ප්රශස්ත අයුරින් ප්රබේයෝජනයට බේගන ආර්ථිකය  
තවත් ශක්තිමත් කර ස්වාධීන බේලසං ඉහළා එසං වූ නගරයක් බවට බේ�රුවල නගරය පත් කිරීමට බේ�රුවල 
සංංවර්ධන සංැලැස්ම 2021–2030 මඟින් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

03 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය

ගැටළු විශ්මෙල්ෂණය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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සංංවර්ධන සංැලැසුම් රාමුව

වනා පරිච්මෙ�දාය04
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

04 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැසුම් රාමුව

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් දාැක්ම

දාැක්මෙමහි ප්රකාශනාය

4.1. සංංවර්ධන සංැලැස්බේම් දැක්ම

“The Grand Portal of South Beach Panorama”
An Assortment of Fishery, Gem, & Agriculture, Enterprises In Bound With 
Beruwala Beach Touristy

“දක්ෂිණ බේවරළා තීරය විවර කාරන විසංල් බේදාරටුවක් කාරා”

4.2. දැක්බේමහි ප්රකාාශනය
 
බේබන්තර ගං මායිබේමන් ආර�භ වන දකුණුලකට ප්රබේ�ශ වීබේ� ආර�භක ස්ථානබේ� පිහිටා ඇති බේ�රුවල, 
බේයෝධ ආර්ථිකයක් සංහිත ස්වාධීන නගරයක් බේලසං ඔසංවා තැබීම බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� අනාගත 
අභිප්රායයි. “Grand Portal” බේහවත් විසංල් බේදාරටුව යනුබේවන් බේමහිදී අදහස් බේකබේරනුබේ� වර්ෂ 2030 
වනවිට බේ�රුවල ප්රබේේශය දැනට එහි පවතින ධීවර, මැණික් බේවළාඳාම, සංංචාාරක හා කෘෂිකාර්මික යන 
බහුවිධ ආර්ථික විභවතාවයන් මනා බේලසං සංංකලනය කරගනිමින් ස්වයංබේපෝෂිත ප්රාබේේශීය ආර්ථිකයක් 
සංහිත නගරයක් බේලසං බේගාඩනැංවීමයි. උක්ත සංංවර්ධනයත් පර්යන්තබේයහි පවතින හරිත වැස්ම හා 
බැදුණු ධෛජව පේධතියත් ආරක්ෂා කිරීම තුළින් සිදුවන තුලනාත්මක සංංවර්ධන දිශාවක් බේකබේරහි බේමහිදී 
තවදුරටත්  අවධාරණය බේකබේර්. බේමබේස් බේගාඩනැගුණු පරිසංරයක් සංහිත බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� දකුණු බේදසංට 
ඇතුළු වීබේ�දී හමුවන විසංල් බේදාරටුවක් බේලසං බේමහිදී අර්ථකථනය බේකබේර්.
 
බේකාළා� සිට බේවරළා ඉම ඔස්බේස් දක්ෂිණ ප්රබේේශය කරා ගමන් ගන්නා පුේගලබේයකුට සුන්දර බේවරළා තීරය 
අතිශය දර්ශනීය බේලසං විදයාමාන වන්නට ආර�භ වන්බේන් පයාගලිනි. Goldan Sand බේහවත් රන්වන් 
බේවරළා තීරයක් හිමි බේමාරගල්ල ප්රබේේශය එහි කූටප්රා�තියයි. Beach Panorama යනුබේවන් අදහස් කර 
ඇත්බේත් එම බේවරළා ඉම ඔස්බේස් ගමන්ගන්නා පුේගලයකුට ලැබේබන්නා වූ සංමස්ත දර්ශනබේ� ක්රමානුකුල 
බේවනස්වීබේ� උච්චාය බේ�රුවලින් ඇරබේ�න බවයි. එම දර්ශනයන්ට බාධා වන අයුරින් සිදුවන වර්තමාන 
සංංවර්ධන රටාව පාලනය කරමින් බේදස් විබේදස් සංංචාාරකයින් වැඩි වශබේයන් ආකර්ෂණය කරගත හැකි 
වනබේලසං බේ�රුවල ප්රබේේශය සංතු බේභෞතික පරිසංරය නිර්මාණය කිරීම බේමහි අබේ�ක්ෂාවයි.  
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04 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැසුම් රාමුව

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් අරමුණු

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් පරමාර්ථ

4.3. සංංවර්ධන සංැලැස්බේම් අරමුණු

අරමුණ

අරමුණ

01

01

නිරිත්යංදිග වෙවරළා තීරය බහුවිධ සංංචාාරක පුරවරයක් බවට පෑත් කිරීමා.

නිරිත්යංදිග වෙවරළා තීරය බහුවිධ සංංචාාරක පුරවරයක් බවට පෑත් කිරීමා.

අරමුණ  02 වෙවරළා ඉමා වෙක්න්ද්රවෙකාටගත් සංංවර්ධනා පීඩනාය පෑාලංනාය කර ගැනීමා සංඳහාා ප්රවෙේශය පුරා 
විහිදුණු තුලංනාාත්මාක සංංවර්ධනායක් ඇති කිරීමා.

අරමුණ  03 ප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා පෑාරිසංරික සංම්පෑත් උපෑවෙයෝගී කරගනිමින් ජනාත්යංාවට සුවපෑහාසු 
නාගරයක් බවට පෑත්කිරීමා.

4.4. සංංවර්ධන සංැලැස්බේම් පරමාර්ථ

පෑරමාාර්ථ
1. වර්   වනා  ව  සංං ා ක කර් ය ව   සං ා වර්ග  ක  

ව  ය   ය  සං සංංවර්ධනාය   

2. වර්   වනා  ව  ව ාය කා ග  සංං ා ක යාකා ක  රි   සං ා 
ව  ව  ව ාය ා ා රිය    ක ා ය නා ක ය  

3. ක වා  ා ා ග  යනා ය  සංං ා ක නාවා  ක  වර්   වනා  
ව   සං ා අව  ය  ක  සංංවර්ධනාය රි  

4. වර්   වනා  අ   ව නා සංං ා ක කර් ය නාා ග  ාවා 
ානාය   ය  ක  ා ය  සං ගා  ා ය  ා   ය  

ය ා ය සං  ග  ා ා ය යනාා  ානාය  නාක සං ධ  
සං ා      ව නාා ාර්ග ධ ය සංක   

5. වර්   වනා   ව ා   ක  සං ා වර්ග ර්  ක  
ය  ා  ා  ක  සංා ය  සං ා අව  ක ය  ක  

සං  

6. වර්   වනා  ගා  ක කාර් ක ක ව    සංං ා ක කර් ා ය ා 
කා ධ ක  සංං ා ක ධාං ක ය    

7. වර්   වනා  සං  ා නාය   ය ා නාය  ක නා  ං ක 
ායක වය    නා ං  සං ා අව  සං  ක   ය  ක  

සංංවර්ධනාය  

8. ගා  ා  ා රිය ාර්ග සං ධ ක නා  කක    රිය  
ාර්ගය   ක  වර්   වනා  සංංවර්ධනාය 
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අරමුණ  

අරමුණ  02

03

වෙවරළා ඉමා වෙක්න්ද්රවෙකාටගත් සංංවර්ධනා පීඩනාය පෑාලංනාය කර ගැනීමා සංඳහාා ප්රවෙේශය පුරා 
විහිදුණු තුලංනාාත්මාක සංංවර්ධනායක් ඇති කිරීමා.

ප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා පෑාරිසංරික සංම්පෑත් උපෑවෙයෝගී කරගනිමින් ජනාත්යංාවට සුවපෑහාසු 
නාගරයක් බවට පෑත්කිරීමා.

පෑරමාාර්ථ

පෑරමාාර්ථ

1. අ   නාාග නාා  ධානා ංසං ධි   වනා රිග ගා  
ා ය ගා  ා  ක  ං නා  ව  අ ය  ා ා ගා  සං  කා  යනා 

 නාාගරික ධ ානා වර්   වනා  ා   

2. රිග ගා  ා ය ගා  ා  ක  ං නා  ව  අ ය  
ා ා ගා  සං  කා  යනා නාාගරික ධ ානාය   අව  ා  ා ය  ක  

වර්   වනා  සංංවර්ධනාය  

3. ාග  අ  නාාගරික ධ ානා ා ව   නාාගරික ධ ානා කා ධ 
 සං ා නාා කා ධි  ාර්ග ා ය  වර්   වනා  සංං ක ය  

4. ව  අ ග  ගානා සං  ර්ගා නාග ය යනා ධානා නාාගරික ධ ානා සං ා 
අව  ා  ක  ා අ ව  ක  වර්   වනා  සංංවර්ධනාය  

5. ව   නාාගරික ය  ා  වා ක නාග නාය වර්   වනා    
 

1.   සංං ය  සං ා යා   ක  ය   ානා 
සං වර්   වනා  සංංවර්ධනාය  

2. වර්   වනා  ව  ය  ග   සං ා යා   ක   
ා යක  වා ා ක  ාර්ග ධ ය නා ක ය  

3. වර්   වනා    කා ග    ක ා ය  ා ධානා  
ා ය  ව  ක ා ය  වා  ා ව වා ගනා යා

04 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැසුම් රාමුව

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් පරමාර්ථ
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ශක්තීන්, දුර්වලතා, අවස්ථා  
හාා තර්ජන විශ්බේල්ශණය 
(ශ.දු.අ.ත. විශ්බේල්ශණය)

වනා පරිච්මෙ�දාය05
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

5.1. සංාරාංශගත ශ.දු.අ.ත. විශ්බේල්ෂණය 

• අධ�යනා බලංප්රවෙේශවෙ� ද්යුකුණු මාායිවෙම් වෙද්යුස් විවෙද්යුස් 
සංංචාාරකයන්වෙ� වෙනාාමාඳ ආකර්ෂණය දිනාාගත් 
“රන් සංැත්යංපුමා” නාමින් හාඳුන්වනා ව.කි.20 ක පෑමාණ 
භූමි ප්රමාාණයක පෑැතිරුණු වෙමාාරගල්ලං සංංචාාරක 
කලංාපෑය තුළා පිහිටි ප්රවෙේශයක් වීමා. 

• ජාත්යං�න්ත්යංරය සංමාඟ පෑවා ගණුවෙද්යුනු කරනා  
ශ්රී ලංංකාවෙව විශාලංත්යංමා මාැණික් වෙවළාඳවෙපෑාළා වෙලංසින් 
ප්රකට “පෑත්වෙත්යංකවෙඩ්” යනා නාමින් හාඳුන්වනා මාැණික් 
වෙවළාඳවෙපෑාළා චීනා වෙකාටුව ආශ්රිත්යංව පිහිටා තිබීමා. 

• ඓතිහාාසික සංහා සංංස්කෘතිකමාය වශවෙයන් 
වැද්යුගත්කමාක් උසුලංනා  කළුවාවෙමාෝද්යුර ධර්මාේවීපෑය, 
කන්වෙද්යු විහාාරය, වෙවවෙහාරගලං කන්ද්යු, බ්රීෆ් උද්යු�ානාය, 
කිච්චිමාවෙල් පෑල්ලිය ආදී වැද්යුගත් ස්ථානායන් රැසංක් 
වෙවරළා ඉමා ප්රවෙේශ තුළාත් අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය තුළාත් 
පිහිටා තිබීමා. 

• වෙහාක්ටයාර 3.97 ක භූමි ප්රමාාණයක් ආවරණය 
කරමින් පෑවතිනා ප්රාවෙේශීය සංහා ජාතික ආර්ථිකය 
නාංවාලීමා සංඳහාා ප්රශස්ථ ද්යුායකත්වයක් සංපෑයනා ශ්රී 
ලංංකාවෙව ස්වභාාවික වරායන්වෙගන් එකක්වනා 
වෙබ්රුවලං ධීවර වරාය පිහිටා තිබීමා. 

• බලංප්රවෙේශය පුරා විසිරි පෑැතිරුණු මාාර්ග සංංවර්ධනා 
අධිකාරිය සංතු මාාර්ග, පෑළාාත්බද්යු මාාර්ග සංංවර්ධනා 
අධිකාරිය සංතු මාාර්ග සංහා ප්රාවෙේශීය සංභාාව සංතු 
මාාර්ග වශවෙයන් මානාාව සංම්බන්ධිත්යං මාාර්ග ජාලංයක් 
පෑැවතීමා.

ශ
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• මා�වෙගානා,වෙබ්රුවලං යනා ප්රවෙේශයන්හි පෑවතිනා 
ද්යුර්ශනීය මුහුදු තීරය අවහිරවනා අයුරින් පෑවතිනා 
අනාවසංර ඉදිකිරීම්. 

• වෙබ්රුවලං නාගරසංභාා බලංප්රවෙේශවෙ�  දිනාකට 
එකතුවනා කසංළා වෙටාන් 21.4 ක පෑමාණ ප්රමාාණය නිසි 
අයුරින් කළාමානාාකරණය වෙනාාකර නාගරසංභාා සීමාාව 
ආසංන්නාවෙ� ඇති වෙබරව ඇළාට හාා වෙබ්රුවලං  වරාය  
ප්රවෙේශයට අවිධිමාත් වෙලංසං මුද්යුා හාැරීමා. 

• නාාගරික සීමාාව තුළා මුළු භූමි ප්රමාාණවෙයන් 9% ක 
පෑමාණ භූමි ප්රමාාණයක් ආවරණය කරමින් පිහිටා 
ඇති පෑහාත්බිම් වනා අක්කරවෙගාඩ, මාාගල්ලංවෙවලං හාා 
සිල්ලිය යනා ප්රවෙේශයන්හි අවිධිමාත් කසංළා බැහාැර 
කිරීම් සංඳහාා වෙයාද්යුා ගැනීමා නිසංා පෑාරිසංරික 
සංමාතුලිත්යංාවයට බලංපෑෑමාක් එල්ලං වීමා. 

• අධ�යනා ප්රවෙේශවෙ� ගාලු පෑාවෙර් සිට ප්රවෙේශ 
අභා�න්ත්යංරට පිවිසීමාට ඇති පෑළාාත්බද්යු මාාර්ග 
සංංවර්ධනාය අධිකාරිය සංතු මාාර්ගයන් අඩි 15 ක් 
පෑමාණ පෑටු පෑළාලංකින් යුක්ත්යංවීමා.

දු

නිරිත්යංදිග වෙවරළා තීරය බහුවිධ සංංචාාරක පුරවරයක් බවට පෑත් කිරීමා.
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• ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය මාඟින් 
2017-2020 උපෑායමාාර්ගික සංැලංසුමා යටවෙත් 
වෙබ්රුවලං බලංප්රවෙේශය සංංචාාරක සංංවර්ධනා 
ප්රවෙේශයක් වෙලංසින් හාඳුනාාවෙගනා තිබීමා. 

• පුළුල් පෑරාසංයක විහිදුණු ද්යුර්ශනීය වෙවරළා තීරයකින් 
සංහා සංංචාාරක වෙහාෝටල්වලින් සංමාන්විත්යං වෙබන්වෙත්යංාට 
සංංචාාරක නිවෙක්ත්යංනාය සංැලංසුම්  බලංප්රවෙේශවෙ� ද්යුකුණු 
සීමාාවට වන්නාට පිහිටා තිබීමා. 

• ද්යුක්ෂිණ ලංංකා අධිවෙවගී මාාර්ගයට ආසංන්නාව පිහිටා 
තිබීමා. (වෙද්යුාඩන්වෙගාඩ අන්ත්යංර් හුවමාාරුවෙව සිට 
කිවෙලංෝමීටර 9 ක් දුරින් සංහා, වෙලංවවන්දුව අන්ත්යංර් 
හුවමාාරුවෙව සිට කිවෙලංෝමීටර 12 ක් දුරින් පිහිටා 
තිබීමා.) 

• නීලං ධජ (Blue Flag Certificate) අන්ත්යංර්ජාතික 
සංහාතිකය පිරිනාැමීමා සංඳහාා නිර්වෙේශිත්යං කලංාපෑයක් 
වනා වෙමාාරවෙගාල්ලං සංංචාාරක කලංාපෑය අධ�යනා 
ප්රවෙේශය තුළා පිහිටා තිබීමා.

• වෙවරළා සංංරක්ෂණය සංහා වෙවරළා සංම්පෑත් 
කළාමානාාකරණ වෙද්යුපෑාර්ත්යංවෙම්න්තුව මාඟින් සිදුකළා 
වෙවරළා ආශ්රිත්යං පෑර්වෙ�ෂණ ෂණ සංහා සංැලංසුම් 
අංශවෙ� පෑර්වෙ�ෂණයන්ට අනුව 2025 වනාවිට මුහුදු 
මාට්ටමා ඉහාළා යාවෙමාන් සංැලංසුම්  බලංප්රවෙේශවෙ� යම් 
යම් ස්ථානායන්ට ත්යංර්ජනා එල්ලංවිය හාැකි බව 
හාඳුනාාවෙගනා තිබීමා. 

• ස්වාභාාවික ආපෑද්යුාවන් වනා වෙවරළා ඛාාද්යුනාය, ගංවතුර 
සංහා නාායයෑම් වලංට ලංක්විය හාැකි ප්රවෙේශයක් වීමා.

අ ත
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

• ගාලු පෑාවෙර් සිට අභා�න්ත්යංර ප්රවෙේශයන්ට විහිදුනු 
මාාර්ග ජාලංයක් පෑැවතියද්යු එමා මාාර්ගයන් 
වෙබාවෙහාාමායක් ප්රතිසංංස්කරණය වෙනාාකළා සංහා 
ප්රමාාණවත් පෑළාලංක් වෙනාාමාැති මාාර්ගයන් වීමා. 

• ප්රවෙේශය අභා�න්ත්යංරවෙ� වෙහාක්ටයාර 1430 ක පෑමාණ 
භූමි ප්රමාාණයක විසිරුණු කුඹුරු ඉඩම් හාා ඒ ආශ්රිත්යං 
පෑහාත්බිම් යනා පෑාරිසංරික සංමාතුලිත්යංත්යංාවය 
පෑවත්වාගැනීමාට ඉවහාල්වනා පෑාරිසංරික සංංවෙවදී 
කලංාපෑයන් පෑැවතීමා. 

• අධ�යනා බලංප්රවෙේශවෙ� වෙවරළා ඉමා ප්රවෙේශයන් සංහා 
අභා�න්ත්යංර ප්රවෙේශයන් ඒකාබේධ කරන්නාාවූ ගාලු 
පෑාවෙර් සිට විහිදුණු පෑළාාත්බද්යු මාාර්ග සංංවර්ධනා 
අධිකාරිය සංතු මාාර්ග පෑේධතියක් පෑැවතීමා.  

• අධ�යනා බලංප්රවෙේශවෙ� ප්රමුඛාත්යංමා වෙස්වා සංපෑයනා 
ස්ථානාය වෙබ්රුවලං නාගරසංභාා ප්රවෙේශය වුවත් 
ද්යුැනාටමාත් ප්රවෙේශ අභා�න්ත්යංරවෙ� ත්යංරඟකාරී උපෑ 
නාගර වනා අලුත්ගමා සංහා ද්යුර්ගා නාගරය යනා 
නාගරයන් පෑැවතීමා. 

• අභා�න්ත්යංර ප්රවෙේශය වෙවරළා ප්රවෙේශයට සංාවෙප්ක්ෂව 
ස්වභාාවික ආපෑද්යුාවන්  අවමා කලංාපෑයක්  වීමා. 

• අනාාගත්යං සංංවර්ධනාය සංඳහාා වෙයාද්යුාගත්යංහාැකි දියුණු 
වෙනාාවූ සංහා අඩු ඉඩම් වටිනාාකමාකින් යුතු ඉඩම් 
වෙහාක්ටයාර 1046.9 ක ප්රමාාණයක් අභා�න්ත්යංර 
ප්රවෙේශයන්හි පිහිටා තිබීමා. 

• සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා ඇත්යංැම් මාංසංන්ධි 
ද්යුැනාටමාත් වෙස්වා සංපෑයනා කුඩා මාධ�ස්ථානා වෙලංසං 
වර්ධනාය වීමා ද්යුක්නාට ලංැබීමා.

ශ දු

අරමුණ 02 වෙවරළා ඉමා වෙක්න්ද්රවෙකාටගත් සංංවර්ධනා පීඩනාය පෑාලංනාය කර ගැනීමා සංඳහාා 
ප්රවෙේශය පුරා විහිදුණු තුලංනාාත්මාක සංංවර්ධනායක් ඇති කිරීමා.
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• 2002 වසංවෙර් සංකසංනා ලංද්යු බස්නාාහිර පෑළාාත් 
වෙභාෞතික ව�හා සංැලංැස්මාට අනුව අලුත්ගමා හාා ද්යුර්ගා 
යනා නාගර උපෑ නාාගරික මාධ�ස්ථානා වෙලංසින් 
හාඳුනාාවෙගනා සංංවර්ධනාය කිරීමාට වෙයෝජිත්යංව තිබීමා. 

• බණ්ඩාරගමා, වෙහාාරණ, මාතුගමා ආදී සංැලංසුම් 
බලංප්රවෙේශයට පෑරිබාහිරව පිහිටි වෙභාෞතික හාා 
පෑාරිසංරික අතින් දියුණු පෑහාසුකම් සංහිත්යං නාගර 
අධ�යනා බලංප්රවෙේශය ආසංන්නාවෙ� පෑැවතිමා.

අ ත



66

වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

• සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය මුහුදු මාට්ටමාට සංාවෙප්ක්ෂව 
පෑහාත් බිමාක පිහිටීමා නිසංා මුහුදු ජලංය ප්රවෙේශ 
අභා�න්ත්යංරයට ගලංා ඒමාක් ද්යුක්නාට ලංැබීමා. වෙමාය 
අනාාගත්යං සංංවර්ධනා ඉලංක්කයන් කරා ළාගා වීවෙම්දී 
පෑාරිසංරික වශවෙයන් ද්යුැඩි ත්යංර්ජනායක් ඇති කිරීමාට 
වෙ�තු වෙව. 

• ගංඟා රක්ෂිත්යංයන් සංහා ඇළා රක්ෂිත්යංයන් අවිධිමාත් 
වෙන්වාසික භාාවිත්යංයන් සංඳහාා වෙයාද්යුා ගැනීමා. 

• 177, 410 ක් පෑමාණ වනා වත්මාන් ජනාගහානායට 
සංරිලංනා පෑරිදි වෙපෑාදු හාා විවෙනාෝද්යු කටයුතු සංඳහාා 
ප්රමාාණවත් ඉඩකඩ වෙවන් වෙනාාවී තිබීමා.

• සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� බටහිර මාායිමා ද්යුර්ශනීය 
වෙවරළා තීරයකින් ද්යු, ද්යුකුණු මාායිමා වෙබන්ත්යංර ගඟ 
ආශ්රිත්යං පෑාරිසංරික වශවෙයන් වැද්යුගත් ප්රවෙේශයකින් ද්යු 
මාායිම් වී තිබීමා. 
 

• වෙේශගුණික වශවෙයන් වෙසංෞමා� වෙේශගුණයක් ඇති 
පෑහාත්යංරට වෙත්යංත් කලංාපෑයට අයත් ප්රවෙේශයක් වීමා. 

• සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා වෙත්යංත් බිම් කුඹුරු හාා 
පුරන් කුඹුරු වෙලංසං වෙහාක්ටයාර 1581.98 ක පෑමාණ 
භූමි ප්රමාාණයක් උද්යු�ානා වෙලංසින් සංංවර්ධනාය කිරීමා 
සංඳහාා අවකාශය තිබීමා.

ශ දු

අරමුණ 03 ප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා පෑාරිසංරික සංම්පෑත් උපෑවෙයෝගී කරගනිමින් ජනාත්යංාවට 
සුවපෑහාසු නාගරයක් බවට පෑත්කිරීමා.
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• ඝනා අපෑද්රව� කළාමානාාකරණය සංඳහාා මාධ�මා 
පෑරිසංර අධිකාරිවෙ� පිළිසංරු ව�ාපෑෘතිය හාරහාා 
ත්යංාක්ෂණික හාා මුලං�මාය ආධාර ලංබාදීමා.

• වෙවරළා සංංරක්ෂණය සංහා වෙවරළා සංම්පෑත් 
කළාමානාාකරණ වෙද්යුපෑාර්ත්යංවෙම්න්තුව මාඟින් සිදුකලං 
වෙවරළා ආශ්රිත්යං පෑර්වෙ�ෂණ සංහා සංැලංසුම් අංශවෙ� 
පෑර්වෙ�ෂණයන්ට අනුව 2025 වනාවිට මුහුදු මාට්ටමා 
ඉහාළා යාවෙමාන් සංැලංසුම්  බලංප්රවෙේශවෙ� යම් යම් 
ස්ථානායන්ට ත්යංර්ජනා එල්ලංවිය හාැකි බව 
හාඳුනාාවෙගනා තිබීමා. 

• ස්වාභාාවික ආපෑද්යුාවන් වනා වෙවරළා ඛාාද්යුනාය, ගංවතුර 
සංහා නාායයෑම් වලංට ලංක්වියහාැකි ප්රවෙේශයක් වීමා.

අ ත
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

5.2. විස්තරාත්මකා ශ.දු.අ.ත. විශ්බේල්ෂණය 05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය

1. අධ�යනා බලංප්රවෙේශවෙ� ද්යුකුණු මාායිවෙම් වෙද්යුස් විවෙද්යුස් සංංචාාරකයන්වෙ� වෙනාාමාඳ ආකර්ෂණය 
දිනාාගත් “රන් සංැත්යංපුමා ” නාමින් හාඳුන්වනා ව.කි.මි. 20 ක පෑමාණ භූමි ප්රමාාණයක පෑැතිරුණු 
වෙමාාරගල්ලං සංංචාාරක කලංාපෑය තුළා පිහිටි ප්රවෙේශයක් වීමා.

සංංවර්ධන බලප්රබේේශබේ� දකුණු මායිබේ� පිහිටා ඇති බේමාරගල්ල බේවරළා තීරය බේදස් විබේදස් සංංචාාරක-
යකයන්බේ� බේනාමඳ ආකර්ශනය දිනා ඇති අතර, “රන් සංැතපුම” බේලසින් සංංචාාරකයන් අතර ප්රචාලිතව 
ඇත. රූපය 5.1 මඟින් දැක්බේවන්බේන් බේමම සංංචාාරක කලාපය ආශ්රිත ප්රබේේශබේයහි වර්තමාන තත්ත්වයයි. 

බේමම සංංචාාරක කලාපය රන් පැහැබේයන් යුතු ආකර්ශනීය බේවරළා තීරයකින් (ව.කි. 20 ක් පමණ) සංහ 
ධෛජව විදයාත්මක වශබේයන් වැදගත් වූ බේබන්තර ගඟින් සීමාවී තිබීම, සංංචාාරකයන්බේ� ආකර්ශනය 
බේමම පුරවරය බේදසංට ලබාගැනීම සංඳහා අවකාශය සංලසංා බේදයි. (වාර්ෂිකව විබේේශීය සංංචාාරකයන් 53,067 
ක් සංහ බේේශීය සංංචාාරකයන් 50,000 ක් පමණ ප්රමාණයක් ආකර්ශනය බේ�.)

එබේස්ම පැමිබේණන සංංචාාරකයන්බේ� විබේනෝදාස්වාදය සංඳහා සංහ නවාතැන් පහසුක� වල අවශයතාව 
සංපුරාලීම සංඳහා, .

• සංංචාාරක අවන්හල්
• සංංචාාරක ජල ක්රීඩා (ජලාශ්රිත ස්කූටර්, බේබෝ�ටු ආදිය)
• සුළාඟ ආධාරබේයන් කරනු ලබන ක්රීඩා
• ගැඹුරු මුහුබේේ මසුන් ඇල්ලීම සංහ බේකාරල් පර නැරඹීම සංඳහා කිමිදීම

ආදී පහසුක� වලින් සංමන්විත සංංචාාරක ආකර්ශනය බේනාමඳව පවතින සංංචාාරක ක්රියාකාරක� වැඩි 
වශබේයන් ඒකාරාශී වූ ස්ථානයක් බේලසං ද බේමාරගල්ල ප්රබේේශය හැඳින්විය  හැකිය. 

නිරිත්යංදිග වෙවරළා තීරය බහුවිධ සංංචාාරක පුරවරයක් බවට පෑත් කිරීමා.

අරමුණ 01

ශක්තීන්  අ  
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මූලාශ්රය : Cinnamon Bey Beruwala මෙව� අඩවිය - 2018

රූපය 5.1 : වෙමාාරගල්ලං ආශ්රිත්යං සංංචාාරක කලංාපෑය

1. වෙමාාරගල්ලං ආශ්රිත්යං සංංචාාරක ක්රියාකාරකම්  |  2. බාවෙබ්රියන් දූපෑත්යං හාා ප්රදීපෑාගාරය  |  3. බාවෙබ්රියන් වෙකාරල් පෑරය
4. ස්වභාාවික කවෙඩාලංානා පෑේධතිය  |  5.“රන් සංැත්යංපුමා” නාමින් හාඳුන්වනා වෙමාාරගල්ලං වෙවරළා තීරය  |  6.වෙමාාරගල්ලං සංංචාාරක කලංාපෑය

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

2. ජාත්යං�න්ත්යංරය සංමාඟ පෑවා ගණුවෙද්යුනු කරනා ශ්රී ලංංකාවෙව විශාලංත්යංමා මාැණික් වෙවළාඳවෙපෑාළා  
වෙලංසින් ප්රකට “පෑත්වෙත්යංකවෙඩ්” යනා නාමින් හාඳුන්වනා මාැණික් වෙවළාඳවෙපෑාළා චීනා වෙකාටුව  
ආශ්රිත්යංව පිහිටා තිබීමා.

බේමම මැණික් බේවළාඳබේපාල ශ්රී ලංකාබේ� විශාලතම මැණික් බේවළාඳබේපාළා බේලසින් ප්රකටව පවතින අතර 
“පත්බේතකබේඩ්” යන නමින් ද හැඳින්බේ�. බේවළාඳබේපාළා සංඳහා මාසිකව 20,000 ක පමණ බේවළාඳුන් සංංඛ්යායාවක් 
පැමිබේණ්. අරාබි ජාතිකයන්බේ� පැමිණීමත් සංමඟ බේමම මැණික් බේවළාඳාබේ� ආර�භය සිදුවී ඇති අතර, 
වර්තමානබේ�දී බේමය මහා පරිමාණබේයන් සිදුවන වයාපාරයක් බවට පරිවර්තනය වී ඇත. රූපය 3.14 හා 
3.15 මඟින් දැක්බේවන්බේන් බේමබේස් විකාශනය වූ චීන බේකාටුව මැණික් බේවළාඳබේපාබේළාහි අතීත හා වර්තමාන 
තත්ත්වයයි.

චීන බේකාටුව මැණික් බේවළාඳබේපාබේළාන් මැණික් මිලදී ගන්නා රටවල් බේලසින් මැඩගස්කරය, ටැන්සංානියාව, 
ඉන්දියාව සංහ බේමාසංැ�බික් යන රටවල් ප්රසිේධියක් උසුලන අතර ප්රංශය, ඇමරිකාව, එංගලන්තය සංහ 
ඉන්දියාව යන රටවල් විකුණන රටවල් බේලසින් ප්රසිේධියක් උසුලයි. බේ� අයුරින් සංංවර්ධන සංැලසු� 
බලප්රබේේශබේ� මැණික් බේවළාඳබේපාළා ජාතයන්තරය සංමඟ පවත්වන සං�බන්ධතාවය, සංැලසු� බලප්රබේේශය 
බහුවිධ සංංචාාරක ගමනාන්තයක් බවට පත්කරලීමට අවකාශය උදා කර බේදයි.

3. ඓතිහාාසික සංහා සංංස්කෘතිකමාය වශවෙයන් වැද්යුගත්කමාක් උසුලංනා  කළුවාවෙමාෝද්යුර ධර්මාේවීපෑය, 
කන්වෙද්යු විහාාරය, වෙවවෙහාරගලං කන්ද්යු, බ්රීෆ් උද්යු�ානාය, කිච්චිමාවෙල් පෑල්ලිය ආදී වැද්යුගත් ස්ථානායන් 
රැසංක් වෙවරළා ඉමා ප්රවෙේශ තුළාත් අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය තුළාත් පිහිටා තිබීමා.

බේ�රුවල ප්රබේේශය බහුවිධ සංංචාාරක ගමනාන්තයක් බවට පත් කිරීබේ�දී දැනටමත් බේවරළා ඉම බේක්න්ද්ර 
බේකාටගත් හා අභයන්තර ප්රබේේශයන්හි පිහිටි ඓතිහාසික හා සංංස්කෘතිකමය වශබේයන් වැදගත් කමක් 
උසුලන ස්ථාන සංංචාාරක ආකර්ෂණය දිනාගත් ස්ථාන බවට පත් බේවමින් පවතී. සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා 
පිහිටා ඇති ඓතිහාසික වශබේයන් වැදගත් ස්ථාන බේලසං අලුත්ගම කන්බේද විහාරය, බේවබේහරගල රජමහා 
විහාරය, මහාබේදනිය පුරාණ විහාරය, ශාන්ත වින්බේසංන්ටි පල්ලිය සංහ කල්වාරිය, ම�බේගාන ශාන්ත 
බේජෝසං� කබේතෝලික සිේධස්ථානය යනාදියත් සංංස්කෘතිකමය වශබේයන් වැදගත් ස්ථාන බේලසං බ්රීෆ් 
උදයානය, සංා�ප්රදායික මීරා කර්මාන්තය සංහ ඒ ආශ්රිත ක්රියාකාරක� හැඳින්විය හැකිය. එවැනි 
වැදගත්කමක් ඇති ස්ථාන පිහිටා  තිබීම අනාගතබේ�දී සංංචාාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය සංඳහා ප්රබේේශය 
තුළා පවත්නා  ප්රබල විභවතාවයක් බේලසං හැඳින්විය හැකිය.  සිතියම 5.1 මඟින් දැක්බේවන්බේන් බේමබේස් 
සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පවතින බේකා�ඨාාසංබේ� සංංචාාරක කර්මාන්තය සංඳහා විභවතාවයක් පවතින 
ස්වභාවික හා ඓතිහාසික ස්ථාන.

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය
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සිතියම 5.1 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යංය සංඳහාා විභාවත්යංාවයක් පෑවතිනා ස්වභාාවික හාා ඓතිහාාසික ස්ථානා

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

4. වෙහාක්ටයාර් 3.97 ක භූමි ප්රමාාණයක් ආවරණය කරමින් පෑවතිනා ප්රාවෙේශීය සංහා ජාතික ආර්ථිකය 
නාංවාලීමා සංඳහාා ප්රශස්ථ ද්යුායකත්වයක් සංපෑයනා ශ්රී ලංංකාවෙව ස්වභාාවික වරායන්වෙගන් එකක්වනා 
වෙබ්රුවලං ධීවර වරාය පිහිටා තිබීමා.

රූපය 5.2 හි දැක්බේවන පරිදි අධයයන ප්රබේේශබේ� බේහක්ටයාර් 3.97 ක පමණ භූමි ප්රමාණයක් ආවරණය 
කරමින් පවතින බේ�රුවල ධීවර වරාය ශ්රී ලංකාබේ� ස්වභාවික ධීවර වරායන්බේගන් එකක් බේලසං ප්රසිේධියක් 
උසුලයි. එබේමන්ම බේමම ධීවර වරාබේයහි නිෂ්පාදිතයන්බේගන් ප්රාබේේශීය සංහ ජාතික ආර්ථිකය නංවාලීම 
සංඳහා සංැලකිය යුතු දායකත්වයක් සංපයයි. බේමම ස්වභාවික ධීවර වරාය සංතුව ශීතාගාර පහසුක�, 
නැංගුර� පහසුක� සංහ ධීවර බේබෝ�ටු පවතී. එයද ධීවර නිෂ්පාදිතයන් ඉහළා නැංවීම සංඳහා ප්රශස්ථ 
දායකත්වයක්  සංපයයි. 

එබේමන්ම බේ�රුවල ධීවර වරාය ආශ්රිතව ඇති බේ�රුවල කලපුව, බාබේ�රියන් දූපත සංහ ප්රදීපාගාරය යන 
ස්ථානයන් ද බේ�රුවල ධීවර වරාය බේදසංට ඇති ආකර්ශනය ඉහළා නැංවීම සංඳහා ඉවහල් බේ�.

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය

රූපය 5.2 : මෙ�රුවලං ධීවර  වරාය �ා ඒ ආශ්රි� ක්රියාකාරකම්

රූපය 5.2 : වෙබ්රුවලං ධීවර  වරාය හාා ඒ ආශ්රිත්යං ක්රියාකාරකම්
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5. බලංප්රවෙේශය පුරා විසිරි පෑැතිරුණු මාාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය සංතු මාාර්ග, පෑළාාත්බද්යු මාාර්ග 
සංංවර්ධනා අධිකාරිය සංතු මාාර්ග සංහා ප්රාවෙේශීය සංභාාව සංතු මාාර්ග වශවෙයන් මානාාව සංම්බන්ධිත්යං 
මාාර්ග ජාලංයක් පෑැවතීමා.

සිතියම 5.2 මඟින් දැක්බේවන පරිදි මනා බේලසං සං�බන්ධිත මාර්ග ජාලයක්  හා දු�රිය ස්ථාන 6 කින් 
(පයාගල උතුර, පයාගල දකුණ, ම�බේගාන, බේ�රුවල, බේහටිටිමුල්ල, අලුත්ගම)  සංමන්විත දු�රිය මාර්ගයන් 
තිබීම ප්රබේේශය සංතු ප්රබල විභවතාවයක් බේලසං හැඳින්විය හැකිය. බේමම සංැලසු� බල  ප්රබේේශය තුළා, මාර්ග 
සංංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් පාලනය වන මාර්ගයන් බේලසං බේකාළා�-ගාල්ල මාර්ගය, බේහාරණ-
අඟුරුවාබේතාට මාර්ගය හා අළුත්ගම මාර්ගය දැක්විය හැකිය. බේ� අතර  ගාල්ල හා බේකාළා� “A”  මාර්ගය 
ඉන් ප්රධාන තැනක් ගනී. එම මාර්ගයන්බේ� මුළු දිග ප්රමාණය කි.මී. 14.08 පමණ ක් බේ�.

පළාාත්බද මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් පාලනය වන මාර්ගයන් පහත පරිදි බේ�. එම මාර්ගයන්බේ� 
මුළු දිග ප්රමාණය කි.මී. 50 ක් පමණ බේ�.

• කංකාන�බේගාඩ-කීරන්තිඩිය මාර්ගය
• අළුත්ග�වීදිය-යටබේදාළාවත්ත මාර්ගය
• බේ�රුවල අලුත්ගම වීදිය
• කලුවාබේමෝදර - කාලවිල මාර්ගය
• ම�බේගාන - මුංබේ�න මාර්ගය 
• පයාගල - නවුත්තුඩුව මාර්ගය
• පයාගල - මදිනකන්ද මාර්ගය
• පයාගල - කච්චාබේගාඩ මාර්ගය
• පයාගල උතුර දු�රියබේපාළා මාර්ගය
• ශාන්ත වින්සංන් මාර්ගය
• වවුලුගල ස්කාගාර සංංස්ථා පිවිසු� මාර්ගය
• පයාගල - මබේල්බේගාඩ මාර්ගය යනාදිය හැඳින්විය හැකිය. 

මීට අමතරව බේ�රුවල නගර සංභාව හා ප්රාබේේශීය සංභාව  සංතු මාර්ග ජාලයක් ද  සංමස්ථ සංැලසු� 
බලප්රබේේශය පුරාම විහිදී ඇත. බේමබේස් ජාලගත මාර්ග පේධතියක් පැවතීම සංංචාාරක, කෘෂිකර්මාන්තය, 
ධිවර හා මැණික් යන බහුවිධ ආර්ථිකයන් එකිබේනකට සං�බන්ධ කිරීමට උපබේයෝගී බේ�.

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය
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සිතියම 5.2 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංය පුරා විහිදී ඇති මාාර්ග පෑේධතිය

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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1. මා�වෙගානා, වෙබ්රුවලං යනා ප්රවෙේශයන්හි පෑවතිනා ද්යුර්ශනීය මුහුදු තීරය අවහිරවනා අයුරින්  
පෑවතිනා අනාවසංර ඉදිකිරීම්.

පයාගල සිට ම�බේගාන දක්වාත් ම�බේගාන සිට බේ�රුවල දක්වාත් මුහුදු තීරයන් වර්තමානය වනවිට 
සිදුබේකබේරන අනවසංර ඉදිකිරී� හා  විශාල ප්රමාණබේ� බේපෝස්ටර් හා බැනර් ප්රදර්ශනය බේ�තුබේවන් බේවරළා 
ඉම දර්ශනය සංඳහා බාධාවන් එල්ල වී ඇත.. එය ප්රබේේශබේ� සංංචාාරක ආකර්ෂණය හීන වීම  සංඳහා 
බලපානු ලබයි. රූපය 3.6 මඟින් දැක්වූබේ�  බේමබේස් අනවසංර ඉදිකිරී� බේ�තුබේවන් මුහුදු දර්ශනය ආවරණය  
වී ඇති ප්රබේේශයන්ය.

2. වෙබ්රුවලං නාගරසංභාා බලංප්රවෙේශවෙ�  දිනාකට එකතුවනා කසංළා වෙටාන් 21.4 ක පෑමාණ ප්රමාාණය නිසි 
අයුරින් කළාමානාාකරණය වෙනාාකර නාගරසංභාා සීමාාව ආසංන්නාවෙ� ඇති වෙබරව ඇළාට හාා වෙබ්රුවලං  
වරාය  ප්රවෙේශයට අවිධිමාත් වෙලංසං මුද්යුා හාැරීමා.

වගුව 5.1 හි දැක්බේවන පරිදි වර්තමානබේ� බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශබේ� දිනකට කසංළා බේටාන් 24 
ක් ද, නගර සංභා බලප්රබේේශබේ� දිනකට කසංළා බේටාන් 21.4 ක් ද බේලසං සංමස්ථ බලප්රබේේශය තුළා බේටාන් 45ක 
කසංළා ප්රමාණයක් එකතු බේ�. 

දුර්වලතා  අ  

මූලාශ්රය : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය සංභාාව සංහා වෙබ්රුවලං නාගර සංභාාව  2017

වගුව 5.1 : වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා දිනාකට එකතුවනා කසංළා වර්ගීකරණය  2017

ෙලප්රබේේශය දිනකාට එකාතුවන මුළු කාසංළා 
ප්රමාණය (බේටාන්)

කාාෙනිකා
(%)

කාඩාදාසි
(%)

වීදුරු
(%)

බේලෝහා
(%)

බේපාලිතීන් සංහා 
බේවනත් (%)

ප්රාමෙද්ශීය සංභා �ලංප්රමෙද්ශය 24 75 10 5 5 5

නාගර සංභා �ලංප්රමෙද්ශය 21.4 43.7 1.8 1.4 3.2 49.9

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය තුළා එකතුවන කැලි කසංළා දිරන සංහ බේනාදිරන බේලසං බේවන් කිරීමත්,  
දැනට පාදාබේගාඩ පවතින කසංළා අංගනය මඟින් දිරන කසංළා සංෑම දිනකම බේකා�බේපාස්� බේපාබේහාර බවට 
පරිවර්තනය කිරීමත් සිදු කරනු ලබයි. නමුත් බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශය තුළා පවතින කැලි කසංළා 
නිසි අයුරින්  කළාමනාකරණය වීමක් දැනට දක්නට බේනාලැබේ�. 

බේ� බේ�තුබේවන් බේ�රුවල නගර සංභා සීමාව ආසංන්නබේ� ඇති බේබරව ඇළා තුළාට සංහ බේවත්ති�රාජපුර 
ඇළාට කැලි කසංළා  මුදාහැරීම ප්රබලව දක්නට ලැබේ� (රූපය 5.3). බේමම තත්ත්වය බේ�තුබේකාට බේගන 
බේ�රුවල ධීවර වරාය ආශ්රිතව කුණු තැන්පත්වීමත් වැසි තත්ත්වයන්හිදී ජලබේයන් යටවීමත් හඳුනාගත 
හැකිය. එය ප්රබේේශබේ� සංංචාාරක ආකර්ෂණය දිනාගැනීමට බාධා පමුණුවයි.

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

මූලාශ්රය : ජායාරූප ග� කිරීම - මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය  - 2018.01.25

රූපය 5.4 : කැලි කසංළා බැහාැරකිරීවෙමාන් විනාාශයට පෑත්ව ඇති වෙවත්තිමාරාජපුර වෙත්යංත්බිමා 

මූලාශ්රය : ජායාරූප ග� කිරීම - මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය  - 2018.05.26

රූපය 5.3 : අවිධිමාත් වෙලංසං කැලි කසංළා මුද්යුා හාැරීමා නිසංා සිදුවී ඇති පෑාරිසංරික හාානීන් 

3. නාාගරික සීමාාව තුළා මුළු භූමි ප්රමාාණවෙයන් 9% ක පෑමාණ භූමි ප්රමාාණයක් ආවරණය කරමින් 
පිහිටා ඇති පෑහාත්බිම් වනා අක්කරවෙගාඩ, මාාගල්ලංවෙවලං හාා සිල්ලිය යනා ප්රවෙේශයන්හි අවිධිමාත් 
කසංළා බැහාැර කිරීම් සංඳහාා වෙයාද්යුා ගැනීමා නිසංා පෑාරිසංරික සංමාතුලිත්යංාවයට බලංපෑෑමාක් එල්ලං වීමා.

නාගරික සීමාව තුළා මුළු භූමි ප්රමාණබේයන් 9% ක පමණ භූමි ප්රමාණයක් ආවරණය කරමින් පිහිටා ඇති 
පහත්බි� වන අක්කරබේගාඩ, මාගල්ලබේවල හා සිල්ලිය යන ප්රබේේශයන්හි බේමබේලසං අවිධිමත් කසංළා බැහැර 
කිරී� සංඳහා බේයාදා ගැනීම හඳුනාගත හැකිය. උදාහරණයක් බේලසං, බේවත්තිමරාජපුර පහත්බිම දැක්විය 
හැකිය. එම පහත් බිබේමහි විශාල ධෛජව විවිධත්වයන් දක්නට බේනාලැබුන ද, බේතත්බි� ප්රබේේශබේයහි වැබේවන 
ශාක දක්නට ලැබේ�. කැලි කසංළා විධිමත් සංැලැස්මකින් බේතාරව බැහැරකරලීම සංඳහා පහත් බි� භාවිතා 
කිරීම ප්රධාන පාරිසංරික ගැට ළුවක් බවට පත්ව ඇති අතර ඒ බේ�තුබේවන් බේවත්තිමරාජපුර ප්රබේේශය ඉතා 
සුළු වර්ෂාවකදී වුවද ගංවතුර තර්ජනයට මුහුණ බේදයි.  සංංචාාරක ආකර්ෂණය දිනා ගත හැකි උක්ත 
ස්ථානයන් අවිධිමත් කසංළා බැහැර කිරී� බේ�තුබේවන් විනාශ වී යාම බරපතල ගැටලුවකි.  රූපය 5.4 මඟින් 
දැක්බේවන්බේන් එබේස් කැලි කසංළා බැහැර කිරීබේමන් විනාශයට පත්ව ඇති බේවත්තිමරාජපුර පහත්බිමයි.
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මාර්ගබේේ නම මාර්ගබේේ හිමිකාාරීත්වය පළාල (මීටර්)

කංකානාම්මෙගාඩ - කීරන්තිඩිය මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

අලුත්ගම්වීදිය - යටමෙදාාලංවත්� මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

මෙ�රුවලං - අලුත්ගම්වීදිය මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

කළුවාමෙමෝදාර - කාලංවිලං මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

මගමෙගානා - මුංමෙ�නා මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

පයාගලං - නාාග�දූව මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

පයාගලං - නාවුත්තුඩුව මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

පයාගලං - මදීනාාකන්දා මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

පයාගලං - කච්චාමෙගාඩ මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

පයාගලං උතුරු දුම්රියමෙපාලං මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

ශාන්� වින්සංන් මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

වවුළුගලං ස්කාගාර සංංස්ථා පිවිසුම් මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

පයාගලං - මමෙල්මෙගාඩ මාර්ගය පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 5

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය  (2018) 

වගුව 5.2 : වෙබ්රුවලං ප්රවෙේශවෙ� වර්ත්යංමාානා  මාාර්ග ජාලංය හාා එමා මාාර්ගයන්හි පෑළාලං

4. අධ�යනා ප්රවෙේශවෙ� ගාලු පෑාවෙර් සිට ප්රවෙේශ අභා�න්ත්යංරට පිවිසීමාට ඇති පෑළාාත්බද්යු මාාර්ග 
සංංවර්ධනාය අධිකාරිය සංතු මාාර්ගයන් අඩි 15 ක් පෑමාණ පෑටු පෑළාලංකින් යුක්ත්යංවීමා.

ප්රබේේශය පුරා විහිදුණු මාර්ග පේධතියක් පැවතිය ද ගාලුපාබේර් සිට අභයන්තරයට පිවිසීමට ඇති පළාාත්බද 
මාර්ග සංංවර්ධනය අධිකාරිය සංතු මාර්ග පේධතිය පටුවීම නිසංා සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� අභයන්තර  
ප්රබේේශයන්ට ප්රබේ�ශ වීම අපහසු වී ඇත.

පහත වගුව 5.2 මඟින් දැක්බේවන්බේන් වර්තමානබේ� අභයන්තරය හා සං�බන්ධ මාර්ග ජාලය හා එම 
මාර්ගයන්හි පළාල යි.

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය

1. ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය මාඟින් 2017-2020 උපෑායමාාර්ගික සංැලංසුමා යටවෙත් 
වෙබ්රුවලං බලංප්රවෙේශය සංංචාාරක සංංවර්ධනා ප්රවෙේශයක් වෙලංසින් හාඳුනාාවෙගනා තිබීමා.

ශ්රී ලංකා සංංචාාරක සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� දත්ත වි�බේල්ෂණයන්ට අනුව හඳුනාගත් සංංචාාරක සංංවර්ධන 
ප්රබේේශයක් බේලසං, හික්කඩුව, බේබන්බේතාට, උණවටුන, ගල්කිස්සං, පින්නවල, මීගමුව, බේ�රුවල යනාදිය 
දැක්විය හැකිය. බේමහිදී එම අධිකාරිය මඟින් බේමම සංංවාරක ප්රබේේශයන්ට ජාතයන්තර සංංචාාරක ආයතන 
සංපයාදීමත්, එම ප්රබේේශයන් සංංචාාරක ගමනාන්තයන් බවට පත්කිරීමත් අරමුණු කරයි. ඒ අනුව බේමය 
බේ�රුවල අධයයන බලප්රබේේශය සංංචාාරක ගමනාන්තයක් බවට පත්කිරීම උබේදසංා දැවැන්ත අවකාශයක් 
සංපයයි. 

රූපය 3.12  හා රූපය 3.13 දැක්බේවන පරිදි, සංංචාාරක සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් බේ�රුවල ප්රබේේශය ප්රධාන 
සංංචාාරක ගමනාන්තයක් බේලසංත්,බේයෝජිත සංංචාාරක ගමනාන්තයක් බේලසංත් හඳුනා බේගන ඇත. 

2. පුළුල් පෑරාසංයක විහිදුණු ද්යුර්ශනීය වෙවරළා තීරයකින් සංහා සංංචාාරක වෙහාෝටල්වලින් සංමාන්විත්යං 
වෙබන්වෙත්යංාට සංංචාාරක නිවෙක්ත්යංනාය සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� ද්යුකුණු සීමාාවට වන්නාට පිහිටා තිබීමා.

බේබන්බේතාට බේවරළා තීරය බේකාළා� සිට කි.මී.62 ක් පමණ දකුණු බේදසංට වන්නට පිහිටා ඇති අතර එය 
සංැලසු� කරන ලද සංංචාාරක ප්රබේේශයක් ද බේ�. බේබන්බේතාට, පුළුල් පරාසංයක විහිදුනු දර්ශනීය බේවරළා 
තීරයකින් සංහ සංංචාාරක බේහෝටල්වලින් සංමන්විත බේ�. බේ�රුවල හා බේබන්බේතාට බේබන්තර ගඟ මඟින් 
සං�බන්ධවීම බේ�තුබේවන් බේබන්තරට පැමිබේණන සංංචාාරකයින්බේ� ආකර්ෂණය බේමාරගල්ල ප්රබේේශයටද 
නිතැතින්ම ලයපාමුල�.

3. ද්යුක්ෂිණ ලංංකා අධිවෙවගී මාාර්ගයට ආසංන්නාව පිහිටා තිබීමා. 
(වෙද්යුාඩන්වෙගාඩ අන්ත්යංර් හුවමාාරුවෙව සිට කිවෙලංෝමීටර 9 ක් දුරින් සංහා, වෙලංවවන්දුව අන්ත්යංර් 
හුවමාාරුවෙව සිට කිවෙලංෝමීටර 12 ක් දුරින් පිහිටා තිබීමා.)

සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� දක්ෂිණ ලංකා අධිබේ�ගී මාර්ගයට ආසංන්නව පිහිටා ඇති මාර්ගයන් බේලසං,

•  B157 බේහාරණ - අගුරුවාබේතාට - මතුගම පාර
•  පයාගල - මබේල්බේගාඩ  - බේදාඩංබේගාඩ පාර
• පයාගල - නාගහදූව පාර

දැක්විය හැකිය. 

එයද සංැලසු� බලප්රබේේශය බහුවිධ සංංචාාරක ගමනාන්තයක් බවට පත්කරලීම සංඳහා වන ප්රබලතම 
අවස්ථාවක් බේ�.

අවස්්ා  අ  
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05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය

4. නීලං ධජ (Blue Flag Certificate) අන්ත්යංර්ජාතික සංහාතිකය පිරිනාැමීමා සංඳහාා නිර්වෙේශිත්යං 
කලංාපෑයක් වනා වෙමාාරගල්ලං සංංචාාරක කලංාපෑය අධ�යනා ප්රවෙේශය තුළා පිහිටා තිබීමා. 

කළුතර දිස්ත්රික්කබේ� දකුණු මායිබේ� පිහිටා ඇති බේමාරගල්ල බේවරළා තීරය බේදස් විබේදස් සංංචාාරක 
ආකර්ෂණය දිනා ගත් බේවරළා කලාපයක් බේලසං ප්රචාලිතය. පාරිසංරික අධයාපන පදනම (Foundation for 
Environmental Education) නැමැති ජාතයන්තර රාජය බේනාවන සංංවිධානය මඟින් පාරිසංරික, 
සංමාජයීය හා ගුණාත්මක තත්ත්වය ආදී නිර්නායකයන් 29 ක් පදන� කරගනිමින් නිල ධජ (Blue Flag 
Certificate) අන්තර්ජාතික සංහතිකය පිරිනමනු ලැබේ�. ඒ සංඳහා බේමාරගල්ල සංංචාාරක කලාපය නිර්බේේශ 
වී ඇත. බේ� තුළින් ජාතයන්තර අගය කිරීමක් බේමම බේවරළා තිරයට ලැබේබන බැවින් අනාගත සංංචාාරක 
ආකර්ෂණය බේ� බේකබේරහි බේයාමු වීම ප්රබේේශයක් වශබේයන් ලබා ගන්නා මහඟු අවස්ථාවක් බේ�.

1. වෙවරළා සංංරක්ෂණය සංහා වෙවරළා සංම්පෑත් කළාමානාාකරණ වෙද්යුපෑාර්ත්යංවෙම්න්තුව මාඟින් සිදුකළා  
වෙවරළා ආශ්රිත්යං පෑර්වෙ�ෂණ සංහා සංැලංසුම් අංශවෙ� පෑර්වෙ�ෂණයන්ට අනුව 2025 වනාවිට මුහුදු 
මාට්ටමා ඉහාළා යාවෙමාන් සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� යම් යම් ස්ථානායන්ට ත්යංර්ජනා එල්ලංවිය හාැකි බව 
හාඳුනාාවෙගනා තිබීමා.

රූපය 3.3 හා රූපය 3.4 මඟින්  දැක්වූ වර්ෂ  2025 දී මුහුදු ම�ටම ඉහළා යෑබේමන් තර්ජන ඇතිවිය හැකි 
බව තහවුරු කර ඇති ප්රබේේශයන් හා එම උපද්රවයන් ඇතිවිය හැකි ම�ටම යන දත්ත අනුව පයාගල උතුර 
සිට ම�බේගාන දක්වා ප්රබේේශ සුනාමි අවධානමක් සංහිත ප්රබේේශ බේලසං හඳුනාගන්නා ලදී. එබේමන්ම දර්ගා 
නගරයද ගංවතුර බලපෑ� ඇති ප්රබේේශයක් බේලසං හඳුනාබේගන ඇත. බේමබේස් සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා 
අනාගත ආපදා අවදානමක් පැවතීම සංංවර්ධන ඉලක්කයන් බේකබේරහි බාධා ඇති කරයි.

2. ස්වාභාාවික ආපෑද්යුාවන් වනා වෙවරළා ඛාාද්යුනාය, ගංවතුර සංහා නාායයෑම්වලංට  
ලංක්විය හාැකි ප්රවෙේශයක් වීමා. 

සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා ඇතිවිය හැකි ස්වාභාවික ආපදා සංහිත ප්රබේේශයන් සිතියම 5.3 මඟින් දක්වා 
ඇති අතර ඒ එක් එක් ස්වාභාවික ආපදා පිළිබඳව බේකටි විස්තරයක් පහත දැක්බේ�.

වෙවරළා ඛාාද්යුනාය 

ප්රබේේශබේ� බස්නාහිර මායිම මුහුදු ප්රබේේශයක් වන අතර, කුඩා පයාගල (උතුර), කුඩා පයාගල (දකුණ) 
මහා පයාගල, උතුරු මහා පයාගල, ම�බේගාන බටහිර, බේමාරගල්ල, මුල්ලපිටිය, කුඩා මාගල් කන්ද හා 
මරක්කලා වත්ත යන ප්රබේේශ බේවරළා ඛ්යාාදනයට ලක්වන ප්රබේේශ බේලසං හැඳින්විය හැක.

තර්්ජන  අ  
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය

ගංවතුර 

බේබන්තර ඟග, කළුවාබේමෝදර හා දු�මල්බේමෝදර ඇළා ප්රමුඛ්යා ඊට සං�බන්ධ අතුරු ඇළා මාර්ග පේධතියක් 
ප්රබේේශය තුළින් ගලා බසින අතර, අවධිමත් බේගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා බේතත්බි� බේගාඩකිරී� යන කරුණු 
බේ�තුබේවන් ස්වභාවික ජලය බැසං යාමට බාධා ඇති වී තිබේ�. බේ� බේ�තුබේවන් ප්රබේේශබේ� ස්ථාන රැසංක් සුළු 
වර්ෂාපතනයකදී වුවද ගංවතුර තර්ජනයකට ලක් බේ�.

නාාය යෑම් 

භූබේගෝලීය වශබේයන් ගත් කළා සංැලසු� බලප්රබේේශය සංතුව උස් කදුවැටිවලින් බේතාර සංම භූමිවලින් යුත් 
පරිසංරයක් පවතින නමුත්, මුහුදු ම�ටමින් කිබේලෝමීටර් 02 ක් පමණ රට අභයන්තරයට යන විට මුහුදු 
ම�ටබේ� සිට අඩි 100 - 150 ත් අතර කඳු සංහිත භූමි දක්නට ලැබේ�. බේ�රගල, කුඩා මාගල් කන්ද, 
මරක්කලාවත්ත සංහ මුණසිංහබේගාඩ වැනි උස් භූමි ප්රබේේශ සුළු නාය යෑ� ඇතිවන ප්රබේේශ බේලසං 
හඳුනාබේගන ඇත. සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා හඳුනාබේගන ඇති උපද්රව තත්ත්වයන් සිතියම 5.3  
මඟින් දැක්බේ�.
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සිතියම 5.3 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� පෑවතිනා ස්වභාාවික ආපෑද්යුා සංහිත්යං ප්රවෙේශ

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

1. අධ�යනා බලංප්රවෙේශවෙ� වෙවරළා ඉමා ප්රවෙේශයන් සංහා අභා�න්ත්යංර ප්රවෙේශයන් ඒකාබේධ කරන්නාාවූ 
ගාලු පෑාවෙර් සිට විහිදුණු පෑළාාත්බද්යු මාාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය සංතු මාාර්ග පෑේධතියක් පෑැවතීමා.

බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේයහි මුහුදුබඩ සීමාව බේක්න්ද්රබේකාටගත් ගාලු පාර බේදපසං ඉහළා සංංවර්ධන 
පීඩනයක් පවතින අතර, එම බේර්ඛීය සංංවර්ධනය අභයන්තර ප්රබේේශය කරා වයා�ත කිරීමට පවතින එක් 
ප්රබලතාවයක් බේලසං බේමම ප්රබේේශය පුරා විහිදුණු මාර්ග පේධතියක් පැවතීම හැඳින්විය හැකිය.  සිතියම 5.4 
මඟින් දැක්බේවන්බේන් සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පවතින වර්තමාන මාර්ග පේධතියයි.

ඒ අනුව ගත්කළා මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාර්ග (සිතියබේමහි දැක්බේවන පළාමු ප්රමුඛ්යාතා මාර්ග) 
අභයන්තර ප්රබේේශය තුළා පිහිටා බේනාමැති වුවත් අභයන්තර හා බේවරළා ඉම ප්රබේේශයන් ඒකාබේධ කරන 
පළාාත්බද මාර්ග පේධතියක් පිහිටා ඇත. එබේමන්ම එම මාර්ග හා ජාලගත වූ සංංවර්ධනයක් කිරීමට 
හැකියාවක් ඇති ප්රාබේේශීය සංභා මාර්ග ජාලයක් ප්රබේේශය පුරා විහිදී ඇත. ඒ අනුව ගත්කළා නව මාර්ග 
ඉදිකිරිම බේවනුවට පවත්නා මාර්ගයන්හි ප්රතිසංංස්කරණයන් හා පුළුල් කිරී� තුළින් බේවරළා ඉම සංංවර්ධනය 
අභයන්තර ප්රබේේශයන් බේවතට තල්ලු කිරීමට බේමම මාර්ග පේධතිය උපබේයෝගී බේ�.

වෙවරළා ඉමා වෙක්න්ද්රවෙකාටගත්  සංංවර්ධනා පීඩනාය පෑාලංනාය කර ගැනීමා සංඳහාා ප්රවෙේශය 
පුරා විහිදුණු තුලංනාාත්මාක සංංවර්ධනායක් ඇති කිරීමා.

අරමුණ 02

ශක්තීන්  අ  

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය
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සිතියම 5.4 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංය තුළා ව�ාප්ත්යංව පෑවතිනා වත්මාන් මාාර්ග පෑේධතිය

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

2. අධ�යනා බලංප්රවෙේශවෙ� ප්රමුඛාත්යංමා වෙස්වා සංපෑයනා ස්ථානාය වෙබ්රුවලං නාගර සංභාා ප්රවෙේශය වුවත් 
ද්යුැනාටමාත් ප්රවෙේශ අභා�න්ත්යංරවෙ� ත්යංරඟකාරී උපෑ නාගර වනා අලුත්ගමා සංහා ද්යුර්ගා නාගරය යනා 
නාගරයන් පෑැවතීමා. 

සංැලසු� බලප්රබේේශබේයහි ප්රධාන බේස්වා සංපයන ස්ථානය වන්බේන් බේ�රුවල නගර සංභා ප්රබේේශයයි. එබේස් 
වුවද වර්තමානය වනවිට ඒ හා තරඟ කිරීමට හැකියාවක් පවතින කුඩා උප නගර හා බේස්වා සංපයන 
බේන්වාසික ස්ථාන දියුණු බේවමින් පැවතීම බේවරළා ඉම සංංවර්ධනය අබේනක් ප්රබේේශ කරා වයා�ත කිරීමට 
පවතින එක් ප්රබලතාවයක් බේලසං හඳුනාගත හැකිය. අලුත්ගම හා දර්ගා යන නගර බේමබේස් සංංවර්ධනය 
බේවමින් පවතින උප නගරයන්ට උදාහරණ වන අතර බේන්වාසික ප්රබේේශයක් සංඳහා අවශය මූලික 
පහසුක�වලින් බේමම නගර සංමන්විත බේ�. 

සිතියම 5.5 මඟින් දැක්බේවන පරිදි අනාගත සංංවර්ධනය බේ�රුවල නගරසංභා සීමාබේවන් ඔ�බට බේගාස් 
අබේනක් අභයන්තර  ප්රබේේශ කරා ද වයා�ත වීබේ� ප්රවනතාවයක් පවතී. බේ�රුවල නගරබේයහි  බේමන්ම බේමම 
උප නගර බේක්න්ද්ර බේකාටබේගන  පුළුල් පරාසංයක පැතිරුණු බේපෝෂක ප්රබේේශයක් පවතී. බේමබේස් අභයන්තර 
ප්රබේේශබේයහි උප නගර දියුණුවීම බේ�තුබේවන් ජනගහනය ඒ බේවතට ආකර්ශනය වීම බේවරළා ඉම සංංවර්ධන 
පීඩනය ලිහිල් කිරීමට ඉවහල් වන එක් ප්රබල මාර්ගයකි.

3. අභා�න්ත්යංර ප්රවෙේශය වෙවරළා ප්රවෙේශයට සංාවෙප්ක්ෂව ස්වභාාවික ආපෑද්යුාවන්  අවමා කලංාපෑයක්  වීමා.

සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පවතින ආපදාමය තත්ත්වයන් සිතිය� ගතකිරිබේ�දී බේවරළා ඉම ප්රබේේශයට 
සංාබේ�ක්ෂව අභයන්තර ප්රබේේශබේයහි ස්වාභාවික ආපදා අවම ම�ට�මක පවතින බව බේපනීයයි. සුළු 
ගංවතුර තත්ත්වයක් බේහෝ කුඩා පස් කඳු කිහිපයක් කඩා වැටීම වැනි හානි වලට අමතරව බේවරළා ඛ්යාාදනය, 
සුනාමි, සුළි කුනාටු වැනි තරමක් බරපතල අනතුරුවලින් බේතාර වීම අභයන්තර ප්රබේේශය කරා සංංවර්ධනය 
ගලා ඒමට හිතකර බලපෑමක් ඇතිකරයි. 

4. අනාාගත්යං සංංවර්ධනාය සංඳහාා වෙයාද්යුාගත්යංහාැකි දියුණු වෙනාාවූ සංහා අඩු ඉඩම් වටිනාාකමාකින් යුතු 
ඉඩම් අභා�න්ත්යංර ප්රවෙේශයන්හි පිහිටා තිබීමා.

දැනටමත් සංංවර්ධනය බේනාවූ විශාල ඉඩ� ප්රමාණයක් අභයන්තර ප්රබේේශබේයහි පවතින අතර එය 
බේහක්ටයාර 10,46.9 ක් පමණ බේ�. (එය මුළු භූමි ප්රමාණබේයන් 26%  පමණ බේ�.) ඉන් බේබාබේහාමයක් රබර් 
සංහ කටුපඳුරු සංහිත ඉඩ� බේ�. අනාගත සංංවර්ධනය අභයන්තර  ප්රබේේශය කරා වයා�ත වීබේ�දී ඒ සංඳහා 
අවශය ඉඩකඩද අඩු වටිනාකමකින් යුත් ඉඩ� අවම ආබේයෝජනයක් තුළින් ඉහළා ප්රතිලාභයක් ලබා 
ගැනීමට හැකියාව ලැබේ�. සිතියම 3.4 මඟින් දැක්බේවන්බේන් සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා  පවත්නා ඉඩ� 
වටිනාකම බේවරළා ඉම ප්රබේේශයට සංාබේ�ක්ෂව අභයන්තර ප්රබේේශබේ�  අඩු ම�ටමක පැවතීමයි. 

5. ප්රාවෙේශීය සංභාා බලංප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා ඇත්යංැම් මාංසංන්ධි ද්යුැනාටමාත් වෙස්වා සංපෑයනා කුඩා 
මාධ�ස්ථානා වෙලංසං වර්ධනාය වීමා ද්යුක්නාට ලංැබීමා.

බේ�රුවල, අලුත්ගම, දර්ගා ආදී ප්රධාන නාගරික මධයස්ථානයන්ට අමතරව හල්කඳවිල, බේපාතුවිල, 
අබේේපිටිය, පාදාබේගාඩ, කාලවිල, බඳනාබේගාඩ, හිරිගල්බේගාඩැල්ල හා මුංබේ�න යනාදී අභයන්තර 
ප්රබේේශබේයහි වර්ධනය බේවමින් පවතින කුඩා ප්රමාණබේ� බේස්වා මධයස්ථාන ජාලයක් හඳුනා ගත හැකිය. 
බේමබේස් වර්ධනය වන බේස්වා ජාලයක් පැවතීම දැනටමත් සංංවර්ධනබේ� දිශානතිය අභයන්තර ප්රබේේශය 
කරා ද වයා�ත වීබේ� ප්රවනතාවයක් පවතින බව හඳුනාගැනීමට ඉවහල් බේ�. වගුව 5.3 මඟින් දැක්බේවන්බේන්  
දැනට එම මංසංන්ධි බේක්න්ද්රබේකාටබේගන වයා�තව ඇති බේස්වාවන්ය.

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය
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සිතියම 5.5 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� සංංවර්ධනා පීඩනා විශවෙල්ෂණයට අනුව හාඳුනාා ගන්නාා ලංද්යු  
උපෑ නාාගරික මා ධයස්ථානා සංහා නාාගරික මාධ�ස්ථානායන්හි  පිහිටීමා - 2017

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

1. ගාලු පෑාවෙර් සිට අභා�න්ත්යංර ප්රවෙේශයන්ට විහිදුනු මාාර්ග ජාලංයක් පෑැවතියද්යු එමා මාාර්ගයන් 
වෙබාවෙහාාමායක් ප්රතිසංංස්කරණය වෙනාාකළා සංහා ප්රමාාණවත් මාාර්ග පෑළාලංක් වෙනාාමාැති මාාර්ගයන් වීමා.

බේමබේස් සංංවර්ධනය බේනාවූ  අවිධිමත් මාර්ග පේධතිය හා  මූලික යටිතල පහසුක� පවා ප්රමාණවත් බේනාවීම 
තුළා  එය බේවරළා ඉම සංංවර්ධනය පහසුබේවන් අභයන්තර ප්රබේේශ කරා මුදා හැරීමට බාධා ඇතිකරයි.

2. ප්රවෙේශය අභා�න්ත්යංරවෙ� වෙහාක්ටයාර 1430 ක භූමි ඉඩම් ප්රමාාණයක් පෑාරිසංරික සංංවෙවදී  
කලංාපෑයන් වෙලංසං පෑැවතීමා. 

සංංවර්ධන පීඩනය අභයන්තර ප්රබේේශය කරා පැතිරීබේ�දී පවතින ප්රධානතම බාධාව වන්බේන් සිතියම 3.2 
මඟින් දැක්වුණු පාරිසංරික සංංබේ�දී කලාපයයි. එය ප්රබේේශය පුරා විසිරී ඇති බේහක්ටයාර් 1,430ක් පමණ වන 
කුඹුරු ඉඩ� සංහ ඒ ආශ්රිත පහත් බි� වලින් සංමන්විත  පාරිසංරික සංමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීමට 
වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටුකරන බේතත් භූමි  බේමම සංංබේ�දී කලාපයට අයත් බේ�. ඉන් විශාල ප්රමාණයක් 
පවතින්බේන් සංැලසු� බලප්රබේේශ අභයන්තරය බේක්න්ද්රබේකාට බේගනය. අනාගත සංංවර්ධනය වයා�ත  
වීම බේ�තුබේකාටබේගන  බේමම සංංබේ�දී කලාපයන්ට ය� අහිතකර බලපෑමක් සිදුවීමට ඉඩකඩ පවතින  
අතර  එතුළින් පාරිසංරික පේධතියට හානි වූ අසංමතුලිත සංංවර්ධනයක් ඇති වීමට ඉඩ ඇත. එබැවින් එම 
කලාප ආරක්ෂා කරගනිමින් සංංවර්ධන පීඩනය අභයන්තර ප්රබේේශයට මුදාහැරීම බාධාවක් බේමන්ම  
අභිබේයෝගයක්ද බේ�. 

දුර්වලතා  අ  

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය

බේස්වා මධස්ථාන වර්තමානබේේ පවත්නා පහාසුකාම්

�ල්කඳවිලං �ැංකු ප�සුකම්, පාරිමෙභෝගික මෙවළඳසංැල්, �ැපැල් කාර්යාලංය, ක්රීඩා පිට්ටනිය, ප්රජා ශාලංා

මෙපාතුවිලං පාරිමෙභෝගික මෙවළඳ සංැල්, �ැංකු ප�සුකම්, මෙපෞද්ගලික වවදාය මධයස්ථානාය, �ැපැල් 
කාර්යාලංය, ක්රීඩා පිට්ටනිය,පාසංලං

අමෙේපිටිය පාරිමෙභෝගික මෙවළඳ සංැල්, මෙපෞද්ගලික වවදාය මධයස්ථානාය, ප්රජා ශාලංා

පාදාාමෙගාඩ පාරිමෙභෝගික මෙවළඳ සංැල්, �ැංකු ප�සුකම්, මෙපෞද්ගලික වවදාය මධයස්ථානාය, පාසංලං, ක්රීඩා 
පිට්ටනිය, ප්රජා ශාලංා

මුංමෙ�නා �ැංකු ප�සුකම්, �ැපැල් කාර්යාලංය, ක්රීඩා පිට්ටනිය, පාරිමෙභෝගික මෙවළඳසංැල්,පාසංලං

කාලංවිලං �ැංකු ප�සුකම්, �ැපැල් කාර්යාලංය, පාරිමෙභෝගික මෙවළඳ සංැල්, ප්රජා ශාලංා, පාසංලං

�ඳනාාමෙගාඩ වවදාය මධයස්ථානාය, �ැපැල් කාර්යාලංය, ක්රීඩා පිට්ටනිය,පාසංලං

හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං පාසංලං, ප්රජා ශාලංා, පාරිමෙභෝගික මෙවළඳ සංැල්, ක්රීඩා පිට්ටනිය, �ැපැල් කාර්යාලංය

මූලාශ්රය : ක්වෙෂ්ත්ර සංමීක්ෂණය (2018)

වගුව 5.3 : වෙස්වා  මාධ�ස්ථානායන්හි  වර්ත්යංමාානාය වනාවිට පෑවත්නාා පෑහාසුකම්
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1. 2002 වසංවෙර් සංකසංනා ලංද්යු බස්නාාහිර පෑළාාත් වෙභාෞතික ව�හා සංැලංැස්මාට අනුව අලුත්ගමා හාා ද්යුර්ගා 
යනා නාගර උපෑ නාාගරික මාධ�ස්ථානා වෙලංසින් හාඳුනාාවෙගනා සංංවර්ධනාය කිරීමාට වෙයෝජිත්යංව තිබීමා.

දැනට පවත්නා ප්රධාන බේස්වා සංපයන නගරය වන්බේන් බේ�රුවල නගරය හා බැදුණු ප්රාබේේශීය සංභා 
බලප්රබේේශයයි. 2002 වසංබේර් පිළිබේයළා කරන ලද බස්නාහිර පළාාත් බේභෞතික වුහ සංැලැස්ම අනුව 
“අළුත්ගම” හා “දර්ගා නගරය” උප නාගරික මධයස්ථාන බේලසං හඳුනාගනිමින් එම මධයස්ථාන අනාගත 
සංංවර්ධනය සංඳහා බේයාදා ගැනීමට බේයෝජිතය. එවිට බේ�රුවල නගරය හා තරගකාරී නගර අභයන්තර 
ප්රබේේශයට වන්නට සංංවර්ධනය වීම බේවරළා ප්රබේේශයට හා බේ�රුවලට සිමා වූ සංංවර්ධනය අලුතින් 
බේගාඩනැබේගන උප නාගරික මධස්ථානය කරා වයා�ත කිරීමට කදිම අවස්ථාවක් බේ�.
 

අවස්්ා  අ  05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය

1. බණ්ඩාරගමා, වෙහාාරණ, මාතුගමා ආදී සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශයට පෑරිබාහිරව පිහිටි වෙභාෞතික හාා 
පෑාරිසංරික අතින් දියුණු පෑහාසුකම් සංහිත්යං නාගර අධ�යනා බලංප්රවෙේශය ආසංන්නාවෙ� පෑැවතීමා.

බණ්ඩාරගම, බේහාරණ, මතුගම ආදී මධයස්ථානයන් බේ�රුවල ප්රබේේශය හා තරඟකාරී වැඩි ඉල්ලුමක් 
සංහිත බේන්වාසික මධයස්ථාන වන අතර ඒවා සංැලසු� බලප්රබේේශයට පරිබාහිරව පිහිටා තිබේ�. බේභෞතික 
හා පාරිසංරික අතින් ඉතා දියුණු පහසුක� සංහිත බණ්ඩාරගම, බේහාරණ ආදී ප්රබේේශ බේකාළා� නගරයට 
ආසංන්නව පිහිටීමත්, එම නගර දක්ෂිණ අධිබේ�ගී මාර්ග පිවිසු� බේදාරටු ආසංන්නබේ� පිහිටීමත් යන සංාධක 
සංලකා බැලීබේ�දී, බේ�රුවලට සංාබේ�ක්ෂව උක්ත නගරයන් තුළා බේන්වාසික කලාප හා ඒ හා බැදුණු බේස්වා 
නගර බිහිවීබේ� ප්රවනතාවයක් පවතී. බේමය බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� අභයන්තර කලාපය දක්වා සංංවර්ධනය 
මුදා හැරීබේ�දී ජනතාව ඒ සංඳහා බේපාල�වා ගැනීබේ�දී තර්ජනයක් වී ඇත.

තර්්ජන  අ  
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය

1. සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� බටහිර මාායිමා ද්යුර්ශනීය වෙවරළා තීරයකින් ද්යු ද්යුකුණු මාායිමා වෙබන්ත්යංර ගඟ 
ආශ්රිත්යං පෑාරිසංරික වශවෙයන් වැද්යුගත් ප්රවෙේශයකින් මාායිම් ව තිබීමා.

ප්රබේේශය හරහා ගලා බසින ප්රධාන ඇළා මාර්ග වන කළුවාබේමෝදර සංහ දු�මල්බේමෝදර යන ඇළා මාර්ගයන් 
ආශ්රිතවත්, ඒවා මඟින් ඇති වී ඇති අබේනකුත් කුඩා ඇළා මාර්ග පේධතිය ආශ්රිතවත් පාරිසංරික සංංබේ�දී 
කලාප බිහි වී තිබේ�. මීට අමතරව, ප්රබේේශය පුරා විසිරී ඇති බේහක්ටයාර් 1,430 ක් පමණ වන කුඹුරු ඉඩ� 
සංහ ඒ ආශ්රිත පහත් බි�ද පාරිසංරික සංමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීමට වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටුකරන 
බේතත් භූමි බේලසං හැඳින්විය හැකිය.

2. වෙේශගුණික වශවෙයන් වෙසංෞමා� වෙේශගුණයක් සංහිත්යං පෑහාත්යංරට වෙත්යංත් කලංාපෑයට අයත්  
ප්රවෙේශයක් වීමා.

ශ්රී ලංකාබේ� පහතරට බේතත් කලාපයට අයත් බේ�රුවල ප්රබේේශීය සංභා බලප්රබේේශබේ� වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 
මී.මී. 60 - 100 අතර පවතී. භූබේගෝලීය වශබේයන් ගත් කළා විබේ�ෂිත වු කඳු වැටිවලින් බේතාරවු භූමියක් 
පවතින නමුත් කි.මී. 2 ක් පමණ රට අභයන්තරයට යනවිට තැනිතලා බි� අතර තැනින් තැන මුහුදු 
ම�ටබේ� සිට අඩි 50-100 අතර කුඩා කඳු වැටි දක්නට ලැබේ�. බේ� අතර බේ�රගලකන්ද, පිංබේ�නකන්ද අඩි 
100-200 ත් අතර උසංකින් යුක්තවන අතර, බේගාඩැල්ලබේගදර කන්ද, දියලබේගාඩ කන්ද වැනි කඳුවැටි 
කීපයක්ම බේමම කලාපබේ� පවතී.

3. සංංවර්ධනා බලංප්රවෙේශය තුළා වෙත්යංත් බිම් කුඹුරු හාා පුරන් කුඹුරු වෙලංසං වෙහාක්ටයාර 1581.98 ක  
භූමි ප්රමාාණයක් උද්යු�ානා වෙලංසින් සංංවර්ධනාය කිරීමා සංඳහාා අවකාශය තිබීමා.

බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� භූමි පරිබේභෝජනය අනුව 49% ක් පවතිනුබේ� හරිත කලාපය බේලසින් වන 
අතර ඒ අතරින් වැඩි ප්රතිශතයක් පවතින්බේන් පාරිසංරික වශබේයන් සංංබේ�දී පරිසංර පේධතීන් බේලසංයි. බේමබේස් 
ප්රබේේශය පුරා විහිදී ඇති සංංබේ�දී පාරිසංරික පේධතිය එක් අතකින් පාරිසංරික තුලනාත්මකබව පවත්වාබේගන 
යාමටත් අබේනක් අතින් ජනතාවට සුවපහසු නගරයක් සංඳහා බේපාදු එළිමහන් උදයාන බේලසංත් බේයාදා 
ගැනීමටත් හැකියාව ලැබේ�.

ප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා පෑාරිසංරික සංම්පෑත් උපෑවෙයෝගී කරගනිමින් ජනාත්යංාවට සුවපෑහාසු 
නාගරයක් බවට පෑත්කිරීමා.

අරමුණ 03

ශක්තීන්  අ  
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05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය

1. මුහුදු ජලංය ප්රවෙේශ අභා�න්ත්යංරයට ගලංා ඒමාක් ද්යුක්නාට ලංැබීමා නිසංා එය පෑාරිසංරික වශවෙයන්  
ද්යුැඩි ත්යංර්ජනායක් වීමා. 

සංැලසු� බලප්රබේේශය මුහුදු ම�ටමට සංාබේ�ක්ෂව පහත් බිමක පිහිටීම නිසංා මුහුදු ජලය ප්රබේේශ 
අභයන්තරයට ගලාඒමක් දක්නට ලැබීම. එනිසංා එම ලවණ මිශ්රිත ජලය මිනිස් පරිබේභෝජනයට සංහ 
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහා බේයාදාගැනීම අභිබේයෝගයක් වී ඇත. එබේස්ම බේමය අනාගත සංංවර්ධන 
ඉලක්කයන් කරා ළාගා වීබේ�දී පාරිසංරික වශබේයන් දැඩි තර්ජනයක් ඇති කිරීමට බේ�තු බේ�. 

2. ගංගා රක්ෂිත්යංයන් සංහා ඇළා රක්ෂිත්යංයන් අවිධිමාත් වෙන්වාසික භාාවිත්යංයන් සංඳහාා වෙයාද්යුා ගැනීමා. 

දැනට පවතින මුහුදු ඉම රක්ෂිත කලාපයත් බේබන්තර ගඟ, කළුවාබේමෝදර හා දු�මල්බේමෝදර ආදී ඇළා 
රක්ෂිත කලාපයනුත් ආක්රමණය කරමින් අනවසංර බේන්වාසික හා  වයාපාරික බේගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම තුළින් 
ඇළා මාර්ගයන් තුළාට කුණු මුදාහැරිම හා ඉවුරු බිදී යාම වැනි පාරිසංරික ගැටළු මතුබේ�. බේමය පාරිසංරික 
සුරක්ෂිතතාවයට තර්ජයකි. පහත වගුව  5.4 මඟින් දැක්බේවන්බේන් බේවරළා ඉම රක්ෂිත ප්රබේේශයත්, 
බේබන්තර ගඟ රක්ෂිත ප්රබේේශයත් තුළා අනවසංර බේලසං බේන්වාසික හා වාණිජ භාවිතයන් සංඳහා බේයාදාබේගන 
ඇති භූමි ප්රමාණයන්ය.  රූපය 3.7 මඟින් දැක්බේවන්බේන් වර්තමානය වනවිට බේබන්තර ගඟ රක්ෂිතබේ� 
අනවසංර ඉදිකිරී� සිදුකර ඇති ආකාරයයි.

දුර්වලතා  අ  

රක්ෂිත ප්රබේේශ තුළා ඇති භූමි 
ප්රමාණය ( බේහාක්ටයාර)

බේන්වාසිකා හාා වාණිජ භාවිතයන් සංඳහාා බේයාදාබේගන ඇති භූමි 
ප්රමාණයන් ( බේහාක්ටයාර)

මෙ�න්�ර ගඟ 
රක්ෂි�ය

15.07 6.78

මෙවරළ ඉම ප්රමෙද්ශය 199.14 73.03

මූලාශ්රය : ක්වෙෂ්ත්ර සංමීක්ෂණය  - නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය (2018)

වගුව 5.4 : රක්ෂිත්යං ප්රවෙේශයන් තුළා අනාවසංර වෙලංසං ඉදිකර ඇති වෙන්වාසික හාා වාණිජ භාාවිත්යංයන්වෙ� භූමි ප්රමාාණයන්

3. 177,410 පෑමාණ වනා වත්මාන් ජනාගහානායට සංරිලංනා පෑරිදි වෙපෑාදු හාා විවෙනාෝද්යු කටයුතු සංඳහාා 
ප්රමාාණවත් ඉඩකඩ වෙවන් වෙනාාවී තිබීමා.

නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� සංැලසු� බේරගුලාසිවලට අනුව ජනගහනය පුේගලයන්  1000 ට බේහක්ටයාර් 
1.4 අවම වශබේයන් බේපාදු එළිමහන් විවෘත භූමි බේලසං සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංැකසීබේ�දී බේවන්කළා යුතුය. 
එනමුත්, 2015 භූමි පරිබේභෝජන දත්ත අනුව විවෘත භූමි සංඳහා බේවන් කර ඇති මුළු භූමි ප්රමාණය 
බේහක්ටයාර 66.9 කි. එන� මුළු භූමි පරිබේභෝජනබේයන් 0.9% කි. බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංබේ� 
2017 වසංර වනවිට ජනගහනය 177,410 බේලසං සංංගණන වාර්තාබේ� දක්වා ඇත. දත්ත වි�බේල්ෂණයට 
අනුව 2030 වනවිට ජනගහනය 216,238 ක් බේලසං පුබේරෝකථනය කර ඇත. ඒ අනුව 2030 වර්ෂය වනවිට 
බේපාදු එළිමහන් විවෘත භූමි බේලසං බේහක්ටයාර් 302 ක් බේවන්කළා යුතුව ඇත. ඒ අනුව වර්තමාන 
ජනගහනයට උචිත වන අයුරින් බේපාදු හා විබේනෝද කටයුතු සංඳහා ඉඩ කඩ සංැලසී බේනාමැත.



90

වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

05 වන පරිච්බේ�දය 
ශ.දු.අ.ත්යං. විශවෙල්ෂණය

විස්�රාත්මක ශ.දු.අ.�.  
විශ්මෙල්ෂණය

1. ඝනා අපෑද්රව� කළාමානාාකරණය සංඳහාා මාධ�මා පෑරිසංර අධිකාරිවෙ� පිළිසංරු ව�ාපෑෘතිය හාරහාා 
ත්යංාක්ෂණික හාා මුලං�මාය ආධාර ලංබාදීමා.

ඉවතලන කැලි කසංළා හැකිතාක් දුරට නැවත ප්රබේයෝජනයට ගතහැකි අයුරින් සංාරවත් බවට පත්කර 
අවසංාන බැහැරලීම සංඳහා බේයාමුවන බේකාටසං පමණක් ඒ සංඳහා බේයාමු කිරීම බේමම පිළිසංරු වයාපෘතිබේයහි 
අරමුණයි. බේමම වයාපෘතිය  පළාාත්පාලන ආයතන ඔස්බේස් ක්රියාත්මක කිරීම සිදුකරන අතර, බේ�රුවල 
ප්රබේේශයට ද බේ� යටබේත් අවශය ප්රතිපාදන බේයාමුකර ඇත. ඒ අනුව කුබේර්වත්ත ප්රබේේශබේ� අක්කර 12 ක 
භූමි ප්රබේේශයක් බේ� සංඳහා බේතෝරාබේගන ඇත. දැනට අවිධිමත් බේලසං කැලි කසංළා මුදාහැබේරන බේවත්තිමරාජපුර 
හා බේබරව ඇළා ආදී පාරිසංරික සංංබේ�දී ප්රබේේශයන්ට සිදුවන හානිය බේමමඟින් අවම කර ගැනීමට හැකියාව 
ලැබේ�.

අවස්්ා  අ  

1. වෙවරළා සංංරක්ෂණය සංහා වෙවරළා සංම්පෑත් කළාමානාාකරණ වෙද්යුපෑාර්ත්යංවෙම්න්තුව මාඟින් සිදුකළා  
වෙවරළා ආශ්රිත්යං පෑර්වෙ�ෂණ සංහා සංැලංසුම් අංශවෙ� පෑර්වෙ�ෂණයන්ට අනුව 2025 වනා විට මුහුදු 
මාට්ටමා ඉහාළා යාවෙමාන් සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� යම් යම් ස්ථානායන්ට ත්යංර්ජනා එල්ලංවිය හාැකි බව 
හාඳුනාාවෙගනා තිබීමා.

අනාගතබේ�දී බේ�රුවල ප්රබේේශය මුහුදු ජල ම�ටම ඉහළා යාම වැනි ස්වාභාවික ආපදා බේ�තුබේවන් 
බේන්වාසිකයන්ට ජීවත්වීබේ�දී ජන ජිවිතයට තර්ජන එල්ල විය හැකි බව  හඳුනාබේගන ඇත. එය ප්රබේේශබේයහි 
අනාගත සංංවර්ධනයට විශාල තර්ජනයකි. 

2. ස්වාභාාවික ආපෑද්යුාවන් වනා වෙවරළා ඛාාද්යුනාය, ගංවතුර සංහා නාායයෑම් වලංට ලංක්වියහාැකි  
ප්රවෙේශයක් වීමා.

බේවරළා ඛ්යාාදනය _ කුඩා පයාගල,කුඩා පයාගල(උතුර),  මහ පයාගල(දකුණ),  උතුරු මහ පයාගල (උතුර),  
ම�බේගාන බටහිර, බේමාරබේගාල්ල, මුල්ලපිටිය, කුඩා මාගල් කන්ද හා මරක්කලා වත්ත ප්රබේේශ බේවරළා 
ඛ්යාාදනයට ලක්වන ප්රබේේශ බේලසං හැදින්විය හැක.

ගංවතුර _ බේබන්තර ඟග, කළුවාබේමෝදර හා දු�මල්බේමෝදර ඇළා ප්රමුඛ්යා ඊට සං�බන්ධ අතුරු ඇළා මාර්ග 
පේධතියක් ප්රබේේශය තුළින් ගලා බසින අතර, අවධිමත් බේගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා බේතත්බි� බේගාඩකිරී� 
යන කරුණු බේ�තුබේවන් ස්වභාවික ජලය බැසං යාමට බාධා ඇති වී තිබේ�. බේ� බේ�තුබේවන් ප්රබේේශබේ� ස්ථාන 
රැසංක් සුළු වර්ෂාපතනයකදී වුවද ගංවතුර තර්ජනයකට ලක් බේ�.  

නාය යෑ�_ බේ�රගල, කුඩා මාගල් කන්ද, මරක්කලාවත්ත සංහ මුණසිංහ වැනි උස් භූමි ප්රබේේශ සුළු නාය 
යෑ� වශබේයන් ඇතිවන ප්රබේේශ බේලසං හඳුනාබේගන ඇත.

බේමවැනි ස්වභාවික ආපදා සංහිත ප්රබේේශ අනාගත සංංවර්ධනයට බාධා ඇතිකරයි.

තර්්ජන  අ  
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

වර්ෂ 2030 ඉලක්ක බේකාට බේගන බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශය  හා ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය  
ඒකාබේධ කරමින් ඉදිරිපත් කර ඇති බේමම සංැලැස්බේමහි අනාගත දැක්ම සංහ අරමුණු සංාක්ෂාත් 
කරගැනීමටත් පළාමුවන බේකාටසං මඟින් ඉදිරිපත් කරනලද සංවිස්තරාත්මක දත්ත වි�බේල්ෂණය තුළින් 
හඳුනාගන්නා ලද ගැටළු වලට විසංදු� බේසංවීමත්,  ප්රබේේශබේ� සංංවර්ධනය සංඳහා බේයාදා ගත හැකි  
විභවතා ඵලදායි බේලසං බේයාදා ගනිමින් ප්රබේේශය තුළා තිරසංාර සංංවර්ධනයක් ඇති කිරීමත් අරමුණු කර 
ගනිමින්  බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය සංඳහා සංැලසු� සංංකල්පය සංහ බේභෞතික වුහ සංැලැස්ම සංකස් 
බේකාට ඇත. 

බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්බේමහි සංැලසු� වයූහය සංලකා බැලීබේ�දී එය ප්රධාන කාණ්ඩ 6 ක් යටබේත් 
සංාකච්ඡාා බේකබේර්. එන�; බේයෝජිත භූමි පරිහරණ සංැලැස්ම, අපරවුහ පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීබේ� 
උපායමාර්ගික සංැලැස්ම, ආර්ථික සංංවර්ධන උපායමාර්ගික සංැලැස්ම, තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධන 
උපායමාර්ග සංැලැස්ම,  ජනාවාසං සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංහ වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීබේ� සංැලැස්ම 
වශබේයනි. බේමම එක් එක් සංැලසු� ළාඟා කර ගැනීම සංඳහා වන උපායමාර්ග පිළිබඳව තවදුරටත් අවධානය 
බේයාමු බේකබේර්. 

6.1. සංංකාල්පිත සංැලැස්ම

බේමහිදී මූලික වශබේයන් ඉදිරිපත්කරනුබේ� සංවිස්තරාත්මක දත්ත වි�බේල්ෂණයන් මඟින් සංැලසු� 
බලප්රබේේශය තුළා හඳුනාගන්නා ලද ගැටළු විසංඳීමත් විභවතා ප්රශස්ත අයුරින් බේයාදා ගැනීමත් තුළින් 
අබේ�ක්ෂිත අනාගත සංංවර්ධන දැක්ම බේකබඳු  දිශානතියක් බේකබේරහි බේයාමු බේ�ද යන්න  දළා රූ සංටහනක 
දැක්වීමයි. 

බේමබේස් හඳුනාගන්නා ලද සංංකල්පිත සංැලැස්ම අනුව සංැලසු� බලප්රබේේශය ප්රධාන බේකාරිබේඩෝ බේදකකට 
බේවන් බේකබේර්. එන� දැනට ආවරණය වී පවතින දර්ශනීය බේවරළා තීරය විවෘත කරමින් පයාගල සිට 
බේමාරගල්ල දක්වා වූ බේවරළා ප්රබේේශය  සංංචාාරක ආකර්ෂණය ඇති කරමින්, සංංචාාරක කටයුතු ආශ්රිත 
සංංචාාරක  බේකාරිබේඩෝවක් බේලසංත් හරිත ප්රබේේශ වැඩි වශබේයන් පවතින රට අභයන්තර ප්රබේේශය හරිත 
බේකාරිබේඩෝව බේලසංත් වශබේයනි.

මීට අමතරව, දැනට මුහුදුබඩ ග්රාාම නිලධාරි වසං� බේක්න්ද්රබේකාට ගනිමින් වයා�තව ඇති ජනගහන 
වයා�තිය රට අභයන්තරබේයහි හඳුනාබේගන ඇති බේස්වා මධයස්ථාන නවයක් බේවත ආකර්ෂණය කිරීමත් ඒ 
තුළින් බේවරළා ඉම බේක්න්ද්ර බේකාටගත් සංංවර්ධන පීඩනය රට අභයන්තරයට විතැන් කිරීමත්, එම බේස්වා 
මධයස්ථාන අවට ඇති වන බේන්වාසික කලාපයන්  සංඳහා  ඊට අදාළා බේස්වා සංැපයීමට බේස්වා මධයස්ථාන 
ජාලයක් ඇති කිරීමටත් අබේ�ක්ෂිතය.  තවද එම බේස්වා මධයස්ථාන යා කරමින් බේවරළා ඉම ප්රබේේශය හා 
සං�බන්ධ වන නව මාර්ග බේදකක් ඉදිකිරීමට ද බේයෝජිතය.  

දැනට ප්රබේේශය තුළා පවතින ප්රධාන නාගරික මධයස්ථානය වන බේ�රුවල හැරුනුබේකාට අලුත්ගම, දර්ගා 
නගරය සංහ ම�බේගාන යන උපනාගරික මධයස්ථාන කිහිපයක් ද හඳුනාගත හැකිය. එම උපනාගරික 
මධයස්ථානයන්හි පවතින සංංවර්ධන විභවතා හඳුනාබේගන එම නගරවලට විබේ�ෂිත වූ සංංවර්ධන 
ක්රමබේ�දයන් යටබේත් සංංවර්ධනය කිරී� කරනු ලබන අතර, එමඟින් ප්රබේේශයට ආබේ�ණිකව පවතින  
ප්රධාන ආර්ථික අංශයන් වන සංංචාාරක කර්මාන්තය, ධීවර කර්මාන්තය, මැණික් බේවළාඳබේපාළා හා 
කෘෂීකර්මාන්තය යන අංශයන් ඒකාබේධ කරගත් ආර්ථික විවිධාංගීකරණයක්  ඇති කිරීමට අරමුණු 
කරන අතර, පාරිසංරික  සංංබේ�දී හා හරිත කලාපයන් ආරක්ෂා වන පරිදි සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා 
කර ඇත.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

සංංකල්පි� සංැලංැස්ම
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එන�, සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� බේවරළා තීරය ආශ්රිතව දැනට සංංචාාරක කර්මාන්තය සංඳහා විවෘතව ඇති 
ස්ථානයන්ට අමතරව හා රට අභයන්තරයට වන්නට පවතින සංංස්කෘතික හා පුරා විදයාත්මක 
වටිනාකමින් යුතු ප්රබේේශ හඳුනාගනිමින් බේවරළා ඉම ප්රබේේශයට බේක්න්ද්ර වූ සංංචාාරක කර්මාන්තය රට 
අභයන්තරට වයා�තකිරීම තුළින් එම ස්ථාන ඵලදායී බේලසං සංංවර්ධන ක්රියාවලියට බේයාදා ගැනීමට 
අබේ�ක්ෂිතය.

උක්ත කරුණු සංබේමෝදානය කරගත් සංැලසු� සංංකල්පය තුළින් “දක්ෂිණ බේවරළා තීරය විවර කරන විසංල් 
බේදාරටුවක් කරා” යන බේ�රුවල අනාගත දැක්මත් ඒ තුළින් ඉටුකර ගැනීමට බලාබේපාබේරාත්තු වන  
අරමුණු හා පරමාර්ථ කරා ගමන් කිරීමට අවශය මූලික දළා සංැලැස්ම පිළිබඳව අවබේබෝධයක් රූපය 6.1 
සංැලසු� සංංකල්පය මඟින් ලබාගත හැකිය.

මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම, කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, 2018

රූපය 6.1 : වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය  සංඳහාා වෙයෝජිත්යං සංැලංසුම් සංංකල්පෑය 06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

සංංකල්පි� සංැලංැස්ම
(හාරිත්යං වෙකාරිවෙඩෝව)

(අභා�න්ත්යංර නාාගරික මාධ�ස්ථානා)

(ප්රවෙේශවෙ� පෑවතිනා ඓතිහාාසික හාා 
ස්වාභාාවික ස්ථානා යාවෙකවෙරනා මාාර්ගය)

(නාාගරික මාධ�ස්ථානා)

(වෙබ්රුවලං නාගරය)

(සංංචාාරක වෙකාරිවෙඩෝව)
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

6.2. බේයෝජිත භූමි පරිහාරණය සංැලැස්ම
 
වර්ෂ 2030 සංඳහා වන බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්බේමහි “දක්ෂිණ බේවරළා තීරය විවර කරන විසංල් 
බේදාරටුවක් කරා..” යන දැක්ම සංාක්ෂාත් කරගැනීබේ� පරමාර්ථය බේපරදැරි කර ගනිමින් සංකස් කරන  
ලද බේයෝජිත ආර්ථික, පාරිසංරික සංහ අපරවුහ පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීබේ� උපායමාර්ගික සංැලසු� 
ක්රියාවට නැංවීම සංඳහා වන බේයෝජිත උපායමාර්ගික වයාපෘති තුළින් බිහිවන අනාගත නාගරික  
ආකෘතිය බේකබඳුද යන්න පිළිබඳව බේයෝජිත භූමි පරිහරණ සංැලැස්ම මඟින් නිරූපණය බේකබේර්.
 
බේමහිදී සිදුකරන ලද බේන්වාසික ජනගහන පුබේරෝකතනයන්ට අනුව වර්ෂ 2030 වන විට සංමස්ථ බේ�රුවල 
ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංබේ� ජනගහනය 207,294 ක් වන අතර එය 2017 වර්ෂබේ� ජනගහනයට 
අනුව 31,590 ක වැඩිවීමක් බේපන්නු� කරයි. එබේමන්ම සංංචාාරක, වාණිජ, ආයතනික හා කර්මාන්ත යන 
කටයුතු සංඳහා වර්ෂ 2030 වන විට 106,047 ක සංංසංරණ ජනගහනයක් බලාබේපාබේරාත්තු විය හැකිය.
  
බේමම සියලු කරුණු සංැලකිල්ලට ගනිමින්, වර්තමානය වනවිට පවතින බේවරළා ඉම බේක්න්ද්ර බේකාට ගත් 
සංංවර්ධනය පීඩනය රට අභයන්තරබේ� ඇති උස්බි�වලට ආකර්ෂණය කර ගැනීම බේමම සංංවර්ධන 
සංැලැස්ම තුළින් බලාබේපාබේරාත්තු බේ�. එහිදී, දක්ෂිණ අධිබේ�ගී මාර්ගයට සංහ ගාලු පාරට සංමාන්තරව 
මහජනතාවට වඩා පහසුබේවන් සංහ කාර්යක්ෂමව අභයන්තර ප්රබේේශවලට ළාඟාවිය හැකි නව අභයන්තර 
මාර්ග ජාලයක් සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා කරනු ලබන අතර, එම මාර්ග ජාලය මුහුදුබඩ ප්රබේේශ 
යාකරමින් රට අභයන්තරයට විහිබේදන මාර්ග ජාලයක් බේලසින් සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිතය.

බේමහිදී පළාමුව බේ�රුවල, අලුත්ගම, ම�බේගාන සංහ දර්ගා නගරය යන නගර ප්රධාන නගර බේලසං  
සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත බේ�. බේමයින් බේ�රුවල හා අලුත්ගම පළාමුබේපළා නගර බේලසං එම නගර වලට 
ආබේ�නික ලක්ෂණ අනුව සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. බේ�රුවල පරිපාලන, ධීවර, වාණිජ යන 
අංශයන් බේක්න්ද්ර බේකාටගත් නගරයක් බේලසංත්, අලුත්ගම සංංචාාරක කර්මාන්තය බේක්න්ද්ර බේකාටගත් 
නගරයක් බේලසංත් ම�බේගාන ධීවර කටයුතු ප්රධාන බේකාට ඇති බේස්වා සංැපයු� නගරයක් බේලසංත්, දර්ගා 
නගරය සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත හා සිල්ලර බේවළාඳාම බේක්න්ද්ර බේකාටගත් නගරයක් බේලසංත් සංංවර්ධනය 
කිරීමට බේයෝජිත ය.
 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙයෝජි� භූමි 
පරි�රණය සංැලංැස්ම

මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය

රූපය 6.2 : වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� වෙයෝජිත්යං වෙගාඩනාැගිලි ආකෘතිය - හාරස් පෑැතිකඩ I

එම අන්තර් සං�බන්ධතාවය ඔස්බේස් සංංවර්ධන විභාවතාවයන් වැඩි දියුණු වන උස්බි�වල පිහිටි දැනට 
දියුණු බේවමින් පවතින සංහ නව බේස්වා ජාලයක් ඇති කිරීම මඟින් ඒවා බේවත අනාගත සංංවර්ධනය 
සංංබේක්න්ද්රණය කර ගැනීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. දැනට පවතින පාරිසංරික සංංබේ�දී ප්රබේේශ සංංරක්ෂණය වන 
අයුරින් බේමම උප නාගරික මධයස්ථානයන් ද පළාමු බේපළා උප නගර හා බේදවන බේපළා උප නගර බේලසං 
සංංවර්ධනය වීමට බේයෝජනා බේකබේර්. රූපය 6.2 හි දැක්බේවන බේගාඩනැගිලි ආකෘතිය මඟින් දක්වා ඇත්බේත් 
ඉහත සංඳහන් කරන ලද නාගරික ධූරාවලිය යටබේත් වර්ෂ 2030 වනවිට සංංවර්ධන දිශානතිබේ� පිළිබිඹුවයි.
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එබේමන්ම ප්රබේේශය තුළා පවතින ප්රධාන ආර්ථික විභවතාවයක් වන සංංචාාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය 
කිරිම සංඳහා බේවරළා ඉම ප්රබේේශය සංංචාාරක බේකාරිබේඩෝවක් බේලසං නිර්මාණය කිරීමත් ඒ තුළින් වර්ෂ  
2030 වනවිට බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය සංංචාාරක පුරවරයක් බවට පත් කිරීම සංඳහා අවශය උපාය 
මාර්ග හා වයාපෘති බේයෝජනා බේකබේර්. රූපය 6.3 මඟින් දක්වා ඇති පරිදි  පයාගල සිට අලුත්ගම දක්වා 
බේවරළා කලාපය අදියර බේදකක් යටබේත් විවෘත කිරීමත් බේවරළා ඉම ප්රධාන බේස්වා සංපයන මධයස්ථානය  
බේලසං බේ�රුවල සංංවර්ධනය කිරීමත් ඒ හා යාබදව පවතින ඉහළා සංංචාාරක ආකර්ශනයක් හා සංංචාාරක 
බේහෝටල් සංහිත බේමාරගල්ල බේවරළා කලාපය ඉහළා බේගාඩනැගිලි ඝනත්වයකින් යුතුව සංංවර්ධනය  
කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.

මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය

විබේ�ෂබේයන් ප්රබේේශබේ� අභයන්තරයට වන්නට පිහිටා ඇති පාරිසංරික සංංබේ�දී කලාපයන් ආරක්ෂා 
කරගනිමින් බේවරළා ඉම බේක්න්ද්ර කරගත් සංංවර්ධන පීඩනය පාලනය කිරීම සංඳහා අභයන්තර ප්රබේේශබේ� 
කුඩා බේස්වා මධයාස්ථාන සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. රූපය 6.4 මඟින් දැක්බේවන්බේන් බේයෝජිත 
භූමි පරිහරණ සංැලැස්ම තුළින් සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� අභයන්තරයට වන්නට අබේ�ක්ෂා බේකබේරන තුලිත 
සංංවර්ධන ආකෘතියයි.  

බේමබේස් සංකස් කරන ලද බේයෝජිත භූමි පරිහරණ සංැලැස්ම සිතියම 6.1 මඟින් දැක්බේවන අතර බේ� පිළිබඳව 
සංවිස්තරාත්මක වි�බේල්ෂණයක් බේදවන බේකාටබේසංන් විස්තර බේකබේර්. බේමම අබේ�ක්ෂිත සංංවර්ධනය ළාඟා 
කර ගැනීම සංඳහා අවශය සංංවර්ධන කලාප, කලාපීකරණ බේරගුලාසි සංහ සංැලසු� හා බේගාඩනැගිලි 
බේරගුලාසි බේමන්ම එක් එක් කලාපයන් සංඳහා වන කලාප සංංගුණකයන් පිළිබඳව සංවිස්තරාත්මක 
විමසුමක් බේදවන බේකාටබේසංහි දැක්බේ�. 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙයෝජි� භූමි 
පරි�රණය සංැලංැස්ම

මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය

රූපය 6.4 : වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� වෙයෝජිත්යං වෙගාඩනාැගිලි ආකෘතිය - හාරස් පෑැතිකඩ III

රූපය 6.3 : වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශවෙ� වෙයෝජිත්යං වෙගාඩනාැගිලි ආකෘතිය - හාරස් පෑැතිකඩ II
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරියසිතියම 6.1 :  වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� වෙයෝජිත්යං භූමි පෑරිහාරණ සංැලංැස්මා

බේයෝජිත භූමි පරිහාරණ සංැලැස්ම – බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්කාම් බේකාාට්්ාසංය

මූලංාශ්රය :  නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

සංැකසුමා : කළුත්යංර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය

බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්ම (2021–2030)

සුචිය
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ෙස්නාහිර පළාාත් අංශය නාගරිකා සංංවර්ධන අධිකාාරිය
බේදසංැම්ෙර් 2020
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

6.3. අපරවුහා පහාසුකාම් සංංවර්ධන කිරීබේම්  උපායමාර්ගිකා සංැලැස්ම
 
වර්ෂ 2030 වන විට බේ�රුවල නගරය, දක්ෂිණ බේවරළා තීරබේ� ආර�භක ේවාරය බවට පත්කරමින්, 
කෘෂිකර්මාන්තය, ධීවර කර්මාන්තය හා මැණික් බේවළාඳබේපාළා ඔස්බේස් ලබන ආර්ථික සංමෘේධියත්, 
සංංචාාරක කර්මාන්තබේ� උන්නතියත් බේ�තුබේකාට බේගන සංමෘේධිමත් නගරයක් හා මානව හිතකාමී 
පරිසංරයකින් බේහබි නගරයක් බේලසින් දියුණුවට පත් කිරීබේ� අරමුණින් යුතුව බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්ම 
ක්රියාත්මක වන බැවින් එම දැක්ම සංහ අරමුණු සංාක්ෂාත් කර  ගැනීම සංඳහා සංමාජීය හා බේභෞතික 
යටිතල පහසුක� සංංවර්ධන සංැලසුම ඉතා වැදගත් කාර්යාභාරයක් ඉටු කරයි.

දැනට ප්රබේේශබේ� පවතින මාර්ග පේධතිය ඇතුළු මූලික යටිතල පහසුක� වැඩි දියුණු කිරීමටත්, 
බේවරළාාසංන්න කලාපයන්වල අධික පීඩනයකින් යුතුව ඒකරාශී වී ඇති ජනගහනය සංංවර්ධන බලප්රබේේශ 
අභයන්තරයට මුදා හැරීමටත් අවශය උපායමාර්ගික සංැලසු� බේමමඟින් හඳුන්වා දීමටත් අබේ�ක්ෂා  
කර ඇත. 

ඒ අනුව බේමහිදී ප්රධාන අංශයන් බේදකක් බේකබේරහි අවධානය බේයාමු කරනු ලබයි. එන� බේභෞතික වශබේයන් 
පවතින යටිතල පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීමට අදාළා උපායමාර්ගික සංැලසු� හා සංමාජීය වශබේයන් 
පවතින යටිතල පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීමට අදාළා උපායමාර්ගික සංැලසු� වශබේයනි. බේ� යටබේත්  
පහත ක්බේෂ්ත්රයන්  පිළිබඳව අවධානය බේයාමු බේකබේර්. එන�,

• බේස්වා කළාමනාකරණ සංැලැස්ම
• මාර්ග හා ප්රවාහන සංැලැස්ම
• ජල සංැපයු� සංැලැස්ම
• විදුලි සංැපයු� සංැලැස්ම
• අපජල කළාමනාකරණ සංැලැස්ම
• ඝන අපද්රවය කළාමනාකරණ සංැලැස්ම වශබේයනි.

බේමම එක් එක් සංැලසු� පිළිබඳව සංවිස්තරාත්මක වි�බේල්ෂණයන් ඉදිරිබේ�දී විමසංා බැබේලන අතර බේමම 
සියලු සංැලසු� සංඳහා පදනම වන අනාගත ජනගහනය හා ජන ඝනත්ව පුබේරෝකථනය පිළිබඳව මීළාගට 
විමසංා බැබේල්.

6.3.1. ජනාගහානාය පුවෙරෝකථනාය

වගුව 6.1 මඟින් දක්වා ඇති පරිදි බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය සංඳහා ජනගහනය පුබේරෝකථනය සිදු 
කිරීම සංඳහා බේයාදාගනු ලැබූබේ� ස්වභාවික ජනගහන වර්ධන බේ�ගයයි. පසුගිය අවුරුදු කිහිපය සංලකා 
බැලීබේ�දී ජනගහන වර්ධනය සිදුවී ඇත්බේත් ස්වභාවික වර්ධන බේ�ගයට අනුවය. බේමහි ඇති සුවිබේ�ෂීත්වය 
වනුබේ� සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� ඇති නගර සංභා බලප්රබේේශබේ� හා ප්රබේේශීය සංභා බලප්රබේේශබේ� ජනගහන 
වර්ධනය ඒ ඒ ප්රබේේශයන්ට අබේ�නික වූ ලක්ෂණ අනුව එකිබේනකට පැවතීමයි. 

නගරසංභා බලප්රබේේශබේ� ජනගහන වර්ධන බේ�ගය සංාබේ�ක්ෂව ඉහළා අගයක් ගන්නා අතර එය 0.99% ක් 
බේ�. ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශබේ� එය 0.81% ක සංාබේ�ක්ෂ අඩු අගයක් බේපන්නු� කරයි.

බේ� අනුව එක් එක් පරිපාලන ප්රබේේශයන්හි ජනගහනය වර්ධනය පහත පරිදි පුබේරෝකථනය සිදු කරන ලදි.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 

උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

නාග නාය ක නාය
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

නාග නාය ක නාය

වාසං ව ා ය සං  
වාසං නා වයසංමස්ථ සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� ජනගහනය 2030 වන විට 207,293 ක් වන බව පුබේරෝකථනය කළා හැකිය. 

වර්තමාන ජනගහනයට අනුව එන�, 2019 හා සංංසංන්දනාත්මකව බලන කළා එය 14,354 කින් පමණ 
වැඩිවනු ඇතැයි අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

6.3.1.1. සංංක්රමාණික ජනාගහානා පුවෙරෝකත්යංනාය 

වසංර 2030 වන විට සංැලසු� ප්රබේේශය සංඳහා බාහිරින් පැමිබේණන පුේගලයන් බේකාපමණද යන්න ගණනය 
කරන ලදී. බේමය ගණනය කිරීම සිදු කළා ආකාරය බේදවන බේකාටබේසංහි බේයෝජිත කලාපීකරණ සංැලැස්ම 
යටබේත් වැඩි දුරටත් දක්වා ඇත. සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� සංංචාාරක, වාණිජ, කර්මාන්ත හා ආයතනික යන 
අංශ සංඳහා බේකාපමණ ප්රමාණයක් පැමිබේණනවාද යන්න ගණනය කරන ලදී. ඒ අනුව 2030 වන විට 
106,047 ක් වනු ඇතැයි අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. එය 2019 සංංසංරණ ජනගහනය  වර්ෂ 2030 හා සංන්සංන්දාත්මකව 
බලන කළා 30,000 ක පමණ විට වැඩි වීමක් බේපන්නු� කරයි.

බේ� අනුව බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්ම යටබේත් සිදු කරනු ලබන බේස්වා කළාමනාකරණ සංැලැස්ම, ආර්ථික 
සංංවර්ධන සංැලැස්ම හා ජනාවාසං සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංඳහා 2030 වන විට වැඩි වන ජනගහන 
පුබේරෝකතනයන්වලට අනුව සිදු කරන ලදී.  

6.3.2. නිවාසං ව�ාප්තිය සංහා නිවාසං ඝනාත්වය
 
බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� කාර්යාලබේ� සං�පත් පැතිකඩ (වගුව 6.2 මඟින් දැක්බේවන පරිදි) අනුව 2016 
වර්ෂබේ� මුළු නිවාසං සංංඛ්යායාව 37,363 ක් වන අතර, එයින් 33,148 ක් එන�, 88.7% ක් ස්ථිර නිවාසං වීම 
බේන්වාසික කලාපයක් වශබේයන් ගත්කළා ඉහළා විභවතාවයක් බේලසං බේපන්නු� කළා හැක.
 
ස්ථිර, අර්ධ ස්ථිර, තාවකාලික සංහ නිවාසං බේනාමැති සංංඛ්යායාව ඉහළා යාම සංඳහා ආසංන්නතම බේ�තුව 
බේලසං සුනාමි විපත හඳුන්වාදිය හැකි අතර, ඉන් බේබාබේහාමයක් බේදනා ධීවර සංහ මී රා කර්මාන්තය 
ජීවබේනෝපාය කරගත් බේවරළාට සංමීපව ස්ථානගතවූවන් බේ�. සුනාමි උවදුර නිසංා අවතැන් වූවන්බේගන් 
බේකාටසංක් සංඳහා නිවාසං වයාපෘති පර්යන්ත ප්රබේේශවල ඉදිබේකාට ඇත.

පරිපාලන ඒකාකාය වර්ධන බේේගය % 2012 2017 2019 2030

නාගර සංභා �ලංප්රමෙද්ශය 0.99 37,772 40,511 45,172 48,660

ප්රාමෙද්ශීය සංභා �ලංප්රමෙද්ශය 0.81 127,176 135,192 147,767 158,633

මූලාශ්රය : වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායමා, කළුත්යංර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය (2019) 

වගුව 6.1 : ජනාගහානා පුවෙරෝකථනාය 

මූලාශ්රය : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් කාර්යාලංය, සංම්පෑත් පෑැතිකඩ (2016)

වගුව 6.2 : වෙබ්රුවලං නිවාසංවලං ස්වභාාවය - 2016 

නිවාසංවල තත්ත්වය නිවාසං එකාතුව නිවාසං බේනාමැති

ස්ථිර අර්ධ ස්ථිර තාවකාාලිකා

නිවාසං ගණනා 33,148 3018 1197 37,363 1,406

ප්රතිශ�ය(%) 88.7 8.07 3.2 100.00
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 

උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

වාසං ව ා ය සං  
වාසං නා වය

බේකබේස්වුවත්, නිවාසං පහසුක�, මිනිසංාබේ� මුලික අයිතිවාසිකමක් බේලසං සංැලබේකන බේහයින් 12% ක 
ප්රතිශතයක් බේපන්නු� කරන අර්ධ ස්ථිර සංහ තාවකාලික නිවාසංත්, නිවාසං බේනාමැති 1,406 ත්, නිවාසං 
ආශ්රිත ගැටළුවක් බේලසං සංැලකිය යුතු බේ�.

වර්ෂය ජනගහානබේේ වැඩිවීම පුබේරෝකාථන ජනගහානය නිවාසං අවශයතාවය

2015 171,131 2,187

2018 4,572 175,703 2,488

2030 31,591 207,294 7,897

එකතුව 12,572

මූලාශ්රය : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් කාර්යාලංය, සංම්පෑත් පෑැතිකඩ (2016)

වගුව 6.3 : අනාාගත්යං නිවාසං අවශ�ත්යංාවය වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය සංභාා බලංප්රවෙේශය 

ඉහත වගුව 6.3 මඟින් දක්වා ඇති පරිදි සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� නිවාසං අවශයතාවය සංළාකා බැලීබේ�දී, 
2015 වර්ෂබේ� 171,131 ක ජනගහනයට 2187 ක නිවාසං අවශයතාවයක් පවති අතර එය 2018 වනවිට 
2488 ක් දක්වා වැඩි බේ�. නමුත් 2030 වනවිට 207,293 ක් වන ජනගහනයට අවශය නිවාසං ප්රමාණය 
7897 ක් බේ�. බේමහිදී එක් පවුලක සංාමාජිකයින් 4 ක් යැයි සංලකා ගණනය කිරී� සිදු කර ඇත. ඒ අනුව 
බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය  සංඳහා වන මුළු නිවාසං අවශයතාවය 12,572 ක් වනු ඇත. 

බේමහිදී වැඩි වන ජනගහනය හා ජන ඝනත්වය බේයෝජිත භූමි පරිහරණ හා කලාපීකරණ සංැලැස්මට අනුව 
එක් එක් කලාපවල ප්රවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

ඒ අනුව 2030 වනවිට බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්ම තුළින් දැනට පවතින අවිධිමත් නිවාසංයන් බේවනුවට 
විධිමත් නිවාසං වැඩපිළිබේවලක අවශයතාවය හඳුනා ගැබේන්. විබේ�ෂබේයන්ම බේබන්තර ගඟ හා බේවරළා 
කලාපය ආශ්රිතව නිවාසං ඉදිකිරීබේ�දී හඳුනාගත් බේගාඩනැගිලි හා සංැලසු� බේරගුලාසිවලට අනුකූලව 
ඉදිකිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්. බේ� වනවිට සුනාමි උවදුරු අවදාන� තත්ත්වය සංහිත කලාපවල නැවත 
අනවසංරබේයන් පදිංචි වී ඇති ධීවර ජනතාව බේවනුබේවන් සියලු පහසුක� සංහිතව නිවාසං සංංකීර්ණයක් ඉදි 
කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.  

6.3.2.1. නිවාසං ඝනාත්වය

බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා වැඩිම නිවාසං ඝනත්වයක් පවතින ග්රාාම බේස්වක වසං� බේලසං 
බේහ�ටියාකන්ද,සීනවත්ත, වැලිපිටිය, බේපාතුවිල බටහිර, මහග�මැේද, අක්කරමලය, ගඟඅේදර. ගබේන්ගම 
සංහ කුඩා පයාගල දකුණ හඳුන්වා දිය හැකි අතර පරණකබේඩ්,කංකාන�බේගාඩ දන්වත්තබේගාඩ, 
බඳනාබේගාඩ, හිරිගල්බේගාඩැල්ල සංහ කාලවිල යන වසං�වල අඩු නිවාසං ඝනත්වයක් හඳුනාගත හැකිය. 
බේපාදු පහසුක�වල පවතින ඌණතාවය, වාණිජ හා පරිපාලන කටයුතු එම ප්රබේේශවල ස්ථානගත වී තිබීම 
සංහ පදිංචිය සංඳහා සුදුසු ඉඩ� බේනාමැති වීම බේමම අඩු නිවාසං ඝනත්වය සංඳහා බේ�තු වී ඇත. 
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6.3.3. වෙස්වා කළාමානාාකරණ සංැලංැස්මා

සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� සංමාජීය අපරවුහ පහසුක� සංඳහා වන අනාගත සංැලසු� සංහ ආබේයෝජන 
අවස්ථාවලට මඟබේපන්වීම සංහ සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� වැඩිවන ජනගහනයත් සංමඟ අබේ�ක්ෂිත අරමුණු 
සංාක්ෂාත් කර ගැනීමට සංමාජීය අපරවුහ පහසුක� බේකබේස් සංංවර්ධනය විය යුතු ද යන්න පිළිබඳව  
බේමමඟින්  විස්තර බේකබේර්.

බේමම උපායමාර්ගික සංැලැස්ම යටබේත් වැඩිවන ජනගහනයත් සංමඟ බේසංෞඛ්යාය හා අධයාපනික පහසුක� 
සංංවර්ධනය කිරීමටත් රට අභයන්තරබේ� වාසංය කරනු ලබන ජනතාව බේවනුබේවන් පවතින පහසුක� වැඩි 
දියුණු කිරීමටත් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� දැනට පවතින සංමාජීය යටිතල 
පහසුක� වැඩිවන ජනගහනයට ප්රමාණවත් අයුරින් පැවතියද එම පහසුක� තව තවත් සංංවර්ධනය 
කරමින් වැඩි වන ජනගහනයට බේස්වාවන් සංැපයිම බේමහි මූලික අරමුණ බේ�.

6.3.3.1. අධ�ාපෑනික පෑහාසුකම්
 
බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංයට අයත් අධයාපන පහසුක� පිළිබඳව අවධානය බේයාමු කිරීබේ�දී, 
පාසංල් වර්ගීකරණය තුළා ජාතික හා පළාාත් පාසංල් ඇතුළු මුළු පාසංල් 50 ක් පිහිටා ඇති අතර ඉන් 1 AB 
කාණ්ඩයට අයත් පාසංල් 8 ක් ද, 1 C කාණ්ඩයට අයත් පාසංල් 8 ක් ද, 2 කාණ්ඩයට අයත් පාසංල් 26 ක් හා 
3 කාණ්ඩයට අයත් පාසංල් 6 ක් වශබේයන් පිහිටා ඇත. 

වර්තමානය වනවිට 30,894 ක ශිෂය සංංඛ්යායාවක් බේමම ප්රබේේශය තුළා අධයාපනය ලබන අතර සිංහල, 
බේදමළා යන මාධය බේදකටම අයත් පාසංල් ප්රබේේශය පුරා විහිදී ඇත. තවද බේපෞේගලික පාසංල් 7 ක් පමණ 
පවතින අතර දර්ගා නගරය ආශ්රිතව එම පාසංල් වැඩි වශබේයන් වයා�තව ඇත. ප්රබේේශය තුළා රජබේ� 
කාර්මික විදයාල බේමන්ම බේපෞේගලික අංශබේ� විදයාලද පිහිටා ඇත. බේ� අනුව බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� 
බේකා�ඨාාසංය තුළා අධයාපන ආයතන වල පිහිටීබේ�  සිට කිබේලෝමීටර එකක හා කිබේලෝමීටර බේදකක පරිධියක් 
යටබේත් සිදු කළා අධයාපන බේස්වා පහසුක� වි�බේල්ෂණය යටබේත් සංමස්ථ සංැලසු� බලප්රබේේශය පුරා විහිදී 
පැතිරුණු අධයාපන පහසුක� වයා�තවීම හඳුනා ගත හැකිය. එම අධයාපන පහසුක� හි වයා�තිය 
සිතියම 6.2 මඟින් දැක්බේ�.
 
තවද, මාර්ග සංංවර්ධන සංැලැස්ම මඟින් සිදුකරන පවත්නා මාර්ගයන්හි තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීමත් 
නව මාර්ගයන් හඳුන්වා දීමත් යනාදිය මඟින් අභයන්තර ප්රබේේශවල සිසුන් හට නාගරික පාසංල් බේවත 
ප්රබේ�ශ වීබේ� පහසුක� තවදුරටත් ඇති බේකබේර්. බේමම දත්ත අනුව වර්තමාන හා අනාගත ජනහගනයට 
අවශය අධයාපන පහසුක� ලබා දීම සංඳහා වන අධයාපන ආයතනයන්හි පැවතීම සංතුටුදායක ම�ටමක 
පවතින බව තහවුරු කළා හැකිය.

එබේමන්ම වර්ෂ 2030 වන විට බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය සංඳහා අබේ�ක්ෂිත සංංචාාරක ආකර්ෂණ-
යන්බේ� ඉහළා යාම වසංරකට 30,000 ක් පමණ බේ�. වර්තමාන බේලෝකබේ� භාවිත වන නව සංංචාාරක 
ආකර්ශනීය ක්රබේමෝපායන් බේලසං නව ආයුර්බේ�ද ක්රම, නව ආහාර රටාවන් ආදී සංංචාාරක ආකර්ශනය 
දිනාගත හැකි ආගන්තුක සංත්කාරය පිළිබඳව ගබේ�ෂණාත්මක ඉගැන්වීම සංහිත සංංචාාරක පාසංලක 
අවශයතාවයක් පවතී. එමඟින්, ප්රබේේශබේ�  තරුණ තරුණයින්ට නව අධයාපන දිශානතියක් ලබාබේදන 
අතර ඒ මඟින් ප්රබේේශය තුළා සංංචාාරක කර්මාන්තය ආශ්රිත රැකියා විශාල ප්රමාණයක් ජනනය කිරීමට ද 
ඉඩ ප්රස්ථාව සංැලබේස්.  

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

වා ක නාාක  
සං

අධ ා ක ක
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සිතියම 6.2 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� වර්ත්යංමාානාය වනාවිට පෑවත්නාා  අධ�ාපෑනික පෑහාසුකම් වලං පෑැතිරීමා

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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6.3.3.2. වෙසංෞඛා�  පෑහාසුකම්
 
බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා බේසංෞඛ්යාය බේස්වා පහසුක� සංැපයීම සංඳහා බේ�රුවල දිසංා බේරෝහල, 
අලුත්ගම ග්රාාමීය බේරෝහල හා දර්ගා නගර පර්යන්ත බේරෝහල බේලසං ප්රධාන බේරෝහල් 3 ක් පිහිටා ඇත. අවට 
ප්රබේේශවල ජනතාව බේසංෞඛ්යාය පහසුක� සංඳහා බේමම බේරෝහල් සංඳහා පැමිබේණන අතර වැඩිදුර ප්රතිකාර 
සංඳහා නාබේගාඩ මහා බේරෝහල කරා ගමන් කරනු ලැබේ�. මීට අමතරව, බේපෞේගලික බේරෝහල් 3 ක්, ආයුරුබේ�ද 
බේරෝහල් 2 ක් හා බේපෞේගලික ධෛවදය මධයස්ථාන විශාල ප්රමාණයක් ප්රබේේශය පුරා පිහිටා ඇත. බේ�රුවල 
දිසංා බේරෝහල වා�ටු 3 කින් හා ඇඳන් 63 කින් ද, අලුත්ගම ග්රාාමීය බේරෝහල වා�ටු 4 කින් හා ඇඳන් 50 කින් 
සංහ දර්ගා නගර පර්යන්ත බේරෝහල වා�ටු 3 කින් හා ඇඳන් 59 කින් සංමන්විත බේ�. 

බේ� අනුව බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය තුළා බේසංෞඛ්යාය මධයස්ථානවල පිහිටීබේ�  සිට කිබේලෝමීටර 
බේදකක හා කිබේලෝමීටර හතරක පරිධියක් යටබේත් සිදු කළා වි�බේල්ෂණයන්ට අනුව සංමස්ථ සංැලසු� 
බලප්රබේේශය පුරා විහිදී පැතිරුණු බේසංෞඛ්යාය පහසුක�වල වයා�තවීම සිතියම 6.3 අනුව හඳුනා ගත හැකිය. 
ඒ අනුව වර්තමාන ජනගහනය සංඳහා බේමම බේසංෞඛ්යාය මධයස්ථාන ප්රමාණවත් ම�ටමක පැවතියද 
අනාගතබේ�දී බේන්වාසික ජනගහනය හා ප්රබේේශයට ආකර්ෂණය වන ජනගහනය සංැලකීබේ�දී බේ�රුවල 
දිසංා බේරෝහබේල්හි ධෛවදයවරුන් සංංඛ්යායාව හා බේරෝහල් පහසුක�  ප්රමාණවත් ම�ටමක බේනාවතින අතර එය 
මූලික බේරෝහලක් දක්වා ඉහළා නැංවීමටත්, අලුත්ගම හා දර්ගා නගර බේරෝහල්වල පහසුක� ඉහළා නැංවීමට 
ද බේමම සංැලසුම යටබේත් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. 

තවද, සංංචාාරක කර්මාන්තය හා බැඳුනු  නූතන ආයුර්බේ�ද ක්රම සංහිත ආයුර්බේ�ද ධෛවදය මධයස්ථාන ඇති 
කිරීමටත්, ජනාවාසං සංංවර්ධන සංැලැස්ම තුළින් හඳුනා ගන්නා ලද බේන්වාසික හා බේස්වා මධයස්ථාන 
සංඳහා  බේසංෞඛ්යාය සංායන ඇතිකිරීමත් බේමම සංැලැස්ම තුළින් සිදුකිරීමට බලාබේපාබේරාත්තු බේ�. 

6.3.3.3. වෙපෑාදු වෙස්වා පෑහාසුකම්

සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� සංමාජීය අපරවයූහ පහසුක� සංඳහා වන අනාගත සංැලසු� හා ආබේයෝජන අවස්ථා 
වලට මඟ බේපන්වීම සංහ සංැලසු� බලප්රබේේශය සංඳහා අබේ�ක්ෂිත අරමුණු සංාක්ෂාත් කර ගැනීමට 2030 
වන විට බේපාදු පහසුක� වල පැතිරීම පිළිබඳ හඳුනා ගැනීම වැදගත් බේ�.

බේමහිදී ජනාවාසං ප්රමුඛ්යාතාගත කිරීමට අනුව සංැලසු� බලප්රබේේශයට අවශය බේපාදු පහසුක� බේමානවාද 
යන්න ජනාවාසං සංංවර්ධන සංැලැස්ම යටබේත් සංාකච්ඡාා බේකබේර්.

බේමහිදී පවතින උප නාගරික මධයස්ථාන තුළා සංංබේක්න්ද්ර වූ සංංවර්ධනයක් ඇති කරලීම සංඳහාත් උප 
නාගරික මධයස්ථාන තුළා ජනයාට සුව පහසු අන්දමට තම අවශයතා ඉටු කර ගැනීමට හැකි පරිදි මූලික 
පහසුක� සංපයා දීම සංඳහා අවශය බේයෝජනා ඉදිරිපත් බේකබේර්.

ඒ අනුව පවතින විභවතා සංහ වර්තමාන තත්ත්වය සංලකා බලමින් බේමම නාගරික හා උප නාගරික 
මධයස්ථාන වලට අවශය මුලික පහසුක� සංැපයීමට බේයෝජනා බේකබේරන අතර වර්තමානබේ� පවත්නා 
මුලික පහසුක� වල වයා�තිය සිතියම 6.4 පරිදි බේ�.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

සං   ක

ා  වා ක
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සිතියම 6.3 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� වර්ත්යංමාානාය වනාවිට පෑවත්නාා වෙසංෞඛා� පෑහාසුකම්වලං පෑැතිරීමා

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 6.4 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශවෙ� වර්ත්යංමාානාය වනාවිට පෑවත්නාා  මූලික වෙස්වාවන්

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

6.3.4. මාාර්ග හාා ප්රවාහානා සංැලංැස්මා
 
වත්මන් මාර්ග පේධතිය සංංවර්ධනය කිරීම ප්රබේේශබේ� සංංවර්ධන ක්රියාවලිබේ�දී වැදගත් සංහ ප්රධාන 
බේමබේහයක් ඉටු කරනු ලබන අතර, එය ප්රාබේේශීය සංංවර්ධනයට ද සංෘජුවම ඉවහල් බේ�. එම නිසංා බේමය 
බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� අබේ�ක්ෂිත සංංවර්ධනබේ� මූලික අඩිතාලම වන අතර, බේමම සංැලසුම තුළින් මාර්ග 
සංංවර්ධනය හා සංබැදුනු උපායමාර්ගික වයාපෘතීන් සංහ ක්රියාමාර්ග හඳුනාබේගන ඇත.

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා සංහ නගර සංභා බලප්රබේේශය  තුළා  දැනට ප්රබේේශය පුරා විසිරුණු විධිමත්  
මාර්ග ජාලයක් පැවතුන ද එම මාර්ගවල පළාල, බේභෞතික තත්ත්වය, ප්රබේ�ශකත්වය සංහ ධාරිතාවය, 
පවතින ජනාවාසංවල අවශයතාවයට පවා ප්රමාණවත් බේනාවන පරිදි ඉතා දුර්වල තත්ත්වයක පවතී. බේ� 
නිසපා අනාගතබේ� වැඩිවන ජනගහනයටත්, ජනගහන වර්ධනයත් සංමඟ සංැලසු� බලප්රබේේශ 
අභයන්තරයට ගමන් කරන්නා වූ ජනගහනයටත්, සංංචාාරක කර්මාන්තය සංහ බේයෝජිත වයපෘතින් දිරි 
ගැන්වීම සංඳහාත් හඳුනාගත් මාර්ග ජාලයක් සංංවර්ධනය කිරිමට බේමම සංංවර්ධන සංැලසුම යටබේත් 
අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. එය සිතියම 6.5 මඟින් දැක්බේ�.  

තවදුරටත් මාර්ග සංංවර්ධනය බලාත්මක කිරීම සංඳහා වන නීති හා බේරගුලාසි බේදවන බේකාටබේසංහි එන 
සංංවර්ධන ප්රබේේශයට අදාල බේපාදු බේරගුලාසි පරිච්බේ�ද 07 මඟින් වැඩිදුරටත් විස්තර බේකබේර්.

වත්මාන් මාාර්ග පෑේධතිය

දැනට පවතින මාර්ග පේධතිය පිළිබඳව අවධානය බේයාමු කිරීබේ�දී, එම මාර්ගයන්හි හිමිකාරීත්වය 
පිළිබඳව සංලකා බැලීබේ�දී,  පළාමු බේපළා ප්රමුඛ්යාත්වයක් ඇති මාර්ගයන් මාර්ග සංංවර්ධන අධිකරිය යටතටත්, 
බේදවන බේපළා ප්රමුඛ්යාත්වයක් ඇති මාර්ගයන් පළාාත්බද මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය යටතට සංහ බේතවන බේපළා 
ප්රමුඛ්යාත්වයක් ඇති සියලුම මාර්ගයන් පළාාත් පාලන ආයතනයන් යටතටත් හිමි බේ�. එබේස් වයා�තව 
පවතින  වත්මන් මාර්ග පේධතිය සිතියම 6.6  මඟින් දැක්බේ�.

වෙයෝජිත්යං  මාාර්ග පෑේධතිය

2030 වන විට බේයෝජිත මාර්ග පේධතිය පිළිබඳව අවධානය බේයාමු කිරීබේ�දී, එම මාර්ගයන් මාර්ග 
හිමිකාරීත්වය මත පදන�ව වගුව 6.4 හි දැක්බේවන පරිදි කාණ්ඩ කළා හැකිය. එම බේයෝජිත මාර්ග පේධතිය 
සිතියම 6.7 මඟින් දැක්බේ�.

මාර්ගබේේ වර්ගය හිමිකාාරීත්වය

පළමු මෙපළ ප්රමුඛත්වයක් ඇති මාර්ගයන් මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

මෙදාවනා මෙපළ ප්රමුඛත්වයක් ඇති මාර්ගයන් පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

මෙ�වනා මෙපළ ප්රමුඛත්වයක් ඇති මාර්ගයන් පළාත් පාලංනා ආය�නා

විමෙශ්ෂ පිවිසුම් මාර්ග පළාත් පාලංනා ආය�නා

මෙයෝජි� උතුරු දාකුණු සීමා සංම්�න්ධ මාර්ගය (i)  පළාත් පාලංනා ආය�නා

මෙයෝජි� උතුරු දාකුණු සීමා සංම්�න්ධ මාර්ගය (ii) පළාත් පාලංනා ආය�නා

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - ක්මෙ�ත්ර  සංමීක්ෂණය  2018

වගුව 6.4 : සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා පෑවත්නාා වෙයෝජිත්යං මාාර්ග පෑේධතිය සංහා ඒවාවෙයහි හිමිකාරීත්වය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 

උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ාර්ග ා වා නා සං
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සිතියම 6.5 : වෙබ්රුවලං ප්රාබේශීය වෙල්කම් වෙ�කාට්ඨාාසංවෙ� වෙයෝජිත්යං ඒකාබේධ මාාර්ග සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 6.6 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� පෑවතිනා වර්ත්යංමාානා මාාර්ග පෑේධතිය

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 6.7 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� වෙයෝජිත්යං මාාර්ග පෑේධතිය

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 

උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ාර්ග ා වා නා සං

වෙයෝජිත්යං උපෑාය මාාර්ග 

බේමම මාර්ග සංංවර්ධන සංැලසුම යටබේත් ගාලු පාර (බේමාරගල්ල සිට අළුත්ගම දක්වා වූ කලාපය) මංතීරු 
හතරක් යටබේත් පුළුල් කිරීමටත්, බේ�රුවල මරදාන බේමාරගල්ල මාර්ගය පළාමු බේපළා ප්රමුඛ්යාතාවයක් ඇති 
මාර්ගයක් බේලසින් සංංවර්ධනය කිරීමටත් බේයෝජනා බේකබේරන අතර තවදුරටත් ගාලු පාබේර් සිට අභයන්තර 
ප්රබේේශයන් යා බේකබේරන ප්රධාන මාර්ග (පළාාත්බද මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු මාර්ගයන්) පේධතිය  
විධිමත් අයුරින් සංංවර්ධනය කිරීමට ද බේයෝජනා බේකබේර්.

එබේස්ම අභයන්තර ප්රබේේශයන් ඔස්බේස් නගර මධයස්ථාන සං�බන්ධ කරමින් දිබේවන මාර්ගයන් බේදකක් ද 
බේ� යටබේත් සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිතය. 

• බේයෝජිත උතුරු - දකුණු ප්රබේ�ශ මාර්ගය (i)
• බේයෝජිත උතුරු - දකුණු ප්රබේ�ශ මාර්ගය (ii)

තවදුරටත් විබේ�ෂ බේස්වාවන් සංපයන පිවිසු� මාර්ගයන් බේලසං හඳුනාගත් මාර්ග (සුනාමි නැවත පදිංචි 
කිරීබේ� ස්ථානයන්හි ප්රබේ�ශ මාර්ගයන්, බේවරළා ප්රබේ�ශ මාර්ගයන්,බේබන්තර ගඟ ප්රබේ�ශ මාර්ගයන් සංහ 
සංංචාාරක ප්රබේේශයන් සංඳහා වූ ප්රබේ�ශ මාර්ගයන් සංහ පැරණි ගාලු පාබේර් සිට නව ගාලු පාර බේවතට පිවිසීම 
සංඳහා වූ බේකටි පටුමග) කිහිපයක් පුළුල් කිරීමටද බේයෝජනා බේකබේර්.

බේමම සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග දැනට පවතින මාර්ගයන් ඔස්බේස් සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා 
කර ඇත. 

බේමම උපායමාර්ගික වයාපෘතිය බේයෝජිත සංංවර්ධන සංැලසුබේමහි මූලික අඩිතාලම වන අතර, බේමම 
වැඩපිළිබේවල ඉහළා ප්රමුඛ්යාතාවයක් සංහිත වැඩපිළිබේවලක් බේලසං සංලකා මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය සංහ 
අබේනකුත් මූලය දායකත්වය ලබාගත හැකි ආයතන සං�බන්ධ කරගනිමින් පහත පරිදි ක්රියාවට නැංවීමට 
අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

බේමම මාර්ග පේධතීන් පුළුල් කරමින් ඉදිරිබේ�දී සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා කරන අතර, ඒ අනුව ඉදිරි 
සංංවර්ධන අවශයතාවය සංලකා බේමම මාර්ග පේධතියට බේගාඩනැගිලි සීමා සංහ වීථි බේර්ඛ්යාා සීමා පනවා ඒවා 
බලාත්මක කරනු ලැබේ�. 

වෙයෝජිත්යං මාාර්ග සංංවර්ධනාය

නාගරික ප්රබේේශ හා ග්රාාමීය ප්රබේේශ එකිබේනකට ඒකාබේධ කිරීබේ� අරමුණින් සංැලසු� බලප්රබේේශය පුරා 
විහිදුණු අභයන්තර මාර්ග ජාලය පුළුල් කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්. එම සංංවර්ධනය බේකාටස් කිහිපයක් 
යටබේත් හඳුනා ගත හැකිය.

1. අභයන්තර කලාපවල නගර මධයස්ථාන සං�බන්ධ කරමින් බේයෝජිත මාර්ග සංංවර්ධනය
2. විබේ�ෂ බේස්වාවන් සංැපයීම සංඳහා බේයෝජිත මාර්ග සංංවර්ධනය
3. කුඹුරු ඉඩ� සංහ පහත්බි� හරහා බේයෝජිත මාර්ග සංංවර්ධනය
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I. සංංවර්ධනාය කිරීමාට වෙයෝජිත්යං මාාර්ග පෑේධතිය

A. ගාලු පෑාර (වෙමාාරගල්ලං සිට අළුත්ගමා ද්යුක්වා වූ කලංාපෑය) මාංතීරු හාත්යංරක් සංහිත්යංව පුළුල් කිරීමා.

වර්තමානබේ�දී බේමාරගල්ල සිට අලුත්ගම දක්වා පවතින මීටර් 9-12 අතර පළාල සංහිත ගාලු පාර මීටර් 18-
20 දක්වා පුළුල් කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්. එහිදී, බේයෝජිත පහසුක� බේලසං, 

• රථවාහන ගමනාගමන මංතීරු (3.5 මීටර්  x 4 = 14 මීටර්)
• රථ වාහන නවතා තැබීබේ� පහසුක� බේතෝරාගත් ස්ථානයන්හීදි ලබාදීම.(2.5 මීටර්)
• හරිත තීරු සංහිත පදිකයන් සංඳහා බේවන්වූ මංතීරු ( 1.5 මීටර් – 2 මීටර්) 

බේ� අනුව සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත මාර්ගබේයහි දළා හරස්කඩක් රූපය 6.5 මඟින් දැක්බේ�.

මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම, කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, (2018)

රූපය 6.5 : පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං ගාලු පෑාවෙර් ද්යුළා හාරස්කඩ

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ාර්ග ා වා නා සං
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

B. වෙබ්රුවලං මාරද්යුානා වෙමාාරගල්ලං මාාර්ගය පෑළාමු වෙපෑළා ප්රමුඛාත්යංාවයක් ඇති මාාර්ගයක් වෙලංසින් 
සංංවර්ධනාය කිරීමා. 

 
අනාගතබේ� වැඩිවන ජනගහනයත් සංමඟ රථවාහන තදබදයක් අබේ�ක්ෂා කරන ගාලු පාබේර් තදබදය 
මුදාහැරිය හැකි විකල්ප මාර්ගයක් බේලසින් බේමම බේ�රුවල මරදාන බේමාරගල්ල මාර්ගය පළාමු බේපළා පිවිසු� 
මාර්ගයක් බේලසින් පහත රූපය 6.6 මඟින් දැක්බේවන පරිදි සංංවර්ධනය  කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.

වෙයෝජිත්යං පෑහාසුකම්

• රථවාහන ගමනාගමන මංතීරු (5 මීටර්)
• පාපැදි සංඳහා බේවන් වූ මංතීරු (2 මීටර්)
• හරිත තීරු සංහිත පදිකයන් සංඳහා බේවන්වූ මංතීරු (2 මීටර්)

C. පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං, පෑළාාත්බද්යු මාාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරියට අයත් මාාර්ග  
(මාංතීරු වෙද්යුකක් සංහිත්යං මාාර්ග වෙලංසං)

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත පළාාත්බද මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු මාර්ගයන්හි පවතින හා බේයෝජිත පළාල 
වගුව 6.5 මඟින් දැක්බේ�.

මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම, කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, (2018)

රූපය 6.6 : සංංවර්ධනාය කිරීමාට වෙයෝජිත්යං වෙබ්රුවලං මාරද්යුානා වෙමාාරගල්ලං මාාර්ගවෙ� ද්යුළා හාරස්කඩ

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 

උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ාර්ග ා වා නා සං
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බේමම පළාාත්බද මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු මාර්ගයන් පුළුල් කිරීබේ� ප්රධානතම අබේ�ක්ෂාව වනුබේ�, 
දැනට බේවරළාබඩ ප්රබේේශයන් වල ඒකරාශී වී ඇති අධික ජනගහනය, 2030 වන විට සංංවර්ධන බලප්රබේේශබේ� 
අභයන්තර ප්රබේේශයන් කරා බේගනයාමයි.

වෙයෝජිත්යං පෑහාසුකම්

• රථවාහන ගමනාගමන මංතීරු (5 මීටර්)
• පාපැදී සංඳහා බේවන් වූ මංතීරු (2 මීටර්)
• හරිත තීරු සංහිත පදිකයන් සංඳහා බේවන්වූ මංතීරු (මීටර් 2 - මීටර් 3)

D. වෙයෝජිත්යං නාව මාාර්ගයන්

I. උතුරු - දකුණු ප්රබේ�ශ මාර්ගය - i
II. උතුරු - දකුණු ප්රබේ�ශ මාර්ගය- ii

බේමම බේයෝජිත උතුරු දකුණු සීමාවන් සං�බන්ධ කරන ප්රබේ�ශ මාර්ගයන් ඉදිවන්බේන් සංංවර්ධන බලප්රබේේශය 
අභයයන්තරබේ� වර්තමානය වන විට පවතින සංංවර්ධනය බේනාවූ පටු මාර්ගයන් ඔස්බේස්ය. බේමබේලසින් 
දැනට බේනාදියුණු තත්ත්වබේ� පවතින පටු මාර්ගයන් සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා කරනුබේ� 2030 වන 
විට වැඩිවන ජනගහනයට පහසුක� ලබා දීමටත්  සංංවර්ධන පීඩනය සංංවර්ධන බලප්රබේේශ  අභයන්තරයට 
මුදා හැරීමටත් අභයන්තරබේ� පවතින උපනාගරික කලාපයන් සංංවර්ධනය කිරීමටත්ය.

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ගය පවතින පළාල  (මීටර්) බේයෝජිත පළාල  (මීටර්)

1 පයාගලං - මෙදාාඩන්මෙගාඩ මාර්ගය 5 9

2 පාලංයන්මෙගාඩ - නාාග�දුව මාර්ගය 5 9

3 වි�ාරකන්දා මාර්ගය 5 9

4 පයාගලං - කච්මෙච්මෙගාඩ මාර්ගය 5 9

5 පයාගලං - නාාවත්තුඩුව මාර්ග 5 9

6 ශාන්� වින්මෙසංන්ති මාර්ගය 5 9

7 මගමෙගානා, මුංමෙ�නා, �ල්කඳවිලං මාර්ගය 5 9

8 කංකානාම්මෙගාඩ, කීරන්තිඩිය  මාර්ගය 5 9

9 මෙ�රුවලං - අළුත්ගම්වීදිය මාර්ගය 5 9

10 ෆ�ා �ජ්ජියාර් මාව� 5 9

11 කලුවාමෙමෝදාර - කාලංවිලං මාර්ගය 5 9

12 පිංමෙ�නා - පාදාාමෙගාඩ  මාර්ගය 5 9

13 චීනා මෙකාටුව මාර්ගය 5 9

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - ක්මෙ�ත්ර සංමීක්ෂණය – 2018

වගුව 6.5 : පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං, පෑළාාත්බද්යු මාාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරියට අයත් මාාර්ග 06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ාර්ග ා වා නා සං
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සිතියම 6.8 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� වෙයෝජිත්යං උතුරු ද්යුකුණු ප්රවෙවශ මාාර්ගය

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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I. බේයෝජිත උතුරු - දකුණු ප්රබේ�ශ මාර්ගය - i

මූලාශ්රය : මූලංාශ්රය: නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - ක්මෙ�ත්ර සංමීක්ෂණය (2018) 

වගුව 6.6 : වෙයෝජිත්යං උතුරු - ද්යුකුණු ප්රවෙවශ මාාර්ගය i සංම්බන්ධ වෙකවෙරනා මාාර්ගයන්

සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත මාර්ගය
සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත බේකාාටසං බේයෝජිත දිග 

(කි.මී.)
බේයෝජිත 
පළාල (මී.)

සිට දක්වා

යක්වත්� පාර අධිකාරීමෙගාඩ පාදාාමෙගාඩ 1.3 09

පාදාාමෙගාඩ - අමෙේපිටිය මාර්ගය පාදාාමෙගාඩ අමෙේපිටිය 2.6 09

අමෙේපිටිය - මුංමෙ�නා මාර්ගය (පවතිනා 
මාර්ගයන් සං� මෙයෝජි� නාව මාර්ග 
සංම්�න්ධ�ාවය)

අමෙේපිටිය මුංමෙ�නා 4.0 09

මුංමෙ�නා - මෙපාතුවිලං මාර්ගය (පවතිනා 
මාර්ගයන් සං� මෙයෝජි� නාව මාර්ග 
සංම්�න්ධ�ාවය)

මුංමෙ�නා මෙපාතුවිලං 2.28 09

මෙපාතුවිලං �ංදිමෙ� සිට කච්මෙච්මෙගාඩ පාර 
�ර�ා නාාග�දූව පාරට ඇති මාර්ගය 
(පවතිනා මාර්ගයන් සංම්�න්ධ�ාවය)

මෙපාතුවිලං �ංදිය නාාග�දූව පාර 1.0 09

මුළු දිග 11.18 45

II. බේයෝජිත උතුරු - දකුණු ප්රබේ�ශ මාර්ගය - ii 

මූලාශ්රය : මූලංාශ්රය: නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - ක්මෙ�ත්ර සංමීක්ෂණය (2018) 

වගුව 6.7 : වෙයෝජිත්යං උතුරු - ද්යුකුණු ප්රවෙවශ මාාර්ගය ii  සංම්බන්ධ වෙකවෙරනා මාාර්ගයන්

සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත මාර්ගය සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත බේකාාටසං බේයෝජිත දිග 
(කි.මී.)

බේයෝජිත 
පළාල (මී.)

සිට දක්වා

අලුත්ගම්වීදිය  යටමෙදාාලංවත්� මාර්ගය  අඹග� �ංදිය  කාලංවිලං  3.1 09

කාලංවිලං - �ඳනාාමෙගාඩ මාර්ගය  කාලංවිලං �ඳනාාමෙගාඩ 3.5 09

�ඳනාාමෙගාඩ - �ල්කඳවිලං මාර්ගය �ඳනාාමෙගාඩ �ල්කඳවිලං 3.6 09

�ල්කඳවිලං - හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං (පවතිනා 
මාර්ගයන් සං� මෙයෝජි� නාව මාර්ග 
සංම්�න්ධ�ාවය

�ල්කඳවිලං හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං 3.7 09

මුළු දිග 13.9 36

බේයෝජිත උතුරු - දකුණු ප්රබේ�ශ මාර්ගයන් වගුව 6.6 හා 6.7 මඟින් දැක්බේවන මාර්ගයන් යා කරමින් 
ඉදිකිරීමට බේයෝජිත අතර එම මාර්ගයන් සිතිය� 6.8 හා සිතිය� 6.9 මඟින් දැක්බේ�.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ාර්ග ා වා නා සං
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සිතියම 6.9 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� වෙයෝජිත්යං උතුරු ද්යුකුණු  ප්රවෙවශ මාාර්ගය ii

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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E. පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං සුනාාමි නාැවත්යං පෑදිංචි කිරීවෙම් ස්ථානායන්හි ප්රවෙවශ මාාර්ගයන්,

 1. බේජෝසං� බේසංෝබාස් මාර්ගය
 2. සංාගර මාවත
 3. ශාන්ත මරියා මාර්ගය
 4. ඇත්පන්තිය මාර්ගය
 5. බේපාතුවිල මාර්ගය
 6. විහාරකන්ද මාර්ගය 
 7. මුණසිංහබේගාඩ මාර්ගය

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත සුනාමි නැවත පදිංචි කිරීබේ� ස්ථානයන්හි ප්රබේ�ශ මාර්ගයන්බේ� පවතින දිග, පළාල 
සංහ බේයෝජිත පළාල වගුව 6.8 මඟින් දැක්බේ�.

මූලාශ්රය : මූලංාශ්රය: නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - ක්මෙ�ත්ර සංමීක්ෂණය (2018) 

වගුව 6.8 : පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං සුනාාමි නාැවත්යං පෑදිංචි කිරීවෙම් ස්ථානායන්හි ප්රවෙවශ මාාර්ගයන්වෙ�  
පෑවතිනා හාා වෙයෝජිත්යං පෑළාලං සීමාාවන් 

සුනාමිබේයන් අවතැන් වුවන් සංඳහා වූ නැවත පදිංචි කිරීබේ� වයාපෘතීන් ක්රියාත්මක වන ස්ථානයන්හි 
ජනගහනයට ගැලබේපන අයුරින් පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග පේධතිය සිතියම 6.10 මඟින් දැක්බේවන 
අතර එම මාර්ග රූපය 6.7 හි දැක්බේවන පරිදි සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. 

වෙයෝජිත්යං පෑහාසුකම්

රථවාහන ගමනාගමන මංතීරු (5 මීටර්)
හරිත තීරු සංහිත පදිකයන් සංඳහා බේවන්වූ මංතීරු (2 මීටර්)

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ගය පවතින දිග (මීටර්) පවතින පළාල (මීටර්) බේයෝජිත පළාල (මීටර්)

1 මෙජෝසංප් මෙසංෝ�ාස් මාර්ගය 92 5.66 7

2 සංාගර මාව� 350 4.62 7

3 ශාන්� මරියා මාර්ගය 217.58 6.05 7

4 ඇත්පන්තිය මාර්ගය 424.35 4.03 7

5 මෙපාතුවිලං මාර්ගය 1302 3.93 7

6 වි�ාරකන්දා මාර්ගය 1804 5.67 7

7 මුණසිං�මෙගාඩ මාර්ගය 822 6.67 7

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ාර්ග ා වා නා සං
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සිතියම 6.10 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං සුනාාමි නාැවත්යං පෑදිංචි  කිරීවෙම්  ස්ථානායන්හි  ප්රවෙවශ මාාර්ග

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම, කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, (2018)

රූපය 6.7 : පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං සුනාාමි නාැවත්යං පෑදිංචි කිරීවෙම් ස්ථානායන්හි ප්රවෙවශ මාාර්ගයන්හි  ද්යුළා හාරස්කඩ

F. පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං වෙවරළා ප්රවෙවශ මාාර්ගයන් සංහා සංංචාාරක ප්රවෙේශයන් සංඳහාා වූ  

ප්රවෙවශ මාාර්ගයන්

2030 වන විට සංංචාාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය කරමින් බේේශීය සංහ විබේේශීය සංංචාාරක ආකර්ෂණය 
ඉහළා නැංවීබේ� අරමුණින් බේවරළා ප්රබේ�ශ මාර්ගයන් සංහ සංංචාාරක ප්රබේේශයන් සංඳහා ප්රබේ�ශ වන මාර්ගයන් 
පුළුල් කිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. එම පුළුල් කිරීමට අබේ�ක්ෂිත මාර්ගයන් සංහ එම මාර්ගයන්බේ� පවතින 
දිග, පළාල සංහ බේයෝජිත පළාල සිතිය� 6.11 සංහ වගුව 6.9 මඟින් දැක්බේ�. 

වෙයෝජිත්යං පෑහාසුකම්

රථවාහන ගමනාගමන මංතීරු (5 මීටර්)
හරිත තීරු සංහිත පදිකයන් සංඳහා බේවන්වූ මංතීරු (2 මීටර්) 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ාර්ග ා වා නා සං
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සිතියම 6.11 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� සංංවර්ධනාය කිරීමාට වෙයෝජිත්යං සංංචාාරක ප්රවෙේශයන් සංඳහාා වූ පිවිසුම් මාාර්ග

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වගුව 6.9 : පුළුල් කිරීමට මෙයෝජි� මෙවරළ ප්රමෙ�ශ මාර්ග සං� සංංචාාරක ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන්හි පවතිනා �ා මෙයෝජි� පළලං සීමාවන් 
මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - ක්මෙ�ත්ර සංමීක්ෂණය (2018) 

වගුව 6.9 : පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං වෙවරළා ප්රවෙවශ මාාර්ග සංහා සංංචාාරක ප්රවෙවශ මාාර්ගයන්හි 
පෑවතිනා හාා වෙයෝජිත්යං පෑළාලං සීමාාවන් 

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ගය පවතින දිග (මීටර්) පවතින පළාල (මීටර්) බේයෝජිත පළාල (මීටර්)

1 7 වනා පටුමග 706.41 4.57 9

2 6 වනා පටුමග 691.06 4.11 9

3 5 වනා පටුමග 493.20 3.79 9

4 4 වනා පටුමග 539.18 4.47 9

5 ප්රාමෙද්ශීය සංභාවට අයත් මාර්ගයකි 302.01 5.02 9

6 ප්රාමෙද්ශීය සංභාවට අයත් මාර්ගයකි 193.19 4.11 9

7 ප්රාමෙද්ශීය සංභාවට අයත් මාර්ගයකි 117.64 4.47 9

8 ප්රාමෙද්ශීය සංභාවට අයත් මාර්ගයකි 143.57 4.63 9

9 ලංංකා කුමරිය මෙ�ෝටල් මාර්ගය 128.79 4.26 9

10 ගඟ�ඩ මාර්ගය 976.29 4.66 9

11 පද්මිණි පීරිස් මාව� 205.00 4.67 9

12 1 වනා පටුමග 196.42 4.47 9

13 ගඟ මාව� 190.96 4.55 9

G. පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං පෑැරණි ගාලු පෑාවෙර් සිට නාව ගාලු පෑාර වෙවත්යංට  
ප්රවෙවශ වීමා සංඳහාා වූ වෙකටි පෑටුමාග

මූලාශ්රය : Google Earth Map (2018)

රූපය 6.8 : ගාලු පෑාර සංහා මාරද්යුානා පෑාර සංම්බන්ධ වෙකවෙරනා වෙයෝජිත්යං 
වෙකටි මාාර්ගය සංංවර්ධනාය

දැනට බේකටි පටුමගක් බේලසින් පවතින 
බේමම මාර්ගය වාහන ගමනාගමනය 
සංඳහා ඉඩ කඩ සංලස්වා දීමකින් බේතාරව 
මගී ගමනාගමන පහසුව වැඩි කිරීබේ� 
අරමුණින් පුළුල් කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.  
එම පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත බේකටි මාර්ගය 
රූපය 6.8 මඟින් දැක්බේ�.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ාර්ග ා වා නා සං
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

H. පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං දුම්රිය ප්රවෙවශ මාාර්ගයන් 

ඇවිදීබේ� පහසුක� වැඩි දියුණු කරමින් පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත දු�රිය ප්රබේ�ශ මාර්ගයන්හි පවතින දිග, 
පළාල සංහ බේයෝජිත පළාල වගුව 6.10 මඟින් දැක්බේ�. එම මාර්ගයන්හි දළා හරස්කඩක් රූපය 6.9  
මඟින් දැක්බේ�.

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ගය පවතින දිග (මීටර්) පවතින පළාල (මීටර්) බේයෝජිත පළාල (මීටර්)

1 පයාගලං උතුර දුම්රිය පිවිසුම් මාර්ගය 241.36 4.95 7

2 මෙ�රුවලං දුම්රිය පිවිසුම් මාර්ගය 63.86 5.60 7

3 මෙ�ට්ටිමුල්ලං දුම්රිය පිවිසුම් මාර්ගය 401.92 5.64 7

4 අළුත්ගම දුම්රිය පිවිසුම් මාර්ගය 282.58 6.22 7

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - ක්මෙ�ත්ර සංමීක්ෂණය (2018) 

වගුව 6.10 : පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං දුම්රිය ප්රවෙවශ මාාර්ගයන්හි පෑවතිනා හාා වෙයෝජිත්යං පෑළාලං සීමාාවන්

මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම, කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය (2018)

රූපය 6.9 : පුළුල් කිරීමාට වෙයෝජිත්යං දුම්රිය ප්රවෙවශ මාාර්ගයන්හි ද්යුළා හාරස්කඩ

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 

උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ාර්ග ා වා නා සං
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

 සං  සං

6.3.5. ජලං සංැපෑයුම් සංැලංැස්මා

දැනට සංැලසුම බලප්රබේේශබේ� පවතින ජනගහනයට ප්රමාණවත් අයුරින් ජල සංැපයුම සිදු වුවද එය 2030 
වසංර වන විට වැඩිවන ජනගහනයට උචිත අයුරින් ලබාදීම සංඳහා ජල සං�පාදන සංැලැස්මක අවශයතාවය 
පවතී. බේ�රුවල බලප්රබේේශබේ� පානීය ජල මූලාශ්ර සංැලකීබේ� දී නල ජලය ආරක්ෂිත ළිං මඟින් එදිබේනදා 
පානීය ජල අවශයතා සංපුරා ගනී. 

2030 වන විට 207.294 ක් බේන්වාසික ජනගහනයටත් 75000 ක සංංසංරණ  ජනගහනයට අවශය පානීය 
ජලය හා  අබේනකුත් ජල අවශයතාවයන් බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්ම මඟින් සංපයනු ඇත. 

වර්තමානබේ�දී ප්රබේේශයට අවශය නල ජල සංැපයුම ජාතික ජල සං�පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් 
සිදු කරනු ලබන්බේන් කළු ගඟ මුලික කරගත් බේකත්බේ�න ප්රබේේශබේ� පිහිටුවා ඇති පිරිසිදු කිරීබේ� 
මධයස්ථානය  මඟිනි. වර්තමානබේ� පවතින  ජල සංැපයුම හා ජල ධාරිතාව වගුව 6.11 මඟින් දැක්විය 
හැකිය.

ජල ටැංකි ප්රබේේශය ධාරිතාව (ඝන මීටර්)

පයාගලං 455

මෙ�රුවලං 1,360

මගමෙගානා 227

දාර්ගා නාගරය 1,500

මූලාශ්රය : ජාතික ජලං සංම්පාදානා �ා ජලංාපව�නා මණ්ඩලංය 

වගුව 6.11 : වර්ත්යංමාානාවෙ� සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා  ජලං සංැපෑයුමා හාා ජලං ධාරිත්යංාව

මූලාශ්රය : ජාතික ජලං සංම්පාදානා �ා ජලංාපව�නා මණ්ඩලංය 

වගුව 6.12 : වර්ෂ 2030 වනාවිට සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා ජලං සංැපෑයුමා සංහා ජලංඅවශ�ත්යංාවය

නමුත් 2030 වන විට බේ�රුවල ප්රබේේශය සංංචාාරක හා ධීවර අංශය මුල්බේකාටගත් ආර්ථික සංංවර්ධනයක්  
බලාබේපාබේරාත්තුවන බැවින් අධික ජල ඉල්ලුමක් පවතී. එක් එක් කාර්යයන් සංඳහා 2030 වන විට අවශය 
ධෛදනික ජල අවශයතාවය වගුව 6.12 මඟින් දැක්බේ�.

ක්රියාකාාරකාම ජනගහානය එක් පුේගලබේයකුට අවශය  
ජලය (දිනකාට ලීටර්)

අවශය සංම්පූර්ණ ජල 
අවශයතාව (දිනකාට ලීටර්)

වාණිජ 123,858 20 2,477,160

සංංචාාරක 45,696 180 8,225,280

මෙන්වාසික 207,294 135 27,984,690

ආය�නික 48,221 10 482,210

කර්මාන්� 7,226 50 361,300

39,530,640

ඒ අනුව ධෛදනික ජල අවශයතාව කියුබික් මීටර් 39,530ක් බේ�. 
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

බේයෝජිත අගලවත්ත - බේදාඩන්බේගාඩ - මතුගම ජල වයාපෘතිය මඟින් බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� 
බේකා�ඨාාසංයට අයත් ග්රාාම නිලධාරි වසං� 82 ක ආවරණ  වනු ඇත. ඒ අනුව 2030 වන විට බේ�රුවල 
බලප්රබේේශයට අවශය පානීය ජලය හා අබේනකුත් ජල අවශයතා බේමම වයාපෘතිය මඟින් සංැපිබේරනු ඇත.

6.3.6. විදුලි සංැපෑයුම් සංැලංැස්මා

බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� විදුලිබල හා සංන්නිබේ�දන පහසුක�, පවතින ජනගහනයට 
ප්රමාණවත් අයුරින් පවතින අතර එය 2030 වන විට වැඩිවන ජනගහනයට තම අවශයතාවයන් 
සංපුරාගැනීම සංඳහා අවශය වන අයුරින් සං�පාදනය කිරීබේ� අරමුණින් බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලසුම 
යටබේත් විදුලිබල සංැපයුම බේකබේරහි අවධානය බේයාමු කරනු  ලබයි.
 
සංංවර්ධන සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� බේ�රුවල ප්රාබේේශිය සංභා බලප්රබේේශය සංඳහා විදුලි බලය සංැපයීම ලංකා 
විදුලිබල (පුේගලික) සංමාගම සංහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් සිදු කරනු ලබන  අතර බේ�රුවල නගර 
සංභා බලප්රබේේශය සංඳහා විදුලි බලය සංැපයීම විදුලිබල පුේගලික සංමාගම මඟින් සිදුකරනු ලබයි. බේමම 
විදුලිබල සංැපයුම දැනට සංංවර්ධන බලප්රබේේශබේ� පවත්නා ජනගහනයට ප්රමාණවත් අයුරින් පවතී. එම 
පවතින විදුලිබල සංැපයුම 2030 වන විට වැඩිවන ජනගහනයට උචිත වන අයුරින් ලබාදීම සංඳහා ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය සංමඟ ඒකාබේධ වී කටයුතු සංැලසු� කිරීමට බේයෝජිතය.

2030 වන විට නව ප්රබේබෝධයකට පත්වන සංංචාාරක කර්මාන්තය ඉහළා නැංවීම සංඳහා ස්වභාවික සූර්ය 
බල ශක්තිය උපබේයෝගී කර ගැනීමට ද අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

6.3.7. මාළාාපෑවහානා, අපෑජලං හාා ජලංාපෑවහානා කළාමානාාකරණ සංැලංැස්මා

මාළාාපෑවහානා හාා අපෑජලං කළාමානාාකරණය 

සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� බේ� වන විට මළාාපවාහන පහසුක� බේනාමැති අතර ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය 
සංඳහා මළාාපවාහන පේධතියක අවශයතාවයක් බේනාමැති අතර නගර සංභා බලප්රබේේශය සංඳහා 
මළාාපවාහන පේධතියක අවශයතාවය ඇත. බේ� වන විට නගර සංභා බලප්රබේේශබේ� පවුල් සංංඛ්යායාබේවන් 
99% ක් පමණ ජල මු්රිත වැසිකිළි භාවිතා කරයි.

බේමම ප්රබේේශය බේ� වන විට මුහුණ පාන ගැටළුවක් බේලසං හඳුනාගත් සුළු වර්ෂාවකදී වුව ජල ම�ටම ඉහළා 
යාම හා ජල මූලාශ්ර දූෂිත තත්ත්වයට පත්වීම දැක්විය හැකිය. බේ� නිසපා ප්රබේේශබේ� සංනීපාරක්ෂක 
තත්ත්වයන් පිළිබඳ අවධානය බේයාමු කල යුතුය. 

නගරබේ� වැසියන්බේගන් බහුතරය මුස්ලි� ජනතාව බැවින් ඔවුන් එකිබේනකා සංමඟ එකට වාසංය කිරීමට 
වැඩි කැමැත්තක් දැක්වීම නිසංා පවතින ඉඩ� කුඩා බේකාටස් වලට බේබදීබේ� වැඩි නැඹුරුතාවයක් පවතී. 
මරදාන, මාළිගාබේ�න, කංකාන�බේගාඩ වැනි ප්රබේේශ වල පවතින අධික ජන ඝනත්වය නිසංා ජලමූලාශ්ර 
දූෂිත වීම ප්රධාන බේ�තුවක් බේලසං හඳුනාබේගන ඇත. 

තවද බේ�රුවල සංහ බේබන්තර ගඟ ආශ්රිත සංංචාාරක කලාපය ජලය පදන� කරගත් ක්රියාකාරක� සංහිත 
සංංචාාරක කටයුතු සංඳහා ප්රචාලිත වන බැවින් බේබන්තර ගබේඟහි සංහ ඒ ආශ්රිත මුහුදු තීරබේයහි ජලබේයහි 
පිරිසිදු ගුණාත්මකභාවය ඉහළා අගයක පවත්වාබේගන යාම ඉතා වැදගත් බේ�. විබේ�ෂබේයන්ම “�ලු ෆ්ලැ�” 
විබේනෝදා�වාද කලාපය අනාගතබේ� දී ආකර්ශනීය සංංචාාරක බේවරළා තීරයක් බේලසං ජාතයන්තර ප්රකාශයට 
පත් කිරී�දී  මුහුදු ජලබේයහි ගුණාත්මකභාවය අතිශය වැදගත් බේ�.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 

උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

 සං  සං

 සං  සං

 ා අ  
ක නාාක  සං
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

 ා අ  
ක නාාක  සං

දැනට බේමම කලාපය තුළා ඒකාබේධ අප ජල කළාමනාකරණ වැඩසංටහනක් බේනාමැති බැවින් මහා පරිමාණ 
බේහෝටල් තුළා ස්වයං අප ජල කළාමනාකරණ වැඩ පිළිබේවල ( Treatments plants) ක්රියාත්මක වන අතර 
එම කළාමනාකරණ වැඩ පිළිබේවලින් පසු පිරිපහදු නල ජලය බේබන්තර ගඟ බේවත මුදා හරිනු ලැබේ�.

අනාගතබේ�දි වැඩිවන සංංචාාරක ප්රමාණයට බේමම අප ජල කළාමනාකරණ වැඩ පිළිබේවල තුළින්ම අපජලය 
පිරිපහදු කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.

ජලංාපෑවහානා කළාමානාාකරණය

තව දුරටත් සංලකා බැලීබේ�දී, දැනට බේ�රුවල නගර සංභාව තුළා පවතින ජල මූලාශ්ර බේබාබේහාමයක් 
කැලිකසංළා බැහැරකිරීම මඟින් දුෂිත තත්ත්වයට පත්ව ඇත. එය රූපය 6.10 මඟින් දැක්බේ�. 

බේලාව බේබාබේහාමයක් රටවල නගර බේමබේලසං දුෂිත ජල මූලාශ්රයන් පිරිසිදු කිරීබේ� ක්රබේමෝපායක් බේලසං 
“තිරසංාර නාගරික ජලාපවහන පේධති” යන සංංකල්පය බේයාදා ගනිමින්  නාගරික ප්රබේේශයන්හි පිරිසිදු 
ජලවහන පේධතියක් ඇතිකිරීමත් ගංවතුර ආදී ස්වාභාවික ආපදා අවමකර ගැනීමත් සිදුකර ඇත.

බේ� අනුව තිරසංාර ජලාපවහන ක්රබේමෝපාය මඟින් බේ�රුවල නගරසංභා බලප්රබේේශය තුළා දැනට පවතින 
ඇළා මාර්ග සං�බන්ධකර නිසි පරිදි ජලාපවහන සංැලැස්මක් හඳුන්වාදීමත් මතුපිට ජලවහනය ක්රමානුකූල 
වන පරිදි පවතින ඇළා මාර්ග පේධතියක් වැඩිදියුණු කිරීම හා නව ඇළා මාර්ග පේධතියක් හඳුන්වා දීමත් 
සිදුකිරීමට බේයෝජිතය. එම බේයෝජිත තත්ත්වය රූපය 6.11 මඟින් දැක්බේ�.

මූලාශ්රය : ඡාායාරූප ග� කිරීම, මෙ�රුවලං සංැලංසුම් කණ්ඩායම, කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, 2018.05.21 (2018)

රූපය 6.10 : වෙබ්රුවලං නාගර සංභාා බලංප්රවෙේශවෙ� පෑවතිනා වර්ත්යංමාානා ඇළා මාාර්ග හාා කාණු පෑේධතිය

මූලාශ්රය : TripAdvisor මෙව� අඩවිය (2018)

රූපය 6.11 : සංංවර්ධනාය කිරීමාට වෙයෝජිත්යං කාණු පෑේධතිය හාා ඇළා මාාර්ග
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

අපරවු� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා කිරීමෙම් 

උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

නා අ ව  
ක නාාක  සං

6.3.8. ඝනා අපෑද්රව� කළාමානාාකරණ සංැලංැස්මා
 
වර්ෂ 2030 වන විට ආර්ථික ක්බේෂ්ත්රබේ� ඉහළා වර්ධනයක් ළාඟාකර ගැනීබේ� අරමුණින් සිදුකරන සංංචාාරක 
ක්බේෂ්ත්රය ආශ්රිත පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීමත් ඒ ආශ්රිතව ආකර්ෂණය වන සංංචාාරකයන් ප්රමාණය 
ඉහළා යාමත් බේ�තුබේවන් ප්රබේේශය තුළා ජනනය වන කැලි කසංළා ප්රමාණය මනා කළාමනාකරණයකින් 
යුතුව බැහැර කිරීමටත් ප්රබේේශය තුළා වැඩිවන ජනගහනයට අවශය ඝන අපද්රවය කළාමනාකරණය කිරීබේ� 
සංැලැස්මක් ඇති කිරීම තුළින් පාරිසංරික සුරක්ෂිත භාවයක් ඇති කිරීමටත්, මිනිසංාට සුව පහසු 
වටපිටාවක් ඇති කිරීමටත් සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා නිසි ඝන අපද්රවය කළාමනාකරණයක් පවත්වා 
ගැනීමටත් බේමම සංැලැස්ම ඉදිරිපත් බේකබේර්.

වර්තමානබේ� බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශබේ� දිනකට කසංළා බේටාන් 21.4ක් ද, ප්රාබේේශීය සංභා 
බලප්රබේේශබේ� දිනකට කසංළා බේටාන් 24ක් ද බේලසින් සංමස්ථ බලප්රබේේශය තුළා බේටාන් 45ක කසංළා ප්රමාණයක් 
එකතු බේ�. එබේස් එකතුවන කසංළා වර්ගීකරණයන්බේ� ප්රමාණයන් වගුව 6.13 මඟින් දැක්බේ�. 

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය තුළා එකතුවන කැලි කසංළා දිරන සංහ බේනාදිරන බේලසං බේවන් කිරීමත්,  
දැනට පාදාබේගාඩ පවතින කසංළා අංගනය (සිතියම 6.12) මඟින් දිරන කසංළා සංෑම දිනකම බේකා�බේපාස්� 
බේපාබේහාර බවට පරිවර්තනය කිරීමත් සිදු කරනු ලබයි. නමුත් බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශය තුළා 
පවතින කැලි කසංළා නිසි අයුරින් කළාමනාකරණය වීමක් දැනට දක්නට බේනාලැබේ�.

බේ� බේ�තුබේවන් බේ�රුවල නගර සංභා සීමාව ආසංන්නබේ� ඇති බේබරව ඇළාට සංහ බේවත්ති�රජපුර ඇළාට 
කැලි කසංළා  මුදාහැරීම ප්රබලව දක්නට ලැබේ�. බේමම තත්ත්වය බේ�තුබේකාට බේගන බේ�රුවල ධීවර වරාය 
ආශ්රිතව කුණු තැන්පත්වීමත් වැසි තත්ත්වයන්හිදී ජලබේයන් යටවීමත් හඳුනාගත හැකිය. එය ප්රබේේශබේ� 
සංංචාාරක ආකර්ෂණය දිනාගැනීමට බාධා පමුණුවයි. බේමනිසංා බේමම ප්රබේේශයට ඝන  අපද්රවය කළාමනාකරණ 
සංැලසුමක අවශයතාවය පවතී.

වර්ෂ 2030 වන විට බේයෝජිත කලාපීකරනයන්බේ� ජනගහන පුබේරෝකථනයට අනුව උත්පාදනය වන කැලි 
කසංළා ප්රමාණය බේමට්රික් බේටාන් 240 කි. එය වගුව 6.14 මඟින් දැක්බේ�.

ෙලප්රබේේශය දිනකාට එකාතුවන මුළු කාසංළා 
ප්රමාණය (බේටාන්)

කාාෙනිකා
(%)

කාඩාදාසි
(%)

වීදුරු
(%)

බේලෝහා
(%)

බේපාලිතීන් සංහා 
බේවනත් (%)

ප්රාමෙද්ශීය සංභා �ලංප්රමෙද්ශය 24 75 10 5 5 5

නාගර සංභා �ලංප්රමෙද්ශය 21.4 43.7 1.8 1.4 3.2 49.9

මූලාශ්රය : මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව සං� මෙ�රුවලං නාගර සංභාව (2016)

වගුව 6.13 : සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළින් දෛද්යුයිනිකව එකතුවනා ඝනා අපෑද්රව�ය ප්රමාාණයන්
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මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය විසින් සිදු කරනා ලංදා පර්මෙ�ෂණාත්මක ක්රමමෙ�දා (2018)

වගුව 6.14 : වෙයෝජිත්යං කලංාපෑයන් සංඳහාා වර්ෂ 2030 වනා විට එකතුවනා ඝනා අපෑද්රව� ප්රමාාණයන්

කාලාප 
අංකාය

කාලාපය සංංක්රමණිකා 
ජනගහානය

බේන්වාසිකා 
ජනගහානය

මුළු 
ජනගහානය

එක් පුේගලයකු විසින් 
ජනනය කාරනු ලෙන කාැලි 
කාසංළා ප්රමාණය (දිනකාට)

කිබේලෝ   
ග්රෑම්

බේමට්රික්  
බේටාන්

1 ඉ�ළ ඝනාත්ව  නාාගරික 
කලංාපය 1

12,391 21,394 33,784 0.7 14,976 14.98

2 ඉ�ළ ඝනාත්ව  නාාගරික 
කලංාපය 2

19,779 22,614 42,393 0.7 15,830 15.83

3 ඉ�ළ ඝනාත්ව  නාාගරික 
කලංාපය 3

77,605 23,458 101,064 0.7 16,421 16.42

4 මධය ඝනාත්ව නාාගරික 
කලංාපය

4,088 56,773 60,861 0.6 34,064 34.06

5 මධය ඝනාත්ව අර්ධ නාාගරික 
කලංාපය

3,977 32,713 36,690 0.6 19,628 19.63

6 මධය ඝනාත්ව අභයන්�ර 
කලංාපය

1,209 8,450 9,658 0.5 4,225 4.23

7 ප�ළ ඝනාත්ව  අභයන්�ර 
කලංාපය

2,068 12,626 14,694 0.4 5,050 5.05

8 ඉ�ා ප�ළ ඝනාත්ව  
අභයන්�ර කලංාපය

2,763 4,528 7,291 0.4 1,811 1.81

9 ඉ�ළ ඝනාත්ව සංංචාාරක 
කලංාපය

39,370 16,897 56,267 0.7 11,828 11.83

10 ප�ළ ඝනාත්ව සංංචාාරක 
කලංාපය 

3,571 7,841 11,412 0.4 3,136 3.14

එකාතුව 106,047 126,969 127

බේමම අවශයතාවය සංපුරාලීම සංඳහා දැනටමත් පිළිසංරු ජාතික කසංළා කළාමනාකරණ වැඩසංටහන යටබේත් 
අක්කර 12 කින් යුක්ත කුබේර්වත්ත නමින් හඳුන්වන, දැනට මුඩු බිමක්ව පවතින බේමම ප්රබේේශබේ� 
බේකා�බේපෝස්� අංගනයක් ඉදිකිරීමට බේයෝජිතය (බේයෝජිතය බේකා�බේපෝස්� අංගනය සිතියම 6.13 මඟින් 
දැක්බේ�). බේමම සංැලැස්ම යටබේත් පාරිසංරික සුරක්ෂිතතාවය ආරක්ෂා වන පරිදි හරිත බේකාරිබේඩෝ කිහිපයක් 
පිහිටුවීමට ද සංැලසු� කර ඇත.
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සිතියම 6.12 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� වර්ත්යංමාානා ඝනා අපෑද්රව� බැහාැර කිරීවෙම් ස්ථානා

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 6.13 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� වෙයෝජිත්යං ඝනා අපෑද්රව� බැහාැර කිරීවෙම් ස්ථානා

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

කා ධ සංං ා ක 
කර් ා  සංංවර්ධනා 
ාය ාර් ක සං

6.4. ආර්ථිකා සංංවර්ධන උපායමාර්ගිකා සංැලැස්ම.

සංංවර්ධන සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳව බලපාන්නා වූ ප්රබලතම අංගයක් වනුබේ� එම 
ප්රබේේශබේ� පවත්නා ආර්ථික තත්ත්වය සංහ ඉදිරි අනාගත සංංවර්ධන වයාපෘතීන්ය. ඒ අනුව බේ�රුවල 
සංංවර්ධන සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� ආර්ථිකය ප්රධාන වශබේයන් සංංචාාරක කර්මාන්තය, ධීවර කර්මාන්තය 
සංහ කෘෂිකර්මාන්තය යන ප්රධාන අංශ තුන මත පදන� වූ නිෂ්පාදන බේස්වා සංැපයීම සංහ අගය එකතු 
කිරීබේ� කර්මාන්ත යන ආර්ථික අංශ මත සංංවර්ධනය වී ඇත. 

දකුණු බේවරළා තීරබේයහි ආර�භක ේවාරය වන බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය, ඉන් ඔ�බට වයා�ත වී ඇති 
ධීවර, මැණික්, කෘෂි කර්මාන්තය සංහ සංංචාාරක යන අංශයන්හි සං�පිණ්ඩනයක් මත රඳා පැවති 
බේ�රුවල ආර්ථිකය, බහුවිධ ආර්ථික සංංවර්ධනයක් කරා බේගන යාම යන අරමුණු සංාක්ෂාත් කරගැනීම 
සංඳහා බේමම ආර්ථික සංැලසුම ඉවහල් බේ�. සංංවර්ධන සංැලැස්බේමහි ප්රධාන අරමුණු වලින් එකක් වන, 
සංැලසු� බලප්රබේේශය, නිරිතදිග බේවරළා තීරබේයහි බහුවිධ සංංචාාරක පුරවරයක් බවට පත් කිරීම යන්න 
ලඟාකර ගැනීම සංඳහා සංංචාාරක කර්මාන්තය ඇතුළු ප්රධාන ආර්ථික විභවතාවයන් ප්රශස්ත බේලසං 
භාවිතා කරමින් ප්රබේේශබේ� පවතින ආර්ථික විවිධාංගීකරණබේයහි ප්රතිලාභ ප්රබේේශය පුරා වයා�ත කරලීම 
සංඳහා අවශය උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම ආර්ථික සංංවර්ධන සංැලැස්ම මඟින් සිදුබේ�. 

බේමම ආර්ථික විභාවතාවයන් ප්රශස්ථ බේලසං භාවිතා කරමින් ප්රබේේශබේ� පවතින ආර්ථික විවිධාංගීකරණබේයහි 
ප්රතිලාභ ප්රබේේශය පුරා වයා�ත කරලීම සංඳහා අවශය උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම බේමම ආර්ථික සංංවර්ධන 
සංැලසුබේමහි අරමුණ බේ�. බේමහිදී ප්රධාන වශබේයන්,

• ඒකාබේධ සංංචාාරක කර්මාන්ත සංංවර්ධන උපායමාර්ගික සංැලැස්ම. 
• ධීවර කර්මාන්ත සංංවර්ධන උපායමාර්ගික සංැලැස්ම. 
• මැණික් කර්මාන්තය සංංවර්ධන උපායමාර්ගික සංැලැස්ම
• කෘෂි කර්මාන්ත සංංවර්ධන උපායමාර්ගික සංැලැස්ම.

යනුබේවන් අංශ හතරක් ඔස්බේස් සංාකච්ඡාා කරනු ලබයි.

6.4.1. ඒකාබේධ සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යං සංංවර්ධනා උපෑායමාාර්ගික සංැලංැස්මා

සංංචාාරක කර්මාන්තබේ� උන්නතිය උබේදසංා සංැලකිය යුතු විභවතා ප්රමාණයක් බේ�රුවල ප්රබේේශය තුළා  
විසිරී ඇති අතර ඉන් ආකර්ශනීය බේවරළා තීරය, ධෛජව විවිධත්වබේයන් යුතු කබේඩාලාන හා අබේනකුත් 
පරිසංර පේධති, ආගමික හා ඓතිහාසික සිේධස්ථාන යන විභවතාවයන් ප්රධාන බේ�. එම නිසංා සංැලසු� 
බලප්රබේේශබේ� අලුත්ගම සංහ බේ�රුවල යන ප්රධාන නගර ආශ්රිතව සංංචාාරක කර්මාන්තය ආශ්රිත පහසුක� 
වැඩි දියුණු කිරීමට බේයෝජනා බේක බේර්. 

එබේමන්ම ධීවර, මැණික් සංහ කෘෂීකර්මය යන අංශයන් සංංචාාරක කර්මාන්තය හා ඒකාබේධ කර  
ගනිමින් එම එක් එක් කර්මාන්තවල දියුණුව වැඩි කිරීම මඟින් සංංචාාරක ආකර්ශනය වැඩිකර ගැනීම 
ඒකාබේධ සංංචාාරක කර්මාන්ත සංංවර්ධනය උපායමාර්ගික සංැලසුම තුළින් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. 

බේ�රුවල ප්රබේේශය, දැනට මහා පරිමාණ සංංචාාරක කර්මාන්තය ප්රමුඛ්යා කරබේගන සංංවර්ධනය වී ඇති 
බැවින්, සංංචාාරකයින් සංැලසු� බලප්රබේේශබේයහි වූ ප්රධාන බේපබේේ බේහෝටල් වල නැවතු� බේගන දිවයිබේන් 
අබේනකුත් ප්රබේේශවල පිහිටි ස්ථාන නැරඹීමට යාමට බේපළාඹී ඇත. බේමයට බේ�තුවනුබේ� සංංචාාරකයින් සංඳහා 
වන ආකර්ශනීය විභවතාවයන් විධිමත් අයුරින් භාවිතයට බේනාගැනීමයි. බේමනිසංා ප්රබේේශබේ� ආර්ථිකයට 
සංංචාාරක කර්මාන්තබේයන් වන දායකත්වය ඉතා අඩු ම�ටමක පවතින අතර සංංචාාරක කර්මාන්තබේ� 
ප්රතිලාභ ප්රබේේශය පුරා විහිදී යෑබේ� අඩු ප්රවණතාවයක් දක්නට ලැබේ�.
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සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

කා ධ සංං ා ක 
කර් ා  සංංවර්ධනා 

ාය ාර් ක සං

බේමම තත්ත්වය මඟ හරවා ගැනීමට සංැලසු� බලප්රබේේශය පුරා විසිරී පවතින අයුරින් සංංචාාරක 
කර්මාන්තය ප්රචාලිත කළාහැකි අබේනකුත් අංග දියුණු කර, බේනාබේයකුත් ක්රියාකාරක� පදන� කරගත් 
පරිසංර හිතකාමී සංංචාාරක ආකර්ශනීය විභවතාවයන් සංැලකිල්ලට ගනිමින් ප්රබේේශය ප්රධාන බේකාටස් 
බේදකක් යටබේත් සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිතය. ඒ අනුව,

1. පයාගල සිට අලුත්ගම දක්වා වූ  බේවරළා තීරය, ප්රමුඛ්යා සංංචාාරක බේකාරිබේඩෝවක් බේලසංටත්,
2. ස්වභාවික, ඓතිහාසික හා සංංස්කෘතික ස්ථාන ඒකාබේධ කරමින් සංංචාාරක 

බේකාරිබේඩෝවක් නිර්මාණය කිරීමත්,

යන ේවිත්වය සංංචාාරක  ක්බේෂ්ත්රය  සංංවර්ධනය  සංඳහා බේයාදා ගත් ප්රධාන උපාය මාර්ගයන් බේලසං දැක්විය 
හැකිය.

සංංචාාරක කර්මාන්ත සංංවර්ධන උපාය මාර්ගික සංැලැස්ම යටබේත් බලාත්මක කිරීම සංඳහා වන නීති හා 
බේරගුලාසි බේදවන බේකාටබේසංහි වැඩිදුරටත් විස්තර බේකබේර්.

1. පෑයාගලං සිට අලුත්ගමා ද්යුක්වා වූ වෙවරළා තීරය ඔස්වෙස්  සංංචාාරක වෙකාරිවෙඩෝවක්  නිර්මාාණය කිරිමා.
 
බේ� යටබේත්  බේකාටස් 5 ක් හඳුනා ගන්නා ලදී. එන�, 

I. බේවරළා තීරය විවෘත කිරිම (Oceanic Visible Recreational Sphere) 
II. බේ�රුවල ධීවර වරාය ආශ්රිත ප්රබේේශය සංංචාාරක කටයුතු හා සං�බන්ධ කිරීම  

(Baberian Fishery Entertainment Sphere)
III. ජලාශ්රිත ප්රබේේශ සංංචාාරක ප්රවර්ධන ප්රබේේශ බේලසං සංංවර්ධනය කිරීම  

(Aquatic Amusing Sphere ) 
IV. නිල් ධජ විබේනෝදාත්මක කලාපය සංංවර්ධනය කිරිම.  

(Blue Flag Recreational Sphere)
V. බේබන්තර නදී මුඛ්යා කලාපය විබේනෝදාත්මක කලාපයක් බේලසං සංංවර්ධනය කිරීම,  

(Bentara Estuary  Amusement Sphere)

සිතියම 6.14 මඟින් දැක්බේවනුබේ� බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය සංඳහා වන ඒකාබේධ සංංචාාරක 
සංංවර්ධන සංැලැස්මයි.
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සිතියම 6.14 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� ඒකාබේධ සංංචාාරක සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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ආර්ථික සංංවර්ධනා 
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කා ධ සංං ා ක 
කර් ා  සංංවර්ධනා 

ාය ාර් ක සං

බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේයහි බේවරළා තීරයන් විවෘත කිරීම ප්රධාන කලාප බේදකක් යටබේත් සිදු බේකබේර්.  
සංංචාාරක බේකාරිබේඩෝවක් නිර්මාණය කිරීබේ�දී හඳුනාගන්නා ලද කලාපයන්හි සංවිස්තරාත්මක විස්තරයක් 
පහත පරිදි බේ�.

I. බේවරළා තීරය  විවෘත කිරීම. (Oceanic Visible Recreational Sphere)

සංංචාාරක බේකාරිබේඩෝබේ� ආර�භක දර්ශනීය බේපත බේලසං බේවරළා තීරය විවෘත කිරීම හැදින්විය හැකිය. 
පයාගල සිට ම�බේගාන නගරය දක්වා වූ බේවරළා තීරය තුළා ඇති සියලු අනවසංර ඉදිකිරී� ඉවත් බේකාට එම 
දර්ශනීය බේවරළා තීරය ආකර්ෂණීය බේලසං සංංවර්ධනය කිරීබේමන් එය විවෘත බේවරළා තීරයක් බවට පත් කිරීම 
බේමහි මූලික අරමුණ බේ�. 

ගාලු පාබේර් බේකාළා� සිට දක්ෂිණ බේවරළා තීරය බේදසංට ගමන් ගන්නා සංංචාාරකයන් හට නව ප්රාර�භයක් 
ලබාදිය හැකි පරිදි බේමම බේවරළා තීරය වඩාත් ආකර්ශනීය බේලසං සංංවර්ධනය කිරීමට බේමමඟින් අබේ�ක්ෂා 
බේකබේර්. සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� ප්රධාන අරමුණු වලින් එකක් වන නිරිතදිග බේවරළා තීරබේයහි බහුවිධ සංංචාාරක 
පුරවරයක් බවට පත්කරලීම සංඳහා අබේ�ක්ෂිත පරමාර්ථයක් වන වර්ෂ 2020 වන විට බේ�රුවල සංංචාාරක 
ආකර්ශනය වැඩි කිරීම සංඳහා වර්ග කි.මී.0.13 ක බේවරළා තීරය එළිමහන් ප්රබේේශයක් බේලසං සංංවර්ධනය 
කිරීම යන පරමාර්ථය සංාක්ෂාත්කර ගැනීම සංඳහා පයාගලින් දර්ශනය වන මුහුදු තීරය ම�බේගාන දක්වා 
අදියර බේදකකින් සංංවර්ධනය කිරීමට අබේපක්ෂා බේකබේර්. බේමමඟින්  දැනට ඉදිකර තිබේබන අනවසංර ඉදිකිරී�  
ඉවත්කර බේවරළා තීරබේයහි සුන්දරත්වය තීව්ර වන අයුරින් නිර්මාණාත්මක ඉදිකිරී� හා ක්රියාකාරක� ඇති 
කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.

II. බේ�රුවල ධීවර වරාය ආශ්රිත ප්රබේේශය සංංචාාරක කර්මාන්තය හා සං�බන්ධ කිරීම. 

(Baberian  Fishery Entertainment Sphere)

වර්තමානබේ�දී වර්ග බේහක්ටයාර් 2 ක් පමණ විශාල වූ බේ�රුවල ධීවර වරාය මත්සංය වරායක් බේලසං පමණක් 
බේයාදා ගන්නා අතර බේමහි ඇති භූබේගෝලීය පිහිටීම බේ�තුබේකාටබේගන සංංචාාරක කටයුතු සංඳහා බේයාදා 
ගැනීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. එම නිසංා බේමම කලාපය තුළා ධීවර වරාය සංමඟ සංබැඳුනු සංංචාාරක  ක්රි යාකාරක� 
සංහිත ප්රබේේශයක් බේලසින් සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.

බේලාව සංංචාාරක කර්මාන්තබේ� නව ප්රවණතාවයක් බේලසං ධීවර කර්මාන්තය ආශ්රිත කටයුතු හා ඒ හා 
සංබැඳුනු සංංචාාරක කර්මාන්තය දැක්විය හැකිය. ධීවර කලාප ආශ්රිතව පවතින අපූර්වතම අත්දැකී� විඳ 
ගැනීමට සංංචාාරකයන් ආකර්ෂණය බේ�. ඒ සංඳහා බේලෝකබේ� බේබාබේහෝ රටවල් විසින් භාවිත කරන 
සංංකල්පයක් බේලසං “Gastronomy Economy” හැදින්විය හැකිය. එබැවින්, බේ�රුවල ධීවර වරාය ආශ්රිතව 
පවතින බේමම සංංස්කෘතිකමය වත්ක� හා ස්වාභාවික වත්ක� (Cultural Assets and Natural 
Assets) වඩාත් ඵලදායි  බේලසං හා ආකර්ශනීය බේලසං සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහා බේමම සංංකල්පය බේයාදා 
ගැනීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

දැනට හිස් ඉඩමක් බේලසං පවතින බේවරළා උදයානය බේමම ප්රබේේශබේ� පවතින වටිනා විභවතාවක් බැවින් 
බේමම ඉඩ� සංංවර්ධනය සංඳහා අවශය වයාපෘතීන් හඳුනා ගන්නා ලදී. සංංචාාරක ආකර්ශනය උබේදසංා 
සංංවර්ධනය සිදු කරන බැවින් ඊට උචිත අයුරින් වයාපෘතීන් හඳුනා ගන්නා ලදී.

බේ� වන විට බේ�රුවල නගරයට හා අවට ප්රබේේශවලට සංංස්කෘතික කටයුතු පැවැත්වීම සංඳහා  
බේගාඩනැගිල්ලක අවශයතාවයක් පවතින අතර එය චීන බේකාටුව මැණික් බේවළාඳාම සංඳහා පැමිබේණන 
බේවළාඳුන්ට බේයෝගය වන අයුරින් සංහ සංංචාාරකයන්ට නව අත්දැකීමක් එක්කරබේදන අයුරින් ධීවර වරාය 
ආශ්රිත ක්රියාකාරක� අත්විදීම හැකිවන බේලසං ඉදිකිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

කා ධ සංං ා ක 
කර් ා  සංංවර්ධනා 
ාය ාර් ක සං

ඇවිදින මංතීරු සංහ බයිසිකල් මංතීරු ම�බේගාන සිට බටහිර ජැටිය ඔස්බේස් බේ�රුවල ධීවර වරාය දක්වා 
දිගු කිරීම තුළින් සංංචාාරකයන්ට විබේ�කබේයන් සංහ විබේනෝදාස්වාදබේයන් යුතුව ගමන් කිරීමට ඉඩ ප්රස්ථාව 
සංලසංා බේදමින් බේමම ප්රබේේශය බේදසංට සංංචාාරක ආකර්ෂණය වැඩි කර දීමට අබේ�ක්ෂිතය. එබේමන්ම දැනට 
වරාබේ� පවතින ජැටි බේදක යා කරමින් බේබෝ�ටු වලට ගමන් කළාහැකි පරිදි පාලමක් ඉදිකිරීම ද බේ� තුළින් 
අබේ�ක්ෂිතය. එපමණක්ද බේනාව, බේමතුළින් කිච්චිමබේල් පල්ලිය, බේ�රුවල බේවරළා තීරය කරා පහසුබේවන් 
ප්රබේ�ශ වීමට ඉඩ හසංර උදාකර බේදන අතර, ධීවර වරාය පිළිබඳ බේබාබේහෝ අත්දැකී� ලබා ගැනීමට 
සංංචාාරකයන්ට හැකිවනු ඇත.

නිරිතදිග බේවරළා තීරබේයහි බහුවිධ සංංචාාරක පුරවරයක් බවට පත්කිරීම යන අරමුණ හා සංැබදුණු තවත් 
එක් පර්මාර්ථයක් වන වර්ෂ 2025 වන විට ධීවර වරාය බේක්න්ද්රබේකාටගත් සංංචාාරක ක්රියාකාරක� දිරිමත් 
කිරීම සංඳහා බේ�රුවල ධීවර වරාය හා බාබේ�රියන් දූපත ආශ්රිත කලාපය නවීකරණය කිරීම යන පරමාර්ථය 
ඉටුකර ගැනීම සංඳහා බේ�රුවල ධීවර වාරාය හා අවට කලාපය ආකර්ශනීය බේලසං සංංවර්ධනය කිරීම 
බේමමඟින් සිදු බේකබේර්. 

III. ජලාශ්රිත ප්රබේේශ සංංචාාරක ප්රවර්ධන ප්රබේේශ බේලසං සංංවර්ධනය කිරීම.

(Aquatic Amusing Sphere)

සංංචාාරක බේකාර්බේඩෝබේ� සිල්ලිය බේතත්බි� හා බාබේ�රියන් දූපත ආශ්රිත ප්රබේේශය විබේ�ක හා විබේනෝදාස්වාද 
කටයුතු සංඳහා ප්රවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්. ජලාශ්රිත ප්රබේේශ  ආශ්රිතව  බේ� වන විට දක්නට ලැබේබන 
අවිධිමත් කැළි කසංළා  බැහැර කිරී�, ජලමූලාශ්ර දූෂිත තත්ත්වයට පත්වීම හා අනවසංර ඉදිකිරී� බේ�තු 
බේකාට බේගන විවිධාකාර පාරිසංරික ගැටළු වලට මුහුණ පාමින් සිටී.

බේමහිදී මරදාන පාර, බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� ගමනාගමන පහසුක� සංැලසීබේ� උපාය මාර්ග යටබේත් 
මංතීරු බේදකක් සංහිත මාර්ගයක් බේලසං පුළුල් බේකබේරන අතර, බේයෝජිත විබේ�ක හා විබේනෝදාස්වාද කටයුතු  
කලාපය සංඳහා එය විභවතාවයක් වනු ඇත.

එබේමන්ම බේ� වන විට වැඩි ජන ඝනත්වයක් පවතින මරදාන වැනි ප්රබේේශ වලට බේපාදු හා විබේනෝදාස්වාද 
කටයුතු සංඳහා අවකාශයක් බේනාමැති වීමද බේමම වයාපෘතිය බේයෝජනා කිරීබේ� එක් අරමුණක් බේලසං  
දැක්විය හැකිය. 

බේමම කලාප සංංවර්ධනබේ�දී අංශයන් බේදකක් බේකබේරහි අවධානය බේයාමු කිරීමට නියමිතය. ඒ යටතට 
බාබේ�රියන් දුපත සංංචාාරක ආකර්ශනීය ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම සංහ සිල්ලිය ඇළා මාර්ගය 
විබේනෝදාස්වාද කටයුතු සංඳහා සංංවර්ධනය කිරීම දැක්විය හැකිය.

බේ�රුවල නගරය සංංචාාරක ගමනාන්තයක් බවට පත්කිරීම (Best multi sectoral tourism 
destination) යන අරමුණ සංාක්ෂාත් කරගැනීම උබේදසංා සිල්ලිය බේතත්බි� ආශ්රිත කලාපය සංහ බාබේ�රියන් 
දූපත ආශ්රිත කලාපය සංංචාාරක පාරාදීසංයක් බේලසං ප්රවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා කරයි.

බේ�රුවල ධීවර වරායට මීටර් 500 ක් පමණ දුරින් පිහිටි බාබේ�රියන් දූපතට ඓතිහාසික වශබේයන් ඉතා 
වැදගත් තැනක් හිමිව ඇත. එහි ඇති ප්රදීපාගාරය හා ආකර්ශනීය මුහුද නිසංා බේමහි සුන්දරත්වය තවත් 
තීව්ර වී ඇත. බේ� වන විට ප්රදීපාගාරය සංහිත දූපත බේවත අනවසංරබේයන් කිසිබේවකුට ඇතුළුවීමට අවසංර 
බේනාමැති අතර, ඉතාමත් රමණීය ස්ථානයක් වන බේමය සංංචාාරක ප්රබේේශයක් බේලසං සංංවර්ධනය කිරීමට 
අබේ�ක්ෂා කරයි. අක්කර 3 ක පමණ ප්රබේේශය සංංචාාරකයින් සංඳහා විවෘත කිරීම බේමම වයාපෘතිබේ�  
අරමුණ බේ�. බේබෝ�ටු සංවාරි හා මසුන් ඇල්ලීම, ඒ ආශ්රිත ආහාර වර්ග, ධීවර රටාවන් පිළිබඳ සංංචාාරයන් 
මහත් බේස් උනන්දු වන බැවින් බේමය සංංචාාරක කර්මාන්තබේ� උන්නතිය බේවනුබේවන් ඉතා වැදගත් 
වයාපෘතියක් වනු ඇත.
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

කා ධ සංං ා ක 
කර් ා  සංංවර්ධනා 

ාය ාර් ක සං

වර්තමානබේ� සංංචාාරක කර්මාන්තබේ� ජනප්රිය කර්මාන්තයක් බේලසං (Pesca  Tourism Trips) බේබෝ�ටු 
සංවාරි මඟින් සංංචාාරකයින්ට අත්දැකී� ලබාදීම හා ධීවර නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳ නවමු අත්දැකී� ලබාදීම                                  
(Gastronomy Economy) ආදී නව සංංචාාරක ප්රවණතාවයන් බේ� ආශ්රිත ප්රබේේශයන්වල සංංචාාරක 
ගමනාන්තයන් හා මුසු කරමින් සංංචාාරක කර්මාන්තය නගා සිටුවීම බේමම කලාපය තුළින් සිදුවනු ඇත.

IV. නිල් ධජ විබේනෝදාත්මක කලාපය සංංවර්ධනය කිරිම.  

(Blue Flag Recreational Sphere)

බේමාරගල්ල බේවරළා තීරය සංහ කළුවාබේමෝදර සංංචාාරක ආකර්ශනය බේනාමඳව දිනාගත් ස්ථානයක් බේලසං 
ජනප්රියව ඇති බේමම ප්රබේේශබේයහි අනාගතබේ�දී වැඩිවන සංංචාාරක ප්රමාණයට සංරිලන සංංචාාරක 
සංංවර්ධනයක් පැවතිය යුතු බැවින්, සංංචාාරක බේහෝටල් හා ඒ ආශ්රිත විබේනෝදාස්වාද කටයුතු සංංවර්ධනය 
වියයුතු ආකාරය බේමම කලාපබේයන් අබේ�ක්ෂා කරයි.

වර්ෂ 2030 වන විට බේමම ප්රබේේශබේ� සංංචාාරක ප්රමාණය 30,000 පමණ වැඩි බේවනු ඇතැයි පුබේරෝකතනය  
කර ඇත. දැනට බේමහිදී වර්ෂ 2025 වන විට ධීවර වරාය බේක්න්ද්රබේකාටගත් සංංචාාරක ක්රියාකාරක�  
දිරිමත් කිරීම සංඳහා ධීවර වරාය බේමන්ම බාබේ�රියන් දූපත ආශ්රිත කලාපය නවීකරණය කිරීම යන පරමාර්ථ 
ළාඟාකර ගැනීමට වයාපෘතීන් සංහ බේයෝජනා හඳුනා ගැබේන්. වර්ෂ 2020 වන විට බේමම සංංචාාරක ප්රමාණය 
30,000 කින් පමණ වැඩි කිරීමට අබේ�ක්ෂා කරන අතර, ඒ සංඳහා අවශය පහසුක� ද වැඩිවිය යුතුයි. 
දැනට බේමම ප්රබේේශබේ� ඇති ආකර්ශනීය බේවරළා ආශ්රිත පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීම, කබේඩාලාන  
පේධතිය ආශ්රිත සංංචාාරක ආකර්ශනය සංඳහා පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීම හා ක්රීඩාගාර, බේහෝටල්, 
ආපනශාලා ඇතුළු පහසුක� බේවරළා පිවිසු� මාර්ගයන් සංංවර්ධනය තුළින් සංංචාාරක ආකර්ශනය 
වැඩිකිරීම අබේ�ක්ෂා කරයි.

වර්තමානය වනවිට බේමාරගල්ල ප්රබේේශය ආශ්රිත බේහෝටල් කර්මාන්ත ක්බේෂ්ත්රබේ� නව ප්රවණතාවයක්  
බේලසං සංංචාාරක ආයුර්බේ�ද හා සං�බාහනය දැක්විය හැකිය. එබැවින් එම අවශයතා සංපුරාලීමට බේමම 
ප්රබේේශය ආශ්රිත එවැනි පහසුක� සංංවර්ධනය කළායුතුය. එවැනි බේස්වා සංපයන ස්ථානයක් පිහිටා තිබීමද 
සංංචාාරක ආකර්ෂණය එම ප්රබේේශයට ආකර්ෂණය කර ගනිමින් සංංචාාරක කර්මාන්තය දියුණු කරලීමට 
බේ�තුවක් බේ�.

