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සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. මමම ප්රකාශනය නාගරික සංවර්්ධන අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් මකමර්. මමම ප්රකාශනය 
සම්පූර්්ණමයන්ම ම�ා මකාටසක් මමම අධිකාරිමේ පූර්ව අනුමැතියකින් ම�ාරව ප්රතිප්රකාශනය කිරීම, විකිණීම, මෙදා�ැරීම 
ලිඛි� අවසරයකින් ම�ාරව පිටපත් කිරීම ම�ා නවීන �ාක්්ෂණික ක්රම �ර�ා �ැටිග� කිරීම ම�ා මෙදා�ැරීම ම�ා මවළඳ 
අරමු්ණක් සඳ�ා මයාදා ගැනීම සිදු මනාකළ යුතුය.

ප්රකාශනය
නාගරික සංවර්්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව-2022
6, 7 �ා 9 වන ම�ල් “මසත්සිරිපාය” ෙත්�රමුල්ල, ශ්රී ලංකාව
2022 මාර්තු

මවබ් අඩවිය – www.uda.gov.lk
ඊමම්ල් – info@uda.gov.lk
දුරකථනය – + 94112873637

කො�ොළඹ නගර සංවර්්ධන සැලැස්්ම 2022–2031 පළමු වන මකාටස, මදවන මකාටස �ා ම�වන මකාටස මලස ප්ර්ධාන 
මකාටස් තුනකින් සමන්වි� මේ. මමහි එන පළමු මකාටස මගින් සංවර්්ධන සැලසුම �ැදින්වීම, පසුබිම් අ්ධයයනය, සංවර්්ධන 
සැලැස්මක අවශය�ාවය, සංවර්්ධන සැලැස්මම් දැක්ම, අරමු්ණ �ා පරමාර්ථ, සංකල්පි� සැලැස්ම, සංවර්්ධන උපායමාර්ග 
සැලසුම් යනාදිය අන්�ර්ග� මේ.

සංවර්්ධන සැලැස්මමහි මදවන මකාටමසහි 2022–2031 කාලපරිච්මඡේදය සඳ�ා ෙලපවත්වන සැලසුම් �ා මගාඩනැගිලි 
සංවර්්ධනය කිරීමම් මරගුලාසි �ා කලාපීකර්ණ මරගුලාසි අන්�ර්ග� කර ඇ�. �වද, තුන්වන මකාටමසහි වගු, සිතියම්, රූප 
සට�න් ලැයිස්තු අන්�ර්ග� මේ.

කො�ොළඹ නගර සංවර්්ධන සැලැස්්ම 2022–2031 නාගරික සංවර්්ධන අධිකාරිමේ මකාළඹ ම� නාගරික ප්රමේශ අංශය විසින් 
සකස් කර ඇති අ�ර, ඒ සඳ�ා නාගරික සංවර්්ධන අධිකාරිමේ විවි්ධ අංශයන්හි �ා සම්පත් දායකයන්මගේ උපමදස් �ා මග 
මපන්වීම මපරදැරි කරමගන සිදුකර ඇ�.

අධීක්්ෂණ කටයුතු 
විශ්ාමික මම්ජර් ජනරාල් උදය නානායක්කාර සභොපති – නො.සං.අධි., වරලත් නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී එන්. පී. මක්. ර්ණවීර 
අ්ධයක්්ෂ ජනරොල් – නො.සං.අධි., වරලත් නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී ර්ණතුංග නිකො�ොජය අ්ධයක්්ෂ ජනරොල් (සැලසුම්) �ලොප I – 
නො.සං.අධි., වරලත් නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී ප්රියානි නවරත්න අ්ධයක්්ෂ උපො�්මොර්ගි� සැලසුම් – නො.සං.අධි.,
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III

සැලසුම් කණ්ඩාායම

I. වරලත් නගර නිර්්මොණ ශිල්පී ලලිත් විජ�රත්න – 
වැඩෙලන නිමයෝජය අ්ධයක්්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්) 
කලාපය II, අ්ධයක්්ෂ (හිටපු) මකාළඹ ම� නාගරික 
ප්රමේශ අංශය, නාගරික සංවර්්ධන අධිකාරිය, 
විදයාමේදී මේපල කළමනාකර්ණ ස� �ක්මස්රු 
විදයා (විම�්ෂ) ශ්රී ජයවර්්ධනපුර වි�වවිදයාලය -  
ශ්රී ලංකාව, විදයාපති නාගරික සැලසුම්කර්ණය - 
එක්සත් රාජ්ධානිය, ප�චාාත් උපාධි ඩිප්මලෝමාව 
නාගරික සැලසුම්කර්ණය �ා කළමනාකර්ණය - 
මනදර්ලන්�ය, ආය�නික සාමාජික - ශ්රී ලංකා 
නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී ආය�නය, ආශ්රි� සාමාජික - 
ශ්රී ලංකා �ක්මස්රු විදයා ආය�නය 

II. වරලත් නගර නිර්්මොණ ශිල්පී තුශාොනි ද අල්විස් 
– අ්ධයක්්ෂ මකාළඹ ම� නාගරික ප්රමේශ අංශය, 
නාගරික සංවර්්ධන අධිකාරිය, විදයාමේදී මේපල 
කළමනාකර්ණ ස� �ක්මස්රු විදයා (විම�්ෂ) ශ්රී 
ජයවර්්ධනපුර වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, විදයාපති 
නාගරික සැලසුම්කර්ණය - මමාරටුව වි�වවිදයාලය 
ශ්රී ලංකාව, ආය�නික සාමාජික - ශ්රී ලංකා නගර 
නිර්මා්ණ ශිල්පී ආය�නය, ආශ්රි� සාමාජික - ශ්රී 
ලංකා �ක්මස්රු විදයා ආය�නය

III. වරලත් නගර නිර්්මොණ ශිල්පී අනුජො පීරිස් – 
නිමයෝජය අ්ධයක්්ෂ (සැලසුම්) මකාළඹ ම� නාගරික 
ප්රමේශ අංශය, නාගරික සංවර්්ධන අධිකාරිය, 
විදයාමේදී මේපල කළමනාකර්ණ ස� �ක්මස්රු 
විදයා (විම�්ෂ) ශ්රී ජයවර්්ධනපුර වි�වවිදයාලය 
- ශ්රී ලංකාව, විදයාපති නගර �ා ග්රාාම නිර්මා්ණය 
මමාරටුව වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, ආය�නික 
සාමාජික - ශ්රී ලංකා නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී ආය�නය

IV. වරලත් නගර නිර්්මොණ ශිල්පී රූපො රංජනී – 
නිමයෝජය අ්ධයක්්ෂ (සැලසුම්) මකාළඹ ම� නාගරික 
ප්රමේශ අංශය, නාගරික සංවර්්ධන අධිකාරිය, 
විදයාමේදී මේපල කළමනාකර්ණ ස� �ක්මස්රු 
විදයා (විම�්ෂ) ශ්රී ජයවර්්ධනපුර වි�වවිදයාලය- 
ශ්රී ලංකාව, විදයාපති නගර �ා ග්රාාම නිර්මා්ණය 
මමාරටුව වි�වවිදයාලය- ශ්රී ලංකාව, ආය�නික 
සාමාජික -ශ්රී ලංකා නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී ආය�නය

V. සංජ� රණවීර – ස�කාර අ්ධයක්්ෂ මකාළඹ ම� 
නාගරික ප්රමේශ අංශය, නාගරික සංවර්්ධන අධිකාරිය, 
විදයාමේදී මේපල කළමනාකර්ණ ස� �ක්මස්රු 
විදයා (විම�්ෂ) ශ්රී ජයවර්්ධනපුර වි�වවිදයාලය - 
ශ්රී ලංකාව, විදයාපති අවකාශීය සැලසුම්කර්ණය, 
කළමනාකර්ණය �ා නිර්මා්ණකර්ණය මමාරටුව 
වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, විදයාපති නගර නිර්මා-
්ණකර්ණය මමාරටුව වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, 
විදයාපති භූමගෝල පේ්ධති ස� දුරස්ථ සන්නිමේදනය 
මප්රාමදණිය වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, ආශ්රි� 
සාමාජික - ශ්රී ලංකා නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී ආය�නය

VI. වරලත් නගර නිර්්මොණ ශිල්පී �සන්ත කොපකොර්රො 
– ස�කාර අ්ධයක්්ෂ මකාළඹ ම� නාගරික ප්රමේශ 
අංශය, නාගරික සංවර්්ධන අධිකාරිය, විදයාමේදී 
(මගෞරව) නගර �ා ග්රාාම නිර්මා්ණය මමාරටුව 
වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, විදයාපති ප්රවා�නය 
මමාරටුව වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, ආය�නික 
සාමාජික -ශ්රී ලංකා නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී ආය�නය

VII. ්මෝධවී කො�ොතලොවල – ෙලාත්මක නිළ්ධාරී, මකාළඹ  
ම� නාගරික ප්රමේශ අංශය, නාගරික සංවර්්ධන 
අධිකාරිය, විදයාමේදී ගණි�ය, මප්රාමදණිය වි�ව- 
විදයාලය - ශ්රී ලංකාව, විදයාපති අවකාශීය සැලසුම්- 
කර්ණය, කළමනාකර්ණය �ා නිර්මා්ණකර්ණය, 
මමාරටුව වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, ආශ්රි� සාමාජික 
- ශ්රී ලංකා නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී ආය�නය

VIII. ශාොනි�ො සු්මනපොල – නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී මකාළඹ 
ම� නාගරික ප්රමේශ අංශය, නාගරික සංවර්්ධන 
අධිකාරිය, විදයාමේදී (මගෞරව) නගර �ා ග්රාාම 
නිර්මා්ණය මමාරටුව වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, 
ආශ්රි� සාමාජික - ශ්රී ලංකා නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී 
ආය�නය

IX. ශාවින් සිල්වො – ෙලාත්මක සැලසුම්කරු, මකාළඹ  
ම� නාගරික ප්රමේශ අංශය, නාගරික සංවර්්ධන 
අධිකාරිය විදයාමේදී මේපල කළමනාකර්ණ ස�  
�ක්මස්රු විදයා (විම�්ෂ) ශ්රී ජයවර්්ධනපුර 
වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, විදයාපති අවකාශීය 
සැලසුම්කර්ණය, කළමනාකර්ණය �ා නිර්මා්ණ-
කර්ණය මමාරටුව වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව 
(කියවීම්)

X. විරොජ් ස්මරකො�ෝන් – මේපල කළම්ණාකරු, 
මකාළඹ ම� නාගරික ප්රමේශ අංශය, නාගරික 
සංවර්්ධන අධිකාරිය, විදයාමේදී මේපල කළ- 
මනාකර්ණ ස� �ක්මස්රු විදයා (විම�්ෂ)  
ශ්රී ජයවර්්ධනපුර වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, විදයා- 
පති අවකාශීය සැලසුම්කර්ණය, කළමනාකර්ණය 
�ා නිර්මා්ණකර්ණය මමාරටුව වි�වවිදයාලය -  
ශ්රී ලංකාව (කියවීම්)

XI. පී. ඒ. ඩී. සුරංජි කොපකොර්රො – සැලසුම් නිළ්ධාරී, 
මකාළඹ ම� නාගරික ප්රමේශ අංශය, නාගරික 
සංවර්්ධන අධිකාරිය ශ්ාස්ථමේදී කලා කැලණිය 
වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව, ප�චාාත් උපාධි ඩිප්මලෝමා 
ප්රාමේශීය සැලසුම්කර්ණය කැලණිය වි�වවිදයාලය 
- ශ්රී ලංකාව, උසස් ඩිප්මලෝමා නාගරික සැලසුම්- 
කර්ණය - ශ්රී ලංකා නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී ආය�නය 
(කියවීම්)
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IV

XII. වරලත් නගර නිර්්මොණ ශිල්පී පී. එම්. කොක්. ආර්. 
අකො�රත්න – ම�ෞතික සැලසුම්කරු මකාළඹ 
ම� නාගරික ප්රමේශ අංශය, නාගරික සංවර්්ධන 
අධිකාරිය, විදයාමේදී (මගෞරව) නගර �ා ග්රාාම 
නිර්මා්ණය මමාරටුව වි�වවිදයාලය - ශ්රී ලංකාව 
ආය�නික සාමාජික -ශ්රී ලංකා නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී 
ආය�නය

XIII. ජී. රකොසෝජො ද සිල්වො – අවකාශීය දත්� කළමනාකරු 
මකාළඹ ම� නාගරික ප්රමේශ අංශය, නාගරික 
සංවර්්ධන අධිකාරිය, ශාස්ත්රමේදී භූ මගෝල විදයා 
(විම�්ෂ) මකාළඹ වි�ව විදයාලය, විදයාපති භූ 
ම�ාරතුරු විදයාව මකාළඹ වි�ව විදයාලය, ප�චාාත් 
උපාධි ඩිප්මලෝමාව (භූ ම�ාරතුරු විදයාව) මකාළඹ 
වි�ව විදයාලය, නාගරික සැලසුම්කර්ණය පිලිෙඳ 
උසස් ඩිප්මලෝමාව - ශ්රී ලංකා නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී 
ආය�නය (අ්ධයයන)

සහය කණ්ඩාායම්

I. උපො�්මොර්ගි� සැලසුම් අංශා� – නා. සං. අ. 
(අධීක්්ෂ්ණය නියාමනය �ා ගැසට් කිරීම)  

II. පරිසර හාො භූ දර්ශාන අංශා� – නා. සං. අ.  
(සංරක්්ෂ්ණ, සංස්කෘතික �ා උරුම සැලසුම්  
සකස් කිරීම)  

III. භූකොගෝලී� කොතොරතුරු පද්්ධති අංශා� – නා. සං. අ. 
(භූමගෝලීය ම�ාරතුරු දත්� සැපයීම ස�  
�ාක්්ෂණික ස�ය සැපයීම)  

IV. පර්කො�්ෂණ හාො සංවර්්ධන අංශා� සහා බස්නොහිර 
පළොත් අංශා� – නා. සං. අ. 
මකාළඹ වාණිජ නගර සංවර්්ධන සැලැස්ම 2030 
සැලසුම් කණ්ඩායම- වරලත් නගර නිර්මා්ණ 
ශිල්පී නිශාමනි අමබ්රත්න ස�කාර, වරලත් නගර 
නිර්මා්ණ ශිල්පී ලසන්� ෙණ්ඩාර, වරලත් නගර 
නිර්මා්ණ ශිල්පී මධුකා �ාමරසි, වරලත් නගර 
නිර්මා්ණ ශිල්පී එම්. එම්. රිස්වාන්, වරලත් නගර 
නිර්මා්ණ ශිල්පී ජනිත්රා විමලදාස, වරලත් නගර 
නිර්මා්ණ ශිල්පී ලක්්ෂාන් දිසානායක, වරලත් 
නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී චුමල්ශා ගීගනමගේ, වරලත් 
නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී එච්. ජී. ඒ. සුරංගි, වරලත් 
නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී ජීවන්ති මකෞශලයා, වරලත් 
නගර නිර්මා්ණ ශිල්පී දිල්කි වීරතුංග, වරලත් නගර 
නිර්මා්ණ ශිල්පී මධුශා ම�න්නමකෝන්, නගර 
නිර්මා්ණ ශිල්පී මමානාලි රූපසිං�

පරිවර්තන සහය 

I. දමිළ පරිවර්ථනය: ඒ. එම්. ඒ. සුදර්ශාන් –  
වයාපෘති කළමනාකරු - ඊ. එම්. එල්. කන්සල්ටන්සි  

II. ඉංංග්රීසි පරිවර්ථනය: එන්.සී ආකොලෝ�ො කො�සර් – 
ෙලාත්මක සැලසුම්කරු – නා. සං. අ.



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

V

ප්රරණාොමය 

කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031 සං�ස් කිරීම, නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිකො� කො�ොළඹ 
මහ නොගරි� ප්රකොේශ අංශය අදාොළ පාොර්ශව�රුවන්කො� ආයතනයන්කො� උපාකොේශනය ඇතිව සිදු�රන ලැදා 
සංහකොයෝගී ක්රියොවලියකි. කොමම ක්රියොවලිය සංොර්ථ� �රගැනීම සංඳහො විවිධ අයුරින් දාොය� වූ අය කො�ොකොහෝය.

නිසි කොවලැොවට අවශය සංහකොයෝගය සංහ මග කොපාන්වීම ලැ�ොදුන් නොගරි� සංංවර්ධන සංහ නිවොසං අමොතය ගරු 
මහින්දා රොජපාක්ෂ මැතිදුන් සංහ නොගරි� සංංවර්ධන, අපාද්රවය �ැහැරලීම හො ප්රජො පාවිත්රතො �ටයුතු පිළි�ඳ 
ගරු රොජය අමොතය ආචාොර්ය නොලැ� කොගොඩකො�වො මැතිදුන්හට අපාකො� කොගෞරවනීය �ෘතකොේදීත්වය පාළ�ර 
සිටිමු. එකොස්ම නොගරි� සංංවර්ධන හො නිවොසං අමොතයංශකො� කො��ම් සිරිනිම� කොපාකොර්රො මහතොණන් ඇතුළු 
�ැබිනට් අමොතයංශකො� සංහ රොජය අමොතයංශකො� සියලුම �ොර්යය මණ්ඩලැය විසින් සංැලැසුම සං�ස් කිරීකොමහි 
ලැො ලැ�ොදුන් සංහකොයෝගය කොගෞරවකොයන් සිහිපාත් �ර සිටිමු.

එකොස්ම කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො නගරොධිපාතිතුමිය, නොගරි� කො�ොමසංොරිස්තුමිය සංහ �ොර්යය මණ්ඩලැය ලැ�ො 
දුන් සංහකොයෝගය සංහ දාොය�ත්වය කොවනුකොවන් අපාකො� විකොේෂ ස්තූතිය කොමයින් පුදා�ර සිටිමු.

කොමම කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සං�ස් කිරීකොම් ක්රියොවලිය පුරො අවශය දාත්ත, අදාහස් හො කොයෝජනො 
ලැ�ො දීම මගින් දාොය� වූ සියලුම රොජය හො කොපාෞේගලි� ආයතනයන්ට අපාකො� �ෘතකොේදීත්වය පිරිනමන අතර 
ලැ�ොදුන් එම සංහකොයෝගය සංැලැසුම සංොර්ථ� �රගැනීම සංඳහො කො�කොහවින් පිටුවහ� වූ �ව සිහිපාත් �රන්කොනමු. 
කොමම සංැලැැස්ම සං�ස් කිරීම සංඳහො මූලි� අඩිතොලැම කොයොදාමින් විවිධ නව සංැලැසුම් ශි�පිය ක්රම හදුන්වො දීම 
සංහ මග කොපාන්වීම හරහො දාැක්වූ සංහකොයෝගය කොවනුකොවන් නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිකො� හිටපු සංභාොපාති, 
කොමොරටුව විේවවිදායොලැකො� කොේෂ්ඨ �ථි�ොචාොර්ය මහොචාොර්ය ජගත් මුණසිංහ මහතො �ෘතකොේදීත්වකොයන් යුතුව 
සිහිපාත් �රන්කොනමු. 

එකොස්ම කොපාොදු මහජනතොව විසින් කොමම සංැලැැස්ම සං�ස් කිරීම සංඳහො අදාහස් කොයෝජනො හො නිරීක්ෂණයන් 
කොවනුකොවන්දා විකොේෂකොයන්ම පාොර්ශව�රුවන්කො� රැස්වීම් සංහ සංංසංදා වලැට සංහභාොගී වීකොමන් හො කොවබ් අඩවි 
හො සංමොජ මොධය හරහො ලැ�ො දුන් සංකොයෝගය කොවනුකොවන්දා අපාකො� කොගෞරවනීය ස්තූතිය පුදා �ර සිටිමු.එකොස්ම 
නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිකො� වත්මන් සංභාොපාති කොම්ජර් කොජනරො� (විශ්රාොමි�) උදාය නොනොයක්�ොර මහතො 
සංහ අධයක්ෂ ජනරො�, වරලැත් නගර නිර්මොණ ශි�පී එන්.පි.කොක්.රණවීර මහතො කොමම සංැලැසුම් සං�ස් 
කිරීකොම් ක්රියොවලිය තුලැ දාැක්වූ අධික්ෂණය සංහ මොර්කොගෝපාකොේශ�ත්වය �ෘතකොේදීත්වකොයන් යුතුව සිහිපාත් 
�රන්කොනමු. තවදා නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිකො� නිකොයෝජය අධයක්ෂ ජනරො� (සංැලැසුම් �ලැොපා I), වරලැත් 
නගර නිර්මොණ ශි�පී, එම්.පී.රණතුංග මහතො ඇතුළු සියලුම නිකොයෝජය අධයක්ෂ ජනරො�වරුන් සංහ සියලුම 
අංශයන්හි අධයක්ෂවරුන් සංැලැසුම සං�ස් කිරීකොම් ක්රියොවලිය පුරොවට ලැ�ොදුන් දිරිගැන්වීම, අධීක්ෂණය සංහ 
උපාකොේශ�ත්වය කොවනුකොවන් අපාකො� ස්තූතිය පුදා�ර සිටිමු.
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VI

ගරැ අමොත්යයතුමොකො� කොප්රරවදන

1978 හි අං� 41 දාරණ නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරි පානත යටකොත් නොගරි� 
සංංවර්ධන අධි�ොරිය පිහිටවනු ලැැබූ අතර එමගින් ප්ර�ොශිත නොගරි� �ලැ 
ප්රකොේශ තුලැ විධිමත් සංැලැසුම් සංහගත නොගරි� සංංවර්ධනයක් සංඳහො සංක්රීය 
දාොය�ත්වයක් කොම් කොමොකොහොත වන විට දා සංපායනු ලැ�යි.

රකොට් සංංවර්ධන ක්රියොවලියට ශ්රී ලැං�ොකොේ සංෑම ප්රකොේශය�ටම සංමොන 
දාොය�ත්වයක් සංැපාකොයන ආ�ොරයට කොභාෞති� අව�ොශය �ොර්යක්ෂමව 
හො ඵලැදාොයි කොලැසං භාොවිතයට ගැනීම මුලි� �රගනිමින් පුළු� සංංවර්ධන 
සංැලැසුම් සංෑම නොගරි� සංංවර්ධන ප්රකොේශයක් සංඳහොම සං�ස් කිරීමට �ටයුතු 
කොයොදාො ඇත.

කො�ොළඹ නගරය විශොලැ ජන සංංඛ්යායොව�ට කොස්වො සංපායනු ලැ�යි. ඒ අනුව කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සංැලැසුම් 
�ලැ ප්රකොේශය කොන්වොසි� සංහ වොණිජ වශකොයන් තවදුරටත් කොස්වො සංපායන නගරයක් �වට පාත් කිරීමට 
විභාවතොවයක් පාවතී. ඒ අවට ප්රකොේශය සංතු ස්වොභාොවි� පාරිසංර පාේධතිය හො ඓතිහොසි� වටිනො�ම් සංහිත 
ස්ථොන පිහිටො තිබීම කොමම විභාවතොවය තවදුරටත් ඉහළ නංවයි. කොමම සංංවර්ධන සංැලැසුම් මඟින් අකොේක්ෂො 
�රන්කොන් කො�ොළඹ නගර ප්රකොේශය එම විභාවතොවය ප්රකොයෝජනයට කොගන නගරය සංංවර්ධනය කිරීමයි.

අතිගරු ජනොධිපාතිතුමොකො� කොසංෞභාොගයකො� දාැක්ම ප්රතිපාත්ති ප්ර�ොශය යථොර්තයක් �වට පාත් �රනු වස් නව 
ප්රතිනොගරී�රණ වැඩසංටහන් සංහිතව සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සං�ස් කිරීම සංඳහො වෘත්තීයකොේදීන්, විකොේෂඥයන්, 
පාොර්ශව�රුවන් හො ප්රජොවන්කො� පුළු� උපාකොේශනය සංමඟින් නවීන ක්රකොමෝපාොයන් සංමඟ විශිෂ්ඨ තොක්ෂණි� 
ක්රමකොේදායක් හො නකොවෝත්පාොදාන ප්රකොේශයක්දා කොම් සංදාහො ලැැබී ඇත.

ඒ අනුව නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිකො� සංභාොපාතිතුමො, අධයක්ෂ ජනරො�තුමො, සංැලැසුම් �ණ්ඩොයම් හො 
නන් අයුරින් කොමම �ොර්යය සංොර්ථ� �ර ගැනීමට උපා�ොර �ළ නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිකො� සියලුම 
නිලැධොරීන්කො� කොස්වය මම අගය කො�ොට සංලැ�මි. තවදුරටත් අදාොලැ පාළොත් පාොලැන ආයතන, රොජය හො 
කොපාෞේගලි� අංශකො� ආයතන හො සංොමොනය ජනතොවකො� සංහකොයෝගය හො දාොය�ත්වය තුලින් කො�ොළඹ නගර 
සංංවර්ධන සංැලැසුම් සංොර්ථ�ව ක්රියොත්ම� කිරීමට මග සංැලැකොසංනු ඇතැයි විේවොසං �රමි.

මහින්දා රොජපාක්ෂ (පාො.ම)
නොගරි� සංංවර්ධන හො නිවොසං අමොතය
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VII

ගරැ සංභාොප්රතිතුමොකො� කොප්රරවදන – 
නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය

තිරසංොර නොගරි� සංංවර්ධනය සංඳහො වන සංැලැසුම්සංහගත ප්රකොේශය� 
ජොති� අවශයතොවය හමුකොේ, ශ්රී ලැං�ොකොේ නොගරි� පාරිසංර තත්ත්වයන් 
�ළමණො�රනය කිරීකොම් වගකීම ඉටු�රනු වස් සංංවර්ධන සංැලැසුම් සං�ස් 
කිරීම, ඒවො ක්රියොවට නැංවීම සංහ එම ප්රකොේශයන්හි සංැලැසුම් සංහගත කොලැසං 
සංංවර්ධන �ටයුතු පාවත්වොකොගන යොකොම් ප්රධොනතම ආයතනය වනුකො� 
නොගරි� සංංවර්ධනය අධි�ොරියයි.

තිරසංොර නොගරි� සංංවර්ධනය සංඳහො වන කොමම සංැලැසුම් තුලින් ප්රකොේශකො� 
ආර්ථි�, සංොමොජීය සංහ කොභාෞති� සංංවර්ධනය ක්රමවත් �වට පාත්කිරීම 
කොමන්ම පාොරිසංරි� �ටයුතු �ළමණො�රනය කිරිමදා සිදු�රනු ලැ�යි.

1978 අං� 41 දාරණ නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරී පානකොත් 3(1) වගන්තිය පාරිදි අමොතයවරයො විසින් නොගරි� 
සංංවර්ධන �ලැ ප්රකොේශයක් කොලැසං ප්ර�ොශයට පාත්�රන ලැදා ප්රකොේශ සංඳහො 1982 අං� 04 දාරණ (සංංකොශෝධිත) 
පානකොතහි II කො�ොටසං 8(අ) (1) අනුව සංංවර්ධන සංැලැසුම් සං�ස්කිරීම අතයොවශය �රුණක්ව ඇත.

එ�ැවින්, නොගරි� ප්රජොව කොවනුකොවන් වන කොපාොදු සංංවර්ධන ප්රතිලැොභා සංමොනව කො�දීයොම සුරක්ෂිත කො�ොට 
කොයෝගය සංංවර්ධන වයොපාෘති මැනවින් ඉලැක්�ගත කිරීම අරමුණු කො�ොටකොගන කොමම ඒ්�ො�ේධ සංැලැසුම්�රණය, 
ක්රියොත්ම� කිරීම, ප්රවර්ධනය හො නියොමනය සිදුවනු ලැැකොබ්.

නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිකොයහි �ලැ සීමොවට අයත් අේවිතීය කො�ොළඹ නගර �ලැොපාය කොවනුකොවන් වන 
නොගරි� සංැලැැස්ම සං�ස් කිරීකොම්දි විවිධො�ොර වු අභිකොයෝගයන් පාැනනැගුණි. ඒවොට සංොර්ථ�ව මුහුණ කොදාමින් 
අපා ආයතනය සංතු පාේධතීන්, කොභාෞති� කොමවලැම් සංහ උපාොයමොර්ගයන් කොයොදාොගනිමින් කොභාෞති� අව�ොශය 
�ොර්යක්ෂමව හො ඵලැදාොයීව භාොවිතයට ගැනීම මූලි� �රකොගන කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය සංඳහො 
වන සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031 වසංර දාක්වො �ලැොත්ම� වනකොලැසං පිළිකොයළ �රඇත.

�ණ්ඩොයම් සංොමුහි�ත්වය තුලින් සංොර්ථ�ව නිම�රන ලැදා කොමම සංැලැැස්ම සංඳහො තම දාක්ෂතොවය,�ැපාවීම 
, උත්සංොහය ලැ�ොදුන් සියලුම පාොර්ශවයන් සංඳහො මො කො� හෘදායොංගම �ෘතකොවිදීත්වය පාලැ�රන ලැදා අතර, 
කොමම සංැලැැස්ම සංොර්ථ�ව ප්රොකොයෝගි�ව ක්රියොත්ම� කිරීම සංඳහො ඔ� සංැමකොදානොකො�ම සංහකොයෝගය ඉදිරියටත් 
ලැැකො�නු ඇතැයි �ලැොකොපාොකොරොත්තු කොවමි.

විශ්රාොමි� කොම්ජර් ජනරො� උදාය නොනොයක්�ොර
සංභාොපාති
නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

VIII

ගරැ නගරොධිප්රතිතුමියකො� කොප්රරවදන –
කො�ොළඹ මහ නගර සංභාොව

නොගරි� සංංවර්ධන හො නිවොසං අමොතයොංශකො�, නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය 
මගින් කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය සංඳහො සංංකොශෝධිත සංංවර්ධන 
සංැලැැස්මක් සං�ස් �ර කොම් ආ�ොරකොයන් නීතයොනුකූලැව ප්ර�ොශයට පාත් 
කිරීම පිලි�ඳව ප්රථමකොයන් මොකො� හදා පිරි ස්තූතිය පිරි නමමි.
කො�ොළඹ නගරය ශ්රී ලැං�ොකොේ වොණිජ අගනගරය සංහ අන්තර්ජොති� 
නගරයක් වශකොයන් සිය අනනයයතොවය ඉදිරියට පාවත්වො කොගන යොම 
ඉතො අභිකොයෝගි�ොරී වන �ැවින්, ප්රකොේශකො� සංමොජයීය, ආර්ථි�, පාොරිසංරි�, 
කොභාෞති�, කොේශපාොලැනි�, සංංස්�ෘති� වුහයන් අතර තුලිත සංංවර්ධනයක් 
පාවත්වො කොගන යො යුතු කොේ. එකොලැසින්, කො�ොළඹ මහො නගර සංභාො ප්රකොේශය 
තුළ විධිමත් නොගරී�රණයක් හො සුහුරු නොගරි� පාේධතියක් නිර්මොණය 

සංඳහො ප්රකොේශකො� පාවතින ගැටළු හො මහජනතොවකො� ගැටළු හඳුනො ගනිමින්, එහි ප්රමුඛ්යාතොවය පාදානම් �ර 
ගනිමින් නිරීක්ෂණ, විේකො�ෂණය හො නිගමන තුළින් තොර්කි� විසංදුම් ලැ�ො දීම සංඳහො අවශය ක්රියොමොර්ග හඳුනො 
කොගන ඇත. තවදා, සංැලැසුම් සංහගතව උපාොයමොර්ගි� වයොපාෘති හඳුනො ගනිමින්, ප්රකොේශකො� නව සංංවර්ධන 
ප්රවණතො නියොමනය සංඳහො සංැලැසුම් හො කොගොඩනැගිලි කොරගුලැොසි යොවත්�ොලින �ර ඇත.

ඒ අනුව, ප්රකොේශයට ආර්ථි�යට ප්රතිලැොභා ලැැකො�න අයුරින් හො මහජනතොවකො� ජිවන තත්ත්වය උසංස් කිරීම 
උකොදාසංො, අපා පාළොත් පාොලැන ආයතනකො� අදාහස් කොමන්ම ප්රකොේශකො� කොස්වකො� කොයකොදාන රොජය හො රොජය කොනොවන 
ආයතන �ොර්යයමණ්ඩලැය, ප්රකොේශවොසීන් හො සංංවර්ධන ආකොයෝජ�යින් යනොදී විවිධ අංශ නිකොයෝජනය වන 
පාරිදි පාොර්ශව�රුවන් සංම්�න්ධ �ර ගනිමින් කොමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සං�ස් කිරීම අගය �ලැ යුතුය.

අවසංොන වශකොයන්, ප්රකොේශකො� සංංවර්ධනය විධිමත් �රමින්, මහජනතොවකො� සු� සිේධිය සංඳහො 2022-2031 
�ොලැ පාරිච්කොේදාය සංඳහො පිළිකොයළ �රන ලැදා කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම විධිමත් කොලැසං ක්රියොත්ම� 
කිරීමට අවශය ශක්තිය කොනොමදාව ලැැකොබ්වොයි ප්රොර්ථනො �රමි.

කොරෝසි කොස්නොනොය�
නගරොධිපාතිනිය
කො�ොළඹ මහ නගර සංභාොව



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

IX

පුර්වි�ොව

1978 අං� 41 දාරණ නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරි පානකොත් 3(1) සංහ (2) යන වගන්තිකො� �ලැතලැ ප්ර�ොර යම් 
ප්රකොේශයක් නොගරි� සංංවර්ධන �ලැ ප්රකොේශයක් කොලැසං ප්ර�ොශයට පාත් කිරීමට නොගරි� සංංවර්ධනය පිළි�දා 
විෂයභාොර අමොතයවරයො හට �ලැතලැ පාැවරී ඇති අතර ඒ අනුව 1979 මොර්තු මසං 07 දිනැති අං� 26/8 දාරණ 
අති විකොේෂ ගැසංට් නිකොේදානය මගින් නොගරි� සංංවර්ධනය පිළි�දා විෂයභාොර අමොතයවරයො විසින් කො�ොළඹ 
මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය, නොගරි� සංංවර්ධන �ලැ ප්රකොේශයක් කොලැසං ප්ර�ොශයට පාත් කො�ොට ඇත.

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය සංඳහො 2022–2031 �ොලැ පාරිච්කොේදාය ආවරණය වන පාරිදි කො�කොරන 
කොමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම ප්රකොේශකො� ජනතොවට කොභාෞති�, ආර්ථි�, පාොරිසංරි� හො සංමොජයීය වශකොයන් තිරසංොර 
සංංවර්ධනයක් ලැඟො �ර දීකොම් අරමුණින් පිළිකොයළ �ර ඇති අතර 2020 දාක්වො �ොලැය කොතක් ප්රකොේශය ආශ්රිතව 
වූ කොතොරතුරු කොම් සංඳහො උපාකොයෝගී �ර ගන්නො ලැදී.

කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031 හි පාළමු වන කො�ොටසං, කොදාවන කො�ොටසං හො කොතවන කො�ොටසං 
කොලැසං කො�ොටස් තුනකින් සංමන්විත කොේ.

පාළමු කො�ොටසං පාරිච්කොේදාය 01, පාරිච්කොේදාය 02, පාරිච්කොේදාය 03, පාරිච්කොේදාය 04, පාරිච්කොේදාය 05 සංහ 
පාරිච්කොේදාය 06 කොලැසං දාක්වො ඇති අතර පාළමු වන පාරිච්කොේදාය මගින් කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්කොම් 
විෂය පාථය, සංංවර්ධන සංැලැැස්ම පිළිකොයළ කිරීම සංඳහො දාොය�ත්වය ලැ�ො කොදාන ලැදා පාොර්ේව�රුවන් හො 
උපාකොේශන ආයතන හො සංංවර්ධන සංැලැැස්ම පිළිකොයළ කිරීකොම්දී අනුගමනය �රන ලැදා සංැලැසුම් පියවර පිළි�දා 
විස්තර �ර ඇත. 

කොදාවන පාරිච්කොේදාය මගින් කො�ොළඹ ප්රකොේශකො� ඓතිහොසි� පාසුබිම හො කොභාෞති�, ආර්ථි�, පාොරිසංරි� හො 
සංමොජයීය අංශ යටකොත් සංැලැසුම් හො තත්ත්ව සංන්දාර්භාය පිළි�ඳව දීර්ඝ කොලැසං විග්රහ �ර ඇති අතර කො�ොළඹ 
ප්රකොේශය සංතු ජොති� හො �ලැොපී�රණ සං�ඳතො, පූර්ව සංැලැසුම් ප්රයත්න හො එහි වැදාගත්�ම පිළි�ඳව කොමන්ම, 
කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සං�ස් �ළ යුතු සංැලැසුම් සීමොව නිර්ණය කිරීමදා කොමහිදී සංො�ච්ඡාො  
කො�ොට ඇත.

ප්රොථමි� හො ේවිතීයි� දාත්ත විේකො�ෂණය තුළින් හඳුනොගත් ගැටළු විේකො�ෂණය කිරීම මගින් කො�ොළඹ සංැලැසුම් 
ප්රකොේශය සංඳහො සංංවර්ධන සංැලැැස්මක් පිළිකොයළ කිරීකොම් අවශයතොවය පිළි�ඳව කොතවන පාරිච්කොේදාකො�දී දීර්ඝ 
වශකොයන් සංො�ච්ඡාො �රනු ලැ�යි. 

සිේවන පාරිච්කොේදාකොයහි සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංඳහො අකොේක්ෂිත දාැක්ම, එම දාැක්ම සංොක්ෂොත් �ර ගැනීම සංඳහො 
වන අරමුණු හො ඊට අදාොළ පාරමොර්ථදා සංො�ච්ඡාොවට භාොජනය කොේ. එකොලැසං හඳුනො ගනු ලැැබූ සංංවර්ධන අරමුණු 
වලැට අදාොලැව ප්රකොේශකො� පාවතින ශක්තීන්, දුර්වලැතො, සංංවර්ධන අවස්ථො හො තර්ජන පාස් වන පාරිච්කොේදාය 
මගින් සංවිස්තරොත්ම� කොලැසං විේකො�ෂණය �ර ඇත. 



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

X

කොමම සංැලැැස්කොම් දීර්ඝ �ොලීන අරමුණු ඔස්කොස් දාැක්ම ලැඟො �ර ගැනීමට හො අකොේක්ෂිත අනොගත සංංවර්ධනය 
ලැගො �ර ගැනීමට ඉඩ ප්රස්ථොව විවර �ර ගන්නො ආ�ොරය පිළි�දාව හය වන පාරිච්කොේදාකොයහි උපාොයමොර්ගි� 
සංැලැසුම් යටකොත් පාැහැදිලි �රනු ලැ�යි. එහිදී 2022–2031 �ොලැ පාරිච්කොේදාය සංඳහො හඳුනො ගන්නො ලැදා 
සංංවර්ධන උපාක්රම හරහො කොයෝජිත භූමි පාරිහරණ සංැලැැස්ම සංම්�න්ධව සංො�ච්ඡාො �රන අතර අකොේක්ෂිත 
අරමුණු �රො යොම පිණිසං සංමොජයීය හො කොභාෞති� අපාරවුහ පාහසු�ම් සංංවර්ධන උපාක්රම, ආර්ථි� සංංවර්ධන 
උපාක්රම හො තිරසංොර පාරිසංර සංංවර්ධන උපාක්රම හො එකී උපාොයමොර්ගි� සංැලැසුම් ක්රියොත්ම� කිරීම සංඳහො කොයෝජිත 
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සංංවර්ධන සංැලැැස්කොම් කොදාවන කො�ොටසං මගින් ප්රකොේශකො� ඉඩම් හො කොගොඩනැඟිලි සංංවර්ධනයන් සංඳහො 
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අට හො නවය පාරිච්කොේදා වලින් සංමන්විත කොේ. එහි හත්වන පාරිච්කොේදාය මගින් සංංවර්ධන �ලැොපා හො  
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මගින් දාක්වො ඇත.
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^rcfha n,hmsg m%isoaO lrk ,§&

I jeks fldgi: (I) jeks fPoh - idudkH
rcfha ksfõok

Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha .eiÜ m;%h 
w;s úfYI

 fuu w;s úfYI .eiÜ m;%h www.documents.gov.lk fjí wvúfhka nd.; l< yel'  

 1A - G 36724 —  46 (2022/05)

fld<U uy k.r iNd n, m%foaYh i`oyd jQ ixj¾Ok ie,eiau wkqu; lsÍu

kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H" uyskao rdcmlaI jk ud yg 1982 wxl 4 ork kd.ßl ixj¾Ok wêldß ^ixfYdaê;& 
mkf;a 8 ^B& j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr" 2022 ud¾;= ui 25 jeks Èk kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha 
l<ukdlrK uKav,h úiska lrk ,o ks¾foaYhka i,ld ne,Sfuka miq" fld<U uy k.r iNd n, m%foaYh i|yd jQ 
ixj¾Ok ie,eiau wkqu; lrñ'

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

2022 wfma%,a ui 27 jeks Èk"
kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;HdxYh"
17 yd 18 uy,"
“iqyqremdh”"
iqN+;smqr mdr"
n;a;ruq,a,'
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2 I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2022'05'04

fld<U uy k.r iNd n, m%foaYh i`oyd jQ ixj¾Ok ie,eiau wkqu; lsÍu ms<sn| oekaùuhs

1982 wxl 4 ork kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^ixfYdaê;& mk;ska ixfYdaê; 1978 wxl 41 ork kd.ßl ixj¾Ok wêldßh 
mkf;a 8 ^w& j.ka;sh m%ldrj ms<sfh, lrk ,o fld<U uy k.r iNd n, m%foaYh i|yd jQ ixj¾Ok ie,eiau" 2022la jQ 
wfm%a,a ui 27 jeks Èk" kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H uyskao rdcmlaI jk ud úiska" tlS 1982 wxl 04 ork kd.ßl 
ixj¾Ok wêldßh ^ixfYdaê;& mkf;a 8 ^B& j.ka;sh hgf;a ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldrj wkqu; l< nj" tlS mkf;a 
8^W& j.ka;sh m%ldrj Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ck;dj fj; ±kqï foñ'

 uyskao rdcmlaI ^md'u'&"
 kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H'
2022 uehs ui 04 jeks Èk"
kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;HdxYh"
17 yd 18 uy,"
“iqyqremdh”"
iqN+;smqr mdr"
n;a;ruq,a,'

fld<U uy k.r iNd n, m%foaYh i`oyd jQ ixj¾Ok ie,eiau wkqu; lsÍu

1982 wxl 4 ork mk;ska ixfYdaê; 1978 wxl 41 ork kd.ßl ixj¾Ok wêldßh mkf;a 8 ^w& j.ka;sfha n,;, m%ldrj 
fld<U uy k.r iNd n, m%foaYh i|yd ilia lrk ,o ixj¾Ok ie,eiau kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H .re uyskao 
rdcmlaI ue;s;=ud úiska" tlS mkf;a 8^B& j.ka;sfhka t;=uka fj; mejÍ we;s n,;, m%ldrj 2022 wfm%a,a ui 27 jeks Èk 
wkqu; lrk ,o nj uyck;dj fj; fuhska ±kqï foñ'

 fïc¾ ckrd,a ^úY%dñl& Woh kdkdhlaldr"
 iNdm;s"
 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh'

2022 uehs ui 04 jeks Èk"

EOG 05 - 0015

Y%S ,xld rcfha uqøK fomd¾;fïka;=fõ uqøKh lrk ,§' 
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1.1. හැඳින්වීම

නොගරි� සංංවර්ධන ප්රකොේශයක් කොලැසං ප්ර�ොශයට පාත් �රනු ලැ�න ප්රකොේශයන්හි ආර්ථි�, 
කොභාෞති�, සංමොජයීය හො පාොරිසංරි� යන අංශ කො�කොරහි අවධොනය කොයොමු �රමින්, එම 
අංශ ප්රවර්ධනය කිරීම හො විධිමත් කිරීම සංඳහො ඒ�ො�ේධ වූ සංැලැැස්මක් සං�ස් කිරීම 
සංංවර්ධන සංැලැැස්මක් සං�ස් කිරීම කොලැසං හැදින්විය හැ�.

1978 අං� 41 දාරණ නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරි පානකොත් 3(1) සංහ (2) වගන්තිකො� 
�ලැතලැ ප්ර�ොර යම් ප්රකොේශයක් නොගරි� සංංවර්ධන �ලැ ප්රකොේශයක් කොලැසං නොගරි� 
සංංවර්ධනය පිළි�දා විෂයභාොර අමොතයවරයො විසින් ප්ර�ොශයට පාත් �රනු ලැැබීය හැකි 
අතර එකොස් ප්ර�ොශයට පාත් �රනු ලැැබු ප්රකොේශ සංඳහො සංංවර්ධන සංැලැසුම් සං�ස් කිරීකොම් 
�ලැතලැ 1982 අං� 4 දාරණ නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරි (සංංකොශෝධිත) පානකොත් 8 II 
(අ) යටකොත් නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය කොවත පාැවරී ඇත.

1978 සංැේතැම්�ර් 30 දිනැති අං� 4/1 දාරන අති විකොේෂ ගැසංට් නිකොේදානය ප්ර�ොරව 
කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය, නොගරි� සංංවර්ධනය පිලි�දා විෂය භාොර 
අමොතයවරයො විසින් 1978 අං� 41 දාරන නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරි පානකොත් 3(1) 
සංහ (2) යන වගන්ති යටකොත් නොගරි� සංංවර්ධන �ලැ ප්රකොේශයක් කොලැසං ප්ර�ොශයට පාත් 
�ර ඇත.

ඒ අනුව, 1985 දී කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය සංඳහො නොගරි� සංංවර්ධන 
අධි�ොරිය විසින් කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම-1985 පිළිකොයළ �රනු ලැැබූ 
අතර ඒ සංඳහො සංංකොශෝධනයක් කොලැසං කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම- 1999 
ඉදිරිපාත් �ර ඇත. 

අනතුරුව, 2008 වර්ෂකො�දී එය නැවත සංංකොශෝධනය �ර කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන 
සංැලැැස්ම (සංංකොශෝධනය) 2008 පිළිකොයළ �ර ඇති නමුත්, එම සංංවර්ධන සංැලැසුකොම්හි 
වලැංගු �ොලැය ඉකුත් වීමට ආසංන්නව පාැවතීමත්, ප්රකොේශකො� නව කොභාෞති�, ආර්ථි�, 
පාොරිසංරි� හො සංමොජයීය අංශ සංඳහො උපාොයශීලී මැදිහත් වීම� අවශයතොවය මතුවීමත් 
කො�තුකොවන් කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය සංඳහො නව සංංවර්ධන සංැලැැස්මක් 
සං�ස් කිරීකොම් �ටයුතු නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය මගින් ආරම්භා �රන ලැදි.
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ප්රරධොන ප්රොර්ශව�රැ 

• වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාාව 

උප්රකොේශන ආයත්යන 

• ජනාවේ�ඛනා හා සංංඛ�ාවේ�ඛනා වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව

• ජාතික වේභාෞතික සංැලසු� වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව

• ජාතික ව�වසංායකත්ව සංංවර්ධනා අධිකාරිය

• මාධ�මා පරිසංර අධිකාරිය

• වේවරළ සංංරක්ෂණ හා වේවරළ සං�පත් කළමානාාකරණ වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව 

• ශ්රීී ලංකා දු�රිය වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව

• ජාතික නිවාසං සංංවර්ධනා අධිකාරිය

• ශ්රීී ලංකා ඉඩ� සංංවර්ධනාය කිරීවේ� සංංස්ථාාව

• ශ්රීී ලංකා ගමානාාගමානා මාණ්ඩලය

• මාාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය

• ජාතික ජල සං�පාදනා හා ජලාපවහනා මාණ්ඩලය

• ලංකා විදුලි පුද්ගලික සංමාාගමා

• ලංකා විදුලිබල මාණ්ඩලය 

• ශ්රීී ලංකා වේ�ලිවේකා�

• ශ්රීී ලංකා වේපාලිසිය

• සිවි� ගුවන් වේස්වා අධිකාරිය

• වේගාඩනාැගිලි වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව 

• ජාතික වේගාඩනාැගිලි පර්වේ�ෂණ ආයත්යාංනාය

• සංහාධිපත්යාං� කළමානාාකරණ අධිකාරිය

• ඉඩ� පරිහරණ පරතිපත්ති සංැලසු� වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව

1.2. සංංවර්ධන සංැලැැස්කො� ප්රොර්ශව�රැවන්

කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම පිළිකොයළ කිරීකොම්දී එහි ආරම්භාකො� සිට අවසංොනය 
දාක්වොම සංංවර්ධන සංැලැසුම හො සංම්�න්ධිත සියලු පාොර්ශව�රුවන්කො� සංහකොයෝගය 
ලැ�ො ගන්නො ලැදා අතර ඔවුන්කො� අදාහස් හො කොයෝජනො, කොතොරතුරු, දාත්ත එක්රැස් 
කිරීම සංඳහො උපාකොේශන සංො�ච්ජො, සංම්මන්ත්රණ, රැස්වීම, දුර�ථන සංංවොදා, ක්කොෂ්ත්ර 
සංමීක්ෂණ, මොර්ගගත ක්රමකොේදා, විදාුත් තැපාෑලැ, සංොමොනය තැපාෑලැ යනොදී ක්රමකොේදා 
උපාකොයෝගී �ර ගනු ලැැබිය. එකොලැසං පාරිපාොලැන, පාොරිසංරි�, කොභාෞති�, කොේශපාොලැනි�, 
යටිතලැ පාහසු�ම්, �ර්මොන්ත ආදී සියලු අංශයන්කො� නියුතු සංක්රීය පාොර්ශව�රුවන් 
කොවතින් ලැදා අදාහස් හො කොයෝජනො, කොතොරතුරු, දාත්ත සංහ දාත්ත විේකො�ෂණ උපාකොයෝගී 
�ර ගනිමින් ප්රකොේශය සංම්�න්ධ ගැටළු හො විභාවතො හඳුනො ගැනීම, උපාොයමොර්ගි� 
සංැලැසුම් සං�ස් කිරීම, සංංවර්ධන �ලැොපා, සංංවර්ධන කොරගුලැොසි හො නියමතො සං�ස් 
�රනු ලැැබීය. 

ඒ අනුව, සංංවර්ධන සංැලැැස්ම පිළිකොයළ කිරීමට දාොය� වූ සියලු පාොර්ශව�රුවන් පාහත 
පාරිදි කොපාළ ගස්වනු ලැැකොබ්.
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• වේකාළඹ දිස්තිික් වේ�ක� කාර්යාලය

• ශ්රීී ලංකා අපනායනා සංංවර්ධනා මාණ්ඩලය

• ශ්රීී ලංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය

• වේමාාරටුව විශ්වවිද�ාලය

• ශ්රීී ජයවර්ධනාපුර විශ්වවිද�ාලය

ප්රරධොන සංැලැසු� �ණ්ඩාොයම —  

නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය 

• වරලත් නාගර නිර්මාාණ ශි�පී ලලිත් විජයරත්නා,  

අධ�ක්ෂ (හි�පු) (වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය)

• වරලත් නාගර නිර්මාාණ ශි�පී තුශානි ද අ�විස් අධ�ක්ෂ  

(වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය) 

• වරලත් නාගර නිර්මාාණ ශි�පී අනුජා පීරිස්,  

නිවේයෝජ� අධ�ක්ෂ සංැලසු� (වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය)

• වරලත් නාගර නිර්මාාණ ශි�පී රූපා රංජනී, නිවේයෝජ� අධ�ක්ෂ සංැලසු� 

(වේකාළඹ මාහ නාාගරික පරවේද්ශ අංශය)

• සංංජය රණවීර, සංහකාර අධ�ක්ෂ 

(වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය)

• වරලත් නාගර නිර්මාාණ ශි�පී යසංන්ත්යාං වේපවේර්රා,  

සංහකාර අධ�ක්ෂ සංැලසු� (වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය)

• මාාධවී වේකාත්යාංලාවල, බලාත්මාක නිළධාරි  

(වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය) 

• ශානිකා සුමානාපාල, නාගර නිර්මාාණ ශි�පී  

(වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය) 

• ශවින් සි�වා, බලාත්මාක නිළධාරි  

(වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය) 

• විරාජ් සංමාරවේකෝන්, වේද්පල කළමාණාකරැ,  

(වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය) 

• පී. ඒ. ඩී. සුරංජි වේපවේර්රා, සංැලසු� නිළධාරී  

(වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය) 

• වරලත් නාගර නිර්මාාණ ශි�පී පී. එ�. වේක්. ආර්. අවේ�රත්නා,  

වේභාෞතික සංැලසු�කරැ (වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය) 

• ජී. රවේසංෝජා ද සි�වා අවකාශ්රීය දත්ත්යාං කළමානාාකරැ  

(වේකාළඹ මාහා නාාගරික පරවේද්ශ අංශය)

අකොනකුත් සංහකොයෝගිත්යො සංැලැසු� �ණ්ඩාොය� — 

නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය

• උපායමාාර්ගික සංැලසු� අංශය 

• භූවේගෝලීය වේත්යාංාරතුරැ පද්ධති අංශය 

• පරිසංර හා භූදර්ශනා අංශය  

• පර්වේ�ෂණ හා සංංවර්ධනා අංශය

ප්රරිච්කො�දය 01

සංංවර්ධනා  

සංැලැස්වේ� පසුබිමා

⸺

සංංවර්ධනා සංැලැස්වේ� 

පාර්ශවකරැවන්
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වේභාෞතික සංංවර්ධනාය - “වේසංෞභාාග�වේ� දැක්මා” පරතිපත්ති පරකාශනාය� අනුව ශ්රීී ලංකාවේ� වේභාෞතික සං�පත් සංංවර්ධනාය 

සංඳහා සි� මාහා නාගර වේලසං පරධානා නාගර හත්යාංරක් එනා�; වේකාළඹ,හ�බන්වේත්යාංා�, තිිකුණාමාලය සංහ යාපනාය හඳුන්වා 

දී ඇත්යාං. ත්යාංවද, එමා නාගර යා කරමින් "සී හැඩති" ආර්ථික වේකාරිවේඩෝර නාමායක් සංංවර්ධනාය සංඳහාද වේයෝජනාා කර 

ඇති අත්යාංර, වේමාමා සි� මාහා නාගර හඳුනාා ගැනීමා සංඳහා පහත්යාං සංාධක මුලික වී ඇත්යාං.

I. වේකාළඹ නාගරය: වේකාළඹ වරාය, කටුනාායක ගුවන්වේත්යාංාටුපල, වේකාළඹ වරාය නාගරය

II. හ�බන්වේත්යාංා� නාගරය: හ�බන්වේත්යාංා� වරාය, මාත්ත්යාංල ගුවන්වේත්යාංාටුපල

III. තිිකුණාමාලය නාගරය: තිිකුණාමාල වරාය හා ගුවන්වේත්යාංාටුපල

IV. යාපනාය නාගරය: කන්කසංන්තුවේර් වරාය හා ගුවන්වේත්යාංාටුවේපාළ

වේ� අනුව, වේකාළඹ නාගරය අවේනාකුත් සි� මාහා නාගර අතුරින් පරධානා වාණිජ හා මුල� නාගරයක් වශවේයන් හැඳින්විය 

හැක. එවේහයින්, ශී්රී ලංකාවේ� අනාාගත්යාං ආර්ථික සංංවර්ධනා කිියාවලිවේ� මුවේලෝපායික මාධ�ස්ථාානාය වශවේයන් වේකාළඹ 

නාගරය "අලුත් වේකාළඹ" සංංක�පය ය�වේත් ජාතික හා ජාත්යාං�න්ත්යාංර මුල� වේක්න්ද්රය බව� පත් කිරීමා සංඳහා ව�ාපෘති, 

වේරගුලාසි හා අවශ� නීති සං�පාදනාය සංඳහා සංැලසු� සංකස් කරනු ඇත්යාං.

ජ්යනත්යො කො�න්ද්රි� 
ආර්ථි�ය� : 

වේ� ය�වේත් සංංචාාරක 

කර්මාාන්ත්යාංය, ත්යාංාක්ෂණික කිමා 

භාාවිත්යාංවේයන් කෘෂි කර්මාාන්ත්යාංය, 

ඉදිකිරී� කර්මාාන්ත්යාංය, ඇඟලු� 

කර්මාාන්ත්යාංය, සුළු හා මාධ� 

පරිමාාණ කර්මාාන්ත්යාං යනා අංශ 

වේකවේරහි වැඩි දායකත්වයක් 

සංැපයීමා� අවේ�ක්ෂිත්යාං අත්යාංර, 

විවේශ්ෂවේයන් වේකාළඹ වේකා�ස් 

වේවළඳවේපාල වර්ධනාය සංඳහාද 

කිවේමාෝපායන් සංලසංනු ඇත්යාං. 

ඒ අනුව, වේකාළඹ වේකා�ස් 

වේවළඳවේපාල අවේනා�ෝනා�කරණය 

(Demutualisation) කිරීමා� 

හඳුනාා වේගනා ඇත්යාං.

ත්යො�ෂණාය මත්ය ප්රදන� 
වන සංමොජ්යය� :

අනාාගත්යාං වේලාව වේ�රරක 

සංාධකය වශවේයන් ත්යාංාක්ෂණය 

දැක්විය හැකි අත්යාංර ඒ 

අත්යාංරිනුත් නාැගී එනා ක්වේ�ති්යාංයන් 

වශවේයන් වේත්යාංාරතුරැ ත්යාංාක්ෂණ 

ව�වසංායකත්වය, නාැවේනාෝ 

ත්යාංාක්ෂණය, වේරාවේබෝ ත්යාංාක්ෂණය, 

ජෛජව ත්යාංාක්ෂණය, කෘතීමා 

බුද්ධිය, අන්ත්යාංර්ජාලය මාත්යාං 

පාදක ක�යුතු ආදිය හඳුනාා 

වේගනා ඇත්යාං. වේකාළඹ නාගරය, 

ඉහත්යාං විෂය පථායන්� අදාලව 

ව�වසංායකත්වය, කර්මාාන්ත්යාං හා 

කාර්යයාලීය පහසුක� සංැපයීමා 

සංඳහා දකුණු ආසියාවේවහි පරමුඛ 

නාගරයක් වශවේයන් හඳුන්වා දිය 

හැකි වේ�.

තිරසංොර ප්රරිසංර 
�ළමනො�රණාය : 

කර්මාාන්ත්යාං, කසංල කළමානාා-

කරණය, ජෛජව විවිධත්වය, 

ජනාාවාසං, නාගර සංහ පාරිසංරික 

අධ�ාපනාය යනා අංශ වේකවේරහි 

අවධානාය වේයාමු කර ඇති අත්යාංර, 

වේකාළඹ නාගරය තුල තිරසංාර 

පාරිසංරික අවකාශයන් ඇති 

කිරීමා සංඳහා හඳුන්වා දිය හැකි 

කිියාමාාර්ග වේකවේරහිද අවධානාය 

වේයාමු කරනු ඇත්යාං.

1.3.  සංංවර්ධන සංැලැැස්කො� විෂයප්රථය 

අ) ශ්රීී ලැං�ො ජ්යොති� ප්රරතිප්රත්ති ප්රර�ොශනය අනුව විෂය ප්රථය

ශ්රී ලැං�ොකොේ ජොති� ප්රතිපාත්ති ප්ර�ොශනය වන “කොසංෞභාොගයකො� දාැක්ම”හි සංඳහන් දාසං 
ප්රතිපාදාො අතුරින් නොගරි� සංංවර්ධනය කො�කොරහි ඍජු �ලැපාෑම් ඇති �රන සංොධ� 
වශකොයන් කොභාෞති� සංම්පාත් සංංවර්ධනය, ජනතො කොක්න්ද්රි� ආර්ථි�යක්, තොක්ෂණය 
මත පාදානම් වන සංමොජයක් සංහ තිරසංොර පාරිසංර �ළමනො�රණය හඳුනො ගත හැ�. 
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ආ) නගරකොේ ප්රරිමොණාය අනුව විෂය ප්රථය

කො�ොළඹ නගරය ශ්රී ලැං�ොකොේ වොණිජ අගනගරය කොලැසං සිය ප්රමුඛ්යාත්වය අත්පාත් �ර 
කොගන ඇති �ැවින්, තවදුරටත් එය අන්තර්ජොති� නගරයක් කොලැසං කොලැෝ�කො� අකොනකුත් 
රටව� හො තරඟ�ොරී ආර්ථි� අව�ොශයන් හො උසංස් ජීවන තත්ත්ව සංහිත නගරයක් 
කොලැසං සංංවර්ධනය �ළ යුතු කොේ.

ඇ) විවිධ �කොෂේත්යර මත්ය ප්රදන� වූ විෂය ප්රථය

 සංංවර්ධන සංැලැසුම් සංැ�සීම සංම්�න්ධව 1978 අං� 41 දාරන නොගරි� සංංවර්ධන 
අධි�ොරි පාණකොත් නිේචිතව දාක්වො ඇති අවශයතොවයන්ට අනුකූලැව කො�ොළඹ නගරය 
තුළ අකොේක්ෂිත සංමස්ථ අව�ොශීය සංංවර්ධනය නියොමනය හො �ළමනො�රණය 
�ළ හැකි පාරිදි පාරිසංර �ළමනො�රණය, ආර්ථි�, යටිතලැ පාහසු�ම්, ජනොවොසං සංහ 
සංමොජයීය සංංවර්ධනය යන විවිධ ක්කොෂ්ත්ර වලැට අවධොනය කොයොමු�රමින් පිළිකොයළ 
�ර ඇත.

ඈ) සංැලැසු�ගත්ය �ොලැ ප්රරොසංය අනුව විෂය ප්රථය

කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම වලැංගු සංැලැසුම් �ොලැ පාරිච්කොේදාය වසංර දාහයක් 
කොලැසං එනම් 2022 සිට 2031 දාක්වො වනු ඇත.

ඉ) සංැලැසු� ක්රිියොත්ම� ක්රිරීම පිලිබඳ විෂය ප්රථය

සංංවර්ධන සංැලැැස්ම පිළිකොයළ කිරීකොම්දී දීර්ඝ �ොලීන සංැලැසුම් මොර්කොගෝපාකොේශ, 
ප්රතිපාත්ති, උපාොයමොර්ගි� වයොපාෘති, කොපාෞේගලි�-රොජය හවු� වයොපාොර, සංැලැසුම් 
සංහ කොගොඩනැගිලි කොරගුලැොසි අන්තර්ග්රහණය �රනු ලැැබීය. ඒ නිසංො අදාොළ වයොපාෘති, 
කොරගුලැොසි හො ප්රතිපාත්ති ක්රියොත්ම� කිරීම සංඳහො අකොනකුත් රොජය, අර්ධ රොජය, 
කොපාෞේගලි� අංශ ඇතුළු සියලුම අංශ වලැ සංක්රීය දාොය�ත්වය අවශය වනු ඇත.
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1.4. සංැලැසු� ක්රිියොවලිය 

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය සංඳහො වූ සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සං�ස් කිරීකොම්දී 
ආරම්භාකො� සිට අවසංොනය දාක්වො එය පියවර දාහයකින් සංමන්විත සංැලැසුම් ක්රියොවලි- 
ය� අනුගත කොවමින් �ටයුතු �රන ලැදා අතර එම සංැලැසුම් පියවර පාහත දාක්වො ඇති 
පාරිදි සංොරොංශගත �ර ඇත.

• පරාථාමික හා ද්වීතියික දත්ත්යාං රැස් කිරීමා

• ක්වේ�ති්යාං සංමීක්ෂණය, විවිධ පර්ශ්වකරැවන්  

සංමාඟ සිදු කරනු ලැබූ සං�මුඛ සංාකච්ඡාා

• කාර්යාල දත්ත්යාං

• අන්ත්යාංර්ජාලය

• ගූග� සිතිය�

• වේ�ඛනා පරිශ්රීලනාය 

• සංැලසු� පරවේද්ශවේ� ගැ�ලු සංහ  

විභාවත්යාංා හඳුනාා ගැනීමා

• සංංවර්ධනා පරවණත්යාංා හඳුනාා ගැනීමා

• ත්යාංත්ත්ව විශ්වේ�ෂණ හා මූලික  

විශ්වේ�ෂණ

• මූල වේ�තු හඳුනාා ගැනීමා
• ගැ� ළු, විභාවත්යාංා හා සංංවර්ධනා පරවණත්යාංා 

අනුව ආර්ථික, වේභාෞතික, පාරිසංරික හා 

සංමාාජයීය යනා අංශ ඒකාබද්ධව නාාගරික 

සංංවර්ධනා ක�යුතු සංපුරා ගැනීමා සංඳහා 

දැක්මා, අරමුණු හා පරමාාර්ථා වේගාඩනාැගීමා.

• විවිධ අංශයන්හි නියුතු පාර්ශවකරැවන් 

සං�බන්ධ කරගනිමින් පරවේද්ශවේ� පවතිනා 

ගැ�ළු හා විභාවත්යාංා සංන්දර්භාය, විශාලත්වය 

සංහ වැදගත්කමා අනුව හඳුනාා ගැනීමා

• ශදුඅත්යාං (SWOT) විශ්වේ�ෂණය  

මාගින් දැක්මා හා අරමුණු පදනා�  

කර ගත් සංවිස්ත්යාංරාත්මාක වේලසං  

දත්ත්යාං විශ්වේ�ෂණය 

• භූවේගෝලිය වශවේයන් වේමාන්මා  

ඓතිහාසික වශවේයන්ද වේකාළඹ  

පරවේද්ශවේ� ඇති වැදගත්කමා, 

• අන්ත්යාංර්ජාතික, ජාතික හා කලාපීය 

සංබඳත්යාංා හඳුනාා ගැනීමා

• ආර්ථික, සංමාාජයීය, පාරිසංරික හා  

වේභාෞතික අංශ 

ප්රසුබි� අධයනය

විෂය ප්රථය

දැ�ම, ප්රරමොර්ථ හො අරමුණු

ගැට ළු හො විභාවත්යො 
හඳුනො ගැනීම

විස්ත්යරොත්ම� 
විශ්කො�ෂණාය
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•  නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිවේ� පරධානා 

සංැලසු� කමිටුව වේවත්යාං ඉදිරිපත් කිරීමා

• උපායමාාර්ගික සංැලසු� අංශය වේවත්යාං භාාර දීමා

• සංංක�පිත්යාං සංැලැස්මා 

• භූමි පරිහරණ ර�ාව සංැලසු�කරණය 

• උපායමාාර්ගික සංැලසු� 

• ව�ාපෘති කිියාත්මාක කිරීවේ� සංැලසු� • අවකාශ්රීය සංංවර්ධනා උපායමාාර්ගය

• පරවාහනා සංංවර්ධනා උපායමාාර්ගය 

• ආර්ථික සංංවර්ධනා උපායමාාර්ගය

• නාාගරික ජනාාවාසං සංංවර්ධනා උපායමාාර්ගය

• තිරසංාර පාරිසංරික උපායමාාර්ගය

• උපවේයෝගිත්යාංා වේස්වා කළමානාාකරණ උපායමාාර්ගය

• ඓතිහාසික හා පුරාවිද�ාත්මාක ස්ථාානා පරවර්ධනා හා සංංරක්ෂණ උපායමාාර්ගය

• සංැලසු� හා වේගාඩනාැගිලි නියමාත්යාංා, 

• ඉඩ� සංංවර්ධනාය සං�බන්ධ නීති රීති 

• ඉඩ� පරිහරණය සං�බන්ධ නීති රීති

• පාරිසංරික සංංවේ�දී පරවේද්ශ සංංවර්ධනා නීති රීති

• නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිවේ� 

කළමානාාකරණ මාණ්ඩලවේ� අනුමාැතිය 

ලබා ගැනීමා 

• ගරැ විෂයභාාර අමාාත්යාං�වරයාවේ� 

අනුමාැතිය ලබා ගැනීමා 

• ගැසංට් පත්යාංිවේ� පළ වේකා� නීතිගත්යාං කිරීමා• අදහස්, වේයෝජනාා, විවේරෝධත්යාංා හා සංංවේශෝධනා 

ලබා ගැනීමා සංඳහා වෘත්තීයවේ�දීන් හා 

පාර්ශවකරැවන් වේවත්යාං සංංවර්ධනා සංැලැස්මා 

ඉදිරිපත් කිරීමා.

දළ සංැලැසු� වොර්ත්යොව භාොර දීම

සංැලැසුම හො උප්රොයමොර්ග

සංැලැසුම හො නියමත්යො

අනුමැතිය හො ප්රර�ොශයට 
ප්රත් ක්රිරීම

අදහස් ලැබො ගැනීම
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වේකාළඹ නාගරය යනු ශ්රීී ලංකාවේ� වේවළඳ, වාණිජ, 

ජාත්යාං�න්ත්යාංර සංබඳත්යාංා, ජාත්යාං�න්ත්යාංර පරවාහනාය හා ගනුවේදනු, 

වේවළඳ නාාමාකරණය සංහ වේද්ශපාලනා සංබඳත්යාංාවයන්හි 

වේක්න්ද්රස්ථාානාය බව අවිවාදක කරැණකි.

2.1. හැඳින්වීම

කො�ොළඹ නගරකො� වි�ොශනය, කො�ොළඹ අන්තර්ජොති� වරොය කොක්න්ද්ර �ර ගනිමින් සංහ 
වොණිජ හො පාරිපාොලැන �ටයුතු ප්රමුඛ්යා �ර ගනිමින් සිදු වන කොහයින්, කො�ොළඹ නගරය 
සංැලැසුම්�රණකො�දී අන්තර්ජොති� සංන්ධර්භාය තුළ තරග කිරීමට හැකි ජොතයන්තර 
පාහසු�ම් වලින් සංමන්විත නගරයක් කොලැසං ඉස්මතු කිරීම වැදාගත් කොේ.

එවන් සංැලැසුම් විෂය පාථයක් තුළදී, කො�ොළඹ නගරය සංමස්ථ දිවයිකොනහි සංහ දාකුණු 
ආසියොති� �ලැොපාකොයහි කොවනත් නගරයන්ට සංොකොේක්ෂව වඩො තරඟ�ොරී ආර්ථි� 
අව�ොශයන් සංහ ආරක්ෂණ ක්රමකොේදායන් සංහිත නගරයක් කොලැසං සංැලැසුම්�රණය �ළ 
යුතු කොේ.

වර්තමොන සංැලැසුම් ප්රකොේශකො� තත්ත්ව සංන්දාර්භාය අධයයනය තුළින් නුදුරු 
අනොගතකො� කොමන්ම ඉදිරි වසංර 10 � �ොලැ පාරිච්කොේදාය තුළදී ක්රියොත්ම� කිරීමට හැකි 
සංංවර්ධන කොයෝජනො ඉදිරිපාත් කිරීම සංඳහො දාොය� �ර ගත යුතු සංංවර්ධන ප්රවණතො 
හඳුනො ගනු ලැැබීය. ඒ අනුව කොමම පාරිච්කොේදාය සංැලැසුම් හො තත්ත්ව සංන්දාර්භාය සංහ 
සංැලැසුම් ප්රකොේශය නිර්ණය කිරීම කොලැසං ප්රධොන කො�ොටස් කොදා�කින් සංමන්විත කොේ. 

ඒ අනුව, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශකො� ස්ථොනීය පිහිටීම හො කොභාෞති� මොයිම 
පිළි�ඳව අවධොනය කොයොමු �රනු ලැැබූ අතර සංැලැසුම් හො තත්ත්ව සංන්දාර්භාය යටකොත් 
කො�ොළඹ නගරකො� ඓතිහොසි� පාසුබිම, කොභාෞති�, සංමොජයීය, ආර්ථි�, පාොරිසංරි� 
ලැක්ෂණ, පූර්ව සංැලැසුම් ප්රයත්න හො වත්මන් භූමි පාරිහරණ රටොව පිළි�ඳව අධයයනය 
�රන ලැදි. එකී �රුණු පාදානම් �ර ගනිමින් කො�ොළඹ නගරය ආශ්රිතව ක්රියො�ොරී, 
කොභාෞති� සංහ පාරිපාොලැන සංැලැසුම් සීමො නිර්ණය �රනු ලැැබීය.

"

"
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2.2. සංැලැසු� හො ත්යත්ත්ව සංන්දර්භාය

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො පාරිපාොලැන �ලැ ප්රේශකො� සංැලැසුම් සංන්දාර්භාය සංහ තත්ත්ව 
විේකො�ෂණය අධයයනය සංඳහො මුලි�ව නගරකො� ඓතිහොසි� තත්ත්වය අධයයනය 
�රනු ලැැබීය. තවදා, කොභාෞති�, ආර්ථි�, සංමොජයීය හො පාොරිසංරි� යන අංශ යටකොත් 
වර්තමොන සංැලැසුම් ප්රකොේශය හඳුනො ගනු ලැැබු අතර, පූර්ව සංැලැසුම් ප්රයත්න මගින් 
කො�ොළඹ නගරය ජොති�, �ලැොපීය හො ප්රොකොේශීය වශකොයන් ස්ථොන ගත කිරීම දා කොමම 
පාරිච්කොේදාය මගින් සිදු �රන ලැදි.

2.2.1. ඓතිහාොසි� පසුබි්ම හාො වි�ොශනය
2.2.1.1. ජනාපරවාද හා බැඳුණු නාාමා විකාශනාය

අතීත ජනප්රවොදා අනුව 'කො�ොකොලැොන් ගකො� වරොය' යන අර්ථකොයන් යුතුව 'කො�ොකොලැොන් 
කොතොට' යන නොමකොයන් වුත්පාන්නව, පාසු�ොලීනව එය ‘කො�ොළඹ' කොලැසංදා වි�ොශනය 
වූ �ව දාැක්කොේ. තවත් විේවොසංයක් නම්, 'කො�ොළ අඹ ගස් ඇති වරොය", ‘කො�ොළ-අම්කො�ෝ’ 
යන අර්ථකොයන් ‘කො�ොළඹ’ කොලැසං පාරිවර්තනය වූ �වය.

2.2.1.2. පරිපාලනා මාායි�වල කිමික විකාශනාය
අ) යටත් විජිත පාාලන සමයට පෙපාර

පුර්ව යටත් විජිත යුගකො� වසංර 2000�ට අධි� �ොලැයක් පුරො අරොබි, ඉන්දියොනු, 
පාර්සියොනු, කොරෝම සංහ ග්රී� ජොති� කොවළදුන් හට වොනිජමය වශකොයන් උපාොයමොර්ගි�ව 
වැදාගත් ස්ථොනයක් �වට කො�ොළඹ නගරය පාත්ව තිබුණි. 

ඒ අනුව, නැකොගනහිර- �ටහිර කොවළඳ මොර්ගකො� ගමන් �ළ කොවළදුන් හො කොස්වො 
සංපායන්නන් කොවළඳ �ටයුතු වයොේතිය සංඳහො ලැං�ොවට පාැමිණි  අතර, එකොලැසං ඇති 
වූ ජනොවොසං, කො�ොළඹ වරොය හො �ැළණි ගං-කොමෝය ආශ්රිතව වයොේතව පාවතින �ව  
වර්තමොනකො� දා හඳුනො  ගත හැ�. 
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සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 
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ඓතිහාාසික පසුබිම  
හාා විකාශනය
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ආ) යටත් විජිත පාාලන සමය

ශ්රී ලැං�ොව වරින් වර විකොේශ ආක්රමණ හමුකොේ විවිධ ජොතීන්ට යටත්ව පාැවති අතර එම 
විවිධ �ොලැ ව�වොනු වලැදී ඇති වූ විකොේශීය ආක්රමණ කො�තු කො�ොට කොගන කො�ොළඹ 
පාරිපාොලැන මොයිම් ක්රමකොයන් කොවනස්වීම් වලැට භාොජනය විය.

I. පාෘතුගීසි පාාලන සමය (1505–1656)

1505 දී පාෘතුගීසි ගකොේශ�යින් ශ්රී ලැං�ොකොේ ගොලු ප්රකොේශයටදා, අනතුරුව කොවරළ තීරය 
ඔස්කොස් කො�ොළඹ වරොයටදා කොස්න්දු විය. කො�ොළඹ නගරය, එහි ස්වභාොවි� භූ ලැක්ෂණ 
උපාකොයෝගී �ර ගනිමින් ජලැ මුලැොශ්රා සංහ ඇළ මොර්ග වලින් වටවූ වඩො ආරක්ෂිත  
�ලැකො�ොටු සංහිත නගරයක් කොලැසං කොගොඩ නගො ගනු ලැැබීය. 
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ක්රමකොයන් කො�ොටුව හො පිටකො�ොටුව ප්රකොේශ 
සංැලැසුම් ගත ප්රකොේශ කොලැසං නිර්මොණය �රනු 
ලැැබූ අතර, කො�ොටුව සියලු පාරිපාොලැන �ටයුතු 
සංඳහොත්, පිටකො�ොටුව කොන්වොසි� �ටයුතු 
සංඳහොත් කොයොදාො ගනු ලැැබුණි. එකොස්ම, අකොන- 
කුත් ජනොවොසං කොමෝදාර හො ග්රෑන්ඩ්පාොස් ප්රකොේශ 
ආශ්රිතව වයොේත විය.

Portuguese Period 
(1505–1656)

දකුණුපස ඉහළ රූප සටහාන් අංං� 2.3 :  
පෘතුගීසි මු� කාලිනා යුගවේ� ජනාාවාසං ව�ා�තිය
මූලොශරය : (නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2019)

වම්පස පහළ රූප සටහාන් අංං� 2.2 : පෘතුගීසීන් 
විසින් වේගාඩනාගනා ලද පරථාමා වේකාළඹ වාරවේයහි  
සිතුවමා - 1520 | මූලොශරය : srilankamuslims.org

වම්පස ඉහළ රූප සටහාන් අංං� 2.1 : පැරණි වේකාටුව 
පරදීපාගාරය 1907 | මූලොශරය : wikipedia.org

දකුණුපස පහළ රූප සටහාන් අංං� 2.4 : වේකාළඹ 
පෘතුගීසි වරාවේ� සිතුවමාක් 1524
මූලොශරය : (ලංකාපුර වේව� අඩවිය, 2020)
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II. ලන්පෙේසි පාාලන සමය (1656 – 1796)

ලැන්කොේසි පාොලැන සංමකො� කො�ොළඹ නගරය, "�ොසං�" (කො�ොටුව) සංහ "අවුට් ස්�ර්ට්" 
නැතකොහොත් පිටත නගරය - පිටකො�ොටුව වශකොයන් පාරිපාොලැන �ටයුතු සිදු �රනු 
ලැැබීය. එව� නගර සංැලැසුම්�රණකො�දී, පුළු� ජලැ මොර්ග ජොලැය, විධිමත් වීදි 
රටො සංහ සංංකොක්තොත්ම� කොගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම පිලි�ඳ සුවිකොේෂී අවධොනයක්  
කොයොමුව තිබුණි. 

රූප සටහාන් අංං� 2.5 : ලන්වේද්සි යුගවේ� නිවාසං 1763
මූලොශරය : (වේබායිලි, 2014)

රූප සටහාන් අංං� 2.6 : ලන්වේද්සි යුගවේ� නිවාසං 1763
මූලොශරය : (වේබායිලි, 2014)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

ඓතිහාාසික පසුබිම  
හාා විකාශනය
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තවදා, වොස්තු විදායොව හො ක්රමොනුකුලැ වැසි ජලැ 
අපාවහනය සංඳහො ක්රමකොේදා හඳුන්වො දී ඇති 
අතර, කොබ්කොර් වැව හො සංම්�න්ධිත ඇළ මොර්ග 
ජොලැය ජලැ ප්රවොහනය සංඳහො කොමන්ම වැසි ජලැ 
අපාවහන පාේධතියක් කොලැසංදා උපාකොයෝගී �ර 
කොගන ඇත. ඉතිහොසං වොර්තො අනුව වත්මන් 
"කොයෝර්ක්" විදිය, වැසි ජලැ අපාවහන ඇළක් 
කොලැසං භාොවිතො �ළ �වට සංඳහන් කොේ. තවදා, 
ප්රමුඛ්යා කොන්වොසි� ප්රකොේශ කොලැසං කොමෝදාර, මුත්ව� 
සංහ ග්රෑන්ඩ්පාොස් කොයොදාො ගත් �ව දා සංඳහන් කොේ.

Dutch Period 
(1656–1796)

දකුණුපස ඉහළ රූප සටහාන් අංං� 2.7 :  
ලන්වේද්සි යුගවේ� ජනාාවාසං ව�ා�තිය
මූලොශරය : (නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2019)

දකුණුපස පහළ රූප සටහාන් අංං� 2.8 :  
ලන්වේද්සි යුගවේ� වේකාළඹ වරාය 1775
මූලොශරය : (රාවේමාරිනි, 2021)
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III. බ්රිිතානය පාාලන සමය (1796 - 1948)

වසංර 150 �ට අධි� �ොලැයක් කො�ොළඹ නගරය බ්රිතොනය යටත් විජිතයට නතු වීම, 
නගරකොයහි මුලි� වුහය නිර්මොණය කො�කොරහි �ලැපාෑම් ඇති �ළ �වට සංොධ� ඇත. 
උදාොහරණ කොලැසං වර්තමොනකො�දා වඩො ආ�ර්ශනීය ලැක්ෂණ වලින් කොහබි වික්කොටෝරියො 
උදායොනය (විහොරමහොකොේවි උදායොනය), ගොලු මුවකොදාොර පිටිය සංහ කොගො�ෆ් පිටිය ආදිය 
දාැක්විය හැ�. 

බ්රිතොනය පාොලැන සංමකො�දී, නගරකො� වර්ධන රටොවට අනුගත කොවමින් ජනොවොසං�රණය 
සිදුව ඇත. උතුරු කො�ොළඹ ප්රකොේශය තුළ වරොයට සංම්�න්ධ �ටයුතු වයොේත වීමත් 
සංමග, එකොතක් එම ප්රකොේශකො� පාැවති ජනොවොසං ක්රමකොයන් පිරිහීමට ලැක් විය. 18 වන 
සියවකොස් අග භාොගය වන විට කො�ො�ලුපිටිය, වැ�ලැවත්ත, �ම්�ලැපිටිය සංහ මරදාොන 
කොන්වොසි� භාොවිතය සංඳහො කොයොමු වූ අතර කුරුඳුවත්ත ප්රකොේශය ඉහළ පාොන්ති� 
කොන්වොසි� ප්රකොේශයක් �වට පාත් විය.

රූප සටහාන් අංං� 2.9 : පිරන්ස් වීදිය, වේකාළඹ වේකාටුව 1800
මූලොශරය : (ලංකාපුර වේව� අඩවිය, 2020)

ප්රරිච්කො�දය 02
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ඇ) යටත් විජිත පාාලන සමයට පාසු

1978 සංැේතැම්�ර් 30 දිනැති අං� 4/1 දාරන අති විකොේෂ ගැසංට් නිකොේදානය  
ප්ර�ොරව කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය නොගරි� සංංවර්ධනය පිලි�දා විෂය  
භාොර අමොතයවරයො විසින් 1978 අං� 41 දාරන නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරි පානකොත් 
3(1) සංහ (2) යන වගන්ති යටකොත් නොගරි� සංංවර්ධන �ලැ ප්රකොේශයක් කොලැසං  
ප්ර�ොශයට පාත් �ර ඇත.

තවදා, බ්රිතොනයයන් විසින් නගරකො� යටිතලැ පාහසු�ම් සංංවර්ධනය සංඳහො ඉහළ 
අවධොනයක් කොයොමු �ළ අතර ඒ අනුව, මහො මොර්ග හො ප්රොකොේශීය මොර්ග ජොලැය, 
දුම්රිය මොර්ග, ජලැ සංැපායුම්, වැසි ජලැ අපාවහන සංහ අපාජලැ �ළමනො�රණ පාේධති 
සංංවර්ධනය �රනු ලැැබීය. එව� ඇති වූ ඍනොත්ම� �ලැපාෑමක් කොලැසං, ප්රකොේශකො� 
වගුරුබිම්, කුඹුරු ඉඩම් හො කොබ්කොර් වැව වැනි ප්රධොන ජලැ මුලැොශ්රා කොගොඩ �රමින් සිදු �ළ 
සංංවර්ධන �ටයුතු දාැක්විය හැ�.

Early British Period 
(1796–1870)

Late British Period 
(1870–1948)

රූප සටහාන් අංං� 2.10 : බිිත්යාංානා� යුගවේ� ජනාාවාසං ව�ා�තිය
මූලොශරය : (නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2019)
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2.2.2. පූර්ව සැලසුම් පරයත්න

I. සර් පාැට්රිික් පෙ�ඩස්පෙ� න�ර සැලැස්ම - 1921

“නැකොගනහිර උදායොන නගරය” යන නව සංං��පාය හඳුන්වොකොදාමින් 1921 දී සංර් පාැට්රික් 
කොගඩස් විසින් කො�ොළඹ නගරය සංැලැසුම් කිරීකොම් මු�ම උත්සංොහය දාරන ලැදී. කොමම 
සංැලැැස්ම මගින් කො�ොළඹ නගරකොයහි ගංවතුර අවදාොනම් තත්ත්වය කො�කොරහි විකොේෂ 
අවධොනයක් කොයොමු �රනු ලැැබූ අතර ප්රකොේශකො� අව�ොශීය සංංවර්ධනය දිරිගැන්වීම 
සංඳහො උපාොයමොර්ගි� මැදිහත් වීමක් කොලැසං වරොය සංංවර්ධනය �රනු ලැැබීය. 

කොමම සංැලැැස්කොමහි වැදාගත් සංන්ධිස්ථොන කොලැසං වික්කොටෝරියො උදායොනයට (වර්ත-
මොනකො� විහොරමහොකොේවී උදායොනය) මුහුණලැො නගර සංභාො ශොලැොව ස්ථොපිත කිරීම, 
ගොලු මුවකොදාොර පිටිය වැඩි දියුණු කිරීම, ගොලු පාොරට සංමොන්තරව වි��පා මොර්ගයක් 
ඉදිකිරීමට කොයෝජනො කිරීම (වර්තමොනකො� ඩුේලිකොක්ෂන් පාොර කොලැසං හදුන්වන), දාක්ෂිණ 
දුම්රිය මොර්ගය ඔස්කොස් දිකොවන අඩි පාොරක් ඉදිකිරීම (පාසු�ොලීනව මුහුදු�ඩ මොර්ගය 
නැතකොහොත් කො�ොළඹ ක්රමය මොර්ගය සංංවර්ධනය සංඳහො වන) යන උපාොයමොර්ගි� 
වයොපාෘති හඳුන්වො දිය හැකි කොේ. 

පාැරණි පාොර්ලිකොම්න්තු වටරවුම, නව තුරග තරග පිටි, සංත්ත්ව උදායොන, ගංවතුර පාොලැනය 
සංඳහො පාෑලියකොගොඩ පාහත්බිම් ජලැොශ යන සංැලැසුම් වයොපාෘති කො�ොළඹ උදායොන නගරය 
නිර්මොණය කිරීම සංඳහො සංර් පාැට්රික් කොගඩස්කො� උත්සංොහයට උදාොහරණ කිහිපායකි. තවදා, 
ඉහළ පාොන්ති� ප්රජොව සංඳහො නිවොසං හො සුපිරි ලැක්ෂණ සංහිත වොණිජ ප්රකොේශයක් කොලැසං 
කුරුඳුවත්ත ප්රකොේශය හඳුන්වො කොදානු ලැැබූ අතර මොර්ග පාේධතිය සංැලැසුම්�රණකො�දී 
කො�ෞේධොකොලැෝ� මොර්ගය වැනි රුක් කොරෝපිත හරිත මංතීරු දා හඳුන්වො කොදානු ලැැබිණි.

II. ක්ලිෆර්ඩ් පෙ�ාලිපෙඩ් සැලැස්ම – 1940

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාොකොේ ආරොධනයට අනුව ශ්රී ලැං�ොවට පාැමිණි ක්ලිෆර්ඩ් 
කොහොලිකොඩ් විසින් කො�ොළඹ නගරය සංඳහො නැවත සංංවර්ධන සංැලැැස්මක් පිළිකොයළ 
�රනු ලැැබිණි. එහිදී නගරකො� අනොගත වර්ධනය නියොමනය සංඳහො හඳුන්වොකොදානු  
ලැැබූ “�ලැොපී�රණය" ක්රමකොේදාය තුළින් ප්රකොේශකො� ජන සංංචාරනය පාොලැනය කිරීමට 
අදාහස් �ර ඇත. වොණිජ, �ොර්මි� සංහ කොන්වොසි� �ටයුතු සංඳහො උචිත ප්රකොේශ හඳුනො 
ගැනීම සිදු �ර ඇති අතර නීතිමය රොමුවක් සං�ස් කිරීම මගින් නිේචිත �ොර්යයන් 
විමධයගත �ර නියොමනය කිරීකොම් ක්රියො�ොර�ම් හඳුනො ගැනීම කොමම සංැලැැස්කොමහි 
ප්රධොනතම ලැක්ෂණයක් කොලැසං දාැක්විය හැ�.

ප්රරිච්කො�දය 02
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රූප සටහාන් අංං� 2.11 : සංර් පැටි්රික් වේගඩස්වේ� නාගර සංැලැස්මා – 1921
මූලොශරය : (වේකාළඹ මාහා නාාගරික වුහාත්මාක සංැලැස්මා, 1998)



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031
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III. පාැට්රිික් ඇබර්පෙ�ාම්බී පාාාපෙේශීය සැලැස්ම – 1948

කොමම �ොලැය වන විට කො�ොළඹ මධය ප්රකොේශය තුළ කොන්වොසි� ජනගහනය 350,000 
� පාමණ අගයක් ගැනීම හො ඔවුනට අවශය නිවොසං පාහසු�ම් හො අකොනකුත් කොසංෞඛ්යාය 
අවශයතො සංපුරොලීම අභිකොයෝගයක් �වට පාත්ව තිබිණි.

තවදා, පාවත්නො ඉඩම් වලින් තුකොනන් එ�ක් පාමණ ගංවතුකොරන් යටවීම කො�තුකොවන් 
සංංවර්ධනය නුසුදුසු ප්රකොේශ �වට පාත් වීම හො දෛදානි�ව නගරයට පාැමිකොණන 
125,000 � පාමණ මගී ජනගහනය සංඳහො ප්රමොණවත් යටිතලැ පාහසු�ම් සංැපායීම 
අභිකොයෝග �වට පාත්ව තිබිණි. 

රූප සටහාන් අංං� 2.12 : පැට්රිික් ඇබර්වේකා�බී පරාවේද්ශ්රීය සංැලැස්මා
මූලොශරය : (එන්. පී. වේ�රත්, ඩී. ජයසුන්දර, 2007)
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කොමම ගැටළු වලැට ප්රතිචාොර වශකොයන් පාැට්රික් ඇ�ර්කො�ොම්බී විසින් නොගරි� �ටයුතු 
විමධයගත කිරීකොම් මූලැධර්මය මත කො�ොළඹ නගරය සංඳහො නගර සංැලැසුම් ක්රමයක් 
සං�ස් �කො�ය. ඒ අනුව ප්රමොණකොයන් වර්ග සංැතපුම් 220 � වපාසංරියකින් යුතු හො 
කො�ොළඹ වරොකො� සිට අරීයව සංැතපුම් 14 � භූමි ප්රකොේශයක් ආවරණය �රමින් "�ලැොපා" 
සංං��පාය කොයෝජනො �රන ලැදී.

IV. පෙ�ාළඹ ම�ා සැලැස්ම 1978 – (එක්සත් ජාාතීන්පෙ� සංවර්ධන  

වැඩසට�න (UNDP) �ා ඒ�ාබේධ)

රූප සටහාන් අංං� 2.13 : වේකාළඹ මාහා සංැලැස්මා 1978- (එක්සංත් ජාතීන්වේ� සංංවර්ධනා වැඩසං�හනා 
(UNDP) හා ඒකාබද්ධ) | මූලොශරය : (වේකාළඹ මාහා සංැලැස්මා , 1978)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

පූර්ව සැැලසුම් පරයත්න
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1977 දී රජය විසින් විවෘත ආර්ථි� ප්රතිපාත්තිය හඳුන්වොදීමත් සංමඟම කොේපාලැ 
සංංවර්ධනය හො ඉඩම් වලැ වටිනො�ම් ඉහළ යොකොම් ප්රතිපාලැයක් කොලැසං කො�ොළඹ නගරය 
කොේගකොයන් කොවනස් විය. කොමවන් සංන්දාර්භායක් තුළ කො�ොළඹ �ලැොපාකො� තුලැනොත්ම� 
�ලැොපීය වර්ධනයක් හො කොේගවත් ආර්ථි� සංංවර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීකොම් අරමුණ 
ඇතිව ප්රොකොේශීය සංැලැසුම්�රුවන් සංමග එක්ව එක්සංත් ජොතීන්කො� සංංවර්ධන 
වැඩසංටහකොනහි (UNDP) උපාකොේශ� �ණ්ඩොයමක් විසින් කො�ොළඹ මහ සංැලැැස්ම 
සං�ස් �රන ලැදි.