V. බේබන්තර නදී මුඛ්යා කලාපය විබේනෝදාත්මක කලාපයක් බේලසං සංංවර්ධනය කිරීම. 

(Bentara Estuary  Amusement Sphere)

බේබන්තර ගං බේමෝය යනු බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� සීමාව බේමන්ම බස්නාහිර පළාාබේත්  මායිම බේලසංද 
හැඳින්විය හැකිය. එබැවින් බේමම සුන්දර ගං බේමෝය ඉතාමත් ආකර්ශනීය බේලසං සංංවර්ධනය බේකාට 
සංංචාාරක ආකර්ශනය වැඩිකිරීම බේමම කලාපබේ� මුඛ්යාය පරමාර්ථය බේ�.

දක්ෂිණ බේවරළා තීරය විවර කරන විසංල් බේදාරටුවක් කරා යන දැක්ම වචානබේ� පරිසංමා�ත අර්ථබේයන්ම  
විසංල් බේදාරටුව යන්න මනා බේලසං පිළිබිඹු කළාහැකි ස්ථානයක් බේලසං බේබන්තර ගඟ ආශ්රිත කලාපය 
හැඳින්විය හැක. 

වර්තමානබේ�දී පවා ජලාශ්රිත ක්රීඩා, බේහෝටල් වැනි සංංචාාරක ක්රියාකාරක� සංඳහා සංංචාාරකයන් බේනාබඳව 
බේමම ප්රබේේශය  කරා ඇදී එයි.  නමුත්  බේමම කලාපය ආශ්රිතව පවතින අවිධිමත් කැළිකසංළා බැහැර  කිරී� 
බේ�තු බේකාට බේගන ස්වභාවික සුන්දරත්වය අහිමි බේවමින් පවතී. ගං බේමෝය ආශ්රිත කැළි කසංළා, බැහැර 
කිරී� නිසංා දුර්ගන්ධය වැනි ගැටළු නිසංා සංංචාාරක ආකර්ශනය අඩු වියහැක.  

එබේමන්ම ගංඟාව ප්රබේ�ශ කිරීමට ඇති මාර්ගයන්වල පටු ඉඩකඩ නිසංා වාහනවලට ගමන් කිරීමට හා 
සංංචාාරකයින්ට ඇවිද යෑමට අපහසුතා ඇත. 
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

කා ධ සංං ා ක 
කර් ා  සංංවර්ධනා 
ාය ාර් ක සං

එබේමන්ම දක්ෂිණ බේවරළා තීරබේ� සිට පැමිබේණන සංංචාාරකයින් හට බේමම ප්රබේේශයට පිවිබේසංන අවස්ථාබේ�  
බේමහි ආකර්ශනීය බව වැඩිකළා හැකි ආකාරබේ� විභවතා සංැලකිල්ලට බේගන සංංවර්ධනය කිරීම ද බේමම 
කලාපබේයන් අබේ�ක්ෂා කරයි.

බේබන්තර පැරණි පාලම බේ� වන විට කිසිදු කටයුත්තක් සංඳහා බේයාදා බේගන බේනාමැත. නමුත් බේමබේලසං ගං 
බේමෝයන් ආශ්රිත ප්රබේේශයන් විබේදස් රටවල සංංචාාරක පාරාදීසංයන් බේලසං සංංවර්ධනය බේකාට සංංචාාරක 
කර්මාන්තය නඟා සිටුවා ඇත. එබැවින් බේමම විභවතාවන් ද බේමම සංැලැස්ම තුළින් සංළාකා බලනු ලැබේ�.

අලුත්ගම දු�රිය ස්ථානය දක්වා ඇති මාර්ගයන්ද බේ� වන විට  පටු ඉඩකඩ නිසංා වාහන හා පදිකයින් 
අපහසුතාවයට ලක් වී ඇත. එබැවින් රාත්රිබේ� පවා ආරක්ෂිතව ඇවිද යා හැකි මංතීරු සංහිතව සංංවර්ධනය 
බේකාට සංංචාාරක ක්බේෂ්ත්රය තිව්ර කිරීමට ද අබේපක්ෂා කරයි.

බේමබේලසං බේබන්තර නදී මුඛ්යා කලාපය සංංචාාරක බේකාරිබේඩෝබේ� වඩාත් ආකර්ෂණීය ප්රබේේශයක් බේලසං 
සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහා ප්රබේේශය ආශ්රිතව පවතින විභවතා සංැලකිල්ලට බේගන සංංචාාරක කර්මාන්ත 
ක්බේෂ්ත්රය නගා සිටුවීමට සංංචාාරක සංංවර්ධන සංැලැස්ම මඟින් අබේප්ක්ෂා කරයි.

2. ස්වභාාවික, ඓතිහාාසික හාා සංංස්කෘතික ස්ථානා ඒකාබේධ කරමින් සංංචාාරක  
වෙකාරිවෙඩෝවක් නිර්මාාණය කිරීමා. 

ලාංකීය ඉතිහාසංය බේගාඩ නැංවීබේමහි ලා මබේහෝපකාරිවන පුරාවිදයාත්මක වටිනාක� සංහිත ස්ථානයන් 
බේබාබේහාමයක් බේ�රුවල ප්රබේේශබේ�දී හඳුනා ගත හැකිය.

සංංචාාරක කර්මාන්තබේ� අභිවෘර්ධිය උබේදසංා බේමම ප්රබේේශබේ� පවතින ඓතිහාසික හා පුරාවිදයාත්මක, 
ස්වාභාවික ස්ථාන මුලික කරගත් ස්ථාන ඒකාබේධ කරමින් සංංචාාරක බේකාරිබේඩෝවක් නිර්මාණය කිරීමට 
බේමමඟින් අබේ�ක්ෂා කරයි. 

බේමහිදී, ස්වභාවික සං�පත් මුල් කරගත් බ්රීෆ් උදයානය ආදී වාස්තු විදයාත්මක වටිනාක� ඇති ස්ථාන ද, 
ඓතිහාසික වටිනාක� පදන� කරගත් කන්බේේ විහාරය, බේ�රගල කන්ද රජමහා විහාරය, ශාන්ත බේජෝශ� 
පල්ලිය –ම�බේගාන, සංපුබේගාඩ විහාරය, මහබේදනිය පන්සංල ආදී ස්ථාන  ද ප්රබේේශය පුරා විහිදී ඇති සංංචාාරක 
කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය කිරීම සංඳහා විභවතාවයක් පවතින බේගාවිපළාවල් ද මූලික කර ගනිමින් සංංචාාරක 
මංබේපතක් (සිතියම 6.15) නිර්මාණය කිරීමට බේයෝජිතය. 

බේමබේස් සංංචාාරකයන් මුල් කරගනිමින් විවිධ වයාපෘතීන් 2030 වසංර වනවිට බේ�රුවල සංැලසු� 
බලප්රබේේශබේයහි ක්රියාවට නැංවීබේමන් සංංචාාරක කර්මාන්තබේයහි ප්රබේබෝධයක් ඇති කරමින් සංමස්ථ 
ආර්ථිකය නගා සිටුවිමටද අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.  

සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පිහිටා ඇති බේදස් විබේදස් සංංචාාරක ආකර්ශනය හිමි ප්රධාන පූජනීය ස්ථානයක් 
බේලසං කන්බේේ විහාරය හැදින්විය හැකිය. බේමම සංංචාාරක උපායමාර්ගික සංැලැස්ම යටබේත් තවදුරටත් එම 
ප්රබේේශබේ� සංංචාාරකයන් සංඳහා අවශය පහසුක� වැඩිදියුණු කිරීම බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්බේමහි 
අරමුණයි.
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සිතියම 6.15 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� වෙයෝජිත්යං ස්වභාාවික හාා ඓතිහාාසික ස්ථානා ඒකාබේධ කරනු ලංබනා මාාර්ග පෑේධතිය

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

6.4.2. මාැණික් කර්මාාන්ත්යං සංංවර්ධනා උපෑායමාාර්ගික සංැලංැස්මා

බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� ආර්ථිකය සංංවර්ධනය කිරීබේමහිලා ප්රබල දායකත්වයක් 
සංපයන මැණික් බේවළාඳා� කටයුතු ප්රවර්ධනය කිරීම සංඳහා විබේ�ෂ වූ බේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරිමට බේමම 
උපායමාර්ගික සංැලසුම යටබේත් බේයෝජනා බේකබේර්. බේමය වර්ග මීටර් 400 ක පමණ භූමි ප්රමාණයක ඉදිකිරීමට 
බේයෝජිත අතර එය කුඩා ප්රමාණබේ� අපනශාලාවන්බේගන්, බැංකු හා මුලය කටයුතු සංඳහා වූ පහසුක� 
වලින් සංහ වාහන නවතා තැබීබේ� පහසුක� වලින් සංමන්විත බේ�. බේමතුළින් මැණික් බේවළාඳාබේමහි නිරතව 
සිටින බේවළාඳුන් දිරි ගැන්වීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

සංංචාාරක කර්මාන්තය සංංවර්ධන සංැලැස්බේමහි එන උපාය මාර්ගයන් ධීවර සංංවර්ධන සංැලැස්ම,කෘෂි 
කර්ම සංංවර්ධන සංැලැස්ම, හා යටිතල පහසුක� සංංවර්ධන සංැලැස්ම හා ඒකාබේධ බේ�.

6.4.3. ධීවර කර්මාාන්ත්යං සංංවර්ධනා උපෑායමාාර්ගික සංැලංැස්මා

බේ�රුවල ධීවර වරාය අතීතබේ� සිටම ශ්රී ලංකාබේ� ප්රධාන ධීවර වරායන්බේගන් එකක් බේලසංට සංලකුණු  කර 
ඇති අතර, එය ජාතික මත්සංය නිෂ්පාදනයට 8% ක පමණ සංැලකිය යුතු දායකත්වයක් බේ� වන විට 
සංපයන අතර බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� බේයෝජිත උපාය මාර්ග තුළින් එම දායකත්වය ඉහළා නැංවීමට 
අබේ�ක්ෂා බේක බේර්. තවද බේ�රුවල වරාය ආශ්රිත ධීවර කලාපය සංංචාාරක කර්මාන්තය හා ඒකාබේධ කරමින් 
සංංචාාරක ආකර්ෂණය ඉහළා නැංවීමට ද අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. ඒ අනුව, ධීවර කර්මාන්තය ආශ්රිතව සිදු කරනු 
ලබන ප්රධාන උපාය මාර්ගයක් බේලසං බේ�රුවල වරාය ආශ්රිත ධීවර කලාපය සංංචාාරක කර්මාන්තය හා 
ඒකාබේධ කරමින් සංංචාාරක ආකර්ෂණය ඉහළා නැංවීමට ද අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

ඒ අනුව බේමම සංැලැස්ම තුළින් වසංර 2025 වන විට ධීවර වරාය ආශ්රිත කටයුතු සංංචාාරක කර්මාන්තය හා 
ඒකාබේධ කිරීම බේමන්ම මත්සංය නිෂ්පාදනය ඉහළා නැංවීම යන පරමාර්ථයන් ඉටුකර ගැනීමට අබේ�ක්ෂා 
බේකබේර්. බේමහිදී පහත සංඳහන් උපක්රම හා බේයෝජනා දැක්විය හැකිය. 

1. බේන්වාසික, මත්සංය බේතාටුපලවල් හා අබේනකුත් යටිතල පහසුක� වල ගුණාත්මක  
ම�ටම ඉහළා  නැංවීම. 

2. ධීවර ජනතාව සංඳහා අවශය යටිතල පහසුක� සංැපයීම. 
3. මත්සංය බේවළාඳාම ආශ්රිත යටිතල පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීම.

1. වෙන්වාසික, මාත්සං� වෙත්යංාටුපෑලංවල් හාා අවෙනාකුත් යටිත්යංලං පෑහාසුකම් වලං ගුණාත්මාක  
මාට්ටමා ඉහාළා නාැංවීමා.

බේමහිදී මූලිකවම අවධානය බේයාමු කරනුබේ� ධීවර කර්මාන්තය හා සංැබඳුනු සං�පත් වල ගුණාත්මක හා 
ධාරිතාමය සංංවර්ධනය ඉහළා නැංවීම පිළිබඳවයි. මත්සංය බේතාටුපලවල්, ධීවර යාත්රා නැවැත්වීබේ� 
පහසුක�, ශීතාගාර පහසුක� ඇතුළු ධීවර කර්මාන්තය ආශ්රිත යටිතල පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීම 
තුළින් වසංර 2025 වන විට මත්සංය නිෂ්පාදනය මඟින් දළා බේේශීය නි�පාදනයට සිදු කරන ආංශික 
දායකත්වය 1% කින් ඉහළා නැංවීම සංඳහා අවශය යටිතල පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීම මින් සිදුබේකබේර්. 
බේ� තුළින් ප්රබේේශබේ� දළා බේේශීය නි�පාදිතය වැඩිවනවාබේස්ම ජනතාවට ඉහළා ජීවන තත්ත්වයක් ලඟාකර 
ගැනීම සංඳහාද බේ�තුවනු ඇත. 

බේමහිදී වර්තමානබේ�දී බේ�රුවල වරාය ආශ්රිතව කැලි කසංළා හා බේරාන්මඩ තැන්පත් වීම බේ�තුබේකාට බේගන 
ධීවර වරාය ආශ්රිත වැඩි ඉඩකඩ ප්රමාණයක් අපබේත් බේගාස් ඇත. එබැවින් බේ� තුළින් පාරිසංරික ගැටළු 
නිරමපාණය වී ඇත. 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

 කර් ා  සංංවර්ධනා 
ාය ාර් ක සං

ව  කර් ා ය සංංවර්ධනා 
ාය ාර් ක සං
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ව  කර් ා ය සංංවර්ධනා 
ාය ාර් ක සං

ම�බේගාන ධීවර වරාය ඉතා ආකර්ශනීය බේවරළා තීරයකින් සංමන්විත වන අතර එය සංංචාාරක ආකර්ශනය 
සංඳහා බේමන්ම මත්සංය නි�පාදනයට දායකත්වයක් බේදනු ලබන ධීවර බේතාටුපලක් බේලසං සංංවර්ධනය 
කිරීමට අබේ�ක්ෂිතය. මාදැල් ඇදීම, මාළු පිලිස්සීම, මසුන් ඇල්ලීම වැනි ක්රියාකාරක� වලට අවශය 
පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීම තුළින් බේ� ආශ්රිත ධීවර කර්මාන්තය සංංචාාරක කර්මාන්තය හා මුසු කිරීමට 
බේමහිදී අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. ඒ තුළින් වඩාත් ඵලදායී ප්රබේේශයක් බවට බේමම ප්රබේේශය පත්කර ගත හැක.

යටිතල පහසුක� පමණක් බේනාව ධීවර කර්මාන්තබේයහි නියැබේලන ධීවර ජනතාවබේ� ජීවන තත්ත්වය 
උසංස් කිරීම සංඳහා වැඩ පිළිබේවලක්ද බේමම උපායමාර්ගික සංැලැස්ම තුළින් බේයෝජනා බේකබේර්.   

2. ධීවර ජනාත්යංාව සංඳහාා අවශ� යටිත්යංලං පෑහාසුකම් සංැපෑයීමා.

වර්තමානය වන විට බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශය තුළා  විශාල වශබේයන් පැල්පත් නිවාසං වයා�ත 
බේවමින් පවතී. එම ප්ර බේේශවල ජනතාවට ප්රමාණවත් ඉඩකඩක් සංහිත නිවාසං බේනාමැති වීම, නිසි 
මලාපවහන හා ජලාපවහන පේධතියක් බේනාමැති වීම, කැලි කසංළා නිසිබේලසං බැහැර බේනාකිරීම බේ�තුබේවන් 
කාණු පේධති අවහිර වීම,  ආදී කරුණු බේ�තු බේකාටබේගන පාරිසංරික ගැටලු සංහ බේසංෞඛ්යාය  ගැටළු උේගතව 
ඇත. එබේමන්ම බේ�රුවල නගරසංභා බලප්රබේේශය සංංචාාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය කිරීබේ�දී නිසි පරිදි 
කළාමනාකරණය බේනාවූ පැල්පත් නිවාසං පැවතීම  නගරබේ� අලංකරණය  සංඳහා බාධා ඇති කරයි. 

ධීවර කර්මාන්තය ආශ්රිත රැකියාවන්හි නිරතවන ජනතාව ප්රබේේශබේ� බේවරළා තීරයට ආසංන්නව පදිංචිව 
සිටින අතර ඇතැ� ජනතාව  මීටර් 100 ක සුනාමි රක්ෂිත තුළා ද අනවසංර ඉදිකිරී� සිදුකරබේගන ඇත.  
එම නිසපා බේ�රුවල  නගර සංභා බලප්රබේේශය ආශ්රිතව මුඩුක්කු නිවාසං වර්ධනය වීමත් ඒ බේ�තුබේවන්  
නාගරික බලප්රබේේශය තුළා නිවාසං තදබදය වර්ධනය ඉහළා යාමත් දක්නට ලැබේ�.

එම කරුණු බේ�තු බේකාටබේගන එයට පිළියමක් බේලසං දැනට මුඩුක්කු හා පැල්පත පවතින ප්රබේේශබේයහිම 
එම ජනතාව සංඳහා ත�ටු නිවාසං බේදකක් ඉදි කිරීමට අබේ�ක්ෂිතය එයට බේ�තු වී ඇත්බේත්, එම 
ජනතාවබේගන් බේබාබේහෝමයකබේ� ප්රධාන ජීවබේනෝපාය ධීවර කර්මාන්තය බැවින් වරායට ඉතා ආසංන්නව 
ධීවර ජනතාවට අවශය නිවාසං අවශයතාවය සංැපයීම බේයෝගය බේ�. 

3. මාත්සං� වෙවළාඳාමා ආශ්රිත්යං යටිත්යංලං පෑහාසුකම් සංංවර්ධනාය කිරිමා

ආර්ථික වශබේයන් ගත්කළා බේ�රුවල මත්සංය බේවළාඳබේපාළාට හිමි වන්බේන් අේවිතීය ස්ථානයකි. එය සංැලසු� 
බලප්රබේේශබේ� ආර්ථිකය සංවිබල ගැන්වීබේමහි ලා ප්රබල දායකත්වයක් සංපයයි. මීට අමතරව බේදවන 
විශාලතම මත්සංය බේවළාඳබේපාළා වන මරදාන මත්සංය බේවළාඳබේපාලත් ප්රබේේශය පුරා විහිදී ඇති අබේනකුත් 
කුඩා ධීවර බේවලඳබේපාලවල් සංහ ඒ ආශ්රිත යටිතල පහසුක� සංංවර්ධනය කරමින් සංංවර්ධන සංැලැස්බේමහි 
දැක්ම සංාක්ෂාත් කර ගැනීමට බේමමඟින් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. ඒ සංඳහා බේයෝජිත වයාපෘතීන් පිළිබඳව 
සංවිස්තරාත්මක විග්රාහයක් වයාපෘති සංාරාංශබේයහි දැක්බේ�.

උක්ත උපායමාර්ග ඔස්බේස් බේ�රුවල ධිවර කර්මාන්තය ආශ්රිත ධාරිතා සංංවර්ධනයක් සිදුකිරීබේමන්  එය  
සංංචාාරක කර්මාන්තය හා සං�බන්ධ කිරීම තුළින් වර්ෂ 2030 වනවිට ප්රාබේේශීය ආර්ථිකයට පුළුල් 
දායකත්වයක් ලබාගැනීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

6.4.4. කෘෂිකර්මාාන්ත්යං සංංවර්ධනා උපෑායමාාර්ගික සංැලංැස්මා

බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලසු� බලප්රබේේශබේයහි තවත් එක් ආර්ථික විභවතාවයක් බේලසින් සංැලසු� 
බලප්රබේේශබේ� අභයන්තර කලාප වල වයා�ත වී ඇති කෘෂි කර්මාන්තබේයන් ස්වයංබේපෝෂිත බි� බේකාටස් 
දක්විය හැකිය. 2030 වසංර වන විට බේමම කෘෂි කාර්මික බි� බේකාටස් වලින් උපරිම ප්රබේයෝජන ගනිමින් 
සංමස්ථ ආර්ථිකය සංවිබල ගැන්වීමට කෘෂිකාර්මික උපායමාර්ගික සංැලසුම යටබේත් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. ඒ 
අනුව ප්රබේේශබේ� පවතින කෘෂිකාර්මික භූමි සංංචාාරක කර්මාන්තය හා සං�බන්ධ කරමින් භාවිතයට 
ගැනීම බේකබේරහි අවධානය බේයාමු බේකබේර්.

බේයෝජිත උපාය මාර්ග බේලසං,

1. බේයෝජිත කෘෂි ග�මාන.
2.  බේගාවි බි� සංංරක්ෂණය කිරීම.
3. සංංචාාරකයන්බේ� විබේනෝදාස්වාදය සංඳහා වූ ස්වභාවික මංතීරු කෘෂි බි� සං�බන්ධ කර 

ගනිමින් නිර්මාණය කිරීම.

1. වෙයෝජිත්යං කෘෂි ගම්මාානා. 

බේමහිදී සංංචාාරකයන් සංඳහා නව කෘෂි අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට එම වටපිටාවන් සංමඟ සං�බන්ධ බේවමින් 
කෘෂි ග�මානයක් නිර්මාණය කිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. බේමහිදී කුඩා දරුවන්ටද ස්වභාවික වටපිටාව 
සංමඟ සං�බන්ධ බේවමින් අලුත් අත්දැකී� ලබා ගැනීමට ඉඩ ප්රස්ථාව උදා බේ�.

2. වෙගාවි බිම් සංංරක්ෂණය කිරීමා.

කුඹුරු ඉඩ� සංංරක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර පරිසංර සංංරක්ෂණ උපායමාර්ගික සංැලැස්බේමහි 
විස්තරාත්මකව දැක්බේ�.

3. සංංචාාරකයන්වෙ� විවෙනාෝද්යුාස්වාද්යුය සංඳහාා වූ ස්වභාාවික මාංතීරු කෘෂි බිම් සංම්බන්ධ කර  

ගනිමින් නිර්මාාණය කිරීමා

බේමහිදී සංංචාාරකයන්හට ප්රාබේයෝගිකව කෘෂිකර්මාන්තය හා ඒකාබේධවීමට ඉඩ ප්රස්තාව ලැබේ�. බේමබේස් 
බේයෝජිත කෘෂිකාර්මික ප්රබේේශ සංංචාාරක සංංවර්ධන උපායමාර්ගික සංැලසුබේමහි බේදවන උපාය මාර්ගය 
යටබේත් සංාකච්ඡාා බේකබේරන බේයෝජිත ඓතිහාසික හා බේසංෞන්දර්යාත්මක ස්ථාන යා බේකබේරමින් ඉදිබේකබේරන 
මාර්ග ජාලය හා සං�බන්ධ කිරීමට බේයෝජිතය. 

ඒ අනුව ඉහත සංකච්ඡාාකළා බේ�රුවල ප්රධාන ආර්ථික විභාවතාවයන් වන සංංචාාරක, ධීවර, මැණික් සංහ 
කෘෂිකර්මාන්තය, යන අංශයන් වර්ෂ 2030 වන විට සංංවර්ධනය කරමින් සංමස්ත ආර්ථිකයට ප්රශස්ත 
දායකත්වයක් ලබා ගැනීමටත් ඒ තුළින් සංැලසු� බලප්රබේේශය අනාගත සංංචාාරක ගමනාන්තයක් බවට 
පත් කිරීමත් බේ� තුළින් අබේ�ක්ෂිතය.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ක  කර් ා  සංංවර්ධනා 
ාය ාර් ක සං
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6.5. තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධන උපායමාර්ගිකා සංැලැස්ම

ප්රබේේශබේ� බේභෞතික පරිසංරය එහි ස්වභාවික පරිසංරය හා තුලනාත්මකව සංංවර්ධනය කළා හැකිවන පරිදි 
හා දැනට අවධානමට ලක්ව ඇති පාරිසංරික හා ස්වභාවික සං�පත්  වැඩිදියුණු කර, ප්රබේේශබේ� ජනතාවට 
පාරිසංරික හිතකාමී බේන්වාසික පරිසංරයක් ඇති කිරීම බේමම සංැලැස්බේ� පරමාර්ථය බේ�. පාරිසංරික සංැලසුම 
ප්රධාන වශබේයන් ප්රබේේශබේ� පවතින පාරිසංරික සං�පත් ආරක්ෂා කරගැනීම, පාරිසංරික උවදුරු අවම කර 
ගැනීම සංහ ප්රබේේශබේයහි බේභෞතික පාරිසංරික තත්වය ඉහල නැංවීමට අවශය කරන වැඩපිළිබේවල 
හඳුනාගැනීම යන මූලික කරුණු පදන� කරබේගන පිළිබේයල කර ඇත.

6.5.1. වෙත්යංත්බිම් සංහා පෑාරිසංරික සංංවෙවදී කලංාපෑ ආරක්ෂාකිරීවෙම් උපෑායමාාර්ග

තිරසංාර ආර්ථික සංහ පාරිසංරික භාවිතයන් සංඳහා පහත් බි� බේයාදා ගැනීමත්, ඒවබේ� විභවයන් සංලකා 
බලා ජලය රඳවාගැනීබේ� හැකියාව සංහ අබේනකුත් පාරිසංරික ප්රතිලාභ සංැලකිල්ලට ගැනීමත් එමඟින් 
අනවසංර අත්පත් කරගැනී� සංහ නුසුදුසු භාවිතයන් වලක්වා ගැනීමත් ඉලක්කය බේ�.

ප්රබේේශය හරහා ගලා බසින ප්රධාන ඇළා මාර්ග වන කළුවාබේමෝදර සංහ දු�මල්බේමෝදර යන ඇළා මාර්ග 
ආශ්රිතවත්, ඒවා මඟින් ඇතිවී ඇති අබේනකුත් කුඩා ඇළා මාර්ග පේධතිය ආශ්රිතවත්  පාරිසංරික සංංබේ�දී 
කලාප බිහිවී තිබේ�. මීට අමතරව ප්රබේේශය පුරා විසිරී ඇති කුඹුරු ඉඩ� සංහ ඒ ආශ්රිත පහත් බි�ද පාරිසංරික 
සංමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීමට වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටුකරන බේතත් භූමි බේලසං හැඳින්විය හැකිය. 
ප්රබේේශබේ� බටහිර මුහුදු සීමාව ආශ්රිතව ලංකාබේ� සිඝ්රබේයන් විනාශ වී යන කබේඩාලාන පරිසංර පේධතීන්ද 
හදුනාගත හැකිබේ�.වැසි අධික දිනවල ඇති වන ජල ගැලී� පාලනය කිරීමට සංක්රීය දායකත්වයක් 
ලබාබේදන ඉහත කී කුඹුරු සංහ පහත් බි� වැඩිවන ජනගහනය සංමඟ වැඩි වන භූමි වටිනාකම බේ�තුබේවන් 
අනවසංර බේගාඩකිරී� වැනි තර්ජනයන්ට ලක් වී ඇති අතර ඇළා මාර්ග බේදපසං ඉදිකිරී� බේ�තුබේවන් 
ස්වභාවික ජල බැසංයාම අවහිර වී ප්රබේේශය සුලු වර්ෂාවකදී වුවද ගංවතුර තර්ජනයට ලක්බේ�. (සං�පත් 
පැතිකඩ 2013)

නාගරික සීමාව තුල ඇති මුළු භූමි ප්රමාණබේයන් 3% ක් පමණ පහත් බි� වන අතර, ඒවා අක්කරබේගාඩ, 
මාගල්ගලබේවල හා සිල්ලිය යන ප්රබේේශවල පැතිර පවතී. අවිධිමත් කසංල බැහැරලීම තවත් ප්රධාන  
පාරිසංරික ගැට ළුවක් බවට පත්ව ඇති අතර බේ� බේ�තුබේවන් පාරිසංරික සංමතුලිතතාවය බරපතල 
තර්ජනයකට ලක් වී ඇත.

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාශය තුළා දැනට හඳුනාගත හැකි බේතත්බි� 

I. සිල්ලිය පහත්භූමිප්රබේේශය
II. බේ�රුවල කලපුව
III. පුරන් වී ඇති කුඹුරුබි�
IV. වගාකරන කුඹුරු බි�
V. අබේනකුත් බේතත් බි� කෘෂිකාර්මික ප්රබේේශ
VI. ඇළා මාර්ග

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධනා  
උපායමාර්ග සංැලංැස්ම

ාරිසංරික සංං  
සං
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධනා  
උපායමාර්ග සංැලංැස්ම

ාරිසංරික සංං  
සං

හඳුනාගත් ගැටළු 

අ. නියමිත සංැලසුමක් සංහ පාලනයකින් බේතාරව ඉතා සීඝ්ර බේලසං පහත්බි� සංහ වගුරු බි� 
බේගාඩකිරීම බේ�තුබේවන් අතිරික්ත ජලය රැඳීමට ඇති භූමි ප්රබේේශය අඩුවීම හා සුළු 
වර්ෂාවකදී පවා බේබාබේහෝ ප්රබේේශ ජලබේයන් යටවීම. උදා : සිල්ලිය  

ආ. පහත්බි� ආශ්රිත අනවසංර ඉදිකිරී�, කැලිකසංල  බැහැර කිරීම හා මළාාපවහන කටයුතු 
සං�බන්ධබේයන් ඇතිවන පාරිසංරික ගැටළු. 

ඇ. ප්රධාන ඇල මාර්ග හා අතුරු ඇල මාර්ග නිසි පරිදි නඩත්තු  බේනාකිරීම නිසංා ජලපවහන 
නිසි පරිදි  සිදු බේනාවීම හා  ඒවාබේ�  ආක්රමණකාරි පැලෑටි බහුලව තිබීම නිසංා ජල බැස්ම 
තවදුරටත් අවහිරවීම. 

ඈ. නිසියාකාරව නඩත්තු බේනාකරන බේපාදු වැසිකිළි වලින් හා නිබේවස් වලින් පිටකරන 
අපද්රවය  බේපාදු කාණු හා  පහත්බි� වලට මුදා හැරීම. 

ඉ. මහා මාර්ග බේදපසං, බේවරළා ආසංන්නව හා බේපාදු ස්ථාන ආශ්රිත කුණු කසංල බැහැර  කිරීම. 

ඊ. බේන්වාසික ප්රබේේශවල ප්රමාණවත් බේනාවන බි� ක�ටි තුල සංත්ව පාලනය (කුකුේ හා එළු) 
පවත්වාබේගන යෑම නිසංා දුර්ගන්ධය හා අපද්රවය අනිසි බැහැරලීම නිසංා ඇති වන පරිසංර 
දූෂණ තත්ත්වය .

රබර් ඉඩම් ආරක්ෂණය කිරීවෙම් උපෑායමාාර්ගය

බේතත් බි� පරිසංර පේධතිය බේස්ම ප්රබේේශබේ� ඇති හරිත වැස්ම අතර තවත් එක්  වගාවක් බේලසං රබර් ඉඩ� 
දැක්විය හැකිය. බේහක්ටයාර 1089.64 ක පැතිර ඇති රබර් වගාව තුළින් ප්රබේේශයට ආර්ථික බේමන්ම 
පාරිසංරික වැදගත්කමක්ද ලබා බේදයි. නමුත් බේ� වන විට බේබාබේහෝ රබර් ඉඩ� ක�ටි බේකාට සංංවර්ධන 
කටයුතු සංඳහා බේයාදා ගනිමින් පවතී. ප්රබේයෝජනයට බේනාගන්නා  රබර්  ඉඩ� බේමබේලසං සංංවර්ධනය සංඳහා 
බේයාදා ගැනීම සංංවර්ධන විභවතාවයක් බේලසං දැකිය හැකි වුවද පාලනය කළා බේනාහැකි බේලසං බේමබේලසං 
සංංවර්ධනය සංදහා රබර් ඉඩ� බේයාදාගැනීබේ�දී සිදු වන පාරිසංරික බලපෑම බේකබේරහිද අවධානය බේයාමු කළා 
යුතුය. සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� අභයන්තරයට වන්නට ඉහළා භූ විෂමතාවක් පවතින බැවින් අධික 
උන්තංශයක් ඇති ඉඩ� සංංවර්ධනය සංඳහා බේයාදාගැනීබේ�දී, නායයෑ�  වැනි පාරිසංරික ගැටළු මතු වී 
තිබේ�. එබැවින් බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්ම තුලින් අනාගතබේ�දී සිදු වන රබර් ඉඩ�  සංංවර්ධන කටයුතු 
සංඳහා බේයාදා ගැනීබේ�දී  පහත සංදහන් ක්රියා මාර්ග අනුගමනය කළා යුතු යැයි බේයෝජනා බේකබේර්. රබර් 
සංංවර්ධන මණ්ඩලබේ�  නිර්බේේශය පහත සංදහන් අවස්ථා වලදී ලබා ගත යුතු යැයි බේයෝජනා බේකබේර්.

1. අවුරුදු 20 ට වඩා වැඩි ඉඩ�හි භාවිතය බේවනස්කිරීම. 
2. අක්කර 50ට වඩා වැඩි රබර් ඉඩ�හි භාවිතය බේවනස්කිරීම. 
3. මීටර් 60 ක උන්නතාංශයකින් යුතු වන ඉඩ�හි භාවිතය බේවනස්කිරීම.

බේේශය තුළා පවතින පාරිසංරික සං�පත් උපබේයෝගී කරගනිමින් ජනතාවට සුවපහසු නගරයක් බවට 
පත්කිරීම යන අරමුණ සංාක්ෂාත් කර ගැනීබේ�දී ජනතාවට සුවපහසු නගරයක් ඇති කිරීම උබේදසංා  
පවතින පාරිසංරික සං�පත් නිසි බේලසං බේයාදා ගනිමින්  තුලනාත්මක සංංවර්ධනයක් ඇති කිරිම 
බලාබේපාබේරාත්තු බේ�.
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වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

6.5.2. භූද්යුර්ශනා කළාමානාාකරණ සංැලංැස්මා 

බේමම සංැලැස්ම මගින් ප්රබේේශබේ� පවත්නා ස්වභාවික භූදර්ශන ලක්ෂණ සංංරක්ෂණය සංහ තී�ර කිරීම 
ප්රධානම අරමුණ බේ�. එමගින් නගරයට පවතින අනනයතාවය ආරක්ෂා කරගත හැකිබේ�.

එයට අමතරව පාරිසංරික වශබේයන් සංංරක්ෂණය බේපරදැරි කරගත් ක්රමවත් සංැලසු� මගින් විවිධ පරිසංර 
පේධති මං මාවත් ආදිය තිරසංාර බේලසං භූ දර්ශන සංංවර්ධනය බේමම සංැලැස්ම මගින් අබේ�ක්ෂිතය.

බේගෝලීය කාලගුණ විපර්යාසං සංඳහා අනාගතබේ� මුහුණ දීමට බේ�රුවල නාගරික බල ප්රබේේශබේ�  භූදර්ශන 
සංැලසුම පහත අරමුණු අනුව සංැකබේසංනු ඇත.

අ. නාගරික උෂ්ණත්ව වැඩිවීම, කාබන් පියසංටහන වැඩිවීම වායු දුෂණය වැඩිවීම, ජල 
ගැලී� වැඩිවීම වැනි ආපදා තත්ත්වයන් අවම කිරීමට නාගරික වන ගහනය වැඩි කිරීම. 

ආ. නාගරික ධෛජව විවිධත්වය වර්ධනය සංඳහා පරිසංරයට ආබේ�ණික වූ බේේශීය ශාක 
විවිධත්වයක් සංහිතව එක් කිරීම. 

ඇ. අවිදින්නන් තවත් දිරිමත් කිරීමට සංහ පදිකයන්බේ� ආරක්ෂාව සංඳහා බේවන්වූ පදික මං 
තීරු බේසංවන හා ආසංන සංහිතව ලබාදීම. 

ඈ. සංංබේ�දී පරිසංර පේධතීන් ආරක්ෂා කිරීම සංහ ඤාාණාන්විත භාවිතයන් (Wise use) 
හඳුන්වා දීම මඟින් තිරසංර බේලසං පරිසංර හිතකාමී විබේනෝද කටයුතු සංඳහා බේයාදා ගැනීම. 

ඉ. නාගරික චාතුරස්ර, බේපාදු උදයාන වැනි අපරවුහ පහසුක� සංහිත මනාව සංැලසු� කල 
විවෘත භූමි ප්රබේේශ ජනතාව බේවනුබේවන් නිර්මාණය. 

ඊ. විවිධ උදයාන, මං තීරු, සුදුසු දැන්වී� පුවරු, විදුලි ආබේලෝකය එක් කිරීම මගින් නගරයට 
අලංකාරයක්, අනනයතාවයක් බේමන්ම, ආර්ථිකමය සංංවර්ධනයක්ද ලබාදීම.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධනා  
උපායමාර්ග සංැලංැස්ම

ාරිසංරික සංං  
සං
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධනා  
උපායමාර්ග සංැලංැස්ම

ා ක නාාක  
සං

6.5.3. ආපෑද්යුා කළාමානාාකරණ සංැලංැස්මා 

ආපදා කළාමනාකරණ සංැලැස්ම මඟින් සංැලසු� බලප්රබේේශය 2030 වනවිට ස්වභාවික අපදා අවම  
වන පරිදි අනාගත සංංවර්ධනයන් නිවැරදි දිශානතියකට බේයාමු කිරීමට අවශය ක්රබේමෝපායන් හා 
මාර්බේගෝපබේේශයන්  හඳුනා ගන්න ලදී. 

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය පසුගිය දශක කිහිපය තුළා  ස්වභාවික විපත් එන�, ගංවතුර, 
බේවරළා ඛ්යාාදනය, සුළු නාය යා� තත්ත්වයන්ට හා  2004 වර්ෂබේ� ඇති වු සුනාමි වයසංනබේයන් බලපෑමට 
ලක්වී තිබේ�. බේමමඟින් ජනතාවබේ� ජීවන රටාවට දැඩි බලපෑමක් සිදුවන අතර, නියමිත සංැලසුමක් සංහ 
පාලනයකින් බේතාරව ඉතා සීඝ්ර බේලසං පහත්බි� සංහ වගුරු බි� බේගාඩකිරීම  (උදා: සිල්ලිය), ජලය අපවහනය 
කරන ඇළා මාර්ග හා කාණු පේධතිය නඩත්තු බේනාකිරීම, නගරබේ� ස්වාභාවික ජල රඳවන ප්රබේේශවල 
ධාරිතාව අඩු වී තිබීම සංහ සංැලසු� රහිත ඉඩ� පරිහරණය බේ�තුබේවන් බේ�රුවල නගර සංභා ප්රබේේශබේ� 
ඇතැ� ස්ථාන සුළු වර්ෂාවකදී වුවද හදිසි ජල ගැලී�වලට ලක්බේ�. ප්රබේේශබේ� මාර්ග ජලබේයන් යටවීබේමන් 
එදිබේනදා සංාමානය කටයුතුවලට බාධා  ඇති බේකබේර්.

ප්රබේේශබේ� බස්නාහිර මායිම මුහුදු ප්රබේේශයක් වන අතර, කුඩා පයාගල, උතුරු- කුඩා පයාගල, දකුණු 
-මහා පයාගල, උතුරු -මහා පයාගල, ම�බේගාඩ -බටහිර, බේමාරගල්ල, මුල්ලපිටිය, කුඩා මාගල් කන්ද හා 
මරක්කලා වත්ත යන ප්රබේේශ බේවරළා ඛ්යාාදනයට ලක්වන ප්රබේේශ බේලසං හැඳින්විය හැකිය. (මූලාශ්රය: ප්රාබේේශීය 
බේල්ක� කාර්යාලය - බේ�රුවල)

බේබන්තර ඟග, කළුවාබේමෝදර හා දු�මල බේමෝදර ඇළා ප්රමුඛ්යා ඊට සං�බන්ධ අතුරු ඇළා මාර්ග ප්රබේේශය තුළින් 
ගලා බසින අතර, අවධිමත් බේගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා බේතත්බි� බේගාඩකිරී� යන කරුණු බේ�තුබේවන් 
ස්වභාවික ජල බැසං යාමට බාධා ඇති වී තිබේ�. බේ� බේ�තුබේවන් ප්රබේේශබේ� ස්ථාන රැසංක් සුළු වර්ෂාපතනයකදී 
වුවද ගංවතුර තර්ජනයට ලක්වන බවට වාර්තා බේ�. 

බේමහි ප්රථිඵලයක් බේලසං ජනතාව කුඹුරු වගා කටයුතු වලින් ඈත්වීම, මහා මාර්ග යටවී ගමනා ගමනයට 
බාධා ඇති වීම සංහ නිවාසං හා බේේපළා හානි ඇති වීම ආදීය වාර්තා බේ�. බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� 
බේකා�ඨාාසංය තුළා ඇති බේපාල්බේකාටුව, කංකාන�බේගාඩ, අක්කරබේගාඩ, චීනබේකාටුව, මරදාන, මහබේගාඩ, 
මස්සංල්බේගාඩ යන ප්රබේේශ ද ගංවතුර තත්ත්වයන්ට ලක්වන බවට වාර්තා බේ�.

භූබේගෝලීය වශබේයන් ගත් කල ඉතා උස් කදුවැටි වලින් බේතාර සංම භූමි වලින් යුත් පරිසංරයක් පවතින 
නමුත්, මුහුදු ම�ටමින් කිබේලෝමීටර් 02 ක් පමණ රට අභයන්තරයට යන විට මුහුදු ම�ටබේ� සිට අඩි 100-
150 ත් අතර කඳු සංහිත භූමි දක්නට ලැබේ�.  බේ�රගල, කුඩා මාගල් කන්ද, මරක්කලාවත්ත සංහ මුණසිංහ 
සංහ බේහ�ටියාකන්ද වැනි උස් භූමි ප්රබේේශ සුළු නායයෑ� ඇතිවන ප්රබේේශ බේලසං හඳුනාගත හැක.

2004 වර්ෂබේ� ඇතිවු සුනාමි වයසංනය බේ�තුබේවන් බේ�රුවල නගරබේ� බේවරළාාශ්රිත ප්රබේේශවලට දැඩි හානි 
සිදුවී තිබේ�. සුනාමි වයසංනබේයන් ආපදාවට ලක්වී ඇති ග්රාාම බේස්වා වසං� බේලසං මරදාන, කංකාන�බේගාඩ, 
බේපාල්බේකාටුව, පරණකබේඩ් යන ප්රබේේශ දැක්විය හැක. (වගුව 6.15 හා ඇමුණුම 05 මඟින් බේ� හා සං�බන්ධ 
සංංඛ්යායාත්මක දත්ත දක්වනු ලැබේ�.)

සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා සිදුවන ස්වභාවික ආපදාවන් ඇමුණුම 05 මඟින් දැක්බේවන අතර බේමම ආපදා 
මඟින් ජනතාවට සිදුවන අවදානම හා ආපදාවන් අවම කිරීම සංඳහා බේයෝජිත ආපදා විපත් අවම කිරීබේ� 
සංැලැස්ම මඟින් උපක්රමික සංැලසු� හා වයාපෘති හඳුනාබේගන ඇති අතර ඒවා පහත පරිදි බේ�.
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධනා  
උපායමාර්ග සංැලංැස්ම

ා ක නාාක  
සං

වෙයෝජිත්යං උපෑායමාාර්ග

I. ඇළා මාර්ග නවීකරණය

සංැලසු� බලප්රබේේශය පුරා ප්රධාන බේලසං කාවයියන් ඇළා, බේබරව ඇළා හා සිල්ලි ඇළා යන ඇළා මාර්ගයන් 
වයා�තව ඇති අතර ඇළා මාර්ග පේධති නඩත්තු කිරීමක් බේනාමැතිවීබේමන් බේගාඩවී� හා දූෂිත 
තත්ත්වයන්ට පත්ව ඇත. බේමම ඇළා මාර්ග නව තාක්ෂණික ක්රමබේ�ද උපබේයෝගී කරගනිමින් නවීකරණය 
කළායුතු අතර නිසි ආකාරබේයන් ජල ගලාබැස්ම තුළින් ගංවතුර අවධානම අවම කරගත හැකිබේ�. 

ඇළා මාර්ගවලට කසංළා බැහැර කිරීම හා ආක්රමණකාරි පැලෑටි බහුලව පැතිරීම බේ�තුබේවන් ජලාපවහනය  
නිසි පරිදි  සිදු බේනාවීම පවතින ප්රබල ගැටළුවක් වන අතර ප්රබේේශබේ� ඇතිවන හදිසි ජල ගැලී� වලටද 
ඉහත කී කාරණා බේ�තු වී ඇත. බේ� සංඳහා විසංඳු� බේලසං ආක්රමණික ජලජ ශාක ඉවත් කිරීමත් ස්වභාවික 
තත්ත්වබේයන්ම ඇළා මාර්ග පවත්වාගැනීමත් සුදුසු බවට බේමම සංැලැස්බේමන් බේයෝජනා බේකබේර්. 

තවද මුහුදු රළා ඉහළා යාම නිසංා දු�මල්බේමෝදර ඇළා  සංහ කළුවාබේමෝදර ඇළා  අවට කලාපය වසංර 2025 
වනවිට පිටාරගැලී�ලට භාජනය විය හැකි කලාප බේලසං බේවරළා සංංරක්ෂණ බේදපාර්තබේ�න්තුව සංහ ආපදා 
කලමනාකරණ මධයස්ථානය ඒකාබේධව කරන ලද අධයයනයකින් හඳුනාබේගන ඇත. බේහ�ටිමුල්ල 
ගල්බේ�න, මුල්ලපිටිය, මදුරුදූව  හා  පබේේ එම කලාපවලින් කීපයක් බේලසං හඳුන්වා දිය හැකිය. එම නිසංා 
එම ආයතන හා වාරිමාර්ග බේදපාර්තබේ�න්තුව ඒකාබේධව බේමම ඇළා මාර්ග සංඳහා සුවිබේ�ෂි සංැලැස්මක් 
ක්රියාත්මක කිරීමට හඳුනා ගත යුතුව ඇත.
 
බේමහිදී වාර්මාර්ග බේදපාර්තබේ�න්තුව හා බේගාවිජන බේස්වා බේදපාර්තබේ�න්තුව විසින් නඩත්තු කරනු ලබන 
ඇළා මාර්ගයන්හි පළාල් කිරීමට බේයෝජිත ඇළා මාර්ගයන්හි සංවිතරාත්මක බේතාරතුරු බේදවන බේකාටබේසංහි 
බේරගුලාසි යටබේත් විස්තර බේකබේර්. 
 

II. අවදාන� කලාපවල සංංවර්ධනයන් අධෛධර්යමත් කිරීම.

බේමහිදී බේරගුලාසි බලාත්මක කිරිම තුළින්ද අභයන්තර කලාප තුළා ඇති විභවතාවයන් ඉස්මතු කරලීබේමන් 
බේමම උපාය මාර්ගය සංාක්ෂාත් කරගැනීමට බේයෝජනා බේකබේර්. 
 

අ.) අවදාන� කලාපවල සිදුවන ඉදිකිරී� සංඳහා විබේ�ෂ බේරගුලාසි බලාත්මක කිරීම
 
අවධාන� කලාපවල සිදුවන ඉදිකිරි� උබේදසංා විබේ�ෂ ඉංජි බේන්රු තාක්ෂණික උපක්රම භාවිතයට  බේරගුලාසි 
බලාත්මක කිරීම, බේමම අවධාන� කලාපවල සිදුවන ඉදිකිරීමක් බේ�. න� ඒ සංඳහා අනුකූලතාවය ලබාදිය 
යුත්බේත්, ඊට අදාළා වු අනුමත වන්නා වු ආපදා උබේදසංා ඇති ඉංජිබේන්රුමය තාක්ෂණික ක්රම උපබේයෝගී 
කරබේගන එම බේගාඩනැගිලි ඉදිකිරීමට සංැලසු� කර ඇත්න� පමණි.
 

ග්ාම බේස්වා වසංම් ජීවිත හාානි නිවාසං හාානි අබේනකුත් බේගාඩානැගිලි

මරදාානා 05 421 58

පරණ කමෙේ 06 234 178

මෙපාල්මෙකාටුව 14 148 93

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය විසින් සිදු කරනා ලංදා පර්මෙ�ෂණාත්මක ක්රමමෙ�දා (2018)

වගුව 6.15 : වෙයෝජිත්යං කලංාපෑයන් සංඳහාා වර්ෂ 2030 වනා විට එකතුවනා ඝනා අපෑද්රව� ප්රමාාණයන්
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධනා  
උපායමාර්ග සංැලංැස්ම

ා ක නාාක  
සං

ආ.) සංංරක්ෂණ කලාප, විවෘත භූමි හා බේවරළා උදයාන ඇති කිරීම.
ඇ.) ඉදිකිරී� සංඳහා මාර්බේගෝපබේේශ හඳුන්වාදීම.

III. සුනාමි වයසංනබේ�දී භාවිතා කළා හැකි ආරක්ෂක මංබේපත් පිළිබඳ සංැලැස්ම.
 
දැනට පවතින සුනාමි පූර්ව දැනු�දීබේ� කුළුණු මඟින් සුනාමි අනතුරු හැඟවී� හා ආරක්ෂාකාරීව 
බැහැරවී� සංඳහා මනා බේමබේහයක් ඉටුබේ�. දැනට බේ�රුවල නගර සංභාව තුළා සුනාමි අනතුරු ඇඟවීබේ� 
එක් කුළුණක් ඇති අතර එය අභිනවාරාම පන්සංල භූමි පරිශ්රය තුළා ස්ථාපිත කර ඇත. සුනාමි අනතුරකදී 
බැහැරවීබේ� ආරක්ෂක මංබේපත් හඳුනාගැනීම හා ආරක්ෂක ස්ථාන හඳුනා ගැනීම මඟින් සුනාමි 
අනතුරකදී ජනතාවට වඩාත් ආරක්ෂාවක් ලබාදීමට හැකිබේ�. 

එවැනි හදිසි අවස්ථාවකදී බලප්රබේේශය තුළින් පිටවීමට සුදුසු ස්ථාන බේලසං හඳුනාගත් මාර්ග ගණනාවක 
සංංඥා පුවරු සංවිකර තිබේ�. බේමමඟින් සුනාමි අනතුරකදී ජනතාවට වඩාත් ආරක්ෂාවක් සංැලබේසංන බැවින් 
බේමම සංැලැස්ම පිළිබඳව ප්රබේේශබේ� ජනතාව නිසිබේලසං දැනුවත් කිරීම කළා යුතුය. සංංචාාරක මාර්බේගෝපබේේශ 
සංඳහාද එම සංැලසු� ඇතුළාත් කිරීම කළා යුතුය.
 

IV. නාගරික මධයස්ථාන තුළා පවතින කාණු පේධතිය නවීකරණය කිරීම.
 
 ප්රධාන නාගරික මධයස්ථාන ආශ්රිතව පවතින ජල බස්නා කාණු පේධති නි�චිත ක්රමබේ�දයක් අනුව 
නඩත්තු බේනාවීම නිසංා ඒවාබේ� ක්රියාකාරිත්වය අක්රීය වී ඇත. එම නිසංා ඇතැ� ස්ථාන තද වර්ෂා  
කාලවලදී පිටාර ගැලී�වලට භාජනය බේ�. හල්කඳවිල, දර්ගා නගර අවට (බේරෝහල අසංළා, සීනවත්ත ප්රධාන 
මාර්ගබේයන් කැනල් පාර ආර�භ වන ස්ථානය) යනාදිය උදාහරණ බේලසං දැක්විය හැකිය. අනවසංර ඉදිකිරී� 
ඇළා මාර්ග රක්ෂිතවල  සිදුව තිබීමද බේ� බේකබේරහි බලපා ඇත. එම නිසංා පවතින කාණු පේධතිය නවීකරණය 
කිරීමට අදාළා ආයතනවල සං�බන්ධීකරණබේයන් යුතුව ක්රමවත් සංැලැස්මක් සංකස් කිරීම සුදුසු බවට බේ� 
යටබේත් බේයෝජනා බේකබේර්. පහත්බි� ආශ්රිත අක්රමවත් බේලසං සිදුවන අනවසංර ඉදිකිරීම සං�බන්ධබේයන් 
ඇතිවන පාරිසංරික ගැටළු අවම කරගැනීම සංඳහා සංංවර්ධන සංැලැස්ම මඟින් බේයෝජනා කරනු ලබන, 
පහත් බි� සංංවර්ධනයන් සංඳහා භාවිතා කිරීබේ�දී අනුගමනය කළා යුතු සංංවර්ධන නියමයන් පිළිපැදිය 
යුතු බේ�. එබේස්ම සියලුම අනවසංර ඉදිකිරී� ඉවත්කිරීමට පියවර ගත යුතුය.

V. බේවරළා ඛ්යාාදනය වැළාැක්වීම සංඳහා ගල්වැටි දැමීම හා ගස් සිටුවීම 
 
බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා ඇති  සුන්දර බේවරළා තීරයට සුවිබේ�ෂි තැනක් හිමිවන අතර, බේවරළා 
ඛ්යාාදනයට ලක්වීම  ප්රධාන ගැටළුවක් බේලසං බේපන්වා දිය හැකිය. එය වලක්වාගැනීම සංඳහා බේවරළා තිරය 
තුළා ගල්වැටි දැමීම සංහ ගස් සිටුවීම සුදුසු බවට  බේමම සංැලැස්ම මඟින් බේයෝජනා බේකබේර්. 
 
තවද මුහුදු රළා ඉහළා යාම නිසංා දු�මල්බේමෝදර ඇළා සංහ කළුවාබේමෝදර ඇළා  අවට කලාපය වසංර 2025 
වනවිට පිටාරගැලී�ලට භාජනය විය හැකි කලාප බේලසං බේවරළා සංංරක්ෂණ බේදපාර්තබේ�න්තුව සංහ ආපදා 
කළාමනාකරණ මධයස්ථානය ඒකාබේධව කරන ලද අධයයනයකින් හඳුනාබේගන ඇත. බේහ�ටිමුල්ල, 
ගල්බේ�න, මුල්ලපිටිය, මදුරුදූව  හා  පබේේ එම කලාපවලින් කීපයක් බේලසං හඳුන්වා දිය හැකිය. එම නිසංා 
බේමම ආයතන හා වාර්මාර්ග බේදපාර්තබේ�න්තුව ඒකාබේධව බේමම ඇළා මාර්ග සංඳහා සුවිබේ�ෂි සංැලැස්මක් 
ක්රියාත්මක කිරීමට හඳුනා ගත යුතුව ඇත. 
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

VI. හඳුනාගත් නායයා� පවතින ස්ථාන සංඳහා බේගාඩනැගිලි පර්බේ�ෂණ ආයතනබේ� 

නිරලේශ ක්රියාත්මක කිරීම.
 
බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය බේසංසු ප්රබේේශවලට සංාබේ�ක්ෂව නායයෑ� අඩු ප්රබේේශයක් බේලසං  
ජාතික බේගාඩනැගිලි පර්බේ�ෂණ ආයතනය මඟින් න�කර ඇත. නමුත් එම ආයතනය න� කර ඇති 
සුවිබේ�ෂී නිරණපායකයන් අනුව භූමිබේ� විබේ�ෂතා පදන� කරබේගන ඉඩ� හා බේගාඩනැගිලි අනුමත 
කිරීබේ�දී ප්රාබේේශීය සංභා හරහා ජාතික බේගාඩනැගිලි පර්බේ�ෂණ ආයතනබේ� නිර්බේේශ ලබාගැනීම 
සිදුබේකබේර්. ඒ අනුව බේමම සංැලැස්ම තුළින් එම නිර්බේේශ ලබාගැනීම ඉදිරියටද ක්රියාත්මක කළා යුතු බව 
බේයෝජනා බේකබේර්.

6.5.4. වෙපෑාදු හාා විවෙනාෝද්යු කටයුතු පිළිබඳ අවකාශීය සංැලංැස්මා

සංැලංසුම් අරමුණු

ප්රබේේශබේ� බේයෝජිත අනාගත සංංවර්ධන අවශයතාවයට ගැලබේපන බේපාදු හා විබේනෝදකටයුතු ස්ථාන 
සංංවර්ධනය හා ඒවා ප්රබේේශය තුළා සිටින සියලුම ජන බේකාටස් සංඳහා විවෘත කිරීම බේමම උපායමාර්ගික 
සංැලැස්බේමහි අරමුණ බේ�.

නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� ගණනය කිරී�වලට අනුව ජනගහනය පුේගලයන් 1000 ට බේහක්ටයාර 
1.4 අවම වශබේයන් බේපාදු එළිමහන් විවෘත භූමි බේලසං සංංවර්ධන සංැලැස්ම සංැකසීබේ�දී බේවන්කල යුතුය. 
බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංබේ� 2017 වසංර වනවිට ජනගහනය 175,703 ක් බේලසංත් වර්ෂ 2030 
වන විට එම ජනගහනය 207,294 ක් දක්වා වර්ධනය වන බව ද පුබේරෝකථනය කර ඇත. ඒ අනුව 2030 
වර්ෂය වනවිට බේපාදු එළිමහන් විවෘත භූමි බේලසං බේහක්ටයාර 290.211 ක් බේවන්කළා යුතුව ඇත. නමුත් 
පවතින සීමිත බි� ප්රමාණය බේ�තුබේවන් විවෘත භූමි සංඳහා එතර� ඉඩ� ප්රමාණයක් බේවන්කල බේනාහැකි 
වීම නිසංා ජනගහනය 1000 ට බේහක්ටයාර 1 ක් බේලසං සංලකා 2030 දී  අවශයය වන බේපාදු එළිමහන් විවෘත 
භූමි ප්රමාණය බේහක්ටයාර 207.294 ක් අවම වශබේයන් ඒ සංඳහා බේවන් කල යුතු බේ�. ඒ අනුව හඳුනා ගන්නා 
ලද බේයෝජිත විවෘත භූමි පරිහරණය සිතියම 6.17 මඟින් දැක්බේ�.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධනා  
උපායමාර්ග සංැලංැස්ම

ා ක නාාක  
සං

ා  ා නා  ක  
 අවකා ය සං



149

සිතියම 6.17 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංය සංඳහාා වෙයෝජිත්යං විවෘත්යං භූමි පෑරිහාරණය

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

විබේ�ක හා විබේනෝද පහසුක�  ඍජු හා වක්ර බේලසං  ප්රධාන බේකාටස් බේදකක් යටබේත් සංලකා බලනු ලැබේ�. ක්රීඩා 
කිරීම, පිහිනීම, දිවීම, ඇවිදීම, බේබෝ�ටු පැදීම, මාලු ඇල්ලීම ආදිය ඍජු  විබේනෝද පහසුක�  යටතට ගැබේනන 
අතර වක්ර විබේනෝද පහසුක� යටතට සිනමා ශාලා, ගෘහස්ත ක්රීඩාගාර ආදීය අයත් බේ�. බේමම තත්ත්වය 
සංැලකිල්ලට බේගන ප්රබේේශය පුරා පැතිර පවතින බේපාදු හා විබේනෝද කටයුතු ස්ථාන බේලසං සංංවර්ධනය කිරීබේ� 
විභවතාවයකින් යුතු ස්ථාන හඳුනාබේගන සංංවර්ධනය කිරීමට බේමම සංැලැස්ම යටබේත් හඳුනාබේගන ඇති 
අතර ඒ සංඳහා වන බේයෝජිත උපායමාර්ගයන් පහතින් දැක්බේ�. ඒ අනුව දැනට පවතින සංහ බේයෝජිත විවෘත 
භූමි සංැලැස්ම වගුව 6.16 මඟින් හා ඇමුණුම 04 මඟින්  දක්වා ඇත. 

වෙයෝජිත්යං උපෑායමාාර්ග

I. පවතින නාගරික ප්රබේේශ සංහ බේයෝජිත අභයන්තර කලාප වල ජනාවාසං ආශ්රිතව පවතින බේපාදු  
විබේනෝද කටයුතු ස්ථාන සංංවර්ධනය සංහ නව බේපාදු විවෘත භූමි ඇති කිරීම.

අ.) පවතින නාගරික ප්රබේේශ සංහ බේයෝජිත අභයන්තර කලාප වල ජනාවාසං ආශ්රිතව  දැනට 
පවතින බේපාදු ක්රීඩාංගන, බේපාදු මහජනයා රැස්වන ස්ථාන, ළාමා උදයාන ආදිය හඳුනාබේගන 
ඒවාබේයහි පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීමට බේමමඟින් බේයෝජනා බේකබේර්.

ආ.) අවශයතාවය අනුව බේයෝජිත ජනාවාසං සංංවර්ධන කලාප ආශ්රිතව නව බේපාදු විබේනෝද 
කටයුතු ස්ථාන හඳුනාබේගන සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා බේකබේරන අතර එහිදී පවතින 
ස්ථානීය විභවතාවයන් සංැලකිල්ලට බේගන එවැනි ස්ථාන හඳුනාබේගන සංංවර්ධනය 
කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.

ප්රා.බේල්.බේකාා. තුළා පවතින විවෘත භූමි භූමි ප්රමාණ (බේහාක්ටයාර)

 ක්රීඩා පිටි උදායානා 21.66

මෙ�ත්බිම් 1463.238

මුළු ඉඩම් ප්රමාණය 1483.898

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය—පරිසංර �ා භූ දාර්ශනා අංශය (2018)

වගුව 6.16 : සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා විවෘත්යං භූමි ප්රමාාණයන් - 2018

බේ�රුවල නාගරික ප්රබේේශබේ� ජනගහනයට සංාබේ�ක්ෂව විබේ�ක හා විබේනෝද පහසුක� කටයුතු සංඳහා 
අවශය අවම ඉඩ ප්රමාණය බේනාමැති අතර ප්රබේේශබේ� පාසංැල්වලට අයත් ක්රීඩාංගන කිහිපයක් ඇති  
අතර නගර සංභා බලප්රබේේශය තුළා මහජන ක්රීඩාංගනයක් බේනාමැත. 

 තවමත් ග්රාාමීය ලක්ෂණවලින් යුතු විශාල ප්රබේේශයක් ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය තුළා පවතින බැවින් 
අනාගත අවශයයතාවට වඩා විවෘත භූමි ප්රමාණයක් බේමම ප්රබේේශය තුළා පවතින නමුත් විධිමත් වූ 
පහසුක� වලින් යුත් බේපාදු  විබේනෝදකටයුතු ස්ථානවල හිඟයක් පවතී.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධනා  
උපායමාර්ග සංැලංැස්ම

ා  ා නා  ක  
 අවකා ය සං
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධනා  
උපායමාර්ග සංැලංැස්ම

ා  ා නා  ක  
 අවකා ය සං

II. ප්රබේේශබේ� පවතින දර්ශනීය ස්ථාන, පාරිසංරික වශබේයන් සංංබේ�දී ස්ථාන ආශ්රිතව ක්රියාකාරී වයාපෘති 
හඳුනාබේගන සංංවර්ධනය කිරීම.

අ.) බේවරළා තීරය, කබේඩාලාන පරිසංර පේධති, බේබන්තර ගඟ බේමෝය ආශ්රිත ස්ථාන ආදී 
හඳුනාගත් ස්ථාන ආශ්රිතව භූ දර්ශනය කිරීබේ� සංහ බේපාදු එළිමහන් ස්ථාන සංංවර්ධනය 
කිරීබේ� වයාපෘති බේමහි ක්රියාකාරී වයාපෘති යටබේත් හඳුනාබේගන ඇත.

ආ.) දර්ශනීය සංහ පරිසංර සංංබේ�දී ප්රබේේශ සංඳහා මාර්බේගෝපබේේශ සංකස් කිරීම.

III. නාගරික ප්රබේේශ සංහ බේස්වා මධයස්ථාන ආශ්රිතව සිනමා ශාලා, බේපාදු රැස්වී� ශාලා, එලිමහන් රංග 
ශාලා ප්රජා ශාලා ආදි වයාපෘති හඳුනාබේගන ක්රියාත්මක කිරීම.

IV. ප්රජා මූලික නාගරික පරිසංර තත්ත්වය උසංස් කිරීබේ� වැඩපිලිබේවලක් හඳුන්වාදීම. Community 
based urban landscape transformation program. 

බේවරළාතීරය, කබේඩාලාන පරිසංර පේධති, බේබන්තර ගඟ බේමෝය, සිල්ලිය පහත් බිම ආදී හඳුනාගත් ස්ථාන 
ආශ්රිතව භූ දර්ශනය කිරීබේ� සංහ බේපාදු එළිමහන් ස්ථාන සංංවර්ධනය කිරීබේ� වයාපෘති බේමහි ක්රියාකාරී 
වයාපෘති යටබේත් හඳුනාබේගන ඇත.

V. මරදාන පාර දර්ශනීය මං බේපතක් (Scenic Route) බේලසං භාවිතා කිරීම සංඳහා ප්රතිසංංවර්ධනය කිරීම.

VI. ප්රදීපාගාරය පිහිටි බාබේ�රියන් දූපත විබේ�ක හා විබේනෝද පහසුක� කටයුතු සංපයන සංංචාාරක කටයුතු 
ප්රවර්ධනය සංඳහා භාවිතා කල හැකි දර්ශනීය ස්ථානයකි. එම ස්ථානබේ� බේේශීය,විබේේශීය 
සංංචාාරකයන්ට අවශයය පහසුක� වැඩිදියුණු කිරීම මඟින් සංංචාාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය කිරීම.

VII. නිසි නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීබේමන් පසු “කලපුව” ජල ක්රීඩා සංඳහා සංහ ඒ ආශ්රිත ප්රබේේශබේ� ආසංන 
පහසුක� සංලසංා විබේ�කී බේලසං ගත කළා හැකි ස්ථානයක් බේලසං විධිමත් භූ දර්ෂණ සංැලැස්මකට අනුව 
සංංවර්ධනය කිරීම.

 
බේමම පාරිසංරික සංංබේ�දී ප්රබේේශ සංඳහා වන මාර්ග උපබේේශනයන් බේදවන බේකාටබේසංහි බේරගුලාසි යටබේත් 
විස්තර බේකබේර්.

ප්රාබේේශීය සංභා ප්රබේේශය තවමත් ග්රාාමීය ලක්ෂණ වලින් යුතුවන අතර සංෑම නිවසංකටම පාබේ� සංැලකිය 
යුතු වපසංරියකින් යුත් ඉඩ� පවතී. එබේමන්ම මුළු භූමි ප්රමාණබේයන් වැඩි ප්රතිශතයක් කුඹුරු බි� සංහ 
අබේනකුත් පහත් බි� ආශ්රිතව බේතත් බි� බේලසං පවතින බැවින් විවෘත භූමි සංඳහා වන අවශයතාවය එම 
භූමි බේයාදාගනිමින් වියළි කාලගුණික තත්ත්ව යටබේත්දී පමණක් ක්රීඩා සංඳහා භාවිතා කළා හැකි (Dry 
weather play grounds) බේලසං බේයාදාගැනීමට බේයෝජනා බේකබේර්. ප්රබේේශය පුරා ඉතා දර්ශණීය ස්ථාන 
රාශියක් පවතින අතර ඒවාද විවෘත භූමි සංඳහා වන අවශයතාවය සංපුරාලීමට ප්රබේයෝජනයට ගත හැකි ය. 
ප්රබේේශබේ� ජනතාවට සංාහිතය උත්සංව, ප්රදර්ශන ආදිය පැවැත්විය හැකි සංංස්කෘතික මධයස්ථාන ස්ථාපිත 
වී බේනාමැති අතර ජනතාවබේ� රසංාස්වාදය සංඳහා වන සිනමා ශාලා, පුස්තකාල වැනි පහසුක�ද බේනාමැත. 
බලප්රබේේශය තුළා ඇති වක්ර විබේ�ක හා විබේනෝද පහසුක� බේලසං නගර ශාලාවක්, ප්රජා ශාලා 25 සංහ 
පුස්තකාල 13 හැඳින්විය හැකි අතර බේ�වා ද නගර සීමාබේවන් පිටත ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශය තුළා 
පිහිටුවා ඇත. බේපාදු එළිමහන් විබේනෝද කටයුතු සංඳහා පවතින ඉතාමත් සීමිත ඉඩකඩ බේමවන් සංංස්කෘතික 
මධයස්ථාන, සිනමා ශාලා, පුස්තකාල ස්ථාපනය කිරීම තුළින් එම අවශයයතාව සංපුරාගත යුතු බවට 
බේමම සංැලැස්බේමන් බේයෝජනා කරනු ලැබේ�.
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ජනාාවාසං සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

6.6. ජනාවාසං සංංවර්ධන උපායමාර්ගිකා සංැලැස්ම
 
ජනාවාසං සංංවර්ධන උපායමාර්ගික සංැලැස්ම මඟින් සංංවර්ධන සංැලැස්බේමහි එක් මූලික අරමුණක් වන 
“බේවරළා ඉම බේක්නද්රබේකාටගත් සංංවර්ධන පීඩනය පාලනය කර ගැනීම සංඳහා ප්රබේේශය පුරා විහිදුණු 
තුලනාත්මක සංංවර්ධනයක් ඇති කිරීම”  සංාක්ෂාත්කර ගැනීම සංඳහා බේමම සංැලැස්ම සංකස් බේකබේර්.

බේමම ජනාවාසං සංංවර්ධන සංැලසුම ප්රධාන උපාය මාර්ග 02 ක් යටබේත් සංාකච්ඡාාකරනු ලබයි. එන�,  

1. අභයන්තර ප්රබේේශවල ජනාවාසං සංංවර්ධන උපාය මාර්ගය.
2. පවතින නාගරික ප්රබේේශයන් සංංවර්ධනය කිරීබේ� උපාය මාර්ගය.

1. අභා�න්ත්යංර ප්රවෙේශවලං ජනාාවාසං සංංවර්ධනා උපෑාය මාාර්ගය

අභයන්තර කලාපවල බේන්වාසික මධයස්ථාන සංංවර්ධනය කිරීමට ප්රබේේශ බේතෝරා ගැනීබේ�දී පහත 
දැක්බේවන නිර්ණායක පදන�කර ගන්නා ලදි. 

• ජනගහන සංංරචාකය 
• ඉඩ� භාවිත සංංරචාකය 
• ප්රබේ�ශ මාර්ග සංංරචාකය 

බේමම සංංරචාකයන් පදන�බේකාට ගනිමින් බේයෝගයතා වි�බේල්ෂණය (Suitability Analysis) තුළින් 
ප්රබේේශබේ� බේන්වාසික සංංවර්ධනය සංඳහා වඩාත් සුදුසු  ප්රබේේශ හඳුනාගන්නා ලදි. එබේමන්ම මංසංන්ධි 
වි�බේල්ෂණය (Node Analysis) තුළින් දැනට පවතින කුඩා මංසංන්ධි හා ඒවා අතර ඇති සං�බන්ධතාව 
හඳුනාගනිමින් අනාගත සංංවර්ධනය සංඳහා බේයාදා ගතහැකි ප්රබේේශ හඳුනාගන්නා ලදි. 

එම හඳුනාගත් මංසංන්ධි ප්රමුඛ්යාතාවය මත වර්ගීකරණය කළා අතර එය සිතියම 6.18 පරිදි බේ�. 
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සිතියම 6.18 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� ප්රමුඛාත්යංාවය මාත්යං වෙස්වා මාධ�ස්ථානා වර්ගීකරණය

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

බේමබේලසං හඳුනාගත් උප නාගරික කලාපයන් සංංවර්ධනය කිරීමට ප්රථම ග්රාාමීය ම�ටබේ� උප නාගරික 
මධයස්ථානයන් සංංවර්ධනය කිරීමට තිබිය යුතු අවම පහසුක� බේමානවාද යන්න සංාහිතය, සංඟරා, 
සංමීක්ෂණ, අධයයනය සංඳහා බේයාදා ගන්නා ලදී. එය ඇමුණුම 06 මඟින් දැක්බේ�. ඒ අනුව හඳුනාගන්නා ලද 
උප නාගරික මධයස්ථානයන්හී මූලික පහසුක� වල පැවතීම වගුව 6.17 මඟින් දැක්බේ�.  

බේමබේස් හඳුනා ගන්නා ලද බේස්වා මධයස්ථානයන්හි මූලික පහසුක� පදන�කර ගනිමින් එම බේන්වාසික 
මධයස්ථාන පළාමු හා බේදවන බේපළා මධයස්ථාන බේලසං ම�ට� බේදකක් යටබේත් වර්ගීකරණය කළා අතර එය 
වගුව 6.18 පරිදි දැක්විය හැකිය.

උප නාගරිකා පහාසුකාම්

හා
ල්කා

ඳවි
ල

බේප
ාතු

විල

අබේ
ේපි

ටිය

පා
දා

බේග
ාඩා

වල
ත

ර

කා
ාල

විල

ෙඳ
න

ාබේ
ග

ාඩා

හි
රිග

ල්බේ
ග

ාඩා
ැල්

ල

මුං
බේේ

න

 මුලංයමය ආය�නා × × × × × ×

 �ැපැල් × × × × × ×

 පිට්ටනි × × × × ×

 කඩ වීදි × × × × × × × × ×

 මෙසංෞඛය මධයස්ථානා × × × ×

 ප්රජා ශාලංා × × × × × × ×

 පාසංල් × × × × × × ×

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය 

වගුව 6.17 : හාඳුනාාගන්නාා ලංද්යු උපෑනාාගාරික මාධ�ස්ථානායන්හි පෑවතිනා වෙපෑාදු පෑහාසුකම්

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ජනාාවාසං සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ජනාාවාසං සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

ප්රමුඛතා මට්ටම උප නාගරිකා මධයස්ථාන වර්තමාන ජනගහානය 2030 ජනගහානය

පළමු මට්ටම
�ල්කඳවිලං 1933 2159

මෙපාතුවිලං 2015 2244

පාදාමෙගාඩ 1718 1913

මෙදාවනා වනා මට්ට් ම
වලං�ර 3848 4286

අමෙේපිටිය 5027 5599

හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං 2458 2738

මුංමෙ�නා 3056 3404

පාලංයන්මෙගාඩ 2219 2471

කාලංවිලං 2494 2778

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය 

වගුව 6.18 : හාඳුනාාගන්නාා ලංද්යු උපෑ නාාගරික මාධ�ස්ථානායන්හි වර්ෂ 2030 සංඳහාා ජනාගහානා පුවෙරෝකථනාය

අභයන්තර කලාපවල ජනාවාසං ප්රචාලිත කිරීම යටබේත් හල්කඳවිල නගරයට ප්රධාන ස්ථානක් හිමි බේ�. 
දැනටමත් සංංවර්ධනය වූ බේස්වා මධයස්ථානයක් වීමත් බේදාඩංබේගාඩ ප්රබේේශයට සංෘජුව සං�බන්ධ වීමට 
ප්රබේ�ශ මාර්ග සංංවර්ධනය කිරීමට හඳුනාබේගන තිබීමත් නිසංා හල්කඳවිල පළාමු බේපළා බේන්වාසික 
මධයස්ථානයක් බේලසං හඳුනාබේගන ඇත. බේමනිසංා බේ� ආශ්රිතව පහත දැක්බේවන උපායමාර්ගික වයාපෘති 
හඳුනාබේගන ඇති අතර එය වයාපෘති සංාරාංශබේයහි සංවිස්තරාත්මකව දැක්බේ�.

2. පෑවතිනා නාාගරික ප්රවෙේශයන් සංංවර්ධනාය කිරීවෙම් උපෑාය මාාර්ගය 

නාගරික ප්රබේේශ සංංවර්ධනය කිරීබේ� උපාය මාර්ගය යටබේත් බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා බේ�රුවල, 
අලුත්ගම, දර්ගා නගරය හා ම�බේගාන ප්රධාන නාගරික මධයස්ථාන  බේලසං හඳුනා ගත හැකි අතර වගුව 
6.19 මඟින් හා සිතියම 6.19 මඟින් දැක්බේවන්බේන් එම නාගරික මධයස්ථායන්හි පවතින බේපාදු පහසුක� 
පිළිබඳව විග්රාහයකි. 
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ජනාාවාසං සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ගික සංැලංැස්ම

නාගරිකා මධයස්ථාන  පහාසුකාම් අලුත්ගම බේ�රුවල දර්ගා නගරය මගබේගාන 

�ැංකු ප�සුකම් × × × ×

�ස් නාැවතුම්පළ ×

දුම්රිය නාැවතුම්පළ × × × ×

මෙරෝ�ල් × × ×

මෙපාදු උදායානා ×

පාසංල් × ×

මූලාශ්රය : ක්මෙ�ත්ර සංමීක්ෂණය – නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය –2018

වගුව 6.19 : ප්රධානා නාාගරික මාධ�ස්ථානායන්හි පෑවතිනා මූලික පෑහාසුකම් 

බේමම උපායමාර්ගික සංැලැස්ම යටබේත් බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේයහි පවතින ප්රධාන නාගරික 
මධයස්ථානයන් බේලසං බේ�රුවල, අලුත්ගම, දර්ගා නගරය සංහ ම�බේගාන යන නගර හඳුනාගන්නා ලදී. ඒ 
අනුව බේ�රුවල නගරය සංංචාාරක සංහ ධීවර යන අංශයන් මුල්කරගත් බේස්වා සංපයන නගරයක් 
බේලසංත්,අළුත්ගම නගරය සංංචාාරක කර්මාන්තය බේක්න්ද්ර කරගත් බේස්වා සංැපයීබේ� මධයස්ථානයක් 
බේලසංත්, දර්ගා නගරය බේතාග සංහ සිල්ලර බේවළාඳාම බේක්න්ද්ර කරගත් කුඩා සංහ මධය පරිමාණ කර්මාන්ත 
අංශයන්ට බේස්වා සංපයන නගරයක් බේලසංත්, ම�බේගාන නගරය ධීවර කර්මාන්තය ආශ්රිත බේස්වා සංපයන 
නගරයක් බේලසංත් සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂිතය. එබේමන්ම බේමම සංංවර්ධන ක්රියාදාමබේ�දී එම 
සංංවර්ධන අංශයන් සංමඟ සංබැඳුනු යටිතල පහසුක�ද සංංවර්ධනය කිරීමත්, නගරය ආශ්රිතව හඳුනාගත් 
ගැටළුවලට පිළිය� සංැලසීම සංහ පවතින ඉඩ� ප්රශස්ථ භාවිතයට බේයදවීමටත් බේයෝජිතය. 

ඉහත සංඳහන් කරන ලද නාගරික මධයස්ථානයන්හි අබේ�ක්ෂිත සංංවර්ධනය අත්පත් කර ගැනීම සංඳහා 
වූ ක්රියාකාරී වයාපෘතීන් පිළිබඳ සංවිස්තරාත්මක විග්රාහයක් "වයාපෘති සංාරාංශබේයහි" අන්තර්ගත බේ�.
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සිතියම 6.19 : වෙබ්රුවලං ප්රාවෙේශීය වෙල්කම් වෙකාට්ඨාාසංවෙ� සංංවර්ධනාය කිරීමාට වෙයෝජිත්යං උපෑ නාාගරික මාධ�ස්ථානායන්හි පෑවතිනා වෙපෑාදු පෑහාසුකම්

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

6.7. වයාපෘති ක්රියාත්මකා කිරීබේම් සංැලැස්ම

ක්රියාත්මක කිරීබේ� සංැලසුම තුළින් හඳුනාබේගන ඇති බේයෝජිත සංංවර්ධන සංැලසුබේමහි හඳුනාගත් 
වයාපෘතීන් ක්රියාත්මක කරන ආකාරයයි. බේමහිදී ප්රධාන නිර්නායකයන් කිහිපයකට අනුව හඳුනාගත් 
වයාපෘතීන්වල ප්රමුඛ්යාතාවය මත බේපළා ගස්වා ඇත

1. ප්රතිලංාභාද්යුායි ව�ාපෑෘතීන්

• පාරිසංරික වශබේයන් ප්රතිලාභ ලැබේබන වයාපෘතීන්
• සංමාජීය වශබේයන් ප්රතිලාභ ලැබේබන වයාපෘතීන්

2. පිරිවැය අනුව

• පාරිසංරික පිරිවැය
• සංමාජයීය පිරිවැය 
• මුලය පිරිවැය 

3. සංංවර්ධනා සංැලංසුවෙමාහි ද්යුැක්මා හාා අරමුණු ලංඟා කරගත්යංහාැකි ව�ාපෑෘතීන්

4. එක් එක් ව�ාපෑෘතීන් අවෙනා�ෝනා� වශවෙයන් අවෙනාක් ව�ාපෑෘතීන් හාා බලංපෑානු ලංබනා ආකාරය
 
බේමම නිර්ණායකයන්ට අනුව වයාපෘතීන්වල බේපළා ගැස්ම 

I. පළාමු බේපළා ප්රමුඛ්යාතාවයක් ඇති වයාපෘතීන්
II. බේදවන බේපළා ප්රමුඛ්යාතා සංහිත වයාපෘතීන්
III. බේතවන බේපළා ප්රමුඛ්යාතා සංහිත වයාපෘති 

බේලසං බේපළා ගැස්විය හැක

පෑළාමු වෙපෑළා ප්රමුඛාත්යංාවයක් ඇති ව�ාපෑෘතීන්

1. තිරසංාර නාගරික ජලාපවහන පේධතියක් නිර්මාණය කිරීම  
(බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශය, බේමාරගල්ල සංංචාාරක කලාපය සංඳහා)

2. බේයෝජිත කුබේර්වත්ත කසංළා කලමනාකරණ අංගනය
3. බේයෝජිත නාගරික බේවරළා උදයානය - බේ�රුවල 
4. බාබේ�රියන් දුපත සංංචාාරකයන් සංඳහා වීවෘත කිරීම.
5. සිල්ලිය ජලාශය වටා කලාපබේ� ප්රබේ�ශකත්වය වැඩිදියුණු වන අයුරින්  

සංංවර්ධනය කිරීම.
6. ගාලු පාර පුළුල් කිරීම (ම�බේගාන සිට බේ�රුවල දක්වා සංහ බේමාරගල්ල සිට  

අලුත්ගම දක්වා)
7. බේවරළා තීරය විවර කිරීම අදියර I 
8. බේවරළා තීරය විවර කිරීම අදියර II 
9. බේයෝජිත සංංචාාරක බේතාරතුරු දැනගැනීබේ� මධයස්ථානය.
10. බේයෝජිත කාලවිලවත්ත මිශ්ර සංංවර්ධන වයාපෘතිය.
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

11. ම�බේගාන සිට සිල්ලිය දක්වා ඇවිදීබේ� මංතීරු සංහ බයිසිකල් මංතීරු.
12. බේයෝජිත සංංචාාරක වැඩිහිටි ග�මානය හා කෘෂිකර්මය මුල්කරගත් ග�මානය.
13. පවතින ධීවර බේතාටුබේපාලවල තත්ත්වය ඉහළා නැංවීම.  

(බේ�රුවල, ම�බේගාන හා අලුත්ගම)
14. බේබන්තර පැරණි පාලම මත බේයෝජිත විවෘත අවන්හල.
15. බේයෝජිත උතුරු දකුණු ප්රබේ�ශ මාර්ගය I
16. කළුවාබේමෝදර ඇළා වටා නිර්මාණය කිරීමට බේයෝජිත ස්වාභාවික මංබේපත.
17. බේ�රුවල මරදාන බේමාරගල්ල මාර්ගය පළාමුබේපළා ප්රමුඛ්යාතාවයක් ඇති මාර්ගයක් බේලසං 

සංංවර්ධනය කිරීම.
18. බේවරළා පිවිසු� මාර්ගයන් පුළුල් කිරීම.
19. බේයෝජිත මැණික් බේවළාඳා� කටයුතු සංඳහා ඉදිකරන බේගාඩනැගිල්ල.
20. ඉදිරිලිබේගාඩැල්ල ඇළා ප්රතිසංංස්කරණය කිරීම.
21. වැසි ජලය බැසං යාබේ� කාණු පේධතිය නවීකරණය කිරීම – දර්ගා නගරය.
22. බේයෝජිත මළාාපවහන පේධතිය – (බේ�රුවල නගර සංභා සීමාව, බේමාරගල්ල සංංචාාරක 

කලාපය)

වෙද්යුවනා වෙපෑළා ප්රමුඛාත්යංාවයක් ඇති ව�ාපෑෘතීන්

1. බේබන්බේතාට ගඟ වටා ඉදිකිරීමට බේයෝජිත පදික මාර්ගය.
2. ප්රදර්ශනාගාරයක් සංහිත සංංස්කෘතික මධයස්ථානය.
3. මරදාන මත්සංය බේවළාඳබේපාළා වැඩි දියුණු කිරීම.
4. බේයෝජිත ධීවර ප්රජාව බේවනුබේවන් ඉදිකරන නිවාසං සංංකීර්ණය.
5. බේයෝජිත ආයුර්බේ�ද සංහ සංංචාාරක මධයස්ථානය.
6. ජැටි යා කරමින් ඉදිකිරීමට බේයෝජිත පාලම.
7. බේයෝජිත සංා�පු සංංකීර්ණය - දර්ගා නගරය.
8. ප්රාබේේශීය සංභා බේගාඩනැගිල්බේල් බේයෝජිත බේහෝටල් සංහ සංා�පු සංංකීර්ණය.
9. මුන්බේ�න මංසංන්ධිය සංඳහා ප්රබේ�ශ වීමට ඇති විකල්ප මාර්ගය සංංවර්ධනය කිරීම.
10. බේමාරගල්ල බේවරළා බේවත අබාධිත වූවන් සංඳහා වූ විබේ�ෂ පිවිසු� මාර්ගයක් ඇතිකිරීම.
11. ම�බේගාන බේපාදු ක්රීඩාංගනය හා වැසි ජල කාණු පේධතිය සංංවර්ධනය කිරීම.
12. බේ�රුවල මත්සංය බේවළාඳබේපාළා සංංවර්ධනය කිරීම.
13. සංංවර්ධන බලප්රබේේශබේ� අභයන්තරයට ගමන්කළා හැකි හඳුනාගත් මාර්ග මංතීරු 

බේදකක් සංහිත මාර්ග බේලසින් පුළුල් කිරීම. 
14. බේයෝජිත නව සංා�පු සංංකීර්ණය සංංවර්ධනය කිරීම - බේ�රුවල 
15. ෆතා හ�ජියාර් මාවත සංංවර්ධනය කිරීම.
16. දු�රිය ප්රබේ�ශ මාර්ගයන් ඇවිදීබේ� පහසුක� සංහිත මාර්ගයන් බේලසින්  

සංංවර්ධනය කිරීම.
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

වෙත්යංවනා වෙපෑළා ප්රමුඛාත්යංාවයක් ඇති ව�ාපෑෘතීන්

1. අලුත්ගම බේපාදු බේවළාඳබේපාල සංඳහා වාහන නවතා තැබීබේ� පහසුක� සංැපයීම. 
2. මරදාන මාර්ගබේ� සිට නව ගාලු පාර බේවතට ප්රබේ�ශ වීම සංඳහා වූ බේකටි පටුමග  

පුළුල් කිරීම.
3. කන්බේේ විහාර පූජා කලාප සංංවර්ධනය. 
4. පැරණි ලිච්චාමි සිනමා ශාලාව ඇති ඉඩම සංහ පේමිණි පීරිස් මාර්ගය සංඳහා වාහන 

නවතා තැබීබේ� පහසුක� සංැපයීම.
5. ම�බේගාන නගර මධය සංා�පු සංංකීර්ණය සංංවර්ධනය කිරීම.
6. හල්කඳවිල උප නගර සංංවර්ධන වයාපෘතිය.
7. නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු අවන්හල සංංවර්ධනය කිරීම.
8. බේයෝජිත කෘෂිකර්මය මූලික කරගත් ග�මානය.
9. දර්ගා නගර බේපාදු ක්රීඩාංගනය සංහ වාහන නවතා තැබීබේ� පහසුක� සංැපයීම. 
10. බේ�රුවල, ම�බේගාන හා දර්ගා නගරය තුළා පවතින රජබේ� බේරෝහල සංංවර්ධනය කිරීම.
11. විබේ�ෂ පිවිසු� මාර්ග සංංවර්ධන කිරීම.
12. බේයෝජිත සංංචාාරක පාසංල.
13. අළුත්ගම බේපාළා ආශ්රිත කලාපය, නව බේවළාඳපල සංංකීර්ණයක් හා සංංචාාරක අවන්හල් 

ඇති කිරීම.
14. සුනාමි නැවත පදිංචි කිරීබේ� ස්ථානයන්හි ප්රබේ�ශ මාර්ගයන් සංංවර්ධනය කිරීම.

බේයෝජිත සංංවර්ධන සංැලසුබේමහි හඳුනාබේගන ඇති ක්රියාකාරී වයාපෘතීන් 2021–2030 යන කාල සීමා තුළාදී 
ක්රියාත්මක කළා යුතු බැවින් ඉහත දී හඳුනා  ගත් පළාමුබේපළා ප්රමුඛ්යාතා වයාපෘති,බේදවනබේපළා ප්රමුඛ්යාතා 
වයාපෘති,හා බේතවන බේපළා ප්රමුඛ්යාතා වයාපෘතීන් හි ක්රියාත්මක කිරීබේ� විභවතාවය මත දිගු කාලීන හා 
බේකටි කාලීන  වශබේයන් හඳුනා ගන්නා ලදී.  (වගුව 6.20 වගුව 6.21 සංහ වගුව 6.22 මඟින් දැක්බේ�)

බේමබේලසං හඳුනා ගන්නා ලද එක් එක් වයාපෘතීන් කුමන අංශයකට අයත්ද, වයාපෘතිය බේයෝජිත 
ප්රබේේශය,ඉඩබේ� ප්රමාණය, එම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීබේ� අවශයතාවය හා ක්රියාත්මක කිරීබේ� 
ආයතනය ආදී බේතාරතුරුවල සංංක්ෂි�ත විස්තරයක් “වයාපෘති සංාරාංශබේයහි” දැක්බේ�. තවද, බේමම  
එක් එක් වයාපෘතීන්හි ආයතනික වගකීම පිළිබඳව බේපළා ගැස්මක් වගුව 6.23 මඟින් දැක්බේ�.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම
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වගුව 6.20 : පෑළාමු වෙපෑළා ප්රමුඛාත්යංාවයක් ඇති ව�ාපෑෘතීන්

වයාපෘති 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1 තිරසංාර නාාගරික ජලංාපව�නා පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම  
(මෙ�රුවලං නාගර සංභා �ලංප්රමෙද්ශය, මෙමාරගල්ලං සංංචාාරක කලංාපය සංඳ�ා)

2 මෙයෝජි� කුමෙර්වත්� කසංළ කලංමනාාකරණ අංගණය.

3 මෙයෝජි� නාාගරික මෙවරළ උදායානාය - මෙ�රුවලං.

4 �ාමෙ�රියන් දුප� සංංචාාරකයන් සංඳ�ා විවර කිරීම.

5 සිල්ලිය ජලංාශය වටා කලංාපය ප්රමෙ�ශකත්වය වැඩි දියුණු වනා අයුරින් සංංවර්ධනාය කිරීම. 

6 ගාලු පාර  පුළුල් කිරීම. (මගමෙගානා සිට මෙ�රුවලං දාක්වා සං� මෙමාරගල්ලං සිට අලුත්ගම දාක්වා) 

7 මෙවරළ තීරය විවර කිරීම අදියර I

8 මෙවරළ තීරය විවර කිරීම අදියර II

9 මෙයෝජි� සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු දාැනාගැනීමෙම් මධයස්ථානාය.

10 මෙයෝජි� කාලංවිලංවත්� මිශ්ර සංංවර්ධනා වයාපෘතිය.

11 මගමෙගානා සිට සිල්ලිය දාක්වා ඇවිදීමෙම් මංතීරු සං� �යිසිකල් මංතීරු.

12 මෙයෝජි� සංංචාාරක වැඩිහිටි ගම්මානාය �ා කෘෂිකර්මය මුල්කරගත් ගම්මානාය.

13 පවතිනා ධීවර මෙ�ාටුමෙපාලංවල් වලං �ත්ත්වය ඉ�ලං නාැන්වීම. (මෙ�රුවලං, මගමෙගානා, අලුත්ගම)

14 මෙ�න්�ර පැරණි පාලංම ම� මෙයෝජි� විවෘ� අවන්�ලං

15 මෙයෝජි� උතුරු දාකුණු සීමා මාර්ගය I

16 කලුවාමෙමෝදාර ඇළ වටා නිර්මාණය කිරීමට මෙයෝජි� ස්වභාවික මංමෙප�.

17 මෙ�රුවලං මරදාානා මෙමාරගල්ලං මාර්ගය පළමුමෙපළ ප්රමුඛ�ාවයක් ඇති මාර්ගයක් මෙලංසං සංංවර්ධනාය කිරීම.  

18 මෙවරලං පිවිසුම් මාර්ගයන් පුළුල් කිරීම.

19 මෙයෝජි� මැණික් මෙවළඳාම් කටයුතු සංඳ�ා ඉදිකරනා මෙගාඩනාැගිල්ලං

20 ඉදිරිලිමෙගාඩැල්ලං ඇළ ප්රතිසංංස්කරණය.

21 වැසි ජලංය �ැසං යාමෙම් කාණු පද්ධතිය නාවීකරණය කිරීම - දාර්ගා නාගරය 

22 මෙයෝජි� මලංාපව�නා පද්ධතිය - (මෙ�රුවලං නාගර සංභා සීමාව, මෙමාරගල්ලං සංංචාාරක කලංාපය)



වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
නාා  ා  අං ය  ක   කාර්යා ය  නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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වගුව 6.21 : වෙද්යුවනා වෙපෑළා ප්රමුඛාත්යංාවයක් ඇති ව�ාපෑෘතීන්

වගුව 6.22 : වෙත්යංවනා වෙපෑළා ප්රමුඛාත්යංාවයක් ඇති ව�ාපෑෘතීන්

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය- කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය

මූලාශ්රය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය- කළු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය

වයාපෘති 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1 මෙ�න්මෙ�ාට ගඟ වටා ඉදිකිරීමට මෙයෝජි� පදික මාර්ගය.

2 ප්රදාර්ශනාාගාරයක් සංහි� සංංස්කෘතික මධයස්ථානාය.

3 මරදාානා මත්සංය මෙවළඳමෙපාලං වැඩි දියුණු කිරීම.

4 මෙයෝජි� ධීවර ප්රජාව මෙවනුමෙවන් ඉදිකරනා නිවාසං සංංකීර්ණය. 

5 මෙයෝජි� ආයුර්මෙ�දා සං� සංංචාාරක මධයස්ථානාය 

6 ජැටි යා කරමින් ඉදිකිරීමට මෙයෝජි� පාලංම.

7 මෙයෝජි� සංාප්පු සංංකීර්ණය - දාර්ගා නාගරය.

8 ප්රාමෙද්ශීය සංභා මෙගාඩනාැගිල්මෙල් මෙයෝජි� මෙ�ෝටල් සං� සංාප්පු සංංකීර්ණ.

9 මුංමෙ�නා මංසංන්ධිය සංඳ�ා ප්රමෙ�ශ වීමට ඇති විකල්ප මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීම.

10 මෙමාරගල්ලං මෙවරළ මෙව� අ�ාධි� වුවන් සංඳ�ා වූ විමෙශ්ෂ පිවිසුම් මාර්ගයක් ඇතිකිරීම.

11 මගමෙගානා මෙපාදු ක්රීඩාංගනාය �ා වැසි ජලං කාණු පද්ධතිය සංංවර්ධනාය කිරීම.

12 මෙ�රුවලං මත්සංය මෙවළඳමෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීම.

13 සංංවර්ධනා �ලංප්රමෙද්ශමෙ� අභයන්�රයට ගමන්කළ �ැකි �ඳුනාාගත් මාර්ග මංතීරු මෙදාකක් සංහි� මාර්ග මෙලංසින් පුළුල් කිරීම.

14 මෙයෝජි� මෙවළඳමෙපාලං සංංවර්ධනාය කිරීම - මෙ�රුවලං. 

15 ෆ�ා �ජ්ජියාර් මාව� සංංවර්ධනාය කිරීම.  

16 දුම්රිය ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන් ඇවිදීමෙම් ප�සුකම් සංහි� මාර්ගයක් මෙලංසින් සංංවර්ධනාය කිරීම.

වයාපෘති 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1st 
Qtr 

2nd  
Qtr 

3rd  
Qtr 

4th 
Qtr 

1 අලුත්ගම මෙපාදු මෙවළඳමෙපාලං සංඳ�ා වා�නා නාව�ා �ැබීමෙම් ප�සුකම් සංැපයීම.

2 මරදාානා මාර්ගමෙ� සිට නාව ගාලු පාර මෙව�ට ප්රමෙ�ශ වීම සංඳ�ා වූ මෙකටි පටුමග පුළුල් කිරීම.

3 කන්මෙද් වි�ාර පුජා කලංාප සංංවර්ධනාය. 

4 පරණ ලිච්චාමි සිනාමා ශාලංාව ඇති ඉඩම සං� පද්මිණි පිරිස් මාර්ගය සංඳ�ා වා�නා නාව�ා �ැබීමෙම් ප�සුකම් සංැපයීම.

5 මගමෙගානා නාගර මධය සංාප්පු සංංකීර්ණය සංංවර්ධනාය කිරීම.

6 �ල්කඳවිලං උප නාගර සංංවර්ධනා වයාපෘතිය.

7 නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය සංතු �ානාායම වැඩිදියුණු කිරීම.

8 මෙයෝජි� කෘෂිකර්මය මුල් කරගත් ගම්මානාය.

9 දාර්ගා නාගර මෙපාදු ක්රීඩාංගනාය සං� වා�නා නාව�ා  �ැබීමෙම් ප�සුකම් සංැපයීම. 

10 මෙ�රුවලං, මගමෙගානා �ා දාර්ගා නාගරය තුළ පවතිනා රජමෙ� මෙරෝ�ලං සංංවර්ධනාය කිරීම.

11 විමෙශ්ෂ පිවිසුම් මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීම. 

12 මෙයෝජි� සංංචාාරක පාසංලං.

13 අලුත්ගම මෙපාළ ආශ්රි� කලංාපය, නාව මෙවළඳපලං සංංකීර්ණයක් �ා සංංචාාරක අවන්�ල් ඇති කිරීම.

14 සුනාාමි නාැව� පදිංචි කිරීමෙම් ස්ථානායන්හි ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන් සංංවර්ධනාය කිරීම.
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6.7.1 ආයත්යංනික වගකීමා 

වයාපෘතිබේේ නම වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය

සංංචාරකා සංංවර්ධන සංැලැස්ම

1. ආයුර්මෙ�දා/සංංචාාරක මධයස්ථානාය. මෙපෞද්ගලික ආමෙයෝජනා.

2. කළුවාමෙමෝදාර ඇළ ඔස්මෙස් ස්වභාවික මංමෙප� නිර්මාණය 
කිරීම.

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

3. මෙවරළ තීරය විවෘ� කිරීම i සං� ii (පයාගලං සිට මගමෙගානා 
දාක්වා සං� මගමෙගානා සිට මෙ�රුවලං දාක්වා)

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

4. මෙයෝජි� කාලංවිලංවත්� මිශ්ර සංංවර්ධනා වයාපෘතිය. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය. 
මෙපෞද්ගලික ආමෙයෝජනා.

5. මෙයෝජි� නාාගරික මෙවරළ උදායානාය - මෙ�රුවලං. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

6. ජැටි යා කරමින් ඉදිකිරීමට මෙයෝජි� පාලංම. ශ්රී ලංංකා වරාය අධිකාරිය.

7. මෙයෝජි� සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානාය. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

8. සිල්ලිය ඇළ සංංවර්ධනාය කිරීම. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

9. �ාමෙ�රියන් දූප� සංංචාාරකයන් සංඳ�ා විවෘ� කිරීම. ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

10. මෙයෝජි� මැණික් මෙවළඳාම් කටයුතු සංඳ�ා ඉදිකරනා 
මෙගාඩනාැගිල්ලං.

මෙ�රුවලං නාගර සංභාව.

11. ඉදිරිලිමෙගාඩැල්ලං ඇළ ප්රතිසංංස්කරණය. ශ්රී ලංංකා ඉඩම් මෙගාඩකිරීමෙම් �ා සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
සංංස්ථාව, මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව.

12. මෙයෝජි� සංංචාාරක වැඩිහිටි ගම්මානාය �ා මෙයෝජි� 
කෘෂිකර්මය මුල් කරගත් ගම්මානාය.

ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

13. මෙ�න්�ර පැරණි පාලංම ම� මෙයෝජි� විවෘ� අවන්�ලං. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.
මෙපෞද්ගලික ආමෙයෝජනා.

14. ප්රදාර්ශනා සංහි� සංංස්කෘතික මෙගාඩනාැගිල්ලං. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.
ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

15. කන්මෙද් වි�ාර පූජා කලංාප සංංවර්ධනාය. සංංස්කෘතික සංංවර්ධනාය.

16. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය සංතු අවන්�ලං සංංවර්ධනාය 
කිරීම.

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

17. මෙයෝජි� සංංචාාරක පාසංලං. ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

ධීවර කාර්මාන්තය සංංවර්ධන සංැලැස්ම

18. මෙයෝජි� ධීවර ප්රජාව සංඳ�ා ඉදි කරනා නිවාසං සංංකීර්ණය නිවාසං සංංවර්ධනා අධිකාරිය

19. මරදාානා මත්සංය මෙවළඳමෙපාලං වැඩි දියුණු කිරීම ධීවර �ා ජලංජ සංම්පත් අමා�යාංශය

20. මෙ�රුවලං මත්සංය මෙවළඳමෙපාළ වැඩි දියුණු කිරීම ධීවර �ා ජලංජ සංම්පත් අමා�යාංශය

21. පවතිනා ධීවර මෙ�ාටුමෙපාලංවල් වලං �ත්ත්වය ඉ�ළ නාැංවීම. 
(මෙ�රුවලං, මගමෙගානා, අලුත්ගම)

ධීවර �ා ජලංජ සංම්පත් අමා�යාංශය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ය ක වග

වගුව 6.23 : ආයත්යංනික වගකීමා
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

වයාපෘතිබේේ නම වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය

මාර්ග සංංවර්ධන සංැලැස්ම

22. මෙ�රුවලං මරදාානා මෙමාරගල්ලං මාර්ගය පළමු මෙපළ 
ප්රමුඛ�ාවයක් ඇති මාර්ගයක් මෙලංසං සංංවර්ධනාය කිරීම.

මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

23. ගාලු පාර පුළුල් කිරීම. (මගමෙගානා සිට මෙ�රුවලං දාක්වා වූ 
කලංාපය සං� මෙමාරගල්ලං සිට අලුත්ගම දාක්වා වූ කලංාපය)  

මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

24. උතුරු දාකුණු ප්රමෙ�ශ මාර්ගය i සං� උතුරු දාකුණු ප්රමෙ�ශ 
මාර්ගය ii

මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

25. සංංවර්ධනා �ලංප්රමෙද්ශමෙ� අභයන්�රයට ගමන්කළ �ැකි 
�ඳුනාාගත් මාර්ග මංතීරු මෙදාකක් සංහි� මාර්ග මෙලංසින් 
පුළුල් කිරීම.

මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

26. විමෙශ්ෂ මෙස්වාවන් සංපයනා මාර්ගයන් සංංවර්ධනාය කිරීම.

A. මෙමාරගල්ලං මෙවරළ මෙව� පිවිසුම සංඳ�ා ආ�ාධි� වූවන් 
�ට ප�සුකම් සංපයනා මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීම.

B. සුනාාමි නාැව� පදිංචි කිරීමෙම් ස්ථානායන්හි ප්රමෙ�ශ 
මාර්ගයන් සංංවර්ධනාය කිරීම.

C. මෙවරළ ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන් සං� සංංචාාරක ප්රමෙද්ශයන් සංඳ�ා 
වූ ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන් සංංවර්ධනාය කිරීම.  

D. පැරණි ගාලු පාමෙර් සිට නාව ගාලුපාර මෙව�ට ප්රමෙ�ශ වීම 
සංඳ�ා වූ මෙකටි පටුමග සංංවර්ධනාය කිරීම. (ඇවිදායාමෙම් 
ප�සුකම් සංහි� මාර්ගයක් මෙලංසං)

E. දුම්රිය ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන් ඇවිදීමෙම් ප�සුකම් සංහි� 
මාර්ගයක් මෙලංසින් සංංවර්ධනාය කිරීම.

F. කුඩාව විකල්ප මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීම.
G. මෙ�න්�ර ගඟ ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන් සංංවර්ධනාය කිරීම.
H. B 157 අලුත්ගම - මතුගම මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීම.

මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

බේන්වාසිකා සංංවර්ධන සංැලැස්ම

27. මෙයෝජි� මලංාපව�නා පද්ධතිය - මෙ�රුවලං නාගර සංභා 
සිමාව.

ජාතික ජලංසංම්පාදානා �ා ජලංාපව�නා මණ්ඩලංය

28. මෙයෝජි� කුමෙර්වත්� කසංළ කළමනාාකරණ අංගනාය. මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය. 
මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව.

29. තිරසංාර නාාගරික ජලංාපව�නා පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම  
(මෙ�රුවලං නාගර සංභා �ලංප්රමෙද්ශය, මෙමාරගල්ලං සංංචාාරක 
කලංාපය සංඳ�ා)

ජාතික ජලං සංම්පාදානා �ා ජලංාපව�නා මණ්ඩලංය.

30. පැරණි ලිච්චාමි සිනාමා ශාලංාව තිබු ස්ථානාය සං� පද්මිණි 
පීරිස් මාර්ගය ආශ්රි� ප්රමෙද්ශය සංඳ�ා වා�නා නාව�ා 
�ැබීමෙම් ප�සුකම් සංැපයීම.

මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව.   

31. �ල්කඳවිලං උප නාගර සංංවර්ධනාය කිරීම. පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය. 
මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව. 
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

32. මගමෙගානා ක්රිඩාංගනාය �ා වැසි ජලං කාණු පද්ධතිය 
සංංවර්ධනාය කිරීම.

මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව. 

33. මෙ�රුවලං මෙවළඳමෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීම. මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව. 

34. දාර්ගා නාගර මෙපාදු ක්රිඩාංගනාය සංංවර්ධනාය කිරීම සං� 
වා�නා නාව�ා �ැබීමෙම් ප�සුකම් සංැපයීම.

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.  
මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව. 

35. වැසි ජලංය �ැසං යාමෙම් කාණු පද්ධතිය නාවීකරණය කිරීම - 
දාර්ගා නාගරය

මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ය ක වග
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වයාපෘතිබේේ නම වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය

36. මෙ�රුවලං, මගමෙගානා �ා දාර්ගා නාගරය තුළ පවතිනා රජමෙ� 
මෙරෝ�ලං සංංවර්ධනාය.

මෙසංෞඛය අමා�යාංශය.
මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව. 
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.  

37. අලුත්ගම මෙපාළ ආශ්රි� කලංාපය, නාව මෙවළඳපලං 
සංංකීර්ණයක් �ා සංංචාාරක අවන්�ල් ඇති කිරීම.

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය. 

38. මෙයෝජි� සංාප්පු සංංකීර්ණය - දාර්ගා නාගරය. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය. 
මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව.

39. ෆ�ා �ජ්ජියාර් මාව� සංංවර්ධනාය කිරීම. මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

6.7.2. ව�ාපෑෘති සංාරාංශය

ඉහත සංාකච්ඡාා කරන ලද එක් එක් සංැලසු� යටබේත් දැක්බේවන උපාය මාර්ගයන් සංාක්ෂාත් කරගැනීම 
සංඳහා බේයෝජිත වයාපෘතීන්හි සංාරාංශගත විස්තරයක් එක් එක් සංංවර්ධන සංැලසුම යටබේත් පහත 
දැක්බේවන පරිදි සංලකා බැබේල්.

01.

1. වයාපෘතිබේේ නම : ආයුර්මෙ�දා / සංංචාාරක මධයස්ථානාය

2. පිහිටීම : 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ය ක වග

ව ා  සංා ාං ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනා

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී වසංම පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මෙමාරගල්ලං මෙමාරගල්ලං මෙවරළ

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : ගාලු පාර

 4.3.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය : මෙ�ක්ටයාර් 0.8

 4.4.  ඉඩම් හිමිකාරීත්වය : මෙපෞද්ගලික ඉඩමකි

 4.5.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

වර්තමානබේයහි බේමම ස්ථානය කිසිඳු භාවිතයක් සංඳහා බේයාදා බේගන බේනාමැති අතර, සුනාමිය මඟින් 
විනාශ වූ බේහෝටලයක් බේමහි පිහිටා ඇත. බේපෞේගලික ඉඩමකි. 

 4.6  මෙයෝජි� අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය:

ප්රධාන බේපබේල් සංංචාාරක ආකර්ශණීය බේහෝටල් වලින් සංමන්විත බේමාරගල්ල බේවරළා තීරබේයහි පිහිටා ඇති 
බේමම ඉඩම ආයුර්බේ�ද හා සංංචාාරක සංංවර්ධන මධයස්ථානයක් බේලසං සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිතය. 

“නිල් ධජ (Blue Flag)” අන්තර්ජාතික තත්ත්ව සංහතිකය සංහිත බේවරළාක් බේලසං අනාගතබේ�දී බේබබේහවින් 
සංංචාාරකයන් ආකර්ශනය වන ප්රබේේශයක් බේලසං බේමම වයාපෘතිය පහත සංඳහන් පහසුක� සංහිතව  
සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිතය. 

• සං�බාහන මධයස්ථාන
• රාත්රි විදුලි ආබේලෝකකරණය
• බේේශීය ආහාර 
• වාහන නැවතු�පල
• බේේශීය ආයුර්බේ�ද ක්රම

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� 2030 වන විට ඉහළා සංංචාාරක වර්ධනයක් අබේ�ක්ෂිත බැවින් එම 
වර්ධනය මුලික කර ගනිමින් සංංචාාරක ආකර්ෂණය බහුලව ඇති කලාපයක සංංචාාරකයන්බේ� ඉල්ලුමට 
සංහ අවශයතාවයට ගැලබේපන අයුරින් බේස්වාවන් සංැපයීම සංඳහා සංංචාාරක ආයුර්බේ�ද මධයස්ථානයක 
අවශයතාවය පවතී.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මෙපෞද්ගලික ආමෙයෝජනා

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ළ ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - පලංමු මෙකාටසං

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

02.

1. වයාපෘතිබේේ නම : කළුවාමෙමෝදාර ඇළ ඔස්මෙස් ස්වභාවික මංමෙප� නිර්මාණය කිරීම

2. පිහිටීම :

3. වයාපෘති අංශය  : සංංචාාරක සංංවර්ධනා

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී වසංම පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං කළුවාමෙමෝදාර කළුවාමෙමෝදාර ඇළ මෙපමෙදාසං  

 4.2.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය :  කි.මී.2.

 4.3.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :
 
ඉතා ආකර්ශනීය කබේඩාලාන පේධතියකි. වර්තමානබේ�දී සංංචාාරකයින් බේබෝ�ටු සංෆාරි මඟින් කබේඩාලාන 
පේධතිය නැරඹීම සිදු කරයි. 

 4.4.  මෙයෝජි� අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

කළුවාබේමෝදර ඇළා බේමාරගල්ල සංංචාාරක ආකර්ශණීය ප්රබේේශයට ආසංන්නව පිහිටා ඇති බැවින් ද, බේමම 
වැදගත් පරිසංර පේධතිය ආරක්ෂා කිරීමට හා කබේඩාලාන පේධතිය බේවත තවත් සංංචාාරක ආකර්ශනය 
වැඩි කිරීම සංඳහාත් බේමම වයාපෘතිය සිදු කිරීමට බේයෝජිතය . 
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේමාරගල්ල සංංචාාරක කලාපයට ආසංන්නබේ� පිහිටා ඇති කළුවාබේමෝදර ඇළා ඔස්බේස් ස්වභාවික මංබේපත 
නිරමපාණය කිරීම තුළින් සංංචාාරකයන් සංඳහා නවමු අත්දැකීමක් එක් කරමින් ස්වභාව බේසංෞන්දර්ය 
වින්දනය කර ගැනීමට අවකාශය උදා කරදීම සංඳහා බේමන්ම කබේඩාලාන පරිසංර පේධතිය සංංරක්ෂණය 
කිරීම සංඳහා ද බේමවන් වයාපෘතියක අවශයතාවයක් පවතී.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ප�ළ ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - පලංමු මෙකාටසං

03.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙවරළ තීරය විවෘ� කිරීම I සං� II  

    (පයාගලං සිට මගමෙගානා දාක්වා සං� මගමෙගානා සිට මෙ�රුවලං දාක්වා)

2. පිහිටීම : 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනා

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1 වයාපෘති සීමාවන් :

 4.2.  දිග ප්රමාණය :  පයාගලං දුම්රියමෙපාළ සිට මගමෙගානා දාක්වා - කි.මි. 3.7 
    මගමෙගානා පල්ලිය සිට මෙ�රුවලං වරාය දාක්වා - කි.මි. 2.41 

 4.3  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

ගාලු පාර හා මුහුදු සීමාව අතර මුහුද දර්ශනය වන කලාපයකි. බේවරළා රක්ෂිතයට අයත් කලාපයක් වන 
අතර වර්තමානබේ� ඇතැ� ස්ථාන වල අනවසංර ඉදිකිරී� සිදුකරමින් පවතින බැවින් එය බේවරළා තීරය 
දර්ශනය වීමට බාධාවක්ව පවතී.  

 4.4  මෙයෝජි� අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේවරළා තීරය තුළා බේ� වන විට ඇති අනවසංර ඉදිකිරී� ඉවත් බේකාට ස්වභාවික බේවරළා තීරය වඩාත් සුන්දර 
බේලසං විඳ ගැනීමට අවකාශය සංලසංා දීම සංඳහා බේමම වයාපෘතිය බේයෝජනා කරන ලදි. ඒ අනුව බේමම බේවරළා 
තීරය ආශ්රිත කලාපය පහත සංඳහන් පහසුක� සංහිතව සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිතය. 

• විවෘත භූමි/ ආසංන, ඉතා කුඩා අවන්හල්, වාහන නැවතු�,තැනින්තැනට  
බේගන යා හැකි අමුද්රවය වලින් නිම වූ  ආකෘතින් හා ආසංන 

• රාත්රි බේවරළා ආබේලෝකකරණය 

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

සුනාමි වයවසංනය නිසංා අධික බේලසං හානියට පත් වූ බේවරළා තීරබේයහි වර්තමානය වනවිට සිදුකර ඇති  
අනවසංර බේගාඩනැගිලි  හා ඉදිකිරී� අවම කිරීම සංඳහාත් එම ප්රබේේශය බේපාදු හා විබේනෝද කලාපයක් බේලසින් 
කලාපීකරණය කර ඇති පයාගල සිට ම�බේගාන දක්වා බේවරළා තීරයත් ම�බේගාන සිට බේ�රුවල දක්වා වන 
බේවරළා තීරයත් සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහා බේමම වයාපෘතිබේයහි අවශයතාවය පවතී. ගාලු පාරට ඉතා සංමීපව 
පිහිටන බේමම බේවරළා තීර බේදක බේමම ප්රබේේශය පසුකර යන බේබාබේහෝ පිරිස් මදකට නැවතී සිය විඩාව 
නිෙපාලගන යාමට භාවිතා කරනු ලබයි. එබේමන්ම බේබාබේහෝ සංංචාාරකයින් රාත්රි කාලබේ� බේවරළා ආශ්රිත 
ප්රබේේශයන්හි ඇවිදීමට ඇලු� කරන බැවින් ඒ සංඳහා ආරක්ෂිත පරිසංරයක් තිබිය යුතුය. ඒ අනුව, රාත්රි 
බේවරළා ආබේලෝකකරණය මඟින් බේවරළා සුන්දරත්වය සංංචාාරකයන්ට විඳ ගැනීම සංඳහා අවකාශය ලබා දීම 
බේමම වයාපෘතිබේයන් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. බේමම තත්ත්වය සංැලකිල්ලට බේගන බේමම බේවරළා තීරයන් බේදක 
මහජනයා බේවත විවර කර බේදමින් බේවරළා උදයාන බේලසං සංංවර්ධනය කිරීමට බේමමඟින් බේයෝජනා කර ඇත. 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය 

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ප�ළ ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං පයාගලං සිට මගමෙගානා දාක්වා �ා මගමෙගානා සිට 
මෙ�රුවලං දාක්වා ගාලු පාරට ආසංන්නා මෙවරළ තීරය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

04.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� කාලංවිලංවත්� මිශ්ර සංංවර්ධනා වයාපෘතිය

2. පිහිටීම : 

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක �ා නාගර සංංවර්ධනා

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1 වයාපෘති සීමාවන් :

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : ගාලු පාර

 4.3.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය : මෙ�ක්ටයාර් 1.88 

 4.4.  ඉඩම් හිමිකාරීත්වය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය විසින් වන්දි මෙගවීමෙමන් පසු අත්පත්කර  
    ගන්නාා ලංදා ඉඩමකි. 

 4.5.  වර්�මානා �ත්ත්වය/භාවි�ය :

• හිස් ඉඩමකි. ප්රබේේශ වාසීන් විසින් ක්රීඩාංගනයක් බේලසං වර්තමානබේ� භාවිතා කරයි. 

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී වසංම පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මෙමාරගල්ලං මෙමාරගල්ලං ප්රමෙද්ශමෙ� 
ගාලුපාර ආසංන්නාව 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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 4.6.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

ප්රධාන බේපබේලහි බේහෝටල් හා නිල්ධජ (Blue Flag) තත්ත්වය සංහතික ලත් බේමාරගල්ල බේවරළා තීරය ආශ්රිත 
ප්රබේේශයට ආසංන්නව පිහිටා ඇති බැවින්, අනාගතබේ� සංංචාාරක ආකර්ශනය වැඩිවීම යන අරමුණ 
සංාක්ෂාත්කර ගැනීම සංඳහා බේමම වයාපෘතිය බේයෝජනා බේකබේර්. ඒ අනුව බේමම ඉඩම පහත සංඳහන් පහසු� 
සංහිතව සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිතය. 

• සුපිරි බේවළාඳසංල්/බේභෝජනාගාර
• වාහන නැවතු� බේපාළාවල් 
• ගෘහස්ත ක්රීඩාංගන 
• සිනමා ශාලා
• බේේශීය අමුද්රවය වලින් සංැදූ කලාත්මක විසිතුරු භාණ්ඩ හා කලාගාරය 

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේමාරගල්ල සංංචාාරක කලාපයට ආසංන්නබේ� ක්රියාත්මක කිරීමට බේයෝජිත බේමම වයාපෘතිය තුළින් 
ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අබේ�ක්ෂිත සංංචාාරක ආකර්ෂණය තව දුරටත් ඉහළා නැංවීම සංහ එම 
සංංචාාරකයන්ට අවශය බේස්වාවන් සංැපයීබේ� අවශයතාවය බේ�තුබේවන් බේමවන් වයාපෘතියක අවශය-
තාවයක් පවතී.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, මෙපෞද්ගලික ආමෙයෝජනා

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ළ ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - පලංමු මෙකාටසං

05.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� නාාගරික මෙවරළ උදායානාය -මෙ�රුවලං 

2. පිහිටීම : 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : කස්ටම් මාර්ගය

 4.3.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය : අක්කර 8

 4.4.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

වර්තමානබේ� බේමම ඉඩබේ� බේකාටසංක ළාමා උදයානයක් පමණක් දක්නට ලැබේ�. නමුත් එයද දැනට 
ක්රියාකාරි ම�ටමක බේනාපවතී. බේ�රුවල නගර මධයබේ� පිහිටි ඉඩමක්  බැවින් සංංචාාරක සංංවර්ධනය 
සංඳහා විභවතාවයක් සංහිත ඉඩමක් බේලසින් හැඳින්විය හැකිය.  

 4.5.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේ�රුවල ධීවර වරාය, බේවරළා තීරය ආශ්රිත කලාපය සංංචාාරක  අංශබේයන්  සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා 
කරන බැවින් බේමම ස්ථානය සංඳහා බේවරළා උදයානයක් බේයෝජනා බේකබේර්. එම බේවරළා උදයානය පහත සංඳහන් 
අංග වලින් යුතුව සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�කෂිතය. 

• වාහන නැවතු�පළා
• ළාමා උදයාන
• BBQ / ආහාර පාන / මාළු සංහිත අවන්හල්
• භූමි අලංකරණ සංහිත උදයාන පහසුක�

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේ�රුවල පළාමු බේපළා නගරයක් බේලසං සංංවර්ධනය වීබේ� දී විබේ�ක හා විබේනෝදාස්වාද ක්රියාකාරක� හා බේපාදු 
ස්ථාන පැවතීම අතයවශය කාරණයකි. එබේමන්ම නගර මධයබේ� ඇති බේමම ඉඩම සංංවර්ධන කිරීබේ�දී 
සංංචාාරක සංංවර්ධන ප්රමුඛ්යාතාව අනුව බේමම වයාපෘතිය බේයෝජනා කරන ලදී.

බේලාව සංංචාාරක ගමනාන්තයන් අතර ප්රචාලිත වී ඇති සංංකල්පයක් බේලසං “Gastronomy Economy” 
බේහවත් ධීවර කලාපයන් ආශ්රිතව සංංචාාරය කිරිම හා එම අත්දැකී� විඳගැනීම දක්වියහැකිය. එබැවින්, 
ධීවර වරාය ආශ්රිත සුන්දර බේවරළා කලාපයක් හිමි වී ඇති බේ�රුවල ප්රබේේශයට බේමම වයාපෘතිය තුළින් 
සංංචාාරක සංංවර්ධනය කිරීම අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. එබේමන්ම අනාගත සංංචාාරක ආකර්ශනය වැඩිවීමත්, 
මැණික් බේවළාඳාම ආශ්රිත කටයුතු ප්රසංාරණය වීමත් බේ�තුබේවන් වාහන නැවතු� පහසුක� / බේපාදු අවකාශ 
ආදි පහසුක� තිබිය යුතුය. එබැවින් බේමම ඉඩම සංංචාාරක සංංවර්ධනය අරමුණු බේකාට බේගන බේවරළා 
උදයානයක් බේලසං සංංවර්ධනය කිරීම තුළින් බේ�රුවල නගරය පළාමු බේපළා නගරයක් බේලසං ඉහළා නැංවීම 
අබේ�ක්ෂා කරයි. 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ප�ළ ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - මෙදාවනා මෙකාටසං

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී වසංම පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මෙ�රුවලං ධීවර වරාය අසංලං ඇති  
හිස් ඉඩම

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනා

4. වයාපෘති විස්තරය : 

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන්  :
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06.

1. වයාපෘතිබේේ නම : ජැටි යා කරමින් ඉදිකිරීමට මෙයෝජි� පාලංම 

2. පිහිටීම : 

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනා

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1.  ඉඩමෙම් සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මෙ�රුවලං  මෙවරළ උදායානාය අසංළ සිට 
කිච්චිමමෙල් පල්ලිය දාක්වා 

 4.2.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය :  මීටර් 400 

 4.3.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

ධීවර වරාය ආශ්රිතව බේ� වන විට ජැටි 2 ක් පවතී.  කිච්චිමබේල් පල්ලිය සිට ධීවර බේබෝ�ටු පැමිබේණන ස්ථානය 
දක්වා ඇති ජැටිය කරවල බේ�ලීම ආදී කටයුතු සංඳහා බේයාදා ගනිමින් පවතී. 
 
 4.4.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

ධීවර බේබෝ�ටු වරාබේයන් පිටත යාමට හා ධීවර කටයුතු අවසංන් කර පැමිබේණන බේබෝ�ටු වරායට ඇතුළු වීමට 
ඇති ඉඩකඩ  පවත්වා ගනිමින් දැනට පවතින ජැටි යා කරමින් පාලමක් ඉදිකිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.
බේබෝ�ටු වලට ගමන් කළාහැකි පරිදි ජැටි වල දිගට සංමානුපාතික බේලසං බේමම පාලම ඉදි කිරීමට බේයෝජනා 
බේකබේර්.

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

සංංචාාරක සංංවර්ධනය අතින් බේ�රුවල නගරයට ප්රමුඛ්යාතාවයක් දීම බේමම සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� එක් 
අරමුණක් බැවින් බේමම බේයෝජිත වයාපෘතිය මඟින් බේ�රුවල නගරයට අනයනයතාවයක් එක් කිරීම හා 
දැනටම බේමම ජැටි මතින් ගමන් ගන්නා විට සුන්දර මුහුදු තීරය දර්ශනය වීම තව තවත් තීව්ර කිරීම 
සංඳහාත් නැරඹු� ස්ථානයක් බේලසංත් බේමම පාලම ඉදිකිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්. 

වර්තමානය වන විට  බේ�රුවල නගරය හා ධීවර වරාය ආශ්රිත කලාපය කැලි කසංළා මඟින් දූෂිත තත්ත්වයට  
පත් වී ඇති බැවින් අනාගතබේ� බේමම ගැටලු වළාක්වා ගනිමින් සංංචාාරක අංශය සංංවර්ධනය කිරීමට 
අබේ�ක්ෂා කරයි.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : ශ්රී ලංංකා වරාය අධිකාරිය

07.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානාය

2. පිහිටීම : 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනා



175

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මෙමාරගල්ලං මෙමාරගල්ලං මෙවරළ ආශ්රි� 
පැරණි මෙපාලිස් මුරමෙපාළ 
ආශ්රි� ඉඩම

 3.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

 3.2.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය :  මෙ�ක්ටයාර් 0.01

 3.3.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

වර්තමානබේ� බේමම ස්ථානය කිසිදු  භාවිතයක් සංඳහා බේයාදා බේගන බේනාමැත. බේපාලිස්  නැවතු� ප්රබේේශයක් 
බේලසං පිහිටා ඇත.

 3.4.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේමාරගල්ල බේවරළා තීරය ආශ්රිත සංංචාාරක කටයුතු බහුලව සිදුවන කලාපයක් හා අනාගතබේ� දී බේ�රුවල 
බලප්රබේේශයට  පැමිබේණන සංංචාාරක ප්රමාණය සංැලකිල්ලට බේගන බේමම වයාපෘතිය බේයෝජනා කරන ලදී. 

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේමම ප්රබේේශයට දැනට සංංචාාරක බේතාරතුරු මධයස්ථානයක් බේනාමැති වීම හා බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� 
අනාගතබේ� අබේ�ක්ෂිත සංංචාාරක ආකර්ෂණය සංැලකිල්ලට ගනිමින් සංංචාාරක බේතාරතුරු මධයස්ථානයක් 
බේයෝජනා කරන ලදී. 

බේමාරගල්ල බේවරළා තීරය ආශ්රිතව බේමම වයාපෘතිය බේයෝජනා කිරීමට ප්රධානතම බේ�තු බේලසං බේමාරගල්ල 
ප්රබේේශය  සංඳහා අනාගතබේ� ඇති වන අන්තර් ජාතික බේවරළා තත්ත්ව සංහතිකයත් ( blue flag 
certificate) ඒ සංමඟ ඇතිවන සංංචාාරක අකර්ශනයත් සංඳහන් කළා හැකිය. 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ළ ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - පලංමු මෙකාටසං

4. වයාපෘති විස්තර : 06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

08.

1. වයාපෘතිබේේ නම : සිල්ලිය ඇළ සංංවර්ධනා වයාපෘතිය

2. පිහිටීම : 

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනා

4. වයාපෘතිය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මරදාානා මරදාානා පාර සිල්ලිය 
ඇළ ආශ්රි�ව

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : මරදාානා මාර්ගය

 4.3.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය:

මරදාන පාබේර් පිහිටි වැදගත් පරිසංර පේධතියක් සංහිත සිල්ලය ඇළා බේ� වන විට තවත් එක් බේතත් බිමක් 
බේලසං දක්නට ලැබේ�. එබේමන්ම එය කැලි කසංළා එක් කිරීබේමන් දුෂිත තත්ත්වයට පත්ව ඇත. 

 4.4.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

සංංචාාරක සංංවර්ධනය කිරීබේ� අරමුණින් පහත සංඳහන් පහසුක� වලින් යුතුව සංංවර්ධනය කිරීමට 
අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

• භූමි අලංකරණ
• බේබෝ�ටු සංවාරි
• කුඩා අවන්හල් හා ආසංන පහසුක�
• ඇවිදින මංතීරු

5. වයාපෘති අවශයතාවය :

බේ�රුවල මරදාන පාබේර් පිහිටා ඇති බේමම ඇළා මාර්ගය ආශ්රිත ප්රබේේශය බේ� වන විට කැළිකසංළා මුදා හැරී�, 
ඉඩ� බේගාඩ කිරී� වැනි පාරිසංරික ගැටලු නිසංා අවට පරිසංරය දූෂිත තත්ත්වයට පත්ව ඇත. එබැවින් 
බේමවැනි වයාපෘතියක් තුළින් එම පාරිසංරික ගැටලු මග හරවා ගැනීමට බේමන්ම සංංචාාරක ආකර්ශනය 
වැඩි කර ගැනීමටද අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ළ ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනාය

4. වයාපෘතිය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මරදාානා �ාමෙ�රියන් දූප�  
ආශ්රි� කලංාපය

 4.2.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය:

ප්රදීපාගාරය ආශ්රිත දූපත බේ� වන විට ආරක්ෂිත බේ�තුන් මත සංංචාාරකයින් සංඳහා විවෘත කර බේනාමැත. 
 

09.

1. වයාපෘතිබේේ නම : �ාමෙ�රියන් දූප� සංංචාාරකයන් සංඳ�ා විවෘ� කිරීම

2. පිහිටීම : 
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10.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� මැණික් මෙවළඳාම් කටයුතු සංඳ�ා ඉදිකරනා මෙගාඩනාැගිල්ලං

2. පිහිටීම : 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

 4.3.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

අනාගතබේ�දී සංංචාාරක බේකාරිබේඩෝවක් බේලසං සංංවර්ධනය වන බේ�රුවල නගරයට ඉතා ඉහළා වටිනාකමක් 
ලබාබේදන බාබේ�රියන් දූපත හා ප්රදීපාගාරය ආශ්රිත බේමම කලාපය පහත සංඳහන් පහසුක� වලින් යුතුව 
සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.
 

• බේබෝ�ටු සංවාරි
• BBQ  අවන්හල්
• ඇවිදින මංතීරු
• භූමි අලංකරණ
• රාත්රි විදුලි ආබේලෝකකරණය 

5. වයාපෘති අවශයතාවය :

1928 දී බ්රිත්රානය යටත් විජිත සංමබේ� ඉදිකර ඇති බේමම ප්රදීපාගාරය බාබේ�රියන් දූපබේතහි තද පාෂාණ 
සංහිත ස්ථානයක ගලක් මත ඉදිකර ඇත. බේමවන් ඓතිහාසික පසුබිමක් ඇති බේමම කලාපයට මනා බේලසං 
අලංකාරව නැරඹිය හැකි බැවින් සංංචාාරක ආකර්ශනය ඇද ගැනීම සංඳහාත්, බේ�රුවල, අලුත්ගම 
කලාපය ආශ්රිතව වර්ධනය වී ඇති සංංචාාරක කර්මාන්තය තව තවත් වර්ධනය කර ගැනීම සංඳහාත් 
බේමමඟින් ඉඩ ප්රස්ථාව සංැලබේස්.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං දීනාමෙගාඩ චීනා මෙකාටුව

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : සංඳුලිය මාර්ගය

 4.3.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය:

බේ�රුවල චීන බේකාටුව ප්රබේේශබේ� සිදුවන මැණික් බේවළාඳාම බේ� වන විට, චීන බේකාටුව මාර්ගය පුරා සිදුකරනු 
ලබයි. එය වාහන ගමනාගමනයට බේමන්ම මගී ගමනාගමනයට ද බාධා ඇති කරයි. එබේමන්ම මූලය 
ආයතන හා ආරක්ෂිත පහසුක� බේ� වන විට බේනාමැති අතර, එම පහසුක� වල අවශයතාවයක් පවතී. 

 4.4.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

දැනට මැණික් බේවළාඳාම සිදුකරන චීන බේකාටුව ප්රබේේශබේ� තදබදය අවම කිරීම සංඳහා බේමන්ම ඔවුනට 
අවශය බේස්වා පහසුක� සංැපයීබේ� අරමුණින් බේමවන් බේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට අබේ�ක්ෂිතය. එහි 
පහසුක� පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.

• මූලයායතන
• එළිමහන් මැද මිදුලක් 
• මැණික් බේවළාඳාම සංඳහා කඩකාමර

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාව :

මැණික් බේවළාඳාම යනු බේ�රුවල නගරයට ඈත අතීතබේ� සිටම ආර්ථිකමය වටිනාකමක් එක් කළා 
පාර�පරික බේවළාඳාමකි. බේ�රුවලට හිමි ආර්ථික අංශ වලින් එකක් වන මැණික් බේවළාඳාම මඟින් බේමම 
ප්රබේේශබේ� ආර්ථිකය තව තවත් ශක්තිමත් කිරීම සංඳහාත්, බේවළාඳාබේ� නිරත වන්නන් හට වඩාත් 
ආරක්ෂාකාරී පහසුක� සංහිත ස්ථානයක් ඇති කිරීම සංඳහාත් බේමම වයාපෘතිය බේයෝජනා බේකබේර්.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මෙ�රුවලං නාගර සංභාව

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : මධය ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය - පලංමු මෙකාටසං

3. වයාපෘති අංශය : ආර්ථික සංංවර්ධනාය

4. වයාපෘතිය

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :



181

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

11.

1. වයාපෘතිබේේ නම : ඉදිරිලිමෙගාඩැල්ලං ඇළ ප්රතිසංංස්කරණය

2. පිහිටීම : 

3. වයාපෘති අංශය : ඇළ මාර්ග සංංවර්ධනා

4. වයාපෘතිය :
 
 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මගමෙගානා මගමෙගානා ගාලුපාර පිහිටි 
ඇළ අසංලං

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : ගාලු පාර

 4.3.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය :  මෙ�ක්ටයාර් 7.01/ පර්චාස් 17.32

 4.4.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය

ගාලුපාරට ආසංන්නව පිහිටි ප්රධාන ඇළා මාර්ගයක් වන බේමම ඇළා බේදපසං බේගාඩවීබේ� තර්ජනයකට ලක්වී 
ඇත. බේ� තුළින් ජල මූලාශ්ර දූෂිත තත්ත්වයකට පත් බේවමින් පවතී. 
 
 4.5.  අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය 

අනාගතබේ�දී ම�බේගාන බේදවන බේපළා ප්රමුඛ්යාතා නගරයක් බේලසං සංංවර්ධනය වීබේ� දී බේපාදු හා විබේනෝදාස්වාද 
කටයුතු සංඳහා බේයෝගය ස්ථානයක් බේලසං පහත පහසුක� සංහිතව සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිතය.
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

• ආසංන පහසුක�
• ඇවිදින මංතීරු
• කුඩා අවන්හල්
• රාත්රි විදුලි ආබේලෝකකරණය

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

ම�බේගාන ප්රබේේශබේ� ජලවහන පේධතිය සංැලකිල්ලට ගත්කළා ඉදිරිලිබේගාඩ ඇළා සුවිබේ�ෂිතාවයක් දක්වයි. 
එබේමන්ම බේමම ඇළා උස් භූමිවලින් වටවී පවතී. තවද බේදපසං පවතින භාවිතයන් නිසංා බේගාඩවීබේ� තර්ජන 
ද ඇති බැවින් අක්රීය විවෘත භූමියක් බේලසං ඇති බේමම ස්ථානය සංක්රීය විබේනෝද කටයුතු වලින් සංමන්විත 
බේපාදු ස්ථානයක් බේලසං සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්. ඒ තුළින් ම�බේගාන නගර බේදවන බේපළා 
ප්රමුඛ්යාතාවයක් සංහිත නගරයක් බේලසං සංංවර්ධනය කිරීමත් පරිසංර පේධතිබේ� තිරසංාර බව තහවුරු කිරීමත් 
බේමම වයාපෘතිය යටබේත් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.
 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරිබේම් ආයතනය : ශ්රී ලංංකා ඉඩම් මෙගාඩකිරීමෙම් �ා සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් සංංස්ථාව,  

මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව.

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : මධය ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය - පලංමු මෙකාටසං

12.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� සංංචාාරක වැඩිහිටි ගම්මානාය �ා මෙයෝජි� කෘෂිකර්මය මුල්  කරගත් ගම්මානාය

2. පිහිටීම : 
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 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : අලුත්ගම මතුගම යටමෙදාාලං මාර්ගය

 4.3.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය : මෙ�ක්ටයාර 10

 4.4.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

කීරන්තිඩිය ප්රබේේශබේ� පවතින බේමම බේයෝජිත ප්රබේේශය ඉතාම මනර� සුවදායි පරිසංරයකින් යුතු අතර 
රබර් වගාව හා බේතත් බි� ඇතුළු හරිත වැස්මකින් යුතු ප්රබේේශයකි.

 4.5.  මෙයෝජි� / අමෙප්කෂි� �ත්ත්වය :

සුවදායක පරිසංර පේධතියක පිහිටා ඇති බේයෝජිත ප්රබේේශය, පහත සංඳහන් පහසුක� සංහිතව විශ්රාමිකයන් 
සංඳහා වන ග�මානයක් බේලසින් සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂිතය

• විබේ�ෂිත වූ කාමර / නිවාසං පහසුක�.
• බේසංෞඛ්යාය පහසුක�
• විබේ�ක හා විබේනෝද  කටයුතු
• භාවනා මධයස්ථාන
• බේභෞතික චිකිත්සංක මධයස්ථාන
• සංනීපාක්ෂක පහසුක�

 

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේබාබේහෝ සංංවර්ධිත රටවල් වල පවතින අධික ජීවන තත්ත්වය නිසංා ඇතැ� සංංවර්ධිත රටවල් එම 
වයස්ගත  බේජයෂ්ඨා පුරවැසියන් බේවතින් රටවල වයස්ගත පුේගලයන් සංඳහා වූ  පහසුක� සංැපයීබේ� 
මධයස්ථානවල  රඳවා  රැකබල ගැනීමට කටයුතු සංලසංා දී ඇත.

බේමම තත්ත්වය  සංැලකිල්ලට බේගන ශ්රී ලංකාව ප්රචාලිතව ඇති ආගන්තුක සංත්කාර ගුණාංගය  විභවතාවක් 
බේලසං සංලකා විබේේශිකයන් අරමුණු කරගත් විශ්රාමකයන් සංඳහා වූ ග�මානය බේසංෞමය බේේශගුණයක් සංහිත 
කාලවිල කීරන්තිඩිය ප්රබේේශබේ� ස්ථාපනය කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්. 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතන : ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ප�ලං ඝණත්ව අභයන්�ර කලංාපය - පලංමු මෙකාටසං

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනා

4. වයාපෘතිය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං කීරන්තිඩිය බුන්වලංාකන්දා
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

13.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙ�න්�ර පැරණි පාලංම ම� මෙයෝජි� විවෘ� අවන්�ලං

2. පිහිටීම : 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං අලුත්ගම මෙ�න්�ර පැරණි පාලංම 

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : ගාලු පාර

 4.3.  ඉඩමෙම් හිමිකාරීත්වය :  මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය
 
 4.4.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

බේමය බේබන්තර ගඟ හරහා බේයදී ඇති පැරණි පාලමක් වන බැවින් බේමය කිසිදු කටයුත්තක් සංඳහා බේයාදා 
බේගන බේනාමැත.

 4.5.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේමම ස්ථානය අවන්හල් පහසුක� සංහිත විවෘත බේවළාඳබේපාලක් බේලසං සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.  
එහි බේයෝජිත පහසුක� බේලසං, ආපන ශාලා පහසුක�, විවෘත බේවළාඳබේපාළා පහසුක�, භූ දර්ශනය කිරීම, වීථි 
ආබේලෝකකරණය යනාදිය දැක්විය හැක.

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාරකා සංංවර්ධන

4. වයාපෘතිය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

අළුත්ගම නගරයට ආසංන්නව ඇති බේබන්තර ගඟ සීමාබේ� පැරණි පාලම බේ� වන විට අත් හැර  දමා ඇති 
ස්ථානයකි. බස්නාහිර පළාාබේත් සීමාව හා දකුණු පළාාබේත් සීමාව බේලසං සංලකන බේබන්තර ගඟ මත 
ඉදිකිරීමට බේයෝජිත පාබේවන අවන්හල වයාපෘතිය තුළින් අනාගත සංංචාාරක ආකර්ශනය වැඩි වනවා බේස්ම 
අලුත්ගම ප්රබේේශය සංංචාාරක පහසුක� වලින් සංපිරි නගරයක් බේලසං සංංවර්ධනය වීමට ද රැකුල් බේදන්නක් 
බේලසං හැඳින්විය හැකිය. 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මෙපෞද්ගලික අංශමෙ� ආමෙයෝජනා, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ප�ලං ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - පලංමු මෙකාටසං

14.

1. වයාපෘතිබේේ නම : ප්රදාර්ශනාාගාරය සංහි� සංංස්කෘතික මෙගාඩනාැගිල්ලං 

2. පිහිටීම :

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනා

4. වයාපෘතිය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මෙ�රුවලං මෙවරළ උදායානාය ආශ්රි� 
කලංාපය 
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : කස්ටම් මාර්ගය

 4.3.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය :  පර්චාස් 80 

 4.4.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

බේයෝජිත බේවරළා උදයානය ඉදිකිරීමට අබේ�ක්ෂිත බේමම ඉඩම බේ� වන විට හිස් ඉඩමකි.

 4.5.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

මැණික් බේවළාඳාම ආශ්රිත ප්රදර්නාගාරයක් හා සංංස්කෘතික බේගාඩනැගිල්ල පහත සංඳහන් පහසුක� වලින් 
යුතුව සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.

• ශ්රවණාගාර පහසුක�
• ශාරීරික වයායාම මධයස්ථානයක්
• ප්රදර්ශනාගාරයක්
• කුඩා කඩ සංා�පු

 
බේමම බේගාඩනැගිල්ල මුහුද ආශ්රිතව ඉදිබේකබේරන බැවින් දර්ශනයට බාධා බේනාවන පරිදි විනිවිදව බේපබේනන 
ආකාරයට බේගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට අබේ�ක්ෂා කරයි 

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :
 
සංංචාාරක ආකර්ශනය වැඩි කිරීබේ� අරමුණින් බේ�රුවල ධීවර වරාය ආශ්රිත බේමම කලාපය බාබේ�රියන් 
විබේනෝදාස්වාද  කටයුතු කලාපය බේලසං සංංවර්ධන සංැලැස්බේමන් හඳුනාබේගන ඇත. ඒ අනුව එම කලාපබේ� 
බේවරළා උදයානය අසංල ඉදිබේකබේරන බේමම බේගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම තුළින් මැණික් බේවළාඳාම සංඳහා පැමිබේණන 
විබේේශකයින් බේමන්ම බේේශීය සංංචාාරකයන් සංඳහා ද සියලු පහසුක� වලින් යුතුව ඉදිබේකබේරනු ඇත.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ප�ලං ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - මෙදාවනා මෙකාටසං
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

3. වයාපෘති අංශය : සංංස්කෘතික සංංවර්ධනා

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : කන්මෙදා වි�ාර මාර්ගය

 4.2.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

බේපාබේහාය දිනවලදී හා විබේ�ෂ ආගමික වැඩ සංටහන් පවතින දිනවලදී කන්බේේ විහාර භූමිය ආශ්රිතව අධික 
තදබදයක් පවතී.

 4.3.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේපාබේහාය දිනවලදී සංහ විබේ�ෂ ආගමික වැඩසංටහන් පවතින දිනවලදී විහාර භූමිබේ� ඇතිවන අධික 
තදබදය යන ගැටළු නිරාකරණය කිරීම සංඳහාත් කන්බේේ විහාර භූමිය ආශ්රිත පහසුක� සංංවර්ධනය  
කිරීම සංඳහාත් පහත වයාපෘති හඳුනාබේගන ඇත. එන�, අතුරු මාර්ග සංංවර්ධනය හා බේයෝජිත වාහන 
නැවතු�පල ඉදි කිරීමයි.
 

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං කළුමෙමෝදාර කන්මෙද් වි�ාරය

15.

1. වයාපෘතිබේේ නම : කන්මෙද් වි�ාර පූජා කලංාප සංංවර්ධනාය  

2. පිහිටීම :
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මෙ�රුවලං මරදාානා පාර මෙවරළ 
උදායානාය ඉදිරිපිට 

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය  :

ඓතිහාසික වශබේයන් හා ආගමික  වශබේයන් ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් හිමිකරගන්නා කන්බේේ විහාර 
පූජා භූමියට දිනපතා දහස් ගණන් බැතිමතුන් පැමිබේණන අතර බේපාබේහාය දිනවලදී අධික තදබදයක්  
පවතී. 

දැනට වාහන ගමන් ගන්නා මාර්ගය බේවනුවට විකල්ප මාර්ගයක් හා වාහන නැවතු�පලක් සංංවර්ධනය 
කිරීම තුළින් වාහන නිසංා සිදුවන අධික තදබදය අවම  කිරිමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. 
 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව, පළාත් �දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය 3

16.

1. වයාපෘතිබේේ නම : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය සංතු අවන්�ලං සංංවර්ධනාය කිරීම

2. පිහිටීම : 

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනාය 

4. වයාපෘති විස්තරය 

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : මරදාානා මාර්ගය

 4.2.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය :  පර්චාස් 40  
 
 4.3.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය : 

වර්තමානබේ� බේමය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු අවන්හලක් බේලසින් පවතී.
 
 4.4. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය  :-

බේමහිදී බේමම අවන්හල පාරිබේභෝගිකයන්ට උපරිම බේස්වාවන් සංපයන සංහ සංංචාාරකයන් ආකර්ෂණය 
කරගත හැකි අයුරින් සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂිතය.

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

දැනට බේමම අවන්හල ස්ථාපිතව ඇති ස්ථානබේයහි අනාගතබේ�දී සංංචාාරක අංශබේ� සංංවර්ධනයක් 
අබේ�ක්ෂා කරන බැවින් එම සංංචාාරක ආකර්ෂණය බේමම අවන්හල බේවතට ළාඟා කරගැනීමට අබේ�ක්ෂා 
බේකබේර්. එනිසංා සංංචාාරක ආකර්ෂණය සංහිත කලාපයක සංංචාාරකයන්ට බේස්වාවන් සංපයන බේමවන් 
ස්ථානයක අවශයතාවය පවතී.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය 1

17.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� සංංචාාරක පාසංලං - මගමෙගානා

2. පිහිටීම : 
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනාය 

4. වයාපෘති විස්තරය 

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

 4.2.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය :  අක්කර 2   
 
 4.3.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය : 

වර්තමානය වන විට බේ�රුවල ප්රබේේශය සංදහා සංංචාාරක පාසංලක් බේනාමැත. 
 
 4.4. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය  :-

සංංචාාරක අධයාපනය පිළිබද  ඇතුලත් වන පරිදි සංංචාාරක අධයාපන ආයතනයක් ප්රතිෂ්ටාපනය කිරීම 
සංදහා බේයෝජනා බේකබේර්.

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

2030 වන විට සංංචාාරක පුරවරයක් කිරීම යන අරමුණ ලග කර ගැනීම සංදහා බේමවන් වයාපෘතියක 
අවශයතාවයක් ඇත. සංංචාාරකයන් වඩාත් ආකර්ෂණය වන පරිදි බේස්වාවන් සංපයන ආකාරය පිලිබදව 
අධයාපනය ලබා දීමට හා සංැලසු� බලප්රබේේශය පුරා විසිරී පවතින සංංචාාරක කර්මාන්තය ප්රචාලිත කළා 
හැකි අබේනකුත් අංග දියුණු කර බේනාබේයකුත් ක්රියාකාරක� පදන� කරගත් පරිසංර හිතකාමී සංංචාාරක 
කර්මාන්තයක් ස්ථාපිත කිරීමට බේමයින් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. ආහාර රටා, ආගන්තුක සංත්කාර බේේශීය හා 
ධෛවදය ක්රම ඇතුළු ප්රබේේශබේ� පවතින විභවතාවන් වඩාත් උචිත බේලසං ප්රබේයෝජනයට ගනිමින් සංංචාාරක 
සංංවර්ධනය සිදු කරන ආකාරය පිලිබදව අධයාපනයක් ලබා දීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. එබේමන්ම බේමම 
වයාපෘතිය තුලින් ප්රබේේශය තුල සංංචාාරක කර්මාන්තය ආශ්රිතව රැකියා උත්පාදනය සංදහාද බේ�තු වනු  
ඇත. 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය 

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය 3

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනාය 

4. වයාපෘති විස්තරය 

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : ගාලු පාර

 4.3.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය :  වර්ග මීටර් 1350  
 
 4.4.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය : 

වර්තමානබේ� බේමම ස්ථානබේයහි ප්රාබේේශීය සංභා බේගාඩනැගිල්ල පවතී. ගාලු පාරට මුහුණලා පවතින බේමම 
ස්ථානබේයන් ප්රාබේේශීය සංභා කාර්යාලය ඉවතට බේගනයන බැවින් ඒ සංඳහා වයාපෘතිය බේයෝජනා බේකබේර්. 
 
 4.5. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය  :-

අළුත්ගම සංංචාාරක කර්මාන්තය මුල්කරගත් සංංවර්ධනයක්  අබේ�ක්ෂා කරන බැවින් වැඩිවන සංංචාාරකයන් 
සංඳහා බේහෝටල් සංහ සංා�පු සංංකීර්ණයක් බේයෝජනා බේකබේර්. 

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං අළුත්ගම අළුත්ගම ප්රාමෙද්ශීය සංභා 
මෙගාඩනාැගිල්ලං 

18.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� මෙ�ෝටල් සං� සංාප්පු සංංකීර්ණය ප්රාමෙද්ශීය සංභා මෙගාඩනාැගිල්ලං  (අළුත්ගම) 

2. පිහිටීම : 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

ගාලු පාරට මුහුණලා පැවතීම හා බේබන්තර ගඟට ආසංන්නබේ� පිහිටා ඇති බේමම ස්ථානය සංඳහා වඩාත් 
සුදුසු වනුබේ� සංා�පු සංංකීර්ණයක් හා බේහෝටලයකි. ඒ තුලින් සංංචාාරකයින්ට අවශය වාණිජ අවශයතා 
ඉටුකරදීම අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ප�ලං ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - පලංමු මෙකාටසං

ධීවර කර්මාාන්ත්යංය සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

19.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� ධීවර ප්රජාව සංඳ�ා ඉදි කරනා නිවාසං සංංකීර්ණය 

2. පිහිටීම :

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම
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3. වයාපෘති අංශය : සංමාජ සංංවර්ධනා

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මරදාානා මරදාානා පාර සිල්ලිය අසංලං

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : ගාලු පාර

 4.3.  ඉඩමෙම් ප්රමාණය : අක්කර 1.05

 4.4.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

වර්තමානබේ� බේමම ඉඩ� ආශ්රිතව බේපෞේගලික නිවාසං දක්නට ලැබේ�. බේපෞේගලික ඉඩමක් බේලසින්  
සංැලකිය හැකිය.

 4.5.  මෙයෝජි�  / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේ�රුවල ධීවර කටයුතු වල නිරත වන ධීවර ප්රජාව සංඳහා බේයෝජිත නිවාසං සංංකීර්ණය පහත සංඳහන් 
පහසුක� වලින් යුතුව ඉදිකිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.

• ළාමා උදයාන
• වාහන නැවතු� පළා
• විවෘත භූමි

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේ�රුවල ප්රබේේශය ආශ්රිත ධීවර ප්රජාබේවන් බේබාබේහෝ බේදනා බේ� වන විට සුනාමි රක්ෂිත මීටර් 100 සීමාව තුළා 
අනවසංර බේලසං පදිංචි වී ඇත.

බේවරළා ආශ්රීත පරිසංර පේධතිය ආරක්ෂ කර ගැනීමටත් ධීවර ප්රජාවබේ� නිවාසං අවශයතාව හා ජීවන 
තත්ත්වය උසංස් කිරීබේ� අරමුණින් බේමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අබේ�ක්ෂිතය.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නිවාසං සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : මධය ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය - පලංමු මෙකාටසං

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

20.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මරදාානා මත්සංය මෙවළඳමෙපාළ වැඩි දියුණු කිරීම.

2. පිහිටීම :

3. වයාපෘති අංශය : ධීවර අංශය සංංවර්ධනාය 

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මරදාානා මරදාානා ධීවර මෙ�ාටුපළ 
අසංළ

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : මරදාානා මාර්ගය

 4.3.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

දැනට බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� පවතින බේදවන විශාල මත්සංය බේවළාඳබේපාළා බේලසං  ප්රසිේධියක් උසුලන බේමහි 
ධෛදනිකව මාළු මිලදී ගැනීම සංඳහා වාහන බහුල වශබේයන් පැමිබේණන අතර බේ� වනවිට, මාළු අබේලවි කිරීම 
සංඳහා ප්රමාණවත් ඉඩකඩක් බේනාමැත. 
 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම
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 4.3.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

පහසුක� සංහිත නව බේවළාඳබේපාලක් ඉදිකිරීමටත්, බේවළාඳාම සංඳහා පැමිබේණන රථ වාහන සංඳහා වාහන 
නැවතු� පහසුක� සංැපයීමටත්,  ප්රබේ�ශ වීබේ� පහසුක� ලබා දීබේ� අරමුණින් මරදාන මාර්ගය මංතීරු 
බේදකක් සංහිත මාර්ගයක් බේලසං පුළුල් කිරීමට ත් අබේ�ක්ෂිතය.

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේ�රුවල ප්රබේේශබේ� මත්සංය බේවළාඳාම සංඳහා ඉහළා ඉල්ලුමක් පවතින අතර ඉන් නැවු� මාළු මිලදී ගැනීම 
සංඳහා මරදාන බේවළාඳබේපාළා කරා විශාල ගැණු�කරුවන් ප්රමාණයක් පැමිබේණ්. එම නිසංා ඒ ආශ්රිත යටිතල 
පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීම තුළින් ගැණු�කරුවන්ට පහසුක� සංැපයීමටත් ඒ තුළින් ප්රාබේේශීය 
ආර්ථිකයට ඉහළා දායකත්වයක් ලබා ගැනීමටත් බේ� තුළින් හැකිබේ�. 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : ධීවර �ා ජලංජ සංම්පත් අමා�යාංශය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය 1

21.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙ�රුවලං  මත්සංය මෙවළඳමෙපාළ වැඩි දියුණු කිරීම.

2. පිහිටීම : 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

3. වයාපෘති අංශය : ධීවර  අංශය සංංවර්ධනාය 
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : කස්ටම් මාර්ගය

 4.3.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

බේ�රුවල දැනට පවතින විශාලම බේතාග මත්සංය බේවළාඳබේපාළා බේමය බේ�.  එය බේගාඩනැගිලි බේදකකින් 
සංමන්විත බේ�. 

 4.4.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

දැනට පවත්නා බේවළාඳබේපාබේළාහි පහසුක� තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම හා පවත්නා බේවළාඳබේපාළා තවදුරටත් 
පුළුල් කිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. 
 

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

ධෛදනිකව ගැණු�කරුවන් විශාල ප්රමාණයක් බේ�රුවල මත්සංය බේවළාඳබේපාළා කරා පැමිබේණන අතර 
බේවළාඳබේපාබේළාහි දැනට පවතින පහසුක�වල ගුණාත්මක තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් ප්රාබේේශීය 
ආර්ථිකයට ඉහළා දායකත්වයක් ලබාගත හැකිය. 
 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : ධීවර �ා ජලංජ සංම්පත් අමා�යාංශය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ප�ලං ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - මෙදාවනා මෙකාටසං

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මරදාානා මෙ�රුවලං වරාය අසංළ

4. වයාපෘති  විස්තරය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :
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පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මෙ�රුවලං,
මගමෙගානා
මරදාානා 

මෙ�රුවලං වරාය
මගමෙගානා ධීවර මෙ�ාටුපළ
මරදාානා ධීවර මෙ�ාටුපළ 

3. වයාපෘති අංශය : ධීවර අංශය සංංවර්ධනාය 

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : කස්ටම් මාර්ගය

 4.3.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

බේ�රුවල වරාය හැර අබේනකුත් ධීවර බේතාටුපළාවල්වල බේබෝ�ටු නැංගුර�ලෑම සංඳහා ප්රමාණවත් පහසුක� 
බේනාමැත. බේ�රුවල වාරබේයහි බේරාන්මඩ තැන්පත්වීම නිසංා යාත්රා නැංගුර�ලෑම සංඳහා ඇති ඉඩකඩ 
ප්රමාණවත් බේනාබේ�. 

 4.4.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා පිහිටා ඇති කුඩා බේතාටුපළාවල් සංඳහා යාත්රා නැංගුර�ලෑමට අවශය 
පහසුක� සංැපයීම සංහ බේ�රුවල වරබේයහි යාත්රා නැංගුර�ලෑම සංඳහා වරාය මීටර් 7 පමණ ගැඹුරු කිරීම 
බේමම වයාපෘතිය තුළින් අබේ�ක්ෂිතය.  

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

22.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙ�රුවලං ධීවර මෙ�ාටුපළවල්වලං �ත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.

2. පිහිටීම :
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේමබේස් මත්සංය බේතාටුපළාවල් සංංවර්ධනය කිරීම තුළින් මත්සංය නිෂ්පාදනය ඉහළා නැංවීමට හැකියාව 
ලැබේ�. එබේමන්ම මත්සංය නිෂ්පාදනයන් ඔස්බේස් ප්රබේේශබේ� ආර්ථිකයට ලබා බේදන්නා වූ දායකත්වය ඉහළා 
නැංවීමටද අවකාශය උදාබේ�.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : ධීවර �ා ජලංජ සංම්පත් අමා�යාංශය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ප�ලං ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - මෙදාවනා මෙකාටසං

23.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙ�රුවලං මරදාානා මෙමාරගල්ලං මාර්ගය පළමු මෙපළ ප්රමුඛ�ාවයක් ඇති  

මාර්ගයක් මෙලංසං සංංවර්ධනාය කිරීම.

2. පිහිටීම :

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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3. වයාපෘති අංශය : මාර්ග සංංවර්ධනා 

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මෙ�රුවලං සිට මරදාානා දාක්වා ගාලු පාර 

 4.2.  වර්�මානා �ත්ත්වය/භාවි�ය :  පළාත්�ඳ මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය සංතු මාර්ගයකි.  
     දාැනාට එය පටු ප්රමෙ�ශ පථයක් සංහි� මාර්ගයක් මෙලංසං පවතී. 

 4.3.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

අනාගතබේ�  වැඩිවන ජනගහනයත් සංමඟ රථවාහන තදබදයක් අබේ�ක්ෂා කරන ගාලු පාබේර් තදබදය මුදා 
හැරීම සංඳහා භාවිතාකළා හැකි විකල්ප මාර්ගයක් බේලසින් බේමම මාර්ගය පළාමු බේපළා පිවිසු� මාර්ගයක් 
බේලසින් සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. ඒ අනුව,

• රථවාහන ගමනාගමන මංතීරු (මීටර් 5) 
• පාපැදි සංඳහා බේවන්වූ මංතීරු (මීටර් 2)
• හරිත තීරු සංහිත පදිකයන් සංඳහා බේවන්වූ මංතීරු (මීටර් 2)

ඇති කිරීමට අබේ�ක්ෂිතය. 

5. වයාපෘති අවශයතාවය :

වර්ෂ 2030 වන විට වැඩි වන ජනගහනයත් සංමඟ අබේ�ක්ෂිත රථ වාහන තදබදයට පිළියමක් බේලසින් 
බේමම විකල්ප මාර්ගය පළාමු බේපළා ප්රමුඛ්යාත්වයක් ඇති මාර්ගයක් බේලසින් සංංවර්ධනය කිරීමට අවශය බේ�. 
එබේමන්ම බේ�රුවල හා මරදාන යන ධීවර බේවළාඳබේපාළාවල් අනාගතබේ�දී තවදුරටත් සංංවර්ධනය කිරීම 
තුළින් වැඩිවන ගැණු�කරුවන් සංඳහා අවශය ප්රබේ�ශ මාර්ගයක් බේලසං බේමය බේයාදා ගැනීබේ� හැකියාව 
ඇත.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය 1

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

24.

1. වයාපෘතිබේේ නම : ගාලුපාර පුළුල් කිරීම 

    මගමෙගානා සිට මෙ�රුවලං දාක්වා වූ කලංාපය 

    මෙමාරගල්ලං සිට අලුත්ගම දාක්වා වූ කලංාපය 

2. වයාපෘති අංශය : මාර්ග සංංවර්ධනා 

3. වයාපෘති විස්තරය :

 3.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී වසංම පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං   මගමෙගානා සිට අලුත්ගම දාක්වා ගාලු පාර 

 3.3.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :  මංතීරු මෙදාකක් සංහි� මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය සංතු  
     මාර්ගයක් මෙලංසං පවතී.

 3.4.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� ඇති ප්රධානම මාර්ගයක් බේලසින් ගාලු පාර, පදිකයන් සංඳහා සුවපහසු අයුරින් 
පුළුල් කිරීමට බේමහිදී අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. ඒ අනුව බේමම මාර්ගය රථවාහන ගමනාගමන මංතීරු, හරිත තීරු, 
පදිකයන් සංඳහා බේවන්වූ මංතීරු සංහ රථවාහන නවතා තැබීබේ� පහසුක�ද සංහිතව පුළුල් කිරීමට 
බේයෝජිතය. 

• රථවාහන ගමනාගමන මංතීරු (මීටර් 3.5 x4 = මීටර් 14) 
• රථවාහන නවතා තැබී� පහසුක� බේතෝරාගත් ස්ථානයන්හීදී ලබාදීම (මීටර් 2.5)
• හරිත තීරු සංහිත පදිකයන් සංඳහා බේවන්වූ මංතීරු  (මීටර් 1.5 – 2.0)

4. වයාපෘති අවශයතාව :

වර්ෂ 2030 වන විට අලුත්ගම ම�බේගාන ආශ්රිත කලාපය සංංචාාරක ආකර්ෂණබේයන් අනුන කලාපයක් 
බේලසින් සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිතය. බේමම තත්ත්වය බේ�තුබේවන් උේගත වන රථ වාහන තදබදයට 
පිළියමක් බේලසින් එම ප්රබේේශබේ� ගාලු පාර මංතීරු හතරක් සංහිතව පුළුල්කිරීබේ� අවශයතාවයක් පවතී.

5. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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උතුරු දකුණු ප්රබේේශ මාර්ගය (i) උතුරු දකුණු ප්රබේේශ මාර්ගය (ii)

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් බේකාාට්්ාසංය

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං

25.

1. වයාපෘතිබේේ නම : උතුරු දාකුණු ප්රමෙ�ශ මාර්ගය (i)

    උතුරු දාකුණු ප්රමෙ�ශ මාර්ගය (ii)

2. පිහිටීම :

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

3. වයාපෘති අංශය : මාර්ග සංංවර්ධනාය

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :

 4.2. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

ප්රාබේේශීය සංභා හිමිකාරීත්වයක් ඇති මාර්ගයන් බේලසං පවතී.
වර්තමානබේ� බේමම මාර්ගයන් බේනාදියුණු පටු මාර්ගයන් බේලසින් පවතී.

 4.3.  මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේමම බේයෝජිත ප්රබේ�ශ මාර්ගයන් ඉදිවන්බේන් සංංවර්ධන බලප්රබේේශ අභයන්තරබේ� පවතින බේනාදියුණු පටු 
මාර්ගයන් මුල්කර ගනිමිනි. බේමබේලසින් දැනට බේනාදියුණු තත්ත්වබේ� පවතින පටු මාර්ගයන් සංංවර්ධනය 
කිරීබේ� මූලික පරමාර්ථය වනුබේ� 2030 වන විට වැඩිවන ජනගහනය සංංවර්ධන බලප්රබේේශ අභයන්තරයට 
මුදා හැරීමටත් අභයන්තරබේ� පවතින උපනාගරික කලාපයන් සංංවර්ධනය කිරීමත්ය. 
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

5. වයාපෘති අවශයතාවය :

සංංවර්ධන බලප්රබේේශ අභයන්තර කලාපයන් ඔස්බේස් දිබේවන බේමම මාර්ගයන් සංංවර්ධනය තුළින් අබේ�ක්ෂිත 
සංංවර්ධනය බලප්රබේේශ අභයන්තරබේ� ඇති කිරීමටත් බේමම මාර්ගයන් ඔස්බේස් ඇති උපනගාරික කලපයන් 
සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහා බේමම මාර්ගයන් බේයෝජනා කිරීම අවශය බේ�.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මාර්ග  සංංවර්ධනා අධිකාරිය

26.

1. වයාපෘතිබේේ නම : සංංවර්ධනා �ලංප්රමෙද්ශමෙ� අභයන්�රයට ගමන්කළ �ැකි 

    �ඳුනාාගත් මාර්ග මංතීරු මෙදාකක් සංහි� මාර්ග මෙලංසින් පුළුල් කිරීම. 

2. පිහිටීම :

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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 4.2. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් බේකාාට්්ාසංය

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ගය පවතින පළාල (මීටර්)

පයාගලං- මෙදාාඩන්මෙගාඩ මාර්ගය 5

පාලංයන්මෙගාඩ - නාාග�දූව 5

වි�ාරකන්දා මාර්ගය 5

පයාගලං - කච්මෙච්මෙගාඩ 5

පයාගලං - නාාවත්තුඩුව 5

ශාන්� වින්මෙසංන්ති මාර්ගය 5

මගමෙගානා - මුංමෙ�නා �ල්කඳවිලං මාර්ගය 5

කංකානාම්මෙගාඩ - කීරන්තිඩිය 5

මෙ�රුවලං - අළුත්ගම්වීදිය මාර්ගය 5

ෆ�ා �ජිජියාර් මාව� 5

කළුවාමෙමෝදාර - කාලංවිලං මාර්ගය 5

පිංමෙ�නා - පාදාමෙගාඩ මාර්ගය 5

චීනාමෙකාටුව මාර්ගය 5

බේමයින් බහුතරයක් මාර්ගයන් දැනට තනි මංතීරු සංහිත පළාාත්බඳ මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු 
මාර්ගයන් බේ�. එබේමන්ම මංතීරු එකක් සංහිත ප්රාබේේශීය සංභා මාර්ගයන් වන චීන බේකාටුව මාර්ගය සංහ 
ෆතා හ�ජියාර් මාවතද මංතීරු බේදකක් සංහිත මාර්ගයන් බේලසින් පුළුල් කිරීමට බේයෝජිතය. 

 4.3.  මෙයෝජි�  / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේමම මාර්ගයන් පුළුල් කිරීබේ� ප්රධානතම අබේ�ක්ෂාව වනුබේ� දැනට බේවරළාබඩ ප්රබේේශයන්වල අධික 
පීඩනයකින් යුතුව ඒකරාශී වී ඇති ජනගහනය 2030 වන විට සංංවර්ධන බලප්රබේේශබේ� අභයන්තරයට 
බේගනයාහැකි සුවපහසු මාර්ග පේධතියක් ඇති කිරීමයි. ඒ අනුව බේයෝජිත පහසුක� බේලසං 

• රථවාහන ගමනාගමන මංතීරු (මීටර් 5) 
• පාපැදි සංඳහා බේවන්වූ මංතීරු (මීටර් 2)
• හරිත මංතීරු සංහිතව පදිකයන් සංඳහා බේවනුවූ මංතීරු (මීටර් 2 - මීටර් 3)

යනාදිය දැක්විය හැකිය. 

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

3. වයාපෘති අංශය : මාර්ග සංංවර්ධනාය

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1.  වයාපෘති සීමාවන් :
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

5. වයාපෘති අවශයතාවය :

වර්ෂ 2030 වන විට බේවරළාාසංන්න කලාපයන් වල අබේ�ක්ෂිත ඉහළා ජන ඝනත්වය සංංවර්ධන බලප්රබේේශ 
අභයන්තරයට මුදා හැරීම සංඳහා බේමම මාර්ගයන්බේ� සංංවර්ධනයක් අවශය බේ�.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මාර්ග  සංංවර්ධනා අධිකාරිය

27.

1. වයාපෘතිබේේ නම : විමෙශ්ෂ මෙස්වාවන් සංපයනා මාර්ගයන් සංංවර්ධනාය කිරීම

A. මෙමාරගල්ලං මෙවරළ මෙව� පිවිසුම සංඳ�ා ආ�ාධි� වූවන් �ට ප�සුකම් සංපයනා මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීම.
B. සුනාාමි නාැව� පදිංචි කිරීමෙම් ස්ථානායන් හි ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන් සංංවර්ධනාය කිරීම 
C. මෙවරළ ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන් සං� සංංචාාරක ප්රමෙද්ශයන් සංඳ�ා වූ ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන් සංංවර්ධනාය කිරීම.
D. පැරණි ගාලු පාමෙර් සිට නාව ගාලුපාර මෙව�ට ප්රමෙ�ශ වීම සංඳ�ා වූ මෙකටි පටුමග සංංවර්ධනාය කිරීම 

(ඇවිදායාමෙම් ප�සුකම් සංහි� මාර්ගයක් මෙලංසං). 
E. දුම්රිය ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන් ඇවිදීමෙම් ප�සුකම් සංහි� මාර්ගයක් මෙලංසින් සංංවර්ධනාය කිරීම
F. කුඩාව විකල්ප මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීම. 
G. මෙ�න්�ර ගඟ ප්රමෙ�ශ මාර්ගයන් සංංවර්ධනාය කිරීම.
H. B – 157 අලුත්ගම - මතුගම මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීම.

 

2. වයාපෘති අංශය : මාර්ග සංංවර්ධනාය  

3. වයාපෘති විස්තරය :

 3.1 වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් බේකාාට්්ාසංය

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං

 3.3. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

වර්තමානබේ� බේනාදියුණු පටු මාර්ග බේලසං පවතී.  

 3.4. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය 

• බේවරළා ප්රබේ�ශ මාර්ගයන් සංහ සංංචාාරක ප්රබේේශයන් සංඳහා වූ ප්රබේ�ශ මාර්ගයන්, 2030 වන 
විට සංංචාාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය කරමින් බේේශීය හා විබේේශීය සංංචාාරක ආකර්ශනය 
ඉහළා නැංවීබේ� අරමුණින් සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිතය. 

• පැරණි ගාලුපාබේර් සිට නව ගාලු පාර බේවතට ප්රබේ�ශ වීම සංඳහා වූ බේකටි පටුමග සංහ  
දු�රිය ප්රබේ�ශ මාර්ගයන් වාහන ගමනාගමය සංඳහා ඉඩකඩ සංලස්වා දීමකින් බේතාරව 
මාර්ග ගමනාගමන පහසුව වැඩි කිරීබේ� අරමුණින් හරිතතීරු සංහිතව සංංවර්ධනය 
කිරීමට බේයෝජිතය. 

• සුනාමි නැවත පදිංචි කිරීබේ� ස්ථානයන්හි ප්රබේ�ශ මාර්ගයන් එම ප්රබේේශයන්හි පදිංචි 
ජනගහනයට උචිත අයුරින් සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිතය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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4. වයාපෘති අවශයතාවය :

සංංචාාරක කලාපයන් මුල්කරගනිමින් වයා�ත වී ඇති බේමම මාර්ගයන් සංංචාාරකයන්ට ඇවිද යාබේ� 
පහසුක� සංහිතව සංංවර්ධනය කිරීබේ� අවශයතාවය පවතී.

5. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

වෙන්වාසික සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 

28. 

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� කුමෙර්වත්� කසංළ කලංමනාාකරණ අංගනාය

2. වයාපෘති අංශය : නාගර සංංවර්ධනා 

3. වයාපෘති විස්තරය :

 3.1 වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං කුමෙර්වත්� මෙ�රුවලං 

 3.2 ඉඩමෙම් ප්රමාණය :  අක්කර 12 යි. 

 3.3 වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

වර්තමානය වන විට බේ�රුවල කසංළා බැහැර කිරීම සිදුකරනුබේ� බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශබේ� 
බේවත්තිමරාජපුර බේතත්බි� ආශ්රිතව හා බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශබේ� දර්ගා නගරය හා 
හිරිගල්බේගාඩැල්ල ආශ්රිතවයි. 

අනාගතබේ�දී වැඩිවන ජනගහනය හා සංංසංරණ ජනගහනය බේ�තුබේකාටබේගන ඝණ අපද්රවය ප්රමාණයද 
සංැලකිය යුතු අයුරින් වැඩිබේ�. ඒ අනුව බේ� සංඳහා දිරන කසංළා සංහ බේනාදිරන කසංළා ක්රමවත් බේලසං බැහැර 
කිරීම සංඳහා ස්ථානයක් අවශය බේ�. 

 3.4 මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

දිරන කුණු කසංළා හා බේනාදිරන කුණු කසංළා බැහැර කිරීම සංඳහා කුබේර්වත්ත ප්රබේේශබේ� අක්කර 12 ක 
ඉඩමක් බේයෝජනා වී තිබේ�.   

4. වයාපෘති අවශයතාවය :

වර්තමානබේ� බේ�රුවල නගරබේ� කසංළා බැහැර කිරීම බේතත්බි� මුල් කරගනිමින් සිදුබේ�. බේමම අහිතකර 
තත්ත්වය මඟහරවා ගැනීම සංඳහා කසංළා අංගනයක අවශයතාවය පවතී.

5. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, මෙ�රුවලං  ප්රාමෙද්ශීය සංභාව

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

29.

1. වයාපෘතිබේේ නම : තිරසංාර නාාගරික ජලංාපව�නා පද්ධතිය  

(මෙ�රුවලං නාගර සංභා සීමාව �ා මෙමාරගල්ලං සංංචාාරක කලංාපය) 

2. වයාපෘති අංශය : නාගර සංංවර්ධනා 

3. වයාපෘතිය :

 3.1 වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී වසංම පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං   මගමෙගානා සිට අලුත්ගම දාක්වා ගාලු පාර 

 3.2 ඉඩමෙම් ප්රමාණය : නාගර සංභා �ලංප්රමෙද්ශය

 3.3. වර්�මානා �ත්ත්වය/භාවි�ය :

වර්තමානය වන විට බේ�රුවල නගරසංභා බලප්රබේේශය සංඳහා ක්රමවත් කාණු පේධතියක් බේනාමැතිවීබේමන් 
වර්ෂාකාලවලදී කාණු වලින් ජලය බැසංයාබේ� ගැටළුවක් ඇති බේ�. එම ගැටළුකාරී තත්ත්වය බේ�තුබේවන් 
බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශය සුළු වර්ෂාවන් හිදී පවා ගංවතුර තත්ත්වයන්ට මුහුණ බේදමින් පවතී. 
බේබරව ඇළා, කාවයියන් ඇළා, ආදී ඇළා මාර්ගයන්වල කුණු හිරවීම නිසංා වැසි ජලය පිරීබේමන් කාණු උතුරා 
යාමක්ද සිදුබේ�.

 3.4. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේමම ගංවතුර තත්ත්වය අවම කිරීම හා සුපිරිසිදු නගරයක් ඇති කිරීම යන අරමුණු බේපරදැරිබේකාට බේගන 
තිරසංාර නාගරික ජලපවහන පේධතියක් බේයෝජනා බේකබේර්. බේබාබේහෝ රටවල බේමම සංංකල්පය මඟින් දූෂිත 
කාණු හා ඇළා  මාර්ගයන් පිරිසිදුබේකාටබේගන ජලවහන රටාව ක්රමවත් කිරීමට බේමන්ම සුවදායී නාගරික 
වටපිටාවක්ද ඇතිකර ඇති බවට නිදසුන් තුළින් බේපන්විය හැකිය.   

4. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

ඒ අනුව තිරසංාර නාගරික ජලාපවහන පේධතියක් තුළින් බේ�රුවල නගරබේ� ගංවතුර අවම කරමින් 
සුවදායී නාගරික පසුබිමක් බිහි කිරීම බේමම වයාපෘතිය තුළින් අබේ�ක්ෂා කරයි. 

5. වයාපෘති ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : ජාතික ජලං සංම්පාදානා �ා ජලංාපව�නා මණ්ඩලංය
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

30.

1. වයාපෘතිබේේ නම : පැරණි ලිච්චාමි සිනාමා ශාලංාව තිබූ ස්ථානාය  සං� පද්මිණි පීරිස් මාර්ගය ආශ්රි� ප්රමෙද්ශය සංඳ�ා 

වා�නා නාව�ා �ැබීමෙම් ප�සුකම් සංැපයීම.

2. පිහිටීම :

3. වයාපෘති අංශය : නාගර සංංවර්ධනා

4. වයාපෘතිය :

 4.1. වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං අළුත්ගම අලුත්ගම �ස් නාැවතුම්මෙපාළ අසංළ

 4.2  ඉඩමෙම් ප්රමාණය :  අළුත්ගම  මෙපාළ අසංළ - අක්කර 0.2
    ලිච්චාමි සිනාමා ශාලංාව තිබූ ඉඩම  - අක්කර 0.07  

 4.3. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :  අත්�ැර දාමනා ලංදා ඉඩමකි.
 
 4.4. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

වාහන නැවතු�පල, කුඩා අවන්හල් සංහ විබේ�ක ගැනීබේ� ස්ථාන සංහිතව සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා 
බේකබේර්. 
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :
 
බේමම සංැලසුමට අනුව අලුත්ගම නගරය සංංචාාරක අංශය බේක්න්ද්රකර ගනිමින් බේස්වා සංැපයීබේ� 
මධයස්ථානයක් බේලසං බේයෝජනා බේකාට ඇති අතර, ඒ සංඳහා අවශය යටිතල පහසුක� සංංවර්ධනය 
කළායුතුය. ඒ අනුව හඳුනාගත් බේමම ප්රබේේශයන්හි වාහන නැවතු�පළා හා අදාළා බේස්වා සංැපයීම තුළින් 
අනාගතබේ� වැඩිවන සංංසංරණ හා බේන්වාසික  ජනගහනයට  අවශය පහසුක�  වැඩි දියුණු කිරීම බේමමඟින් 
අබේ�ක්ෂා කරයි

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය 2

31.

1. වයාපෘතිබේේ නම : �ල්කඳවිලං උප නාගර සංංවර්ධනාය

2. පිහිටීම :

3. වයාපෘති අංශය : නාගර සංංවර්ධනා

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1. වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං �ල්කඳවිලං �ල්කඳවිලං උප නාගර සීමාව
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

 4.2. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය.

හල්කඳවිල උප නගරය දැනට බේස්වා සංැපයීබේ� මධයස්ථානයක් බේලසින් පවතී. බේපාළා, සුළු බේවළාඳ 
මධයස්ථාන, පුස්තකාල ආදී බේස්වා වර්තමානය වන විට හල්කඳවිල උප නාගරික කලාපය තුළා ඒකරාශී 
වී ඇත. 

 4.3. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි�  �ත්ත්වය :

2030 අබේ�ක්ෂිත සංංවර්ධන සංැලැස්මට අනුව හල්කඳවිල අභයන්තරික උපනාගරික කලාපයක් බේලසින් 
ද හඳුනාබේගන ඇත. බේමම උප නගර සංංවර්ධනය පහත සංඳහන් පහසුක� වලින් යුතුව සංංවර්ධනය 
කිරීමට බේයෝජිතය.

• නගර උදයාන පහසුක� සංංවර්ධනය
• වැසි ජලය බැසං යාබේ� පේධතිය නවීකරණය
• බේයෝජිත බේසංෞඛ්යාය මධයස්ථානය සංංවර්ධනය
• නගර මධය සංංවර්ධනය

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :
 
අභයන්තර කලාපවල ජනාවාසං ප්රචාලිත කිරීම යටබේත් හල්කඳවිල නගරයට ප්රධාන ස්ථානයක් හිමිබේ�. 
දැනටමත් සංංවර්ධනය වූ බේස්වා මධයස්ථානයක් වීමත් බේදාඩන්බේගාඩ ප්රබේේශයට සංෘජුව සං�බන්ධ වීම 
සංඳහා වන ප්රබේ�ශ මාර්ග සංංවර්ධනය කිරීමට හඳුනාබේගන තිබීමත් නිසංා හල්කඳවිල පළාමු බේපළා 
අභයන්තරික බේන්වාසික  මධයස්ථානයක් බේලසං  ඉහත  පහසුක� වලින් යුතුව සංංවර්ධනය කිරීමට 
අවශය බේ�. 
 
දැනට ගං වතුර අවධානම පවතින  ප්රබේේශ වල එම අවධානම මග හැරීමට වැසි ජල බැසංයාබේ�  කාණු 
පේධතියක්ද, බේමම බේස්වා මධයස්ථානය ආශ්රිත  බේපාදු විබේනෝද කටයුතු ස්ථාන  වැඩි කිරීබේ� අරමුණින් 
උදයාන  පහසුක� ද, බේසංෞඛ්යාය  පහසුක� ආදී පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීම තුළින් හල්කඳවිල පළාමු බේපළා 
අභයන්තරික බේස්වා මධයස්ථානයක් බේලසං සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.
 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය, මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව, 

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය.

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : මධය ඝණත්ව අභයන්�ර කලංාපය - මෙ�වනා මෙකාටසං
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

32.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මගමෙගානා ක්රීඩාංගනාය �ා වැසි ජලං කාණු පද්ධතිය සංංවර්ධනාය

2. පිහිටීම :

3. වයාපෘති අංශය : සංමාජීය සංංවර්ධනාය

4. වයාපෘතිය :

 4.1 වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී වසංම පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං අක්කරමමෙල්

 4.2. ඉඩමෙම් ප්රමාණය :  අක්කර 1.05

 4.3. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

ප්රබේේශබේ� ක්රියාකාරි බේපාදු ක්රීඩාංගනයක් බේලසංට පවතින ම�බේගාන බේපාදු ක්රීඩාංගනය සංංවර්ධනය 
කිරීම සංඳහා බේ� වන විට වයාපෘති බේයෝජනා කර ඇත. 
 
 4.4. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේමම ක්රීඩාංගනය පහත සංඳහන් පහසුක� වලින් යුතුව සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.

• ක්රීඩාගාර පහසුක� සංංවර්ධනය
• ක්රීඩාංගනය සංඳහා ප්රබේ�ශ මාර්ග සංංවර්ධනය
• වාහන නැවතු� පහසුක� සංංවර්ධනය කිරීම.
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වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

2030 වන විට ම�බේගාන නගරය බේදවන බේපළා ප්රමුඛ්යා නගරයක් බේලසං ඉහළා නැංවීමට බේයෝජිත අතර ඒ 
සංඳහා සංඳහා නවීන තාක්ෂණයට අනුව ඉදිකරන ලද ක්රීඩාංගනයක අවශයතාවය ඇත. ඒ අනුව 
ම�බේගාන නගරබේ� දැනට ඇති බේමම බේපාදු ක්රීඩාංගනය සංංවර්ධනය කිරීම තුළින් සංමාජීය 
සංංවර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට අබේ�ක්ෂිතය. එය 2030 වනවිට අබේ�ක්ෂිත සංමස්ථ සංංවර්ධන 
ක්රියාදාමයටද ඉවහල් බේ�.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය 3

33.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙ�රුවලං මෙවළඳමෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීම.

2. පිහිටීම : 

3. වයාපෘති අංශය : ආර්ථික  සංංවර්ධනාය

4. වයාපෘතිය :

 4.1 වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මෙ�රුවලං වර්�මානාමෙ� මෙපාදු මෙවළඳ 
සංංකීර්ණය පිහිටි ස්ථානාමෙ�
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

 4.2. ඉඩමෙම් ප්රමාණය :   අක්කර 0.57

 4.3. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

වර්තමානබේ� බේමම භූමිබේ� බේවළාඳබේපාළාක් පැවතියද එය විධිමත් අයුරින් ක්රියාත්මක බේනාබේ�. බේ� නිසංා 
තවදුරටත් එම බේවළාඳබේපාබේළාහි පහසුක� සංංවර්ධනය කර බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලසු� බලප්රබේේශයට 
ආර්ථික සංංවර්ධනයක් ලඟා කර ගැනීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

 4.4 මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

අධික ජනගහනයක් ධෛදනිකව ඒකරාශී වන ප්රබේේශයක පිහිටා ඇති බේමම බේවළාඳබේපාබේළාහි පහසුක� 
තවදුරටත් සංංවර්ධනය කරමින් වැඩි ජන බේකා�ඨාාසංයක් බේවළාඳබේපාල බේවතට ඒකරාශී කර ගැනීමට 
අබේ�ක්ෂිතය.
 

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේයෝජිත බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලසුමට අනුව එම බලප්රබේේශය ආර්ථිකමය වශබේයන් සංවිබල ගැන්වීමට 
අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. බේ� නිසංා වර්තමානබේ� ඇති බේමවැනි බේපාදු ස්ථානයන්වල පහසුක� තවදුරටත් 
වර්ධනය කර ජනගහනය ඒකරාශී වීම වැඩි කරමින් ඉහළා ආර්ථිකමය වාසි ලඟා කරගැනීමට 
හැකියාව ඇත. එනිසංා බේමවැනි ස්ථානයන් සංංවර්ධනය කිරීබේ� අවශයතාවයක් පවතී 

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මෙ�රුවලං නාගර සංභාව

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය 1

34.

1. වයාපෘතිබේේ නම : දාර්ගා නාගර මෙපාදු ක්රීඩාංගනාය සංංවර්ධනාය කිරීම සං� වා�නා නාව�ා �ැබීමෙම් ප�සුකම් සංැපයීම.

2. පිහිටීම :

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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3. වයාපෘති අංශය : සංමාජීය  සංංවර්ධනාය

4. වයාපෘතිය :

 4.1. වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර දාර්ගා දාර්ගා මතුගම දාර්ගා නාගර මාර්ගය 
ආසංන්නාමෙ� 

 4.2. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

වර්තමානබේ�දී බේමය ප්රාබේේශීය සංභාව මඟින් පාලනය කරනු ලබන බේපාදු ක්රීඩාංගනයකි. නමුත් දැනට 
එහි ගෘහස්ත ක්රීඩා පහසුක� සංහ ප්රමාණවත් වාහන නවතා තැබීබේ� පහසුක� බේනාමැත.

 4.3. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලසුමට අනුව දර්ගා නගරය බේදවන බේපළා නාගරික මධයස්ථානයක් බේලසං 
හඳුනාබේගන ඇත. එය සංමාජීය සංංවර්ධනය ඉහළා නැංවීබේ� අරමුණින් යුතුව බේමහි,

• ශරීර සුවතා මධයස්ථානය.
• බේ�ක්ෂකාගාරය 
• ගෘහස්ථ ක්රීඩාංගනය
• වාහන නැවතීබේ� පහසුක�  ආදිය ඇති කිරීමට අබේ�ක්ෂිතය.

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

මහජනතාවබේ� බේසංෞඛ්යාය තත්ත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම සංඳහා අවශය ක්රීඩා කිරීබේ� පහසුක� සංැපයීබේ� 
අවශයතාවය සංහ දර්ගා නගරබේ� සංමාජීය සංංවර්ධනය බේවනුබේවන් බේමම වයාපෘතබේයහි අවශයතාවයක් 
පවතී.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, ප්රාමෙද්ශීය සංභාව

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

35.

1. වයාපෘතිබේේ නම : වැසි ජලංය �ැසං යාමෙම් කාණු පද්ධතිය නාවීකරණය කිරීම – දාර්ගා නාගරය

2. පිහිටීම : 

3. වයාපෘති අංශය : සංමාජීය සංංවර්ධනාය

4. වයාපෘතිය :
 
 4.1. වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර දාර්ගා දාර්ගා මෙ�න්�ර ගඟ ආශ්රි�ව  

 4.2. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

දර්ගා නගරය ආශ්රිතව පහත්බි� විශාල වශබේයන් වයා�තව පවතින බැවින් පවතින කාණු පේධතිබේ� 
ඇති දුර්වලතාවය හා නිසි නඩත්තුවක් බේනාමැතිකම බේ�තුබේවන් වැසි දින වලදී බේමම කානු පේධති 
උතුරායාම නිසංා ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවීම හඳුනා ගත හැකිය.

 4.3. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේමම වයාපෘතිය යටබේත් පවතින තත්ත්වය මඟ හරවා ගනිමින් නිසි ප්රමිතිබේයන් යුතු ජලය බැසං යාබේ� 
කාණු පේධතියක් ස්ථාපනය කිරීමට අදාළා ආයතනයන් සංමඟ එක්ව ක්රියා කිරීමට බේයෝජිතය. බේමහිදී, 
ජලය බැසංයන කාණු පේධතිය නවීකරණය සංහ නව කාණු පේධතියක් ඇති කිරීමට අබේ�ක්ෂිතය.
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

ප්රබේේශය තුළා පවතින ගංවතුර තත්ත්වය අවම කරමින් ජනතාවට සුවදායක නගරයක් ඇති කර දීබේ� 
අරමුණින් දැනට නිසි නඩත්තුවක් බේනාමැතිව පවතින කාණු පේධතිය නවීකරණය කිරිබේ� අවශයතාවයක් 
පවතී.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - මෙදාවනා මෙකාටසං

36.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙ�රුවලං, මගමෙගානා �ා දාර්ගා නාගරය තුළ පවතිනා රජමෙ� මෙරෝ�ලං සංංවර්ධනාය

2. වයාපෘති අංශය : සංමාජීය සංංවර්ධනාය

3. වයාපෘතිය :

 3.1. වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් බේකාාට්්ාසංය

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං, දාර්ගා �ා මගමෙගානා 

 3.3. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

වර්තාමානය වනවිට ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංය තුළා සිටින ජනතාවට බේසංෞඛ්යාය පහසුක� සංපයන 
නමුත් ප්රමාණවත් යටිතල පහසුක� බේනාමැත.

 3.4. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

2030 වනවිට වැඩි වන ජනගහනයට තම බේසංෞඛ්යාය අවශයතාවයන් සංපුරා ගැනීම සංඳහා අවශය පහසුක� 
සංංවර්ධනය කිරීබේ� අරමුණින් බේමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට අබේ�ක්ෂිතය.

4. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

පවතින බේසංෞඛ්යාය පහසුක� තවතවත් සංංවර්ධනය කිරීබේ� අරමුණින් යුතුව බේමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීමට බේයෝජිතය. එබේමන්ම බේමතුළින් මහජනයාබේ� බේසංෞඛ්යාය අවශයතාවයන් සංපුරලිමද අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

5. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මෙසංෞඛය අමා�යාංශය, මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව, නාාගරික සංංවර්ධනා 

අධිකාරිය

6. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

37.

1. වයාපෘතිබේේ නම : අළුත්ගම මෙපාළ ආශ්රි� කලංාපය,නාව මෙවළඳපලං සංංකීර්ණයක් �ා සංංචාාරක අවන්�ල් ඇති කිරීම.

2. පිහිටීම :

3. වයාපෘති අංශය : සංංචාාරක සංංවර්ධනා

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1 වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං අලුත්ගම අලුත්ගම සංතිමෙපාළ පවතිනා ස්ථානාය

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : අලුත්ගම මතුගම මාර්ගය

 4.3. ඉඩමෙම් ප්රමාණය : අක්කර 0.6

 4.4. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

බේබන්තර ගඟට මායි�ව ඇති බේමම ඉඩම පිහිටි ස්ථානය බේ� වන විට සංතිබේපාළා පවත්වාබේගන යයි. 
ඉතාමත් රමණීය ස්ථානයක පවත්නා බේමහි කැලි කසංළා බැහැර කිරීම ක්රමවත්ව බේනාවන බැවින් බේමම 
ස්ථානය අපිරිසිදු තත්ත්වයක පවතී. 
 
 4.5. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේබන්තර ගඟ ආශ්රිත කලාපය හා අලුත්ගම සංංචාාරක පුරවරයක් බේලසං දකිනු වස් සංංචාාරක ප්රවර්ධනය 
උබේදසංා කුඩා අවන්හල්/නව බේවළාඳ සංංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට අබේ�ක්ෂිතය.
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

දැනට සංතිබේපාළා පවතින බේමම ස්ථානබේ� කැළි කසංළා බැහැර කිරී� නිසංා බේමම ස්ථානබේ� ඇති සුන්දරත්වය 
අඩුවී ඇත. බේබන්තර ආසංන්නව පිහිටා තිබීමත් බේබන්තර පරණ පාලම ආශ්රිතව ඉදිකිරීමට බේයෝජිත පාබේවන 
අවහන්හල යා කරමින් කුඩා අවන්හල් ඇතුළු නව බේවළාඳ සංංකීර්ණය තුළින් සංංචාාරක ආකර්ශනය 
වැඩිකර ගැනීමට අබේ�ක්ෂිතය. එබේමන්ම බේබන්තර ගඟ ජලාශ්රිත ක්රීඩා හා බේබෝ�ටු සංවාරි සංංවර්ධනය 
කිරීමට බේයෝජිත බැවින් බේමවන් වයාපෘතියක් තුළින් සංංචාාරක ආකර්ශනය වැඩි වීමක් සිදු බේ�.

6. වයාපෘතිය ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය 

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ප�ලං ඝණත්ව සංංචාාරක කලංාපය - පලංමු මෙකාටසං

38.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� සංාප්පු සංංකීර්ණය - දාර්ගා නාගරය 

2. පිහිටීම : 

3. වයාපෘති අංශය : නාගර සංංවර්ධනාය 

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1. වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං දාර්ගා නාගරය අලුත්ගම  මතුගම මාර්ගය 
�ා මාර්කට් පාර මංසංන්ධිමෙ�
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

 4.2.  ප්රමෙ�ශ මාර්ගය : අලුත්ගම මතුගම මාර්ගය

 4.3. ඉඩමෙම් ප්රමාණය : 120 වර්ග මීටර්  

 4.4. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය : ගරා වැටුණු මෙගාඩනාැගිල්ලංක් වනා මෙමහි කුඩා කඩවල්  
     කිහිපයක් දාක්නාට ලංැමෙ�. 

 4.5 මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :  සංාප්පු සංංකීර්ණ සංහි� මෙගාඩනාැගිල්ලං, වා�නා නාැවතුම්පලං 

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේදවන බේපළා ප්රමුඛ්යාතාවයක් සංහිත නගරයක් බේලසින් දර්ගා නගරය 2030 වන විට බේතාග හා සිල්ලර 
බේවළාඳාබේ� මූලස්ථානය බවට පත්වනු ඇතැයි අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. ඒ අනුව බේවළාඳාම සංඳහා සුදුසු අවකාශයක් 
තිබිය යුතු බැවින් බේමම වයාපෘතිය බේයෝජනා බේකබේර්. 

6. වයාපෘති ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය 2

39.

1. වයාපෘතිබේේ නම : ෆ�ා �ජ්ජියාර් මාව� සංංවර්ධනාය

2. පිහිටීම : 
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

 4.2.  වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය 

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභාවට හිමිකාරීත්වය ඇති මාර්ගයකි. ප්රබේේශ වාසීන් විසින් බේ�රුවල නගර සංභා 
ප්රබේේශයට ඇති විකල්ප මාර්ගයක් බේලසං භාවිතා කරයි.

 4.3. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේයෝජිත ෆතා හ�ජියාර් ප්රබේ�ශ මාර්ගය දර්ගා නගරය මධයබේ� සිට බේ�රුවල නගරය දක්වා මංතීරු 
බේදකකින් සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂිතය. 

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

2030 වන විට අබේ�ක්ෂා කරන ආකාරයට බේ�රුවල හා දර්ගා නගරය පළාමු බේපළා හා බේදවන බේපළා නගර 
බේලසං සංංවර්ධනය වනු ඇතැයි අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. එහිදී නගරවල ඇති රථවාහන තදබදය අවම කිරීමත්, 
දර්ගා නගරබේ� සිට බේ�රුවල නගරය දක්වා පහසුබේවන් ප්රබේ�ශ විය හැකි මාර්ගයක් බේලසං ෆතා හ�ජියාර් 
මාවත සංංවර්ධනය කිරීමටත් බේයෝජනා බේකබේර්. 

6. වයාපෘති ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය 2

3. වයාපෘති අංශය : මාර්ග සංංවර්ධනාය  

4. වයාපෘති විස්තරය : 

 4.1 වයාපෘති සීමාවන් :

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී වසංම පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං දාර්ගා නාගරමෙ� සිට මෙ�රුවලං නාගරය 
දාක්වා මාර්ගය
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

40.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� මළාපව�නා පද්ධතිය (මෙ�රුවලං නාගර සංභා �ා මෙමාරගල්ලං සංංචාාරක කලංාපය).

2. වයාපෘති අංශය : සංමාජ සංංවර්ධනා

3. වයාපෘති විස්තරය :

 3.1 වයාපෘති සීමාවන් :

 3.2. ඉඩමෙම් ප්රමාණය : අක්කර 0.6

 3.3. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

නගරසංභා බල ප්රබේේශය හා බේමාරගල්ල සංංචාාරක කලාපයට බේ� වන විට මළාාපවහන පේධතියක් බේනාමැත.
 
 3.4. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

බේමාරගල්ල සංංචාාරක කලාපය හා බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශය ආවරණය වන පරිදි මළාාපවහන 
පේධතියක් බේයෝජනා බේකබේර්.

4. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

බේ�රුවල නගර සංැලසු� බල ප්රබේේශබේ� පවතින ප්රධාන නගරයක් බේලසං බේමන්ම වැඩිවන බේ�ගයක් සංහිත 
ජනගහනයට අනුව මළාාපවහන පේධතියක අවශයතාවයක් ඇත. අධික ජන ඝණත්වය බේ�තුබේකාටබේගන 
මල ද්රවය ජල මූලාශ්ර වලට මිශ්ර වීබේමන් අධික දුර්ගන්ධයක් සංහ ජල දූෂිත තත්ත්වයට පත්වී ඇත. 
එබේමන්ම බේ�රුවල නගර සංභා පල ප්රබේේශයට ආසංන්නව පවතින බේමාරගල්ල සංංචාාරක කාලපයද 
සංංචාාරක බේක්ෂත්රය සංංවර්ධනය වන ප්රබේේශයක් බේලසං බේමම සංැලැස්ම තුලින් හඳුනාබේගන ඇත. 

ඒ අනුව වැඩි වන බේහෝටල් සංහ සංංචාාරකයන්ට අනුකූලව මළාාපවහන පේධතියක් බේයෝජනා බේකබේර්. 

5. වයාපෘති ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : ජාතික ජලං සංම්පාදානා �ා ජලංා පවා�නා මණ්ඩලංය

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී බේකාාට්්ාසංය

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මෙ�රුවලං �ා මෙමාරගල්ලං 
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06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

3. වයාපෘති අංශය : ආර්ථික සංංවර්ධනාය

41.

1. වයාපෘතිබේේ නම : මෙයෝජි� සංාප්පු සංංකීර්ණය - මගමෙගානා 

2. පිහිටීම : 
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

4. වයාපෘති විස්තරය :

 4.1 වයාපෘති සීමාවන් :

06 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමෙම් සංැලංැස්ම

ව ා  සංා ාං ය

 4.2. ඉඩමෙම් ප්රමාණය : වර්ග මීටර් 500

 4.3. වර්�මානා �ත්ත්වය / භාවි�ය :

ම�බේගාන නගර මධයබේ� පිහිටා ඇති බේමම ඉඩබේමහි බේ� වන විට ඉතා කුඩා කඩ කිහිපයක් පවතී. 
එබේමන්ම බේමම කඩ සංා�පු පවතින බේගාඩනැගිල්ල දුබල තත්ත්වයක පවතින බැවින් නව සංා�පු 
සංංකීර්ණයක අවශයතාවය පවතී. 

 4.4. මෙයෝජි� / අමෙප්ක්ෂි� �ත්ත්වය :

ඉතා නවීන පහසුක� සංහිතව නව සංා�පු සංංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට බේයෝජනා බේකබේර්.

5. වයාපෘතිබේේ අවශයතාවය :

ම�බේගාන නගරය ප්රමුඛ්යා බේපබේල් නගරයක් බේලසං බේමම සංැලැස්ම තුලින් හඳුනාබේගන ඇත. ධීවර කටයුතු 
ප්රමුඛ්යා වූ නගරයක් බේලසං හඳුනාගත් බේමම නගරයට සියළු නවීන පහසුක� සංහිතව සංංවර්ධනය කිරීමට 
බේයෝජනා බේකබේර්. 

6. වයාපෘති ක්රියාත්මකා කිරීබේම් ආයතනය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය 

7. වයාපෘතිය අදාල කාලාපය : ඉ�ලං ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය 3

පළාාත දිස්්රික්කාය ප්රාබේේශීය බේල්කාම් 
බේකාාට්්ාසංය

ග්ාම නිලධාරී 
බේකාාට්්ාසංය

පිහිටීම

�ස්නාාහිර කළු�ර මෙ�රුවලං මගමෙගානා  මගමෙගානා නාගර මධයමෙ�
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II වන බේකාාටසං
ඉඩාම් හාා බේගාඩානැගිලි  

සංංවර්ධන උපායමාර්ගිකා 
සංැලැස්ම
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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සංංවර්ධන කාලාප හාා 
කාලාපීයකාරණ නියමතා

වනා පරිච්මෙ�දාය07
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7.1. හාැදින්වීම

බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශයට ආබේ�ණික වූ ස්වභාවික, බේභෞතික, සංමාජ හා ආර්ථික ක්රමයන් 
කිහිපයක්ම පවතී. බේමහි ප්රධාන බේලසංම බේ�රුවල නගරයට ප්රවිෂ්ට වනවාත් සංමඟම දැකිය හැකි සුන්දර, 
මනර�, රන්වන් බේවරළා තීරයක් පැවතීම බේමන්ම ධීවර, මැණික් බේවළාදාම, සංංචාාරක කර්මාන්තය හා 
කෘෂිකර්මාන්තය යන ප්රධාන අර්ථ ක්රමයන් බේමම ප්රබේේශය තුල පවතී. විබේ�ෂබේයන් බේමම ප්රධාන අර්ථ ක්රම 
හා සංබැඳුණු ප්රබේේශබේ� ස්වභාවික හා බේභෞතික වශබේයන් පවතින අංගයන් පරීක්ෂා කර බැලීබේ�දී ශ්රී 
ලංකාබේ�  දක්ෂිණ  බේකාටසංට ප්රවිෂ්ට වන ස්ථානය බේලසං බේ�රුවල ප්රබේේශය හඳුනාගත හැකිබේ�. එම නිසංා 
සංංවර්ධන සංැලැස්බේ�  දැක්ම බේලසං “ දක්ෂිණ බේවරළා තීරය විවර කරන විසංල් බේදාරටුවක් කරා.... ” බේලසං 
හඳුන්වන්බේනමු.

සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� මුඛ්යාය අරමුණු තුනකි. එන�, නිරිතදිග බේවරළා තීරය බහුවිධි සංංචාාරක පුරවරයක් 
බවට පත් කිරීම, බේවරළා ඉම බේක්න්ද්ර බේකාටගත් සංංවර්ධන පීඩනය පාලනය කර ගැනීම සංඳහා ප්රබේේශය 
පුරා විහිදුනු තුලනාත්මක  සංංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සංහ ප්රබේේශය තුල පවතින පාරිසංරික සං�පත් 
උපබේයෝගිකර ගනිමින් ජනතාවට සුවපහසු නගරයක් බවට පත් කිරීමත් බේ�. 

සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� ‘දැක්ම‘ සංඳහා වූ හඳුනාගත් අරමුණු සංාක්ෂාත් කර ගැනීම උබේදසංා කලාපීකරණ 
සංැලැස්ම හා කලාපීකරණ නියමතා හදුනාබේගන ඇත. දැනට බේ�රුවල බේවරළාට බේක්න්ද්රගතව පවතින 
සංංවර්ධන පීඩනය සංංවර්ධන කලාප හඳුනාගැනීම තුලින් රට අභයන්තරයට වයා�ත කිරීමට බේමමඟින් 
අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

ඒ සංඳහා ප්රබේේශබේ� දැනට පවතින ඝනත්වය පදන� කරබේගන ඇත. විබේ�ෂබේයන්ම පවතින ඝනත්වය 
බේකබදුදැයි හඳුනාගැනීම සංඳහා වි�බේල්ෂණ රාශියක් සිදුකර ඇත.  ඒ සංඳහා මාර්ග ඝනත්වය, බේගාඩනැගිලි 
ඝනත්වය, ජනගහන ඝනත්වය හා භූමි පරිහරණ රටාව  සංැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. 

සංංවර්ධනය සීමා කළායුතු පාරිසංරික සංංබේ�දි කලාප හඳුනාබේගන ඒවා සංංරක්ෂණය කිරීමට ද අවශය 
කලාපීකරණ නියමතා මඟින් එම කලාප ආරක්ෂා කර ගැනීමට නියමිතය.

බේන්වාසික කලාප ඇති කිරීම සංඳහා බේයෝගය ස්ථාන හදුනා ගැනීම හා ඊට අදාල බේභෞතික හා සංමාජයීය 
අපරවුහ පහසුක� ඇති කරලීමට අවස්ථා උදාකිරීමත් ප්රබේ�ශ මාර්ග පුළුල් වන අන්දමින් නීති බේරගුලාසි 
හඳුනා ගැනීමත් බේමම සංැලැස්ම මඟින් අබේ�ක්ෂා කර ඇත.

07 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා කලංාපෑ හාා 

කලංාපීයකරණ නියමාත්යංා

�ැදින්වීම
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7.2. සංංවර්ධන කාලාප 

ඝනත්වය පදන� කරබේගන කලාප හඳුනාගන්නා අතර ඝනත්වය හදුනාගැනීම සංඳහා ප්රබේේශබේ� පවතින 
සියළුම නිර්නායක හා ඒ සංඳහා වූ වි�බේල්ෂණයන් කර ඇත.  එම වි�බේල්ෂණයන්හි ප්රමුඛ්යාතාවය මත ඉහළා, 
මධයම හා පහළා ඝනත්ව බේලසං ප්රධාන කලාප 10 කට බේවන්කර ඇත. එන�,

කලංාපෑ  1  ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 1 (මෙ�රුවලං)

කලංාපෑ  2  ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 2 (අළුත්ගම, දාර්ගා නාගරය)

කලංාපෑ  3  ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 3 (මගමෙගානා, පයාගලං)

කලංාපෑ  4  මධය ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය

කලංාපෑ  5  මධය ඝනාත්ව අර්ධ නාාගරික කලංාපය

කලංාපෑ  6  මධය ඝනාත්ව අභයන්�ර කලංාපය

කලංාපෑ  7   ප�ළ ඝනාත්ව අභයන්�ර කලංාපය

කලංාපෑ  8  ඉ�ා ප�ළ ඝනාත්ව අභයන්�ර කලංාපය

කලංාපෑ  9  ඉ�ළ ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපය

කලංාපෑ  10  ප�ළ ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපය 

එම සංංවර්ධන කලාපයන් සිතියම 7.1 මඟින් දැක්බේ�.

07 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා කලංාපෑ හාා 
කලංාපීයකරණ නියමාත්යංා

සංංවර්ධනා කලංාප
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සිතියම 7.1 : වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ සංැලංැස්මා

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රු
වලං සංංවර්ධනා

 සංැලංැස්මා (2021–2030)
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7.3. කාලාපීකාරණ සංැලැස්ම

සංමස්ත බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශය පාදක කරගනිමින් සිදු කරන ලද අවකාශීය සංංවර්ධන සංැලැස්ම 
මඟින් බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්බේමහි මූලික ඉලක්කයන්බේගන් එකක්වන බේවරළා ඉමට බේක්න්ද්ර වූ 
සංංවර්ධන පීඩනය පාලනය කරමින් ප්රබේේශය පුරා විහිදුනු තුලනාත්මක සංංවර්ධනයක් ඇති කිරීබේ� 
දිශානතිය බේකබේරහි අවධානය බේයාමු කරනු ලබයි.

බේමහිදී ප්රධාන වශබේයන් සංලකා බලනුබේ� සංමස්ථ සංැලසු� බලප්රබේේශයට බේයෝගය වන පරිදි සිදු කරනු ලබන 
කලාපීයකරණයයි. එහි පදනම බේලසං ප්රබේේශබේ� පවත්නා භූමි පරිබේභෝජන රටාව ඇතුළු වි�බේල්ෂණයන් 
පදන� කරගනි�න්   කලාපවලට බේවන් කිරීම  සිදු කර ඇත. 

“කලාපීය ඝනත්වය යනුබේවන් හැදින්බේවන්බේන් අනපනත් හා නීති පේධතීන් මඟින් භූමි පරිබේභෝජන 
තිව්රතාව සීමා කිරීම සංදහා සංංවර්ධනය පාලනය කරන්නා වූ කලාපයන්ය. ”

බේමම ඝනත්වය නිර්ණය කිරීම සංඳහා පහත සංඳහන් වි�බේල්ෂණයන් සිදුකරන ලදී.