සංැලැසුම් ප්රකොේශය කො�ොළඹ, �ළුතර සංහ ගම්පාහ කොලැසං දිස්ත්රික් තුනකින් සංමන්විත 
වූ අතර සංමස්ත සංැලැසුම් ප්රකොේශය නැවත මධයයම උපා �ලැොපාය සංහ පිටත �ලැොපාය 
කොලැසං ප්රකොේශ කොදා��ට කො�දාො ඇත. 

කොමම සංැලැැස්ම මගින් මීගමුව,කොේයන්කොගොඩ, අවිස්සංොකොේ�ලැ, කොහොරණ සංහ �ළුතර 
යන පිටත ප්රකොේශයට ඇතුලැත් එක් එක් මධයස්ථොනය සංඳහො 500,000 ක් පාමණ 
ජනතොවක්  ආ�ර්ෂණය  �ර ගැනීමට අකොේක්ෂො �ළදා, එම ප්රකොේශ අකොේක්ෂිත 
සංංවර්ධනය ළඟො �ර ගැනීමට අකොපාොකොහොසංත් විය. එකොස් වුවදා, සංැලැැස්කොමහි  
වැදාගත් සංංධිස්ථොන කොලැසං පාෑලියකොගොඩ ඒ�ො�ේධ නොගරි� සංංවර්ධන වයොපාෘතිය 
ක්රියොත්ම� කිරීම හො 1978 වර්ෂකො�දී නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය පිහිටුවීම   
දාැක්විය හැකි කොේ.

V. පෙ�ාළඹ න�ර සංවර්ධන සැලැස්ම – 1985

1985 දී එක්සංත් ජොතීන්කො� සංංවර්ධන වැඩසංටහකොනහි ප්රධොන සංැලැැසුම් �ණ්ඩොයකොම් 
සංහොය ඇතිව කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සං�ස් �රන ලැදී. ඒ�ො�ේධ 
�ලැොපී�රණය, සංැලැසුම්�රණය හො කොගොඩනැගිලි කොරගුලැොසි ඇතුළත් �ර ඇති 
කොමම සංැලැැස්ම කො�ොළඹ නගරය වර්තමොනකො� ක්රියොත්ම� සංංවර්ධන සංැලැසුකොම් 
පාදානම කොලැසං හඳුනො ගත හැකිය. 

සංවිස්තර සංැලැසුම් සංහ සංංවර්ධන පාොලැන අරමුණු සංඳහො නොගරි� කො�ොට්ඨොශ 47 කින් 
යුතු වූ කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය ප්රධොන �ලැොපා 05 �ට කො�දාො සංැලැසුම් 
සං�ස් �රන ලැදී. සංැලැසුකොමහි ප්රධොන අරමුණු කොලැසං රථවොහන තදා�දාය අවම කිරීම, 
�ර්මොන්ත හො පාරිපාොලැන �ටයුතු ප්රවර්ධනය, කොතොග හො සි�ලැර කොවළඳොම �ටයුතු 
වඩො �ොර්යක්ෂම කිරීම, ජලැොභිමුඛ්යා සංංවර්ධනය යනොදිය දාැක්විය හැ�. මීට අමතරව, 
විකොේෂ වයොපාෘති කොලැසං හඳුනොගත් මුඩුක්කු හො පාැ�පාත් ප්රකොේශ නැවත සංංවර්ධනය 
කිරීමට සංැලැසුම් කොයෝජනො �රන ලැදී.  

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

පූර්ව සැැලසුම් පරයත්න
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රූප සටහාන් අංං� 2.14 : වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා – 1985
මූලොශරය : (වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා, 1985)
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VI. පෙ�ාළඹ ම�ානා�රි� �ලාපීය  

වු�ාත්ම� සැලැස්ම (CMRSP) – 1998

1996 දී නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය සං�ස් �රන ලැදා කො�ොළඹ මහො නගර වූහොත්ම� 
සංැලැැස්කොමහි ප්රධොන අංශ කොලැසං සංමොජයීය, ආර්ථි� හො පාොරිසංරි� අංශ හඳුනො කොගන 
ඇත. තවදුරටත්, කො�ොළඹ මහො නගර ප්රකොේශය ආශ්රිත එක් එක් මධයස්ථොන මගින් 
සංපායනු ලැ�න කොස්වොව හො සංංවර්ධන විභාවතො මත පාදානම්ව පාළමු කොපාළ සිට සිේවන 
කොපාළ දාක්වො වන නොගරි� ධුරොවලිය හඳුන්වො දී ඇත. 

රූප සටහාන් අංං� 2.15 : වේකාළඹ මාහානාාගරික කලාපීය වුහාත්මාක සංැලැස්මා (CMRSP)- 1998
මූලොශරය : (වේකාළඹ මාහා නාාගරික වුහාත්මාක සංැලැස්මා, 1998)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

පූර්ව සැැලසුම් පරයත්න
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ඒ අනුව, මීගමුව, ගම්පාහ, බියගම, කොහෝමොගම, කොහොරණ හො මතුගම යන පිටත ප්රකොේශ 
හය "වර්ධන මධයස්ථොන " කොලැසං දා දාක්වො ඇත. තවදා, මධයම නොගරි� ප්රකොේශය 
නැතකොහොත් "හර ප්රකොේශය" කොලැසං කො�ොළඹ හො ශ්රී ජයවර්ධනපුර කො�ෝට්කොට් ප්රකොේශ 
හඳුනො කොගන ඇති අතර, 1998 වර්ෂකො� ජුලි මසංදී කොමම “කො�ොළඹ හර ප්රකොේශය” 
අමොතයය මණ්ඩලැය විසින් අනුමත �ර ඇත. 

රූප සටහාන් අංං� 2.16 : වේකාළඹ හර පරවේද්ශය, 1998
මූලොශරය : (වේකාළඹ මාහානාාගරික කලාපීය වුහාත්මාක සංැලැස්මා (CMRSP), 1998)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

පූර්ව සැැලසුම් පරයත්න
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කොමම සංැලැැස්කොම් ප්රධොන අරමුණ වනුකො� කො�ොළඹ නගරය, ගිනිකො�ොනදිග ආසියොකොේ 
ප්රධොන නැේ කොක්න්ද්රස්ථොනය සංහ මුලැය හො වොණිජ �ටයුතු සංඳහො කොක්න්ද්රස්ථොනය 
�වට පාත් කිරීමයි. සංැලැසුම් කොයෝජනො කොලැසං කො�ොළඹ �ටුනොය� අධිකොේගී මොර්ගය, හර 
ප්රකොේශය ආවරණය වන වටරවුම් සංැහැ�ලු කොර්� පාේධතිය, කො�ොළඹ සිට පාොනදුර දාක්වො 
නොවි� ප්රවොහන පාේධතිය සංහ පාවත්නො දුම්රිය විදුලි �ලැකොයන් ක්රියො �රවීම යනොදිය 
හඳුන්වො දී ඇත. කො�කොස් වුවදා, කොමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම ක්රියොත්ම� කොනොවුණු අතර 
එමගින් හඳුනො ගනු ලැැබූ වයොපාෘති දා මෑත �ොලීන වනකොතක් ක්රියොත්ම� කොනොවීය.

VII. පෙ�ාළඹ න�ර සංවර්ධන සැලැස්ම – 1999

1985 කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 
සංඳහො සංංකොශෝධනයක් වශකොයන් නොගරි� 
සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් කො�ොළඹ නගර 
සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 1999 දී සං�ස් �රන ලැදී. 
එහිදී, කො�ොළඹ මහොනොගොරි� �ලැොපිය වුහො-
ත්ම� සංැලැැස්ම - 1998 හි සංඳහන් සංැලැසුම් 
මොර්කොගෝපාකොේශයන්ට අනුගත කොවමින් කොමම 
සංැලැැස්ම පිළිකොයලැ �රන ලැදී.

කොමම සංැලැැස්ම මගින් භූමි පාරිහරණය මත 
පාදානම් වන �ලැොපී�රණය, කොගොඩනැගිලි 
කොරගුලැොසි, කොගොඩනැගිලි ඝනත්වය මත පාදානම්- 
වන කොරගුලැොසි, විකොේෂිත සංංවර්ධන මොර්කොගෝ-
පාකොේශ සංහ නොගරි� සංැලැසුම් සංං��පා හඳුන්වො 
කොදාන ලැදී. තවදා, වරොය ආසංන්න ප්රකොේශය 
වරොය ආශ්රිත ක්රියො�ොරී �ලැොපාය කොලැසංත්, 
කො�ොළඹ මධය වයොපාොරි� ප්රකොේශය තුළ අධි 
ඝනත්ව සංංවර්ධනයක් ඇති කිරීකොම් අරමුණින් 
සංංකොක්න්ද්රිත සංංවර්ධන ප්රකොේශය කොලැසංත් 
හඳුන්වො දී ඇත. කො�ොළඹ නගරය තුළ හරිත 
�ලැොපායක් කොලැසං කො�ොළඹ 07 කුරුඳුවත්ත 
ප්රකොේශය විකොේෂ ප්රොථමි� කොන්වොසි� �ලැොපාය 
කොලැසං නම් �ර ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 2.17 : වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා 
සංැලැස්මා - 1999 | මූලොශරය : (වේකාළඹ නාගර 
සංංවර්ධනා සංැලැස්මා, 1999)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

පූර්ව සැැලසුම් පරයත්න
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VIII. බස්නාහිර පාළාපෙත් පෙම�ාපෙපාාලිස් සැලැස්ම (CESMA) – 2004

කොමම සංැලැැස්ම සංැලැසුම් සංං��පා තුනකින් යුක්ත වූ අතර ඒවො නම්;

• වේකාළඹ හර පරවේද්ශය වේක්න්ද්ර කර ගනිමින්, සංංවර්ධනාය ක�යුතු  

නාැවේගනාහිර, උතුරැ හා දකුණු පරවේද්ශ කරා විමාධ�ගත්යාං කිරීමා 

• නාගර සංංවර්ධනාය සංඳහා හරිත්යාං උද�ානා සංංක�පය 

• “ජිවත් වීමා, වැඩ කිරීමා, වින්දනාය” සංංක�පය- ජනාත්යාංාව� උසංස් ජිවනා 

ත්යාංත්ත්වයක් ලබා දීමා සංඳහා වැඩ බි�වල� සංමීපව ජීවත් වීමා� ඉඩ දීමා

රූප සටහාන් අංං� 2.18 : බස්නාාහිර පළාවේත් වේමාගාවේපාලිස් සංැලැස්මා (CESMA) - 2004
මූලොශරය : (බස්නාාහිර පළාවේත් වේමාගාවේපාලිස් සංැලැස්මා (CESMA), 2004)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

පූර්ව සැැලසුම් පරයත්න
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IX. පෙ�ාළඹ න�ර සංවර්ධන සැලැස්ම (සංපෙ�ෝධනය) – 2008

කොමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 1999 සංඳහො සංංකොශෝ-
ධනයක් කොලැසං පිළිකොයළ �ර ඇති අතර එය සංංකොක්න්ද්රිත සංංවර්ධන �ලැොපාය, 
වොණිජ �ලැොපාය, මිශ්රා සංංවර්ධන �ලැොපාය, වරොය ආශ්රිත �ලැොපාය ප්රොථමි� කොන්වොසි�  
�ලැොපාය, විකොේෂිත මිශ්රා කොන්වොසි� �ලැොපාය,  විකොේෂිත ප්රොථමි� කොන්වොසි� �ලැොපාය 
සංහ සංමුද්රොබිමුඛ්යා �ලැොපාය  කොලැසං සංංවර්ධන �ලැොපා අටකින් සංමන්විත කොේ.

රූප සටහාන් අංං� 2.19 : වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා (සංංවේශෝධනාය) - 2008
මූලොශරය : (වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා (සංංවේශෝධනාය) , 2008)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

පූර්ව සැැලසුම් පරයත්න
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X. ‘පෙම�ාපෙපාාලිස්’ බස්නාහිර පාළාත් ම�ා සැලැස්ම – 2030 

කොමගොකොපාොලිස් සංහ �ස්නොහිර සංංවර්ධන අමොතයොංශය යටකොත් �ස්නොහිර පාළොත් 
කොමගොකොපාොලිස් සංැලැසුම් වයොපාෘතිය මගින් 2016 වර්ෂකො�දී පිළිකොයළ �රන ලැදා 
‘කොමගොකොපාොලිස්’ �ස්නොහිර පාළොත් මහො සංැලැැස්ම-2030 හි දාැක්ම වශකොයන් “From 
Island to Continent” හඳුනො ගනු ලැැබිය. ඒ අනුව, සංමස්ත සංැලැසුම් ප්රකොේශය 
�ලැොපා 13 ක් එනම්; �ටුනොය� ගුවන් නගරය, මුතුරොජකොවලැ උතුරු කොවරළ තීරය 
ගුවන්කොතොටුපාළ සංහ වරොය සංම්�න්ධ �රමින් සංැපායුම් කො�ොරිකොඩෝව, මීරිගම �ොර්මි� 
නගරය, අවිස්සංොකොේ�ලැ වැවිලි නගරය, කො�ොළඹ වරොය කොක්න්ද්ර �රකොගන සංහ අවට 
තදාොසංන්න ප්රකොේශ මධයම වයොපාොරි� දිස්ත්රික්�ය (CBD), අභායන්තර හර ප්රකොේශය, 
�ොහිර හර ප්රකොේශය, මොලැකොබ් විදායො හො තොක්ෂණ නගරය, කොහොරණ �ොර්මි� නගරය, 
�දුරලිය වනොන්තර නගරය, දාකුණු කොවරළ තීරය සංහ සංමුද්ර �ලැොපාය වශකොයන් 
සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහො සංැලැසුම් කොයෝජනො සං�ස් �රනු ලැැබීය.

රූප සටහාන් අංං� 2.20 : ‘වේමාගාවේපාලිස්’ බස්නාාහිර පළාත් මාහා සංැලැස්මා – 2030
මූලොශරය : බස්නාාහිර පළාත් වේමාගාවේපාලිස් සංැලසු� ව�ාපෘතිය, 2016

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

පූර්ව සැැලසුම් පරයත්න
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2.2.3. ශ්රීර ලං�ොකො� ජාොති� පරතිපත්ති

ශ්රී ලැොංකීය පුරවැසියන්කො� ජිවන තත්ත්වය උසංස් �රමින් මුලි� අවශයතො සංපුරො 
ගැනීම සංඳහො සංහ තිරසංොර සංංවර්ධනය ලැඟො �ර ගැනීම උකොදාසංො කොභාෞති� පාොරිසංරි� 
සංමොජයීය සංහ ආර්ථි� යන අංශයන් නිකොයෝජනය වන පාරිදි විවිධ ජොති� ප්රතිපාත්තීන් 
හඳුන්වො දී ඇත. එම ප්රතිපාත්ති අනුගමනය �රමින් ශ්රී ලැං�ොකොේ සංංවර්ධන �ටයුතු 
කොමකොහයවීම සංදාහො විවිධ රොජය ආයතන, අර්ධ රොජය ආයතන, ස්වොධීන ආයතන හො 
සංංවිධොන මුලි�ත්වය කොගන �ටුයුතු �රනු ලැ�යි. ඉහත අංශ නිකොයෝජනය වන පාරිදි 
හඳුන්වොකොදානු ලැැබු ජොති� ප්රතිපාත්ති අතුරින් කීපායක් පාහතින් දාක්වො ඇත.

ජාාති� පෙ�ෞති� වු�ාත්ම� සැලැස්ම - 2030 

සංැලැසුම් �ලැ කොභාෞති� සංංවර්ධනය� අවශය-
තොවය මත 2007 වර්ෂකො� දී ජොති� කොභාෞති� 
සංැලැසුම් කොදාපාොර්තකොම්න්තුව විසින් ජොති� 
කොභාෞති� සංැලැසුම් ප්රතිපාත්තිය සංහ සංැලැැස්ම 
2030 පිළිකොයළ �රන ලැදා අතර එය 2011 
වර්ෂකො� දී ගැසංට් �රනු ලැැබීය. කොමහි මූලි� 
අරමුණු වශකොයන්, ශ්රී ලැං�ොව සුහුරු දාැයක් 
හො කොලැෝ�කො� තරග�ොරී ආර්ථි�යක් �වට 
පාත්වීම සංඳහො අවැසි කොභාෞති� පාහසු�ම් 
සංැලැසීම, භුමිකො� හො සංොගරකො� පාවතින 
ගකොේෂණය කොනො�රන ලැදා සංම්පාත්හි ප්රශස්ත 
හො තිරසංොර භාොවිතය තහවුරු කිරීම සංහ භූ- 
කොගෝලීය වශකොයන් ශ්රී ලැං�ොව උපාොයමොර්ගි� 
ස්ථොනය� පිහිටීකොම් විභාවතොවය උ�හො 
ගැනීම සංදාහො මොර්කොගෝපාකොේශ�ත්වය සංැපායීම 
යනොදිය හඳුනො කොගන ඇත. එම සංැලැැස්ම 
මගින් ඉදිරිපාත් �රන කොයෝජිත කොභාෞති� 
වුහොත්ම� සංැලැැස්මට අනුව �ටහිර, උතුරු 
මැදා,නැකොගනහිර, හම්�න්කොතොට සංහ යොපානය 
යන අධි නොගරී� ප්රකොේශ (Metro region) 
5ක් �රො ශ්රී ලැං�ොකොේ නොගරි� සංංවර්ධනය 
සංංකොක්න්ද්ර වනු ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 2.21 : ජාතික වේභාෞතික වුහාත්මාක සංැලැස්මා - 2030
මූලොශරය : ජාතික වේභාෞතික වුහාත්මාක සංැලැස්මා - 2030

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

ශ්රීී ලංකාවේ� 
ජාාතික පරතිපත්ති
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ජාාති� පෙ�ෞති� සැලැස්ම - 2050

2030 සංැලැැස්ම පිළිකොයළ �ර වසංර 10ට පාසුව එනම්, 2017 වර්ෂකො�දී නැවතත්  
ජොති� කොභාෞති� සංැලැසුම් කොදාපාොර්තකොම්න්තුව විසින් ජොති� කොභාෞති� සංැලැසුම් ප්රති-
පාත්තිය සංහ සංැලැැස්ම- 2050 යොවත්�ොලින සංැලැැස්ම පිළිකොයළ �රන ලැදා අතර, 
එය 2019 වර්ෂකො� ගැසංට් �රනු ලැැබීය. 2050 සංැලැැස්ම මගින් ඉදිරිපාත් �රන  
කොයෝජිත කොභාෞති� වුහොත්ම� සංැලැැස්මට අනුව, ශ්රී ලැං�ොව තුළ තිරසංොර සංහ 
සංැලැසුම්සංහගත කොභාෞති� පාරිසංරයක් ඇතිකිරීම සංඳහො ප්රතිපාත්තිමය, භූකොගෝලීය 
හො ආංශි� ක්රමකොේදා හඳුනොකොගන ඇති අතර, එමගින් කොභාෞති�, සංමොජයීය, ආර්ථි� 
හො පාොරිසංරි� වශකොයන් තුළිත සංංවර්ධනයක් ළඟො �රගැනීමට අරමුණු කොේ. කොමම 
සංැලැැස්ම මගින් නැකොගනහිර - �ටහිර කො�ොරිකොඩෝරය, උතුරු සංංවර්ධන කො�ොරිකොඩෝරය, 
දාක්ෂිණ සංංවර්ධන කො�ොරිකොඩෝරය සංහ නැකොගනහිර සංංවර්ධන කො�ොරිකොඩෝරය වශ- 
කොයන් සංංවර්ධන කො�ොරිකොඩෝර 4 ක් හඳුනොකොගන ඇත. ඒ අනුව, කො�ොළඹ නගරය, 
කො�ොළඹ වරොය හො ත්රිකුණොමලැ වරොය සංම්�න්ධ �රනු ලැ�න නැකොගනහිර - �ටහිර 
කො�ොරිකොඩෝරය තුළ පිහිටි නගරයක් කොලැසං හඳුනොගත හැකිකොේ. කොමම සංංවර්ධන 
කො�ොරිකොඩෝරය කොවත 2050 වර්ෂය වන විට සංමස්ථ ජනගහනකොයන් 35% - 40% � 
පාමණ ප්රතිශතයක් සංංකොක්න්ද්රණය වනු ඇතැයි අකොේක්ෂො කො�කොර්.

රූප සටහාන් අංං� 2.22 : ජාතික වේභාෞතික සංැලැස්මා - 2050
මූලොශරය : ජාතික වේභාෞතික සංැලැස්මා - 2050

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

ශ්රීී ලංකාවේ� 
ජාාතික පරතිපත්ති
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ජාාති� පෙසෞඛ්යය පාාතිපාත්තිය 

වර්ෂ 1952 සිට 1992 දාක්වො පාැවතී ජොති� කොසංෞඛ්යාය ප්රතිපාත්තිය ප්රතිනිර්මොණය �රමින් 
1992–2016 කොසංෞඛ්යාය ප්රතිපාත්තිය හඳුන්වො කොදාන ලැදා අතර එහි පාැවති අඩුපාොඩු�ම් 
හඳුනො ගනිමින් දාශ� කොදා�ක් පුරො පාැවති ජොති� කොසංෞඛ්යාය ප්රතිපාත්තිය නැවත 2016–
2025 ජොති� කොසංෞඛ්යාය ප්රතිපාත්තිය කොලැසං ක්රමවත්ව නිර්මොණය �රන ලැදී.

එකොතක් පාැවති කොසංෞඛ්යාය ගැටළු නව උපාොය මොර්ගයන් තුළින් නිරො�රණය කිරීමත් සංහ 
කොසංෞඛ්යාය පාේධතිකො� ගුණොත්ම�භාොවය හො ආරක්ෂොව තහවුරු කිරීකොම් අරමුණින් කොමම 
නව ජොති� කොසංෞඛ්යාය ප්රතිපාත්තිය හඳුන්වොකොදාන ලැදී.

තිරසංොර සංංවර්ධනයක් �රො යන ගමකොන්දී සංෑම පුරවැසිකොයකුකො�ම කොසංෞඛ්යාය 
සුරක්ෂිතභාොවය ආරක්ෂො කිරීම මූලි� අරමුණක් �ර ගනිමින් සංංවර්ධන ක්රියොවලීන් 
ක්රියොත්ම� කිරීකොම් අවශයතොවය කොමම ජොති� කොසංෞඛ්යාය ප්රතිපාත්තිය මගින් අකොේක්ෂො 
�රනු ලැ�යි. එය කොමම ප්රතිපාත්තිකො� දාැක්ම වන " කොසංෞඛ්යාය සංම්පාන්න ජොතියක් 
කොලැසං ආර්ථි�, සංමොජයීය, මොනසි� සංහ අධයොත්මි� සංංවර්ධනයට දාොය� වීම යන 
ප්ර�ොශකොයන් තව දුරටත් පාැහැදිලි �රනු ලැ�යි. ඒ අනුව නව ජොති� කොසංෞඛ්යාය ප්රතිපාත්තිය 
මගින් දාක්වො ඇති පාරිදි සංෑම ශ්රී ලැං�ො පුරවැසිකොයකුම පාහසුකොවන් ලැඟො විය හැකි 
සංහ ප්රමොණවත් ඉහලැ ගුණොත්ම� භාොවකොයන් යුතු ප්රති�ොර පාහසු�ම් සංැපායීම, සංැමට 
සංමොන ගුණොත්ම� පුනරුත්ථොපාන රැ�වරණයක් සංැපායීම සංහ ගුණොත්ම� කොසංෞඛ්යාය 
පාේධතියක් තහවුරු කිරීම තුලින් කො�ොළඹ නගරය පුරො පාවත්නො කොසංෞඛ්යාය ගැටළු අවම 
කිරීම සංහ පිළියම් සංැපායීම කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022 - 2031 මගින් 
අකොේක්ෂො �රනු ලැ�න අතර කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ පාවත්නො 
පාැ�පාත් සංහ අඩු අදාොයම්ලැොබී නිවොසං හො අක්රමවත් අපාද්රවය �ැහැර කිරීම් විධිමත් කිරීම 
මගින් පුේගලැ සංනීපාොරක්ෂොව සංහ කොසංෞඛ්යාය සුරක්ෂිත කිරීමට කොමම සංැලැැස්ම මගින් 
උපාොය මොර්ග සංලැසංො ඇත.

ජාාති� පාාරිසරි� පාාතිපාත්තිය 

අතීතකො� සිට පාැවති පාොරිසංරි� අවක්රමණ ගැටළු සංඳහො ඵලැදාොයි පිළියම් කොලැසං 
විවිධ ප්රතිපාත්තීන් හඳුන්වො කොදානු ලැැබුවදා මෑත �ොලීනව හඳුන්වො කොදානු ලැැබූ 
ජොති� පාොරිසංරි� ප්රතිපාත්තිය සංංවර්ධන ක්රියොවලිකො� තිරසංොරත්වය සංහ පාොරිසංරි� 
ඒකීය�රණය සංඳහො මහඟු පිටුවහලැක් ලැ�ො කොදානු ලැ�යි.

ශ්රී ලැං�ො වයවස්ථොනුකුලැව " ස්වභාොව ධර්මය ආරක්ෂො කිරීම සංහ එහි සංම්පාත් 
සංංරක්ෂණය කිරීම" සංෑම පුරවැසිකොයකුකො�ම වගකීමක් �ව ඉස්මතු �රමින් පාොරිසංරි� 
සංංවර්ධන ප්රතිපාත්තිය සං�ස් �ර ඇති අතර ශ්රී ලැං�ොකොේ තිරසංොර සංංවර්ධන රොමුව 
තුළ නිවැරදි පාොරිසංරි� �ළමනො�රණයක් තහවුරු කිරීම කොමම ප්රත්පාත්තිකොයන් 
අරමුණු වී ඇත. මීට අමතරව සංමොජයීය හො ආර්ථි� සංංවර්ධන තුලිත�රණකො� 
අවශයතොව හැකි උපාරිම ආ�ොරකොයන් ලැඟො �රගැනීම සංහ පාොරිසංරි� වගවීම සංහති� 
�ර ගැනීම කොමම ප්රතිපාත්තිකො� අරමුණු අතර විකොේෂ �ර දාක්වො ඇත. 
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සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

ශ්රීී ලංකාවේ� 
ජාාතික පරතිපත්ති
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ස්වභාොවධර්මයො හො �ැඳී ඇති මොනුෂි� ක්රියො�ොර�ම් වලැ අහිත�ර පාැති�ඩ තනි තනිව 
සංහ සංමස්ථයක් කොලැසං හඳුනො ගැනීම කොමම ජොති� පාොරිසංරි� ප්රතිපාත්තිය ක්රියොත්ම� 
කිරීකොමන් අකොේක්ෂො �රන අතර එය භුමිය, ජලැය, අව�ොශය සංහ දෛජව විවිධත්වය 
මුලි� �රගනිමින් විවිධ ප්රතිඵලැ ළඟො�ර ගැනීකොම් අකොේක්ෂොකොවන් කොගොඩනගො ඇත. 
කොමහි අංශයන් හයක් යටකොත් පාොරිසංරි� උපාොයමොර්ග ක්රියොත්ම� කිරීමට අකොේක්ෂො 
�රනු ලැ�න අතර එම අංශයන් පාහත පාරිදි කොේ.

• වනා හා වනාජීවී සංංරක්ෂණය 

• කෘෂිකර්මාය, වැවිලි, ඉඩ� සංංවර්ධනාය සංහ පත්යාං� කැණීමා.

• කර්මාාන්ත්යාං හා සංංචාාරක 

• බලශක්ති සංහ පරවාහනාය 

• වේසංෞඛ� සංනීපාරක්ෂාව

• නාාගරික සංංවර්ධනාය 

ඒ අනුව කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම ක්රියොත්ම� කිරීම තුලින් ජොති� පාොරිසංරි� 
ප්රතිපාත්තිකො� සංඳහන් �ර ඇති අංශයන්කොගන් ඉඩම් සංංවර්ධනය, ධීවර සංහ කොවරළ 
�ළමනො�රණය, �ර්මොන්ත සංහ සංංචාොර� ප්රවර්ධනය, කොසංෞඛ්යාය සංනීපාොරක්ෂොව සංහ 
නොගරි� සංංවර්ධනය සංඳහො අනුග්රහය ලැ�ොදීමට අකොේක්ෂො �රයි.

ජාාති� අධයාපාන පාාතිපාත්තිය 

1945 වර්ෂකො�දී සි. ඩබ්. ඩබ් �න්නංගර මහතො විසින් හදුන්වොදුන් නිදාහස් අධයොපාන 
ප්රතිපාත්තිය විවිධ ප්රතිසංංස්�රණයන්ට ලැක් �රමින් සංෑම පුරවැසිකොයකුකො�ම අධයොපාන 
සුරක්ෂිතතොව තහවුරු �රීම සංඳහො ජොති� අධයොපාන ප්රතිපාත්තිය හඳුන්වො කොදාන ලැදී. 
ඒ අනුව අධයොපානකො� ගුණොත්ම�භාොවය ඉහලැ නැංවීම මුඛ්යාය සංං��පාය �රගනිමින් 
ප්රබුේධ සංදාොචාොරොත්ම� බුේධිමත් ශ්රී ලැං�ොවක් කොගොඩ නැංවීමට කොමම ප්රතිපාත්තිය සං�ස් 
�ර ඇත. 

ජොති� ඒ�ො�ේධතොවය, ජොති� ඒ�ොග්රතොවය සංහ ජොති� සංමගිය මුදුන්පාත් 
�රගැනීම, සංමොජ සංොධොරණත්වකො� පාැතිකොරන රටොව තහවුරු කිරීම, තිරසංොර 
ජිවන රටොව� පාරිණොමය රැකියො අවස්ථො උත්පාොදානය වැනි ජොති� අරමුණු රැසංක් 
සංොක්ෂොත් �ර ගැනීම කොමම ජොති� අධයොපාන ප්රතිපාත්තිය මගින් මුලි� �රකොගන 
ඇත. ඒ අනුව ප්රොථමි� අධයොපානකො� සිට උසංස් අධයොපානය සංහ විකොේෂ අධයොපාන 
අවශයතොවයන්කො� සංංවර්ධනය සංඳහො ගුණොත්ම� සංහ විධිමත් අධයොපාන පාේධතියක් 
කොගොඩනැගීමට අවශය අඩිතොලැම කොගොඩනැගීම පිලි�ඳ කොමමගින් උපාොය මොර්ග සං�ස් 
�ර ඇත. ඒ හො සං�ැදිම ගුරුවරයොකො� මට්ටකොම් සිට වෘත්තීය මට්ටකොම් සිට ඉගැන්වීම් 
පාරිසංරය සංහ ඉගැන්වීම් මොධය කො�කොරහි විකොේෂ අවධොනයක් කොමම ප්රතිපාත්තිය මගින් 
කොයොමු �ර ඇත.

ඊට අමතරව ශ්රී ලැං�ො අධයොපාන අංශය තුලැ පාවත්නො කොනොවිධිමත් අධයොපානය ේධිමත් 
කිරීමට කොමම ප්රත්පාත්තිය මගින් විකොේෂ අවධොනයක් කොයොමු �ර ඇති අතර එමගින් 
පාොසං� කොනොයන ළමයින් සංහ වැඩිහිටියන් සංඳහො �ර්ය�ේධ සංොක්ෂරත මධයස්ථොන 

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

ශ්රීී ලංකාවේ� 
ජාාතික පරතිපත්ති
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පිළිකොයළ කිරීම, ප්රජො ඉකොගනුම් මධයස්ථොන කොගොඩනැගීම, වීදි දාරුවන්කො� අධයොපාන 
අවශයතො සංපුරොලීම, පාොසං� හැරයන්නන්කො� ප්රමොණය අවම කිරීම සංහ ඔවුනට 
වයවසංොය�ත්ව පුහුණුව සංහ අනුස්ථොපාන වැඩසංටහන් ක්රියොත්ම� කිරීම කොමහිදී 
විකොේෂ �ර දාක්වො ඇත.

ඒ අනුව කො�ොළඹ නොගරි� සංංවර්ධන සංැලැැස්ම මගින් තිරසංොර සංංවර්ධනකො� 
උන්නතිය උකොදාසංො තිරසංොර අධයොපාන පාේධතියක් කොගොඩනැගීමට අවශය සංංවර්ධන 
ක්රියොවලිකො� අවශයතොවය කොපාන්නුම් �ර ඇති අතර එමගින් පාවත්නො අධයොපාන 
පාේධතිය ගුණොත්ම� ප්රමිතිගත අධයොපාන පාේධතියක් �වට පාත්කිරීමට සංංවර්ධන 
සංැලැැස්ම තුළින් අව�ොශය සංලැසංො ඇත.

ජාාති� නිවාස පාාතිපාත්තිය

සියළු ජනතොවකො� නිවොසං පාහසු�ම් යන මූලි� මිනිස් අවශයතොවය කොපාරටුකො�ොට 
කොගන ජොති� නිවොසං ප්රතිපාත්තිය සං�ස් වී ඇති අතර, එහිදී මනොව ක්රියොත්ම� වන 
නිවොසං අංශයක් කොනොකොහොත් සියළුකොදානොකො�ම අවශයතො සංපුරොලැන හො පුළු� 
ආර්ථි�, සංමොජිය හො තිරසංොර සංංවර්ධන ඉලැක්� මුදුන් පාමුණුවො ගත හැකි ආ�ොරකො� 
නිවොසං ක්කොෂ්ත්රයක් �වට පාත්කිරීමට කොමහි ප්රධොන අරමුණ කොේ.

2014 වර්ෂකොයන් මු�වරට ජොති� නිවොසං ප්රතිපාත්තියක් සං�ස් �රන ලැදා අතර, පාසුව 
2016 දී නොගරි� නිවොසං නයොය පාත්රය පිළි�ඳ “ක්විකොටෝ” ප්ර�ොශනය මගින් කොගෝලීය 
ප්රජොව, සියළු තිරසංොර සංංවර්ධන ඉලැක්� �රො ළඟොවීමට අතයොවශය කොමවලැමක් 
කොලැසං නොගරි� නිවොසං ඇතුළු මොනව ජනොවොසං සංැලැසුම්�රණකො� හො සංංවර්ධනකො� 
වැදාගත්�ම හඳුනොකොගන ඇත. 2025 වර්ෂය වන විට “සංැමට කොසංවණ” යන සංං��පාය 
යටකොත් ජොති� නිවොසං ප්රතිපාත්තිය සං�ස් වී ඇති අතර, නොගරි� නිවොසං�රණය, ඉඩම් 
හො ඉඩම් භාොවිතය සංහ සංහොධිපාතය නිවොසං පිළි�ඳ පාහත පාරිදි නිර්කොේශ ලැ�ොදී ඇත.

නිවාාස සැපයීම  හාා නාාගරිකරණය එකිනෙනාක හාා බද්ධවා පවාතිනා අංංශ නෙෙකක් වානා 
බැවින්, එය සමාජ, ආර්ථික සහා සංවාර්ධනා ක්නෙේත්රය නෙවාත ඍජුවාම බලපවාත්වානු 
ඇත. ඒ අංනුවා ජනාතාවා සතු ඉඩම් වාත්කම් ප්රනෙයෝජනායට ගනිමින් ඔවුන්නෙ� ජීවිත 
ගුණාත්මක වාශනෙයන් වාැඩිදියුණු කිරීමට පුද්ගල ක්රය ශක්තිය මත පෙනාම්වා විකල්ප 
නිවාාස හාඳුන්වාා දීම නෙම් යටනෙත් හාඳුනාානෙගනා ඇත.

ඒ අනුව සියළුම කොන්වොසි�යන්ට නිවොසං හිමි�ම ලැ�ොදිය හැකි වි��පා ක්රමකොේදායකින් 
සංැදුම්ලැත් මිශ්රා සංංවර්ධන හො වැඩි ඝනත්ව නිවොසං�රණය හරහො ප්රශස්ත නොගරි� 
ඉඩම් සංම්පාතක් ඇති කිරීමට අකොේක්ෂො කො�කොර්. ඒ අනුව දෛනති� හො පාරිපාොලැනමය 
�ොධො පාැවති ඌන උපාකොයෝජන ඉඩම් කොවළඳපාලැට නැවත කොගන්වො ගැනීමට අවශය 
ඉඩ�ඩ කොමමගින් සංො�ච්ඡාො �රනු ලැැකොබ්.

මොනව ජනොවොසං ප්රවර්ධනය පිළි�ඳ රජකො� ප්රයත්නකො�දී සංහොධිපාතය කොේපාලැ සංංවර්ධන 
හො �ළමනො�රණය වැදාගත් �ොර්යභාොරයක් ඉටු �රනු ඇත. කොම් සංඳහො නීති, කොරගුලැොසි 
හො වර්තමොන දෛනති� ක්රියොමොර්ග ශක්තිමත් කො�කොරන නිවොසං ප්රතිපාත්තිය වැදාගත් වූ 
මුකොලැෝපාොයක් වනුකො� සංොහොධිපාතය ජීවන රටොව ගැන දාැනුවත් කිරීමයි.

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

ශ්රීී ලංකාවේ� 
ජාාතික පරතිපත්ති
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2.2.4. වර්ත්මොන කො�ොළඹ

කො�ොළඹ ප්රකොේශකො� වර්තමොන සංැලැසුම් සංන්දාර්භාය හඳුනො ගැනීම සංඳහො කොභාෞති�, 
ආර්ථි�, සංමොජයීය හො පාොරිසංරි� යන අංශ පාහත පාරිදි විග්රහ �ර ඇත. 

2.2.4.1. වේභාෞතික අංශය 

භූමි පාරිහරණ රටොව, ජොති� හො �ලැොපීය සංම්�න්ධතො, ප්රවොහන සංැ�ැස්ම සංහ කොස්වො 
හො යටිතලැ පාහසු�ම් යනොදී �රුණු විේකො�ෂණය තුළින් කො�ොළඹ නගරකො� කොභාෞති� 
ලැක්ෂණ හඳුනො ගන්නො ලැදි. 

අ) භූමි පාරි�රණ රටාව
 
2018 වර්ෂකො� භූමි පාරිහරණ රටොවට අනුව මුළු භුමි ප්රමොණකොයන් 45% ක් �ොර්ය-
යොලිය හො ආයතනි� �ටයුතු සංඳහො කොවන්ව ඇති අතර කොන්වොසි� �ටයුතු  
සංඳහො 29%ක්දා, වොණිජ �ටයුතු සංඳහො 12%ක්දා කොයොදාො කොගන ඇත. (රුපා සංටහන්  
අං� 2.23).

රූප සටහාන් අංං� 2.23 : වේකාළඹ භූමි පරිහරණ ර�ාව 2018
මූලොශරය : (නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2018)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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කො�ොළඹ නගරය තුළ භුමි පාරිහරණකො� 2002 වර්ෂකො� සිට 2018 වර්ෂය දාක්වො 
සංැලැකීකොම්දී, කොන්වොසි�, ආයතනි�, හො �ොර්මි� භුමි ප්රමොණය පාහළ කොගොස් ඇත. 
තවදා වොණිජ අංශකොයහි භුමි පාරිහරණය ඉහලැ කොගොස් ඇති �වදා නිරීක්ෂණය �ළ  
හැකි අතර එය 2002 වර්ෂයට සංොකොේක්ෂව 2018 වර්ෂකො�දී 6% � ඉහලැ යොමක්  

රූප සටහාන් අංං� 2.24 : වේකාළඹ භූමි පරිහරණ ර�ාව - 2002
මූලොශරය : (නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2002)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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කොලැසං වොර්තො කොේ. කොමයට ප්රධොන කො�තුව වශකොයන් 2002 වර්ෂය වන විට නගර  
තුළ පාැවති තිරස් සංංවර්ධනය 2018 වර්ෂය වන විට සිරස් සංංවර්ධනය දාක්වො 
පාරිවර්තනය වීම දාැක්විය හැ�.  (රූපා සංටහන් අං� 2.24 හො රූපා සංටහන් අං� 2.25)

රූප සටහාන් අංං� 2.25 : වේකාළඹ භූමි පරිහරණ ර�ාව - 2018
මූලොශරය : (නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2018)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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ආ) අන්තර්ජාාති�, ජාාති� �ා �ලාපීය සබඳතා 

අන්තර්ජාාති� සබඳතා

කොවළඳ හො වොණිජ නගරයක් වශකොයන් ශ්රී ලැං�ොව භූකොගෝලීය වශකොයන් උපාොය මොර්ගි� 
ස්ථොනය� ස්ථොනගතව තිබීම හො ජොතයන්තර මුහුදු ගමන් මොර්ගකො� කොක්න්ද්රීය 
ස්ථොනය� පිහිටීමත් කො�තුකොවන්, ජොතයන්තර කොවළඳොම් ක්කොෂ්ත්රය තුළ පාහසු�ම් 
සංැපායීකොම් උපාොයමොර්ගි� මධයස්ථොනය �වට පාත්ව ඇත.

එහිදී කො�ොළඹ නගරය, කො�ොළඹ වරොය කොක්න්ද්ර �රගනිමින් ඉන්දියොනු උපා මහේවීපාකො� 
කොවළඳොම සංඳහො ප්රමුඛ්යාස්ථොනයක් දාක්වන, දාකුණු ආසියොනු �ලැොපාකො� ප්රධොන නගරයක් 
වශකොයන් වි�ොශනය කොවමින් පාවතින කොහයින් ශ්රී ලැං�ොකොේ අකොනකුත් නගරයන් 
අභි�වො කොවළඳ හො වොණිජ නගරය �වට පාත්වී ඇත.

2017 වර්ෂකො� ඇ�ෆයිනොර් කොේණිගත කිරීමට අනුව, කො�ොළඹ වරොය දාකුණු ආසි- 
යොනු �ලැොපාකො� වඩොත් �ොර්ය�හුලැ නොවි� කොක්න්ද්රස්ථොනය වශකොයන්දා, කොලැොව 
කොහොඳම වරොයන් 25 අතුරින් 23 වන ස්ථොනය වශකොයන්දා දාක්වො ඇත.

වයොපාොරි� මධයස්ථොනයක් වශකොයන් 2009 වර්ෂකො� මැදා භාොගකො� සිවි� යුේධය  
අවසංන් වීමත් සංමග කොේපාළ කොවළඳොම්�රණය, සංංචාොර� �ර්මොන්තය යන ක්කොෂ්ත්ර-
යන්හි ඇතිවූ ආර්ථි� පිබිදීම සංැලැකි�ලැට ගනිමින් ඉකො�ොකොනොමිස්ට් බුේධි ඒ�� 
වොර්තොවට අනුව කො�ොළඹ නගරය ගැමො + නගරයක් කොලැසං කොලැෝ� මූලැය අරමුදාලැ  
මගින් නම් �ර ඇත. එකොස්ම, කො�ොළඹ නගරය දාකුණු ආසියොකොේ කොදාවන මිළ අධි�ම 
නගරය කොලැසංදා කොලැොව වඩොත්ම මිළ අධි�ම නගර අතුරින් 108 වන ස්ථොනකො� දා  
දාක්වො ඇත.

ජාාති� සබඳතා

පර්ධාන නාගරික 
ම්ධයස්ථාාන

දුර කි.මී.

යාපනාය 395

අනුරාධපුර 200

තිිකුණාමාලය 265

දඹු�ල 160

මාහනුවර 122

මාඩකළපුව 318

බදු�ල 348

හ�බන්වේත්යාංා� 260

ගා�ල 146

කො�ොළඹ නගරය ශ්රී ලැං�ොකොේ අග නගරය 
හො ප්රමුඛ්යා වොණිජ මධයස්ථොනය වශකොයන් 
(සංැපායුම් දාොමය) ජනගහන වයොේතිය හො 
ප්රවොහන �ටයුතු මගින් ප්රධොන නොගරි� 
මධයස්ථොනය සංමග ඍජුව සංම්�න්ධ කොේ. ඒ 
අනුව කො�ොළඹ නගරය, යොපානය, අනුරොධපුර, 
ත්රිකුණොමලැය, දාඹු�ලැ, මහනුවර, මඩ�ළපුව, 
�දු�ලැ, හම්�න්කොතොට සංහ ගො�ලැ යන 
නොගරි� කොක්න්ද්ර සංමඟ වගු අං� 2.1 හි සංහ 
රූපා සංටහන් අං� 2.26 හි දාක්වො ඇති පාරිදි 
ජොති� මට්ටමින් සංම්�න්ධ වී ඇති �වට 
හඳුනොගත හැ�.

වගු අංං� 2.1 : ජාතික සංබඳත්යාංා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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�ලාපීය සබඳතා 

රූපාසංටහන් අං� 2.27 හි දාක්වො ඇති පාරිදි කො�ොළඹ හර ප්රකොේශය හො සංම්�න්ධිත  
ප්රධොන උපා නගර වශකොයන් �ටුනොය�, �ඩවත, �ඩුකොවලැ, අවිස්සංොකොේ�ලැ, කොහෝමො- 
ගම, කොහොරණ සංහ කොමොරටුව යන නොගරි� කොක්න්ද්ර හඳුනොගත හැ�. 

රූප සටහාන් අංං� 2.26 : වේකාළඹ නාගරය ජාතික වශවේයන් වේවනාත් පරධානා නාගර හා  
දක්වනා සංබඳත්යාංා | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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මංසන්ධි ධූරාවලිය 

කො�ොළඹ නගරය හො සංම්�න්ධිත අකොනකුත් නොගරි� කොක්න්ද්රයන්හි සංොකොේක්ෂ 
වැදාගත්�ම හඳුනො ගැනීම නගරය තුළ නොගරි� ක්රියොවලි හො නොගරි� පාේධතිය 
�ොර්යක්ෂමව පාවත්වො කොගන යොමට ඉවහ� වනු ඇත. ඒ අනුව, පාහත ලැක්ෂණ 
කො�කොරහි අවධොනය කොයොමු �රනු ලැැබූ අතර, �ර තැබීකොම් විෂ්කො�ශණය මගින් 
නොගරි� ධූරොවලිය නිර්නය �රනු ලැැබීය.

• නාාගරික පරවේද්ශයන්හි වේභාෞතික සංංවර්ධනාය (පරවාහනා පද්ධතිවේ� සංැකැස්මා, 

වේභාෞතික අපරවුහ පහසුක� ව�ා�තිය, පාසං�, වේරෝහ�,විවේනාෝදාත්මාක 

පහසුක� වැනි සංමාාජයීය අපරවුහ පහසුක� ව�ා�තිය)

• පරවේද්ශවේ� ගාාමීය හා නාාගරික ලක්ෂණයන්වේ� වේවනාස් වීවේ� ර�ාව

• නාාගරික පරවේද්ශයන්හි පරධානා කිියාකාරි ලක්ෂණ හා ආර්ථික නියාමානා 

• ජනාත්යාංාවවේ� සංමාාජයීය හා ආර්ථික පසුබිමා

ඉහත ලැක්ෂණ අනුව නොගරි� කොක්න්ද්රයන්හි සංොකොේක්ෂ වැදාගත්�ම නිර්නය  
�රනු ලැැබූ අතර, ඒ අනුව, හඳුනොගත් මංසංන්ධි ධුරොවලිය පාහත දාක්වො ඇත.  
(රූපා සංටහන් 2.29)

2013 කො�ොම්ට්රාොන්ස් අධයයන වොර්තොවට අනුව ඉහත උපා නගර කො�ොළඹ නගරය 
සංමඟ මීගමුව මොර්ගය, නුවර මොර්ගය, පාරණ අවිස්සංොකොේ�ලැ මොර්ගය, නව නුවර  
මොර්ගය, නව අවිස්සංොකොේ�ලැ මොර්ගය, කොහොරණ මොර්ගය හො ගොලු පාොර යන  
කො�ොරිකොඩෝ හත මගින් ඍජුව සංම්�න්ධ කොේ. (රූපා සංටහන් අං� 2.28)

රූප සටහාන් අංං� 2.27 : වේකාළඹ නාගරය 
කලාපීය වශවේයන් දක්වනා සංබඳත්යාංා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

රූප සටහාන් අංං� 2.28 : වේකාළඹ නාගරය� 
ඇතුළු වනා පරධානා වේකාරිවේඩෝර හත්යාං
මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා 
සංැලසුමා, 2014)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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• පළමු වේපළ - පි�වේකාටුව, පූලියවේගාඩ, බත්ත්යාංරමු�ල, නුවේ�වේගාඩ

• වේදවනා වේපළ - වේදමා�වේගාඩ, වැ�ලවත්ත්යාං වේබාරැ�ල, බ�බලපිට්රිය,  

වේදහිවල, වත්ත්යාංල

• වේත්යාංවනා වේපළ - වේකාවේලාන්නාාව, මාට්�ක්කුලිය, වේකාහුවල, රත්මාලානා

රූප සටහාන් අංං� 2.29 : වේකාළඹ වාණිජ නාගරය ආශිීත්යාං මාංසංන්ධි ධුරාවලිය
මූලොශරය : (නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2002)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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ඇ) පාාවා�න සැ�ැස්ම

කො�ොළඹ නගරය ශ්රී ලැං�ොකොේ ප්රධොන වොණිජ කොක්න්ද්රස්ථොනය හො සංංචාොර� 
ගමනොන්තයක් කොලැසං කොේගවත් සංංවර්ධනයක් �රො කොයොමුවීම කො�කොරහි එම ප්රවොහන 
ජොලැය වැදාගත් සංොධ�යක් �වට පාත්ව ඇත. ඒ අනුව, කො�ොළඹ නගර ප්රකොේශය ප්රධොන 
මොර්ග, අධිකොේගී මොර්ග හො දුම්රිය මොර්ග ජොලැය මගින් අකොනකුත් ප්රොකොේශීය මධයස්ථොන 
සංමඟ සංම්�න්ධ වී දිවයිකොන් ප්රධොන නයෂ්ටි� කොක්න්ද්රය කොලැසං ක්රියොත්ම� කොේ. තවදා, 
කො�ොළඹ නගරය කොවත ඇති ප්රවොහන ප්රවොහය සංැලැකීකොම්දී කොපාෞේගලි� රථවොහන 
වලැට කොමන්ම කොපාොදු ප්රවොහන ජොලැය කො�කොරහිදා වැඩි අවධොනයක් කොයොමු�ළ යුතු කොේ.

ම�ාමාර්� පාේධතිය 

රූපා සංටහන් අං� 2.30 හි දාක්වො ඇති පාරිදි කිකොලැෝමීටර් 850 � දිගකින් යුතු මොර්ග 
පාේධතියක් පාවතින අතර, එම මොර්ග අතුරින් මොර්ග සංංවර්ධන අධි�ොරිය සංතු මොර්ග 
වශකොයන් කොබ්ස්ලැයින් මොර්ගය, ගොලු පාොර, නව අවිස්සංොකොේ�ලැ කො�ොළඹ මොර්ගය සංහ 
නුවර කො�ොළඹ මොර්ගය දා, අකොනකුත් මොර්ග ප්රොකොේශය මොර්ග සංංවර්ධන අධි�ොරිය 
සංහ පාළොත් පාොලැන ආයතන සංතු වන �ව දා හඳුනොගත හැකිකොේ. මොර්ග සං�ඳතො 
අනුව කො�ොළඹ නගර ප්රකොේශය මිගමුව මොර්ගය, නුවර මොර්ගය, කොලැෝකොලැව� මොර්ගය, 
නව නුවර මොර්ගය, හයි කොලැව� මොර්ගය, කොහොරණ මොර්ගය සංහ ගොලු පාොර යන  
ප්රධොන කො�ොරිකොඩෝර හත මගින් අකොනකුත් ප්රකොේශ හො සංම්�න්ධ වන අතර කොමම 
කො�ොරිකොඩෝර හරහො දෛදානි�ව කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශය තුළට අධි� මගී 
ගලැනයක් සිදු කොේ.

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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රූප සටහාන් අංං� 2.30 : වේකාළඹ නාගරවේ� මාහාමාාර්ග, අධිවේ�ගී මාාර්ග හා දු�රිය මාාර්ග සංැකැස්මා 
මූලොශරය : (නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2002)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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කො�ොම්ට්රාොන්ස් නොගරි� ප්රවොහන අධයයයන වොර්තොව (2014) අනුව ඉහළම මගී 
ජනගහනය නව නුවර මොර්ගය ඔස්කොස් පාැමිකොණන අතර එය සංමස්ත අගකොයන්  
22%� ප්රතිශතයක් ගනු ලැ�යි. තවදා අකොනකුත් කො�ොරිකොඩෝර ඔස්කොස් මගී ගලැනය රූපා 
සංටහන් අං� 2.31 පාරිදි කොේ.

අධිපෙ�ගී මාර්�

අධිකොේගී මොර්ගයන් වශකොයන් පාෑලියකොගොඩින් ආරම්භා වන කො�ොළඹ–�ටුනොය� 
අධිකොේගී මොර්ගය, �ැලැණිය සිට අතුරුගිරිය දාක්වො ඉදිකිරීමට කොයෝජිත �ණු මතින් 
ඉදිවන අධිකොේගී මොර්ගයදා, කො�ොළඹ වරොකො� සිට ඉගුරු�කොඩ් මංසංන්ධිය දාක්වො 
ඉදි�රනු ලැ�න වරොය පිවිසුම් මොර්ගයදා දාැක්විය හැ�. තවදා පිටත වටරවුම් අධිකොේගී 
මොර්ගය, කො�ොළඹ මොතර අධිකොේගී මොර්ගය, කො�ොළඹ මහනුවර අධිකොේගී මොර්ගය යන 
අධිකොේගී මොර්ග හරහො කො�ොළඹ නගරය කොවත මගී ගලැනය සිදුවනු ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 2.31 : පරධානා වේකාරිවේඩෝර හත්යාං ඔස්වේස් වේකාළඹ නාගරය� වාහනා  
ඇතුලුවීවේ� පරතිශත්යාංය | මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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දුම්රිය මාර්� පාේධතිය

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශය හරහො, ශ්රී ලැං�ො දුම්රිය මොර්ග ජොලැකොයහි ප්රධොන 
දුම්රිය මොර්ග වන මොතර දාක්වො දිකොවන කොවරළ�ඩ දුම්රිය මොර්ගය සංහ අවිස්සංොකොේ�ලැ 
දාක්වො දිකොවන �ැළණිවැලි දුම්රිය මොර්ගය යන දුම්රිය මොර්ග වැටී ඇත. කොමම දුම්රිය 
මොර්ග දුම්රිය නැවතුම් ස්ථොන කිහිපායකින් සංමන්විත වන අතර ඒවො අතුරින් කො�ොටුව 
දුම්රිය ස්ථොනය,මරදාොන දුම්රිය ස්ථොනය හො කොදාමටකොගොඩ දුම්රිය ස්ථොන ප්රධොන 
දුම්රිය නැවතුම්පාළව� කොලැසං දාැක්විය හැ�.කොවරළ�ඩ දුම්රිය මොර්ගය කො�ොළඹ 
කො�ොටුකොේ සිට �ළුතර දාක්වොම ේවිත්ව දුම්රිය මොර්ගයක් කොලැසං සංංවර්ධනය �ර ඇති 
නමුත් �ැළණිවැලි දුම්රිය මොර්ගය 1902 වර්ෂකො�දී ර�ර් නිෂ්පාොදාන ප්රවොහය සංඳහො 
සංංවර්ධනය �රන ලැදා �ැවින් සංොකොේක්ෂව පාටු දුම්රිය මොර්ගයක් කොලැසං සංැලැසුම් �ර 
ඇත. දුම්රිය ප්රවොහනකො� සංොමොනය කොේගය සංැලැකීකොම්දී, කො�ොළඹ කො�ොටුව දුම්රිය 
ස්ථොනකො� සිට රත්මලැොන දුම්රිය ස්ථොනය දාක්වො දුම්රිකො� සංොමොනය කොේගය පාැයට 
කි.මී. 24ක් වන අතර මරදාොන දුම්රිය ස්ථොනකො� සිට පාොදුක්� දුම්රිය ස්ථොනය දාක්වො 
දුම්රිකො� සංොමොනය කොේගය පාැයට කි.මී. 25� අගයක් ගනු ලැ�යි. 

රූප සටහාන් අංං� 2.32 : දු�රිය මාගී පරවාහනාය සංහ වේකාළඹ වේකාටුව දු�රිය ස්ථාානාය
මූලොශරය : (ෆ්ලිකර් වේව� අඩවිය, 2021)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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එකොස්ම, කොදාමටකොගොඩ සංහ රොගම අතර දුම්රිය මොර්ගය ඔස්කොස් දෛදානි�ව කොදාපාසංටම 
152,000 � මගී පාරිමොවක් නිරීක්ෂණය �ළ හැකි අතර, කො�ොටුව - මරදාොන අතර මගීන් 
136,000 ක් සංහ මරදාොන - කොදාමටකොගොඩ අතර 121,000 ක් වශකොයන් දෛදානි�ව මගී 
ප්රවොහයක් ඇති �ව කොමොරටුව විේව විදායොලැය මගින් සිදු�රන ලැදා සංමීක්ෂණයක් මගින් 
හඳුනොකොගන ඇත. 

බස්රථ මගින් පාාවා�නය

කො�ොළඹ නගරයට ඇතුළුවන මුළු වොහනවලින් 6% ක් කොපාොදු මගී ප්රවොහන �ස්රථ  
වන අතර, එමගින් 62% � මගීන් ප්රමොණයක් ප්රවොහනය �රනු ලැ�යි. එකොමන්ම 
කො�ොළඹ නගරයට ඇතුළුවන මුළු වොහනවලින් 94% ක් කොමෝටර් රථ, ත්රීකොරෝදා රථ 
ඇතුළු අකොනකුත් පුේගලි� වොහන වන අතර, ඒවො මගින් රැකොගන යනු ලැ�න මගී 
ප්රමොණය 38% ක් පාමණ කොේ.

ජොති� ගමනොගමන කො�ොමිෂන් සංභාොකොේ කොතොරතුරු අනුව �ස්නොහිර පාළොකොත් අන්තර් 
පාළොත් �ස්රථ 680 ක් සංහ අභායන්තර �ස්රථ 400 ක් ඇති අතර, එම අභායන්තර 
පාළොත් �ස්රථ අතුරින් පිටකො�ොටුව �ස්රථ පාර්යන්තකොයන් ආරම්භා වන අන්තර් පාළොත් 
�ස්රථ ගමන් වොර 7400 ක් හො අභායන්තර පාළොත් �ස්රථ මගින් දෛදානි�ව ගමන් 
වොර 3300ක් පිටකො�ොටුව ප්රධොන �ස් නැවතුම්පාලැ කොක්න්ද්ර �රගනිමින් සිදුකොේ. 
තවදා, පිටකො�ොටුව �ස් නැවතුම්පාලින් නගරොන්තර �ස්රථ කොස්වොව ලැ�ොගන්නො මගින් 
සංංඛ්යායොව දෛදානි�ව 38000 ක් පාමණ වන අතර, අභායන්තර නගර �ස්රථ කොස්වොව 
ලැ�ොගන්නො මගීන් සංංඛ්යායොව දෛදානි�ව 14,000 ක් පාමණ කොේ. 

රූප සටහාන් අංං� 2.33 : ශ්රීී ලංගමා මාධ�මා බස්රථා සංංකීර්ණය හා ගුණසිංහපුර වේපෞද්ගලික බස් 
රථා සංංකීර්ණය | මූලොශරය : (අලාමි වේව� අඩවිය, 2021), 

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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ඈ) පෙස්වා �ා යට්රිතල පා�සු�ම් 

ජාල පා�සු�ම්

�ස්නොහිර පාළොත් අග නගර �ලැොපා ජලැ සංම්පාොදාන ප්රධොන සංැලැැස්ම- 2013 යටකොත් 
කො�ොළඹ දිස්ත්රික්�ය, �ළුතර දිස්ත්රික්�ය හො ගම්පාහ දිස්ත්රික්�කො� කො�ොටසංක් වශකොයන් 
නලැ ජලැ සංැපායුම් අයිතිය හො �ළමනො�රණය ශ්රී ලැං�ො ජොති� ජලැ සංම්පාොදාන හො 
ජලැොපාවහන මණ්ඩලැය මගින් සිදු �රනු ලැ�යි. ඒ අනුව, නලැ ජලැ පාේධතිය සංඳහො ජලැය 
සංපායනු ලැ�න ප්රධොන මතුපිට ජලැ ප්රභාව වනුකො�,

• ලබුගමා හා කළටුවාව ජලාශය 

• කැලණි ගඟ හා එහි අතු ගංගාවක් වනා සීත්යාංාවක ගඟ 

• කළු ගඟ හා එහි අතු ගංගාවක් වනා කුඩා ගඟ

මීට අමතරව, ස්වොභාොවි� ජලැ මූලැොශ්රායක් කොලැසං �ැලැණි ගංඟොව පාවතින කොහයින් 
ප්රකොේශකො� භූගත ජලැ මට්ටම ඉහළ අගයක් ගන්නො නමුත් �ර්මොන්ත මගින් �ැලැණි 
ගංගොවට මුදාො හරින නිසි පාරිදි පිරිපාහදු කොනො�රන ලැදා අපාජලැය කො�තුකොවන් භූගත 
ජලැයදා දූෂණය වන �ව සංඳහන් කොේ.

ඒ අනුව, ජොති� ජලැ සංම්පාොදාන හො ජලැොපාවහන මණ්ඩලැය මගින් කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො 
�ලැ ප්රකොේශය සංඳහො 2020 වර්ෂය වන විට ජලැ සංම්�න්ධතො 310,982 � ප්රමොණයක් 
ලැ�ොදී ඇත. ජොති� ජලැසංම්පාොදාන හො ජලැොපාවහන මණ්ඩලැකො� සංංඛ්යායො කො�ඛ්යානවලැට 
අනුව 2016 වර්ෂකො�දී දෛදානි� ජලැ ඉ�ලුම ඝන මීටර 350,990 ක් පාමණ වන අතර 
එය සංමස්ථ කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශකොයන් 89.2% � ප්රමොණයක් ආවරණය 
�රනු ලැ�න අතර, දින� �ොලැයක් සංැලැකූ විට සංොමොනය වශකොයන් පාැය 23.8 � 
�ොලැයක් අඛ්යාණ්ඩ ජලැ සංැපායුම පාවත්වොකොගන යොමට සංමත්ව ඇත.

තවදා ජොති� ජලැසංම්පාොදාන හො ජලැොපාවහන මණ්ඩලැය මගින් 2030 වර්ෂය වන විට ජලැ 
ඉ�ලුම් අවශයතොව ඝන මීටර 614,173 ක් පාමණ වනු ඇතැයි ගණනය �ර ඇති අතර, 
එම ඉ�ලුම සංපුරොලීම සංඳහො දාැනටමත් ජලැ සංම්පාොදාන වයොපාෘති කිහිපායක් ආරම්භා 
�ර ඇත. ඒ අනුව 2030 වර්ෂය වන විට ජලැ සංම්�න්ධතො 1,473,737 �ට ආසංන්න 
ප්රමොණයක් සංඳහො ජලැ පාහසු�ම් සංැපායීමට හැකි කොවතැයි අකොේක්ෂො කො�කොර්. 

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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තවදා, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සීමොව කොවත පාොනීය ජලැය කොගන ඒකොම් නළ මොර්ග 
පාේධතිය හො කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ සංභාො ප්රකොේශය තුළ ජලැය කො�දාො හැරීකොම්  
නළ මොර්ග පාේධතිය රූපා සංටහන් අං� 2.34හි දාක්වො ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 2.34 : වේකාළඹ මාහා නාගර සංභාා සිමාාව තුළ එළා ඇති පානීය ජල නාළ මාාර්ග 
පද්ධතිය | මූලොශරය : (ජාතික ජල සං�පාදනා හා ජලාපවාහනා මාණ්ඩලය, 2021)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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විදුලිය පා�සු�ම්

ශ්රී ලැං�ොකොේ සංමස්ථ විදුලි සංැපායුම කො�දාොහැරීකොම් කො�ොට්ඨොශ හතරක් යටකොත් 
ක්රියොත්ම� �රනු ලැ�න අතර, කො�ොළඹ නගරයට අවශය විදුලි සංැපායුම කො�ොට්ඨොශ 
අං� 1 යටකොත් සිදු �රයි. තවදා නගරය තුළ අඛ්යාණ්ඩ විදුලි සංැපායුමක් පාවත්වොකොගන 
යොම සංඳහො කො�ොටකො�න, කො�ොටුව, කො�ො�ලුපිටිය, මරදාොන හො හැේකොලැොක් යන 
ප්රකොේශවලැ කිකොලැෝ කොවොට් 123 � ධොරිතොවකොයන් යුත් විදුලි උපාකොපාොලැව� ස්ථොපානය �ර 
ඇත. ජොති� විදුලි�ලැ මණ්ඩලැකො� සංංඛ්යායොන වොර්තොව 2019 අනුව කො�ොළඹ නගරකො� 
වොර්ෂි� විදුලි�ලැ ඉ�ලුම ගිගො කොවොට් පාැය 1523 ක් වශකොයන් හඳුනොකොගන ඇති අතර, 
එය ශ්රී ලැං�ොකොේ සංමස්ථ ඉ�ලුකොමන් 10.4% � ප්රතිශත අගයක් ගනු ලැැකොබ්. තවදා 
එම වොර්තොව අනුව 2019 වර්ෂය තුළ කො�ොළඹ නගරය සංඳහො විදුලි�ලැ සංම්�න්ධතො 
182260 ක් පාමණ ලැ�ොදී ඇත. 

කො�ොළඹ නගරකො� උපාරිම විදුලි ඉ�ලුම 
කොමගොකොවොට් 250 ඉක්මවන අතර වොර්ෂි� 
�ලැශක්ති පාරිකොභාෝජනය ගිගොකොවොට් පාැය 
1200 ක් පාමණ කොේ. කො�ොළඹ නගරකො� වර්ග 
ප්රමොණය වර්ග කිකොලැෝමීටර් 37 � පාමණක් 
වන අතර මිලියනය�ට අධි� කොන්වොසි� 
හො සංංසංරණ ජනගහනයක් සිටින නගරකො� 
ගනුකොදානු�රුවන් 160,000 ක් එනම් 10% ක් 
112 kVA ට වඩො අධි� සංැපායුම් ලැ�න අතර  
එය ශ්රී ලැං�ොකොේ විදුලි අකොලැවිකොයන් 20% ක් 
පාමණ කොේ.

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශකො� විදුලි රැහැන් 
පාේධතිය කිකොලැෝකොවොට් 33 � ධොරිතොවයකින් හො 
කිකොලැෝමීටර් 23 � දිගකින් යුත් රැහැන්වලින්දා 
කිකොලැෝකොවොට් 11 � ධොරිතොවකින් හො කිකොලැෝ 
මීටර් 700 � දිගකින් යුත් රැහැන්වලින් සංොමොනය 
විදුලි රැහැන් කිකොලැෝ මීටර් 1113 � දිගකින් යුතුව 
වයොේතව ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 2.35 : ශී්රී ලංකාවේ� විදුලි සං�වේ�රෂණ පද්ධතිය
මූලොශරය : https://ceb.lk /transmission/en
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මළ �ා අපාජාල �ළමනා�රණය 

බ්රිතොනය පාොලැන සංමකො�දී සංමස්ත කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සිමොවම ආවරණය වන 
පාරිදි මලැොපාවොහන පාේධතියක් ඉදි�ර ඇති නමුත් වර්තමොනකො�දී, ඉහළ යන කොන්වොසි� 
සංහ සංංසංරණ ජනගහනය කො�තුකොවන් ඉහළ අපාජලැ උත්පාොදානයක් සිදු කොේ. කො�ොළඹ 
නොගරි� මලැොපාවහන පාේධතිය මගින් අපාජලැය එ�තු කිරීම, කොපාොම්පාොගොර හරහො 
කොපාොම්පා කිරීම සංහ අවසංොන වශකොයන් ප්රධොන අපාජලැ �ැහැරලීකොම් ස්ථොන පාහක් හරහො 
සංොගරයට මුදාො හැරීම සිදු �රනු ලැ�යි. කොමහිදී කො�ොළඹ නගරකො� විවිධ ප්රකොේශ මගින් 
උත්පාොදානය වන අපාජලැ ප්රමොණ පාහත වගු අං� 2.2 හි දාක්වො ඇත.

රූපා සංටහන් අං� 2.36 හි දාක්වො ඇති පාරිදි කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සීමොව තුළ පාවතින 
මළ හො අපාජලැ �ළමනො�රණ පාේධතිය මගින් ආවරණය කොනොවන ප්රකොේශ කොලැසං 
මට්ටක්කුලිය, කොදාමටකොගොඩ, නොරොකො�න්පිට සංහ කිරුලැපාන යන ප්රකොේශ හඳුනො ගත 
හැ�. තවදුරටත්, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාොව කොපාන්වො දී ඇති පාරිදි, කො�ොළඹ නගරකො� 
ජනගහනකොයන් 66% ක් සංඳහො ස්ථොනීය මළොපාවහන පාහසු�ම් පාවතින අතර 19% 
ක් කොපාොදු මළොපාවහන පාේධතිකොයන් ආවරණය වුවදා, 15% ක් සංඳහො මළොපාවොහන 
පාහසු�ම් සංදාහො ප්රකොේශයක් කොනොමැත.

කලාාපය

උපරිම වියළි 
කාලාගුණ පරවාාහය 

සාාමාන්යය වියළි 
කාලාගුණ පරවාාහය 

උපරිම තෙ�ත් 
කාලාගුණ පරවාාහය

�ත්පරයට ලීටර �ත්පරයට ලීටර �ත්පරයට ලීටර 

කො�ොල්ලුපිටිය 11.5 42.5 59.4

බම්බලපිටිය 31.8 102.8 143.9

වැැල්ලවැත්ත 14.6 51.9 72.6

සමස්ත අපජල පරවැොහය 
තත්පරයට ලීටර 

57.9 197.2 275.9

සමස්ත අපජල පරවැොහය 
තත්පරයට ඝන මීටර 

0.06 0.2 0.28

සමස්ත දෛෛනි� අපජල 
පරවැොහය ඝන මීටර 

4998.2

වගු අංං� 2.2 : වේකාළඹ නාගරවේ� විවිධ පරවේද්ශ මාගින් උත්පාදනාය වනා අපජල පරමාාණ
මූලොශරය : (සංමුද්රීය නාගර සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය, 2020)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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රූප සටහාන් අංං� 2.36 : වේකාළඹ මාහා නාගර සංභාා සීමාාව තුළ පවතිනා මාළ හා අපජල 
කළමානාාකරණ පද්ධතිය මාගින් ආවරණය වේනාාවනා පරවේද්ශ | මූලොශරය : (State of Sri Lankan 
Cities ව�ාපෘතිය, 2018)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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ඝන අපාද්රවය �ළමනා�රණය

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සීමොව තුළ දෛදානි�ව කොමට්රික් කොටොන් 550 � පාමණ ඝන 
අපාද්රවය ප්රමොණයක් උත්පාොදානය වන අතර එය කො�ොළඹ මහ නගර සංභාොව විසින් 
�ලැොපා 6 �ට කො�දාො එක්රැස් කිරීම, ප්රවොහනය හො �ැහැර කිරීම සිදු �රනු ලැ�යි. එහිදී 
දිරන, නැවත භාොවිතො �ළහැකි හො නැවත භාොවිතො �ළ කොනොහැකි කොලැසං ඝන අපාද්රවය 
කොවන්කො�ොට එක්රැස් කිරිම සිදු�රනු ලැ�න අතර, එම අපාද්රවය ට්රාැක්ටර් �ම්පාැක්ටර් 
හො ටිපාර් රථ මගින් ප්රවොහනය �රනු ලැ�යි.දිරන ඝන අපාද්රවය එක්රැස් කිරීම දින 3 
�ට වරක්දා, නැවත භාොවිතො �ළ හැකි හො නැවත භාොවිතො �ළ කොනොහැකි ඝන අපාද්රවය 
සංතිය�ට වරක් වශකොයන්දා එක්රැස් කිරීම සිදු�රනු ලැ�යි.

කොමහිදී ඝන අපාද්රවය �ළමනො�රණය සංඳහො නගර සංභාොව විසින් නැවත භාොවිතය, 
නිකොවස්වලැ කො�ොම්කොපාෝස්ට් කොපාොකොහොර සංෑදීම, පාොසං� ආශ්රිතව ඝන අපාද්රවය 
�ළමනො�රණ වයොපාෘති, නැවත භාොවිතො �ළහැකි අපාද්රවය එක්රැස් කිරීකොම් 
මධයස්ථොන සංහ ඝන අපාද්රවය භාොවිතකොයන් �ලැ ශක්තිය නිපාදාවීකොම් වයොපාෘතිය යනොදි 
ක්රකොමෝපාොයන් හඳුන්වො දී ඇත.

ඝන අපාද්රවය භාොවිතකොයන් �ලැශක්තිය නිපාදාවීකොම් වයොපාෘතිය සංඳහො කො�ොළඹ මහ 
නගර සංභාොව හො �ස්නොහිර �ලැශක්ති පුේගලි� සංමොගම අතර එ�ඟතො ගිවිසුමක් 
අත්සංන් �ර ඇති අතර, එම වයොපාෘතිය මගින් කො�රවලැපිටිය ප්රකොේශකො� ඉදි�රනු 
ලැ�න අංගනකොයන් කොමගොකොවොට් 10 � ධොරිතොවයක් ජොති� විදුලි�ලැ පාේධතියට එක් 
කිරීමට නියමිතය.

කොමකොලැසං එක්රැස් �රනු ලැ�න අපාද්රවය වලින් කොමට්රික් කොටොන් 250 ක් 300 ක් පාමන 
දෛදානි�ව කො�රවලැපිටිය අපාද්රවය �ැහැර කිිරීකොම් අංගනය කොවත කොයොමු�රනු ලැ�න 
අතර, තවත් භාොවිතො �ළ කොනොහැකි ඝන අපාද්රවය කොමට්රික් කොටොන් 15-25 ක් පාමණ 
දෛදානි�ව කොදාොම්කොේ පිහිටො විදායොත්ම� සංම්�න්ධො මත පාදානම් වූ සංනීපාොරක්ෂ� 
�සංළ රඳවනය කොවත කොයොමු�රනු ලැ�යි.

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
භෞ�ෞතික අංංශය
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2.2.4.2. ආර්ථික අංශය

ශ්රී ලැං�ොකොේ වොණිජ කොක්න්ද්රස්ථොනය කොලැසින් සංැලැකො�න කො�ොළඹ නගරය, 2018 
වර්ෂකො�දී සිදු �රන ලැදා කොේණිගත කිරීම�ට අනුව, කොලැෝ� ආර්ථි�ය හො කුඩො 
පාරිමොණ ආර්ථි� �ලැොපා සංම්�න්ධ �රනු ලැ�න නගරයක් එනම් 'ගැමො +'නගරයක් 
කොලැසං හඳුන්වො දී ඇත. 

තවදා, කො�ොළඹ නගරය දාකුණු ආසියොකොේ කොදාවන මිලැ අධි�ම නගරය කොලැසංදා  
හඳුන්වො දී ඇති අතර ශ්රී ලැං�ොකොේ දාළ කොේශීය නිෂ්පාොදිතය කොවත සංැලැකිය යුතු 
දාොය�ත්වයක් සංපායනු ලැ�න කො�ොළඹ නගරය මුලැය, සංංචාොර�, කොේපාලැ, කොතොරතුරු 
තොක්ෂනය ආශ්රිත කොස්වො හො �ර්මොන්ත සංහ කොස්වො හො සි�ලැර කොවලැදාොම් යන අංශ- 
යන්හි සංක්රිය දාොය�ත්වය මගින් දාකුණු ආසියොකොේ ප්රමුඛ්යා වයොපාොරි� මධයස්ථොනය  
�වට දා පාත්ව ඇත. 

තවදා, ජොති� ආර්ථි�යට සංැලැකිය යුතු දාොය�ත්වයක් සංපායන කො�ොළඹ වයොපාොර 
කො�ොටස් හුවමොරුව ඇතුළුව, �හුජොති� හො කොේශීය ලැැයිස්තුගත සංමොගම් වලැ අති 
�හුතරයක් වූ ප්රධොන �ොර්යොලැ හො උපා�ොර්යොලැ කො�ොළඹ මධයම කොවළඳ ප්රකොේශය 
කොක්න්ද්ර �ර ගනිමින් ස්ථොපානය �ර ඇත. 

රූප සටහාන් අංං� 2.37 : නාාගරික ත්යාංරඟකාරිත්ව දර්ශකය
මූලොශරය : (State of Sri Lankan Cities ව�ාපෘතිය , 2018)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
ආර්ථික අංංශය
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ආර්ථි� දාොය�ත්වය අනුව කො�ොළඹ නගරය ස්ථොනගත කිරීම- නොගරි� තරග�ොරීව 
දාර්ශ�ය අනුව, වයොපාොරයක් පාවත්වො කොගන යොකොම් පිරිවැය, ප්රොකොේශීය ආර්ථි�කො� 
කොවනස් වීම, ජිවන තත්ත්වය, මොනව සංම්පාත් හො පුහුණුව, යටිතලැ පාහසු�ම්, වයොපාොර 
අවශයතො කො�කොරහි රොජය වගකීම යන සංොධ� යටකොත්, නගරය� තරග�ොරිත්වය 
කොේණිගත �ර ඇති අතර, ඒ අනුව කො�ොළඹ නගරය ශ්රී ලැං�ොකොේ පාළමුවන ස්ථොනයටත් 
කුරුණෑගලැ හො නුවර නගර පිළිකොවලින් කොදාවන හො තුන්වන ස්ථොනයන්හිදා දාක්වො ඇත 
(State of Sri Lankan Cities වයොපාෘතිය , 2018). 

පෙ�ාළඹ න�රපෙ� ඒ�පුේ�ල දළ පෙේශීය නිෂ්පාාදනය

2017 මහ �ැංකු වර්තොවට අනුව, කො�ොළඹ නගරකො� ඒ�පුේගලැ දාළ කොේශීය නිෂ්පාොදානය, 
2016 වර්ෂය වන විට රු.783,645 ක් කොලැසං දාක්වො ඇති අතර එය 2008 වර්ෂකො� සිට 
2017 වර්ෂය දාක්වො ක්රමි�ව ඉහළ කොගොස් ඇත. (රූපා සංටහන් අං� 2.38)

රූප සටහාන් අංං� 2.38 : වේකාළඹ නාගරවේ� ඇස්ත්යාංවේ�න්තුගත්යාං ඒක පුද්ගල දල වේද්ශ්රීය නි�පාදිත්යාංය
මූලොශරය : (ශී්රී ලංකා මාහ බැංකු වාර්ත්යාංාව, 2017)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
ආර්ථික අංංශය
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පෙ�ාළඹ න�රය තුළ ඉඩම් වට්රිනා�ම

කො�ොළඹ නගරය තුළ ඉඩම් වටිනො�ම හි වර්ධන අගය 2019 මු� භාොගය වන විට 
13.6% � අගයක් කොපාන්නුම් �ළ අතර, එය 2020 වර්ෂය වන විට 7.1% ක් දාක්වො 
පාහත වැටී ඇත. මහ �ැංකුව විසින් මනිනු ලැ�න ඉඩම් තක්කොස්රු දාර්ශ�ය (LVI),  
රූපා සංටහන් අං� 2.39 කොපාන්නුම් �රන පාරිදි කොන්වොසි� ඉඩම් සංඳහො 12.8% � 
වර්ධනයක් කොපාන්නුම් �ර ඇති අතර, 2019 වර්ෂකො� සංොකොේක්ෂව �ොර්මි� ඉඩම් 
සංඳහො 14.9% ක් හො වොණිජ ඉඩම් සංඳහො 13.2% වර්ධනයක් දාක්වො ඇත. 2019 වසංකොර් 
පාොස්කු ප්රහොරය හො නව කො�ොවිඩ් - 19 වසංංගතය හමුකොේ සියළු කොේපාලැ සංොමොනයයන් 
අතර 10.5% � මන්දාගොමි වර්ධනයක් කොපාන්නුම් �රනු ලැ�යි.

රූප සටහාන් අංං� 2.39 : ඉඩ� ත්යාංක්වේස්රැ දර්ශකය (LVI)
මූලොශරය : (ශී්රී ලංකා මාහ බැංකු වාර්ත්යාංාව, 2017)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
ආර්ථික අංංශය
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පෙ�ාළඹ පෙතා� පෙවළඳපාල 

පිටකො�ොටුව �ඩ වීදිය, පීපා�ස් ේලැොසංො, පාංචි�ොවත්ත කොමෝටර් රථ අමතර කො�ොටස් 
කොවළඳපාලැ සංහ කො�ොළඹ රන් මධයස්ථොනය යනොදිය කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සිමොකොේ 
පාවතින් විශොලැතම සංහ වඩොත් ක්රියො�ොරී කොතොග කොවළඳපාලැ වලැට උදාොහරණ කොලැසං 
දාැක්විය හැ�.

අ) පිටපෙ�ාටුපෙ� �ඩවීදිය

කො�ොළඹ වරොයට ආසංන්නකො� පිහිටො ඇති වඩොත් �ොර්ය�හුලැම එළිමහන් කොතොග 
කොවළඳකොපාොලැ කොලැසං හඳුන්වො දිය හැ�. පිටකො�ොටුව �සංොර් ප්රකොේශකො� වීදි පාහත පාරිදි 
විවිධ භාොණ්ඩ අකොලැවිය සංඳහො ප්රසිේධියක් උසුලැයි.

• සං� භාාණ්ඩ: ඉදිරිපසං වීදිය, පරධානා වීදිය

• ඇඳු�, සංපත්තු, බූ�: ඉදිරිපසං වීදිය, පරධානා වීදිය, 2 වනා හරස් වීදිය

• විදුලි උපකරණ: 1 වනා හරස්වීදිය, කුමාාර වීදිය

• උත්සංව බඩු: චීනා වීදිය

• වේසං�ල� බඩු: කුමාාර වීදිය

• ලිපි ද්රව�ය: මාැලිබන් විදිය, 2 වනා හරස් වීදිය

• එළවළු, පලතුරැ: 5 වනා හරස් වීදිය

රූප සටහාන් අංං� 2.40 : පි�වේකාටුවේ� කඩවීදිය
මූලොශරය : (ෆ්ලිකර් වේව� අඩවිය, 2021)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
ආර්ථික අංංශය
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ආ)පෙ�ාළඹ රන් මධයස්ථානය

නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිකො� සංැලැැස්ම�ට අනුව, 2014 වර්ෂකො�දී ශ්රී ලැං�ො 
හමුදාොකොේ 4 වන ඉංජිකොන්රු කොස්වො කොරජිකොම්න්තුකොේ ශ්රාම ශක්තිය උපාකොයෝගී �ර 
ගනිමින් මහ� පාහකින් සංමන්විත කො�ොළඹ රන් මධයස්ථොන සංංකීර්ණය ඉදි�රන 
ලැදා අතර එය රන් හො ස්වර්ණොභාරණ කොවළඳසංැ� 83 කින්, මූලැය �ටයුතු සංඳහො  
�ැංකු තුනකින් සංහ මැණික් හො ස්වර්ණොභාරණ පිළි�ඳ අවයොජභාොවය සංහති� කිරීම 
සංඳහො මැණික් හො ස්වර්ණොභාරණ අධි�ොරී ශොඛ්යාොවක් යනොදිකොයන් සංමන්විත කොේ.

එකොස්ම, කො�ොළඹ රන් මධයස්ථොනය ආපාන ශොලැො පාහසු�ම්, කොනොමිකො� වොහන 
නැවැත්වීකොම් පාහසු�ම්ව සංහ වයි-ෆයි තොක්ෂණකොයන් සංමන්විත වන අතරම 
කොස්වොදාොය�යින්කො� සංහ කොේපාළවලැ ආරක්ෂොව තහවුරු කිරීම සංඳහො කොපාොලිස් 
ආරක්ෂොව, දාවසං පුරො සීසීටීවී �ැමරො පාේධති මගින් නිරීක්ෂණය ආදී පාහසු�ම්දා 
සංපායො දී ඇත. කොමකොලැසං, සංංවිධොනොත්ම� අභායන්තර කොස්වොවන් සංපායො දීම තුළින් 
කොස්වොදාොය�යින් හට, ආරක්ෂිත වටපිටොවක් තුළ, �ොලැය හො ශ්රාමය ඉතිරි �ර ගනිමින් 
රන්, මැණික් හො ස්වර්ණොභාරණ මිළදී ගැනීමට අව�ොශය සංපායො ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 2.41 : වේකාළඹ රන් මාධ�ස්ථාානාය
මූලොශරය : (yamu.lk, 2021)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
ආර්ථික අංංශය
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ඇ) පාංචි�ාවත්ත පෙමෝටර් රථ අමතර පෙ�ාටස් පෙවළඳපෙපාාළ

විවිධ වර්ගකො� විධිමත් සංහ අවිධිමත් කොමෝටර් රථ අමතර කො�ොටස් වලැ එ�තුවකින් යුතු 
මරදාොන පාංචි�ොවත්ත පාොර ඔස්කොස් ස්ථොපිත වූ විකොේෂිත කොවළඳකොපාොළකි. සියලුම ශ්රී 
ලැොංකි�යන් අතර ජනප්රිය පාංචි�ොවත්ත කොමෝටර් රථ අමතර කො�ොටස් කොවකොළඳකොපාොළ, 
සංොකොේක්ෂව වඩො ලැොභාදාොයී පිරිවැය�ට ඕනෑම වර්ගය� ඕනෑම ආ�ොරය� කොමෝටර් 
රථ කො�ොටසංක් සංදාහො ඉතො ඉහළ ඉ�ලුමක් ඇති කොවළඳකොපාොළකි.

රූප සටහාන් අංං� 2.42 : පංචිකාවත්ත්යාං වේමාෝ�ර් රථා අමාත්යාංර වේකා�ස් වේවළඳවේපාළ
මූලොශරය : (ෆ්ලිකර් වේව� අඩවිය, 2021, වේ�ක්වේමාෝ�ර්ස් වේව� අඩවිය, 2016)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
ආර්ථික අංංශය
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සංචාර� �මනාන්තයක් පෙලස

2009 වර්ෂකො� සිවි� යුේධය අවසංන් වීමත් සංමග 2010 වසංකොර් මු� භාොගකො� සිට ශ්රී 
ලැං�ොව කොවත සංංචාොර�යන් පාැමිණීකොම් ඉහළයොමක් සංලැකුණු �කො�ය. මෑත �ොලීන 
වොර්තො වලැට අනුව, 2016 වන විට මිලියන 1.7 ක් (1,798,380) වූ සංංචාොර� පාැමිණීම 
2017 වර්ෂය වන විට මිලියන 2 (2,050,832) දාක්වො එනම් 14% ප්රතිශතයකින් 
ඉහළ යන ලැදී. කොජෝන්ස් ලැන්� ලැොසං�කො� වොර්තොව - 2016 අනුව, ශ්රී ලැං�ොව තුළ 
සංොමොනයකොයන් දින 10 ක් ගත �රන සංංචාොර�යකු අවම වශකොයන් දින 2 ක් කො�ොළඹ 
නගරකො� ගත �රන අතර දින�ට ඇකොමරි�ොනු කොඩොලැර් 100 ක් පාමණ වැය �රන �ව 
සංඳහන් කොේ. ඒ අනුව, කො�ොළඹ නගරය සංංචාොර� ගමනොන්තයක් වීම සංඳහො නගරකො� 
පාවත්නො ආ�ර්ෂණිය සංන්නොම කොහෝට� ජොලැය, කොපාොදු විවෘත අව�ොශ, ඓතිහොසි� 
ස්ථොන, සංොේපු සංංකීර්ණ, කොවළඳනොම විලැොසිතො, විවිධ මූලැය කොස්වො, නවීන පාහසු�ම්, 
සංහ �හුජොති� සංමොගම් ශොඛ්යාො ආදිය කො�තු පාොදා� කොේ.

රූප සටහාන් අංං� 2.43 : වේකාළඹ සංංචාාරක ආකර්ශනීය ස්ථාානා
මූලොශරය : ෂැන්ගිාලා (Shangri-La Colombo) Twitter,  ලක්පුර (lakpura) වේව� අඩවිය, CNN වේව� අඩවිය

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
ආර්ථික අංංශය
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2.2.4.3. සංමාාජයීය අංශය

කො�ොළඹ ප්රකොේශකො� සංමොජයීය පාසුබිම අධයයනය කිරීම සංඳහො ජනගහනය, කොසංෞඛ්යායය, 
අධයොපාන හො කොපාොදු එළිමහන් විකොනෝදා �ටයුතු පාහසු�ම් සංම්�න්ධකොයන් දීර්ඝ 
වශකොයන් සංො�ච්ජො �රනු ලැ�යි.

අ) ජාන��නය

I. පෙන්වාසි� ජාන��නය 

ජනකො�ඛ්යාන හො සංංඛ්යායොකො�ඛ්යාන කොදාපාොර්තකොම්න්තුව විසින් සිදු �රන ලැදා ජන 
සංංගණනකො� දාත්ත අනුව කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ 2011 වර්ෂකො� 
කොන්වොසි� ජනගහනය 555,152 කොේ. තවදා, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාොකොවන් ලැ�ො ගන්නො 
ලැදා දාත්ත අනුව 2017 වර්ෂකො� කො�ොළඹ නගර සීමොව තුළ කොන්වොසි� ජනගහනය 
555,031 කොේ. ඒ අනුව, කො�ොළඹ මහො නගර සංභාො සීමොකොේ ස්වභාොවි� ජනගහන 
වර්ධන කොේගය -0.00004 වන අතර, ඒ අනුව යමින් 2030 වර්ෂය සංඳහො ප්රක්කොෂ්පිත 
කොන්වොසි� ජනගහය 554,769 ක් වනු ඇත.

ජනා ඝනාත්වය

කො�ොළඹ නගරය තුළ ජන ඝනත්වය සංැලැකීකොම්දී, කො�ොළඹ මධයම හො කො�ොළඹ 
දාකුණ ප්රකොේශයන්ට සංොකොේක්ෂව ඉහළ ජන ඝනත්වයක් කො�ොළඹ උතුරු ප්රකොේශකො� 
හඳුනො ගත හැ�. කොමයට ප්රධොන කො�තුව වශකොයන් කො�ොළඹ උතුරු ප්රකොේශය  
ආශ්රිතව අඩු ආදාොයම්ලැොභී ජනොවොසං වැඩි වශකොයන් පාැවතීම දාැක්විය හැ�. ඒ අනුව, 
ජන ඝනත්වකොයන් ඉහළම ප්රකොේශ වශකොයන් මොදාම්පිටිය, කො�ොච්චි�කොඩ් උතුර, 
නවගම්පුර, අලුත්�කොඩ් �ටහිර යන ග්රොම නිළධොරී කො�ොට්ඨොශ දාැක්විය හැ�. (රූපා 
සංටහන් අං� 2.44)
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මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
සමාාජයීය අංංශය
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රූප සටහාන් අංං� 2.44 : වේකාළඹ නාගරය තුළ ජනා ඝනාත්වය
මූලොශරය : (ජනා හා නිවාසං සංංගණනාය , 2012)



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

64

ස්තීි/පුරැෂ භාාවය අනුව

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සීමොව තුළ පුරුෂ ජනගහනය 50.14% ක් වන අතර ස්ත්රී 
ජනගහනය 49.86% ක් කොේ. (ජන හො නිවොසං සංංගණනය , 2012).

වයස් කාණ්ඩය අනුව

කො�ොළඹ මහ නගර සිමොව තුළ ජනගහනය කො�දීයොම වයසං අනුව අවුරුදු 15 ට 
අඩු, වයසං අවුරුදු 15–29 අතර, අවුරුදු 30–59 අතර, අවුරුදු 60 ට වැඩි කොලැසං 
පිළිකොවලින් 23.1%, 24.76%, 39.82% සංහ 12.29% ක් කොේ. (රූපා සංටහන් අං� 2.45)  
(ජන හො නිවොසං සංංගණනය, 2012).

ජාතිය අනුව

ජනගහනකො� කො�දී යොම සිංහලැ, දාමිළ හො ඉස්ලැොම් කොලැසං පිළිකොවලින් 36.7%, 31.5% 
හො 29.3% ක් වශකොයන් කොේ.

රූප සටහාන් අංං� 2.45 : වයස් කාණ්ඩය හා ස්තීි/පුරැෂ භාාවය අනුව ජනාගහනාවේ� වේබදීයාමා
මූලොශරය : (ජනා හා නිවාසං සංංගණනාය , 2012)

සිංහාල

36.7%

දමිළ

31.5%

මුස්ලිම්

29.3%
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වර්තමාන වේකාළඹ

සැමාජායීය අංංශය
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II. මගී ජාන��නය 

කො�ොම්ට්රාොන්ස් අධයයන වොර්තොව 2014 අනුව කො�ොළඹ නගරයට පිවිකොසංන ප්රධොන 
කො�ොරිකොඩෝර හත හරහො දෛදානි�ව මිලියන 1.75� පාමණ ජනගහනයක් නගරයට 
ඇතුළු වන �ව හඳුනො කොගන ඇත. තවදුරටත්, කොවනත් ප්රකොේශ මොර්ග හරහො දෛදානි�ව 
මගින් මිලියන 0.3ක් පාමණ ඇතුළු වන කොහයින්, කො�ොළඹ නගරකො� සංමස්ථ මගී 
ජනගහනය දෛදානි�ව මිලියන 2.0 ක් පාමණ වන �වට දාක්වො ඇත.

තවදා, කො�ොළඹ මහ නොගරි� ප්රකොේශය සංලැ�ො �ැලීකොම්දී, සංමස්ථ පුේගලැ ගමන්වොර 
උත්පාොදානය දින�ට පුේගලැයන් මිලියන 12.2 දාක්වො වැඩිවනු ඇති අතර දින�ට 
මිලියන 6.9 � මගී ජනගහනකො� වත්මන් පුේගලැ චාොරි�ො ඉ�ලුම 1.75 වොරයක්  
වනු ඇත.

කොකාරිකොඩාෝර
කොකාළඹ නගරයට පිවිකොසන 
දෛනික මගී සංඛ්යාව

පරධානා වේකාරිවේඩෝර

මීගමුව මාාර්ගය 245,880

නුවර මාාර්ගය 437,120

වේලෝවේලව� මාාර්ගය 150,000

මාාලවේ� මාාර්ගය 348,000

හයිවේලව� මාාර්ගය 174,000

ගාලු පාර 298,000

වේහාරණ මාාර්ගය 130,000

වේවනාත් 

වේකාවේලාන්නාාව මාාර්ගය 89,335

කිරිමාණ්ඩල මාාවත්යාං 27,051

නාාරාවේ�න්පි� මාාර්ගය 47,623

වේපා�වේ�න්වේගාඩ මාාර්ගය 14,857

වගු අංං� 2.3 : වේකාළඹ නාගරය� පිවිවේසංනා ජෛදනික මාගී සංංඛ�ාව
මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)

ප්රරිච්කො�දය 02
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සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
සමාාජයීය අංංශය
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III. සං�රමණ ජාන��නය

කො�ොළඹ මහ නගර සීමොකොේ කොන්වොසි� පුරුෂ ජනගහනය 281 460 ක් පාමණ වන 
අතර, ඒ අතුරින්, 73540 ක් සංංක්රමණි�යන් �ව දාැක්කොේ. එකොමන්ම කො�ොළඹ මහ නගර 
සංභාො �ලැ ප්රකොේශකො� කොන්වොසි� ස්ත්රී ජනගහනය 279 860 ක් පාමණ වන අතර, ඒ 
අතුරින්, 70 610 ක් සංංක්රමණි�යන් කොේ. ඒ අනුව, නගර සංභාො සීමොව තුළ සංංක්රමණි� 
ස්ත්රී ජනගහනයට සංොකොේක්ෂව සංංක්රමණි� පුරුෂ ජනගහනය ඉහළ වන �ව හැඳින්විය 
හැ�. (රූපා සංටහන් අං� 2.46) (ජන හො නිවොසං සංංගණනය , 2012).

ආ) පෙසෞඛ්යයය පා�සු�ම්

1951 දී නිදාහස් කොසංෞඛ්යාය ප්රතිපාත්තිය හඳුන්වො දීකොමන් පාසු ශ්රී ලැං�ොව තුළ පුරවැසියන්ට 
කොනොමිකො� කොසංෞඛ්යාය කොස්වොව සංැපායීම ජොති� ප්රමුඛ්යාතොවයක් කොලැසං සංලැ�නු ලැැබීය. ඒ 
අනුව දිවයින පුරො ජොති� කොරෝහ�, ශික්ෂණ කොරෝහ�, මූලි� කොරෝහ� සංහ ප්රොකොේශීය 
කොරෝහ� ස්ථොනගත කිරීම මගින් රජය විසින් මහජනතොවට අවශය කොසංෞඛ්යාය පාහසු�ම් 
සංපායො දීම සිදු �රනු ලැ�යි. කො�ොළඹ මහ නගර සිමොව තුළ, පුරවැසියන්ට ඵලැදාොයී 
කොසංෞඛ්යාය කොස්වොවක් සංැපායීම සංඳහො නවීන කොසංෞඛ්යාය පාහසු�ම් වලින් සංමන්විත රොජය 
හො කොපාෞේගලි� කොරෝහ� විශොලැ සංංඛ්යායොවක් පාවතින අතර ප්රධොන කොසංෞඛ්යාය කොස්වො 
සංපායන නගරය කොලැසංදා කො�ොළඹ නගරය හඳුන්වොදිය හැ�. 

රූප සටහාන් අංං� 2.46 : සංංකිමාණ ජනාගහනාය
මූලොශරය : (ජනා හා නිවාසං සංංගණනාය, 2012)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
සමාාජයීය අංංශය
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කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සීමොව තුළ පිහිටො ඇති ප්රධොන රජකො� කොරෝහ� පාහත දාක්වො 
ඇති අතර සියලු රොජය හො කොපාෞේගලි� කොරෝහ� රූපා සංටහන් අං� 2.47 මගින් 
නිරුපානය �රනු ලැ�යි. 

• ශ්රීී ලංකා ජාතික වේරෝහල

• ජාතික අක්ෂි වේරෝහල

• කාසං� වීදිවේ� කාන්ත්යාංා වේරෝහල

• ද වේසංායිසංා කාන්ත්යාංා වේරෝහල

• ශ්රීී ලංකා ජාතික දන්ත්යාං ජෛවද� වේරෝහල

• රිජ්වේ� ආර්යා ළමාා වේරෝහල

• වේකාළඹ මාධ�මා දිස්තිික් වේරෝහල - මාාළිගාවත්ත්යාං

• ආයුර්වේ�ද ශික්ෂණ වේරෝහල - වේබාරැ�ල

රූප සටහාන් අංං� 2.47 : වේකාළඹ නාගරවේ� රාජ� හා වේපෞද්ගලික වේරෝහ� 
ව�ා�තිය | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
සමාාජයීය අංංශය
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ඇ) අධයාපාන පා�සු�ම්

ජොති� පාොසං� 38 ක්, පාළොත් පාොසං� 58 ක්, ජොතයන්තර පාොසං� 48 ක් සංහ කොපාෞේගලි� 
පාොසං� 34 ක් ඇතුළුව සංමස්ථ පාොසං� 188ක් කො�ොළඹ නගරය තුළ සංංකොක්න්ද්රණය වී 
ඇත. (රුපා සංටහන් අං� 2.48) 

රූප සටහාන් අංං� 2.48 : වේකාළඹ නාගරවේ� රාජ� හා වේපෞද්ගලික පාසංැ� ව�ා�තිය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
සමාාජයීය අංංශය
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කො�ොළඹ නගරකො� පාවතින පාොසංැ� අතුරින් සංැලැකිය යුතු ප්රමොණයක් ජනප්රිය පාොසං� 
�ොණ්ඩයට අයත් වන කොහයින් කො�ොළඹ නගරකොයන් �ැහැර දිවයිකොන් අකොනකුත් 
ප්රකොේශ වලැ සිටින ශිෂයයින් දුම්රිය, �ස්රථ, පාොසංැ� ප්රවොහන කොස්වො සංහ කොපාෞේගලි� 
ප්රවොහන පාහසු�ම් භාොවිතකොයන් කොහෝ පාොසං� කොන්වොසි�ොගොර හො කොවනත් තොව�ොලි� 
වොසංස්ථොනවලැ වොසංය �රමින් දිනපාතො කොමම පාොසං� කොවත පාැමිකොණ්. 

කොමකොලැසං කො�ොළඹ නගරය තුළ සංොකොේක්ෂව විශොලැ පාොසං� ප්රමොණයක් කොලැසං සංං- 
කොක්න්ද්රණය වී තිබීකොමන් සංතිකො� දිනවලැ කො�ොළඹ වීදිවලැ අධි� රථවොහන තදා�දායක් 
පාවතී. කො�ොම්ට්රාොන්ස් අධයයන අනුව 2035 වනවිට කො�ොළඹ මුලැය නගරකො� 
ඇස්තකොම්න්තු ගත දිවො හො රොත්රි ශිෂය ජනගහනය වගු අං� 2.4 පාරිදි කොේ.

ශිෂ්ය කාණ්ඩාය
දිනකට රාත්රීී කාලකො�  
ශිෂ්ය සංඛ්යාව

දිනකට දිවා කාලකො�  
ශිෂ්ය සංඛ්යාව 

පාසං� ශිෂ�යන් 295,300 438,100

විශ්ව විද�ාල ශිෂ�යන් 24,000 72,900

එකතුව 319,300 511,000

ඉහත දාත්ත වලැට අනුව, 2035 වසංකොර්දී 511,000 � සිසුන් ප්රමොණයක් කො�ොළඹ  
නගරය තුළ අධයයන �ටයුතු වලැ නිරත වනු ලැ�න අතර, ඉන් සිසුන් 190,000 
ක් දිනපාතො පාැමිකොණන මගීන් වනු ඇත. මීට අමතරව, විශොලැ ශිෂය ජනගහනයක් 
නගරයට ආ�ර්ෂණය �රන ජොතයන්තරව පිළිගත් කොපාෞේගලි� හො රොජය විේව විදායොලැ 
සංහ කොවනත් උසංස් අධයොපාන ආයතන ගණනොවක් කො�ොළඹ නගරය විසිරි පාවතී.  
(රුපා සංටහන් අං� 2.49)

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සීමොව තුළ අධයොපානය ලැ�න වයකොස් පාසුවන ශිෂයයන්කොගන් 
50% � ප්රමොණයක් පාොසං� අධයොපානය ලැ�න අතර, 35% � ප්රමොණයක් පාොසං� 
කොනොයන �වටදා, ඉතිරි 15% � ප්රමොණය කොවනත් අධයොපාන �ටයුතුවලැ නිරත වන 
�වදා ජනකො�ඛ්යාන හො සංංඛ්යායොකො�ඛ්යාන කොදාපාොර්තකොම්න්තුකොේ දාත්ත අනුව තහවරු කොේ.

වගු අංං� 2.4 : වේකාළඹ නාගරවේ� ඇස්ත්යාංවේ�න්තුගත්යාං ශිෂ� ජනාගහනාය – 2035
මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)

පාසැල් අංධ්යා�ාපනය 
ලබන

50%
පාසැල් අංධ්යා�ාපනය 
වේනාලබන

35%
වේවනත් අංධ්යා�ාපන 
කටයුතුවල නිරත

15%

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
සමාාජයීය අංංශය
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පරිඝනාක සංාක්ෂරත්යාංාවය

වයස් �ොණ්ඩය අනුව පාරිගණ� සංොක්ෂරතොවය සංැලැකීකොම්දී, අවුරුදු 15-19 සංහ 20-24 
යන �ොණ්ඩ වලැ පාසුවන්නන්කො� පාරිගණ� සංොක්ෂරතොව ඉහළම අගයක් ගනු ලැ�න 
අතර, ස්ත්රී පුරුෂ භාොවය අනුව සංම මට්ටකොමහි පාරිගණ� සංොක්ෂරතොවයක් කොපාන්නුම් 
�රනු ලැ�යි. (රූපා සංටහන් අං� 2.50)

රූප සටහාන් අංං� 2.49 : වේකාළඹ නාගරවේ� රාජ� හා වේපෞද්ගලික උසංස් අධ�ාපනා ආයත්යාංනා 
ව�ා�තිය | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
සමාාජයීය අංංශය
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ඉ) පෙපාාදු එළිම�න් විපෙනෝද �ටයුතු පා�සු�ම්

කො�ොළඹ නගරකො� කොන්වොසි� හො එදිකොනදාො පාැමිකොණන ජනගහනයට අවශය ක්රියො�ොරී 
සංහ අක්රීය/වක්ර විකොනෝදා පාහසු�ම් සංපායො දීම සංඳහො රොජය අංශය කොමන්ම කොපාෞේගලි� 
අංශය දා සිය දාොය�ත්වය සංපායනු ලැ�යි. ඒ අනුව, කො�ොළඹ නගරය තුළ වයොේතව ඇති 
විකොනෝදාොස්වොදා පාහසු�ම් පාහත පාරිදි වර්ගී�රණය �ළ හැකි කොේ.

රූප සටහාන් අංං� 2.50 : පරිඝනාක සංාක්ෂරත්යාංාවය
මූලොශරය : (ජනා හා නිවාසං සංංගණනාය , 2012

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
සමාාජයීය අංංශය
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කො�ොළඹ නගරය තුළ හඳුනො ගත හැකි ප්රධොන විකොනෝදාොස්වොදා ප්රකොේශ කිහිපායක්  
පාහතින් දාක්වො ඇත.

ගාලුමුවවේදාර පිට්රිය

ආරම්භාකො�දී ගොලුමුවකොදාොර පිටිය ලැන්කොේසීන් විසින් පාෘතුගීසීන්ට එකොරහිව ඔවුන්කො� 
�ොලැතුවක්කු සංවිකිරීකොම් ස්ථොනයක් කොලැසං කොයොදාොගන්නො ලැදා අතර තුරඟ තරඟ 
පාැවැත්වීම සංඳහො කොමන්ම ක්රි�ට්, කොපාෝකොලැෝ, පාොපාන්දු, කොටනිස් සංහ ර�බි සංහ අකොනකුත් 
ක්රීඩො සංඳහො කොමම ස්ථොනය භාොවිත �රන ලැදී. ඓතිහොසි� දාත්ත අනුව ගොලුමුවකොදාොර 
පිටිය දාැනට පාවත්න ප්රමොණයට වඩො විශොලැ ප්රකොේශය� එනම්; උතුරින් කොබ්කොර් වැව, 
කො�ොළඹ කො�ොටු පාවුර හො නගර සුසංොනභූමියදා, දාකුණින් ගොලුමුවකොදාොර කොහෝටලැයට 
මොයිම්ව පාැතිර පාැවතින.

රූප සටහාන් අංං� 2.51 : ගාලුමුවවේදාර පිට්රිය
මූලොශරය : (alanhowden, 2020)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
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වර්තමොනකො� එය කොවරළ දිශොවට මීටර් 500 ක් පාමණ දිගට පාැතිකොරන අක්�ර 
12 ක් පාමණ වන මුහුදා කොදාසංට වූ උදායොනයක් කොේ. කො�ොළඹ නගරය තුළ ඉන්දියන් 
සංොගරය හොත්පාසං කොපාකොනන දාර්ශනයක් සංපායන කො�ොළඹ නගරකො� විශොලැතම 
විවෘත අව�ොශීය ප්රකොේශය කොමයයි. විවිධ ප්රකොේශ වලින් එක්දින සංංචාොරය සංඳහො 
පාැමිකොණන විකොනෝදා�ොමීන්, ආදාරවන්තයන්, ක්රීඩො �රන ළමුන්, කොයෞවනයන්, 
වැඩිහිටියන්, ලැං�ොකොේ විකොේෂ ස්ථොන නරඹන කොේශීය විකොේශීය සංංචාොර�යන්, 
කොවකොළන්දාන් (අයිස්ක්රීම්, පාළතුරු, �ැලුන්) යොචා�යන්, කොමම මධය නගර උදායොන  
(Central Urban Park/ Central Recreational Area) තුළ ක්රියො�ොරී කොමන්ම 
අක්රිය විකොනෝදා පාහසු�ම් භුක්තිවිඳිනු ලැ�න ඉතො ප්රචාලිත ගමනොන්තයකි. එකොමන්ම 
කොමම උදායොන ප්රකොේශය ජොති� ජොතයන්තර මට්ටකොම් උත්සංව, නිදාහස් දින උත්සංව 
සංැමරුම්, ආගමි� �ටයුතු විවිධ ප්රසංංග, ආගමි� උත්සංව, සංරුංග� සංැනකො�ලි, 
අවුරුදු උත්සංව, එළිමහන් ප්රදාර්ශන, ප්රසිේධ රැස්වීම්, ප්රසංංග, සංැනකො�ළි, �ඳවුරු 
සංඳහොදා කොයොදාොගනු ලැ�යි. 

විහාර මාහා වේද්වි උද�ානාය

1951 වර්ෂකො�දී මහජනතොව කොවත විවෘත  
�රනු ලැැබූ විහොර මහො කොේවි උදායොනය බ්රිතො- 
නය යුගකො� ඉදි�රන ලැදා අතර 1921 දී සංර් 
පාැට්රික් කොගඩස් උදායොනය නගර සංං��පාය 
කොයොදාො ගැනීකොම්දී කො�ොළඹ මධය කොලැසං සංලැ�ො 
ඇත. කොදාවන කොලැෝ� යුේධය සංමකො�දී බ්රිතොනය 
හමුදාොව විසින් කොමය අත්පාත්�ර ගැනීකොමන් 
අනතුරුව එය වික්කොටෝරියො උදායොනය කොලැසං 
හඳුන්වො ඇත. 

කොමම උදායොනය ක්රියො�ොරී හො අක්රිය විකොනෝදා 
පාහසු�ම් වලින් සංමන්විත විශොලැ ගස් වලින් 
කොසංවන වූ විශොලැ වතු ප්රකොේශයක් කොලැසංදා 
දාක්නට ලැැකොබ්. කොමය තුළින් පාරිසංර උෂ්ණත්වය 
පාොලැනය �රන අතර අවට වොයුකොගෝලැකො� 
�ො�න්ඩකොයොක්සංයිඩ් ප්රමොණය යොමනය කිරී- 
මට ඉවහ� කොේ. එපාමනක් කොනොව ක්රියො�ොරී 
විකොනෝදා පාහසු�ම් කොලැසං ඇවිදීකොම් මංතීරු, 
පාොපාැදි ධොවන පාථ, ළමො ක්රීඩොංගන, එළිමහන් 
රඟහලැ, කොමන්ම කුඩො කොපාොකුණ හො කුඩො වි� 
වලින් සංමන්විත කොේ. 

රූප සටහාන් අංං� 2.52 : විහාර මාහා වේද්වි උද�ානාය
මූලොශරය : ලක්පුර (lakpura.com) වේව� අඩවිය
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රඟහ� සංහ සිනාමාාශාලා

කොේදි�ො නොටය, ගෘහස්ත ප්රසංංග, චිත්රපාටි, චිත්ර ප්රදාර්ශන යනොදිය පාවත්වනු ලැ�න ජන- 
ප්රිය සිනමොහ� හො රගහ� රැසංක් කො�ොළඹ නගරය තුළ පිහිටො ඇත.කොනලුම් කොපාොකුණ, 
ලැයන� කොවන්ට් �ලැොගොරය, එ�ෆින්ස්ටන් රගහලැ,කොජෝන්දා සි�වො අනුස්මරණ  
ශොලැොව වැනි රගහ� වලැ විකොනෝදාොත්ම� වැඩසංටහන් නිරන්තරකොයන් පාවත්වනු 
ලැ�න අතර විකොේශීය කොමන්ම කොේශීය දුර�ැහැර ප්රකොේශවලැ ජනතොව කොමම ස්ථොන  
�රො පාැමිකොණ්. 

රූප සටහාන් අංං� 2.53 : වේනාලු� වේපාකුණ
මූලොශරය : (nelumpokuna.com, 2020)

රූප සටහාන් අංං� 2.54 : ලයනා� වේවන්ට් කලාගාරය
මූලොශරය : (lionelwendt.org, 2020)
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ජොති� සංහ ජොතයන්තර මට්ටකොම් ක්රි�ට් ක්රීඩො තරඟොවලි සංහ මලැලැ ක්රීඩො තරඟ වැනි 
ඉසංේ සංඳහො සංත්�ොර�ත්වය සංපායන ක්රිඩොංගන,ක්රීඩො පිට්ටනි සංහ ක්රීඩො සංංකීර්ණ 
ගණනොවක් කො�ොළඹ නගරකො� ස්ථොපානය �ර ඇත. ඒ අතුරින් සුගතදාොසං ක්රිඩොංගනය 
කොේක්ෂ� ධොරිතොවය 25,000 ක් පාමණ වන ජොතයයන්තර මට්ටකොම් �හු�ොර්ය 
ක්රිඩොංගනයක් වන අතර මොලිගොවත්ත ප්රකොේශකො� පිහිටො ඇති ආර්. කොේමදාොසං 
ජොතයයන්තර ක්රි�ට් ක්රිඩොංගනය 35,000 � පාමණ කොේක්ෂ� ධොරිතොවයකින් යුතු,  
කොම් වන විට එක්දින ක්රි�ට් තරඟ 100 �ට වඩො වැඩි ගණනක් සංඳහො සංත්�ොර�ත්වය 
දාරනු ලැැබූ ජනප්රිය ක්රීඩොංගනයක් කොේ. කොමම ජොතයයන්තර ක්රිඩොංගණ වලැ ක්රි�ට් 
තරඟ සංහ අකොනකුත් ක්රීඩො ඉසංේ පාවත්වනු ලැ�න �ොලැ වලැදී කො�ොළඹ නගරයට 
විශොලැ ජන�ොයක් ආ�ර්ෂණය කොේ. 

රූප සටහාන් අංං� 2.55 : ආර්. වේ�රමාදාසං ජාත්යාං�යන්ත්යාංර කිිකට් කිිඩාංගනාය 
මූලොශරය : (වේද්වින්ද ගුරැවේ�, 2021)
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සං�මාන්ත්යාංිණ ශාලා

1973 දී ස්ථොපානය �රන ලැදා �ණ්ඩොරනොය� අනුස්මරණ ජොතයයන්තර සංම්මන්ත්රණ 
ශොලැොව පාළමු වර්ගකො� සංම්මන්ත්රණ ශොලැො, ප්රසංංග ශොලැො සංහ උත්සංව ශොලැො යන 
පාහසු�ම් වලින් යුක්ත කොේ. කොමම පාරිශ්රාය තුළ පාවත්වනු ලැ�න ජොතයන්තර කොපාොත් 
ප්රදාර්ශනය ඇතුළු කොවනත් ප්රදාර්ශන, සංම්මන්ත්රණ, උපාොධි ප්රදාොන උත්සංව, රැස්වීම්, 
සංංස්�ෘති� උත්සංව, මංගලැ උත්සංව, ප්රසංංග කොහෝ කොවළඳ සං�පි� යනොදියට සංහභාොගී 
වීම සංඳහො ශ්රී ලැොංකි�යින්කොගන් වැඩි කොදාකොනකු අවම වශකොයන් එක් වරක් කොහෝ  
පාැමිණ ඇති ඉහළම ආ�ර්ශනීයත්වයකින් යුතුව ක්රියො�රන ස්ථොනයක් කොලැසං 
සංැලැකොක්. 2016 වර්ෂය තුළ �ණ්ඩොරනොය� අනුස්මරණ සංම්මන්ත්රණ ශොලැොකොේ 
වොර්ෂි� ආදාොයම රුපිය� මිලියන 550 කි. �ණ්ඩොරණොය� අනුස්මරණ ජොතයයන්තර 
සංම්මන්ත්රණ ශොලැොවට අමතරව, කොපාෞේගලි� සංහ රොජයය අංශය විසින් පාවත්වොකොගන 
යනු ලැ�න ජොතයයන්තර මට්ටකොම් සංම්මන්ත්රණ ශොලැො ගණනොවක් කො�ොළඹ නගරය 
තුළ විසිරී ඇත.

අධ�ාපනික පරදර්ශනා මාධ�ස්ථාානා

කො�ොළඹ කො�ෞතු�ොගොරය- ශ්රී ලැං�ොකොේ විශොලැතම කො�ෞතු�ොගොරය වන 1877 දී 
පිහිටුවන ලැදා කො�ොළඹ කො�ෞතු�ොගොරය ශ්රී ලැොංකීය සංංස්�ෘතිය කොපාන්නුම් කො�කොරන 
ප්රදාර්ශන භාොණ්ඩ සංහ ශ්රී ලැං�ො ඉතිහොසංය තුළ වැදාගත් මත�යන් ඇතුළත් ප්රදාර්ශන 
භාොණ්ඩ එ�තුවකින් සංමන්විත කොේ. 

රූප සටහාන් අංං� 2.56 : බණ්ඩාරණායක අනුස්මාරණ ජාත්යාං�යන්ත්යාංර සං�මාන්ත්යාංිණ ශාලාව
මූලොශරය : (සංන්වේ� ඔ�සංවර්, 2018)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
සමාාජයීය අංංශය
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ශ්රී ලැං�ො ග්රහකොලැෝ�ොගොරය- වර්ෂ 1965 දී ශ්රී ලැං�ො රොජය ඉංජිකොන්රු සංංස්ථොව විසින් 
එම වසංකොර්ම කො�ොළඹ පාැවති ලැං�ො �ොර්මි� ප්රදාර්ශනය සංඳහො විකොේෂිත අංගයක් 
කොලැසං පිහිටුවන ලැදා අතර අදාටත් එය රකොටහි ප්රථම හො එ�ම ග්රහකොලැෝ�ොගොරය කොේ. 
කොමය, ශ්රී ලැං�ොකොේ පාොසං� චාොරි�ො කො�ොකොහොමය� අනිවොර්ය ගමනොන්තයක් කොලැසං 
සංලැ�නු ලැැකොබ්.

රූප සටහාන් අංං� 2.57 : වේකාළඹ වේකෞතුකාගාරය
මූලොශරය : (wikipedia.org, 2021)

රූප සටහාන් අංං� 2.58 : ලංකා ගාහවේලෝකාගාරය
මූලොශරය : (likesrilanka.com, 2021)

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
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ඊ) සංස්�ෘති�, ආ�මි�, වාස්තු විදයාත්ම� ස� පුරාවිදයාත්ම� 

වට්රිනා�මින් යුත් ස්ථාන.

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශයට අයත් පුරො විදායොත්ම� හො ඓතිහොසි� 
වටිනො�මකින් යුක්ත ස්ථොන රැසංක් හඳුනො ගැනීමට ඇති අතර දාැනට කොම්වො පුරොවිදායො 
කොදාපාොර්තකොම්න්තුව මගින් සංංරක්ෂණය �ර ඇත. ඒවො ඇමුණුම් අං� 1 හි දාක්වො 
ඇත. විකොේෂකොයන්ම කො�ෞේධ ආගමි� සිේධස්ථොන වලැට අමතරව ක්රිස්තියොනි පා�ලි 
කිහිපායක්ම කො�ොළඹ නගරය තුළ හඳුනොගත හැකිය

2.2.2.4. පාරිසංරික අංශය 

කො�ොළඹ නගර ප්රකොේශකො� පාොරිසංරි� අංශය පාහත පාරිදි වර්ගී�රණය �ර දාැක්විය හැකි 
කොේ. කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශකො� පාොරිසංරි� අංශය පාහත පාරිදි වර්ගී�රණය 
�ර දාැක්විය හැකි කොේ. ඒ අනුව, ස්වභාොවි� පාරිසංරය හො නිර්මිත පාරිසංරය වශකොයන් 
ප්රධොන කො�ොටස් කොදා�ක් හඳුනො ගත හැ�. ස්වභාොවි� පාරිසංරය යටකොත් කොේශගුණි� 
තත්ත්වය, වෘක්ෂලැතො හො වනොන්තර ස්වභාොවි� හො මොනව නිර්මිත කොතත් බිම්, නොගරි� 
වනොන්තර, උදායොන, ජලැවහන රටොව හො �ඳුන ගංගො, ඇළ මොර්ග හො මුහුදු කොවරළ ආදිය 
හඳුනොගත හැ�. නිර්මිත පාරිසංරය යටකොත් ේවිමොන පාරිසංරය වශකොයන් මහො මොර්ගදා, 
ත්රිමොණ පාරිසංරය වශකොයන් කොගොඩනැගිලිදා හඳුනො ගත හැ�.

අ) පාාරිසරි� සම්පාත්

I. පෙතත්බ්රිම්
 
කොතත්බිම් යනු පාරිසංර හිත�ොමී හරිත ආකොයෝජනයක් වන අතර එමගින් ස්වභාොවි�ව 
ජලැය රඳවො ත�ො ගැනීම හො පිටොර ජලැය රඳවො ත�ො ගැනීමට පාහසු�ම් සංපායයි. 2018 
ඔක්කොතෝ�ර් 25 දින ඩු�ොයි හි පාැවති රැම්සංො ජොතයන්තර කොතත්බිම් සංමුළුව මගින් 
කො�ොළඹ නගරය 'රැම්සංො කොතත්බිම් නගරයක්' කොලැසං ප්ර�ොශයට පාත් �ර ඇත. කො�ොළඹ 
මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ කොතත්බිම් වර්ගි�රණය අනුව මොනව නිර්මිත 
කොතත්බිම් කොලැසං වැේ හඳුනොගත හැකි අතර ස්වභාොවිත කොතත්බිම් කොලැසං ජලැමූලැොශ්රා, 
වගුරුබිම්, ගංගො හො ඇළ මොර්ග හඳුනොගත හැකිය. කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ 
ප්රකොේශකො� උතුරු මොයිම දිකො� �ැළණි ගඟ ස්වභාොවි� කොතත්බිමක් කොලැසං පිහිටො ඇති 
අතර කො�ොළඹ නගරය තුළ පිහිටො ඇති විශොලැතම අභායන්තර කොතත්බිම වශකොයන් වර්ග 
කිකොලැෝමීටර 0.78කින් සංමන්විත කොබ්කොර් වැව හඳුනො ගත හැ�. කොඵතිහොසි� වශකොයන් 
කො�ොළඹ නගරකො� වි�ොශනය කොතත්බිම් ආශ්රිතව සිදු වීම කො�තුකොවන් �ොලැයත් සංමගම 
කොමම කොතත්බිම් පාරිහොනියට පාත්ව ක්ෂය වී ඇත.

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශය තුළ කොතත්බිම් වලින් සිදුවන පාරිසංර විදායොත්ම� 
�ොර්යයභාොරය අනුව සංමස්ථ මහො කො�ොළඹ ප්රකොේශය පුරොම ජොලැයක් කොලැසං විහිදී ඇති 
කොතත්බිම් පිළි�ඳව අවධොනය කොයොමු �ළ යුතු කොේ. ඒ අනුව, මහ කො�ොළඹ ප්රකොේශකො� 
භුමි පාරිහරණකො� 15.4% � ප්රමොණයක් ආවරණය වනුකො� කොතත්බිම් මගිනි. ප්රකොේශකො� 
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ජනගහන වර්ධනයත් සංමග සිදුවන කොතත්බිම් ආශ්රිත ජනොවොසං�රණය කො�තුකොවන් 
කොමම කොතත්බිම් වලැ ජලැය රඳවො ත�ො ගැනීකොම් ධොරිතොවය පාහළ කොගොස් ඇත. එමගින්, 
කොතත්බිම් ආශ්රිත ජලැ විදායොත්ම� චාක්රයට හො එමගින් සිදුවන කොස්වොවන්ට ඍජු 
ඍනොත්ම� �ලැපාෑම් ඇති �රන අතර, කොතත්බිම් ආශ්රිත පාරිසංර පාේධති ක්ෂය වී යොමට 
දා කො�තු වී ඇත. තවදා, කොතත්බිම් කොපාෝෂ� ප්රකොේශ නොගරි�රණය වීකොමන් සංහ ඒවො 
ආශ්රිතව ඇළ මොර්ග ඉදි කිරීම නිසංො කොතත්බිම් හරහො පිටොර ජලැය ගලැොයොකොම් කොේගය 
ඉහළ යොම මගින් ගංවතුර පාොලැනය කිරීකොම් හැකියොවදා අඩු වී ඇත. කො�කොස්කොවතත්, 
පාසුගිය දාශ�ය තුළ සිදුවූ නොගරි� වර්ධනය නිසංො මහ කො�ොළඹ කොද්රෝණිය ආශ්රිත 
ජලැය රඳවො ත�ො ගැනීකොම් ධොරිතොවය කොම් වනවිට 30% කින් පාමණ අඩුවී ඇත. 
ජලැවිදායොත්ම� අවස්ථො�ේධ විේකො�ෂණයන්ට අනුව මහ කො�ොළඹ ප්රකොේශය තුළ 
පිහිටි නොගරි� කොතත්බිම් සංම්පුර්ණකොයන්ම අහිමි වුවකොහොත් 2010 වසංකොර් ඇතිවූ වසංර 
50�ට වරක් සිදුවන සිදුවීමක් කොලැසං සංලැ�න ලැදා ගංවතුර තත්ත්වය සංෑම වසංර 25 �ට 
වරක් සිදුවන සිදුවීමක් කොලැසං පාරිවර්තනය වීකොම් හැකියොවක් පාවතින් �වට අනතුරු 
අඟවො ඇත. 
 
කො�ොළඹ අග නගරය ආශ්රිත කොද්රෝණිය ප්රධොන වශකොයන් මහ කො�ොළඹ කොද්රෝණිය සංහ 
කො�ොකොලැොන්නොව කොද්රෝණිකොයන් සංමන්විත අතර වර්ග කි.මී. 16.64 � ප්රකොේශයක් පුරො 
පාැතිරී පාවතින කොතත්බිම් සංහ ජලැොශ ප්රකොේශ වලින් සංමන්විත කොේ. කොමයින් දාලැ වශකොයන් 
ව.කි.මී. 13.07ක් කොතත්බිම් වන අතර ඉතිරි ව.කි.මී. 3.57 ක් ජලැොශ ප්රකොේශ කොේ. සිදු�ර 
ඇති ප්රක්කොෂ්පාණයන් අනුව කොතත්බිම් විනොශ වීම සංහ අත්පාත්�ර ගැනීම කො�තුකොවන් 
ප්රකොේශකො� ගංවතුර අවදාොනම 90%කින් පාමණ ඉහළ යන �ව කොසංොයොකොගන ඇති 
අතර ඉහත කොතත්බිම් වලින් 90% � ප්රමොණයක් එනම් ව.කි.මී. 12.41 � ප්රමොණයක් 
අනොගතකො�දී අනවසංර කොලැසං අත්පාත් �රගැනීමට කොහෝ නොගරි��රණයට ලැක්විය 
හැකි යැයි පුකොරෝ�ථනය �ර ඇත.

II. ඇළ මාර්� ජාාලය

ඇළ මොර්ග පාේධතිකොයහි ඉතිහොසංය සංැලැකීකොම්දී පාෘතුගීසි සංමය දාක්වො දිකොවන අතර 
පාසු�ොලීනව,ලැන්කොේසි සංහ බ්රිතොනය යුගයන් වලැදීදා කොමම ඇළ මොර්ග වැඩිදියුණු �රනු 
ලැැබූ අතර වර්තමොනකො�දී ඇළ මොර්ග පාේධතිකො� නඩත්තු �ටයුතු ශ්රී ලැං�ො වොරිමොර්ග 
කොදාපාොර්තකොම්න්තුව, ශ්රී ලැං�ො ඉඩම් සංංවර්ධනය කිරීකොම් සංංස්ථොව සංහ කො�ොළඹ මහො 
නගර සංභාොව විසින් සිදු �රනු ලැ�යි. කොමම ඇළ මොර්ග පාේධතිය, ජලැ ප්රවොහයන් 
මුහුදාට පිට �රන ප්රධොන මොර්ග පාහකින් සංහ වැසි ජලැය ඉවත් �රන කුඩො �ොණු 
කො�ොකොහොමයකින් සංමන්විත කොේ. කොදාහිවලැ පිටවොන, වැ�ලැවත්ත පිටවොන, මුට්වො� 
උමග සංහ කොබ්කොර් වැකොවහි දියවොන හරහො ජලැ ප්රවොහයන් ඍජුවම මුහුදාට මුදාො හරින 
අතර ශොන්ත කොනෝර්ත් කොලැොක් පිටවොන සංහ ශොන්ත කොසං�ස්තියන් ඇළ පිටවොන 
�ැළණි ගඟ හො සංම්�න්ධ කොේ.

කොම් අනුව, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය මනොව විහිදුනු ඇළ මොර්ග ජොලැයකින් 
සංමන්විත වන අතර, සංමස්ත වශකොයන් කි.මී. 80� පාමණ දිගකින් යුතු ඇළ මොර්ග 
පිහිටො ඇත. පාහත වගු අං� 2.5 මගින් කො�ොළඹ නගරය තුළ විහිදී ඇති ඇළ මොර්ගයන්හි 
කොභාෞති� දාත්ත දාක්වො ඇත.

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
පාාරිසරික අංංශය
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ඇළ මාර්ගය
දිග  
(කි.මී) 

සාමානය 
පළල 
(මීටර)

ජල මට්ටම (මීටර)

කොතත් වියළි

සංාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් උතුරැ ඇළ 1.3 20 1.14 1.6

සංාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් දකුණු ඇළ 5 20 1.37 1.6

වේදමා�වේගාඩ ඇළ 2.7 20 1.9 1.83

වේදමා�වේගාඩ හැරවුමා 4.7 30 1.3 1.61

කින්ද ඇළ 6.4 35 1.89 1.99

කිරැළපනා ඇළ 1.3 25 1.7 1.79

වැ�ලවත්ත්යාං ඇළ 3.1 20 1.09 1.19

වේදහිවල ඇළ 6.8 25 1.3 1.29

වේ�ාරින්�න් ඇළ 1.6 12 1.4 2

2.3. සංැලැසු� ප්රරකොේශ නිර්ණාය

කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංඳහො සංැලැසුම් සීමොව නිර්නය කිරීකොම්දී, කො�ොළඹ 
මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය හො ඒ යො�දාව පාවතින පාළොත් පාොලැන ආයතන වන කො�ෝට්කොට් 
මහ නගර සංභාොව, කොදාහිවලැ- ග�කිස්සං මහ නගර සංභාොව සංහ කො�ොකොලැොන්නොව නගර 
සංභාොව යන පාළොත් පාොලැන ආයතන පිළි�ඳව දා අවධොනය කොයොමු �රනු ලැැබූ අතර, එම 
පාළොත් පාොලැන ආයතනයන්හි පාරිපාොලැනමය සංැ�ැස්ම වගු අං� 2.6 හි දාක්වො ඇත.

පළාත් පාලන ආයතනය
පරාකොේශ්ය කොේඛ්ම් 
කොකාට්්ඨාශය

ගාාම නිල්ධාරි 
වසම්

වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාාව තිඹිරිගස්යාය, වේකාළඹ 47

වේකෝට්වේට් මාහ නාගර සංභාාව වේකෝට්වේට් 20

වේදහිවල – ග�කිස්සං මාහ නාගර සංභාාව
වේදහිවල, ග�කිස්සං, 
රත්මාලානා

29

වේකාවේලාන්නාාව නාගර සංභාාව වේකාවේලාන්නාාව 13

වගු අංං� 2.5 : වේකාළඹ නාගරවේ� පිහි�ා ඇති ඇළ මාාර්ගයන්හි වේභාෞතික දත්ත්යාං
මූලොශරය : ශී්රී ලංකා ඉඩ� සංංවර්ධනාය කිරීවේ� සංංස්ථාාව, 2018

වගු අංං� 2.6 : පළාත් පාලනා ආයත්යාංනා වල පරිපාලනාමාය සංැකැස්මා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 02

මූලික අධ�යනාය

⸺

සංැලසු� හා ත්යාංත්ත්ව 

සංන්දර්භාය

වර්තමාන වේකාළඹ
පාාරිසරික අංංශය

සංැලසු� පරවේද්ශ 

නිර්ණය
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එම පාරිපාොලැන �ලැ ප්රකොේශ හතරම නොගරි� සංංවර්ධන ප්රකොේශ වශකොයන් නොගරි� 
සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් ප්ර�ොශයට පාත් �ර ඇති අතරම, එකී පාළොත් පාොලැන �ලැ 
ප්රකොේශ සංඳහො පාහත සංංවර්ධන සංැලැසුම් සං�ස් �ර ඇත.

I. වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා 2008 (සංංවේශෝධිත්යාං)

II. සංංවර්ධනා සංැලැස්මා වේදහිවල- ග�කිස්සං මාහ නාගර සංභාා පරවේද්ශය 2007-2020

III. ශ්රීී-ජයවර්ධනාපුර වේකෝට්වේට් 2008-2020

IV. වේකාවේලාන්නාාව නාගර සංභාා සංංවර්ධනා සංැලැස්මා (දල වේකටු�පත්යාං)

එකොස්ම, ඉහත පාරිපාොලැන �ලැ ප්රකොේශ සංඳහො සං�ස් �ර ඇති සියලු සංංවර්ධන සංැලැසුම් 
හි සංැලැසුම් �ොලැ පාරිච්කොේදාය අවසංන් වීමට ආසංන්න �ැවින්, එම සියලු �ලැ ප්රකොේශ 
සංඳහො නව සංංවර්ධන සංැලැසුම් සං�ස් කිරීකොම් �ොර්යය නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය 
විසීන් 2019 වර්ෂකො� දී ආරම්භා �රනු ලැැබීය. 

තවදා, ප්රකොේශකො� කොභාෞති� පිහිටීම සංැලැකීකොම්දී, කො�ොළඹ නගරය හො ඒ ආශ්රිත ප්රකොේශය 
එකිකොන� හො මනො කොලැසං සංම්�න්ධ වූ ජලැ මොර්ග ජොලැයකින් එනම්; �ැළණි ගඟ, 
කොදාමටකොගොඩ ඇළ, කින්දා ඇළ, වැ�ලැවත්ත ඇළ යනොදිකොයන් සංමන්විත වන �ව කොපානී 
යයි. එකොස්ම, එකී පාළොත් පාොලැන ආයතන �ලැ ප්රකොේශයන්හි කොභාෞති� මොයිම්, ජලැ මොර්ග 
හො මොර්ග පාදානම් �ර ගනිමින් නිර්ණය �ර ඇති �වදා හඳුනො ගත හැ�.

ඉහත පාළොත් පාොලැන ආයතන හතර අතුරින් කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශකො� 
කොභාෞති� මොයිම සංැළකු විට, අකොනකුත් පාළොත් පාොලැන �ලැප්රකොේශයන්ට සංොකොේක්ෂව 
ඉතො පාැහැදිලි කොලැසං ජලැ මොර්ග පාදානම් �ර ගනිමින් මොයිම් දාක්වො ඇති �ව හඳුනො ගත 
හැකි කොේ. එනම්;උතුරින් �ැළණි ගකොගන්දා, නැකොගනහිරින් කොදාමටකොගොඩ ඇළ, කින්දා 
ඇළ, වැ�ලැවත්ත ඇළ, දාකුණින් වැ�ලැවත්ත ඇළ සංහ �ටහිරින් මුහුදු සිමොකොවන්දා 
වශකොයන් කොේ. (රූපා සංටහන් අං� 2.59)

ඒ අනුව, ප්රධොන වශකොයන් කොභාෞති� මොයිම හො පාරිපාොලැනමය මොයිම එ�ම ප්රකොේශයක් 
ආවරණය �රන �ැවින් සංහ ක්රියො�ොරී මොයිමදා කො�ොකොහෝ අවස්ථොවන්හි පාරිපාොලැන 
මොයිම, කොභාෞති� මොයිම හො සංමපාොත වන �ැවින්, සංැලැසුම් ප්රකොේශය වශකොයන් 
සිතියම් අං� 2.1 හි දාක්වො ඇති පාරිදි වර්ග කිකොලැෝ මීටර 37.31. කින් සංහ කො�ොළඹ හො 
තිඹිරිගස්යොය ප්රොකොේශීය කො��ම් කො�ොට්ඨොශ වලින් සංමන්විත කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො 
�ලැ ප්රකොේශය හඳුනො කොගන ඇත.
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3.1. හැඳින්වීම

සංංවර්ධන සංැලැැස්ම� අවශයතොවය හඳුනො ගැනීකොම්දී මූලි� වශකොයන් සංැලැසුම් 
ප්රකොේශකො� වර්තමොන තත්ත්ව සංංධර්භාය, ගැටළු හො විභාවතො පිළි�ඳ ගැඹුරින් 
අධයනය �ලැ යුතු අතර, එමගින් සංැලැැස්කොමහි සංැ�ෑ අවශයතොවය හඳුනො 
ගැනීමට උපා�ොරී වනු ඇත. එකොලැසං ප්රකොේශකො� පාවතින ගැටළු හො සංංවර්ධන 
විභාවතොවයන් සංැලැකි�ලැට ගනිමින් සංංවර්ධන සංැලැැස්කොමහි දිශොනතිය හො 
අනොගතකො�දී නගරකොයහි සංංවර්ධනය �ලැ යුතු අංශ හඳුනො ගැනීම තුලින් 
සංංවර්ධන සංැලැැස්ම� අවශයතොවය රොමුගත �රනු ලැ�යි.

සැලසුම් පාාපෙේ�පෙ� �ැටළු �ඳුනා�ැනීම
 
සංැලැසුම් ප්රකොේශකොයහි ගැටළු හඳුනො ගැනීම සංඳහො විවිධ පාොර්ශව�රුවන් 
එනම්; කො�ොළඹ මහ නගර සංභාොව, රොජය හො අර්ධ රොජය ආයතන, කොපාෞේගලි� 
ආයතන, රොජය කොනොවන සංංවිධොන, නගරකො� කොවනත් කොස්වො සංලැසංන ආයතන, 
වෘත්තියකොේදීන්, සංමොජ ක්රියො�ොරීන්, මහජන නිකොයෝජිතයින්, පුරවැසියන් සංහ 
මගී ජනතොව සංැලැසුම් �රන ක්රියොවලිය සංඳහො සංම්�න්ධ �ර ගනිමින් වැඩමුළු, 
සංම්මුඛ්යා සංො�ච්ඡාො, ඒ�ො�ේධ ක්කොෂ්ත්ර පාරීක්ෂණ හො සංමීක්ෂණ යනොදිය තුලින් 
අදාහස් විමසීම් දාත්ත හො කොතොරතුරු එක්රැස් කිරීම සිදු �රන ලැදී . එහිදී මුලි� 
වශකොයන් පුළු� පාරොසංයක් ආවරණය වන පාරිදි ගැටළු විශොලැ සංංඛ්යායොවක් හඳුනො 
ගත හැකි වූ අතර එම ගැටළු ප්රමුඛ්යාතොවයමත හො ප්රමොණොත්ම�තොව මත ඇගයීම 
සංඳහො සංැලැසුම් �ණ්ඩොයකොම් සංහභාොගිත්වකොයන් යුතුව බුේධි �ළම්�න සංො�ච්ඡාො 
පාවත්වො ගැටළු නිවැරදි කොලැසං අර්ථ දාක්වනු ලැැබිය. තවදා හඳුනොගත් ගැටළු 
පිළි�ඳ මූලැ සංොධ� හඳුනො ගැනීම සංඳහො සිදු�රන ලැදා විවිධ විේකො�ෂනයන්කො� 
නිරීක්ෂණ හො එමගින් එළකො�න ලැදා නිගමන මත පාදානම්වදා, ප්රමුඛ්යාතොවය මත 
ප්රධොන ගැටළු පාහත පාරිදි කොපාලැගස්වනු ලැැබිය හැකි අතර කොමම සියලු ගැටළු, 
සංන්ධර්භාය, වැදාගත්�ම හො විශොලැත්වය යටකොත් හඳුනොකොගන ඇත. 

1. කොවනස්වන සංවර්්ධන පරවණතා කො�තුකොවන් ඇතිවන ගැටළු

(අ). පවතින යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ කොනාසලකමින් කොකාළඹ නගර  

සීමාව තුළ ස්වයංසිේ්ධ වශකොයන් සිදුවන අධි ඝනත්ව සංවර්්ධන

(ආ). ඉඩාම් පරිහරණය මත පමණක් පෛනම්ව පිළිකොයළ කරන සැලසුම් සහ 

කොගාඩානැගිලි කොරගුලාසි මගින් අනාගත සංවර්්ධන පරවණතා සා්ධනය 

කිරිම සඳහා පවතින අභිකොයෝග

2. අඩු පහසුකම් සහිත ජනාවාස වල වයාප්තිය නිසා උේගත වන සමාජීය,  

ආර්ථික සහ පාරිසරික ගැටළු 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

හැඳින්වීමා
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3. පර්ධාන මාර්ග ආශිරීතව කාර්යබහුල කො�ලාවන්හිදී ඇතිවන රථාවාහන තෛබෛය 

කො�තුකොවන් මහජනතාවට සිදුවන අපහසුතා සහ ආර්ථිකමය ගැටළු 

4. පාරිසරික ගැටළු කො�තුකොවන් කොකාළඹ නගර සීමාව තුළ කොන්වාසිකයන් හට හා 

එම කොස්වා ලබාගැනීමට පැමිකොණන්නන් හට සිදුවන අපහසුතා

 

I. නාගරික ගංවතුර / හදිසි ගංවතුර තත්ත්වයන්  

කො�තුකොවන් ඇතිවන අපහසුතා

II. අපවිතී වූ ජලාශ පරකොේශ නිසා ඇතිවන අපහසුතා

III. තාප කොක්න්ද්රීය බලපෑම නිසා ඇතිවන අපහසුතා

සැලසුම් පාාපෙේ�පෙ� වි�වතාවයන් �ඳුනා�ැනීම

ඉහත හඳුනොගත් ගැටළුවලැට අමතරව, සංංවර්ධන විභාවතො හඳුනො ගැනීමදා ඉතො 
වැදාගත්වන අතර ඒ අනුව, සංංවර්ධන සංැලැැස්කොමහි අවශයතොවය සංඳහො ඍජු 
දාොය�ත්වයක් දාක්වන නගරකො� පාවතින ආර්ථි� විභාවතො, පාොරිසංරි� විභාවතො 
සංහ දාැනට ක්රියොත්ම� කොහෝ කොයෝජිත වයොපාෘති හඳුනො ගන්නො ලැදී.

1. ආර්ථික විභවතා

(අ). කොකාළඹ නගරය ආශිරීත කොේපල කොවළඳාම

(ආ). ඉහළ යන කාර්යාල ඉඩාකඩා පරමාණය

(ඇ). කොකාළඹ නගරය තුළ සිේලර කොවළඳාකොම් වර්්ධනය

(ඈ). අධි උස කොන්වාසික කොගාඩානැගිලි

(ඉ). සංචාාරක කර්මාන්තය

2. පාරිසරික විභවතා

(අ). කැලණි ගඟ

(අ). කොකාළඹ නගරකො� පවතින ඇල මාර්ග පේ්ධතිය

(අ). කො�කොර් වැව

3. ෛැනට කිියාත්මක හා කොයෝජිත වයාපෘති

(අ). පරවාහන අංශයට අෛාළ වයාපෘති

(ආ). මහා පරිමාණ මිශරී සංවර්්ධන වයාපෘති

(ඉ). වරාය සහ භාණ්ඩා පරවාහනය සම්බන්්ධ වයාපෘතිය

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

හැඳින්වීමා
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3.2. ගැටළු හඳුනො ගැනීම

3.2.1.  කොවනස්වන සංවර්්ධන පරවණතො  
කො�තුකොවන් ඇතිවන ගැටළු

3.2.1.1. පවතිනා යට්රිත්යාංල පහසුක� පිළිබඳව වේනාාසංලකමින් 
වේකාළඹ නාගර සීමාාව තුළ ස්වයංසිද්ධ වශවේයන් සිදුවනා 
අධි ඝනාත්ව සංංවර්ධනා 

(අ). සන්ධර්�ය

නගරය� සංංවර්ධනය කොලැසං සංොමොනයකොයන් නිරූපානය වනුකො� ඉහළ ඝනත්ව-
යකින් යුත් සිරස් සංංවර්ධන එනම්; නොගරි� කොගොඩනැගිලි හො වුහයන් සංඳහො 
වන ඉ�ලුම �ැවින්, එය නගර සංංවර්ධනකො� ප්රධොන නිර්නොය�යක් කොලැසංදා 
දාැක්විය හැකි අතර  එම සිරස් සංංවර්ධනයන තුලින් නගරකො� අව�ොශීය භාොවිතය 
හො යටිතලැ පාහසු�ම් වඩො �ොර්යක්ෂම හො ඵලැදාොයි කොලැසං උපාකොයෝජනය වනු 
ඇත. ඒ අනුව, ඉහළ ඝනත්වයකින් යුතු සිරස් සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො කොභාෞති� 
හො සංමොජයීය යටිතලැ පාහසු�ම් එනම්; නලැජලැ පාහසු�ම්, විදුලි සංැපායුම, මළ 
හො අපාජලැ �ළමනො�රණ පාහසු�ම්, මධයගත ඝන අපාද්රවය �ළමනො�රණ 
පාහසු�ම්, කොපාොදු විකොනෝදා �ටයුතු හො විවෘත අව�ොශ පාහසු�ම් සංඳහො ඉහළ 
ඉ�ලුමක් ජනනය වන අතර, එම ඉ�ලුම නිසිකොලැසං නියොමනය කොනොකිරීම මගින් 
ස්ථොපිත සංංවර්ධන ඉලැක්� �රො ළඟො විය කොනොහැකි කොේ.

1950 දාශ�කො� අග භාොගය වනවිට කො�ොළඹ නගරය තුළ රොජය අංශකො� ආකොයෝජන 
කොලැසං මධයම උසං කොගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම ආරම්භා විය. අනතුරුව, 1977 දී විවෘත 
ආර්ථි� ප්රතිපාත්තිය හඳුන්වොදීමත් සංමග කොපාෞේගලි� අංශකො� ආකොයෝජන දිරි 
ගැන්වීකොම් අරමුණින්, නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් අවශය සංැලැසුම් 
සංහ කොගොඩනැගිලි කොරගුලැොසි පිළිකොයළ �රන ලැදා අතරම නොගරි� පුනර්ජීවන 
වයොපාෘති හරහො කොපාෞේගලි� අංශකො� ආකොයෝජන දිරිමත් කිරීම සංඳහො ඉඩම් 
නිදාහස් කිරීම සිදු �රන ලැදී. එකොලැසං නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් 
කොපාෞේගලි� අංශය හො ඒ�ො�ේධව ක්රියොත්ම� �රන ලැදා ප්රථම වයොපාෘතිය කොලැසං, 
එචිලැන් චාතුරශ්රා සංංවර්ධන වයොපාෘතිය දාැක්විය හැ�.

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා
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පාසු�ොලීනව, එනම් 1980 පාමණ දාශ�ය වන විට ලි�ර්ටි ේලැොසංො, යුනිටි ේලැොසංො, 
ලැකී ේලැොසංො යන වොණිජමය මහ� කොගොඩනැගිලි සංහ 1990 දාශ�ය වන විට 
‘කිං�ස් කො�ොර්ට්” හො ‘ක්වීන්ස් කො�ොර්ට් යන වොණිජමය මහ� කොගොඩනැගිලි 
කොපාෞේගලි� අංශකො� මැදිහත්වීම තුළින් ඉදි�රනු ලැැබූ ප්රථම සංහොධිපාතය කොේපාලැ 
කිහිපායක් වශකොයන් හඳුනො ගත හැකි කොේ. කො�කොස්කොවතත්, 1999 වර්ෂකොයන්  
පාසු කො�ොළඹ සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 1999 ක්රියොවට නැංවීමත් සංමගම, එම 
සංැලැසුම තුළ මහ� කොගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම ප්රවර්ධනය කිරීම සංඳහො ප්රති- 
පාොදාන පාැවති �ැවින් සංහොධිපාතය හිමි�ම් සංහිත මහ� කොගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම 
වඩො ප්රචාලිත විය.

සංහොධිපාතය කොේපාලැ �ළමනො�රණය සංඳහො දෛනති� පාසුබිම සංලැ�ො �ැලීකොම්දී 
1973 අං� 11 දාරන �ේධ නිවොසං හිමි�ම් නීතිය සංහ එහි පාසු�ොලීන සංංකොශෝධන 
කොලැසං 1973 අං� 10 දාරන හො 2003 අං� 24 දාරන පානතින් සංංකොශෝධනය 
වූ කොපාොදු පාහසු�ම් මණ්ඩලැ නීතිය කොහෝ කොපාොදුකොේ හැඳින්කොවන සංහොධිපාතය 
�ළමනො�රණ අධි�ොරිය පානත හඳුනො ගත හැකි කොේ. ඒ අනුව, 2003 වර්ෂකො�දී 
ස්ථොපානය �රන ලැදා සංහොධිපාතය �ළමනො�රණ අධි�ොරිය ශ්රී ලැං�ොව තුළ 
සංහොධිපාතය සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො අනුමැතිය ලැ�ො දීමට දෛනති� වශකොයන් 
�ැඳී සිටින ආයතනය කොේ.

කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම (සංංකොශෝධනය) 2008හි දාක්වො ඇති පාරිදි 
කොගොඩනැගිලි උසං මත පාදානම්ව කොගොඩනැගිලි වර්ගී�රණය පාහත පාරිදි කොේ.

අර්ථා ෛැක්වීම මහේ ගණන 

අඩු උසං මාහ� 4 දක්වා 

අත්යාංරමාැදි උසං 5 සි� 8 දක්වා 

මාධ�මා උසං 9 සි� 12 දක්වා 

අධි උසං මාහ� 13� වැඩි 

වගු අංං� 3.1 : වේගාඩනාැගිලි උසං මාත්යාං පදනා�ව වේගාඩනාැගිලි වර්ගීකරණය
මූලොශරය : (වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා (සංංවේශෝධනාය), 2008)

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය
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වේවනස්වන සැංවර්ධ්යාන 
පරවණතා වේ�තුවේවන් 
ඇතිවන ගැැටළු
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නොගරි� පුනර්ජීවන වයොපාෘතිය යටකොත් අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනතොව සංඳහො 
ඉදි�රනු ලැ�න අධි උසං සංහොධිපාතය කොගොඩනැගිලි කො�ොකොහොමයක් ප්රධොන 
වශකොයන් උතුරු කො�ොළඹ එනම්; කොදාමටකොගොඩ, කො�ොටකො�න හො බ්ලුමැන්ඩ� 
ආශ්රිතව සංංකොක්න්ද්රණය වී ඇති අතර නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් 
රොජය-කොපාෞේගලි� හවු��ොරිත්වය මත සිදු�රනු ලැ�න මිශ්රා සංංවර්ධන 
වයොපාෘති කො�ොරැ�ලැ, කො�ොම්පාඤ්ඤ වීදිය, ගොලු මුවකොදාොර, කො�ොළඹ උතුරු යන 
ප්රකොේශයන්හි වයොේතව ඇත. තවදා කොපාෞේගලි� අංශකො� ආකොයෝජන යටකොත් 
ඉදි �රනු ලැ�න කොන්වොසි�, වොණිජ සංහ මිශ්රා භාොවිතයන් සංඳහො වන අධි උසං 
කොගොඩනැගිලි කො�ොකොහොමයක් මධයම සංහ දාකුණු කො�ොළඹ එනම්; කො�ො�ලුපිටිය 
සංහ වැ�ලැවත්ත ආශ්රිතව සංංකොක්න්ද්රණය වී ඇත. (රූපා සංටහන් අං� 3.2) 

අධි උස ස� ස�ාධිපාතය පෙ�ාඩනැගිලි වල �රමි� වර්ධනය

කො�ොළඹ නගරය තුළ පාවතින අධි උසං කොගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ප්රධොන වශකොයන් 
�ොණ්ඩ 03ක් යටකොත් එනම්; වොණිජ හො කොන්වොසි�, කොහෝට� සංංවර්ධන සංහ අඩු 
පාහසු�ම් සංහිත ජනතොව සංඳහො ඉදි �රන අධි උසං කොගොඩනැගිලි කොලැසං හඳුනො 
ගත හැකි කොේ.

රූප සටහාන් අංං� 3.1 : වේ�වේර් වැව හා ආශිීත්යාං පරවේද්ශවේ� අධි උසං බහු මාහ� වේගාඩනාැගිලි 
සංංවර්ධනා | මූලොශරය : (Colombopage, 2021)

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 
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එකොස්ම නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් 2017 වර්ෂකො� සිදු �රන ලැදා 
කොගොඩනැගිලි සංමීක්ෂණ වොර්තොවට අනුව, කො�ොකොහොමයක් අධි උසං කොගොඩනැගිලි 
කොබ්කොර් වැව ආශ්රිත ප්රකොේශය, කො�ොම්පාඤ්ඤ වීදිය සංහ කො�ො�ලුපිටිය සිට 
වැ�ලැවත්ත දාක්වො ගොලු පාොර හො ඩුේලිකොක්ෂන් මොර්ගය ආශ්රිතව වයොේත වන 
�ව හඳුනො ගත හැකි කොේ. (රූපා සංටහන් අං� 3.3).

රූප සටහාන් අංං� 3.2 : වේකාළඹ හා ත්යාංදාසංන්නා පරවේද්ශ වල අධි උසං වේගාඩනාැගිලි ව�ා�තිය
මූලොශරය : (සංහධිපත්යාං� කළමානාාකරණ අධිකාරිය, 2017)

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

වේවනස්වන සැංවර්ධ්යාන 
පරවණතා වේ�තුවේවන් 
ඇතිවන ගැැටළු
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රූප සටහාන් අංං� 3.3 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා බල පරවේද්ශය තුළ වේගාඩනාැගිලි ව�ා�තිය
මූලොශරය : (නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2017)

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

වේවනස්වන සැංවර්ධ්යාන 
පරවණතා වේ�තුවේවන් 

ඇතිවන ගැැටළු
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(ආ). වි�ාලත්වය �ා වැද�ත්�ම පෙ�ාළඹ න�රය තුළ අධි 
උස පෙ�ාඩනැගිලි ඉදිකිරීපෙම් පාාවණතාවය

1999 වර්ෂකො� සිට 2006 දාක්වො කො�ොළඹ නගරය තුළ �හු මහ� හො අධි උසං 
කොගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වගු අං� 3.2 හි දාක්වො ඇත.   ඒ අනුව,  එම �ොලැ පාරිච්කොේදාය 
තුළ ඉදි�රන ලැදා කොගොඩනැගිලි සංංඛ්යායොකොවහි ක්රමි� වර්ධනයක් නිරීක්ෂණය 
�ලැ හැ�. විවිධ �ොහිර සංොධ� එනම්: ශ්රී ලැං�ොකොේ පාැවති යුධමය වොතොවරණය, 
නව ආර්ථි� ප්රතිපාත්තීන්, කොේශපාොලැනි� කොවනස්වීම් හො අස්ථොවරභාොවය, රොජය 
ප්රතිපාත්තීන් යනොදිය ඉදි කිරීම් ක්කොෂ්ත්රයට ඍජු �ලැපාෑමක් දාක්වන්න �ැවින් එහි 
විචාලැයතොවයක් ඇති �රයි. 

වගු අංං� 3.2 : වේකාළඹ නාගරය තුළ බහු මාහ� හා අධි උසං වේගාඩනාැගිලි ඉදිකිරී�
මූලොශරය : (එන්. පී. වේ�රත්, ඩී. ජයසුන්දර, 2007)

වර්ෂ්ය
මහේ 
4-5 

මහේ 
6-7 

මහේ 
8-10 

මහේ 
11-20 

මහේ 
20ට වැඩි 

සමස්ථා කොගාඩා- 
නැගිලි සංඛ්යාව

1999 86 36 4 3 - 129

2000 86 30 5 4 - 125

2001 50 29 4 1 - 84

2002 16 10 - 3 - 29

2003 57 31 16 5 1 110

2004 51 35 17 2 2 107

2005 55 65 22 3 4 149

2006 65 61 35 5 5 171

1999 හො 2000 යන වර්ෂයන්හිදී සංමස්ත කොගොඩනැගිලි සංංඛ්යායොව පිලිකොවලින් 
129 හො 125 යන අගයන් ගනු ලැැබුවදා එය 2001 හො 2002 යන වර්ෂයන් හිදී 
කොගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් �ර්මොන්තකොයහි පාසු�ෑමක් හඳුනො ගත හැකි කොේ. කොමයට 
කො�තු වශකොයන් 2001 වර්ෂකොයහි අග භාොගය වනවිට රකොටහි කොේශපාොලැනි� 
තන්ත්රකොයහි ඇති වූ කොවනස් වීම සංහ යුධමය වොතොවරණය මුලි� �ර ගනිමින්, 
ශ්රී ලැං�ොකොේ ආර්ථි� වර්ධන කොේගය ඍන අගයක් ගනු ලැැබීම මගින්, රට තුලැ 
නව ආකොයෝජන අවස්ථො කො�කොරහි වඩො අනොරක්ෂිත වටපිටොවක් නිර්මොණය 
වීම දාැක්විය හැ�. කො�කොස් කොවතත් 2002 වර්ෂකො� සිට 2004 වර්ෂය දාක්වො 
පාැවති සංොම ක්රියොදාොමය කො�තුකොවන් ඇති වූ ආරක්ෂිත හො සංොම�ොමී පාරිසංරය තුළ 
නැවතත් නව ආකොයෝජන සංඳහො ඉහළ ඉ�ලුමක් ඇති විය. කොමම ප්රවණතොවය 
2006 වර්ෂය දාක්වො ක්රමි� වර්ධනයක් කොලැසං කොපාන්නුම් කො�කොර්.
 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

වේවනස්වන සැංවර්ධ්යාන 
පරවණතා වේ�තුවේවන් 
ඇතිවන ගැැටළු
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 තව දුරටත් වගු අං� 3.2 හි දාක්වො ඇති කො�ොළඹ නගරකො� �හු මහ� සංහ අධි 
උසං කොගොඩනැගිලි වලැ මහ� සංංඛ්යායොව සංංසංන්දානකො�දී, 1999 වර්ෂකො�දී මහ� 
4-5 අතර හො මහ� 6ට වැඩි කොගොඩනැගිලි සංංඛ්යායොව පිලිකොවලින්, 67% ක් හො 
33% වූ අතර, 2006 වර්ෂය වනවිට කොමම තත්වය මුළුමනින්ම කොවනස් වී මහ� 
6 කොහෝ ඊට වැඩි කොගොඩනැගිලි සංංඛ්යායොව 62% ක් හො මහ� 4-5 අතර 38% ක් 
�වට පාත් වී ඇත. 2005 සිට 2017 වර්ෂය දාක්වො සංහොධිපාතය �ළමනො�රණ 
අධි�ොරිය විසින් සංහොධිපාතය කොගොඩනැගිලි 1115 ක් අනුමත �ර ඇති අතර, ඒ 
අතුරින් 28% ක් ඒ�� 15 ට වඩො වැඩි කොගොඩනැගිලි වන අතර, 72% ක් ඒ�� 
15 ට අඩු කොගොඩනැගිලි කොේ. 

කො�ොළඹ හො තදාොසංන්න ප්රකොේශ වලැ වොර්ෂි�ව අනුමත �රන ලැදා සංහධිපාතය 
කොගොඩනැගිලි සංංඛ්යායොව සංැලැකීකොම්දී ඉහලැම කොගොඩනැගිලි සංංඛ්යායොව කො�ොළඹ 
දාකුණ ප්රකොේශය එනම් වැ�ලැවත්ත ආශ්රිතවදා හඳුනොගත හැ�. තවදා කො�ොළඹ 
මධයම ප්රකොේශය අශ්රිතව එනම්; කො�ො�ලුපිටිය, කොබ්කොර් වැව ආශ්රිත ප්රකොේශකො� හො 
කො�ොළඹ උතුරු ප්රකොේශය එනම් කො�ොළඹ 9 හො කො�ොළඹ 13 ප්රකොේශය ආශ්රිතවදා 
ඉහලැ කොගොඩනැගිලි සංංඛ්යායොවක් හඳුනො ගත හැ� (රුපාසංටහන් අං� 3.5).

වාර්ෂිකව අනුමාත්යාං කරනාලද සංහාධිපත්යාං� වේගාඩනාැගිලි (2005–2017) 
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අංනුමත සැහාාධිපත� වේගැාඩනැගිලි සැංඛ්යා�ාව

රූප සටහාන් අංං� 3.4 : සංහාධිපත්යාං� කළමානාාකරණ අධිකාරිය විසින් වේකාළඹ හා ත්යාංදාසංන්නා  
පරවේද්ශ වල අනුමාත්යාං කරනා ලද සංහධිපත්යාං� වේගාඩනාැගිලි සංංඛ�ාව, 2005–2017
මූලොශරය : සංහාධිපත්යාං� කළමාණාකරනා අධිකාරිය,2017
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වේකාළඹ නාගරය තුළ වාර්ෂිකව අනුමාත්යාං කරනා ලද සංහාධිපත්යාං� වේගාඩනාැගිලි

අංනුමත සැහාාධිපත� වේගැාඩනැගිලි සැංඛ්යා�ාව

රූප සටහාන් අංං� 3.6 : වැ�ලවත්ත්යාං පරවේද්ශය ආශිීත්යාං බහුමාහ� වේගාඩනාැගිලි ව�ා�තිය
මූලොශරය : (සී.ජයසිංහ, 2018)

රූප සටහාන් අංං� 3.5 : වේකාළඹ හා ත්යාංදාසංන්නා පරවේද්ශ වල වාර්ෂිකව අනුමාත්යාං කරනා ලද 
සංහධිපත්යාං� වේගාඩනාැගිලි සංංඛ�ාව | මූලොශරය : සංහාධිපත්යාං� කළමාණාකරනා අධිකාරිය,2017
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(ඇ). අධි ඝනත්ව සංවර්ධනයන් ඉ�ළ යාපෙමන්  
න�රය තුළ මතුව ඇති �ැටළු

I. පාවත්නා අපාජාල �ළමනා�රණ පාේධතිපෙ� ධාරිතාව  

පාාමාණවත් පෙනාවීම

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ දෛදානි�ව උත්පාොදානය වන අපාජලැය 
ක්රමවත්ව පිරිපාහදු �ර �ැහැර කිරීම සංඳහො පාවත්නො මළ හො අපාජලැ පිරිපාහදු 
පාේධතිය ප්රමොණවත් ධොරිතොවයකින් යුක්ත කොනොකොේ. තවදා, කො�ොළඹ නගරය තුළ 
�හුමහ� සංංවර්ධනයන් සංඳහො ඉහළ ඉ�ලුමක් ඇති කොහයින්, අනොගතකො�දී එම 
සංංවර්ධනයන් මගින් උත්පාොදානය වන අපාජලැය �ැහැර කිරීම සංඳහො පාවත්නො 
අපාජලැ පිරිපාහදු පාේධතිකො� ධොරිතොවය කිසිකොස්ත් ප්රමොණවත් කොනොවනු ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 3.7 : වේකාළඹ නාගරවේ� පවත්නාා 
මාළ හා අපජල පද්ධතිවේයහි ආවරණ පරවේද්ශ
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021 

තවදුරටත්, කො�ොළඹ නගරය තුළ විශොලැ පාරි- 
මොණකොයන් දියත් කිරීමට නියමිත නොගරි�  
සංංවර්ධන වයොපාෘති වන කො�ොළඹ වරොය 
නගරය, කොබ්කොර් වැව පුනර්ජීවන වයොපාෘති 
ප්රකොේශය සංහ සංමුද්රීය නගර වයොපාෘතිය 
මගින් පිලිකොවලින් දෛදානි�ව අපාජලැය ඝන  
මීටර 30,000 ක්, 70,000 ක් හො 120,000 
වශකොයන් උත්පාොදානය වනු ඇතැයි ඇස්ත- 
කොම්න්තු �ර ඇත. කොමම වයොපාෘති ක්රියො-
ත්ම� කිරීකොම්දී කොපාෞේගලි� අංශකො� දාොය�- 
ත්වය මත විශොලැ වශකොයන් අධි උසං සංහ 
සංහොධිපාතය කොගොඩනැගිලි සංංවර්ධන �ටයුතු  
සිදු කිරීමට අකොේක්ෂිත අතර එමගින් ඉහළ 
අපාජලැ ප්රවොහයක් අපාජලැ �ළමනො�රණ 
පාේධතියට දාැරීමට සිදු වනු ඇත. විකොේෂ-
කොයන්ම සංහොධිපාතය කොගොඩනැගිලි වලැ  
�ළමනො�රණය කිරීකොම්දී අදාොළ සංංවර්ධ-
�යොකො� පිරිවැය යටකොත් පාවතින මලැො- 
පාවොහන පාේධතිය හො සංම්�න්ධ කො�කොරන 
පාරිදි නළ එළිම සිදු �ළදා, අක්රමවත් නළ 
එළිම කො�තුකොවන් ප්රධොන පාේධතියට හොනි 
වන �ව දා නිරීක්ෂණය �ර ඇත. 
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තවදා රූපා සංටහන් අං� 3.7 හි දාක්වො ඇති පාරිදි කො�ොළඹ නගරය තුලැ මට්ටක්කුලිය, 
කොදාමටකොගොඩ, නොරොකො�න්පිට සංහ කිරුලැපාන යන ප්රකොේශ පාවත්නො අපාජලැ 
�ළමනො�රණ පාේධතිය මගින් ආවරණය කොනොකොේ. කො�කොස් වුවදා, �හු මහ� 
ඉදිකිරීකොම් ප්රවනතොවය සංැලැකීකොම්දී, විකොේෂකොයන් කො�ොළඹ උතුරු ප්රකොේශය, 
කොදාමටකොගොඩ, නොරොකො�න්පිට ප්රකොේශය ආශ්රිතව වැඩි ඉ�ලුමක් පාවතින කොහයින් 
අපාජලැ �ළමනො�රණ පාේධතිය උත්කොේනිගත කිරීම අතයොවශය වනු ඇත.

II. නල ජාල පා�සු�ම් �ා විදුලි සැපායුපෙම් පාවතින ඌනතාවයන්

වර්තමොනකො� සංැලැසුම් ප්රකොේශය තුළ පාවතින නලැජලැ හො විදුලි ඉ�ලුම සංපුරොලීම 
සංඳහො පාවතින පාේධතිකො� ධොරිතොවන් ප්රමොණවත් වුවදා, ශ්රී ලැං�ො විදුලි�ලැ 
මණ්ඩලැය හො ජොති� ජලැසංම්පාොදාන හො ජලැොපාවහන මණ්ඩලැකො� අදාහසං වනුකො� 
වර්ධනය වන අධි ඝනත්ව සංංවර්ධනය සංඳහො අඛ්යාණ්ඩව පාහසු�ම් සංැපායීම 
සංඳහො ප්රොකොේශීය වශකොයන් පාේධතින්හි ධොරිතොවයන් වැඩිදියුනු කිරීකොම් එනම්; 
විදුලිය කො�දාො හැරීකොම් උපාකොපාොළව� සංහ නලැ ජලැය කො�දාොහැරීම සංඳහො උපා 
කොපාොම්පාොගොර ස්ථොපානය කිරීකොම් වයොපාෘති ක්රියොත්ම� �ළයුතු �වය.

3.2.1.2. ඉඩ� පරිහරණ ර�ාව මාත්යාං පමාණක් පදනා�ව 
පිළිවේයළ කරනා ලද සංැලසු� සංහ වේගාඩනාැගිලි වේරගුලාසි 
මාගින් අනාාගත්යාං සංංවර්ධනා පරවණත්යාංා යාමානාය කිරීමා සංඳහා 
පවතිනා අභිවේයෝග

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සීමොව තුළ දාැනට �ලැපාවත්වන සංැලැසුම් සංහ 
කොගොඩනැගිලි කොරගුලැොසි වනුකො� කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැසුම (2008) 
සංංකොශෝධන සංැලැැස්මයි (රූපා සංටහන් අං� 3.8). කොමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 
යටකොත් ප්රකොේශකො� භුමි පාරිහරණය මත පාදානම්ව සංංවර්ධන �ලැොපා 8 ක් 
හඳුනො කොගන ඇති අතර, එක් එක් සංංවර්ධන �ලැොපාකො� අකොේක්ෂිත ලැක්ෂණය 
අනුව අදාොළ �ලැොපාය තුළ අනුමත භාොවිතයන් නිර්ණය �ර ඇත. කො�කොස් 
කොවතත් වර්තමොන සංංවර්ධන ප්රවණතො මගින් කොමම �ලැොපීය�රණ කොරගුලැොසි 
අභිකොයෝගයට ලැක් �ර ඇති කොහයින් අවස්තොවන් කිහිපාය�දීම කොමම කොරගුලැොසි 
සංංකොශෝධනය කිරීමට සිදුව ඇත.

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

වේවනස්වන සැංවර්ධ්යාන 
පරවණතා වේ�තුවේවන් 
ඇතිවන ගැැටළු

ඉඩම් පරිහාරණ රටාව 
මත පමණක් පදනම්ව 
පිළිවේයළ කරන.. . 
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උදාහරණ 1 – විවේශ්ෂ පරාථාමික වේන්වාසික කලාපවේ� භාාවිත්යාංය  
වේවනාස් කිරීමා සංඳහා පවතිනා ඉ�ලී�

රූප සටහාන් අංං� 3.8 : වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා 2008 (සංංවේශෝධිත්යාං)
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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(අ). සන්ධර්�ය

කො�ොළඹ 07 (කුරුඳුවත්ත) ප්රකොේශය ආවරණය වන විකොේෂ ප්රොථමි� කොන්වොසි� 
�ලැොපාය සංඳහො 'උදායොන' මූලි� කොන්වොසි� ලැක්ෂණය සංංරක්ෂණය කිරීකොම් 
අරමුණින් විකොේෂ කොරගුලැොසි හදුන්වො දී ඇත. ප්රකොේශ මොර්ග පාළලැ මීටර් 9ක් වන 
විට කොමම �ලැොපාය තුලැ ලැ�ො දී ඇති උපාරිම මහ� ගණන 05 ක් පාමණි. එයදා අවම 
බිම් �ට්ටි ප්රමොණය වර්ග මීටර් 500 �ට සංහ උපාරිම කොගබිම් ආවරණ ප්රකොේශය 
65% �ට යටත් විය යුතුකොේ. වර්ග මීටර් 2500 කොහෝ ඊට වැඩි බිම් �ට්ටි සංඳහො 
උපාරිම කොගබිම් ආවරණ ප්රකොේශය 50% ක් කොලැසං කොමහි නියොමනය �ර ඇත. තවදා 
කොමම �ලැොපාය තුලැ අවසංරලැත් භාොවිතයන් නිර්ණය �ර ඇත්කොත් කොන්වොසි� ප්රමුඛ්යා 
භාොවිතයන් සංහ එහි අනුකූලැ භාොවිතයන් ප්රවර්ධනය කිරීකොම් අරමුකොණනි.

කොමයට අමතරව වොණිජ පාරමොර්ථයන් සංඳහො කොන්වොසි� භාොවිතයන් කොවනස් 
කිරීමට අවැසි සංංවර්ධ�යින් සංඳහො ඇති වි��පාය වනුකො� නොගරි� සංංවර්ධන 
අධි�ොරිය විසින් නිකුත් �රනු ලැ�න භාොවිතය කොවනස් කිරීම සංඳහො වන 
�ලැපාත්රයක් සංඳහො ඉ�ලුම් කිරීමයි. කො�කොස් කොවතත්, කොමම �ලැපාත්රය නිකුත් 
�රනු ලැ�න්කොන් එක් වසංර� �ොලැයක් සීමොවක් සංඳහො වලැංගු වන �ැවින් එය 
වොර්ෂි�ව අළුත් කිරීමට දා අවශයකොේ.

(ආ). වැද�ත්�ම �ා වි�ාලත්වය 

2012 වසංකොර්දී නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් සිදු �රන ලැදා සංමීක්ෂණය�ට 
අනුව, වසංර 2012 වන විට විකොේෂිත ප්රොථමි� කොන්වොසි� �ලැොපාය තුළ අනවසංර 
වයොපාොරි� ආයතන 394 ක් ඇති �ව අනොවරණය විය. කොමම කො�ොකොහොමයක් 
අනවසංර කොවළඳ ආයතන කොරොස්මිඩ් කොපාකොදාසං, ෆ්ලැවර් කොරෝඩ්, කොහෝර්ටන් 
කොපාකොදාසං, කොග්රගරි පාොර සංහ �ොන්ස් කොපාකොදාසං ආශ්රිතව පිලිකොවලින් කොගොඩනැගිලි 
27,27,24,20, හො 18 කොලැසං වන �ව නිරීක්ෂණය �ර ඇත. එකී අනවසංර වොණිජ 
ආයතනවලින් �හුතරයක් පුේගලි� �ොර්යයොලැ වන අතර අකොනකුත් ප්රධොන 
භාොවිතයන් අතර ආහොර සංහ නවොතැන් හො සි�ලැර ආයතන දා ඇත.

(ඇ). �ැටලු 

කොමකොලැසං විකොේෂිත ප්රොථමි� කොන්වොසි� �ලැොපාය තුළ භාොවිතයන් කොවනස් 
කිරීකොමන්, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශකො� උරුමයක් කොලැසං සංලැ�නු ලැ�න 
ඉහලැ හරිත ඝනත්වයකින් යුතු උදායොන ලැක්ෂණ ඉදිරියට පාවත්වො කොගන යොමට 
අපාහසු කොේ. තවදා, භාොවිතය කොවනස් කිරීම් මගින් උත්පාොදානය වන රථවොහන 
කො�තුකොවන් ප්රකොේශකො� මොර්ග ආශ්රිතව අධි� රථ වොහන තදා�දායක් ඇති වන 
අතර ඒ මගින් ශබ්දා දූෂණය, වොයු දූෂණය ආදී වශකොයන් වූ ඍණොත්ම� පාොරිසංරි� 
�ලැපාෑම් ඇති කොේ. 

ඒ අනුව, පාසුගිය වසංර කිහිපාය තුලැ ඉදිරිපාත් �රන ලැදා සංංවර්ධන ඉ�ලීම් සංහ 
සංංවර්ධන ප්රවණතොව සංලැ�ො �ැලීකොමන් අනතුරුව, විකොේෂිත ප්රොථමි� කොන්වොසි� 
�ලැොපාකො� මොයිම් කොවනස් කිරීම අවස්ථො කිහිපාය�දී සිදු�ර ඇත. 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

ඉඩම් පරිහාරණ රටාව 
මත පමණක් පදනම්ව 
පිළිවේයළ කරන.. . 
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100

උදාොහරණ කොලැසං;

• 2014 මාාර්තු මාාසංවේ�දී, විවේශ්ෂ මිශී වේන්වාසික කලාපය� අයත්ව තිබු  

ඩී.එස්. වේස්නාානාායක මාාවත්යාං, ඩ�ලි වේස්නාානාායක මාාවත්යාං සංහ වේබෞද්ධාවේලෝක 

මාාවත්යාං යනා මාාර්ග වලින් මාායි�ව තිබු පරවේද්ශය මිශී සංංවර්ධනා කලාපය� 

වේලසං වේවනාස් කිරීමා.

• 2014 මාාර්තු මාාසංවේ�දී ආනාන්ද කුමාාරස්වාමි මාාවත්යාං, කර්නා� ටී. ජී. 

ජයවර්ධනා මාාවත්යාං, ෆ්ලවර් වේ�රස් පාර, ශ්රීීමාත් අර්නාස්ට් ද සි�වා මාාවත්යාං සංහ 

මාාකස් පරනාාන්දු මාාවත්යාං ආශිීත්යාං පරවේද්ශය විවේශ්ෂ පරාථාමික වේන්වාසික කලාපවේ� 

සි� මිශී සංංවර්ධනා කලාපය වේලසං වේවනාස් කිරීමා.

උදාහරණය II – කලාපවේ� අවසංර ලත් භාාවිත්යාංයන්� මාාර්ග වේදපසං 
වාණිජමාය භාාවිත්යාංය සංඳහා වනා ඉ�ලුමා

(අ). සන්ධර්�ය 

පුර්ව නගර සංැලැසුම්�රණ ක්රමකොේදාකො�දී සංංවර්ධන �ලැොපා මොයිම් නිර්ණය, 
කොභාෞති� මොයිමක් වශකොයන් පාවතින මොර්ගයක් උපාකොයෝගී �ර ගනිමින් සිදු 
කිරීකොම් ප්රතිඵලැයක් කොලැසං මොර්ගය කොදාපාසං එකිකොන�ට කොවනස් සංංවර්ධන 
�ලැොපා 02 �ට අයත් වීම කො�තුකොවන් එකිකොන�ට කොවන්වූ ලැක්ෂණයන් සංහිත 
සංංවර්ධනයන් දාක්නට ලැැකොබ්. එකොහයින් ඇතැම් අවස්ථොවන හිදී, සංංවර්ධ�යින් 
විසින් තමන්හට ඔවුන්කො� බිම් �ට්ටි මොර්ගකො� අකොනක්පාසං ඇති බිම්�ට්ටි හො 
අනුරූපාව සංංවර්ධනය �ළ කොනොහැකි වීම කො�තුකොවන් �ලැොපීය�රණ කොරගුලැොසි 
අවස්ථො කිහිපාය�දීම අහිකොයෝගයට ලැක් �ර ඇත.

(ආ). වැද�ත්�ම ස� වි�ාලත්වය

ඉහත �රුණු සංැලැකි�ලැට ගනිමින් පාහත දාක්වො ඇති පාරිදි �ලැොපි�රණ මොයිම් 
කිහිපා වරක් සංංකොශෝධනය �ර ඇත.

• 2013 ජුනි මාසං - ඩී. එස්. වේස්නාානාායක මාාවත්යාං (ඩ�ලි වේස්නාානාායක මාාවවේත් 

සි� කනාත්ත්යාං හන්දිය දක්වා) සංහ වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං (කනාත්ත්යාං හන්දිවේ� 

සි� ඩ�ලි වේස්නාානාායක මාාවත්යාං දක්වා) යනා මාාර්ග වල� මුහුණලනා පළමු 

බි� කට්ට්රිවේයහි කලාපීයකරණය විවේශ්ෂ මිශී වේන්වාසික කලාපවේ� සි� මිශී 

සංංවර්ධනා කලාපය වේලසං වේවනාස් කිරීමා

• 2015 වේදසංැ�බර් - වේලයාර්�ස් මාාවත්යාං නාැවේගනාහිර සංහ බස්නාාහිර වේදසං� 

වන්නා� පිහිට්රි පළමු බි� කට්ට්රිවේයහි කලාපීයකරණය විවේශ්ෂ පරාථාමික 

වේන්වාසික කලාපවේ� සි� මිශී සංංවර්ධනා කලාපය වේලසං වේවනාස් කිරීමා.

කොමයට අමතරව කො�ොළඹ නගරය තුලැ පාවතින වර්තමොන ඉ�ලුම සංැලැකි�ලැට 
ගැනීකොම්දී පාහත සංඳහන් කොරගුලැොසි සංංකොශෝධනය කිරීමදා අවැසි �ව හඳුනො- 
කොගන තිකොබ්.

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

ඉඩම් පරිහාරණ රටාව 
මත පමණක් පදනම්ව 

පිළිවේයළ කරන.. . 
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• වේ�ස්ලයින් මාාර්ගය වේදපසං කලාපීයකරණය පරාථාමික වේන්වාසික කලාපවේ� 

සි� මිශී සංංවර්ධනා කලාපය වේලසං වේවනාස් කිරීමා.

• ත්යාංලවේකාටුව උද�ානා මාාර්ගය වේදපසං කලාපීයකරණය පරාථාමික වේන්වාසික 

කලාපවේ� සි� මිශී සංංවර්ධනා කලාපය වේලසං වේවනාස් කිරීමා.

• තිඹිරිගස්යාය මාාර්ගවේ� වේදපසං මු� බි� වේකා�වේසංහි කලාපීයකරණය පරාථාමික 

වේන්වාසික කලාපය සංහ විවේශ්ෂ පරාථාමික වේන්වාසික කලාපවේ� සි� වාණිජ 

කලාපය වේලසං වේවනාස් කිරීමා.

• හැ�වේලාක් පාර වේදපසං කලාපීයකරණය විවේශ්ෂ මිශී වේන්වාසික කලාපවේ�  

සි� වාණිජ කලාපය වේලසං වේවනාස් කිරීමා වේහෝ විවේශ්ෂ මිශී වේන්වාසික 

කලාපවේ� අවසංරලත් භාාවිත්යාංයන් තුල� වාණිජ භාාවිත්යාංයන් ඇතුලත් කිරීමා.

3.2.2.  අංඩු පහාසු�ම් සහිත ජානොවොස වල ව�ො-
ප්තිය නිසො උද්ගත වන ස්මොජීය, ආර්ථි� සහා 
පොරිසරි� ගැටළු

(අ). සන්ධර්�ය 

1950 දාශ�කො� කොදාවන කොලැෝ� යුේධකොයන් පාසුව, ර�ර් අපානයන �ර්මොන්තය 
ආශ්රිතව අපානයන කොවළඳොම වයොේත වීමත් සංමගම කො�ොළඹ නගරය තුලැ මුඩුක්කු 
සංහ කොේලි නිවොසං ඇති වීම ආරම්භා වී ඇත. කොම් අනුව නගරය තුලැ තදා�දාය 
වැඩිවීමත් සංමගම නගරය තුලැ ජිවත් වූ ප්රභූ ජනතොව නගරකොයන් පාරිභාොහිරව 
තදාොසංන්න ප්රකොේශ වලැ පිහිටි වැඩි පාහසු�ම් වලින් යුතු කොන්වොසි� ප්රකොේශ �රො 
සංංක්රමණය වීම සිදුවී ඇත. කො�ොළඹ නගරකො� උතුරු සංහ මධයම ප්රකොේශ වලැට 
වන්නට ප්රභූ ජනතොව විසින් ඔවුනට හිමිව තිබු විශොලැ භුමි ප්රකොේශයන් හි 
ඉදි�රන ලැදා නිවොසං ඒ�� ඉතො අඩු කුලී පාදානමක් මත කොහෝ කුලී කොනොමැතිව 
වරොය සංහ ගුදාම් ආශ්රිත �ර්මොන්තශොලැො වලැ කොස්වය �රන ලැදා �ම්�රුවන් හට 
ලැ�ොදී තිකොබ්. 

පාසු�ොලීනව, කොමම �ම්�රුවන්කො� විස්තෘත පාවු� වලැට එ�තු වූ නව සංොමො-
ජි�යින්දා කොමම නිවොසංවලැට අනවසංර කොලැසං කො�ොටස් ඈඳමින් පාදිංචි වීම නිසංො 
නගරය තුලැ මුඩුක්කු නිවොසං සංංඛ්යායොව තවදුරටත් වර්ධනය වී ඇත. මිට අමතරව, 
1950 දාශ�කො�දී නගරය කොවත සංංක්රමණය වූ ජනතොව වැඩි වීම කො�තුකොවන් 
නිවොසං සංැපායුම ඉක්මවො ඉ�ලුමක් ඇතිවූ අතර ඊට අනුරූපාව නගරය තුලැ 
නිවොසං මිලැ ඉහළ අගයක් ගනු ලැැබීය. 

ඒ අනුව, අඩු ආදාොයම්ලැොභී ජන කො�ොටස් කොවත එය දාැරීමට කොනොහැකි වීම 
කො�තුකොවන් අඩු ආදාොයම්ලැොභී පාවු�, නගරය තුලැ පිහිටි දුම්රිය රක්ෂිත, ඇලැ මොර්ග 
සංහ �ැළණි ගඟ රක්ෂිත ආදී රජකො� ඉඩම් වලැ ඔවුන්කො� නවොතැන් තොව�ොලි� 
අමුද්රවය කොයොදාො ගනිමින් ඉදි කිරීම නිසංො නගරය තුලැ පාැ�පාත් ජනොවොසං වයොේත 
වීම ආරම්භා විය. 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

ඉඩම් පරිහාරණ රටාව 
මත පමණක් පදනම්ව 
පිළිවේයළ කරන.. .

අංඩු පහාසුකම් සැහිත 
ජානාවාසැ වල ව�ාප්තිය 
නිසැා උද්ගැත වන 
සැමාජීය, ආර්ථික සැහා 
පාරිසැරික ගැැටළු
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පාැල්පාත්

පාැ�පාත් යනු තොව�ොලි� අමුද්රවය කොයොදාොගනිමින් නගරය තුළ පාවතින හිස් 
ඉඩම්වලැ එකිකොන� හො �ැඳුණු කුඩො තනි ඒ�� නිවොසං සංමූහයකි. කොමම 
නිවොසං රජකො� කොහෝ කොපාෞේගලි� ඉඩම්වලැ අනවසංරකොයන් ඉදි�ර ඇති අතර, 
කො�ොකොහෝවිට කොම්වො හට විධිමත් ජලැ සංැපායුමක්, සංනීපාොරක්ෂ� පාහසු�ම් කොහෝ 
විදුලි�ලැ සංැපායුමක් කොනොමැත. කොමම කොයදුම් කොපාොදු භාොවිතකො�දී “මුඩුක්කු” කොහෝ 
“කොේලි කොගව�” වලැට සංොකොේක්ෂව දාරිද්රතොවකොයන් ඉහළ ජන කො�ොට්ඨොශ ජීවත්වන 
ස්ථොන වශකොයන් හඳුන්වනු ලැ�යි. 

රූප සටහාන් අංං� 3.9 : වේකාළඹ නාගරවේ� පහත්බි� පරවේද්ශ ආශිීත්යාංව ව�ා�ත්යාංව පවතිනා පැ�පත් 
නිවාසං | මූලොශරය : (සී. ජයසිංහ, 2018)

රූප සටහාන් අංං� 3.10 : වේකාළඹ නාගරවේ� ඇළ 
ඉවුරැ ආශීිත්යාංව ව�ා�ත්යාංව පවතිනා මුඩුක්කු නිවාසං
මූලොශරය : (සී. ජයසිංහ, 2018)

මුඩුක්කු 1930 දාශ�ය වන විට නගරය 
කොවත සංංක්රමණය වූ �ම්�රු-
වන් සංඳහො ඉදි�රන ලැදා කුලී  
නිවොසං මුඩුක්� වශකොයන් හඳුන්- 
වනු ලැ�යි. එකොහත් කොමම නිවොසං- 
වලැ ජීවත්වන පුේගලැයන් ඔවුන්- 
කො� නිවොසං මුඩුක්කු කොහෝ අඩු  
පාහසු�ම් නිවොසං කොලැසං හැඳින්- 
වීම පිළි�ඳ �ැමැත්තක් කොනො- 
දාක්වන අතර, සංොමොනය වයව-
හොරකො�දී “කොේලි කොගව�” කොලැසං 
හඳුන්වනු ලැ�යි. 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

අංඩු පහාසුකම් සැහිත 
ජානාවාසැ වල ව�ාප්තිය 

නිසැා උද්ගැත වන 
සැමාජීය, ආර්ථික සැහා 

පාරිසැරික ගැැටළු
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වත්ත

නගරය තුළ පාවතින පාැ�පාත් හො මුඩුක්කු නිවොසං යන කොදාවර්ගයම හැඳින්වීමට 
කොපාොදුකොේ භාොවිතො �රනු ලැ�න කොයදුමක් වශකොයන් වත්ත දාැක්විය හැ�. ඒ අනුව 
උදාොහරණ කොලැසං. කො�ොළඹ නගරය තුළ වයොේතව පාවතින වතු කොලැසං �ැේටන් 
වත්ත, අලිවත්ත, 65 වත්ත, දාො�කොර් වත්ත යනොදිය හඳුනොගත හැකි කොේ.