1. සංංවර්ධනා පීඩනාය (Developoment Pressure) 

බේමහිදී දැනට ප්රබේේශය පුරා පවතින මාර්ග ඝනත්වය, බේගාඩනැගිලි ඝනත්වය, ජනගහන 
ඝනත්වය, ජනගහන වර්ධන අනුපාතය හා ප්රබේේශය තුළා පවතින භූමි පරිහරණ රටාව යන 
නිර්ණායක භාවිත කරමින් දැනට ප්රබේේශය තුළා සංංවර්ධනය වයා�ත වී යන දිශානතිය 
හදුනාගැනීම සංංවර්ධන පීඩන වි�බේල්ෂණය මඟින් සිදුබේකබේර්.

2. මාාර්ග ඒකාබේධත්යංාවය (Road Integration)

බේමහිදී සංැලසු� බලප්රබේේශය පුරා විහිදී ඇති මාර්ග ඝනත්වය හා මාර්ගයන් අතර පවතින 
සං�බන්ධතාවය පදන� කර ගනිමින් බේමම වි�බේල්ෂණය සිදුකර ඇත.

3. සංංවෙවදිත්යංා විශවෙල්ෂණය (Sensitivity Analysis)

බේමහිදී මූලික වශබේයන් සංලකා බලනුබේ� ප්රබේේශය පුරා පවතින සංංවර්ධනය සීමා කළායුතු  
සංංබේ�දී ප්රබේේශ හදුනා ගැනීමයි. එන� පාරිසංරික සංංබේ�දි ප්රබේේශ වන ජල මූලාශ්ර, කුඹුරු, වගුරු 
ඉඩ�, වනාන්තර ආදී සංංබේ�දී හරිත කලාපයන්, ආපදා තත්ත්වයන් ඇති වියහැකි  ප්රබේේශයන්, 
ආගමික, ඓතිහාසික හා පුරා විදයාත්මක වශබේයන් වැදගත් ආරක්ෂා කළායුතු ස්ථානයන් 
ආදියයි. බේමම සියලු කරුණු වි�බේල්ෂණය කිරීම මඟින් ලැබේබන අවසංන් ප්රතිඵලය වන්බේන් 
සංැලසු� බලප්රබේේශය තුළා සංංවර්ධනය සීමා කළායුතු සංංරක්ෂිත ප්රබේේශ කවබේර්ද යන්න හඳුනා 
ගැනීමය. (පළාමු බේකාටබේසංහි සිතිය� අංක 3.2 මඟින් දැක්බේවන්බේන් සංැලසු� බලප්රබේේශය තුල 
පවතින සංංබේ�දිතා වි�බේල්ෂණයයි.) 

4. වෙස්වා හාැකියාව (Servicebility) 

බේස්වා සංැපයීම පිළිබඳව සංලකා බැලීබේ�දී ජනතාවබේ� මූලික බේස්වා අවශයතා වන ජලය,  
විදුලිය ,බේසංෞඛ්යාය ,අධයාපන හා අබේනකුත් බේස්වා අංශ සංැපිරීමට තර�  ප්රමාණවත් බේස්වා ජාල 
පහසුක� ප්රබේේශය පුරා විහිදී ඇත්ද යන්න වි�බේල්ෂණය  කරන ලදී. බේමම වි�බේල්ෂණබේ�දී 
පුේගලබේයකුට එක් එක් බේස්වා ලබාගැනීමට ගමන් කළාහැකි උපරිම දුර සංලකා බලා බේමය 
තීරණය බේකරිණි. බේ� පිළිබඳව සංවිස්තරාත්මක වි�බේල්ෂණය පළාමු බේකාටබේසංහි ජනාවාසං 
සංංවර්ධන උපායමාර්ගික සංැලැස්බේමහි අන්තර්ගත කර ඇත.

07 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා කලංාපෑ හාා 
කලංාපීයකරණ නියමාත්යංා

කලංාපීකරණ සංැලංැස්ම
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

5. භූමි පෑරිහාරණ රටාව (Land Use Composition)  

සංැලසු� ප්රබේේශය තුළා පවතින භූමි පරිබේභෝජන රටාව කලාපීකරණ සිදු කිරීබේ�දී සංලකා  
බලන ලදී.  

6. පෑවත්නාා හාා වෙයෝජිත්යං සංංචාාරක ක්රියාකාරකම්   

බේවරළා ඉම ප්රබේේශ  පාදක බේකාටබේගන වයා�තව ඇති සංංචාාරක ක්රියාකාරක� හා වර්ෂ 2030 
සංඳහා වන සංංචාාරක සංංවර්ධන සංැලැස්ම මඟින් ඉදිරිපත් කරන බේයෝජිත සංංචාාරක ක්රියාකරක� 
බේමහිදී සංලකා බැබේල්. 

උක්ත සියළු නිර්ණායකයන් හා වි�බේල්ෂනයන් මනාව අධයයනය කරමින් බේ�රුවල සංැලසු� 
බලප්රබේේශය  ප්රධාන කලාප 10 කට බේවන්කර හදුනාගන්නා ලදී.

7.4. කාලාප සංංගුණකාය (Zonning Factor)

කලාප සංංගුණකය යනු " සංංවර්ධනය නියාමනය කරන නව සංංවර්ධන සංැලසු� වල සංැලසු� ක්රියාවලිබේ�දී 
බේයාදාගන්නා නව සංංකල්පයකි". බේමයින් එක එක කලාපයන්හි  සංංවර්ධනය කල හැකි බි� ප්රමාණය හා 
අවකාශය අනාගතබේ� භාවිත කරන ඉඩ� භාවිතය, පවතින යටිතල පහසුක� හා සංංවර්ධන විභවතා 
යනාදී සංාධක මත පදන�ව තීරණය කරනු ලබයි. බේමමගින් පවතින යටිතල පහසුක� හා අදාල සං�පත් 
තුලින් අබේ�ක්ෂිත අනාගත සංංවර්ධනබේ� ප්රමානය බේකබේස් විය යුතුද යන්න ගණනය කරනු ලැබේ�. බේමම 
සංංකල්පය මගින් සංංවර්ධන සංැලැස්මට අනුකූලව සංකස් කරන ලද අරමුණු හා අභිමතාර්ත මගින් 
අනාගතබේ�දී ප්රබේේශ තුල දැකිය හැකි නාගරික ආකෘතියත් (Urban Form), අනාගත සංංවර්ධනයන් 
සීමා කරන මූලික සංාධක වන පාරිසංරික සංංබේ�දීතාව, සංංවර්ධන විභවතාවයන්, සංංවර්ධන නැඹුරුතා, 
ප්රබේේශබේ�  ජීවත්වීමට සුදුසුතාවය යන සංාධකයන් සංලකා ගණනය කරන ලදී. 

බේ� අනුව, සංංවර්ධන සංැලැස්බේමහි බේයෝජිත කලාපීයකරණ සංැලැස්ම තුල වූ එක් එක් ඝනත්ව කලාපයන්හී 
බේයෝජිත ඝනත්වයන්ට අනුකූලව බලාබේපාබේරාත්තුවන සංංවර්ධනයට අවකාශ ලබාදීමට උචිත අයුරින් 
කලාප සංංගුනකය ගණනය කරනු ලබයි. 

එම එක් එක් කලාපයන්ට අදාල කලාප සංංගුණකය ගණනය කළා ක්රියාවලිය පහත දැක්බේ�.

07 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා කලංාපෑ හාා 

කලංාපීයකරණ නියමාත්යංා

කලංාපීකරණ සංැලංැස්ම

කලංාප සංංගුණකය 
(Zonning Factor)
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7.4.1. කලංාපෑ සංංගුණකය ගණනාය කිරීවෙම් ක්රියාවලිය

වර්�මානා ඉඩම් පරි�රණය මෙවනාස් වීම �ා එය මෙකාපමණ ප්රමාණයක් සංංවර්ධනාය වී ඇත්දාැයි ගණනාය කිරීම

මෙන්වාසික ජනාග�නාය එක් එක් ඝනාත්ව කලංාපවල් 2030 වනාවිට මෙකාපමණ මෙ�දාැයි ගණනාය කිරීම.

සංංවර්ධනා සංැලංසුමෙම් මෙයෝජි� ඉලංක්ක �ා අරමුණු සංාක්ෂාත් කරගැනීම සංඳ�ා අනාාග�මෙ�දී ඉඩම් පරි�රණ 
ක්රියාකාරකම් මෙවනාස්වනා ආකාරය උපායශීලී උපකල්පනා �ා නිර්ණායක මඟින් ගණනාය කිරීම.

ඉ�� නිර්ණායක �ා උපකල්පනා අනුව එක් එක් ඝනාත්ව කලංාපයන්හි පවතිනා ඉඩම් පරි�රණ  
කටයුතු සංඳ�ා අවශය ප්රතිශ�යන් මෙවන් කිරීම.

අනාාග� සංංවර්ධනාය කළ �ැකි ඉඩම් �ඳුනාා ගැනීම
(මෙන්වාසික,සංංචාාරක,වාණිජ,ආය�නික)

සංංසංරණ ජනාග�නාය ගණනාය කිරීම (එක් එක් ඉඩම් පරි�රණ කටයුතු සංඳ�ා 2030 වනා විට  
සංංසංරණ ජනාග�නාය මෙකාපමණ මෙ�දා යන්නා ගණනාය කිරීම)

එක් පුද්ගලංමෙයක් භාවි�ා කරනා අවකාශය අනුව එම ඝනාත්ව කලංාපයන්හි ඉඩම් පරි�රණ රටාව අනුව 
සංැරිසංරණ ජනාග�නාය ගණනාය කිරීම. (සංාහි�ය මුලංාශ්රය )

Source: Engineering Tool Box, (2001). (online) Available at, https://www.engineering tool box.com
Per Capital Activity Space Standards for City of London

1. සංැලැස්මට අනුව නාගරික ප්රබේේශ වල බේන්වාසික භාවිතයන් 10% ක් අඩු වීම 

2. වර්තමානබේ� ඉඩ� පරිහරණ රටා පරිවර්තනය වන ආකාරය 

3. පාරිසංරික සංංබේ�දීතාවයන් ආරක්ෂා කළායුතු ප්රබේේශයන් හඳුනා ගැනීම.

4. අනාගතබේ�දී වාණිජ, සංංචාාරක, ආයතනික හා කර්මාන්ත යන ඉඩ� පරිහරණයන් වල 

සිරස් හා තිරස් වශබේයන් වර්ධනය වීම බේවනස්වන ආකාරය ගණනය කිරීම.

5. සංංචාාරක ප්රවර්ධන කලාපයන්, වාණිජ ප්රවර්ධන කලාපයන් ආදී වශබේයන් ප්රවර්ධන 

කලාපයන් අනුව අනාගත ඉඩ� පරිහරණය බේවනස්වන ආකාරය ගණනය කිරීම. 

07 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා කලංාපෑ හාා 
කලංාපීයකරණ නියමාත්යංා

කලංාප සංංගුණකය 
(Zonning Factor)

ක ා  සංං කය ග නාය 
 යාව ය

බේ�රුවල නගර සංැලැස්බේ� බේයෝජිත කලාපීයකරණ සංැලැස්ම යටබේත් එක් එක් කලාපයට අදාල කලාප 
සංංගුණකය වගු අංක 7.1 මගින් ඉදිරිපත්කර ඇත. 
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

වගුව 7.1: කලංාපෑ සංංගුණකය සංහා ඒවාවෙ� වර්ග ප්රමාාණය

අංකාය කාලාපය සංංගුණකාය ප්රමාණය(වර්ග කි.මී.)

1 ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 1  (මෙ�රුවලං) 2.24 2.50

2 ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 2 (දාර්ගා නාගරය, අළුත්ගම) 2.30 4.72

3 ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 3 (මගමෙගානා, පයාගලං ) 2.00 3.00

4 මධය ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය  2.20 12.76

5 මධය ඝනාත්ව අර්ධ නාාගරික කලංාපය 1.40 7.21

6 මධය ඝනාත්ව අභයන්�ර කලංාපය 1.20 3.18

7 ප�ළ ඝනාත්ව අභයන්�ර කලංාපය 1.08 22.44

8 ඉ�ා ප�ළ ඝනාත්ව අභයන්�ර කලංාපය 1.04 11.69

9 ඉ�ළ ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපය 3.09 2.35

10 ප�ළ ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපය 1.20 3.35

බේමහිදී බේගබි� අනුපාතය (FAR) බේවනුවට නවතම නිර්ණායකයක් බේලසං කලාප සංංගුණකය (Zone 
Factor) භාවිතා කරයි. ඒ අනුව බේගබි� අනුපාතය ගණනය කරනු ලබන ආකාරය ආකෘති පත්රය 01,02 
සංහ 03 අනුව තීරණය බේ�.

Zone Factor (කලාප සංංගුණකය)  =  කලාපය තුල පවතින යටිතල පහසුක�, අවකාශය සංඳහා ඇති 
ඉල්ලුම වැනි කරුණු අනුව බලාබේපාබේරාත්තු වන සංංවර්ධනබේ� ත්රිවතාවය 

• Proposed Road Width (බේයෝජිත මාර්ග පළාල) = සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� බේයෝජිත මාර්ග පළාල 
• Land Extent  (භූමි ප්රමාණය)  = සංංවර්ධනය බේයෝජිත ඉඩබේ� භූමි ප්රමාණය
• Road Frontage (ඉඩමට ප්රබේ�ශය සංපයන මාර්ගයට මුහුණ ලා ඇති ඉඩබේ� පළාල) 

බේ� අනුව බේ�රුවල සංැලසු� බලප්රබේේශ තුල ඉහළා ඝනත්ව වාණිජ කලාපයට ඇතුලත්වන බේ�රුවල නගර 
සංභා බලප්රබේේශය  හා ඒ ආශ්රීත ප්රබේේශ සංාබේ�ක්ෂව ඉහළාම කලාප සංංගුණකයකින් යුක්තය. බේමාරගල්ල 
සංංචාාරක කලාපය අධික ඝනත්වයක් අබේ�ක්ෂා කරන බැවින් ඉහළා කලාප සංංගුණකයකින් යුක්ත වන 
අතර බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශය, අලුත්ගම, දර්ගා නගරය, ම�බේගාන යන නගර සංහිත 
කලපයන්හිද අධික ඝනත්වයක් අබේ�ක්ෂා කරනු ලැබේ�. ප්රබේේශබේ� අභයන්තරයට යන විට අධික ධෛජව 
විවිධත්වයක් හා පාරිසංරික සංංබේ�දී කලාපයකින් යුක්ත වන බැවින් එම ප්රබේේශයන් ආශ්රිත කලාපයන් අඩු 
ඝනත්වයක් යටබේත් බේන්වාසික සංංවර්ධනයක් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

සංංවර්ධනයන් සංදහා අවසංරලත් බේගබි� ප්රමාණය නිර්ණය කිරීම 2021 ජූලි මසං 08 බ්හස්පතින්දා දින  
අංක 2235/54 දරණ අතිවිබේ�ෂ ගැසං� නිබේ�දනබේ� IV වන බේකාටබේස් 6 වන උප බේල්ඛ්යානබේ� ‘අ’ ‘ආ’ යන 
ආකෘති පත්රයන්ට අනුකූලව, බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්මට අදාළා වන සංංගුණකයන් "අ" බේපෝරමය හා 
"ආ" බේපෝරමය මගින් දක්වා ඇත.

එකී අවසංරලත් බේගබි� ප්රමාණයට අදාළා බේගාඩනැගිල්බේල් විවෘත අවකාශය තීරණය කිරීම ඉහත  
ගැසං� පත්රබේ� ‘ඉ’ ආකෘතිය මගින් දැක්බේවන අතර එය බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� "ඇ" බේපෝරමය 
මගින් දක්වා ඇත.

07 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා කලංාපෑ හාා 

කලංාපීයකරණ නියමාත්යංා

කලංාප සංංගුණකය 
(Zonning Factor)

ක ා  සංං කය ග නාය 
 යාව ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

ආකෘති පෑත්රය “ආ” - මීටර් 3 සංහා 4.5 මාාර්ග සංඳහාා මාහාල් ප්රමාාණයන්

"ආ" බේපෝරමය - මීටර් 3 සංහා 4.5 මාර්ග සංදහාා මහාල් ප්රමාණයන් 

මාර්ගබේේ අවම 
පළාල 

ඉඩාබේම් 
මුහුණබේතහි 
අවම පළාල 

* බේගබිම් 
ආවරණ 
ප්රතිශතය 

උපරිම මහාල් ප්රමාණය 

කාලාපිය 
සංංගුණකාය 0.5 
- 0.74

කාලාපිය 
සංංගුණකාය   
0.75 - 1.24

කාලාපිය 
සංංගුණකාය 
1.25 - 3.49

කාලාපිය 
සංංගුණකාය 
3.50 - 4.00

3.0 මීටර් 6 මීටර් 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 3 (G+2)

4.5 මීටර් 6 මීටර් 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 4 (G+3)

 වා�නා නාැවතුම් ඉඩකඩදා ඇතුලංත්ව ඉ�� ම�ල් ප්රමාණයන් දාක්වා ඇ� 
 එක් එක් මාර්ග සංදා�ා නියමි� නිවාසං ඒකක ප්රමාණයන් මෙවනාස් මෙනාාමෙ�
 * කලංාපීය මෙරගුලංාසි යටමෙත් මෙගබිම් ආවරණ ප්රතිශ�යන් දාක්වා මෙනාාමැති විටකදී 

ආකෘති පෑත්රය “ඉ” - විවෘත්යං අවකාශයන්

07 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා කලංාපෑ හාා 

කලංාපීයකරණ නියමාත්යංා

කලංාප සංංගුණකය 
(Zonning Factor)

"ඉ" බේපෝරමය - විවෘත අවකාාශයන්
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) බේගබිම් ආවරණ 

ප්රතිශතය* පසුපසං අවකාාශය (මීටර්) පැති අවකාාශය (මීටර්)
ස්වභාවිකා ආබේලෝකාය හාා 
වාතාශ්රය ලොගන්නා 
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අඩු උසං 
 7ට අඩු 6 80%** 65% 2.3 මීටර් 2.3 මීටර් - 2.3 මීටර් 2.3 මීටර් 5 ව. මීටර්

7 - 15ට අඩු 6 65% 65% 3.0 මීටර් 3.0 මීටර් - 3.0 මීටර් 3.0 මීටර් 9 ව. මීටර්

අ�රමැදී උසං 15 - 30ට අඩු 12 65% 65% 4.0 මීටර් 4.0 මීටර් 1.0 මීටර් සං� 3.0 මීටර් 4.0 මීටර් 4.0 මීටර් 16 ව. මීටර්

මධයම උසං 30 - 50ට අඩු 20 65% 65% 4.0 මීටර් 5.0 මීටර් 3.0 මීටර් මෙදාපසින් 5.0 මීටර් 5.0 මීටර් 25 ව. මීටර්

අධි උසං 
50 - 75ට අඩු 30 50%*** 50%*** 5.0 මීටර් 6.0 මීටර් 4.0 මීටර් මෙදාපසින් 6.0 මීටර් 6.0 මීටර් 36 ව. මීටර්

75 සං� ඊට වැඩි  40ට වැඩි 50%*** 50%*** 5.0 මීටර්  6.0 මීටර් 5.0 මීටර් මෙදාපසින් 6.0 මීටර් 6.0 මීටර් ****

 මෙගාඩනාැගිල්මෙල් උසං - ප්රමෙ�ශ මාර්ගය මට්ටමෙම් සිට ඉ�ලං සංදාලු �ලංය මෙ�ෝ ව�ලංය මට්ටම දාක්වා උසං (වා�නා නාැවතුම් ම�ල්දා ඇතුලංත්ව) 
 * කලංාපීය මෙරගුලංාසි යටමෙත් මෙගබිම් ආවරණ ප්රතිශ�යන් දාක්වා මෙනාාමැති විටකදී 
 ** සංම්පුර්ණමෙයන්ම මෙන්වාසික මෙනාාවනා සංංවර්ධනා කටයුතු සංදා�ා 
 *** මෙගාඩනාැගිලි උමෙස්න් 20% මෙ�ෝ ම�ල් 12 යනා මෙදාමෙකන් අවම උසංක් සංහි� මෙපාඩියම් (Podium) ම�ල් සංදා�ා 65%  මෙගබිම් ආවරණ ප්රතිශ�යක් ලං�ා දිය�ැක 
 **** අම�ර සංරෑම උසං මී 3ක් සංදා�ාම අවම මෙගමි� ප්රමාණය  ව. මිටර්  1 කින් වැඩිවිය යුතුය 
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සිතියම 7.2 : කලංාපෑ සංංගුණක සිතියමා
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

7.5. සංංවර්ධන කාලාප සංඳහාා ෙලපාන බේපාදු නියමතා

බේයෝජිත කලාපීකරණ සංැලැස්බේ� එක් එක් කලාප සංඳහා හඳුන්වාදී ඇති භාවිත සංහ නියමතාවලට 
අමතරව එම සියළු කලාප සංඳහා අදාළා වන බේපාදු නියමතා බේමම පරිච්බේ�දබේයන් විස්තර බේ�.

I. විටින් විට කරන ලද සංංබේශෝධනයන්ට යටත්ව 1978 අංක.41 දරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය 
පනබේත් 3 වන වගන්තිය යටබේත් අංක 1983/31 හා 2016.09.09 දිනැති අතිවිබේ�ෂ ගැසං� පත්රබේ� 
නාගරික සංංවර්ධන ප්රබේේශයක් බේලසං ප්රකාශයට පත්කර ඇති බේ�රුවල බේප්රාේශීය බේල්ක� 
බලප්රබේේශබේ� පරිපාලන සීමාවන් තුල පිහිටි මුළු ප්රබේේශයටම බේමම නියමතා බල පැවැත්බේ�.

II. කිසිය� සංංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු කිරීබේ� දී ඊට අදාළා වන සංංවර්ධන නියමතා සංඳහා බේමම 
කලාපීයකරණ සංැලැස්බේ� ඇති නියමතාවන්ට අමතරව 2021 ජූලි මසං 13 දිනැති හා අංක 
2236/26 දරණ ගැසං� පත්රය මඟින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති සංංවර්ධන බේරගුලාසි බේ�රුවල 
ප්රාබේේශීය බේල්ක� බලප්රබේේශය සංඳහා බලාත්මක බේ�.

III. සංංවර්ධන කටයුතු යටබේත් බේගාඩනැගිලි සංැලසු� අනුමත කිරීබේ�දී එක් එක් භූමි ප්රමාණය තුල 
අවසංර බේදනු ලබන උපරිම බේගබි� ප්රමාණය තීරණය කිරීම සංඳහා ආකෘති පත්රය “අ”, “ආ” සංහ “ඇ” 
සංඳහන් කල ඇති වගුව භාවිතා කළායුතු අතර එය පරිච්බේ�ද - 2 හි සංැලසු� හා බේගාඩනැගිලි 
නියමතා තුල සංඳහන් කර ඇත.සංංවර්ධන කටයුතු සංඳහා අනුමැතිය ලබාබේදන මුළු බේගබි� 
ප්රමාණය තීරණය කිරීබේ�දී ගැටළු පැන නැබේගන අවස්ථාවල ඒ සං�බන්ධබේයන් අවසංන් තීරණය 
ලබාදීම නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතුබේ�. සංංවර්ධන පාලිත කලාප සංඳහා බේමම නියමතාවය 
අදාළා බේනාබේ�. ස්ථානගත සුවිබේ�ෂිතාව මත සංංවර්ධනය පාලනය කිරීම සංදහා හදුනාගන්නා  
ලද විබේ�ෂ නියමතා අදාළා බේ�.

IV. බේ�රුවල බේතත් බි� කලාපකරණ සංැලැස්මට අයත් (නා.සංං.අ. විසින් වයාපෘති සංඳහා හඳුනාගත් 
බි� හැර) සියලුම පහත් බි� හා කුඹුරු ඉඩ�, ජල රැඳවු� හා ජල පාලන ප්රබේේශ එම සංැලැස්මට 
අනුකූලව හා එම සංැලැස්බේ� ‘සංැලසු� හා බේගාඩනැගිලි නියමතා’වලට අනුකූල විය යුතුය.

V. ජලාභිමුඛ්යා, වර්ග අඩි 4000 (වර්ග මීටර 371.612)ඉක්මවන බේන්වාසික බේනාවන ඉදිකිරී� සංඳහා 
අපජල කළාමනාකරණ සංැලැස්මක් ඉදිරිපත්කර, මධයම පරිසංර අධිකාරිබේ� නිර්බේේශයන්ට 
අනුකූලව අපජල කළාමනාකරණය කළා යුතුය.  එබේස්ම ඉදිරිපත් කරනු ලබන බේගාඩනැගිලි 
සංැලසු�වලදී භූ දර්ශන සංැලැස්මක් සංමඟ සංැලසු� ඉදිරිපත් කළා යුතුය.

VI. ජල මූලාශ්ර ආශ්රීතව සිදුකරනු ලබන සංංවර්ධන කටයුතුවලදී අවට පරිසංරය හා ගැළාබේපන බේලසං 
බේගාඩනැගිලි ඉදිකළා යුතුය. බේමහිදී බේගාඩනැගිල්බේලහි වර්ණය, බේගාඩනැගිලි සංඳහා බේයාදා 
ගන්නා අමුද්රවය (පරාවර්තනය බේනාවන අමුද්රවය) බේයාදා ගැනීමට කටයුතු කළා යුතුය. (ජල මුලාශ්ර 
ආශ්රිත සංංවර්ධන කටයුතු වලදී නාගරික සංංවර්ධන  අධිකාරිබේ�  මූලික සංැලසු� නිරාකරණය 
ලබා ගත යුතුය)

VII. බේ�රුවල සංැලසු� සීමාව තුළා කලාප බේදකක් බේවන්වන මායිමක පිහිටි ඉඩ� බේකාටසංක් සංඳහා ඒ 
ඒ බි� ක�ටිය අයිතිකරුබේ� අභිමතය පරිදි යාබද කලාපබේ� භාවිතය සංහ එම කලාප සංංගුණකය 
සංඳහා අයදු� කළා හැකි බේ�. එය පළාමු බි� ක�ටිය බේහෝ පළාමු බි� ක�ටිබේ� ගැඹුර මීටර් 50 දක්වා 
සීමා විය යුතුය. (සංංවර්ධන පාලිත කලාපවලට බේමය අදාල බේනාබේ�.)

VIII. නව ආගමික බේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීබේ�දී නිබේයෝජනය විය යුතු ජන පිරිසං තීරණය කිරීම 
අධිකාරිය සංතුවන අතර,  අදාළා ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශබේ� අනුමැතිය  සංහ  අදාළා 
ප්රාබේේශීය බේල්ක�තුමාබේ� අනුමැතිය ලබාගත යුතුය. එබේස්ම, ආගමික ප්රදර්ශන පැවැත්වීම 

07 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා කලංාපෑ හාා 

කලංාපීයකරණ නියමාත්යංා

සංංවර්ධනා කලංාප සංඳ�ා 
�ලංපානා මෙපාදු නියම�ා
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ප්රාබේේශීය බේල්ක�තුමාබේ� අනුමැතිබේයන් සිදු විය යුතුය. සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� මංසංන්ධි මාර්ග 
බේදපසං බේගාඩනැගිලි සීමා හා රක්ෂිත තුල විවිධ ආගමික ප්රතිමා, කුරුසං හා බේවනත් සංලකුණු 
ඉදිකිරීම සංඳහා අවසංර බේදනු බේනාලැබේ�. ආගමික බේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීබේ�දී එවැනි 
බේගාඩනැගිල්ලක භූමිභාගබේ� සිට කිබේලෝ මීටර් 0.5 ක අරයකින් යුත් ප්රබේේශබේ� ජනතාවබේගන් 
සියයට හැට හයක්  (66%) එම සංංවර්ධන කාර්යයට විරුේධ බේනාවන බවට අදාල ප්රබේේශබේ�  
ග්රාාම නිලධාරී මගින් ප්රබේේශබේ� ජනතාවබේ� කැමැත්ත ලබාබේගන ප්රාබේේශීය බේල්ක� මගින්  
ඉදිරිපත් කල යුතුය.

IX. බේගාඩනැගිල්ලක් සංදහා අවශය බලශක්ති සුර්යබේකෝෂ බේහෝ බේවනත් පරිසංර හිතකාමී බලශක්ති 
ක්රමබේ�ද උපබේයෝගීකරබේගන සංපයා ගන්බේන් න� එවැනි සංංවර්ධන කටයුතු වලදී  5% අමතර 
බේගබි� ප්රමාණයක් ලබා දී සංලක බලනු ලැබේ�. අනුකුලතා සංහතිකය ලබාබේදන අවස්ථාබේ� බේමම 
බේකාන්බේේසි ඉටු කර බේනාමැති න�  අතිබේර්කව ලබා බේදන  වර්ග මීටර ප්රමාණය සංදහා අනවසංර ඉදි 
කිරීම බේවනුබේවන් අයකරන බේස්වා ගාස්තු බේමන් බේදගුණයක බේස්වා ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ�.

X. බේමම  ප්රබේේශ තුළා පිහිටි විබේ�ෂ සංංවර්ධන වයාපෘති සංහ විබේ�ෂ සංංවර්ධන ප්රබේේශ සංඳහා එම 
ප්රබේේශවලට සංහ වයාපෘතිවලට හඳුන්වා දී ඇති නියමතා බලපැවැත්බේ�. 

XI. බේමම කලාපවල පළාාත් පාලන ආයතනයන්, මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය හා පළාාත්බද මාර්ග 
සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු මාර්ගයන්බේ� බේගාඩනැගිලි සිමාව තුල මායි� තා�ප ඉදිකිරීම සංඳහා 
අවසංර බේදනු බේනාලබන අතර, ප්රබේ�ශ මාර්ග පුළුල් කිරීමට අවශය අවම ඉඩකඩ තබා මායි� තා�ප 
බේවනුවට විනිවිද බේපබේනන දැල් වැටක් බේහෝ බේවනත් ක්රමබේ�දයක් අනුව ඉදිරිපත් කරන සංැලසු� 
සංඳහා අනුමැතිය සංලකා බලනු ලැබේ�.

XII. බේමම සංැලසු� කලාප තුළා සංංවර්ධන කටයුතු කිරීබේ�දී බේවනත් රජබේ� ආයතන මගින් නිකුත් 
කරන ලද, නිකුත් කරනු ලබන අණපනත්, ගැසං� නිබේ�දන හා චාක්රබේල්ඛ්යා තවදුරටත් බල පැවැත්බේ�. 

XIII. අධිකාරිය විසින් උචිත යැයි සංලකනු ලබන අවස්ථාවකදී සංංවර්ධන ප්රබේේශ අඩංගු කිසිය� 
ප්රබේේශයක් විබේ�ෂ වයාපෘති ප්රබේේශයක්, ප්රතිසංංවර්ධන ප්රබේේශයක්, විබේ�ෂ නිවාසං වයාපෘති 
ප්රබේේශයක්, මධය වාණිජ ප්රබේේශයක්, දර්ශනීය ප්රබේේශයක්, සංංරක්ෂණ ප්රබේේශයක්, සංංස්කෘතික 
ප්රබේේශයක් බේහෝ බේවනත් ප්රබේේශයක් බේලසං ප්රකාශයට පත් කළා හැක.

XIV. ඉහත xvii හි සංඳහන් ප්රබේේශ තුළා කින� බේහෝ විබේ�ෂිත බේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සංඳහා බි� 
ප්රබේේශ භාවිතා කිරීම, සීමා කිරීම බේහෝ තහන� කිරීම,  බේමම පනත්වලින් පනවා ඇති  තහන� 
ලිහිල් කිරීම බේහෝ ප්රබේේශ සංඳහා නියම කර ඇති කර්තවයයන් ඉටුකර ගැනීම සංඳහා බේවනත් 
නීතිරීති පැනවීම බේහෝ අධිකාරිය විසින් සිදුකරනු ලැබිය හැකිය.

XV. කලාපීය සංැලැස්බේ� බේපන්වා දී ඇති  කලාප මායි�  භූබේගෝලීය ඛ්යාණ්ඩාංක (Google Earth) මගින් 
බේපන්වා දී ඇත.

XVI. තැබෑරු�, සංමාජශාලා, ආගන්තුක නිවාසං සංඳහා අවසංර ලබාදීමට ආගමික ස්ථාන සංහ  
පාසංැල්වල සිට අවම වශබේයන් මීටර් 500 ක් දුර පැවතිය යුතුය.

XVII. බේපාදු විබේ�ක හා විබේනෝද කටයුතු සංැලැස්ම (PORS) බේහෝ බේතත් බි� කලාප සංැලැස්ම තුල 
හඳුනාබේගන බේනාමැති පහත් බි�, වගුරු බි�, කුඹුරු බේහෝ ඕවිට බේහෝ බේවනත් එවැනි ඉඩ�  
සංඳහා අවසංර දීබේ�දී නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� නිරවුල් සංහතිකයක් ලබාගත යුතුය. 

XVIII. බේපාදු එළිමහන් උදයාන, ක්රීඩා හා විබේනෝද කටයුතු සංඳහා වන සංැලැස්ම (PORS) හඳුනාබේගන  
ඇති භූමි එම කටයුතු සංඳහා පමණක් භාවිතා කළා යුතුය.

07 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා කලංාපෑ හාා 
කලංාපීයකරණ නියමාත්යංා

සංංවර්ධනා කලංාප සංඳ�ා 
�ලංපානා මෙපාදු නියම�ා
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

XIX. කිසිය� සංංවර්ධන කටයුත්තක්, ඉදිකිරීමක් ආර�භ කිරීමට බේපර පරිසංර නිර්බේේශ ලබාගත  
යුතු අවස්ථා;

1. වර්ග මීටර් 10,000 ට වැඩි බේගාඩනැගිලි සංඳහා නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� පරිසංර 
උපබේේශන කමිටුවට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබාගැනීම.

2. බේගාඩනැගිලිවල වර්ග ප්රමාණය ව.මී. 10,000 ට අඩු බේගාඩනැගිලිවල අපජල 
කළාමනාකරණය සංඳහා බේපාදු අපජල පිරිපහදු පේධති බේයෝජනා වන අවස්ථාවලදී.

3. පාරිසංරික ආරක්ෂණ කලාප බේලසං ගැසං� කර ඇති ස්ථානවල එම ගැසං�පත්ර මගින් අවසංර 
ලබාදී ඇති ක්රියාකාරක� සංඳහා.

4. මධයම පරිසංර අධිකාරිය විසින් ජාතික පාරිසංරික පනත යටබේත් අංක 1533/16 හා 
2008.01.25 දිනැති අතිවිබේ�ෂ ගැසං� පත්රය මගින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති පාරිසංරික 
ආරක්ෂණ බලපත්ර ලබාගත යුතු නියමිත කර්මාන්ත පිහිටුවීබේ�දී “A” හා “B” වර්ගීකරණය 
සංඳහා මධයම පරිසංර අධිකාරිබේ� නිර්බේේශ ලබාගැනීම.  එබේස්ම “C” වර්ගීකරණබේ� 
කර්මාන්ත සංඳහා අදාළා පළාාත් පාලන ආයතනබේ� පරිසංර කමිටුබේවන් බේහෝ මධයම පරිසංර 
අධිකාරිබේ� නිර්බේේශ ලබාගත යුතුය.

XX. සුසංාන භූමියක්, එහි බේගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීබේ�දී බේහෝ එවැනි බේගාඩනැගිල්ලක් සංංවර්ධනය 
කිරීබේ�දී සුසංාන භූමි ආඥා පනබේත් සංඳහන් පරිදි කටයුතු කළා යුතුය. 

රූපය 7.1 : ගුවන් පෑථයක බලංපෑෑමාට ලංක්වනා ප්රවෙේශවෙ� උපෑරිමා උසං පෑවත්වාගත්යංයුතු ආකාරය

7.5.1. විවෙශෂ නියමාත්යංා

කටුකුරුන්ද ප්රාබේේශීය ගුවන්බේතාටුබේපාල සංහ අළුත්ගම බේබන්තර ගඟ ආශ්රිත දිය මතුපිට ගමන්කල 
හැකි ගුවන් යානා බේගාඩ බැස්සංවීබේ� පථයහි බලපෑමට ලක්වන ප්රබේේශය.

• ගුවන් පථබේයහි මධය බේර්ඛ්යාාබේ� සිට කි.මී. 06ක සීමාවකට බේමම නියමතා බලපැවැත් බේ�.

1:7

1:20

උසං 
මී 150

4 කි.මී. 6 කි.මී.මී 300

උපෑරිමා උසං - මී 45

ගුවන්පෑථවෙ�
මාධ� වෙර්ඛාාව

• ගුවන් පථබේ� මධය බේර්ඛ්යාාබේ� සිට මීටර් 300 ක දුරක් ඇතුළාත සිදුකරන සියලුම ඉදිකිරී� සංඳහා 
සිවිල් ගුවන් බේස්වා අධිකාරිබේයහි නිරවුල් සංහතික ලබාගත යුතුය.  

07 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා කලංාපෑ හාා 

කලංාපීයකරණ නියමාත්යංා

සංංවර්ධනා කලංාප සංඳ�ා 
�ලංපානා මෙපාදු නියම�ා
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• ගුවන් පථබේ� මධය බේර්ඛ්යාාබේ� සිට මීටර් 300 ත් කිබේලෝමීටර් 04 හි සීමාවත් අතර ඉදිකරනු ලබන “ඒ” 
වර්ගබේ� බේගාඩනැගිලි සංඳහා සංහ ගුවන් පථබේ� බි� ම�ටමට සංාබේ�ක්ෂව ඉදිකරනු ලබන 
බේගාඩනැගිල්බේලහි උපරිම උසං මීටර් 45කට වඩා වැඩිවන සියලුම ඉදිකිරී� සංඳහා සිවිල් ගුවන් බේස්වා 
අධිකාරිබේයහි නිරවුල් සංහතික ලබාගත යුතුය. (රූපය .1) 

• ගුවන් පථබේ� මධය බේර්ඛ්යාාබේ� සිට කිබේලෝමීටර් 04 ත් කිබේලෝමීටර් 06 හි සීමාවත් අතර ඉදිකරනු ලබන 
අධි උසං බේගාඩනැගිලිවල උපරිම උසං 1:20 ආනත තලයක පවත්වාගත හැකි අතර, එම අගයන් 
ඉක්මවායන්බේන් යැයි සංැලසු� කමිටුව තීරණය කරනු ලබයි න�, එවැනි අධි උසං බේගාඩනැගිලි 
සංඳහා සිවිල් ගුවන් බේස්වා අධිකාරිබේ� නිරවුල් සංහතිකයක් ලබාගත යුතුය. (රූපය .1 )

7.5.2. වෙන්වාසිකාගාර පෑහාසුකම් සංඳහාා ප්රමිතීන්

පුේගලයින් තුන්බේදබේනක් බේහෝ ඊට වැඩි සංංඛ්යායාවක් සංඳහා නවාතැන් පහසුක� ලබාදීබේ� අවම 
අවශයතාවයන් බේමමඟින් නිර්බේේශ කරනු ලබයි.

නිදානා කාමර සංරෑම මෙන්වාසිකයින් තුන්මෙදාමෙනාක් සංඳ�ාම අවම බිම් ප්රමාණය වර්ග මීටර් 08 ක් 
විය යුතු අ�ර, එක් පැත්�ක අවම මීටර් 2.4 විය යුතුය. නිදාා ගැනීමෙම් ප�සුකම් 
�ා මෙපෞද්ගලික ඇඳුම් රාක්ක තිබිය යුතුය.

මෙපාදු කාමරය වර්ග මීටර් 10 ට මෙනාාඅඩු විය යුතුය. සංරෑම 09 මෙදාමෙනාකුමෙග  එක් අමෙයකුට 
ආගන්තුක නාවා�ැන් ප�සුකම් තිබිය යුතු අ�ර, මෙරදි මැදීමෙම් ප�සුකම්, 
විමෙ�කය ග� කිරීමෙම් ප�සුකම් ලිවීමෙම් �ා කියවීමෙම් ප�සුකම් සංැලංසිය යුතුය. 
මීට අම�රව මුළු�ැන්මෙගහි ආ�ාර ගැනීමෙම් ප�සුකම් සංපයා මෙනාාමැති නාම් ඒ 
සංඳ�ා දා ඉඩ සංැලංසිය යුතුය.

මුළු�ැන්මෙගය ආ�ාර පිසීමට ග�ඩා කිරීමට ඉඩ ප�සුකම් තිබිය යුතු අ�ර, ආ�ාර පිසීමට 
ගන්නාා උපකරණ ග�ඩා කිරීමට දා ප�සුකම් සංැලංසිය යුතුය. �වදා  ආ�ාර 
සංැකසීමට �ා ගැනීමට ඉඩ ප�සුකම් සංැලංසිය යුතුය.

වැසිකිලි �ා නාානා කාමර 
ප�සුකම්

සංාමාජිකයින් 06 මෙදාමෙනාකු සංඳ�ා එක් වැසිකිළියක් �ා ස්නාානා ප�සුකම්  
ලං�ාදිය යුතුය.

අපරවු� ප�සුකම් • විදුලිය - සංරෑම මෙන්වාසික මෙගාඩනාැගිල්ලංක් සංඳ�ාම ප්රමාණවත් විදුලිය 
ලං�ාදිය  යුතුය.

• ජලංය - බීමට �ා කරෑමට සුදුසු  ජලංය ප්රධානා නාලං මාර්ගයකින් 
මෙනාාලංැමෙ�න්මෙන් නාම් ජලංය ලං�ා ගන්නාා ස්ථානාය නාගර සංභාමෙ� 
අනුමැතිය යටමෙත් සිදුවිය  යුතුය.

• සියළුම මෙගාඩනාැගිලි ඉදිකිරීම් නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිමෙ�  
මෙරගුලංාසිවලංට අනුකූලං විය යුතුය.

අබේලෝකය සංහ වාතාශ්රය සංඳහා නියමිත ඉඩ ප්රමාණය 50% ක් ස්ථීර  වාකවුළු බේලසං තැබිය යුතු අතර 
ජබේන්ල, වීඳුරු වලින් සංමන්විත විය යුතුය.

07 වන පරිච්බේ�දය 
සංංවර්ධනා කලංාපෑ හාා 
කලංාපීයකරණ නියමාත්යංා

සංංවර්ධනා කලංාප සංඳ�ා 
�ලංපානා මෙපාදු නියම�ා

වා කාගා  ක  
සං ා 
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බේයෝජිත කාලාපීකාරණ 
නියමතා

වනා පරිච්මෙ�දාය08
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ නියමාත්යංා

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� කලාපීයකරණ සංැලැස්මට අණුව කලාප 10 කට බේවන්කර ඇති අතර 
එක් එක් කලාප සංඳහා බලපාන සංංවර්ධන නියමතා බේවන් බේවන්ව පහත පරිදිබේ�.  .

8.1 ඉහාළා ඝනත්ව නාගරිකා කාලාපය 1 (බේ�රුවල) 

බේමම කලාපය බේ�රුවල නගරය බේක්න්ද්ර කර ගනිමින් විහිදී ඇත. ප්රධාන වශබේයන් වාණිජ සංංවර්ධනයන් 
සංඳහා විබේ�ෂ  අවකාශයන් ලබාබේදන බේමම කලාපය, මාර්ග වල පළාල මත තීරණය කරන සංංවර්ධනයන් 
හරහා අබේ�ක්ෂිත නගර ආකෘතිය (Urban Form) නිර්මාණය කරනු ලැබේ�. සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� ප්රමුඛ්යා 
බේපබේල් ප්රධානම නගරය වන බේමහි ඉහළා ඝනත්වයකින් යුක්ත වාණිජ මුල් බේකාටගත් සංංවර්ධනයක් 
බලාබේපාබේරාත්තු බේ�.

8.1.1. ඉහාලං ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 1 සංඳහාා බලංපෑවත්වනා 
නියමාත්යංා හාා භාාවිත්යංයන් 

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� ඉහළා ඝනත්ව නාගරික කලාපය 1 (බේ�රුවල) කලාපබේ�  
බලපවත්වන නියමතා සංහ භාවිතයන් වගු අංක 8.1. 1 හා වගු අංක 8.1. 2 මඟින් දැක්බේ�.

කාලාපිකාරණ මායිම් ඇමුණුම 06  පරිදි මෙ�.

කාලාප සංංගුණකාය 2.24

අනුමත උසං සීමාව නාව මෙගාඩනාැගිලි උසං පිරිවි�ර සංමීකරණය අනුව ගණනාය කරනු ලංැමෙ�. 
(ආකෘති පත්රය “අ”, “ආ” සං�  “ඇ” අනුව තීරණය මෙ�.)

අනුමත උපරිම බිම් කාට්ටි 
ආවරණය

මෙන්වාසික                   - 65% 
මෙන්වාසික මෙනාාවනා      -  70% 
මෙරෝ�ල් �ා පාසංල්       -  50%

කාලාපයට අයත් ප්රබේේශය සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් මෙ�රුවලං නාාගරික කලංාපය සං� මරදාානා ප්රමෙද්ශය 
ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපයට අයත් මෙ�. 

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග • කන්කානාම්මෙගාඩ කීරන්තිදිය පාර
• ගාලු පාර 
• මෙ�ට්ටිමුල්ලං දුම්රිය පාර 
• මෙ�රුවලං මරදාානා මෙමාරගල්ලං පාර 
• �ත්වනා පටුමග 
• �යවනා පටුමග 

කාලාපය සංදහාා ෙලපාන විබේශ්ෂ 
කාරුණු

• මෙ�ත් බිම් ආශ්රි� ප්රමෙද්ශයන් සංංවර්ධනාය කිරීමෙම්දී මෙ�ත් බිම් 
සංංරක්ෂණ සංැලංැස්ම අනුව කටයුතු කලං යුතුය.

වගුව 8.1.1 : ඉහාළා ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 1 (වෙබ්රුවලං) හි බලංපෑවත්වනා නියමාත්යංා

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික 
කලංාපය 1 (මෙ�රුවලං)

 නා ව නාාගරික ක ා ය   
සං ා  ව වනා 
ය ා ා ා ය
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අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

බේන්වාසිකා

1. නිවාසං ඒකක 150

2. නිවාසං සංංකීර්ණ 250

3. මෙන්වාසිකාගාර 500

4. නිලං නිවාසං / මෙස්වක නිවාසං 250

5. වැඩිහිටි / ආ�ාධි� නිවාසං 500

6. ළමා නිවාසං 1000

7. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථානා 250

බේසංෞඛය

1. මෙරෝ�ල් 4000

2. වවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

3. වවදාය උපමෙද්ශනා මෙස්වා මධයස්ථානා 250

4. ළමා �ා මානාව සංායනා මධයස්ථානා 375

5. සංත්ත්ව මෙරෝ�ල් 500

6. සංත්ත්ව සංායනා �ා  ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

7. ආයුර්මෙ�දා වවදාය මධයස්ථානා 250

අධයාපන

1. පුර්ව ළමාවිය සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 500

2. ප්රාථමික අධයාපනා මධයස්ථානා 2000

3. ද්විතික අධයාපනා මධයස්ථානා 2000

4. �ෘතීක අධයාපනා මධයස්ථානා 2000

5. කාර්මික පාසංල් / වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානා 2000

6. පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 2000

7. මෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති 250

සිසුන් 50 500

සිසුන් 50 ට වැඩි 750

8. මෙවනාත් අධයාපනා මධයස්ථානා (කලංාය�නා / රංගශාලංා 250

සංැකාසුම : කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

කාලාපය සංදහාා ෙලපාන විබේශ්ෂ 
කාරුණු

• මෙමම කලංාපමෙ� සිදු කරනු ලං�නා සියලුම සංංවර්ධනා ක්රියාවලීන් එම 
කලංාපයට අදාාලං නියමයන්ට �ා අවසංරලංත් භාවි�යන්ට අනුකූලං විය  
යුතුය.

වගුව 8.1.2 : ඉහාළා ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 1 (වෙබ්රුවලං) හි කලංාපීයකරණ භාාවිත්යංයන්

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික 
කලංාපය 1 (මෙ�රුවලං)

 නා ව නාාගරික ක ා ය   
සං ා  ව වනා 

ය ා ා ා ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

පරිපාලන

1. කාර්යාලං 250

2. කාර්යාලං සංංකිර්ණ 1000

3. වෘත්තීය කාර්යාලං 250

4. �ැංකු රක්ෂණ �ා මූලංයා�නා 500

5. ස්වයංකීය මුදාල් ගණුමෙදානු මධයස්ථානා 150

සංමාජ

1. ප්රජා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 250

2. සංමාජ �ා සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 500

3. ආගමික මධයස්ථානා 1000

4. ශ්රවනාාගාර �ා සංම්මන්ත්රණ ශාලංා 1000

5. පුස්�කාලං 250

6. ආදාා�නාාගාර 1000

7. සුසංානා භූමි 1000

වාණිජ

1. මෙවළදාසංැල් 150

2. සුපිරි මෙවළදාසංැල් 1000

3. සංාප්පු සංංකීර්ණ 500

4. මෙභෝජනාාගාර 250

5. විවෘ� මෙවළඳසංැල් 1000

6. ඔසුසංැල් 250

7. රසංායනාාගාර මෙස්වා �ා එකතුකිරීමෙම් මධයස්ථානා 150

8. මෙ�ාග ග�ඩා 375

9. පාරිමෙභෝගික මෙස්වා මධයස්ථානා 150

10. මස් �ා මාළු අමෙලංවිසංැල් 150

11. මත් පැන් අමෙලංවිසංැල් 300

12. අවමංගලංය ශාලංා 250

13. අවමංගලංය ශාලංා උත්සංව ශාලංා සංමග 500

14. මෙගාඩනාැගිලි ද්රවය අමෙලංවිසංැල් 375

15. ඉන්ධනා පිරවුම් �ල් 1000

16. ඉන්ධනා පිරවුම් �ල්  සංමග වා�නා මෙස්වා මධයස්ථානා 1000

17. ගරෑස් පිරවුම් �ල්  �ා  විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා 1000

18. මෙගාඩනාැගිලි ම� සංන්නිමෙ�දානා කළුණු මෙගාඩනාැගිල්මෙල් ශක්තිමත් භාවය 
සංම්�න්ධමෙයන් වු�ාත්මක 
ඉංජිමෙන්රුවරමෙයකුමෙගන් සං�තිකය �ා 
මෙගාඩනාැගිලි සංදා�ා අනුකූලං�ා 
සං�තිකය ලං�ා තිබිය යුතුය.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික 
කලංාපය 1 (මෙ�රුවලං)

 නා ව නාාගරික ක ා ය   
සං ා  ව වනා 
ය ා ා ා ය
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අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

19. සංන්නිමෙ�දානා කුළුණු 250

20. �හු ම�ල් රථගාල් 250

21. රථවා�නා ප්රදාර්ශනාාගාර 150

සංංචාරකා

1. නිවාඩු නිමෙක්�නා 375

2. ආගන්තුක නිවාසං 300

3. ලංැගුම්�ල් 250

4. සංංචාාරක මෙ�ෝටල් 1000

5. නාාගරික මෙ�ෝටල් 500

6. සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානා 150

7. ආයුර්මෙ�දා පංචාකර්ම මධයස්ථානා 150

8. ක�ානාා මෙ�ෝටල්

නිෂපාදන කාර්මාන්ත

1. සිමෙමන්ති මෙකාන්ක්රීට් පිගන් මැටි ආශ්රි� නි�පාදානා 1000

2. මැටි ආශ්රි� කර්මාන්� 1000

3. ගෘ�ස්ථ කර්මාන්� 500

4. ධීවර මෙ�ෝට්ටු නි�පාදානා �ා අලුත්වැඩියා කිරීම. 1000

5. ඇඹරුම්�ල් / වී මෙමෝල් 500

බේස්වා කාර්මාන්ත

1. කුළි රථ මෙස්වා මධයස්ථානා 250

2. මෙලංාන්ඩරි / ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමෙම් ස්ථානා 250

3. වා�නා අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා / විසිතුරු පින්�ාරු 
සිදුකරනා මධයස්ථානා

500

4. ත්රිවිල් �ා  යතුරු පැදි අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 500

5. ලියනාවනා පට්ටල් වරෑල්ඩින් වැඩපලංවල් 500

6. ඉමෙලංක්මෙ�ානික උපකරණ අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 500

උපබේයෝගිතා බේස්වා

1. දුමිරිය �ා �ස් අංගනා / නාැවතුම්පලංවල් 1000

විබේේකා හාා විබේනෝදාස්වාද කාටයුතු

1. ඉ�ා කුඩා උදායානා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

2. කුඩා උදායානා

3. අසංලං උදායානා

4. ප්රජා  උදායානා

5. නාගර උදායානා

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික 
කලංාපය 1 (මෙ�රුවලං)

 නා ව නාාගරික ක ා ය   
සං ා  ව වනා 

ය ා ා ා ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

6. මධය නාාගරික උදායානාය වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�

7. ප්රාමෙද්ශීය උදායානා

8. ගෘ�ස්� ක්රීඩා මධයස්ථානා 250

9. සිනාමා ශාලංා 500

10. සංමාජ ශාලංා 500

11. කලංාගාර /මෙකෞතුකාගාර 500

12. එළිම�න් රංග ශාලංා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�

13. මෙර්ඛීය උදායානා

14. මෙ�ෝට්ටු ජැටි /නාැංගුරම් /මෙ�ාටුමෙපාළවල් /පාරු /නාවා�ැන් 

කාෘෂිකාාර්මිකා

1. ඉදිකිරීම් සංහි� සංත්ත්ව /වගා මෙගාවිමෙපාළවල් (මත්සංය 
අභිජනානා මධයස්ථානා )

1000

2. ඉදි කිරීම් සංහි� මාදාැල් පාඩු

3. ඉදි කිරීම් සංහි� ධිවර මෙ�ාටුමෙපාළවල් 

4. මෙලංල්ලංම 

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020 

සංැ .යු. ඉහත සංඳහන් බේනාවන කිසිය� භාවිතයක් සංඳහා අවසංර ඉල්ලනු ලැබූ අවස්ථාවක කලාපීයකරණ 
සංැලැස්මට අනුව අවසංර දීම සං�බන්ධ අවසංන් තීරණය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු බේ�.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික 
කලංාපය 1 (මෙ�රුවලං)

 නා ව නාාගරික ක ා ය   
සං ා  ව වනා 
ය ා ා ා ය
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8.2. ඉහාළා ඝනත්ව නාගරිකා කාලාපය 2 (අළුත්ගම, දර්ගා නගරය) 

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශබේ� අළුත්ගම හා දර්ගා නගරය යන ප්රබේේශයන් ඇතුළාත් බේ�. බේමම 
කලාපය තුළා අලුත්ගම සංංචාාරක කර්මාන්තය සංදහා පහසුක� සංපයන නගරයක් බේලසින්ද, දර්ගා 
නගරය බේතාග බේවළාඳ හා මිශ්ර සංංවර්ධන කාර්යයන් සංදහා දිරිගන්වන නගරයක් බේලසින්ද සංංවර්ධනය 
කරමින් ඒ තුළින් ඉහළා ඝනත්ව නාගරික කලාපයක් පරිසංර හිතකාමී අන්දමින් ඇති කරලීමට  
අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

8.2.1. ඉහාලං ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 2 සංඳහාා බලංපෑවත්වනා  
නියමාත්යංා හාා භාාවිත්යංයන්

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� ඉහළා ඝනත්ව නාගරික කලාපය 2 (අළුත්ගම, දර්ගා නගරය) 
කලාපබේ� බලපවත්වන නියමතා සංහ භාවිතයන් වගු අංක 8.2.1 වගු අංක 8.2.2 මඟින් දැක්බේ�. 

කාලාපිකාරණ මායිම් ඇමුණුම 07  පරිදි මෙ�.

කාලාප සංංගුණකාය 2.30

අනුමත උසං සීමාව නාව මෙගාඩනාැගිලි උසං පිරිවි�ර සංමීකරණය අනුව ගණනාය කරනු ලංැමෙ�. 
(ආකෘති පත්රය “අ”, “ආ” සං� “ඇ” අනුව තීරණය මෙ�.)

අනුමත උපරිම බිම් කාට්ටි 
ආවරණය

මෙන්වාසික                -  65% 
මෙන්වාසික මෙනාාවනා      -  75% 
මෙරෝ�ල් �ා පාසංල්      -  50%

කාලාපයට අයත් ප්රබේේශය මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය  සංභා �ලංප්රමෙද්ශමෙ� අළුත්ගම �ා දාර්ගා නාගරය යනා 
ප්රමෙද්ශයන් ඇතුළත් මෙ�. 

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග • ගාලු පාර 
• අලුත්ගම මතුගම පාර 
• කළුවාමෙමෝදාර කාලංවිලං මාර්ගය 
• පින්මෙ�නා පාදාාමෙගාඩ පාර  ( Sri Pushparama Road )
• අලුත්ගම මතුගම යටමෙදාාලං පාර 
• ෆ�ා �ජ්ජියාර් මාව� 

කාලාපයට ෙලපාන බේවනත් 
විබේශ්ෂ කාරුණු

• මෙ�ත් බිම් ආශ්රි� ප්රමෙද්ශයන් සංංවර්ධනාය කිරීමෙම්දී මෙ�ත් බිම් 
සංංරක්ෂණ සංැලංැස්ම අනුව කටයුතු කලං යුතුය.

• මෙමම කලංාපමෙ� සිදු කරනු ලං�නා සියලුම සංංවර්ධනා ක්රියාවලීන් එම 
කලංාපයට අදාාලං නියමයන්ට �ා අවසංරලංත් භාවි�යන්ට අනුකූලං 
විය  යුතුය.

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

වගුව 8.2.1 : ඉහාළා ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 2 (අළුත්ගමා, ද්යුර්ගා නාගරය) හි බලංපෑවත්වනා නියමාත්යංා

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 2 
(අළුත්ගම, දාර්ගා නාගරය)

 නා ව නාාගරික ක ා ය  
සං ා ව වනා  

ය ා ා ා ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

බේන්වාසිකා

1. නිවාසං ඒකක 150

2. නිවාසං සංංකීර්ණ 250

3. මෙන්වාසිකාගාර 500

4. නිලං නිවාසං / මෙස්වක නිවාසං 250

5. වැඩිහිටි / ආ�ාධි� නිවාසං 500

6. ළමා නිවාසං 1000

7. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථානා 250

බේසංෞඛය

1. මෙරෝ�ල් 4000

2. වවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

3. වවදාය උපමෙද්ශනා මෙස්වා මධයස්ථානා 250

4. ළමා �ා මානාව සංායනා මධයස්ථානා 375

5. සංත්ත්ව මෙරෝ�ල් 500

6. සංත්ත්ව සංායනා �ා  ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

7. ආයුර්මෙ�දා වවදාය මධයස්ථානා 250

අධයාපන

1. පුර්ව ළමාවිය සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 500

2. ප්රාථමික අධයාපනා මධයස්ථානා 2000

3. ද්විතික අධයාපනා මධයස්ථානා 2000

4. �ෘතීක අධයාපනා මධයස්ථානා 2000

5. කාර්මික පාසංල් / වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානා 2000

6. පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 2000

7. මෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති

සිසුන් 50 500

සිසුන් 50 ට වැඩි 750

8. මෙවනාත් අධයාපනා මධයස්ථානා (කලංාය�නා / රංගශාලංා) 250

පරිපාලන

1. කාර්යාලං 250

2. කාර්යාලං සංංකිර්ණ 1000

3. වෘත්තීය කාර්යාලං 250

වගුව 8.2.2 : ඉහාළා ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 2 (අළුත්ගමා, ද්යුර්ගා නාගරය) හි කලංාපීයකරණ භාාවිත්යංයන්08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 2 
(අළුත්ගම, දාර්ගා නාගරය)

 නා ව නාාගරික ක ා ය  
සං ා ව වනා  

ය ා ා ා ය



249

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

4. �ැංකු රක්ෂණ �ා මූලංයා�නා 500

5. ස්වයංකීය මුදාල් ගණුමෙදානු මධයස්ථානා 150

සංමාජ

1. ප්රජා  සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 250

2. සංමාජ �ා සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 500

3. ආගමික මධයස්ථානා 1000

4. ශ්රවනාාගාර �ා සංම්මන්ත්රණ ශාලංා 1000

5. පුස්�කාලං 250

6. ආදාා�නාාගාර 1000

7. සුසංානා භූමි 1000

වාණිජ

1. මෙවළදාසංැල් 150

2. සුපිරි මෙවළදාසංැලං 1000

3. සංාප්පු සංංකීර්ණ 500

4. මෙභෝජනාාගාර 250

5. විවෘ� මෙවළඳසංැලං 1000

6. ඔසුසංැල් 250

7. රසංායනාාගාර මෙස්වා �ා එකතුකිරීමෙම් මධයස්ථානා 150

8. මෙ�ාග ග�ඩා 375

9. පාරිමෙභෝගික මෙස්වා මධයස්ථානා 150

10. මස් �ා මාළු අමෙලංවිසංැල් 150

11. මත්පැන් අමෙලංවි සංැල් 300

12. අවමංගලංයශාලංා 250

13. අවමංගලංයශාලංා  උත්සංව ශාලංා සංමග 500

14. මෙගාඩනාැගිලි ද්රවය අමෙලංවි සංැල් 375

15. ඉන්ධනා පිරවුම් �ල් 1000

16. ඉන්ධනා පිරවුම් �ල්  සංමග  වා�නා මෙස්වා මධයස්ථානා 1000

17. ගරෑස් පිරවුම් �ල් �ා විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා 1000

18. මෙගාඩනාැගිලි ම� සංන්නිමෙ�දානා කළුණු මෙගාඩනාැගිල්මෙල් ශක්තිමත් භාවය 
සංම්�න්ධමෙයන් වු�ාත්මක 
ඉංජිමෙන්රුවරමෙයකුමෙගන් සං�තිකය �ා 
මෙගාඩනාැගිලි සංදා�ා අනුකූලං�ා 
සං�තිකය ලං�ා තිබිය යුතුය. 

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 2 
(අළුත්ගම, දාර්ගා නාගරය)

 නා ව නාාගරික ක ා ය  
සං ා ව වනා  

ය ා ා ා ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

19. සංන්නිමෙ�දානා කුළුණු 250

20. �හු ම�ල් රථගාල් 250

21. රථවා�නා ප්රදාර්ශනාාගාර 150

සංංචාරකා

1. නිවාඩු නිමෙක්�නා 375

2. ආගන්තුක නිවාසං 300

3. ලංැගුම්�ල් 250

4. සංංචාාරක මෙ�ෝටල් 1000

5. නාාගරික මෙ�ෝටල් 500

6. සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානා 150

7. ආයුර්මෙ�දා පංචාකර්ම මධයස්ථානා 250

8. ක�ානාා මෙ�ෝටල්

නිෂපාදන කාර්මාන්ත

1. සිමෙමන්ති මෙකාන්ක්රීට් පිගන් මැටි ආශ්රි� නි�පාදානා 1000

2. මැටි ආශ්රි� කර්මාන්� 1000

3. ගෘ�ස්ථ කර්මාන්� 500

4. ධීවර මෙ�ෝට්ටු නි�පාදානා �ා අලුත්වැඩියා කිරීම 1000

5. ඇඹරුම්�ල් / වීමෙමෝල් 500

බේස්වා කාර්මාන්ත

 1. කුලී රථ මෙස්වා මධයස්ථානා 250

2. වා�නා අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා / පින්�ාරු සිදුකරනා 
මධයස්ථානා

1000

3. ත්රීවිල් මා යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 500

4. ලියවනා පට්ටල්, වරෑල්ඩින් වැඩපලංවල් 500

5. ඉමෙලංක්මෙ�ානික් උපකරණ අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 500

උපබේයෝගිතා බේස්වා

1. දුමිරිය �ා �ස් අංගනා / නාැවතුම්�ලංවල් 1000

විබේේකා හාා විබේනෝදාස්වාද කාටයුතු

1. ඉ�ා කුඩා උදායානා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

2. කුඩා උදායානා

3. අසංලං උදායානා

4. ප්රජා  උදායානා

5. නාගර උදායානා

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 2 
(අළුත්ගම, දාර්ගා නාගරය)

 නා ව නාාගරික ක ා ය  
සං ා ව වනා  

ය ා ා ා ය
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අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

6. මධය නාාගරික උදායානාය වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

7. ප්රාමෙද්ශීය උදායානා

8. ගෘ�ස්� ක්රීඩා මධයස්ථානා 250

9. සිනාමා ශාලංා 500

10. සංමාජ ශාලංා 500

11. කලංාගාර /මෙකෞතුකාගාර 500

12. එළිම�න් රංග ශාලංා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�

13. මෙර්ඛීය උදායානා

14. මෙ�ෝට්ටු ජැටි /නාැංගුරම් /මෙ�ාටුමෙපාළවල් /පාරු /නාවා�ැන්

කාෘෂිකාාර්මිකා

1. ඉදිකිරීම් සංහි� සංත්ත්ව / වගා මෙගාවිමෙපාළවල් (මත්සංය 
අභිජනානා මධයස්ථානා )

2. ඉදි කිරීම් සංහි� මාදාැල් පාඩු

3. ඉදි කිරීම් සංහි� ධිවර මෙ�ාටුමෙපාළවල් 

4. මෙලංල්ලංම 

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

සංැ.යු. ඉහත සංඳහන් බේනාවන කිසිය� භාවිතයක් සංඳහා අවසංර ඉල්ලනු ලැබූ අවස්ථාවක කලාපීයකරණ 
සංැලැස්මට අනුව අවසංර දීම සං�බන්ධ අවසංන් තීරණය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු බේ�.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 2 
(අළුත්ගම, දාර්ගා නාගරය)

 නා ව නාාගරික ක ා ය  
සං ා ව වනා  

ය ා ා ා ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

8.3. ඉහාළා ඝනත්ව නාගරිකා කාලාපය 3 (මගබේගාන, පයාගල) 

බේමම කලාපයට ම�බේගාන සිට පයාගල දක්වා ගාලු පාර බේදපසං ප්රබේේශයන් අයත් බේ�. ධිවර කර්මාන්තය 
ආශ්රිත කටයුතු ඇතුළුව වාණිජ කටයුතු සංදහා ප්රමුඛ්යාත්වය ලබාබේදන බේමම කලාපබේයහි අධි ඝනත්වබේයන් 
යුතු සංංවර්ධනයක් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

8.3.1. ඉහාලං ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 3 සංඳහාා බලංපෑවත්වනා 
නියමාත්යංා හාා භාාවිත්යංයන්

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� ඉහළා ඝනත්ව නාගරික කලාපය 3 (ම�බේගාන, පයාගල) කලාපබේ� 
බලපවත්වන නියමතා සංහ භාවිතයන් වගු අංක 8.3.1 හා වගු අංක 8.3.2 මඟින් දැක්බේ�. 

කාලාපිකාරණ මායිම් ඇමුණුම 08  පරිදි මෙ�.

කාලාප සංංගුණකාය 2.00

අනුමත උසං සීමාව නාව මෙගාඩනාැගිලි උසං පිරිවි�ර සංමීකරණය අනුව ගණනාය කරනු ලංැමෙ�. 
(ආකෘති පත්රය “අ”, “ආ” සං� “ඇ” අනුව තීරණය මෙ�.)

අනුමත උපරිම බිම් කාට්ටි 
ආවරණය

මෙන්වාසික                   -  65% 
මෙන්වාසික මෙනාාවනා      -  75% 
මෙරෝ�ල් �ා පාසංල්       -  50%

කාලාපයට අයත් ප්රබේේශය මගමෙගානා �ා පයාගලං ප්රමෙද්ශයන් අයත් මෙ�.

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග • ගාලු පාර 
• මගමෙගානා මුංමෙ�නා �ල්කඳවිලං පාර 
• කටුකුරුදුග�ලංන්දා �ල්කඳවිලං පාර 
• පයාගලං නාවත්තුඩුව පාර 
• ග�ඩාමෙගාඩ කච්මෙච්මෙගාඩ පාර 
• පාලංයන්මෙගාඩ නාාග�දූව පාර 
• වි�ාරකන්දා පාර 
• පයාගලං උතුර දුම්රිය පාර 
• ඇත්පන්තිය පාර  

කාලාපයට අයත් විබේශ්ෂ කාරුණු • මෙ�ත් බිම් ආශ්රි� ප්රමෙද්ශයන් සංංවර්ධනාය කිරීමෙම්දී මෙ�ත් බිම් 
සංංරක්ෂණ සංැලංැස්ම අනුව කටයුතු කලං යුතුය.

• මෙමම කලංාපමෙ� සිදු කරනු ලං�නා සියලුම සංංවර්ධනා ක්රියාවලීන් එම 
කලංාපයට අදාාලං නියමයන්ට �ා අවසංරලංත් භාවි�යන්ට අනුකූලං 
විය  යුතුය. 

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

වගුව 8.3.1 : ඉහාළා ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 3 (මා�වෙගානා, පෑයාගලං) හි බලංපෑවත්වනා නියමාත්යංා

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 3 
(මගමෙගානා, පයාගලං)

 නා ව නාාගරික ක ා ය  
සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

බේන්වාසිකා

1. නිවාසං ඒකක 150

2. නිවාසං සංංකීර්ණ 250

3. මෙන්වාසිකාගාර 500

4. නිලං නිවාසං / මෙස්වක නිවාසං 250

5. වැඩිහිටි / ආ�ාධි� නිවාසං 500

6. ළමා නිවාසං 1000

7. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථානා 250

බේසංෞඛය

1. මෙරෝ�ල් 4000

2. වවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

3. වවදාය උපමෙද්ශනා මෙස්වා මධයස්ථානා 250

4. ළමා �ා මානාව සංායනා මධයස්ථානා 375

5. සංත්ත්ව මෙරෝ�ල් 500

6. සංත්ත්ව සංායනා �ා  ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

7. ආයුර්මෙ�දා වවදාය මධයස්ථානා 250

අධයාපන

1. පුර්ව ළමාවිය සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 500

2. ප්රාථමික අධයාපනා මධයස්ථානා 2000

3. ද්විතික අධයාපනා මධයස්ථානා 2000

4. �ෘතීක අධයාපනා මධයස්ථානා 2000

5. කාර්මික පාසංල් / වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානා 2000

6. පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 2000

7. මෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති

සිසුන් 50 500

සිසුන් 50 ට වැඩි 750

8. මෙවනාත් අධයාපනා මධයස්ථානා (කලංාය�නා / රංගශාලංා 250

පරිපාලන

1. කාර්යාලං 250

2. කාර්යාලං සංංකිර්ණ 1000

3. වෘත්තීය කාර්යාලං 250

වගුව 8.3.2 : ඉහාළා ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 3 (මා�වෙගානා, පෑයාගලං) හි කලංාපීයකරණ භාාවිත්යංයන් 08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 3 
(මගමෙගානා, පයාගලං)

 නා ව නාාගරික ක ා ය  
සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

4. �ැංකු රක්ෂණ �ා මූලංයා�නා 500

5. ස්වයංකීය මුදාල් ගණුමෙදානු මධයස්ථානා 150

සංමාජ

1. ප්රජා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 250

2. සංමාජ �ා සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 500

3. ආගමික මධයස්ථානා 1000

4. ශ්රවනාාගාර �ා සංම්මන්ත්රණ ශාලංා 1000

5. පුස්�කාලං 250

6. ආදාා�නාාගාර 1000

7. සුසංානා භූමි 1000

වාණිජ

1. මෙවළදාසංැල් 150

2. සුපිරි මෙවළදාසංැලං 1000

3. සංාප්පු සංංකීර්ණ 500

4. මෙභෝජනාාගාර 250

5. විවෘ� මෙවළඳසංැලං 1000

6. ඔසුසංැල් 250

7. රසංායනාාගාර මෙස්වා �ා එකතුකිරීමෙම් මධයස්ථානා 150

8. මෙ�ාග ග�ඩා 375

9. පාරිමෙභෝගික මෙස්වා මධයස්ථානා 150

10. මස් �ා මාළු අමෙලංවිසංැල් 150

11. මත් පැන්  අමෙලංවිසංැල් 300

12. අවමංගලංයශාලංා 250

13. අවමංගලංයශාලංා  උත්සංවශාලංා සංමග 500

14. මෙගාඩනාැගිලි ද්රවය අමෙලංවිසංැල් 375

15. ඉන්ධනා පිරවුම් �ලං 1000

16. ඉන්ධනා පිරවුම් �ලං  සංමග  වා�නා මෙස්වා මධයස්ථානා 1000

17. ගරෑස් පිරවුම් �ල් �ා විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා 1000

18. මෙගාඩනාැගිලි ම� සංන්නිමෙ�දානා කළුණු මෙගාඩනාැගිල්මෙල් ශක්තිමත් භාවය 
සංම්�න්ධමෙයන් වු�ාත්මක 
ඉංජිමෙන්රුවරමෙයකුමෙගන් සං�තිකය �ා 
මෙගාඩනාැගිලි සංදා�ා අනුකූලං�ා 
සං�තිකය ලං�ා තිබිය යුතුය

19. සංන්නිමෙ�දානා කුළුණු 250

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 3 
(මගමෙගානා, පයාගලං)

 නා ව නාාගරික ක ා ය  
සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

20. �හු ම�ල් රථගාල් 250

21. රථවා�නා ප්රදාර්ශනාාගාර 150

සංංචාරකා

1. නිවාඩු නිමෙක්�නා 375

2. ආගන්තුක නිවාසං 300

3. ලංැගුම්�ල් 250

4. සංංචාාරක මෙ�ෝටල් 1000

5. නාාගරික මෙ�ෝටල් 500

6. සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානා 150

7. ආයුර්මෙ�දා පංචාකර්ම මධයස්ථානා 250

8. ක�ානාා මෙ�ෝටල්

නිෂපාදන කාර්මාන්ත

1. සිමෙමන්ති මෙකාන්ක්රීට් පිගන් මැටි ආශ්රි� නි�පාදානා 1000

2. මැටි ආශ්රි� කර්මාන්� 1000

3. ගෘ�ස්ථ කර්මාන්� 500

4. ධීවර මෙ�ෝට්ටු නි�පාදානා �ා අලුත්වැඩියා කිරීම. 1000

5. ඇඹරුම්�ල් / වීමෙමෝල් 500

බේස්වා කාර්මාන්ත

 1. වා�නා අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා/ විසිරි පින්�ාරු සිදුකරනා 
මධයස්ථානා

1000

2. ත්රිවිල් �ා  යතුරු පැදි අලුත් වැඩියා මධයස්ථානා 500

3. කුළි රථ මෙස්වා මධයස්ථානා 250

4. මෙලංාන්ඩරි / ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමෙම් ස්ථානා 250

5. ඇඹරුම්�ල් / වීමෙමෝල් 500

6. ලියනාවනා පට්ටල් වරෑල්ඩින් වැඩපලංවල් 500

7. ඉමෙලංක්මෙ�ානික  උපකරණ අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 500

උපබේයෝගිතා බේස්වා

1. දුමිරිය �ා �ස් අංගනා / නාැවතුම්�ලංවල් 1000

විබේේකා හාා විබේනෝදාස්වාද කාටයුතු

1. ඉ�ා කුඩා උදායානා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

2. කුඩා උදායානා

3. අසංලං උදායානා

4. ප්රජා  උදායානා

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 3 
(මගමෙගානා, පයාගලං)

 නා ව නාාගරික ක ා ය  
සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර )

5. නාගර උදායානා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

6. මධය නාාගරික උදායානාය

7. ප්රාමෙද්ශීය උදායානා

8. ගෘ�ස්� ක්රීඩා මධයස්ථානා 250

9. සිනාමා ශාලංා 500

10. සංමාජ ශාලංා 500

11. කලංාගාර /මෙකෞතුකාගාර 500

12. එළිම�න් රංග ශාලංා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

13. මෙර්ඛීය උදායානා

14. මෙ�ෝට්ටු ජැටි /නාැංගුරම් /මෙ�ාටුමෙපාළවල් /පාරු /නාවා�ැන් 

කාෘෂිකාාර්මිකා

1. ඉදිකිරීම් සංහි� සංත්ත්ව / වගා මෙගාවිමෙපාළවල් (මත්සංය 
අභිජනානා මධයස්ථානා )

1000

2. ඉදි කිරීම් සංහි� මාදාැල් පාඩු

3. ඉදි කිරීම් සංහි� ධිවර මෙ�ාටුමෙපාළවල් 

4. මෙලංල්ලංම 

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

සංැ.යු. ඉහත සංඳහන් බේනාවන කිසිය� භාවිතයක් සංඳහා අවසංර ඉල්ලනු ලැබූ අවස්ථාවක කලාපීයකරණ 
සංැලැස්මට අනුව අවසංර දීම සං�බන්ධ අවසංන් තීරණය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු බේ�.

8.4 මධය ඝනත්ව නාගරිකා කාලාපය

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය සංභා බලප්රබේේශබේ� බේකාටසංක් හා බේ�රුවල නගර සංභා බලප්රබේේශබේ� බේකාටසංක් බේමම 
කලාපයට අයත් බේ�. බේන්වාසික, වාණිජ, සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත හා ප්රධාන නාගරික මධයස්ථානවලට 
බේස්වා සංපයන කලාපයක් බේලසං සංංවර්ධනය කිරීමට අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

බේමම කලාපය මධය ඝණත්ව නාගරික කලාපය 1 හා 2 වශබේයන් ප්රධාන බේකාටස් බේදකකින් සංමන්විත බේ�. 

8.4.1. මාධ� ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය සංඳහාා  බලංපෑවත්වනා 
නියමාත්යංා හාා භාාවිත්යංයන්

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� මධය ඝනත්ව නාගරික කලාපබේ� බලපවත්වන නියමතා සංහ 
භාවිතයන් වගු අංක 8.4.1 හා වගු අංක 8.4.2 මඟින් දැක්බේ�. 

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපය 3 
(මගමෙගානා, පයාගලං)

 නා ව නාාගරික ක ා ය  
සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය

මධය ඝනාත්ව 
නාාගරික කලංාපය

ධ  නා ව නාාගරික  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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කාලාපිකාරණ මායිම් ඇමුණුම 09 පරිදි මෙ�.

කාලාප සංංගුණකාය 2.20

අනුමත උසං සීමාව නාව මෙගාඩනාැගිලි උසං පිරිවි�ර සංමීකරණය අනුව ගණනාය කරනු ලංැමෙ�. 
(ආකෘති පත්රය “අ”, “ආ” සං� “ඇ” අනුව තීරණය මෙ�.)

අනුමත උපරිම බිම් කාට්ටි 
ආවරණය

මෙන්වාසික                    -  60% 
මෙන්වාසික මෙනාාවනා       -  70% 
මෙරෝ�ල් �ා පාසංල්        -  50%

කාලාපයට අයත් ප්රබේේශය මධය ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය ප්රධානා මෙකාටස් මෙදාකකින් සංමන්වි� මෙ�. 
මධය ඝණත්ව  නාාගරික කාලංය 1 �ා 2 වශමෙයනි.

මධය ඝණත්ව නාාගරික කලංාපය - ගාල්ලං - මෙකාළඹ  ප්රධානා මාර්ගය �ා 
පයාගලං මෙදාාඩන්මෙගාඩ මාර්ගයන් ඇතුලංත්ව පිහිටාඇ�.  මෙමහි 
දාළුවත්�, උතුරු පයාගලං දාකුණු පයාගලං  යනා ප්රමෙද්ශය  ඇතුලංත් මෙ�. 

මධය ඝනාත්ව නාාගරික කලංාප 2 ගාල්ලං - මෙකාළඹ ප්රධානා මාර්ගයට 
යා�දාව �ා කළුවාමෙමෝදාර  කාලංවිලං, මෙ�රුවලං, අළුත්ගම් වීදිය �ා 
මගමෙගානා,  මුංමෙ�නා, �ල්කඳවිලං යනා මාර්ගයන් ඇතුලංත් වනා පරිදි 
පිහිටා ඇති අ�ර මුංමෙ�නා, මෙ�ට්ටිමුල්ලං, මාගල්කන්දා පිංමෙ�නා යනා 
ප්රමෙද්ශයන්  මෙමම කලංාපය තුලං පිිහිටා ඇ�. 

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග • පයාගලං මෙදාාඩන්මෙගාඩ පාර 
• පිංමෙ�නා පාදාාමෙගාඩ මාර්ගය  (ශ්රී පු�පාරාම පාර)
• අලුත්ගම මතුගම යටමෙදාාලං මාර්ගය 

කාලාපයට ෙලපාන බේවනත් 
විබේශ්ෂ කාරුණු

• මෙ�ත් බිම් ආශ්රි� ප්රමෙද්ශයන් සංංවර්ධනාය කිරීමෙම්දී මෙ�ත් බිම් 
සංංරක්ෂණ සංැලංැස්ම අනුව කටයුතු කලං යුතුය.

• මෙමම කලංාපමෙ� සිදු කරනු ලං�නා සියලුම සංංවර්ධනා ක්රියාවලීන් එම 
කලංාපයට අදාාලං නියමයන්ට �ා අවසංරලංත් භාවි�යන්ට අනුකූලං 
විය යුතුය.

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

වගුව 8.4.1 :  මාධ� ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑවෙයහි බලංපෑවත්වනා නියමාත්යංා 08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
නාාගරික කලංාපය

ධ  නා ව නාාගරික  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

බේන්වාසිකා

1. නිවාසං ඒකක 150

2. නිවාසං සංංකීර්ණ 250

3. මෙන්වාසිකාගාර 500

4. නිලං නිවාසං / මෙස්වක නිවාසං 250

5. වැඩිහිටි / ආ�ාධි� නිවාසං 500

6. ළමා නිවාසං 1000

7. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථානා 250

බේසංෞඛය

1. මෙරෝ�ල් 4000

2. වවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

3. වවදාය උපමෙද්ශනා මෙස්වා මධයස්ථානා 250

4. ළමා �ා මානාව සංායනා මධයස්ථානා 500

5. සංත්ත්ව සංායනා �ා  ප්රතිකාර මධයස්ථානා 375

6. ආයුර්මෙ�දා වවදාය මධයස්ථානා 150

අධයාපන

1. පුර්ව ළමාවිය සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 500

2. ප්රාථමික අධයාපනා මධයස්ථානා 1000

3. ද්විතික අධයාපනා මධයස්ථානා 1000

4. �ෘතීක අධයාපනා මධයස්ථානා 1000

5. කාර්මික පාසංල් / වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානා 2000

6. පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 2000

7. මෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති

සිසුන් 50 500

සිසුන් 50 ට වැඩි 750

8. මෙවනාත් අධයාපනා මධයස්ථානා (කලංාය�නා / රංගශාලංා 500

පරිපාලන

1. කාර්යාලං 250

2. කාර්යාලං සංංකිර්ණ 1000

3. වෘත්තීය කාර්යාලං 250

4. �ැංකු රක්ෂණ �ා මූලංයා�නා 500

5. ස්වයංක්රිය  මුදාල් ගණුමෙදානු මධයස්ථානා 150

වගුව 8.4.2 : මාධ� ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑවෙයහි කලංාපීයකරණ භාාවිත්යංයන්08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
නාාගරික කලංාපය

ධ  නා ව නාාගරික  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

සංමාජ

1. ප්රජා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 250

2. සංමාජ �ා සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 500

3. ආගමික මධයස්ථානා 1000

4. ශ්රවනාාගාර �ා සංම්මන්ත්රණ ශාලංා 1000

5. පුස්�කාලං 250

6. ආදාා�නාාගාර 1000

7. සුසංානා භූමි 1000

වාණිජ

1. මෙවළදාසංැල් 150

2. සුපිරි මෙවළදාසංැලං 1000

3. සංාප්පු සංංකීර්ණ 500

4. මෙභෝජනාාගාර 250

5. විවෘ� මෙවළඳසංැල් 1000

6. ඔසුසංැල් 250

7. රසංායනාාගාර මෙස්වා �ා එකතුකිරීමෙම් මධයස්ථානා 150

8. මෙ�ාග ග�ඩා 375

9. පාරිමෙභෝගික මෙස්වා මධයස්ථානා 150

10. මස් �ා  මාළු අමෙලංවිසංැල් 150

11. මත්පැන්  අමෙලංවිසංැල් 375

12. අවමංගලංයශාලංා 250

13. අවමංගලංයශාලංා  උත්සංවශාලංා සංමග 500

14. මෙගාඩනාැගිලි ද්රවය අමෙලංවි සංැල් 375

15. ඉන්ධනා පිරවුම් �ල් 1000

16. ඉන්ධනා පිරවුම් �ල්  සංමග  වා�නා මෙස්වා මධයස්ථානා 1000

17. ගරෑස් පිරවුම් �ල්  �ා  විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා 1000

18. මෙගාඩනාැගිලි ම� සංන්නිමෙ�දානා කළුණු මෙගාඩනාැගිල්මෙල් ශක්තිමත් භාවය 
සංම්�න්ධමෙයන් වු�ාත්මක 
ඉංජිමෙන්රුවරමෙයකුමෙගන් සං�තිකය �ා 
මෙගාඩනාැගිලි සංදා�ා අනුකූලං�ා 
සං�තිකය ලං�ා තිබිය යුතුය

19. සංන්නිමෙ�දානා කුළුණු 250

20. �හු ම�ල් රථගාල් 250

21. රථවා�නා ප්රදාර්ශනාාගාර 150

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
නාාගරික කලංාපය

ධ  නා ව නාාගරික  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

සංංචාරකා

1. නිවාඩු නිමෙක්�නා 375

2. ආගන්තුක නිවාසං 250

3. ලංැගුම්�ල් 250

4. සංංචාාරක මෙ�ෝටල් 1000

5. නාාගරික මෙ�ෝටල් 500

6. සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානා 250

7. ආයුර්මෙ�දා පංචාකර්ම මධයස්ථානා 150

නිෂපාදන කාර්මාන්ත

1. සිමෙමන්ති මෙකාන්ක්රීට් පිගන් මැටි ආශ්රි� නි�පාදානා 1000

2. මැටි ආශ්රි� කර්මාන්� 1000

3. ගෘ�ස්ථ කර්මාන්� 500

බේස්වා කාර්මාන්ත

 1. වා�නා අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා/ විසිරි  පින්�ාරු සිදුකරනා 
මධයස්ථානා

1000

2. ත්රිවිල් �ා  යතුරු පැදි අලුත් වැඩියා මධයස්ථානා 500

3. කුළි රථ මෙස්වා මධයස්ථානා 250

4. මෙලංාන්ඩරි / ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමෙම් ස්ථානා 250

5. ඇඹරුම්�ල් / වීමෙමෝල් 500

6. ලියනාවනා පට්ටල් වරෑල්ඩින් වැඩපලංවල් 500

7. ඉමෙලංක්මෙ�ානික උපකරණ අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 500

විබේේකා හාා විබේනෝදාස්වාද කාටයුතු

1. ඉ�ා කුඩා උදායානා

වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

2. කුඩා උදායානා

3. අසංලං උදායානා

4. ප්රජා  උදායානා

5. නාගර උදායානා

6. මධය නාාගරික උදායානාය

7. ප්රාමෙද්ශීය උදායානා

8. මෙර්ඛීය උදායානා

9. ගෘ�ස්� ක්රීඩා මධයස්ථානා 250

10. සිනාමා ශාලංා 500

11. සංමාජ ශාලංා 500

12. කලංාගාර /මෙකෞතුකාගාර 500

13. එළිම�න් රංගශාලංා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
නාාගරික කලංාපය

ධ  නා ව නාාගරික  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

කාෘෂිකාාර්මිකා

1. ඉදිකිරීම් සංහි� සංත්ත්ව /වගා මෙගාවිමෙපාළවල් 1000

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

සංැ.යු. ඉහත සංඳහන් බේනාවන කිසිය� භාවිතයක් සංඳහා අවසංර ඉල්ලනු ලැබූ අවස්ථාවක කලාපීයකරණ 
සංැලැස්මට අනුව අවසංර දීම සං�බන්ධ අවසංන් තීරණය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු බේ�.

8.5. මධය ඝනත්ව අර්ධ නාගරිකා කාලාපය 

අබේේපිටිය, බේපාතුවිල, පාලයන්බේගාඩ, මුංබේ�න, පාදාබේගාඩ යන ප්රබේේශයන් අයත් බේ�. බේමම කලාපය තුල 
පවතින හරිත කලාපයන් ආරක්ෂා කිරීම සංමග බේවරළාබඩ පවතින වැඩි ජන ඝනත්වය බේමම ප්රබේේශ වලට 
සංංබේක්න්ද්රණය කිරීම අරමුණු බේ�. පාරිසංරික සංංබේ�දී කලාපයන් සුරක්ෂිත වන අයුරින් බේන්වාසික සංංවර්ධන 
කටයුතු දිරි ගැන්වීමත් ඒ සංදහා අවශය බේභෞතික හා සංමාජයීය යටිතල පහසුක� වැඩි දියුණු කිරීමටත් 
අබේ�ක්ෂිතය. 

බේමම කලාපය මධය ඝණත්ව අර්ධ නාගරික කලාපය 1, 2, 3 හා 4 වශබේයන් ප්රධාන බේකාටස් හතරකින් 
සංමන්විත බේ�. 

8.5.1. මාධ� ඝනාත්ව අර්ධ නාාගරික කලංාපෑය සංඳහාා බලංපෑවත්වනා 
නියමාත්යංා හාා භාාවිත්යංයන් 

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� මධය ඝනත්ව අර්ධ නාගරික කලාපබේ� බලපවත්වන නියමතා 
සංහ භාවිතයන් වගු අංක 8.5.1 හා වගු අංක 8.5.2 මඟින් දැක්බේ�. 

වගුව 8.5.1 : මාධ� ඝනාත්ව අර්ධ නාාගරික කලංාපෑවෙයහි බලංපෑවත්වනා නියමාත්යංා

කාලාපිකාරණ මායිම් ඇමුණුම 10 පරිදි මෙ�.

කාලාප සංංගුණකාය 1.40

අනුමත උසං සීමාව නාව මෙගාඩනාැගිලි උසං පිරිවි�ර සංමීකරණය අනුව ගණනාය කරනු ලංැමෙ�. 
(ආකෘති පත්රය “අ”, “ආ” සං� “ඇ” අනුව තීරණය මෙ�.)

අනුමත උපරිම බිම් කාට්ටි 
ආවරණය

මෙන්වාසික                      -  60% 
මෙන්වාසික මෙනාාවනා         -  70% 
මෙරෝ�ල් �ා පාසංල්          -  50%

කාලාපයට අයත් ප්රබේේශය අමෙේපිටිය, මෙපාතුවිලං, පාලංයන්මෙගාඩ, මුන්මෙ�නා, පාදාාමෙගාඩ  යනා 
ප්රමෙද්ශයන් අයත් මෙ�.

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග • අලුත්ගම මතුගම මාර්ගය 
• පින්මෙ�නා මතුගම මාර්ගය 
• අලුත්ගම මතුගම යටමෙදාාලං මාර්ගය 

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
නාාගරික කලංාපය

ධ  නා ව නාාගරික  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය

මධය ඝනාත්ව 
අර්ධ නාාගරික කලංාපය

ධ  නා ව අර්ධ නාාගරික 
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය  
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

කාලාපයට  අයත්  බේවනත් කාරුණු මෙ�ත් බිම් ආශ්රි� ප්රමෙද්ශයන් සංංවර්ධනාය කිරීමෙම්දී මෙ�ත් බිම් සංංරක්ෂණ 
සංැලංැස්ම අනුව කටයුතු කලං යුතුය.
මෙමම කලංාපමෙ� සිදු කරනු ලං�නා සියලුම සංංවර්ධනා ක්රියාවලීන් එම 
කලංාපයට අදාාලං නියමයන්ට �ා අවසංරලංත් භාවි�යන්ට අනුකූලං විය  
යුතුය

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

බේන්වාසිකා

1. නිවාසං ඒකක 250

2. නිවාසං සංංකීර්ණ 500

3. මෙන්වාසිකාගාර 500

4. නිලං නිවාසං / මෙස්වක නිවාසං 250

5. වැඩිහිටි / ආ�ාධි� නිවාසං 500

6. ළමා නිවාසං 1000

7. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථානා 250

බේසංෞඛය

1. මෙරෝ�ල් 2000

2. වවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

3. වවදාය උපමෙද්ශනා මෙස්වා මධයස්ථානා 250

4. ළමා �ා මානාව සංායනා මධයස්ථානා 375

5. සංත්ත්ව සංායනා �ා  ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

6. ආයුර්මෙ�දා වවදාය මධයස්ථානා 250

අධයාපන

1. පුර්ව ළමාවිය සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 500

2. ප්රාථමික අධයාපනා මධයස්ථානා 4000

3. ද්විතික අධයාපනා මධයස්ථානා 4000

4. �ෘතීක අධයාපනා මධයස්ථානා 4000

5. කාර්මික පාසංල් / වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානා 2000

6. පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 2000

7. මෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති

සිසුන් 50 500

සිසුන් 50 ට වැඩි 750

8. මෙවනාත් අධයාපනා මධයස්ථානා (කලංාය�නා / රංගශාලංා) 500

වගුව 8.5.2 : මාධ� ඝනාත්ව අර්ධ නාාගරික කලංාපෑය කලංාපීයකරණ භාාවිත්යංයන්

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
අර්ධ නාාගරික කලංාපය

ධ  නා ව අර්ධ නාාගරික 
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය  
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අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

පරිපාලන

1. කාර්යාලං 250

2. වෘත්තීය කාර්යාලං 250

3. �ැංකු රක්ෂණ �ා මූලංයා�නා 500

4. ස්වයංකීය මුදාල් ගණුමෙදානු මධයස්ථානා 150

සංමාජ

1. ප්රජා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 250

2. සංමාජ �ා සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 500

3. ආගමික මධයස්ථානා 1000

4. ශ්රවනාාගාර �ා සංම්මන්ත්රණ ශාලංා 1000

5. පුස්�කාලං 250

6. ආදාා�නාාගාර 1000

7. සුසංානා භූමි 1500

වාණිජ

1. මෙවළදාසංැල් 150

2. සුපිරි මෙවළදාසංැලං 1000

3. මෙභෝජනාාගාර 250

4. විවෘ� මෙවළඳසංැලං 1000

5. ඔසුසංැල් 250

6. රසංායනාාගාර මෙස්වා �ා එකතුකිරීමෙම් මධයස්ථානා 150

7. මෙ�ාග ග�ඩා 375

8. පාරිමෙභෝගික මෙස්වා මධයස්ථානා 150

9. මස් �ා  මාළු අමෙලංවිසංැල් 150

10. අවමංගලංයශාලංා 250

11. මෙගාඩනාැගිලි ද්රවය අමෙලංවිසංැල් 375

12. ඉන්ධනා පිරවුම්�ල් 1000

13. ඉන්ධනා පිරවුම්�ල් සංමග වා�නා මෙස්වා මධයස්ථානා 1000

14. ගරෑස් පිරවුම්�ල් සං� විදුලි සංැලංසුම් මධයස්ථානා 1000

15. මෙගාඩනාැගිලි ම� සංන්නිමෙ�දානා කළුණු මෙගාඩනාැගිල්මෙල් ශක්තිමත් භාවය 
සංම්�න්ධමෙයන් වු�ාත්මක 
ඉංජිමෙන්රුවරමෙයකුමෙගන් සං�තිකය �ා 
මෙගාඩනාැගිලි සංදා�ා අනුකූලං�ා 
සං�තිකය ලං�ා තිබිය යුතුය

16. සංන්නිමෙ�දානා කුළුණු 250

17. �හු ම�ල් රථගාල් 150

18. රථවා�නා ප්රදාර්ශනාාගාර 150

සංංචාරකා

1. නිවාඩු නිමෙක්�නා 375

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
අර්ධ නාාගරික කලංාපය

ධ  නා ව අර්ධ නාාගරික 
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය  
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

2. ආගන්තුක නිවාසං 250

3. ලංැගුම්�ල් 250

නිෂපාදන කාර්මාන්ත

1. මැටි ආශ්රි� කර්මාන්� 1000

2. ගෘ�ස්ථ කර්මාන්� 500

බේස්වා කාර්මාන්ත

1. වා�නා අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා/ විසිරි  පින්�ාරු සිදුකරනා 
මධයස්ථානා

1000

2. ත්රිවිල් �ා  යතුරු පැදි අලුත් වැඩියා මධයස්ථානා 250

3. කුළි රථ මෙස්වා මධයස්ථානා 250

4. මෙලංාන්ඩරි / ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමෙම් ස්ථානා 250

5. ඇඹරුම්�ල් / වීමෙමෝල් 250

6. ලියනාවනා පට්ටල් වරෑල්ඩින් වැඩපලංවල් 250

7. ඉමෙලංක්මෙ�ානික උපකරණ අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 250

විබේේකා හාා විබේනෝදාස්වාද කාටයුතු

1. ඉ�ා කුඩා උදායානා

වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.
2. කුඩා උදායානා

3. අසංලං උදායානා

4. ප්රජා උදායානා

5. මධය නාාගරික උදායානාය

6. ප්රාමෙද්ශීය උදායානා

7. ගෘ�ස්� ක්රීඩා මධයස්ථානා 250

8. සිනාමා ශාලංා 500

9. කලංාගාර / මෙකෞතුකාගාර 500

10. එළිම�න් රංග ශාලංා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

කාෘෂීකාාර්මිකා

1. ඉදිකිරීම් සංහි� සංත්ත්ව /වගා මෙගාවිමෙපාළවල් 1000

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

සංැ.යු. ඉහත සංඳහන් බේනාවන කිසිය� භාවිතයක් සංඳහා අවසංර ඉල්ලනු ලැබූ අවස්ථාවක කලාපීයකරණ 
සංැලැස්මට අනුව අවසංර දීම සං�බන්ධ අවසංන් තීරණය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු බේ�.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
අර්ධ නාාගරික කලංාපය

ධ  නා ව අර්ධ නාාගරික 
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය  
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8.6. මධය ඝනත්ව අභයන්තර කාලාප 

හිරිගල්බේගාඩැල්ල, හල්කදවිල, වලතර, බදනාබේගාඩ සංහ කාලවිල යන ප්රබේේශයන් බේමම කලාපයට අයත් 
බේ�. බේමම කලාපය තුලද බේන්වාසික ඝනත්වය වැඩි කිරීමටත් ඒ සංදහා අවශය පහසුක� ලබා දීමත් කුඩා 
මන්සංන්ධි වල බේවළාද හා බේස්වා පහසුක� දිරි ගැන්විමටත් පාරිසංරික සංමතුලිතතාවය ඇති වන අයුරින් 
බේන්වාසික සංංවර්ධනයක් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්. 

බේමම කලාපය මධය ඝණත්ව අභයන්තර කලාපය 1, 2, 3 හා 4 වශබේයන් ප්රධාන බේකාටස් හතරකින් 
සංමන්විත බේ�. 

8.6.1 මාධ� ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය සංඳහාා බලංපෑවත්වනා 
නියමාත්යංා හාා භාාවිත්යංයන්  

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� මධය ඝනත්ව අභයන්තර කලාපබේ� බලපවත්වන නියමතා සංහ 
භාවිතයන් වගු අංක 8.6.1 හා වගු අංක 8.6.2 මඟින් දැක්බේ�. 

කාලාපිකාරණ මායිම් ඇමුණුම 11 පරිදි මෙ�.

කාලාප සංංගුණකාය 1.20

අනුමත උසං සීමාව නාව මෙගාඩනාැගිලි උසං පිරිවි�ර සංමීකරණය අනුව ගණනාය කරනු ලංැමෙ�. 
(ආකෘති පත්රය “අ”, “ආ” සං� “ඇ” අනුව තීරණය මෙ�.)

අනුමත උපරිම බිම් කාට්ටි 
ආවරණය

මෙන්වාසික                   -  60% 
මෙන්වාසික මෙනාාවනා      -  70% 
මෙරෝ�ල් �ා පාසංල්       -  50%

කාලාපයට අයත් ප්රබේේශය හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං , �ල්කඳවිලං , �දානාාමෙගාඩ , කලංවිලං යනා ප්රමෙද්ශයන් 
මෙමම කලංාපයට අයත් මෙ�. 

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග • මෙයෝජි� උතුරු දාකුණු සිමා මාර්ගය 2

කාලාපයට ෙලපාන බේවනත් 
විබේශ්ෂ කාරුණු

• මෙ�ත් බිම් ආශ්රි� ප්රමෙද්ශයන් සංංවර්ධනාය කිරීමෙම්දී මෙ�ත් බිම් 
සංංරක්ෂණ සංැලංැස්ම අනුව කටයුතු කලං යුතුය. 

• මෙමම කලංාපමෙ� සිදු කරනු ලං�නා සියලුම සංංවර්ධනා ක්රියාවලීන් එම 
කලංාපයට අදාාලං නියමයන්ට �ා අවසංරලංත් භාවි�යන්ට අනුකූලං 
විය  යුතුය.

වගුව 8.6.1 : මාධ� ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑවෙයහි බලංපෑවත්වනා නියමාත්යංා

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
අභයන්�ර කලංාප

ධ  නා ව අ  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

බේන්වාසිකා

1. නිවාසං ඒකක 250

2. නිවාසං සංංකීර්ණ 250

3. මෙන්වාසිකාගාර 500

4. නිලං නිවාසං / මෙස්වක නිවාසං 250

5. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථානා 250

බේසංෞඛය

1. වවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

2. වවදාය උපමෙද්ශනා මෙස්වා මධයස්ථානා 250

3. ළමා �ා මානාව සංායනා මධයස්ථානා 375

4. සංත්ත්ව සංායනා �ා  ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

5. ආයුර්මෙ�දා වවදාය මධයස්ථානා 250

අධයාපන

1. පුර්ව ළමාවිය සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 500

2. ප්රාථමික අධයාපනා මධයස්ථානා 4000

3. ද්විතික අධයාපනා මධයස්ථානා 4000

4. �ෘතීක අධයාපනා මධයස්ථානා 4000

5. කාර්මික පාසංල් / වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථානා 2000

6. පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 2000

7. මෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති

සිසුන් 50 500

සිසුන් 50 ට වැඩි 750

8. මෙවනාත් අධයාපනා මධයස්ථානා (කලංාය�නා / රංගශාලංා 250

පරිපාලන

1. කාර්යාලං 250

2. වෘත්තීය කාර්යාලං 250

3. �ැංකු රක්ෂණ �ා මූලංයා�නා 500

4. ස්වයංකීය මුදාල් ගණුමෙදානු මධයස්ථානා 150

සංමාජ

1.  ප්රජා  සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 250

2. සංමාජ �ා සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 500

3. ආගමික මධයස්ථානා 1000

4. පුස්�කාලං 250

වගුව 8.6.2 : මාධ� ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑවෙයහි කලංාපීයකරණ භාාවිත්යංයන්08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
අභයන්�ර කලංාප

ධ  නා ව අ  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

5. ආදාා�නාාගාර 1000

6. සුසංානා භූමි 1000

වාණිජ

1. මෙවළදාසංැල් 250

2. මෙභෝජනාාගාර 150

3. විවෘ� මෙවළඳසංැල් 1000

4. ඔසුසංැල් 250

5. රසංායනාාගාර මෙස්වා �ා එකතුකිරීමෙම් මධයස්ථානා 150

6. ග�ඩා 375

7. පාරිමෙභෝගික මෙස්වා මධයස්ථානා 150

8. මස් �ා මාළු අමෙලංවි සංැල් 150

9. මෙගාඩනාැගිලි ද්රවය අමෙලංවි සංැල් 375

10. ඉන්ධනා පිරවුම් �ලං 1000

11. මෙගාඩනාැගිලි ම� සංන්නිමෙ�දානා කළුණු මෙගාඩනාැගිල්මෙල් ශක්තිමත් භාවය 
සංම්�න්ධමෙයන් වු�ාත්මක 
ඉංජිමෙන්රුවරමෙයකුමෙගන් සං�තිකය �ා 
මෙගාඩනාැගිලි සංදා�ා අනුකූලං�ා 
සං�තිකය ලං�ා තිබිය යුතුය

12. සංන්නිමෙ�දානා කුළුණු 250

සංංචාරකා

1. නිවාඩු නිමෙක්�නා 375

2. ආගන්තුක නිවාසං 250

3. ලංැගුම්�ල් 250

නිෂපාදන කාර්මාන්ත

1. මැටි ආශ්රි� කර්මාන්� 1000

2. ගෘ�ස්ථ කර්මාන්� 500

බේස්වා කාර්මාන්ත

1. වා�නා අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා/විසිරි පින්�ාරු සිදුකරනා 
මධයස්ථානා

1000

2. ත්රිවිල් �ා  යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 500

3. කුළි රථ මෙස්වා මධයස්ථානා 250

4. මෙලංාන්ඩරි / ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමෙම් ස්ථානා 250

5. ඇඹරුම්�ල් / වීමෙමෝල් 500

6. ලියනාවනා පට්ටල් වරෑල්ඩින් වැඩපලංවල් 250

7. ඉමෙලංක්මෙ�ානික උපකරණ අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 250

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
අභයන්�ර කලංාප

ධ  නා ව අ  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

විබේේකා හාා විබේනෝදාස්වාද කාටයුතු

1. ඉ�ා කුඩා උදායානා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

2. කුඩා උදායානා

3. අසංලං උදායානා

4. ප්රජා  උදායානා

5. ප්රාමෙද්ශීය උදායානා

6. ගෘ�ස්� ක්රීඩා මධයස්ථානා 250

7. එළිම�න් රංග ශාලංා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

කාෘෂිකාාර්මිකා

v ඉදිකිරීම් සංහි� සංත්ත්ව /වගා මෙගාවිමෙපාළවල් (මත්සංය 
අභිජනානා මධයස්ථානා )

250

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

සංැ.යු. ඉහත සංඳහන් බේනාවන කිසිය� භාවිතයක් සංඳහා අවසංර ඉල්ලනු ලැබූ අවස්ථාවක කලාපීයකරණ 
සංැලැස්මට අනුව අවසංර දීම සං�බන්ධ අවසංන් තීරණය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු බේ�.