අඩු පා�සු�ම් සහිත ජානාවාස

ශ්රී ලැං�ොව තුළ පාසුගිය දාශ� කිහිපාය තුළ අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං යන 
කොයදුම කොපාොදුකොේ පාැ�පාත් හො මුඩුක්කු නිවොසං හැඳින්වීම සංඳහො හඳුන්වො කොදානු 
ලැැබීය. කො�කොස් කොවතත්, අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං යන්නට කිසිදු සංොර්ව 
නිර්වචානයක් කොනොමැති වුවදා, කොේශීය වශකොයන් පාහත සංඳහන් අවශයතො එ�ක් 
කොහෝ කිහිපායක් කොනොමැති ප්රකොේශය� ජීවත් වන්නොවූ ජන කො�ොටස් අර්ථ දාැක්වීම 
සංඳහො “අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං” යන කොයදුම භාොවිතො �රනු ලැ�යි.

I. පිරිසිදු ජලය, සංනීපාරක්ෂක පහසුක�, පරවාහනා සංහ සංන්නිවේ�දනා  

පහසුක� වැනි මූලික වේස්වාවන් සංඳහා ඇති පරවේ�ශය

II. ඉඩ� හිමිකමා සංඳහා වනා ආරක්ෂාව

III. වුහාත්මාක ගුණාත්මාක භාාවය හා නිවාසංවල පැවැත්මා 

IV. කිමාවත්ව ඉඩකඩ සංැලසීමා

(ආ). වැද�ත්�ම �ා වි�ාලත්වය

1998/99 වසංර වලැදී රී� සංමොගම (Real Estate Exchange (Pvt) Ltd) විසින් 
සිදු �රන ලැදා සංමීක්ෂණය�ට අනුව කො�ොළඹ නගරය තුලැ පිහිටි අඩු පාහසු�ම් 
සංහිත ජනොවොසං සංංඛ්යායොව 1,506 කොලැසං ගණනය �ර ඇති අතර එම අගය 2001 
වසංකොර්දී කොසංවනත ආයතනය මගින් සිදු�රන ලැදා සංමීක්ෂණය�ට අනුව 1,615 
කොලැසං දාක්වො ඇත. 

1998/99 සංමීක්ෂණයට අනුව අඩු පාහසු�ම් සංහිත නිවොසං ඒ�� ගණන 
66,324 ක් කොලැසං වොර්තො වී ඇති අතර එය 2001 වසංකොර් කොසංවනත ආයතනකො� 
සංමීක්ෂණයට අනුව 53,659 (කුටුම්භා 77,532) කින් සංහ මුළු ජනගහනය 
336,000 කින් සංමන්විත �ව හඳුනොකොගන ඇති අතර එය එව�ට කො�ොළඹ 
නගරකො� මුළු ජනගහනකොයන් 50 % � ප්රතිශතයක්කොේ. 

එකොස්ම, නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් 2011 වසංකොර්දී සිදු�රන ලැදා 
සංමීක්ෂණය�ට අනුව කොමම අගයන් කුටුම්භා ඒ�� 68,812 කොලැසංත් ජනොවොසං 
1499 ක් කොලැසංත් වොර්තො වී තිකොබ්. තවදා එම සංමීක්ෂණයට අනුව කොමම අඩු 
පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං වලැ ජිවත් වන ජනගහනය කො�ොළඹ නගරකො� මුළු 
ජනගහනකොයන් 53% කොලැසංදා වොර්තොකොේ. 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

අංඩු පහාසුකම් සැහිත 
ජානාවාසැ වල ව�ාප්තිය 
නිසැා උද්ගැත වන 
සැමාජීය, ආර්ථික සැහා 
පාරිසැරික ගැැටළු
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ඉහත සංමීක්ෂණයට අනුව, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සිමොව තුළ අඩු පාහසු�ම් 
සංහිත ජනොවොසං උතුරු කො�ොළඹ ප්රකොේශය ආශ්රිතව වැඩි වශකොයන් සංංකොක්න්ද්රණය 
වී ඇති �ව හඳුනො කොගන ඇත (රූපා සංටහන් අං� 3.11) තවදා, කො�ොළඹ මහ 
නගර සංභාො ප්රකොේශකොයන් 9% � භුමි ප්රතිශතයක්, එනම් අක්�ර 600� පාමණ 
භුමි ප්රමොණයක් අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං වලින් ආවරණය වී ඇතැයිදා 
හඳුනොකොගන ඇත. 

රූප සටහාන් අංං� 3.11 : වේකාළඹ නාගරය තුල අඩු පහසුක� සංහිත්යාං ජනාාවාසං වල ව�ා�තිය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය,2011
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ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

අංඩු පහාසුකම් සැහිත 
ජානාවාසැ වල ව�ාප්තිය 

නිසැා උද්ගැත වන 
සැමාජීය, ආර්ථික සැහා 

පාරිසැරික ගැැටළු
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2012 වසංකොර් කොසංවනත නොගරි� සංම්පාත් මධයස්ථොනය මගින් සිදු�රන ලැදා 
සංමීක්ෂණය�ට අනුව කො�ොළඹ නගරය තුලැ පිහිටි අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං, 
එහි නිවොසං ඒ�� ගණන අනුව පාහත දාැක්කොවන පාරිදි වර්ගී�රණය �ර ඇත.

• නිවාසං ඒකක 10 � අඩු -22%

• නිවාසං ඒකක 11- 20 ත් අත්යාංර - 32%

• නිවාසං ඒකක 21 - 60 ත් අත්යාංර - 30%

• නිවාසං ඒකක 60 - 100 ත් අත්යාංර - 11%

• නිවාසං ඒකක 100 � වැඩි - 5%

ඉහත සංමීක්ෂණයට අනුව, අඩු පාහසු�ම් සංහිත නිවොසංවලැ ජීවත් වන 
පුේගලැයින්කොගන් 43% ක් සංඳහො ඔවුන්කො� කොේපාළවලැ සින්නක්�ර අයිතිය හිමිව 
පාවතින නමුත් ඉතිරි 57% සංඳහො සුරක්ෂිත අයිතියක් තහවුරු �ලැ කොනොහැකි 
කොේ. එකොස් වුවදා, පාදිංචි�රුවන්කොගන් 23% සංඳහො වරින් වර ඉඩම් හිමි�ම් සංඳහො 
තොව�ොලි� හිමි�ම් ලැ�ොකොදාන පාරිශීලැ� අවසංරපාත් (ගණන් ගැනීකොම් �ොඩ්පාත්) 
නිකුත් �ර තිකොබ්.

(ඇ). අඩු පා�සු�ම් සහිත ජානාවාස පාැවතීම පෙ�තුපෙවන් 
ඇතිවන සෘණාත්ම� සාමාජායීය බලපාෑම්

අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං වලැ පාදිංචි ජනතොවකො� දුර්වලැ ජීවන තත්ත්වයන්
2012 වර්ෂකො�දී කොසංවනත ආයතනය මගින් සිදු�රන ලැදා සංමීක්ෂණයට අනුව, 
කො�ොළඹ නගරකො� අඩු පාහසු�ම් සංහිත නිවොසංවලින් 45% ක් තොව�ොලි� 
අමුද්රවය භාොවිතකොයන් ඉදි�ර ඇති අතර, ඉතිරි 55% ස්ථිර අමුද්රවය භාොවිතකොයන් 
ඉදි�ර ඇත. 

කො�කොස්කොවතත්, අඩු පාහසු�ම් සංහිත නිවොසං ස්ථීර අමුද්රවය උපාකොයෝගී �ර 
ගනිමින් ඉදි �ර තිබුනදා කො�ොකොහෝ නිවොසං ඒ�� සීමොසංහිත ඉඩ පාහසු�ම් වලින් 
යුක්ත වන අතර නලැ ජලැය, විදුලිය, සංනීපාොරක්ෂ� පාහසු�ම්, මළ සංහ අපාජලැය 
�ැහැර කිරීකොම් පාහසු�ම්, වැසි ජලැය �ැසංයොකොම් ක්රමකොේදා, නිසි ප්රකොේශ මොර්ග, 
විවෘත ප්රකොේශ සංහ ප්රජො ශොලැො ආදී කොවනත් කොපාොදු පාහසු�ම් කොනොමැති කොේ. 
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අංඩු පහාසුකම් සැහිත 
ජානාවාසැ වල ව�ාප්තිය 
නිසැා උද්ගැත වන 
සැමාජීය, ආර්ථික සැහා 
පාරිසැරික ගැැටළු
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සනීපාාරක්ෂ� පා�සු�ම් පිළිබඳව �ැටළු

කො�ොළඹ නගරය තුළ වයොේතව පාවතින සංමස්ථ ජනොවොසංවලින් 8% ක් සංඳහො 
සංනීපාොරක්ෂ� පාහසු�ම් කොනොමැති අතර 41% ක් සංඳහො කොපාොදු වැසිකිළි පාහසු�ම් 
සංපායො දී ඇත. තවදා, ජනොවොසං වලින් 50% ක් පාමණ නගරකො� මළ අපාවහන 
පාේධතියට සංම්�න්ධ �ර ඇතත් ජනොවොසංවලින් 28% ක් සංඳහො මළ අපාවහනය 
�රපාතලැ ගැටළු�ොරී තත්වය� පාවතී. 

නලජාල පා�සු�ම් පිළිබඳව �ැටළු

අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසංවලින් 33% ක් සංඳහො කොවන් කොවන්ව මොනනය 
�රනු ලැ�න නලැජලැ සංැපායුමක් කොනොමැති කොහයින් කොපාොදු නලැජලැ පාහසු�ම් 
ආශ්රාකොයන් කොහෝ කොවනත් පාොර්ශවයකින් ජලැය ලැ�ො ගනු ලැ�යි. තවදුරටත්, අඩු 
පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං වලින් 8% ක් සංඳහො ආරක්ෂිත පාොනිය ජලැ පාහසු�ම් 
කොනොමැති �වදා හඳුනො කොගන ඇත.

අව�ා�ය පාාමාණවත් පෙනාවීපෙමන් ඇතිවන �ැටළු

රූප සටහාන් අංං� 3.12 : අඩුපහසුක� සංහිත්යාං නිවාසං ආශිීත්යාංව පරමාාණවත් ඉඩපහසුක� වේනාාමාැතිව 
ජීවත් වනා ජනාත්යාංාව | මූලොශරය : (පු�පික, 2016)

අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං වලැ පාවතින නිවොසං ඒ�� කො�ොකොහොමයක් 
ප්රමොණවත් ඉඩ පාහසු�ම් වලින් සංමන්විත කොනොකොේ. කො�ොකොහෝ අවස්ථොවන්හිදී, 
කොමම එක් නිවොසං ඒ��යක් තුළ පාවු� 2-5 අතර සංංඛ්යායොවක් දාක්නට ලැැකොබ්.
 
එකොහයින්, කොමම සීමිත ඉඩ ප්රමොණයක් තුළ පාවු� කිහිපායක් එක්ව වොසංය කිරීකොමන් 
ඔවුන් හට කොපාෞේගලි�ත්වය හො ලිංගි� ජීවිතය පාවත්වො කොගන යොම ඉතොමත් 
අපාහසු වන අතර එය කුඩො ළමුන්කො� මොනසි� වර්ධනයට දාැඩි ඍණොත්ම� 
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ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

අංඩු පහාසුකම් සැහිත 
ජානාවාසැ වල ව�ාප්තිය 

නිසැා උද්ගැත වන 
සැමාජීය, ආර්ථික සැහා 

පාරිසැරික ගැැටළු
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�ලැපාෑම් ඇති �රනු ලැ�යි. තවදා, ප්රජො මට්ටමින් ඒ�රොශී වීම් සංඳහො, ප්රමොණවත් 
අව�ොශ කොනොමැති වීම විකොනෝදාොත්ම� ක්රියො�ොර�ම් සිදුකිරීමට �ොධොවක් වන 
අතර අවමංගලැය හො මංගලැ උත්සංව වැනි සංමොජ අවස්ථොවන් සිදු කිරීමදා ඉතො 
ගැටලු�ොරී කොේ. 

අඩු පා�සු�ම් සහිත නිවාසවල පාදිංචි ජානතාව අතර ඉක්මණින් 

පෙරෝ� පාැතිරයාපෙම් ඉ�ළ සම්�ාවිතාවය

කොමම ජනොවොසං ආශ්රිත පාදිංචි�රුවන්කො� කොසංෞඛ්යාය තත්ත්වය දුර්වලැ වීමට �ලැ- 
පාොන ප්රධොන කො�තු වශකොයන් අක්රමවත් ඝන අපාද්රවය �ැහැර කිරීම, ප්රමොණවත් 
සංනීපාොරක්ෂ� පාහසු�ම් කොනොමැතිවීම, ජන ඝනත්වය ඉහළ අගයක් ගැනීම, 
නිවොසං වුහයන් එකිකොන�ට ඉතො ආසංන්නකො� පිහිටො තිබීම, නිවොසං ඒ��යන්හි 
ප්රමොණවත් වොතොශ්රාය හො ඉඩ�ඩ පාහසු�ම් කොනොමැතිවීම හඳුනොගත හැ�. 

තවදා, එම ජනොවොසං ආශ්රිතව පාවත්නො ජලැය රැඳී පාවතින ස්ථොනවලැ මදුරුවන් 
කො�ෝවීම නිසංො කොඩංගු, �රවො ආදි කොරෝග ඉතො සීඝ්රකොයන් වයොේත කොේ.

එකොස්ම, 2019 කොදාසංැම්�ර් 31 දින චීනකො� හුකො�යි පාළොකොත් වුහොන් නගර- 
කොයන් ආරම්භා වූ කො�ොවිඩ් - 19 කොරෝගය, වසංංගත තත්ත්වයක් දාක්වො වර්ධනය 
වී කොලැොව පුරො සීඝ්රකොයන් වයොේත වූ අතර 2020 ජනවොරි 30 වන දින කොලැෝ� 
කොසංෞඛ්යාය සංංවිධොනය එය මහජන කොසංෞඛ්යාය හදිසි අවස්ථොවක් කොලැසං දා ප්ර�ොශයට 
පාත් �රනු ලැැබීය. 

රූප සටහාන් අංං� 3.13 : වේකාළඹ නාගරය තුළ ශ්රීී ලංකා වේසංෞඛ� නිලධාරීන් විසින් ජනාත්යාංාවවේගන් 
වේකාවි� වේරෝග ත්යාංත්ත්වය පරික්ෂ කිරීමා සංඳහා සංා�පල ලබා ගැනීවේ� අවස්ත්යාංාවක්
මූලොශරය : worldbank.org
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ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

අංඩු පහාසුකම් සැහිත 
ජානාවාසැ වල ව�ාප්තිය 
නිසැා උද්ගැත වන 
සැමාජීය, ආර්ථික සැහා 
පාරිසැරික ගැැටළු
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කොමම වසංංගත තත්ත්වය හමුකොේ, ශ්රී ලැං�ොව තුළ අවස්ථො කිහිපාය�දීම, ස්ථොන 
කිහිපාය� කොරෝගය අසංොධිතයන්කො� කොපාොකුරු වොර්තො වූ අතර, ඒ අතරිනුත් 
කො�ොළඹ නගරකො� අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං ආශ්රිතව ඉතො සීඝ්රකොයන් වයොේත 
වූ ආසංොධිත කොපාොකුරු වොර්තො විය. උදාොහරණ වශකොයන්: කො�කොසං�වත්ත, නවම් 
මොවත, �ණ්ඩොරනොය� මොවත, කොදාමටකොගොඩ යනොදී ප්රකොේශ දාැක්විය හැ�. 

ඒ අනුව, අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං ආශ්රිතව වසංංගත කොරෝග වයොේතිය 
පාොලැනය සංඳහො පාවතින ප්රධොන අභිකොයෝග වශකොයන් කුඩො නිවොසං ඒ��යන්හි 
සංනීපාොරක්ෂ� පාහසු�ම්, පාොනීය ජලැය සංහ වොතොශ්රාය යන මූලි� පාහසු�ම් 
කොනොමැති වීම හො සංමොජ දුරස්ථභාොවය පාවත්වො ගැනීකොම්දී ඇතිවන අපාහසුතොවය 
යනොදිය දාැක්විය හැ�.

එනම්, අධි� ජනොකීර්ණ ප්රකොේශවලැ සංමොජ�රණ රටොවත් සංමග නිවැසියන් 
අසං�වැසි පාදිංචි�රුවන් සංමීපා සංමොජ සං�ඳතො පාවත්වො කොගන යනු ලැ�න අතර 
නිකොවස් තුළ ප්රමොණවත් ඉඩ පාහසු�ම් කොනොමැති කොහයින් කොපාොදු ස්ථොන ආශ්රිතව 
රැස්වීම මගින් වසංංගත කොරෝග වයොේතිය ඉතො සිඝ්රකොයන් සිදු කොේ.

අඩු පා�සු�ම් සහිත ජානාවාස ආශ්රිිත පාාපෙේ� වල නීති විපෙරෝධී 

කිරයා�ාර�ම් සාපෙ�ක්ෂ ව�පෙයන් ඉ�ළ යාම. 

රූප සටහාන් අංං� 3.14 : වේකාළඹ නාගර සීමාාව තුළ 
වාර්ත්යාංා වූ අපරාධ සිදුවී� හි අවකාශ්රීය ව�ා�තිය
මූලොශරය : (ශ්රීී ලංකා වේපාලිස් අපරාධ වාර්ත්යාංාව, 2018)

අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං ආශ්රිත ප්රකොේශ 
වලැ නීති විකොරෝධී ක්රියො�ොර�ම් ඇති වීම 
සංඳහො ප්රධොන කො�තු කොලැසං ජන කො�ොටස් අතර 
සංොකොේක්ෂ වශකොයන් ඉහළ දාරිද්රතොවයක් 
පාැවතීම, අඩු අධයොපාන මට්ටමක් පාැවතීම, 
මත්පාැන් හො මත්ද්රවය සංඳහො ඇබ්�ැහි වීකොම් 
වැඩි ප්රවණතොවයක් පාැවතීම දාැක්විය හැ�. 

මත්ද්රවය සංහ මත්පාැන් සංඳහො ඇබ්�ැහි වීම, 
සංමොජයීය ගැටළු කො�ොකොහෝමයක් සංඳහො 
කො�තු සංොධ� වන අතර උදාොහරණ කොලැසං 
විවොහ� ජීවිතකො� අස්ථොවරත්වය, ගෘහස්ථ 
හිංසංනය, පාවුලැ තුළ සිදුවන අඩදා�ර වීම්, 
ජිවකොනෝපාොය මොර්ග අහිමි වීම ආදිය දාැක්- 
විය හැ�.

එකොස්ම, 2012 වර්ෂකො�දී කොලැෝ� �ැංකුව හො 
එක්සංත් ජොතීන්කො� සංංවිධොනය විසින් සිදු 
�රන ලැදා අධයයන වොර්තොකොවහි කොපාන්වො  

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

අංඩු පහාසුකම් සැහිත 
ජානාවාසැ වල ව�ාප්තිය 

නිසැා උද්ගැත වන 
සැමාජීය, ආර්ථික සැහා 

පාරිසැරික ගැැටළු
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දී ඇති පාරිදි, කො�ොළඹ නගරකො� අඩු ආදාොයම්ලැොභී ජනොවොසංවලැ පාවුකො� සංොමො-
ජි�යන් මත්පාැන් පාොනයට ඇබ්�ැහි වීම කො�තුකොවන් තම පාවු� ඒ��ය කොමන්ම 
පිටත සංමොජය තුළදා අනොරක්ෂිත පාරිසංරයක් ඇතිකිරීමට කො�තු කොේ.

විකොේෂකොයන්ම නීති විකොරෝධී හො සංමොජ විකොරෝධී ක්රියො�ොර�ම් පාවත්වො කොගන යොම 
සංඳහො පාහසු වන පාරිදි වන පිටත සංමොජය සංමග සංම්�න්ධතොවය අඩු ආවෘත 
ප්රකොේශ සංහ පාටු ප්රකොේශ මොර්ග සංහිත අව�ොශීය සංැ�ැස්මක් කොමම ජනොවොසං 
ආශ්රිතව පාවතී. 2018 ශ්රී ලැං�ො කොපාොලිස් අපාරොධ වොර්තොවට අනුව, කො�ොළඹ නගර 
සීමොව තුළ වොර්තො වූ අපාරොධ සිදුවීම් හි අව�ොශීය වයොේතිය රුපා සංටහන් අං� 
3.14හි දාක්වො ඇති අතර, එමගින් පාැහැදිලි වන ආ�ොරයට අඩුපාහසු�ම් සංහිත 
ජනොවොසං වයොේත ප්රකොේශ ආශ්රිතව වැඩි වශකොයන් කොමම සිදුවීම් වොර්තො වී ඇති �ව 
හැඳින ගත හැකි කොේ. කොමකොලැසං, නීති විකොරෝධී හො සංමොජ විකොරෝධී ක්රියො�ොර�ම් 
සංඳහො පාවතින නැඹුරුව කො�තුකොවන්, එම ප්රකොේශයන්හි  ප්රතිරූපායට ඍණොත්ම� 
�ලැපාෑම් ඇති �රනු ලැ�න අතර, එය අනොගත සංංවර්ධන �ටයුතු හො ආකොයෝජන 
අවස්ථො අදෛධර්යමත් �රනු ලැ�යි.

(ඈ). අඩු පා�සු�ම් සහිත ජානාවාස පාැවතීම පෙ�තුපෙවන් 
ඇතිවන සෘණාත්ම� පාාරිසරි� බලපාෑම්

රූප සටහාන් අංං� 3.15 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා 
පරවේද්ශය තුළ ජල මුලාශී ආශිීත්යාංව ව�ා�ත්යාංව පවතිනා 
අඩුපහසුක� සංහිත්යාං ජනාාවාසං
මූලොශරය : (ශ්රීී ලංකා වේපාලිස් අපරාධ වාර්ත්යාංාව, 2018)

අඩු පා�සු�ම් සහිත ජානාවාස පිහිටා 

ඇති ජාලාශ්රිිත පාාපෙේ� දුෂණය වීම

අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං අතුරින් �හු- 
තරය ඇලැ මොර්ග, ගංගො සංහ කොවරළ රක්ෂිත 
ආශ්රිතව පිහිටො ඇති �ැවින්, (රූපා සංටහන් 
අං� 3.15) එම ජනොවොසං මගින් අක්රමවත් හො 
අවිධිමත් කොලැසං �ැහැර කො�කොරන අපාජලැය, 
මළජලැය සංහ ඝන අපාද්රවය ඍජුවම ජලැොශ 
කොවත මුදාො හැරීම කො�තුකොවන් එම අභායන්තර 
ජලැමුලැොශ්රා දුෂණය වන �ව හඳුනො ගත හැ�. 

“කොතත්බිම් �ළමනො�රණ උපාොයමොර්ගය- 
කො�ොළඹ අගනගර ආශ්රිත සංංවර්ධන වයො- 
පාෘතිය, 2016” මගින් දාක්වො ඇති පාරිදි 
කො�ොළඹ නගරය තුළ පාවතින ජලැ මූලැොශ්රා-
යන්කොගන් 98% ක්ම දූෂණයට ලැක්ව ඇති 
�ව හඳුනොකොගන ඇත. 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

අංඩු පහාසුකම් සැහිත 
ජානාවාසැ වල ව�ාප්තිය 
නිසැා උද්ගැත වන 
සැමාජීය, ආර්ථික සැහා 
පාරිසැරික ගැැටළු
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රූප සටහාන් අංං� 3.16 : වේකාළඹ නාගරය ආශිීත්යාං ජල මූලාශීයන්වේ� ජලවේ� ගුණාත්මාකභාාවය
මූලාශීය : (මාහා වේකාළඹ නාාගරික සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය , 2016)

තවදා, එම වයොපාෘතියට අනුව, කො�ොළඹ නගරය ආශ්රිත ජලැ මූලැොශ්රායන්කො� ජලැකො� 
ගුණොත්ම�භාොවය රූපා සංටහන් අං� 3.16හි දාක්වො ඇති අතර එමගින් අඩු 
පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසංයන්හි පිහිටීම හො ජලැ මූලැොශ්රා දූෂණය වීම අතර ඍජු 
සං�ඳතොවයක් පාවතින �වදා හඳුනොගත හැකිය.

අනවසර ඉදි කිරීම් පෙ�තුපෙවන් ස්ව�ාවි�ව ජාලය බැසයාපෙම් �රමපෙ�ද 

අවහිර වීම නිසා �ංවතුර තත්ත්වයන් ඇතිවීම

අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං කො�ොකොහෝවිට පාහත්බිම් ආශ්රිතව කොහෝ ජලැගැලීම් 
වලැට ලැක්වන ප්රකොේශ ආශ්රිතව පිහිටීම නිසංො ස්වයංසිේධ කොලැසංම ගංවතුර 
තත්වයන් සංඳහො නිරොවරණය කොේ. 2012 වර්ෂකො�දී කොසංවනත ආයතනය මගින් 
සිදු �රන ලැදා සංමීක්ෂණයට අනුව අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං වලින් 31% ක් 
ම ඉහළ ගංවතුර අවදාොනමක් සංහිත ප්රකොේශ වලැ පිහිටො ඇති අතර එම ජනොවොසං 
වලැ පාවතින අභායන්තර මොර්ග අතුරින් 83%ක් සංඳහොම වැසි ජලැය ගලැො �ැසීමට 
ක්රමකොේදායක් කොනොමැති වීකොමන් ක්ෂණි� ගංවතුර ඇතිවන �ව දාක්වො ඇත. 
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රූප සටහාන් අංං� 3.17 : වේකාළඹ නාගරවේ� අඩුපහසුක� සංහිත්යාං ජනාාවාසං ආශිීත්යාංව ඇතිවූ ක්ෂණික 
ගංවතුර ත්යාංත්ත්වයක්  | මූලොශරය : (වේවදවේ�, 2016)

රූප සටහාන් අංං� 3.18 : අඩුපහසුක� සංහිත්යාං ජනාාවාසං ව�ා�තිය මාගින් නාගරවේ� දර්ශනීයත්වය 
හායනාය | මූලොශරය : (ය�වර, 2014)

අඩු පා�සු�ම් සහිත ජානාවාසවල පාැවැත්ම පෙ�තුපෙවන් න�රපෙ� 

දර්�නීයත්වය අඩුවීම

තොව�ොලි� අමුද්රවය භාොවිතො �රමින් අවිධිමත් කොලැසං ඉදි �ර ඇති අඩු පාහසු�ම් 
සංහිත ජනොවොසං නගරකො� කොභාෞති� කොපානුම පිළි�ඳ අශුභාවොදී ප්රතිරූපායක් ඇති 
�රන අතරම එය කො�ොළඹ නගරය අන්තර්ජොති� මුලැය නගරයක් වශකොයන් 
පාවතින ප්රතිරූපායටදා සංෘණොත්ම� �ලැපාෑම් ඇති �රනු ලැ�යි. තවදා, එමගින් 
ප්රකොේශකො� ඉඩම් වටිනො�ම අඩුවීම සංහ නවීන සංංවර්ධනයන් සංහ ආකොයෝජන 
විභාවතො අදෛධර්යමත් කිරීම දා සිදුකොේ.
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(ඉ). අඩු පා�සු�ම් සහිත ජානාවාස පාැවතීම පෙ�තුපෙවන් 
ඇතිවන සෘණාත්ම� ආර්ථි� බලපාෑම්

කො�ොකොහොමයක් අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං නගරකො� උපාොයමොර්ගි� ස්ථොන 
වලැ පිහිටො ඇති නමුත්, එමගින් ප්රකොේශකො� ඉඩම් වටිනො�ම සංොකොේක්ෂ වශකොයන් 
අඩු වන �ව නිරීක්ෂණය �ළ හැ�. උදාොහරණ කොලැසං දාකුණු කො�ොළඹ ආශ්රිතව 
ඉඩම් වටිනො�ම පාර්චාසංයක් මිලියන 8-10 ක් පාමණ වුවදා, අඩු පාහසු�ම් 
සංහිත ජනොවොසං �හුලැව වයොේතව ඇති උතුරු කො�ොළඹ ප්රකොේශයට වන විට 
එම අගය මිලියන 6ක් දාක්වො පාහළ �සින �ව හඳුනො ගත හැ�. ඒ අනුව, 
අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං වයොේත ප්රකොේශ වලැ අකොනකුත් ප්රකොේශයන්ට 
සංොකොේක්ෂව ඉඩම් වටිනො�කොමහි විශොලැ විෂමතොවයක් ඇති �ව පාැහැදිලි කොේ  
(රූපා සංටහන් අං� 3.19). 

රූප සටහාන් අංං� 3.19 : වේකාළඹ නාගරවේ� ඉඩ� මිල වට්රිනාාකමා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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3.2.3.  පර්ධොන ්මොර්ග ආශ්රිරතව �ොර්යබහුල 
කො�ලොවන්හිදී ඇතිවන රථවොහාන තදබදය 
කො�තුකොවන් ්මහාජානතොවට සිදුවන අංපහාසුතො  
සහා ආර්ථි�්මය ගැටළු

(අ). සන්දර්�ය

පාසුගිය දාශ�ය� �ොලැය තුලැ ශ්රී ලැං�ොකොේ කො�ොළඹ නගරය තුලැ වඩොත්ම 
�තො�හට ලැක්වූ ගැටළුවක් කොලැසං කො�ොළඹ නගරය හො තදාොසංන්න ප්රකොේශ ආශ්රිත 
මොර්ග වලැ �ොර්ය�හුලැ කොේලැොවන්හිදී පාවතින රථවොහන තදා�දාය හඳුනො ගත 
හැකිය. අධි� රථවොහන තදා�දාය කො�තුකොවන්, අව�ොශය, �ොලැය සංහ මොනව 
සංම්පාත් යනොදිය නිසි පාරිදි ඵලැදාොයී අයුරින් නගරකො� සංංවර්ධනයට දාොය� �ර 
ගත කොනොහැකි කොේ. 

2014 වර්ෂකො�දී සිදු �රන ලැදා කො�ොම්ට්රාොන්ස් (CoMTrans) අධයයනයට අනුව, 
දිනක් තුළ �ොර්යය�හුලැ කොේලැොවන් කොලැසං කොපා.ව. 7.00 සිට කොපා.ව. 8.00 දාක්වො 
උදාෑසංන �ොර්ය�හුලැ කොේලැොව, පා.ව. 1.00 සිට පා.ව. 3.00 දාක්වො දාහව� �ොර්ය�හුලැ 
කොේලැොව සංහ පා.ව. 5.00 සිට පා.ව. 7.00 දාක්වො සංවස් �ොර්ය�හුලැ කොේලැොව කොලැසං 
හඳුනොකොගන ඇත. කොම් අනුව දෛදානි�ව �ොර්ය�හුලැ කොේලැොවන්හිදී ඇතිවන 
රථවොහන තදා�දාය සංඳහො කො�තු වශකොයන් උදාැසංන �ොර්ය�හුලැ කොේලැොව නිවකොස් 
සිට රැකියො ස්ථොනයට හො නිවකොස් සිට පාොසංැලැ කොවතත්, දාහව� �ොර්ය�හුලැ 
කොේලැොව සංහ සංවසං �ොර්ය �හුලැ කොේලැොව කොලැසං පිලිකොවලින් පාොසංකො� සිට නිකොවස් 
�රො සංහ රැකියො ස්ථොනකො� සිට නිකොවස් කොවතත් වශකොයන් උත්පාොදානය වන 
ගමන් වොර මගින් සිදු වන �ව හඳුනො ගත හැ� (රුපා සංටහන් අං� 3.20). 

රූප සටහාන් අංං� 3.20 : ජෛදනිකව වේකාළඹ නාගරය තුල කාර්යබහුල වේ�ලාවන් වලදී සිදුකරනා 
ගමාන් වාර ගණනා | මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)
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පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 
වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 
තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 
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ඒ අනුව, �ොර්ය�හුලැ කොේලැොවන් වලැදී සිදු�රන ගමන් වොර දෛදානි�ව සිදු 
�රන මුළු ගමන් වොර ගණනට ඇති අනුපාොතය ප්රතිශතයක් කොලැසින් පිලිකොවලින් 
උදාැසංන, දාහව� හො සංවස් කොේලැොවන්හිදී 24%, 19% සංහ 12% ක් කොේ (රූපා 
සංටහන් අං� 3.20). තවදා කොමම �ොර්ය�හුලැ කොේලැොවන් තුලැදී සිදු�රන ගමන් 
වොර වලින් වැඩි ප්රමොණයක් �ස් රථ මගින් සිදු�රන �වට අනොවරණය වී තිකොබ්.
ඒ අනුව, සංවස් �ොර්ය�හුලැ කොේලැොවට සංොකොේක්ෂව උදාෑසංන හො දාහව� 
කොේලැොවන්හිදී නගරය කොවත හො නගරකොයන් පිටතට සිදු වන සංංක්රමණ ඉහලැ 
ප්රතිශතයක් කොගන ඇත. කොමයට කො�තු සංොධ� වශකොයන් කො�ොළඹ මහනගර සංභාො 
ප්රකොේශය තුලැ ජනප්රිය පාොසං� ඝනයට වැකොටන පාොසං� වැඩි වශකොයන් පිහිටො ඇති 
�ැවින්, අධයොපාන �ටයුතු සංඳහො කො�ොළඹ නගරය අශ්රිත කොවනත් නගර කොවතින් 
විශොලැ සිසුන් පිරිසංක් දෛදානි�ව සංංක්රමණය වීම දාැක්විය හැ�. තවදා කොමම 
�ොර්ය�හුලැ කොේලැොවන් තුලැදී සිදු�රන ගමන් වොර වලින් වැඩි ප්රමොණයක් �ස් 
රථ මගින් සිදු�රනු �වට අනොවරණය වී තිකොබ්.

රූප සටහාන් අංං� 3.21 : වේකාළඹ නාගරය� ඇතුළුවනා පරධානා වේකාරිවේඩෝර හත්යාං හරහා සිදුවනා මාගී 
ගලනාය | මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)
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පරධ්යාාන මාර්ගැ 
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ඇතිවන රථවාහාන 
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රූපා සංටහන් අං� 3.21හි දාක්වො ඇති පාරිදි පාෑලියකොගොඩ, �ැලැණිය, කොදාමට-
කොගොඩ, කො�ොරැ�ලැ, නුකො�කොගොඩ, පාොමං�ඩ සංහ �ම්�ලැපිටිය යන ප්රකොේශ හරහො 
දෛදානි�ව රථවොහන 498,000 ක් පාමණ කො�ොළඹ නගරයට ඇතුළු වන 
�වට ගණනය �ර ඇත. තවදා, මොලැකො� කො�ොරිකොඩෝරය හරහො කො�ොරැ�ලැ කොවත 
110000 � පාමණ දෛදානි� ඉහලැම රථවොහන ප්රමොණයක් පාැමිණීම කො�තුකොවන් 
ඒ ආශ්රිත ප්රකොේශය තුළ �ොර්ය �හුලැ කොේලැොවන්හිදී දාැඩි රථවොහන තදා�දායක් 
දාක්නට ලැැකොබ්.

කො�ොම්ට්රාොන්ස් අධයයනයට අනුව, කො�ොළඹ නගරය තුලින් අවසංන් වන, 
ගමන්වොර 705,000 ක් පාමණ දින�ට පාවතින �ව ඇස්තකොම්න්තු �ර තිකොබ්. 
කොමම ගමන් වොර වලින් 20% ක් පාමණ එනම් ගමන්වොර 140,000 ක් පාමණ 
උදාෑසංන �ොර්ය�හුලැ කොවලැොකොේ සිට පාැය� පාමණ ඇතුලැත සිදුවන �වදා හඳුනො- 
කොගන ඇත. 

2013 වර්ෂකො� පාවත්වන ලැදා කො�ොම්ට්රාොන්ස් සංමීක්ෂණ දාත්ත අනුව කොපාෞේගලි� 
රථවොහන භාොවිතො �රමින් සිදු�රන ගමන් වොර ගණන 36% ක් පාමණ වන 
අතර, කොපාොදු ප්රවොහන මොධය භාොවිතකොයන් සිදු�රන ගමන් වොර ගණන 63% ක් 
පාමණ කොේ.

කො�කොස් කොවතත් �ොර්ය�හුලැ කොේලැොවන්හිදී කොපාෞේගලි� රථවොහන භාොවිත 
ප්රමොණය, කොපාොදු ප්රවොහන මොධය භාොවිතො �රන ප්රමොණය දාරණ අනුපාොතයට 
වඩො ඉහළ අගයක් ගන්නො �ැවින්, කො�ොළඹ නගරකො� �ොර්ය�හුලැ කොේලැොවන්හිදී 
ඇතිවන රථවොහන තදා�දායට කොපාෞේගලි� රථවොහන ඍජු දාොය�ත්වයක් සංපායයි 
(වගු අං� 3.3).
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එ
ක

තු
ව

ජෛදනික ගමාන් වාර 
(‘000 ගමාන් /දිනාක�)

256 443 6 705

කාර්යබහුල වේ�ලාවන්හි ගමාන් වාර 
(07:00-08:00) (‘000 ගමාන්/දිනාක�)

61 81 2 145

කාර්යබහුල වේ�ලාව සංමාග දරනා 
අනුපාත්යාංය පරතිශත්යාංයක් වශවේයන්

24% 18% 36% 20%

වගු අංං� 3.3 : පරවාහනා මාාධ� අනුව ගමාන් වාර
මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)

පරවාහන මා්ධය

දෛනික ගමන් 
වාර සංඛ්යාව

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 
වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 
තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 
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උදාෑසංන �ොර්ය �හුලැ කොේලැොව තුළ කො�ොළඹ නගරය කොක්න්ද්ර �රගනිමින් �ස්රථ 
මගින් සිදුවන ගමන් වොර සංැලැකීකොම්දී කො�ොළඹ පිටකො�ොටුව අශ්රිතව ඉහලැම ගමන් 
වොර සංංඛ්යායොවක් වොර්තො වන අතර කො�ොරිකොඩෝර වශකොයන් සංැලැකු විට නුවර– 
ගොලු කො�ොරිකොඩෝරය හරහො ඉහලැම �ස් රථ සංංඛ්යායොවක් වොර්තො කොේ.

�ාර්යබහුල පෙ�ලාවන්හිදී පාවතින අධි� රථවා�න තදබදයට පෙ�තු :

I. රථාවාහනා පරමාාණවේයහි සීඝර වර්ධනාය

ශ්රී ලැං�ොකොේ පාසුගිය දාශ�ය තුළ කුටුම්භා ආදාොයම සංොකොේක්ෂ වශකොයන් ඉහළ 
යොමත් සංමග කොමෝටර් රථ, කොමෝටර් සංයි�� සංහ ත්රී කොරෝදා රථ මිළදී ගැනීකොම් සීඝ්ර 
වර්ධනයක් දාක්නට ලැැබිණි. 

කො�ොම්ට්රාොන්ස් නොගරි� ප්රවොහන සංැලැැස්ම 2014 අනුව �ස්නොහිර පාළොත තුළ 
වොර්ෂි�ව ලියොපාදිංචි �රනු ලැ�න පුේගලි� රථවොහන ප්රමොණකො� සංොමොනය 
වර්ධන කොේගය 8.5%ක් කොලැසං වොර්තො වන අතර එය ශ්රි ලැං�ොකොේ වොර්ෂි� 
ජනගහන වර්ධන කොේගය වන 0.07% සංමග සංංසංන්දානකො�දී ඉතො ඉහලැ අගයක් 
ගනු ලැ�න �ව පාැහැදිලි කොේ. තවදා, පුේගලැයින් 100 ක් සංඳහො වන කොමෝටර් රථ 
අනුපාොතය 2002 වර්ෂකො�දී 2.0 සිට 2012 වර්ෂකො�දී 4.2 දාක්වො කොදාගුණයකින් 
වර්ධනය වී ඇත. තවත් එ� සුවිකොේෂී �රුණක් කොලැසං පාසුගිය වසංර 10 � �ලැ 
සිමොව තුලැ �ස්නොහිර පාළොකොත් ලියොපාදිංචි �ර ඇති ත්රිකොරෝදා රථ සංංඛ්යායොව 3.5 
� ගුණයකින් ඉහළ කොගොස් ඇත. කොම් අයුරින් කොපාෞේගලි� රථවොහන සංංඛ්යායොව 
ඉහලැ යොම කො�ොළඹ නගරය ආශ්රිත ප්රකොේශකො� අධි� රථවොහන තදා�දායක් ඇති 
වීමට ඍජු �ලැපාෑම් ඇති �රන �වට දාැ� විය හැ� (රූපා සංටහන් අං� 3.22). 
කොපාෞේගලි� ප්රවොහන මොධයයන්හි වැඩිවීමත් සංමග මොර්ගයන්හි රථවොහන 
�හුලැවීම කො�තුකොවන් කො�ොළඹ නගර හො ආශ්රිත ප්රකොේශකො� අධි� රථවොහන 
තදා�දායක් දාක්නට ලැැකොබ්. 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 

වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 

තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 
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රුපා සංටහන් අං� 3.23 දාක්වො ඇති පාරිදි කො�ොළඹ නගරයට දෛදානි�ව පාැමි- 
කොණන 62%ක් වූ මගී ජනගහනය සංමස්ත රථවොහන ප්රතිශතකොයන් 6%ක් 
වන කුඩො හො විශොලැ ප්රමොණකො� �ස් රථ භාොවිත �රනු ලැ�න අතර නගරයට 
පාැමිකොණන සංමස්ත ජනගහනකොයන් 38% � මගී ජන ගහනය සංමස්ත රථවොහන 
ප්රමොණකොයන් 94%ක් වන පුේගලි� ප්රවොහන මොදිලි (කොමෝටර් රථ, ත්රි කොරෝදා රථ, 
යතුරු පාැදි  හො සංම්පායුම්) භාොවිත �රනු ලැ�යි.

රූප සටහාන් අංං� 3.22 : බස්නාාහිර පළාත් තුළ ලියාපදිංචි වාහනා පරමාාණය
මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)

රූප සටහාන් අංං� 3.23 : වේකාළඹ නාගරය� පැමිවේණනා මාගී හා වාහනා පරතිශත්යාං
මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)

වේමෝටර් රථ

ත්රීීවේරෝද රථ

යතුරැ පැදි

බස් රථ

ද්විකාර්ය රථ
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මගී පරතිශතය

කුඩා සැහා විශාල බස්රථ වේමෝටර් රථ ත්රීීවේරෝද රථ

යතුරැපැදි සැැපයුම් 

62%

94%6%

38%

මාගීන් සංහ වාහනා පරතිශත්යාංයන් 
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⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 
වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 
තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 
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දැනට පාවතින මාර්� ජාාලපෙ� විනයාසය පිළිබඳ �ැටළු

පාවතින මොර්ග ජොලැකො� විනයොසංය විේකො�ෂණය කිරීකොම්දී ඉහලැ අන්තර් සංම්- 
�න්ධතො අගයක් කොපාන්නුම් �රන, එනම් වම්පාසං ඇති සිතියකොමහි රතු 
පාැහැකොයන් නිරුපිත මොර්ග කො�ොටස්හි ඉහලැ රථවොහන තදා�දායදාක් පාවතින �ව 
දාකුණු පාසං ඇති සිතියකොමහි සංලැකුණු �ර ඇති මොර්ග කො�ොටස් අධයනකොයන් 
හඳුනො ගත හැ�. කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ මොර්ග ඝනත්වය 
සංැලැකීකොම්දී එය සංමස්ථ පාරිපාොලැන ප්රකොේශකොයන් 10.7% ක් වන අතර, නගරයට 
පිටතින් පාවතින අකොනකුත් ප්රකොේශවලැදී කොමම අගය 4% සිට 6% දාක්වො වන �ව 
හඳුනොකොගන ඇත. (රූපා සංටහන් අං� 3.24).

තවදා කොලැොව කොවනත් අන්තර්ජොති� මට්ටකොම් නගර සංැලැකීකොම්දී ෂැන්හයි, කොසංෝ� 
සංහ ලැන්ඩන් හි මොර්ග ඝනත්ව අගයන් පිළිකොවලින් 12% , 13%, හො 12% ක් 
පාමණ කොේ. ඒ අනුව, කො�ොළඹ නගරය තුළ මොර්ග ඝනත්වය තෘේත�ර මට්ටම� 
පාවතින �වට දාැක්විය හැ�

එකොලැසං මහො මොර්ග ඝනත්වය තෘේතිමත් මට්ටම� තිබුණදා වොර්ෂි�ව රථවොහන 
ප්රමොණය ඉහළ යොම මත දාැනට පාවතින මොර්ගයන්හි කොස්වො මට්ටම් අතික්රමණය 
�ර ඇති �ව හඳුනොකොගන ඇත. විකොේෂකොයන්ම, කො�ොම්ට්රාොන්ස් ප්රවොහන 
අධයයනය 2014 අනුව, කො�ොළඹ නගරයට ඇතුළුවන ප්රධොන කො�ොරිකොඩෝර 
හකොතහි ඉසිලුම් ධොරිතොවයන් ( වගු අං� 3.4) සංැලැකීකොම්දී නුවර, මොලැකො�, 
කොලැෝ-කොලැව� හො ගොලු පාොර යන කො�ොරිකොඩෝර වලැ කොස්වො මට්ටම් අතික්රමණය වී 
ඇති �ව හඳුනොකොගන ඇත. 

රූප සටහාන් අංං� 3.24 : වේකාළඹ නාගරය තුළ පවතිනා මාාර්ගයන්හි අන්ත්යාංර් සං�බන්ධත්යාංා 
නිරැපනාය | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 

වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 

තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 
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දැනට පාවතින න�ර අ�යන්තර ස� න�රාන්තර පෙපාාදු පාාවා�න 

පෙස්වා වල පාවතින �ැටළු 

කො�ොළඹ නගරකො� පාවතින කොපාොදු ප්රවොහන මොධයයන් කොලැසං දුම්රිය ප්රවොහන 
කොස්වය සංහ �ස් රථ ප්රවොහන කොස්වය පාවතින නමුත් එම ප්රවොහන කොස්වො ේවිත්වය 
අතර කොමන්ම කොපාොදු ප්රවොහන කොස්වය හො පුේගලි� ප්රවොහන කොස්වය අතර මනො 
අන්තර් සංම්�න්ධතොවයක් කොනොමැති වීකොමන් ප්රවොහන මොධයයන් අතර සුමට 
මගී හුවමොරුවක් පාවත්වො ගැනීම අපාහසු කොේ. 

තවදා, දුම්රිය ප්රවොහනය සංැලැකීකොම්දී දුම්රිකො� සංොමොනය ධොවන කොේගය පාැයට 
කිකොලැෝමීටර් 30 ක් පාමණ වීම කො�තුකොවන් එහි �ොර්යක්ෂම �ව පාහලැ කොගොස් ඇති 
අතර දුම්රිය මගින් මගී ප්රවොහනකො� ගුණොත්ම� භාොවයදා ඉතො දුර්වලැ මට්ටම� 
පාවතී. එනම් කො�ොකොහොමයක් දුම්රිය වලැ ඉහලැ පාොන්ති� දුම්රිය මැදිරි හැර 
අකොනකුත් දුම්රිය මැදිරි වොයු සංමනය �ර කොනොමැති අතර එම දුම්රිය මැදිරි වලැ 
අධි� මගී කොතරපුමක් දා දාක්නට ලැැකොබ්.

කො�ොළඹ නගරය තුලැ �ස් රථ මගින් මගී ප්රවොහනය සංැලැකීකොම්දී සංොමොනය 
ධොවන කොේගය පාැයට කි.මි.20 -40 අගයක් ගනු ලැ�යි. කොමයට ප්රධොන කො�තුවක් 
වශකොයන් පුේගලි� ප්රවොහන මොදිලි සංමග ඒ�ො�ේධව මොර්ගය භාොවිත කිරීමට සිදු 
වීම නිසංො �ස් රථ ධොවන කොේගය පුේගලි� ප්රවොහන මොදිලි මත පාදානම්ව තීරණය 
කොේ. තවදා �ස් රථ නැවතුම් කොපාොළව� ආශ්රිතව �ස් රථ නැවැත්වීකොමන් කොවනත් 
ප්රවොහන මොදිලි වලැ සංොමොනය ධොවන කොේගය ඉතො පාහලැ අගයක් ගනු ලැැ�යි.

තවදා දාැනට කො�ොළඹ නගරය තුලැ පාවතින පිටකො�ොටුව කොක්න්ද්ර �රගත් �ස් 
රථ ප්රවොහන කොස්වොව මගින් දෛදානි�ව පිටකො�ොටුව සංහ කො�ොටුව ආශ්රිතව 
ගමනොරම්භා වන සංහ ගමනොන්ත වන �ස්රථ කොමකොහයුම් 8,000 ක් පාමණ සිදු 
�රනු ලැ�යි. එකොස්ම, කො�ොළඹ නගරකො� �ස් රථ ප්රවොහන ජොලැය අරීය රටොවකින් 

වගු අංං� 3.4 : වේකාළඹ නාගරය� ඇතුළුවනා පරධානා වේකාරිවේඩෝර හවේත්යාංහි ඉසිලු� ධාරිත්යාංාවයන්
මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)

පරකො�ශ මාර්ගය
කාර්ය බහුල 
පැයකදී මාර්ග 
ඉේලුම (pcu)

පැයක් සඳහා 
වන මාර්ග 
ඉේලුම (pcu)

හිඟය

මාාලවේ� මාාර්ගය 5100 4400 -700

නුවර පාර 4400 3300 -1100

මිගමු පාර 4000 4400 +400

ගාලු පාර 2900 2300 -600

වේලෝ වේලව� මාාර්ගය / පරණ පාර 2900 2200 -700

වේහාරණ පාර 2200 2300 +100

හයිවේලව� මාාර්ගය / අලුත් පාර 2000 2300 +300

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 
වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 
තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 
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යුක්ත වන �ැවින්, කොවනත් ප්රකොේශ මොර්ගයක් භාොවිත �රමින් කොවනත් නගරයක් 
කොවත සංංක්රමණය වන මගින් හට පිටකො�ොටුව හො කො�ොටුව ප්රකොේශයන් මග හැර 
තම ගමනොන්ත �රො ලැඟො වීමට කොනොහැකි තත්වයක් පාවතී.

(ආ). වැද�ත්�ම �ා වි�ාලත්වය

යම් මොර්ග කො�ොටසංක් තුලැදී රථවොහන ගමනොගමනකො� සංොමොනය කොේගය පාැයට 
කි.මී. 20ක් කොහෝ එයට අඩු වන්කොන් නම් එම ප්රකොේශ තදා�දායට ලැක්වූ ප්රකොේශ 
කොලැසං හඳුනො ගනු ලැ�යි. ඒ අනුව, ඉහත සංඳහන් �ොර්ය�හුලැ කොේලැොවන් තුන හිදී 
කො�ොළඹ නගරකො� විවිධ ප්රකොේශ වලැ රථවොහන ගමනොගමකො� සංොමොනය කොේගයන් 
පාහත පාරිදි විචාලැනය වන �ව හඳුනො කොගන ඇත.

පෙපා.ව.7.00 සිට පෙපා.ව.8.00 දක්වා උදෑසන �ාර්යය බහුල  

පෙ�ලාව තුල 

රූප සටහාන් අංං� 3.25 : වේප.ව.7.00 සි� 
වේප.ව.8.00 දක්වා රථාවාහනා සංාමාානා� වේ�ගය
මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා 
සංැලසුමා, 2014)

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 

වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 

තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 
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• නාගරය තුල පවතිනා වඩාත්මා ත්යාංදබදය� ලක්වනා මාංසංන්ධි වේලසං මාරදානා 

ව�රවුමා සංහ පුරහල මාංසංන්ධිය සංැලකිය හැක.

• වේ�ස්ලයින් මාාර්ගය ඔස්වේස් ඇති වේබාවේහාමායක් මාංසංන්ධි වල රථාවාහනා 

ත්යාංදබදයක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි අත්යාංර එය� බලපානා පරධානාත්යාංමා වේ�තුවක් 

වනුවේ� අරීය වේලසං විහිදී ඇති මාාර්ග වේබාවේහාමායක් වේ�ස්ලයින් මාාර්ගය 

හරහා ගමාන් කර තිබීමා වේ�. (රූප සං�හන් අංක 3.25)

පා.ව.1.00 සිට පා.ව.2.00 දක්වා ද�වල් �ාර්යය බහුල පෙ�ලාව තුල 

පාොසං� විශොලැ ප්රමොණයක් ඒ�රොශී වී ඇති ප්රකොේශ ආශ්රිතව එනම්; මරදාොන සංහ 
කො�ොරැ�ලැ අතර පිහිටි පී.දා. එස් කුලැරත්න මොවත, ඩුේලිකොක්ෂන් මොර්ගකො� 
(ආර්.ඒ. දා කොම� මොවත) දාකුණු කොදාසංට වන කො�ොටසංදා, හයිකොලැව� මොර්ගය ආමර් 
වීදිය ආදී ප්රකොේශදා කොමම කොහෝරොව තුලැ අධි� රථවොහන තදා�දායට ලැක්වන ප්රකොේශ 
කොේ (රූපා සංටහන් අං� 3.26). 

රූප සටහාන් අංං� 3.26 : ප.ව.1.00  
සි� ප.ව.2.00 දක්වා රථාවාහනා සංාමාානා� 
වේ�ගය | මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් 
නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 
වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 
තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 
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පාස්වරැ 5 සිට 6 දක්වා සවස �ාර්යය බහුල පෙ�ලාව තුල 

• වේ�ස්ලයින් මාාර්ගවේයන් බ�හිර� වන්නා� පිහිට්රි පරවේද්ශ, නාගර මාධ�වේ� පිහිට්රි 

වේබාවේහෝ මාංසංන්ධි හා ව�රවු� වේමාමා කාල සීමාාව තුල ත්යාංදබදය� ලක්වේ�. 

• මාරදානා ව�රවුමා සංහ පුරහල මාංසංන්ධිය වේමාමා වේහෝරාව තුලද  

ත්යාංදබදය� ලක්වේ�. 

• උදූසංනා කාර්යබහුල වේ�ලාවේ� පවතිනා රථාවාහනා ත්යාංදබදය� සංාවේ�ක්ෂව, 

නාගරවේයන් පි�ත්යාං� ගමාන් කරනා වාහනා නිසංා වේ�ස්ලයින් මාාර්ගවේ�  

මාංසංන්ධි වේබාවේහාමායක් වේමාමා වේහෝරාව තුල ත්යාංදබදය� ලක්වේ� (රූප සං�හන් 

අංක 3.27).

රූප සටහාන් අංං� 3.27 : පස්වරැ 
5 සි� 6 දක්වා රථාවාහනා සංාමාානා� 
වේ�ගය | මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් 
නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 

වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 

තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 
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(ඇ). �ාර්යයබහුල පෙ�ලාපෙ� පාවතින උ�ර රථවා�න තදබදය 
නිසා ඇතිවන පාාධාන බලපාෑම්

I. �ාර්යබහුල පෙ�ලාපෙ� පාවතින රථවා�න තදබදය පෙ�තුපෙවන් 

ඇතිවන ආර්ථි�මය බලපාෑම්

රථවොහන තදා�දාය නිසංො වෘත්ති�යන්, වයොපාොරි�යින්, කොේශීය සංහ විකොේශීය 
ආකොයෝජ�යින් වැනි ආර්ථි� වශකොයන් ක්රියො�ොරී පුේගලැයින්කො� �ොලැය අපාකොත්- 
යොම නිසංො ඇතිවන ආර්ථි� හොනිය, ඉන්ධන අපාකොත් යොකොමන් කොමකොහයුම් වියදාම් 
වැඩිවීම නිසංො ඇතිවන ආර්ථි� හොනිය සංහ �ොලැය අපාකොත්යොම නිසංො ඇතිවන 
නිෂ්පාොදාන පිරිවැය ඉහළ යොම වැනි �රුණු කො�තුකොවන් �ස්නොහිර පාළොත 
තුලැ රථවොහන තදා�දාය නිසංො ඇතිවන වියදාම වසංර�ට රුපිය� බිලියන 20ක් 
කොලැසං ඇස්තකොම්න්තුගත �ර ඇති අතර, එය පාසුගිය දාශ�ය තුලැ වොර්ෂි� ප්රො- 
කොේශීය දාලැ කොේශීය නිෂ්පාොදිතකොයන් 2% � හොනියක් කොලැසං ගණන් �ලැො තිකොබ්  
(කුමොරකො�, 2004).

කො�කොස්කොවතත්, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාොකොේ රථවොහන සංහ මොර්ග සංැලැසුම් 
අංශය මගින් ලැ�ො ගත් දාත්ත අනුව 2014 වර්ෂකො�දී, කො�ොළඹ මහ නගර සීමොව 
තුලැ රථවොහන තදා�දාය සංහ වොයු දුෂණය නිසංො ඇති වූ ආර්ථි� හොනිය, රුපිය� 
බිලියන 40� පාමණ වන �වත් එය වොර්ෂි� දාලැ කොේශීය නිෂ්පාොදිතකො�න් 1.5% � 
අගයක් ගන්නො �වත් සංඳහන් කොේ. 

II. �ාර්යබහුල පෙ�ලාපෙ� පාවතින රථවා�න තදබදය පෙ�තුපෙවන් 

ඇතිවන පාාරිසරි� බලපාෑම්

වායු දුෂණය 

කොමෝටර් රථ වලින් සිදුවන වොයු විකොමෝචානය ශ්රී ලැං�ොකොේ වැඩිම වොයු දුෂ� 
ප්රභාවයන්කොගන් එ�ක් වන අතර, එයින් 60% �ට වඩො වැඩි ප්රමොණයක් 
කො�ොළඹ නගරය ආශ්රිතව සිදුකොේ. පාරීක්ෂණ මගින් අනොවරණය වී ඇති පාරිදි 
නයිට්රාජන් ඩකොයොක්සංයිඩ්, සං�ෆර් ඩකොයොක්සංයිඩ් සංහ �ො�න් කොමොකොනොක්සංයිඩ් 
වැනි දුෂය�ොර� වොයු වලැ ඝනත්වය �ොර්ය�හුලැ කොේලැොව තුලැ ඉහළ යොකොම් 
ප්රවණතොවයක් පාවතී. 

කො�ොම්ට්රාන්ස් නොගරි� ප්රවොහන අධයනය 2014 හි සංඳහන් වන පාරිදි වොයු සංම්පාත් 
�ලැම�රණ මධයස්ථොන දාත්ත අනුව, කොපාට්රා� වොහන මගින් වැඩි වශකොයන් 
�ො�න් කොමොකොනොක්සංයිඩ් සංහ හයිකො�ෝ�ො�න් වොයුකොගෝලැයට මුදාො හැරීමට 
දාොය� වන අතර ඩිසං� එන්ජින් මගින් නයිට්රාජන් ඔක්සංයිඩ �ොණ්ඩකො� වොයු 
වර්ග සංහ අංශුමය කො�ොටස් වොයුකොගෝලැයට එක් කිරීමට දාොය� කොේ. කොමෝටර් 
�යිසි�� සංහ ත්රීකොරෝදා රථ මගින් කොපාට්රා� භාොවිතො �රන වොහන වලින් නිකුත් 
�රන හයිඩ්කොරෝ�ො�න ප්රමොණකොයන් 90% �ට පාමණ දාොය�ත්වය සංපායන 
අතර �ස් රථ සංහ කොලැොරි රථ මගින් ඩීසං� භාොවිතො �රන වොහන වලින් නිකුත් 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 
වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 
තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 
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�රන නයිට්රාජන් ඔක්සංයිඩ් �ොණ්ඩයට අයත් වොයුන් සංහ අංශුමය කො�ොටස් වලින් 
60% ත් 70%ත් අතර විකොමෝචානය�ට දාොය�ත්වය සංපායනු ලැ�යි. 2008 වසංකොර් 
ලැ�ොගන්නො ලැදා මිනුම් වලැට අනුව කො�ොළඹ නගරය තුලැ වොර්තො වී ඇති වොයු 
දුෂ��ොර�යන්කො� උපාරිම සංොන්ද්රණය වගු අං� 3.5 හි දාක්වො ඇත.

වගු අංං� 3.5 : 2008 වසංවේර් වේකාළඹ නාගරය තුල වායු දුෂකයන්වේ� උපරිමා සංාන්ද්රණයන්
මූලොශරය : (වේකා��ිාන්ස් නාාගරික පරවාහනා සංැලසුමා, 2014)

විකොමෝචාන 
සා්ධකය

උපරිම සාන්ද්රණය
ම්ධයම පරිසර 
අධිකාරිකො� පරමිතිය

මිනුම් සිදු කරන දිනය

CO 2.86ppm 26.0 2008 ජනාවාරි මාසං 
4 වනා දිනා

SO2 0.104ppm 0.08 2008 ජනාවාරි මාසං 
2 වනා දිනා

NO2 0.10295ppm 0.13 2008 වේනාාවැ�බර් මාසං  
20 වනා දිනා

PM10 146 microg/m3 100 2008 වේනාාවැ�බර් මාසං 
7 වනා දිනා

එක්සංත් ජනපාදා තොනොපාති �ොර්යොලැකො� ඇති වොයු තත්ත්ව නිරීක්ෂ� මගින් 
මැනීම් සිදු�ර එක්සංත් ජනපාදාකො� පාරිසංර ආරක්ෂණ නිකොයෝජිත ආයතනකො� 
වොයුකොගෝලීය තත්ත්ව දාර්ශ�යට අනුව කො�ොළඹ නගරය තුලැ සංතිකො� දිනවලැ 
පාවතින PM2.5 අගයන් වගු අං� 3.5 හි පාහත දාැක්කොේ. (PM2.5 යනු සංොමොනය 
වොයුකොගෝලැකො� ඇති මයිකොක්රෝ මීටර් 2.5 කොහෝ එයට වඩො අඩු කුඩො අංශු වලැ 
සංොන්ද්රණයයි). 

එම දාර්ශ�යන්ට අනුව කො�ොළඹ නගරය තුලැ වොයුකොගෝලීය තත්ත්වය මධයස්ථ 
මට්ටම� පාවතින �ව නිරීක්ෂණය �ළ හැ�. නමුත් සංඳුදාො දිනයන්හිදී කො�ොළඹ 
නගරය තුලැ පාවතින වොයුකොගෝලීය තත්ත්වය සංොකොේක්ෂ වශකොයන් පාහලැ අගය� 
පාවතින අතර එය මහජනතොවකො� සංංකොේදී පිරිස් වලැ කොසංෞඛ්යායයට අහිත�ර  
යන �ොණ්ඩයට අයත් වන �වට හඳුනොකොගන ඇත. තවදා එමගින් සංඳුදාො දින- 
යන්හිදී නගරය කොවත ගලැො එන සංොකොේක්ෂ වශකොයන් ඉහළ වොහන ප්රමොණයදා 
පිළිබිඹුකොේ.

තවදුරටත්, කො�ොළඹ නගරකො� පාවතින වොයුකොගෝලීය තත්ත්වය කොම��න්, ලැන්ඩන්, 
පාැරීසිය, සිංගේපුරුව වැනි සංංවර්ධිත නගරවලැ වොයුකොගෝලැකොයහි ගුණොත්ම-
�භාොවය සංොකොේක්ෂව පාහලැ මට්ටම� පාවතින �ව ඉහත අධයයනකොයන් හඳුනො- 
කොගන ඇත. කො�කොස් කොවතත් කොමම තත්ත්වය මගහරවො ගැනීම සංඳහො ශ්රී ලැං�ො 
රජය විසින් පාහත දාැක්කොවන ක්රියොමොර්ග අනුගමනය �ර ඇත.
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ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 

වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 

තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 
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a). 2008 වර්ෂවේ�දී ආර�භා කරනා ලද වායු විවේමාෝචානා පරික්ෂණ වැඩසං�හනා

b). වායු දූෂණය� ඉහළ බලපූමාක් ඇති කරනු ලබනා තීිවේරෝද රථා වේගන්වීමා 

අත්හිටුවීමා. (two–stroke) 
c). 2003 වර්ෂවේ�දී සං�ෆර් ඝනාත්වය අඩු ඩීසං� වර්ග හඳුන්වාදීමා.

III. �ාර්යබහුල පෙ�ලාපෙ� පාවතින රථවා�න තදබදය  

පෙ�තුපෙවන් ඇතිවන සමාජීය බලපාෑම්

මන්දාගොමී සංහ පාහසුදාොය� කොනොවන ප්රවොහන පාේධති භාොවිතකොයන් මගින් හට 
මොනසි� අසංහන�ොරී තත්ත්ව වියවු� හො �ලැකිරීම් ඇති වීම කො�තුකොවන් දීර්ඝ 
�ොලින වශකොයන් කොසංෞඛ්යාය තත්ත්වය පිරිහීකොම් අවධොනමක් ඇතිකොේ.

එකොස්ම, රැකිරක්ෂො සංහ කොවනත් කොස්වො අවශයතො සංඳහො නගරය කොවත සංංක්ර-
මණය වන මගින් හට ඒ සංඳහො ඉහළ �ොලැයක් මිඩංගු කිරීමට සිදුවීකොමන්, 
සංමොජයීය අන්තර් සංම්�න්ධතො කොගොඩනගො ගැනීමට කොහෝ  කොපාෞේගලි� තෘේතිය 
සංඳහො අවැසි �ටයුතු සිදු කිරීම සංඳහො කොයදීමට ඇති �ොලැය සීමොසංහිත වනු ඇත. 
(කුමොරකො�, 2004) 

රථවොහන වලැ ඉන්ධන දාහනකොයන් විකොමෝචානය වන දුෂය �ොර� වොයු කො�තුකොවන් 
කොන්වොසි� හො මගී ජනතොවට ඇදුම කොරෝගය වැනි ේවසංන පාේධතිය ආශ්රිත කොරෝගී 
තත්වයන් ඇතිවීකොම් ඉහළ අවදාොනමක් පාවතී.

3.2.4. පොරිසරි� ගැටළු කො�තුකොවන් කො�ොළඹ ්මහාො 
නගර සභාො පරකොද්ශකො� කොන්වොසි� ජානතොවට හාො 
කොස්වො ලබො-ගැනී්මට පැමිකොණන ජානතොවට මුහුණ 
පූ්මට සිදුවන අංපහාසුතො

3.2.4.1. නාාගරික ගංවතුර / හදිසි ගංවතුර ත්යාංත්ත්වයන් 
වේ�තුවේවන් ඇතිවනා අපහසුත්යාංා

(අ). සන්දර්�ය

කො�ොළඹ නගරය තුලැ නොගරි� ගංවතුර තත්ත්ව/ ක්ෂණි� ගංවතුර තත්ත්වයන් 
ඇතිවීම සංඳහො හො නගරකො� වොර්ෂි� වොර්ෂොපාතනය හො වර්ෂොපාතන රටොව, 
ස්වභාොවි� පිහිටීම, අභායන්තර ජලැ මොර්ග පාේධතිය යනොදිය මගින් ඍජු 
�ලැපාෑම් ඇති�රනු ලැ�යි. කො�ොළඹ නගරය ශ්රී ලැං�ොකොේ කොතත් �ලැොපායට අයත් 
වන �ැවින් වොර්ෂි�ව මිලි මීටර 2500ට වැඩි වර්ෂොපාතනයක් ලැැකො�න අතර 
එම වර්ෂොපාතනකොයන් 55% ක්ම කොමෝසංම් වැසි කොේ.

ප්රරිච්කො�දය 03
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ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පරධ්යාාන මාර්ගැ 
ආශ්රිීතව කාර්යබහුල 
වේ�ලාවන්හිදී  
ඇතිවන රථවාහාන 
තදබදය වේ�තුවේවන්.. . 

පාරිසැරික ගැැටළු 
වේ�තුවේවන් වේකාළඹ 
මහාා නගැර සැභාා 
පරවේද්ශවේ�.. .
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කො�ොළඹ නගරය �ැළණි ගඟ ඔස්කොස් පිහිටි තැනිතලැො ප්රකොේශයක් වන �ැවින්, 
ස්වභාොවි�වම ගංගො ආශ්රිත ගංවතුර අවධොනම් තත්ත්වයකින් යුක්ත කොේ. තවදා, 
�ැළණි ගංගොව මධය �ඳු�රකොයන් ආරම්භා වන කොහයින්, එම ඉහළ ජලැකොපාෝෂ� 
ප්රකොේශ වලැට නිරිතදිග හො ඊසංොනදිග කොමෝසංම් මගින් තීව්ර වර්ෂොපාතන තත්ත්ව 
ඇති වීකොමන්, කො�ොළඹ නගරකො� �ැළණි ගංගොව ආශ්රිත ප්රකොේශ තුළ හදිසි ගංවතුර 
තත්වයන් ඇති වීමට හැකියොවක් පාවතී. 

උදාොහරණ කොලැසං කොමෝසංම් වැසි �ොලැවලැදී, ඉහළ ගංගොධොර ප්රකොේශ වලැට දින�ට 
මි.මී 50 - 100 දාක්වො වර්ෂොපාතනයක් දිනක් කොහෝ කොනො�ඩවො දින කොදා�� 
�ොලැයක් පාවතීනම්, කො�ොළඹ නගර මොවත් හදිසි ජලැගැලිම් තත්ත්වයන්ට 
මුහුණදීමට සිදු කොේ. එකොමන්ම ස්වොභාොවි� ජලැ මොර්ග අවහිර වන කොලැසං ඝන 
අපාද්රවය ජලැ මොර්ග වලැට මුදාො හැරීම නිසංො වර්ෂො �ොලැකො�දී ජලැය රඳො ගැනීම හො 
�ැසංයොම ක්රමවත්ව සිදු කොනොකොේ. 

කො�ොළඹ මහො නොගරි� ප්රකොේශය තුලැ ජලැය �ැසංයොමට පාවතින �ොණු පාේධතිකොයන්, 
60% ප්රමොණය� ක්රමවත්ව ජලැය �ැසං යොම සිදු කොනොවීම කො�තුකොවන් හදිසි 
ජලැගැලීම් තත්ත්වයන්ටදා නිරන්තරකොයන් මුහුණ පාෑමට සිදුව ඇත.

(ආ). වැද�ත්�ම �ා වි�ාලත්වය

පාසුගිය දාශ�ය� �ොලැ සිමොව තුලැ මහො කො�ොළඹ කොද්රෝණිය සංහ එහි උපා කොද්රෝණි  
ආශ්රිතව ගංවතුර ඇතිවීකොම් අවධොනම ඇගයීම සංඳහො විවිධ රොජය සංහ පුේගලි� 
අංශකො� ආයතන කොමන්ම අධයොපානි� හො වෘත්තිමය සංංවිධොන විසින් සංමීක්-
ෂණයන් සංහ අධයනයන් සිදු �ර ඇත. එම අධයනයන් තුලින් හඳුනොකොගන 
ඇති පාරිදි, ගංවතුර තත්ත්ව ඇති වීකොම් අවධොනම ඉහලැ යොම සංඳහො වර්ෂො-
පාතන තිව්රතොවය ඉහලැ යොම කොමන්ම පාහත් බිම් හො ඒ ආශ්රිත ගංවතුර අවධො- 
නම් ප්රකොේශයන්හි ජනඝනත්වකොයහි ක්රමි� වර්ධනය කො�තු වන �වට හඳුනො- 
කොගන ඇත.

මහො කො�ොළඹ නොගරි� සංංවර්ධන වයොපාෘතිය මගින් 2017 වර්ෂකො� කො�ොළඹ මහො 
නොගරි� ප්රකොේශය ආශ්රිතව ඇතිවන ගංවතුර තත්ත්වයන් හි ගැඹුර සංංසංන්දානය 
සංඳහො ගංවතුර නැවත සිදුවීම අතර �ොලැය වසංර 10 �දී හො වසංර 50 �දී 
වශකොයන් විේකො�ෂණය �ර ඇත., එම අධයනයට අනුව, කො�ොළඹ මහ නගර 
සංභාො ප්රකොේශය තුලැ ගංවතුර නැවත සිදුවීම අතර �ොලැ පාරිච්කොේදා සංංසංන්දානකො�දී 
�ැළණි ගකො� වම් ඉවුර, ශොන්ත කොසං�ස්තියන් ඇලැ කොදාපාසං සංහ කොදාමටකොගොඩ හො 
කින්දා ඇලැ අශ්රිත ප්රකොේශ අධි� ගංවතුර තත්ත්ව සංඳහො නිරොවරණය වන ප්රකොේශ 
කොලැසං හඳුනොකොගන ඇත.

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පාරිසැරික ගැැටළු 
වේ�තුවේවන් වේකාළඹ 

මහාා නගැර සැභාා 
පරවේද්ශවේ�.. .
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�ැළණි ගකොඟහි ජලැ මට්ටම පිරික්සීම සංඳහො නොගලැගම් වීදිකො� පාරිමොණ සංටහන 
උපාකොයෝගී �රගනු ලැ�න අතර 1965 සිට 2010 දාක්වො �ොලැ පාරොසංය තුලැ එය 
විචාලැනය වූ ආ�ොරය රුපාසංටහන් අං� 3.28 හි දාක්වො ඇත. එම පාරිමොණ 
සංටහනට අනුව ජලැ මට්ටම අඩි 5.0 සිට 7.0 දාක්වො කොේ නම් අඩු ගංවතුර 
තත්වයක් කොමන්ම ජලැ මට්ටම අඩි 7.0 ට වැඩි වන අවස්ථො වලැ ඉහළ ගංවතුර 
තත්වයක් ඇති කොේ. එකොස්ම, ජලැ මට්ටම අඩි 9.0 ට වැඩි වූ විට, එය දාරුණු 
ගංවතුරක් කොලැසං සංලැ�නු ලැ�යි. 

රූප සටහාන් අංං� 3.28 : 1965 සි� 2010 දක්වා කාල පරාසංය තුල කැළණි ගවේඟහි ජල මාට්�මා
මූලොශරය : නාාගලග� විදිවේ� ගවේඟහි පරිමාාණ සං�හනා

මෑත ඉතිහොසංය තුළ කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශයට �ලැපාෑ දාරුණුතම 
ගංවතුර උවදුරු වන 2010 හො 2016 වර්ෂ වලැ ගංවතුර අවස්ථො පාහතින් විස්තර 
�ර ඇති අතර එම ගංවතුර ගැඹුර දාක්වන සිතියම් පාහත රුපා සංටහන් අං� 3.29 
මගින් දාක්වො ඇත.

I. ඉහළ වායුවේගෝලවේ� ඇති වූ අවපීඩනා ත්යාංත්ත්වයක් වේ�තුවේවන් 2010 වර්ෂවේ� 

වේනාාවැ�බර් මාසං 10 සංහ 11 වේදදිනා තුල වේකාළඹ දිස්තිික්කවේ� පසුගිය වසංර 18ක 

කාල සීමාාව තුළ ඇතිවූ වඩාත් ඉහළමා ගංවතුර ත්යාංත්ව ත්යාංත්ත්වය වාර්ත්යාංා විය. 

වේමාමා ත්යාංත්ත්වය 10 වනා දිනා සංවස් කාලවේයන් ප�න් වේගනා පැය 15 ක් වැනි වේකට්රි 

කාල සීමාාවක් තුල ඇදහැළුණු මි.මී.490 පමාණ වර්ශාපත්යාංනායක් වේ�තුවේවන් වේමාමා 

අවාසංනාාවන්ත්යාං ත්යාංත්ත්වය� උද්ගත්යාං විය. 
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වේමාමා ගංවතුර උවදුවේරන් පුද්ගලයින් 260,000ක් පමාණ අවත්යාංැන්ව ත්යාංවත් නිවාසං 

257ක් පමාණ අර්ධ වශවේයන් හානිය� පත් වූ අත්යාංර පුර්ණ වශවේයන් හානිය� 

පත් නිවාසං ගණනා 111ක් බව ආපදා කළමානාාකරණ මාධ�ස්ථාානාය දක්වා ඇත්යාං. 

ඒ අනුව, වේමාමා ගංවතුර ත්යාංත්ත්වවේයන් සිදු වූ අලාභාය ඇමාරිකානු වේඩාලර් මිලියනා 

100 ක්පමාණ වනා බව� ඇස්ත්යාංවේ�න්තු ගත්යාං කර ඇත්යාං. 

II. 2016 වර්ෂවේ� මාැයි මාසං 15 සංහ 16 වේදදිනා ඇති වූ ගංවතුර ත්යාංත්ත්වය පසුගිය 

වසංර 25 ක කාල සිමාාව තුල ඇති වූ දරැණුත්යාංමා හා වඩාත් විනාාශකාරී ගංවතුර 

වේලසං සංලකනා අත්යාංර, එමා උවදුවේරන් වේකාළඹ දිස්තිික්කය තුල පුද්ගලයින් 

301,602ක් ආපදව� ලක්ව, පුද්ගලයින් 21,484 ක් අවත්යාංැන්ව විය. 

එවේමාන්මා, ආපදා කළමානාාකරණ මාධ�ස්ථාානාවේ� ඇස්ත්යාංවේ�න්තුගත්යාං දත්ත්යාං වල� 

අනුව නිවාසං 623ක් පුර්ණ හානිය� පත් අත්යාංර ත්යාංවත් නිවාසං 4,414 අර්ධ 

වශවේයන් හානිය� පත් විය. ත්යාංවදුර�ත්, 2016 මාැයි 25 වනා දිනා ශ්රීී ලංකා රජය 

විසින් සිදු කරනා ලද ඇස්ත්යාංවේ�න්තුව� අනුව පවු� 128,000ක් පමාණ බලපූමා� 

ලක්වී ඇති අත්යාංර පවු� 30,000 ක් පමාණ නාැවත්යාං ඉදිකිරී� සංහ පුනුරැත්ත්යාංාපනා 

ක�යුතු සංඳහා මූල� මාය ආධාර සංැපයීමා� අවශ� බව� හදුනාාවේගනා තිවේ�. 

ත්යාංවද, ඉහත්යාං ආපදා ත්යාංත්වය නිසංා වේකාළඹ නාගරවේ� ව�ාපාරික ආයත්යාංනා 

25000ක් 30000ක් පමාණ පිඩාව� පත්ව ඇති අත්යාංර ඒවායින් වේබාවේහාමායක් කුඩා 

වේවළදසංැ� තිිවේරෝද රථා රියදුරන්, කුඩා වේපට්ට්රිකඩ හිමියන් ආදී කුඩා පරිමාාණවේ� 

ව�වසංායකයින් වේ�. 

රූප සටහාන් අංං� 3.29 : 2010 හා 2016 වර්ෂ වල ගංවතුර ගැඹුර, වේකාළඹ දිස්තිික්කය
මූලොශරය : (Metro Colombo Urban Development Project, 2017)
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ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පාරිසැරික ගැැටළු 
සැහා වේපාදු පහාසුකම් 
අංවමවීම වේ�තුවේවන් 
වේකාළඹ මහාා නගැර 

සැභාා පරවේද්ශවේ�.. .
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3.2.4.2. අපවිති්යාං වූ ජලාශ පරවේද්ශ නිසංා ඇතිවනා අපහසුත්යාංා

(අ). සන්දර්�ය

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය ජලැ මුලැොශ්රායන්කොගන් මොයිම්ව පාවතින 
අතර එහි උතුරු මොයිම වශකොයන් කි.මී.6 කින් යුතු �ැළණි ගංගොව පාවතින 
අතර කිත්තන්පාහුව ඇළ, කො�ොකොලැොන්නොව ඇළ, කොදාමටකොගොඩ ඇළ සංහ හීන් ඇළ 
යන ඇළ මොර්ග නැකොගනහිර මොයිම වශකොයන්දා, කිරුලැපාන ඇළ හො කොදාහිවලැ 
ඇළ මොර්ග දාකුණු මොයිම වශකොයන්දා පාවතී. එකොස්ම කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො 
�ලැ ප්රකොේශකො� �ටහිර මොයිම වශකොයන් කි.මී.25 ක් පාමණ දිගකින් යුතු මුහුදු 
තීරයකින් සංමන්විත කොේ. විශොලැතම අභායන්තර කොතත්බිම වශකොයන් කොබ්කොර් වැව 
හඳුනොගත හැකි අතර එය වර්ග කි.මී. 0.65 වපාසංරියකින් යුතු කොේ. කොම් අනුව 
කො�ොළඹ මහො නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශකො� භූමි පාරිහරණකොයන් වර්ග කි.මී. 1.5 � 
ප්රමොණකොයන් ජලැ මුලැොශ්රායක් වන �ව හඳුනොකොගන ඇත.

ඉහත මතුපිට ජලැ මුලැොශ්රා කොවත �ැහැර කො�කොරන ඝන අපාද්රවය,මළ හො අපාජලැය, 
කොත�, ග්රීස් ඇතුලු කොවනත් දුෂය�ොර� කො�තුකොවන් එම ජලැකොයහි ගුණොත්ම��වය 
ඉතො පාහළ අගයක් ගන්නො අතරම එමගින් එම ජලැ මුලැොශ්රායන්හි දාර්ශනීයත්වය 
අඩුවීමටදා කො�තු වී ඇත.

(ආ). වැද�ත්�ම ස� වි�ාලත්වය 

ඇළ මාර්� පාේධතිය ආශි්රිත මතුපිට ජාලය දුෂණය

2015/2016 �ොලැ �ොලැපාරිච්කොේදාය තුළ කො�ොළඹ අග නගරකො� ඇළ මොර්ග පාේධ- 
තිය පිළි�ඳව සිදු�රන ලැදා කො�ොළඹ මහ නගර සංංවර්ධන වයොපාෘති අධයයනයට 
අනූව, පාහත වගු අං� 3.6 හි දාක්වො ඇති නිරීක්ෂණ ලැ�ො කොගන ඇත.

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පාරිසැරික ගැැටළු 
වේ�තුවේවන් වේකාළඹ 
මහාා නගැර සැභාා 
පරවේද්ශවේ�.. .
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පෙ�පෙර් වැපෙවහි මතුපිට ජාල දූෂණය 

කොබ්කොර් වැකොවහි ජලැ දූෂණයට කො�තුවන ප්රධොන මුලැොශ්රා කොලැසං වැව කොවත කොයොමු 
කො�ොට ඇති වැහි ජලැ හො අපාජලැ සංම්�න්ධ� හඳුනොකොගන ඇති අතර එමගින් 
ඊයම් සින්ක් යනොදී වූ �ැර කොලැෝහයන් ජලැ මුලැොශ්රාය කොවත මුදාො හැකොරන �වදා 
හඳුනොකොගන ඇත. තවදා, පාොකොවන කොවකොළදාකොපාොලැ (Floating Market), නිරිත 
දිග කොබ්කොර් වැව හො නැකොගනහිර කොබ්කොර් වැව ආශ්රිත ප්රකොේශ වලැ සංමස්ත නයිකොේට 
හො නයිට්රාජන් සංොන්ද්රණය ඉහළ මට්ටම� පාවතින අතර පාොකොවන කොවළදාකොපාොලැ 
ආශ්රිත ප්රකොේශකො� ය�ඩ හො මැ�නීසියම් සංොන්ද්රණය දා ඉහළ අගයක් ගනී. 
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වේකාවේලාන්නාව ඇළ 7.0 141.0 29.8 7.2 0.07 61.5 <5 11 <0,04 0.4 <0,07 4 49 13

වේකාවේලාන්නාව ඇළ 6.1 261.2 32.2 6.8 0.11 121.8 <5 33 <0,04 0.2 <0,07 <3 130 130

වේකාවේලාන්නාව ඇළ 6.7 168.9 29.3 7.2 0.08 75.5 <5 21 <0,04 0.4 <0,07 5 110 110

කිත්තම්පහුව ඇළ 6.9 342.6 28.2 7.3 0.16 162.6 <5 35 10 0.1 0.26 3 27 11

කිත්තම්පහුව ඇළ 6.8 340.5 29.3 7.3 0.15 161.6 <5 51 39 0.1 0.44 <3 22 8

හීන් ඇළ 6.8 315.2 31.0 7.0 0.14 148.9 <5 26 5.7 <0,1 0.27 4 27 13

වේදමටවේගැාඩ ඇළ 7.0 477.2 28.5 7.4 0.22 230.2 7 66 42 0.3 0.45 3 33 13

වේදමටවේගැාඩ ඇළ 6.8 276.1 28.7 7.2 0.12 129.3 6 57 11 0.2 1.3 8 49 8

කිරැළපන ඇළ 6.8 211.6 30.8 7.2 0.09 96.9 <5 14 6.85 <0.1 0.28 5 22 8

ශාන්ත වේසැබස්තියන් ඇළ 6.6 242.9 30.4 7.2 0.11 112.6 <5 32 8.3 0.3 0.77 <3 33 11

ශාන්ත වේසැබස්තියන් ඇළ 6.7 254.7 30.7 7.2 0.11 118.5 <5 29 7.75 0.2 0.72 <3 8 5

වේදහිවල ඇළ 6.7 267.0 32.1 7.1 0.11 124.7 15 76 18 <0,1 <0,07 4 23 8

පරමාණවත් 
දත්ත වේනාමැති වේහාාඳයි අංයහාපත් 

ඉතා වේහාාඳයි මධ්යා�ස්ථයි ඉතා අංයහාපත් 

වගු අංං� 3.6 : ජල පද්ධතිවේ� වේභාෞතික රසංායනික පරතිඵල (මාැයි 2015)
මූලොශරය : වාර්ත්යාංාව 04 -වේභාෞතික ලක්ෂණ -වේත්යාංත්බි� කළමානාාකරණ උපායමාාර්ගය, වේකාළඹ අග 
නාගර ආශීිත්යාං නාගර සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය, 2016

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පාරිසැරික ගැැටළු 
වේ�තුවේවන් වේකාළඹ 

මහාා නගැර සැභාා 
පරවේද්ශවේ�.. .



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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(ඇ). දුෂණයට ලක්වූ ජාල මූලා� නිසා ඇති වන්නාවූ බලපාැම් 

ජලැ දූෂණය මගින් පාරිසංර පාේධතියට හො සංමොජීය වශකොයන් ඍණොත්ම� �ලැපාෑම් 
ඇති �රන �ව හඳුනොගත හැ�. 

පාරිසර පාේධතියට ඇතිවන බලපාැම 

ජලැ මූලැොශ්රායන්හි රසංොයනි� ඔක්සිජන් ඉ�ලුම හො දෛජවීය ඔක්සිජන් ඉ�ලුම 
ඉහළ යොම තුළින් එම ජලැය දූෂණය වී ඇති �ව නිගමනය �ළ හැ�. එමගින් 
සුකොපාෝෂණය වැනි තත්ත්වයන්දා මතුව තිකො�න �ව නිරීක්ෂණය �ළ හැ�. 
කොමමගින් ශො�,සංතුන් සංහ ක්ෂුද්ර ජීවී කො�ොටස් සංඳහො ඍණොත්ම� �ලැපාෑම් ඇති 
�රනු ලැ�න අතර එය ජලැජ පාරිසංර පාේධතීන් හොයනය වීමටදා කො�තු කොේ. තවදා 
කොමමගින් ජීවීන්කො� ප්රජනන ක්රියොවලියට �ලැපාෑම් ඇතිවන කොහයින් එම පාරිසංර 
පාේධතියන්හි දෛජව විවිධත්වය හො ජීවීන්කො� පාැවැත්ම සීමො වීමදා සිදු කොේ.

සමාජායීය ව�පෙයන් ඇතිවන බලපාෑම 

කොරෝග පාැතිරීකොම් අවදාොනම ඉහළ යොම- ජලැකො� අවලැම්බිත ඝන අපාද්රවය මගින් 
ජලැය ගලැො යොකොම් කොේගය අවම වීම කො�තුකොවන්, මදුරුවන් කො�ෝවීම සංඳහො 
හිත�ර පාරිසංර තත්ත්වයන් ඇති �රනු ලැ�යි. කොම් නිසංො අවහිර වූ ජලැ මුලැොශ්රා 
පාවතින ප්රකොේශ වලැ කොඩංගු කොරෝගය සංඳහො ඉතො ඉහළ අවධොනමක් පාවතින �ව 
හඳුනො ගත හැකිය.

කො�ොළඹ නගරකො� පාවතින දූෂිත ඇළ මොර්ග ආශ්රිතව නිතයොනුකූලැ කොනොවන 
මසුන් ඇ�ලීම සිදු �රන නමුත්, කොමම මත්සංයයන්කො� ශරීර තුළ �ැර කොලැෝහ 
සංොන්ද්රණය අධි� වන කොහයින් කොම්වො පාරිකොභාෝජනය �රන පුේගලැයන් තුළ එම 
මූලැද්රවය අධි� සංොන්ද්රණයක් තැම්පාත් කොේ. කොමමගින් විවිධ පිළි�ො තත්ත්වයන් 
වැනි කොරෝග ඇතිවීකොම් අවධොනමක් පාවතින �ව හඳුනො කොගන ඇත.

දුර්ගන්ධය නිසංො ඇතිවන අප්රසංන්න පාරිසංර තත්ත්වයන් සංහ එමගින් නගරකො� 
ප්රතිරූපායට හො ආර්ථි� වටිනො�ම් වලැට සිදුවන �ලැපාෑම- දූෂිත ජලැය නිසංො 
ඇතිවන ප්රධොන �ලැපාෑමක් වනුකො� අධි� දුර්ගන්ධය කො�තුකොවන් අගනගරකො� 
ප්රතිරූපායට ඇතිවන ඍණොත්ම� �ලැපාෑමයි. මූලි� වශකොයන් කොබ්කොර් වැව ආශ්රිත 
ප්රකොේශකො� පාවතින අධි� දුර්ගන්ධය කො�ොළඹ නගරය කොවත සංංක්රමණය වන 
ජනතොවට අප්රසංන්න හැඟීමක් ජනිත කිරීමට කො�තු විය හැ�. කොමම තත්ත්වය 
මගහරවො ගැනීම සංඳහො ශ්රී ලැං�ො ඉඩම් සංංවර්ධනය කිරීකොම් සංංස්ථොව, 
වොරිමොර්ග කොදාපාොර්තකොම්න්තුව ආදී ආයතන මගින් මතුපිට ජලැ ප්රභාවයන් පිරිසිදු 
කිරීකොම් විවිධ ක්රියොමොර්ග කොගන ඇති කොහයින් අදා වන විට කොමම ගැටලුව යම් 
ප්රමොණයකින් අවම �රගැනීමට හැකියොව ලැැබී ඇත.

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පාරිසැරික ගැැටළු 
වේ�තුවේවන් වේකාළඹ 
මහාා නගැර සැභාා 
පරවේද්ශවේ�.. .
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3.2.4.3. ත්යාංාප වේක්න්ද්රීය බලපූමා නිසංා ඇතිවනා අපහසුත්යාංා

(අ). සන්දර්�ය

තොපා කොක්න්ද්රීය �ලැපාෑම් මගින් අපාොරගමය මතුපිට සංහ කොගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් 
සංහිත නොගරි� ප්රකොේශවලැ ප්රොකොේශීය කොේශගුණි� තත්වයන් කොවනස් කිරීම සිදු 
�රනු ලැ�යි. නොගරි� තොපා කොක්න්ද්රීය �ලැපාෑම යනුකොවන් අදාහස් කො�කොරනුකො� 
නොගරි� ප්රකොේශවලැ භූමි ආවරණකො� කොවනස්�ම් සංහ නොගරි��රණය 
කො�තුකොවන් පාරිසංරයට මුදාො හැකොරන තොපා ශක්තිය මගින් නොගරි� ප්රකොේශවලැ 
සංොකොේක්ෂ වශකොයන් ඉහළ වොයුකොගෝලීය උෂ්ණත්වයක් පාැවතීමයි.

යම් ප්රකොේශය� වෘක්ෂලැතොවන්කොගන් සංමන්විත මතුපිට පාරගමය පාොංශු ආවරණය 
කො�ොන්ක්රීට් තොර වැනි අපාොරගමය මතුපිට ආවරණ මගින් ප්රතිස්ථොපානය වූ විට එම 
පාෘෂ්ඨයන්හි තොපාය ග�ඩො වීම ඉහලැ යොකොමන් ස්වභාොවි� නොගරි� සිසිලැනය 
අඩු�රනු ලැ�යි. භූමි ආවරණය, වෘක්ෂලැතො ආවරණය� (පාොරගමය මතුපිට�) 
සිට කො�ොන්ක්රීට් කොහෝ තොර වැනි අපාොරගමය මතුපිටක් කොලැසංට කොවනස් �ළ විට 
එහි මතුපිට තොපාය ග�ඩො වීම ඉහළ යන අතර, එමගින් ස්වොභාොවි� නොගරි� 
සිසිලැනය අඩු �රනු ලැ�යි. කොමහි ප්රතිඵලැයක් කොලැසං, පාරිසංර උෂ්ණත්වය ඉහළ 
යන කොහයින් වොයු සංමී�රණ හො විදුලි පාං�ො සංඳහො ඇති ඉ�ලුම වැඩි වීකොමන් 
�ලැශක්ති පාරිකොභාෝජනය සංහ පාරිසංරයට මුදාොහැකොරන යොන්ත්රි� ගුේත තොපා 
ප්රතිපාොදානයදා ක්රමකොයන් ඉහලැ යොම සිදු කොේ. නොගරි� ප්රකොේශ වර්ධනයත් සංමග 
විවෘත ප්රකොේශ, ජලැ කොපාෝෂ� ප්රකොේශ සංහ වෘක්ෂලැතො ආදිය, කොගොඩනැගිලි, 
මොර්ග සංහ අකොනකුත් යටිතලැ පාහසු�ම් ආදිකොයන් ප්රතිස්ථොපානය වීම නිසංො භූ 
දාර්ශනයන්කො� කොවනස්වීම් සිදුකොේ. කොමකොලැසං පාොරගමය සංහ කොතතමනකොයන් 
පිරි මතුපිට ආවරණ, අපාොරගමය සංහ වියළි මතුපිට ආවරණ �වට පාත්ව වැසි 
ජලැය අවකොශෝෂණය අඩුවීකොමන් මතුපිට පාෘෂ්ඨ ඔස්කොස් වැසි ජලැය ගලැොයොකොම් 
ශිග්රතොවය වැඩි �රනු ලැ�යි. එමගින් තව දුරටත් නොගරි� ප්රකොේශයන්හි 
ප්රොකොේශීය වොයු කොගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහලැ යොම සිදු කොේ.

ඉහත දාැක්වූ අයුරින් සංංවර්ධන ක්රියොවලි කො�තුකොවන් ඇතිවන නොගරි� තොපා 
කොක්න්ද්රීය �ලැපාෑම මගින් නොගරි� ප්රකොේශයන්හි ග්රොමීය ප්රකොේශයන්ට සංොකොේක්ෂව 
වැඩි උණුසුම්�ොරී �වක් අත්විදීමට සිදුකොේ. 

I. පෙ�ාළඹ න�රය ආශ්රිිතව නා�රි� තාපා පෙක්න්ද්ර  
ඇතිවීමට පෙ�තු

තොපා කොක්න්ද්රීය �ලැපාෑම, කො�ොළඹ නගරය ආශ්රිතව සිදුවන සීඝ්ර නොගරී�රණකො� 
උපා-ප්රතිඵලැයක් කොලැසං දාැක්විය හැ�. කොම් සංඳහො �ලැපාොන ප්රධොන සංොධ� කොලැසං, 
හරිත ආවරණ ප්රකොේශ, කොගොඩ නගන ලැදා ප්රකොේශ �වට සීඝ්රකොයන් පාරිවර්තනය 
වීම, තොපා අවකොශෝෂ�තොව අඩු සංහ අධි� කොලැසං තොපාය පාරොවර්තනය �රනු 
ලැ�න කොගොඩනැගිලි ද්රවය ඉදිකිරීම් සංඳහො කොයොදාො ගැනීම, සුළං සංංචාරණයට 
�ොධො පාමුණුවන පාරිදි සිදු �රනු ලැ�න ඉදිකිරීම් මගින් නොගරි� සංංවොතනයට 
ඇති වන �ොධො යනොදිය දාැක්විය හැ�. 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පාරිසැරික ගැැටළු 
වේ�තුවේවන් වේකාළඹ 

මහාා නගැර සැභාා 
පරවේද්ශවේ�.. .
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තවදා ප්රකොේශකො� වීදි කොදාපාසංම පාැති බිත්ති කොලැසං කොගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම මගින් 
නිර්මොණය වන ඉතො පාටු මොවත්, "වීදි වලැ ගැඹුරු කොදාොරුවන්" (street can- 
yon) කොලැසං හඳුන්වනු ලැ�යි. කොමම කොදාොරුවන් මගින් සුළකො� කොේගයට, සුළකො� 
දිශොවට හො මතුපිට උෂ්ණත්වය �ලැපාෑම් කිරීම කො�තුකොවන් නගරකො� උෂ්ණත්වය 
ඉහලැ යොම කො�කොරහි �ලැපාෑම් ඇති �රනු ලැ�යි.

සීඝර නා�රි��රණය පෙ�තුපෙවන් වෘක්ෂලතා ආවරණය අවම වීම.

කො�ොළඹ නගරය ආශ්රිත නොගරි�රණය ලැෑන්ඩ් සංැට් චාන්ද්රි�ො ඡාොයොරූපා දාත්ත 
මත පාදානම්ව සිදු �රන (NDVI) විේකො�ෂණ මගින් 1995, 2005 සංහ 2016 
වර්ෂයන්හිදී කො�ොළඹ නගරය හො ඒ ආශ්රිත ප්රකොේශකො� වෘක්ෂලැතො ගහනකො� අඩු 
වීම නිරීක්ෂණය �ර ඇත (දිසංොනොය�, 2017). ඒ ආශ්රාකොයන් පිලිකොයලැ �රන ලැදා 
රුපාසංටහන් අං� 3.30 හි දාැක්කොවන සිතියම් අධයයන තුළින් කො�ොළඹ මහ නගර 
සංභාො ප්රකොේශකො� හරිත ඝනත්වය ක්රමකොයන් පාහලැ කොගොස් ඇති �වත්, ප්රකොේශකො� 
නොගරී�රණය කො�ොළඹ හර ප්රකොේශකො� සිට ක්රමකොයන් පිටත ප්රකොේශ �රො වයොේත 
වන �වත් හඳුනො ගත හැකි කොේ.

රූප සටහාන් අංං� 3.30 : 1995 සි� 2016 දක්වා වනා වෘක්ෂලත්යාංා ආවරණය අඩුවීමා. (ලූන්�සංැට් 
දත්ත්යාං මාත්යාං පදනා� වූ NDVI විවේශ්වේ�ෂ 1995, 2005 සංහ 2016) | මූලොශරය : (දිසංානාායක, 2017)

(ආ). වැද�ත්�ම ස� වි�ාලත්වය 

2017 වර්ශකො� සිදු �රන ලැදා “Spatial Pattern of Urban Heat Islands in 
the Colombo District” යන පාර්කො�ෂණ වොර්තොකොවහි දාක්වො ඇති පාරිදී 1995 
වර්ෂකො� සිට 2016 වර්ෂය වන විට කො�ොළඹ නගරය හො ඒ ආශ්රිත ප්රකොේශකො� 
මතුපිට උෂ්ණත්වය කොසං�ෂියස් අංශ� 7 කින් ඉහලැ කොගොස් ඇති �වත්, කො�ොළඹ 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පාරිසැරික ගැැටළු 
වේ�තුවේවන් වේකාළඹ 
මහාා නගැර සැභාා 
පරවේද්ශවේ�.. .
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මහ නගර සංභාො ප්රකොේශය තුලැ ඉතො ඉහළ තොපා කොක්න්ද්රි� �ැලැපාෑමක් ඇති 
ප්රකොේශ වශකොයන් බ්ලුමැන්ඩ�, කොදාමටකොගොඩ කො�ොටකො�න සංහ පාෑලියකොගොඩ යන 
ප්රකොේශත් හඳුනොකොගන ඇත. 

තවදා 1995 වර්ෂකො� සිට 2016 වර්ෂය වන විට ගොලු මුව කොදාොර සිට, කො�ො�ලුපිටිය, 
�ම්�ලැපිටිය දාක්වො කොවරළ�ඩ �ලැොපාකොයහි කොගොඩනැගිලි ඝනත්වය ක්රමකොයන් 
ඉහලැ යොමත් සංමග එම ප්රකොේශකො� මතුපිට පාෘෂ්ඨකො� උෂ්ණත්වයදා ඉහළ කොගොස්  
ඇති �වට හඳුනොකොගන ඇත. කො�කොස් කොවතත් කො�ොළඹ 7, එනම් විකොේෂ ප්රොථමි�  
කොන්වොසි� �ලැොපාකොයහි මතුපිට උෂ්ණත්වය, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශ-
කොයහි අකොනකුත් ප්රකොේශයන්ට සංොකොේක්ෂව ඉතො පාහළ අගය� පාවතින �වදා 
නිරීක්ෂණය වී ඇත (රූපා සංටහන් අං� 3.31). එයට ප්රධොන කො�තු වශකොයන් සංර් 
පාැට්ට්රික් කො�ඩ්ස් විසින් හඳුන්වො කොදානු ලැැබූ උදායොන නගර සංං��පාය පාවත්වො 
කොගන යොම සංඳහො විකොේෂ ප්රථමි� කොන්වොසි� �ලැොපාය තුලැ කොගොඩනැගිලි සංං- 
වර්ධනයන් නියොමනය කිරීම දාැක්විය හැ�. 

රූප සටහාන් අංං� 3.31 : වේකාළඹ දිස්තිික්කය තුළ භූමිය මාතුපි� උ�ණත්වවේ� වේවනාස්වීමා
මූලොශරය : (දිසංානාායක, 2017)

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 
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⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පාරිසැරික ගැැටළු 
වේ�තුවේවන් වේකාළඹ 

මහාා නගැර සැභාා 
පරවේද්ශවේ�.. .
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ඉහත දාක්වො ඇති අයුරින් කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ නොගරි� 
උෂ්ණත්වය ඉහළ යොකොමන් කොන්වොසි� කොමන්ම නගරය කොවත සංංක්රමණය  
වන ජනතොවකො� මොනසි� තත්ත්වය කො�කොරහි ඍජු ඍණොත්ම� �ලැපාෑම් ඇති 
විය හැ�. 

එනම් අධි� පාොරිසංරි� උෂ්ණත්වයන් සංඳහො නිරන්තරකොයන් නිරොවරණය වීම 
මගින් මොනසි� අවපීඩනය, �ොංසංොව, ප්රචාණ්ඩ �ව, අධි� විඩොව, මස් පිඬු කොපාරලීම් 
අදී තත්ත්වයන් ඇති විය හැකි අතර විකොේෂකොයන්ම කොමය ළමුන් හො වැඩිහිටි 
පුේගලැයින්ට ඉතො හොනිදාොය� වනු ඇත. එකොහයින් නගර සංැලැසුම්�රණකො�දී 
අවශය පාහසු�ම් සංපායන අතරම නොගරි� තොපා කොක්න්ද්රීය �ලැපාෑම අවම කිරීම 
සංඳහො උපාොයමොර්ගි� මැදිහත් වීම් හඳුනොගත යුතු කොේ. එහිදී නොගරි� හරිත 
ඝනත්වය ඉහලැ නංවමින් නොගරි� සංංවොතන ක්රියොවලිය විධිමත් �රලීම සංඳහො 
අවැසි �ටයුතු සංම්පාොදානය �ළයුතු කොේ.

රූප සටහාන් අංං� 3.32 : ලූන්� සංැට් චාන්ද්රිකා දත්ත්යාං පදනා� කරගත් වේකාළඹ දිස්තිික්කය තුළ 
හඳුනාාගත් ත්යාංාප වේක්න්ද්රීය බලපූමා� ලක්වූ පරවේද්ශ. | මූලොශරය : (දිසංානාායක, 2017)

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

ගැ�ළු හඳුනාා ගැනීමා

පාරිසැරික ගැැටළු 
වේ�තුවේවන් වේකාළඹ 
මහාා නගැර සැභාා 
පරවේද්ශවේ�.. .



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

136

3.3. සංංවර්ධන විභාවත්යො හඳුනො ගැනීම

3.3.1. ආර්ථි� විභාවතො

2016 වසංකොර් ශ්රී ලැං�ො මහ �ැංකු වොර්ෂි� වොර්තොවට අනුව කො�ොළඹ නගරය තුළ 
වර්ධනය කොවමින් පාවතින ආර්ථි� අංශ කොලැසං සංංචාොර� �ර්මොන්තය, කොතොග හො 
සි�ලැර කොවළඳොම, ප්රවොහනය සංහ සංැපායුම්, ඉදිකිරීම්, නිවොසං සංහ කොේපාළ අංශයන් 
හඳුනොකොගන ඇත. (රූපා සංටහන් අං� 3.33)

රූප සටහාන් අංං� 3.33 : ශ්රීී ලංකාවේ� වේ�ගවේයන්මා කිියාත්මාක වනා කර්මාාන්ත්යාං අත්යාංර වේකාළඹ 
නාගරය ස්ථාානාගත්යාං කිරීමා | මූලොශරය : (ශ්රීී ලංකා මාහ බැංකු වාර්ත්යාංාව, 2016)

3.3.1.1.වේකාළඹ නාගරය ආශිීත්යාං වේද්පළ වේවළඳාමා

2014 වසංකොර්, කොජෝන්ස් ලැන්� ලැකොසං� ආයතනය මගින් ඉදිරිපාත් �රන ලැදා 
“ශ්රී ලැං�ොකොේ නිේචාලැ කොේපාලැ- අනොගත �ලැොකොපාොකොරොත්තු සංහ විභාවතො” යන 
මැකොයන් වූ වොර්තොවට අනුව, කො�ොළඹ නගරය ආශ්රිතව ඉහළ යන කොස්වො අංශකො� 
ක්රියො�ොරිත්වය නිසංො, කො�ොළඹ නගරය ආශ්රිත නිේචාලැ කොේපාළ කොවළඳොම් අංශකො�දා 
ඉහළ ක්රියො�ොරිත්වයක් දාක්නට ලැැබීම මගින් කොේශීය සංහ විකොේශීය ආකොයෝජ�යින් 
කො�ොළඹ නගරය තුළ ආකොයෝජනය කිරීකොම් උනන්දුව වැඩි වී ඇත.

“කො�ොළඹ නගරය අන්තර්ජොති� වයොපාොරි� කොක්න්ද්රස්ථොනයක්” වන කොහයින් 
�ොර්යයොලැ ඉඩ�ඩ සංඳහො අන්තර්ජොති�ව ඉහළ ඉ�ලුමක් පාවතී. තවදා, 
ආසියොනු සංංවර්ධන �ැංකුව මගින් 2011 වර්ෂකො� සිදු �රන ලැදා "ආර්ථි� 

වෘතිය වේස්වා 

වේතාරතුරැ තාක්ෂණ හාා 
සැන්නිවේ�දන

කෘෂිකාර්මික

සැංචාාරක

වේතාගැ හාා සිල්ලර 
වේවළඳාම

පරවාහාන හාා 
සැැපයුම් 

මුල�මය වේස්වා

ඉදිකිරීම්

වේද්පළ වේවළදාම් 
හාා නිවාසැ

කැණීම් හාා විදුලිය 

අංන්තර්ජාාතික සැම්මතයන් අංනුව ශ්රිීලංකාවේ� පරමිතිය 
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අධි වේ�ගවේයන් 
වර්ධනාය  

වනා ක්වේ�ත්යාංි

අවමා වේ�ගවේයන් 
වර්ධනාය  

වනා ක්වේ�ත්යාංි

දුර්වල පරභාල

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

සංංවර්ධනා විභාවත්යාංා 

හඳුනාා ගැනීමා

ආර්ථික විභාවතා



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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තරඟ�ොරිත්වය මත දාකුණු ආසියොනු �ලැොපාකො� නගර කොේණිගත කිරීම" අනුව, 
ශ්රී ලැං�ොව, ඉන්දියොව, �ංගලැොකොේශය යන රටව� හි නගර වලින් ශ්රී ලැං�ොකොේ 
කො�ොළඹ නගරය පාළමු ස්ථොනයට පාැමිණ ඇත. (වගු අං� 3.7)

වගු අංං� 3.7 : නාගරය ත්යාංරඟකාරිත්වය වේශී්ණිගත්යාං කිරිමා (දකුණු ආසියානු නාගර 39 ක් අතුරින්)  
21 වනා සියවවේස් ත්යාංරඟකාරි නාගරය, ආසියානු සංංවර්ධනා බැංකුව (2011)
මූලොශරය : On Point – Real Estate in Sri Lanka – Prospects , Jones Land Lasalle - 2012

නගරය රට කො�රීණිගත කිරීම තරඟකාරිත්ව මට්ටම

වේකාළඹ ශ්රීී ලංකාව 1 අන්ත්යාංර්ජාතික

මු�බායි ඉන්දියාව 2 අන්ත්යාංර්ජාතික

බැංගවේලෝර් ඉන්දියාව 3 අන්ත්යාංර්ජාතික

නාව දි�ලිය ඉන්දියාව 4 අන්ත්යාංර්ජාතික

වේචාන්නාායි ඉන්දියාව 5 අන්ත්යාංර්ජාතික

ධකා බංගලාවේද්ශය 6 අන්ත්යාංර්ජාතික

හයිද්රාබාද් ඉන්දියාව 7 අන්ත්යාංර්ජාතික

ක�ක�ා ඉන්දියාව 8 ජාතික

ග�පහ ශ්රීී ලංකාව 9 ජාතික

අහමාදාබාද් ඉන්දියාව 10 ජාතික

පූවේන් ඉන්දියාව 11 ජාතික

සුරත් ඉන්දියාව 12 ජාතික

කළුත්යාංර ශ්රීී ලංකාව 13 ජාතික

චිත්යාංවේගාන්ස් බංගලාවේද්ශය 14 ජාතික

කන්පූර් ඉන්දියාව 15 ජාතික

3.3.1.2. ඉහළ යනා කාර්යාල ඉඩකඩ පරමාාණය

කො�ොළඹ නගරය තුළ රක්ෂණ හො කොතොරතුරු තොක්ෂණ ආදි අංශවලින් අනො- 
ගතකො�දී වඩොත් උසංස් තත්වකො� �ොර්යොලැ ඉඩ�ඩ සංඳහො ඉහළ ඉ�ලුමක් 
ඇතිකොේ යැයි අකොේක්ෂො කො�කොර්. කොජෝන් ලැන්� ලැකොසං� කොේපාලැ කොවළඳොම් පිළි�ඳ 
2014 වොර්තොවට අනුව, කො�ොළඹ නගරය තුළ වර්ග අඩි මිලියන 2.5 �ට 
ආසංන්න ප්රමොණය� කුලියට ලැ�ොදිය හැකි �ොර්ය ඉඩ�ඩ පාැවති අතර, ස්වයං 
හිමි�ොරිත්වය යටකොත් පාවතින �ොර්යොලැ ඉඩ�ඩ සංැලැකූ විට එය වර්ග අඩි 
මිලියන 5 ක් පාමණ කොේ. 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

සංංවර්ධනා විභාවත්යාංා 

හඳුනාා ගැනීමා

ආර්ථික විභාවතා
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3.3.1.3. වේකාළඹ නාගරය තුළ සි�ලර වේවළඳාවේ� වර්ධනාය

කො�ොළඹ නගරකො� කොතොග හො සි�ලැර කොවලැදාොම් �ටයුතු පිටකො�ොටුව �ඩවීදිය 
ආශ්රිතව වයොේතව ඇති අතර ආනයනි� කොවළඳ භාොණ්ඩ කොවළදාොම සංඳහොදා ඉතො 
ප්රසිේධියක් උසුලැයි.

අතීතකො� සිටම ශ්රී ලැං�ොව කොස්දා ගමන් මොවකොතහි කොක්න්ද්රස්ථොනයක් වීම 
කො�තුකොවන් කො�ොළඹ වරොය දාකුණු ආසියොකොේ ඉතොමත් �ොර්යය�හුලැ වරොයක් 
�වට පාත් වී ඇත. ඊට අනුරූපාව කොවළඳ භාොණ්ඩ අපානයනය හො ආනයනය 
�ටයුතු පාහසු වන කොලැසං ඒ ආශ්රිත ප්රකොේශ සං�ස් වූ අතර එහිදී පිටකො�ොටුව ආශ්රිත 
�ඩවිදී නිර්මොණය වීම සිදුවිය. වර්තමොනකො�දී පිටකො�ොටුව �ඩවිදී කොවළඳ 
�ටයුතු �හුලැව සිදුවන ප්රකොේශයක් කොලැසං හඳුනොගත හැ�.

ඒ අනුව වර්තමොනකො�දීත්, කො�ොළඹ නගරය තුළ කොතොග හො සි�ලැර කොවළඳ �ට- 
යුතු ප්රධොන වශකොයන් පිටකො�ොටුව �ඩවීදිය ආශ්රිත ප්රකොේශකො� වයොේතව පාවතින 
අතර ආනයනි� භාොණ්ඩ අකොලැවිය සංඳහොදා ඉතො ප්රසිේධියක් උසුලැනු ලැ�යි.

ඊට අමතරව ඉහළ කොපාකො� වොණිජ කොවළඳකොපාොළ කොබ්කොර් වැව හො ඒ ආශ්රිත ප්රකොේශ, 
ගොලු මුවකොදාොර, කො�ො�ලුපිටිය හො �ම්�ලැපිටිය අතර ගොලු පාොර සංහ ඩුේලිකොක්- 
ෂන් මොර්ගය ආශ්රිත ප්රකොේශ කොක්න්ද්ර �ර ගනිමින් වි�ොශනය වී ඇත. ඒ අනුව  
එම ප්රකොේශ ආශ්රිතව මෑත �ොලීනව ස්ථොපානය �රනුලැැබූ ඉහළ කොපාකො� සංොේපු 
සංංකීර්ණ කොවත කොේශීය හො විකොේශීය ජනතොව වැඩි වශකොයන් ආ�ර්ෂණය වීම 
නගරකො� සංංචාොර� �ර්මොන්තකො� වර්ධනය සංඳහො මනො පිටිවහලැක් විය. උදාො- 
හරණ වශකොයන් "�ලැම්බු සිටි කොසංන්ටර්", "වන් කොගෝ� කොෆ්ස්", "මැරිනො කොමෝ�", 
"කොක්රස්�ැට්", "ලි�ර්ටි ේලැොසංො", "ඔකොඩ�", "මැජස්ටික් සිටි" ආදිය දාැක්විය හැ�.

රූප සටහාන් අංං� 3.34 : මාරදානා වේට්ිස් එක්වේපර්ට් සිට්රි පරිශීවේ� කාර්යාල ඉඩකඩ
මූලොශරය : (calcey.com, 2020)

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

සංංවර්ධනා විභාවත්යාංා 

හඳුනාා ගැනීමා

ආර්ථික විභාවතා
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තවදා, වර්තමොන කොේපාලැ කොවළඳකොපාොලැ හැසිරීම් රටොව අධයනය කිරීකොම්දී 
කො�ොළඹ උතුරු ප්රකොේශය අශ්රිතව මධයම හො ඉහලැ පාන්ති� ප්රජොව ඉලැක්� 
�රගනිමින් සංොේපු සංංකීර්ණ ඇතුළත් මිශ්රා සංංවර්ධන වයොපාෘති පිහිටුවිම සංඳහො 
ආකොයෝජ�යන් තුළ කොපාළඹීමක් ඇති �ව හඳුනො ගත හැ�.

රූප සටහාන් අංං� 3.35 : "වන් වේගෝ� වේෆ්ස්" සංා�පු සංංකීර්ණය
මූලොශරය : (skyscrapercity, 2020) 

3.3.1.4. අධි උසං වේන්වාසික වේගාඩනාැගිලි

මූලැයමය, සංංචාොර�, සංහ කොතොරතුරු තොක්ෂණය ආශ්රිත කොස්වො අංශයන්කො� 
වර්ධනයත් සංමගම කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සීමොව තුළ කොන්වොසි� පාහසු�ම් 
සංඳහො ඉ�ලුමක් ඇති වූ අතර මොධය හො ඉහලැ ආදාොයම් ලැ�න ජනතොව සංඳහො 
මධයම සංහ අධි උසං සංහධිපාතය සංංවර්ධන ස්ථොපිත වීම ක්රමකොයන් වර්ධනය විය. 

2015 දී කොජෝන් ලැන්� ලැකොසං� ශ්රී ලැං�ො ආයතනය විසින් සිදු�රන ලැදා "කොන්වොසි� 
කොගොඩනැගිලි සංඳහො කොවළඳකොපාොලැ ඉ�ලුම" පිළි�ඳ අධයයනයට අනුව කො�ොළඹ 
නගරය තුළ �ොණ්ඩ 5 �ට අයත් කොන්වොසි� කොගොඩනැගිලි පාවතින �ව 
අනොවරණය වී තිකොබ්.

පා�ළ මධයම පාාන්ති� �ාණ්ඩය

කොමම �ොණ්ඩයට අයත් වයොපාෘති වැ�ලැවත්ත සංහ කො�ොළඹ උතුරු ප්රකොේශ 
ආශ්රිතව සංංකොක්න්ද්රණය වී පාවතී. කොම්වො කො�ොකොහොමයක් නිසි කොලැසං සංංවිධොනය 
කොනොවූ කොේපාලැ කොවළඳොම් අංශයට අයත් වන අතර, ඒවො නිවොසං ඒ�� 5 ත් 20 
ත් අතර අගය� පාවතින පාහලැ සංහ මධයම පාන්ති� �ොණ්ඩය ඉලැක්� �රගත් 
සංංවර්ධනයන් කොලැසං හඳුනොගත හැ�. 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

සංංවර්ධනා විභාවත්යාංා 

හඳුනාා ගැනීමා

ආර්ථික විභාවතා
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මධයම පාාන්ති� �ාණ්ඩය 

කොමම �ොණ්ඩයට අයත් නිවොසං ඒ��වලැ පිරිවිතරයන් සංහ අංකොගෝපාොංග 
අධි මිළ �ොණ්ඩකො� මහ� නිවොසංවලැට සංමොන වුවත් ඒවො පාෑලියකොගොඩ, 
බ්ලුමැන්ඩ�,ග්රෑන්ඩ්පාොස් ආදී නගර ආශ්රිතව පිහිටො ඇත. කොමම නිවොසං ඒ��යක් 
රුපිය� මිලියන 10 -25 ත් අතර අගයක් ගන්නො අතර, කොමම �ොණ්ඩකො� මහ� 
නිවොසං මුළු මහ� නිවොසං සංැපායුකොමන් 26% ක් පාමණ අගයක් ගනී.

අධි මිළ �ාණ්ඩය 

ප්රධොන වශකොයන් එය මධයම වොණිජ �ලැොපායට සංමීපාව පිිහිටො ඇති අතර, 
ඒ��ය� මිළ රුපිය� මිලියන 25-45 අතර පාරොසංකො� පාවතී. කොමම �ොණ්ඩකො� 
නිවොසං වලැ පිරිවිතරයන් ඉහළ අගයක් ගන්නො අතර, ඒ��ය� විශොලැත්වය 
වර්ග අඩි 1250- 1800 ත් අතර අගයක් ගනී.

සුපෙඛ්යෝපාපෙ�ාගී �ාණ්ඩය 

ඒ��ය� වටිනො�ම රුපිය� මිලියන 45 ට වඩො වැඩි දාැනට ක්රියොත්ම� වයොපාෘති 
කොමම සුකොඛ්යාෝපාකොභාෝගී �ොණ්ඩයට අයත් කොේ. ගොලු පාොකොර් පිහිටි “එම්කොපාකොරෝර්” 
වයොපාෘතිය සංහ අධි මිළ �ොණ්ඩයට අයත් ඒ��යක් වර්ග අඩි 1800 වැඩි 
නිවොසං කොමම �ොණ්ඩයට අයත් කොේ.

අධි සුපෙඛ්යෝපාපෙ�ෝගී �ාණ්ඩය 

රූප සටහාන් අංං� 3.36 : අ�වේ�යාර් සංහ කළ�බු සිට්රි වේසංන්�ර් වේගාඩනාැගිලි (මිශී සංංවර්ධනා)
මූලොශරය : (Freepik, 2019)

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

සංංවර්ධනා විභාවත්යාංා 

හඳුනාා ගැනීමා

ආර්ථික විභාවතා
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කො�ොළඹ නගරය තුළ කොමම සුවිකොේෂී �ොණ්ඩයට අයත් ඒ��යක් රුපිය� මිලියන 
60 ට වඩො වැඩි සංහ වැඩි වර්ග ප්රමොණයක් සංහිත කොවන්වූ වයොපාෘති කොම් යටකොත් 
අයත් කොේ. කොමම ඒ��වලැ පිරිවිතරයන් ඉතො ඉහළ අගයක් ගන්නො අතර, 
ඉහළ නිමොවකින්දා යුක්ත කොේ. කො�ොකොහොමයක් වයොපාෘතිවලැ කොමම �ොණ්ඩයට 
අයත් නිවොසං ඒ�� ඉහළ මහකො� පිහිටි නිවොසං ඒ�� කොහෝ ඉහළ මහ�වලැ පිහිටි 
පුේගලි� භූමි දාර්ශන ප්රකොේශයක් සංහිත ේවිත්ව ඒ�� සංහිත නිවොසං ඒ�� කොේ. 

3.3.1.5. සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

දාශ� තුනක් පුරොවට පාැවති යුේධය අවසංන් වී 2009 වසංකොරන් පාසු රකොටහි 
ඇතිවූ සංොම�ොමී වොතොවරණය හො ආර්ථි� පිබිදීමත් සංමගම කොේශීය හො විකොේශීය 
සංංචාොර� ආ�ර්ශනය වැඩි වී කො�ොළඹ නගරය තුළ සංංචාොර� �ර්මොන්තකො� 
සීඝ්ර වර්ධනයක් සිදු විය. එකොලැසංම 2016 වසංකොර් ශ්රී ලැං�ො සංංචාොර� සංංවර්ධන 
අධි�ොරිය විසින් වොර්ෂි�ව සිදු �රන සංංගණන වොර්තොවට අනුව කොමරටට, 
සංංචාොර�යින් පාැමිණීම මිලියන 2 � (2,050,832) නව සීමොවක් �රො ළඟො වි 
ඇති අතර, එය 2015 වසංරට සංොකොේක්ෂව කොමරටට පාැමිණි සංංචාොර�යින්ට වඩො 
14% � වර්ධනයකි.

තවදා, වගු අං� 3.8 අනුව සංංචාොර� කොහෝට� වලැ �ොමර ධොරිතොවය එක් එක් 
�ලැොපා අනුව සංැලැකීකොම්දී, 2006 වර්ෂකො� සිට 2016 වර්ෂය දාක්වො �ොලැ පාරොසංය 
තුළ කො�ොළඹ නගරය ආශ්රිත කොහෝට� වලැ �ොමර ධොරිතොවය ක්රමකොයන් ඉහළ 
කොගොස් ඇති අතර එය දාකුණු මුහුදු තීරය ආශ්රිත කොහෝට� වලැ �ොමර ධොරිතොවයට 
පාමණක් කොදාවැනි කොේ.

වගු අංං� 3.8 : සංංචාාරක වේහෝ�� වල කාමාර ධාරිත්යාංාවය එක් එක් කලාපය අනුව
මූලොශරය : (ශ්රීී ලංකා සංංචාාරක සංංවර්ධනා අධිකාරිය වාර්ෂික වාර්ත්යාංාව 2016)

සංචාාරක 
කලාපය

වර්ෂ්ය 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

වේකාළඹ නාගරය 2,209 3,209 3,188 2,190 3,141 3,086 3,054 3,170 3,633 3,933 4,319

මාහ වේකාළඹ 2,520 2,555 2,651 2,494 2,640 2,573 2,856 2,913 2,883 3,041 3,184

දකුණු මුහුදු තීරය 5,112 5,505 5,370 4,940 5,099 5,037 5,660 5,868 6,717 6,787 8,437

නාැවේග. මුහුදු තීරය 184 184 230 230 23 238 296 628 842 895 1,123

මාධ�මා කඳුකරය 276 734 772 928 847 940 743 838 889 1,035 1,178

වේපෞරාණික නාගර 2,467 2,417 2,582 2,679 2,749 2,779 2,901 3,217 3,595 3,601 3,990

උතුරැ කලාපය 0 0 0 0 0 0 0 21 51 51 107

මුළු කලාපය 14,218 14,604 14,793 14,641 14,714 14,653 15,510 15,566 18,510 19,376 22,336

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

සංංවර්ධනා විභාවත්යාංා 

හඳුනාා ගැනීමා

ආර්ථික විභාවතා
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තවදා, 2010 වසංකොර් සිට කො�ොළඹ නගරය තුළදා සංැලැකිය යුතු සංංචාොර� කොහෝට� 
ප්රමොණකො� වැඩිවීමක් දාක්නට ලැැකොබ්. කො�ොළඹ නගරකො� සංහ අග නගර ආශ්රිත 
ප්රකොේශකො� පාවතින සංංචාොර� කොහෝට� වලැ 2016 වසංකොර් දාත්ත වලැට අනුව 
�ොමර භාොවිතො කිරීකොම් අනුපාොතය පිළිකොවලින් 76.75% ක් සංහ 75.18% ක් කොේ.

සංංචාොර� �ර්මොන්තකො� වර්ධනය දා කො�ොළඹ නගරකොයහි ප්රධොන ආර්ථි� 
විභාවතොවයන් අතරින් එ�ක් වන අතර, ඒ කො�තුකොවන් කොේශීය හො විකොේශීය 
සංංචාොර�යින් විශොලැ ප්රමොණයක් ආ�ර්ෂණය වීම කො�ොළඹ නගරයට විශොලැ 
ආදාොයමක් ජනනය කිරීමට කො�තු කොේ. ඒ හො සංමගොමීව කො�ොළඹ නගරය පුරො 
විහිදී පාවතින සංොේපු සංංකීර්ණ, ආපාන ශොලැො සංහ විකොනෝදාොස්වොදා �ටයුතු සංඳහො 
පාවතින ස්ථොන වලින් සංංචාොර� �ර්මොන්තය හරහො මුදා� උපාදාවයි.

රූප සටහාන් අංං� 3.37 : ෂැන්ගිා-ලා වේහෝ�ලය
මූලොශරය : (Daily News , 2020)

එ�ැවින්, කොමම විභාවතොවය නගරකො� විශොලැ ප්රකොේශයක් පුරො පාැතිකොරන අයුරින් 
ප්රතිලැොභා ලැ�ොගත හැකි කොලැසං කොයොදාො ගත හැ�. දාැනට කොමම �ටයුතු මුහුදු�ඩ 
ප්රකොේශවලැට, කො�ොළඹ මධයම වොණිජ �ලැොපායට සංහ කොබ්කොර් වැව ආශ්රිත 
ප්රකොේශවලැට සීමො වී ඇත්කොත් ඒ ආශ්රිතව පිහිටො ඇති තරු පාන්තිකො� කොහෝට� 
සංහ අකොනකුත් සංංචාොර� ආ�ර්ෂණ ස්ථොන නිසංොකොවනි. ඊට අමතරව, කො�ොළඹ 
නගරය තුළ ගංගො, ඇළ මොර්ග, කොතත්බිම් ආදි විශොලැ ස්වොභාොවි� පාරිසංර පාේධතීන් 
පාවතින �ැවින් ඒවො සංංචාොර� ආ�ර්ෂණයන් �වට පාරිවර්තනය �රගත හැ�. 
කො�ොළඹ නගරය තුළ පාවතින ස්වොභාොවි� පාරිසංර පාේධතිවලැ විභාවතොවයන් පාහත 
පාරිච්කොේදාවලැ සංො�ච්ඡාො කො�කොර්.

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

සංංවර්ධනා විභාවත්යාංා 
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3.3.2. පොරිසරි� විභාවතො

කො�ොළඹ නගරය තුළ පාවතින ප්රධොනතම පාොරිසංරි� විභාවතොවය කොලැසං කිකොලැෝ 
මීටර් 120 � දිගින් යුතු විවිධ ජලැ ප්රභාවයන් වන අතර, එම ජලැ ප්රභාවයන් අතර 
කිකොලැෝමීටර් 4.2 � දිගින් යුත් �ැලැණි ගංගොව, වර්ග කි.මී.0.78 � වපාසංරියකින් 
යුත් කොබ්කොර් වැව, කිකොලැෝමීටර් 53 ක් පාමණ වන ඇළ මොර්ග සංහ කිකොලැෝ මීටර් 15 
ක් පාමණ දිග කොවරළ තීරය කොේ. 

�ැලැණි ගඟ ශ්රී ලැං�ොකොේ ප්රධොන ගංගොවලින් එ�ක් වන අතර එය ශ්රී පාොදා �ඳු 
පාන්තිකොයන් ආරම්භා වී �ඳු�රය හරහො ගමන් �ර අවසංොනකො� කො�ොළඹ නගරය 
ආසංන්නකොයන් මුහුදාට එක්කොේ. දිවයිකොනහි විශොලැතම ගංගොව කොනොවුනදා කො�ොළඹ 
නගරකො� ජලැ අවශයතොවයන් සංපායන ප්රධොනතම මූලැොශ්රාය කොලැසං �ැලැණි ගඟ 
සංැලැකිය හැකි අතර කො�ොළඹ නගරකො� මුළු ජලැ අවශයතොවකොයන් 80% ක් පාමණ 
සංපායන්කොන් �ැලැණි ගඟ මගිනි.

3.3.3. කො�ොළඹ නගරය ආශ්රිරත දැනට ක්රිියොත්්ම� 
වන සහා කොයෝජිත ්මහාො පරි්මොණ ව�ොපෘති

විවිධ පාොර්ශවයන් මගින් විවිධ අංශවලැට අදාොළ කො�ොළඹ වොණිජ නගරය ආශ්රිතව 
දාැනට ක්රියොත්ම� වන සංහ කොයෝජිත මහො පාරිමොණ වයොපාෘති ගණනොවක් පාවතින 
අතර නගරකො� පාවතින විභාවතො භාොවිතො �රමින් ගැටළු විසංඳීකොම් ක්රියොවලිකො�දී 
කොමම වයොපාෘති පිළි�ඳ විමසංො �ැලීමදා වැදාගත් කොේ.

3.3.3.1.මාහාමාාර්ග සංංවර්ධනා ව�ාපෘති

(අ). වරාය පිවිසුම් අධිපෙ�ගී මාර්� වයාපාෘතිය  
(PEAH)-(2018-2030)

වරොය පිවිසුම් අධීකොේගී මොර්ගය ඉඟුරු�කොඩ් මංසංන්ධිකොයන් ආරම්භා වී වරොය 
පාරිශ්රාය හරහො ගමන් �ර කො�ොළඹ වරොය නගරය පිවිසුම අසංලින් අවසංන් කොේ. 
කොමම වයොපාෘතිය මොර්ග සංංවර්ධන අධි�ොරිය මගින් ක්රියොත්ම� �රනු ලැ�යි.

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

සංංවර්ධනා විභාවත්යාංා 

හඳුනාා ගැනීමා

පාරිසැරික විභාවතා

වේකාළඹ නගැරය  
ආශ්රිීත දැනට කිියාත්මක 
වන සැහා වේයෝජිත මහාා 
පරිමාණ ව�ාපෘති
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(ආ). දුම්රිය පාාවා�න පාේධතිය

ශ්රී ලැං�කොේ ප්රධොනතම කොපාොදු ප්රවොහන මොධයයක් වන දුම්රිය කොස්වය මගින් 
දෛදානි�ව මගීන් විශොලැ ප්රමොණයක් කො�ොළඹ නගරය කොවත ප්රවොහනය �රනු 
ලැ�යි. කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ ජනගහන වර්ධන රටොව 
සංැලැකීකොම්දී කොන්වොසි� ජනගහනයට සංොකොේක්ෂව ඉහළ මගී ජනගහනයක් 
දෛදානි�ව නගරය තුළට සංංක්රමණය වන �ව හඳුනොගත හැ�. එකොස්ම, ඉහළ 
යන �ොර්යොලීය අව�ොශය ඇතුළු කොවනත් කොභාෞති� සංංවර්ධන �ටයුතු 
කො�තුකොවන් අනොගතකො�දී දෛදානි� මගී ජනගහනය ඉහළ යනු ඇතැයිදා 
අකොේක්ෂො �ළ හැ�. තවදා, පාසුගිය වසංර කිහිපාය ඇතුළත පුේගලි� ප්රවොහන 
මොධය සංඳහො ජනතොවකො� වැඩි නැඹුරුවක් තිබුණදා, වර්තමොනය වන විට මහො 
මොර්ගවලැ උේගත වී ඇති අධි� රථවොහන තදා�දාය සංහ එමගින් ඉහළ යන 
ආර්ථි� පිරිවැය කො�තුකොවන් කොපාෞේගලි� ප්රවොහන මොදිලිවලැට සංොකොේක්ෂව කොපාොදු 
ප්රවොහන මොධයයක් කොලැසං දුම්රිය ප්රවොහනය වඩො උචිත හො �ොර්යොක්ෂම වනු 
ඇතැයි අකොේක්ෂො කො�කොර්. ඒ අනුව, දුම්රිය ප්රවොහනය �ොර්යක්ෂමව සිදුකිරීම 
සංඳහො පාහත වයොපාෘති හඳුනොකොගන ඇත.

1. කොයෝජිත දුම්රිය විෛ�ත්කරණ හා නවීකරණ වයාපෘතිය

2. කොයෝජිත කොකාළඹ කොමකොටෝෝ වයාපෘතිය

රූප සටහාන් අංං� 3.38 : වරාය පිවිසු� අධිවේ�ගී මාාර්ග ව�ාපෘතිය (2018 – 2030)
මූලොශරය : (මාාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021) 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

සංංවර්ධනා විභාවත්යාංා 

හඳුනාා ගැනීමා

වේකාළඹ නගැරය  
ආශ්රිීත දැනට කිියාත්මක 
වන සැහා වේයෝජිත මහාා 

පරිමාණ ව�ාපෘති



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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(ඇ). වරාය ආශ්රිිත පෙස්වා �ා සැපායුම් සංවර්ධනය

ජොතයන්තර මුහුදු ගමන් මොර්ගය මත උපාොයමොර්ගි�ව පිහිටීම කො�තුකොවන් කො�ොළඹ 
වරොය, ජොතයන්තර වශකොයන් වඩොත් �ොර්ය �හුලැ නොවි� කොක්න්ද්රස්ථොනයක් 
�වට පාත්ව ඇත. 2017 වර්ෂකො� සිදු�රන ලැදා ඇ�ෆයිතොර් කොේණිගත කිරීමට 
අනුව කො�ොළඹ වරොය කොලැොව කොහොඳම වරොයන් 25 ඇතුළත පාවතින අතර, කො�ොළඹ 
වරොකොයහි අන්තර්ජොති� �හොලුම් පාර්යන්තය ඉදිකිරීම මගින් 2017 වසංර තුළදී 
මිලියන 6 �ට අධි� �හලුම් ප්රමොණයක් හසුරවීමට හැකියොව ලැැබී ඇත.

වරාය පුළුල් කිරීපෙම් වයාපාෘතිය

ජොති� නොවි� �ර්මොන්තකො� ඉහළ යන කොස්වො ඉ�ලුමට සංරිලැන සංැපායුමක් 
සංැපායීකොම් පාරමොර්ථය සංහිතව ශ්රී ලැං�ො වරොය අධි�ොරිය විසින් කො�ොළඹ වරොය 
නගරය පුළු� කිරීකොම් වයොපාෘතිය හඳුන්වො දී ඇත. එහි පාළමු අදියර කොලැසං කිකොලැෝ 
මීටර් 5.7 � දිගකින් යුතු ප්රධොන දිය�ඩනය කිකොලැෝමීටර් 1.6 � දිගකින් යුත් 
ේවිතියි� දිය�ඩනය හො කිකොලැෝමීටර් 9 � දිගකින් යුත් පිවිසුම් ඇලැ මොර්ගය 
2012 වර්ෂකො�දී නිම කිරීමට �ටයුතු �රන ලැදී. 

තවදා කො�ොළඹ ජොතයන්තර �හොලුම් පාර්යන්තකො� ඉදිකිරීකොම් �ටයුතු 2013 
වර්ෂකො� නිම�ර එහි කොමකොහයුම් �ටයුතු කොම් වන විටත් ආරම්භා �ර ඇත. 
නැකොගනහිර �හොලුම් පාර්යන්තය ගත් විට මීටර් 1200 � දිගකින් යුත් නැේ 
තටො�ොංගනයකින් සංමන්විත වන අතර, එහි පාළමු අදියර යටකොත් මීටර් 440 ක් 
දිගැති නැේ තටො�කො� ඉදිකිරිම් �ටයුතු 2015 වර්ෂකො� නිම�ර ඇත.

(ඈ). පෙ�ාළඹ වරාය න�ර වයාපාෘතිය 

ශ්රී ලැං�ො වරොය අධි�ොරිය, CHEC කොපාෝර්ට් සිටි ආයතනය, කො�ොළඹ වරොය නගර 
වයොපාෘතිය හො නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිකො� උපාකොයෝගිතොව අනුව ශ්රී ලැං�ො 
වරොය නගර වයොපාෘතිය ආරම්භා �රන ලැදා අතර පාසුව පිහිටවූ වරොය නගර 
කො�ොමිසංම මගින් වයොපාෘතිය සිදු �රනු ලැ�යි. කොමම වයොපාෘතිකො� ප්රධොනතම 
අරමුණ වනුකො� දාකුණු ආසියොනු �ලැොපාය සංඳහො අන්තර ජොති� මට්ටකොම් 
මූලැය නගරයක් �වට පාත් කිරීමය. ඒ අනුව, ගොලු මුවකොදාොර පිටිය ඔබ්කො�න් 
කොගොඩ�රන ලැදා සංම්පූර්ණ කොහක්ටයොර් 269 � භූමි ප්රකොේශය තුළ කොහක්ටයොර් 
173 � ප්රමොණයක් ආකොයෝජන අවස්ථො සංඳහො ලැ�ොදීමට නියමිතව පාවතී.

(ඉ). පෙ�පෙර් වැව ආශ්රිිත සංවර්ධන වයාපාෘති

කොබ්කොර් වැව කොක්න්ද්ර �රගනිමින් ප්රමොණකොයන් කොහක්ටයොර් 312 �ට ආසංන්න 
භූමි ප්රකොේශයක් සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො නිදාහස් කිරීමට කොමම වයොපාෘතිය 
තුළින් �ලැොකොපාොකොරොත්තු කොේ. ඒ අනුව, කොබ්කොර් වැව හො ආශ්රිත ජලැොභිමුඛ්යා ප්රකොේශ 
සංංවර්ධනය දිරිමත් කිරීමත්, සංංචාොර� හො කොපාොදු විකොනෝදාොස්වොදා �ටයුතු වර්ධනය 
කිරිමත් කොමහි මූලි� අරමුණ කොේ. ඒ අනුව, සංංවර්ධනය උත්කොේරණය �රගත 

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 

අවශ�ත්යාංාවය

⸺

සංංවර්ධනා විභාවත්යාංා 

හඳුනාා ගැනීමා

වේකාළඹ නගැරය  
ආශ්රිීත දැනට කිියාත්මක 
වන සැහා වේයෝජිත මහාා 
පරිමාණ ව�ාපෘති
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හැකි ඉඩම් කොම් වන විටත් හඳුනොකොගන ඇති අතර, ඒ සංඳහො වූ මොර්කොගෝපාකොේශ 
සංැලැසීම නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය මගන් සං�ස් �රමින් පාවතී. එමගින් 
සංංවර්ධනය කොවමින් පාවතින ඌන උපාකොයෝජිත කො�ොකොහොමයක් ඉඩම් අධි උසං 
මිශ්රා සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො කොයොදාො ගත හැකි වනු ඇත.

කොබ්කොර් වැව ඉහළ මට්ටකොම් ආකොයෝජන ආ�ර්ශණය කිරීකොම් ස්ථොනයක් කොලැසං 
කොබ්කොර් වැව පුනරුත්ථොපානය කො�තුකොවන් අවට ඉඩම් භාොවිතකො� සංැලැකිය යුතු 
කොවනසංක් සිදුවූ අතර, එනිසංො ඉඩම් මිළදා සීඝ්ර කොලැසං ඉහළ යොම සංහ ඉහළ මට්ටකොම් 
ආකොයෝජනයන් අවට ප්රකොේශවලැට ආ�ර්ෂය වීම සිදුවිය. කොමය කො�ොළඹ නගරකො� 
සංංවර්ධනකො� එක් වැදාගත් සංංධිස්ථොනයක් කොලැසං සංැලැකිය හැකි අතර, කොමනිසංො 
කොබ්කොර් වැව අවට ඉහළ මට්ටකොම් සංංවර්ධනයන් සංඳහො ආකොයෝජන සිදුකිරිම 
සංහ කොබ්කොර් වැව අවට සුවිකොේෂ නොගරි�රණයක් ඇතිවීම සිදුවිය. අදා වන විට 
කොමම ප්රවණතොවය තවදුරටත් වැඩි වී ඇති අතර, “අ�කොටයොර්” “�ලැම්බු සිටි 
කොසංන්ටර්” (CCC) ආදි ඉහළ කොපාකො� සංංවර්ධනයන් කො�ොකොහොමයක් කොම් ආශ්රිතව 
සංංකොක්න්ද්රණය වී ඇත.

(ඊ). සමුද්රීය න�රය සංවර්ධන වයාපාෘතිය

ශ්රී ලැං�ොකොේ �ටහිර කොවරළ තීරකොයහි කො�ො�ලුපිටිය සිට වැ�ලැවත්ත දාක්වො දිගින් 
කිකොලැෝමීටර් 6.2 � පාමණ ප්රකොේශයක් වයොපාෘති ප්රකොේශය කොලැසං හඳුනොකොගන ඇත. 
එය ප්රමොණකොයන් කොහක්ටයොර් 216 ක් පාමණ කොේ.නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය 
හො කොවරළ සංංරක්ෂණ හො කොවරළ සංම්පාත් �ළමනො�රණ කොදාපාොර්තකොම්න්තුව හො 
ඒ�ො�ේධව 2024 වර්ෂය වන විට සංංවර්ධන �ටයුතු අවසංන් කිරීමට කොයෝජිත 
කොමම වයොපාෘතිය මගින් කොපාොදු විකොනෝදා �ටයුතු සංඳහො දිග කොවරළ තීරයක් 
නිර්මොණය කිරීමට සංැලැසුම් �ර ඇත.

ප්රරිච්කො�දය 03

සංංවර්ධනා සංැලැස්මාක 
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⸺

සංංවර්ධනා විභාවත්යාංා 

හඳුනාා ගැනීමා

වේකාළඹ නගැරය  
ආශ්රිීත දැනට කිියාත්මක 
වන සැහා වේයෝජිත මහාා 

පරිමාණ ව�ාපෘති



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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වන 
පරිච්ඡේ�දය

සංවර්ධන 
සැලැසු� රාොමුුව
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4.2. දැ�කොමහි ප්රර�ොශනය

කො�ොළඹ නගරය සංඳහො වන ඉදිරි දාැක්ම වනුකො� එහි ඇති සියලු ජලැොභිමුඛ්යා 
ප්රකොේශයන් නගරය කොදාසංට මුහුණලැො ඇති උදායොන ප්රකොේශ �වට පාරිවර්තනය 
�රමින්, නගරය තුළ නීලැ නගරය� අත්දාැකීමක් ඇති කිරීමයි.

අනොගතකො�දී කො�ොළඹ නගරය "ජලැකොයන් පිබිකොදාන නගරය" යන ප්රතිරූපාගත 
දාැක්මට අනුකුලැව පාවත්වොගනිමින් අන්තර්ජොති� වශකොයන් වැදාගත් වන දාකුණු 
ආසියොකොේ ආකොයෝජන ආ�ර්ශන මධයස්ථොනය �වට පාත් කිරීමට අකොේක්ෂො �රනු 
ලැ�න අතර නගරකොයහි කොේපාලැ සංංවර්ධන �ටයුතු නිවැරදිව �ළමනො�රණය 
කො�ොට එහි ජනතොවට උසංස් ජිවන තත්ත්වයක් ලැ�ොදීමටදා අදාහස් කො�කොර්.

4.1. සංංවර්ධන සංැලැැස්කො� දැ�ම

“දකුණුු ආසිියාාවේ� 
   නීීල නීගරයා”

දකුණුු ආසිියාාවේ� සිුහුරු, උද්දීප්්ත 
නීිවර්තනී ජල උද�ානී නීගරයා

ප්රරිච්කො�දය 04

සංංවර්ධනා  

සංැලැසු� රාමුව

⸺

සංංවර්ධනා  

සංැලැස්වේ� දැක්මා

දැක්වේමාහි  

පරකාශනාය
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ඒ අනුව, කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031 මගින් ප්රකොේශකො� 
පාවතින සියලු ජලැොභිමුඛ්යා ප්රකොේශ සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො විවෘත �රමින්, නව 
කොේශීය හො විකොේශීය ආකොයෝජන අවස්ථො ලැඟො �රගැනීමට අරමුණු කො�ොට ඇත. 
කොමම සංැලැැස්ම ඔස්කොස් නගරයට අවශය උපාකොයෝගිතො කොස්වො සංහ ප්රමොණවත් 
යටිතලැ පාහසු�ම් සංපායො දීම තුලින් නගරකොයහි ආර්ථි� සංහ සංමොජීය අංශයන්කො� 
�ොර්යක්ෂමතොවය ඉහලැ නැංකොවනු ඇත. එකොස්ම, කො�ොළඹ නගරය තුළ සුමට 
හො කොේගවත් සංංවර්ධනයක් පාවත්වො කොගන යොම සංඳහො විවිධ ප්රවොහන මොදිලි 
හො එක්ව කොගොඩනැගුණු �ොර්යක්ෂම සංහ සංොධනීය ප්රවොහන පාේධතියක් ඇති 
�රනු ඇත. එකොස්ම කො�ොළඹ නගරය තුළ කොේශීය හො විකොේශීය ආකොයෝජ�යන්කො� 
ක්රියො�ොරිත්වකොයන් හො දාොය�ත්වකොයන් නගරකො� ප්රතිරූපායට ගැලැකොපාන 
සංංවර්ධන �ටයුතු කොමකොහයවීම තුළින් වඩො රිේමයොනුකූලැ වූත් අනනය වූත් 
නොගරි� අහස්තීරයක් පාවත්වොකොගන යනු ඇත

කොනොකොයකුත් සංංස්�ෘතීන් හො �ැඳුණු නගර වැසියන් සංහ මගී ජනතොවකො� 
ජීවන රටොවන්ට සංමගොමී වන විවිධ ක්රියො�ොරි අව�ොශයන්කොගන් යුතුව නගරය 
ප්රතිනිර්මොණය �රනු ඇති අතර, විවිධ සංමොජ ස්ථරයන් නිරූපානය �රනු ලැ�න 
ජන කො�ොට්ඨොශයන් සංඳහො එ�ම නිවහනක් කොලැසං උේදීපානය වූ නගරයක් �වට 
පාත්වනු ඇත.

කොමම සංැලැැස්ම ප්රකොයෝගි�ව ළඟ �රගැනීම උකොදාසංො නගරය පුරො විහිදී ඇති 
සියළු ජලැොභිමුඛ්යා ප්රකොේශයන් නගර මුහුණත් උදායොන හො සංංරක්ෂිත නීලැ හරිත 
ප්රකොේශයන් �වට පාරිවර්තනය කිරීමටත්, ගස්වලින් කොසංවණ වූ මංමොවත් වලින් 
සංමන්විත නොගරි� අත්දාැකීමක් ඇතිකිරීමටත් �ලැොකොපාොකොරොත්තු කොේ. එම 
සංංවර්ධන �ටයුතු ඔස්කොස්, කො�ොළඹ නගරය “දාකුණු ආසියොකොේ නිවර්තන ජලැ 
උදායොන නගරය”යන සංන්නොමය �රො සංොර්ථ�ව කොගනයනු ඇත.

දකුණුු ආසිියාාවේ� සිුහුරු, උද්දීප්්ත 
නීිවර්තනී ජල උද�ානී නීගරයා

ප්රරිච්කො�දය 04

සංංවර්ධනා  

සංැලැසු� රාමුව

⸺

දැක්වේමාහි  

පරකාශනාය
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4.3. සංංවර්ධන සංැලැැස්කො� අරමුණු

කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්කොම් දාැක්ම කොවත ළඟො වීම සංඳහො ප්රධොන 
අරමුණු 03ක් කොගොඩනගො ඇත.

වේලෝකවේ� වැඩිමා ඉ�ලුමා සංහිත්යාං ජලාභිමුඛ ව�ාපාර පරිසංර අත්දැකීමා

වේලෝකවේ� වැඩිමා ඉ�ලුමා සංහිත්යාං ජලාභිමුඛ ව�ාපාර පරිසංර අත්දැකීමා

පුනාර්ජීවනාය වූ අන්ත්යාංර්ජාතික වශවේයන් කීර්තිමාත් දකුණු ආසියාවේ�  

හරිත්යාං උද�ානා නාගරය 

සියලු වැසියන් සංඳහා වනා සුහුරැ, සුමා�, සංංවේ�දී නාාගරික අවකාශය 

පාළමු අරමුණ :

පාළමු අරමුණ :

පෙදවන අරමුණ :

පෙතවන අරමුණ :

4.4 සංංවර්ධන සංැලැැස්කො� ප්රරමොර්ථ 

පාරමොර්ථය 1.1: 
2031 වසංර වන විට කො�ොළඹ මහ නගර සීමොව තුළ 80% පාමණ ජලැ මූලැොශ්රායන් 
හො කොතත්බිම් කොපාොදු ජනතොව හො සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො විවෘත කිරීම.

පාරමොර්ථය 1.2: 
2031 වසංර වන විට කො�ොළඹ මහ නගර සීමොව තුළ කොහක්ටයොර 3000 ක් පාමණ 
ජලැභිමුඛ්යා ප්රකොේශ ආශ්රිත භූමි, වයොපාොර, කොන්වොසි� සංහ විකොනෝදා �ටයුතු සංඳහො 
විවෘත කිරීම.

පාරමොර්ථය 1.3: 
2031 වසංර වන විට කො�ොළඹ මහ නගර සීමොව තුළ 30% පාමණ වන මගී 
ජනතොවට ප්රවොහන පාහසු�ම් ලැ�ොගත හැකි අයුරින් මනොව සංම්�න්ධ වී ඇති 
ජලැ ප්රවොහන පාේධතියක් පාවත්වො ගැනීම.

ප්රරිච්කො�දය 04

සංංවර්ධනා  

සංැලැසු� රාමුව

⸺

සංංවර්ධනා  

සංැලැස්වේ� අරමුණු

සංංවර්ධනා සංැලැස්වේ� 

පරමාාර්ථා
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පුනාර්ජීවනාය වූ අන්ත්යාංර්ජාතික වශවේයන් කීර්තිමාත් දකුණු ආසියාවේ�  

හරිත්යාං උද�ානා නාගරය 

සියලු වැසියන් සංඳහා වනා සුහුරැ, සුමා�, සංංවේ�දී නාාගරික අවකාශය 

පාරමොර්ථය 3.1: 
2031 වසංර වන විට කො�ොළඹ මහ නගර සීමොව තුළ පාවතින මොර්ග තදා�දාය 50% 
පාමණ අවම �රගැනීම. 

පාරමොර්ථය 3.2: 
2031 වසංර වන විට කො�ොළඹ මහ නගර සීමොව 100% ආවරණය වන පාරිදි 
අපාරවුහ පාහසු�ම් සංැපායීම. 

පාරමොර්ථය 3.3: 
2031 වසංර වනවිට කො�ොළඹ මහ නගර සීමොව තුලැ ඝනත්වය මත පාදානම් වූ 
සංංවර්ධන �ලැොපා ස්ථොපිත කිරීම.

පෙදවන අරමුණ :

පෙතවන අරමුණ :

පාරමොර්ථය 2.1: 
2031 වසංර වන විට කො�ොළඹ මහ නගර සීමොව තුළ කොහක්ටයොර 520 � පාමණ 
උදායොන හො හරිත අව�ොශයන් ජොලැයක් නිර්මොණය කිරීම.

පාරමොර්ථය 2.2:
2031 වසංර වන විට කො�ොළඹ මහ නගර සීමොව තුළ සංෑම පුරවැසිකොයකු සංඳහොම 
මීටර් 500 � ඇවිදා යන දුරින් ළඟො විය හැකි කොපාොදු විවෘත අව�ොශයන් 
නිර්මොණය කිරීම.

පාරමොර්ථය 2.3:
2031 වසංර වන විට කො�ොළඹ මහ නගර සීමොව තුළ සංොමොනය, 35% ක් පාමණ වූ 
හරිත ආවරණයක් පාවත්වො ගැනීම.

ප්රරිච්කො�දය 04

සංංවර්ධනා  

සංැලැසු� රාමුව

⸺

සංංවර්ධනා සංැලැස්වේ� 

පරමාාර්ථා
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5.1.1. “කොලෝ�කො� වැඩි්ම ඉල්ලු්ම සහිත ජාලොභිමුඛ 
ව�ොපොර පරිසර අංත්දැකී්ම” යන අංරමුණ සඳහාො 
වන සොරොංශගත SWOT විශ්කොල්ෂණය

5.1. SWOT විශ්කො�ෂණාය 

2031 වර්ෂය වන විට කො�ොළඹ නගරය සංැලැසුම් සංහගත නගරයක් කිරීකොම් දාැක්ම 
කොවත ළඟො වීමට හැකිවන අයුරින් කොභාෞති�, ආර්ථි�, සංමොජයීය හො පාොරිසංරි� 
වශකොයන් පාවතින ප්ර�ලැතො, දු�ලැතො, අවස්ථො හො තර්ජන හඳුනො ගැනීම සංඳහො 
SWOT විේකො�ෂණය සිදු�ළ අතර, එමඟින් සංංවර්ධන අරමුණු ලැඟො �ර 
ගැනීමට අකොේක්ෂො කො�කොර්. ඒ අනුව එක් එක් අරමුණට අදාොලැව සිදු �රන ලැදා 
SWOT විේකො�ෂණය පාහත දාැක්කොේ.

I. වේකාළඹ නාගරය තුළ සංංවර්ධනා විභාාවත්යාංාවයකින් යුතු ජලාභිමුඛ පරවේද්ශ විශාල 

වශවේයන් පැවතීමා.

• මුළු භූමි පරිවේභාෝජනාවේයන් 3.4% ක් ස්වාභාාවික ජල මාාර්ග, වේත්යාංත්බි� හා 

වගුරැ බි� (කැලණි ගඟ- කි.මී 4.8, ඇල මාාර්ග ජාලය - කි.මි. 8 වේවරළ 

තීරය - කි.මි 15, වේ�වේර් වැව වර්ග කිවේලෝ මී�ර් 0.65) 

• කැලණි ගඟ වේකාළඹ නාගරවේ� පරධානාත්යාංමා මාතුපි� ජල පරභාවය හා ශ්රීී 

ලංකාවේ� වේත්යාංවනා විශාලත්යාංමා ගංගාධාරය  

• වේකාළඹ නාගරය නිවර්ත්යාංනා වේත්යාංත් කලාපවේයහි පිහි�ා තිබීමා සංහ වාර්ෂිකව 

මි.මී.2500 ක සංාමාානා� වර්ෂාපත්යාංනායක් ඇද හැලීමා වේ�තුවේවන් ජල 

මූලාශීයන්හි මාතුපි� හා භූගත්යාං ඉහළ ජල සංංචිත්යාංය අගයක පැවතීමා

II. වේකාළඹ නාගරය තුළ පවතිනා නිශ්චාල වේද්පල සංඳහා වැඩි ඉ�ලුමාක් පැවතීමා 

• වර්ත්යාංමාානාවේ� සංංවර්ධනාය කළහැකි ඉඩ� වට්රිනාාකමා පර්චාසංයක මිළ රැපිය� 

මිලියනා 10 සි� රැපිය� මිලියනා 20 දක්වා  පරාසංයක් තුළ විචාලනාය 

• වේකා�ලුපිට්රිය, කුරැඳුවත්ත්යාං, වේකා�පඤ්ඤවීදිය, යුනියන් වේපවේදසං, 

බ�බලපිට්රිය, වැ�ලවත්ත්යාං ආශිීත්යාං පරවේද්ශයන්හි ඉඩ� මිළ වට්රිනාාකමා පර්චාසංය 

රැපිය� මිලියනා 15 සි� ඉහළ අගයක් ගැනීමා 

• අඩු උසං හා අත්යාංරමාැදි උසං කාණ්ඩවේ� වේගාඩනාැගිලි සංංඛ�ාව සංමාස්ථා 

වේගාඩනාැගිලි සංංඛ�ාවේ� පරතිශත්යාංයක් වශවේයන්  32% අගයක පැවතීමා 

(නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය විසින් 2017 -2020 වර්ෂය දක්වා වේපරසංැරි 

කරනා ලද අයදු�පත් පිරික්සීවේමාන්) 

පරබලත්යාංා

ප්රරිච්කො�දය 05
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I. නාගරය තුළ ජල මූලාශීයන් හා ඒ හා බැඳුණු ජලාභිමුඛ පරවේද්ශ පැවතියද,  

එමා ජලාභිමුඛ පරවේද්ශ අත්යාංරින් වේබාවේහාමායක් සංංවර්ධනා ක�යුතු සංඳහා විවෘත්යාං  

වී වේනාාතිබීමා. 

• ජලාභිමුඛ පරවේද්ශ අත්යාංරින් 55% ක පරමාාණයක් සංංවර්ධනා ක�යුතු,  

ආවේයෝජනා අවස්ථාා හා විවේනාෝදාස්වාද ක�යුතු සංඳහා විවෘත්යාං වී වේනාාතිබීමා 

• ජලාභිමුඛ පරවේද්ශවලින් 50% ක� වඩා වැඩි පරමාාණයක අඩු පහසුක�  

සංහිත්යාං ජනාාවාසං පැවතීමා 

• අඩු පහසුක� සංහිත්යාං ජනාාවාසං පිහි�ා ඇති ජලාභිමුඛ පරවේද්ශයන්හි ඉඩ� 

මිළ වට්රිනාාකමා පර්චාසංය රැපිය� මිලියනා 1 ක් පමාණ වීමා. 

දුබලත්යාංා

• මාධ� උසං සංහ අධි උසං මාහ� වේගාඩනාැගිලි සංංඛ�ාව සංමාස්ථා වේගාඩනාැගිලි 

සංංඛ�ාවේ� පරතිශත්යාංයක් වශවේයන්  68% අගයක පැවතීමා (නාාගරික සංංවර්ධනා 

අධිකාරිය විසින් 2017 -2020 වර්ෂය දක්වා වේපරසංැරි කරනා ලද අයදු�පත් 

පිරික්සීවේමාන්) 

• වේත්යාංාරතුරැ ත්යාංාක්ෂණ හා සංන්නිවේ�දනා අංශයන් සංහ බැංකු හා මූල� 

ආයත්යාංනායන්වේ� කාර්යාලීය අවකාශය සංඳහා පවතිනා ඉහළ ඉ�ලුමා  

• වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා පරවේද්ශය තුළ කාර්යාලීය පහසුක� සංඳහා කුලී 

පදනාමා මාත්යාං මාාසික ගාස්තුව වර්ග අඩියක් සංඳහා රැපිය� 250 සි� 400 

දක්වා විචාලනාය. 

• වේජාන්ස් ලාන්� ලාවේසං� වාර්ත්යාංාව� අනුව 2015 වර්ෂවේ� වේකාළඹ නාගරය 

තුළ A වේශ්ීණිවේ� හා B වේශ්ීණිවේ� කාර්යාල අවකාශය පිළිවේවලින් වර්ග අඩි 

මිලියනා 2.3 හා 5 ක් පැවතීමා

III. ජලාභිමුඛ සංංවර්ධනාය සංඳහා උපවේයෝජනාය කළ හැකි ඉහළ වේසංෞන්දර්යාත්මාක 

වට්රිනාාකමාකින් යුතු පරවේද්ශ පැවතීමා. 

• සංමාස්ථා ජල මුලාශී දිග කිවේලෝ මී�ර් 120 

• ජලාභිමුඛ සංංවර්ධනා ක�යුතු සංඳහා වර්ග කිවේලෝමී�ර 12 ක වපසංරියකින් 

යුතු පරවේද්ශ පැවතීමා 

• සංමාස්ථා භූමි පරමාාණවේයන් ජලාභිමුඛ පරවේද්ශ 32% ක් වීමා. 

IV. වේකාළඹ නාගරය තුළ මූල� හා බැංකු ක්වේ�ත්යාංිය සංඳහා පවතිනා ඉහළ ඉ�ලුමා. 

• බැංකු දර්ශකය� අනුව පුද්ගලයින් 1000 ක� බැංකු 19 ක් වීමා
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I. වේපර පැවති හා දැනා� කිියාත්මාක වනා සංංවර්ධනා ව�ාපෘති හා සංැලසු� 

පරයත්නායන් මාගින් ජල මූලාශීයන් හා ඒ ආශිීත්යාං පරවේද්ශ යන්හි පවිත්යාංිත්යාංාවය  

ඉහල නාැංවීමා සංඳහා ක�යුතු සිදුකර තිබීමා.

II. දැනා� කිියාත්මාක වනා හා වේයෝජිත්යාං ජල මූලාශී සං�බන්ධිත්යාං දැවැන්ත්යාං සංංවර්ධනා 

ව�ාපෘති 

• වේකාළඹ සංමුද්රීය නාගර සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය – අක්කර 216 ක භූමි 

පරමාාණයක් වේගාඩ කරමින් වේකා�ලුපිට්රිය සි� වැ�ලවත්ත්යාං දක්වා දිගින් 

කිවේලෝමී�ර් 6.2 ක වේපාදු විවේනාෝදාස්වාද ක�යුතු වේවනුවේවන් වේවරළ  

තීරයක් නිර්මාාණය 

• වේ�වේර් සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය – වේ�වේර් වැව වේක්න්ද්ර කරගනිමින් දැනා� 

ඌනා උපවේයෝජනාය වී පවතිනා ඉඩ�, කැබලි 110 ක� අධික පරමාාණයක් 

අනාාගත්යාංවේ�දී ආවේයෝජනා අවස්ථාා සංඳහා වේවළඳපල වේවත්යාං නිකුත් කිරීමා 

• වරාය නාගර සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය – වේහක්�යාර 269 ක� අධික භූමි 

පරමාාණයක් සංංවර්ධනාය 

II. වේකාළඹ නාගරවේ� ජල මූලාශී හා ජලාපවාහනා පද්ධතිය, අවිධිමාත් වේලසං  

බැහැර කරනු ලබනා ඝනා අපද්රව� හා වේරාන්මාඩ ත්යාංැන්පත් වීවේමාන් අවහිර  

වීවේමාන් ක්ෂණික ගංවතුර ත්යාංත්ත්ව ඇතිවීමා. 

• දිනාක� මිලිමී�ර් 100 ක වර්ෂාපත්යාංනායක් පැයක් වේහෝ පැය වේදකක  

කාලයක් වේනාාකඩවා ඇදහැලීවේමාන්, නාගරය තුළ ක්ෂණික ගංවතුර 

ත්යාංත්ත්වයක් ඇතිවීමා 

• කැලණි ගඟ සංහ ඇළ මාාර්ග ආශිීත්යාං පහත්බි� පරවේද්ශයන්හි සංාවේ�ක්ෂව 

තිවරත්යාංාවවේයන් ඉහළ ගංවතුර ත්යාංත්ත්ව ඇතිවීමා වේ�තුවේවන් එමා  

ජලාභිමුඛ පරවේද්ශ ආශිීත්යාංව සංංවර්ධනා ක�යුතු සිදු කිරීමා� ආවේයෝජකයින් 

මාැලි බවක් දැක්වීමා 

III. දැනා� පවත්නාා සංැලසු� හා වේගාඩනාැගිලි වේරගුලාසි මාගින් ජලාභිමුඛ පරවේද්ශයන් 

නියාමානාය සංඳහා වේරගුලාසි වේනාාමාැති වීමා. 

• ජලාභිමුඛ පරවේද්ශවල වේගාඩනාැගිලි ඉදිකිරි�වලදී ජලමූලාශීයන් නාගරවේ� 

මුහුණත් පරවේද්ශ බව� පත් කිරිමා සංඳහා වේරගුලාසි කිියාත්මාක වේනාාවීමා. 

• ජල මූලාශීයන් සංකීියව පවත්වාවේගනා යාමා සංඳහා වේභාෞතික පරවේ�ශකත්ව 

පහසුක� හා දෘෂ� පරවේ�ශ පහසුක� සංපයා දීමා සංඳහා වේරගුලාසි හා 

නියමාත්යාංා සංකස් කර වේනාාමාැති වීමා.

අවස්ථාා
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I. සිංග�පුරැ වරාය වැනි ආසියානු කලාපවේයහි වේවනාත් නාැගී එනා ත්යාංරගකාරී 

වරායන් වේ�තුවේවන් වේකාළඹ වරාය සංඳහා පවතිනා ඉ�ලුමා හා වැදගත්කමා 

සංාවේ�ක්ෂ වේලසං අඩුවීමා. 

II. සිංග�පුරැව, මු�බාය, බැන්�වේලෝරය, ඩුබායි වැනි නාගර සංමාග වේගෝලීය ආර්ථික 

වේවළදපල තුළ කලාපිය හා වේගෝලීය වශවේයන් ත්යාංරගකාරී ව�පි�ාවක් නිර්මාාණය 

වීමා.

ත්යාංර්ජනා

III.  ජාත්යාං�න්ත්යාංර වේශ්ීණිගත්යාං කිරී� අනුව වේකාළඹ නාගරය ජාත්යාං�න්ත්යාංර ව�ාපාරික 

සංන්දර්භාවේයහි පරමුඛ මාධ�ස්ථාානායක් වශවේයන් ඇති පිළිගැනීමා. 

• ජාතික ව�ාපාරික බුද්ධිමාය ඒකකය 2017-වේකාළඹ නාගරය දකුණු 

ආසියාවේවහි වේදවනා වඩාත් මිළ අධිකමා නාගරය 

• වේකාළඹ නාගරය ජාත්යාං�න්ත්යාංර ගැමාා+ නාගරයක් වීමා (වේවනාත් කුඩා ආර්ථික 

කලාප වේලෝක ආර්ථිකය හා සං�බන්ධ කරනා නාගරයක්)  

• වේගෝලීය ජීවනා ත්යාංත්ත්ව වේත්යාංාරතුරැ වාර්ත්යාංාව 2017- පසුගිය වසංර 5 ක කාල 

සීමාාව තුළ නාගරවේ� භූ දර්ශනාවේ� සිදුවූ වේවනාස්ක� සංැලකි�ල� ගනිමින් 

වේකාළඹ නාගරය පස්වනා විශාලත්යාංමා නාගරය වේලසං හඳුන්වා දීමා. 

• මාර්සීස් ජීවනා ත්යාංත්ත්වය පිළිබඳ සංමීක්ෂණය 2017- වේකාළඹ නාගරය දකුණු 

ආසියාවේ� පළමුවනා ස්ථාානාය 

• ඇ�ත්යාංායිහාර් වේශ්ීණිගත්යාං කිරීමා 2017- වේකාළඹ වරාය වේලාව වඩාත් 

කාර්යබහුල වාරය අතුරින් 25 වනා ස්ථාානාය

IV. කාර්යාල අවකාශයන් සංඳහා අවේනාකුත් ජාත්යාං�න්ත්යාංර නාගර හා සංසංඳනා ක�හි 

වේකාළඹ නාගරවේයහි සංාවේ�ක්ෂව දැරිය හැකි මිළ ගණන් වලින් යුත් කාර්යාල 

අවකාශ පැවතීමා 

• කාර්යාලීය අවකාශවේයහි වර්ග අඩියක මිළ වේඩාලර් 1 ක� වඩා අඩු වීමා 

(වේජාන් ලස්� වේලසං� වාර්ත්යාංාව� අනුව)  

• සිංග�පූරැව, ඩුබායි, මු�බායි, දි�ලි වැනි ර�ව� හා නාගරවල� සංාවේ�ක්ෂව 

කාර්යාලීය අවකාශවේයහි වර්ග අඩියක මිළ පහළ අගයක් වීමා. 
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5.1.2. “පුනර්ජීවනය වූ අංන්තර්ජාොති� වශකොයන් 
කීර්ති්මත් දකුණු ආසියොකො� හාරිත උද�ොන 
නගරය” යන අංරමුණ සඳහාො වන සොරොංශගත 
SWOT විශ්කොල්ෂණය

I. සංර් පරැට්රික් වේගඩස් සංැලැස්මා ය�වේත් වේකාළඹ නාගරවේ� උද�ානා නාගර පරවේද්ශය 

වේලසං හා වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා 2008 (සංංවේශෝධිත්යාං) හි විවේශ්ෂිත්යාං 

පරාථාමික වේන්වාසික කලාපය (SPRZ කලාපය) වේලසං හඳුන්වනු ලබනා පරවේද්ශවේ� 

හරිත්යාං ඝනාත්වය ඉහල අගයක් ගැනීමා.

• සංර් පරැට්රික් වේගඩස් සංැලැස්මා – උද�ානා නාගර සංංක�පය පාදක කරගනිමින් 

වේකාළඹ 07 කුරැඳුවත්ත්යාං පරවේද්ශය ආශිීත්යාංව හරිත්යාං සංංක�පය කිියාත්මාක වීමා 

 

• විහාර මාහාවේද්වි උද�ානාය ව�ා ජාලාකාර ර�ාවක� විහිදී ඇති 

වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං, වේහෝර්�න් වේපවේදසං, ඩී.එස්.වේස්නාානාායක මාාවත්යාං සංහ 

විවේජ්රාමා මාාවත්යාං, යනා මාාර්ග රැක් වේරෝපිත්යාං මාංමාාවත් වේලසං සංකස් කර ඇත්යාං.  

• විහාර මාහාවේද්වි උද�ානාය නාාගරික වනාාන්ත්යාංර පරවේද්ශයක් වේලසං පවත්වා 

ගැනීමා 

• ජාතික වේකෞතුකාගාරය, ආර්වේක්� නිදහස් චාතුරශීය හා ගාලු මුවවේදාර 

පරවේද්ශය හරිත්යාං පරවේද්ශ වේලසං පවත්වා ගැනීමා.  

• විවේශ්ෂිත්යාං පරාථාමික වේන්වාසික කලාපය තුළ සංංවර්ධනාය කල හැකි අවමා බි� 

පරමාාණය පර්චාස් 20 වශවේයන් දක්වා ඇති අත්යාංර, උපරිමා මාහ� ගණනා 5 ක් 

දක්වා සීමාා කර ඇත්යාං.

II. වේකාළඹ නාගරය සංඳහා වේමාවේත්යාංක් සංකසංනා ලද සියලු සංංවර්ධනා සංැලසු�හි 

කුරැඳුවත්ත්යාං (වේකාළඹ 07) පරවේද්ශය විවේශ්ෂ වේන්වාසික කලාපයක් වේලසං 

හඳුනාාවේගනා තිබීමා සංහ එතුළින් උද�ානා ලක්ෂණ ත්යාංවමාත් සංංරක්ෂිත්යාංව පැවතීමා.

• පරවේද්ශවේ� අවේනාකුත් කලාපයන්� සංාවේ�ක්ෂව සංංවර්ධනා ඝනාත්වය පහළ 

අගයක පවත්වා ගැනීමා සංඳහා වේරගුලාසි හඳුන්වා දී පැවතීමා. (උදාහරණ: 

කලාපය තුළ අවසංරලත් අවමා බි� පරමාාණය පර්චාස් 20 ක් , උපරිමා මාහ� 

ගණනා 5 ක්)

III.  වේකාළඹ නාගරය තුළ වේහක්�යාර 120ක� ආසංන්නා වේපාදු විවෘත්යාං භූමි පරවේද්ශයක් 

පැවතීමා.

• එමා භූමි පරමාාණවේයන් වේහක්�යාර 90 ක පරමාාණයක් හරිත්යාං ආවරණය  

සංහිත්යාං පරවේද්ශ වීමා

පරබලත්යාංා
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I. වේකාළඹ නාගරය තුළ  අත්විඳීමා� සිදුවනා ත්යාංාප වේක්න්ද්රික බලපූමා

• වේගාඩනාැගිලි ඝනාත්වය හා අපාරගමා� මාතුපි� පරමාාණය ඉහළ යාවේමාන් 

පසුගිය දශකය ඇතුළත්යාං නාගරවේ� ත්යාංාප වේක්න්ද්රික බලපූමා ඉහළ යාමා 

• ත්යාංාප වේක්න්ද්රික බලපූමා අවමා කිරීමා සංඳහා පවතිනා හරිත්යාං ආවරණය 

පරමාාණවත් වේනාාවීමා  

• ඉදිකිරී� කර්මාාන්ත්යාංවේ� සීඝර සංංවර්ධනායක් සංමාග වේරෝපිත්යාං ශාක ඉවත් කිරීමා  

• ත්යාංාප වේක්න්ද්රික බලපූමා අධික පරවේද්ශ- වේදමා�වේගාඩ, �ලූමාැන්ඩ�, වේකා�වේ�නා 

II. ජල මූලාශී හා ජලාශිීත්යාං වේත්යාංත්බි� අනාවසංර අ�ලා ගැනීමා හා වේගාඩකිරීමා

• ශත්යාං වර්ෂයක� පමාණ වේපර වේ�වේර් වැවේවහි පැවති වර්ග පරමාාණය 

වර්ත්යාංමාානාය වනා වි� 51% කින් පමාණ වේගාඩකිරී� වේ�තුවේවන් අඩුවීමා. 

• අතීත්යාංවේ�දී නාගරය පුරා විහිදී පැතිරැණු කිමාවත් ඇළ මාාර්ග පද්ධතිවේයහි 

සං�බන්ධත්යාංාවය අවිධිමාත් සංංවර්ධනා ක�යුතු වේ�තුවේවන් මාඟහැරීමා 

• වැසි ජල කළමානාාකරණය හා ජලය බැසං යාමා වේකවේරහි ඍණාත්මාක 

බලපූ� ඇති වීමා. 

III. වේකාළඹ නාගරය තුළ වාත්යාංවේයහි ගුණාත්මාකභාාවය මාධ� අගයක් ගැනීමා

• PM2S සංාන්ද්රණය 65 සි� 123 දක්වා විචාලනාය  

• වේකාළඹ නාගරවේ� සංාමාානා� PM අගය වේවනාත් සංංවර්ධිත්යාං ර�වල නාගර වනා 

වේමා�බර්න්, ලන්ඩන්, පැරිස්, සිංග�පූරැව සංමාග සංංසංන්දනාවේ�දී ඉහළ අගයක් 

ගැනීමා (ත්යාංත්කාලීනා වායු ගුණාත්මාක දර්ශකය 2018)

දුබලත්යාංා



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

162

අවස්ථාා

ත්යාංර්ජනා

I. නාගරය තුළ හරිත්යාං ආවරණය පවත්වාවේගනා යාමා සංඳහා උචිත්යාං වේද්ශගුණික 

ත්යාංත්ත්වය, පාංශු සංාධක හා ජල සං�පත් පැවතීමා. 

• වේකාළඹ නාගරය නිවර්ත්යාංනා වේත්යාංත් කලාපය තුළ පිහි�ා ඇති අත්යාංර මි.මී.2500.

පමාණ වාර්ෂික වර්ෂාපත්යාංනායක් ලැවේබනා බැවින් නාගරවේ� භූගත්යාං ජල මාට්�මා 

ඉහළ අගයක් ගැනීමා 

• ශාක වේරෝපණය වේකවේරහි උචිත්යාං රතු - කහ වේපා�වේසංෝලික් පසං පැවතීමා

I. ශ්රීී ලංකාව ආසංන්නාවේ� පවතිනා වේවනාත් කාර්මික නාගර වලින් වාත්යාංය� එක් වනා 

වායු දූෂක, වායු ධාරා පරවාහනාය මාගින් වේකාළඹ නාගරය ආසංන්නා වායු වේගෝලය� 

ඇතුළු වීමා වේ�තුවේවන් වාත්යාංවේ� ගුණාත්මාකභාාවය පහත්යාං වැටීමා.



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

163

පරබලත්යාංා

දුබලත්යාංා

I. නාගරවේ� පානීය ජලය සංහ විදුලි සංැපයුමා 100% ක ආවරණයක් පැවතීමා. 

II. පවත්නාා සංහ වේපර පැවති සංැලසු� සංහ වේගාඩනාැගිලි වේරගුලාසි තුළින් භූමි 

පරිහරණ ර�ාව පාලනාය සංහ නියාමානාය වී පැවතීමා. 

III.  වේකාළඹ අහස් තීරය වඩාත් තීවර කරමින් අධි උසං සංංවර්ධනා ක�යුතු ඉත්යාංා සීඝර 

වේලසං වර්ධනාය වීවේ� ර�ාව. 

IV. වේකාළඹ වාණිජ නාගරය තුළ විශාල පරමාාණවේයහි සංංවර්ධනා ව�ාපෘතීන් වනා, 

වරාය නාගර ව�ාපෘතිය, පරවාහනා සංංවර්ධනා ව�ාපෘතීන්, නාාගරික පුනාර්ජීවනා 

ව�ාපෘතීන්, වේ�වේර් වැව සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය, සංමුද්රීය නාගර සංංවර්ධනා 

ව�ාපෘතිය සංහ අවේනාකුත් මිශී සංංවර්ධනා ව�ාපෘති පැවතීමා තුළින් වේකාළඹ 

නාගරය වේකවේරහි ජාත්යාං�න්ත්යාංර අවධානාය වේයාමු වීමා. 

V. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය මාගින් කිියාත්මාක කරනු ලබනා නාාගරික 

පුනාර්ජීවනා ව�ාපෘතිය මාගින් අඩුපහසුක� සංහිත්යාං වේන්වාසික පරජාව සංඳහා 

ජීවත්වීමා� වේයෝග� වේන්වාසික ඒකක ලබා දීමා. 

I. විවිධ පරවාහනා මාාධ�යන් එකිවේනාක� මානාා වේලසං ඒකාබද්ධ වේනාාවීමා වේ�තුවේවන් 

පරවාහනා මාාධ�ය අත්යාංර පහසු හා කාර්යක්ෂමා වේලසං මාගී හුවමාාරැව සිදු වේනාාවීමා 

II. කාර්යයබහුල වේ�ලාවන්හිදී රථාවාහනා වල සංාමාානා� වේ�ගය පැය� කි.මි 10ක�ත් 

අඩු අගයක් ගැනීමා  

III.  ත්යාංාක්ෂණික සංහ කිියාත්මාක කිරීවේමාහි දුර්වලත්යාංා මාත්යාං දැනා� පවත්නාා ජල පරවාහනා 

වේස්වය නිසි වේලසං කිියාත්මාක වේනාාවීමා. 

IV. වේකාළඹ වාණිජ නාගරය තුළ ජිවත්වනා ජනාත්යාංාවවේගන් 50% ක්මා අඩු පහසුක� 

ජනාාවසං ආශිීත්යාංව ජිවත් වීමා. 

V. අඩු පහසුක�ලාභී වේන්වාසිකයන් විසින් නාගරවේයහි පවතිනා ජල මාාර්ග පද්ධතිය, 

වේවරළ රක්ෂිත්යාං, වේත්යාංත්බි� සංහ දු�රිය රක්ෂිත්යාං අනාවසංරවේයන් ආකිමාණය කිරීමා.

5.1.3. “සියලු වැසියන් සඳහාො වන සුහුරැ, 
සු්මට, සංකො�දී නොගරි� අංව�ොශය” යන අංරමුණ 
සඳහාො වන සොරොංශගත SWOT විශ්කොල්ෂණය
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අවස්ථාා

ත්යාංර්ජනා

I. වේකාළඹ නාගරය ජාත්යාං�න්ත්යාංර මුහුදු මාාර්ගවේයහි උපායමාාර්ගික හා වේක්න්ද්රීය 

ස්ථාානායක පිහිටීමා තුළින් භාාණ්ඩ හා වේස්වා සං�බන්ධ ව�ාපාරික අවස්ථාා සංඳහා 

වැඩි ඉ�ලුමාක් පැවතීමා. 

II. දැනා� කිියාත්මාක සංහ වේයෝජිත්යාං අපරවුහ සංංවර්ධනා ව�පෘති එනා�; සංැහැ�ලු 

දු�රිය සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය, විදුලි දු�රිය මාාර්ග පද්ධතිය, බස් පරමුඛත්යාංා මාාර්ග 

තීරැ, පි�වේකාටුව බහුවිධ පරවාහනා මාධ�ස්ථාානාය. කණු මාතින් දිවේවනා අධිවේ�ගී 

මාාර්ග ව�ාපෘතිය සංහ ශ්රීී ලංකා ඉඩ� වේගාඩ කිරීවේ� මාණ්ඩලය හා වේකාළඹ මාහ 

නාගර සංභාාව විසින් කිියාත්මාක කරනා ඇළ මාාර්ග සංංවර්ධනා ව�ාපෘති යනාාදිය. 

III.  ඝනා අපද්රව� කළමානාාකරණ ව�ාපෘති වේලසං වේයෝජිත්යාං කරදියානා අපද්රව� බලශක්ති 

නි�පාදනා ව�ාපෘතිය (වේමා.වේවා. 500), වේකරවළපිට්රිය ව�ාපෘතිය (වේමා.වේවා. 500) 

සංහ වේකාළඹ හා ත්යාංදාසංන්නා පරවේද්ශයන්හි කැලි කසංළ අරැවක්කාරැ හි විද�ාත්මාක 

කසංළ රඳවනායක ත්යාංැන්පත් කිරීවේ� ව�ාපෘතිය. 

IV. වේකාළඹ නාගරය මාහා මාාර්ග සංහ දු�රිය පරවාහනාවේයහි නා��ට්රිය වේලසං  

ක�යුතු කරනා බැවින් අවේනාකුත් නාාගරික වේක්න්ද්රයන් සංමාග සංෘජු සංබඳත්යාංා 

පැවතීවේ� හැකියාව.

I. වේකාවි�-19 වැනි වසංංගත්යාං ත්යාංත්ත්ව හමුවේ� සංංවර්ධනා ව�ාපෘති පරවේයෝගිකව 

කිියාත්මාක කිරීවේ�දී පවතිනා අපහසුත්යාංා 

II. වේලෝක ආර්ථික අර්බුදකාරී අවස්ථාා වේ�තුවේවන් සංංවර්ධනා ව�ාපෘති කිියාත්මාක 

කිරීවේ� ගැ�ළු
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වන 
පරිච්ඡේ�දය

සංවර්ධන 
සැලැැස්මු
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6.1 සංං��පිත්ය සංැලැැස්ම

කො�ොළඹ නගරය ‘දාකුණු ආසියොකොේ නීලැ නගරය’ �වට පාරිවර්තනය කිරීකොම් 
ක්රියොවලියට ප්රවිෂ්ඨ වීම සංඳහො සංං��පිත සංැලැැස්ම කොගොඩනගනු ලැැබීය. කොමම 
සංං��පිත සංැලැැස්ම පිටුපාසං වන ප්රධොනම මූලැධර්මය කොලැසං නගරකො� වඩොත් 
සුවිකොේෂ වූ විභාවතොවය වන ජලැොබිමුඛ්යා ප්රකොේශ  එනම්;  �ැළණි ගඟ, කොබ්කොර් වැව, 
මුහුදු කොවරළ  හො ඇළ මොර්ග යනොදිය ජලැොශ්රිත කො�ොරිකොඩෝර කොලැසං සංංවර්ධනය 
කිරීම දාැක්විය හැ�. ඒ අනුව කො�ොළඹ වොණිජ නගරය සංඳහො වන සංං��පිත 
සංැලැැස්ම නගරකො� විවිධ ජලැොභිමුඛ්යා හො හරිත ප්රකොේශයන් හො �ැඳුනු ප්රධොන ජලැ 
�ොලැපා පාහක් පාදානම් �ර ගනිමින් කොගොඩ නගනු ලැැබීය.

පළමු ජල කලාපය කැළණි ගඟ මූලික වූ විවේශ්ෂ පුනාර්ජීවනා පරවේද්ශය 

වේදවනා ජල කලාපය වේසංබස්තියන් ඇළ මූලික පරිවර්ත්යාංනා පරවේද්ශය

වේත්යාංවනා ජල කලාපය මුහුදුබඩ වේකාරිවේඩෝරය 

සි�වනා ජල කලාපය උද�ානා කලාපය

පස්වනා ජල කලාපය ඇළ මාාර්ග මූලික සංංවර්ධනා පරවේද්ශය

හයවනා ජල කලාපය වේ�වේර් වැව සංහ වරාය නාගරය මූලික වූ අනානා� 
සංංවර්ධනා පරවේද්ශය

වගු අංං� 6.1 : ජලාභිමුඛ හා හරිත්යාං පරවේද්ශයන් හා බැඳුනු පරධානා ජල කාලප
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

කොයෝජිත සංං��පිත සංැලැැස්ම ක්රියොවට නැංවීම සංඳහො ඉහත සංඳහන් ජලැ 
�ලැොපායන් සංක්රීය කිරීම දා, �ලැොපායක් සංඳහො අවශය පාහසු�ම් සංැපායීම දා, සිදු  
�ළ යුතු කොේ. ඒ අනුව නීලැ නගරය සංක්රීය කිරීකොම් සංැලැසුම් උපාොයමොර්ග වශකොයන් 
අව�ොශීය සංංවර්ධන උපාොයමොර්ගය, ප්රවොහන සංංවර්ධන උපාොයමොර්ගය තිර- 
සංොර පාොරිසංරි� උපාොයමොර්ගය, ඓතිහොසි� හො පුරොවිදායොත්ම� ස්ථොන ප්රවර්ධන 
හො සංංරක්ෂණ සංැලැැස්ම සංහ ආර්ථි� සංංවර්ධන උපාොයමොර්ගය හඳුන්වො  
කොදානු ලැ�යි. 