8.7. පහාළා ඝනත්ව අභයන්තර කාලාපය 

බදනාබේගාඩ, මුංබේ�න ප්රබේේශබේ� බේකාටසංක්, හා පබේේ බේතත් බි� ප්රබේේශය ආශ්රිත බේකාටසංක් බේ� සංදහා 
අදාල වන අතර බේමම කලාපබේ� ප්රධාන අරමුණ වන්බේන් පවතින ධෛජව වටිනාකමක් ඇති පාරිසංරික 
සංංවර්ධන කටයුතු ආරක්ෂා කරගනිමින් අඩු ඝනත්වයකින් යුතු බේන්වාසික සංංවර්ධන කටයුතු දිරි 
ගැන්වීමය.

බේමම කලාපය පහළා ඝනත්ව අභයන්තර කලාපය 1 හා 2 වශබේයන් ප්රධාන බේකාටස් බේදකකින්  

සංමන්විත බේ�. 

8.7.1 පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය සංඳහාා බලංපෑවත්වනා 
නියමාත්යංා හාා භාාවිත්යංයන් 

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� පහළා ඝනත්ව අභයන්තර කලාපබේ� බලපවත්වන නියමතා සංහ 
භාවිතයන් වගු අංක 8.7.1හා වගු අංක 8.7.2 මඟින් දැක්බේ�. 

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

මධය ඝනාත්ව 
අභයන්�ර කලංාප

ධ  නා ව අ  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය

ප�ළ ඝනාත්ව 
අභයන්�ර කලංාපය

 නා ව අ  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය  



269

වගුව 8.7.1 : පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑවෙයහි බලංපෑවත්වනා නියමාත්යංා

වගුව 8.7.2 : පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය කලංාපීයකරණ භාාවිත්යංයන්

කාලාපිකාරණ මායිම් ඇමුණුම 12 පරිදි මෙ�.

කාලාප සංංගුණකාය 1.08

අනුමත උසං සීමාව නාව මෙගාඩනාැගිලි උසං පිරිවි�ර සංමීකරණය අනුව ගණනාය කරනු ලංැමෙ�. 
(ආකෘති පත්රය “අ”, “ආ” සං� “ඇ” අනුව තීරණය මෙ�.)

අනුමත උපරිම බිම් කාට්ටි 
ආවරණය

මෙන්වාසික                   - 60% 
මෙන්වාසික මෙනාාවනා      -  70% 
මෙරෝ�ල් �ා පාසංල්       -  50%

කාලාපයට අයත් ප්රබේේශය �දානාාමෙගාඩ, මුන්මෙ�නා ප්රමෙද්ශමෙ� මෙකාටසංක්, �ා පමෙේ මෙ�ත් බිම් ප්රමෙද්ශය 
ආශ්රි� මෙකාටසංක් මෙම් සංදා�ා අදාාලං  මෙ�.

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග • මෙයෝජි� උතුරු දාකුණු සීමා මාර්ගය II

කාලාපයට  අයත්  බේවනත් කාරුණු • මෙ�ත් බිම් ආශ්රි� ප්රමෙද්ශයන් සංංවර්ධනාය කිරීමෙම්දී මෙ�ත් බිම් 
සංංරක්ෂණ සංැලංැස්ම අනුව කටයුතු කලං යුතුය.

• මෙමම කලංාපමෙ� සිදු කරනු ලං�නා සියලුම සංංවර්ධනා ක්රියාවලීන් එම 
කලංාපයට අදාාලං නියමයන්ට �ා අවසංරලංත් භාවි�යන්ට අනුකූලං 
විය  යුතුය. 

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

බේන්වාසිකා

1. නිවාසං ඒකක 250

2. වැඩිහිටි / ආ�ාධි� නිවාසං 500

3. ළමා නිවාසං 1000

4. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථානා 250

බේසංෞඛය

1. වවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

2. ළමා �ා මානාව සංායනා මධයස්ථානා 375

3. සංත්ත්ව සංායනා �ා  ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

4. ආයුර්මෙ�දා වවදාය මධයස්ථානා 250

අධයාපන

1. පුර්ව ළමාවිය සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 500

2. ප්රාථමික අධයාපනා මධයස්ථානා 4000

3. පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 2000

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ප�ළ ඝනාත්ව 
අභයන්�ර කලංාපය

 නා ව අ  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය  
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

4. මෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති

සිසුන් 50 500

සිසුන් 50 ට වැඩි 750

5. මෙවනාත් අධයාපනා මධයස්ථානා (කලංාය�නා / රංගශාලංා) 250

පරිපාලන

1. කාර්යාලං 250

2. �ැංකු රක්ෂණ �ා මූලංයා�නා 500

3. ස්වයංකීය මුදාල් ගණුමෙදානු මධයස්ථානා 150

සංමාජ

1. ප්රජා  සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 250

2. සංමාජ �ා සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 500

3. ආගමික මධයස්ථානා 1000

4. පුස්�කාලං 150

වාණිජ

1. මෙවළදාසංැල් 250

2. මෙභෝජනාාගාර 150

3. විවෘ� මෙවළඳසංැල් 1000

4. ඔසුසංැල් 250

5. රසංායනාාගාර මෙස්වා �ා එකතුකිරීමෙම් මධයස්ථානා 150

6. පාරිමෙභෝගික මෙස්වා මධයස්ථානා 150

7. මස් �ා මාළු අමෙලංවි සංැල් 150

8. මෙගාඩනාැගිලි ද්රවය අමෙලංවි සංැල් 150

9. මෙගාඩනාැගිලි ම� සංන්නිමෙ�දානා කළුණු මෙගාඩනාැගිල්මෙල් ශක්තිමත් භාවය 
සංම්�න්ධමෙයන් වු�ාත්මක 
ඉංජිමෙන්රුවරමෙයකුමෙගන් සං�තිකය �ා 
මෙගාඩනාැගිලි සංදා�ා අනුකූලං�ා 
සං�තිකය ලං�ා තිබිය යුතුය

10. සංන්නිමෙ�දානා කුළුණු 250

සංංචාරකා

1. නිවාඩු නිමෙක්�නා 375

2. ආගන්තුක නිවාසං 250

3. ලංැගුම්�ල් 250

4. ආයුර්මෙ�දා පංචාකර්ම මධයස්ථානා 250

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ප�ළ ඝනාත්ව 
අභයන්�ර කලංාපය

 නා ව අ  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය  
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අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

බේස්වා කාර්මාන්ත

1. ගෘ�ස්ථ කර්මාන්� 500

2. වා�නා අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා/විසිරි පින්�ාරු සිදුකරනා 
මධයස්ථානා

1000

3. ත්රිවිල් �ා යතුරු පැදි අලුත් වැඩියා මධයස්ථානා 500

4. කුළි රථ මෙස්වා මධයස්ථානා 250

5. ඇඹරුම්�ල් / වීමෙමෝල් 500

6. ලියනාවනා පට්ටල් වරෑල්ඩින් වැඩපලංවල් 500

7. ඉමෙලංක්මෙ�ානික උපකරණ අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 500

විබේේකා හාා විබේනෝදාස්වාද කාටයුතු

1. ඉ�ා කුඩා උදායානා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

2. කුඩා උදායානා

3. අසංලං උදායානා

4. ප්රජා  උදායානා

5. ප්රාමෙද්ශීය උදායානා

කාෘෂිකාාර්මිකා

1. ඉදිකිරීම් සංහි� සංත්ත්ව /වගා මෙගාවිමෙපාළවල් (මත්සංය 
අභිජනානා මධයස්ථානා )

1000

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

සංැ.යු. ඉහත සංඳහන් බේනාවන කිසිය� භාවිතයක් සංඳහා අවසංර ඉල්ලනු ලැබූ අවස්ථාවක කලාපීයකරණ 
සංැලැස්මට අනුව අවසංර දීම සං�බන්ධ අවසංන් තීරණය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු බේ�.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ප�ළ ඝනාත්ව 
අභයන්�ර කලංාපය

 නා ව අ  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය  
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

කාලාපිකාරණ මායිම් ඇමුණුම 13 පරිදි මෙ�.

කාලාප සංංගුණකාය 1.04

අනුමත උසං සීමාව නාව මෙගාඩනාැගිලි උසං පිරිවි�ර සංමීකරණය අනුව ගණනාය කරනු ලංැමෙ�. 
(ආකෘති පත්රය “අ”, “ආ” සං� “ඇ” අනුව තීරණය මෙ�.)

අනුමත උපරිම බිම් කාට්ටි 
ආවරණය

මෙන්වාසික                    -  50% 
මෙන්වාසික මෙනාාවනා       -  60% 
මෙරෝ�ල් �ා පාසංල්        -  50%  

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග • මෙයෝජි� උතුරු දාකුණු සීමා මාර්ගය II

කාලාපයට අදාල බේපාදු නියමතා • මෙ�ත් බිම් ආශ්රි� ප්රමෙද්ශයන් සංංවර්ධනාය කිරීමෙම්දී මෙ�ත් බිම් 
සංංරක්ෂණ සංැලංැස්ම අනුව කටයුතු කලං යුතුය.

• මෙමම කලංාපමෙ� සිදු කරනු ලං�නා සියලුම සංංවර්ධනා ක්රියාවලීන් එම 
කලංාපයට අදාාලං නියමයන්ට �ා අවසංරලංත් භාවි�යන්ට අනුකූලං 
විය  යුතුය.

සංැකාසුම: කාලුතර දිස්්රික් කාාර්යාලය, නාගරිකා සංංවර්ධන අධිකාාරිය, 2020

8.8. ඉතා පහාළා ඝනත්ව අභයන්තර කාලාපය 

බේමම කලාපය තුළා පරිසංර හිතකාමී සංංචාාරක කටයුතු (Eco Tourism) සංඳහා අවසංර ලබාබේදන අතර 
බේතත්බි� ආරක්ෂණ කලාපයට අයත් බේකාන්බේේසි හා නියමතාවලට අනුව සිදුකරනු ලැබේ�. මබේල්බේගාඩ 
පිහිටි කාලවිල බේ�රගල, දන්වත්තබේගාඩ, බේකාටපිටිය,  ආශ්රිත ප්රබේේශය බේ� සංඳහා අදාල බේ�. ප්රබේේශය තුළා 
පවතින ධෛජව විවිධත්වයක් හා කුඹුරු, බේතත්බි� හා ඇළා මාර්ග ආදී පාරිසංරික පේධති ආරක්ෂා කර 
ගනිමින් සංංවර්ධන කටයුතු සංඳහා සංලකා බැලීම සිදු කරනු ලැබේ�. ]

බේමම කලාපය ඉතා පහළා ඝනත්ව අභයන්තර කලාපය 1 හා 2 වශබේයන් ප්රධාන බේකාටස් බේදකකින් 
සංමන්විත බේ�.

8.8.1. ඉත්යංා පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය සංඳහාා බලංපෑවත්වනා 
නියමාත්යංා හාා භාාවිත්යංයන් 

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� ඉතා පහළා ඝනත්ව අභයන්තර කලාපබේ� බලපවත්වන නියමතා 
සංහ භාවිතයන් වගු අංක 8.8.1 හා වගු අංක 8.8.2 මඟින් දැක්බේ�. 

වගුව 8.8.1 : ඉත්යංා පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑවෙයහි බලංපෑවත්වනා නියමාත්යංා.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ා ප�ළ ඝනාත්ව 
අභයන්�ර කලංාපය

ා  නා ව අ  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය  
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වගුව 8.8.2 : ඉත්යංා පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑවෙයහි කලංාපීයකරණ භාාවිත්යංයන්

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (පර්චස්)

බේන්වාසිකා

1. නිවාසං ඒකක 250

2. වැඩිහිටි / ආ�ාධි� නිවාසං 500

3. ළමා නිවාසං 1000

4. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථානා 250

බේසංෞඛය

1. වවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

2. ළමා �ා මානාව සංායනා මධයස්ථානා 375

3. සංත්ත්ව සංායනා �ා  ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

4. ආයුර්මෙ�දා වවදාය මධයස්ථානා 250

අධයාපන

1. පුර්ව ළමාවිය සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 500

2. පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 2000

3. මෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති

සිසුන් 50 500

සිසුන් 50 ට වැඩි 750

4. මෙවනාත් අධයාපනා මධයස්ථානා (කලංාය�නා / රංගශාලංා 250

පරිපාලන

1. කාර්යාලං 250

2. �ැංකු රක්ෂණ �ා මූලංයා�නා 500

3. ස්වයංකීය මුදාල් ගණුමෙදානු මධයස්ථානා 150

සංමාජ

1. ප්රජා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 250

2. සංමාජ �ා සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 500

3. ආගමික මධයස්ථානා 1000

4. පුස්�කාලං 250

5. සුසංානා භූමි 250

වාණිජ

1. මෙවළදාසංැල් 250

2. මෙභෝජනාාගාර 150

3. විවෘ� මෙවළඳසංැල් 1000

4. ඔසුසංැල් 250

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ඉ�ා ප�ළ ඝනාත්ව 
අභයන්�ර කලංාපය

ා  නා ව අ  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය  
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (පර්චස්)

5. රසංායනාාගාර මෙස්වා �ා එකතුකිරීමෙම් මධයස්ථානා 150

6. පාරිමෙභෝගික මෙස්වා මධයස්ථානා 150

7. මස් �ා  මාළු අමෙලංවිසංැල් 150

8. මෙගාඩනාැගිලි ද්රවය අමෙලංවිසංැල් 375

9. සංන්නිමෙ�දානා කුළුණු 250

සංංචාරකා

1. නිවාඩු නිමෙක්�නා 375

2. ආගන්තුක නිවාසං 250

3. ලංැගුම්�ල් 250

4. ආයුර්මෙ�දා පංචාකර්ම මධයස්ථානා 500

නිෂපාදන කාර්මාන්ත

1. ගෘ�ස්ථ කර්මාන්� 500

බේස්වා කාර්මාන්ත

1. වා�නා අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා/ විසිරි පින්�ාරු සිදුකරනා 
මධයස්ථානා

1000

2. ත්රිවිල් �ා  යතුරු පැදි අලුත් වැඩියා මධයස්ථානා 500

3. කුළි රථ මෙස්වා මධයස්ථානා 250

4. මෙලංාන්ඩරි / ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමෙම් ස්ථානා 250

5. ඇඹරුම්�ල් / වීමෙමෝල් 500

6. ලියනාවනා පට්ටල් වරෑල්ඩින් වැඩපලංවල් 500

7. ඉමෙලංක්මෙ�ානික උපකරණ අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 500

විබේේකා හාා විබේනෝදාස්වාද කාටයුතු

1. ඉ�ා කුඩා උදායානා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

2. කුඩා උදායානා

3. අසංලං උදායානා

4. ප්රජා උදායානා

5. ප්රාමෙද්ශීය උදායානා

කාෘෂිකාාර්මිකා

1. ඉදිකිරීම් සංහි� සංත්ත්ව /වගා මෙගාවිමෙපාළවල් 1000

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

සංැ.යු. ඉහත සංඳහන් බේනාවන කිසිය� භාවිතයක් සංඳහා අවසංර ඉල්ලනු ලැබූ අවස්ථාවක කලාපීයකරණ 
සංැලැස්මට අනුව අවසංර දීම සං�බන්ධ අවසංන් තීරණය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු බේ�.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ා ප�ළ ඝනාත්ව 
අභයන්�ර කලංාපය

ා  නා ව අ  
ක ා ය සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය  
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8.9. ඉහාළා ඝනත්ව සංංචාරකා කාලාපය 

බේමාරගල්ල සංංචාාරක කලාපය සංහ බේබන්තර ගඟට ආසංන්නව පිහිටි කලාපයත් තුළා පැතිර පවතී.  
විබේ�ෂබේයන් බේමාරබේගාල්ල  ප්රබේේශය තුළා දැනට පවතින සුන්දර බේවරළා තීරය හා පවතින සංංචාාරක 
කර්මාන්තය වැඩි ඝනත්වයකින් යුතුව තවදුරටත් දිරිගැන්වීමට අවශය වන පරිදි නියමතා සංකස්  
කර ඇත.

බේමම කලාපය ඉහළා ඝනත්ව සංංචාාරක කලාපය 1 හා 2 වශබේයන් ප්රධාන බේකාටස් බේදකකින් සංමන්විත බේ�.

8.9.1 ඉහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය සංඳහාා බලංපෑවත්වනා 
නියමාත්යංා හාා භාාවිත්යංයන්  

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� ඉහළා ඝනත්ව සංංචාාරක කලාපබේ� බලපවත්වන නියමතා සංහ 
භාවිතයන් වගු අංක 8.9.1 හා වගු අංක 8.9.2 මඟින් දැක්බේ�. 

කාලාපිකාරණ මායිම් ඇමුණුම 14 පරිදි මෙ�.

කාලාප සංංගුණකාය 3.09

අනුමත උසං සීමාව නාව මෙගාඩනාැගිලි උසං පිරිවි�ර සංමීකරණය අනුව ගණනාය කරනු ලංැමෙ�. 
(ආකෘති පත්රය “අ”, “ආ” සං� “ඇ” අනුව තීරණය මෙ�.)

අනුමත උපරිම බිම් කාට්ටි 
ආවරණය

මෙන්වාසික                   -  65% 
මෙන්වාසික මෙනාාවනා      -  75% 
මෙරෝ�ල් �ා පාසංල්       -  50%  

කාලාපයට අයත් ප්රබේේශය ගාලු පාර �ා මෙමාරගල්ලං ප්රමෙද්ශයත් මෙ�න්�ර ගග දාර්ගා නාගරය සංහි� 
ප්රමෙද්ශය මෙම් සංදා�ා අයත් මෙ�.

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග • අගලංවත්� මෙදාාඩන්මෙගාඩ මතුගම මාර්ගය
• පළමු පටුමග 
• මෙදාවනා පටු මග 
• ��රවනා පටුමග

කාලාපයට අදාල බේපාදු නියමතා • මෙ�ත් බිම් ආශ්රි� ප්රමෙද්ශයන් සංංවර්ධනාය කිරීමෙම්දී මෙ�ත් බිම් 
සංංරක්ෂණ සංැලංැස්ම අනුව කටයුතු කලං යුතුය.

• මෙවරළාසංන්නා ප්රමෙද්ශවලං සිදු කරනා සංංවර්ධනා කටයුතු වලංදී 
�ලංපවත්වනා නියම�ා සං� භාවි�යන් අනුව කටයුතු කලං යුතුය.

• මෙමම කලංාපමෙ� සිදු කරනු ලං�නා සියලුම සංංවර්ධනා ක්රියාවලීන් එම 
කලංාපයට අදාාලං නියමයන්ට �ා අවසංරලංත් භාවි�යන්ට අනුකූලං 
විය යුතුය.

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

වගුව 8.9.1 : ඉහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑවෙයහි බලංපෑවත්වනා නියමාත්යංා

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව 
සංංචාාරක කලංාපය

 නා ව සංං ා ක ක ා ය 
සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය   
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (පර්චස්)

බේන්වාසිකා

1. නිවාසං ඒකක 150

2. නිලං නිවාසං / මෙස්වක නිවාසං 250

3. ළමා සුරැකුම් මධයස්ථානා 250

බේසංෞඛය

1. වවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

2. වවදාය උපමෙද්ශනා මෙස්වා මධයස්ථානා 250

3. ළමා �ා මානාව සංායනා මධයස්ථානා 375

4. සංත්ත්ව සංායනා �ා  ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

5. ආයුර්මෙ�දා වවදාය මධයස්ථානා 250

අධයාපන

1. පුර්ව ළමාවිය සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 500

2. පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 2000

3. මෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති

සිසුන් 50 500

සිසුන් 50 ට වැඩි 750

4. මෙවනාත් අධයාපනා මධයස්ථානා (කලංාය�නා / රංගශාලංා) 250

පරිපාලන

1. කාර්යාලං 250

2. වෘත්තීය කාර්යාලං 250

3. �ැංකු රක්ෂණ �ා මූලංයා�නා 500

4. ස්වයංකීය මුදාල් ගණුමෙදානු මධයස්ථානා 150

පරිපාලන

1. ප්රජා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 250

2. සංමාජ �ා සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 500

3. ආගමික මධයස්ථානා 1000

4. ශ්රවනාාගාර �ා සංම්මන්ත්රණ ශාලංා 1000

5. පුස්�කාලං 250

වාණිජ

1. මෙවළදාසංැල් 150

2. සුපිරි මෙවළදාසංැල් 1000

3. සංාප්පු සංංකීර්ණ 250

වගුව 8.9.2 : ඉහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය කලංාපීයකරණ භාාවිත්යංයන්08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව 
සංංචාාරක කලංාපය

 නා ව සංං ා ක ක ා ය 
සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය   



277

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (පර්චස්)

4. මෙභෝජනාාගාර 250

5. විවෘ� මෙවළඳසංැල් 1000

6. ඔසුසංැල් 150

7. රසංායනාාගාර මෙස්වා �ා එකතුකිරීමෙම් මධයස්ථානා 150

8. පාරිමෙභෝගික මෙස්වා මධයස්ථානා 150

9. මස් �ා මාළු අමෙලංවිසංැල් 150

10. මත් පැන්  අමෙලංවිසංැල් 150

11. අවමංගලංයශාලංා 150

12. අවමංගලංයශාලංා  උත්සංවශාලංා සංමග 500

13. මෙගාඩනාැගිලි ද්රවය අමෙලංවිසංැල් 375

14. ඉන්ධනා පිරවුම්�ල් 1000

15. ඉන්ධනා පිරවුම්�ල්  සංමග  වා�නා මෙස්වා මධයස්ථානා 1000

16. ගරෑස් පිරවුම්�ල්  �ා  විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා 1000

17. මෙගාඩනාැගිලි ම� සංන්නිමෙ�දානා කළුණු මෙගාඩනාැගිල්මෙල් ශක්තිමත් භාවය 
සංම්�න්ධමෙයන් වු�ාත්මක 
ඉංජිමෙන්රුවරමෙයකුමෙගන් සං�තිකය �ා 
මෙගාඩනාැගිලි සංදා�ා අනුකූලං�ා 
සං�තිකය ලං�ා තිබිය යුතුය

18. සංන්නිමෙ�දානා කුළුණු 250

19. �හු ම�ල් රථගාල් 150

20. රථවා�නා ප්රදාර්ශනාාගාර 150

සංංචාරකා

1. නිවාඩු නිමෙක්�නා 375

2. ආගන්තුක නිවාසං 250

3. ලංැගුම්�ල් 250

4. සංංචාාරක මෙ�ෝටල් 1000

5. නාාගරික මෙ�ෝටල් 500

6. සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානා 250

7. ආයුර්මෙ�දා පංචාකර්ම මධයස්ථානා 250

8. ක�ානාා මෙ�ෝටල් 1000

නිෂපාදන කාර්මාන්ත

1. ගෘ�ස්ථ කර්මාන්� 500

බේස්වා කාර්මාන්ත

1. වා�නා අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා/ විසිරි පින්�ාරු සිදුකරනා 
මධයස්ථානා

1000

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව 
සංංචාාරක කලංාපය

 නා ව සංං ා ක ක ා ය 
සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය   



278

වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (පර්චස්)

2. ත්රිවිල් �ා  යතුරු පැදි අලුත් වැඩියා මධයස්ථානා 500

3. කුළි රථ මෙස්වා මධයස්ථානා 250

4. මෙලංාන්ඩරි / ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමෙම් ස්ථානා 250

5. ඇඹරුම්�ල් / වීමෙමෝල් 1000

6. ලියනාවනා පට්ටල් වරෑල්ඩින් වැඩපලංවල් 1000

7. ඉමෙලංක්මෙ�ානික උපකරණ අලුත්වැඩියා මධයස්ථානා 500

විබේේකා හාා විබේනෝදාස්වාද කාටයුතු

1. ඉ�ා කුඩා උදායානා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

2. කුඩා උදායානා

3. අසංලං උදායානා

4. මෙවරලං උදායානා

5. ප්රජා උදායානා

6. නාගර උදායානා

7. මධය නාාගරික උදායානාය

8. ප්රාමෙද්ශීය උදායානා

9. ගෘ�ස්� ක්රීඩා මධයස්ථානා 500

10. සිනාමා ශාලංා 500

11. සංමාජ ශාලංා 250

12. කලංාගාර /මෙකෞතුකාගාර 500

13. එළිම�න් රංග ශාලංා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

14. මෙ�ෝට්ටු ජැටි /නාැංගුරම් /මෙ�ාටුමෙපාළවල් /පාරු /නාවා�ැන්

කාෘෂිකාාර්මිකා

1. ඉදිකිරීම් සංහි� සංත්ත්ව /වගා මෙගාවිමෙපාළවල් (මත්සංය 
අභිජනානා මධයස්ථානා )

1000

2. ඉදි කිරීම් සංහි� මාදාැල් පාඩු

3. ඉදි කිරීම් සංහි� ධිවර මෙ�ාටුමෙපාළවල් 

4. මෙලංල්ලංම 

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

සංැ.යු. ඉහත සංඳහන් බේනාවන කිසිය� භාවිතයක් සංඳහා අවසංර ඉල්ලනු ලැබූ අවස්ථාවක කලාපීයකරණ 
සංැලැස්මට අනුව අවසංර දීම සං�බන්ධ අවසංන් තීරණය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු බේ�.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ඉ�ළ ඝනාත්ව 
සංංචාාරක කලංාපය

 නා ව සංං ා ක ක ා ය 
සං ා ව වනා 

ය ා ා ා ය   
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8.10. පහාළා ඝනත්ව සංංචාරකා කාලාපය  

බේමම කාලපය පයාගල සිට ම�බේගාන දක්වා බේවරළා තීරය, ධීවර වරාය ආශ්රිත  කලාපය, කළුවාබේමෝදර ගඟ 
ආශ්රිත කලාපය හා බේබන්තර ගඟ ආශ්රිත  කලාපය තුළා පැතිර පවතී. බේමම කාලපය තුළා වැඩි ප්රමාණයක් 
මුහුදු  සීමාබේවන්  හා බේබන්තර ගඟ සීමාවන් වී ඇති බැවින් ඊට අදාල රක්ෂිත කලාපයන් සුරක්ෂිත කරමින් 
හා ආරක්ෂා වන පරිදි සංංචාාරක කර්මාන්තය දිරිගැන්වීමට අබේ�ක්ෂා කරනු ලබයි. විබේ�ෂබේයන් බේමම 
කලාපය ජලාශ්රිත සංංචාාරක කාර්යයන් වැඩි දියුණු කිරීමටත්, ස්වභාවික ධීවර වරාය ආශ්රබේයන් සංංචාාරක 
කර්මාන්තයට දායකත්වයක් ලබාගැනීමටත් සුන්දර බේවරළා තීරය හා ජල මූලාශ්රයන්හි මුහුණත සංහ 
දූපත් (බාබේ�රියන් දූපත්) ද බේමම සංංචාාරක කර්මාන්ත ආශ්රිත භාවිතාවන් සංඳහා බේයාදා ගනිමින් සංංචාාරක 
කර්මාන්තය දිරිගැන්වීමටත් බේබාබේහෝ වශබේයන් රක්ෂිත කලාපයක් පවතින බැවින් අඩු ඝනත්වයක් 
සිදුකිරීමටත් අවශය භාවිතයන් සංඳහා අනුමැතිය ලබාගැනීටමත් අබේ�ක්ෂා බේකබේර්.

බේමම කලාපය පහළා ඝනත්ව සංංචාාරක කලාපය 1, 2, 3 හා 4 වශබේයන් ප්රධාන බේකාටස් හතරකින්  
සංමන්විත බේ�.

8.10.1. පෑහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය සංඳහාා බලංපෑවත්වනා
නියමාත්යංා හාා භාාවිත්යංයන් 

බේ�රුවල නගර සංංවර්ධන සංැලැස්බේ� පහළා ඝනත්ව සංංචාාරක කලාපබේ� බලපවත්වන නියමතා සංහ 
භාවිතයන් වගු අංක 8.10.1 හා වගු අංක 8.10.2 මඟින් දැක්බේ�.

වගුව 8.10.1 : පෑහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑවෙයහි බලංපෑවත්වනා නියමාත්යංා

කාලාපිකාරණ මායිම් ඇමුණුම 15 පරිදි මෙ�.

කාලාප සංංගුණකාය 1.20

අනුමත උසං සීමාව නාව මෙගාඩනාැගිලි උසං පිරිවි�ර සංමීකරණය අනුව ගණනාය කරනු ලංැමෙ�. 
(ආකෘති පත්රය “අ”, “ආ” සං� “ඇ” අනුව තීරණය මෙ�.)

අනුමත උපරිම බිම් කාට්ටි 
ආවරණය

මෙන්වාසික                        -  50% 
මෙන්වාසික මෙනාාවනා           -  50% 

කාලාපයට අයත් ප්රබේේශය පයාගලං සිට අලුත්ගම දාක්වා වූ මුහුදු�ඩ සිමාව �ා මෙ�න්�ර ගග 
රක්ෂි� සිමාවන් ඇතුළුව කමෙඩාලංානා පද්ධතිය සංහි� කළුවාමෙමෝදාර 
ප්රමෙද්ශමෙයන් මෙකාටසංක් මෙමම කලංාපය යට�ට ගැමෙන් 

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත මාර්ග • ගඟ�ඩ පාර 
• පද්මිණි පිරිස් මාව� 
• මෙ�රුවලං මරදාානා  පාර  ( මෙර්ගු  මාව� )

කාලාපයට අදාල බේපාදු නියමතා • මෙ�ත් බිම් ආශ්රි� ප්රමෙද්ශයන් සංංවර්ධනාය කිරීමෙම්දී  මෙ�ත් බිම් 
සංංරක්ෂණ සංැලංැස්ම අනුව කටයුතු කලං යුතුය.

• මෙවරළාසංන්නා ප්රමෙද්ශවලං සිදු කරනා සංංවර්ධනා කටයුතු වලංදී 
�ලංපවත්වනා නියම�ා සං� භාවි�යන් අනුව කටයුතු කලං යුතුය.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ප�ළ ඝනාත්ව 
සංංචාාරක කලංාපය

 නා ව සංං ා ක ක ා ය 
සං ා ව වනා

ය ා ා ා ය  
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

• මෙමම කලංාපමෙ� සිදු කරනු ලං�නා සියලුම සංංවර්ධනා ක්රියාවලීන් එම 
කලංාපයට අදාාලං නියමයන්ට �ා අවසංරලංත් භාවි�යන්ට අනුකූලං 
විය  යුතුය.

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

වගුව 8.10.2 : පෑහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය කලංාපීයකරණ භාාවිත්යංයන්

අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

බේන්වාසිකා

1. නිවාසං ඒකක 250

2. නිලං නිවාසං / මෙස්වක නිවාසං 250

බේසංෞඛය

1. වවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250

2. ආයුර්මෙ�දා වවදාය මධයස්ථානා 250

අධයාපන

1. පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 200

2. ස්වයංකීය මුදාල් ගණුමෙදානු මධයස්ථානා 150

සංමාජ

1. ප්රජා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා 250

2. සංමාජ �ා සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 250

3. පුස්�කාලං 150

වාණිජ

1. මෙවළදාසංැල්. 150

2. මෙභෝජනාාගාර 150

3. පාරිමෙභෝගික මෙස්වා මධයස්ථානා 150

සංංචාරකා

1. නිවාඩු නිමෙක්�නා 375

2. ආගන්තුක නිවාසං 250

3. ලංැගුම්�ල් 250

4. සංංචාාරක මෙ�ෝටල් 1000

5. නාාගරික මෙ�ෝටල් 150

6. සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානා 250

7. ආයුර්මෙ�දා පංචාකර්ම මධයස්ථානා 150

8. ක�ානාා මෙ�ෝටල් 250

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

ප�ළ ඝනාත්ව 
සංංචාාරක කලංාපය

 නා ව සංං ා ක ක ා ය 
සං ා ව වනා

ය ා ා ා ය  
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අනු අංකාය අනුමත භාවිතයන් ඉඩාබේම් අවම ප්රමාණය (වර්ග මීටර)

බේස්වා කාර්මාන්ත

1. කුළි රථ මෙස්වා මධයස්ථානා 250

විබේේකා හාා විබේනෝදාස්වාද කාටයුතු

1. මෙවරලං උදායානා වයාපෘතිය අනුව තීරණය මෙ�.

2. මෙර්ඛීය උදායානා

3. ගෘ�ස්� ක්රීඩා මධයස්ථානා 500

4. සිනාමා ශාලංා 500

5. සංමාජ ශාලංා 500

6. කලංාගාර /මෙකෞතුකාගාර 500

7. එළිම�න් රංග ශාලංා

8. මෙ�ෝට්ටු ජැටි /නාැංගුරම් /මෙ�ාටුමෙපාළවල් /පාරු /නාවා�ැන්

කාෘෂිකාාර්මිකා

1. ඉදි කිරීම් සංහි� මාදාැල් පාඩු

2. ඉදි කිරීම් සංහි� ධිවර මෙ�ාටුමෙපාළවල් 

3. මෙලංල්ලංම 

සංැකාසුම: කලු�ර දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

සංැ.යු. ඉහත සංඳහන් බේනාවන කිසිය� භාවිතයක් සංඳහා අවසංර ඉල්ලනු ලැබූ අවස්ථාවක කලාපීයකරණ 
සංැලැස්මට අනුව අවසංර දීම සං�බන්ධ අවසංන් තීරණය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු බේ�.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

ප�ළ ඝනාත්ව 
සංංචාාරක කලංාපය

 නා ව සංං ා ක ක ා ය 
සං ා ව වනා

ය ා ා ා ය  
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

8.11. බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්කාම් බේකාාට්්ාශබේේ  
බේතත්බිම් කාලාපීකාරණය

බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාශයට අයත් බේතත්බි� බස්නාහිර පළාාත් බේතත්බි� කලාපීකරණයට 
අනුව කලාප බේදකක් යටබේත් වර්ගීකරණය කර ඇත.

I. වෙත්යංත්බිම් ස්වභාාවික සංංරක්ෂිත්යං කලංාපෑය 
ඉහළා ධෛජව විවිධත්ව අගයක් ඇති බේතත්බි� ප්රබේේශ සංහ ගංවතුර අවදානම අවම කිරීමට හා 
පාලනය සංඳහා බේ�තුවන බේතත්බි�, ජල රැදවු� හා ජල බැසංයාබේ� ප්රබේේශ බේලසං බේවන් කල යුතු 
ප්රබේේශ බේමම කලාපයට අයත් බේ�. 

II. කුඹුරු වගා සංහා  බේතත් බිම් කාෘෂිකාාර්මිකා කාලාපය 
පවතින වගා කුඹුරු, පුරන්වූ කුඹුරු බි� සංහ ඊට සං�බන්ධ බේදනිය,ඕවිට යනාදී අනුශාංගික 
ප්රබේේශ බස්නාහිර පළාාබේත් බේතත්බි� ආශ්රිත කෘෂි කර්මාන්තය සිදු බේකබේරන ප්රබේේශ බේමම 
කලාපයට අයත් බේ�.

8.11.1. වෙත්යංත්බිම් කලංාපෑ සංද්යුහාා අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන්

• බේතත්බි� ස්වභාවික උදයාන 
• පරිසංර හිතකාමී අවන්හල්- වර්ග අඩි 1200 (කුළුණු මත ඉදිවූ)
• කුඩා පරිමාණබේ� සං�මන්ත්රණ මධයස්ථාන  -  (කුළුණු මත ඉදිවූ) වර්ග අඩි 1500 

     ආසංන ධාරිතාවය - 75, 
     බේ�දිකාව - 30’X 50’

• එලිමහන් ශරීර සුවතා ප්රබේේශ / ශාරීරික වයායා�  පහසුක� ඇති ස්ථාන
• බේතත්බි� බේකෞතුකාගාර - වර්ග අඩි 1000 (කුළුණු මත ඉදිවූ)
• කබානා (කුළුණු මත ඉදිවු )
• වියලි කාලගුණ තත්ත්වබේ�දී පමණක් ක්රීඩා කළා හැකි ස්ථාන 
• සං�ප්රදායික ධීවර කර්මාන්තය
• මල් එකතු කිරීම
• ජලාශ්රිත ගමනාගමනය
• අලංකාර බේතත් බි�
• ජාතික වැදගත් කමක් සංහිත රජබේ� අනුමත බේපාදු අපරවුහ වයාපෘති
• නව වාරිමාර්ග ඉදිකිරීම /ගංවතුර ආරක්ෂණ  ඉදිකිරීම
• අධයාපන හා පර්බේ�ෂණ කටයුතු

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් 
මෙකාට්ඨාාශමෙ�  

මෙ�ත්බිම් කලංාපීකරණය

 ක ා  සං ා 
අ  ා ය
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අංකාය කාලාප විබේශ්ෂිත සංංවර්ධන බේකාාන්බේේසි බේතත් බිම් ස්වභාවිකා සංංරක්ෂිත කාලාපය

1.  ගංවරතුර රැඳවුම් ධාරි�ාව ශ්රි ලංංකා ඉඩම් මෙගාඩකිරීමෙම් �ා සංංවර්ධනා කිරීමෙම් සංංස්ථාව මගින් අනුම� 
මුලික සංැලංැස්මට අනුව පාලංනාය විය යුතු අ�ර, එය වාරිමාර්ග 
මෙදාපාර්�මෙම්න්තුවට දා අනුකූලං විය යුතුය.

2. මෙගාඩනාැගිලි ඉදිකිරිම සංඳ�ා වනා අවම බිම් 
කට්ටි ප්රමාණය 

මෙ�ක්ටයාර් 4 ( අක්කර 10 )

කුඩා බිම් කට්ටි සංඳ�ා දා අනුම� භාවි�යන් සංමානා වනා නාමුත්,  මෙගාඩනාැගිලි 
ඉදිකිරීම සංඳ�ා ඉඩ මෙදානු මෙනාාලංැමෙ�.

3. උපරිම පිරවීම සංඳ�ා අවසංර මෙදානු ලං�නා 
බිම් සීමාවන්

බිම් ප්රමාණමෙයන් 2 % 
මාර්ග, වා�නා නාැවතුම් , වැසිකිළි සං� අපද්රවය �ැ�ැර කිරීම් / ප්රතිකර්මයන් 
වැඩ බිම පාලංනාය සංඳ�ා අවශය නාම් මෙයාදාා ග� �ැකිය.

4. උපරිම බිම් කට්ටි ආවරණය (මෙගාඩනාැගිලි 
සංඳ�ා යට වනා ප්රමෙද්ශ)

මුළු වයාපෘති ප්රමෙද්ශමෙයන් 1 % කි.  කුළුණු ම� සියළුම මෙගාඩනාැගිලි අනුම� 
මෙ�. (වැසිකිළි �ැර)

5. අවසංර ඇති උපරිම යටි�ලං ප�සුකම් 
වයාපෘති (විදුලිය, ජලංසංැපයුම, දුරකථනා, 
ම�ා මාර්ග ආදිය)

මුළු වයාපෘති ප්රමෙද්ශමෙයන්  4% කි. 

6. මෙවනා මෙවනාම මෙගාඩනාැගිලි සංඳ�ා අනුම� 
උපරිම බිම් ම�ලං විශාලංත්වය

වර්ග මීටර් 100 

7.  අවසංර ඇති උපරිම මෙගාඩනාැගිලි උසං පිහිටි මෙපාළව මට්ටමෙම් සිට මීටර් 7 කි. (ප්රධානා සංංකල්පයට ගැලංමෙපනා පරිදි 
කුළුණු / නීරික්ෂණ මධයස්ථානා, සංැගවී සිට සංතුන් නීරික්ෂණය කලං �ැකි 
මධයස්ථානා �ැර)

8.  මෙගාඩනාැගිලි වර්ගය සියළු මෙගාඩනාැගිලි (වැසිකිලි �ැර) මෙ�ත්බිමෙමහි කුළුණු ම� ඉදිවිය යුතුය.
(මෙනාාපිරවූ ප්රමෙද්ශ) මෙගාඩනාැගිලි �නි �නිව පිහිටි මෙ�ෝ දාර්ශනීය සිත් 
ඇදාගන්නාා වූ ව�ලං වලින් සංමන්වි� මෙපාකුරු මෙලංසං �ැබිය යුතුය. එහි 
දාර්ශනීයත්වය විවෘ� ප්රමෙද්ශයන්ට යා�දා මෙපාදු මාර්ග වලින් �ා මෙපාදු ප්රමෙද්ශ 
වලින් ආවරණය මෙනාාවනා පරිසංර හි�කාමී මෙලංසං පැවැතිය යුතුය.

9. අනු මෙ�දුම් අනුමැතිය මෙනාාමැ�.

10. සීමා මායිම් ලංකුණු කිරීම මායිම් �ාප්ප සංඳ�ා අවසංර නාැ�. පවතිනා උස් බිමකට යාවූ මායිමක් දිමෙග 
පමණක් වැසි වතුර ගලංා යාමට �ාධා මෙනාාවනා මෙලංසං, භූ දාර්ශනායට ගැලංමෙපනා, 
මායිම් වැටකට අනුමැතිය ලං�ා දිය �ැක. අමෙනාකුත් මායිම් වලං සීමාව සංලංකුණු 
කිරීම, භූ දාර්ශනායට ගැලංමෙපනා සංලංකුණු ( මීටර් 10 ක අවම පර�රය සිටිනා 
මෙස්) මෙයාදාා සිදු කළ යුතුය. ඉ�� අවස්ථා මෙදාමෙකහිම එම වැඩ බිම විමෙශ්ෂි� වනා 
පදානාමින් නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිමෙ� අනුමැතියට යටත්ව සිදු කලං යුතුය.

11. විමෙශ්ෂ අවස්ථාවන්හිදී ඉ�� මෙකාන්මෙද්සි 
ලිහිල් කිරීම

වැදාගත් මෙපාදු අපර වු� වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය වූ දුර්ලංභ 
අවස්ථාවකදී, ඉ�� මෙකාන්මෙද්සි ලිහිල් කළ �ැක. 

බේමම කලාපබේ� බේවනත් කිසිදු භාවිතයක් සංදහා අවසංර බේනාමැත.
බේතත්බි� ස්වභාවික සංංරක්ෂිත කලාපබේ� ඉදිකරන සියලු ඉදිකිරී� කුළුණු මත ඉදිවිය යුතුය.

අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන් ක්රියාත්මාක කිරීමා යටත් කරනු ලංබනා වෙකාන්වෙේසි

වගුව  8.11.1 : අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන් ක්රියාත්මාක කිරීමා යටත් කරනු ලංබනා වෙකාන්වෙේසි
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

8.11.2.කුඹුරු වගා සංහා  වෙත්යංත් බිම් කෘෂිකාර්මික කලංාපෑය - අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන්

අ. පවතින වගා කුඹුරු හා පුරන් කුඹුරු බි� සංහ ඊට  සං�බන්ධ බේදණිය, ඕවිට යනාදී 
අනුශාංගික ප්රබේේශ තුල බේගාවිජන සංංවර්ධන පනතට  අනුකූල වන අනුමත භාවිතයන් 
පමණක් සිදු කල හැකිය. 

ආ. බේතත්බි� ආශ්රිතව  සිදු කරන කෘෂිකර්මාන්තය   

ඇ. අපි ශාක වගාවන් 

ඈ. අවිධිමත් භූමිය යථා තත්වයට පත් කිරීබේ�  කටයුතු වලට යටත්ව භූ විදයා හා පතල් කැනී� 
කාර්යාංශබේ� සංහ මධයම පරිසංර අධිකාරිබේ� බේකාන්බේේසි වලට යටත්ව සිදුකරනු ලබන 
කැණී� කටයුතු(මැටි වලවල් සංහ පස් කැණී�) 

ඉ. පරිසංර හිතකාමී ජලජ ජීවී වගා බේපාකුණු 

බේමම කලාපබේ� කිසිදු ඉදිකිරීමක් සංදහා අවසංර බේනාමැත.

ඉහාත්යං කලංාපෑයන්හි අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන් ක්රියාත්මාක කිරීමා යටත් කරනු ලංබනා වෙකාන්වෙේසි

A. (අ). වැදගත් බේපාදු අපර වුහ වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය වූ දුර්ලභ 
අවස්ථාවකදී, ඉහත බේකාන්බේේසි ලිහිල් කළා හැක. (අවසංර ඇති උපරිම යටිතල පහසුක� වයාපෘති 
-විදුලිය, ජලසංැපයුම, දුරකථන, මහා මාර්ග, දු�රිය මාර්ග ආදිය )

B. (ආ). 2019 වර්ෂබේ� “බේසංෞභාගයබේ� දැක්ම” ප්රතිපත්ති ප්රකාශනබේ� ජනතා බේක්න්ද්රීය 
ආර්ථිකයක් ඇති කිරීම යටබේත් පුරන් කුඹුරු යලි අස්වැේදීම නව වැඩ පිළිබේවලට අනුව පවතින  
බේතත්බි�හි ඉඩ� පරිබේභෝජන රටාව බේවනස් විය හැකි බැවින් බේවනත් සංංවර්ධන කාර්යයන් සංදහා 
නිරවුල් සංහතික ලබාගැනීමට බේපර  උපබේල්ඛ්යානබේ� සංදහන් ආයතනයන්හි නිර්බේේශයන්ට යටත්ව 
බේයෝජිත සංංවර්ධන කටයුත්ත සංදහා අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.

C. (ඇ). බේතත්බිමක් ආශ්රිතව බේහෝ බේතත්බිමක් තුල උස්බි� ප්රබේේශ (Highland areas) පවතින 
අවස්ථාබේ�දී බේයෝජිත සංංවර්ධන කටයුතු සංදහා අනුමැතිය ලබාදීමට බේපර සීමා මායි� නිර්ණය කර 
ගැනීම සංදහා මිනු�බේදෝරු සංැලැස්ම (Survey Plan) සංලකා බැලිය යුතුය. 

D. (ඈ). බේතත්බි� කලපීකරණයට අනුව ය� බේතත්බි� කලාපයක මායිබේ� සිට පිටතට මීටර් 
20 ක දුර ප්රමාණයක් ආසංන්න බේතත්බි� කලාපයට අයත් වන අතර එම කලාපබේ� අදාළා නීති 
බේරගුලාසි සංහ අනුමත භාවිතයන්ට යටත්ව ක්රියාකල යුතුය.(භූ බේගෝලීය පිහිටු� පේධතියට අනුව 
ස්ථානීය පිහිටීම නිවැරදිව නිර්ණය කරගැනීබේ�දී පවතින බේදෝෂ සංහගත තත්ත්වය මගහරවා 
ගැනීම සංදහා)

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් 
මෙකාට්ඨාාශමෙ�  

මෙ�ත්බිම් කලංාපීකරණය

 වගා සං    
ක කාර් ක ක ා ය  

අ  ා ය
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සංැ.යු.

අවශය අවස්ථාවන්හිදී පරිසංර පනත යටබේත් පවතින “ නියමිත වයාපෘති “ සංඳහා මධයම පරිසංර අධිකාරිය, 
ශ්රි ලංකා ඉඩ� සංංවර්ධනය කිරීබේ� සංංස්ථාව, නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය, බේගාවිජන බේස්වා සංංවර්ධන 
බේදපාර්තබේ�න්තුව, බේවරළා සංංරක්ෂණ හා බේවරළා සං�පත් කළාමණාකරණ බේදපාර්තබේ�න්තුව සංහ වාරිමාර්ග 
බේදපාර්තබේ�න්තුව ආදී ආයතනයන්බේ� අතිබේර්ක වැඩ බි� විබේ�ෂිත තත්වයන් ආබේරෝපනය කල හැක. 

කිසිය� බේතත්බිමක් සංංවර්ධනය වීබේ�දී ඉහත බේකාන්බේේසින් උල්ලංඝනය වීමක් සිදු වුවබේහාත් මධයම 
පරිසංර අධිකාරිය, බේගාවිජනබේස්වා බේදපාර්තබේ�න්තුව, ශ්රි ලංකා ඉඩ� සංංවර්ධනය කිරීබේ� සංංස්ථාව, බේවරළා 
සංංරක්ෂණ හා බේවරළා සං�පත් කළාමණාකරණ බේදපාර්තබේ�න්තුව සංහ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය 
ආයතන සංතු බලතල යටබේත් නීතිමය පියවර ගනු ලැබේ�

බේතත්බි� කලාපයන් සං�බන්ධබේයන් සංංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීබේ�දී උපබේල්ඛ්යානබේ� සංදහන් ආයතනයන්හි 
බලපත්ර නිකුත් කිරීබේ�දී බේමම මාර්බේගෝපබේේශයන් එම බලපත්රයට බේකාන්බේේසි බේලසං ඇතුලත් කල යුතු 
අතර එකී බේකාන්බේේසි කඩකිරීම එකී බලපත්රය අවලංගු කිරීමට බේහෝ දඩුව� නියම කිරීමට බේ�තුවනු ඇත.

8.11.3. කලංාපෑ සංඳහාා වූ මාාර්වෙගෝපෑවෙේශයන්

බේමම කලාපීකරණය බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ටාශබේ� පිහිටි සියළු බේතත් බි� සංඳහා පමණක් 
වලංගු බේ�.  

I. බේේශගුණික විපර්යාසං බේ�තුබේවන් ඇති වන ආන්තික කාලගුණික තත්ත්වයන් වල තීව්රරතාවය 
වැඩිවීම හා බේතත් බි� වල සිදු කර ඇති බේගාඩ කිරී� හා ඉදිකිරී� බේ�තුබේවන් වැසි ජලය ගලා යන 
තී�රතාවය සංැළාකිල්ලට ගනිමින් ගංවතුර ධාරිතාවය නඩත්තු කිරීම සංහ අබේනකුත් සංංවර්ධන 
කටයුතු උපබේල්ඛ්යානබේ� සංඳහන් ආයතන වල සං�බන්ධීකරණය තුළින් ලබා ගන්නා තීරණ අනුව 
සිදු කළා යුතුය.

II. පහත් බිමක්/පුරන්වූ කුඹුරු සංහ වගා කුඹුරු  සංංවර්ධනය කිරීමට බේපර උපබේල්ඛ්යානබේ� සංඳහන් 
අංක. 01, 03, 04 06 හා 10 දරණ ආයතන වලින් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි.  එබේස්ම විවිධ පනත් 
මගින් බේතත් බි� වල අයිතිය අදාළා ආයතන වල විෂය පථයට අයත් වන අවස්ථා වලදී උපබේල්ඛ්යානබේ� 
සංඳහන් ආයතන වලින් සංහ අබේනකුත් අදාළා ආයතන වලින් අවශය නිර්බේේශය සංහ අනුමැතිය 
ලබා ගත යුතුය.

III. බේතත් බි� ආශ්රීත පරිසංරයට බලපෑ� ඇති විය හැකි ඕනෑම සංංවර්ධන කටයුත්තක් සංඳහා පහත 
උපබේල්ඛ්යානබේ� සංඳහන් අංක. 03 හා 06 දරණ ආයතන වලින් පරිසංර නිරවුල් කිරීබේ� සංහතිකය බේහෝ 
පරිසංර ආරක්ෂණ බලපත්රය ලබා ගත යුතු අතර නියමිත කාලය ඉක්මවීමට බේපර එකී බලපත්රය 
වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කළා යුතුය.

IV. උපබේල්ඛ්යානබේ� සංඳහන් ශ්රී ලංකා ඉඩ� සංංවර්ධනය කිරීබේ� සංංස්ථාවට  අයත් බේතත් බිමක් 
සංංවර්ධන කාර්යයක් සංඳහා ලබා බේදන නිර්බේේශ/අනුමැතිය (අවසංන් නිරවුල් සංහතිකය)  එම 
සංැලසු� කමිටු තීරණය පරිදි වාර්ෂිකව අළුත් කළා යුතුය.

V. බේවරළා කලාපය තුළා ඇති බේතත් බි� ආශ්රීතව ඕනෑම සංංවර්ධන කාර්යයක් සිදු කිරීමට බේපර 
උපබේල්ඛ්යානබේ� සංඳහන් අංක. 05,12 දරණ ආයතනවල නිර්බේේශ/අනුමැතිය/බලපත්ර ලබා  
ගත යුතුය.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් 
මෙකාට්ඨාාශමෙ�  
මෙ�ත්බිම් කලංාපීකරණය

 වගා සං    
ක කාර් ක ක ා ය  
අ  ා ය

ක ා  සං ා  
ාර් ග ය
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

VI. උපබේල්ඛ්යානබේ� සංඳහන් ශ්රී ලංකා ඉඩ� සංංවර්ධනය කිරීබේ� සංංස්ථාව මගින් අංක. 1662/ 17 හා 
2010.07.14 දිනැති ගැසං� පත්රය මගින් ප්රකාශිත ඇළා මාර්ග රක්ෂිත බි� තීරු  සංහ වාරිමාර්ග 
බේදපාර්තබේ�න්තුවට අයත් ජලාශ සංදහා අදාළා රක්ෂිත බි� තීරු පවත්වා ගත  යුතුය.  

VII. ජල බැසං යා� හා ගංවතුර රැඳවු� ධාරිතාවයන්ට බාධා වන කිසිම ඉදිකිරීමක් බේතත් බිමක 
ජලාශ්රීතව බේහෝ ජල මාර්ග වල සිදු බේනාකළා යුතුය.නමුත් මහා සංැලසුමකට (Master Plan) බේහෝ 
නිර්මාණ උපබේේශක මාර්බේගෝපබේේශ සංැලැස්මකට අනුව නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය මගින් 
අනුමත කරන ලද විබේ�ෂ වයාපෘතීන්ට බේහෝ ජල ගැලී� වලට හා ගංවතුර ඉසිලු� ධාරිතාවයන්ට 
බාධා බේනාවන බේලසං අනුමත ඉදිකිරී� උපබේල්ඛ්යානබේ� සංඳහන් අංක. 01 දරණ ආයතනබේයන් හා 
අංක. 02 සිට 24 දක්වා ඇති අදාළා ආයතනයන් වල නිර්බේේශය හා අනුමැතියට යටත්ව සිදු  
කළා යුතුය.

VIII. පාරිසංරික සංංබේ�දී වටිනාකම සංහිත බේතත් බි� වල ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක හා සංතුන් හැර 
බේවනත් ශාක හා සංතුන් ඉවත් බේනාකළා යුතුය.

IX. බේතත් බි� කලාප වල අවසංරලත් සංෑම ඉදිකිරීමක්ම නියම කරන ලද ශිල්පීය ප්රමිතීන් සංහිත හරිත 
බේගාඩනැගිලි සංංකල්පයට අනුව නිර්මාණය විය යුතුය.

X. ජල රැඳවු� ධාරිතාවය විබේ�ෂබේයන් වැදගත් වන සංෑම බේතත් බිමකම සිදු කරන අනුමත 
භාවිතයකදී  ජල රැඳවු� ධාරිතාව අඩුවීම සංහ (අබේනකුත් බලපෑ� සිදුවන) පාරිසංරික බේස්වාවන්ට 
සිදුවන බලපෑමට හිල� වන බේස් විකල්ප ස්ථාන සුදුසු බේලසං ස්ථාපනය කල යුතුය. ඒ සංදහා 
උපබේල්ඛ්යානබේ� සංදහන් අදාළා ආයතනවල අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.

XI. සංා�ප්රදායික ධීවර කටයුතු හැර මසුන් බේහෝ බේවනත් ජලජ ජීවීන් ඇල්ලීබේ� ක්රියාවලිබේ�දී යාන්ත්රික 
බේබෝ�ටු, ධීවර ආ�පන්න,ඉන්ධන බේහෝ බේවනත් යාත්රා භාවිතා බේනාකළා යුතුය.යාන්ත්රික බේබෝ�ටු 
සංදහා අවසංර දී ඇති එකී ස්ථාන වල ධීවර අ�පන්න සංහ ඉන්ධන සංදහා උපබේල්ඛ්යානබේ� සංදහන් 
අංක 03,05,06,12,21,24, ආයතන වල අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.

XII. බේතත්බි� පිරවීම සංඳහා නිර්බේේශ වන  උපබේල්ඛ්යානබේ� සංදහන් ශ්රී ලංකා ඉඩ� සංංවර්ධනය කිරීබේ� 
සංංස්ථාවට අයත්  ප්රබේේශවල තිරසංාර වැසි ජල බැසං යාබේ� ක්රම භාවිතා කල යුතුයි. බේතත්බි� 
පිරවීම සංදහා බේයාදා ගන්නා ද්රවය පිළිබද මධයම පරිසංර අධිකාරීබේයන් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

XIII. පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි භූ දර්ශන / සංංස්කෘතික / පුරා විදයාත්මක /  ධෛජව විවිධත්වය ඉහල 
අගයන් ඇති ප්රබේේශ සංංරක්ෂණය කල යුතුය.

XIV. බේතත් බි� වල අනුමත කාර්යයන් වලදී නීතයානුකූල වූ බේපාදු අඩි පාරවල්, බේපාදු නාන ස්ථාන 
සංංරක්ෂණය කිරීම බේහෝ ඒවා සුදුසු ළාඟම ස්ථානයක ස්ථාන ගත කල යුතුයි.

XV. සංංවර්ධනකරුවන් විසින් සංැලසු� සංකස් කිරීම හා නිර්මාණ සංහ අධීක්ෂණ කටයුතු කිරීම සංඳහා 
වෘත්තීය සුදුසුක�ලත් වෘත්තීයබේ�දීන්බේ� බේස්වය ලබා ගත යුතුය.

XVI. මසුන් සංහ අබේනකුත් ජලජ ජීවීන් අභිජනනය වන සියලු ප්රබේේශ විබේ�ෂබේයන් ආරක්ෂා කල යුතුය.

XVII. බේතත්බි� වල කසංළා බැහැර කිරීම සංඳහා අවසංර බේනාදිය යුතුය.(ගෘහස්ථ, ආයතනික, කාර්මික, 
බේවළාද, විදුත්, සංහ සංායනික  අපද්රවය)

XVIII. බේතත්බි� වලට අපජලය බැහැර බේනාකළා යුතුය. නමුත් මධයම පරිසංර අධිකාරිබේ� නිර්බේේශයට  
යටත්ව පිරිපහදු කළා ජලය පමණක් මුදාහැරිය හැකිය.

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  

නියමාත්යංා

මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් 
මෙකාට්ඨාාශමෙ�  

මෙ�ත්බිම් කලංාපීකරණය

ක ා  සං ා  
ාර් ග ය
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උපෑවෙල්ඛානාය 01

01. ශ්රී ලංකා ඉඩ� බේගාඩකිරීබේ� හා සංංවර්ධනය කිරීබේ� සංංස්ථාව, 
02. වාරිමාර්ග බේදපාර්තබේ�න්තුව 
03. මධයම පරිසංර අධිකාරිය, 
04. නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය, 
05. බේවරළා සංංරක්ෂණ හා බේවරළා සං�පත් සංංරක්ෂණ බේදපාර්තබේ�න්තුව,
06. බේ�රුවල නගර සංභාව / ප්රබේේශීය සංභාව, 
07. වන සංංරක්ෂණ බේදපාර්තබේ�න්තුව, 
08. වනජීවී සංංරක්ෂණ බේදපාර්තබේ�න්තුව, 
09. ජාතික බේගාඩනැගිලි පර්බේ�ෂණ ආයතනය, 
10. බේගාවිජන සංංවර්ධන  බේදපාර්තබේ�න්තුව,
11. පුරාවිදයා බේදපාර්තබේ�න්තුව,
12. සංමුද්රීය පරිසංර ආරක්ෂණ අධිකාරිය.
13. ජාතික ජලජ සං�පත් පර්බේ�ෂණ හා සංංවර්ධන අධිකාරිය. 
14. භූ විදයා හා පතල් කැණී� කාර්යාංශය 
15. බස්නාහිර පළාාත් සංභාව 
16. ජල සං�පත් මණ්ඩලය 
17. ජල ජීවී සංංවර්ධන අධිකාරිය 
18. ශ්රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
19. ශ්රී ලංකා බේගාඩනැගිලි බේදපාර්තබේ�න්තුව 
20. මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය
21. ධීවර බේදපාර්තබේ�න්තුව 
22. නාවික හමුදාව 
23. කළුතර දිස්ත්රික් බේල්ක� කාර්යාලය
24. බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� කාර්යාලය

08 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං කලංාපීකරණ  
නියමාත්යංා

මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් 
මෙකාට්ඨාාශමෙ�  
මෙ�ත්බිම් කලංාපීකරණය

ක ා  සං ා  
ාර් ග ය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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බේයෝජිත මාර්ග පළාල, 
බේගාඩානැගිලි සීමා, රක්ෂිත

වනා පරිච්මෙ�දාය09
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

9.1. බේවරළා සීමා සංදහාා රක්ෂිතයන් හාා අනුමත භාවිතයන්  

බේවරල තීරය සංදහා, ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සංමාජවාදී ජනරජබේ� ගැසං�  පත්රය, අති විබේ�ෂ  අංක 
2072/58 - 2018 මැයි මසං 25 බේවනි සිකුරාදා -2018.05.25 හි 1981 අංක 57 දරන බේවරළා සංංරක්ෂණ  සංහ 
බේවරළා සං�පත් කළාමනාකරණ පනබේත් 12 (1) වගන්තිය යටබේත් සංකස් කරන ලද ශ්රී ලංකා බේවරල කලාප 
සංහ බේවරල සං�පත් කළාමනාකරණ සංැලැස්ම -2018 ට අනුව කටයුතු කළායුතු බේ�.

වෙවරළා කලංාපෑය තුළා අවසංර ලංබා ගත්යං යුතු සංංවර්ධනා  භාාවිත්යංයන්.

• සංහාධිපතය බේේපළා, නිවාසං, ත�ටු නිවාසං සංංකීර්ණ හා අනිකුත් වාසංස්ථාන සංහ මායි� තා�ප  සංහ 
ආශ්රිත වුහ

• කර්මාන්ත හා අනිකුත් වාණිජමය ඉදිකීරී�
• සංංචාාරක, විබේනෝදාත්මක පිහිනු� තටාක සංහ ජලාශ්රිත ඉදිකිරී�. වරාය හා ධීවර වරාය සං�බන්ධ 

ඉදිකිරී� හා ජලතරණ මාර්ග
• මහාමාර්ග, පාල�, දු�රිය මාර්ග සංහ උමං මාර්ග
• බේපාදු බේහෝ ආගමික ඉදිකිරී�
• පුේගලයකු බේහෝ කණ්ඩාය� ඉදිකරනු ලබන බේවරල ඉම ආරක්ෂණ ඉදිකිරී�.
• අපවිත්ර ජලය බැහැර කිරීබේ� ,පල්බේදෝරු පිළිය� පහසුක� සංහ සංාගර පිටවාන්
• ජල ජීවී වගා පහසුක�
• ඝන අපද්රවය බහැර කිරීම ( ජලතල බේදපසං )
• කැණී�, පිරවී�, බැවු� කිරී� හා වැලි අවුරු විවර කිරීම.
• බේවරළා උදයාන සංංවර්ධනය හා භුමි අලංකරණය
• කැණී� සංහ ඛ්යාණිජ ද්රවය හෑරීම.
• බලශක් ති උත්පාදනය.
• වැලි, සි�පි කටු, මුහුදු පැළාෑටි ඉවත් කිරීම.
• බේගාඩකිරී� දුපත් නිර්මාණය අමතර ආරක්ෂක වුහයන් සංැකසීම.
• වාහක මාර්ග ඉදි කිරීම.
• ගංවතුර පාලනය  බේහෝ ආපදා පාලනය සංදහා ඉදිකිරී�/කැණී� විවර කිරී�.
• බේවරළා කලාපබේ� ජල තලයක සිදු කරන ඉදිකිරී�.
• 
බේවරළා කලාපබේ� බේභෞතික ස්වරූපය බේවනස් කිරීමට ඉඩ ඇති බේවනත් ඕනෑම ක්රියාකාරකමක්

බේ�රුවල සංංවර්ධන සංැලැස්බේමහි එන මාර්ගයන් සංංවර්ධනය කිරීබේ�දී ප්රමුඛ්යාතාවය අනුව පුළුල් කල යුතු 
මාර්ගයන් බේමානවාද යන්න හදුනා ගන්නා ලදි .ඒ අනුව මාර්ගයන් වල හිමිකාරිත්වය පදන� කරබේගන 
මාර්ගයන් බේකාපමණ ප්රමාණයකින් පුළුල් වන්බේන්ද යන්න පහත වගු අංකයන් මගින් දක්වා  ඇත.

වගුව 9.1 : වෙවරළාබඩ ප්රවෙේශය සංහා රක්ෂිත්යං

ප්රබේේශය බේවන්කාළා ප්රබේේශය ( මීටර් )

කටුකුරුන්දා අවානී මෙ�ෝටලංය (කළු�ර ගං මෙමෝය දාකුණු සීමාව) සිට 
දාකුණු පයාගලං දුම්රිය �රස් මාර්ගය දාක්වා

50

දාකුණු පයාගලං දුම්රිය �රස් මාර්ගය සිට මෙ�රුවලං මෙකච්චිමමෙල් 
පල්ලිය දාක්වා

50

මෙ�රුවලං මෙකච්චිමමෙල් පල්ලිය සිට ඉඳුරුව උස්බිම් (සංමන්විලංා 
මෙ�ෝටලංය)

40

09 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං මාාර්ග පෑළාලං, 

වෙගාඩනාැගිලි සීමාා, රක්ෂිත්යං

මෙවරළ සීමා සංදා�ා රක්ෂි�යන් �ා 
අනුම� භාවි�යන්
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9.2. බේයෝජිත මාර්ග පළාල

මාර්ග හිමිකාරිත්වය පදන� කරගනිමින් මාර්ගයන්හි ප්රමුඛ්යාතාවය හා හදුනාගත් ආකාරය බේවළුම 1 හි 
බේයෝජිත මාර්ගයන් හා එහි හිමිකාරිත්වය වගු අංක 6.4 මගින් දක්වා ඇත.  

පුළුල් කිරීමට බේයෝජිත "A", "B" සංහ "C" වර්ගබේ� මාර්ග (පළාමු බේකාටබේසංහි සිතිය� අංක 6.5.  
මගින් දැක්බේ�)

මාර්ගබේේ නම බේයෝජිත මාර්ග 
පළාල (මීටර)

බේගාඩානැගිලි සීමාව

මීටර අඩි

ගාලු පාර 18 15 50

මෙ�ාරණ, අගුරුවාමෙ�ාට, අලුත්ගම පාර 18 15 50

මාර්ගබේේ නම බේයෝජිත මාර්ග 
පළාල (මීටර)

බේගාඩානැගිලි සීමාව

මීටර අඩි

පයාගලං, මෙදාාඩන්මෙගාඩ පාර 9 9 30

පයාගලං, උතුරු දුම්රියපලං පාර 9 9 30

පයාගලං, මාදින්නාාකන්දා පාර 9 9 30

පාලංයන්මෙගාඩ, නාාග�දූව  පාර 9 9 30

පයාගලං, නාවුත්ඩුව පාර 9 9 30

කළුවාමෙමෝදාර, කාලංවිලං පාර 9 9 30

ශාන්� වින්සංන්ට් පාර, පයාගලං 9 9 30

ස්කාගාර සංංස්ථා පාර 9 9 30

මගමෙගානා, මුංමෙ�නා, �ල්කඳවිලං පාර 9 9 30

දුම්රියමෙපාලං පාර, මෙ�රුවලං 9 9 30

මෙ�රුවලං, මරදාානා , මෙමාරගල්ලං පාර 9 9 30

කංකානාම්මෙගාඩ, කීරතිඩිය පාර 9 9 30

පිංමෙ�නා, පාදාාමෙගාඩ  පාර 9 9 30

මෙ�රුවලං, අලුත්ගම්වීදිය පාර 9 9 30

කළුවාමෙමෝදාර කාලංවිලං පාර 9 9 30

අළුත්ගම්වීදිය යටමෙදාාලංවත්� පාර 9 9 30

වරාපිටිය, රිටිකැටිය පාර 9 9 30

අළුත්ගම දුම්රියපලං පාර 9 9 30

වගුව 9.2 : වෙයෝජිත්යං A වර්ගවෙ� මාාර්ග

වගුව 9.3 : වෙයෝජිත්යං  B වර්ගවෙ� මාාර්ග

09 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං මාාර්ග පෑළාලං, 
වෙගාඩනාැගිලි සීමාා, රක්ෂිත්යං

මෙයෝජි� මාර්ග පළලං
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

නාගරික සීමා, ග්රාාමීය ප්රබේේශ සංහ කුඹුරු ඉඩ� හරහා ගමන් කරන, අභයන්තර මාර්ග පේධතිය පුළුල් 
කිරීබේ� අරමුණ බේපරදැරි කරබේගන බේයෝජිත ජනාවාසං සංංවර්ධන සංැලැස්මට සංමගාමීව ක්රියාත්මක කිරීමට 
බේයෝජිත මාර්ගයන්.

වගුව 9.4 : වෙයෝජිත්යං  C  වර්ගවෙ� මාාර්ග

මාර්ගබේේ නම බේයෝජිත මාර්ග 
පළාල (මීටර)

බේගාඩානැගිලි සීමාව

මීටර අඩි

මෙජෝසංප් මෙසංෝ�ාස් මාර්ගය 7 6 20

සංාගර මාව� 7 6 20

ශාන්� මරියා මාර්ගය 7 6 20

ඇත්පන්තිය මාර්ගය 7 6 20

මෙපාතුවිලං මාර්ගය 7 6 20

වි�ාරකන්දා මාර්ගය 7 6 20

මුණසිං�මෙගාඩ මාර්ගය 7 6 20

7 වනා පටුමග 7 6 20

6 වනා පටුමග 7 6 20

5 වනා පටුමග 7 6 20

4 වනා පටුමග 7 6 20

ප්රාමෙද්ශීය සංභාවට අයත් මාර්ගයකි 7 6 20

ලංංකා කුමරිය මෙ�ෝටල් මාර්ගය 7 6 20

ගඟ�ඩ මාර්ගය 7 6 20

පද්මිණි පීරිස් මාව� 7 6 20

1 වනා පටුමග 7 6 20

ගඟ මාව� 7 6 20

පයාගලං උතුර දුම්රිය පිවිසුම් මාර්ගය 7 6 20

මෙ�ට්ටිමුල්ලං දුම්රිය පිවිසුම් මාර්ගය 7 6 20

අළුත්ගම දුම්රිය පිවිසුම් මාර්ගය 7 6 20

09 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං මාාර්ග පෑළාලං, 

වෙගාඩනාැගිලි සීමාා, රක්ෂිත්යං

මෙයෝජි� මාර්ග පළලං
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වෙයෝජිත්යං උතුරු - ද්යුකුණු ප්රවෙවශ මාාර්ගය - i

වෙයෝජිත්යං උතුරු - ද්යුකුණු ප්රවෙවශ මාාර්ගය - ii

සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත මාර්ගය සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත බේකාාටසං බේයෝජිත දිග 
(කි.මී.)

බේයෝජිත පළාල 
(මී.)

සිට දක්වා

යක්වත්� පාර අධිකාරීමෙගාඩ පාදාාමෙගාඩ 1.3 09

පාදාාමෙගාඩ - අමෙේපිටිය මාර්ගය පාදාාමෙගාඩ අමෙේපිටිය 2.6 09

අමෙේපිටිය- මුංමෙ�නා මාර්ගය (පවතිනා 
මාර්ගයන් සං� මෙයෝජි� නාව මාර්ග 
සංම්�න්ධ�ාවය)

අමෙේපිටිය මුංමෙ�නා 4.0 09

මුංමෙ�නා - මෙපාතුවිලං මාර්ගය (පවතිනා 
මාර්ගයන් සං� මෙයෝජි� නාව මාර්ග 
සංම්�න්ධ�ාවය)

මුංමෙ�නා මෙපාතුවිලං 2.28 09

මෙපාතුවිලං �ංදිමෙ� සිට කච්මෙච්මෙගාඩ 
පාර �ර�ා නාාග�දූව පාරට ඇති 
මාර්ගය (පවතිනා මාර්ගයන් 
සංම්�න්ධ�ාවය)

මෙපාතුවිලං �ංදිය නාාග�දූව පාර 1.0 09

මුළු දිග 11.18 45

සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත මාර්ගය සංංවර්ධනය කිරීමට බේයෝජිත බේකාාටසං බේයෝජිත දිග 
(කි.මී.)

බේයෝජිත පළාල 
(මී)

සිට දක්වා

අලුත්ගම්වීදිය  යටමෙදාාලංවත්� 
මාර්ගය

 අඹග� �ංදිය  කාලංවිලං 3.1 09

කාලංවිලං - �ඳනාාමෙගාඩ මාර්ගය කාලංවිලං �දානාාමෙගාඩ 3.5 09

�දානාාමෙගාඩ - �ල්කඳවිලං මාර්ගය �දානාාමෙගාඩ �ල්කඳවිලං 3.6 09

�ල්කදාවිලං - හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං 
(පවතිනා මාර්ගයන් සං� මෙයෝජි� නාව 
මාර්ග සංම්�න්ධ�ාවය

�ල්කඳවිලං හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං 3.7 09

මුළු දිග 13.9 36

වගුව 9.5 : වෙයෝජිත්යං උතුරු - ද්යුකුණු ප්රවෙවශ මාාර්ගය - i

වගුව 9.6 : වෙයෝජිත්යං උතුරු - ද්යුකුණු ප්රවෙවශ මාාර්ගය - ii

09 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං මාාර්ග පෑළාලං, 
වෙගාඩනාැගිලි සීමාා, රක්ෂිත්යං

මෙයෝජි� මාර්ග පළලං
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

9.3. ඇළා/බේදාළා, ගංගා සංහා ජලාශ සංඳහාා රක්ෂිත මාර්ගයන්

9.3.1. වෙබන්ත්යංර ගඟ හාා එය වෙපෑෝෂණය වනා අතු ගංගා ආශ්රිත්යං කලංාපෑය සංද්යුහාා 
සංැලංසුම් හාා වෙගාඩනාැගිලි නියමාත්යංා ක්රියාත්මාක කිරීමා.

බේබන්තර ගග ආශ්රිතව ඇති කලාපයන් සංදහා නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිබේ� 2007 බේදසංැ�බර් මසං 31 
වන දින නිකුත් කල සංංවර්ධන චාක්ර බේල්ඛ්යානයට 20 අනුව ප්රකාශයට පත් කර ඇති පරිදි, බේමම කලාපය 
තුල සංංවර්ධන අයදු�පත් අනුමත කිරීබේ�දී හා සංංවර්ධන බලපත්ර ලබා දීබේ�දී පහත බේකාන්බේේසි වලට 
යටත් බේ�. 

සංංවර්ධනා නියමාත්යංා චාක්ර වෙල්ඛා අංක 20

බේබන්තර ගඟ හා එය බේපෝෂණය වන අතු ගංගා ආශ්රිත කලාපය සංඳහා සංැලසු� හා බේගාඩනැගිලි  
නියමතා ක්රියාත්මක කිරීම

පාරිසංරික සංංබේ�දී බේබන්තර ගඟ අවට සංංවර්ධන වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීබේ�දී පරිසංරය ආරක්ෂා කිරීම 
බේකබේරහි විබේ�ෂ අවධානය බේයාමුකළා යුතු බැවින්, බේබන්තර ගඟ හා එය බේපෝෂණය වන අතු ගංගා වන 
පැලවත්ත ගඟ, පිටිගල ගඟ හා වැලිපැන්න ගඟ ප්රබේේශවල බේභෞතික සංංවර්ධන කාර්යයන්හිදී පහත 
සංැලසු� හා බේගාඩනැගිලි නියමතා ක්රියාත්මක කිරීමට නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය තීරණය කර ඇත. 
ඒ අනුව බේමම කලාපය තුළා සංංවර්ධන අයදු�පත් අනුමත කිරීබේ�දී හා සංංවර්ධන බලපත්ර ලබාදීබේ�දී පහත 
බේකාන්බේේසිවලට අනුකූලව කටයුතු කරන බේලසං බේමයින් දන්වා සිටිමි. (බේමම නියමතා නාගරික සංංවර්ධන 
අධිකාරි බලප්රබේේශ තුළා ක්රියාත්මක කිරීම අතයවශය වන අතර, බේසංසු ප්රබේේශවලද ක්රියාත්මක කිරීම 
නිර්බේේශ කරනු ලැබේ�..

ගඟ රක්ෂිත්යංය

සියලු ගංගා සංඳහා ඒවාබේ� ගං ඉවුරු මායිබේ� සිට මීටර් 10 ක බි� තීරයක් ගඟ රක්ෂිතයක් බේලසං 
ඉදිකිරී�වලින් බේතාරව භූදර්ශන අලංකාර බේකාට පාංශු ඛ්යාාදනය බේනාවන ආකාරයට නඩත්තු කළා යුතුය..

බිම් වෙකාටස්වලංට අද්යුාලං පිරිවිත්යංර හාා වෙගාඩනාැගිලි උසං

ගං ඉවුබේර් සිට මීටර් 10 – 30 ත් අතර සීමාව තුළා අවසංර බේදනු ලබන බි� ක�ටිවල භූමි ප්රමාණයන් හා 
බේගාඩනැගිලි උසං පහත අයුරින් විය යුතුය.

09 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං මාාර්ග පෑළාලං, 

වෙගාඩනාැගිලි සීමාා, රක්ෂිත්යං

ඇළ /මෙදාාළ, ගංගා සං� 
ජලංාශ සංඳ�ා රක්ෂි� මාර්ගයන්

 ග  ා ය ය  
වනා අ  ගංගා  ක ා ය  
සං ා සං  ා ගා නා  

ය ා යා ක 
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a. බිම් කට්ටිවලං භූමි ප්රමාාණය 

b. වෙගාඩනාැගිලි උසං (වෙමාමා වෙරගුලංාසිය අද්යුාලං වන්වෙන්  වෙබන්ත්යංර ගඟ සංඳහාා පෑමාණක් වනා අත්යංර, 
එය වෙපෑෝෂණය වනා අතු ගංගා සංඳහාා බලං වෙනාාපෑැවැත්වෙව.) 

බිම් කාට්ටිය අවම භූමි ප්රමාණය

ගං ඉවුමෙර් සිට මීටර් 30 දාක්වා කලංාපය තුළ 
සිදුවනා සියලුම බිම් කැ�ලි

පර්චාස් 15 කි. (පවතිනා බිම් කැ�ලි පිළි�ඳව අදාාළ  
පළාත් පාලංනා ආය�නාමෙ� සංැලංසුම් කමිටුව විසින්  
දාැනාට ක්රියාත්මක වනා නියමයන්ට අනුකූලංව කටයුතු  
කළ යුතුය.)

මීටර් 30 න් ඔ��ට පිහිටි ඉඩම් කැ�ලි අදාාළ පළාත් පාලංනා ආය�නාය සංඳ�ා ක්රියාත්මක වනා 
මෙරගුලංාසිවලංට අනුව කටයුතු කළ යුතුය.

ගඟ ඉවුරු මායිබේම් සිට දුර බේගාඩානැගිල්බේල් උපරිම උසං පිහිටි බේපාළාබේේ සිට

මීටර් 10 දාක්වා අවසංර මෙදානු මෙනාාලංැමෙ�.

මීටර් 10 - මීටර් 30 දාක්වා උසං මීටර් 8.2 (අඩි 27) - මෙගාඩනාැගිලි නියම�ා �ා 
අමෙනාකුත් අවශය�ාවන් සංම්පූර්ණ කර, ගඟට 
සංමාන්�රව දිමෙවනා ඉඩමෙම් මායිමෙම් පළලින්
¼ ක ප්රමාණයක් (අවම පළලං මීටර් 3.3 ක් (අඩි 10) විය 
යුතුය.) ග මෙ� දාර්ශනාය අවහිර මෙනාාවනා ආකාරයට 
ඉඩමෙම් එක් පමෙසංකින් ඉඩ ��ා ඉදිකිරීම් සිදුකිරීමට 
පමණක් අවසංර මෙදානු ලංැමෙ�. මෙමම අවස්ථාවන්හිදී අදාාලං 
ස්ථානාමෙ� මෙභෞතික උසං සංැලංකිල්ලංට මෙගනා උසං මට්ටම් 
පාලංනාය කිරීමෙම් �ැකියාව පිළි�ඳව සංැලංසුම් කමිටුවට 
තීරණ ගැනීමට �ැකි මෙ�.
ඉ�� (I) හි සංඳ�න් ඉඩම් මායිමෙම් පළලින් ¼ ක් ග මෙ� 
දාර්ශනායට විවෘ�ව ඇති ප්රමාණය තුළ මායිම් �ාප්ප 
ඉදිකිරීමට අවසංර මෙදානු මෙනාාලංැමෙ�. එමෙ�ත් ඒ සංඳ�ා දාැල් 
වැටක් මෙ�ෝ එවැනි නිමාවකින් යුත් වැටක් සංදා�ා අවසංර 
මෙදානු ලංැමෙ�.

මීටර් 30 ට වැඩි නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිමෙ� සංාමානාය නියම�ා �ලං 
පැවැත්මෙ�.

වගුව 9.7 : බිම් කට්ටිවලං භූමි ප්රමාාණය

වගුව 9.8 : ගඟ ඉවුරු මාායිවෙම් සිට ඇති දුර අනුව වෙගාඩනාැගිල්වෙල් උසං

09 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං මාාර්ග පෑළාලං, 
වෙගාඩනාැගිලි සීමාා, රක්ෂිත්යං

ඇළ /මෙදාාළ, ගංගා සං� 
ජලංාශ සංඳ�ා රක්ෂි� මාර්ගයන්

 ග  ා ය ය  
වනා අ  ගංගා  ක ා ය  
සං ා සං  ා ගා නා  

ය ා යා ක 
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

1. ඉඩවෙම් සිදුවනා වෙභාෞතික සංංවර්ධනාය

1.1. ගං ඉවුරට මුහුණලා පිහිටි මායිම සංඳහා මායි� තා�ප ඉදිකිරීමට අවසංර බේනාබේදන අතර, ඒ 
සංඳහා ක�බි දැල් වැටක් බේහෝ එවැනි නිමාවකින් යුතු වැටක් සංඳහා අවසංර බේදනු බේනාලැබේ�.

1.2. බේමම විබේ�ෂ කලාපය තුළා පස් කැපීම බේහෝ පිරවීම බේනාකළා යුතුය. සියලු ඉදිකිරී� ගඟ අවට 
පරිසංර බේසංෞන්දර්ය ගැලබේපන ආකාරයට සිදුකිරිම කළා යුතුය. 

1.3. ගං ඉවුබේර් සිට මීටර් 10 - මීටර් 30 ත් අතර සිදුකරනු ලබන වර්ග මීටර් 1,500 ට (වර්ග අඩි 5,000) 
අඩු බේන්වාසික සංංවර්ධනයන් හැර අබේනකුත් සියලු සංංවර්ධන කාර්යයන් සංඳහා මධයම පරිසංර 
අධිකාරිබේ� නිරවුල් සංහතිකය ලබාගත යුතුය.

1.4. නාගරික සංංවර්ධන බලප්රබේේශය තුළා සියලු සංංවර්ධන කාර්යයන් නාගරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිබේ� සංැලසු� හා බේගාඩනැගිලි බේරගුලාසිවලට අනුකූල විය යුතුය.

2. ස්වභාාවික වෘක්ෂලංත්යංා 

1.1. පවතින ස්වභාවික වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කළා යුතුය. 

1.2. බේමම ගඟ බේදපසං බහුලව පවතින ධෛජවීය විවිධත්වයකින් යුතු කබේඩාලාන පරිසංර පේධතියට 
කිසිඳු හානියක් බේහෝ බාධාවක් සිදු බේනාකළා යුතුය.

1.3. ඉහත (4.1) හා (4.2) හි සංඳහන් කරුණුවලට ය� හානියක් බේහෝ බාධාවක් අදාල භූමිය තුළා 
සිදුවන්බේන් න� එවැනි සංංවර්ධන කටයුතු තහන� කිරීමට සංහ භාවිතය යථා තත්ත්වයට පත් 
කිරීමට කටයුතු කළා යුතුය.

3. අපෑද්රව� බැහාැර කිරීමා

කැලි කසංල අපද්රවය හා අපවිත්ර ජලය බැහැර කිරීම සංඳහා අදාල පළාාත් පාලන ආයතනබේ� නිර්බේේශයන්ට 
අනුව විධිමත් ක්රියා පේධතියක් අනුගමනය කළා යුතු අතර, ඒවා කිසිබේස්ත්ම ගඟට බේහෝ ගඟ රක්ෂිතයට 
බැහැර කිරීම බේනාකළා යුතුය.

09 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං මාාර්ග පෑළාලං, 

වෙගාඩනාැගිලි සීමාා, රක්ෂිත්යං

ඇළ /මෙදාාළ, ගංගා සං� 
ජලංාශ සංඳ�ා රක්ෂි� මාර්ගයන්

 ග  ා ය ය  
වනා අ  ගංගා  ක ා ය  
සං ා සං  ා ගා නා  

ය ා යා ක 
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9.3.2. වාරි මාාර්ග ඉංජිවෙන්රු කාර්යාලංය, වෙගාවිජනා වෙස්වා වෙද්යුපෑාර්ත්යංවෙම්න්තුව හාා 
අවෙනාකුත් ඇළා මාාර්ගයන්ට අයත් ඇළා  මාාර්ගයන් සංද්යුහාා රක්ෂිත්යංයන් 

ඇමුණු� අංක 01 හා 02 මගින් වාරි මාර්ග ඉංජිබේන්රු කාර්යාලය මගින් හා බේගාවිජන බේස්වා 
බේදපාර්තබේ�න්තුවට අයත් ඇළා  මාර්ගයන් සංදහා රක්ෂිතයන් දැක්බේ�. බේමම ආයතනය මගින් ප්රකාශයට 
පත් කර ඇති ඇළා මාර්ගයන්ට අමතරව බේසංසු ඇළා මාර්ගයන්, අතුරු ඇළා මාර්ග හා  සියලු බේපෝෂක ඇළා 
මාර්ගයන්හි මතුපිට පළාලට ඇනුරුපිව ඇබේළාහි ඉවුරු  බේදබේකහිම ඉවුබේර් මායිබේ� සිට දුර ප්රමාණයන් 2006 
අංක 35 දරන ශ්රී ලංකා ඉඩ� බේගාඩ කිරීබේ� සංහ සංංවර්ධනය කිරීබේ� සංංස්ථා ( සංංබේශෝධිත ) පනතින් සංහ 
1982 අංක  52 දරන පනතින් හා 1976 අංක 27 දරන නීතිබේයන් සංංබේශෝධිත 1968 අංක 15 දරන ශ්රී ලංකා 
ඉඩ� බේගාඩකිරීබේ� හා සංංවර්ධනය කිරීබේ� සංංස්ථ පනත මගින්  ප්රකාශයට පත් බේකාට ඇති පරිදි 
අබේනකුත් ඇළා මාර්ගයන් සංදහා රක්ෂිතයන්, බේකාන්බේේසි හා නියාමනයන් ඇමුණු� අංක 03 මගින් දැක්බේ�.

09 වන පරිච්බේ�දය 
වෙයෝජිත්යං මාාර්ග පෑළාලං, 
වෙගාඩනාැගිලි සීමාා, රක්ෂිත්යං

ඇළ /මෙදාාළ, ගංගා සං� 
ජලංාශ සංඳ�ා රක්ෂි� මාර්ගයන්

වාරි ාර්ග ං   
කාර්යා ය  ගා නා වා 

ාර් ව ා අ නා   
 ාර්ගය  අය    

ාර්ගය  සං ා ය



298

වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

සිතියම් ලංැයිස්තුව

I වන බේකාටසං 

සිතියම 2.1 :  බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංබේ� ප්රාබේේශීය හා ජාතික සං�බන්ධතාවය 19

සිතියම 2.2 :  සංංචාාරක කර්මාන්ත ආශ්රිත ක්රියාකාරක�වල වයා�තිය 27

සිතියම 2.3 :  බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංබේ� සංැලසු� බලප්රබේේශබේ� පිහිටීම 29

සිතියම 3.1 :  බේ�රුවල ප්රාබේේශීය බේල්ක� බේකා�ඨාාසංබේ� භුමි පරිබේභෝජන රටාව -2015 36
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අංකාය පාර්ශවකාරුවන් දුරකාථන අංකා

1. මෙල්කම්, �ස්නාාහිර පළාත් සංභාව, ශ්රාවස්ති මන්දිරය, අංක 32, සංර්.මාකස් ප්රනාාන්දු 
මාව�, මෙකාළඹ - 07.

071 4415326

2. දිස්ත්රික් මෙල්කම්, දිස්ත්රික් මෙල්කම් කාර්යාලංය, කළු�ර. 034 2222218

3. ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම්, ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, මෙ�රුවලං 034 2276178

4. මෙල්කම්, මෙ�රුවලං නාගර සංභාව, මෙ�රුවලං. 034 8879878

5. මෙල්කම්, මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව, මෙ�රුවලං. 034 2279878

6. පළාත් පාලංනා සං�කාර මෙකාමසංාරිස්, කච්මෙච්රි මෙගාඩනාැගිල්ලං,කළු�ර. 034 2224084

7. අධයක්ෂ (සංැලංසුම්), අධයාපනා �ා පළාත් පාලංනා අමා�යාංශය, සංැලංසුම් අංශය, 
ශ්රාවස්ති මන්දිරය, මෙකාළඹ.

011 2222568

8. විධායක ඉංජිමෙන්රු, මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය, කළු�ර උතුර, කළු�ර 034 2229135

9. විධායක ඉංජිමෙන්රු, පළාත් �දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය, කළු�ර. 034 2229135

10. දිස්ත්රික් වාරිමාර්ග ඉංජිමෙන්රු, දිස්ත්රික් වාරිමාර්ග ඉංජිමෙන්රු කාර්යාලංය, 
කළු�ර උතුර.

034 2222641

11. පළාත් වාරිමාර්ග ඉංජිමෙන්රු, පළාත් වාරිමාර්ග ඉංජිමෙන්රු කාර්යාලංය, කළු�ර. 071 8101246
034 2221292

12. සංාමානායාධිකාරි, ශ්රී ලංංකා දුම්රිය මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, ගාල්ලං. –

13. සංභාපති, ඉඩම් මෙගාඩ කිරීමෙම් �ා සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් සංංස්ථාව, �ැ.මෙප.56, අංක:3, ශ්රී 
ජයවර්ධනාපුර මාව�,වැලිකඩ, රාජගිරිය.

011 2863696
011 2862457

14. සං�කාර අධයක්ෂ, මධයම පරිසංර අධිකාරිය, මෙසංන්�ල් �ංදිය, නාාමෙගාඩ, කළු�ර. 011 2863696

15. අධයක්ෂ ජනාරාල්,  ශ්රී ලංංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය,අංක: 80,  ගාලුපාර,  
මෙකාළඹ 03.

071 5717852

16. අධයක්ෂ, භූ විදායා �ා ප�ල් කැනීම් කාර්යාංශය,පරණ පාර, කළු�ර දාකුණ. 011 24269914

17. කළමනාාකරු, මෙවරළ සංංරක්ෂණ මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, මෙමාරටු මෙමෝදාර. 034 2225580
076 6460197 

18. අධයක්ෂ, ජාතික මෙගාඩනාැගිලි පර්මෙය්ෂණ සංංවිධානාය, 10 වනා පටුමග, 
පිලංමිනාාවත්�, මෙදාාඩංමෙගාඩ.

011 2658930

19. දිස්ත්රික් සංමුද්ර පරිසංර නිලංධාරී, සංමුද්ර පරිසංර ආරක්ෂණ අධිකාරිය, 
පලංාමෙ�ාට පාර, කළු�ර දාකුණ.

071 0627051

20. සං�කාර අධයක්ෂ, සංාගර විශ්ව විදායාලංය, කළු�ර. 034 2221790
071 2666456

21. කළමනාාකරු,ජාතික ජලං සංම්පාදානා �ා ජලංපවා�නා මණ්ඩලංය,කටුකුරුන්දා, කළු�ර. 077 3261040

22. සං�කාර අධයක්ෂ,ආපදාා කළමනාාකරණ මධයස්ථානාය, ඥාමෙණෝදාය පාර,කළු�ර. 034 2222912
077 3957872

23. ස්ථානාාධිපති,ලංංකා විදුලි මෙපෞද්ගලික සංමාගම,මෙ�රුවලං. 071 3324518

24. ප්රාමෙද්ශීය කළමනාාකරු,ශ්රී ලංංකා මෙටලිමෙකාම්,මෙ�රුවලං. 034 2278262 / 2222231

27. මෙල්කම්,748, මෙපාල් මෙකාටුව ග්ාම සංංවර්ධනා සංමිතිය,9/18බී, නාල්ලංමෙ�නා,මෙ�රුවලං. –

I වන බේකාාටබේසංහි ඇමුණුම්
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අංකාය පාර්ශවකාරුවන් දුරකාථන අංකා

28. ග්ාම නිලංධාරි,(මාගල්කන්දා),ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, මෙ�රුවලං –

29. ග්ාම නිලංධාරි (මාලිගාමෙ�නා), ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, මෙ�රුවලං. –

30. වැඩ අධිකාරි, මෙ�රුවලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාව,  අඵත්ගම. –

31. වැඩ අධිකාරි,මෙ�රුවලං නාගර සංභාව,මෙ�රුවලං. –

32. සං�කාර මෙකාමසංාරිස්, මෙගාවිජනා මෙස්වා මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව,
දිස්ත්රික් මෙල්කම් කාර්යාලංය,  කළු�ර.

034 2222404

33. ග්ාම නිලංධාරි -765, අළුත්ගම නාැමෙගනාහිර. –

34. ග්ාම නිලංධාරි -743, මගමෙගානා,නාැමෙගනාහිර. –

35. ග්ාම නිලංධාරි -734A, කුඩා පයාගලං දාකුණ. –

36. අධයක්ෂ (ක්රම සංම්පාදානා), දිස්ත්රික් ක්රම සංම්පාදානා මෙල්කම් කාර්යාලංය, කළු�ර. –

37. �ැපැල් ස්ථානාාධිපති, �ැපැල් කාර්යාලංය, මෙ�රුවලං. 077 5410063

38. ඩිමෙපෝ කළමනාාකරු, ශ්රී ලංංකා ගමනාාගමනා මණ්ඩලංය, නාාමෙගාඩ පාර, කළු�ර. 034 2276053

39. කළමනාාකරු, ලංංකා ධීවර වරාය �ා නීතිග� සංංස්ථාව, ධීවර වරාය,මෙ�රුවලං. 077 6328851
071 2497603

40. එම්.එෆ්.එම්.ඉෂාන් (සංභාපති), ධීවර සංමිතිය,138 මරදාානා පාර,මෙ�රුවලං. 077 7579922

41. අධයක්ෂ ජනාරාල්, ජාතික මැණික් �ා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය, 
අංක 25,මෙකාළඹ 03.

077 3648022 
071 4468841

42. එම්.මෙජ්.හුමෙස්ම්, සංභාපති, මැණික් සංංගමය, මෙනාා. 11, ගාමෙ�රු මාව�, 
චීනා මෙකාටුව, මෙ�රුවලං.

077 4464241

43. කළමනාාකරු, සංංචාාරක මෙපාලීසිය, මෙමාරගල්ලං. 071 7708810

44. ස්ථානාාධිපති, ශ්රී ලංංකා මෙපාලීසිය, රථවා�නා අංශය, මෙ�රුවලං. 077 5868897

45. ස්ථානාාධිපති, ශ්රී ලංංකා මෙපාලීසිය, මෙ�රුවලං. 071 8591699

46. ස්ථානාාධිපති, ශ්රී ලංංකා මෙපාලීසිය,අළුත්ගම. 071 8122870

47. ස්ථානාාධිපති, ශ්රී ලංංකා මෙපාලීසිය, පයාගලං. 034 2222750/751

48. කළමනාාකරු, ජාතික ස්කාගාර සංංස්ථාව, මෙ�රුවලං. 034 2276258

49. නිමෙයෝජය අධයක්ෂ, කාර්මික සංංවර්ධනා මණ්ඩලංය, දිස්ත්රික් කාර්යාලංය, අංක 1C 
ශාලංාව, නාව මෙවළඳ සංංකීර්ණය, කළු�ර.

–

50. මෙරෝ�ල් කළමනාාකරු, අලුත්ගම මෙරෝ�ලං, අළුත්ගම. 034 2275461 

51. මෙරෝ�ල් කළමනාාකරු, මෙ�රුවලං මෙරෝ�ලං, මෙ�රුවලං. 034 2276162

52. සං�කාර අධයක්ෂ, කුඩා කර්මාන්� මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, කච්මෙච්රිය, කළු�ර. 071 4086121

53. මෙසංෞඛය වවදාය නිලංධාරි, මෙසංෞඛය වවදාය  නිලංධාරි කාර්යාලංය, 
පූර්වාරාම පාර, අළුත්ගම.

034 2270276

54. සංභාපති, ශ්රී ලංංකා මෙ�ෝටල් සංංස්ථාව, 327-යුනියන් මෙපමෙදාසං, මෙකාළඹ – 02. –

55. සංභාපති, මෙවළඳ සංංගමය,මෙ�රුවලං. –

56. සංභාපති, මෙවළඳ සංංගමය,අළුත්ගම. 077 7612944

57. වවදායය නිලංධාරි, ආයුර්මෙ�දා මෙරෝ�ලං, මෙ�රුවලං. –

58. විදුලි අධිකාරී, ලංංකා විදුලි�ලං මණ්ඩලංය, මෙ�රුවලං. 071 6876279 (චාමිලං)

59. නිවාසං නිලංධාරී,ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය,මෙ�රුවලං. –
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අංකාය පාර්ශවකාරුවන් දුරකාථන අංකා

60. මෙජය�ඨා කළමනාාකරු, ර�ර් පර්මෙ�ෂණාය�නාය, ඩාර්ටන්ෆීල්ේ,අගලංවත්�. 034 2247426
034 2247383
077 4601395

61. සංභාපති, ප්රජා ජලං වයාපෘතිය, අගලංවත්�. 071 6890996

62. අතිමෙර්ක අධයක්ෂ, පුරා විදායා මෙදාපාර්� මෙම්න්තුව, මෙකාළඹ -07 071 7303539
071 8205790
011 2694727

63. සංභාපති, ධීවර �ා ජලංජ සංම්පත් අමා�යාංශය, පරණ පාර, කළු�ර දාකුණ. 077 5993285
071 9513554

64. ඩිමෙපෝ අධිකාරී, අළුත්ගම 077 1056720

65. මැනුම් අධිකාරී, කච්මෙච්රි මෙගාඩනාැගිල්ලං, කළු�ර 034 2222404 (රුවිනි)

66. ස්ථානාාධිපති, රථවා�නා අංශය, මෙ�රුවලං. 071 8380540

ඇමුණුම 02 :  සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා අනාාගත්යං සංංවර්ධනායන් සංඳහාා වෙයාද්යුා 
ගත්යංහාැකි විභාවත්යංාවයක් සංහිත්යං භූමින්

අංකාය ග්ාම නිලධාරි 
වසංම

පිහිටි ස්ථානය ස්වභාවය ප්රමාණය බේහාෝ 
ස්වභාවය

බේවනත්

735 ම�පයාගලං ම�ජනා ක්රීඩාංගනා ප්රජා 
ශාලංාව, දාළුවත්�, පයාගලං

රජය සංතුය. දිග අඩි 12 
පළලං අඩි 10

විදුලිය සං� ජලංය මෙනාාමැ�.

736 පිණිදියමුල්ලං ප�ළ වඩුමෙගාඩ ප්රාථමික 
විදු�ලං

රජමෙ� අත්�ැර දාමනා 
ලංදා ඉඩමකි.

පර්: 40 ප්රතිසංංස්කරණය 
කළ යුතුය.

737 වි�ාරකන්දා සංද්ධර්මාරාම පුරාණ වි�ාරමෙ� 
සංමූපකාරය සංඳ�ා මෙයාදාාමෙගනා 
තිබූ මෙගාඩනාැගිල්ලං

එම වි�ාරය සංතුය. අඩි 10 – 12 ක 
කාමරයකි.

සංංවර්ධනා නිලංධාරි 
කාර්යාලංය සංඳ�ා මෙවන්කර 
ඇ�.

737 ඒ හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං මෙප්ෂකර්ම මධයස්ථානාය, 
හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං, පයාගලං

රජමෙ� අත්�ැර දාමනා 
ලංදා ඉඩමකි.

පර්: 40 භූමිය  
(ව.අ.ඩි 1500 පමණ)

ප්රතිසංංස්කරණය මෙකාට 
භාවි�යට ග� �ැක.

738 පාලංයන්මෙගාඩ පාලංයන්මෙගාඩ පුද්ගලික අක්: 3 ක් පමණ මිරිදිය මත්සංය වගාවට 
සුදුසුය.

738 ඒ මෙ�රගලං මෙප්ෂකර්මාන්� ස්ථානාය, 
මෙ�රගලං

රජය සංතුය. පර්: 30 මෙපාදු කටයුතු සංඳ�ා 
මෙයාදාාගැනීමට සුදුසුය.

740 මෙපාතුවිලං 
නාැමෙගනාහිර

මෙ�රගලං කන්දා පාර, 
මෙපාතුවිලං, පයාගලං

රජය සංතු ඉඩමකි. අක්: 5 -

  මෙපාතුවිලං, පයාගලං රජමෙ� (ප්රාමෙද්ශීය සංභා 
මෙගාඩනාැගිල්මෙල් ඉ�ළ මාලංය)

- -

741 ඒ මුණසිං�මෙගාඩ මෙ�ාල්ලංච්චාමෙදානිය, මගමෙගානා රජයට පවරාමෙගනා ඇ�. පරණ �ංගලංාවකි දාැනාට පවුලංක් පදිංචි වී 
ඇ�.

  මෙ�ාල්ලංච්චාමෙදානිය, මගමෙගානා රජයට පවරාගත් 
අක්: 4 ක ඉඩමකි.

පරණ �ංගලංාවකි -

741 බී කපුමෙගාඩ කපුමෙගාඩ, මගමෙගානා ජනාසංභා ඉඩම (රජමෙ�) පර්: 20.6 -
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අංකාය ග්ාම නිලධාරි 
වසංම

පිහිටි ස්ථානය ස්වභාවය ප්රමාණය බේහාෝ 
ස්වභාවය

බේවනත්

743 ඒ අක්කරමලංය පාසංැල් මෙගාඩනාැගිලි ඉදිරිපිට, 
පාසංැල් මාව�, මගමෙගානා

රජමෙ� පැසංලංට අයත් නාමුදු 
ප්රාමෙද්ශීය මෙල්කම් කාර්යාලංයට 
පවරා ඇ�.

-

744 �ල්කඳවිලං ඇලිස්ටන්වත්� රජමෙ� (නිවාසං මෙයෝජනාා 
ක්රමයක් ඇ�.)

අක්: 46 ප්රජා ශාලංාවකට සුදුසුය.

744 ඒ  දූමෙ�මෙගාඩ සිං�ගම, �ල්කඳවිලං ඉඩම් ප්රතිසංංස්කරණ 
මෙකාමිෂන් සංභාව සංතු ඉඩම්

අක්: 4 ක්රීඩා පිටියක් සංඳ�ා සුදුසුය.