මිට අමතරව නීලැ නගරයට අවශය පාහසු�ම් සංැපායිකොම් උපාොයමොර්ග වශකොයන් 
ජනොවොසං සංංවර්ධන උපාොයමොර්ගය, උපාකොයෝගීතො කොස්වො �ළමණො�රණ උපාොය- 
මොර්ගය හො කොපාොදු විවෘත විකොනෝදා අව�ොශ �ළමනො�රණ උපාොයමොර්ගය 
හඳුන්වො කොදානු ලැ�යි. 
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රූප සටහාන් අංං� 6.1 : සංංක�පිත්යාං සංැලැස්මා
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සිතියම් අංං� 6.1 : වේයෝජිත්යාං භුමි පරිහරණ සංැලැස්මා, වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා – 2030
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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6.2. අව�ොශ්රීය සංංවර්ධන උප්රොයමොර්ගය 

අව�ොශීය සංංවර්ධන සංැලැැස්ම, කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්කොමහි 
ප්රධොනතම උපාොයමොර්ගය වශකොයන් හඳුන්වො දිය හැකි අතර, අකොනකුත් උපා 
සංැලැසුම් සංඳහො එනම්; උපාකොයෝගිතො කොස්වො �ළමනො�රණ උපාොයමොර්ගය, 
ආර්ථි� සංවර්ධන උපාොයමොර්ගය, ප්රවොහන සංංවර්ධන උපාොයමොර්ගය යනොදිය 
සංඳහො පාහසු�ම් නිර්මොණය �රනු ලැ�යි. කො�ොළඹ නගරකො� සංංවර්ධන දිශොනතිය 
හො නොගරි� වි�ොශනය (Urban Sprawl) මැනවින් �ළමනො�රණය �රමින් 
විධිමත් භූමි පාරිකොභාෝජන රටොවක් ස්ථොපානය කිරීම කොමහි මූලි� පාරමොර්ථය කොලැසං 
හඳුන්වො දිය හැ�. 

අව�ොශීය සංංවර්ධන උපාොයමොර්ය මගින් කො�ොළඹ නගරකො� ජනගහන වයොේතිය 
හො සංංවර්ධන ඝනත්වය නියොමනය �ලැ හැකි වන අයුරින්, ඝනත්ව �ලැොපාය 
හඳුනො කොගන ඒ සංඳහො උචිත භාොවිතයන් ප්රවර්ධනය �රනු ලැ�යි. යතවදා, ඉදිරි 
වසංර කිහිපාය තුළ ක්රියොත්ම� වීමට හො දාැනට ක්රියොත්ම� වන මහො පාරිමොන 
වයොපාෘතීන්දා එම අව�ොශීය යසංංවර්ධන උපාොයමොර්ගය සං�ස් කිරීම සංඳහො 
පාදානම් වී ඇත. 

අවකාාශීය සංංවර්ධන 
උපාායමාාර්ගය
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6.2.1. සැලසුම් පර්මොර්ථ

අව�ොශීය සංංවර්ධන උපාොයමොර්ගකො� මූලි� පාර්මොර්ථය වශකොයන් කො�ොළඹ 
නගරය සංඳහො වඩොත් උචිත නොගරි� සංංවර්ධන වුහය, ඝනත්ව රටොවන් 
හො ප්රමුඛ්යා භාොවිතයන් හඳුනො ගැනීමත්, අහිත�ර පාොරිසංරි� හො සංමොජයීය 
�ලැපාෑම් අවම �රගනිමින් ජොතයන්තර වශකොයන් තරඟ �ළ හැකි ප්රමුඛ්යා වොණිජ 
මධයස්ථොනයක් �වට  පාත්කිරීමත් දාැක්විය හැ�.  එකොස්ම, කො�ොළඹ නගරය තුළ 
රිේමයොනුකූලැ අහස් තීරයක් පාවත්වො ගනිමින් ආකොේණි� නොගරි� ප්රතිරූපායක් 
සංහ ජීවත් වීමට උචිත නොගරි� පාරිසංරයක් ඇති කිරීමදා කොමම උපාොයමොර්ගකොයහි 
පාරමොර්ථ කොලැසං දාැක්විය හැ�.

6.2.2. සැලසුම් විෂය පථය

අව�ොශීය සංංවර්ධන උපාොයමොර්ගි� විෂය පාථය පාහත දාක්වො ඇති පාරිදි සංඳහන් 
�ළ හැ�.

I. ජනාගහනා පරක්වේ�පණය හා ව�ා�තිය 

II. ඝනාත්වය මාත්යාං පදනා� වූ සංංවර්ධනා කලාප හඳුනාා ගැනීමා

III. වේකාළඹ නාගර සංැලැස්මා තුළ මාංසංන්ධි ධූරාවලී හඳුනාා ගැනීමා.

IV. නාාගරික සිරස් අවකාශය නියාමානා අවශ�ත්යාංා

V. අවේ�ක්ෂිත්යාං නාාගරික ආකෘතිය

VI. සංංවර්ධනා ඝනාත්වය මාත්යාං පදනා� වූ කලාපීකරණ සංැලැස්මා ඉදිරිපත් කිරීමා.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

අවකාශ්රීය සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

සැැලසුම් පරමාර්ථ

සැැලසුම් විෂය පථය
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සිතියම් අංං� 6.2 : සංමාස්ත්යාං අවකාශ්රීය සංංවර්ධනා සංැලැස්මා, වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා පරවේද්ශය- 2022-2031
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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6.2.3. ජානගහානය පරක්කො�පණය හාො ව�ොප්තිය

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශය තුළ කොන්වොසි� ජනගහනය හො මගී ජනගහනය 
පුකොරෝ�ථනය, පාහත දාක්වො ඇති ප්රධොන ක්රමකොේදාය 3 ක් මත සිදු �ර ඇත.

I. කිමාවේ�දය 01- සංාමාානා� පරිදි ජනාගහනා වර්ධනාය

II. කිමාවේ�දය 02- පවත්නාා අපරවුහ පහසුක� මාත්යාං ජනාගහනාය පරක්වේ�පණය 

III. කිමාවේ�දය 03- අවේ�ක්ෂිත්යාං සංංවර්ධනාය මාත්යාං

�රමපෙ�දය 01- ස්වා�ාවි� ජාන��න වර්ධනය

කොමහිදී ස්වභාොවි� වර්ධන කොේගය අනුව කො�ොළඹ නගර සංභාො සීමොව තුලැ 
කොන්වොසි� ජනගහනය පාහත පාරිදි ගණනය �රන ලැදී.

ජනගහනය 2011 ජනගහනය 2017 වර්්ධන කො�ගය ජනගහනය 2020

555,152 555,031 -0.0004 554,800

2017 
වේන්වාසික

2017 
වේන්වාසික
වේනාාවනා 

2031 
වේන්වාසික

2031 වේන්වාසික වේනාාවනා 
(වේන්වාසික සංහ මාගී 
ජනාගහනාය අත්යාංර 
අනුපාත්යාංය� අනුකූලව)

ජනාගහනාය 555,031 600,000 554,800 599,500

වගු අංං� 6:2 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා සීමාාව තුල වේන්වාසික ජනාගහනාය
මූලොශරය : (ජනාවේ�ඛනා හා සංංඛ�ාවේ�ඛනා වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව, 2011),  
(වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාාව, 2017)

වගු අංං� 6:3 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා සීමාාව තුල මාගී ජනාගහනාය
මූලොශරය : (වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාාව, 2017)

මාගී ජනාගහනාය

මගී ජනගහනය දාත්ත 2019 වර්ෂය සංඳහො පාමණක් ඇති �ැවින්, 2030 
වර්ෂය සංඳහො වන මගී ජනගහන වර්ධනය 2017 වර්ෂකො� කොන්වොසි� සංහ මගී 
ජනගහනය අතර අනුපාොතයට සංමොනුපාොති�ව වැඩි �රන ලැදි.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

අවකාශ්රීය සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

ජානගැහානය 
පරක්වේෂ්පණය හාා 

ව�ාප්තිය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

175

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාොව තුළ ඍණොත්ම� ස්වොභාොවි� ජනගහන වර්ධන 
කොේගයක් පාවතින නමුත්, අනොගතකො�දී �ලැොකොපාොකොරොත්තු වන සංංවර්ධන �ටයුතු 
හො රොජය ප්රතිපාත්තීන් කො�තුකොවන් හො රජය මගින් කොයෝජිත අඩු ආදාොයම් හො මධයම 
ආදාොයම් නිවොසං වයොපාෘති කො�තුකොවන් කොමම ප්රකොේශ තුළ ජනගහන වර්ධනයක් 
�ලැොකොපාොකොරොත්තු වන �ැවින්, කො�ොළඹ නගර ප්රකොේශය තුළ ධනොත්ම� ජනගහන 
වර්ධනයක් �ලැොකොපාොකොරොත්තු විය හැ�. එ�ැවින්, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ 
ප්රකොේශය තුලැ ජනගහන ප්රක්කොෂ්පානය සංොමොනය ජනගහන වර්ධන කොේගය මත 
පාදානම්ව සිදු �ළ කොනොහැ�.

�රමපෙ�දය 02- පාවත්නා අපාරවු� පා�සු�ම් මත ජාන��නය 

පාාක්පෙෂ්පාණය 

ජනගහනය 
2015

නල ජල ඉේලුම 
(දිනකට ඝන මීටර)

ජනගහනය 
2031

නල ජල ඉේලුම 
(දිනකට ඝන මීටර)

576,740 350,990 687,015 361,570

වගු අංං� 6:4 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා සීමාාව තුල නාල ජල ඉ�ලුමා
මූලොශරය : (ජාතික ජල සං�පාදනා හා ජලාපවහනා මාණ්ඩලය, 2017)

ජොති� ජලැසංම්පාොදාන හො ජලැොපාවහන මණ්ඩලැය විසින් 2030 වර්ෂය සංඳහො 
ඇස්තකොම්න්තු �රන ලැදා ජනගහනය 687,015 වන අතර එම ජනගහනය සංඳහො 
අවශයයයි ඇස්තකොම්න්තු �රන ලැදා නලැ ජලැ ඉ�ලුම දින�ට ඝන මීටර 361,570 
ක් කොේ. එකොස් ඇස්තකොම්න්තුගත නලැ ජලැ ඉ�ලුම දාැනට ක්රියොත්ම� සංහ කොයෝජිත 
නලැජලැ සංැපායුම් වයොපාෘති හරහො සංැපායිය හැකි �ව ජොති� ජලැසංම්පාොදාන හො 
ජලැොපාවහන මණ්ඩලැය විසින් තහවුරු �ර ඇත.

එ�ැවින් නලැ ජලැය සංැපායීමට ඇති හැකියොව අනුව නගරකො� දාැරීකොම් ධොරිතොවය 
සංැලැකීකොම් දී 687,015 � කොන්වොසි� ජනගහනයක් 2030 වර්ෂය වන විට 
නගරය තුලැ දාැරිය හැකි �ව හඳුනො ගත හැ�.

අපජල බැහැරකිරීවේ� පද්ධති

ජනකො�ඛ්යාන හො සංංඛ්යායොකො�ඛ්යාන කොදාපාොර්තකොම්න්තුව, 2011 වොර්ථොවට අනුව 
කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො අපා ජලැ �ැහැරකිරීකොම් පාේධතියට සංම්�න්ධ නිවොසං 
සංංඛ්යායොව 71,032 ක් වන අතර ජොති� ජලැසංම්පාොදාන හො ජලැොපාවහන මණ්ඩලැය 
මූලැොශ්රායට අනුව 2031 වර්ෂය වන විට අපාජලැ �ැහැරකිරීකොම් පාේධතිකො� ආවරණ 
ප්රකොේශකො� ජනගහනය 838,000 ක් කොේ.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

අවකාශ්රීය සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

ජානගැහානය 
පරක්වේෂ්පණය හාා 
ව�ාප්තිය
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�රමපෙ�දය 03- අපෙ�ක්ෂිත සංවර්ධනය මත 

පෙන්වාසි� ජාන��න පුපෙරෝ�ථන - 2031

2031 වර්ෂය සංඳහො ස්වොභාොවි� ජනගහන වර්ධනය අනුව සංහ නොගරි� පාේධතිකො� 
දාරොගැනීකොම් ධොරිතොව මත කොන්වොසි� ජනගහන වර්ධනය පිළිකොවලින් 554,800 
සංහ 687,000 ක් වූවත්, සංංවර්ධන සංැලැැස්ම මගින් අකොේක්ෂිත සංංවර්ධනය 
සංමඟ ආ�ර්ෂණය විය හැකි සංැ�ෑ ජනගහනය, ප්රමොණවත් යටිතලැ පාහසු�ම් 
සංහ කොවනත් පාහසු�ම් සංැපායීම සංඳහො පුකොරෝ�තනය �ළ යුතුය. එ�ැවින් 2031 
දී නගරය තුළ ජිවත් විය හැකි සංැ�ෑ ජනගහනය පුකොරෝ�තනය කිරීම සිදු�රන 
ලැදී.

වේන්වාසික 
ජනාගහනාය
2011

වේන්වාසික 
ජනාගහනාය
2017

ස්වාභාාවික 
වර්ධනා
වේ�ගය

වේන්වාසික 
ජනාගහනාය - 2031
(ස්වාභාාවික 
ජනාගහනා වර්ධනාය
අනුව)

පුවේරෝකත්යාංනා 
වේන්වාසික 
ජනාගහනාය 2031
(සංකස් කළ අගය)

555,152 555,031 -0.00004 554,800 634,000

වගු අංං� 6:5 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා සීමාාව තුළ වේන්වාසික ජනාගහනා පුවේරෝකථානා - 2030
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

වේන්වාසික වේනාාවනා ජනාගහනා පුවේරෝකථානා - 2031

ස්වභාොවි� ජනගහන වර්ධන තත්ත්ව යටකොත් 2031 වර්ෂය සංඳහො කොන්වොසි� 
කොනොවන ජනගහනය පුකොරෝ�ථනය කිරීකොම්දී 2017 වර්ෂකො� කොන්වොසි� හො 
කොන්වොසි� කොනොවන ජනගහන අනුපාොතය සංැලැකි�ලැට ගත් නමුත් එම ජනගහන 
අගය වන 599,500 නගරය සංඳහො අනොගතකො�දී අකොේක්ෂිත සංංවර්ධනයන් 
සංමඟ සංමොනුපාොති� කොනොවිය.

එ�ැවින්, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශකොයහි 2031 වර්ෂය වන විට 
අකොේක්ෂිත කොන්වොසි� කොනොවන ජනගහනය පුකොරෝ�ථනය කිරීම සංඳහො සංැලැසුම් 
සංො�ච්ඡාො පාවත්වනු ලැැබීය. ඒ අනුව, කො�ොළඹ නගරය තුළ අකොේක්ෂිත අනොගත 
සංංවර්ධනය සංලැ�ො �ැලීකොමන් අනතුරුව කොන්වොසි� කොනොවන ජනගහන 
වර්ධනය ප්රතිශත අගයක් කොලැසං එනම් එය 30%� අගයක් වනු ඇති �වට හඳුනො 
ගනු ලැැබිණි.

වේන්වාසික වේනාාවනා ජනාගහනාය 2017    - 634,000

වේන්වාසික වේනාාවනා ජනාගහනාවේ� අවේ�ක්ෂිත්යාං වැඩිවීමා (%)  - 48%

වේන්වාසික වේනාාවනා ජනාගහනාය 2031    - 940,000

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

අවකාශ්රීය සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

ජානගැහානය 
පරක්වේෂ්පණය හාා 

ව�ාප්තිය
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6.2.4. ඝනත්වය ්මත පදනම් වූ  
සංවර්්ධන �ලොප හාඳුනො ගැනී්ම

අව�ොශීය සංංවර්ධන උපාොයමොර්ගකො� මගින් සංොම්ප්රදාොයි� ඉඩම් පාරිහරණය 
මත පාදානම්ව සිදු �රනු ලැ�න �ලැොපී�රණ ක්රමකොේදාය කොවනුවට ජනගහන 
හො සංංවර්ධන ඝනත්වය පාදානම් �රගත් �ලැොපීය�රණ ක්රමකොේදායක් හඳුන්වො 
කොදානු ලැ�යි.  ඒ අනුව, සංැලැසුම් ප්රකොේශය ජනගහන ඝනත්වය හො අකොේක්ෂිත 
සංංවර්ධන ඝනත්වය අනුව ඉහළ ඝනත්ව, මධ්ය ඝනත්ව සංහ අඩු ඝනත්ව කොලැසං 
�ලැොපී�රණය �රනු ලැ�න අතර එම ප්රකොේශ හඳුනො ගැනීම සංඳහො පාහත සංදාහන් 
නිර්ණොය� උපාකොයෝගී �රගන්න ලැදී. එකොස්ම, ප්රකොේශකො� සංංවර්ධන ප්රවණතො හො 
අකොේක්ෂිත සංංවර්ධන ඝනත්වය හඳුනො ගැනීම සංඳහො සිදු �රන ලැදා විේකො�-
ෂණයන් හො නිරීක්ෂණ ඇමුණුම 2 මගින් දාක්වො ඇත.

I. සංංවර්ධනාය දරා ගැනීවේ� ශක�ත්යාංාවය (Carrying Capacity) 

• යටිතල පහසුකම් 

• සංකො�දී පාරිසරික හා සමාජයීය වි�කොේෂ්ණය 

II. අනාාගත්යාං මාානාව අවකාශ්රීය ඉ�ලුමා

III. ජනාගහනා හා නාාගරිකරණවේ� පරවණත්යාංා

IV. පවත්නාා භූමි භාාවිත්යාංයන්, භූමි පරිහරණ ර�ාව හා පවත්නාා වේගබි� 

අනුපාත්යාංය (F.A.R.)

V. ඉඩ� වට්රිනාාක� හා ඉඩ� වට්රිනාාක� වේවනාස් වීමා� ඇති පරවණත්යාංා

VI. වේයෝජිත්යාං හා දැනා� කිියාත්මාක කරනා සංංවර්ධනා ව�ාපෘතීන්වේ� බලපූ� 

දරොගැනීකොම් ශ��තොවය— පාොරිසංරි� වශකොයන් සංංකොේදී ප්රකොේශ හඳුනො ගනිමින්, 
එම ප්රකොේශ වලැ සංංවර්ධන �ටයුතු ක්රමොනුකුලැව නියොමනය �රනු ලැ�න අතර, 
අපාරවුහ පාහසු�ම්හි වයොේතිය ප්රමොණොත්ම�ව ඇගයීම තුළින් අනොගත 
සංංවර්ධන පීඩනකොයහි දිශොනතිය නිර්ණය �රනු ලැැබිණි. ඒ අනුව, අධි ඝනත්ව 
�ලැොපා සංදාහො සංොකොේක්ෂ වශකොයන් දාරොගැනීකොම් ශ�යතොවය වැඩි එනම්; 
අපාරවූහ පාහසු�ම් ඉහළ මට්ටම� පාැවතීම අතයවශය වන අතර, පාොරිසංරි� 
හො සංමොජයීය සංංකොේදීතොවය අවම විය යුතුය.

ජානගහානය හාො නොගරී�රණ පරවණතො— කොමහිදී දාැනට පාවතින සංංවර්ධන 
දිශොනතිය, කොවළදාපාළ ක්රමකොේදාය, රොජයමය �ලැපාෑම සංහ අකොනකුත් ආර්ථි�, 
සංමොජීය හො පාොරිසංරි� සංොධ� මත පාදානම්ව ජනගහන වයොේතිය සිදු වී ඇති 
ආ�ොරය පිළි�ඳව අධයනය �රනු ලැැබීය. එමගින් අනොගතකො�දී කො�ොළඹ 
නගරය තුළ නොගරී�රණය වයොේත වන ආ�ොරය පිළි�ඳව හඳුනොගනු ලැැබීය. 
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ඝනත්වය මත පදනම් වූ  
සැංවර්ධ්යාන කලාප 
හාඳුනා ගැැනීම
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භූමි පරිකොභාෝජාණය සහා පවත්නො කොගබිම් අංනුපොතය (FAR)— දාැනටමත් අධි 
ඝනත්ව සංංවර්ධනයන් සංහ එම භාොවිතයන් වයොපාොත්ව පාවතින්නො වූ ප්රකොේශ සංහ 
ඒ සංඳහො නියමතොවයන් පාවතින ප්රකොේශ සංඳහො අධි ඝනත්ව සංංවර්ධනයන් 
වයොේත කිරීමට සංහ දිරිගැන්වීමට ප්රමුඛ්යාස්ථොනයක් ලැ�ොදී ඇත. එකොමන්ම ඉහලැ 
කොගබිම් අනුපාොතයක් ලැ�ොදී තිබුනදා අකොනකුත් සංොධ�යන් එනම්, අපාරවුහ 
පාහසු�ම්හි පාවතින අඩුපාොඩු සංහ ආකොයෝජනකොයහි දුර්වලැතො පාවත්නො ප්රකොේශ දා, 
කොමම උපාොයමොර්ගය තුළින් හඳුනොගනු ලැ�න අතර එම ප්රකොේශ තුළ අධි ඝනත්ව 
සංංවර්ධන ප්රචාලිත කිරීම සංඳහො වැඩි ඉඩ ප්රස්ථොවක් ලැ�ො දී ඇත.

6.2.5. කො�ොළඹ නගරය තුළ ්මංසන්ධි ධූරොවලිය 

කො�ොළඹ නගර සංැලැැස්ම තුළ මංසංන්ධි ධූරොවලිය හඳුනොගැනීම සංඳහො පාහත 
සංඳහන් නිර්නොය� උපාකොයෝගි �රගන්නො ලැදී.

I. වර්ත්යාංමාානාවේ� පවතිනා මාාර්ග පද්ධතිවේ�, දු�රිය මාාර්ග පද්ධතිය හා අධිවේ�ගී 

මාාර්ග පද්ධතිය සංමාඟ ඇති අන්ත්යාංර් ගමානාාගමානා සං�බන්ධත්යාංාවයන්

II. අනාාගත්යාංවේ� වේයෝජිත්යාං හා වර්ත්යාංමාානාවේ� කිියාත්මාක වනා ව�ාපෘතින් මාගින්  

ඇති වන්නාාවූ ගමානාාගමානා පරමාාර්ථා සං�බන්ධත්යාංාවයන් හි බලපූමා

III. දැනා� කිියාත්මාක වනා හා වේයෝජිත්යාං විවේශ්ෂ ව�ාපෘතින් හා සංංවර්ධනා නියාමානා 

සංැලසු�හි බැලපූමා

IV. නාාගරික අවකාශ්රීය සංංක�පයන් පරාවේයෝගිකව භූමිය මාත්යාං කිියාත්මාක කිරීමා

V. රාජ� පරතිපත්තීන් අනුව සි� මාහ නාගරයන්වේගන් එක් නාගරයක් වනා  

වේකාළඹ නාගරය එහි අනුයාත්යාං පරවේද්ශ සංමාග සං�බන්ධවීමා හා එමාගින් 

අර්ධ නාාගරික පරවේද්ශය සං�බන්ධ වීමා� ඇති හැකියාව හා එයින්  

ඇතිවනා බලපූමා

VI. අවේනාකුත් සංංවර්ධනා සංැලසු�හි අවකාශ්රීය සංංවර්ධනා උපායමාාර්ගය  

(ශ්රීී ජයවර්ධනාපුර වේකෝට්වේට්,වේකාවේලාන්නාාව, වේදහිවල, වේබාරලැස්ගමුව)

කොමම නොගරි� ධූරොවලිය සංැ�සීම තුළින් කො�ොළඹ වොනිජ ප්රකොේශය (CBD) 
තුළට කොක්න්ද්රගත වන සංංවර්ධනය විමධයගත කිරීමටත් �ලැොකොපාොකොරොත්තු වන 
අතර, එක් එක් සංංවර්ධන තුළ ස්වොධීන නොගරි�  මංසංන්ධින් ඇති කිරීමටත් 
හඳුනො කොගන ඇත.  එකොලැසං හඳුනො ගනු ලැැබූ මංසංන්ධීන් �ලැොත්ම� කිරීම තුලින්, 
කොන්වොසි� හො මගී ජනතොව කොවනුකොවන් පාහසු�ම් සංැපායීම සිදු �ළ හැ�.

ඒ අනුව, කො�ොළඹ   වොණිජ ප්රකොේශය කොක්න්ද්ර �රගනිමින්, කො�ොළඹ නගරය 
තුළ ප්රධොන මංසංන්ධිය කොලැසං පිටකො�ොටුව හො ආශ්රිත ප්රකොේශයදා, කොදාවන කොපාළ 
මංසංන්ධින් කොලැසං කො�ො�ලුපිටිය, �ම්�ලැපිටිය, වැ�ලැවත්ත, කොදාමටකොගොඩ හො 
කො�ොරැ�ලැ දා, කොතවන කොපාළ මංසංන්ධීන් කොලැසං මට්ටක්කුලිය හො නොරොකො�න්පිට 
යන ප්රකොේශදා හඳුනොගත හැ�.
 (රූපා සංටහන් අං� 6.2)
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ඝනත්වය මත පදනම් වූ  
සැංවර්ධ්යාන කලාප 

හාඳුනා ගැැනීම 

වේකාළඹ නගැරය තුළ 
මංසැන්ධි ධූරාවලිය
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රූප සටහාන් අංං� 6.2 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා පරවේද්ශවේ� අවේ�ක්ෂිත්යාං මාංසංන්ධි ධුරාවලිය, 2031
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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6.2.6. කො�ොළඹ නගරය තුල සිරස් අංව�ොශය 
නියෝමනය හාො නොගරි� ්මංසලකුණු සංරක්ෂණ 

නොගරි� මංසංලැකුණු නගරකො� අනනයතොවය සංහ එහි කොසංෞන්දාර්යොත්ම� අගය 
ඉහළ නැංවීම සංඳහො ඍජු �ලැපාෑම් ඇති �රනු ලැ�යි. එකොහයින්, මංසංලැකුණු 
නිර්මොණය කිරීකොම්දී, නගරකො� දෘශය ගුණොත්ම�භාොවය ඉහළ නංවමින්, 
ආකොේණි� ලැක්ෂණ ඉස්මතු වන පාරිදි සිදු කිරීම ඉතො වැදාගත් කොේ. කොමවැනි 
මංසංලැකුණු සංංරක්ෂණය තුලින් ඒ ආශ්රිත ප්රකොේශයන්හි ධනොත්ම� පාොරිසංරි�, 
සංමොජයීය සංහ ආර්ථි� වර්ධනයක් සිදු �ළ හැකි කොේ.

ඒ අනුව, කො�ොළඹ නගරය තුළ පාවතින ප්රමුඛ්යාතම මංසංළකුණක් කොලැසං, උසං මීටර 
350කින් යුක්ත කොනළුම් කුළුණ  හඳුන්වො දිය හැකි අතර, එය දාකුණු ආසියොකොවි 
උසංම ස්වයං ආධොර� වුහය කොලැසං දා සංලැ�නු ලැැකොබ්. කොමම රමණීය නොගරි� 
මංසංලැකුණ කො�ොළඹ නගරය තුළ කොමන්ම ඊට ආසංන්න ප්රකොේශ කොවත දෘශය වීම 
සංඳහො කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022-2031 මගින් දෘශයකො�ොරිකොඩෝර 
හඳුනො කොගන ඇත. කොමම  දෘශය කො�ොරිකොඩෝර හඳුනොගැනීම සංඳහො, භූකොගෝලීය 
තොක්ෂණි� පාේධති මෘදු�ොංග මගින් සිදු�රන ලැදා දෘශය නියොමන විේකො�ෂණය 
උපාකොයෝගී �ර ගනු ලැැබූ අතර එමගින් එක් එක් දෘශයකො�ොරිකොඩෝරය තුළ කොයෝජිත 
ඉදිකිරීම් සංඳහො අවසංර කොදානු ලැ�න උපාරිම උසං ප්රමොණයන් නිර්ණය කිරීමදා සිදු 
�ර ඇත.

ඒ අනුව, දෘශයකො�ොරිකොඩෝරය තුළ කොයෝජිත ඉදිකිරීම් සංඳහො අවසංර කොදානු ලැ�න 
උපාරිම උසං පාහත පාරිදි හදුනො ගත හැ�.

I. කි.මී 0.5 - කි.මි 2 ඇතුලත්යාං පරවේද්ශය තුල වේනාලු� කුළුවේණහි  

2/3 දෘශ�මාානා වීමා 

II. කි.මී 2.0 - කි.මි 5.0 ඇතුලත්යාං පරවේද්ශය තුල වේනාලු� කුළුවේණහි  

1/3 දෘශ�මාානා වීමා

III. පරධානා වේපාදු ස්ථාානායක් සංහ වේකාරිවේඩාවන් සංදහා වේනාලු� කුලුනා  

දෘශ�මාානා වීමා. 

එකොලැසං, හඳුනොගත් දෘශය කො�ොරිකොඩෝර සංඳහො වන උපාරිම අවසංර දිය හැකි උසං 
සංහ එම කො�ොරිකොඩෝර රූපා සංටහන් අං� 6.3 මගින් කොපාන්වො දි ඇත. තවදා, කොමම 
දෘශය කො�ොරිකොඩෝර සංදාහො අදාොළ වන්නො වූ කොරගුලැොසි සංහ මොර්කොගෝපාකොේශයන් 
කොවළුම II හි විස්තරොත්ම�ව සංඳහන් කො�ොට ඇති අතර, එම දෘශය කො�ොරිකොඩෝර 
මොයිම් සංහ එම කො�ොරිකොඩෝරයන් හි �රනු ලැ�න සංංවර්ධනයන් සංඳහො අවසංර 
කොදාන්නො වූ උපාරිම උසං මුහුදු මට්ටකොම් සිට උසං වශකොයන් සංඳහන් �ර ඇත.
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වේකාළඹ නගැරය 
තුල සිරස් අංවකාශය 

නියාමනය හාා නාගැරික 
මංසැලකුණු සැංරක්ෂණ



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

181

රූප සටහාන් අංං� 6.3 : වේනාළු� කුළුවේණහි හඳුනාාගත් ගන්නාා ලද දෘශ� වේකාරිවේඩාර හා උපරිමා උසං සීමාාවන්
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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6.2.7. අංකොප්ක්ෂිත නොගරි� ආ�ෘතිය 

කො�ොළඹ නගරය සංඳහො වන වඩොත් උචිත අව�ොශීය නොගරි� වුහය අර්ථ 
දාක්වො ඇත්කොත්, සංංවර්ධන ඝනත්වයත් ඒ සංඳහො උචිත ප්රමුඛ්යා භාොවිතයන්  
සංහ අනුලැක්ෂණයක් විදායොනුකූලැව විේකො�ෂණය කිරිම තුළිනි. තවදා, ඒ සංඳහො 
දාැනට නගරකො� සංංවර්ධන දිශොනතිය, කොවළඳපාලැ සංොධ�, සංංවර්ධන විභාවතො 

රූප සටහාන් අංං� 6.4 : වේකාළඹ වාණිජ නාගරවේයහි සංමාස්ත්යාං නිර්මිත්යාං පරිසංරවේයහි තිිමාාණ 
ආකෘතිය (සංැබූ පරිමාාණවේයන් වේනාාවේ�)
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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උපායමාාර්ගය
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සංහ නගරකොයහි පාවතින දුර්වලැතො හඳුනො ගනු ලැැබීය. ඒ අනුව, සංංවර්ධන 
ඝනත්වය මත පාදානම්ව කො�ොළඹ නගරය තුළ අනොගතකො�දී අකොේක්ෂිත නිර්මිත 
පාරිසංරය සංහ ක්ෂිතිජ ඉම කොර්ඛ්යාොව කොවනස් වීම් පාහත රූපා සංටහන් මගින්  
ඉදිරිපාත් �ළ හැ�.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

අවකාශ්රීය සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය
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රූප සටහාන් අංං� 6.5 : වේකාළඹ වාණිජ නාගරවේයහි උතුරැ පරවේද්ශවේයහි නිර්මිත්යාං පරිසංරවේයහි 
තිිමාාණ ආකෘතිය (සංැබූ පරිමාාණවේයන් වේනාාවේ�)
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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රූප සටහාන් අංං� 6.6 : උද�ානා සංහ අනානා� පරමුඛ කලාපයන්හි අවේ�ක්ෂිත්යාං පරිසංරවේයහි තිිමාාණ 
ආකෘතිය (සංැබූ පරිමාාණවේයන් වේනාාවේ�)
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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රූප සටහාන් අංං� 6.7 : මුහුදු මාට්�වේ� සි� නිර්මිත්යාං පරිසංරවේයහි තිිමාාණ ආකෘතිය 
(සංැබූ පරිමාාණවේයන් වේනාාවේ�)
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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අපෙ�ක්ෂිත ක්ෂිතිජා ඉම පෙවනස් වීම.

කො�ොළඹ උතුරු ප්රකොේශකො� සිට �ැලැණි ගඟ, ඔරුකොගොඩවත්ත, කොදාමටකොගොඩ, 
කො�ොරැ�ලැ, විකොේෂිත ප්රොථමි� කොන්වොසි� �ලැොපා ප්රකොේශය ඔස්කොස් �ම්�ලැපිටිය 
දිශොවට එනම් කො�ොළඹ දාකුණු දිශොව දාක්වො අකොේක්ෂිත නොගරි� ආ�ෘතිකොයහි 
හරස්�ඩ නිරූපානය සංැලැකීකොම්දී ක්ෂිතිජ ඉම කොවනස් වීම රූපා සංටහන් අං� 
6.9 මගින් දාක්වො ඇත. ඒ අනුව, සිරස් සංංවර්ධනකො� තීව්රතොවය පිළිකොවලින් 
�ම්�ලැපිටිය, කො�ොරැ�ලැ, සංහ ඔරුකොගොඩවත්ත / කොදාමටකොගොඩ ක්රමි�ව අඩුවන 
�වට හඳුනොකොගන ඇත. එහිදී සිරස් සංංවර්ධන ඝනත්වය අවම ප්රකොේශය වශකොයන් 
කො�ොළඹ 7 ප්රකොේශය ආශ්රිත එනම් විකොේෂිත ප්රොථමි� කොන්වොසි� �ලැොපාය කොලැසං 
හඳුන්වන ප්රකොේශය දාැක්විය හැ�.

රූප සටහාන් අංං� 6.9 : වේකාළඹ උතුරැ පරවේද්ශවේ� සි� වේකාළඹ  දකුණු දිශාව දක්වා ක්ෂිතිජ ඉමා 
වේවනාස් වීමා (සංැබූ පරිමාාණවේයන් වේනාාවේ�) | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

රූප සටහාන් අංං� 6.8 : අවේ�ක්ෂිත්යාං නාාගරික ආකෘතිවේයහි හරස් ඛණ්ඩ  
(සංැබූ පරිමාාණවේයන් වේනාාවේ�) | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

කැලණි 
ගැ�

ඔරැවේගැාඩවත්ත 
වේදමටවේගැාඩ

වේබාරැල්ල විවේ�ෂිත පරාථමික 
වේන්වාසික කලාපය

බම්බලපිටිය
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රූප සටහාන් අංං� 6.10 : වේකාළඹ බ�හිර පරවේද්ශවේ� සි� ඊසංානා දිග දිශාව දිශාව දක්වා ක්ෂිතිජ 
ඉමා වේවනාස් වීමා (සංැබූ පරිමාාණවේයන් වේනාාවේ�) | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

කො�ොළඹ �ටහිර ප්රකොේශකො� සිට පිළිකොවලින් මුහුදු තීරය, ගොලු මුවකොදාොර, 
කො�ොම්පාඤ්ඤවීදිය, කොනළුම් කුළුණ, ඔස්කොස් පාංචි�ොවත්ත / කොදාමටකොගොඩ එනම්, 
ඊසංොන දිග දිශොවට අකොේක්ෂිත නොගරි� ආ�ෘතිකොයහි ක්ෂිතිජ ඉම කොවනස්වීම 
රූපා සංටහන් අං� 6.10 හි දාක්වො ඇත. ඒ අනුව, කොනළුම් කුළුණ කො�ොළඹ 
නගරකො� ප්රධොන මංසංලැකුණ වන �ැවින් එහි ප්රමුඛ්යාත්වය පාවත්වොකොගන යොමට 
අකොේක්ෂො �රනු ලැ�න �ැවින් කොනළුම් කුළුකොන් සිට අරීයව සිරස් සංංවර්ධනය 
ක්රමි�ව පාහලැ �සින කොලැසං පාවත්වො කොගන යනු ලැ�යි. 

මුහුදු 
ත්රීරය

ගැාලු මුවවේදාර වේකාම්පඤ්ඤවීදිය වේනළුම් 
කුළුණ

පංචිකාවත්ත 
වේදමටවේගැාඩ
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රූප සටහාන් අංං� 6.11 : වේකාළඹ වරාය නාගරවේය සි� පූලියවේගාඩ දිශාව� ක්ෂිතිජ ඉමා  
වේවනාස් වීමා (සංැබූ පරිමාාණවේයන් වේනාාවේ�)
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

6.2.8. සංවර්්ධන ්මොකොගොපකොද්ශ සැලසුම්

I. පෙ�ාළඹ පෙ�ාටුව ඓති�ාසි� මාර්පෙ�ෝපාපෙේ� සැලැස්ම

ඓතිහොසි� වශකොයන් වටිනො කොගොඩනැගිලි සංහ ස්මොර� සංහිත කො�ොළඹ කො�ොටුව 
ඓතිහොසි� ප්රකොේශය සංංවර්ධනය සංඳහො ඉහළ විභාවයක් ඇති නමුත් එම ප්රකොේශය 
ඌන උපාකොයෝජනයට ලැක්ව ඇත. කොමම ප්රකොේශය සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහො 
රජකො� ප්රතිපාත්ති තීරණයක් කොගන ඇති අතර කොම්වනවිට සංංවර්ධන වයොපාෘති 
කීපායක් ආරම්භා �ර ඇත. උදාොහරණ කොලැසං ගෆුර් කොගොඩනැගි�ලැ, ග්රෑන්ඩ් 
ඔරියන්ට� කොහෝටලැය ඉන් කීපායකි. නව සංංරක්ෂණ සංං��පා හො ආරක්ෂණ 
ක්රියොමොර්ග සංමඟ ප්රකොේශය සංංවර්ධනය කිරීමට අවධොනය කොයොමු �ර ඇත.

කො�ොළඹ වරොය නගරකොය සිට කො�ොළඹ වරොය, කො�ොටකො�න, බ්ලූ මැන්ඩ� 
ඔස්කොස් පාෑලියකොගොඩ දිශොවට අකොේක්ෂිත ක්ෂිතිජ ඉම කොවනස්වීම රූපා සංටහන් 
අං� 6.11 හි දාක්වො ඇත. එහිදී කො�ොළඹ වරොය නගරය සිරස් සංංවර්ධනකො� ප්රමුඛ්යා 
ප්රකොේශය වශකොයන් ක්රියොත්ම� වනු ඇති අතර, නොගරි� පුනර්ජීවන ප්රකොේශ කොලැසං 
හඳුනොකොගන ඇති කො�ොටකො�න හො බ්ලූමැන්ඩ� ප්රකොේශදා අනොගතකො�දී ඉහළ 
සිරස් සංංවර්ධනයක් �රො කොයොමුවනු ඇත.

වේකාළඹ වරාය 
නගැරය

වේකාටවේ�න බ්ලූමැන්ඩල්
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⸺

අවකාශ්රීය සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

අංවේප්ක්ෂිත නාගැරික 
ආකෘතිය
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II. පෙ�ාළඹ බසාර් පාාපෙේ�ය මාර්පෙ�ෝපාපෙේ� සැලැස්ම 

කො�ොළඹ නගර මධයකො� පිහිටො ඇති වඩොත් �ොර්ය�හුලැ සංොේපු සංවොරි �ලැොපායක් කොලැසං 
හදුනොගත හැ�. කොමම ප්රකොේශය එකිකොන�ට කොවනස් හො එකිකොන�ට විකොේෂී�රණය 
වූ වීදින් වලින් සංමන් විත කොේ. කොමම ප්රකොේශය ඊට අකොේනි� වන ගතිලැක්ෂණ වලින් 
සංමන්විත ලැං�ොකොේ අනික් ප්රකොේශ වලැ දාැකිය කොනොහැකි වොණිජ අත්දාැකීමක් ලැ�ො 
ගත හැකි ප්රකොේශයක් වීම විකොේෂ ලැක්ෂණයකි. රජකො� ප්රතිපාත්තිය�ට අනුව මැනිං  
කොවළඳකොපාොලැ සංහ මොළු කොවළඳකොපාොලැ කොම් වන විට ඉතො සංොර්ථ� කොලැසං පාෑලියකොගොඩ 
ප්රකොේශයට කොගනකොගොස් ඇත.  මීට අමතරව පාස්වන හරස්වීදිකො� ඇති වියළි ආහොර 
කොතොග කොවළදාොමදා පාෑලියකොගොඩ ප්රකොේශයට කොගනයොමට කොම් වන විට සංැලැසුම් 
සං�ස්�රමින් පාවතී. නියොමන සංැලැසුම් ක්රියොත්ම� කිරීම තුලින්, පිටකො�ොටුව �සංොර් 
ප්රකොේශකො� පාවතින තදා�දාය අවම �රමින්, සංංචාොර� ආ�ර්ෂණය ඉහලැ නැංවීමටත්, 
එමගින්ව ඉහලැ වොනිජමය අත්දාැකීමක් ලැ�ොදීමට �ලැොකොපාොකොරොත්තු කොේ.

III. නිද�ස් චතුර�ිය පාාපෙේ� නියාමන සැලැස්ම

විකොේෂ ේරථමි�  කොන්වොසි� �ලැොපාය තුලැ පිහිටො ඇත. කොමම නියොමන සංැලැැස්කොමහි  
ේරධොන අරමුණු වනුකො� නිදාහස් චාතුරශකො� ේරමුඛ්යාත්වය හො අනන්යතොව සංහ හරිත 
ආවරණය ආරක්ෂො �රගැනීමත්, කොමම ප්රකොේශයට අකොේනි�වූ ස්වොභාොවි�ත්වයට 
�ොධො පාමුණුවන භුමි පාරිකොභාෝජනයන් සීමො �රමින්  ප්රකොේශය ආරක්ෂො �රගැනීමත්ය. 
කො�ෞේධොකොලැෝ� මොවත, විකොේරොම මවොත (�කොරගරි පාොර), ආචාොර්ය ස්ටැන්ලි 
විකොේසුකොර්න්ේර මොවත, නිදාහස් මොවත කොමම ප්රකොේශකො� මොයිම කොලැසං දාැක්විය හැ�. 
කොමම නියොමන සංැලැැස්ම ේරධොන වශකොයන් �ලැොපා 6 �ට කොවන්�ර ඇති අතර එක් 
එක් �ලැොපායට අදාොලැ අනුමත භාොවිතය හො අනුමත මහ� ේරමොණය කොමම සංැලැැස්කොමහි 
කොදාවන කො�ොටසං මගින්  විස්තරොත්ම�ව දාක්වො ඇත.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

අවකාශ්රීය සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

අංවේප්ක්ෂිත නාගැරික 
ආකෘතිය
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6.3. ප්රරවොහන සංංවර්ධන උප්රොයමොර්ගය

සංජීවී සංහ ක්රියො�ොරී නගරයක් බිහිකිරීකොමහි ලැො එහි මොර්ග පාේධතිකොයහි අව�ොශීය 
වයොේතිය ප්රමුඛ්යා කො�තු සංොධ�යක් කොේ. ඒ අනුව යම් නගරය� අව�ොශීය ආ�ෘතිය 
කොන්වොසි�, වොණිජ, කොස්වො කොහෝ කොවනත් ඕනෑම භාොවිතයක් වන අවස්ථොව� 
එහි මොර්ග පාේධතිය අදාොළ නිර්මිත පාරිසංරකො� තීරණොත්ම� අංගයක් කොලැසං  
ක්රියො�රනු ඇත.

කොමකොලැසං මොර්ග පාේධතිය හො �ැදුණු නිර්මිත පාරිසංරකො� කොගොඩනැකොගන නොගරි� 
හො උපා-නොගරි� මධයස්ථොන කොක්න්ද්ර �ර ගනිමින් කොපාොදු හො කොපාෞේගලි� 
ජනගහනය සංංක්රමණය වීකොම් ප්රවණතොවය මත ප්රවොහන ඉ�ලුකොමහි ඉහළ  
යොමක් කොපාන්නුම් �රනු ලැ�යි. කොමහිදී කොපාොදු ප්රවොහන මොධයයන්ට වඩො 
කොපාෞේගලි� ප්රවොහන මොධයය භාොවිතො කිරීමට කොපාලැඹීකොමන් නගරය තුළ 
සංංසංරණය වන වොහන ධොරිතොව ඉහළ යොම හො �ොර්යය�හුලැ කොේලැොවන්හීදී 
නගරය තුළ සිදු වන ගමනොගමනය ඉහළ යොම කො�තුකොවන් පාවත්නො මොර්ගයන් 
හි කොස්වො මට්ටම අතික්රමණය �රමින් වොහන වොහන තදා�දාය උග්ර තත්වය� 
පාවතින �වට නිරීක්ෂණය වී ඇත. 

පාරවාහන සංංවර්ධන 
උපාායමාාර්ගය
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6.3.1. සැලසුම් පර්මොර්ථ

මොර්ග හො ප්රවොහන සංැලැැස්කොමහි අරමුණ වනුකො�, නගරය තුළ �ොර්යයසංොධනීය 
සංහ ඵලැදාොයී සංංචාරණයක් සංඳහො උපා�ොරී වන පාවත්නො මොර්ග ජොලැකොයහි 
හො ප්රවොහන පාේධතිකොයහි �ොර්යක්ෂමතොව ඉහළ නැංවීමයි. ඕනෑම ප්රවොහන 
පාේධතියක් �ොර්යක්ෂම වීකොම්හිලැො එහි අව�ොශීය ආ�ෘතිකොයහි සංංරචා� වන විවිධ 
මොදිලිකො� ප්රවොහන මොධයයන් වයොේත වීම සංහ එම මොධයයන් ඒ�ො�ේධ වන 
ප්රවොහන මධයස්ථොන පාැවතීම ප්රමුඛ්යා කොේ. එකොහයින්, කොයෝජිත නොගරි� වුහය, 
ජන සංහ කොගොඩනැගිලි ඝනත්වය, කොයෝජිත නොගරි� ලැක්ෂණ සංහ සංංවර්ධන 
ක්රියො�ොර�ම් පාදානම් �ර ගනිමින් වඩොත් කොයෝගය �හුවිධ ප්රවොහන ජොලැය� 
අව�ොශීය වයොේතිය නිර්ණය කිරීමත් එම ජොලැයන් සංංකොක්න්ද්රණය වන ප්රවොහන 
කොක්න්ද්රස්ථොන සංඳහො වඩොත් උචිත ස්ථොන නිර්ණය කිරීමත් මොර්ග හො ප්රවොහන 
සංැලැැස්කොම් පාරමොර්ථ කොලැසං දාැක්විය හැකි කොේ.

6.3.2. සැලසුම් විෂය පථය

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය සංඳහො මොර්ග හො ප්රවොහන සංැලැැස්ම  
සං�ස් කිරීකොම්දී මහොමොර්ග, අධිකොේගී මොර්ග, දුම්රිය මොර්ග හො ජලැ ප්රවොහනය 
කො�කොරහි අවධොනය කොයොමු �ර ඇත. තවදා, සංංවර්ධනය කිරීකොම් ප්රමුඛ්යාතොව 
මත පාදානම්ව මොර්ග ධූරොවලිය පිළිකොයලැ �රනු ලැැබූ අතර, ඒ අනුව එක් එක් 
මොර්ගය සංඳහො මොර්ග හරස්�ඩ සං�ස් විය යුතු ආ�ොරය නිර්ණය �රනු ලැැබීය. 
කොමම සංැලැසුකොම් මොර්ග සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො සංැලැසුම් �ොලැ පාරිච්කොේදාය 
වසංර 2022–2031 වන නමුත්, කොවනත් විකොේෂ වයොපාෘති හො සං�ැදි වයොපාෘති 
ක්රියොත්ම� කිරීම හො සංම්පුර්ණ කිරීම සංඳහො ගතවන �ොලැය සංැලැසුම් �ොලැ 
පාරිච්කොේදාය ඉක්මවො යො හැ�.
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6.3.3. පරවොහාන සැ�ැස්්ම

කො�ොළඹ නගරය ශ්රී ලැං�ොකොේ ප්රධොන වොණිජ කොක්න්ද්රස්ථොනය හො සංංචාොර� 
ගමනොන්තයක් කොලැසං කොේගවත් සංංවර්ධනයක් �රො කොයොමුවීම කො�කොරහි ප්රකොේශ- 
කො� ප්රවොහන ජොලැය වැදාගත් සංොධ�යක් �වට පාත්ව ඇත. ඒ අනුව, කො�ොළඹ 
නගරය ප්රධොන මොර්ග, අධිකොේගී මොර්ග හො දුම්රිය මොර්ග ජොලැය හරහො අකොනකුත් 
ප්රොකොේශීය නගර හො ප්රවොහන මධයස්ථොන සංමඟ සංම්�න්ධ වන අතර, ප්රවොහනය 
හො �ැඳි කොවනත් යටිතලැ පාහසු�ම් එනම් ප්රවොහන මූලි� සංංවර්ධනයන් (TODs), 
�හුවිධ ප්රවොහන මධයස්ථොන හො රථවොහන �ළමණො�රන පාේධති යනොදිය 
ඇතුළත්ව එය දිවයිකොන් ප්රධොන නයෂ්ටි� කොක්න්ද්රය කොලැසං ක්රියොත්ම� කොේ. 

6.3.3.1. වේයෝජිත්යාං මාාර්ග සංංවර්ධනා ව�පෘති

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශකො� මොර්ග හො ප්රවොහන සංැලැැස්ම පිළි- 
කොයළ කිරීකොම්දී, මහොමොර්ග පාේධතිකො� සංැ�ැස්ම අනුව එනම්; පාළොත්�දා සං�ඳතො 
සංඳහො ඉවහ� වන මොර්ග, අන්තර් ගමනොගමනය සංඳහො ඉවහ� වන මොර්ග, 
මොර්ගකො� වර්තමොන කොභාෞති� පාළලැ, මොර්ගකො� කොගොඩනැගිලි සීමොව සංහ මොර්ග- 
කො� රථවොහන ධොරිතොවය යන සංොධ� මත මොර්ගයන්හි ප්රමුඛ්යාතො �ොණ්ඩ කොවන් 
කොවන් වශකොයන් හඳුනො ගනු ලැැකොබ්.

I. සැලසුම් �ාලය තුළ සංවර්ධනයට පෙයෝජිත මාර්� 

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශය සංදාහො වන කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 
2022–2031 මගින් හඳුනොකොගන ඇති පුළු� කිරීමට කොයෝජිත මොර්ග P1 මොර්ග එනම් 
පාළමු ප්රමුඛ්යා මොර්ග කොලැසං දාක්වො ඇත. එම මොර්ග හො ඒවොකොයහි කොයෝජිත මොර්ග පාළලැ 
පාහත වගු අං� 6.6 හි සංවිස්තරොත්ම�ව දාක්වො ඇත. 

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

පරවාහනා සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

පරවාහාන සැැකැස්ම
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සංැලසු� කාලය තුළ සංංවර්ධනාය� වේයෝජිත්යාං  
පළමු පරමුඛ මාාර්ග P1 මාාර්ග

මාාර්ගවේ� නාමා
සංංවර්ධනාය� වේයෝජිත්යාං මාාර්ග 
වේකා�සං

ප
ව
ති
නා
 මා

ාර්
ග
වේ
�
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ළ
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ර
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ය
ෝජි

ත්යාං
 මා

ංතී
ර
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ග
ණ

නා

සං
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ර්
ධ
නා
ය
�
 වේ

ය
ෝජි

ත්යාං
 

මා
ාර්

ග
 දි

ග
 (
කි
.මී

)

ප
ව
ති
නා
 වේ

ග
ාඩ

නා
ැගි

ලි
 

සී
මා
ා 
(මී

�
ර
)

වේ
ය
ෝජි

ත්යාං
 වේ

ග
ාඩ

නා
ැගි

ලි
 

සී
මා
ා 
(මී

�
ර
)

ශ්රීී විකිමා මාාවත්යාං නාව කැළණි ගඟ මාාර්ගවේ� සි� 
මා�වත්ත්යාං පටුමාග (මාට්�ක්කුලිය 
වේපාලිස් ස්ථාානාය) දක්වා

6 9 2 0.5 15 15

මාාද�පිට්රිය පාර සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක 
මාාවවේත් සි� වේමාෝදර පාර දක්වා 

10 18 4 1.3 22 24

නාාගලග� වීදිය සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක මාාවත්යාං 
පාලමා සි� සිරිමාාවේවෝ 
බණ්ඩාරනාායක මාාවත්යාං වරාය 
පිවිසු� මාාර්ගය දක්වා

6 9 2 1 15 15

වේක්.සිරි�.සී. වේපවේර්රා මාාවත්යාං 
(උතුරැ වේකා�සං)

වේජෝර්ජ් ආර් ඩී සි�වා මාාවත්යාං 
සි� මාාද�පිට්රිය පාර දක්වා

9 18 4 2.6 24 24

මිරණිය වීදිය ශ්රීී සංංඝරාජ මාාවත්යාං සි� 
හ�ෆ්වේඩෝ� මාාර්ගය දක්වා

6 9 2 0.65 15 15

මාාලිගාවත්ත්යාං පටුමාග ජු�මාා මාස්ජි� මාාර්ගවේ� සි� 
වේකත්ත්යාංාරාමා පන්සංල පාර දක්වා

7 9 2 0.2 15 15

පාසං� පටුමාග - වේදමා�වේගාඩ ශ්රීී වජිරඥාානා මාාවත්යාං සි� 
ද්රියබර්�ස් ඇවනි� දක්වා 

5 9 2 0.2 - 12

වේදමා�වේගාඩ පාර වේදමා�වේගාඩ මාංසංන්ධිවේ� සි� ශ්රීී 
ධ�මා මාාවත්යාං දක්වා 

6 18 4 0.3 22 24

ශ්රීී වජිරඥාානා මාාවත්යාං මාරදානා පාර සි� ශ්රීී ධ�මා 
මාාවත්යාං දක්වා 

6 9 2 1.3 22 22

කැ�වලමු�ල පාර ශ්රීී වජිරඥාානා මාාවත්යාං සි� 
ආනාන්ද මාාවත්යාං දක්වා 

6 9 2 0.6 15 15

වේලස්ලි රණගල මාාවත්යාං වේ�ස්ලයින් පාවේර් සි� වේකා�ා 
පාර දක්වා 

6 9 2 1.4 22 22

වේශ්ඩි වේගාෝ� ඇවනි� වේකා�ා පාවේර් සි� ශ්රීී 
ජයවර්ධනාපුර පාර දක්වා 

6 9 2 0.3 12 12
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මාාර්ගවේ� නාමා
සංංවර්ධනාය� වේයෝජිත්යාං මාාර්ග 
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එවර් ගීාන් පාර්ක් පාර ඊ.ඩී.දාබවේර් මාාවත්යාං සි� 
කිරිමාණ්ඩල මාාවත්යාං දක්වා 

6 18 4 0.4 12 22

මුහන්දිර� ඊ දාබවේර් පාර නාාරාවේ�න්පි� මාංසංන්ධිවේ� සි� 
කිරිමාණ්ඩල මාාවත්යාං දක්වා 

6 9 2 0.25 12 12

සී වී� ඇවනි� ගාලු පාවේර් සි� ආර්. ඒ. ඩී. 
වේ�� මාාවත්යාං දක්වා 

6 9 2 0.25 15 15

ඉනාර් ෆ්ලවර් පාර සංහ ශාන්ත්යාං 
ඇන්ත්යාංනි පාර

ගාලු පාවේර් සි� ෆ්ලවර් පාර 
දක්වා 

6 9 2 0.8 15 15

වැව පාර සං�බන්ධක මාාර්ගය කිරිමාණ්ඩල මාාවවේත් සි� නාාවල 
පාර දක්වා 

6 9 2 0.8 - 15

වේදහිවල ඇළ පාර දකුණු ඉවුරැ 
සං�බන්ධක මාාර්ගය-සිද්ධාර්ථා 
පාවේර් සි� ත්යාංලවේකාටුව මාාර්ගය 
දක්වා

වේ�ස්ලයින් මාාර්ගවේ� සි� 
හයිවේලව� මාාර්ගය දක්වා 

6 9 2 1.5 - 15

සුවිසුද්ධාරාමා මාාවත්යාං වේකාළඹ- වේහාරණ මාාර්ගය සි� 
ඩ�.ඒ. සි�වා මාාවත්යාං දක්වා 

6 9 2 0.7 15 15

ඉ�වරී පටුමාග වේකාළඹ- වේහාරණ මාාර්ගය සි� 
හයිවේලව� මාාර්ගය දක්වා 

6 9 2 0.2 12 12

වගු අංං� 6.6 : පළමු පරමුඛ මාාර්ග P1 මාාර්ග
මූලොශය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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නාව මාාර්ග සංංවර්ධනා ව�පෘති

සංැලැසුම් �ොලැ සීමොව තුළ සංංවර්ධනයට කොයෝජිත නව මොර්ග කොදාවන ප්රමුඛ්යා මොර්ග 
P2 කොලැසං පාහත වගු අං� 6.7 හි දාක්වො ඇත.

මාාර්ගවේ� නාමා
සංංවර්ධනාය� වේයෝජිත්යාං මාාර්ග 
වේකා�සං

මා
ාර්

ග
වේ
�
 වේ

භා
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ල
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�
ර
)
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ය
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ල
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වී
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ර්
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ර
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ය
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 මා

ංතී
ර
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ණ
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සං
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ධ
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ය
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 වේ

ය
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මා
ාර්

ග
 දි

ග
 (
කි
.මී

)

වී
දී 

වේ
ර්
ඛ
ා 
(මී

�
ර
)

වේ
ග
ාඩ

නා
ැගි

ලි
 සී

මා
ා 
(මී
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ර
)

කැළණි ගඟ ව� ඉවුරැ 
මාාර්ගය 

නාව මීගමුව පාර පාලමා සි� 
සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක 
මාාවත්යාං පාලමා දක්වා 

නාව මාාර්ග 
ඉදිකිරීමාකි 

10 2 4   

වේ�නාමු�ල පටුමාග දිගුව නාව කැළණි ගඟ මාාර්ගවේ� සි� 
ෆර්ගසංන් පාර දක්වා 

4.5 10 2 0.75  15

ශාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් ඇළ 
මාාර්ග සං�බන්ධකය- ශ්රීී 
පිරයදර්ශනා මාාවත්යාං දිගුව 

ඕ�කට් මාාවත්යාං සි� ඉඟුරැකවේ� 
මාංසංන්ධිය දක්වා 

5 10 2 3.4  15

වේකාවේලාන්නාාව ඇළ ව� 
ඉවුරැ මාාර්ගය දිගුව නාව 
මාාර්ගය 

වේදමා�වේගාඩ මාංසංන්ධිවේ� සි� 
ශ්රීී ජයවර්ධනාපුර මාාවත්යාං දක්වා 

නාව මාාර්ග 
ඉදිකිරීමාකි 

10 2 5   

වගු අංං� 6.7 : වේදවනා පරමුඛ මාාර්ග P2
මූලොශය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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සිතියම් අංං� 6.4 : සංැලසු� කාලය තුළ සංංවර්ධනාය� වේයෝජිත්යාං මාාර්ග
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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වේයෝජිත්යාං මාාර්ග හරස් ඛණ්ඩ

රූප සටහාන් අංං� 6.12 : ජලභිමුඛ මාාර්ග හරස්කඩය (ද්විත්ව මාංතීරැ)
මූලොශය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

රූප සටහාන් අංං� 6.13 : ද්විත්ව මාංතීරැ මාාර්ග හරස්කඩය
මූලොශය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

රූප සටහාන් අංං� 6.14 : මාංතීරැ හත්යාංර සංදහා  වූ හරස්කඩය
මූලොශය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

පරවාහනා සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

පරවාහාන සැැකැස්ම
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II. �නුමතින් ඉදිවන අධිපෙ�ගී මාර්�ය 

කො�ොළඹ නගරය සංහ ඒ ආසංන්නකො� පාවතින අර්ධ නොගරි� ප්රකොේශ අතර, මොර්ග 
සංම්�න්ධතොවය වැඩි දියුණු කිරීමට සංහ දාැනට පාවතින රථවොහන තදා�දාය අවම 
කිරීමට මොර්ග සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් කො�ොළඹ නගරකො� �ණු මතින් ඉදිවන 
අධිකොේගී මොර්ග පාේධතියක් ඉදිකිරිම සංඳහො කොයෝජනො �ර ඇත. කොමම වයොපාෘතිය 
යටකොත් නව �ැළණි පාොලැකොමන් ආරම්භා වී පිටත වටරවුම් මොර්ගකොයහි අතුරුගිරිය 
අන්තර් හුවමොරුව අසංලින් අවසංන් වන මංතීරු 4කින් යුත් අධිකොේගී මොර්ගයක් 
කොලැසං සංංවර්ධනයට කොයෝජනො �ර ඇත. 

රූප සටහාන් අංං� 6.15 : වේයෝජිත්යාං පරවාහනා සංංවර්ධනා ව�ාපෘති 
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

පරවාහනා සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

පරවාහාන සැැකැස්ම
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කොමහි පාළමු අදියර නව �ැළණි පාොලැකොම් සිට රොජගිරිය දාක්වො කි.මි. 6.9� 
දිගකින් යුතුව ඉදි�රනු ලැ�න අතර කොදාවන අදියර, රොජගිරිකො� සිට පිටත 
වටරවුම් මොර්ගකොයහි අතුරුගිරිය අන්තර් හුවමොරුව සංමග සංම්�න්ධ වන පාරිදි 
දාකුණු කොදාසංට දීර්ඝ කිරීමට කොයෝජිතය. තවදා, උතුරු දිග කො�ලැවර නව �ැළණි 
පාොලැකොම් සිට කො�ොළඹ �ටුනොය� අධිකොේගී මොර්ගය සංමගදා සංම්�න්ධ වනු ඇත. 
එකොස්ම කො�ොළඹ වරොය සංහ වරොය නගරය සංම්�න්ධ වන පාරිදි කොමම �ණු 
මතින් ඉදිවන අධිකොේගී මොර්ගය දීර්ඝ කිරීමට කොයෝජිත අතර එමගින් මගී හො 
භාොණ්ඩ ප්රවොහනය �ොර්යක්ෂම කිරීමත් කොේශීය හො විකොේශීය ආකොයෝජන අවස්ථො 
වැඩිවීමත් අකොේක්ෂිත කොේ. 

III. මුහුදුබඩ මාර්�ය (පෙ�ාළඹ �රමය පාාර) දීර්ඝ කිරීම 

කො�ො�ලුපිටිය දුම්රිය නැවතුම් ස්ථොනකොයන් පාටන්කොගන කොදාහිවලැ දුම්රිය නැව- 
තුම් ස්ථොනය දාක්වො ඉදි�ර ඇති මුහුදු�ඩ මොර්ගය තව දුරටත් දීර්ඝ කිරීම සංඳහො 
මොර්ග සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් කොයෝජනො �ර ඇත. ඒ අනුව, කො�ො�ලුපිටිය 
දුම්රිය නැවතුම් ස්ථොනකො� සිට ගොලු මුවකොදාොර හරහො වරොය නගරය දාක්වො 
ශ�යතො අධයනයකින් අනතුරුව කොමම මොර්ගය දීර්ඝ කිරීම සංඳහො කොයෝජනො  
�ර ඇත.

IV. ගුවන් පාාලම්

වර්තමොන කො�ොළඹ නගරය තුලැ ඇති උග්ර රථවොහන තදා�දාය අවම කිරීකොම් 
අරමුණ ඇතිව මොර්ග සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් උත්තරොනන්දා මොවත, ජස්ටිස් 
අක්�ොර් මොවත හො �ොලැදාක්ෂ මොවත කොක්න්ද්ර �ර ගනිමින් ගුවන් පාොලැම් 03ක් 
ඉදිකිරිම සංදාහො මුලි� �ටයුතු 2021 වර්ෂකො�දී ආරම්භා �ර �රනු ලැැබිය. 
එමගින්, කො�ොළඹ නගරකො� රථවොහන තදා�දාය මොර්ග කිහිපායක් ඔස්කොස් විසුරුවො 
හැරීමට අකොේක්ෂිත කොේ. 

ඒ අනුව හඳුනොගනු ලැැබූ ගුවන් පාොලැම් පාහත දාක්වො ඇත. 

උත්ත්යාංරානාන්ද මාාවත්යාං සං�බන්ධ වනා ගුවන් පාලමා 

උත්තරොනන්දා මොවත හො ජස්ටිස් අක්�ර් මොවත යො කො�කොරන පාරිදි මීටර 740� 
දිගකින් හො පාළලින් මීටර 4.9කින් යුතුව ඉදි කිරීමට කොයෝජනො �ර ඇති අතර එහි 
සංොමොනය කොේග ධොරිතොවය පාැයට කි.මී 50ක් වනු ඇත.

ජස්ට්රිස් අක්බාර් මාාවත්යාං සං�බන්ධ වනා ගුවන් පාලමා 

මැකො� විදිය හො �ොලැදාක්ෂ මොවත යො කො�කොරන පාරිදි මීටර 315 � දිගකින් යුතුව 
හො පාළලින් මීටර 8 කින් යුතුව ඉදිකිරීමට කොයෝජනො �ර ඇති අතර එහි සංොමොනය 
කොේග ධොරිතොවය පාැයට කි.මී 50ක් වනු ඇත.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

පරවාහනා සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

පරවාහාන සැැකැස්ම
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බාලදක්ෂ මාාවත්යාං සං�බන්ධ වනා ගුවන් පාලමා 

චිත්තේපාලැම් ඒ ගොර්ඩිනර් මොවත හො �ොලැදාක්ෂ මොවත ය කො�කොරන පාරිදි මීටර 
400� දිගකින් හො පාළලින් මීටර් 11 යුතුව ඉදිකිරීමට කොයෝජනො �ර ඇති අතර, 
එහි සංොමොනය කොේග ධොරිතොවය පාැයට කි.මී .50ක් වනු ඇත.

6.3.3.2. දු�රිය පරවාහනා පද්ධතිය

ශ්රී ලැං�ොකොේ ප්රධොනතම කොපාොදු ප්රවොහන මොධයයක් වන දුම්රිය කොස්වය මගින් 
දෛදානි�ව මගීන් විශොලැ ප්රමොණයක් කො�ොළඹ නගරය කොවත ප්රවොහනය �රනු 
ලැ�යි. කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ ජනගහන වර්ධන රටොව 
සංැලැකීකොම්දී, කොන්වොසි� ජනගහනයට සංොකොේක්ෂව ඉහළ මගී ජනගහනයක් 
දෛදානි�ව නගරය තුළට සංංක්රමණය වන �ව හඳුනොගත හැ�. එකොස්ම, ඉහළ 
යන �ොර්යොලීය අව�ොශය ඇතුළු කොවනත් කොභාෞති� සංංවර්ධන හො කොපාොදු විකොනෝ-
දාොස්වොදා �ටයුතු කො�තුකොවන් අනොගතකො�දී දෛදානි� මගී ජනගහනය තව 
දුරටත් ඉහළ යනු ඇතැයිදා අකොේක්ෂො �ළ හැ�. තවදා, පාසුගිය වසංර කිහිපාය 
ඇතුළත පුේගලි� ප්රවොහන මොධය සංඳහො ජනතොවකො� වැඩි නැඹුරුවක් තිබුණදා, 
වර්තමොනය වන විට මහො මොර්ගවලැ උේගත වී ඇති අධි� රථවොහන තදා�දාය 
සංහ එමගින් ඉහළ යන ආර්ථි� පිරිවැය කො�තුකොවන් අනොගතකො�දී කොපාෞේගලි� 
ප්රවොහන මොදිලිවලැට සංොකොේක්ෂව කොපාොදු ප්රවොහන මොධයය කොවත ජනතොව නැඹුරු 
වනු ඇතැයි අකොේක්ෂො �ලැ හැ�. ඒ අනුව, කොපාොදු ප්රවොහන මොධයක් වශකොයන් 
දුම්රිය ප්රවොහනය �ොර්යක්ෂමව සිදුකිරීම සංඳහො දුම්රිය විදාුත්�රණ හො නවී- 
�රණ වයොපාෘතිය හඳුනොකොගන ඇත.

පෙයෝජිත දුම්රිය විදුත්�රණ වයාපාෘතිය

දුම්රිය මගීන් සංඳහො ඉතො �ොර්යක්ෂම සංහ සුවපාහසු දුම්රිය කොස්වයක් ඇති කිරීම 
සංඳහො ශ්රී ලැං�ොකොේ ප්රධොන දුම්රිය මොර්ග හතරක් විදාුත්�රණය හො නවී�රණය 
කිරීම ට කොයෝජිත අතර එම මොර්ග හතර අතුරින් කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො 
සංැලැසුම් ප්රකොේශය තුළ දිකොවන දුම්රිය මොර්ග කොලැසං කොවරළ�ඩ දුම්රිය මොර්ගය හො 
�ැලැණිවැලි දුම්රිය මොර්ගය හඳුනො ගත හැ�.

ඒ අනුව, කොයෝජිත �ැලැණිවැලි දුම්රිය වයොපාෘතිය, කො�ොළඹ කො�ොටුව ප්රධොන 
දුම්රිය ස්ථොනකොයන් ආරම්භා �ර අවිස්සංොකොේ�ලැ දාක්වො ඉදි�රනු ලැ�න අතර, 
කො�ොළඹ කො�ොටුකොේ සිට නුකො�කොගොඩ දාක්වො උන්නත දුම්රිය මොර්ගයක් කොලැසංදා, 
නුකො�කොගොඩ සිට අවිස්සංොකොේ�ලැ දාක්වො භූමිය මතින් දිකොවන ආ�ොරයටදා මංතීරු 
කොදා�කින් යුක්තව සංංවර්ධනය කිරීමට කොයෝජිතය. තවදා කො�ොළඹ කො�ොටුව සිට 
පාොනදුර දාක්වො කොවරළ�ඩ දුම්රිය මොර්ගය විදාුත්�රණය කිරීමටදා කොයෝජනො 
වී ඇත. කොමම දුම්රිය විේයුත්�රණයට සංමගොමීව දුම්රිය නැවතුම් ස්ථොන 
නවී�රණය කිරීමටදා කොයෝජිතය.
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පෙ�ාළඹ පෙමපෙටිෝ වයාපාෘතිය 

රැකී-රක්ෂො සංහ කොස්වො අවශයතොවය මත දෛදානි�ව කො�ොළඹ මහො නොගරි� 
ප්රකොේශය කොවත ඉහළ මගී ගලැනයක් සිදුවන කොහයින් �ොර්යය�හුලැ කොේලැොවන් 
හිදී, සංැලැසුම් ප්රකොේශය තුළ සංැලැකිය යුතු රථවොහන තදා�දායක් පාවතින �ව 
නිරීක්ෂණය �ළ හැකි කොේ. රථවොහන තදා�දායට පිළියම් වශකොයන් මොර්ග පුළු� 
කිරීම ප්රකොයෝගි� කොනොවන �ැවින්, කො�ොළඹ මහො නොගරි� සීමොව තුළ නව 
ප්රවොහන මොදිලි හඳුන්වො දීකොම් අවශයතොව හඳුනො කොගන ඇත. ඒ අනුව, 2014 
කො�ොම්ට්රාොන්ස් අධයයන වොර්තොකොේ දාක්වො ඇති ප්රධොන කො�ොරිකොඩෝර පාදානම් 
�රගනිමින් සංැහැ�ලු දුම්රිය කොස්වොව ක්රියොත්ම� කිරීමට කොයෝජනො �රනු ලැැබූ 
අතර එමගින් කො�ොළඹ නගරය යො�දා කොවනත් නොගරි� කොක්න්ද්ර වන කොමොරටුව, 
පිළියන්දාලැ, �ඩුකොවලැ, අතුරුගිරිය යනොදි කොක්න්ද්රයන් සංමග සංම්�න්ධ වනු 
ඇත.  (රූපාසංටහන් අං� 6.15)

• රතු පැහැති මාාර්ගය - රාගමා සි� කිරැළපනා දක්වා

• නි� පැහැති මාාර්ගය - හුණුපිට්රිය සි� වේකාට්�ාව දක්වා

• ද� පැහැති මාාර්ගය- වේකාළඹ වරාය නාගරය සි� මාරදානා, මාාළවේ�,  

කඩුවේවල සංහ අතුරැගිරිය දක්වා

• වේකාළ  පැහැති මාාර්ගය- කැළණිය සි� වේමාාරටුව දක්වා

6.3.3.3. අභා�න්ත්යාංර ජල පරවාහනා ව�ාපෘතිය. 

මොර්ග වලැ රථවොහන තදා�දාය අවම කිරීම මගින් සුමට නොගරි� ප්රවොහන 
පාේධතියක් ඇති කිරීම සංඳහො නව ප්රවොහන මොධයයක් වශකොයන් ශ්රී ලැං�ො ඉඩම් 
සංංවර්ධනය කිරීකොම් සංංස්ථොව විසින් මගී ජලැ ප්රවොහන ක්රමකොේදාය හඳුන්වො දී 
ඇත. ඒ අනුව, කොම් වන විට දියත උයකොන් සිට වැ�ලැවත්ත දාක්වො දියවන්නොව, 
කිරුලැපාන ඇළ හො වැ�ලැවත්ත ඇළ හරහො මගී ප්රවොහන කො�ෝට්ටු කොස්වොවක් 
ක්රියොත්ම� �රනු ලැ�න අතර, ශොඛ්යායතො අධයයනයකින් අනතුරුව කොබ්කොර් වැව 
හරහො කො�ොළඹ කො�ොටුව සිට යුනියන් කොපාකොදාසං දාක්වො සංහ �ැළණි ගඟ ඔස්කොස් 
මට්ටක්කුලිකො� සිට හංවැ�ලැ දාක්වො ජලැ ප්රවොහන පාේධතියක් ඇති කිරීමට 
කොයෝජිත කොේ.

6.3.3.4. විවේශ්ෂ ව�ාපෘති 

අ) පාාවා�න මුලි� සංවර්ධන  
(Transit Oriented Developments)

නගර සංැලැසුම්�රණ සංං��පායක් වශකොයන් ප්රවොහන මුලි� සංංවර්ධන 
වයොපාෘති හඳුන්වො දිය හැකි අතර, එමගින් විවිධ ප්රවොහන මොදිලි ඒ�රොශී වන 
ප්රකොේශ ආශ්රිතව වයොපාොරි�,කොන්වොසි� සංහ විකොනෝදාොස්වොදා ප්රකොේශ සංංවර්ධනය 
�රනු ලැ�යි. කොමහිදී විකොේෂකොයන්ම කොපාොදු ප්රවොහන ක්රම සංඳහො මගීන්ට ඉතො 
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පාහසුකොවන් ලැඟො වීමට හැකි වන අයුරින් සංහ පාොපාැදි මංතීරු ඇවිදින මංතීරු 
ඇතුළත් �ොර්යක්ෂම ප්රවොහන මොදිලි ඒ�රොශී �රගනිමින් සංම්පින්ඩිත නොගරි� 
ආ�ෘති සංැලැසුම්�රණය �රනු ලැ�යි. ඒ අනුව, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ 
ප්රකොේශය තුළ හඳුනො ගත් ප්රවොහන මුලි� සංංවර්ධනයක් කොලැසං පිටකො�ොටුව හො 
කො�ොරැ�ලැ ප්රවොහන මුලි� සංංවර්ධන ප්රකොේශ දාැක්විය හැ�.

පි�වේකාටුව පරවාහනා මාධ�ස්ථාානාය

අතීතකො� කො�ොළඹ වරොය කොක්න්ද්ර �රගනිමින් භාොණ්ඩ හො කොස්වො ප්රවොහන 
අවශයතොව සංපුරොලීම සංඳහො දුම්රිය හො මහො මොර්ග පාේධතිය ඇතිවූ අතර 
එමගින් කො�ොළඹ කො�ොටුව ප්රධොන දුම්රිය ස්ථොනය, ශ්රී ලැං.ග.ම. මධයම �ස් රථ 
සංංකීර්ණය සංහ කොපාෞේගලි� �ස් රථ නැවතුම් අංගනය ස්ථොපානය �රනු ලැැබීය. 
කොමකොලැසං කොගොඩනැගුණු ප්රවොහන පාේධතිකොයහි ඵලැදාොයිතොව තව දුරටත් ඉහලැ 
නංවමින් ඒ ආශ්රිත ප්රකොේශය කොවත ප්රවොහනය මුලි� �රගත් භුමි පාරිහරණයක් 
ක්රමි�ව සංංකොක්න්ද්රණය වී ඇත. 

එනමුත්, වර්තමොනකො�දී කොමම දුම්රිය නැවතුම් ස්ථොනය හො මගී �ස් රථ නැවතුම් 
පාර්යන්ත අතර අන්තර් සං�ඳතොව ඉතො අවම මට්ටම� පාැවතීම කො�තුකොවන් ඒ 
ආශ්රිත කොස්වො ලැ�න්නන් හට විවිධ අපාහසුතොවන්ට මුහුණ පාෑමට සිදුව ඇත. 
ඒ අනුව, පිටකො�ොටුව ආශ්රිත ප්රවොහන පාේධතිකොයහි අන්තර් සං�ඳතොව ඉහලැ 
නංවමින් සංම්පිණ්ඩිත නොගරි� ආ�ෘතියක් ඇති කිරීම සංඳහො 6.16 රූපා 
සංටහකොනහි හඳුනොකොගන ඇති ප්රකොේශය තුළ ඒ�ො�ේධ මගී හො භාොණ්ඩ හුවමොරු 
පාර්යන්ත, මොර්ග සංංවර්ධන, පාොලැම්, උමං මොර්ග, පාදි� මංතීරු, පාොපාැදි මංතීරු, 
මගී ගිමන්හ� සංනීපාොරක්ෂ� පාහසු�ම් යනොදිය කොයෝගයතොව අනුව ශ�යතො 
අධයනයකින් අනතුරුව ක්රියොත්ම� කිරීම සංඳහො කොයෝජනො �රනු ලැ�යි.

රූප සටහාන් අංං� 6.16 : පි�වේකාටුව පරවාහනා මාධ�ස්ථාානා ව�ාපෘති පරවේද්ශය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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කො�ොළඹ, පාෑලියකොගොඩ, මරදාොන, කිරුලැපාන, විකොේරොම, නොරොකො�න්පිට සංහ 
රොජගිරිය යන තදාොසංන්න ප්රකොේශයන් සංදාහො පිවිසුම් ලැ�ොකොදානු ලැ�න කොබ්ස්ලැයින් 
පාොර, මරදාොන පාොර, �නත්ත පාොර සංහ කො�ොටො පාොර යනොදී ප්රධොන මොර්ගයන්කොගන් 
සංමන්විත ඉහලැ අව�ොශීය සංම්�න්ධතොවයක් කොපාන්නුම් �රනු ලැ�න නැඟී එන 
කොක්න්ද්රස්ථොනයක් වශකොයන් කො�ොරැ�ලැ සීමොව හඳුන්වො දිය හැකිය.

රූප සටහාන් අංං� 6.17 : වේබාරැ�ල පරවාහනා මුලික සංංවර්ධනා පරවේද්ශය 
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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ඒ අනුව, කො�ොරැ�ලැ �ලැ ප්රකොේශය, �ැපී කොපාකොනන ප්රවොහන හො මගී සංංචාරණ 
ගතිලැක්ෂණ වලින් සංමන්විත වන අතර, අනොගතකො�දී කොමකොට්රාෝ දුම්රිය ජොලැ 
වයොපාෘතිය සංඳහො දා නිර්ණොය� වී ඇති ඉහලැ භුමි වටිනො�මක් ඇති ප්රකොේශයකි. 

කොමම වයොපාෘතිය තුලින්, කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැසුමට අනුව කො�ොරැ�ලැ 
�ලැ සිමොව අයත්වනු ලැ�න ප්රවර්ධන මිශ්රා සංංවර්ධන �ලැොපායට සංහ වයොපාෘති 
හර ප්රකොේශයට (Core Project Area) අදාොලැව කොභාෞති�, සංමොජීය, ආර්ථි� සංහ 
පාොරිසංරි� සංංවර්ධනයන් සිදුවන අයුරින් නොගරි� සංැලැසුම් මොර්කොගෝපාකොේශයන් 
පිළිකොයළ කිරීම්, වයොපාෘති හඳුනොගැනීම් හො ක්රියොත්ම� කිරීම්, ගමනොගමන 
ශ�යතොවයන් දියුණු කිරීම් වැනි දාෑ සිදුකිරීමට නියමිතය.

ආ) පෙයෝජිත රථ වා�න නැවතුම් අං�න

කො�ොළඹ නගර සීමොව කොවත දෛදානි�ව රැකි රක්ෂො සංහ කොස්වො පාහසු�ම් ලැ�ො 
ගැනීම සංඳහො ඉතො විශොලැ මගී ජනගහනයක් සංංක්රමණය වන අතර, එම පිරිකොසංන් 
කො�ොකොහොමයක් තම පුේගලි� රථවොහන භාොවිතො �රන �රනු ලැ�යි. කොමම 
රථවොහන ගො� කිරීම සංඳහො නගරය තුලැ ප්රමොණවත් රථවොහන නැවතුම් අංගන 
කොනොමැති කොහයින් මොර්ග කොදාපාසං රථවොහන නැවත්වීම සිදු �රනු ලැ�යි. කොමම 
තත්ත්වය නගරකො� රථවොහන තදා�දාය ඉහළ නැංවීමට කො�තුවක් කොලැසං දාැක්විය 
හැ�. කොම් අනුව, මගී ජනයො වැඩිවශකොයන් ආ�ර්ෂණය වන මංසංන්ධි ප්රකොේශ 
කොලැසං හඳුනො ගත් නොරොකො�න්පිට හො පිටකො�ොටුව ආශ්රිතව, සීමිත ඉඩ�ඩක් 
භාොවිතො �රමින් �හු මහ� රථ වොහන නැවතුම් අංගන ඉදි කිරීමට කොයෝජනො �ර 
ඇත. (රූපාසංටහන් අං� 6.18, රූපාසංටහන් අං� 6.19, රූපාසංටහන් අං� 6.20 
සංහ රූපාසංටහන් අං� 6.21) 

රූප සටහාන් අංං� 6.18 : නාාරාවේ�න්පි� බහු මාහ� රථා වාහනා නාැවතු� අංගනාය 
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 06
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⸺

පරවාහනා සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

පරවාහාන සැැකැස්ම
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රූප සටහාන් අංං� 6.19 : පි�වේකාටුව බහු මාහ� රථා වාහනා නාැවතු� අංගනාය 
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

රූප සටහාන් අංං� 6.20 : ඕ�කට් මාාවත්යාං බහු මාහ� රථා වාහනා නාැවතු� අංගනාය 
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

පරවාහනා සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

පරවාහාන සැැකැස්ම
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රූප සටහාන් අංං� 6.21 : යුනියන් වේපවේදසං රථාවාහනා නාැවතු� අංගනාය 
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

පරවාහනා සංංවර්ධනා සංැලසු� නිර්වේද්ශ -

1. පරිච්කො�ෛය 3.2.3 හි ෛක්වා ඇති පරිදි කොකාළඹ නගරය තුල මාර්ග ඝනත්වය 

10.7% ක අගයක් ගනු ලබන අතර එය කොලෝකකො� කොවනත් අන්තර්ජාතික 

නගරයන් හා මාර්ග ඝනත්වය සංසන්ෛනකො�දී ඉතා අසන්න අගයක් ගනු 

ලබයි. ඒ කො�තුකොවන්, තව දුරටත් මහා මාර්ග පුළුේ කිරීම ඵලෛායි කොනාවන 

නිසාකොවන් විකේප කොපාදු පරවාහන මා්ධයයක අවශයතාවය උේගත වී ඇති 

බව හඳුනාකොගන ඇත. ඒ අනුව පරවාහන ශකයතා අ්ධයනයකින් අනතුරැව 

කොකාළඹ නගරය හා තෛාසන්න පරකොේශය ආවරණය වන පරිදි විකේප පරවාහන 

කිමකො�ෛයක් ස්ථාාපනය කල යුතු කො�. 

2. “Smart City” සංකේපය මුලික කරගනිමින් පවත්නා සාම්පරෛායික පරවාහන 

පේ්ධතිය ඉහල කාර්යක්ෂ්මතත්වකොයන් යුතු "සුහුරැ පරවාහන පේ්ධතියක්" 

බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ("Internet of things” ) පෛනම්ව කොයෝගය පරිදි 

තත්කාලීන අධීක්ෂ්ණ පේ්ධති (Real Time Monitoring System), මගී කොතාරතුරැ 

පේ්ධති (Passenger Information System), ස්වයංකිිය රථාවාහන ස්ථාානගත කිරීකොම් 

පේ්ධති (Automated Vehicle Locating System), Scan Unlock Ride යනාදිය හඳුන්වා 

දිය යුතු කො�.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

පරවාහනා සංංවර්ධනා 
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6.4. නොගරි� ජ්යනොවොසං සංංවර්ධන 
උප්රොයමොර්ගය 

6.4.1. සැලසුම් පර්මොර්ථ 

මිනිසංොට ජිවත් වීමට අවශය ප්රධොන කොභාෞති� අවශයතොවයක් කොලැසං වොසංස්ථොන 
හදුනොකොගන ඇති අතරම නොගරි��රණය සංමග ඇතිවන සීඝ්ර නොගරි� ජන- 
ගහන වැඩිවීමට සංරිලැන පාරිදි  නිවොසං සංැපායුම  කොනොලැැබීම ප්රධොන ගැටලුවකි.
එ�ැවින් සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුලින් පුකොරෝ�ථනය �රනු ලැ�න ජනගහනයට 
අවශය තිරසංොර නිවොසං අවශයතොව සංපුරොගැනීමට උපාොයමොර්ග කොයෝජනොකිරිම 
අතයවශය �ොර්යයක් කොලැසං හදුනොකොගන ඇත. එ�කොලැොස්වන තිරසංොර සංංවර්ධන 
ඉලැක්�ය වන “ධරණීය නගර හො ජනොවොසං” යන කොගෝලීය ඉලැක්�ය පිළි�ඳව 
සංැලැකීකොම්දී එහි විකොේෂ අවධොනය කොයොමු �ර ඇත්කොත් ගුණොත්ම� නිවොසං 
සංැපායීම, නගර හො ජනොවොසං සංමස්ත ජනතොව සංඳහො අනුකූලැ වීම, ආරක්ෂො 
සංහිත වීම සංහ තිරසංොර වීම යන �රුණු කො�කොරහි කොේ.

ඒ අනුව කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් 2031 වර්ෂය සංඳහො පුකොරෝ-
�ථනය �රන ලැදා කොන්වොසි� ජනගහනය සංඳහො නව නිවොසං ඉ�ලුම හො අර්ධ 
ස්ථීර හො තොව�ොලි� නිවැසියන් සංඳහො ස්ථීර නිවොසං පාහසු�ම් හො කොස්වො 
පාහසු�ම් ලැ�ොදීම, ප්රමොණවත් වනකොලැසං යටිතලැ පාහසු�ම් වලින් යුක්ත හො 
ජීවත් වීමට උචිත පාොරිසංරි� තත්ත්ව හො අව�ොශය සංහිත නිවොසං ඒ�� සංපායො 
දීම නොගරි� ජනොවොසං සංංවර්ධන සංැලැැස්කොම් පාරමොර්ථය කොලැසං දාැක්විය හැ�. 

නාගරිකා ජනාවාසං 
සංංවර්ධන උපාායමාාර්ගය

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

නාාගරික ජනාාවාසං 

සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

සැැලසුම් පරමාර්ථ
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6.4.2. සැලසුම් විෂය පථය 

නොගරි� ජනොවොසං සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් ප්රධොන වශකොයන්ම කොන්වොසි� 
භාොවිතය ප්රවර්ධනය සංඳහො කොයෝගය ප්රකොේශ හඳුනො ගනු ලැ�න අතර ප්රමොණවත් 
කොභාෞති� යටිතලැ පාහසු�ම්, සංමොජීය යටිතලැ පාහසු�ම් සංහ එළිමහන් මහජන 
විකොනෝදාොත්ම� ස්ථොන සංපායො කොදානු ලැ�යි.

නිවොසං සංැපායීම සංඳහො වු රොජය අරමුදා� පාමණක් සංම්පාොදානය කිරීකොම් අපාහසුතොවය 
අවම �රලීම සංදාහො නිවොසං සංංවර්ධනය සංඳහො කොපාෞේගලි� අංශකො� දාොය�ත්වය 
ලැ�ොගැනීමට කොයොමුවීම, �ැංකු කොපාොලි ණය සංහන ලැ�ොකොදාමින්  නිවොසං 
ලැ�ොගැනීම සංදාහො දිරි ගැන්වීම , නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය වැනි ආයතන 
හරහොදා නිවොසං වයොපාෘති හදුන්වොදීම, කොේශීය කොමන්ම විකොේශීය කොපාෞේගලි� 
ඉදිකිරීම් අංශ වඩ වඩොත් නිවොසං සංංවර්ධනය සංඳහො කොයොමු�රවීම හරහො නිවොසං 
අහිමි ජන ප්රතිශතය අවම කිරීම �ලැොකොපාොකොරොත්තු කොේ.

තවදා, අඩු පාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං වයොේතව ඇති ප්රකොේශ හඳුනො කොගන 
සංැලැසුම්මය වශකොයන් එකී ප්රකොේශවොසීන්කො� ජිවන තත්වය ඉහලැ නැංවීම සංඳහො 
�ටයුතු කිරීම, මධයම ප්රොන්ති� කොමන්ම ඉහලැ ආදාොයම් ලැොභීන්කො� අවශයතො- 
වලැට ගැලැකොපාන පාරිදි නිවොසං කොයෝජනො ක්රම ක්රියොත්ම� කිරීම, ගුණොත්ම� �කොවන් 
ඉහලැ නිවොසං ඉදිකිරිම හො පාවත්වොකොගන යොම සංදාහො කොරගුලැොසි, අණ පානත් 
හදුන්වොදීම, ක්රියොත්ම� කිරීම හො පාසුවිපාරම් කිරීම, ජනොවොසං �ළමනො�රණය 
සංඳහො උපාොයමොර්ගි� වයොපාෘති, නිර්කොේශ සංහ මොර්කොගෝපාකොේශන ඉදිරිපාත් කිරීම 
සිදු�ර ඇත. 

එකොමන්ම පුකොරෝ�ථනය �රනු ලැ�න �ොලැසීමොකොේදී කො�ොළඹ නගරය හො අවට  
ප්රකොේශ කොවත රැකියො අවශයතො සංඳහො දෛදානි�ව පාැමිකොණන 940,000 � 
පාමණ සංංක්රමණි� ජනගහනය සංඳහො දාැරියහැකි මිලැ ගණන්වලැට ඉහලැ ගුණො-
ත්ම��කොවන් යුත් නිවොසං ලැ�ො දීමට අකොේක්ෂිත අතරම එමගින් නොගරි� රථ 
වොහන තදා�දාය සංහ �ො�න් විකොමෝචානය අවම කිරිමටත් �ලැශක්තිය, �ොලැය 
සංහ සංම්පාත් ඉතිරි �රගැනීමටත් එමගින් සංමොජ, ආර්ථි� හො පාොරිසංරි� තිරසංොර 
පාැවැත්ම සංදාහො රුකුලැක් ලැ�ොදීමටත් හැකිවනු ඇත.  

ප්රරිච්කො�දය 06
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උපායමාාර්ගය

සැැලසුම් විෂය පථය
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6.4.3. කො�ොළඹ ්මහා නගර සභාො බල පරකොද්ශය 
තුළ කොන්වොසි� පරවර්්ධනයට කොයෝග�තොවය අංනුව 
ජානොවොස පරකොද්ශ හාඳුනො ගැනී්ම සහා සංවර්්ධන 
සැලැස්කෝමහි අංකොප්ක්ෂිත කොභාෞති� ආ�ෘතිය ලඟාො 
�ර ගැනී්මට හාැක්රි වන අංයුරින් කොගොඩනැගිලි 
ඝනත්වය පදනම් �රගනිමින් �ලොපී�රණය සහා 
කොගොඩනැගිලි හාො සැලසුම් කොරගුලොසි හාඳුන්වො දී්ම. 

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශය තුළ කොන්වොසි� �ටයුතු වැඩිවශකොයන් 
ප්රවර්ධනය කිරීම සංඳහො හිත�ර  ප්රකොේශ තුනක් හඳුනො කොගන ඇති අතර එම 
ප්රකොේශ තුලැ කොන්වොසි� පාරිහරණය වයොේත කිරීම ඒ හො �ැදුණු අකොනකුත් අපාර- 
වුහ පාහසු�ම් හො කොස්වොවන් ක්රම සංඳහො කොයෝජනො කිරීම, නිවොසං ඝනත්වය 
පාොලැනය කිරීම හො කොන්වොසි� පාදිංචි�රුවන්කො� කොපාෞේගලි�ත්වය හො නිදාහසං 
ආරක්ෂොවන පාරිදි අකොනකුත් කොගොඩනැගිලි කොවනත් භාොවිතයන්ට කොයොමුකිරිම 
අවම �රවීමට හැකි වන අයුරින් �ලැොපි�රණ සංැලැැස්ම හො �ලැොපා සංංගුණ�ය 
හඳුන්වො දීම සිදු �ර ඇත. එම නොගරි� ජනොවොසං ප්රවර්ධන ප්රකොේශ කොලැසං නම් 
�ර ඇති ප්රකොේශයන් රුපා සංටහන් අං� 6.22 හො එම ප්රකොේශ සංඳහො අකොේක්ෂිත 
සංංවර්ධනකො� ස්වභාොවය වගු අං� 6.8 හි දාක්වො ඇත.

වගු අංං� 6:8 : ජනාාවාසං පරවර්ධනා පරවේද්ශ සංහ ඒවාවේ� අවේ�ක්ෂිත්යාං වේන්වාසික ඝනාත්ව ස්වභාාවය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ජනාාවාසං 
පරවර්ධනා පරවේද්ශ

අදාළ කලාප වල� 
ඇතුළත්වනා පරවේද්ශ

අවේ�ක්ෂිත්යාං වේන්වාසික ස්වභාාවය

පළමු කලාපය වේරෝස්මී� වේපවේදසං, 
බාන්ස් වේපවේදසං 
වේහෝර්�න් වේපවේදසං, 
වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං, 
ජාවත්ත්යාං පරවේද්ශය, 
කුරැඳුවත්ත්යාං පරවේද්ශය 
හා අව�

විවේශ්ෂ පරාථාමික වේන්වාසික කලාපය අඩු 
ඝනාත්ව නිවාසං සංඳහා පරවර්ධනාය කරනු 
ලබයි. වේමාමා පරවේද්ශය අනානා� වේන්වාසික 
ලක්ෂණයන්වේගන් වේහබි පරවේද්ශයක් වේලසං 
සංහ හරිත්යාං ආවරණවේයන් වේපෝෂිත්යාං 
පරවේද්ශයක් වේලසං සංංවර්ධනාය නියාමානාය 
කිරීමා� අවේ�ක්ෂිත්යාංය.ඒ අනුව, වේමාමා 
පරවේද්ශය තුල අවේනාකුත් පරවේද්ශයන්� 
සංාවේ�ක්ෂව තිරස් හා සිරස් සංංවර්ධනා 
ඝනාත්වය නියාමානාය කරනු ඇත්යාං. වාණිජ 
සංංවර්ධනාය සීමාා කර ඇත්යාං.

වේදවනා කලාපය වේපා�වේ�න්වේගාඩ, 
තිඹිරිගස්යාය, 
වනාාත්යාංමු�ල, 
වේදමා�වේගාඩ, වේ�ළුවනා

මාධ�-ආදාය�ලාභින් සංඳහා අර්ධ  
සුවේඛෝපවේබෝගී අධි උසං සංහ මාධ� උසං 
නිවාසං සංඳහා පරවර්ධනාය කරනු ලබනා 
අත්යාංරමා අඩු ආදාය�ලාභීන් සංඳහා අධි 
උසං මාහ� වේගාඩනාැගිලි ව�ාපෘති සංඳහාද 
පරවර්ධනාය කරනු ලබයි.

වේත්යාංවනා කලාපය කිරැල, කිරැලපනා, 
නාාරාවේ�න්පි�, 
පාමාංකඩ

මාධ� හා ඉහල ආදාය�ලාභින් සංඳහා 
සුවේඛෝපවේභාෝගී නිවාසං සංඳහා පරවර්ධනාය 
කරනු ලබයි.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

නාාගරික ජනාාවාසං 

සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

වේකාළඹ මහා නගැර 
සැභාා බල පරවේද්ශය තුළ 
වේන්වාසික පරවර්ධ්යානයට 
වේයෝගැ�තාවය අංනුව.. .
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රූප සටහාන් අංං� 6.22 : ජනාාවාසං පරවර්ධනා පරවේද්ශ
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ඉහත සංඳහන් ප්රකොේශ කොන්වොසි� සංංවර්ධනය සංදාහො ප්රමුඛ්යා ප්රකොේශ කොලැසං 
හඳුනොගනු ලැැබුවදා කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සීමොව තුළ හදුනොකොගන ඇති 
අකොනකුත් �ලැොපායන්කො� දා සංංවර්ධනයට  සුදුසු භූමියන්හි තනිමහ�,මධයම 
මහ� හො අධිමහ� කොන්වොසි� සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො අවසංර ලැ�ොකොදානු ඇත.  
එහිදී කොබ්කොර් වැව ආශ්රිත ප්රකොේශය, කො�ොම්පාඤ්ඤවීදිය- ගොලු මුවකොදාොර ආශ්රිත 
ප්රකොේශය, කො�ො�ලුපිටිය, යුනියන් කොපාකොදාසං යන ප්රකොේශවලැ සුකොඛ්යාෝපාකොභාෝගි සංහ 
අති සුකොඛ්යාෝපාකොභාෝගී මහ� නිවොසං ඉ�ලුම සංපුරොලීම සංඳහො �ලැොපී�රණය සංහ 
කොගොඩනැගිලි සංැලැසුම් කොරගුලැොසි මගින් තවදුරටත් ඉඩකොදානු ඇත.  

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

නාාගරික ජනාාවාසං 

සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

වේකාළඹ මහා නගැර 
සැභාා බල පරවේද්ශය තුළ 
වේන්වාසික පරවර්ධ්යානයට 
වේයෝගැ�තාවය අංනුව.. .
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එකොස්ම �හුලැ වශකොයන් උතුරු කො�ොළඹ හො  මධයම කො�ොළඹ ආශ්රිතව අවිධිමත් 
කොලැසං පාැතිරී ඇති අඩු පාහසු�ම් කොන්වොසි� ස්ථොන, අනවසංර ඉදිකිරිම් හො 
පාදිංචි�රුවන්, රජකො� රක්ෂිත හො පාදිංචියට නුසුදුසු ස්ථොනවලැ ජිවත්වන 
ජනතොවකො� ජිවන තත්ත්ව ඉහලැ නැංවීම අරමුණු �රගනිමින් පාදිංචි�රු-
වන්කො� ආර්ථි� , සංමොජීය  හො සංංස්�ෘති� �ටයුතුවලැට �ොධො කොනොවන පාරිදි 
කොන්වොසි� පුනස්ථොපාන වයොපාෘති  හරහො එම අඩු ආදාොයම්ලැොභී  ජනතොවකො� 
ජීවන තත්ත්වය උසංස් කිරීමට සංහ ඌන උපාකොයෝජිත ඉඩම් ප්රශස්ථ සංමොජීය, 
ආර්ථි� සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො උපාකොයෝජනය �රනු ඇත. වැ�ලැවත්ත සිට  
කො�ොලැඹ  දාක්වො මුහුදු කොවරලැ තිරකො� සිට රට තුලැට යම් දුර සීමොවක් දාක්වො  
සංංවර්ධන  භුමි ආවරණ ප්රතිශතය සිමො කිරීම හො සංංවර්ධන ඝනත්වය අවම 
මට්ටම� පාවත්වො ගැනීමට කොයෝජනො කිරීම හරහො ස්වභාොවි� මුහුදු තිරයට 
ඇති අවහිරතො හො  දෘශය �ොධො අවම�ර එම අත්දාැකීම ලැ�ොගැනීමට කොයෝජිත 
කොරගුලැොසි මගින් තවදුරටත් ලැ�ොදී ඇත.

6.4.4. නොගරි� සංවර්්ධන අංධි�ොරිකො� නොගරි� 
පුනර්ජීවන ව�ොපෘතිය ්මගින් අංඩු පහාසු�ම් සහිත 
ජානොවොස වල පදිංංචි�රැවන්කො� ආර්ථි�, ස්මොජායීය 
හාො සංස්�ෘති� �ටයුතු වලට බෝධො කොනොවන පරිදිං 
පුනස්ථොපනය

නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිකො� නොගරි� පුනර්ජීවන වයොපාෘතිය මගින් අඩු 
ආදාොයම්ලැොභී ජනොවොසං හඳුනො ගනිමින් එහි පාදිංචි�රුවන්කො� ජීවන තත්ත්වය 
උසංස් කිරීම හො නිවොසං ගැටලුව මගහැරවිම අරමුණු �රගනිමින් සියලු යටිතලැ 
පාහසු�ම් වලින් සංමන්විත නවීන අංගසංම්පුර්ණ නිවොසං වලැ පාදිංචි �රවීම 
තුළින් කො�ොළඹ නගරකො� මුඩුක්කු, පාැ�පාත් හො අ�ලැන් නිවොසං ඉවත් කිරීම 
අරමුණු කො�කොර්. කොමහිදී නිවොසංය� ඉඩ�ඩ, කොසංෞන්දාර්යොත්ම� අංගයන්, 
උපාකොයෝගිතොවයන් හො මුලි� කොස්වොවන් ලැ�ොගැනීකොම් හැකියොව ,ප්රජො හො සංමොජීය 
අවශයතො, පුේගලැ කොසංෞඛ්යායය ආරක්ෂොව, ගුණොත්ම� භාොවය යන අංග කො�කොරහි 
අවධොනය කොයොමු කිරීම අවශය කොේ.කොමම අධි�ොරිය මගින් මහ� නිවොසං වයොපාෘති 
විශොලැ ප්රමොණයක් සංොර්ථ�ව නිම�ර ඇති අතරම වර්තමොනකො� තවදුරටත් 
ඉදිකො�කොරමින් පාවතින හො අනොගතකො� ඉදිකිරීමට සංැලැසුම්මය තත්වකො� පාවතින 
වයොපාෘති හදුනොකොගන ඇත. 
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වේකාළඹ මහා නගැර 
සැභාා බල පරවේද්ශය තුළ 
වේන්වාසික පරවර්ධ්යානයට 
වේයෝගැ�තාවය අංනුව.. .

නාගැරික පුනර්ජීවන 
ව�ාපෘතිය මගින්.. .
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පෙ�ාළඹ නා�රි� පුනර්ජීවන පාාධාන  සැලැස්ම

නොගරි� පුනර්ජනන වයොපාෘතිය යටකොත් සියලුම නිවොසං ඉදිකිරීම්, නැවත පාදිංචි 
කිරීම් සංහ ඉඩම් ප්රතිසංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො සංැලැසුම් මොර්කොගෝපාකොේශයක් 
සංැපායීම සංඳහො නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් කො�ොළඹ නොගරි� 
පුනර්ජීවන ප්රධොන සංැලැැස්ම (CURMP) සං�ස් කිරීම ආරම්භා �ර ඇත. ප්රධොන 
සංැලැැස්ම කොපාොකුරු පාොදා� සංැලැසුම් ප්රකොේශයක් අනුගමනය �රන අතර  කො�ොළඹ 
නොගරි� පුනර්ජීවන වයොපාෘතිවලැ ස්ථොන මත පාදානම්ව කොපාොකුරු හඳුනො ගැකොන්. 
කොමම සංැලැසුම් අනුව, කොපාොකුරු මත පාදානම් වූ කුඩො  නිවොසං ආශ්රිත සංැලැසුම්වලැට 
අදාොලැ කොභාෞති� හො සංමොජීය යටිතලැ පාහසු�ම් වැඩිදියුණු කිරීම, පාරිසංර 
�ළමනො�රණය, මොර්ග සංංවර්ධනය සංහ ආර්ථි� වැඩිදියුණු කිරීකොම් වයොපාෘති 
ඇතුළුව කුඩො බිම් මට්ටකොම් මැදිහත්වීම් ඇතුළත් කොේ.

කො�ොළඹ නොගරි� පුනර්ජීවන ප්රධොන සංැලැැස්කොමහි දාැක්ම වන්කොන් ‘The 
Sprightly Nest of Aquarina' කොහවත් 'නීලැ නගරකො� කොසංොඳුරු �ැදාැ�ලැ' 
කොේ. කො�ොළඹ නොගරි� පුනර්ජීවන ප්රධොන සංැලැැස්ම ප්රධොන වශකොයන් නොගරි� 
පුනර්ජීවන වයොපාෘතිවලින් �හුතරයක් සංංකොක්න්ද්රණය වී ඇති උතුරු කො�ොළඹ 
ප්රකොේශය ආවරණය �රයි. මීට අමතරව, උතුරු කො�ොළඹින් ඔබ්�ට වැකොටන 
නමුත් ප්රධොන නොගරි� පුනර්ජීවන වයොපාෘති ආවරණය වන කොවනත් ප්රකොේශයන් 
කිහිපායක් දා එයට ඇතුළත් ය. කො�ොළඹ නොගරි� පුනර්ජීවන ප්රධොන සංැලැැස්කොමහි 
ඉලැක්� තුන වනුකො� 1) වටිනො අලැං�ොරවත් පාරිසංරයක් සංමඟ නැවත සංක්රිය 
සංංවර්ධනයක්, 2) කො�ොළඹ නගරකො� ඉහළ ඉ�ලුමක් ඇති කොන්වොසි� ප්රකොේශයක් 
සංහ 3) කො�ොළඹ නගරකො� �ොර්යක්ෂමව සංක්රීය, විවිධත්වය සංහ ඉහළ වටිනො�මක් 
ඇති ආර්ථි� අව�ොශය.

ආරම්භා� අදියකොර්දී, කො�ොළඹ නොගරි� පුනර්ජීවන ප්රධොන සංැලැැස්ම තුලැ 
විස්තරොත්ම� සංැලැසුම් කිරීම සංඳහො කොපාොකුරු පාහක් (05) හඳුනොකොගන ඇති 
අතර දාැනටමත් කොපාොකුරු තුනක් මත පාදානම් වූ සංැලැසුම් සංම්පුර්න �ර ඇත. මීට 
අමතරව නොගරි� පුනර්ජීවන වැඩසංටහන යටකොත් වන නිවොසං වයොපාෘති කොදා�ක් 
පාදානම් �ර ගනිමින් ඩී. එම්.  කො�ොළඹකො� මොවත ප්රකොේශය සංඳහො කුඩො ප්රකොේශ 
සංැලැැස්මක් සං�ස් �ර ඇත.  

හඳුනොගත් කොපාොකුරු පාහ කොමකොස්ය.

1. �ලූමැන්ඩාේ - කිඹුලා ඇල කොපාකුර

2. කො�නමුේල කොපාකුර

3. මාලිගාවත්ත කොපාකුර

4. වනාතමුේල කොපාකුර

5. සමිට්පුර කොපාකුර
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සංංවර්ධනා 
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නාගැරික පුනර්ජීවන 
ව�ාපෘතිය මගින්.. .
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නොගරි� පුනර්ජනන ප්රධොන සංැලැැස්කොම් කොපාොකුරු සංැලැසුම් සංහ එම සංැලැසුම් 
යටකොත් ඇති කොයෝජනො කො�ොළඹ  නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්කොමහි සංමස්ත 
සංං��පායට සංහ කොයෝජනොවලැට අනුකූලැ විය යුතුය යන කො�ොන්කොේසිය 
යටත්ව නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුලැට අන්තර්ග්රහණය �ර ඇත. කොමම 
කොපාොකුරු සංැලැසුම් පිළි�ඳ කො�ටි විස්තර සංහ සංං��පීය සංැලැසුම් ඇමුණුම 3 හි  
දාක්වො ඇත

රූප සටහාන් අංං� 6.23 : වේකාළඹ නාාගරික පුනාර්ජීවනා පරධානා සංැලැස්මා ය�වේත් හඳුනාාගත් 
වේපාකුරැ සංහ කුඩා පරවේද්ශ | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ඒ අනුව අධි�ොරිය මගින් අඩු ආදාොයම් ලැොභීන්කො� ජිවන තත්වය ඉහලැ නැංවීම 
අරමුණු �රගනිමින් ක්රියොත්ම� �ර අවසංන් �රන ලැදා වයොපාෘති පාහත වගුව 
මගින් දාැක්කොේ.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

නාාගරික ජනාාවාසං 

සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

නාගැරික පුනර්ජීවන 
ව�ාපෘතිය මගින්.. .
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අංකය වයාපෘතිකො� නම හා ස්ථාානය නිවාස ඒකක 
ගණන

01 මිහිදුවේසංන්පුර,වේදමා�වේගාඩ  500

02 පුරවේදාරවේසංවනා, ඔරැවේගාඩවත්ත්යාං 34

03 සිරිසංර උයනා, වේබාරැ�ල 718

04 වේමාත්සංර උයනා, වේබාරැ�ල 430

05 සිරිසංඳ වේසංවනා , �ලුමාැන්ඩ� 366

06 ලක්මුතුවේසංවනා, වැ�ලවත්ත්යාං 118

07 රන්දිය උයනා, වේ�නාමු�ල 1137

08 සිරිමුතුඋයනා, එදිරිසිංගවත්ත්යාං 546

09 මුවවේදාර උයනා 1, ෆර්ගියුෂන් පාර 618

10 ලක්සංදවේසංවනා ,සංාලමු�ල 1008

11 සියවේසංත්යාං වේසංවනා, පරදිපමාාවත්යාං 266

12 ජයමාගවේසංවනා, �ලුමාැන්ඩ� 68

13 ලක්හිරැ වේසංවනා,මාාලිගාවත්ත්යාං 576

14 ලක්වේසංත්යාං වේසංවනා, මාාලිගාවත්ත්යාං 480

15 වේමාත්සංද වේසංවනා, වේ�නාමු�ල 941

16 සියපත්වේසංවනා,වේදමා�වේගාඩ 703

17 සංත්හිරැවේසංවනා,වේ�නාමු�ල 672

18 මාහිජය වේසංවනා,වේ�නාමු�ල 1647

19 වේහලමුතුවේසංවනා,වේ�නාමු�ල 1076

20 රන්මිතු උයනා,වේ�නාමු�ල 576

21 මුවවේදාර උයනා 2, ෆර්ගියුෂන් පාර 254

22 මාාලිගාවත්ත්යාං මාහ�  නිවාසං 192

23 පැලන්ගස් තුඩුව ,වේබාරැ�ල 608 

වගු අංං� 6:9 : කිියාත්මාක කර අවසංන් කරනා ලද නාාගරික පුනාර්ජීවනා ව�ාපෘති
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 06
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රූප සටහාන් අංං� 6.24 : සංහස්පුර නිවාසං වේයෝජනාා  කිමාය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

රූප සටහාන් අංං� 6.25 : වේමාත්සංර උයනා නිවාසං වේයෝජනාා කිමාය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

කොමම අධි�ොරිය මගින් අඩු ආදාොයම් ලැොභීන්කො� ජිවනතත්වය ඉහලැ නැංවීම 
අරමුණු �රගනිමින් දාැනට ක්රියොත්ම� �රමින් පාවතින නිවොසං වයොපාෘති පාහත 
වගුව මගින් දාැක්කොේ.

ප්රරිච්කො�දය 06
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ව�ාපෘතිය මගින්.. .



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

222

අංකය ව�ාපෘතිවේ� නාමා හා ස්ථාානාය නිවාසං ඒකක ගණනා

01 කාලිංග මාාවත්යාං නිවාසං ව�ාපෘතිය 528

02 601 වත්ත්යාං නිවාසං ව�ාපෘතිය 450

03 මාාලිගාවත්ත්යාං නිවාසං ව�ාපෘතිය 192

04 වේකාළඹවේ� මාාවත්යාං නිවාසං ව�ාපෘති (AIIB and URP) 1239

05 වේ�ාරින්�න් නිවාසං ව�ාපෘතිය 115

06 ඔවේ�වේස්කරපුර නිවාසං ව�ාපෘතිය 300

07 ස්වේට්�යගමා වත්ත්යාං නිවාසං ව�ාපෘතිය 1000

08 ඇප�වත්ත්යාං 2 නිවාසං ව�ාපෘතිය 700

09 ෆර්ගියුෂන් පාර නිවාසං ව�ාපෘතිය 750

10 මාාද�පිට්රිය නිවාසං  ව�ාපෘතිය 700

වගු අංං� 6:10 : දැනා� කිියාත්මාක කරමින් පවතින්පවතිනා නිවාසං ව�ාපෘති
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

6.4.5. ්ම්ධ�්ම හාො ඉහාල ්ම්ධ�්ම ආදොයම්ලොභීන් 
සදහාො කොයෝජිත නිවොස ව�ොපෘති

රොජය හො කොපාෞේගලි� අංශකො� කොස්ව�යින් සංඳහො දාැරිය හැකි මිලැ�ට නිවොසං 
ඒ�� සංහ කුලී නිවොසං ලැ�ො දීකොම් වයොපාෘතියක් ශ්රී ලැං�ො රජය විසින් ආරම්භා �ර 
තිකොබ්. එම නිවොසං වැඩසංටහන ක්රියොත්ම� කිරීම නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය, 
ජොති� නිවොසං සංංවර්ධන අධි�ොරිය සංහ නොගරි� ජනොවොසං සංංවර්ධන අධි�ොරිය 
විසින් එ�ො�ේධව සිදු �රනු ඇත. ප්රධොන වශකොයන් රජකො� හො කොපාෞේගලි� 
අංශකො� ආයතනවලැ රැකියොවලැ නියුතු සංහ ඔවුන්කො� රැකියො ස්ථොනකොයන් 
සංොධොරණ දුරක් ඇතුළත නිවසංක් ලැ�ො ගැනීමට අකොපාොකොහොසංත් වන මධයම 
ආදාොයම් ලැ�න පුේගලැයින්ට කොමම වැඩසංටහන ප්රකොයෝජනවත් වනු ඇත. ඒ අනුව, 
වයොපාෘති ක්රියොත්ම� කිරීම සංඳහො උචිත ස්ථොන හඳුනො ගැනීකොම්දී මහොමොර්ග 
හො දුම්රිය කොස්වො සංපායන ප්රධොන නගර මධයස්ථොන වලින් කිකොලැෝමීටර් 03 � 
අරයක් තුළ ප්රකොේශය සංලැ�නු ලැ�න අතර එකොමන්ම ඉහලැ මධයම ආදාොයම්ලැභින් 
සංදාහො දා හදුනොගත් වයොපාෘතීන් හරහො සියලු යටිතලැ පාහසු�ම්වලින් සංම්පුර්ණ 
සුකොඛ්යාෝපාකොභාෝගී මහ� නිවොසං ඉදිකිරීමට �ටයුතු�රමින් පාවතී. කොම් යටකොත් 
කො�ොළඹ මහො නගර සංභාො සිමොව තුලැ පාහත නිවොසං වයොපාෘති ක්රියොවට නැංවීමට 
හඳුනො කොගන ඇත. (සිතියම් අං� 6.5)

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

නාාගරික ජනාාවාසං 

සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

නාගැරික පුනර්ජීවන 
ව�ාපෘතිය මගින්.. .

මධ්යා�ම හාා ඉහාල 
මධ්යා�ම ආදායම්ලාභීන් 

සැදහාා වේයෝජිත  
නිවාසැ ව�ාපෘති
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වගු අංං� 6:11 : මාධ�මා හා ඉහල මාධ�මා ආදාය�ලාභීන් සංදහා වේයෝජිත්යාං නිවාසං ව�ාපෘති
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

6.4.6. පරතිසංවර්්ධන ව�ොපෘති - කොන්වොසි�

ඉහලැ සංංචාොර� ආ�ර්ෂණයකින් කොහබි කොමන්ම ඉහළ සංංවර්ධන විභාවතොවයක් 
හො වටිනො�මින් යුත් කො�ොළඹ  හර ප්රකොේශකො� වයොේතව පාවතින ඌන උපා- 
කොයෝජිත ඉඩම්  හදුනොකොගන නිවැරදි සංැලැැස්මක් හරහො ප්රතිසංංවර්ධනය 
ක්රියොවලිය කොයොමුකිරීම කොමමගින් සිදුකොේ. කොමම සංං��පාය හරහො අක්රමවත්ව 
හො අවම යටිතලැ පාහසු�ම් සංහිතව පාවතින ජනොවොසං ප්රකොේශ හදුනොගනිමින් එහි 
පාදිංචි�රුවන්කො� ජීවන තත්වය ඉහලැ නැංවීම , සංමොජීය හො පාොරිසංරි� ප්රවණතො 
ඉහලැ නැංවීම, අවට පාවතින නොගරි� ලැක්ෂණයන්ට ගැලැකොපාන අයුරින් 
සංංවර්ධනය කිරීම වටිනො ඉඩම් ප්රශස්ත සංංවර්ධනයක් තුලින් ජොති� ආර්ථි�යට 
රුකුලැක් ලැ�ො දිම අකොේක්ෂො කො�කොර්. සංෘජු රොජය මුලැයොධොර ලැ�ො කොනොකොගන 
කොේශීය කොහෝ  විකොේශීය ආකොයෝජිතයන් හරහො ජීවත්වීමට අවශය සියලුම යටිතලැ 
පාහසු�ම් වලින් යුක්ත කොන්වොසි� මහ� නිවොසං දාැනට පාදිංචි ස්ථොනවලැම 
ලැ�ොදී ජනතොව එහි පාදිංචි �රලීම හො ඉතිරි ඉඩම් කො�ොටසං ආකොයෝජන අවස්ථො  
සංදාහො �දු පාදානම මත අකොයෝජන�රුවන්ට ලැ�ොදීම කොමහිදී සිදුකො�කොර්.

කොමම  අධි�ොරිය මගින් 2010 වර්ෂකො�දී කො�ොළඹ 02 ,කො�ොම්පාඤ්ඤවීදිය හො ආශ්රිත 
ප්රකොේශය පාොදා� �රගනිමින් ප්රථම  ප්රතිසංංවර්ධන කොන්වොසි� වයොපාෘති හඳුන්වො  
ලැැබීය.  එකොලැසං ක්රියොත්ම� �ලැ කොන්වොසි� වයොපාෘති  කොලැසං ජස්ටිස් අක්�ොර් 
මොවත හො මැකො� වීදිය ආශ්රිතව කො�ොම්පාඤ්ඤවීදිය ප්රතිසංංවර්ධන වයොපාෘතිය 
අදියර 1 යටකොත් නිවොසං ඒ�� 664 කින් සංමන්විත “කොමකොට්රාෝ නිවොසං-අර්ධ 
සුකොඛ්යාෝපාකොභාෝගී” යන වයොපාෘතිය සංහ දුම්රිය පාටුමග ආශ්රිතව කො�ොම්පාඤ්ඤවීදිය 
ප්රතිසංංවර්ධන වයොපාෘතිය අදියර  II ක්රියොත්ම� �රනු ලැැබීය.

අංකය වයාපෘතිකො� නම හා ස්ථාානය නිවාස ගණන

01 එලියට් වේපවේදසං නිවාසං ව�ාපෘතිය, වේබාරැ�ල 400

04 ස්වේට්�යගමා නිවාසං ව�ාපෘතිය 210

05 සංමිට් නිවාසං, කැ�වේපට්රිවේපාල මාාවත්යාං 400 

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

නාාගරික ජනාාවාසං 

සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

මධ්යා�ම හාා ඉහාල 
මධ්යා�ම ආදායම්ලාභීන් 
සැදහාා වේයෝජිත  
නිවාසැ ව�ාපෘති

පරතිසැංවර්ධ්යාන ව�ාපෘති 
– වේන්වාසික
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එකොමන්ම ඉදිරිකො�දී පාහත  ප්රකොේශ ආශ්රිතව ඇති කොන්වොසි� ප්රකොේශ ප්රතිසංංවර්ධනය 
කිරීම සංඳහො හඳුනොකොගන ඇත.

I. නාව� මාාවත්යාං - දු�රියපල පටුමාග, ජස්ට්රිස් අක්බාර් මාාවත්යාං, නාව� මාාවත්යාං 

ආශිීත්යාං නිවාසං වේපාකුර (රූප සං�හන් අංක 6.28)

II. වේවාක්වේෂෝ� වීදිය නිවාසං (රූප සං�හන් අංක 6.29)

III. හත්වේබෝධිවත්ත්යාං නිවාසං (රූප සං�හන් අංක 6.30)

IV. වේකා�ලුපිට්රිය නිවාසං පරතිසංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය (රූප සං�හන් අංක 6.31)

රූප සටහාන් අංං� 6.28 : නාව� මාාවත්යාං වේන්වාසික පරතිසංංවර්ධනා ව�ාපෘති
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

රූප සටහාන් අංං� 6.26 : වේකා�පඤ්ඤවීදිය  
නිවාසං ව�ාපෘතිය - I | මූලොශරය : නාාගරික 
සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021 

රූප සටහාන් අංං� 6.27 : වේකා�පඤ්ඤවීදිය 
නිවාසං ව�ාපෘතිය - II | මූලොශරය : නාාගරික 
සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

නාාගරික ජනාාවාසං 

සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

පරතිසැංවර්ධ්යාන ව�ාපෘති 
– වේන්වාසික
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රූප සටහාන් අංං� 6.29 : වේවාක්වේෂෝ� වීදිය වේන්වාසික පරතිසංංවර්ධනා ව�ාපෘති
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

රූප සටහාන් අංං� 6.30 : හත්වේබෝධිවත්ත්යාං වේන්වාසික පරතිසංංවර්ධනා ව�ාපෘති
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

රූප සටහාන් අංං� 6.31 : වේකා�ලුපිට්රිය නිවාසං පරතිසංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

නාාගරික ජනාාවාසං 

සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

පරතිසැංවර්ධ්යාන ව�ාපෘති 
– වේන්වාසික
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ආර්ථි� සංංවර්ධන උපාොයමොර්ගය තුළින් යම් ප්රකොේශය� අව�ොශය හො කොභාෞති� 
සංංවර්ධනය හරහො ජනනය වන ආර්ථි� ප්රතිලැොභා මගින් ශ්රී ලැං�ොකොේ ස්ථොපිත 
ආර්ථි� ඉලැක්� සංපුරොගැනීකොම් ක්රමකොේදාය අර්ථ දාක්වනු ලැ�යි. ඒ අනුව රොජය 
හො කොපාෞේගලි� අංශකො� මැදිහත් වීම මනොව �ළමනො�රණය �රමින් නගරකො� 
කොභාෞති� සංංවර්ධනකො� ගුණොත්ම�භාොවය නියොමනය �රනු ඇත.

ආර්ථි� සංංවර්ධන සංැලැැස්ම මගින් කො�ොළඹ නගරය අන්තර්ජොති� ආර්ථි� 
මධයස්ථොනයක් �වට පාත්කිරීම සංඳහො වරොය ආශ්රිත සංැපායුම් කොස්වො සංංවර්ධනය 
හො කොේපාලැ සංංවර්ධන �ටයුතු ප්රවර්ධනය කිරීමත් සංවිමත් ප්රොකොේශීය ආර්ථි�යක් 
ඇති කිරීම සංඳහො නව නගර සංංවර්ධන වයොපාෘති, මිශ්රා සංංවර්ධන වයොපාෘති සංහ 
කුඩො පාරිමොණ වයොපාොර සංඳහො කොවළඳකොපාොළ අව�ොශය ඇති කිරීමටත් හැකිවන 
අයුරින් කොභාෞති� සංංවර්ධනය හැසිරවීම සිදු �රනු ලැ�යි. තවදා, සංංචාොර� 
�ර්මොන්තය දිරිගැන්වීම සංඳහො ජලැොභිමුඛ්යා ප්රකොේශයන් සංංචාොර� �ර්මොන්තය හො 
�ැඳී කොේපාළ සංංවර්ධනයන් ප්රවර්ධනය �රනු ලැ�යි.

ආර්ථිකා සංංවර්ධන 
උපාායමාාර්ගය

ප්රරිච්කො�දය 06
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⸺
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6.5 ආර්ථි� සංංවර්ධන උප්රොයමොර්ගය

නොගරි� ආර්ථි� සංංවර්ධන උපාොයමොර්ගය මගින් ප්රකොේශකො� අව�ොශීය 
හො කොභාෞති� සංංවර්ධනය සංඳහො ඍජු මැදිහත්වීමක් ආර්ථි� සංංවර්ධන 
උපාොයමොර්ග මගින් ලැ�ොකොදානු ඇත. ඒ අනුව නගරය� කොභාෞති� සංංවර්ධනකො� 
ගුණොත්ම�භාොවය හො එහි පාැවැත්ම ආර්ථි� සංැලැැස්ම මගින් යොමනය �රන 
අතර රොජය, කොපාෞේගලි� අංශයන්කො� මැදිහත්වීමදා මනොව �ළමනො�රණය 
�රනු ඇත.

6.5.1. සැලසුම් පර්මොර්ථ

ආර්ථි� සංංවර්ධන උපාොයමොර්ගකොයහි පාරමොර්ථය වනුකො� කො�ොළඹ නගරය සංඳහො 
වන අකොේක්ෂිත දාැක්ම හො කොභාෞති� ආ�ෘතිය ළගො �ර ගැනීමට අවශය මූලැයමය 
යොන්ත්රනය සංහ කොවළඳකොපාොලැ ආකොයෝජන අවස්ථො මනො කොලැසං �ළමනො�රණය 
කිරීමයි. ඒ අනුව, නගරකො� කොේපාලැ සංංවර්ධනය, වරොය හො ඒ ආශ්රිත කොස්වො 
සංම්පාොදානය, සංංචාොර� �ර්මොන්තය, ඉදිකිරීම් �ර්මොන්තය, කොේශීය ආර්ථි� 
�ටයුතු, සි�ලැර හො කොතොග කොවළඳොම, කොතොරතුරු තොක්ෂණය, සංහ කොවනත් මූලැය 
හො කොස්වො සංම්�න්ධ �ටයුතු �ළමනො�රණය කිරීම තුළින් කො�ොළඹ නගරය 
ප්රමුඛ්යා ජොති� ආර්ථි� මධයස්ථොනය වශකොයන් සංහ අන්තර්ජොති� ආර්ථි� 
මධයස්ථොනයක් වශකොයන් කොවනත් රටව� හො තරඟ�ොරි මට්ටමක් �රො ළඟො 
�රනු ඇත. 

6.5.2. සැලසුම් විෂයපථය

ආර්ථි� සංංවර්ධන සංැලැැස්ම මගින් කො�ොළඹ නගරය අන්තර්ජොති� ආර්ථි� 
මධයස්ථොනයක් �වට පාත්කිරිම සංඳහො වරොය ආශ්රිත සංැපායුම් කොස්වො සංංවර්ධනය 
හො කොේපාලැ සංංවර්ධන �ටයුතු දාොය� �ර ගනු ලැ�න අතර ප්රොකොේශීය මට්ටමින් 
සංැලැකීකොම්දී නව නගර සංංවර්ධන වයපාෘති, මිශ්රා සංංවර්ධන වයපාෘති, කුඩො පාරිමොණ 
වයවසංොය�යින් හට කොවළඳකොපාොලැ අව�ොශ ඇති කිරීම සංඳහො උපාොය මොර්ග 
හඳුන්වො කොදානු ලැ�යි. තවදා, සංංචාොර� �ර්මොන්තය දිරිගැන්වීම සංඳහො ජලැභිමුඛ්යා 
ප්රකොේශ සංංචාොර� �ර්මොන්තය හො �ැඳී කොේපාලැ සංංවර්ධනයන් දිරිගැන්වීමට 
�ටයුතු �රනු ලැ�යි.
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සැැලසුම් පරමාර්ථ

සැැලසුම් විෂයපථය
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සිතියම් අංං� 6:6 : වේකාළඹ මාහා නාගර සංභාා පරවේද්ශවේ� සංමාස්ථා ආර්ථික සංංවර්ධනා සංැලැස්මා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

229

6.5.3. වරොය ආශ්රිරත සැපයුම් කොස්වො සංවර්්ධනය

කො�ොළඹ වරොය ජොතයන්තර මුහුදු ගමන් මොර්ගකො� මත උපාොයමොර්ගි� ස්ථොනය� 
පිහිටීම කො�තුකොවන් ජොතයන්තර වශකොයන් වඩොත් �ොර්යය �හුලැ නොවි� 
කොක්න්ද්රස්ථොනයක් �වට පාත්ව ඇත. 2017 වර්ෂකො� සිදු�රන ලැදා ඇ�ෆයිනොර් 
කොේණිගත කිරීමට අනුව කො�ොළඹ වරොය කොලැොව කොහොඳම වරොයන් 25 ඇතුළත 
පාවතින අතර, කො�ොළඹ වරොකොයහි අන්තර්ජොති� �හොලුම් පාර්යන්තය ඉදිකිරීම 
මගින් 2017 වසංර තුළදී මිලියන 6 �ට අධි� �හලුම් ප්රමොණයක් හැසිරවීමට 
හැකියොව ලැැබී ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 6.32 : සංමුද්රීය පරවාහනා ඝනාත්ව සිතියමා
මූලොශරය : (ශ්රීී ලංකා ජාතික අපනායනා කිවේමාෝපය: වේස්වා හා සංැපයු� උපායමාාර්ගය, 2018-2022)

I. වරාය පුළුල් කිරීපෙම් වයාපාෘතිය

ජොති� නොවි� �ර්මොන්තකො� ඉහළ යන කොස්වො ඉ�ලුමට සංරිලැන සංැපායුමක් 
සංැපායීකොම් පාරමොර්ථය සංහිතව ශ්රී ලැං�ො වරොය අධි�ොරිය විසින්, කො�ොළඹ වරොය 
පුළු� කිරීකොම් වයොපාෘතිය හඳුන්වො දී ඇත. එහි පාළමු අදියර කොලැසං කිකොලැෝ 
මීටර් 5.7 � දිගකින් යුතු ප්රධොන දිය�ඩනය, කිකොලැෝමීටර් 1.6 � දිගකින් යුත් 
ේවිතියි� දිය�ඩනය හො කිකොලැෝමීටර් 9 � දිගකින් යුත් පිවිසුම් ඇළ මොර්ගය 
2012 වර්ෂකො�දී නිම කිරීමට �ටයුතු �රන ලැදී. 
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වරාය ආශ්රිීත සැැපයුම් 
වේස්වා සැංවර්ධ්යානය
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2013 වර්ෂකො� ඉදි�රීම් නිම �රන ලැදා කො�ොළඹ ජොතයන්තර �හොලුම් පාර්යන්-
තකො� කොමකොහයුම් �ටයුතු කොම් වන විටත් ආරම්භා �ර ඇත. නැකොගනහිර �හොලුම් 
පාර්යන්තය මීටර් 1200 � දිගකින් යුත් නැේ තටො�ොංගනයකින් සංමන්විත වන 
අතර, එහි පාළමු අදියර යටකොත් මීටර් 440 ක් දිගැති නැේ තටො�කො� ඉදිකිරිම් 
�ටයුතු 2015 වර්ෂකො� නිම�ර ඇත.

නැකොගනහිර �හොලුම් පාර්යන්තය දාකුණු වරොකො� ගැඹුර අතින් කොදාවන තටොංගය 
කොලැසංත්, මීටර 18� ගැඹුරකින් යුක්තව ඉදිකිරීමට කොයෝජිතය. ඉදිකිරීම් අවසංන් 
වූ පාසු එයට වොර්ෂි�ව මිලියන 2.4 � �හොලුම් කොමකොහයැවීකොම් හැකියොව 
ලැැකො�නු ඇත.

මිට අමතරව, කො�ොළඹ උතුරු වොරකොයහි සංංවර්ධන �ටයුතු අදියර 4ක් යටකොත් 
අවසංන් කිරීමට නියමිතය. 

I. පුර්ව සංංවර්ධනා ක�යුතු (2026-2029) 

මුට්වා� උමාග පරතිස්ථාාපනාය පවත්නාා වේත්යාං� නාල ඉවත් කිරීමා හා නාැවත්යාං 

ස්ථාාපනාය 

II. වේකාළඹ උතුරැ වරාය ඉදිකිරී� අදියර 1 ( 2029-2031) 

දියකඩනාය ඉදිකිරිමා, කන්වේට්නාර් බහාලු� අංගනා සංඳහා අවශ� භුමිය 

සංැකසීමා

III. වේකාළඹ උතුරැ වරාය ඉදිකිරිමා අදියර (2032-2033) 

මී�ර 1400ක හා මී�ර 1600ක දිගින් යුතු පළමු බහලු� පර්යන්ත්යාංය ඉදිකිරිමා 

හා අනුශාංගික පහසුක� ඉදි කිරීමා.

IV. වේකාළඹ උතුරැ වරාය ඉදිකිරීමා අදියර 3 (2036-2047) 

සංූමා වසංර 5-10 වරක් අවශ�ත්යාංාව මාත්යාං අතිවේර්ක බහලු� පර්යන්ත්යාං ඉදිකිරිමා.

II. �ලූමැන්ඩල් පාාපෙේ�ය වරාය ආශ්රිිත පෙස්වා සඳ�ා 
සංවර්ධනය කිරීම.

කො�ොළඹ වරොයට ආසංන්නව කො�ොළඹ උතුරු බ්ලුමැන්ඩ� ආශ්රිත ප්රකොේශකො� 
වරොය ආශ්රිත පාහසු�ම් සංංවර්ධන වයොපාෘතිය ක්රියොත්ම� කිරීමට කොයෝජනො 
�ර ඇත. කොයෝජිත වයොපාෘති ප්රකොේශකො� ඉඩම් වලින් 50% �ට වැඩි ප්රමොණයක් 
ඌන උපාකොයෝගී ඉඩම් කොලැසං දාැක්විය හැ�. එකොස්ම එම ඉඩම් වලින් 40% ක් 
පාමණ ප්රශස්ත සංංවර්ධන �ොර්යයන් සංඳහො නිදාහස් �ර ගත හැකි වන අතරම 
නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය මගින් ක්රියොත්ම� වන නොගරි� පුනර්ජීවන 
වයොපාෘතිය මගින් දාැනටමත් කොමම ප්රකොේශකො� පිහිටො ඇති අඩු පාහසු�ම් ජනොවොසං 
කො�ොකොහොමයක් ප්රතිස්ථොපානය �ර ඇත. ඒ අනුව, කොමම වයොපාෘතිය ක්රියොත්ම� 
කිරීම මගින් භාොණ්ඩ හැසිරවීකොම් ධොරිතොවය ඉහලැ නැංවීම, �ොර්යක්ෂම කොර්ගු 
හො වරොය කොමකොහයුම් වැඩි දියුණු කිරීම සංහ ජීවන හො විකොනෝදාොත්ම� පාහසු�ම් 
වැඩි දියුණු වනු ඇත.
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වරාය ආශී්රිත සැැපයුම් 
වේස්වා සැංවර්ධ්යානය
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6.5.4. ්මහාොපරි්මොණ කොද්පල සංවර්්ධනය හාො 
�ළ්මනො�රණ ව�ොපෘති

I. පෙ�ාළඹ වරාය න�ර වයාපාෘතිය

ශ්රී ලැං�ො රජය කොවනුකොවන් නොගරි� සංංවර්ධන අමොතයොංශය, නොගරි� සංංවර්ධන 
අධි�ොරිය හො CHEC ආයතනය ඒ�ො�ේධව ප්රමොණකොයන් කොහක්කොටයොර 269� 
ආසංන්න භුමි ප්රකොේශයක් කොගොඩ�ර සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහො �ටයුතු ආරම්භා 
�රන ලැදී. ඒ තුලින් විකොේශ ආකොයෝජන ඇමරි�ොනු කොඩොලැර් බිලියන 15�ට 
අසංන්න ප්රමොණයක් අකොේක්ෂිත අතර කොමහි ප්රධොන අරමුණ වනුකො� දාකුණු 
ආසියොනු �ලැොපාකො� ප්රමුඛ්යා අන්තර්ජොති� මුලැය නගරය �වට කො�ොළඹ වරොය 
නගරය පාත් කිරීමයි.

2021 වර්ෂකො�දී පිහිටුවන ලැදා වරොය නගර ආර්ථි� කො�ොමිසංම හරහො කොමම 
භුමිකො� ඉඩම් සංංවර්ධනය හො නියොමනය සංහ කොයෝජනො අවස්ථො සංඳහො ඉඩම් 
�ැහැරලීම සිදු �රනු ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 6.33 : :වරාය ආශීිත්යාං පහසුක� සං�පාදනා ව�ාපෘති පරවේද්ශය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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වරාය ආශ්රිීත සැැපයුම් 
වේස්වා සැංවර්ධ්යානය

මහාාපරිමාණ වේද්පල 
සැංවර්ධ්යානය හාා 
කළමනාකරණ ව�ාපෘති
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II. පෙ�පෙර් වැව ආශ්රිිත සංවර්ධන වයාපාෘති

කො�ොළඹ නගරය තුලැ ආකොයෝජන අවස්ථො සංඳහො පාවතින ඉහලැ ඉඩම් ඉ�ලුමට 
සංොකොේක්ෂව ප්රමොණවත් සංැපායුමක් හො ඉඩම් �ැහැරලීකොම් ක්රමකොේදායක් කොනොමැති 
වීම මත ඍජු විකොේශ ආකොයෝජන අදෛධර්යමත් වී ඇත. ඒ කො�තුකො�ොටකොගන 
ඉඩම් �ැහැරලීකොම් ක්රමකොේදාය පාහසු හො සුමට කිරීමත් සංංවර්ධනය නියොමනය 
කිරීමත් හරහො ඍජු විකොේශ අකොයෝජන රට තුළට ලැ�ො ගැනීමට අකොේක්ෂො �රයි. 

තවදා කොබ්කොර් ආශ්රිත සංංවර්ධන �ලැොපාකොයහි ප්රමුඛ්යා භාොවිත වශකොයන් කොහෝට� 
ක්කොෂ්ත්රය ආශ්රිත භාොවිතයන්, �ොර්යොලීය අව�ොශ, කොපාොදු විකොනෝදාොස්වොදා ප්රකොේශ, 
ජලැ ක්රීඩො යනොදිය ප්රවර්ධනය තුලින් සංංවර්ධනය �ර්මොන්තයට දාොය�ත්වයක් 
සංපායනු ලැ�යි.

කොබ්කොර් වැව කොක්න්ද්ර �රගනිමින් ප්රමොණකොයන් කොහක්ටයොර් 312 �ට ආසංන්න 
භූමි ප්රකොේශයක් සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො නිදාහස් කිරීමට කොමම වයොපාෘතිය 
තුළින් �ලැොකොපාොකොරොත්තු කොේ. ඒ අනුව, කොබ්කොර් වැව හො ආශ්රිත ජලැොභිමුඛ්යා ප්රකොේශ 
සංංවර්ධනය දිරිමත් කිරීමත්, සංංචාොර� හො කොපාොදු විකොනෝදාොස්වොදා �ටයුතු වර්ධනය 
කිරිමත් කොමහි මූලි� අරමුණ කොේ.

ඒ අනුව, සංංවර්ධනය උත්කොේරණය �රගත හැකි ඉඩම් කොම් වන විටත් 
හඳුනොකොගන ඇති අතර, ඒ සංඳහො වූ මොර්කොගෝපාකොේශ සංැලැසීම නොගරි� සංංවර්ධන 
අධි�ොරිය මගන් සං�ස් �රමින් පාවතී. එමගින් සංංවර්ධනය කොවමින් පාවතින 
ඌන උපාකොයෝජිත කො�ොකොහොමයක් ඉඩම් අධි උසං මිශ්රා සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො 
කොයොදාො ගත හැකි වනු ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 6.34 : වේකාළඹ වරාය නාගර ව�ාපෘතිය 
මූලොශරය : (ශී්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, 2021) , (වේකාළඹ වරාය නාගර ව�ාපෘතිය, 2021)
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III. සමුද්රීය න�රය සංවර්ධන වයාපාෘතිය

කො�ොළඹ නගරය කොම් වන විට කොේශීය විකොේශීය සංංචාොර�යින් සංදාහො වයොපාොරි�, 
සංංචාොර� හො විකොනෝදාොස්වොදා ගමනොන්තයක් කොලැසං විශොලැ පාරිවර්තනය කොවමින් 
පාවතී. එකොස්ම, කො�ොළඹ නගරය ආසංන්නකො� ප්රමොණවත් කොවරළ හො විවෘත 
අව�ොශයන් කොනොමැති අතර ගොලු මුවකොදාොර පිටිකො� දාැනට පාවතින විකොනෝදාොත්ම� 
පාහසු�ම් ප්රමොණයදා වර්තමොන හො අනොගත ඉ�ලීම් ඉටු කිරීමට ප්රමොණවත් 
කොනොකොේ. ඒ අනුව විකොනෝදාොත්ම� පාහසු�ම් සංපුරොලීම මුලි� අරමුණ කො�ොට 
කො�ොළඹ නගර සිමොව තුලැ �ටහිර කොවරළ තීරය ඔස්කොස් නව කොවරළ තිරයක් 
නිර්මොණය කිරීම �ොලීන අවශයතොවයක් කොලැසං හදුනො කොගන ඇත. එම කොයෝජිත 
කොවරළ �ලැොපාය සංමුද්රීය නගරය කොලැසින් අර්ථ දාක්වො ඇති අතර එමගින් කො�ොළඹ 
නගරය කොවත කොේශීය හො විකොේශීය ආකොයෝජන/ආ�ර්ෂණය �ර ගනිමින් කො�ොළඹ 
නගරකො� සංංචාොර� �ර්මොන්තය වඩොත් තරග�ොරී මට්ටමක් �රො කොගන එනු 
ඇත. තවදා, කොමම වයොපාෘතිය මගින් දාකුණු ආසියොනු �ලැොපාය තුලැ ජොතයන්තර 
තලැකො� විකොනෝදාොත්ම� කොවරළ තීරයක් නිර්මොණය කිරීම සිදු �රනු ඇත.

ඒ අනුව, කො�ො�ලුපිටිය සිට වැ�ලැවත්ත දාක්වො දිගින් කිකොලැෝමීටර් 6.2 � පාමණ 
හො කොහක්ටයොර් 216 ක් පාමණ ප්රකොේශය� මුහුදා කොගොඩ කිරිකොමන් සංමුද්රීය නගරය 
වයොපාෘතිය ක්රියොත්ම� කිරීමට හඳුනොකොගන ඇත.. නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය 
හො කොවරළ සංංරක්ෂණ හො කොවරළ සංම්පාත් �ළමනො�රණ කොදාපාොර්තකොම්න්තුව හො 
ඒ�ො�ේධව 2024 වර්ෂය වන විට සංංවර්ධන �ටයුතු අවසංන් කිරීමට කොයෝජිත 
කොමම වයොපාෘතිය මගින් කොපාොදු විකොනෝදා �ටයුතු සංඳහො කොවරළ තීරයක් නිර්මොණය 
කිරීමට සංැලැසුම් �ර ඇත.කොමම,කොගොඩ �රන ලැදා ඉඩකොමන් කොහක්ටයොර් 20 
� භුමි ප්රකොේශයක් වොණිජ සංංවර්ධනය සංදාහො කොයොදාො ගන්නො අතර කොසංසු භුමි 
ප්රමොණය විකොනෝදාොත්ම� �ටයුතු සංඳහො කොයොදාො ගනියි.

රූප සටහාන් අංං� 6.35 : වේ�වේර් වැව ආශීිත්යාං සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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6.5.5. නව නගර සංවර්්ධන ව�ොපෘති

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශකො� ප්රධොන අග නගරය හැරුනු විට ඒ හො 
ආසංන්නව පිහිටි අකොනකුත් ප්රධොන නගර දා සංමස්ථ සංැලැසුම් ප්රකොේශකො� ආර්ථි� 
සංංවර්ධනකොයහි ලැො ඉතො ඉහළ දාොය�ත්වයක් සංපායනු ලැ�යි. ඒ අනුව, නව නගර 
වයොපාෘති හඳුනො ගැනීමත්, පාවත්නො නගරයන්හි වර්තමොන ආර්ථි� යොන්ත්රණය 
ශක්තිමත් කිරීමත් කොම් යටකොත් හඳුනොකොගන ඇත.

අ) නාරාපෙ�න්පිට නව න�ර සංවර්ධන වයාපාෘතිය

නොරොකො�න්පිට, කිරිමණ්ඩලැ මොවත හො ආශ්රිතව දාැනට ඌන උපාකොයෝජන වී 
පාවතින ඉඩම් ප්රශස්ථ නොගරි� සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො උපාකොයෝජනය කිරීකොම් 
අරමුණ ඇතිව නොරොකො�න්පිට නව නගර සංංවර්ධන වයොපාෘතිය හඳුනොකොගන 
ඇත. ඒ අනුව දාැනට කො�ොළඹ නගරකො� කොපාොදු උපාකොයෝගීතො පාහසු�ම් සංඳහො වන 
ඉඩම් සංඳහො පාවතින ඉ�ලුම �ළමනො�රණය �ර ගැනීමටත් නව සංංවර්ධන හො 
ආකොයෝජන අවස්ථො ලැ�ොදීමටත් කොම් යටකොත් සිදුවනු ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 6.36 : සංමුද්රීය නාගර ව�ාපෘතිය 
මූලොශරය : සංමුද්රීය නාගර ව�ාපෘතිය. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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මහාාපරිමාණ වේද්පල 
සැංවර්ධ්යානය හාා 

කළමනාකරණ ව�ාපෘති

නව නගැර  
සැංවර්ධ්යාන ව�ාපෘති
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ඒ අනුව, ප්රමොණකොයන් අක්�ර 50 �ට ආසංන්න භූමි ප්රකොේශයක් අංශ I යටකොත් 
හඳුනොකොගන ඇති අතර, කො�ොළඹ වොණිජ නගරකො� වර්තමොනකො� දාක්නට 
ලැැකො�න ඉහළ යන ඉඩම් ඉ�ලුම �ළමනො�රණය �ර ප්රකොේශකො� පාවතින ඉඩම් 
පාරිහරණ රටොව මත අනුගත කොවමින් නොරොකො�න්පිට නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 
සං�ස් �රමින් පාවතී. තවදා එම සංැලැසුමට අනුව උසංස් අධයොපාන පාහසු�ම්, 
කොසංෞඛ්යාය පාහසු�ම්, වොණිජ සංංවර්ධන �ටයුතු, කොන්වොසි� සංංවර්ධන �ටයුතු 
හො කොපාොදු විකොනෝදාොස්වොදාොත්ම� �ටයුතු සංඳහො ඉඩපාහසු�ම් හඳුනොකොගන ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 6.37 : නාාරාවේ�න්පි� නාව නාගර සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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ආ) පෙබාරැල්ල නව න�ර සංවර්ධන වයාපාෘතිය

කො�ොරැ�ලැ නගරය කොක්න්ද්ර �රගනිමින්, කොයෝජිත අපාරවුහ සංංවර්ධන වයොපාෘති 
හො සංමගොමීව නොගරි� සංංවර්ධන �ටයුතු හො නොගරි� ආර්ථි� යොන්ත්රණය 
වඩොත් �ොර්යක්ෂම හො ඵලැදාොයි කොලැසං සංැලැසුම් කිරීම කොමම වයොපාෘතිකො� ප්රධොන 
අරමුණ කොේ. ඒ අනුව, කො�ොරැ�ලැ නගරය හරහො දිකොවන කොයෝජිත සංැහැ�ලු 
දුම්රිය මොර්ගය (කො�ොළඹ කොමකොට්රාෝ වයොපාෘතිය) හො අනු�ේධිතව ඒ ආසංන්නකො� 
පිහිටි දාැනට සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො පූර්ණ කොලැසං උපාකොයෝජනය කොනොවුන 
ඉඩම් හඳුනොකොගන ප්රශස්ථ සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො දාොය� �ර ගැනීම කොමහිදී 
සිදුවනු ඇත.

උක්ත නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම යටකොත්, කොවළදා සංංකීර්ණ, කොන්වොසි� 
සංංවර්ධන වයොපාෘති, වයොපාොරි� සංංවර්ධන වයොපාෘති හො කොපාොදු පාහසු�ම් නගරය 
කොවත ලැ�ොදීමට �ටයුතු �රනු ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 6.38 : වේබාරැ�ල නාව නාගර සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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6.5.6.1. නාව ආවේයෝජනා අවස්ථාා සංඳහා නාාගරික සංංවර්ධනා 
අධිකාරිය සංතු ඉඩ� නිදහස් කිරීමා.

නොගරි� සංංවර්ධනකොයහි ප්රමුඛ්යා �ොර්යයක් වනුකො� නගරය� කොභාෞති� 
සංැලැැස්ම ක්රමවත් කොලැසං යොමනය කිරීම වන අතර, එමගින් ආර්ථි� හො සංමොජීය 
ස්ථොවරත්වය ඇති කිරීමට අව�ොශය උදාොකොේ. ඒ අනුව නොගරි� සංංවර්ධන 
අධි�ොරිය සංතු ආර්ථි� වටිනො�මක් සංහිත ඉඩම් ප්රශස්ථ සංංවර්ධන අවස්ථො 
සංඳහො කොයොදාො ගැනීම මගින් ආකොයෝජන අවස්ථො පුළු� වීමටත්, නව විනිමය රට 
තුළට ගලැො ඒමත් ක්රමවත් කොභාෞති� සංංවර්ධනයක් ඇති කිරීමත් මත ආර්ථි�, 
සංමොජීය තුලැනයත් ඇතිවනු ඇත. ඒ අනුව නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය සංතු 
දාැනට සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො දාොය� �රකොගන කොනොමැති පාහත දාක්වො ඇති 
ඉඩම් ආකොයෝජන �ටයුතු සංඳහො කොයොදාො ගැනීමට නියමිතව පාවතී.

වගු අංං� 6:12 : ආවේයෝජනා අවස්ථාා සංඳහා නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය සංතු ඉඩ� නිදහස් කිරීමා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ඉඩාකොම් නම සංවර්්ධන 
ස්වාභාවය

පරමාණය

1. 537 වත්ත්යාං, වේදමා�වේගාඩ මිශී සංංවර්ධනා අක්කර 3 රූ� 2

2. පංචිකාවත්ත්යාං (අවේ�සින්හාරමා මාාවත්යාං) මිශී සංංවර්ධනා රූ� 3 පර්චාස් 35

3. වේකා�ලුපිට්රිය කූපර්ස්හි� ඉඩමා මිශී සංංවර්ධනා පර්චාස් 12.28

4. චාාමාර්ස් �ලැනාරි ඉඩමා මිශී සංංවර්ධනා අක්කර 9 ක් පමාණ

5. වේලාක් වේ�ට් වත්ත්යාං මිශී සංංවර්ධනා වේහක්�යාර 0.9  

6. �ිැක්�ර් සංංස්ථාාව පිහිට්රි ඉඩමා – 
නාාරාවේහන්පි�

මිශී සංංවර්ධනා වේහක්�යාර 1.76

6.5.6.2. සංංවර්ධනා විභාවත්යාංාවයකින් යුතු ඌනා  
උපවේයෝජිත්යාං රජය සංතු ඉඩ� ආවේයෝජනා අවස්ථාා සංඳහා 
දායක කර ගැනීමා 

සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ පිහිටො ඇති 
සංහ ආර්ථි� වශකොයන් ඉහලැ වටිනො�මකින් යුතු, එකොහත් වර්තමොනකො� ඌන 
උපාකොයෝජිත ඉඩම් හඳුනො කොගන, එම ඉඩම් ප්රශස්ථ නොගරි� සංංවර්ධන �ටයුතු 
සංඳහො කොයොමු කිරීමට කොයෝජිත කොේ. කොමම �ොර්යය සංඳහො, ප්රධොන වශකොයන් ශ්රී 
ලැං�ො කොපාොලිසිය සංහ ශ්රී ලැං�ො දුම්රිය කොදාපාොර්තකොම්න්තුව සංතු ඌන උපාකොයෝජිත 
ඉඩම් හඳුනො කොගන ඇති අතර, එම පාරිශ්රායන්හි දාැනට පාවත්වො කොගන යනු ලැ�න 
භාොවිතයන් හො �ොර්යයන් �ොධොවකින් කොතොරව පාවත්වො කොගන යොම සංඳහො අදාොළ 
ආයතනයන්හි අවශයතොවය සංපුරමින්, ඉතිරි කො�ොටස් නොගරි� සංංවර්ධන 
�ටයුතු සංඳහො කොයෝජනො �රනු ලැ�යි.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

ආර්ථික සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

නව නගැර  
සැංවර්ධ්යාන ව�ාපෘති
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ස්ථාානය සංවර්්ධනයට ෛායක 
කර ගැනීමට අකොප්ක්ෂිත 
භුමි පරමාණය (ආසන්න 
වශකොයන් අක්කර)

කොයෝජිත භාවිතය

1. 19 වනා පටුමාග වේකා�ලුපිට්රිය, 
වේපාලීසිය සංතු ඉඩමා

0.5 මිශී සංංවර්ධනා 

2. බ�බලපිට්රිය වේපාලිස් ස්ථාානාය 1 මිශී සංංවර්ධනා

3. වේකා�පඤ්ඤ වීදිය වේපාලිස් 
ස්ථාානාය පිහි�ා ඇති ඉඩවේමාන් 
වේකා�සංක්

1.5 මිශී සංංවර්ධනා

4. වේබාරැ�ල වේපාලිස් ස්ථාානාය 
පිහි�ා ඇති ඉඩවේමාන් වේකා�සංක්

2.5 මිශී සංංවර්ධනා 

ස්ථාානය සංවර්්ධනයට ෛායක 
කර ගැනීමට අකොප්ක්ෂිත 
භුමි පරමාණය (ආසන්න 
වශකොයන් අක්කර)

කොයෝජිත භාවිතය

1. මාවුන්ට් වේ�රි ඉඩමා, වේදමා�වේගාඩ 11A 2R 13P නාාගරික සංංවර්ධනා 
ක�යුතු

2. දු�රිය වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුවේ� නිල 
නිවාසං, වේදමා�වේගාඩ 

8A මිශී සංංවර්ධනාය

3. බැස්ට්රියන් මාාවත්යාං 60P , 70P රථා ගාල

4. ටී.බී ජයා  මාාවත්යාං දු�රිය ඉඩමා 70P රථා ගාල

5. පි.ඩී.එස් කුලරත්නා මාාවත්යාං 
වේකාළඹ 10

100A රථා ගාල

6 වේකාළඹ වේගදර ඉඩමා 1A 10P නාාගරික සංංවර්ධනා 
ක�යුතු

වගු අංං� 6:13 : නාාගරික සංංවර්ධනාය සංඳහා වේයාදා ගැනීමා� වේයෝජිත්යාං ශ්රීී ලංකා වේපාලිසිය සංතු 
ඌනා උපවේයෝජිත්යාං ඉඩ� | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

වගු අංං� 6:14 : නාාගරික සංංවර්ධනාය සංඳහා වේයාදා ගැනීමා� වේයෝජිත්යාං ශ්රීී ලංකා දු�රිය 
වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව සංතු ඌනා උපවේයෝජිත්යාං ඉඩ�
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

ආර්ථික සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

නව නගැර 
සැංවර්ධ්යාන ව�ාපෘති
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6.5.6.3. පරතිසංංවර්ධනා ව�ාපෘති මාගින් ආවේයෝජනා අවස්ථාා 
සංඳහා දායකවීමා

වයාපෘතිකො� නම සංවර්්ධන ස්වාභාවය පරමාණය

1. නාව� මාාවත්යාං පරතිසංංවර්ධනා 
ව�ාපෘතිය

මිශී සංංවර්ධනා අක්කර 23

2. වේවාක්වේෂෝ� වීදිය පරතිසංංවර්ධනා 
ව�ාපෘතිය

මිශී සංංවර්ධනා අක්කර 12

ස්ථාානය/ ඉඩාම ඉඩාම් පරමාණය  
(ආසන්න වශකොයන්) 

1. වේමාෝ�ර් රථා පරවාහනා වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව ඇ�විට්රිගල අක්කර 1 රූ� 3

වේවාක්වේෂෝ� වීදිය පරතිසංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය මිශී සංංවර්ධනා

2. වේකාළඹ 2 බාලදක්ෂ මාාවත්යාං පිහිට්රි ඉඩමා රූ� 3

3. ඔ�ර්ස් ඇක්වට්රික් ක්ල�- වේකාළඹ 07 අක්කර 2 රූ� 3

4. 80 ක්ල�- වේකාළඹ 07 අක්කර 1 රූ� 2 

5. මුත්ත්යාං�යා පාර පිහිට්රි ඉඩමා- වේකාළඹ 02 අක්කර 3 

6. සංර් බාවේරාන් ජයතිලක මාාවත්යාං අංක 11 දරනා ඉඩමා  රූ� 1

7. මාට්�ක්කුලිය රාවත්ත්යාං අක්කර 5 රූ� 1 සංහ 
අක්කර 2 බැගින් කැබලි 2

8. මාාද�පිට්රිය 75 වත්ත්යාං සංහ නාාගලමා වීදිය ඉඩමා අක්කර 11

9. වේදමා�වේගාඩ ආරාමාය වේපවේදවේස් පිහිට්රි ඉඩමා අක්කර 3 රූ� 3 සංහ 
අක්කර 1 රූ� 3 බැගින් 
කැබලි 2ක්

වගු අංං� 6:15 : පරතිසංංවර්ධනා ව�ාපෘති මාගින් ආවේයෝජනා අවස්ථාා සංඳහා දායකවීමා 
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

6.5.7. නොගරි� සංවර්්ධන හාො පුනර්ජීවන �ටයුතු 
සඳහාො හාඳුනො කොගන ඇති කොවනත් ඉඩම්

කො�ොළඹ නගරකො� අනොගත අවශයතොවයන් කොහෝ ආර්ථි� සංංවර්ධන �ටයුතු 
සංඳහො උපාකොයෝජනය �රගැනීමට අවශය සංහ ඉහළ සංංවර්ධන විභාවතොවයකින් 
යුක්ත ඉඩම් කො�ොටස් හඳුනො කොගන, එම ඉඩම් ප්රශස්ත නොගරි� සංංවර්ධන 
�ටයුතු සංඳහො �ොලීන අවශයතොව පාරිදි උපාකොයෝගී �ර ගැනීමට කොයෝජනො �රනු 
ලැ�න අතර එකොලැසං හඳුනො ගනු ලැැබූ ඉඩම් වගු අං� 6.16 හි දාක්වො ඇත.

වගු අංං� 6:16 : නාාගරික සංංවර්ධනා ක�යුතු සංඳහා හඳුනාා වේගනා ඇති වේවනාත් ඉඩ�
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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නව නගැර  
සැංවර්ධ්යාන ව�ාපෘති

නාගැරික සැංවර්ධ්යාන 
හාා පුනර්ජීවන කටයුතු 
සැඳහාා හාඳුනා වේගැන 
ඇති වේවනත් ඉඩම්
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6.5.8. පරොකොද්ශ්රීය ආර්ථි�ය සවිබල ගැන්වීකොම් 
ව�ොපෘති

ප්රොකොේශීය ආර්ථි�ය වඩොත් �ොර්යක්ෂම හො සුමටව පාැවතීම මගින් සංමස්ථ 
ආර්ථි�කො� පාැවැත්ම රඳො පාවතින �ැවින් ප්රොකොේශීයව වයොේතව ඇති කොපාොදු 
කොවළඳසංැ� නවී�රණය කිරීම හො ප්රොකොේශීයව වයොේත වී පාවතින වයොපාොරි� 
අංශය සංවි�ලැ ගැන්වීම කොමහිදී ප්රධොන අරමුණ කොලැසං හඳුනොකොගන ඇත.

6.5.8.1. වේපාදු වේවළඳ සංංකීර්ණ සංංවර්ධනා ව�ාපෘති

කො�ොළඹ අගනගරකොයන් ඔබ්�ට පාවතින කො�ො�ලුපිටිය, �ම්�ලැපිටිය, 
කො�ොරු�ලැ, නොරොකො�න්පිට ආදි ආර්ථි�මය ඉහළ දාොය�ත්වයක් සංපායන කොපාොදු 
කොවළඳ සංංකීර්ණ වශකොයන් නැවත ප්රතිසංංවර්ධනය හො නවී�රණය කිරීම සංඳහො 
හඳුනොකොගන ඇත.

වගු අංං� 6:17 : වේයෝජිත්යාං වේපාදු වේවළඳ සංංකීර්ණ සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ස්ථාානය ඉඩාම්  
පරමාණය

සංවර්්ධනකො� ස්වාභාවය

1. වේකා�ලුපිට්රිය වේපාදු වේවළඳසංැල පර්චාස් 109 පමාණ වේපාදු වේවළඳසංැ� හා මිශී 
සංංවර්ධනා ක�යුතු

2. බ�බලපිට්රිය වේපාදු වේවළඳසංැල පර්චාස් 40 පමාණ - එමා -

3. නාාරාවේ�න්පි� වේපාදු වේවළඳසංැල පර්චාස් 240 පමාණ - එමා -

6.5.8.2. සි�ලර වේවළඳසංැ� සංංවර්ධනා ව�ාපෘති 

භාොණ්ඩ හො කොස්වො පාොරිකොභාෝගි�යින් අතට පාත්කිරීකොම් ක්රියොවලිය සි�ලැර 
කොවළඳොම කොලැසං හඳුන්වන අතර, ප්රොකොේශීය වශකොයන් ආර්ථි�කො� ප්රධොනතම 
අංගයක් කොලැසං �ටයුතු �රනු ලැ�යි. කොමහිදී පාොරිකොභාොගි� අවශයතො සංපුරොලීකොම් 
යොන්ත්රණය ශක්තිමත් කිරීමත්, කොවළඳොම් යොන්ත්රණකො� ස්ථොවරත්වය සුරකිමින් 
වඩො අතයොවශය �රුණකි. එ�ැවින් ප්රොකොේශීය වශකොයන් වයොේතව ඇති සි�ලැර 
කොවළඳසංැ� පාොදා� �රගනිමින් ප්රොකොේශීය ආර්ථි�ය ශක්තිමත් �රීම හරහො 
සංංවර්ධන ඉලැක්� ළඟො �රගැනීමට කොමමගින් �ටයුතු �රනු ඇත.
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පරාවේද්ශ්රීය ආර්ථිකය 
සැවිබල ගැැන්වීවේම් 

ව�ාපෘති
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ඒ අනුව, කො�ොළඹ මැනිං කොවළඳසංැලැ හො අවට වයොපාොරි� �ටයුතුහි නිරත 
වයොපාොරි� අංශය කොවත වඩොත් ආ�ර්ශණීය හො කොවළඳපාලැ ධොරිතොවක් පාවතින 
ස්ථොන හඳුනො ගැනීමත්, කොවළඳපාලැ යොන්ත්රණය වඩොත් සුමට කිරීමත් කොමම 
වයොපාෘතිය හරහො සිදු�රනු ඇත. එහිදී අදියර I යටකොත් දාැනට මැනිං කොවළඳසංැලැ 
ආශ්රිතව වයොපාොර �ටයුතුවලැ නිරත වයොපාොරි�යින් ‘වර්�ඩ් මොර්�ට්’ කොවළඳ 
මධයස්ථොනය ඉදිරිපිට ඉදිකිරීමට කොයෝජිත තුන් මහ� වයොපාොරි� කොගොඩනැගි�ලැ 
කොවත කොයොමුකිරීමටත්, දුම්රිය මොර්ගය, ‘වර්�ඩ් මොර්�ට්’ කොවළඳ මධයස්ථොනය, 
ඕ��ට් කොපාොදු රථගොලැ හො කොයෝජිත කොවළඳපාලැ එකිකොන� සංම්�න්ධ කිරීමටදා 
�ටයුතු �රනු ලැැකොබ්. 

6.5.9. සංචාොර� ව�ොපොර හාො බැඳුණු සංවර්්ධන

ශ්රී ලැං�ොකොේ සංංචාොරය� උපාොයමොර්ගි� සංැලැසුම් 2017-2020 හි දාැක්ම වනුකො� 
ශ්රී ලැං�ොව, අනුස්මරණීය හො විවිධො�ොර අත්දාැකීම් ලැ�ොගත හැකි රටව� 
අතුරින් කොලැොව කොහොඳම දිවයින �වට පාත්වීම �වයි. එහිදී කො�ොළඹ නගරය 
ප්රධොනතම සංංචාොර� කොක්න්ද්රස්ථොනයක් කොලැසං හඳුනොකොගන ඇති අතර, කොජොන්ස් 
ලැොන්� ලැොකොසං� - 2016 වොර්තොවට අනුව සංොමොනය දින 10 ක් සංංචාොරය �රන 
සංංචාොර�කොයකු අවම වශකොයන් දින 2 ක් වත් කො�ොළඹ නගරය හො ආශ්රිතව 
ගත�රන �ව හඳුනොකොගන ඇත.

ඒ අනුව කො�ොළඹ නගරය හො ආශ්රිතව සංංචාොර� �ර්මොන්තය නගොසිටුවීම සංඳහො 
පාහත ක්කොෂ්ත්ර හඳුනොකොගන ඇත.

• හිරැ හා වේවරළ ආශිීත්යාං සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

• සංංස්කෘතිය හා උරැමායන් ආශිීත්යාං සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

• විලාසිත්යාංා ආශිීත්යාං සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

• ජලාශිීත්යාං සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

• වේබෝට්ටු හා වේවනාත් යාත්යාංිා ආශිීත්යාං සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

• වේසංාබාදහමා ආශිීත්යාං සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

• රාතිි කිියාකාරක� ආශිීත්යාං සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

වර්තමොන වයොපාෘති හො උපානතීන් සංැලැකි�ලැට ගනිමින් සංංචාොර� �ර්මොන්තය 
ප්රවර්ධනය සංඳහො විවිධ සංංචාොර� �ලැොපා හඳුනොකොගන ඇත. ඒ අනුව, එම 
�ලැොපායන්හි ක්රියොත්ම� කිරීමට කොයෝජිත උත්කොේරණ වයොපාෘති පිළි�ඳව කොම් 
යටකොත් සංො�ච්ඡාො කො�කොර්.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

ආර්ථික සංංවර්ධනා 

උපායමාාර්ගය

පරාවේද්ශ්රීය ආර්ථිකය 
සැවිබල ගැැන්වීවේම් 
ව�ාපෘති

සැංචාාරක ව�ාපාර හාා 
බැඳුණු සැංවර්ධ්යාන
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සංංචාොර� �ලැොපා ප්රවර්ධනය කිරීම සංදාහො හදුනගන්න ලැදා උත්කොපාර� වයපාෘති 
කොලැසං පාහත වයොපාෘතීන් හදුනොකොගන ඇති අතර එම වයපාෘති පිළි�දා තිරසංොර 
පාොරිසංරි� සංංවර්ධන සංැලැැස්ම යටකොත් සංො�ච්චාො �රණු ඇත.

• වේකාළඹ වරාය නාගර ව�ාපෘතිය

• නාගරාසංන්නා සංමුද්රීය නාගර සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය

• වේසංබස්තියන් ඇල ආශිීත්යාං ව�ාපෘතිය (කි.මී.3.6)

• කැලණි ගඟ වේමාෝය හා නාාගලගං වීදිය දක්වා වූ වේකා�සං ආශිීත්යාං ව�ාපෘතිය

• වේ�වේර් වැව ආශිීත්යාං සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිය

• වැ�ලවත්ත්යාං ඇල ආශිීත්යාං ව�ාපෘතිය

• වේදමා�වේගාඩ ඇල ආශිීත්යාං ව�ාපෘතිය

• ය�ත් විජිත්යාං උරැමායන් සංංරක්ෂණය කිරීවේ� ව�ාපෘතිය

සංචාාරක කලාපකො� 
නම

සංචාාරක කලාපයට අයත් 
වන පරකොේශය

පරවර්්ධනය කරනු ලබන සංචාාරක 
අංශය

1. වේවරළාරක්ෂිත්යාං 
සංංචාාරක කලාපය

වේමාෝදර සි� වැ�ලවත්ත්යාං 
දක්වා කි.මී. 15 ක් පමාණ 
වේවරළ තීරය

• වේවරළ ආශිීත්යාං සංංචාාරක 
කර්මාාන්ත්යාංය

• වේබෝට්ටු හා යාත්යාංාි ආශිීත්යාං 
සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

• රාතිි කිියාකාරක� සංහිත්යාං 
සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

2. කැලණි ගඟ මූලික 
වූ ජලාශිීත්යාං 
සංංචාාරක කලාපය

මාට්�ක්කුලිය සි� 
නාාගලගං වීදිය දක්වා කි.මි 
4.2 ක් පමාණ වේකා�සං

• ජලාශිීත්යාං සංංචාාරක 
කර්මාාන්ත්යාංය

• වේබෝට්ටු හා යාත්යාංාි ආශිීත්යාං 
සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

3. ඇල මාාර්ග මූලික 
වූ ජලාශිීත්යාං 
සංංචාාරක කලාපය

සංාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් ඇල
වැ�ලවත්ත්යාං, කිරැළපනා 
ඇල, හීන් ඇල

• ජලාශිීත්යාං සංංචාාරක 
කර්මාාන්ත්යාංය

• රාතිි කිියාකාරක� ආශිීත්යාං 
සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

• සූප ශාස්ත්යාංි ආශිීත්යාං සංංචාාරක 
කර්මාාන්ත්යාංය

4. වේකාළඹ සුවිවේශ්ෂී 
සංංචාාරක කලාපය

පි�වේකාටුව, වේ�වේර් වැව 
අව� පරවේද්ශය, වේකාළඹ 
වරාය නාගරය, 
වේකා�ලුපිට්රිය, බ�බලපිට්රිය, 
වේකාළඹ 07, වේබාරැ�ල, 
නාාරාවේ�න්පි� ඇතුළත් 
වේකාළඹ මාහා නාාගරික හර 
පරවේද්ශය

• ජලාශිීත්යාං සංංචාාරක 
කර්මාාන්ත්යාංය

• රාතිි කිියාකාරක� ආශිීත්යාං 
සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

• සූප ශාස්ත්යාංි ආශිීත්යාං සංංචාාරක 
කර්මාාන්ත්යාංය

5. ය�ත්විජිත්යාං 
උරැමායන් සංහිත්යාං 
කලාපය

වේකාළඹ වේකාටුව, 
පි�වේකාටුව මුහුදු මාාවත්යාං, 
වේකාළඹ වරාය

• සංංවර්ධනා උරැමායන් ආශිීත්යාං 
සංංවාරක කර්මාාන්ත්යාංය

• ජලාශිීත්යාං සංංචාාරක 
කර්මාාන්ත්යාංය

• රාතිි කිියාකාරක� ආශිීත්යාං 
සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය

• සූප ශාස්ත්යාංි ආශිීත්යාං සංංචාාරක 
කර්මාාන්ත්යාංය

වගු අංං� 6:18 : සංංචාාරක කර්මාාන්ත්යාංය පරවර්ධනාය සංඳහා වේයෝජිත්යාං සංංචාාරක කලාප
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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6.6. තිරසංොර ප්රොරිසංරි� උප්රොයමොර්ගය

අතීතකො�දී කො�ොළඹ නගරය දෛජව විදායොත්ම� වශකොයන් ඉතො වැදාගත් පාරිසංර 
පාේධතීන්කොගන් එනම්; කොතත්බිම් ජොලැයකින්, ඇළ මොර්ග ජොලැයකින්, හො ඒ හො 
�ැඳුනු ක්ෂුද්ර ජලැ විදායොත්ම� පාේධතියකින් කොපාෝෂිතව පාැවතී නගරයක් කොලැසං 
හඳුන්වො දිය හැ�. එකොහත්, ජනොවොසං�රණය ආරම්භා වීමත් සංමග, මොනව 
ක්රියො�ොර�ම් කො�තුකොවන් ක්රමකොයන් කොමම පාරිසංර පාේධතීන් හොයනය වීම ආරම්භා 
විය. වර්තමොනය වනවිට කො�ොකොහොමයක් කොතත්බිම් හො ජලැ මුලැොශ්රායන් ක්ෂය වී 
කොගොස් ඇති අතර, එම පාේධතීන් අතර අන්තර් සං�ඳතොවය බිඳ වැටී ඇත.

6.6.1. සැලසුම් පර්මොර්ථ 

කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්කොමහි දාැක්ම වන, "දාකුණු ආසියොකොේ නීලැ 
නගරය" �වට කො�ොළඹ නගරය පාරිවර්තනය කිරීකොමහි ලැො හරිත අව�ොශය හො 
නීලැ අව�ොශයන් අතර මනො අන්තර් සං�ඳතොවයක් පාවත්වො ගැනීමට අකොේක්ෂිත 
කොේ. එකොස්ම, එම නිලැ හරිත අව�ොශයන්, නගරකො� අනොගත සංංවර්ධන 
�ටයුතු සංඳහො තිරසංොර කොලැසං උපාකොයෝජනය සංහ එම අව�ොශයන් සංඳහො නගර 
වැසියන්ට හො නගරය පාරිහරණය �රන්නන් හට ඇති ප්රකොවෂ�ත්ව හැකියොව 
ඉහළ නැංවීමට අරමුණ කොේ. තවදා, ප්රකොේශකො� කොන්වොසි� හො මගී ජනතොවකො� 
මොනසි� කොසංෞඛ්යාය තත්ත්වය යහපාත් මට්ටමින් පාවත්වො කොගන යොම, ආපාදාො 
�ළමනො�රණය, පාොරිසංරි� සංම්පාත් සංංරක්ෂණය සංහ තිරසංොර භාොවිතය සංඳහො 
කොයොමු කිරීම කොමම සංැලැැස්කොමහි පාරමොර්ථ වශකොයන් දාැක්විය හැ�. 

තිරසංාර පාාරිසංරිකා 
උපාායමාාර්ගය
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සැැලසුම් පරමාර්ථ
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6.6.2. සැලසුම් විෂය පථය

තිරසංොර පාොරිසංරි� උපාොයමොර්ගය, පාරිසංර සංංරක්ෂණ සංැලැැස්ම, කොපාොදු විකොනෝදා 
පාහසු�ම් අව�ොශීය සංැලැැස්ම සංහ ආපාදාො අවම කිරීකොම් සංැලැැස්ම යන සංැලැසුම් 
වලින් සංමන්විත වන අතර කොමම උපාොයමොර්ගකොයහි සංැලැසුම් �ොලැ පාරිච්කොේදාය 
2022–2031 වනු ඇත. තවදා, කොමම සංැලැැස්කොමහි අන්තර්ගත වයොපාෘති 
කො�ොකොහෝමයක් මධය �ොලීන වයොපාෘති වන අතර, දීර්ඝ �ොලීන වයොපාෘතිදා හඳුනො 
කොගන ඇත. එකොලැසං, තිරසංොර පාොරිසංරි� උපාොයමොර්ගය ක්රියොවට නැංවීම තුලින් 
කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්කොම් අරමුණු වන “කොලැෝ�කො� වැඩිම ඉ�ලුම 
සංහිත ජලැොභිමුඛ්යා වයොපාොර පාරිසංර අත්දාැකීම”සංහ “පුනර්ජීවනය වූ අන්තර්ජොති� 
වශකොයන් කීර්තිමත් දාකුණු ආසියොකොේ හරිත උදායොන නගරය”සංඵලැ �ර ගැත 
හැකි වනු ඇත.
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සිතියම් අංං� 6:7 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා පරවේද්ශවේ� සංමාස්ථා තිරසංාර පාරිසංරික සංැලැස්මා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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6.6.3. පරිසර සංරක්ෂණ සැලැස්්ම 

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශ ආශ්රිතව පාොරිසංරි� සංංකොේදී ප්රකොේශ වශකොයන් 
�ැළණි ගඟ, කොබ්කොර් වැව, මුහුදු තීරය, සංොන්ත කොසං�ස්තියන් ඇළ, කොදාමටකොගොඩ 
ඇළ, කින්දා ඇළ, කිරුළපාන ඇළ, වැ�ලැවත්ත ඇළ, කොදාහිවලැ ඇළ, කොටොරින්ටන් 
ඇළ සංහ හීන් ඇළ යන ස්වොභාොවි� කොතත්බිම් ප්රකොේශ වයොේතව පාවතින 
අතර, පාොරිසංරි� සංංරක්ෂණ සංැලැැස්ම මගින් එම පාොරිසංරි� සංංකොේදී ප්රකොේශ 
සංංරක්ෂණය සංඳහො කොරගුලැොසි හඳුන්වොදීම, අනවසංර අත්පාත් �ර ගැනීම් ඇතුළු 
මොනව ක්රියො�ොර�ම් හරහො සිදුවිය හැකි පාරිසංර හොයනය අවම කිරීම සංඳහො 
උපාොයමොර්ග හඳුන්වො දීම සිදු �රනු ලැ�යි. . ඒ අනුව, පාොරිසංරි� සංංරක්ෂණ 
සංැලැැස්ම ඉතො කො�ටි �ළක් තුළ ක්රියොත්ම� කිරීමට හැකි වන නමුත් පාොරිසංරි� 
වශකොයන් ඇතිවන ධනොත්ම� �ලැපාෑම දිගු�ොලීන වනු ඇත.

6.6.3.1. ජලාශිීත්යාං වේකාරිවේඩෝර සංකිියව පවත්වාවේගනා යාමා 
සංඳහා රක්ෂිත්යාං කලාප හඳුනාා ගැනීමා 

අ) ඇළ මාර්� රක්ෂිත සීමා 

ජලැ මුලැොශ්රා දුෂණය වීම වලැක්වො ගැනීමට සංහ අනවසංර කොගොඩකිරීම් හො 
අ�ලැො ගැනීම් වැලැැක්වීම සංඳහො වගු අං� 6.19හි දාක්වො ඇති ශ්රී ලැං�ො ඉඩම් 
සංංවර්ධනය කිරීකොම් සංංස්ථොව විසින් ප්ර�ොශයට පාත් �රනු ලැැබූ ඇළ රක්ෂිත 
සීමොවන් ක්රියොත්ම� �ළ යුතු �වට හඳුනො කොගන ඇත. 

වගු අංං� 6:19 : ඇළ මාාර්ග රක්ෂිත්යාං සීමාා
මුලාශීය (: ශී්රී ලංකා ඉඩ� සංංවර්ධනාය කිරීවේ� සංංස්ථාාව, 2021)

ඇළ මාර්ගකො� පළල ඇළ මාර්ගකො� සිට පවත්වා ගත යුතු රක්ෂිතය

විවෘත ඇළ මාර්ග(මීටර) සංවෘත ඇළ මාර්ග(මීටර)

1.0 සි� 1.2 1.0 0.3

1.3 සි� 3.0 2.0 1.0

3.1 සි� 4.5 2.75 1.0

4.6 සි� 6.0 3.5 1.5

6.1 සි� 9.0 4.5 1.5

9.0 � වැඩි 6.5 2.0

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

තිරසංාර පාරිසංරික 

උපායමාාර්ගය

පරිසැර සැංරක්ෂණ 
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ආ) �ැළණි �ං�ා රක්ෂිතය �ා පෙ�පෙර් වැව රක්ෂිතය 

1924 වොරිමොර්ග ආකොඥො පානත, 1951 වොරිමොර්ග පානත සංහ 1971 ගංවතුර 
වැලැැක්වීකොම් ආකොඥො පානත අනුව �ැළණි ගඟ ප්රකොේශකො� �ැළණි ගඟ රක්ෂිතය 
�ැළණි ගං ඉවුකොර් සිට අඩි 60කි. ශ්රී ලැං�ො ඉඩම් සංංවර්ධනය කිරීකොම් සංංස්ථොව 
මගින් පානවො ඇති කොබ්කොර් වැව රක්ෂිතය එහි ඉවුකොර් සිට මීටර 6.5කි.

ඇ) පෙවරළ රක්ෂිතය

1987 අං� 57 දාරණ කොවරළ සංංරක්ෂණ පානතට අනුව කොවරළ �ලැොපාකො� නීති 
�ලැපාවත්න ප්රකොේශය කොලැසං මධය වඩදිය ඉම සිට කොගොඩබිම කොදාසංට මීටර 300� 
සීමොවක් සංහ මධයයම �ොදිය ඉම සිට මුහුදා කොදාසංට කිකොලැෝමීටර 2 � සීමොවක් 
ඇතුළත පිහිටි ප්රකොේශය අදාහස් වන අතර ස්ථිර වශකොයන් කොහෝ �ලින්�ලැ 
මුහුදාට සංම්�න්ධ වන ගංගො දිය පාහරව�, �ළපු කොහෝ කොවනත් යම් ජලැ �ඳක් 
සංම්�න්ධකොයන් වන විට, කොගොඩ බිම කොදාසංට මොයිම ඒවොකො� කොවනත් ස්භාොවි� 
පිවිසුම් ලැක්ෂය අතර අදින ලැදා ඍජු පාොදා කොර්ඛ්යාොව�ට ලැම්භා�ව මනින ලැදා 
කිකොලැෝමීටර 2 ක් සීමොව�ට වයොේත විය යුතු අතර, එකොස් මුහුදාට සංම්�න්දා 
වූ ඒ ගංගො දියපාහර සංහ �ළපු කොහෝ කොවනත් යම් ජලැ�දාක් කොහෝ ඊට ඇතුළත් 
කොේ. ඒඅනුව කොමම �ළොපායන් තුළ සිදු� රනු ලැ�න සංංවර්ධන �ොර්යයන් 
සංඳහො කොවරළ සංංරක්ෂණ කොදාපාොර්තකොම්න්තුකොේ සංැලැසුම් නිරො�රණයන් කොහෝ 
සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො අනුමැතිය ලැ�ො ගතයුතුය. 

6.6.3.2. වේකාළඹ නාගරය තුළ පවතිනා ජල මුලාශී 
වැඩිදියුණු කිරී� සංහ පිරිසිදු කිරීමා

කො�ොළඹ මහො නගර සංභාො ප්රකොේශය තුලැ පාවතින ජලැ මොර්ග වලින් 90%ක් පාමණ 
දුෂණය වී ඇති �ව හඳුනො කොගන ඇති �ැවින් පාහත සංඳහන් ඇළ මොර්ග පිරිසිදු 
කිරීකොම් හො වැඩිදියුණු කිරීකොම් �ටයුතු සිදු �ළ යුතු කොේ.

වගු අංං� 6:20 : වැඩිදියුණු කිරී� සංහ පිරිසිදු කිරී� කළ යුතු ජල මූලාශී
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ජල මූලාශීය වැඩිදියුණු කිරීම් සහ පිරිසිදු කිරීම් කළ යුතු 
ජල මූලාශරී දිග කි.මී.

කැළණි ගඟ 4.3

වේසංබස්තියන් ඇළ 4.2

වේ�ාරින්�න් උමාග ඇළ 1.6

වැ�ලවත්ත්යාං ඇළ 4.3

හින් ඇළ 2.2

වේ�වේර් වැව 10.2

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

තිරසංාර පාරිසංරික 

උපායමාාර්ගය

පරිසැර සැංරක්ෂණ 
සැැලැස්ම
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6.6.4. කොයෝජිත කොපොදු එළි්මහාන් විකො�� විකොනෝද 
පහාසු�ම් පිලිබඳ අංව�ොශ්රීය සැලැස්්ම

1983 අකොේ� මසං නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය විසින් පාවත්වන ලැදා “Spatial 
and Design Standards for Urban Development” වැඩමුළුකොවහි 
එ�ඟත්වයට අනුව කොපාොදු එළිමහන් විකොනෝදාොස්වොදා ප්රකොේශ සංඳහො සංම්මතය 
කොලැසං පුේගලැයින් 1000ක් සංඳහො අවම වශකොයන් කොහක්කොටයොර 1.4� (අක්�ර 
3.5�) ප්රකොේශයක් කොවන්�ලැ යුතු �ව තීරණය �ර ඇති නමුත් නගරකො� අනොගත 
වර්ධනය සංමග �ැඳුනු ස්වභාොවි� හො සංමජියිය වටපිටොකොේ ස්ථොනීය කොවනස්�ම් 
කො�තුකො�ොට කොගන ඉහත සංම්මතය සංංකොශෝධනයටදා ඉඩ ලැ�ොදී ඇත.

ඒ අනුව 2020 වර්ෂකො� කො�ොළඹ මහනගර සංභාො ප්රකොේශකො� කොන්වොසි� ජන- 
ගහනය සංඳහො කොහක්ටයොර 556� කොපාොදු එළිමහන් විකොනෝදා පාහසු�ම් ඉඩ�ඩ 
ප්රමොණයක් අවශය වන නමුත්, වර්තමොනකො�දී පාවතිනුකො� කොහක්ටයොර 200ක් 
පාමණ වූ කොපාොදු එළිමහන් විකොනෝදා පාහසු�ම් ඉඩ�ඩ ප්රමොණයකි.

එකොස්ම, 2031 වර්ෂය සංඳහො පුකොරෝ�ථන කොන්වොසි� ජනගහනය 634,000 
පාමණ වන කොහයින් සංම්මත අගය සංැලැකු විට කොන්වොසි� ජනගහනයට අවශය 
වන කොපාොදු එළිමහන් විකොනෝදා පාහසු�ම් භූමි ප්රමොණය කොහක්ටයොර 900කි. 

ඒ අනුව, කො�ොළඹ නගරය තුලැ පාවතින කොපාොදු එළිමහන් විකොනෝදාොස්වොදා ප්රමොණය 
ඉහලැ නැංවීම සංඳහො පාහත උපාොයමොර්ග හඳුනො කොගන ඇත. 