සිං�ගම, �ල්කඳවිලං සිං�ගම ප්රජා ශාලංාව අක්: ½ දාැනාට ප්රතිසංංස්කරණය 
මෙවමින් පවතී.

745 ඒ කදුරුගස්මුල්ලං සිං�ලංාමෙදානිය, කඳුරුගස්මුල්ලං ප්රාමෙද්ශීය සංභාවට පවරා ඇ�. පර්: 15 -

745 බී අක්කරඅසූව ප්රජා ශාලංා 
අසංලං, අක්කරඅසූව, මගමෙගානා

රජමෙ� අත්�ැර දාමනා ලංදා 
ඉඩමකි.

වර්ග අඩි 2500 පුස්�කාලංයක් සංඳ�ා 
සුදුසුය.

පරිගණක පුහුණු �ා කාය 
වර්ධනා මධයස්ථානාය, 
අක්කරඅසූව මගමෙගානා

රජමෙ� අත්�ැර දාමනා ලංදා 
ඉඩමකි.

වර්ග අඩි 2600 නාැව� ආරම්භ කිරීම 
සුදුසුය.

746 බී මාගල්කන්දා උතුර ජනාරජපුර, මාගල්කන්දා, 
මගමෙගානා 

රජමෙ� අත්�ැර දාමනා 
ලංදා ඉඩමකි.

පර්: 80 මෙපාදු මෙගාඩනාැගිල්ලංක් 
සංඳ�ා සුදුසුය.
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

ඇමුණුම 03 :  වෙබ්රුවලං සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා පෑවතිනා මාත්සං� වෙත්යංාටුපෑළාවල්
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ඇමුණුම 04 :  පෑවතිනා සංහා වෙයෝජිත්යං විවෘත්යං භූමි සංැලංැස්මා

අනු අංකාය වර්ගය ප්රමාණය (බේහාක්ටයාර) වර්තමාන භාවිතය බේයෝජිත භාවිතය ග්ාම නිළාධාරී බේකාාට්්ාසංය

01 ඉ�ා කුඩා උදායානා (Pocket Parks)

EPP 01 0.05 ක්රීඩාංගනාය

ඉ�ා කුඩා උදායානා

පමෙේ

EPP 02 0.06 ක්රීඩාංගනාය කුඩා පයාගලං උතුර

EPP 03 0.11 ළමා උදායානා මෙපාල්මෙකාටුව

EPP 04 0.10 විවෘ� භූමි මුන්මෙ�මෙනා

EPP 05 0.48 මෙවාලිමෙ�ෝල් ක්රීඩාංගනාය මෙකාටපිටිය

EPP 06 0.16 පා පන්දු ක්රීඩාංගනාය වැලිපිටිය

PPP 01 0.09 විවෘ� භූමි කරඳමෙගාඩ

PPP 02 0.17 හිස් ඉඩම ගමෙන්ගම

PPP 03 0.15 හිස් ඉඩම ගමෙන්ගම

02 කුඩා උදායානා (Mini Park)

EMP 01 0.60 ක්රීඩාංගනාය

කුඩා උදායානා

අක්කරමෙගාඩ

EMP 02 0.65 කිරලංකැමෙල් ම�ජනා 
ක්රීඩාංගනාය

මගමෙගාඩ �ටහිර

EMP 03 0.67 නිල්වලංා ක්රීඩා සංමාජයට 
අයත් ක්රීඩාංගනාය

දියලංමෙගාඩ

EMP 04 0.80 ක්රීඩාංගනාය ම� පයාගලං

EMP 05 0.70 සංමනාලං ක්රීඩාංගනාය මාමෙල්මෙගාඩ  පයාගලං

EMP 06 0.27 ක්රීඩාංගනාය පිනිදියමුල්ලං

EMP 07 0.25 ක්රීඩාංගනාය පිනිදියමුල්ලං

EMP 08 0.26 මෙසං.මෙජෝසංප් ක්රීඩාංගනාය පයාගලං උතුර

EMP 09 0.21 ක්රීඩාංගනාය අක්කරමමෙල්

EMP 10 0.75 අලුත්ගම ම� විදායාලං 
ක්රීඩාංගනාය

අලුත්ගම �ටහිර

EMP 11 0.75 කඩියාවත්� දාර්ගා නාගරය

EMP 12 0.95 ක්රීඩාංගනාය කාලංවිලංකන්දා

EMP 13 0.22 ක්රීඩාංගනාය මාමෙල්වන්මෙගාඩ

EMP 14 0.72 කූඩලුමෙවලං ක්රීඩාංගනාය කලුවාමෙමෝදාර උතුර

PMP 01 0.21 පුරන් කුඹුරු මුන්මෙ�නා

PMP 02 0.36 පුරන් කුඹුරු මුන්මෙ�නා

PMP 03 0.32 පුරන් කුඹුරු මුන්මෙ�නා

PMP 04 0.30 පුරන් කුඹුරු �ල්කඳවිලං
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය වර්ගය ප්රමාණය (බේහාක්ටයාර) වර්තමාන භාවිතය බේයෝජිත භාවිතය ග්ාම නිළාධාරී බේකාාට්්ාසංය

PMP 05 0.36 පුරන් කුඹුරු

කුඩා උදායානා

මෙයාවුන්ගම

PMP 06 0.93 පුරන් කුඹුරු �න්දානාමෙගාඩ

PMP 07 0.50 පුරන් කුඹුරු දූමෙ�මෙගාඩ

PMP 08 0.35 පුරන් කුඹුරු වලං�ර

PMP 09 0.37 පුරන් කුඹුරු පන්නිලං

PMP 10 0.82 විවෘ� භූමි වලං�ර

PMP 11 0.30 විවෘ� භූමි පින්මෙ�නා

PMP 12 0.68 පුරන් කුඹුරු මරක්කලංවත්�

PMP 13 0.71 පුරන් කුඹුරු මරක්කලංවත්�

PMP 14 0.84 පුරන් කුඹුරු මාගල්කන්දා උතුර

PMP 15 0.48 විවෘ� භූමි මෙ�රගලං

PMP 16 0.61 පුරන් කුඹුරු පන්නිලං

PMP 17 0.54 හිස් ඉඩම ම�මෙගාඩ

PMP 18 0.57 හිස් ඉඩම පින්මෙ�නා

PMP 19 0.54 පුරන් කුඹුරු ගල්මෙ�නා

PMP 20 0.86 විවෘ� භූමි අධිකාරිමෙගාඩ

PMP 21 0.24 විවෘ� භූමි මෙමාරගල්ලං

PMP 22 0.21 පුරන් කුඹුරු මුල්ලංපිටිය

PMP 23 0.82 ප�ත් බිම මරදාානා

PMP 24 0.43 හිස් ඉඩම මැහිමුල්ලං

PMP 25 0.98 විවෘ� භූමි කුඩා පයාගලං උතුර

PMP 26 0.58 පුරන් කුඹුරු කුඩා පයාගලං දාකුණ

PMP 27 0.21 විවෘ� භූමි ම�ගම්මැද්දා

PMP 28 0.43 පුරන් කුඹුරු කැන්දාග�විලං

PMP 29 0.58 පුරන් කුඹුරු කටුකුරුදුග�ලංන්දා 
නාැමෙගනාහිර

PMP 30 0.26 පුරන් කුඹුරු දූමෙ�මෙගාඩ

PMP 31 0.37 හිස් ඉඩම මෙයාවුන්ගම

PMP 32 0.21 විවෘ� භූමි කරඳමෙගාඩ

PMP 33 0.35 පුරන් කුඹුරු වරාපිටිය

PMP 34 0.86 පුරන් කුඹුරු වරාපිටිය

PMP 35 0.51 පුරන් කුඹුරු �ලංවිලං

PMP 36 0.77 පුරන් කුඹුරු �ලංවිලං
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අනු අංකාය වර්ගය ප්රමාණය (බේහාක්ටයාර) වර්තමාන භාවිතය බේයෝජිත භාවිතය ග්ාම නිළාධාරී බේකාාට්්ාසංය

PMP 37 0.25 පුරන් කුඹුරු

කුඩා උදායානා

�ලංවිලං

PMP 38 0.27 පුරන් කුඹුරු දාර්ගා නාගරය

PMP 39 0.21 පුරන් කුඹුරු වැල්පිටිය

PMP 40 0.24 පුරන් කුඹුරු පාදාාමෙගාඩ

PMP 41 0.30 පුරන් කුඹුරු  මෙ�ට්ටිමුල්ලං

PMP 42 0.99 විවෘ� භූමි මගමෙගානා �ටහිර

PMP 43 0.31 හිස් ඉඩම පාදාාමෙගාඩ

PMP 44 0.40 පුරන් කුඹුරු �ලංවිලං

PMP 45 0.38 පුරන් කුඹුරු දියලංමෙගාඩ

PMP 46 0.25 ප�ත් බිම කංකානාම්මෙගාඩ

PMP 47 0.23 ප�ත් බිම කංකානාම්මෙගාඩ

PMP 48 0.35 පුරන් කුඹුරු අමෙේපිටිය

PMP 49 0.36 ප�ත් බිම මරදාානා

PMP 50 0.42 හිස් ඉඩම අලුත්ගම නාැමෙගනාහිර

PMP 51 0.63 වගුරු බිම වරාපිටිය

PMP 52 0.89 වගුරු බිම මෙ�ාන්දුපිටිය

PMP 53 0.35 ප�ත් බිම චීනාකටුව

PMP 54 0.24 ප�ත් බිම මරදාානා

03  අසංලං උදායානා (Local Parks)

ELP 01 1.1 නාා.සංං.අ ක්රීඩාංගනාය

අසංලං උදායානා

මෙමාරමෙගාල්ලං

ELP 02 2.1 ක්රීඩාංගනාය දියලංමෙගාඩ

ELP 03 2.0 ක්රිකට් ක්රීඩාංගනාය මෙපාතුවිලං නාැමෙගනාහිර

PLP 01 1.0  පිනිදියමුල්ලං, 
මාමෙල්මෙගාඩ,පයාගලං

PLP 02 1.0 පුරන් කුඹුරු පමෙේ

PLP 03 1.27 පුරන් කුඹුරු පමෙේ

PLP 04 1.3 පුරන් කුඹුරු වි�ාරකන්දා

PLP 05 1.56 පුරන් කුඹුරු හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං

PLP 06 2.0 පුරන් කුඹුරු මෙ�රගලං

PLP 07 1.3 පුරන් කුඹුරු කටුකුරුදුග�ලංන්දා

PLP 08 1.1 පුරන් කුඹුරු �ලංවිලං

PLP 09 1.2 පුරන් කුඹුරු දියලංමෙගාඩ

PLP 10 2.07 පුරන් කුඹුරු මෙපාතුවිලං �ටහිර
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු අංකාය වර්ගය ප්රමාණය (බේහාක්ටයාර) වර්තමාන භාවිතය බේයෝජිත භාවිතය ග්ාම නිළාධාරී බේකාාට්්ාසංය

PLP 11 1.0 පුරන් කුඹුරු

අසංලං උදායානා

හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං

PLP 12 2.4 පුරන් කුඹුරු කුඩා මාගල්කන්දා, 
මාගල්කන්දා දාකුණ

PLP 13 1.2 පුරන් කුඹුරු කදුරුගස්මුල්ලං

PLP 14 1.0 පුරන් කුඹුරු මෙ�ට්ටිමුල්ලං,ගල්මෙ�නා

PLP 15 2.1 ප�ත් බිම

04 මෙවරළ උදායානා (Beach Parks)

EBP 01 1.5 මෙවරළ උදායානා

 මෙවරළ උදායානා

මෙපාල්මෙකාටුව

EBP 02 6.2 මෙවරළ උදායානා මෙමාරගල්ලං

PBP 01 2.3 විවෘ� භූමිය මෙපාල්මෙකාටුව

PBP 02 0.70 මෙවරළ මගමෙගානා �ටහිර
දියලංමෙගාඩ
ම� පයාගලං

PBP 03 4.2 මිශ්ර ඉඩම ම� පයාගලං

PBP 04 11.0 මිශ්ර ඉඩම මරක්කලංාවත්�,මාගලං
කන්දා,දාකුණ
මාගලං කන්දා,ඉඳිරිමෙගාඩ
මගමෙගානා �ටහිර

3.0 නාගර  උදායානා (Town Park)

4.0 මෙර්ඛීය  උදායානා (Linear Parks)

PLP 01 0.27 සිල්ලිය

මෙර්ඛීය  උදායානා

මරදාානා පරණකමෙේ

PLP 02 1.1 වැව ඉඳිරිමෙගාඩ

PLP 03 7.6 මෙ�න්�ර ගඟ මෙදාපසං වරාපිටිය,දාර්ගා නාගරය
නාැමෙගනාගිර, ගඟ අද්දාර
සීනාවත්�, අලුත්ගම
අලුත්ගම 
�ටහිර,ගමෙන්ගම
කලුවාමෙමෝදාර �ටහිර
කලුවාමෙමෝදාර

96.27

මූලාශ්රය : ක්මෙ�ත්ර සංමීක්ෂණය – නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය –2018

EPP – පවතින ඉතා කුඩාා උදයාන

PPP – බේයෝජිත ඉතා කුඩාා උදයාන

EMP – පවතින කුඩාා උදයාන

PMP – බේයෝජිත කුඩාා උදයාන

ELP – පවතින අසංල උදයාන

PLP – බේයෝජිත අසංල උදයාන

EBP – පවතින බේවරළා උදයාන

PBP – බේයෝජිත බේවරළා උදයාන

PLP – බේයෝජිත බේර්ඛීය උදයාන
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ඇමුණුම 05 :  සංැලංසුම් බලංප්රවෙේශය තුළා සිදුවනා ස්වභාාවික ආපෑද්යුාවන්

අනු 
අංකාය

අංකාය ග්ාම නිළාධාරී වසංම ගංවතුර සුළාං බේවරළා 
ඛාදනය

නාය යරෑම් සුනාමි

1 733 මමෙල්මෙගාඩ -

2 733 ඒ පමෙේ *

3 733 බී මැහිමුල්ලං *

4 734 කුඩා පයාගලං උතුර * *

5 734 ඒ කුඩා පයාගලං දාකුණ * *

6 735 ම� පයාගලං * * *

7 735 ඒ උතුරු පයාගලං * *

8 736 පිණිදියමුල්ලං - - - - -

9 737 වි�ාරකන්දා - - - - -

10 737ඒ හිරිගල්මෙගාඩැල්ලං *

11 738 පාලංයන්මෙගාඩ - - - - -

12 738 ඒ මෙ�රගලං * *

13 738 බී කටුකුරුඳුග�ලංන්දා 
නාැමෙගනාහිර

- - - - -

14 739 ම�ගම්මැද්දා * *

15 740 මෙපාතුවිලං නාැමෙගනාහිර - - - - -

16 740 ඒ මෙපාතුවිලං �ටහිර *

17 740 බී කටුකුරුඳුග�ලංන්දා �ටහිර - - - - -

18 741 දියලංමෙගාඩ

19 741 ඒ මුණසිං�මෙගාඩ   * *

20 741 බී කපුමෙගාඩ   *

21 742 මගමෙගානා �ටහිර   * *

22 743 මගමෙගානා නාැමෙගනාහිර - - - - -

23 743 ඒ අක්කරමමෙල්   *

24 744 �ල්කඳවිලං *

25 744 ඒ දූමෙ�මෙගාඩ * *

26 744 බී මෙයාවුන්ගම - - - - -

27 744 සී කැන්දාග�විලං *

28 745 මුංමෙ�නා * *

29 745 ඒ කදුරුගස්මුල්ලං *

30 745 බී අක්කරඅසූව - - - - -
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

අනු 
අංකාය

අංකාය ග්ාම නිළාධාරී වසංම ගංවතුර සුළාං බේවරළා 
ඛාදනය

නාය යරෑම් සුනාමි

31 746 ඉදිරිලිමෙගාඩ   *

32 746 ඒ කුඩා මාගල්කන්දා   * *

33 746 බී මාගල්කන්දා උතුර - - - - -

34 746 සී මාගල්කන්දා දාකුණ - - - - -

35 747 කරඳමෙගාඩ -

36 747 ඒ මරක්කලංාවත්� * *

37 747 බී බුබුලංලංන්දා -

38 748 මෙපාල්මෙකාටුව * *

39 749 කංකානාම්මෙගාඩ * *

40 750 වලං�ර * *

41 750 ඒ �ඳනාාමෙගාඩ * *

42 750 බී කාලංවිලංකන්දා -

43 751 අක්කරමෙගාඩ *

44 751 ඒ චීනාමෙකාටුව *

45 752 අමෙේපිටිය *

46 752 ඒ පන්නිලං -

47 753 පරණකමෙේ * *

48 753 ඒ මෙ�ට්ටියාකන්දා *

49 754 මරදාානා * *

50 755 ම�මෙගාඩ *

51 756 මාළිගාමෙ�නා -

52 757 මස්සංල්මෙගාඩ *

53 758 මෙ�ට්ටිමුල්ලං *

54 759 පිංමෙ�නා * *

55 759 ඒ ගල්මෙ�නා * *

56 759 බී පිංමෙ�නා ජනාපදාය -

57 760 මෙමාරගල්ලං * *

58 761 මුල්ලංපිටිය * * *

59 762 කළුවාමෙමෝදාර �ටහිර

60 762 ඒ කළුවාමෙමෝදාර උතුර * *

61 762 බී ගම්මැද්දා *

62 762 සී කළුවාමෙමෝදාර නාැමෙගනාහිර -

63 763 ගමෙන්ගම * *
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අනු 
අංකාය

අංකාය ග්ාම නිළාධාරී වසංම ගංවතුර සුළාං බේවරළා 
ඛාදනය

නාය යරෑම් සුනාමි

64 764 අළුත්ගම �ටහිර * *

65 765 අළුත්ගම නාැමෙගනාහිර *

66 765 ඒ සීනාවත්� *

67 766 දාර්ගානාගරය -

68 766 ඒ දාර්ගානාගරය නාැමෙගනාහිර *

69 766 බී අලංකඳුපිටිය

70 766 සී පතිරාජමෙගාඩ *

71 766 ඩී කාදියවත්� -

72 766 ඊ ගඟඅද්දාර *

73 766 එෆ් මාමෙල්වනා

74 766 ජී අධිකාරීමෙගාඩ -

75 767 කාලංවිලං *

76 768 පාදාාමෙගාඩ * *

77 768 ඒ වැලිපිටිය *

78 768 බී මාමෙල්වන්මෙගාඩ *

79 769 වරාපිටිය *

80 770 මෙකාටපිටිය *

81 770 ඒ නාාකන්දාලංමෙගාඩ *

82 770 බී දාන්වත්�මෙගාඩ *

මූලාශ්රය : ආපදාා කළමණාකරණ නිලංධාරී (සංමාජ සංංවර්ධනා අංශය – 2013)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

කාෘතිබේේ නම හාඳුනාගන්නා ලද සංාධකා

Neighborhood 
Centers (Body (n.d)

• මෙපාදු චාතුරශ්රය
• ප්රධානා මෙපාදු මෙගාඩනාැගිලි
• මෙපාදු පුස්�කාලං උදායානා

The Role and Function of
small Towns in Rural district 
(Geograph and Regional 
Planning Vol.2(a) Mohomed 
Rezarezvani (2009)

• මෙසංෞඛය ආරක්ෂණ ප�සුකම් (දාන්� මධයස්ථානා, ෆාමසි, මෙසංෞඛය 
මධයස්ථානා)

• සංංස්කෘතික අධයාපනා ප�සුකම් (ප්රධානා පාසංල්, පුස්�කාලං)
• මුලික ප�සුකම් (�ැපැල් කාර්යාලං, Gas Station)
• කෘෂි කාර්මික �ා සංත්ත්ව සංායනා (
• �ැංකු, ග�ඩා ප�සුකම්, ආ�ාර �ා කරෑම, බීම �ල්, ලිපිද්රවය �ල්
• වාණිජ �ා මෙස්වා මධයස්ථානා (කෘෂි අමෙලංවි මධයස්ථානා)

Ten Principles for Developing 
Successful Town Centers

• Create an Enduring and Memorable Public Realm
• Respect Market Realities
• Share the Risk, Share the Reward
• Plan for Development and Financial Complexity
• Integrate Multiple Uses
• Balance Flexibility with a Long-Term Vision
• Capture the Benefits That Density Offers
• Connect to the Community
• Invest for Sustainability
• Commit to Intensive On-Site Management and 

Programming

ඇමුණුම 06 :  සංාහිත්යං�, සංඟරා, සංමීක්ෂණ, අධ�යනාය මාඟින් හාඳුනාා ගන්නාා ලංද්යු උපෑ 
නාාගරික මාධ�ස්ථානායන් සංංවර්ධනාය කිරීමාට තිබිය යුතු අවමා පෑහාසුකම්
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ඇමුණුම 03 : ඇලං රක්ෂිත්යං

ඇබේළාහි මතුපිට පළාල  ( මීටර )

ඇල ඉවුබේර්  මායිබේම් සිට රක්ෂිතය

විවෘත ඇල සංදහාා  
(මීටර) 

මතුපිට ආවරණය කාරන ලද ඇල 
මාර්ගයන් සංදහාා (මීටර)

1.0- 1.2 1.0 0.3

1.3- 3.0 2.0 1.0

3.1-4.5 2.75 1.0

4.6-6.0 3.5 1.5

6.1-9.0 4.5 1.5

9.0 < 6.5 2.0

A. ශ්රී ලංකා ඉඩ� බේගාඩකිරීබේ� හා සංංවර්ධනය කිරීබේ� සංංස්ථා බේ� විධායක නිලධාරිබේ� ලිඛිත 
අනුමැතිය බේනාමැතිව ඇල රක්ෂිත ප්රබේේශයක් වශබේයන් ප්රකාශිත ඇල රක්ෂිත ප්රබේේශ තුල කිසිදු 
ආකාරයක බේගාඩනැගිලි බේහෝ වුහ ඉදි කිරීමක් සංහ ( බේහෝ ) බේගාඩ කිරීමක් බේනාකළා යුතුය.

B. අමුණා ඇති උපබේල්ඛ්යානබේ�  සංදහන් පරිදි , අවම අදාළා ඇල රක්ෂිත ප්රමාණය ක්බේෂ්ත්රබේ�  
තිබිය යුතුය.

C. බේමම  ප්රකාශිත ඇල රක්ෂිත තුල ඇති ය� ඇලකට සංංස්ථාබේ� අනුමැතියකින් බේතාරව වැසි ජාල 
කාණු සං�බන්ධ බේනාකළා යුතු අතර , මළා නල , කර්මාන්ත  අපද්රවය බේහෝ කිසිදු දුෂක කාරකයක් 
දැමීම , බැහැර කිරීම බේහෝ එබේස් කරනු ලැබීමට සංැලැස්වීම බේනාකළා යුතුය .

D. කිසිදු විකල්ප මාර්ගයක් බේනාමැති අවස්ථාවලදී පමණක් ඇල රක්ෂිතය ප්රබේ�ශ මාර්ගයක් බේලසං 
භාවිත කල හැකි වුවත්,  එම මාර්ගය මත ගල් අතුරා තාර දැමීම බේහෝ බේකාන්ක්රී� කිරීම බේහෝ 
බේවනත් ඇතිරීමක් කිරීම සිදු බේනාකළා යුතුය. 

E. ඇල රක්ෂිත බේලසං ප්රකාශිත ප්රබේේශය තුල කරනු ලබන ඕනෑම කාර්යයක් සංදහා ශ්රී ලංකා ඉඩ� 
බේගාඩකිරීබේ� හා සංංවර්ධනය කිරීබේ� සංංස්ථාබේ� පූර්ව ලිඛිත අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 

F. ඇල රක්ෂිත ප්රකාශිත ප්රබේේශයක් තුල රථ වාහන ගාල් කිරීම ,ගරා� සංදහා භාවිතා කිරීම ,වගා 
කටයුතු කිරීම සංදහා ඉඩ� බේකාටස් භාවිතා බේනාකළා යුතුය. 

G. ශ්රී ලංකා ඉඩ� බේගාඩකිරීබේ� හා සංංවර්ධනය කිරීබේ� සංංස්ථාබේ� ප්රධාන විධායක නිලධාරී විසින් 
පනබේත්  කාර්යයන් සංදහා බලය පැවරූ ඕනෑම තැනැත්බේතකුට අදාළා ප්රකාශිත ප්රබේේශය තුලට  
ප්රබේ�ශ වීම සංදහා අවසංර ඇති අතර කිසිදු අබේයක් විසින් ඊට බාධා කරනු ලැබීම පනත යටබේත් 
වරදකරුබේවකු කල හැකි බේ�. 

H. බේමම  බේකාන්බේේසි හා නියාමනයන් වලට අනුකූලව කටයුතු පැහැර හරින සංෑම තැනැත්බේතකුම 
සංංස්ථා පනත යටබේත් වරදකරුබේවකු බේ�. 

බේ� සං�බන්ධබේයන් දැනට පවත්වනු ලබන බේකාන්බේේසි හා නියමන්යන්ට ද ඉදිරිබේයදී පනවන බේකාන්බේේසි 
හා නියාමනයන්ට ද යටත් විය යුතුය.
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භාවිතය නිර්වචනය

බේන්
වා

සිකා

නිවාසං ඒකක නිදාාගැනීමෙම්,ආ�ාර පිසීමෙම් සං� සංනීපාරක්ෂක ප�සුකම් 
ස්වාධීනාව ඇති පදිංචිය සංඳ�ා වූ අංග සංම්පූර්ණ ප�සුකම් 
වලින් සංමන්වි� ඒකකයක්, කාමරයක් මෙ�ෝ කාමර පන්තියක් 
අඩංගු මෙගාඩනාැඟිල්ලංක් මෙ�ෝ මෙගාඩනාැඟිලි මෙකාටසංක්

නිවාසං සංංකීර්ණ ස්ථිරව මෙපාදුමෙ� භූක්ති විඳිනා භූමි භාගයක පිහිටි පදිංචිය 
සංඳ�ා වූ ඒකකයක් මෙ�ෝ ඒකක සංමු�යකින් යුක්� තිරස් මෙ�ෝ 
සිරස් වයාප්තියක් සංහි� මෙගාඩනාැඟිලි

මෙන්වාසිකාගාර සීමි� කාලංයක් සංඳ�ා මෙන්වාසික ප�සුකම් සංපයනා සිරස් මෙ�ෝ 
තිරස් වයාප්තියක් සංහි� මෙගාඩනාැඟිලි

නිලං නිවාසං / මෙස්වක නිවාසං යම්කිසි රැකියා ස්ථානායකට අනු�ද්ධව මෙන්වාසික ප�සුකම් 
සංපයනා සිරස් මෙ�ෝ තිරස් වයාප්තියක් සංහි� මෙගාඩනාැඟිලි

වැඩිහිටි/ ආ�ාධි� නිවාසං වයස්ග�වූවන් �ා අ�ාධි�වූවන් රැක�ලංා ගැනීම සංඳ�ා වනා 
මූලික මෙන්වාසික ප�සුකම්වලින් සංමන්වි� තිරස් මෙ�ෝ සිරස් 
වයාප්තියක් සංහි� මෙගාඩනාැඟිලි

ළමා නිවාසං අවුරුදු 18 ට අඩු දාරුවන් සංඳ�ා මූලික මෙන්වාසික 
ප�සුකම්වලින් සංමන්වි� තිරස් මෙ�ෝ සිරස් වයාප්තියක් සංහි� 
මෙගාඩනාැඟිලි

ළමා සුරැකුම් මධයස්ථානා ළමුන් සංඳ�ා �ාවකාලික මෙන්වාසික රැකවරණය (පැය 24ට 
අඩු) සංඳ�ා වනා ප�සුකම් සංහි�  මෙගාඩනාැඟිලි

බේසං
ෞඛ

ය

මෙරෝ�ල් �ාහිර �ා මෙන්වාසික මෙරෝගීන් සංඳ�ා ප්රතිකාර ලං�ා මෙදානා 
රසංායනාාගාර, ඖෂධාගාර, සංාත්තු මෙස්වා, පුනාරුත්ථාපනා, ශලංය 
වවදාය මෙස්වා, �ාහිර �ා අභයන්�ර මෙරෝගී අංශ, පුහුණු 
මධයස්ථානා, පරිපාලංනා �ා කාර්ය මණ්ඩලං ප�සුකම් සියල්ලංම 
මෙ�ෝ කිහිපයක් සංහි� මෙගාඩනාැඟිලි

වවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා අවම වශමෙයන් එක් වවදායවරමෙයකු මෙස්වය කරනා ඖෂධ 
ලං�ාමෙදානා �ා �ාහිර මෙරෝගී ප්රතිකාර සිදු කරනා මධයස්ථානායක්

වවදාය උපමෙද්ශනා මෙස්වා මධයස්ථානා විමෙශ්ෂඥ වවදාය උපමෙද්ශනා මෙස්වා ප�සුකම් ලං�ා දීම 
අරමුණින් ඉදිකරනු ලං�නා මෙගාඩනාැගිලි

ළමා �ා මා�ෘ සංායනා මධයස්ථානා ළමුන් �ා ගැබිණි ම�වරුන් සංඳ�ා මූලික මෙසංෞඛය  මෙස්වා 
ප�සුකම් �ා උපමෙද්ශනා මෙස්වා සංපයනා මධයස්ථානා

සංත්ත්ව මෙරෝ�ල් �ාහිර �ා මෙන්වාසික ප්රතිකාර/සංායනා සිදු කරනා පශු වවදාය 
මෙස්වා සංපයනා මධයස්ථානා

සංත්ත්ව සංායනා �ා ප්රතිකාර මධයස්ථානා �ාහිර ප්රතිකාර �ා සංායනා සිදු කරනා පශු වවදාය මෙස්වා  
සංපයනා මධයස්ථානා

ආයුර්මෙ�දා වවදාය මධයස්ථානා පාරම්පරික මෙද්ශීය වවදාය ප්රතිකාර කරනා රජමෙ� ආයුර්මෙ�දා 
වවදාය සංභාමෙ� ලියාපදිංචි වවදායවරමෙයක් මෙ�ෝ වවදායවරු 
කිහිපමෙදාමෙනාකු විසින් මෙස්වා සංපයනා මධයස්ථානා
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අධ
යා

පන
පූර්ව ළමාවිය සංංවර්ධනා මධයස්ථානා පළමු මෙ�ණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට මෙපර පූර්ව ළමාවිය 

සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් ක්රියාකාරකම් ඇතුළත්ව විධිමත් 
අධයාපනායක් ලං�ාදීමට අවශය ප�සුකම් සංහි� මෙගාඩනාැඟිලි

ප්රාථමික අධයාපනා මධයස්ථානා පළමු මෙ�ණිමෙ� සිට පස්වනා මෙ�ණිය දාක්වා විධිමත් 
අධයාපනායක් ලං�ාදීමට අවශය ප�සුකම් සංහි� පාසංල් 
මෙගාඩනාැඟිලි

ද්වීතියික අධයාපනා මධයස්ථානා පළමු මෙ�ණිමෙ� සිට දා�තුන්වනා මෙ�ණිය දාක්වාත්, �යවනා 
මෙ�ණිමෙ� සිට දා�තුන්වනා මෙ�ණිය දාක්වා විධිමත් අධයාපනායක් 
ලං�ාදීමට අවශය ප�සුකම් සංහි� පාසංල් මෙගාඩනාැඟිලි

�ෘතීයික අධයාපනා මධයස්ථානා උසංස් අධයාපනා ප�සුකම් සංහි� රාජය, අර්ධ රාජය, පුද්ගලික 
මෙ�ෝ ජා�යන්�ර මෙලංසං පිළිගත් ඕනාරෑම විශ්ව විදායාලං, විවෘ� 
විශ්ව විදායාලං සං� උසංස් අධයාපනික මධයස්ථානා

කාර්මික පාසංැල්/වෘත්තිය පුහුණු 
මධයස්ථානා

රැකියා පාදාක කරගනිමින් වෘත්තීය /�ාක්ෂණික පුහුණුවක් 
ලං�ා දීම සංඳ�ා වූ ප�සුකම් සංහි� මධයස්ථානා 

පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා නාවීනා �ාක්ෂණික ක්රම උපායන් භාවි�ා කරමින් විවිධ 
ක්මෙ�ත්රයන් සංම්�න්ධව පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා වැඩකටයුතු 
සිදු කිරීමට ප�සුකම් සංහි� මධයස්ථානා 

මෙපෞද්ගලික උපකාර පන්ති මෙපෞද්ගලිකව එක් ගුරුවරමෙයකු මෙ�ෝ ගුරුවරු කණ්ඩායමක් 
විසින් �නි මෙ�ෝ ළමුන් කණ්ඩායමක් සංඳ�ා ඉගැන්වීම් ප�සුකම් 
වලින් සංමන්වි� මෙගාඩනාැගිලි  

කලංාය�නා/රංගාය�නා මෙසංෞන්දාර්ය රසංාස්වාදාය ලං�ා දීමෙම් අරමුණින් ඒ ආශ්රි� අධයයනා 
කටයුතු සංඳ�ා වනා මෙගාඩනාැගිලි

ආ
යත

න

කාර්යාලං උපමෙයෝගී�ා සං� පරිපාලංනා මෙස්වා ප�සුකම් සංහි� මධයස්ථානා

කාර්යාලං සංංකීර්ණ උපමෙයෝගී�ා සං� පරිපාලංනා මෙස්වා ප�සුකම් සංහි� 
මෙගාඩනාැඟිලි මෙදාකක් මෙ�ෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් සංඳ�ා 
අනු�ද්ධි� ප�සුකම් සංහි� මෙගාඩනාැඟිලි

වෘත්තීය කාර්යාලං වෘත්තියක් පදානාම් කරගනිමින් වෘත්තියට අදාාලංව මෙස්වා 
සංපයනා මධයස්ථානා

�ැංකු, රක්ෂණ �ා මූලංය ආය�නා රක්ෂණ �ා මූලංය ගනුමෙදානු කරනා ආය�නා

ස්වයංක්රීය මුදාල් ගනුමෙදානු මධයස්ථානා පුද්ගලංමෙයකු මෙනාාමැතිව යන්ත්රානුසංාරමෙයන් මුදාල් ගණුමෙදානු 
කිරීම සංඳ�ා වනා මධයස්ථානා

සංම
ාජ

 බේ
ස්ව

ා සං
හා

 බේ
පා

දු 
පහා

සුකා
ම් ප්රජා සංංවර්ධනා මධයස්ථානා ප්රමෙද්ශමෙ� ම�ජනා�ාවට මෙපාදුමෙ� රැස්වීම් පැවැත්වීම, ප්රජා �ා 

සංංවර්ධනා කටයුතු සිදු කරගැනීම සංඳ�ා ප�සුකම් සංපයනා 
මධයස්ථානා

සංමාජ �ා සංංස්කෘතික මධයස්ථානා මෙපාදු �ා සංංස්කෘතික කටයුතු සිදු කරනා මධයස්ථානා

ආගමික මධයස්ථානා ආගමික කටයුතු සංඳ�ා භාවි�ා කරනු ලං�නා ස්ථානා

ශ්රවණාගාර �ා සංම්මන්ත්රණ ශාලංා උත්සංව, සංම්මන්ත්රණ මෙ�ෝ රැස්වීම කටයුතු සංඳ�ා භාවි�ා කරනු 
ලං�නා මෙගාඩනාැගිලි
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සංම
ාජ

 බේ
ස්ව

ා සං
හා

 බේ
පා

දු 
පහා

සුකා
ම්

පුස්�කාලං කියවීම් �ා ඒ ආශ්රි� අධයනා කටයුතු සංඳ�ා භාවි�ා කරනු 
ලං�නා මෙගාඩනාැගිලි

පුනාරුත්ථාපනා මධයස්ථානා සංමාජ විමෙරෝධී කටයුතුවලං නියැලුණු පුද්ගලංයන් නාැව� 
සංමායානුමෙයෝජනාය කිරීම සංඳ�ා ඇති කරනා ලංදා මධයස්ථානා

ආදාා�නාාගාර පළාත් පාලංනා ආය�නායක් විසින් පවත්වාමෙගනා යනු ලං�නා මෘ� 
මෙද්� දාවාලීම සංඳ�ා ගරෑස් මෙ�ෝ විදුලි උඳුනාක් සංහි� දුම් 
කවුළුවකින් යුක්�ව සුසංානා භූමියක් තුලං පවතිනා මෙගාඩනාැගිලි

සුසංානා භූමි මෘ� මෙද්�යන් භූමදාානාය කිරීම �ා ආදාා�නාය කිරීම සංඳ�ා 
භාවි�ා කරනු ලං�නා ස්ථානා

වා
ණි

ජ

මෙවළඳසංැල් සිල්ලංර මෙ�ෝ මෙ�ාග වශමෙයන් භාණ්ඩ අමෙලංවි කරනු ලං�නා ස්ථානා

සුපිරි මෙවළඳසංැල් පාරිමෙභෝගික භාණ්ඩ අමෙලංවි කිරීම සංඳ�ා එකම ව�ලංක් යට 
ස්වයං මෙස්වා පදානාමින් පවත්වාමෙගනා යනු ලං�නා විශාලං 
ප්රමාණමෙ� මෙගාඩනාැඟිල්ලංක්

සංාප්පු සංංකීර්ණ විවිධ වර්ගමෙ� භාණ්ඩ සං� මෙස්වා ඒකරාශිව ඇති ම�ා පරිමාණ 
අමෙලංවි මධයස්ථානා

මෙ�ෝජනාාගාර අවම ප�සුකම් සංහි�ව ආ�ාර මිලං දී මෙගනා පරිමෙභෝජනාය කිරීම 
සංඳ�ා වනා ස්ථානා   

විවෘ� මෙවළඳසංැල් ආවරණයක් සංහි�ව මෙ�ෝ රහි�ව පාරිමෙභෝගික ද්රවය මෙපාදුමෙ� 
අමෙලංවි කරනු ලං�නා ස්ථානා

ඔසුසංැල් රාජය ඖෂධ නීතිග� සංංස්ථාමෙ� ලියාපදිංචි ඖෂධ අමෙලංවි 
කරනා මධයස්ථානා

රසංායනාාගාර මෙස්වා සං� එකතු  
කිරීමෙම් මධයස්ථානා

යම් මෙරෝ�ලංකට අනු�ද්ධි�ව ශාඛාවක් වශමෙයන් රසංායනා මෙස්වා 
ප�සුකම් පවත්වාමෙගනා යනු ලං�නා මධයස්ථානා

මෙ�ාග ග�ඩා මෙවළඳ ද්රවය මෙ�ෝ මෙවළඳාම සංඳ�ා වූ භාණ්ඩ මෙ�ාග වශමෙයන් 
ග�ඩා කර ඇති ස්ථානා  

ගුදාම් ��ාලුම් භාවි�ා කරමින් මෙද්ශීය මෙ�ෝ විමෙද්ශීය වශමෙයන් 
අමුද්රවය, මෙවළඳ ද්රවය මෙ�ෝ මෙවළඳාම සංඳ�ා වූ භාණ්ඩ ග�ඩා 
කිරීම සංඳ�ා ප්රධානා වශමෙයන් භාවි�ා කරනු ලං�නා 
මෙගාඩනාැඟිල්ලංක් මෙ�ෝ මෙගාඩනාැඟිල්ලංක මෙකාටසංක් මෙම්  
යට�ට ගැමෙන්.

පාරිමෙභෝගික මෙස්වා මධයස්ථානා පාරිමෙභෝගිකයන් සංඳ�ා අවශය මෙස්වා නිපුණ�ාවයක් සංහි� 
පුද්ගලංයින් ලංවා විධිමත්ව සංපුරාගැනීම උමෙදාසංා වනා මධයස්ථානා

මස් සං�  මාළු අමෙලංවි සංැල් -

මත්පැන් අමෙලංවිසංැල් -

අවමංගලංය  ශාලංා අවමංගලංය කටයුතු සිදු කිරීම සංඳ�ා වනා මධයස්ථානා

අවමංගලංය  ශාලංා උත්සංව ශාලංා සංමඟ -
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

භාවිතය නිර්වචනය

වා
ණි

ජ
මෙගාඩනාැගිලි ද්රවය අමෙලංවිසංැල්  -

ඉන්ධනා පිරවුම්�ල් රථ වා�නා සංඳ�ා මෙප�ල්, ඉන්ධනා, ලිහිසිමෙ�ල් සං� ද්රව 
මෙපට්මෙ�ෝලියම් ගරෑස් සිල්ලංර මෙලංසං විකිණීම සංඳ�ා ප�සුකම් 
සංහි� මෙගාඩනාැඟිලි  

ඉන්ධනා පිරවුම්�ල් �ා වා�නා මෙස්වා  
මධයස්ථානා

රථ වා�නා සංඳ�ා මෙප�ල්, ඉන්ධනා, ලිහිසිමෙ�ල් සං� ද්රව 
මෙපට්මෙ�ෝලියම් ගරෑස් සිල්ලංර මෙලංසං විකිණීම සංඳ�ා ප�සුකම් 
සංහි� වා�නා මෙස්වා ගරාජ ආදී ප�සුකම්දා යුක්� මෙගාඩනාැඟිලි  

ඉන්ධනා පිරවුම්�ල් �ා මෙවළඳ සංංකීර්ණ රථ වා�නා සංඳ�ා මෙප�ල්, ඉන්ධනා, ලිහිසිමෙ�ල් සං� ද්රව 
මෙපට්මෙ�ෝලියම් ගරෑස් සිල්ලංර මෙලංසං විකිණීම සංඳ�ා ප�සුකම් 
සංහි� සුපිරි මෙවළඳ ප�සුකම්වලින් යුක්� මෙගාඩනාැඟිලි  

ගරෑස් පිරවුම්�ල් �ා විදුලි ආමෙරෝපණ 
මධයස්ථානා

වා�නා සංඳ�ා ගරෑස් පිරවුම් ස්ථානා සං� විදුලිමෙයන් �ැටරි 
ආමෙරෝපණ කිරීම සංඳ�ා ප�සුකම් සංහි� මධයස්ථානා

මෙගාඩනාැගිලි ම� සංන්නිමෙ�දානා කුළුණු විදුලි සංංමෙද්ශ නියාමනා මෙකාමිෂන් සංභාමෙ� අනුමැතිය යටමෙත් 
සංන්නිමෙ�දානා සංඳ�ා මෙගාඩනාැගිලි ම� ඉදිකරනු ලං�නා කුළුණු

සංන්නිමෙ�දානා කුළුණු විදුලි සංංමෙද්ශ නියාමනා මෙකාමිෂන් සංභාමෙ� අනුමැතිය යටමෙත් 
සංන්නිමෙ�දානා සංඳ�ා ඉදිකරනු ලං�නා කුළුණු

�හු ම�ල් රථගාල් ම�ල් මෙදාකක් මෙ�ෝ ඊට වැඩි වා�නා නාැවතුම් සංඳ�ා ප�සුකම් 
සංපයනු ලං�නා මෙගාඩනාැඟිලි

විවෘ� රථගාල් -

රථ වා�නා ප්රදාර්ශනාාගාර රථ වා�නා අමෙලංවිය සංඳ�ා ප්රදාර්ශනාය කර ��නා මෙගාඩනාැගිලි

සංං
චා

රකා
 කා

ටයු
තු

නිවාඩු නිමෙක්�නා නිවාඩු ගමනාාන්�යක් මෙලංසං විමෙ�කය මෙ�ෝ විමෙනාෝදාය සංඳ�ා 
සංංචාාරකයින්ට නාවා�ැන්, ආ�ාරපානා අවන්�ල්, ක්රීඩා සං� 
විමෙනාෝදාාත්මක ක්රියාකාරකම් ආදී මෙස්වා ප�සුකම් සංහි� ස්ථානා

ආගන්තුක නිවාසං ආගන්තුකයින් සංඳ�ා නාවා�ැන් ගැනීම සංඳ�ා ප�සුකම් 
සංපයනා මෙගාඩනාැඟිල්ලංක් මෙ�ෝ මෙකාටසංක් මෙම් යට�ට ගැමෙන් .

ලංැගුම්�ල් කුලී පදානාම ම� නාැවතීම් ප�සුකම් ලං�ා මෙදානා ස්ථානා

සංංචාාරක මෙ�ෝටල් සංංචාාරකයන් සංඳ�ා සියලු ප�සුකම් සංහි� නාවා�ැන්  
සංපයනා ස්ථානා

නාාගරික මෙ�ෝටල් නාාගරික ප්රමෙද්ශවලං පිහිටි මෙකටිකාලීනාව රැඳී සිටීමට ප�සුකම් 
සංපයනා වයාපාරික මෙස්වාවන් උමෙදාසංා භාවි�ා කරනා ස්ථානා

සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානා සංංචාාරකයින්මෙග ප�සුව සංඳ�ා මෙ�ාරතුරු සංපයනා මධයස්ථානා

ආයුර්මෙ�දා පංචාකර්ම මධයස්ථානා ආයුර්මෙ�දා සංභාමෙ� ලියාපදිංචි මෙද්ශීය ආයුර්මෙ�දා ක්රම භාවි�ා 
කරමින් විවිධ මෙසංෞඛය ප්රතිකාර ලං�ා මෙදානා මාධයස්ථානා

ක�ානාා මෙ�ෝටල් සංංචාාරකයන් සංඳ�ා විමෙ�ක �ා විමෙනාෝදා කටයුතු උමෙදාසංා 
�ාවකාලිකව මෙ�ෝ ස්ථිර අමුද්රවය භාවි�ා කරමින් සංනීපාරක්ෂක 
ප�සුකම් �ා නිදානා කාමරයක් සංහි�ව කුඩා පරිමාණමෙ� 
ඒකකයකින් යුත් නාවා�ැන් මෙපාළක්
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භාවිතය නිර්වචනය

නි
ෂප

ාද
න

 කා
ර්ම

ාන්
ත

ප�ල් �ා කැණීම් ආශ්රි� නිස්සංාරණ 
කර්මාන්�

සංක්රීය කා�න් කුඩු මෙ�ෝ කා�න් කුඩු/ගල් අඟුරු/ කුට්ටි ගල් 
සංරෑදීම මෙ�ෝ පිරිසංැකසුම් කර්මාන්� (මෙපාළමෙවන් ගැලංවීම 
,පිපිරවීම,කැ�ලි කිරීම,ඔප දාැමීම )/ කළුගල් ඇඹරීමෙම් මෙ�ෝ 
පිරිසංැකසුම් කර්මාන්� යනා මූලිකව ප�ල් �ා කැණීම් ආශ්රි� 
ද්රවය භාවි�මෙයන් සිදු කරනා කර්මාන්� සංඳ�ා ප�සුකම් 
සංපයනා මෙගාඩනාැඟිලි

මෙලංෝ� නි�පාදානා �ා වාත්තු ආශ්රි� 
නිස්සංාරණ කර්මාන්�

යකඩ සං� වාමෙන්, උඳුන් සංහි� වාත්තු කර්මාන්�, ද්වීතික 
ක්රියාවලි, උණු කිරීම සං� මෙලංෝ� නාැව� ලං�ා ගැනීම සංහි� යකඩ 
මෙනාාවනා මෙලංෝ� සංැකසීමෙම් කර්මාන්�, මෙලංෝ� සංංස්කාර්ය 
කර්මාන්�, ඉමෙලංක්මෙ�ාප්මෙල්ටින් සං� ගැල්වනායිස් කිරීම් ඇතුළු 
මෙලංෝ� මෙ�ෝ ප්ලංස්තික් පෘ�ට පිරියම් කිරීමෙම් කර්මාන්� මෙ�ෝ 
පවුඩර් මෙකෝටින්, යන්මෙත්රෝපකරණ, යන්මෙත්රෝපකරණ මෙකාටස්, 
මෙලංෝ� භාණ්ඩ සං� මෙමවලංම් නි�පාදානාය සංඳ�ා ප�සුකම් 
සංපයනා මෙගාඩනාැඟිලි

මෙ�ල් පිරිප�දු �ා ඛනිජ මෙ�ල් ආශ්රි� 
රසංායනික ද්රවය සං� ආසංවනා කර්මාන්�

මෙ�ල් පිරිප�දු (ඛනිජ මෙ�ල් මෙ�ෝ මෙපමෙ�ෝලියම්), ඉන්ධනා, 
ලිහිසිමෙ�ල්, ග්රීස් සං�  ඛනිජ මෙ�ල් ආශ්රි� රසංායනික ද්රවය 
(මුලික මෙ�ෝ අ�රමැදි ඵලං) නි�පාදානාය කිරීම මෙ�ෝ සංංමෙයෝජනාය 
කිරීමෙම් කර්මාන්�, ද්රවයකෘ� මෙපමෙ�ෝලියම් වායු නි�පාදානා, 
කාර්මික වායු නි�පාදානාය කිරීමෙම් මෙ�ෝ පිරිසංැකසුම් කිරීමෙම් මෙ�ෝ 
නාැව� පිරවීමෙම් කර්මාන්�, �ාර මිශ්රණ (ඇස්මෙපාල්ට්)
පිරිසංැකසුම් කිරීමෙම් යන්ත්රාගාර,වර්ණක සං� වර්ණක අ�රමැදි 
ඵලං නි�පාදානාය කිරීමෙම් මෙ�ෝ සංංමෙයෝජනාය කිරීමෙම් 
කර්මාන්�,සංායම් (ඉමල්ෂන් සං� එනාැමල්) තීන්� ,වර්ණක 
වාර්නි�, මෙපාලි� වර්ග නි�පාදානාය කිරීමෙම් මෙ�ෝ සංංමෙයෝජනාය 
කිරීමෙම් කර්මාන්� සංඳ�ා ප�සුකම් ලං�ාමෙදානා මෙගාඩනාැගිලි

රසංායනා ද්රවය, මෙපාලිතීන්, ප්ලංාස්ටික්, ර�ර් 
සං� වීදුරු ආශ්රි� කර්මාන්�

රසංායනික ද්රවය නි�පාදානාය කිරීම, සංංමෙයෝජනාය කිරීම මෙ�ෝ 
නාැව� ඇසුරුම් කිරීමෙම් කර්මාන්�, සං�න්,ක්ෂාලංක ද්රවය,මෘදු 
කාරක මෙ�ෝ මෙවනාත් පිරිසිදු කාරක ද්රවය නි�පාදානා කර්මාන්� 
,කෘත්රිම ර�ර් ,ස්වභාවික ර�ර් නි�පාදානාය කිරීමෙම් මෙ�ෝ 
පිරිසංැකසුම් කිරීමෙම් මෙ�ෝ ර�ර් පාදාක කරගත් කර්මාන්�, 
රසංායනික මෙපාමෙ�ාර නි�පාදානාය කිරීමෙම් මෙ�ෝ සංංමෙයෝජනාය 
කිරීමෙම් මෙ�ෝ පිරිසංැකසුම් කිරීමෙම් මෙ�ෝ නාැව� ඇසුරුම් කිරීමෙම් 
කර්මාන්�,පලිමෙ�ෝධ නාාශක,කෘමි නාාශක, දිලීර නාාශක සං� 
වල්නාාශක,නි�පාදානා කිරීම මෙ�ෝ  සංංමෙයෝජනාය කිරීමෙම් මෙ�ෝ 
නාැව� ඇසුරුම් කිරීමෙම් කර්මාන්�, �හු අවයවික (මෙපාලිමර්) 
නි�පාදානාය කිරීම මෙ�ෝ �හු අවයවික (මෙපාලිමර්) ආශ්රි� සියලුම 
කර්මාන්�, ෆයි�ර් ගලංාස් අමුද්රවයක් මෙලංසං මෙයාදාා ගන්නාා 
කර්මාන්�, සියලුම වර්ගමෙ� ටයර් ,ටියු� නි�පාදානාය කිරීමෙම් 
මෙ�ෝ ටයර් නාැව� පිරවීමෙම් කර්මාන්�,ඇස්�ැස්ටස් මෙකඳි 
අමුද්රවයයක් මෙලංසං මෙයාදාා ගන්නාා කර්මාන්�, �ැටරි නි�පාදානාය 
කිරීමෙම් මෙ�ෝ ප්රතිසංංස්කරණය කිරීමෙම් කර්මාන්�,ඖෂධ 
අ�රමැදි ඵලං ඇතුළුව �ටහිර ඖෂධ මෙ�ෝ විලංවුන් නි�පාදානාය 
කිරීමෙම්,නිස්සංාරණය කිරීමෙම් මෙ�ෝ සංංමෙයෝජනාය කිරීමෙම් 
කර්මාන්�, �තික් කර්මාන්�ය ස්වභාවික ගම් �ැර ඇලංමෙවනා 
සුළු ද්රවය නි�පාදානාය කිරීමෙම් කර්මාන්�, ගිනිකූරු සං� පුපුරණ 
ද්රවය නි�පාදානාය කිරීමෙම් මෙ�ෝ සංංමෙයෝජනාය කිරීමෙම් කර්මාන්� 
සංඳ�ා ප�සුකම් ලං�ාමෙදානා මෙගාඩනාැගිලි, ඉටි භාවි�ා කරමින් ඒ 
ආශ්රි�ව සිදු කරනු ලං�නා කර්මාන්�
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

භාවිතය නිර්වචනය

නි
ෂප

ාද
න

 කා
ර්ම

ාන්
ත

සිමෙමන්ති, මෙකාන්ක්රීට් සං� පිඟාන් මැටි 
ආශ්රි� නි�පාදානා 

සිමෙමන්ති කර්මාන්� (ක්ලීන්කර් ඇඹරීම මෙ�ෝ නි�පාදානාය කිරීම 
මෙ�ෝ නාැව� ඇසිරීම),  සිමෙමන්ති �මෙලංාක් ගල් නි�පාදානාය 
කිරීමෙම් කර්මාන්� මෙකාන්ක්රීට් පූර්ව මිශ්රණ යන්ත්රාගාර, වීදුරු 
මෙ�ෝ වීදුරු පදානාම් වූ භාණ්ඩ නි�පාදානාය කිරීමෙම් කර්මාන්�, 
හුණු මෙපෝරණු, පිඟන් මැටි භාණ්ඩ නි�පාදානාය කිරීමෙම් 
කර්මාන්�, මෙලංෝ�මය මෙනාාවනා ඛනිජ (හුණුගල්, මෙඩාලංමයිට්, 
ඇපටයිට්, මෙරාක්මෙපාස්මෙපට්, වැලිගල්, මෙපල්ේස්පාර්, ක්වාර්ටස්, 
ඉල්මනායිට්, රුටයිල්, සංර්මෙකෝන්, මයිකා, �ලංතු මිනිරන්, පිඟන් 
මැටි ආදිය) ඇඹරීම මෙ�ෝ සංැකසීම සිදුකරනා කර්මාන්�, 
මෙකාන්ක්රීට් මෙපරසංවි කර්මාන්�, ප්ලංාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් 
නි�පාදානාය කිරීමෙම් කර්මාන්�,පිඟන් මැටි භාණ්ඩ නි�පාදානාය 
කිරීමෙම් කර්මාන්� සංඳ�ා ප�සුකම් ලං�ාමෙදානා මෙගාඩනාැගිලි

මැටි ආශ්රි� නි�පාදානා කර්මාන්� උළු, මැටි ගමෙඩාල් සං� මැටි භාණ්ඩ ආශ්රි� කර්මාන්� සංඳ�ා 
ප�සුකම් ලං�ාමෙදානා මෙගාඩනාැගිලි

ස්වභාවික මෙකඳි ආශ්රි� නි�පාදානා 
කර්මාන්�

ස්වාභාවික ද්රවය භාවි� කරමින් සිදු කරනු ලං�නා මෙකදි ආශ්රි� 
නි�පාදානා කර්මාන්�

මෙරදිපිළි, ඇඳුම් පැළදුම් සං�  
සංම් භාණ්ඩ නි�පාදානා

ඇඟලුම් කර්මාන්�, මෙරදිපිළි පිරිසංැකසුම් කිරීමෙම් (විරංජනාය 
කිරීම, වර්ණ ගැන්වීම, මුද්රණය කිරීම ඇතුළුව) කර්මාන්� මෙ�ෝ 
ඇඟලුම් මෙස්දීමෙම් කර්මාන්� මෙ�ෝ වැලි උපමෙයෝගී මෙකාටමෙගනා 
මෙරදි පිරිසංැකසුම් කිරීමෙම් කර්මාන්�, අත් යන්ත්ර මෙපමෙ�කම්�ල් 
මෙ�ෝ ඇඳුම් මෙගතීමෙම් මෙ�ෝ එම්මෙ�ායිඩර් කිරීමෙම් කර්මාන්�,වැඩි 
�ලංමෙ�ග මෙපමෙ�කම්�ල් සං� කැඳ දාැමීමෙම් ක්රියාවලි, සංම් නිමවුම් 
කිරීමෙම් කර්මාන්�, සංම් පදාම් කිරීමෙම් කර්මාන්�,�ණ 
පිරිසංැකසුම් කිරීමෙම් කර්මාන්� සංඳ�ා ප�සුකම් ලං�ාමෙදානා 
මෙගාඩනාැගිලි

විදුලි සං� ඉමෙලංාක්මෙ�ානික භාණ්ඩ  
ආශ්රි� කර්මාන්�

විදුලි මෙ�ෝ ඉමෙලංාක්මෙ�ානික භාණ්ඩ සං� උපකරණ නි�පාදානාය 
කිරීමෙම් කර්මාන්� මෙ�ෝ එකලංස් කිරීමෙම් කර්මාන්�

�ර යන්මෙත්රෝපකරණ සං� එකලංස්  
කිරීමෙම් කර්මාන්� 

මෙමෝටර් රථ මෙ�ෝ �යිසිකල් නි�පාදානාය සං� එකලංස් කිරීමෙම් 
කර්මාන්�, ත්රී මෙරෝදා රථ සං� යතුරු පැදි මෙස්වා ස්ථානා �ැර 
වා�නා මෙස්වා ක්රියාකාරකම් සංහි� වා�නා මෙස්වා කටයුතු 
��ාලංනා පර්යන්�

කඩදාාසි නි�පාදානා සං� මුද්රණ කටයුතු 
ආශ්රි� කර්මාන්� 

පල්ප සං� කඩදාාසි නි�පාදානා කර්මාන්�,රැලි සංහි� කාේමෙ�ෝේ 
නි�පාදානා කර්මාන්� ,ඊයම් උණු කිරීම් සංහි� මුද්රණාලං මෙ�ෝ 
පුවත්පත් මුද්රණාලං මෙ�ෝ අපජලං ජනානාය වනා මුද්රණ 
ක්රියාකාරකම් මෙ�ෝ වර්ණ ඡාායාරූප සංැකසීමෙම් මධයස්ථානා, 
මුද්රණාලං සං� අකුරු මුද්රණය කිරීමෙම් යන්ත්ර සංහි� සං� 
කර්මාන්� සංඳ�ා ප�සුකම් ලං�ාමෙදානා මෙගාඩනාැගිලි

දාැව /දාැව භාණ්ඩ සං� ගෘ� භාණ්ඩ 
නි�පාදානා කර්මාන්�

ලී මෙමෝල් ,මෙ�ෝමෙරෝන් පිරියම් ක්රමය �ැර දාව වර්ග රසංායනික 
පිරියම් කිරීමෙම් සං� ආරක්ෂණමෙ� නියුතු කර්මාන්�, �හුකාර්ය 
යන්ත්ර භාවි� කරනා වඩු කර්මාන්�
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භාවිතය නිර්වචනය

නි
ෂප

ාද
න

 කා
ර්ම

ාන්
ත

ආ�ාර සං� මධයසංාර රහි� පානා 
කර්මාන්�

මෙ�කරි සං� රසංකැවිලි නි�පාදානා කර්මාන්� ඇතුළු ආ�ාර 
නි�පාදානාය, සංැකසීම සං� ඇසිරීමෙම් කර්මාන්�, ක්ෂණික මෙත් 
මෙ�ෝ මෙකෝපි පිරි සංැකසුම් කර්මාන්�, මධයසංාර අඩංගු මෙනාාවනා 
බීම වර්ග නි�පාදානා කර්මාන්�, උක් ආශ්රි� කර්මාන්�, අයිස් 
නි�පාදානාගාර, මෙත් කර්මාන්� ශාලංා, දිසිදි මෙපාල් නි�පාදානාය 
කිරීමෙම් කර්මාන්� මෙ�ෝ මෙපාල් සංැකසීමෙම් කර්මාන්� සංඳ�ා 
ප�සුකම් ලං�ාමෙදානා මෙගාඩනාැගිලි 

මධයසංාර /මෙද්ශීය ඖෂධ ස්ප්රීතු සං� 
සංාරයන් ආශ්රි� නි�පාදානා කර්මාන්�

මධයසංාර පැසංවීමෙම් කර්මාන්� (ස්කාගාර,බීර නි�පාදානාාගාර )
මෙ�ෝ මධයසංාර අඩංගු බීම මෙ�ෝ�ල් කිරීමෙම් කර්මාන්� සං� 
මෙ�ෝ�ල් මෙස්දීමෙම් ක්රියාවලිය සංහි� මෙ�ෝ�ල් කිරීමෙම් කර්මාන්�, 
දුම්මෙකාළ මෙවලීමෙම් කර්මාන්�, සීනි නි�පාදානාය සං� සීනි 
පිරිප�දු කර්මාන්�, ආයුර්මෙ�දා ,මෙද්ශීය ඖෂධ නි�පාදානා 
කිරීමෙම් මෙ�ෝ නිස්සංාරණය කිරීමෙම් මෙ�ෝ සංංමෙයෝජනාය කිරීමෙම් 
නියැලි සිටිනා කර්මාන්�,මෙපාල්මෙ�ල් සිඳීමෙම් මෙ�ෝ කුරුදූ මෙ�ල් 
නිස්සංාරණය කිරීමෙම් කර්මාන්�, කුරුදු දුම් ( සංල්ෆර් දුම්)ගැසීමෙම් 
කර්මාන්�, ශාක සං� සංත්ත්ව මෙ�ල් /මෙම්දා නිස්සංාරණය කිරීමෙම් 
කර්මාන්� සංඳ�ා ප�සුකම් ලං�ාමෙදානා මෙගාඩනාැගිලි

ප්රතිචාක්රීකරණ ක්රියාකාරකම් ආශ්රි� 
කර්මාන්�

ඝනා අපද්රවය ප්රතිචාක්රීකරණ/ නාැව� ලං�ා ගැනීමෙම් මෙ�ෝ 
සංැකසීමෙම් කර්මාන්�, විෂ සංහි� සං� උපද්රවකාරී /
අන්�රාදාායක/අසංාදි� අපද්රවය ප්රතිචාක්රීකරණ/ නාැව� ලං�ා 
ගැනීමෙම් මෙ�ෝ සංැකසීමෙම් කර්මාන්�, නාාගරික සං� අමෙනාකුත් ඝනා 
අපද්රවය භාවි�ා කරමින් මෙකාම්මෙපෝස්ට් නි�පාදානාය කරනා 
මධයස්ථානා/ මෙ�ලිකටු ඇඹරීමෙම් කර්මාන්�

කර්මාන්� ආශ්රි� යටි�ලං ප�සුකම් 
සංම්පාදි� මධයස්ථානා

ජලං මෙ�ෝ සූර්ය මෙ�ෝ සුලංන් විදුලි උත්පාදානා �ලංාගාර සං� මෙපාදු 
විදුලි බිඳවැටීම්වලං දී පමණක් භාවි�ා කරනා විදුලි ජනාක �ැර 
විදුලිය නි�පාදානාය කිරීමෙම් ඒකක, වැඩි පිරිප�දු ධාරි�ා සංහි� 
ජලං පිරිප�දු පද්ධති , වැඩි මෙයදාවුම් ධාරි�ා සංහි� දාා�ක 
,අපසංන්දානා (කාර්මික මෙ�ෝ මළ ) පිරිප�දු පද්ධති සංඳ�ා 
ප�සුකම් ලං�ාමෙදානා මෙගාඩනාැගිලි සං� ඉදිකිරීම්

ගෘ�ස්ථ කර්මාන්� අත්කම් �ා සංම්ප්රදාායික පරිසංරයට �ානිදාායක මෙනාාවනා 
නි�පාදානා කර්මාන්�

බේස්
වා

 කා
ර්ම

ාන්
ත

වා�නා මෙස්වා මධයස්ථානා වා�නාවලං නාඩත්තු කටයුතු සංඳ�ා මෙස්වා සංපයනු ලං�ා ස්ථානා

වා�නා අලුත් වැඩියා මධයස්ථානා / විසිරි 
පින්�ාරු සිදුකරනා මධයස්ථානා

අනාතුරු/අ�ලංන් වූ වා�නා අළුත්වැඩියා කරනු ලං�නා ස්ථානා

කුලී රථ මෙස්වා මධයස්ථානා �මාට අයත් මෙ�ෝ �ද්දාට ගත් වා�නා මෙවනාත් අයමෙග අවශය�ා 
සංඳ�ා කුලී පදානාම ම� වා�නා සංපයනු ලං�නා ස්ථානා

මෙලංාන්ඩරි/ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමෙම් ස්ථානා යන්ත්රානුසංාරමෙයන් මෙරදි මෙස්දීම්, මෙ�ලීම සං� සංැකසුම් කිරීම 
සංඳ�ා වනා ස්ථානා

ඇඹරුම්�ල් / වී මෙමෝල් යන්ත්රානුසංාරමෙයන් ආ�ාර ද්රවය ඇඹරීම,මෙපාතු �ැරීම සිදු කරනු 
ලං�නා ස්ථානා

ලියවනා පට්ටල්, වරෑල්ඩින් වැඩමෙපාලංවල් යන්ත්රානුසංාරමෙයන් යකඩ මුව�ත් කිරීම්,කැපීම් සං� �ද්ධ කිරීම් 
සංඳ�ා වනා ස්ථානා

ඉමෙලංාක්මෙ�ානික උපකරණ අලුත්වැඩියා 
මධයස්ථානා

-
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

භාවිතය නිර්වචනය

උප
බේය

ෝගී
ත

ා 
බේස්

වා

දුම්රිය සං� �ස් අංගනා/ නාැවතුම්මෙපාළවල් -
විබේ

ේකා
 හා

ා වි
බේන

ෝද
 කා

ටයු
තු

ඉ�ා කුඩා උදායානා (Pocket Park) අධි ඝනාත්වයකින් යුතුව මෙන්වාසික සංංවර්ධනායන්දා , ජනාාධික 
කර්මාන්� සං� වාණිජ සංංවර්ධනායන් සංහි� ප්රමෙද්ශයන්හි නිසි 
ආකාර නාඩත්තුවකින් මෙ�ෝ පරිපාලංනායකින් මෙ�ාර වූ විසිරි 
වයාප්�ව පවතිනා ඉ�ා කුඩා ක්රීඩා ප්රමෙද්ශ,විමෙ�ක ප්රමෙද්ශ සං� 
උදායානා ප්රමෙද්ශ මෙම් යට�ට ගැමෙන්.

කුඩා උදායානා (Mini Park) මීටර 200ක වපසංරියක මෙන්වාසික ප්රජාව ආවරණය වනා පරිදි 
මිනිත්තු 2 1/2ක පමණ ඇවිදිනා දුරකින් ළඟා විය �ැකි අවම 
ප�සුකම් සංහි� ඉ�ා කුඩා ක්රීඩා ප්රමෙද්ශ,විමෙ�ක ප්රමෙද්ශ සං� 
උදායානා ප්රමෙද්ශ මෙම් යට�ට ගැමෙන්.

අසංලං උදායානා (Local Park) මීටර 400ක වපසංරියක මෙන්වාසික ප්රජාව ආවරණය වනා පරිදි 
මිනිත්තු 5ක පමණ ඇවිදිනා දුරකින් ළඟා විය �ැකි පුළුල් 
ප�සුකම් සංහි� ඉ�ා කුඩා ක්රීඩා ප්රමෙද්ශ (මෙජ්�ඨා මෙ�ෝ කනි�ඨා 
පාපන්දු �ණතිල්ලංක්,විධිමත් මෙනාාවනා දිවීම් පුහුණු කරනා 
ස්ථානා,විමෙ�ක ප්රමෙද්ශ, ක්රිකට් �ණතිල්ලංක් � උදායානා ප්රමෙද්ශ මෙම් 
යට�ට ගැමෙන්.

ප්රජා උදායානා (Community Park)  මීටර 800ක වපසංරියක මෙන්වාසික ප්රජාව ආවරණය වනා  
පරිදි මිනිත්තු 10 ක පමණ ඇවිදිනා දුරකින් ළඟා විය �ැකි 
පුළුල් ප�සුකම් සංහි� ක්රියාකාරී සං� අක්රීය (Active & 
Passive) ක්රීඩා ප්රමෙද්ශ, එනාම්, විවිධ ක්රීඩා සංඳ�ා වනා ප�සුකම් 
සංහි� �ණතිලි සං� �රඟ පිටි ආදිමෙයන් සංංයුක්� වූ ක්රීඩා 
ප්රමෙද්ශ මෙම් යට�ට ගැමෙන්. 

උදාා�රණ මෙලංසං මෙ�ක්. 2ක පමණ පාපන්දු �ණතිල්ලංක් සංමඟ 
මලංලං ක්රීඩා සං� දිවීම් පුහුණු කරනා ධාවනා පථ, මෙ�ක්. 1.0 -1.5 
අ�ර වනා කුඩා ක්රිකට් �ණතිල්ලංක්, මෙ�ක්. 0.25-0.5 අ�ර 
අත් පන්දු, දාැල් පන්දු මෙ�ෝ පැසි පන්දු ක්රීඩා පිටි, මෙ�ක්. 0.25 ක් 
පමණ වනා විමෙශ්ෂ ළමා ක්රීඩා ප්රමෙද්ශ, විසිතුරු උදායානා, මෙ�ක්. 
0.5ක් පමණ වනා විමෙ�ක සං� අධයයනායන් සංඳ�ා වනා 
ස්වාභාවික පරිසංර

නාගර උදායානා (Town Park) මීටර 1600ක වපසංරියක ප්රජාව ආවරණය වනා පරිදි මෙපාදු සං� 
පුද්ගලික රථවා�නා මගින් ළඟා විය �ැකි විවිධ මෙවනාස්කම් සං� 
පුළුල් ප�සුකම් සංහි� ක්රියාකාරී සං� අක්රීය (Active & 
Passive) ක්රීඩා ප්රමෙද්ශ, එනාම් විවිධ ක්රීඩා සංඳ�ා මෙවන් මෙවන් වූ 
ප�සුකම් සංහි� �ණතිලි සං� �රඟ පිටි ආදිමෙයන් සංංයුක්� වූ 
ක්රීඩා ප්රමෙද්ශ මෙම් යට�ට ගැමෙන්.

මධය නාාගරික උදායානා 
(Central Urban Park/City Park)

සියලුම ප�සුකම් සංහි� වනා අන්�ර්ජාතික මට්ටමෙම්  
ක්රීඩාංගනා, �රඟාවලි සංඳ�ා වනා පිහිනුම් �ටාක, ස්වභාවික 
උදායානා, කුඩා සංත්මෙවෝදායානා ආදී මෙපාදු සං� පුද්ගලික රථවා�නා 
මගින් ළඟා විය �ැකි ආසංන්නා මෙ�ක්ටයාර 100ක පමණ 
භූමියක පැතිර පවතිනා මෙපාදු විමෙ�ක සං� විමෙනාෝදා ක්රීඩා ප්රමෙද්ශ 
මෙම් යට�ට ගැමෙන්.
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විබේ
ේකා

 හා
ා වි

බේන
ෝද

 කා
ටයු

තු

ප්රාමෙද්ශීය උදායානා (Regional Park) සියලුම ප�සුකම් සංහි� වනා මෙ�ෝ විමෙශ්ෂ ක්රියාකාරකම්, විමෙශ්ෂ 
ස්වභාවික පාරිසංරික �ත්ත්වයන් සංහි� වනා මෙපාදු විමෙ�ක සං� 
විමෙනාෝදා ප්රමෙද්ශයන් මෙම් යට�ට ගැමෙන්.

මෙර්ඛීය උදායානා (Linear Park) පවතිනා ගඟ/ඔය/ඇළ මාර්ග රක්ෂි� අනුව මෙර්ඛීය උදායානා 
තීරණය මෙ�. ප්රධානා වශමෙයන් ඇවිදිනා මංතීරු, වයායාම කිරීමට 
මංතීරු, �යිසිකල් මංතීරු �ා  සංමාන්�ර මංතීරු ඇතුලංත් මෙ�.

මෙවරළ උදායානා (Beach Park) මෙවරළාශ්රි� විමෙනාෝදා කටයුතු සංඳ�ා වනා උදායානා

ගෘ�ස්ථ ක්රීඩා මධයස්ථානා යම් මෙගාඩනාැගිල්ලංක් තුලං ක්රීඩා කටයුතු සංඳ�ා අවශය 
ප�සුකම් වලින් සංමන්වි� ක්රීඩා කරනු ලං�නා ස්ථානා

සිනාමා ශාලංා විමෙනාෝදාාස්වාදාය මෙවනුමෙවන් චිත්රපට නාැරඹීම සංඳ�ා වනා 
ශ්රවනාාගාර ප�සුකම් සංහි� මෙගාඩනාැගිලි

සංමාජ ශාලංා විමෙනාෝදාාස්වාදාය උමෙදාසංා මෙද්ශීය විමෙද්ශීය මධයසංාර අමෙලංවිසංැල් 
සංහි�ව අමෙනාකුත් සංමාජ ප�සුකම් සංපයනා මධයස්ථානා

කලංාගාර / මෙකෞතුකාගාර කලංා කෘති මෙ�ෝ ඓතියාසික භාණ්ඩ වැනි රසංවත් �ා වටිනාා 
වස්තූන් විශාලං ප්රමාණයක් ��ා, අධයයනාය කර ම�ජනායාට 
ප්රදාර්ශනාය කරනා මෙගාඩනාැගිල්ලංකි.

එළිම�න් රංග ශාලංා විවෘ� මෙ�දිකාවක් සංහි� ආසංනාවලින් සංමන්වි� ස්ථානා

මෙ�ෝට්ටු ජැටි /පාරු නාවා�ැන් යාත්රා ජලංය තුළ නාව�ා ��නා අවස්ථාමෙ�දී එය මෙව� මෙගාඩ 
වීම,ඉවත් වීම �ා අනිකුත් මෙස්වා සංැපයීමට ඉදිකරනා ලංදා 
මෙගාඩබිම �ා සංම්�න්ධ  ස්ථිර මෙ�ෝ �ාවකාලික මෙලංසං සංකසංනා 
ලංදා මෙ�දිකාවක් �දු ස්ථානායකි

නාැංගුරම් මෙ�ාටුමෙපාළවල් මෙගාඩබිම ආසංන්නාමෙ� මෙ�ෝ මෙගාඩබිම සංම්�න්ධි�ව යාත්රා 
සංමු�යක් ජලංය තුළ ස්ථිර ආධාරකය (නාැංගුරමක් ) මගින් 
නාව�ා ��නා ස්ථානායක් මෙමන්ම මධයම ප්රමාණමෙ� යාත්රා  
නාව�ා  ��නු ලං�නා ස්ථානායකි.

කා
ෘෂි

කා
ාර්

මිකා

ඉදිකිරීම් සංහි� සංත්ත්ව/ වගා 
මෙගාවිමෙපාළවල්

යම් භූමියක් තුළ ඉදිකරනා ලංදා මෙගාඩනාැගිලි තුලං මෙ�ෝ ඉන් 
පරි�ාහිරව මිනිස් පරිමෙභෝජනාය සංඳ�ා මෙභෝග වගා කිරීම මෙ�ෝ 
සංතුන් ඇති කිරීම සංඳ�ා භාවි�ා කරනු ලං�නා ස්ථානා

මාදාැල්  වරාය මාදාැල්  වරාය යන්මෙනාන් මුහුදු මෙවරළට යා�දාව මාදාැල්  මගින් 
මසුන් ඇල්ලීමෙම් කටයුතු සංදා�ා මෙයෝගයයයි  ධීවරයන් විසින් 
�දුන්වනු ලංැ� ශ්රී ලංංකා මෙද්ශීය මුහුදා ඇතුළ� නියම කර  
ලංද්දාා වූ  ප්රමෙද්ශයක් වනා අ�ර එවැනි නියම කර දාක්වනු  
ලං�නා ප්රමෙද්ශය  තුළ වූ මාදාැල් පාඩු එකක් මෙ�ෝ වැඩි ගණනාක් 
අදා�ස් මෙ�.

ධීවර මෙ�ාටුමෙපාළවල් යාත්රා මෙගාඩ ඇදීම �ා ජලංයට දියත් කිරීම සංදා�ා  යාත්රා මෙගාඩ 
ඇදා නාව�ා �ැබීමට සංැකසී ඇති ස්ථානායකි.මෙමය මෙ�ාමෙ�ෝවිට 
ස්වභාවිකව සංැකසුණු ස්ථානායක් වනා අ�ර පාරම්පරික �ා 
කුඩා යාත්රා නාව�නු ලං�යි.

මෙලංල්ලංම මෙලංල්ලංම යන්මෙනාන් මසුන් මෙවන්මෙද්සි කිරීම,විකිණීම මෙගාඩ �රෑම 
�ා එකතු කිරීම සංදා�ා ජලං තිරමෙයහි ආසංන්නාමෙ�  පිහිටා ඇති  
ස්ථිර මෙගාඩනාැගිලි සංහි�  භූමියකි.

මූලාශ්රය : අංක 1533/16 - 2008.01.25 - �ලංපත්ර ලං�ාගැනීමට අවශය වූ නියමි� කටයුතු, 1980 අංක 47 දාරනා ජාතික පාරිසංරික පනා�
Urban PORS Hierarchy – UDA, Department of Census & Statistics – Sri Lanka
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

මාර්ග අංකාය මාර්ගය බේගාඩානැගිලි සීමාව (මී.)

මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාාරිය සංතු මාර්ග

1 ගාලු පාර 15

2 අලුත්ගම මතුගම පාර 15

පළාාත්ෙද මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාාරිය සංතු මාර්ග

3 කන්කානාම්මෙගාඩ  කීරන්තිඩිය පාර 09

4 මෙ�ට්ටිමුල්ලං දුම්රිය පාර 09

5 පයාගලං මෙදාාඩන්මෙගාඩ පාර 09

6 පින්මෙ�නා පාදාාමෙගාඩ පාර ( ශ්රී පු�පාරාම පාර) 09

7 අලුත්ගම මතුගම යටමෙදාාලං පාර 09

8 කළුවාමෙමෝදාර කාලංවිලං පාර  09

9 පයාගලං උතුර දුම්රිය ස්ථානා පාර  09

10 පාලංයන්මෙගාඩ නාාග�දූව පාර  09

11 වි�ාරකන්දා පාර  09

12 පයාගලං නාාවත්තුඩුව පාර 09

13 කටුකුරුදුග�ලංන්දා පරණ පාර 09

14 ග�දාමෙගාඩ කච්මෙච්මෙගාඩ පාර 09

15 මගමෙගානා මුංමෙ�නා �ල්කඳවිලං පාර 09

16 මෙ�රුවලං මරදාානා මෙමාරගල්ලං පාර 09

පලාත් පාලන ආයතන සංතු මාර්ග

17 11 වනා පටුමග 06

18 1 වනා පටුමග 06

19 මෙදාවනා �රස් පාර 06

20 අටවනා පටුමග 06

21 නාමවනා පටුමග 06

22 එ.එම්.එම්.රාවුප් මාව� 06

23 අඹමෙකාමෙට් පාර 06

24 අ�දුල් �ාකර් මාව� 06

25 අ�දුල් කාඩර් අලිම් මාව� 06

26 අ�දුල් රසික් මාව� 06

27 අක්කර අසූව සුසංානාභූමි පාර 06

28 අක්කර අසූව ප්රජාශාලංාව පාර 06

29 එේවින් සංමරමෙස්කර මාව� 06

30 ගුවන් �මුදාා පාර 06

31 අක්කර පනා� පාර 06

32 අක්කර අසූව මුංමෙ�නා පාර 06

ඇමුණුම 05 : මාාර්ග ලංැයිස්තුව
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මාර්ග අංකාය මාර්ගය බේගාඩානැගිලි සීමාව (මී.)

33 අක්කර අසූව �ප්පිලියා මෙගාඩ වත්� පාර 06

34 අකුරැස්සංපාර 06

35 අකුරැස්සං �ප්පිලියාමෙගාඩවත්� පාර 06

36 ඇමෙලංන් එමෙගාඩ පාර 06

37 අමෙලංවායි පාර 06

38 අළුත්මෙ�නා පාර 06

39 අඔග�වත්� පාර 06

40 අනාගියවත්� පාර 06

41 ඒ. ආර්. මෙමාමෙ�ාමේ මාව� 06

42 අරාබි පාර 06

43 ආරියවංශ පාර 06

44 ඇටඹග�වත්� පාර 06

45 �කීර් මාකර් මාව� 06

46 �ණ්ඩාරනාායක ප්මෙල්ස් 06

47 �න්ධුපාලං මෙපමෙර්රා මාව� 06

48 �ංගලංාවත්� පාර 06

49 �ප්පුමෙගාඩ පාර 06

50 මෙ�ෝමෙගාල්ලං තුන්වනා �රස් පාර 06

51 මෙ�ෝමෙගාල්ලං පාර 06

52 බ්රීෆ් ගාේඩන් පාර 06

53 බුබුලං පාර 06

54 සුසංානා භූමි පාර 06

55 මධයම පාර 06

56 චීනා මෙකාටුව පාර 06

57 චාාමර උයනා පාර 06

58 ඡාායා මාව� 06

59 වටරවුම් පාර 06

60 දා�ම් පා�නාගම පාර 06

61 දාර්ගා පාර 06

62 දාර්ගා පාර පලංවනා �රස් වීදිය 06

63 දාර්ගා පාර මෙදාවනා �රස් වීදිය 06

64 දාර්ගා පාර තුන්වනා �රස් වීදිය 06

65 දාර්ගා පාර ��රවනා �රස් වීදිය 06

66 දාර්ගා පාර පස්වනා �රස් වීදිය 06

67 දාර්ගා පාර �යවනා �රස් වීදිය 06

68 ධර්මර�නා ජනාපදා මාව� 06

69 මෙද්වාලං පාර 06
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

මාර්ග අංකාය මාර්ගය බේගාඩානැගිලි සීමාව (මී.)

70 මෙද්වාලං පාර 06

71 ධම්මානාන්දා පාර 06

72 ඩිස්ට්ල්රි පාර 06

73 මෙදාාඩන්මෙගාඩ පාර 06

74 දූමෙ�මෙගාඩ ප්රධානා පාර 06

75 දූමෙ�මෙගාඩ මෙවළ මැදා පාර 06

76 ඇත්පන්තිය  sපාර 06

77 ප�ා �ජ්ජියාර්  මාව� 06

78 මෙ�න්ටි මෙල්න් 06

79 ග�ඩාමෙගාඩ පාර 06

80 ගලංමෙපා� පාර 06

81 ගම්මැද්දා පාර 06

82 ගමෙන්මෙගාඩ මැදා පාර 06

83 ගාලිස් කරුණාතිලංක මාව� 06

84 ගිස්මෙ�ෝම් මෙපමෙදාසං 06

85 මෙගාඩැල්ලං පාර 06

86 මෙගාඩැල්ලං වත්� පාර 06

87 මෙගෝමරකන්දා පාර 06

88 මෙගාරකමෙදානිය ලීනින් මාව� 06

89 මෙගෝවින්දාාගම පාර 06

90 මෙගෝවින්වත්� පාර 06

91 ගුනාවත්� පාර 06

92 �ජ්ජි පාර 06

93 �ල්කඳවිලං �ණ්ඩාරනාායක මාව� 06

94 �ාවුල් මෙ�නාා පලංමු මාව� 06

95 ��ක්කලං පාර 06

96 ��ක්කලං පාර 06

97 හිඹුටුගම පාර 06

98 මෙරෝ�ල් පාර 06

99 මෙරෝ�ල් පාර 06

100 නිවාසං වයාපෘති පාර 06

101 ඊ�ාහිම් �ජ්මෙජයාර පාර 06

102 ඉදිරිල්ලියා පාර 06

103 ඉ�ලං වඩුමෙගාඩ පාර 06

104 ඉදුරුමෙගාඩ පාර 06

105 ජබීල් අවමෙනාවු 06

106 මෙජ්ලංන්ස් පාර 06
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107 ජනා රජපුර පාර 06

108 ජනා�ා අමෙවනිවු 06

109 ජයා අමෙවනිවු 06

110 ජයා මාව� 06

111 මෙජම්පාර 06

112 මෙජම් පාර 06

113 මෙජෝෂප් මෙසංා�ාස් පාර 06

114 මෙජෝසංප් කුමෙර් මාව� 06

115 ජු�ලි මාව� 06

116 ජූමෙඩ පියගම පාර 06

117 කච්චාාමෙගාඩ පාර 06

118 කඩියාවත්� පාර 06

119 කජුදූව පාර 06

120 කජුදූව අතුරු පාර 06

121 කාලංවිලං කන්දා ප්රධානා පාර 06

122 කාලංවිලං කන්දා පාර 06

123 කල්වාරිය පාර 06

124 කන්මෙදාවි�ාර යටපාර 06

125 කන්මෙදාමෙගාඩ වත්� පාර 06

126 කංකානාම්මෙගාඩ �රස් පාර 06

127 කංකානාම්මෙගාඩ පාර 06

128 කනායාරාම පාර 06

129 කපුමෙගාඩ පාර 06

130 කරඳමෙගාඩ සුසංානා භූමි පාර 06

131 කරඳමෙගාඩ පාර 06

132 කරඳමෙගාඩ පාර 06

133 කරුණාමෙස්නා පාර 06

134 කරුණාමෙස්නා  පුර පාර 06

135 කටුකුරුන්දා පාර 06

136 මෙක�රවිලං පාර 06

137 කන්දාගස්විලං පාර 06

138 මෙකත්�ාරාම පාර 06

139 මෙකච්චිමමෙල් පල්ලිය පාර 06

140 කිරි පට්ටියවත්� පාර 06

141 කිතුල්මෙ�නා පන්සංලං පාර 06

142 කිතුලංමෙ�නා පාර 06

143 මෙකාහිඳමෙගාඩ පාර 06
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මාර්ග අංකාය මාර්ගය බේගාඩානැගිලි සීමාව (මී.)

144 මෙකාමස්�ර් අ�දුල් මජ්පූර පාර 06

145 මෙකෝපිවත්� පාර 06

146 මෙකාරටුව පාර 06

147 මෙකාස්මෙගාඩ සුමනාසිරි මාව� 06

148 මෙකාස්වත්� මෙගාඩපාර 06

149 කුඩාව පාර 06

150 කඹුරුමෙගාඩ පාර 06

151 කුරුදුගස්මුල්ලං 06

152 තුරුප්පුමෙගාඩ පාර 06

153 ලංරෑන්ේ මෙස්ල් පාර 06

154 ලංරෑන්ේ මෙස්ල් පාර 06

155 ලංරෑන්ේ මෙස්ල් පාර 06

156 ලංරෑන්ේ මෙස්ල් පාර 06

157 ලංරෑන්ේ මෙස්ල් පාර 06

158 ලි�ර්ටි මෙපමෙදාසං 06

159 ලිදා උඩ පාර 06

160 මෙලංෝටස් පාර 06

161 මදුරුදූව වත්� පාර 06

162 මාගල් කන්දා පාර 06

163 ම�ගම්මැද්දා ග�ඩාමෙගාඩ පාර 06

164 ම�ගම්මැද්දා අතුරු පාර 1 06

165 ම�ගම්මැද්දා අතුරු පාර 2 06

166 ම�ගම්මැද්දා අතුරු පාර 3 06

167 ම�මෙගදාරවත්� පාර 06

168 මහිමුල්ලං පාර 06

169 මාලංවන්මෙවලං පාර 06

170 මල්ලංමෙ�ාක්ක පාර 06

171 මංගලං පාර 06

172 මංගලං පාර 1 වනා �රස් පාර 06

173 මංගලං පාර 2 වනා �රස් පාර 06

174 මාපිටිය පාර 06

175 මාකට් පාර 06

176 මර්වින් මෙපමෙර්රා මාව� 06

177 මසූර් මාව� පාර 06

178 මස්සංල්ලංමෙගාඩ පාර 06

179 මට්යලංමුල්ලං පාර 06

180 මී ගම මෙ�ාටුපලං අඹග� �න්දිය පාර 06
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181 මීනාච්චි නිල් පාර 06

182 මීටර් මෙපමෙදාසං පාර 06

183 මිහිරි පැන්නා මෙල්න් 06

184 මිහිරි පැන්නා පාර 06

185 මිල්ලංගස්වත්� පාර 06

186 මිරිස්වත්� පාර 06

187 මෙමා�ාරි �ත්තියා මාව� 06

188 පල්ලිය පාර 06

189 මුණසිං�මෙගාඩ පාර 06

190 මුංමෙ�නා මාගල්කන්දා පාර 06

191 මුස්�ඩුවත්� පාර 06

192 නාඳුකරවත්� පාර 06

193 නාාග�දූව පාර 06

194 නාාකන්දාලංාමෙගාඩ පාර 06

195 නාල්ලංමෙ�නා පාර 06

196 නාලීම් �ජ්ජියාර් 1වනා �රස් පාර 06

197 නාලීම් �ජ්ජියාර් 2වනා �රස් පාර 06

198 නාලීම් �ජ්ජියාර් 3වනා �රස් පාර 06

199 නාලීම් �ජ්ජියාර් 4වනා �රස් පාර 06

200 නාලීම් �ජ්ජියාර් 5වනා �රස් පාර 06

201 නාලීම් �ජ්ජියාර් පාර 06

202 නාල්ලංමෙ�නා 1 වනා �රස් පාර 06

203 නාල්ලංමෙ�නා 4 වනා �රස් පාර 06

204 නාල්ලංමෙ�නා �රස් පාර 06

205 නාවුපර් ජබීර් මාව� 1 වනා �රස් වීදිය 06

206 නාවුපර් ජබීර් මාව� 06

207 නාවුපර් මාව� 06

208 නාව කපුමෙගාඩ පාර 06

209 නිල්වඳුලං පාර 06

210 නිර්මලංවත්� පාර 06

211 නිවාසං මෙයෝජනා පාර 06

212 නුගග� පාර 06

213 නුගඕවිට පාර 06

214 පරණ පාර 06

215 මෙදාාන් පාවුලං මාව� 06

216 පද්මසිරි මෙපමෙර්රා පාර 06

217 ප�ලං අංගන්මෙගාඩ 06
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218 ප�ලං වඩුමෙගාඩ පාර 06

219 ප්මෙල්ස් පාත් 06

220 පලංමු පටුමග පාර 06

221 පමෙ�වත්� පාර 06

222 පන්සංලං පාර 06

223 පාන්තියවත්� 1 වනා �රස් පාර 06

224 පන්විලං වදාමෙගාඩ පාර 06

225 පාසංල් මාව� 06

226 පතිරාජමෙගාඩ පාර 06

227 පත්තියාවත්� පාර 06

228 මෙප්දුරු මාව� 06

229 පැලංවත්� පාර 06

230 මෙපමෙර්රා පාර 06

231 මෙපමෙර්රා පාර 1 වනා �රස් පාර 06

232 මෙපමෙර්රා පාර 2 වනා �රස් පාර 06

233 මෙපමෙර්රා පාර 3 වනා �රස් පාර 06

234 මෙපමෙර්රා පාර 4 වනා �රස් පාර 06

235 මෙපමෙර්රා පාර 5 වනා �රස් පාර 06

236 මෙපත්�ාවත්� පාර 06

237  මෙපතිමෙගාඩවත්� රණවිරු මෙල්න් 06

238 අංමෙ�නා මෙකාලංනි පාර 06

239 පිංමෙ�නා පාර 06

240 පිහිදියමුල්ලං පාර 06

241 මෙපාල්වත්� පාර 06

242 පූර්වාරාම පාර 06

243 මෙපාත්විලං අතුරු පාර 06

244 ප්රාමෙද්ශීය සංභා පාර 06

245 පුංචි උඩුමුල්ලං වත්� පාර 06

246 මෙර්ස් ග්වුන්ේ පාර 06

247 රාගලං මෙවලං පාර 06

248 දුම්රිය සංමාන්�ර පාර - වම 06

249 රණවිරු අජිත් ජයසිරි මාව� 06

250 රණවිරු මෙකෝප්රල් �න්දුලං ගම්මන්පිලං මාව� 06

251 රණවිරු මෙකෝප්රල් කමල් සිසිර කුමාර මාව� 06

252 රණවිරු මෙකෝප්රල් කමල් සිසිර කුමාර මාව� 06

253 රණවිරු මයුර නාාලංක දා සිල්වා මාව� 06

254 රණවිරු සංජිත් ලංාල් මාව� 06
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255 රසික මරික්කාර්  මාව� 06

256 රත්නාසිරි ම� නාාහිමි  මාව� 06

257 රාවුප් �ජ්ජියාර් මාව� 06

258 රිවර් ඇමෙවනි� 06

259 රිවර් සංයිේ පාර 06

260 මෙරාක්ලංන්ේ පාර 06

261 මෙරාක්ලංන්ේවත්� පාර 06

262 රුක් අත්�නා මෙකාටුව පාර 06

263 සංඳුලිය පාර 06

264 සංාගර මාව� 06

265 සංාලි �ජ්මෙජයාර් මාව� 06

266 සංමේ අමෙවනි� 06

267 සංමගි මාව� 06

268 සංමගි මාව� 06

269 සංැම්සංන් පාර 06

270 සංමූපකාරවත්� පාර 06

271 සංජියා මාව� 06

272 මෙසංෝ මිල් පාර 06

273 සං�සිරි උයනා 06

274 පාසංල් මෙල්න් 06

275  සීලංානාන්දා පාර 06

276 මෙසංනුල් අ�දුල් පාර 06

277 සංාපි �ජ්මෙජයාර මාව� 06

278 සංාක් අ�දුල් මුෂි මාව� 06

279 ෂාන් මුනාා පාර 06

280 ශාන්� මෙප්දුරු මාව� 06

281 මෙ�ක් මදාර් පාර 06

282 සිරිනිවාසං පාර 06

283 සිරිපති පාර 06

284 සිසිල් දියලංන්දා පාර 06

285 මෙසංා�ලංන් කන්දා පාර 06

286 මෙසංෝමරත්නා පාර 06

287 සුරන්වත්� පාර 06

288 සුමනාානාන්දා නාාහිමි මාව� 06

289 සුමංගලං මාව� 06

290 විජය මාව� 06

291 ශාන්� ඇන්මෙනාස් පාර 06
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292 ප්රැන්සිස්කන් පාර 06

293 මෙසං�ස්තියන් පාර 06

294 මෙම්රිස් පාර 06

295 ශාන්� සංර්වියාස් පාර 06

296 ස්මෙට්ඩියම් පාර 06

297 දුම්රිය ප්රමෙ�ශ මාර්ගය 06

298 දුම්රිය ප්රමෙ�ශ මාර්ගය 06

299 දුම්රිය පාර 06

300 දුම්රිය පාර 06

301 අතුරු මාර්ග -1 06

302 අතුරු මාර්ග -2 06

303 අතුරු මාර්ග -3 06

304 අතුරු මාර්ග -4 06

305 අතුරු මාර්ග -5 06

306 අතුරු මාර්ග -6 06

307 අතුරු මාර්ග -7 06

308 අතුරු මාර්ග -8 06

309 අතුරු මාර්ග -9 06

310 අතුරු මාර්ග -10 06

311 අතුරු මාර්ග -11 06

312 අතුරු මාර්ග -12 06

313  අතුරු මාර්ග -13 06

314 අතුරු මාර්ග -14 06

315 අතුරු මාර්ග -15 06

316 අතුරු මාර්ග -16 06

317 අතුරු මාර්ග -17 06

318 අතුරු මාර්ග -18 06

319 අතුරු මාර්ග -19 06

320 අතුරු මාර්ග -20 06

321 අතුරු මාර්ග -21 06

322 අතුරු මාර්ග -22 06

323 අතුරු මාර්ග -23 06

324 අතුරු මාර්ග -24 06

325 අතුරු මාර්ග -25 06

326 අතුරු මාර්ග -26 06

327 අතුරු මාර්ග -27 06

328 අතුරු මාර්ග -28 06
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329 අතුරු මාර්ග -29 06

330 අතුරු මාර්ග -30 06

331 අතුරු මාර්ග -31 06

332 අතුරු මාර්ග -32 06

333 අතුරු මාර්ග -33 06

334 අතුරු මාර්ග -34 06

335 අතුරු මාර්ග -35 06

336 අතුරු මාර්ග -36 06

337 අතුරු මාර්ග -37 06

338 අතුරු මාර්ග -38 06

339 අතුරු මාර්ග -39 06

340 අතුරු මාර්ග -40 06

341 අතුරු මාර්ග -41 06

342 අතුරු මාර්ග -42 06

343 අතුරු මාර්ග -43 06

344 අතුරු මාර්ග -44 06

345 අතුරු මාර්ග -45 06

346 අතුරු මාර්ග -46 06

347 අතුරු මාර්ග -47 06

348 අතුරු මාර්ග -48 06

349 අතුරු මාර්ග -49 06

350 අතුරු මාර්ග -50 06

351 අතුරු මාර්ග -51 06

352 අතුරු මාර්ග -52 06

353 අතුරු මාර්ග -53 06

354 අතුරු මාර්ග -54 06

355 අතුරු මාර්ග -55 06

356 අතුරු මාර්ග -56 06

357 අතුරු මාර්ග -57 06

358 අතුරු මාර්ග -58 06

359 අතුරු මාර්ග -59 06

360 අතුරු මාර්ග -60 06

361 අතුරු මාර්ග -61 06

362 අතුරු මාර්ග -62 06

363 අතුරු මාර්ග -63 06

364 අතුරු මාර්ග -64 06

365 අතුරු මාර්ග -65 06
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366 අතුරු මාර්ග -66 06

367 අතුරු මාර්ග -67 06

368 අතුරු මාර්ග -68 06

369 අතුරු මාර්ග -69 06

370 අතුරු මාර්ග -70 06

371 අතුරු මාර්ග -71 06

372 අතුරු මාර්ග -72 06

373 අතුරු මාර්ග -73 06

374 අතුරු මාර්ග -74 06

375 අතුරු මාර්ග -75 06

376 අතුරු මාර්ග -76 06

377 අතුරු මාර්ග -77 06

378 අතුරු මාර්ග -78 06

379 අතුරු මාර්ග -79 06

380 අතුරු මාර්ග -80 06

381 අතුරු මාර්ග -81 06

382 අතුරු මාර්ග -82 06

383 අතුරු මාර්ග -83 06

384 අතුරු මාර්ග -84 06

385 අතුරු මාර්ග -85 06

386 අතුරු මාර්ග -86 06

387 අතුරු මාර්ග -87 06

388 අතුරු මාර්ග -88 06

389 අතුරු මාර්ග -89 06

390 අතුරු මාර්ග -90 06

391 අතුරු මාර්ග -91 06

392 අතුරු මාර්ග -92 06

393 අතුරු මාර්ග -93 06

394 අතුරු මාර්ග -94 06

395 අතුරු මාර්ග -95 06

396 අතුරු මාර්ග -96 06

397 අතුරු මාර්ග -97 06

398 අතුරු මාර්ග -98 06

399 අතුරු මාර්ග -99 06

400 අතුරු මාර්ග -100 06

401 අතුරු මාර්ග -101 06

402 අතුරු මාර්ග -102 06
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403 අතුරු මාර්ග -103 06

404 අතුරු මාර්ග -104 06

405 අතුරු මාර්ග -105 06

406 අතුරු මාර්ග - 106 06

407 අතුරු මාර්ග - 107 06

408 අතුරු මාර්ග - 108 06

409 අතුරු මාර්ග - 109 06

410 අතුරු මාර්ග - 110 06

411 අතුරු මාර්ග - 111 06

412 අතුරු මාර්ග -112 06

413 අතුරු මාර්ග -113 06

414 අතුරු මාර්ග -114 06

415 අතුරු මාර්ග -115 06

416 අතුරු මාර්ග - 116 06

417 අතුරු මාර්ග - 117 06

418 අතුරු මාර්ග -118 06

419 අතුරු මාර්ග - 119 06

420 අතුරු මාර්ග - 120 06

421 අතුරු මාර්ග - 121 06

422 අතුරු මාර්ග - 122 06

423 අතුරු මාර්ග -123 06

424 අතුරු මාර්ග -124 06

425 අතුරු මාර්ග -125 06

426 අතුරු මාර්ග -126 06

427 අතුරු මාර්ග -127 06

428 අතුරු මාර්ග -128 06

429 අතුරු මාර්ග -129 06

430 අතුරු මාර්ග -130 06

431 අතුරු මාර්ග -131 06

432 අතුරු මාර්ග -132 06

433 අතුරු මාර්ග -133 06

434 අතුරු මාර්ග -134 06

435 අතුරු මාර්ග -135 06

436 අතුරු මාර්ග -136 06

437 අතුරු මාර්ග -137 06

438 අතුරු මාර්ග -138 06

439 අතුරු මාර්ග -139 06
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440 අතුරු මාර්ග -140 06

441 අතුරු මාර්ග -141 06

442 අතුරු මාර්ග -142 06

443 අතුරු මාර්ග -143 06

444 අතුරු මාර්ග -144 06

445 අතුරු මාර්ග -145 06

446 අතුරු මාර්ග -146 06

447 අතුරු මාර්ග -147 06

448 අතුරු මාර්ග -148 06

449 අතුරු මාර්ග -149 06

450 අතුරු මාර්ග -150 06

451 අතුරු මාර්ග -151 06

452 අතුරු මාර්ග -152 06

453 අතුරු මාර්ග -153 06

454 අතුරු මාර්ග - 154 06

455 අතුරු මාර්ග - 155 06

456 අතුරු මාර්ග - 156 06

457 අතුරු මාර්ග - 156 06

458 අතුරු මාර්ග - 157 06

459 අතුරු මාර්ග - 158 06

460 අතුරු මාර්ග - 159 06

461 අතුරු මාර්ග - 160 06

462 අතුරු මාර්ග - 162 06

463 අතුරු මාර්ග - 163 06

464 අතුරු මාර්ග - 164 06

465 අතුරු මාර්ග - 165 06

466 අතුරු මාර්ග - 165 06

467 අතුරු මාර්ග - 166 06

468 අතුරු මාර්ග - 167 06

469 අතුරු මාර්ග - 168 06

470 අතුරු මාර්ග - 169 06

471 අතුරු මාර්ග - 170 06

472 අතුරු මාර්ග - 180 06

473 අතුරු මාර්ග - 181 06

474 අතුරු මාර්ග - 182 06

475 අතුරු මාර්ග - 182 06

476 අතුරු මාර්ග - 183 06
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477 අතුරු මාර්ග - 184 06

478 අතුරු මාර්ග - 185 06

479 අතුරු මාර්ග - 186 06

480 අතුරු මාර්ග - 187 06

481 අතුරු මාර්ග - 188 06

482 අතුරු මාර්ග - 189 06

483 අතුරු මාර්ග - 190 06

484 අතුරු මාර්ග - 191 06

485 අතුරු මාර්ග - 192 06

486 අතුරු මාර්ග - 193 06

487 අතුරු මාර්ග - 194 06

488 අතුරු මාර්ග - 195 06

489 අතුරු මාර්ග - 196 06

490 අතුරු මාර්ග - 197 06

491 අතුරු මාර්ග - 198 06

492 අතුරු මාර්ග - 199 06

493 අතුරු මාර්ග - 199 06

494 අතුරු මාර්ග - 200 06

495 අතුරු මාර්ග - 201 06

496 අතුරු මාර්ග - 202 06

497 අතුරු මාර්ග - 203 06

498 අතුරු මාර්ග - 204 06

499 අතුරු මාර්ග - 205 06

500 අතුරු මාර්ග - 206 06

501 අතුරු මාර්ග - 207 06

502 අතුරු මාර්ග - 208 06

503 අතුරු මාර්ග - 209 06

504 අතුරු මාර්ග - 110 06

505 අතුරු මාර්ග - 111 06

506 අතුරු මාර්ග - 112 06

507 අතුරු මාර්ග - 213 06

508 අතුරු මාර්ග - 214 06

509 අතුරු මාර්ග - 215 06

510 අතුරු මාර්ග - 216 06

511 අතුරු මාර්ග - 217 06

512 අතුරු මාර්ග - 218 06

513 අතුරු මාර්ග - 219 06
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514 අතුරු මාර්ග - 220 06

515 අතුරු මාර්ග - 221 06

516 අතුරු මාර්ග - 222 06

517 අතුරු මාර්ග - 223 06

518 අතුරු මාර්ග - 224 06

519 අතුරු මාර්ග - 225 06

520 අතුරු මාර්ග - 226 06

521 අතුරු මාර්ග - 227 06

522 අතුරු මාර්ග - 228 06

523 අතුරු මාර්ග - 129 06

524 අතුරු මාර්ග - 130 06

525 අතුරු මාර්ග - 131 06

526 අතුරු මාර්ග - 132 06

527 අතුරු මාර්ග - 133 06

528 අතුරු මාර්ග - 134 06

529 අතුරු මාර්ග - 135 06

530 අතුරු මාර්ග - 136 06

531 අතුරු මාර්ග - 137 06

532 අතුරු මාර්ග - 138 06

533 අතුරු මාර්ග - 139 06

534 අතුරු මාර්ග - 140 06

535 අතුරු මාර්ග - 141 06

536 අතුරු මාර්ග - 142 06

537 අතුරු මාර්ග - 143 06

538 අතුරු මාර්ග - 144 06

539 අතුරු මාර්ග - 145 06

540 අතුරු මාර්ග - 146 06

541 අතුරු මාර්ග - 147 06

542 අතුරු මාර්ග - 148 06

543 අතුරු මාර්ග - 149 06

544 අතුරු මාර්ග - 150 06

545 අතුරු මාර්ග - 151 06

546 අතුරු මාර්ග - 152 06

547 අතුරු මාර්ග - 153 06

548 අතුරු මාර්ග - 154 06

549 අතුරු මාර්ග - 155 06

550 අතුරු මාර්ග - 156 06
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551 අතුරු මාර්ග - 157 06

552 අතුරු මාර්ග - 158 06

553 අතුරු මාර්ග - 159 06

554 අතුරු මාර්ග - 160 06

555 අතුරු මාර්ග - 161 06

556 අතුරු මාර්ග - 162 06

557 අතුරු මාර්ග - 163 06

558 අතුරු මාර්ග - 164 06

559 අතුරු මාර්ග - 165 06

560 අතුරු මාර්ග - 166 06

561 අතුරු මාර්ග - 167 06

562 අතුරු මාර්ග - 168 06

563 අතුරු මාර්ග - 169 06

564 අතුරු මාර්ග - 170 06

565 අතුරු මාර්ග - 171 06

566 අතුරු මාර්ග - 172 06

567 අතුරු මාර්ග - 173 06

568 අතුරු මාර්ග - 174 06

569 අතුරු මාර්ග - 175 06

570 අතුරු මාර්ග - 176 06

571 අතුරු මාර්ග - 177 06

572 අතුරු මාර්ග - 178 06

573 අතුරු මාර්ග - 179 06

574 අතුරු මාර්ග - 180 06

575 අතුරු මාර්ග - 181 06

576 අතුරු මාර්ග - 182 06

577 අතුරු මාර්ග - 183 06

578 අතුරු මාර්ග - 184 06

579 අතුරු මාර්ග - 185 06

580 අතුරු මාර්ග - 186 06

581 අතුරු මාර්ග - 187 06

582 අතුරු මාර්ග - 188 06

583 අතුරු මාර්ග - 189 06

584 අතුරු මාර්ග - 190 06

585 අතුරු මාර්ග - 191 06

586 අතුරු මාර්ග - 192 06

587 අතුරු මාර්ග - 193 06
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588 අතුරු මාර්ග - 194 06

589 අතුරු මාර්ග - 195 06

590 අතුරු මාර්ග - 196 06

591 අතුරු මාර්ග - 197 06

592 අතුරු මාර්ග - 198 06

593 අතුරු මාර්ග - 199 06

594 අතුරු මාර්ග - 200 06

595 අතුරු මාර්ග - 201 06

596 අතුරු මාර්ග - 202 06

597 අතුරු මාර්ග - 203 06

598 අතුරු මාර්ග - 204 06

599 අතුරු මාර්ග - 205 06

600 අතුරු මාර්ග - 206 06

601 අතුරු මාර්ග - 207 06

602 අතුරු මාර්ග - 208 06

603 අතුරු මාර්ග - 209 06

604 අතුරු මාර්ග - 210 06

605 අතුරු මාර්ග - 211 06

606 අතුරු මාර්ග - 211 06

607 අතුරු මාර්ග - 213 06

608 අතුරු මාර්ග - 214 06

609 අතුරු මාර්ග - 215 06

610 අතුරු මාර්ග - 216 06

611 අතුරු මාර්ග - 217 06

612 අතුරු මාර්ග - 218 06

613 අතුරු මාර්ග - 219 06

614 අතුරු මාර්ග - 220 06

615 අතුරු මාර්ග - 221 06

616 අතුරු මාර්ග - 222 06

617 අතුරු මාර්ග - 223 06

618 අතුරු මාර්ග - 224 06

619 අතුරු මාර්ග - 225 06

620 අතුරු මාර්ග - 226 06

621 අතුරු මාර්ග - 227 06

622 අතුරු මාර්ග - 228 06

623 අතුරු මාර්ග - 229 06

624 අතුරු මාර්ග - 230 06
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625 අතුරු මාර්ග - 231 06

626 අතුරු මාර්ග - 232 06

627 අතුරු මාර්ග - 233 06

628 අතුරු මාර්ග - 234 06

629 අතුරු මාර්ග - 235 06

630 අතුරු මාර්ග - 236 06

631 අතුරු මාර්ග - 237 06

632 අතුරු මාර්ග - 238 06

633 අතුරු මාර්ග - 239 06

634 අතුරු මාර්ග - 240 06

635 අතුරු මාර්ග - 241 06

636 අතුරු මාර්ග - 242 06

637 අතුරු මාර්ග - 243 06

638 අතුරු මාර්ග - 244 06

639 අතුරු මාර්ග - 245 06

640 අතුරු මාර්ග - 246 06

641 අතුරු මාර්ග - 247 06

642 අතුරු මාර්ග - 248 06

643 සුදාර්මානාන්දා පාර 06

644 සුමෙම්ධ මාව� 06

645 සුවාරිස් මෙ�බුවනා පාර 06

646 ස්වර්ණාරාම පාර 06

647 ටී.සී. �වුස් පාර 1 06

648 ටී.සී. �වුස් පාර 2 06

649 පන්සංල් පලංමුවනා �රස් පාර 06

650 පන්සංල් �රස් පාර 06

651 පන්සංල් පාර 06

652 පන්සංල් පාර 06

653 පන්සංල් පාර 06

654 පන්සංල් පාර 06

655 පන්සංල් පාර 06

656 �රුණ මෙස්වා මාව� 06

657 �ට්ට කන්දා මැදා පාර 06

658 තිබිරිග� මෙදානිය පාර 06

659 තුනාප්පුමෙගාඩ පාර 06

660 තුල්පිටිය පාර 06

661 සුනාාමි පාර 06
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662 තුක්කවත්� පාර 06

663 උදුම්බුමෙගාඩ පාර 06

664 උමෙත්ගම පාර 06

665 වඩුමෙගාඩ පාර 06

666 වඩුමුල්ලං පාර 06

667 වලං�ර සංමින්ද්රා මාව� 06

668 වමෙල්මෙගදාර පාර 06

669 වතුමෙගාඩ පාර 06

670 වීවින්ග පාර 06

671 මෙ�රගලං පාර 06

672 මෙවත්තිමරාජ පුර පාර 06

673 විමෙසංන්තිගම පාර 06

674 යක්වත්� පාර 06

675 මෙයෝගාශ්රම පාර 06

676 මෙයාවුන්ගම ප්රධානා පාර 06

677 මෙයාවුන්ගම පාර 06

678 සංහිරා මෙකාමෙල්ජ් පාර 06

679 සංාපියා මෙල්න් 06

680 සංාපියා පාර 06

681 සංාපියා පාර 06

682 7 වනා පටුමග 06

683 6 වනා පටුමග 06

684 5 වනා පටුමග 06

685 4 වනා පටුමග 06

686 ප්රාමෙද්ශීය සංභා පාර 06

687 ප්රාමෙද්ශීය සංභා පාර 06

688 ප්රාමෙද්ශීය සංභා පාර 06

689 ප්රාමෙද්ශීය සංභා පාර 06

690 ලංංකා කුමාරියා මෙ�ෝටල් ප්රමෙ�ශ පාර 06

691 1 වනා පටුමග 06

692 පද්මිනි පීරිස් මාව� 06

693 ගඟ�ඩ පාර 06

694 කඳුරුගස්මුල්ලං පාර 06

695 මෙ�රගලං පාර 06

696 මෙ�ෝ�මෙල් මෙදානිය පාර 06

697 කාලංවිලං කන්දා අතුරු පාර 06
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ඇමුණුම 06 : කලංාපිකරණ මාායිම් - 
ඉහාලං ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 1 (වෙබ්රුවලං)

No X Y

A1 6°28'37.90"N 79°58'58.27"E

A2 6°28'37.10"N 79°59'1.33"E

A3 6°28'37.19"N 79°59'2.25"E

A4 6°28'18.95"N 79°59'7.27"E

A5 6°28'6.72"N 79°59'12.10"E

A6 6°27'54.88"N 79°59'16.84"E

A7 6°27'36.66"N 79°59'24.25"E

A8 6°27'28.82"N 79°59'27.46"E

A9 6°27'31.88"N 79°59'16.41"E

A10 6°27'25.09"N 79°59'14.30"E

A11 6°27'20.30"N 79°59'9.43"E

A12 6°27'17.23"N 79°59'7.14"E

A13 6°27'20.36"N 79°59'6.16"E

A14 6°27'23.97"N 79°59'4.99"E

A15 6°27'23.45"N 79°58'58.15"E

A16 6°27'21.10"N 79°58'56.20"E

A17 6°27'20.15"N 79°58'47.10"E

A18 6°27'21.15"N 79°58'42.23"E

A19 6°27'26.38"N 79°58'40.81"E

A20 6°27'31.00"N 79°58'37.29"E

A21 6°27'35.63"N 79°58'34.21"E

A22 6°27'44.00"N 79°58'31.56"E

A23 6°27'49.06"N 79°58'30.88"E

A24 6°28'1.43"N 79°58'33.62"E

A25 6°28'4.31"N 79°58'32.45"E

A26 6°28'9.83"N 79°58'32.60"E

A27 6°28'14.27"N 79°58'34.43"E

A28 6°28'17.65"N 79°58'37.64"E

A29 6°28'16.38"N 79°58'39.70"E

A30 6°28'16.77"N 79°58'44.78"E

A31 6°28'21.20"N 79°58'49.17"E

A32 6°28'27.53"N 79°58'54.87"E

A33 6°28'30.61"N 79°58'56.07"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 6 පරිදි බේ�. 
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සිතියම 6 : ඉහාළා ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 1 (වෙබ්රුවලං)

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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No X Y

B1 6°26'32.06"N 79°59'32.84"E

B2 6°26'38.10"N 79°59'35.29"E

B3 6°26'45.93"N 79°59'43.08"E

B4 6°26'55.98"N 79°59'56.82"E

B5 6°27'2.66"N 79°59'56.47"E

B6 6°27'6.51"N 80° 0'0.00"E

B7 6°27'18.47"N 80° 0'5.27"E

B8 6°27'17.39"N 80° 0'11.32"E

B9 6°27'13.97"N 80° 0'13.52"E

B10 6°27'9.61"N 80° 0'21.35"E

B11 6°27'12.93"N 80° 0'30.12"E

B12 6°27'17.27"N 80° 0'38.08"E

B13 6°27'9.49"N 80° 0'43.53"E

B14 6°27'14.86"N 80° 0'50.46"E

B15 6°27'20.33"N 80° 0'52.51"E

B16 6°27'14.73"N 80° 0'53.09"E

B17 6°27'8.26"N 80° 0'54.33"E

B18 6°27'6.41"N 80° 0'54.13"E

B19 6°27'4.67"N 80° 0'57.78"E

B20 6°27'3.26"N 80° 1'0.62"E

B21 6°27'2.52"N 80° 1'6.06"E

B22 6°27'2.66"N 80° 1'11.23"E

B23 6°27'3.93"N 80° 1'13.50"E

B24 6°27'2.01"N 80° 1'14.44"E

B25 6°27'5.66"N 80° 1'23.94"E

B26 6°27'9.13"N 80° 1'29.91"E

B27 6°27'9.79"N 80° 1'32.81"E

ඇමුණුම 07 : කලංාපිකරණ මාායිම් - 
ඉහාළා ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 2 (අළුත්ගමා, ද්යුර්ගා නාගරය)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

B28 6°27'8.46"N 80° 1'33.46"E

B29 6°27'4.28"N 80° 1'28.23"E

B30 6°27'2.00"N 80° 1'22.72"E

B31 6°26'59.37"N 80° 1'20.74"E

B32 6°26'56.13"N 80° 1'16.81"E

B33 6°26'52.04"N 80° 1'17.12"E

B34 6°26'46.77"N 80° 1'14.27"E

B35 6°26'42.06"N 80° 1'10.34"E

B36 6°26'39.07"N 80° 1'13.10"E

B37 6°26'34.66"N 80° 1'14.87"E

B38 6°26'31.61"N 80° 1'13.01"E

B39 6°26'26.35"N 80° 1'13.24"E

B40 6°26'28.35"N 80° 1'0.31"E

B41 6°26'29.45"N 80° 0'52.95"E

B42 6°26'28.16"N 80° 0'42.48"E

B43 6°26'28.85"N 80° 0'38.06"E

B44 6°26'23.98"N 80° 0'23.58"E

B45 6°26'16.62"N 80° 0'14.57"E

B56 6°26'12.92"N 80° 0'14.45"E

B47 6°26'7.76"N 80° 0'12.15"E

B48 6°25'56.43"N 80° 0'12.02"E

B49 6°25'46.61"N 80° 0'6.48"E

B50 6°25'43.26"N 80° 0'2.39"E

B51 6°25'48.76"N 79°59'58.74"E

B52 6°25'54.04"N 79°59'55.99"E

B53 6°25'59.72"N 79°59'52.88"E

B54 6°26'9.46"N 79°59'47.10"E

B55 6°26'22.91"N 79°59'38.63"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 7 පරිදි බේ�.
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සිතියම 7 : ඉහාළා ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 2 (අළුත්ගමා, ද්යුර්ගා නාගරය)

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

C1 6°30'26.82"N 79°59'15.05"E

C2 6°30'25.79"N 79°59'15.02"E

C3 6°30'26.55"N 79°59'14.57"E

C4 6°30'26.40"N 79°59'13.66"E

C5 6°30'25.84"N 79°59'12.54"E

C6 6°30'25.16"N 79°59'11.97"E

C7 6°30'24.63"N 79°59'10.88"E

C8 6°30'24.12"N 79°59'12.79"E

C9 6°30'23.12"N 79°59'12.70"E

C10 6°30'23.12"N 79°59'14.20"E

C11 6°30'21.23"N 79°59'15.83"E

C12 6°30'18.89"N 79°59'17.36"E

C13 6°30'15.03"N 79°59'19.58"E

C14 6°30'14.00"N 79°59'20.58"E

C15 6°30'13.71"N 79°59'21.35"E

C16 6°30'17.74"N 79°59'18.78"E

C17 6°30'20.62"N 79°59'17.88"E

C18 6°30'23.84"N 79°59'19.04"E

C19 6°30'24.34"N 79°59'22.69"E

C20 6°30'23.11"N 79°59'23.70"E

C21 6°30'22.75"N 79°59'25.11"E

C22 6°30'21.56"N 79°59'26.22"E

C23 6°30'16.21"N 79°59'28.58"E

C24 6°30'11.39"N 79°59'29.74"E

C25 6°30'11.97"N 79°59'30.29"E

C26 6°30'9.78"N 79°59'31.52"E

C27 6°30'6.92"N 79°59'31.35"E

C28 6°30'5.42"N 79°59'34.41"E

C29 6°30'5.16"N 79°59'36.63"E

C30 6°30'3.66"N 79°59'37.90"E

C31 6°30'2.22"N 79°59'38.52"E

ඇමුණුම 08 : කලංාපිකරණ  මාායිම් - 
ඉහාළා ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 3 (මා�වෙගානා, පෑයාගලං)
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No X Y

C32 6°30'0.17"N 79°59'37.82"E

C33 6°29'59.82"N 79°59'33.31"E

C34 6°30'3.82"N 79°59'27.13"E

C35 6°29'56.51"N 79°59'24.81"E

C36 6°30'3.44"N 79°59'19.34"E

C37 6°29'55.26"N 79°59'23.28"E

C38 6°29'52.14"N 79°59'17.70"E

C39 6°29'52.71"N 79°59'13.44"E

C40 6°29'57.04"N 79°59'5.71"E

C41 6°29'58.86"N 79°59'6.39"E

C42 6°29'57.21"N 79°59'1.51"E

C43 6°30'2.27"N 79°59'0.78"E

C44 6°30'0.94"N 79°58'54.98"E

C45 6°29'56.06"N 79°58'49.97"E

C46 6°30'9.60"N 79°58'41.94"E

C47 6°30'16.98"N 79°58'41.15"E

C48 6°30'25.46"N 79°58'48.37"E

C49 6°30'30.00"N 79°58'48.06"E

C50 6°30'27.64"N 79°58'50.53"E

C51 6°30'32.18"N 79°58'54.48"E

C52 6°30'38.73"N 79°58'55.22"E

C53 6°30'48.28"N 79°58'52.84"E

C54 6°30'49.98"N 79°58'50.94"E

C55 6°30'56.23"N 79°58'49.88"E

C56 6°31'2.99"N 79°58'48.36"E

C57 6°31'13.27"N 79°58'44.40"E

C58 6°31'15.83"N 79°58'45.82"E

C59 6°31'27.94"N 79°58'41.52"E

C60 6°31'48.79"N 79°58'33.01"E

C61 6°32'4.73"N 79°58'26.25"E

C62 6°32'22.07"N 79°58'18.95"E

C63 6°32'34.94"N 79°58'13.47"E

C64 6°32'41.03"N 79°58'31.50"E

C65 6°32'32.55"N 79°58'33.54"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

C66 6°32'28.88"N 79°58'31.10"E

C67 6°32'23.50"N 79°58'31.98"E

C68 6°32'19.18"N 79°58'34.21"E

C69 6°32'11.55"N 79°58'38.17"E

C70 6°32'2.10"N 79°58'42.09"E

C71 6°31'54.68"N 79°58'44.49"E

C72 6°31'48.43"N 79°58'46.44"E

C73 6°31'39.45"N 79°58'47.91"E

C74 6°31'34.52"N 79°58'48.04"E

C75 6°31'28.82"N 79°58'51.60"E

C76 6°31'23.15"N 79°58'50.44"E

C77 6°31'17.11"N 79°58'52.61"E

C78 6°31'12.17"N 79°58'54.17"E

C79 6°31'4.44"N 79°58'55.68"E

I84 6°30'27.45"N 79°59'16.81"E

I85 6°30'30.11"N 79°59'17.14"E

I86 6°30'32.44"N 79°59'18.44"E

I87 6°30'37.97"N 79°59'14.18"E

I88 6°30'40.61"N 79°59'15.58"E

I89 6°30'40.68"N 79°59'17.38"E

I90 6°30'42.27"N 79°59'18.82"E

I91 6°30'43.81"N 79°59'16.64"E

I92 6°30'43.45"N 79°59'14.17"E

I93 6°30'44.40"N 79°59'11.70"E

I94 6°30'49.46"N 79°59'7.56"E

I95 6°30'50.91"N 79°59'4.97"E

I96 6°30'53.73"N 79°59'2.75"E

I97 6°30'55.20"N 79°59'2.00"E

I98 6°30'55.83"N 79°59'0.92"E

I99 6°31'3.78"N 79°58'58.71"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 8 පරිදි බේ�.
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සිතියම 8 : ඉහාළා ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 3 (මා�වෙගානා, පෑයාගලං) 

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

පෑළාමු වෙකාටසං

No X Y

A3 6°28'37.19"N 79°59'2.25"E

A4 6°28'18.95"N 79°59'7.27"E

A5 6°28'6.72"N 79°59'12.10"E

A6 6°27'54.88"N 79°59'16.84"E

A7 6°27'36.66"N 79°59'24.25"E

A8 6°27'28.82"N 79°59'27.46"E

B4 6°26'55.98"N 79°59'56.82"E

B5 6°27'2.66"N 79°59'56.47"E

B6 6°27'6.51"N 80° 0'0.00"E

B7 6°27'18.47"N 80° 0'5.27"E

B8 6°27'17.39"N 80° 0'11.32"E

B9 6°27'13.97"N 80° 0'13.52"E

B10 6°27'9.61"N 80° 0'21.35"E

B11 6°27'12.93"N 80° 0'30.12"E

B12 6°27'17.27"N 80° 0'38.08"E

C1 6°30'26.82"N 79°59'15.05"E

C2 6°30'25.79"N 79°59'15.02"E

C3 6°30'26.55"N 79°59'14.57"E

C4 6°30'26.40"N 79°59'13.66"E

C5 6°30'25.84"N 79°59'12.54"E

C6 6°30'25.16"N 79°59'11.97"E

C7 6°30'24.63"N 79°59'10.88"E

C8 6°30'24.12"N 79°59'12.79"E

C9 6°30'23.12"N 79°59'12.70"E

C10 6°30'23.12"N 79°59'14.20"E

C11 6°30'21.23"N 79°59'15.83"E

C12 6°30'18.89"N 79°59'17.36"E

C13 6°30'15.03"N 79°59'19.58"E

ඇමුණුම 09 : කලංාපිකරණ මාායිම් -  මාධ� ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය 
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No X Y

C14 6°30'14.00"N 79°59'20.58"E

C15 6°30'13.71"N 79°59'21.35"E

C16 6°30'17.74"N 79°59'18.78"E

C17 6°30'20.62"N 79°59'17.88"E

C18 6°30'23.84"N 79°59'19.04"E

C19 6°30'24.34"N 79°59'22.69"E

C20 6°30'23.11"N 79°59'23.70"E

C21 6°30'22.75"N 79°59'25.11"E

C22 6°30'21.56"N 79°59'26.22"E

C23 6°30'16.21"N 79°59'28.58"E

C24 6°30'11.39"N 79°59'29.74"E

C25 6°30'11.97"N 79°59'30.29"E

C26 6°30'9.78"N 79°59'31.52"E

C27 6°30'6.92"N 79°59'31.35"E

C28 6°30'5.42"N 79°59'34.41"E

C29 6°30'5.16"N 79°59'36.63"E

C30 6°30'3.66"N 79°59'37.90"E

C31 6°30'2.22"N 79°59'38.52"E

C32 6°30'0.17"N 79°59'37.82"E

C33 6°29'59.82"N 79°59'33.31"E

C34 6°30'3.82"N 79°59'27.13"E

C35 6°29'56.51"N 79°59'24.81"E

C36 6°30'3.44"N 79°59'19.34"E

C37 6°29'55.26"N 79°59'23.28"E

C38 6°29'52.14"N 79°59'17.70"E

C39 6°29'52.71"N 79°59'13.44"E

C40 6°29'57.04"N 79°59'5.71"E

C41 6°29'58.86"N 79°59'6.39"E

C42 6°29'57.21"N 79°59'1.51"E

C43 6°30'2.27"N 79°59'0.78"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

C44 6°30'0.94"N 79°58'54.98"E

C45 6°29'56.06"N 79°58'49.97"E

G15 6°28'9.69"N 80° 0'9.65"E

G16 6°28'8.41"N 80° 0'2.31"E

G17 6°27'59.79"N 79°59'56.92"E

G18 6°28'1.78"N 79°59'38.46"E

G19 6°28'9.11"N 79°59'34.53"E

G20 6°28'13.39"N 79°59'30.63"E

G21 6°28'12.06"N 79°59'32.75"E

G22 6°28'14.43"N 79°59'33.50"E

G23 6°28'12.71"N 79°59'39.02"E

G24 6°28'14.52"N 79°59'37.66"E

G25 6°28'16.98"N 79°59'36.88"E

G26 6°28'20.30"N 79°59'35.44"E

G27 6°28'30.26"N 79°59'40.37"E

F1 6°27'42.48"N 80° 0'36.76"E

F33 6°27'22.79"N 80° 0'44.08"E

F34 6°27'28.55"N 80° 0'34.81"E

F35 6°27'32.09"N 80° 0'28.88"E

F36 6°27'36.86"N 80° 0'27.11"E

F37 6°27'38.03"N 80° 0'30.06"E

F38 6°27'40.58"N 80° 0'31.53"E

H1 6°30'8.36"N 80° 0'10.23"E

H2 6°30'7.71"N 80° 0'14.61"E

H52 6°29'46.43"N 80° 0'17.34"E

H53 6°29'48.17"N 80° 0'17.21"E

H54 6°29'47.96"N 80° 0'16.37"E

H55 6°29'49.62"N 80° 0'16.96"E

H56 6°29'52.33"N 80° 0'17.06"E

H57 6°29'53.33"N 80° 0'16.19"E
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No X Y

H58 6°29'51.69"N 80° 0'15.34"E

H59 6°29'52.78"N 80° 0'9.47"E

H60 6°29'53.76"N 80° 0'4.92"E

H61 6°30'1.84"N 80° 0'1.36"E

H62 6°30'1.27"N 80° 0'10.50"E

I73 6°30'55.01"N 79°59'52.17"E

I74 6°30'52.04"N 79°59'52.53"E

I75 6°30'45.38"N 79°59'47.60"E

I76 6°30'40.64"N 79°59'43.75"E

I77 6°30'40.44"N 79°59'42.78"E

I78 6°30'38.15"N 79°59'41.40"E

I79 6°30'36.86"N 79°59'39.12"E

I80 6°30'33.24"N 79°59'33.71"E

I81 6°30'31.01"N 79°59'24.85"E

I82 6°30'28.93"N 79°59'22.09"E

I83 6°30'27.81"N 79°59'20.41"E

I84 6°30'27.45"N 79°59'16.81"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 9 (අ) පරිදි බේ�.
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

E1 6°32'41.12"N 79°58'31.77"E

E2 6°32'44.14"N 79°58'45.46"E

E3 6°32'47.63"N 79°58'54.54"E

E4 6°32'44.81"N 79°59'2.27"E

E5 6°32'45.01"N 79°59'7.00"E

E6 6°32'42.25"N 79°59'6.29"E

E7 6°32'40.31"N 79°59'7.89"E

E8 6°32'40.60"N 79°59'3.81"E

E9 6°32'36.46"N 79°59'4.53"E

E10 6°32'40.37"N 79°58'59.28"E

E11 6°32'30.93"N 79°58'55.74"E

E12 6°32'26.43"N 79°58'53.90"E

E13 6°32'34.20"N 79°59'1.01"E

E14 6°32'28.52"N 79°59'3.38"E

E15 6°32'34.68"N 79°59'9.70"E

E16 6°32'27.22"N 79°59'15.53"E

E17 6°32'19.94"N 79°59'5.02"E

E18 6°32'21.50"N 79°59'15.92"E

E19 6°32'5.98"N 79°59'4.36"E

E20 6°32'1.42"N 79°59'2.28"E

E21 6°32'5.59"N 79°59'7.24"E

E22 6°32'12.47"N 79°59'13.29"E

E23 6°32'12.09"N 79°59'16.48"E

E24 6°32'17.89"N 79°59'17.37"E

E25 6°32'16.33"N 79°59'20.48"E

E26 6°32'24.76"N 79°59'20.24"E

E27 6°32'11.51"N 79°59'24.52"E

E28 6°32'11.51"N 79°59'24.52"E

E29 6°32'3.95"N 79°59'16.77"E

E30 6°32'7.66"N 79°59'25.01"E

E31 6°32'6.97"N 79°59'27.55"E

E32 6°32'16.51"N 79°59'33.31"E

වෙද්යුවනා වෙකාටසං
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No X Y

E33 6°32'7.54"N 79°59'38.35"E

E34 6°32'2.64"N 79°59'31.77"E

E35 6°31'46.02"N 79°58'47.21"E

E36 6°31'54.08"N 79°58'45.07"E

E37 6°32'7.94"N 79°58'39.10"E

E38 6°32'18.96"N 79°58'34.90"E

E39 6°32'28.89"N 79°58'31.40"E

E40 6°32'32.27"N 79°58'34.01"E

E41 6°32'37.27"N 79°58'33.18"E

I1 6°31'54.36"N 79°58'50.71"E

I2 6°31'55.32"N 79°59'5.07"E

I3 6°31'57.69"N 79°59'16.31"E

I4 6°31'57.84"N 79°59'22.43"E

I5 6°31'56.74"N 79°59'23.87"E

I6 6°31'59.87"N 79°59'29.21"E

I107 6°31'40.58"N 79°58'48.05"E

I108 6°31'42.32"N 79°58'53.63"E

I109 6°31'46.52"N 79°58'51.52"E
  

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 9 (ආ) පරිදි බේ�.
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සිතියම 9(අ) : මාධ� ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය - පෑළාමු වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 9(ආ) : මාධ� ඝනාත්ව නාාගරික කලංාපෑය - වෙද්යුවනා වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

F1 6°27'42.48"N 80° 0'36.76"E

F2 6°27'41.54"N 80° 0'41.15"E

F3 6°27'35.60"N 80° 0'44.95"E

F4 6°27'37.09"N 80° 0'48.75"E

F5 6°27'34.37"N 80° 0'53.03"E

F6 6°27'38.83"N 80° 0'52.63"E

F7 6°27'43.42"N 80° 0'58.25"E

F8 6°27'40.45"N 80° 1'2.85"E

F9 6°27'35.19"N 80° 1'2.40"E

F10 6°27'28.44"N 80° 1'5.50"E

F11 6°27'26.70"N 80° 1'9.25"E

F12 6°27'26.81"N 80° 1'6.74"E

F13 6°27'24.61"N 80° 1'6.76"E

F14 6°27'23.10"N 80° 1'2.89"E

F15 6°27'22.44"N 80° 1'6.63"E

F16 6°27'17.57"N 80° 1'9.72"E

F17 6°27'15.26"N 80° 1'6.99"E

F18 6°27'10.26"N 80° 1'12.56"E

F19 6°27'12.08"N 80° 1'13.69"E

F20 6°27'8.70"N 80° 1'19.88"E

F21 6°27'8.38"N 80° 1'17.81"E

F22 6°27'7.27"N 80° 1'17.78"E

F23 6°27'5.39"N 80° 1'14.17"E

F24 6°27'3.53"N 80° 1'13.22"E

F25 6°27'2.64"N 80° 1'11.18"E

F26 6°27'4.66"N 80° 0'57.75"E

F27 6°27'5.98"N 80° 0'53.76"E

F28 6°27'14.69"N 80° 0'53.09"E

පෑළාමු වෙකාටසං

ඇමුණුම 10 : කලංාපිකරණ මාායිම් - 
මාධ� ඝනාත්ව අර්ධ නාාගරික කලංාපෑය
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වෙද්යුවනා වෙකාටසං

No X Y

F29 6°27'20.19"N 80° 0'52.51"E

F30 6°27'14.88"N 80° 0'50.46"E

F31 6°27'9.52"N 80° 0'43.50"E

F32 6°27'17.24"N 80° 0'38.15"E

F33 6°27'22.79"N 80° 0'44.08"E

F34 6°27'28.55"N 80° 0'34.81"E

F35 6°27'32.09"N 80° 0'28.88"E

F36 6°27'36.86"N 80° 0'27.11"E

F37 6°27'38.03"N 80° 0'30.06"E

F38 6°27'40.58"N 80° 0'31.53"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 10 (අ) මඟින් දැක්බේ�.

No X Y

G1 6°28'40.78"N 80° 0'3.40"E

G2 6°28'35.72"N 80° 0'8.22"E

G3 6°28'34.37"N 80° 0'5.22"E

G4 6°28'33.05"N 80° 0'6.27"E

G5 6°28'32.14"N 80° 0'9.18"E

G6 6°28'33.47"N 80° 0'14.44"E

G7 6°28'31.58"N 80° 0'20.15"E

G8 6°28'23.48"N 80° 0'14.60"E

G9 6°28'21.34"N 80° 0'12.07"E

G10 6°28'18.73"N 80° 0'17.79"E

G11 6°28'18.03"N 80° 0'20.26"E

G12 6°28'15.40"N 80° 0'17.44"E

G13 6°28'13.83"N 80° 0'15.21"E

G14 6°28'13.13"N 80° 0'13.80"E

G15 6°28'9.69"N 80° 0'9.65"E

G16 6°28'8.41"N 80° 0'2.31"E

G17 6°27'59.79"N 79°59'56.92"E

G18 6°28'1.78"N 79°59'38.46"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

H1 6°30'8.36"N 80° 0'10.23"E

H2 6°30'7.71"N 80° 0'14.61"E

H3 6°30'10.55"N 80° 0'16.08"E

H4 6°30'9.81"N 80° 0'17.67"E

H5 6°30'10.64"N 80° 0'19.96"E

H6 6°30'9.64"N 80° 0'20.00"E

H7 6°30'9.47"N 80° 0'21.17"E

H8 6°30'7.82"N 80° 0'21.64"E

H9 6°30'10.07"N 80° 0'28.26"E

H10 6°30'11.81"N 80° 0'31.68"E

H11 6°30'5.25"N 80° 0'35.27"E

H12 6°30'2.34"N 80° 0'33.19"E

H13 6°30'1.13"N 80° 0'30.09"E

H14 6°30'1.35"N 80° 0'33.93"E

H15 6°30'0.74"N 80° 0'35.96"E

H16 6°29'56.98"N 80° 0'37.06"E

No X Y

G19 6°28'9.11"N 79°59'34.53"E

G20 6°28'13.39"N 79°59'30.63"E

G21 6°28'12.06"N 79°59'32.75"E

G22 6°28'14.43"N 79°59'33.50"E

G23 6°28'12.71"N 79°59'39.02"E

G24 6°28'14.52"N 79°59'37.66"E

G25 6°28'16.98"N 79°59'36.88"E

G26 6°28'20.30"N 79°59'35.44"E

G27 6°28'30.26"N 79°59'40.37"E

G28 6°28'28.09"N 79°59'43.87"E

G29 6°28'36.38"N 79°59'51.14"E

G30 6°28'37.41"N 79°59'58.96"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 10(ආ) මඟින් දැක්බේ�. 

වෙත්යංවනා වෙකාටසං
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No X Y

H17 6°29'56.74"N 80° 0'38.46"E

H18 6°29'55.77"N 80° 0'39.79"E

H19 6°29'54.86"N 80° 0'40.24"E

H20 6°29'53.45"N 80° 0'37.93"E

H21 6°29'53.38"N 80° 0'34.07"E

H22 6°29'52.73"N 80° 0'33.16"E

H23 6°29'52.32"N 80° 0'34.30"E

H24 6°29'50.59"N 80° 0'35.66"E

H25 6°29'47.28"N 80° 0'34.39"E

H26 6°29'47.25"N 80° 0'36.03"E

H27 6°29'50.12"N 80° 0'36.92"E

H28 6°29'52.03"N 80° 0'38.06"E

H29 6°29'50.68"N 80° 0'40.53"E

H30 6°29'55.00"N 80° 0'43.54"E

H31 6°29'59.08"N 80° 0'52.29"E

H32 6°29'53.18"N 80° 0'55.04"E

H33 6°29'50.37"N 80° 0'50.87"E

H34 6°29'47.00"N 80° 0'45.47"E

H35 6°29'43.86"N 80° 0'44.30"E

H36 6°29'40.73"N 80° 0'44.39"E

H37 6°29'32.93"N 80° 0'46.00"E

H38 6°29'30.41"N 80° 0'45.90"E

H39 6°29'30.89"N 80° 0'39.45"E

H40 6°29'38.95"N 80° 0'38.15"E

H41 6°29'38.95"N 80° 0'33.14"E

H42 6°29'39.14"N 80° 0'31.30"E

H43 6°29'41.54"N 80° 0'27.19"E

H44 6°29'40.41"N 80° 0'26.72"E

H45 6°29'35.63"N 80° 0'25.14"E

H46 6°29'36.81"N 80° 0'22.58"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

H47 6°29'39.68"N 80° 0'19.84"E

H48 6°29'42.72"N 80° 0'21.76"E

H49 6°29'42.21"N 80° 0'20.33"E

H50 6°29'44.19"N 80° 0'18.89"E

H51 6°29'46.35"N 80° 0'19.69"E

H52 6°29'46.43"N 80° 0'17.34"E

H53 6°29'48.17"N 80° 0'17.21"E

H54 6°29'47.96"N 80° 0'16.37"E

H55 6°29'49.62"N 80° 0'16.96"E

H56 6°29'52.33"N 80° 0'17.06"E

H57 6°29'53.33"N 80° 0'16.19"E

H58 6°29'51.69"N 80° 0'15.34"E

H59 6°29'52.78"N 80° 0'9.47"E

H60 6°29'53.76"N 80° 0'4.92"E

H61 6°30'1.84"N 80° 0'1.36"E

H62 6°30'1.27"N 80° 0'10.50"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 10(ඇ) මඟින් දැක්බේ�.

සිවවනා වෙකාටසං

No X Y

 6°31'54.36"N 79°58'50.71"E

I2 6°31'55.32"N 79°59'5.07"E

I3 6°31'57.69"N 79°59'16.31"E

I4 6°31'57.84"N 79°59'22.43"E

I5 6°31'56.74"N 79°59'23.87"E

I6 6°31'59.87"N 79°59'29.21"E

I7 6°32'0.63"N 79°59'33.50"E

I8 6°31'59.34"N 79°59'35.77"E

I9 6°31'55.21"N 79°59'32.99"E

I10 6°31'49.56"N 79°59'29.84"E

I11 6°31'48.77"N 79°59'25.86"E
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No X Y

I12 6°31'50.90"N 79°59'20.83"E

I13 6°31'51.98"N 79°59'21.51"E

I14 6°31'52.31"N 79°59'20.26"E

I15 6°31'51.35"N 79°59'18.76"E

I16 6°31'50.19"N 79°59'19.27"E

I17 6°31'50.15"N 79°59'20.12"E

I18 6°31'47.16"N 79°59'23.36"E

I19 6°31'46.09"N 79°59'24.88"E

I20 6°31'45.92"N 79°59'26.62"E

I21 6°31'45.50"N 79°59'26.92"E

I22 6°31'44.60"N 79°59'26.00"E

I23 6°31'40.38"N 79°59'28.63"E

I24 6°31'43.39"N 79°59'28.90"E

I25 6°31'44.49"N 79°59'30.41"E

I26 6°31'44.86"N 79°59'31.77"E

I27 6°31'46.21"N 79°59'31.34"E

I28 6°31'47.68"N 79°59'32.59"E

I29 6°31'50.37"N 79°59'35.01"E

I30 6°31'51.63"N 79°59'37.57"E

I31 6°31'49.36"N 79°59'42.58"E

I32 6°31'47.04"N 79°59'44.24"E

I33 6°31'44.15"N 79°59'44.19"E

I34 6°31'42.18"N 79°59'42.59"E

I35 6°31'40.96"N 79°59'40.22"E

I36 6°31'38.80"N 79°59'37.70"E

I37 6°31'37.67"N 79°59'38.24"E

I38 6°31'39.98"N 79°59'44.41"E

I39 6°31'38.70"N 79°59'46.98"E

I40 6°31'34.78"N 79°59'46.38"E

I41 6°31'33.10"N 79°59'42.86"E

I42 6°31'32.19"N 79°59'40.24"E

I43 6°31'32.11"N 79°59'38.92"E

I44 6°31'30.50"N 79°59'37.08"E

I45 6°31'29.38"N 79°59'35.25"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

I46 6°31'28.75"N 79°59'35.60"E

I47 6°31'29.56"N 79°59'37.41"E

I48 6°31'27.89"N 79°59'38.48"E

I49 6°31'28.98"N 79°59'40.56"E

I50 6°31'31.00"N 79°59'44.25"E

I51 6°31'29.78"N 79°59'46.19"E

I52 6°31'30.05"N 79°59'47.86"E

I53 6°31'32.67"N 79°59'49.96"E

I54 6°31'29.11"N 79°59'52.18"E

I55 6°31'24.43"N 79°59'54.44"E

I56 6°31'21.28"N 79°59'55.73"E

I57 6°31'20.98"N 79°59'56.77"E

I58 6°31'20.06"N 79°59'56.77"E

I59 6°31'17.09"N 79°59'59.70"E

I60 6°31'14.52"N 79°59'58.40"E

I61 6°31'12.39"N 79°59'58.94"E

I62 6°31'11.51"N 79°59'57.87"E

I63 6°31'11.23"N 80° 0'0.35"E

I64 6°31'7.35"N 80° 0'1.92"E

I65 6°31'7.34"N 80° 0'2.74"E

I66 6°31'3.79"N 80° 0'4.05"E

I67 6°31'2.06"N 80° 0'4.93"E

I68 6°30'59.42"N 80° 0'3.87"E

I69 6°30'58.76"N 80° 0'1.14"E

I70 6°30'57.20"N 79°59'58.87"E

I71 6°30'57.40"N 79°59'56.53"E

I72 6°30'54.35"N 79°59'57.81"E

I73 6°30'55.01"N 79°59'52.17"E

I74 6°30'52.04"N 79°59'52.53"E

I75 6°30'45.38"N 79°59'47.60"E

I76 6°30'40.64"N 79°59'43.75"E

I77 6°30'40.44"N 79°59'42.78"E

I78 6°30'38.15"N 79°59'41.40"E

I79 6°30'36.86"N 79°59'39.12"E
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No X Y

I80 6°30'33.24"N 79°59'33.71"E

I81 6°30'31.01"N 79°59'24.85"E

I82 6°30'28.93"N 79°59'22.09"E

I83 6°30'27.81"N 79°59'20.41"E

I84 6°30'27.45"N 79°59'16.81"E

I85 6°30'30.11"N 79°59'17.14"E

I86 6°30'32.44"N 79°59'18.44"E

I87 6°30'37.97"N 79°59'14.18"E

I88 6°30'40.61"N 79°59'15.58"E

I89 6°30'40.68"N 79°59'17.38"E

I90 6°30'42.27"N 79°59'18.82"E

I91 6°30'43.81"N 79°59'16.64"E

I92 6°30'43.45"N 79°59'14.17"E

I93 6°30'44.40"N 79°59'11.70"E

I94 6°30'49.46"N 79°59'7.56"E

I95 6°30'50.91"N 79°59'4.97"E

I96 6°30'53.73"N 79°59'2.75"E

I97 6°30'55.20"N 79°59'2.00"E

I98 6°30'55.83"N 79°59'0.92"E

I99 6°31'3.78"N 79°58'58.71"E

I100 6°31'3.53"N 79°58'56.45"E

I101 6°31'7.79"N 79°58'55.56"E

I102 6°31'14.86"N 79°58'53.48"E

I103 6°31'20.60"N 79°58'51.63"E

I104 6°31'24.26"N 79°58'50.56"E

I105 6°31'28.22"N 79°58'52.08"E

I106 6°31'34.55"N 79°58'48.39"E

I107 6°31'40.58"N 79°58'48.05"E

I108 6°31'42.32"N 79°58'53.63"E

I109 6°31'46.52"N 79°58'51.52"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 10(ඈ) මඟින් දැක්බේ�.
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සිතියම 10(අ) : මාධ� ඝනාත්ව අර්ධ නාාගරික කලංාපෑය - පෑළාමු වෙකාටසං 

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 10(ආ) : මාධ� ඝනාත්ව අර්ධ නාාගරික කලංාපෑය - වෙද්යුවනා වෙකාටසං 

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 10(ඇ) : මාධ� ඝනාත්ව අර්ධ නාාගරික කලංාපෑය - වෙත්යංවනා වෙකාටසං 

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 10(ඈ) : මාධ� ඝනාත්ව අර්ධ නාාගරික කලංාපෑය - සිවවනා වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

J1 6°29'7.45"N 80° 0'43.88"E

J2 6°29'6.48"N 80° 0'49.43"E

J3 6°29'2.44"N 80° 0'51.58"E

J4 6°29'5.89"N 80° 0'56.91"E

J5 6°29'4.72"N 80° 1'2.97"E

J6 6°29'1.64"N 80° 1'3.29"E

J7 6°28'56.44"N 80° 1'4.35"E

J8 6°28'52.35"N 80° 1'3.64"E

J9 6°28'55.69"N 80° 0'55.71"E

J10 6°28'50.76"N 80° 0'57.63"E

J11 6°28'48.46"N 80° 0'55.08"E

J12 6°28'51.38"N 80° 0'52.99"E

J13 6°28'48.37"N 80° 0'52.75"E

J14 6°28'48.32"N 80° 0'49.15"E

J15 6°28'47.40"N 80° 0'48.30"E

J16 6°28'46.70"N 80° 0'53.75"E

J17 6°28'45.49"N 80° 0'54.86"E

J18 6°28'47.10"N 80° 0'57.50"E

J19 6°28'44.33"N 80° 0'57.35"E

J20 6°28'35.48"N 80° 0'52.24"E

J21 6°28'35.44"N 80° 0'48.98"E

J22 6°28'33.21"N 80° 0'46.57"E

J23 6°28'33.00"N 80° 0'42.18"E

J24 6°28'34.90"N 80° 0'42.03"E

J25 6°28'31.11"N 80° 0'40.22"E

J26 6°28'30.71"N 80° 0'36.33"E

J27 6°28'32.14"N 80° 0'35.17"E

J28 6°28'32.00"N 80° 0'32.41"E

J29 6°28'34.30"N 80° 0'31.47"E

J30 6°28'34.62"N 80° 0'29.69"E

පෑළාමු වෙකාටසං

ඇමුණුම 11 : කලංාපිකරණ මාායිම් - 
මාධ� ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය
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No X Y

J31 6°28'35.45"N 80° 0'29.71"E

J32 6°28'37.04"N 80° 0'29.94"E

J33 6°28'39.86"N 80° 0'29.66"E

J34 6°28'43.31"N 80° 0'31.86"E

J35 6°28'41.94"N 80° 0'34.47"E

J36 6°28'40.87"N 80° 0'35.52"E

J37 6°28'42.52"N 80° 0'37.03"E

J38 6°28'41.79"N 80° 0'39.63"E

J39 6°28'42.47"N 80° 0'40.04"E

J40 6°28'42.97"N 80° 0'38.88"E

J41 6°28'46.46"N 80° 0'35.78"E

J42 6°28'48.45"N 80° 0'38.00"E

J43 6°28'45.63"N 80° 0'39.34"E

J44 6°28'49.03"N 80° 0'42.87"E

J45 6°28'51.01"N 80° 0'38.70"E

J46 6°28'54.24"N 80° 0'40.78"E

J47 6°28'57.90"N 80° 0'39.44"E

J48 6°29'0.82"N 80° 0'40.62"E

J49 6°28'58.96"N 80° 0'41.99"E

J50 6°28'58.76"N 80° 0'46.49"E

J51 6°29'0.38"N 80° 0'45.13"E

J52 6°29'2.70"N 80° 0'47.19"E

J53 6°29'1.59"N 80° 0'44.07"E

J54 6°29'3.52"N 80° 0'41.73"E

J55 6°29'5.62"N 80° 0'41.14"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 11(අ) මඟින් දැක්බේ�.
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

K1 6°29'1.35"N 80° 1'3.87"E

K2 6°29'4.15"N 80° 1'11.08"E

K3 6°29'4.33"N 80° 1'19.27"E

K4 6°29'2.09"N 80° 1'23.79"E

K5 6°28'59.84"N 80° 1'26.53"E

K6 6°28'54.18"N 80° 1'34.60"E

K7 6°28'52.26"N 80° 1'33.19"E

K8 6°28'46.56"N 80° 1'37.78"E

K9 6°28'42.39"N 80° 1'37.43"E

K10 6°28'38.17"N 80° 1'38.83"E

K11 6°28'40.18"N 80° 1'30.04"E

K12 6°28'34.49"N 80° 1'21.64"E

K13 6°28'33.21"N 80° 1'12.60"E

K14 6°28'34.88"N 80° 1'5.44"E

K15 6°28'44.27"N 80° 1'6.91"E

K16 6°28'52.84"N 80° 1'8.09"E

K17 6°29'7.45"N 80° 0'43.88"E

K18 6°29'6.48"N 80° 0'49.43"E

K19 6°29'2.44"N 80° 0'51.58"E

K20 6°29'5.89"N 80° 0'56.91"E

K21 6°29'4.72"N 80° 1'2.97"E

K22 6°28'56.44"N 80° 1'4.35"E

K23 6°28'52.35"N 80° 1'3.64"E

K24 6°28'55.69"N 80° 0'55.71"E

K25 6°28'50.76"N 80° 0'57.63"E

K26 6°28'48.46"N 80° 0'55.08"E

K27 6°28'51.38"N 80° 0'52.99"E

K28 6°28'48.37"N 80° 0'52.75"E

K29 6°28'48.32"N 80° 0'49.15"E

K30 6°28'47.40"N 80° 0'48.30"E

K31 6°28'46.70"N 80° 0'53.75"E

වෙද්යුවනා වෙකාටසං
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No X Y

K32 6°28'45.49"N 80° 0'54.86"E

K33 6°28'47.10"N 80° 0'57.50"E

K34 6°28'44.33"N 80° 0'57.35"E

K35 6°28'35.48"N 80° 0'52.24"E

K36 6°28'35.44"N 80° 0'48.98"E

K37 6°28'33.21"N 80° 0'46.57"E

K38 6°28'33.00"N 80° 0'42.18"E

K39 6°28'34.90"N 80° 0'42.03"E

K40 6°28'31.11"N 80° 0'40.22"E

K41 6°28'30.71"N 80° 0'36.33"E

K42 6°28'32.14"N 80° 0'35.17"E

K43 6°28'32.00"N 80° 0'32.41"E

K44 6°28'34.30"N 80° 0'31.47"E

K45 6°28'34.62"N 80° 0'29.69"E

K46 6°28'37.04"N 80° 0'29.94"E

K47 6°28'39.86"N 80° 0'29.66"E

K48 6°28'43.31"N 80° 0'31.86"E

K49 6°28'41.94"N 80° 0'34.47"E

K50 6°28'40.87"N 80° 0'35.52"E

K51 6°28'42.52"N 80° 0'37.03"E

K52 6°28'41.79"N 80° 0'39.63"E

K53 6°28'42.47"N 80° 0'40.04"E

K54 6°28'46.46"N 80° 0'35.78"E

K55 6°28'48.45"N 80° 0'38.00"E

K56 6°28'45.63"N 80° 0'39.34"E

K57 6°28'49.03"N 80° 0'42.87"E

K58 6°28'51.01"N 80° 0'38.70"E

K59 6°28'54.24"N 80° 0'40.78"E

K60 6°28'57.90"N 80° 0'39.44"E

K61 6°29'0.82"N 80° 0'40.62"E

K62 6°28'58.96"N 80° 0'41.99"E

K63 6°28'58.76"N 80° 0'46.49"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

K64 6°29'0.38"N 80° 0'45.13"E

K65 6°29'2.70"N 80° 0'47.19"E

K66 6°29'1.59"N 80° 0'44.07"E

K67 6°29'3.52"N 80° 0'41.73"E

K68 6°29'5.62"N 80° 0'41.14"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 11 (ආ) මඟින් දැක්බේ�.

No X Y

L1 6°30'43.63"N 80° 0'50.63"E

L2 6°30'44.98"N 80° 0'54.45"E

L3 6°30'42.08"N 80° 0'56.31"E

L4 6°30'42.30"N 80° 0'59.04"E

L5 6°30'40.45"N 80° 1'1.08"E

L6 6°30'39.40"N 80° 1'4.68"E

L7 6°30'37.31"N 80° 1'4.68"E

L8 6°30'36.08"N 80° 0'58.88"E

L9 6°30'36.45"N 80° 1'4.94"E

L10 6°30'35.16"N 80° 1'7.52"E

L11 6°30'35.44"N 80° 1'10.78"E

L12 6°30'37.00"N 80° 1'10.68"E

L13 6°30'49.33"N 80° 1'33.16"E

L14 6°30'43.71"N 80° 1'33.77"E

L15 6°30'45.68"N 80° 1'40.09"E

L16 6°30'41.64"N 80° 1'46.51"E

L17 6°30'34.04"N 80° 1'43.62"E

L18 6°30'31.33"N 80° 1'39.85"E

L19 6°30'34.18"N 80° 1'30.40"E

L20 6°30'33.46"N 80° 1'22.34"E

L21 6°30'28.89"N 80° 1'21.35"E

L22 6°30'15.13"N 80° 1'20.26"E

L23 6°30'14.24"N 80° 1'20.36"E

වෙත්යංවනා වෙකාටසං
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No X Y

L24 6°30'14.76"N 80° 1'19.67"E

L25 6°30'14.63"N 80° 1'18.51"E

L26 6°30'15.72"N 80° 1'18.13"E

L27 6°30'17.09"N 80° 1'17.49"E

L28 6°30'18.40"N 80° 1'16.57"E

L29 6°30'20.95"N 80° 1'15.50"E

L30 6°30'20.91"N 80° 1'17.25"E

L31 6°30'24.43"N 80° 1'16.66"E

L32 6°30'24.31"N 80° 1'16.12"E

L33 6°30'26.74"N 80° 1'16.26"E

L34 6°30'29.97"N 80° 1'17.86"E

L35 6°30'30.51"N 80° 1'14.90"E

L36 6°30'28.99"N 80° 1'13.13"E

L37 6°30'29.99"N 80° 1'12.00"E

L38 6°30'31.36"N 80° 1'12.07"E

L39 6°30'27.79"N 80° 1'8.07"E

L40 6°30'27.42"N 80° 1'3.63"E

L41 6°30'30.21"N 80° 0'58.21"E

L42 6°30'32.31"N 80° 0'56.00"E

L43 6°30'34.78"N 80° 0'54.22"E

L44 6°30'36.06"N 80° 0'51.74"E

L45 6°30'36.33"N 80° 0'48.26"E

L46 6°30'37.66"N 80° 0'48.98"E

L47 6°30'40.74"N 80° 0'50.84"E

L48 6°30'41.46"N 80° 0'50.21"E

L49 6°30'38.74"N 80° 1'9.06"E

L50 6°30'41.94"N 80° 1'7.61"E

L51 6°30'46.66"N 80° 1'6.32"E

L52 6°30'49.63"N 80° 1'2.51"E

L53 6°30'55.53"N 80° 1'0.74"E

L54 6°30'59.18"N 80° 0'57.62"E

L55 6°31'1.02"N 80° 1'0.79"E

L56 6°31'3.90"N 80° 0'57.15"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

L57 6°30'59.15"N 80° 0'54.98"E

L58 6°31'3.59"N 80° 0'51.14"E

L59 6°31'9.81"N 80° 0'48.34"E

L60 6°31'12.96"N 80° 0'53.65"E

L61 6°31'14.75"N 80° 0'50.09"E

L62 6°31'11.25"N 80° 0'47.32"E

L63 6°31'12.85"N 80° 0'45.22"E

L64 6°31'17.32"N 80° 0'45.91"E

L65 6°31'23.91"N 80° 0'46.07"E

L66 6°31'28.43"N 80° 0'52.71"E

L67 6°31'20.98"N 80° 1'0.41"E

L68 6°31'18.45"N 80° 1'5.03"E

L69 6°31'14.30"N 80° 0'59.57"E

L70 6°31'11.03"N 80° 0'58.55"E

L71 6°31'15.61"N 80° 1'5.73"E

L72 6°31'17.56"N 80° 1'9.73"E

L73 6°31'11.30"N 80° 1'8.21"E

L74 6°31'18.12"N 80° 1'12.32"E

L75 6°31'18.25"N 80° 1'16.28"E

L76 6°31'18.19"N 80° 1'22.99"E

L77 6°31'10.73"N 80° 1'24.53"E

L78 6°31'5.81"N 80° 1'29.53"E

L79 6°31'1.25"N 80° 1'34.19"E

L80 6°30'51.73"N 80° 1'33.61"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 11 (ඇ) මඟින් දැක්බේ�.
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No X Y

M1 6°32'50.76"N 80° 0'14.51"E

M2 6°32'52.01"N 80° 0'16.41"E

M3 6°32'52.09"N 80° 0'21.34"E

M4 6°32'45.99"N 80° 0'20.50"E

M5 6°32'45.61"N 80° 0'16.87"E

M6 6°32'49.31"N 80° 0'14.24"E

M7 6°32'48.69"N 80° 0'13.96"E

M8 6°32'42.76"N 80° 0'18.45"E

M9 6°32'45.80"N 80° 0'22.10"E

M10 6°32'46.13"N 80° 0'23.34"E

M11 6°32'51.43"N 80° 0'24.02"E

M12 6°32'52.94"N 80° 0'27.42"E

M13 6°32'51.96"N 80° 0'30.21"E

M14 6°32'48.20"N 80° 0'32.97"E

M15 6°32'43.51"N 80° 0'35.91"E

M16 6°32'38.38"N 80° 0'36.36"E

M17 6°32'34.69"N 80° 0'33.13"E

M18 6°32'32.27"N 80° 0'34.07"E

M19 6°32'29.80"N 80° 0'29.81"E

M20 6°32'28.61"N 80° 0'30.25"E

M21 6°32'26.83"N 80° 0'35.52"E

M22 6°32'22.42"N 80° 0'36.33"E

M23 6°32'18.21"N 80° 0'38.69"E

M24 6°32'17.40"N 80° 0'38.51"E

M25 6°32'17.07"N 80° 0'37.09"E

M26 6°32'16.53"N 80° 0'36.08"E

M27 6°32'18.74"N 80° 0'33.91"E

M28 6°32'20.00"N 80° 0'30.86"E

M29 6°32'22.64"N 80° 0'31.31"E

M30 6°32'24.16"N 80° 0'29.13"E

සිවවනා වෙකාටසං
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

M31 6°32'23.60"N 80° 0'27.54"E

M32 6°32'21.67"N 80° 0'26.14"E

M33 6°32'21.16"N 80° 0'23.35"E

M34 6°32'19.83"N 80° 0'22.97"E

M35 6°32'21.02"N 80° 0'20.55"E

M36 6°32'24.10"N 80° 0'21.10"E

M37 6°32'24.34"N 80° 0'20.65"E

M38 6°32'26.70"N 80° 0'19.84"E

M39 6°32'26.70"N 80° 0'19.03"E

M40 6°32'25.22"N 80° 0'19.74"E

M41 6°32'22.70"N 80° 0'19.84"E

M42 6°32'21.26"N 80° 0'18.69"E

M43 6°32'20.46"N 80° 0'16.91"E

M44 6°32'22.50"N 80° 0'13.58"E

M45 6°32'22.90"N 80° 0'9.33"E

M46 6°32'28.82"N 80° 0'5.16"E

M47 6°32'28.63"N 80° 0'9.21"E

M48 6°32'29.68"N 80° 0'11.77"E

M49 6°32'31.60"N 80° 0'11.85"E

M50 6°32'34.79"N 80° 0'9.84"E

M51 6°32'37.37"N 80° 0'8.18"E

M52 6°32'39.38"N 80° 0'10.85"E

M53 6°32'41.73"N 80° 0'13.94"E

M54 6°32'37.65"N 80° 0'15.39"E

M55 6°32'34.40"N 80° 0'16.64"E

M56 6°32'34.02"N 80° 0'18.49"E

M57 6°32'38.73"N 80° 0'17.20"E

M58 6°32'41.44"N 80° 0'19.12"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 11 (ඈ) මඟින් දැක්බේ�.
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සිතියම 11(අ) : මාධ� ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය - පෑළාමු වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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තියම 11(ආ) : මාධ� ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය - වෙද්යුවනා වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 11(ඇ) : මාධ� ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය - වෙත්යංවනා වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)



392

ap 11(D): Moderate Density Hinterland Cluster – Part Four

සිතියම 11(ඈ) : මාධ� ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය - සිවවනා වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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පෑළාමු වෙකාටසං

ඇමුණුම 12 : කලංාපිකරණ මාායිම් - 
පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය 

No X Y

B23 6°27'3.93"N 80° 1'13.50"E

B24 6°27'2.01"N 80° 1'14.44"E

B25 6°27'5.66"N 80° 1'23.94"E

B26 6°27'9.13"N 80° 1'29.91"E

B27 6°27'9.79"N 80° 1'32.81"E

B28 6°27'8.46"N 80° 1'33.46"E

F1 6°27'42.48"N 80° 0'36.76"E

F2 6°27'41.54"N 80° 0'41.15"E

F3 6°27'35.60"N 80° 0'44.95"E

F4 6°27'37.09"N 80° 0'48.75"E

F5 6°27'34.37"N 80° 0'53.03"E

F6 6°27'38.83"N 80° 0'52.63"E

F7 6°27'43.42"N 80° 0'58.25"E

F8 6°27'40.45"N 80° 1'2.85"E

F9 6°27'35.19"N 80° 1'2.40"E

F10 6°27'28.44"N 80° 1'5.50"E

F11 6°27'26.70"N 80° 1'9.25"E

F12 6°27'26.81"N 80° 1'6.74"E

F13 6°27'24.61"N 80° 1'6.76"E

F14 6°27'23.10"N 80° 1'2.89"E

F15 6°27'22.44"N 80° 1'6.63"E

F16 6°27'17.57"N 80° 1'9.72"E

F17 6°27'15.26"N 80° 1'6.99"E

F18 6°27'10.26"N 80° 1'12.56"E

F19 6°27'12.08"N 80° 1'13.69"E

F20 6°27'8.70"N 80° 1'19.88"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

F21 6°27'8.38"N 80° 1'17.81"E

F22 6°27'7.27"N 80° 1'17.78"E

F23 6°27'5.39"N 80° 1'14.17"E

J1 6°29'7.45"N 80° 0'43.88"E

J2 6°29'6.48"N 80° 0'49.43"E

J3 6°29'2.44"N 80° 0'51.58"E

J4 6°29'5.89"N 80° 0'56.91"E

J5 6°29'4.72"N 80° 1'2.97"E

J6 6°29'1.64"N 80° 1'3.29"E

J7 6°28'56.44"N 80° 1'4.35"E

J8 6°28'52.35"N 80° 1'3.64"E

J9 6°28'55.69"N 80° 0'55.71"E

J10 6°28'50.76"N 80° 0'57.63"E

J11 6°28'48.46"N 80° 0'55.08"E

J12 6°28'51.38"N 80° 0'52.99"E

J13 6°28'48.37"N 80° 0'52.75"E

J14 6°28'48.32"N 80° 0'49.15"E

J15 6°28'47.40"N 80° 0'48.30"E

J16 6°28'46.70"N 80° 0'53.75"E

J17 6°28'45.49"N 80° 0'54.86"E

J18 6°28'47.10"N 80° 0'57.50"E

J19 6°28'44.33"N 80° 0'57.35"E

J20 6°28'35.48"N 80° 0'52.24"E

J21 6°28'35.44"N 80° 0'48.98"E

J22 6°28'33.21"N 80° 0'46.57"E

J23 6°28'33.00"N 80° 0'42.18"E

J24 6°28'34.90"N 80° 0'42.03"E

J25 6°28'31.11"N 80° 0'40.22"E

J26 6°28'30.71"N 80° 0'36.33"E

J27 6°28'32.14"N 80° 0'35.17"E
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No X Y

J28 6°28'32.00"N 80° 0'32.41"E

J29 6°28'34.30"N 80° 0'31.47"E

J30 6°28'34.62"N 80° 0'29.69"E

J31 6°28'35.45"N 80° 0'29.71"E

J32 6°28'37.04"N 80° 0'29.94"E

J33 6°28'39.86"N 80° 0'29.66"E

J34 6°28'43.31"N 80° 0'31.86"E

J35 6°28'41.94"N 80° 0'34.47"E

J36 6°28'40.87"N 80° 0'35.52"E

J37 6°28'42.52"N 80° 0'37.03"E

J38 6°28'41.79"N 80° 0'39.63"E

J39 6°28'42.47"N 80° 0'40.04"E

J40 6°28'42.97"N 80° 0'38.88"E

J41 6°28'46.46"N 80° 0'35.78"E

J42 6°28'48.45"N 80° 0'38.00"E

J43 6°28'45.63"N 80° 0'39.34"E

J44 6°28'49.03"N 80° 0'42.87"E

J45 6°28'51.01"N 80° 0'38.70"E

J46 6°28'54.24"N 80° 0'40.78"E

J47 6°28'57.90"N 80° 0'39.44"E

J48 6°29'0.82"N 80° 0'40.62"E

J49 6°28'58.96"N 80° 0'41.99"E

J50 6°28'58.76"N 80° 0'46.49"E

J51 6°29'0.38"N 80° 0'45.13"E

J52 6°29'2.70"N 80° 0'47.19"E

J53 6°29'1.59"N 80° 0'44.07"E

J54 6°29'3.52"N 80° 0'41.73"E

J55 6°29'5.62"N 80° 0'41.14"E

G1 6°28'40.78"N 80° 0'3.40"E

G2 6°28'35.72"N 80° 0'8.22"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

G3 6°28'34.37"N 80° 0'5.22"E

G4 6°28'33.05"N 80° 0'6.27"E

G5 6°28'32.14"N 80° 0'9.18"E

G6 6°28'33.47"N 80° 0'14.44"E

G7 6°28'31.58"N 80° 0'20.15"E

G8 6°28'23.48"N 80° 0'14.60"E

G9 6°28'21.34"N 80° 0'12.07"E

G10 6°28'18.73"N 80° 0'17.79"E

G11 6°28'18.03"N 80° 0'20.26"E

G12 6°28'15.40"N 80° 0'17.44"E

G13 6°28'13.83"N 80° 0'15.21"E

G14 6°28'13.13"N 80° 0'13.80"E

G27 6°28'30.26"N 79°59'40.37"E

G28 6°28'28.09"N 79°59'43.87"E

G29 6°28'36.38"N 79°59'51.14"E

G30 6°28'37.41"N 79°59'58.96"E

H2 6°30'7.71"N 80° 0'14.61"E

H3 6°30'10.55"N 80° 0'16.08"E

H4 6°30'9.81"N 80° 0'17.67"E

H5 6°30'10.64"N 80° 0'19.96"E

H6 6°30'9.64"N 80° 0'20.00"E

H7 6°30'9.47"N 80° 0'21.17"E

H8 6°30'7.82"N 80° 0'21.64"E

H9 6°30'10.07"N 80° 0'28.26"E

H10 6°30'11.81"N 80° 0'31.68"E

H11 6°30'5.25"N 80° 0'35.27"E

H12 6°30'2.34"N 80° 0'33.19"E

H13 6°30'1.13"N 80° 0'30.09"E

H14 6°30'1.35"N 80° 0'33.93"E

H15 6°30'0.74"N 80° 0'35.96"E
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No X Y

H16 6°29'56.98"N 80° 0'37.06"E

H17 6°29'56.74"N 80° 0'38.46"E

H18 6°29'55.77"N 80° 0'39.79"E

H19 6°29'54.86"N 80° 0'40.24"E

H20 6°29'53.45"N 80° 0'37.93"E

H21 6°29'53.38"N 80° 0'34.07"E

H22 6°29'52.73"N 80° 0'33.16"E

H23 6°29'52.32"N 80° 0'34.30"E

H24 6°29'50.59"N 80° 0'35.66"E

H25 6°29'47.28"N 80° 0'34.39"E

H26 6°29'47.25"N 80° 0'36.03"E

H27 6°29'50.12"N 80° 0'36.92"E

H28 6°29'52.03"N 80° 0'38.06"E

H29 6°29'50.68"N 80° 0'40.53"E

H30 6°29'55.00"N 80° 0'43.54"E

H31 6°29'59.08"N 80° 0'52.29"E

H32 6°29'53.18"N 80° 0'55.04"E

H33 6°29'50.37"N 80° 0'50.87"E

H34 6°29'47.00"N 80° 0'45.47"E

H35 6°29'43.86"N 80° 0'44.30"E

H36 6°29'40.73"N 80° 0'44.39"E

H37 6°29'32.93"N 80° 0'46.00"E

H38 6°29'30.41"N 80° 0'45.90"E

H39 6°29'30.89"N 80° 0'39.45"E

H40 6°29'38.95"N 80° 0'38.15"E

H41 6°29'38.95"N 80° 0'33.14"E

H42 6°29'39.14"N 80° 0'31.30"E

H43 6°29'41.54"N 80° 0'27.19"E

H44 6°29'40.41"N 80° 0'26.72"E

H45 6°29'35.63"N 80° 0'25.14"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

H46 6°29'36.81"N 80° 0'22.58"E

H47 6°29'39.68"N 80° 0'19.84"E

H48 6°29'42.72"N 80° 0'21.76"E

H49 6°29'42.21"N 80° 0'20.33"E

H50 6°29'44.19"N 80° 0'18.89"E

H51 6°29'46.35"N 80° 0'19.69"E

H52 6°29'46.43"N 80° 0'17.34"E

I63 6°31'11.23"N 80° 0'0.35"E

I64 6°31'7.35"N 80° 0'1.92"E

I65 6°31'7.34"N 80° 0'2.74"E

I66 6°31'3.79"N 80° 0'4.05"E

I67 6°31'2.06"N 80° 0'4.93"E

I68 6°30'59.42"N 80° 0'3.87"E

I69 6°30'58.76"N 80° 0'1.14"E

I70 6°30'57.20"N 79°59'58.87"E

I71 6°30'57.40"N 79°59'56.53"E

P1 6°31'14.75"N 80° 0'3.49"E

P2 6°31'19.52"N 80° 0'15.78"E

P3 6°31'27.74"N 80° 0'28.02"E

P4 6°31'29.15"N 80° 0'42.98"E

P5 6°31'36.69"N 80° 0'50.76"E

P6 6°31'41.91"N 80° 0'54.65"E

P7 6°31'44.90"N 80° 0'57.29"E

P8 6°31'49.48"N 80° 0'57.61"E

P9 6°31'54.58"N 80° 1'6.68"E

L1 6°30'43.63"N 80° 0'50.63"E

L2 6°30'44.98"N 80° 0'54.45"E

L3 6°30'42.08"N 80° 0'56.31"E

L4 6°30'42.30"N 80° 0'59.04"E

L5 6°30'40.45"N 80° 1'1.08"E
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No X Y

L6 6°30'39.40"N 80° 1'4.68"E

L7 6°30'37.31"N 80° 1'4.68"E

L8 6°30'36.08"N 80° 0'58.88"E

L9 6°30'36.45"N 80° 1'4.94"E

L10 6°30'35.16"N 80° 1'7.52"E

L11 6°30'35.44"N 80° 1'10.78"E

L12 6°30'37.00"N 80° 1'10.68"E

L18 6°30'31.33"N 80° 1'39.85"E

L19 6°30'34.18"N 80° 1'30.40"E

L20 6°30'33.46"N 80° 1'22.34"E

L21 6°30'28.89"N 80° 1'21.35"E

L22 6°30'15.13"N 80° 1'20.26"E

L23 6°30'14.24"N 80° 1'20.36"E

L24 6°30'14.76"N 80° 1'19.67"E

L25 6°30'14.63"N 80° 1'18.51"E

L26 6°30'15.72"N 80° 1'18.13"E

L27 6°30'17.09"N 80° 1'17.49"E

L28 6°30'18.40"N 80° 1'16.57"E

L29 6°30'20.95"N 80° 1'15.50"E

L30 6°30'20.91"N 80° 1'17.25"E

L31 6°30'24.43"N 80° 1'16.66"E

L32 6°30'24.31"N 80° 1'16.12"E

L33 6°30'26.74"N 80° 1'16.26"E

L34 6°30'29.97"N 80° 1'17.86"E

L35 6°30'30.51"N 80° 1'14.90"E

L36 6°30'28.99"N 80° 1'13.13"E

L37 6°30'29.99"N 80° 1'12.00"E

L38 6°30'31.36"N 80° 1'12.07"E

L39 6°30'27.79"N 80° 1'8.07"E

L40 6°30'27.42"N 80° 1'3.63"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

L41 6°30'30.21"N 80° 0'58.21"E

L42 6°30'32.31"N 80° 0'56.00"E

L43 6°30'34.78"N 80° 0'54.22"E

L44 6°30'36.06"N 80° 0'51.74"E

L45 6°30'36.33"N 80° 0'48.26"E

L46 6°30'37.66"N 80° 0'48.98"E

L47 6°30'40.74"N 80° 0'50.84"E

L48 6°30'41.46"N 80° 0'50.21"E

L49 6°30'38.74"N 80° 1'9.06"E

L50 6°30'41.94"N 80° 1'7.61"E

L51 6°30'46.66"N 80° 1'6.32"E

L52 6°30'49.63"N 80° 1'2.51"E

L53 6°30'55.53"N 80° 1'0.74"E

L54 6°30'59.18"N 80° 0'57.62"E

L55 6°31'1.02"N 80° 1'0.79"E

L56 6°31'3.90"N 80° 0'57.15"E

L57 6°30'59.15"N 80° 0'54.98"E

L58 6°31'3.59"N 80° 0'51.14"E

L59 6°31'9.81"N 80° 0'48.34"E

L60 6°31'12.96"N 80° 0'53.65"E

L61 6°31'14.75"N 80° 0'50.09"E

L62 6°31'11.25"N 80° 0'47.32"E

L63 6°31'12.85"N 80° 0'45.22"E

L64 6°31'17.32"N 80° 0'45.91"E

L65 6°31'23.91"N 80° 0'46.07"E

L66 6°31'28.43"N 80° 0'52.71"E

L67 6°31'20.98"N 80° 1'0.41"E

L68 6°31'18.45"N 80° 1'5.03"E

L69 6°31'14.30"N 80° 0'59.57"E

L70 6°31'11.03"N 80° 0'58.55"E

L71 6°31'15.61"N 80° 1'5.73"E

L72 6°31'17.56"N 80° 1'9.73"E

L73 6°31'11.30"N 80° 1'8.21"E

L74 6°31'18.12"N 80° 1'12.32"E

L75 6°31'18.25"N 80° 1'16.28"E

L76 6°31'18.19"N 80° 1'22.99"E

N1 6°31'48.27"N 80° 1'12.63"E



401

No X Y

N2 6°31'52.13"N 80° 1'21.28"E

N3 6°31'45.97"N 80° 1'14.13"E

N4 6°31'39.08"N 80° 1'11.76"E

N5 6°31'36.27"N 80° 1'13.82"E

N6 6°31'41.42"N 80° 1'20.52"E

N7 6°31'33.95"N 80° 1'13.60"E

N8 6°31'24.82"N 80° 1'16.16"E

N9 6°31'32.49"N 80° 1'22.47"E

N10 6°31'27.75"N 80° 1'27.37"E

N11 6°30'25.73"N 80° 1'44.01"E

N12 6°30'20.08"N 80° 1'45.56"E

N13 6°30'13.07"N 80° 1'47.17"E

N14 6°30'2.75"N 80° 1'52.98"E

N15 6°29'51.91"N 80° 1'58.86"E

N16 6°29'40.84"N 80° 2'1.84"E

N17 6°29'29.95"N 80° 2'0.67"E

N18 6°29'19.98"N 80° 2'6.10"E

N19 6°29'13.14"N 80° 2'6.31"E

N20 6°29'11.05"N 80° 1'56.08"E

N21 6°28'59.94"N 80° 2'4.36"E

N22 6°28'52.09"N 80° 2'11.29"E

N23 6°28'43.15"N 80° 2'14.30"E

N24 6°28'42.47"N 80° 2'2.13"E

N25 6°28'34.57"N 80° 1'52.38"E

N26 6°28'28.27"N 80° 1'44.82"E

N27 6°28'24.06"N 80° 1'41.93"E

N28 6°28'20.21"N 80° 1'40.32"E

N29 6°28'17.47"N 80° 1'41.56"E

N30 6°28'12.78"N 80° 1'45.36"E

N31 6°28'8.93"N 80° 1'56.17"E

N32 6°28'8.26"N 80° 2'5.98"E

N33 6°28'2.01"N 80° 2'15.31"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 12 (අ) මඟින් දැක්බේ�.
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

වෙද්යුවනා වෙකාටසං

No X Y

O1 6°32'49.10"N 79°58'56.53"E

O2 6°33'2.89"N 79°59'18.87"E

O3 6°33'18.82"N 79°59'47.87"E

O4 6°33'19.25"N 79°59'56.43"E

O5 6°33'12.77"N 79°59'58.56"E

O6 6°33'11.72"N 79°59'49.69"E

O7 6°33'6.59"N 79°59'45.10"E

O8 6°33'9.41"N 79°59'44.13"E

O9 6°33'5.99"N 79°59'42.86"E

O10 6°33'9.68"N 79°59'38.54"E

O11 6°33'5.59"N 79°59'34.34"E

O12 6°33'0.45"N 79°59'34.53"E

O13 6°32'55.86"N 79°59'30.13"E

O14 6°32'52.98"N 79°59'26.14"E

O15 6°32'52.69"N 79°59'17.46"E

O16 6°32'48.55"N 79°59'7.77"E

O17 6°32'50.63"N 79°59'3.44"E

O18 6°32'46.65"N 79°59'0.22"E

O19 6°33'21.45"N 79°59'54.07"E

O20 6°33'25.84"N 80° 0'7.06"E

O21 6°33'14.07"N 80° 0'15.46"E

O22 6°33'5.05"N 80° 0'17.19"E

O23 6°33'6.72"N 80° 0'16.08"E

O24 6°33'1.45"N 80° 0'7.62"E

O25 6°33'9.91"N 80° 0'1.06"E

ඉ�� සංඳ�න් කළ කලංාප මායිම් සිතියම 12 (ආ) මඟින් දාැක්මෙ�.
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සිතියම 12(අ) : පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය - පෑළාමු වෙකාටසං 

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 12(ආ) : පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය - වෙද්යුවනා වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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No X Y

E3 6°32'47.63"N 79°58'54.54"E

E4 6°32'44.81"N 79°59'2.27"E

E5 6°32'45.01"N 79°59'7.00"E

E6 6°32'42.25"N 79°59'6.29"E

E7 6°32'40.31"N 79°59'7.89"E

E8 6°32'40.60"N 79°59'3.81"E

E9 6°32'36.46"N 79°59'4.53"E

E10 6°32'40.37"N 79°58'59.28"E

E11 6°32'30.93"N 79°58'55.74"E

E12 6°32'26.43"N 79°58'53.90"E

E13 6°32'34.20"N 79°59'1.01"E

E14 6°32'28.52"N 79°59'3.38"E

E15 6°32'34.68"N 79°59'9.70"E

E16 6°32'27.22"N 79°59'15.53"E

E17 6°32'19.94"N 79°59'5.02"E

E18 6°32'21.50"N 79°59'15.92"E

E19 6°32'5.98"N 79°59'4.36"E

E20 6°32'1.42"N 79°59'2.28"E

E21 6°32'5.59"N 79°59'7.24"E

E22 6°32'12.47"N 79°59'13.29"E

E23 6°32'12.09"N 79°59'16.48"E

E24 6°32'17.89"N 79°59'17.37"E

E25 6°32'16.33"N 79°59'20.48"E

E26 6°32'24.76"N 79°59'20.24"E

E27 6°32'11.51"N 79°59'24.52"E

E28 6°32'11.51"N 79°59'24.52"E

පෑළාමු වෙකාටසං

ඇමුණුම 13 : කලංාපිකරණ මාායිම් - 
ඉත්යංා පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය 
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

E29 6°32'3.95"N 79°59'16.77"E

E30 6°32'7.66"N 79°59'25.01"E

E31 6°32'6.97"N 79°59'27.55"E

E32 6°32'16.51"N 79°59'33.31"E

E33 6°32'7.54"N 79°59'38.35"E

E34 6°32'2.64"N 79°59'31.77"E

I7 6°32'0.63"N 79°59'33.50"E

I8 6°31'59.34"N 79°59'35.77"E

I9 6°31'55.21"N 79°59'32.99"E

I10 6°31'49.56"N 79°59'29.84"E

I11 6°31'48.77"N 79°59'25.86"E

I18 6°31'47.16"N 79°59'23.36"E

I19 6°31'46.09"N 79°59'24.88"E

I20 6°31'45.92"N 79°59'26.62"E

I21 6°31'45.50"N 79°59'26.92"E

I22 6°31'44.60"N 79°59'26.00"E

I23 6°31'40.38"N 79°59'28.63"E

I24 6°31'43.39"N 79°59'28.90"E

I25 6°31'44.49"N 79°59'30.41"E

I26 6°31'44.86"N 79°59'31.77"E

I27 6°31'46.21"N 79°59'31.34"E

I28 6°31'47.68"N 79°59'32.59"E

I29 6°31'50.37"N 79°59'35.01"E

I30 6°31'51.63"N 79°59'37.57"E

I31 6°31'49.36"N 79°59'42.58"E

I32 6°31'47.04"N 79°59'44.24"E

I33 6°31'44.15"N 79°59'44.19"E

I34 6°31'42.18"N 79°59'42.59"E

I35 6°31'40.96"N 79°59'40.22"E

I36 6°31'38.80"N 79°59'37.70"E
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No X Y

I37 6°31'37.67"N 79°59'38.24"E

I38 6°31'39.98"N 79°59'44.41"E

I39 6°31'38.70"N 79°59'46.98"E

I40 6°31'34.78"N 79°59'46.38"E

I41 6°31'33.10"N 79°59'42.86"E

I42 6°31'32.19"N 79°59'40.24"E

I43 6°31'32.11"N 79°59'38.92"E

I44 6°31'30.50"N 79°59'37.08"E

I45 6°31'29.38"N 79°59'35.25"E

I46 6°31'28.75"N 79°59'35.60"E

I47 6°31'29.56"N 79°59'37.41"E

I48 6°31'27.89"N 79°59'38.48"E

I49 6°31'28.98"N 79°59'40.56"E

I50 6°31'31.00"N 79°59'44.25"E

I51 6°31'29.78"N 79°59'46.19"E

I52 6°31'30.05"N 79°59'47.86"E

I53 6°31'32.67"N 79°59'49.96"E

I54 6°31'29.11"N 79°59'52.18"E

I55 6°31'24.43"N 79°59'54.44"E

I56 6°31'21.28"N 79°59'55.73"E

I57 6°31'20.98"N 79°59'56.77"E

I58 6°31'20.06"N 79°59'56.77"E

I59 6°31'17.09"N 79°59'59.70"E

I60 6°31'14.52"N 79°59'58.40"E

O1 6°32'49.10"N 79°58'56.53"E

O2 6°33'2.89"N 79°59'18.87"E

O3 6°33'18.82"N 79°59'47.87"E

O4 6°33'19.25"N 79°59'56.43"E

O5 6°33'12.77"N 79°59'58.56"E

O6 6°33'11.72"N 79°59'49.69"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

O7 6°33'6.59"N 79°59'45.10"E

O8 6°33'9.41"N 79°59'44.13"E

O9 6°33'5.99"N 79°59'42.86"E

O10 6°33'9.68"N 79°59'38.54"E

O11 6°33'5.59"N 79°59'34.34"E

O12 6°33'0.45"N 79°59'34.53"E

O13 6°32'55.86"N 79°59'30.13"E

O14 6°32'52.98"N 79°59'26.14"E

O15 6°32'52.69"N 79°59'17.46"E

O16 6°32'48.55"N 79°59'7.77"E

O17 6°32'50.63"N 79°59'3.44"E

O18 6°32'46.65"N 79°59'0.22"E

O19 6°33'21.45"N 79°59'54.07"E

O22 6°33'5.05"N 80° 0'17.19"E

O23 6°33'6.72"N 80° 0'16.08"E

O24 6°33'1.45"N 80° 0'7.62"E

O25 6°33'9.91"N 80° 0'1.06"E

M1 6°32'50.76"N 80° 0'14.51"E

M2 6°32'52.01"N 80° 0'16.41"E

M3 6°32'52.09"N 80° 0'21.34"E

M4 6°32'45.99"N 80° 0'20.50"E

M5 6°32'45.61"N 80° 0'16.87"E

M6 6°32'49.31"N 80° 0'14.24"E

M7 6°32'48.69"N 80° 0'13.96"E

M8 6°32'42.76"N 80° 0'18.45"E

M9 6°32'45.80"N 80° 0'22.10"E

M10 6°32'46.13"N 80° 0'23.34"E

M16 6°32'38.38"N 80° 0'36.36"E

M17 6°32'34.69"N 80° 0'33.13"E

M18 6°32'32.27"N 80° 0'34.07"E
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No X Y

M19 6°32'29.80"N 80° 0'29.81"E

M20 6°32'28.61"N 80° 0'30.25"E

M21 6°32'26.83"N 80° 0'35.52"E

M22 6°32'22.42"N 80° 0'36.33"E

M23 6°32'18.21"N 80° 0'38.69"E

M24 6°32'17.40"N 80° 0'38.51"E

M25 6°32'17.07"N 80° 0'37.09"E

M26 6°32'16.53"N 80° 0'36.08"E

M27 6°32'18.74"N 80° 0'33.91"E

M28 6°32'20.00"N 80° 0'30.86"E

M29 6°32'22.64"N 80° 0'31.31"E

M30 6°32'24.16"N 80° 0'29.13"E

M31 6°32'23.60"N 80° 0'27.54"E

M32 6°32'21.67"N 80° 0'26.14"E

M33 6°32'21.16"N 80° 0'23.35"E

M34 6°32'19.83"N 80° 0'22.97"E

M35 6°32'21.02"N 80° 0'20.55"E

M36 6°32'24.10"N 80° 0'21.10"E

M37 6°32'24.34"N 80° 0'20.65"E

M38 6°32'26.70"N 80° 0'19.84"E

M39 6°32'26.70"N 80° 0'19.03"E

M40 6°32'25.22"N 80° 0'19.74"E

M41 6°32'22.70"N 80° 0'19.84"E

M42 6°32'21.26"N 80° 0'18.69"E

M43 6°32'20.46"N 80° 0'16.91"E

M44 6°32'22.50"N 80° 0'13.58"E

M45 6°32'22.90"N 80° 0'9.33"E

M46 6°32'28.82"N 80° 0'5.16"E

M47 6°32'28.63"N 80° 0'9.21"E

M48 6°32'29.68"N 80° 0'11.77"E
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

M49 6°32'31.60"N 80° 0'11.85"E

M50 6°32'34.79"N 80° 0'9.84"E

M51 6°32'37.37"N 80° 0'8.18"E

M52 6°32'39.38"N 80° 0'10.85"E

M53 6°32'41.73"N 80° 0'13.94"E

M54 6°32'37.65"N 80° 0'15.39"E

M55 6°32'34.40"N 80° 0'16.64"E

M56 6°32'34.02"N 80° 0'18.49"E

M57 6°32'38.73"N 80° 0'17.20"E

M58 6°32'41.44"N 80° 0'19.12"E

P1 6°31'14.75"N 80° 0'3.49"E

P2 6°31'19.52"N 80° 0'15.78"E

P3 6°31'27.74"N 80° 0'28.02"E

P4 6°31'29.15"N 80° 0'42.98"E

P5 6°31'36.69"N 80° 0'50.76"E

P6 6°31'41.91"N 80° 0'54.65"E

P7 6°31'44.90"N 80° 0'57.29"E

P8 6°31'49.48"N 80° 0'57.61"E

P9 6°31'54.58"N 80° 1'6.68"E

P10 6°31'58.85"N 80° 1'5.32"E

P11 6°32'8.98"N 80° 1'2.80"E

P12 6°32'17.80"N 80° 1'0.21"E

P13 6°32'24.24"N 80° 0'57.94"E

P14 6°32'32.16"N 80° 0'54.65"E

P15 6°32'36.37"N 80° 0'40.04"E

P16 6°32'54.31"N 80° 0'15.20"E

P17 6°32'58.75"N 80° 0'15.99"E

P18 6°33'1.41"N 80° 0'15.93"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 13(අ) මඟින් දැක්බේ�.
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No X Y

Q1 6°27'10.90"N 80° 1'38.73"E

Q2 6°27'15.89"N 80° 1'42.58"E

Q3 6°27'15.81"N 80° 1'44.23"E

Q4 6°27'19.07"N 80° 1'47.55"E

Q5 6°27'20.74"N 80° 1'54.14"E

Q6 6°27'30.40"N 80° 1'58.91"E

Q7 6°27'33.65"N 80° 1'58.32"E

Q8 6°27'34.57"N 80° 1'56.40"E

Q9 6°27'38.27"N 80° 1'56.63"

Q10 6°27'45.61"N 80° 1'55.50"E

Q11 6°27'47.27"N 80° 1'59.07"E

Q12 6°27'49.77"N 80° 2'0.13"E

Q13 6°27'51.63"N 80° 2'3.38"E

Q14 6°27'52.45"N 80° 2'5.55"E

Q15 6°27'53.76"N 80° 2'7.22"E

Q16 6°27'57.16"N 80° 2'7.52"E

Q17 6°27'57.14"N 80° 2'6.45"E

Q18 6°27'53.91"N 80° 2'6.45"E

Q19 6°27'53.38"N 80° 2'3.37"E

Q20 6°27'50.98"N 80° 1'58.84"E

Q21 6°27'54.03"N 80° 1'57.51"E

Q22 6°28'0.98"N 80° 1'57.49"E

Q23 6°28'1.89"N 80° 1'59.54"E

Q24 6°27'59.89"N 80° 2'1.09"E

Q25 6°28'3.04"N 80° 2'0.97"E

Q26 6°28'5.39"N 80° 2'3.91"E

Q27 6°28'4.80"N 80° 2'6.70"E

Q28 6°28'2.57"N 80° 2'9.08"E

Q29 6°28'2.03"N 80° 2'15.35"E

වෙද්යුවනා වෙකාටසං
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

Q30 6°27'58.47"N 80° 2'10.85"E

Q31 6°27'56.95"N 80° 2'13.48"E

Q32 6°27'52.50"N 80° 2'15.00"E

Q33 6°27'50.74"N 80° 2'16.92"E

Q34 6°27'44.01"N 80° 2'17.16"E

Q35 6°27'40.20"N 80° 2'18.89"E

Q36 6°27'37.07"N 80° 2'22.45"E

Q37 6°27'29.74"N 80° 2'26.63"E

Q38 6°27'21.52"N 80° 2'28.96"E

Q39 6°27'17.48"N 80° 2'28.35"E

Q40 6°27'14.42"N 80° 2'25.31"E

Q41 6°27'11.68"N 80° 2'25.07"E

Q42 6°27'7.42"N 80° 2'25.94"E

Q43 6°27'2.87"N 80° 2'24.54"E

Q44 6°26'58.67"N 80° 2'21.03"E

Q45 6°26'53.41"N 80° 2'14.37"E

Q46 6°26'50.11"N 80° 2'10.41"E

Q47 6°26'46.77"N 80° 2'11.33"E

Q48 6°26'39.78"N 80° 2'14.44"E

Q49 6°26'31.14"N 80° 2'14.06"E

Q50 6°26'27.04"N 80° 2'15.08"E

Q51 6°26'22.67"N 80° 2'14.93"E

Q52 6°26'20.77"N 80° 2'2.86"E

Q53 6°26'17.44"N 80° 1'50.66"E

Q54 6°26'19.23"N 80° 1'38.68"E

Q55 6°26'22.04"N 80° 1'28.65"E

Q56 6°26'25.32"N 80° 1'18.57"E

Q57 6°26'26.21"N 80° 1'13.97"E

B28 6°27'8.46"N 80° 1'33.46"E

B29 6°27'4.28"N 80° 1'28.23"E
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No X Y

B30 6°27'2.00"N 80° 1'22.72"E

B31 6°26'59.37"N 80° 1'20.74"E

B32 6°26'56.13"N 80° 1'16.81"E

B33 6°26'52.04"N 80° 1'17.12"E

B34 6°26'46.77"N 80° 1'14.27"E

B35 6°26'42.06"N 80° 1'10.34"E

B36 6°26'39.07"N 80° 1'13.10"E

B37 6°26'34.66"N 80° 1'14.87"E

B38 6°26'31.61"N 80° 1'13.01"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 13(ආ) මඟින් දැක්බේ�.
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සිතියම 13(අ) : ඉත්යංා පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය - පෑළාමු වෙකාටසං 

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 13(ආ) : ඉත්යංා පෑහාළා ඝනාත්ව අභා�න්ත්යංර කලංාපෑය - වෙද්යුවනා වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

A12 6°27'17.23"N 79°59'7.14"E

A13 6°27'20.36"N 79°59'6.16"E

A14 6°27'23.97"N 79°59'4.99"E

A15 6°27'23.45"N 79°58'58.15"E

A16 6°27'21.10"N 79°58'56.20"E

A17 6°27'20.15"N 79°58'47.10"E

R1 6°27'7.45"N 79°59'20.55"E

R2 6°27'3.32"N 79°59'11.96"E

R3 6°26'54.36"N 79°59'17.69"E

R4 6°26'43.35"N 79°59'25.44"E

R5 6°26'33.89"N 79°59'31.66"E

R6 6°26'30.19"N 79°59'30.55"E

R7 6°26'31.78"N 79°59'25.32"E

R8 6°26'30.84"N 79°59'19.55"E

R9 6°26'28.84"N 79°59'16.99"E

R10 6°26'24.59"N 79°59'13.79"E

R11 6°26'21.76"N 79°59'11.96"E

R12 6°26'21.87"N 79°59'10.02"E

R13 6°26'24.40"N 79°59'9.13"E

R14 6°26'25.65"N 79°59'9.58"E

R15 6°26'29.05"N 79°59'12.45"E

R16 6°26'35.19"N 79°59'14.80"E

R17 6°26'37.83"N 79°59'15.09"E

R18 6°26'39.60"N 79°59'14.42"E

R19 6°26'40.00"N 79°59'12.91"E

R20 6°26'39.13"N 79°59'11.00"E

R21 6°26'42.01"N 79°59'10.86"E

R22 6°26'48.53"N 79°59'4.23"E

R23 6°26'56.21"N 79°58'55.57"E

R24 6°26'56.51"N 79°58'53.67"E

පෑළාමු වෙකාටසං

ඇමුණුම 14 : කලංාපිකරණ මාායිම් - 
ඉහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය 
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No X Y

B39 6°26'26.35"N 80° 1'13.24"E

B41 6°26'29.45"N 80° 0'52.95"E

S1 6°26'22.66"N 80° 1'26.26"E

S2 6°26'19.12"N 80° 1'39.30"E

S3 6°26'17.49"N 80° 1'50.73"E

S4 6°26'15.24"N 80° 1'49.15"E

S5 6°26'9.12"N 80° 1'50.81"E

S6 6°26'1.41"N 80° 1'50.09"E

S7 6°25'52.18"N 80° 1'43.68"E

S8 6°25'46.74"N 80° 1'37.75"E

S9 6°25'50.16"N 80° 1'34.24"E

S10 6°25'54.85"N 80° 1'32.73"E

S11 6°25'57.77"N 80° 1'26.77"E

S12 6°26'1.77"N 80° 1'24.26"E

S13 6°26'7.23"N 80° 1'20.38"E

S14 6°26'8.97"N 80° 1'11.42"E

S15 6°26'8.90"N 80° 1'4.60"E

No X Y

R25 6°26'53.26"N 79°58'50.80"E

R26 6°26'57.97"N 79°58'48.68"E

R27 6°27'8.05"N 79°58'42.77"E

R28 6°27'11.66"N 79°58'40.13"E

R29 6°27'14.71"N 79°58'40.47"E

R30 6°27'17.19"N 79°58'39.16"E

R31 6°27'19.25"N 79°58'38.59"E

R32 6°27'20.36"N 79°58'39.13"E

R33 6°27'20.67"N 79°58'42.11"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 14(අ) මඟින් දැක්බේ�.

වෙද්යුවනා වෙකාටසං
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

S16 6°26'13.26"N 80° 0'59.54"E

S17 6°26'15.92"N 80° 0'54.94"E

S18 6°26'18.37"N 80° 0'50.93"E

S19 6°26'19.56"N 80° 0'51.08"E

S20 6°26'21.99"N 80° 0'48.29"E

S21 6°26'23.53"N 80° 0'45.19"E

S22 6°26'26.13"N 80° 0'44.40"E

S23 6°26'26.28"N 80° 0'43.10"E

S24 6°26'28.16"N 80° 0'42.83"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 14(ආ) මඟින් දැක්බේ�.
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සිතියම 14(අ) : ඉහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය - පෑළාමු වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 14(ආ) : ඉහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය - වෙද්යුවනා වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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No X Y

T1 6°25'41.84"N 80° 1'29.56"E

T2 6°25'56.90"N 80° 1'21.28"E

T3 6°26'5.12"N 80° 1'1.36"E

T4 6°26'15.63"N 80° 0'36.45"E

T5 6°26'4.06"N 80° 0'21.20"E

T6 6°25'43.32"N 80° 0'16.04"E

T7 6°25'35.81"N 80° 0'2.41"E

T8 6°25'41.81"N 79°59'50.14"E

T9 6°26'1.27"N 79°59'45.17"E

T10 6°26'29.98"N 79°59'30.92"E

B1 6°26'32.06"N 79°59'32.84"E

B2 6°26'38.10"N 79°59'35.29"E

B3 6°26'45.93"N 79°59'43.08"E

B42 6°26'28.16"N 80° 0'42.48"E

B43 6°26'28.85"N 80° 0'38.06"E

B44 6°26'23.98"N 80° 0'23.58"E

B45 6°26'16.62"N 80° 0'14.57"E

B56 6°26'12.92"N 80° 0'14.45"E

B47 6°26'7.76"N 80° 0'12.15"E

B48 6°25'56.43"N 80° 0'12.02"E

B49 6°25'46.61"N 80° 0'6.48"E

B50 6°25'43.26"N 80° 0'2.39"E

B51 6°25'48.76"N 79°59'58.74"E

B52 6°25'54.04"N 79°59'55.99"E

B53 6°25'59.72"N 79°59'52.88"E

B54 6°26'9.46"N 79°59'47.10"E

B55 6°26'22.91"N 79°59'38.63"E

R1 6°27'7.45"N 79°59'20.55"E

R2 6°27'3.32"N 79°59'11.96"E

R3 6°26'54.36"N 79°59'17.69"E

R4 6°26'43.35"N 79°59'25.44"E

R5 6°26'33.89"N 79°59'31.66"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 15(අ) මඟින් දැක්බේ�.

පෑළාමු වෙකාටසං

ඇමුණුම 15 : කලංාපිකරණ මාායිම් -  
පෑහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

D8 6°28'45.75"N 79°59'4.00"E

D9 6°28'54.93"N 79°59'5.14"E

D10 6°29'18.16"N 79°59'0.20"E

U1 6°27'21.89"N 79°58'39.82"E

U2 6°27'25.43"N 79°58'39.84"E

U3 6°27'32.77"N 79°58'35.89"E

U4 6°27'39.43"N 79°58'29.47"E

U5 6°27'40.67"N 79°58'28.99"E

U6 6°27'46.54"N 79°58'29.25"E

U7 6°27'49.61"N 79°58'28.49"E

U8 6°27'57.89"N 79°58'31.13"E

U9 6°28'7.94"N 79°58'32.03"E

U10 6°28'11.60"N 79°58'31.07"E

U11 6°28'16.45"N 79°58'25.69"E

U12 6°28'18.81"N 6°28'18.81"N

U13 6°28'17.94"N 79°58'28.93"E

U14 6°28'22.82"N 79°58'33.84"E

U15 6°28'24.12"N 79°58'34.51"E

U16 6°28'34.67"N 79°58'43.16"E

U17 6°28'37.30"N 79°58'47.98"E

U18 6°28'36.39"N 79°58'47.82"E

U19 6°28'28.96"N 79°58'38.10"E

U20 6°28'23.77"N 79°58'40.75"E

U21 6°28'23.36"N 79°58'43.31"E

U22 6°28'24.98"N 79°58'44.01"E

U23 6°28'26.82"N 79°58'46.71"E

U24 6°28'30.03"N 79°58'49.13"E

U25 6°28'32.24"N 79°58'48.80"E

U26 6°28'33.74"N 79°58'54.37"E

වෙද්යුවනා වෙකාටසං
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No X Y

U27 6°28'37.74"N 79°58'57.59"E

U28 6°28'46.32"N 79°58'58.71"E

U29 6°28'54.13"N 79°59'0.06"E

U30 6°29'4.53"N 79°59'0.76"E

U31 6°29'21.98"N 79°58'58.08"E

A1 6°28'37.90"N 79°58'58.27"E

A2 6°28'37.10"N 79°59'1.33"E

A3 6°28'37.19"N 79°59'2.25"E

A18 6°27'21.15"N 79°58'42.23"E

A19 6°27'26.38"N 79°58'40.81"E

A20 6°27'31.00"N 79°58'37.29"E

A21 6°27'35.63"N 79°58'34.21"E

A22 6°27'44.00"N 79°58'31.56"E

A23 6°27'49.06"N 79°58'30.88"E

A24 6°28'1.43"N 79°58'33.62"E

A25 6°28'4.31"N 79°58'32.45"E

A26 6°28'9.83"N 79°58'32.60"E

A27 6°28'14.27"N 79°58'34.43"E

A28 6°28'17.65"N 79°58'37.64"E

A29 6°28'16.38"N 79°58'39.70"E

A30 6°28'16.77"N 79°58'44.78"E

A31 6°28'21.20"N 79°58'49.17"E

A32 6°28'27.53"N 79°58'54.87"E

A33 6°28'30.61"N 79°58'56.07"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 15(ආ) මඟින් දැක්බේ�.
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

No X Y

V1 6°30'7.86"N 79°58'43.28"E

V2 6°30'8.83"N 79°58'38.51"E

V3 6°30'10.36"N 79°58'35.85"E

V4 6°30'15.06"N 79°58'36.93"E

V5 6°30'17.40"N 79°58'34.79"E

V6 6°30'21.47"N 79°58'34.20"E

V7 6°30'19.33"N 79°58'39.47"E

V8 6°30'20.18"N 79°58'42.07"E

V9 6°30'21.84"N 79°58'43.58"E

V10 6°30'23.64"N 79°58'44.62"E

V11 6°30'25.51"N 79°58'45.12"E

V12 6°30'27.98"N 79°58'45.07"E

V13 6°30'26.66"N 79°58'47.43"E

V14 6°30'25.66"N 79°58'48.47"E

C46 6°30'9.66"N 79°58'42.33"E

C47 6°30'15.61"N 79°58'40.83"E

C48 6°30'19.20"N 79°58'42.76"E

C49 6°30'23.15"N 79°58'46.57"E

C50 6°30'25.66"N 79°58'48.47"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 15(ඇ) මඟින් දැක්බේ�.

No X Y

W1 6°30'52.22"N 79°58'50.82"E

W2 6°30'59.47"N 79°58'47.81"E

W3 6°31'2.97"N 79°58'47.79"E

W4 6°31'5.76"N 79°58'43.97"E

W5 6°31'13.13"N 79°58'43.16"E

W6 6°31'15.34"N 79°58'42.06"E

W7 6°31'17.68"N 79°58'38.95"E

W8 6°31'19.88"N 79°58'39.57"E

වෙත්යංවනා වෙකාටසං

සිවවනා වෙකාටසං
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No X Y

W9 6°31'22.11"N 79°58'39.17"E

W10 6°31'23.52"N 79°58'39.33"E

W11 6°31'25.67"N 79°58'36.97"E

W12 6°31'32.23"N 79°58'34.75"E

W13 6°31'35.81"N 79°58'34.81"E

W14 6°31'36.15"N 79°58'32.95"E

W15 6°31'40.68"N 79°58'32.32"E

W16 6°31'48.73"N 79°58'29.68"E

W17 6°31'57.88"N 79°58'26.04"E

W18 6°32'6.53"N 79°58'20.78"E

W19 6°32'9.24"N 79°58'20.88"E

W20 6°32'13.35"N 79°58'19.44"E

W21 6°32'20.20"N 79°58'15.91"E

W22 6°32'30.48"N 79°58'12.82"E

W23 6°32'34.97"N 79°58'11.57"E

C54 6°30'49.98"N 79°58'50.94"E

C55 6°30'56.23"N 79°58'49.88"E

C56 6°31'2.99"N 79°58'48.36"E

C57 6°31'13.27"N 79°58'44.40"E

C58 6°31'15.83"N 79°58'45.82"E

C59 6°31'27.94"N 79°58'41.52"E

C60 6°31'48.79"N 79°58'33.01"E

C61 6°32'4.73"N 79°58'26.25"E

C62 6°32'22.07"N 79°58'18.95"E

C63 6°32'34.94"N 79°58'13.47"E

ඉහත සංඳහන් කළා කලාප මායි� සිතියම 15(ඈ) මඟින් දැක්බේ�.
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සිතියම 15(අ) : පෑහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය - පෑළාමු වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 15(ආ) : පෑහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය - වෙද්යුවනා වෙකාටසං

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 15(ඇ) : පෑහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය - වෙත්යංවනා වෙකාටසං 

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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සිතියම 15(ඈ) : පෑහාළා ඝනාත්ව සංංචාාරක කලංාපෑය - සිවවනා වෙකාටසං 

 බේදසංැම්ෙර් 2020

වෙබ්රුවලං සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා (2021–2030)
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වෙබ්රුවලං  සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

වෙකටි වෙයදුම්

නා. සංං. අධි. නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය
කි. මී.  කිබේලෝ මීටර
ක්රි. ව.   ක්රිස්තු වර්ෂ
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