• වේකාළඹ මාහා නාගර සංහා බල පරවේද්ශය සංහ යාබද පරවේද්ශ සංමාග  

සං�බන්ධ වනා ජලමුලශී වේදපසං රක්ෂිත්යාං පරවේද්ශයන් ඇතුළත්යාං වේර්ඛිය  

උද�ානා නිර්මාාණය කිරීමා 

• එවේමාන්මා මාතුපි� උ�ණත්වය අධික පරවේද්ශ වනාවගා පරවේද්ශ වේලසං කුඩා 

උද�ානා නිර්මාාණය කිරීමා සංහ මාාර්ග වේදපසං වේර්ඛීය උද�ානාය වේලසං 

සංංවර්ධනාය කිරීමා

• වේකාළඹ නාගරය තුළ සංංවර්ධනාය කිරීමා� වේයෝජිත්යාං උත්වේ�රරක ව�ාපෘති 

ය�වේත් හදුනාාගත් විවෘත්යාං ඉඩකඩ නාාගරික උද�ානා වේලසං සංංවර්ධනාය කිරීමා.

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශකො� 2020 වර්ශකො� පාවතින කොපාොදු එලිමහන් 
විකොනෝදා පාහසු�ම් ප්රමොනය හො උදායොන වර්ගය ඇමුණුම 4හි දාක්වො ඇත

6.6.4.1. ජලාශිීත්යාං වේර්ඛීය උද�ානාය සංංවර්ධනායන් 

කිකොලැෝමීටර 4.2 ක් පාමණ දිගින් යුත් �ැළණි ගග කොදාපාසං, කිකොලැෝමීටර 5.2 ක් 
පාමණ දිගින් යුත් සංොන්ත කොසං�ස්තියන් ඇළ කොදාපාසං හො කිකොලැෝමීටර 3.8 කින් 
යුත් වැ�ලැවත්ත ඇළ කොමන්ම කොදාමටකොගොඩ ඇළ රක්ෂිත සිමොවන් විකොේෂ හරිත 
ප්රකොේශ, ඇවිදීකොම් මංතීරු ඇතුළත් විකොනෝදා�ොමී සංහ සංංචාොර� �ටයුතු උේදීේත 
වූ කොපාොදු අව�ොශයන්කොගන් සංමන්විත වනු ඇත. 

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

තිරසංාර පාරිසංරික 

උපායමාාර්ගය

වේයෝජිත වේපාදු එළිමහාන් 
විවේ�ක විවේනෝද 

පහාසුකම් පිලිබඳ 
අංවකාශ්රීය සැැලැස්ම



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

249

වේර්ඛීය උද�ානාය කොර්ඛීය උෛයානය  
දිග (කි.මී)

පරමාණය  
(කොහක්ටයාර)

කැළණි ගඟ  ව�  වේර්ඛීය උද�ානාය
කි.මී. 4.3 × මි. 60

4.3 25.8

වේ�වේර් වැව වේර්ඛීය උද�ානාය
කි.මී. 5.2 × මි. 6.5

10. 2 6.68

වේදමා�වේගාඩ ඇළ   වේර්ඛීය උද�ානාය වේදහිවල 3.8 2.5

වැ�ලවත්ත්යාං ඇළ  වේර්ඛීය උද�ානාය 3.8 3.38

වේසංබස්තියන් ඇළ පි�වේකාටුව සි�  පූලියවේගාඩ 
දක්වා වේර්ඛීය උදයානාය 4.2×6.5

3.0 5.4

කිරැළපනා ඇල වේර්ඛීය උද�ානාය 3.6

කින්ඳ ඇල 4.7 3.0

වගු අංං� 6.21 : වේයෝජිත්යාං වේපාදු එළිමාහන් විවේ�ක විවේනාෝද ක�යුතු පිලිබද අවකාශ්රීය සංැලැස්මා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

6.6.4.2. වේයෝජිත්යාං හරිත්යාං මාංතීරැ

කො�ොළඹ නගරය තුලැ ඉහලැ කොගොඩනැගිලි ඝනත්වයකින් යුක්ත හො මතුපිට 
උෂ්ණත්වය අධි� ප්රකොේශයන්හි නොගරි� උෂ්ණත්වය අවම�රමින් නගරය 
කොවත සංංක්රමණය වන ජනතොවට සුව පාහසු නොගරි� අව�ොශයන් ඇති කිරීම, 
දෘශය ගුණොත්ම�භාොවය වැඩිදියුණු කිරීම, කොන්වොසි�යන්කො� ජිවන්තත්වය 
ඉහලැ නැංවීම, නගරයට නව මුහුණුවරක් ලැ�ොදීම, මහජනතොව ඇවිදීම සංදාහො 
කොයොමු කිරීම තුලින් ශොරීරි� හො මොනසි� කොසංෞඛ්යාය තත්වය ඉහළ නැංවීම සංහ 
වොයු දුෂණය අවම කිරිම යනොදිය අරමුණු �ර ගනිමින් වගු අං� 6.22 හි දාක්වො 
ඇති මොර්ග කොර්ඛිය උදායොන කොලැසං සංංවර්ධනය කිරීමට කොයෝජනො �රනු ලැ�යි. 
කොමමගින් පුේගලැයන්කො� ජිවන තත්වය ඉහළ නැංවීම සිදුවන අතරම ඉහලැ 
�ො�න් ඩකොයොක්සංයිඩ් පාරිමොවක් අවකොශෝෂණය �රනු ලැ�න ශො� / ගස් / වැ�  
භූ දාර්ශන සංැලැැස්ම�ට අනුගත කොවමින් හඳුනොගත් මොර්ග කොදාපාසං කොහෝ මොර්ග-
යන්හි මධය කොර්ඛ්යාොව ඔස්කොස් සිටුවීමට කොයෝජනො �ර ඇත. ඒ අනුව එම හරිත 
මංතීරු මගින් ප්රකොේශකො� හරිත ඝනත්වය ඉහලැ නංවන අතරම නගරය තුලැ 
ක්රමවත් සුළං සංංසංරණ රටොවක් ඇති කිරීම සංඳහො ස්වභාොවි� සුළං ප්රවොහ කොලැසං 
ක්රියොත්ම� වනු ඇත.

පාසුබිම් විේකො�ෂණකො�දී හදුනොගත් පාරිදි සංොන්ත කොසං�ස්තියන් ඇළ සංහ �ැලැණි 
ගඟ කොදාපාසං අනවසංර අඩු අදාොයම් නිවොසං කො�තුකොවන් ජලැ මුලැොශ්රා වලැට හො රක්ෂිත 
සීමොවන්ට සිදුකොවමින් පාවතින �ලැපාෑම අවම කිරීම කොමහි අරමුණ කොේ. ජලැොශ්රිත 
කොර්ඛීය උදායොනය සංංවර්ධනයන් වගු අං� 6.21 හි දාැක්කොේ.
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වේයෝජිත වේපාදු එළිමහාන් 
විවේ�ක විවේනෝද 
පහාසුකම් පිලිබඳ 
අංවකාශ්රීය සැැලැස්ම
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වටරවුම් (Roundabouts), තිිපෙ�ෝණ (Triangles) ස� මාර්� මධයපෙ� 

පාවතින දුපාත් පාාපෙේ� (Center Islands) පාාතිනිර්මානය

ඉහත වගු අං� 6.22 හි අන්තර්ගත මොර්ගයන්ට අමතරව කො�ොළඹ මහ නගර 
සංභාොව හො පාරිසංර අමොතයොංශය එක්ව 2021 වර්ෂකො�දී “කො�ොළඹට ගසංක් ඉතිරි 
�රමු” යන කොත්මොව යටකොත් කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ නව 
පාැළ ලැක්ෂයක් සිටුවීකොම් වයොපාෘතියක් දියත් �රන ලැදී. කොමම වයොපාෘතිකොයහි 
ප්රධොන අරමුණු වශකොයන් මහ� නිවොසංවලැ ජීවත්වන ජනතොව සංඳහො කුඩො ඉඩ� 
වගො �ළ හැකි ශො� විකොේෂ හඳුන්වො දී ඔවුන්ව සංෘජුවම වයොපාෘතියට සංම්�න්ධ 
�ර ගැනීම හො කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශකො� දාරුවන් දාැනුවත් කිරීම 
සංඳහො දුර්ලැභා පාලැතුරු සංහිත පාළතුරු වත්තක් පිහිටුවීම හඳුන්වො දිය හැකි අතරම 
2021 වසංර තුළ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ පාැළ 100,000ක් සිටුවමින් එය 
ක්රියොවට නංවො ඇත.

අනු 
අංකය

මාවත දිග කි.මි පරමාණය 
කොහක්ටයාර

1. වේකා�ා පාර මාං සංන්ධිවේ� සි� ආයුර්වේ�ද 
මාංසංන්ධිය දක්වා

2.54 0.25

2. වේකා�ලුපිට්රිය දු�රියපල මාාවත්යාං 0.26 0.03

3. බ�බලපිට්රිය දු�රියවේපාළ මාාවත්යාං 0.44 0.04

4. ශාන්ත්යාං පී�ර් පටුමාග 0.68 0.068

5. මාට්�ක්කුලිය ප�ලිය පාර 2.68 0.27

6. හයිවේලව� මාාර්ගය – තු�මු�ල මාංසංන්ධිය දක්වා 8.66 0.87

7. ශ්රීීමාත් රාමානාාදන් මාාවත්යාං සංහ අළුත්මාාවත්යාං 
ෆර්ගියුසංන් පාර

10.10 1.01

8. වේ�ස්ලයින් මාාවත්යාං 15.52 1.55

9. ඩ�ලි වේස්නාානාායක මාාවත්යාං සි�  
ශ්රීී ජයවර්ධනාපුර පාර

1.92 0.19

10. කාසං� වීදිය 1.62 0.16

11. ජස්ට්රිස් අක්බාර් මාාවත්යාං 1.6 0.16

12. වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං සි� ශ්රීී ජයවර්ධනාපුර 
මාාවත්යාං දක්වා 

3.5 0.35

13. තු�මු�ල හන්දිවේ� සි� හැ�වේලාක්�වුන් දක්වා 2 0.2

14. ගාලුපාර සි� ශාන්ත්යාං මායික� පාර ඔස්වේස්  
ශාන්ත්යාං මායික� ව�රවුමා දක්වා

0.4 0.04

වගු අංං� 6.22 : වේයෝජිත්යාං හරිත්යාං මාංතීරැ
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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වේයෝජිත වේපාදු එළිමහාන් 
විවේ�ක විවේනෝද 
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අනු 
අංකය 

වටරවුම් (Roundabouts), තිීකොකෝණ (Triangles) සහ මාර්ග 

ම්ධයකො� පවතින දුපත් පරකොේශ (Center Island)
පරකොේශය 
(වර්ග මීටර)

ව�රවු� (Roundabouts)

1 වේජෝර්ජ් ආර් ද සි�වා මාාවත්යාං (වේකා�වේ�නා) 173

2 වේජෝර්ජ් ආර් ද සි�වා මාාවත්යාං, ජ�වේප�ා වීදිය හංදිය, 
වේපවේර්රා මාාවත්යාං 

16

3 වේවාක්වේෂෝ� වීදිය මාාර්ග හංදිය 30

4 ලිබර්ට්රි �ලාසංා හංදිය, ධර්මාපාල මාාවත්යාං හංදිය 200

5 චිත්ත්යාං�පල� ඒ. ගා�නාර් මාාවත්යාං, කුමාාර රත්නා� පාර 400

6 ඩු�ලිවේක්ෂන් හංදිය 66

7 ගැවේබාස් මාාවත්යාං හංදිය / මුහුදු මාාවත්යාං 142

8 විමාලධර්මා ඔරවේලෝසු කණුව 515

9 ගාලු මුවවේදාර 20

10 ගූස් වර්ක්ස් වීදිය හංදිය / පරධානා වීදිය 50

11 YMBA වේකාළඹ 01 / ශ්රීී බාවේරාන් ජයතිලක මාාවත්යාං 20

12 ගාලුපාර ( ගලධාරි වේහෝ�ලය ඉදිරිපි� ) 591

13 නිදහස් මාාවත්යාං / වේ�ට්ලන්� වේකිසංන්ට් හංදිය 117

14 වේහෝර්�න් වේපවේදසං / ඇවේ�ක්සංැන්�රා  / සී.ඩ�.ඩ�.
කන්නාංගර මාාවත්යාං 

360

15 ලි��න් ව�රවුමා 230

16 වේ�ිබෘක් වේපවේදසං / පාර්ක් විදිය හංදිය ව�රවුමා / Center 
Island වේ�ිබෘක් වේපවේදසං

300

17 ඔසුසංල ඉදිරිපි�, යුනියන් වේපවේදසං (වේකා�වින් ආර් ද සි�වා 
මාාවත්යාං / ධර්මාපාල මාාවත්යාං හංදිය 

42

18 තු�මු�ල ව�රවුමා 183

19 ශාන්ත්යාං අන්වේත්යාංෝනි ප�ලිය ඉදිරිපි� වේකාච්චිකවේ� හන්දිය 105

20 රී� මාාවත්යාං / ත්යාංර්ස්�න් පාර හංදිය (චාතුරශීය ) ( බුලර්ස් 
පාර ) 

101

21 හැ�වේලාක් පාර මාායා මාාවත්යාං හන්දිය ( විලාසිත්යාංා නිවසං ) 85

22 හයි� පාර්ක් වේකෝනාර් / පාර්ක් විදිය හංදිය 154

එකොස්ම, කොමම වයොපාෘතිය යටකොත් සංංවර්ධනය සංඳහො හඳුනො කොගන ඇති පාහත 
දාක්වො ඇති වටරවුම්, ත්රිකො�ෝණ සංහ මොර්ග මධයකො� පාවතින දුපාත් ප්රකොේශ 
ප්රතිනිර්මොනය තුලින් නගරකොයහි කොභාෞති� පාරිසංරකො� අලැං�රණය ඉහලැ 
නැංවීමට අකොේක්ෂො �රයි

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

තිරසංාර පාරිසංරික 

උපායමාාර්ගය

වේයෝජිත වේපාදු එළිමහාන් 
විවේ�ක විවේනෝද 
පහාසුකම් පිලිබඳ 
අංවකාශ්රීය සැැලැස්ම
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අනු 
අංකය 

වටරවුම් (Roundabouts), තීිකොකෝණ (Triangles) සහ මාර්ග 

ම්ධයකො� පවතින දුපත් පරකොේශ (Center Island)
පරකොේශය 
(වර්ග මීටර)

23 මාහජනා පුස්ත්යාංකාලය පිටුපසං, මාාර්කස් පරනාාන්දු මාාවත්යාං / ගීාන් 
පාත් හංදිය 

375

24 එෆ් ආර් වේස්නාානාායක මාාවත්යාං / ධර්මාපාල මාාවත්යාං හංදිය 228

25 D2A කාර්යාලය ඉදිරිපි� ව�රවුමා 80

26 වේකා�ලුපිට්රිය ශාන්ත්යාං මායික� පාර ව�රවුමා 200

තිිවේකෝණාකාර මාාර්ග දුපත් (Traffic Island)

1 තු�මු�ල මාංසංන්ධිය ත්යාංර්ස්�න්  පාර පිවිසුමා අසංල 100

2 ධර්මාපාල මාාවත්යාං / මාාර්කස් පරනාාන්දු මාාවත්යාං හංදිය වේකාළඹ 
07 (සං�පත් බැංකුව ඉදිරිපි�)

600

3 වේයෝර්ක් වීදිය / බාවේරෝන් ජයතිලක මාාවත්යාං හංදිය 220

4 මාරදානා හංදිය 850

5 වේ�ක් හවුස් පිටුපසං Center Triangle 240

6 ඕ�කට් මාාවත්යාං / වේලෝ�ස් වේරෝ� හංදිය 120

7 රාජකීය මාාවත්යාං / රී� මාාවත්යාං හංදිය 150

8 පංචිකාවත්ත්යාං ශ්රීී සංංඝරාජ මාාවත්යාං හංදිය 300

9 මුත්ත්යාංයියා පාර Center triangle  40

10 හැ�වේලාක් �වුමා (විලාසිත්යාංා නිවාසං අසංල) Center Triangle  50

11 ගීාන් පාත් / ෆ්ලවර් වේරෝ� හංදිය 100

12 ධර්මාපාල මාාවත්යාං/ ෆ්ලවර් වේරෝ� හංදිය 100

13 පුස්ත්යාංකාලය ඉදිරිපි� සංර් මාාර්කස් පරනාාන්දු මාාවත්යාං  
ආසංන්නා මා� පාර

400

14 BRC කීිඩා භුමිය අසංල හා ඉසිපත්යාංනා මාාවත්යාං අසංල  
ඩික්මාන් පාර හංදිය (වේහන්ද්රි වේ�ද්රිස් පිළිරැව අසංල)

200

15 වේලෝ�ස් වේරෝ� / සංර් බාවේරාන් ජයතිලක මාාවත්යාං හංදිය 60

16 වේකා�ලුපිට්රිය හංදිය 120

17 වේජ්ත්යාංවනා පාර / ආමාර් වීදිය සංංඥාා කණුව - වේකාළඹ 14 100

18 ලිබර්ට්රි �ලාසංා ඉදිරිපි� වීදි වේකානා 300

19 එෆ් ආර් වේස්නාානාායක මාාවත්යාං 60

20 වේනාා.800 සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක මාාවත්යාං, DIMO වේබන්ස් 
පරදර්ශනාාගාරය ඉදිරිපි� 

625

21 මාායා මාාවත්යාං වේරදි වේමාෝල අසංල හැවුවේලාක් හංදිය 40

22 තිඹිරිගස්යාය / සිරිපා පාර හන්දිය  (FAB අසංල) 80

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

තිරසංාර පාරිසංරික 

උපායමාාර්ගය

වේයෝජිත වේපාදු එළිමහාන් 
විවේ�ක විවේනෝද 

පහාසුකම් පිලිබඳ 
අංවකාශ්රීය සැැලැස්ම



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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අනු 
අංකය 

වටරවුම් (Roundabouts), තිීකොකෝණ (Triangles) සහ මාර්ග 

ම්ධයකො� පවතින දුපත් පරකොේශ (Center Island)
පරකොේශය 
(වර්ග මීටර)

23 වේ�ක්නික� හංදිය (කාර්මික විද�ාල හන්දිය) 175

24 ගාමිණී ශාලාව අසංල හංදිය 150

25 මාහජනා පුස්ත්යාංකාලය, �වුන් වේහෝ�, වේකාළඹ 07 80

26 රී� මාාවත්යාං / ස්�ැන්ලි විවේජ්සුන්දර මාාවත්යාං හංදිය  
මාධ� තිිවේකෝණය

80

මාාර්ග මාධ�වේ� පවතිනා දුපත් පරවේද්ශ (Center Island)

1 ගීාන් පාත් 1000

2 යමාහා පරදර්ශනාාගාරය පිටුපසං 60

3 ඇවේලක්සංැන්�රා වේපවේදසං කන්නාංගර මාාවත්යාං) 240

4 ඩීන්ස් පාර 450

5 ලි��න් ව�රවුමා අව� 20

6 ශ්රීී ලංකා පරදර්ශනා හා සං�වේ�ලනා මාධ�ස්ථාානාය (SLECC) 
ඉදිරිපි� D.R. විවේජ්වර්ධනා මාාවත්යාං අසංල මා� පාර 

40

7 පංචිකාවත්ත්යාං සි� මාාලිගාවත්ත්යාං වේදසං� 30

8 ස්වේට්ප� ස්ටීිට් / යුනියන් වේපවේදසං හංදිය 30

9 ධර්මාපාල මාාවත්යාං / එෆ් .ආර්. වේස්නාානාායක මාාවත්යාං හංදිය 71.4

10 ජෛවද�. C.W.W. කන්නාංගර මාාවත්යාං (වේරාස්මි� වේපවේදසං සංහ 
එෆ් ආර් වේස්නාානාායක අත්යාංර)

330

11 යුනියන් වේපවේදසං / ධර්මාපාල මාාවත්යාං හංදිය 87.8

12 D.R. විවේජ්වර්ධනා මාාවත්යාං 2200

13 ශ්රීී සංද්ධර්මා මාාවත්යාං සංහ පරදීපා මාාවත්යාං 1000

14 වේජෝර්ජ් ආර් ද සි�වා මාාවත්යාං 13

15 වේලස්ලි රණගල මාාවත්යාං PIM ඉදිරිපි� 120

16 වේජ්�ස් පිරිස් මාාවත්යාං වේකාළඹ 02, වූකන්ද මාාවත්යාං හන්දිය   204

17 චිත්ත්යාං�පල� ගාර්�නාර් මාාවත්යාං 200

18 බ�බලපිට්රිය හන්දිය සි� වැ�ලවත්ත්යාං දක්වා 700

19 වේජෝර්ජ් ආර් ද සි�වා මාාවත්යාං / කිිස්ට්රි වේපවේර්රා මාාවත්යාං හංදිය 30

20 ත්යාංර්ස්�න් පාර / පස්වනා පටුමාග හංදිය 25

21 රත්යාංනා වේජෝති සංරණ මුත්තු මාාවත්යාං (ආදුරැ�පු වීදිය) 60

22 වේකා�ලුපිට්රිය මාංසංන්ධිවේ� සි� ගාලු මුවවේදාර ව�රවුමා දක්වා 350

23 ධර්මාපාල මාාවත්යාං 750

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා
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තිරසංාර පාරිසංරික 

උපායමාාර්ගය

වේයෝජිත වේපාදු එළිමහාන් 
විවේ�ක විවේනෝද 
පහාසුකම් පිලිබඳ 
අංවකාශ්රීය සැැලැස්ම



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031
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අනු 
අංකය 

වටරවුම් (Roundabouts), තීිකොකෝණ (Triangles) සහ මාර්ග 

ම්ධයකො� පවතින දුපත් පරකොේශ (Center Island)
පරකොේශය 
(වර්ග මීටර)

24 වේකා�වේ�නා ව�රවුමා සි� ආමාර් වීදිය මාංසංන්ධිය දක්වා 100

25 වේජෝර්ජ් ආර් ද සි�වා මාාවත්යාං 200

26 එෆ් ආර් වේස්නාානාායක මාාවත්යාං 630

27 නාව බාලදක්ෂ මාාවත්යාං / වේරාටුන්ඩා උද�ානා මාංසංන්ධිය 60

28 නාව බාලදක්ෂ මාාවත්යාං , ශ්රීී උත්ත්යාංරනාන්ද මාාවත්යාං මාංසංන්ධිය 90

29 වේකා�වේ�නා ව�රවුමා සංහ වේහට්ට්රියාවත්ත්යාං අත්යාංර 100

30 ජින්තුපිට්රිය සි� වේහට්ට්රියාවත්ත්යාං දක්වා ශාන්ත්යාං  
අන්වේත්යාංෝනි පාර

150

31 ආමාර් වීදිය මාංසංන්ධිය සංහ වේගාඩනාැගිලි ද්රව�  
සංංස්ථාාව අත්යාංර

100

32 ඩ�ලි වේස්නාානාායක මාාවත්යාං, කින්සි මාාර්ග මාංසංන්ධිවේ� සි� 
වේද්වී බාලිකා මාංසංන්ධිය දක්වා භූ දර්ශනා 

400

වගු අංං� 6:23 : ව�රවු� (Roundabouts), තිිවේකෝණ (Triangles) සංහ මාාර්ග මාධ�වේ� පවතිනා 
දුපත් පරවේද්ශ | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

6.6.4.3. උත්වේ�රරක ව�ාපෘති (Catalyst Project) ය�වේත් 
පවතිනා නාාගරික උද�ානා 

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ උත්කොේර� වයොපාෘති යටකොත් 
හඳුනොගත් නොගරි� උදායොන පාහත වගුකොේ දාැක්කොවන අතර, දාැනට පාවතින 
උදායොන වලැට අමතරව කොමම වයොපාෘති තුළින් කොපාොදු විකොේ� විකොනෝදා �ටයුතු 
සංඳහො අව�ොශයන් නිර්මොණය �රනු ලැ�යි. කොමම අව�ොශයන් නිර්මොණය 
වීම තුළින් වයොපාෘති ඉඩ�ඩ තුළ කොභාෞති� සංංවර්ධනයදා සිදු�රනු ලැ�න අතර 
ආර්ථි� හො පාොරිසංරි� සංමොජීය සංංවර්ධනයන්දා නිරන්තරකොයන් සිදු�රනු ලැ�යි. 
උත්කොේර� වයොපාෘති (Catalyst Project) යටකොත් පාවතින නොගරි� උදායොන 
වගු අං� 6.24 මගින් දාැක්විය හැකිය.
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වේයෝජිත වේපාදු එළිමහාන් 
විවේ�ක විවේනෝද 

පහාසුකම් පිලිබඳ 
අංවකාශ්රීය සැැලැස්ම
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වගු අංං� 6.24 : උත්වේ�රරක ව�ාපෘති (Catalyst Project) ය�වේත් පවතිනා නාාගරික උද�ානා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

අනු 
අංකය

උෛයාන විස්තරය පරමාණය 
කොහක්ටයාර්

1. වේ�වේර් වැව උද�ානාය 43.0

2. විවේනාාදපහසුක� ආවේයෝජනා  වේකාරිවේඩෝව 150.0

3. වේබාරැ�ල සුසංානාභුමි නාාගරික උද�ානාය 19.3

4. විහාරමාහාවේද්වි උද�ානා සංකීිය කිරීවේ� 

ව�ාපෘතිය (Activation Plan)
24.28

5. කාක දුපත්යාං 6.8

6. මීවේත්යාංා�මු�ල කසංල බැහැරකිරීවේ� පරිශීය 
සංඳහා වේයෝජිත්යාං නාාගරික උද�ානාය

7.1

7. වේකත්ත්යාංාරාමා මාහා විහාරය අසංල වේයෝජිත්යාං 
මාංසංල උද�ානාය 

1.33

8. සංංචිආරච්චි ගාර්�න් මාාවත්යාං හා ශාන්ත්යාං 
වේසංබස්තියන් අල අත්යාංර වේයෝජිත්යාං මාංසංල 
උද�ානාය 

0.7

9. පාපැදි ධාවනා මාංතීරැ වේර්ඛීය උද�ානාය 1.5, 
2.5 × කි. මී. 23 වේකාළඹ වරාය නාගරවේ� 
සි� දියත්යාං උයනා දක්වා

6.0

අ) පෙ�පෙර් වැව උදයානය

කොබ්කොර් වැව අභිමු�කොයහි කොසංවන වූ මොවත්, කොපාොදු චාතුරශ්රා කුඩො උදායොනවලින් 
සංමන්විත විකොනෝදාොස්වොදා අව�ොශයන් ඇති කිරීම, �ලැොපාකො� අකොනකුත් 
සංංවර්ධනයන්කො� ප්රධොනතම කොපාොදු අංශය කොලැසං කොබ්කොර් වැව සංැලැකි�ලැට 
ගනිමින් සංංවර්ධන �ටයුතු දෘෂය හො කොභාෞති� ප්රකොේශ�ත්වය කොබ්කොර් වැව කොවත 
කොයොමු කිරීම උපාොයමොර්ගි�ව සිදු�ළ යුතුකොේ.

ආ) විපෙනෝද පා�සු�ම් ආපෙයෝජාන පෙ�ාරිපෙඩෝව 

ගොලු මුවකොදාොර පිටිය සිට කොදාහිවලැ දාක්වො වූ කොවරළ තිරය කොපාෝෂණ වයොපාෘතිය 
යටකොත් විකොනෝදා පාහසු�ම් ආකොයෝජන කො�ොරිකොඩෝවක් කොලැසං නිර්මොණය �රන 
අතර ඒ තුළ හරිත ප්රකොේශ ඇවිදීකොම් මංතීරු ඉහළ අගයක් ගන්නො විකොනෝදා�ොමී 
ඉඩ�ඩ කොමන්ම ඊට අවශය අකොනකුත් පාහසු�ම් දා ඇතුළත් කොේ. මුහුදා අවට සිදුවන 
කොමම සංංවර්ධන �ටයුතුවලැදී සුළං මොර්ගයන් සංංරක්ෂණය කිරීම හො මුහුදු 
කොවරළ කොවත දෘෂය හො කොභාෞති� ප්රකොේශ�ත්වය වැඩි කිරීමදා උපාොයමොර්ගි�ව 
සිදුකොේ.
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තිරසංාර පාරිසංරික 

උපායමාාර්ගය

වේයෝජිත වේපාදු එළිමහාන් 
විවේ�ක විවේනෝද 
පහාසුකම් පිලිබඳ 
අංවකාශ්රීය සැැලැස්ම
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ඇ) �ා� දුපාත 

මට්ටක්කුලිය (කො�ොළඹ 15) ප්රකොේශකො� පිහිටි කොමම උදායොනය කො�ොළඹ මහො 
නොගරි� සංංවර්ධන වයොපාෘතිය යටකොත් සංංවර්ධනය �ර ඇත. කොමම සංංවර්ධන 
වයොපාෘතිකො� අරමුණ වශකොයන් කොවරකො� ගුණොත්ම�භාොවය වැඩි දියුණු කිරීම, 
එහි ස්වභාොවි� පාරිසංරය ආරක්ෂො �ර ගනිමින් විකොනෝදාොස්වොදාය සංැපායීම හො 
දාර්ශනීය සුන්දාරත්වය ඇතිකිරීම මුලි� වී ඇත. කොමම උදායොනය, කොවරළ 
උදායොනයක් වශකොයන් සංංවර්ධනය �රනු ලැ�න අතර ඇවිදීකොම් මංතීරු, ආපාන 
ශොලැො, එළිමහන් රංග ශොලැො, ළමො උදායොන හො රථවොහන නැවැත්වීකොම් පාහසු�ම් 
යනොදිකොයන් සංමන්විත කොේ.

ඈ) පෙ�ත්තාරාම ම�ා වි�ාරය අසල, සංචිආරච්චි  
�ාර්ඩ්න් මාවත ස� �ාන්ත පෙසබස්තියන් ඇළ අතර  
පෙයෝජිත මංසල උදයාන

කොමම ප්රකොේශය ආශ්රිතව අඩුපාහසු�ම් සංහිත ජනොවොසං වැඩි වශකොයන් වයොේතව 
පාැවතීම කො�තුකොවන් හො නැවත පාදිංචිකිරීකොම් වයොපාෘති කොමම ප්රකොේශය ආශ්රිතව 
විහිදී පාැවතීමත් කො�තුකොවන් ඒ ආශ්රිතව ජිවත් වන පුේගලැයන්කො� ජිවන තත්ත්වය 
ඉහළ නැංවීකොම් අරමුකොණන් කො�ත්තොරොමය මහො විහොරය අසංලැ, සංංචිආරච්චි 
ගොර්ඩ්න් මොවත හො ශොන්ත කොසං�ස්තියන් ඇළ අතර මංසංලැ උදායොන කොයෝජනො 
වී ඇත. තවදා හරිත මංතීරු නිර්මොණය �රමින් පුේගලැයන්කො� �ොයි�, මොනසි� 
හො සංමොජයීය යහපාැවැත්ම කොමන්ම නගරකො� කොභාෞති� සංංවර්ධනය තිරසංොර 
මට්ටමින් පාවත්වොගැනීමට හැකියොව ලැැකොබ්.

ඉ) පාාපාැදි ධාවන මංතීරැ පෙර්ඛීය උදයාන

කොමම ධොවන මංතීරු කො�ොළඹ වරොය නගරකො� සිට දියත උයන දාක්වො නිර්මොණය 
වන අතර කොමමගින් පාොසං� දාරු දාැරියන්ට කොමන්ම රැකිරක්ෂො වලැට පාැමිකොණන 
මහජනතොවකො� ප්රවොහන මොධයක් කොලැසං භාොවිතො �ළ හැකි වන කොස් සංංවර්ධනය 
කො�කොර්. කොමහිදී ප්රධොන වශකොයන් පාවත්නො නොගරි� උදායොන භූ දාර්ශන ප්රකොේශ 
කොමන්ම ජලැ මූලැොශු හො කොතත් බිම් උදායොන පාොදා� �රගනිමින් (විහොර මහො කොේවි 
උදායොනය, කොගෝ�කොෆ්ස් පිටිය, කොරෝය� පාොර්ක්, දියවන්නොව, �ැේදාගොන කොතත් 
බිම උදායොනය, කිඹුලැොවලැ කොර්ඛීය උදායොනය, අකොේ ගම, දියත උයන නොගරි� 
උදායොනය) කි.මී. 23 ක්පාමණ දුරට හො මීටර් 1.5 සංහ මීටර් 2.5 වන කොලැසං 
සංංවර්ධනය කිරීම සිදු�රනු ලැ�යි. කොමම සංංවර්ධනය තුලින් ක්රියො�ොරී විකොනෝදා 
පාහසු�ම් සංහ අක්රිය විකොනෝදා පාහසු�ම් සංැපායීම සිදුවන අතර නොගරි� උදායොන 
හො සංම්�න්ධිත කොර්ඛීය උදායොනයන් කොලැසං උදායොන අව�ොශයන් එකිකොන� 
සංම්�න්ධ �රමින් මහජනතොවට වඩොත් පාහසුකොවන් විකොනෝදා පාහසු�ම් කොවතට 
ලැඟොවීමට ප්රකොේශ�ත්වය ලැ�ො කොේ.
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වේයෝජිත වේපාදු එළිමහාන් 
විවේ�ක විවේනෝද 

පහාසුකම් පිලිබඳ 
අංවකාශ්රීය සැැලැස්ම
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6.6.4.5. උ�ණත්ව පාලනා උපායමාාර්ග

උෂ්ණත්ව පාොලැන උපාොයමොර්ග කොලැසං කුඩො උදායොන ඉදිකිරීම පාමණක් කොනොව 
කොගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සංදාහො විවෘත අව�ොශ භාොවිතො කිරීකොම්දී සුළං දිශොවන් 
සුළකො� කොේගය සංැලැකි�ලැට කොගන කොගොඩනැගිලි නිර්මොණය කිරීම තුළින් ඉහත 
ගැටළු�ොරී තත්ත්වය අවම කිරීමට උපාොයමොර්ගි� ක්රමකොේදායන් කොවත කොයමුවිය 
යුතුය. ඒ අනුව 

I. සුළං දිශාව හදුනාාගැනීමා තුලින් ඒකකාරී උසින් යුත් වේගාඩනාැගිලි සංඳහා 

අවසංර වේනාාදීමා තුලින් වාත්යාංාශීය සංැපයීමා කලාපීයකරණය තුලින් උසං සීමාා 

නිර්ණය කිරීවේ�දී සුළං දිශාවන් අනුව උසං පාලනාය කිරීමා.

II. පවත්නාා විවෘත්යාං ඉඩකඩ එකිවේනාක� සං�බන්ධ කිරීමා තුලින් වායුධාරා 

වේකාරිවේඩෝර ඇති කිරීමා.

III. නිවාසං අත්යාංරින් වායුධාරා වේකාරිවේඩෝර ඇතුළත්වනා පරිදි නාාගරික නියාමානා 

සංැලසු� පිළිවේයළ කිරීමා.

IV. හරිත්යාං ආවරණයන්වේගන් යුත් වහල සංහිත්යාං වේගාඩනාැගිලි ඉදිකිරිමා සංඳහා 

අවශ� සංැලසු� වේරගුලාසි සංංවර්ධනා සංැලසු� තුළ� ඇතුළත් කිරීමා. සුදු 

වර්ණය වේගාඩනාැගිලි නිර්මාාණවේ�දී භාාවිත්යාංා කිරීමා.

V. විවෘත්යාං බීජ ශාක නාගරය තුළ සිටුවීමා සංහ උසං අඩු මාට්�වේ� ගස් සිටුවීමා 

භුදර්ශනා සංංක�පයන්� අනුව සිදු කිරීමා.

VI. හරිත්යාං මිශී රථාවාහනා නාැවතු� ඉඩකඩ ඇති කිරීමා (green parking).

6.6.5. ආපදො අංව්ම ක්රිරීකොම් සැලැස්්ම 

6.6.5.1. හදිසි සංහ ක්ෂණික ගංවතුර පාලනා උපායමාාර්ග 

කො�ොළඹ නගරය තුලැ ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇති වීම ප්රධොන ගැටළුවක් කොලැසං 
සංන්දාර්භා විේකො�ෂණකො�දී හඳුනො ගන්න ලැදී. එහි, සංඳහන් වන පාරිදි මිලි 
මීටර 50-100 අතර තීව්රතොවයකින් යුතු වර්ශපාතනය�දී පාය 1,2 � �ොලැයක් 
තුලැ පාවත්නො ක්ෂණි� ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වන �වට දාක්වො ඇත. අදාොළ 
පාොර්ශව�රුවන් විසින් සිදු �රනු ලැැබූ ආපාදාො විේකො�ෂන්යන්ට අනුව, �ැළණි 
ගඟ ඉවුරු සංහ ඇළ මොර්ග ආශ්රිතව වැඩි ගංවතුර ආපාදාො තත්ත්වයක් පාවතින �ව 
හඳුනො ගත හැ�. කො�ොළඹ වොණිජ නගරය තුලැ, ක්ෂණි� ගංවතුර තත්ත්වයන් 
ඇති වීමට ප්රධොන කො�තු කොදා�කි එනම්; �ැළණි ගඟ පිටොර ගැලීම සංහපාවතින 
වැසි ජලැ �ළමනො�රණ පාේධතිකො� පාවතින අඩු ලුහුඩු�ම්.

නගරය සංඳහො අනොගත දාැක්ම වන නීලැ නගරයක් කොවත ගමන් කිරීකොම්දී කො�ොළඹ 
නගරය ගංවතුර අවදාොනමින් මිදී සිටිම ඉතො වැදාගත් කොේ. ජලැොශ්රිත කො�ොරිකොදාොරයන් 
දියුණු කිරීමට සංමගොමිව ගංවතුර වැලැැක්වීකොම් සංහ මන වැසි ජලැ �ළමනො�රණය 
කිරීකොම් පාේධතියක් පාවත්වො ගැනීම අවශය කොේ. එ�ැවින්, අකොනකුත් පාොර්ශව�ොර 
ආයතන මගින් කොයෝජනො �ර ඇති වැසි ජලැය �ළමනො�රණය කිරීකොම් වයොපාෘති 
කො�ොළඹ නගර සංැලැැස්ම යටකොත් අන්තර්ග්රහණය කිරීමට කොයෝජනො කො�ොට ඇත.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

තිරසංාර පාරිසංරික 

උපායමාාර්ගය

වේයෝජිත වේපාදු එළිමහාන් 
විවේ�ක විවේනෝද 
පහාසුකම් පිලිබඳ 
අංවකාශ්රීය සැැලැස්ම

ආපදා අංවම  
කිරීවේම් සැැලැස්ම
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අ) ශීි ලං�ා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීපෙම් සංස්ථාව මගින් 
පෙයෝජානා �ර ඇති �ා කිරයාත්ම� �රනු ලබන ම�ා පාරිමාන 
වැසිජාල �ළමනා�රණ වයාපාෘති

ආ) පෙ�ාළඹ ම� න�ර ස�ා විසින් පෙයෝජානා �ර ඇති වැසි 
ජාල �ළමනා�රණ වයාපාෘති

I. නාාගලගමා විදිවේ� වේනාා.175 සංහ වේනාා 211 වත්ත්යාං සංහ ෆර්ගසංන් මාාවවේත් 

වේනාා.75 වත්වේත් ගංවතුර වැලැක්වීමා 

II. වේක්. සිරි�. සී. වේපවේර්රා මාාවවේත් සංහ වේජෝර්ජ් ආර්. ද. සි�වා මාාවවේත් සි� 

ආත්යාංර් ද. සි�වා මාාවත්යාං හන්දිය දක්වා ගංවතුර වැලැක්වීමා 

III. කිඹුලා ඇළ නිවාසං සංංකීර්ණය තුළ අන්වතුර වැලැක්වීමා.

IV. සංංඝරාජ මාාවත්යාං, වේ��ස් කුමාාර පටුමාග සංහ ඩිසං� හා වේමාෝ�ර් ඉංජිනියරින් 

(වේපෞද්ගලික සංමාාගමා) විරැද්ධපසං ගංවතුර වැලක්වීමා 

V. ගීාන් පටුමාග, වේජෝර්ජ් ආර්. ද සි�වා මාාවත්යාං සංහ රත්නා� කීිඩා පිට්රිය 

පරවේද්ශයන් හි ගංවතුර වැලැක්වීමා 

VI. වේසංෝන්ඩර්ස් වේපවේදසං ගංවතුර වැලැක්වීමා 

VII. මාාලිගාවත්ත්යාං නිවාසං සංංකීර්ණය තුල ගංවතුර වැලැක්වීමා 

VIII. වේනාාරිස් ඇළ අව� පරවේද්ශය තුල ගංවතුර වැලැක්වීමා 

IX. සිරිධ�මා මාාවත්යාං සංහ අව� පරවේද්ශය තුළ වැසිජල කළමානාාකරණය  

හයිවේලව� මාාර්ගය,

X. කිරැලපනා මාංසංන්ධිය සංහ වේරාබට් ගුණවර්ධනා මාාවත්යාං පරවේද්ශයන්හි  

ගංවතුර වැලැක්වීමා

ව�ාපෘති අදියර වේයෝජිත්යාං වැසි කළමානාාකරණ ව�ාපෘති

වැඩ අවසංන් වේකා� ඇති 
ව�ාපෘති 

• අලුත් මාාවත්යාං වේබෝක්කුව, මුත්ව� වේමාෝය පරධානා කනුව.
• ශාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් දකුණු ඇළ 
• වැ�ලවත්ත්යාං ඇළ

දැනා� කිියාත්මාක වේවමින් 
පවතිනා ව�ාපෘති

• ශාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් උතුරැ ඇළ 
• ශාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් උතුරැ දියගුළු වේදාර සංහ වේපා�ප 

කිරීවේ� ස්ථාානාය

පරසං�පාදනා මාට්�වේ� 
පවතිනා ව�ාපෘති 

• නාව මුත්ව� උමාග සංහ වේ�ාරින්�න් උමාග 
වේකාවේලාන්නාාව ඇළ හැරවු� කිමාය අදියර 2 

• ශාන්ත්යාං වේසංබස්ත්යන් දකුණු වේපා�පකිරීවේ� ස්ථාානාය

විස්ත්යාංරාත්මාක සංැලසු� 
අදියවේර් පවතිනා ව�ාපෘති 

• වේකාවේලාන්නාාව ඇළ හැරවු� කිමාය අදියර 1, 3 හා 4

වගු අංං� 6.25 : ශී්රී ලංකා ඉඩ� සංංවර්ධනාය කිරීවේ� සංංස්ථාාව මාගින් වේයෝජනාා කර ඇති හා 
කිියාත්මාක කරනු ලබනා මාහා පරිමාානා වැසිජල කළමානාාකරණ ව�ාපෘති
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

තිරසංාර පාරිසංරික 

උපායමාාර්ගය

ආපදා අංවම  
කිරීවේම් සැැලැස්ම
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XI. පුර්වාරාමා මාාවත්යාං සංහ කන්වේදවත්ත්යාං මාාර්ගයන්හි ගංවතුර වැලැක්වීමා

XII. උද�ානා මාාවවේත්යාංහි ගංවතුර වැලැක්වීමා 

XIII. තු�මු�ල මාංසංන්ධිය පර්යන්ත්යාං කානු 

XIV. වේදහිවල පාලමා ඊ� බ�බලපිට්රිය දු�රියපල මාාර්ගය දක්වා  

(වේකාළඹ කිමාය මාාර්ගය- මාැරයින් ඩරයි�) සංංවර්ධනාය 

6.6.5.2. ගංවතුර පාලනාය සංඳහා නිර්වේද්ශ

• ජල මුලාශී රක්ෂිත්යාං සීමාාවන් තුළ පවතිනා අඩු ආදාය� නිවාසං සිරස් ඉදිකිරී� 

තුළ� වේයාමු කිරිමා හා වේකාළඹ නාගරය තුළ තිරස් සංංවර්ධනායන් සීමාා කිරීමා 

• සියලුමා ජල මුලාශී රක්ෂිත්යාං පරවේද්ශ විවෘත්යාං ඉඩකඩ වේලසං භූදර්ශනා ක�යුතු 

සංඳහා වේයාමුකිරිමා හා ඇවිදීවේ� මාං තීරැ ඇතුළත්ව වේර්ඛීය උද�ානා වේලසං 

සංංවර්ධනාය කීරීමා.(වේපාදු විවේ�ක විවේනාෝද පහසුක� අවකාශ්රීය සංැලැස්වේමාහි 

ඇතුළත් වේ�)

• වේකාළඹ නාගරය හරහා ගලා බසිනා ස්වභාාවාක ගංගා වනා කැළණි ගඟ 

වේදපසං ගංවතුර පාලනා බැමි (wall type embankment) ඉදිකිරිමා තුලින් වේකාළඹ 

ගංවතුර පාලනාය කිරීමා (Protecting to 1.25 years event)

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

තිරසංාර පාරිසංරික 

උපායමාාර්ගය

ආපදා අංවම  
කිරීවේම් සැැලැස්ම
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6.7. උප්රකොයෝගිත්යො කොස්වො �ළමනො�රණා 
උප්රොයමොර්ගය

නගරය� �ොර්යක්ෂ කොලැසං ක්රියො�ොරි වීකොමහිලැො මනො කොලැසං �ළමනො�රණය 
�රන ලැදා �ොර්යක්ෂම උපාකොයෝගිතො කොස්වො ජලැයක් පාැවතීම මූලි� අවශයතොවයක් 
කොලැසං දාැක්විය හැ�. තිරසංොර සංම්පාත් පාරිහරණය, සංම්පාත් සංංරක්ෂණය හො 
යටිතලැ පාහසු�ම් සංඳහො සංමොන ප්රකොේශයන් තහවුරු කිරීම උකොදාසංො උපාකොයෝගිතො 
කොස්වො �ළමනො�රණකො�දී ඒ�ො�ේධ ක්රමකොේදායක් අනුගමය කිරිීම ඉතො 
වැදාගත් කොේ. �ොර්යක්ෂම උපාකොයෝගිතො කොස්වො �ළමනො�රණකො� මූලි� පාදානම 
කොලැසං නගරකො� ඉ�ලුම හඳුනොගැනීම සංහ ඉ�ලුමට සංරිලැන ආ�ොරකොයන් 
සංැපායුම තහවුරු කිරීම හඳුන්වො දිය හැ�. ඒ අනුව, සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් 
අකොේක්ෂිත සංංවර්ධනය ඉලැක්� �රො ලැඟොවීම කො�කොරහි අකොනකුත් සියළු උපාොය 
මොර්ගයන්හි පාදානම වශකොයන් උපාකොයෝගිතො කොස්වො �ළමනො�රණ සංැලැැස්ම 
හඳුන්වො දිය හැ�.

උපායෝයෝගිතාා යෝ�වා 
කාළමානාකාරණ උපාායමාාර්ගය
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6.7.1. සැලසුම් පර්මොර්ථ

කො�ොළඹ නගරය තුළ ජිවත් වන හො නගරයට පිටතින් පාැමිකොණන ජනතොව 
සංඳහො ප්රමොණවත් සංමොජීය හො කොභාෞති� අපාරවුහ පාහසු�ම් සංපායො දීම, 
නගරකො� සංමොජ, ආර්ථි� හො සංම කොේශපාොලැනි� ක්රියොවලින්හි මෘදු ගලැොයොම 
තහවුරු කිරිම සංහ සියලු උපාකොයෝගිතො කොස්වො ජොලැ�රණය කිරීම කො�ොළඹ 
නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031 හි උපාකොයෝගිතො කොස්වො �ළමනො�රණ 
සංැලැැස්කොමහි පාරමොර්ථය වශකොයක් දාැක්විය හැකිය.

6.7.2. සැලසුම් විෂය පථය

නගරය තුළ උපාකොයෝගිතො කොස්වො සංඳහො සියලු යටිතලැ පාහසු�ම් �ළමනො�රණය 
සංඳහො ඒ හො සංම්�න්ධිත සියළුම ආයතන සංහ පාොර්ශව�රුවන් ඒ�ො�ේධ �රමින් 
සංැලැසුම් උපාොය මොර්ග හඳුන්වො කොදානු ලැ�යි. කොමහිදී ප්රධොන වශකොයන් අපාරවුහ 
පාහසු�ම් සංමොජයීය හො කොභාෞති� වශකොයන් කොවන්�ර හඳුනොකොගන ඇත. තවදා, 
කොමම සංැලැසුම් උපාොය මොර්ගයන්හි සංැලැසුම් �ොලැ පාරිච්කොේදාය 2022–2031 
දාක්වො වන අතර, කොමම උපාොය මොර්ගය යටකොත් හඳුනොගනු ලැ�න වයොපාෘති හි 
ඉදිකිරීම් �ටයුතු සංැලැකූ විට කො�ටි�ොලීන හො මධය �ොලීන වනු ඇත.

6.7.3. ස්මොජීය අංපරවුහා පහාසු�ම්

නොගරි� ප්රජොවකො� සංමොජ සංංවර්ධනය සංහති� කිරීම සංඳහො සංමොජ යටිතලැ 
පාහසු�ම් සංැපායීම අතයොවශය අංගයක් වන අතර, එමගින් ජනතොවකො� ජීවන 
තත්ත්වය ඉහළ නැවීමට හැකිවනු ඇත.  ඒ අනුව, සංමොජ යටිතලැ පාහසු�ම් සංඳහො 
වන ඉ�ලුම හඳුනොකොගන ඒ සංඳහො අවශය පාහසු�ම් ප්රමොණවත් පාරිදි සංැපායීම 
සිදුවනු ඇත. කො�ොළඹ නගරය අන්තර්ජොති� නගරයක් වශකොයන් ඉහළ ජනතො 
ආ�ර්ෂණයක් පාවතින �ැවින් සංපායනු ලැ�න සංමොජයීය යටිතලැ පාහසු�ම්හි 
ගුණොත්ම�භාොවය පාවත්වො ගැනීම අතයොවශය කොේ. ඒ අනුව සංමොජයීය අපාහවුහ 
පාහසු�ම් වශකොයන් කොසංෞඛ්යාය පාහසු�ම්, අධයොපාන පාහසු�ම් සංහ කොවනත් කොපාොදු 
පාහසු�ම් එනම්, කොපාොදු කොවළඳසංැ�, ක්රීඩො සංහ විකොනෝදාොස්වොදා පාහසු�ම්, කොපාොදු 
සුසංොනභූමි, තැපාැ� �ොර්යොලැ, �ැංකු හො මූලැය පාහසු�ම්, කොපාොදු සංනීපාොරක්ෂ� 
පාහසු�ම් පිළි�ඳව ප්රමොණොත්ම� හො ගුණොත්ම� ඇගයීමක් සිදු�ර ඇත.
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6.7.3.1. වේසංෞඛ�ය පහසුක�

කො�ොළඹ මහො නගර �ලැ ප්රකොේශය තුළ දාැනට පාවතින රොජය හො කොපාෞේගලි� 
කොරෝහ� වයොේතිය හො ඒවොකොයහි කොස්වො වපාසංරිය අධයයනය �ළවිට, සංමස්ත 
කො�ොළඹ මහො නගර සංභාො සංැලැසුම් ප්රකොේශයම ආවරණය වන පාරිදි ප්රමොණවත් 
කොසංෞඛ්යාය පාහසු�ම් වලින් සංමන්විත වන �ව හඳුනො ගත හැකි කොේ. කො�කොස් 
කොවතත්, කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ පාවතින රොජය කොරෝහ� මගින් 
ජනතොවට වඩො �ොර්යක්ෂම, සුමට කොස්වයක් ලැ�ොදීම සංඳහො කොරෝහ� පාරිශ්රායන්හි 
ධොරිතොවය ඉහළ නංවමින් ගුණොත්ම� කොලැසං පාවත්වොකොගන යොමට අකොේක්ෂො 
�රනු ලැ�යි. ඒ අනුව, නියමු වයොපාෘතියක් වශකොයන් කොරෝහ� චාතුරශ්රා සංංවර්ධන 
වයොපාෘතිය හඳුනොකොගන ඇත.

අ) පෙරෝ�ල් චතුර�ිය සංවර්ධන වයාපාෘතිය

ශ්රී ලැං�ොකොේ විශොලැතම ශික්ෂණ කොරෝහලැ වන කො�ොළඹ ජොති� කොරෝහලැ, දෛවදාය 
පීඨ උපාොධි සංහ පාේචාොත් උපාොධි අභායොසංලැොභීන් පුහුණු මධයස්ථොනය කොලැසංදා 
ක්රියොත්ම� �රනු ලැ�යි.අක්�ර 42 � භූමි ප්රමොණය� පිහිටි කොමම කොරෝහලැ ඇඳන් 
3,246 ක්, දාැඩි සංත්�ොර ඒ�� 18 ක් සංහ ශලැයොගොර 21 කින් සංමන්විත වන අතර 
දෛවදායවරුන් 1500 ක් ඇතුළු කොස්ව�යින් 7,500 ක් කොස්වය �රති. සංෑම මසං�ම 
සංැත්�ම් 5,000 ක් පාමණ සිදු �රන අතර වොර්ෂි�ව �ොහිර කොරෝගීන්කොගන් 
මිලියන කොදා��ට අධි� ප්රමොණය�ට ප්රති�ොර �රනු ලැැකොබ්.

එකොස් වුවදා, කොරෝහ� පාරිශ්රාකොයහි අව�ොශය සංහ කොගොඩනැගිලි ක්රමවත් හො සුව- 
පාහසු කොලැසං පිහිටො කොනොමැති �ැවින්, කොරෝහ� �ොර්යය මණ්ඩලැයට, කොරෝගීන්ට 
සංහ අමුත්තන්ට අවශය පාහසු�ම් වලින් කොහබි කොසංෞඛ්යාය සංම්පාන්න පාරිසංරයක් 
කොලැසං කොගොඩනැගීකොම් අවශයතොවක් පාවතින �ව හඳුනො ගනු ලැැබීය. ඒ අනුව, 
කොරෝහ� පාරිශ්රාකොයහි පාවතින ඓතිහොසි� වටිනො�මකින් යුතු කොගොඩනැගිලි 
සංංරක්ෂණය �රමින්, ශලැය�ර්ම සංංකීර්ණය,හෘදා කොරෝග ඒ��ය හො වික්කොටෝ- 
රියො කොගොඩනැගි�ලැ නිසි කොලැසං ප්රතිසංංස්�රණය �රමින් ප්රමොණවත් පාරිදි වොහන 
නැවැත්වීකොම් පාහසු�ම් සංපායො දීමටදා අදාහස් �ර ඇත. 
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ආ) නාරාපෙ�න්පිට නව න�ර සංවර්ධන වයාපාෘතිය 

කො�ොළඹ හො තදාොසංන්න ප්රකොේශයන්හි කොන්වොසි� ජනතොවකො� ජීවන රටොවට අනුව, 
කොසංෞඛ්යාය කොස්වො ලැ�ොගැනීම සංඳහො කොපාෞේගලි� අංශකො� කොරෝහ� �රො කොයොමුවීමට 
වැඩි නැඹුරුතොවයක් දාක්වයි. එකොස්ම කො�ොළඹ නගරය තුළ වර්තමොනය වන 
විටත් ස්ථොපානය �ර ඇති කොපාෞේගලි� අංශකො� කොරෝහ� හි කොස්වො මට්ටම ඉහළ 
මට්ටකොම් ඇති �ැවින්, ශ්රී ලැං�ොකොේ අකොනකුත් ප්රකොේශවලැ සිට කොසංෞඛ්යාය පාහසු�ම් 
ලැ�ොගැනීම සංඳහො ජනතොවට කො�ොළඹ නගරය කොවත ආ�ර්ශණය කොේ. ඉහත 
අවශයතොවයන් හඳුනො ගනිමින් කො�ොළඹ නගරකොය කොසංෞඛ්යාය කොක්කොෂ්ත්රය තුළ 
කොපාෞේගලි� අංශකො� ආකොයෝජන අවස්ථො දිරිගැන්වීම සංඳහො උපාොය මොර්ගි� 
ස්ථොනයන්හි ඉඩ පාහසු�ම් කොවන්�ර කොදානු ලැ�යි. ඒ අනුව, හඳුනොගත් ප්රකොේශ 
කොලැසං නොරොකො�න්පිට කිරිමණ්ඩලැ මොවත ප්රකොේශය දාැක්විය හැ�.

නොරොකො�න්පිට ප්රකොේශය ආශ්රිතව වර්තමොනය වන විට කොරෝහ�, ෆොමසි, 
රසංොයනොගොර කොස්වො සංහ කොවනත් කොසංෞඛ්යාය කොස්වො ඒ�රොශී වීම හො වයොේති වීම 
කො�කොරහි ඉහළ ඉ�ලුමක් පාවතින �ව නිරීක්ෂණය �ළ හැකි කොේ. උදාොහරණ 
කොලැසං, කිරිමණ්ඩලැ මොර්ගය ආශ්රිතව නයින් කොේ�ස් කොරෝහලැ, ආසිරි කොරෝහලැ සංහ 
කින්ස් කොරෝහලැ කොමන්ම වර්ග කිකොලැෝමීටරය� වපාසංරියක් තුළ හමුදාො කොරෝහලැ 
සංහ කොපාොලිස් කොරෝහලැ යනොදී කොරෝහ� සංංවර්ධනය �ර ඇත. එකී සංංවර්ධන 
ප්රවනතොවය හඳුනො ගනිමින්, කොසංෞඛ්යාය ක්කොෂ්ත්රය තුළ කොපාෞේගලි� ක්කොෂ්ත්රකො� 
ආකොයෝජන අවස්ථො ඉහළ නැංවීම සංඳහො නොරොකො�න්පිට නව නගර සංංවර්ධන 
වයොපාෘතිය යටකොත් කොසංෞඛ්යාය පාහසු�ම් ආශ්රිත සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො අක්�ර 
6� පාමණ භුමි ප්රකොේශයක් කොවන් �ර ඇත. (රූපා සංටහන් අං� 6.40)

රූප සටහාන් අංං� 6.39 : වේරෝහ� චාතුරශීය සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිවේයහි විනා�ාසං සංැලැස්මා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

උපවේයෝගිත්යාංා වේස්වා 

කළමානාාකරණ 

උපායමාාර්ගය

සැමාජීය අංපහාවුහා 
පහාසුකම්
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6.7.3.2. අධ�ාපනා පහසුක�

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ පිහිටි පාොසං� වලැ කොස්වො වපාසංරිය 
කිකොලැෝමීටර 1 � අරයකින් යුතු ප්රකොේශයක් ආවරණය �රනු ඇතැයි උපා��පානය 
�රන ලැදී. ඒ අනුව කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සංැලැසුම් ප්රකොේශය තුළ පිහිටි පාොසං� 
හො අධයොපාන ආයතන මඟින් කො�ොළඹ සංැලැසුම් �ලැ ප්රකොේශය සංඳහො 2031 වසංර 
වන විට පුකොරෝ�ථනය �රන ලැදා ජනගහනය සංඳහො ප්රමොණවත් අධයොපාන 
පාහසු�ම් සංැපායීකොම් හැකියොවක් ඇති �වට නිගමනය �ළ හැකිය.

I. නාරාපෙ�න්පිට නව න�ර සංවර්ධන වයාපාෘතිය 

වර්තමොනය වන විට කො�ොළඹ නගරය තුළ උසංස් අධයොපාන ආයතන 22 පාමණ  
පාවතින නමුත් ඉහළ යන ඉ�ලුමට සංොකොේක්ෂව තවදුරටත් ජොතයන්තර හො කොේශිය 
උසංස් අධයොපාන ආයතන සංඳහො ඉඩ�ඩ සංපායොදීමට අවශයව ඇත.  ඒ අනුව, 
නොරොකො�න්පිට නව නගර සංංවර්ධන වයොපාෘතිය යටකොත් නොරොකො�න්පිට හො ඒ 
ආශ්රිත ප්රකොේශකො� සියළු පාහසු�ම් සංහිත නොගරි� පාරිසංරයක් ඇතිකිරිම සංඳහො 
ජොතයන්තර හො කොේශිය උසංස් අධයොපාන ආයතන ස්ථොපානය කිරීමට ඉඩ�ඩ 
කොවන්�ර ඇත. කොම් අනුව, නව නගර සංංවර්ධන වයොපාෘතිය යටකොත් කිරිමණ්ඩලැ 
මොර්ගය ආශ්රිතව අක්�ර 12� පාමණ භූමි ප්රකොේශයක් සංඳහො ලැ�ො දීමට කොයෝජනො 
�ර ඇත. (රූපා සංටහන් අං� 6.40)

රූප සටහාන් අංං� 6.40 : නාාරාවේ�න්පි� නාව නාගර සංංවර්ධනා ව�ාපෘතිවේයහි විනා�ාසං සංැලැස්මා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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6.7.3.3. වේපාදු පහසුක�

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය තුළ වයොේතව පාවතින කොපාොදු පාහසු�ම් 
වශකොයන් කොපාොදු හො කොපාෞේගලි� කොවළඳ සංංකීර්ණ, මූලැය ආයතන, තැපාැ� 
�ොර්යොලැ, ක්රීඩො සංහ කොවනත් විකොනෝදාොස්වොදා ස්ථොන, කොපාොදු සංනීපාොරක්ෂණ 
පාහසු�ම් සංහ කොපාොදු සුසංොන භූමි හඳුනො ගත හැ�.

ඒ අනුව, කො�ොළඹ මහ නගර ප්රකොේශය ආශ්රිතව කොපාොදු කොවළඳ සංංකීර්ණ 18 ක් 
පාමණ පාවතින අතර, එමගින් ජනතොවට ප්රමොණවත් සංපාහසු�ම් සංපායො දීකොම් 
හැකියොවක් ඇත. තවදුරටත්, ඉහළ යන නොගරී�රණය සංමග කොපාෞේගලි� 
අංශකො� කී�ස්, �ොර්ගි�ස්, කොසංොෆ්ටකොලැොජික්, �කොලැෝමොර්ක්, ලැොෆ්ස්, ස්පාොර්, 
ආර්පිකො�ෝ, ෆුඩ් සිටි හො රොජය අංශකො� සංකොතොසං , කො�ෝේ සිටි, රජ වොසංලැ  
සුපාරි කොවළඳ සංැ� ආදි නූතන කොවළඳසංැ� හො කොදාපාොර්තකොම්න්තු ග�ඩො ඉහළ 
ඉ�ලුමක් පාවතී.

කිීඩො හාො විකොනෝදොත්්ම� පහාසු�ම්— ක්රීඩො හො විකොනෝදාොත්ම� පාහසු�ම් සංැපායීම 
ඔස්කොස් පුරවැසියන්කො� කොපාෞර්ෂත්වය හො මොනසි� කොසංෞඛ්යාය වැඩිදියුනු කිරීම 
කො�තුකොවන් නගරකො� සංංවර්ධනය සංඳහො ධනොත්ම� දාොය�ත්වයක් ලැ�ොකොදානු 
ලැැකොබ්. පිහිනුම් තටො�, ක්රීඩො පිටි ආදි ක්රීඩො පාහසු�ම්දා, සිනමො ශොලැො, �ලැොගොර, 
උදායොන, රංගශොලැො ආදි විකොනෝදාොත්ම� �ටයුතු කොම් යටකොත් දාැක්විය හැ�.

සුසොන භූමි— කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශය ගත්විට ප්රධොන සුසංොන භූමි 5 ක් 
පාමණ එනම්, මොදාම්පිටිය සුසංොන භූමිය, කො�ොරැ�ලැ සුසංොන භූමිය, කුේපියොවත්ත 
සුසංොන භූමිය, ජොවත්ත කොපාොදු සුසංොන භූමිය හො කිරුළපාන කොපාොදු සුසංොන 
භූමිය සංමන්විත කොේ. තවදා, දාැනට පාවතින කො�ොකොහොමයක් කොපාොදු සුසංොන භූමි 
ඉහළ ආර්ථි� වටිනො�මින් යුක්ත උපාොයමොර්ගි� ස්ථොනයන්හි පිහිටො ඇත.  
නොගරි�රණය සංමග ඉඩම් සංඳහො ඉ�ලුම වැඩි වීම සංලැ�ො �ලැමින් කො�ොළඹ 
මහ නගර සංභාො ප්රකොේශකො� දාැනට පාවත්නො සුසංොන භූමි හැර අලුතින් සුසංොන  
භූමි පිහිටුවීම සංඳහො ඉඩ ලැ�ො කොනොකොේ.  තවදා, පාවත්නො සුසංොනභූමි වලැ ඉඩ 
ප්රමොණය වැඩි කිරීමටදා අවස්ථො ලැ�ො කොනොකොදාන අතර, ආදාොහන �ටයුතු වඩො 
දිරිමත් �රයි.

සනීපොරක්ෂ� පහාසු�ම්— කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශය තුළ දෛදානි�ව 
සංංක්රමණය වන මගී ජනතොව සංඳහො ගුණොත්ම� කොපාොදු සංනීපාොරක්ෂ� පාහසු�ම් 
සංලැසංො දීම අතයොවශය �ටයුත්තක් කොේ. ඒ අනුව, විකොේෂකොයන් වයස්ගත ජනතොව, 
ආ�ොධිත පුේගලැයන්, �ොන්තොවන්, සංංචාොර�යන් හො ආගන්තු� පුේගලැයින් 
කො�කොරහි වැඩි සංැලැකි�ලැක් දාක්වනු ලැ�යි. 
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උසාවි සංකීර්ණ වයාපාෘතිය

කො�ොළඹ මහනගර සිමොකොේ මිරණිය විදිකො� කො�ොටසංක්,හ�ෆ්කොදාොේ විදිය,කොේ�ලැ 
විදිය හො ශොන්ත කොසංකො�ස්තියන් විදිය යන මොර්ග වලින් මොයිම්ව පාවතින 
ප්රකොේශය තුලැ උසංොවි සංංකීර්ණ සංංවර්ධන වයොපාෘතිය ක්රියොත්ම� කිරීමට කොයෝජිත 
අතර එමගින් ප්රකොේශකො� පාවතින අවිධිමත් භුමි පාරිහරණ රටොව විධිමත් �රමින් 
ප්රමොණවත් පාරිදි යටිතලැ පාහසු�ම්, ආරක්ෂොව හො උත්තරිතර ස්ථොනයක් කොලැසං 
අනනයතොවයක් කොගොඩ නැකොගන පාරිදි අවට අව�ොශීය හො පාොරිසංරි� ලැක්ෂණ 
ක්රමවත් �රලීමට අදාහස් �ර ඇත.

අධි�රණ අමොතයංශය මගින් අත්පාත්�රකොගන ඇති අක්�ර 6 කින් යුත් BCC 
ආයතනයට අයත්ව තිබු ඉඩම හි නව උසංොවි සංංකීර්ණය ප්රතිස්ථොපානය වන අතරම  
ඉහලැ කොපාෞරොණි� හො වොස්තුකොේදී ලැක්ෂණවලින් යුක්ත පාවත්නො අධි�රණ 
කොගොඩනැගිලි සංංරක්ෂණය කිරීමට කොයෝජනො �ර ඇත.කො�ටි �ොලින, මධයම 
�ොලින හො දිර්ග�ොලින වයොපාෘති හරහො හදුනොගත් ප්රකොේශය අධි�රණ ආශ්රිත 
�ටයුතු සංදාහොම සුවිකොේෂ �රලීමට අදාහස් කො�කොර්. යටිතලැ පාහසු�ම් සංංවර්ධනය 
කිරීම තුලින් හිත�ර පාදි� මොර්ග , රථවොහන නැවතුම්පාහසු�ම්,ගිමන්පාලැ හො 
කොපාොකොරොත්තු ස්ථොන, භූ දාර්ශණ ස්ථොන, කොසංකො�ස්තියන් ඇලැ සංංවර්ධනය හරහො 
අවශය පාහසු�ම් සංපායොදීමට කොයෝජනො කො�කොර්.

1. අදියර I කොකටි කාලින වයාපෘති - BBC ඉඩාම තුල නව අධිකරණ සංකීර්නය 

සංවර්්ධනය කිරීම

2. අදියර II  කොකටි කාලින හා ම්ධයම කාලින වයාපෘති 

• දැනා� පවතිනා වේගාඩනාැගිලි පරතිසංංස්කරණය කිරීමා හා අධිකරණ 

කිියාකාරක� සංමාඟ පරති�ඨාාපනාය කිරීමා

• වේගාඩනාැගිලි පරතිසංංස්කරණය හා පරතිසංංස්කරණ

• භූ දර්ශනා සංංවර්ධනාය

• පදිකයින්වේ� හිත්යාංකාමී ඇවිදීවේ� මාාවත්යාං සංහ පදික වේ�දිකාව වැඩි දියුණු කිරීමා

• රථාගාල සංංවර්ධනාය

• කැපී වේපවේනානා බි� සංලකුණු සංංවර්ධනාය 

3. අදියර III දිර්ගකාලින වයාපෘති - වාහන නැවැත්වීම් කොයෝජනා කිරීම සහ නීතිමය 

කටයුතු සඳහා අවකාශ කොයෝජනා කිරීම 

• භූ දර්ශනා සංංවර්ධනාය

• රථාගාල සංංවර්ධනාය

• පදිකයින්වේ� හිත්යාංකාමී ඇවිදීවේ� මාාවත්යාං සංහ පදික වේ�දිකාව වැඩි දියුණු කිරීමා

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

උපවේයෝගිත්යාංා වේස්වා 

කළමානාාකරණ 

උපායමාාර්ගය

සැමාජීය අංපහාවුහා 
පහාසුකම්
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රූප සටහාන් අංං� 6.41 : උසංාවි සංංකීර්ණ ව�ාපෘතිවේයහි විනා�ාසං සංැලැස්මා
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

6.7.4. කොභාෞති� අංපරවුහා පහාසු�ම් 

කොභාෞති� යටිතලැ පාහසු�ම් යනු නගරය� ආර්ථි�ය ක්රියොත්ම� වීමට සංඳහො 
අවශය මූලි� කොභාෞති� වුහයන් වන අතර ප්රමොණවත් හො ගුණොත්ම� යටිතලැ 
පාහසු�ම් මගින් නගරකො� තිරසංොර පාැවැත්ම මනො කොලැසං �ළමනො�රණය වනු 
ඇත. නගර යොන්ත්රනය ක්රමවත් කිරීම සංඳහො අවශය වන මහො පාරිමොණ යටිතලැ 
පාහසු�ම් සංැපායීම රොජය අංශය කොහෝ යම් ඒ�ොධි�ොරයන් විසින් සිදු�රනු 
ලැ�න අතර කුඩො පාරිමොණකො� යටිතලැ පාහසු�ම් පුේගලි� සංමොගම් විසින් කොහෝ 
කොේශීය සංොමූහි� ක්රියො�ොර�ම් මගින් නිෂ්පාොදානය �ළ හැකිය. ඒ අනුව, නොගරි� 
ක්රියොවලි සංඳහො අවශය කොභාෞති� යටිතලැ පාහසු�ම් වශකොයන් ජලැ පාහසු�ම්, 
විදුලි�ලැ පාහසු�ම්, මලැොපාවහන හො අපාජලැ පාහසු�ම් හො ඝන අපාද්රවය �ැහැර 
කිරීකොම් පාහසු�ම් දාැක්විය හැ�.

6.7.4.1. ජල සංැපයු� සංැලැස්මා

2022–2031 �ොලැ පාරිච්කොේදාය සංඳහො පිළිකොයළ �රන ලැදා කො�ොළඹ නගර 
සංංවර්ධන සංැලැැස්කොම් අරමුණු �රො ළඟො වීකොම්දී, ජනතොව කොවත ප්රමොණවත් 
හො අඛ්යාණ්ඩ ජලැ සංැපායුමක් දෛදානි�ව ලැ�ො දීම අතයොවශය වන අතර 2031  
වසංර සංඳහො පුකොරෝ�ථනය �රන ලැදා ජලැ ඉ�ලුම සංපුරොලීමට පාවත්නො ක්රම- 
කොේදා හො කොයෝජිත වයපාෘති හදුනො ගැනීම කොමම ජලැ සංැපායුම් සංැලැැස්කොමහි 
පාරමොර්ථයයි. 

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

උපවේයෝගිත්යාංා වේස්වා 

කළමානාාකරණ 

උපායමාාර්ගය

සැමාජීය අංපහාවුහා 
පහාසුකම්

වේභාෞතික අංපරවුහා 
පහාසුකම්
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2031 වන විට අපෙ�ක්ෂිත ජාල ඉල්ලුම

කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශකො� 2030 වර්ෂය සංඳහො පුකොරෝ�ථන 
කොන්වොසි� ජනගහනය 634000   ක් පාමණ වන අතර මගී ජනගහනය 750000 
පාමණ වන වනු ඇතැයි හඳුනො කොගන ඇත. සංැලැසුම් ප්රකොේශය තුළ සංංවර්ධන 
�ලැොපායන්ට අදාොලැව ජලැ ඉ�ලුම ගණනය කිරීකොම්දී කොන්වොසි� ඒ� පුේගලැ 
දෛදානි� ජලැ අවශයතොව ලීටර 120 ක් වශකොයන්දා නගරයට පිටතින් පාැමිකොණන 
පුේගලැයකුකො� දෛදානි� ජලැ අවශයතොව ලීටර 50 ක් වශකොයන්දා සංලැ�නු ලැැබූ 
අතර ඒ අනුව, පුකොරෝ�ථනය �රන ලැදා ජලැ ඉ�ලුම වගු අං� 6.26 හො සිතියම් 
අං� 6.4 හි දාක්වො ඇත. 

ඒ අනුව, 2031 වර්ෂය වන විට කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සීමොව තුළ සංමස්ත 
දෛදානි� ජලැ ඉ�ලුම ඝන මීටර 111,800 පාමණ වන අතර ගෘහස්ත ජලැ ඉ�ලුම 
දෛදානි�ව ඝන මීටර 66,555ක්දා, ගෘහස්ත කොනොවන �ටයුතු සංඳහො ජලැ ඉ�ලුම 
දෛදානි�ව ඝන මීටර 45,240 ක් පාමණ කොේ.

වගු අංං� 6:26 : පුවේරෝකථානාය කරනා ලද ජල ඉ�ලුමා - 2030
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

සංවර්්ධන කලාපය කලාප සඳහා 
අකොප්ක්ෂිත 
කොන්වාසික 
ජනගහනය 

කොන්වාසික 
ජනගහනය 
සඳහා අකොප්ක්ෂිත 
දෛනික ජල 
උත්පාෛනය ලීටර 

කලාප සඳහා 
අකොප්ක්ෂිත මගී 
ජනගහනය

මගී  ජනගහනය 
සඳහා අකොප්ක්ෂිත 
දෛනික ජල 
උත්පාෛනය ලීටර 

සංංගත්යාං මිශී සංංවර්ධනා කලාපය 137,770 1,652,520 183,695 9,184,750

මිශී සංංවර්ධනා කලාපය I 131,935 15,832,200 175,915 8,795,700

සංමුද්රාභිමුඛ මිශී සංංවර්ධනා 
කලාපය 

68,240 8,188,800 90,990 4,549,300

මිශී සංංවර්ධනා කලාපය II 54,415 6,529,560 72,550 3,627,550

සංංගත්යාං සංැපයු� කලාපය 69,530 8,343,720 92,710 4,635,400

පරවර්ධනා මිශී සංංවර්ධනා කලාපය 58,910 7,069,080 78,545 3,927,250

වේන්වාසික පරමුඛ මිශී සංංවර්ධනා 
කලාපය 

54,120 6,494,640 72,160 3,608,150

වේන්වාසික සංංවර්ධනා කලාපය 59,355 7,122,600 79,140 3,957,050

විවේශ්ෂ පරාථාමික වේන්වාසික කලාපය 44,355 5,322,480 59,140 2,956,950
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උපවේයෝගිත්යාංා වේස්වා 

කළමානාාකරණ 

උපායමාාර්ගය

වේභාෞතික අංපරවුහා 
පහාසුකම්



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

270

සිතියම් අංං� 6:9 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා පරවේද්ශවේ� පුවේරෝකථානා සංමාස්ත්යාං ජල ඉ�ලුමා - 2030
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

271

ජොති� ජලැ සංම්පාොදාන හො ජලැොපාවොහන මණ්ඩලැය විසින් ඇස්තකොම්න්තුගත �ර 
ඇති ආ�ොරයට, 2030 වර්ෂය වන විට කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශකො� 
කොන්වොසි� ජනගහනය 687015ක් පාමණ කොේ. එකොස් වුවදා, කො�ොළඹ නගර 
සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022-2031 මගින් 2031 වර්ෂය සංඳහො පුකොරෝ�ථන 
ජනගහනය 634000ක් පාමණ වන �ැවින් සංහ එම ජනගහනය ජොති� ජලැ 
සංම්පාොදාන හො ජලැොපාවොහන මණ්ඩලැය විසින් ප්රක්ෂිේත ජනගහනයට වඩො අඩු 
වන �ැවින්, සංංවර්ධන සංැලැැස්ම මගින් පුකොරෝ�ථනය �රන ජනගහනයට 
ප්රමොණවත් ජලැ පාහසු�ම් සංපායො දීමට හැකි වනු ඇත. 

6.7.4.2. මාළ හා අපජල කළමානාාකරණ සංැලැස්මා

2031 වන විට අපෙ�ක්ෂිත අපාජාල උත්පාාදනය

2031 වසංර වන විට පුකොරෝ�ථනය �රන ලැදා ජනගහනය කොවනුකොවන් අපාජලැ 
උත්පාොදානය ගණනය කිරීකොම්දී නගරකො� දෛදානි� ජලැ ඉ�ලුකොමන් 80%� 
ප්රමොණයක් අපාජලැය කොලැසං උත්පාොදානය වනු ඇතැයි උපා��පානය �ර ඇත. ඒ 
අනුව, පුකොරෝ�ථනය �රන ලැදා අපාජලැ උත්පාොදානය වගු අං� 6.27 හො සිතියම් 
අං� 6.4 හි දාක්වො ඇත.

සංවර්්ධන කලාපය කලාප සඳහා 
අකොප්ක්ෂිත 
කොන්වාසික 
ජනගහනය 

කොන්වාසික 
ජනගහනය සඳහා 
අකොප්ක්ෂිත ඒක 
පුේගල දෛනික 
අපජල උත්පාෛනය 
ලීටර 

කලාප සඳහා 
අකොප්ක්ෂිත මගී 
ජනගහනය

මගී  ජනගහනය 
සඳහා අකොප්ක්ෂිත 
ඒක පුේගල 
දෛනික අපජල 
උත්පාෛනය ලීටර 

සංංගත්යාං මිශී සංංවර්ධනා කලාපය 137,770 1,322,016 183,695 7,347,800

මිශී සංංවර්ධනා කලාපය I 131,935 12,665,760 175,915 7,036,560

සංමුද්රාභිමුඛ මිශී සංංවර්ධනා 
කලාපය 

68,240 6,551,040 90,990 3,639,440

මිශී සංංවර්ධනා කලාපය II 54,415 5,223,650 72,550 2,902,040

සංංගත්යාං සංැපයු� කලාපය 69,530 6,674,980 92,710 3,708,320

පරවර්ධනා මිශී සංංවර්ධනා කලාපය 58,910 5,655,260 78,545 3,141,800

වේන්වාසික පරමුඛ මිශී සංංවර්ධනා 
කලාපය 

54,120 5,195,715 72,160 2,886,520

වේන්වාසික සංංවර්ධනා කලාපය 59,355 5,698,080 79,140 3,165,640

විවේශ්ෂ පරාථාමික වේන්වාසික කලාපය 44,355 4,257,990 59,140 2,365,560

වගු අංං� 6:27 : පුවේරෝකථානාය කරනා ලද මාළ හා අපජල උත්පාදනාය - 2030
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා
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උපවේයෝගිත්යාංා වේස්වා 

කළමානාාකරණ 

උපායමාාර්ගය

වේභාෞතික අංපරවුහා 
පහාසුකම්
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සිතියම් අංං� 6:10 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා පරවේද්ශවේ� පුවේරෝකථානා මාළ හා අපජල උත්පාදනාය - 2030
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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දැනට කිරයාත්ම� වන ස� පෙයෝජිත අපාජාල ස� මළාපාවා�න 
�ළමනා�රණ වයාපාෘතිය 

අ) පෙ�ාළඹ ම� න�ර ස�ා අපාජාල �ළමනා�රණ වයාපාෘතිය

කොමම වයොපාෘතිය මගින් සංැලැසුම් ප්රකොේශකොයහි 838,000 � ජනගහනයක් මගින් 
උත්පාොදිත අපාජලැය පිරිපාහදු කිරීම සංඳහො අවශය පාහසු�ම් සංපායො දීමට හැකියොව 
ඇත. එහිදී, දෛදානි�ව අපාජලැය ලීටර් මිලියන 200 ක් පිරිපාහදු කිරීකොම් පාහසු�ම් 
සංහිත පිරිපාහදු යන්ත්රොගොරයක් ඉදි කිරීමටදා කොයෝජිතය. කොමම වයොපාෘතිය මගින් 
පාවත්නො මළොපාවොහන පාේධතිය වැඩිදියුණු කිරීම සංඳහො පාහත උපා වයොපාෘති 
හඳුනො කොගන ඇත.

I. වේකාළඹ, වේකාවේලාන්නාාව සංහ වේදහිවල ග�කිස්සං පරිපාලනා සිමාා තුළ 

වේපා�පාගාර සංහ පරධානා අපජල නාළ මාාර්ග ආවරණය වනා පරිදි පරධානා 

මාලාපවහනා පද්ධතිය පුනාරැත්ථාාපනාය කිරීමා

II. පිරිපහදු කරනා ලද අපජලය බැහැර කිරීවේ� සංමුද්රීය ස්ථාානා පුනාරැත්ථාාපනා 

කිරීමා

රූප සටහාන් අංං� 6.42 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා අපජල කළමානාාකරණ ව�ාපෘතිය
මූලොශරය : (වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාාව, 2017)

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

උපවේයෝගිත්යාංා වේස්වා 

කළමානාාකරණ 

උපායමාාර්ගය

වේභාෞතික අංපරවුහා 
පහාසුකම්



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

274

ආ) පෙයෝජිත සමුද්රීය න�ර අපාජාල �ළමනා�රණ වයාපාෘතිය.
 
කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශකො� ක්රියොත්ම� කිරීමට නියමිත කොබ්කොර් 
වැව ආශ්රිත ප්රකොේශ සංංවර්ධන වයොපාෘතිය, වරොය නගර වයොපාෘතිය හො සංමුද්රීය 
නගර වයොපාෘතිය වැනි සංංවර්ධන වයොපාෘති මගින් අනොගතකො�දී පිලිකොවලින් 
දෛදානි�ව ඝන මීටර 70,000ක් 30,000ක් හො 120,000ක් වශකොයන් ඉතො ඉහළ 
අපාජලැ ප්රමොනයක් උත්පාොදානය වනු ඇතැයි ගණනය �ර ඇත. ඒ අනුව, සංමුද්රීය 
නගර සංංවර්ධන වයොපාෘතිය යටකොත් කොගොඩ�රනු ලැ�න භූමිකොයන්, අපාජලැ 
�ළමනො�රණ පාේධතියක් පිහිටුවීම සංඳහො කොහක්ටයොර 8� භූමි ප්රකොේශයක් 
කොවන් �රලීමට කොයෝජනො �ර ඇත. 

6.7.4.3 ඝනා අපද්රව� කළමානාාකරණ සංැලැස්මා

නොගරි� ප්රකොේශයන්හි සිදු �රනු ලැ�න කොේගවත් සංංවර්ධන �ටයුතු කො�තුකොවන් 
විශොලැ ප්රමොණයන්කොගන් උත්පාොදානය වන ඝන අපාද්රවය ස්වභාොවි� දෛජවීය 
විකොයෝජන ක්රියොවලිය මඟින් විකොයෝජනය වීමට ගතවන �ොලැයට වඩො වැඩි 
කොේගයකින් උත්පාොදානය වන කොහයින් නිසි කොලැසං අපාද්රවය වර්ග කො�ොට එ�තු 
කිරීම, අපාද්රවය ප්රවොහනය, අතරමැදි පිරිපාහදුව හො ක්රමවත් �ැහැර කිරීම කොලැසං 
විධිමත් �ළමනො�රණ ක්රමකොේදායක් පාවත්වො ගැනීම අතයවශය කොේ. එකොස් 
සිදු කොනොවුනකොහොත් කො�ොකොහෝ ප්රකොේශ වලැ දාක්නට ලැැකො�න පාරිදි නගරකො� 
මොර්ග කොදාපාසං හො කොපාොදු ස්ථොන කොමන්ම පාහත් බිම් හො ජලැ මුලැොශ්රා වැනි සංංකොේදී 
පාොරිසංරි� ප්රකොේශ කොවත කොමම අපාද්රවය �ැහැර කිරීම සිදු �රනු ලැ�යි. කොමම 
අවිධිමත් �ැහැර කිරීම් නිසංො ඇතිවිය හැකි භූගත ජලැ දුෂණය, �ැර කොලැෝහ ආදිය 
මඟින් සිදුවන පාොංශු දුෂණය හො මීකොත්න්, හයි�ජන්, සං�ෆයිඩ් ආදී වොයු මඟින් 
සිදුවන වොයු දුෂණය කො�තුකොවන් සංහ අධි සංොන්ද්රනකොයන් යුතුව විෂ මුලැද්රවය 
පාරිසංර පාේධති තුළ සංංසංරණය වීම කො�තුකොවන් නගරකො� ජිවත්වන ජනතොවට 
කො�ොකොහෝ කොසංයින් කොසංෞඛ්යායය හො සංමොජීය ගැටළු වලැට මුහුණපාෑමට සිදුවනු ඇත.

2031 වන විට අපෙ�ක්ෂිත ඝන අපාද්රවය උත්පාාදනය 

සංැලැසුම් ප්රකොේශය මහ නගර සංභාොවක් වන �ැවින් ඒ� පුේගලැ පාරිකොභාෝජන 
අවශයතො සංහ ඝන අපාද්රවය උත්පාොදානය සංැලැකි�ලැට ගනිමින් දෛදානි� ඒ� 
පුේගලැ ඝන අපාද්රවය උත්පාොදානය කිකොලැෝග්රෑම් 0.75ක් කොලැසංදා නගරයට පිටතින් 
පාැමිකොණන පුේගලැයකුකො� දෛදානි� ඝන අපාද්රවය උත්පාොදානය කිකොලැෝග්රෑම් 
0.25ක් කොලැසංදා සංලැ�න ලැදී. ඒ අනුව, සංංවර්ධන �ලැොපා වශකොයන් උත්පාොදිත ඝන 
අපාද්රවය ප්රමොණයන් වගු අං� 6.28 හි හො සිතියම් අං� හි දාක්වො ඇත.
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උපවේයෝගිත්යාංා වේස්වා 

කළමානාාකරණ 

උපායමාාර්ගය

වේභාෞතික අංපරවුහා 
පහාසුකම්
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සංවර්්ධන කලාපය කලාප සඳහා 
අකොප්ක්ෂිත 
කොන්වාසික 
ජනගහනය 

කලාප සඳහා 
අකොප්ක්ෂිත මගී 
ජනගහනය

ඝන අපද්රවය 
උත්පාෛනය 
කිකොලෝගාෑම් 
(ආසන්න 
වශකොයන්)

සංංගත්යාං මිශී සංංවර්ධනා කලාපය 137,770 183,695 149,300

මිශී සංංවර්ධනා කලාපය I 131,935 175,915 142,900

සංමුද්රාභිමුඛ මිශී සංංවර්ධනා 
කලාපය 

68,240 90,990 73,900

මිශී සංංවර්ධනා කලාපය II 54,415 72,550 58,900

සංංගත්යාං සංැපයු� කලාපය 69,530 92,710 75,200

පරවර්ධනා මිශී සංංවර්ධනා කලාපය 58,910 78,545 63,800

වේන්වාසික පරමුඛ මිශී සංංවර්ධනා 
කලාපය 

54,120 72,160 58,600

වේන්වාසික සංංවර්ධනා කලාපය 59,355 79,140 64,300

විවේශ්ෂ පරාථාමික වේන්වාසික කලාපය 44,355 59,140 48,050

වගු අංං� 6:28 : පුවේරෝකථානාය කරනා ලද ඝනා අපද්රව� උත්පාදනාය - 2030
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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උපවේයෝගිත්යාංා වේස්වා 

කළමානාාකරණ 

උපායමාාර්ගය

වේභාෞතික අංපරවුහා 
පහාසුකම්
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සිතියම් අංං� 6:11 : වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා පරවේද්ශවේ� පුවේරෝකථානා ඝනා අපද්රව� උත්පාදනාය - 2030
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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6.8. ඓතිහොසි�, පුරොවිදයොත්ම�, 
සංංස්�ෘති� ස්ථොන ප්රරවර්ධන හො  
සංංර�ෂණා සංැලැැස්ම

6.8.1. හාැදිංන්වී්ම හාො සැලසුම් විෂය පථය

ඓතිහොසි� උරුමයන් විවිධ සංන්දාර්භායන්හි දී විවිධ වූ අනනයතො ප් ර�ට �රන 
අතර එයට කොේශීය කොමන්ම විකොේශීය අනනයතො, වටිනො�ම් ඇතුළත් කොේ. කොමය 
සංෑම විටම ඓතිහොසි�ව උරුම වූ අනනයතොවයන් හො වටිනො�ම් පාමණක් 
කොනොව වර්තමොන සංන්දාර්භාය තුළ පාවතින ස්පාර්ශ �ළහැකි සංහ ස්පාර්ශ �ලැ 
කොනොහැකි (දාැනුම, සංම්මතයන්, ආචාොර විධි , සංංස්�ෘති� විේවොසංයන්) කොලැසං 
ේවිත්ව ආ�ොරකොයන් හඳුනොගත හැකිය.

කො�ොළඹ නොගරි� ප්රකොේශය තුළ ඓතිහොසි� හො කොපාෞරොණි� වශකොයන් වැදාගත් 
කොගොඩනැගිලි හො ස්ථොන ගණනොවක් පාවතින අතර 1940 අං� 9 දාරණ පුරොවස්තු 
ආඥො පානකොත් නීති විධිවිධොන යටකොත් කොම් වනවිට සංංරක්ෂිත කොගොඩනැගිලි 
කොලැසං ලැැයිස්තුගත �ර ඇති ඓතිහොසි� කොගොඩනැගිලි සංංඛ්යායොව 300 ඉක්මවයි. 

ඓතිහාසිකා හා පුරාවිද්යා�ාත්මාකා 
�ථාාන පාරවර්ධන හා  
සංංරක්ෂණ සංැලැැ�මා
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ඓතිහාසික හා 

පුරාවිද�ාත්මාක 

ස්ථාානා පරවර්ධනා හා 

සංංරක්ෂණ සංැලැස්මා
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කොමම ස්ථොන මීට ශතවර්ෂ පාහ�ට පාමණ කොපාර සිට ශ්රී ලැං�ොකොේ පාැවති පාෘතුගීසි, 
ලැන්කොේසි හො ඉංග්රීසි යන යටත් විජිත යුගයන්හි සිදු වූ ඓතිහොසි� සිේධීන්හි අතීත 
ආවර්ජනයන්දා කොේ. එකොහත් සීඝ්ර නොගරී�රණයත් සංමග ඇති වන සංංවර්ධන 
පීඩනය කො�තුකොවන් නිසිකොලැසං නඩත්තු කිරීකොම් ක්රකොමෝපාොයක් කොනොමැති වීම 
මගින් එම, වොණිජ පාරමොර්ථ කොවනුකොවන් කොවනස් කිරීම, කොනොසංැලැකිලිමත්�ම, 
ස්වභාොවි� �ලැපාෑම්, නුසුදුසු නඩත්තු කිරීම් ආදිය මගින් කොපාෞරොණි� ස්ථොන 
අකොපාන් ගිලිහී යොම ගැටලුවකි. කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො ප්රකොේශය තුළ රොජය හො 
කොවනත් ආයතන මැදිහත්වීකොමන් කොගොඩනැගිලි සුළු ප්රමොණයක් පාමණක් නිසි 
සංංරක්ෂණය�ට භාොජනය �ර පාොරිසංරි� කොමන්ම ආර්ථි� ප්රතිලැොභා ලැ�ොගැනීම 
දාක්වො පුළු� මැදිහත් කිරීම�ට ලැක්�ර ඇති නමුත්, සංැලැකිය යුතු කොගොඩනැගිලි 
හො ස්ථොන ප්රමොණයක් තවමත් කොනොසංලැ�ො හැරීම�ට ලැක්ව අ�ලැන් තත්ත්වය� 
පාවතී. එ�ැවින් සංැලැසුම්මය මැදිහත්වීමක් හරහො එම වටිනො සංම්පාත් 
සංංරක්ෂණය කිරීකොම් ක්රකොමෝපාොය� අවශයතොවය පාවතී.

කොමම සංැලැැස්ම හරහො ඓතිහොසි�, පුරොවිදායොත්ම� හො සංංස්�ෘති� වටිනො-
�ම්වලින් සංමන්විත නගරයක් කොලැසං එම වටිනො�ම් සුරක්ෂිත �ර ගැනීම, 
සංංරක්ෂණය කිරීම කොමන්ම නගරයට පාැමිකොණන කොේශීය හො විකොේශීය සංංචාොර-
�යන්ට එහි වටිනො�ම් අත් විදීමට අවස්ථොව හො ඉඩ පාහසු�ම් විවර කිරීම 
තුලින් කොේශීය හො විකොේශීය සංංචාොර� �ර්මොන්තය නගො සිටුවීමට දා, ආර්ථි�යට 
පිටුවහලැක් ලැ�ොගැනීම දා අකොේක්ෂිතයි.

සංැලැසුම් ප්රකොේශය තුලැ පුරොවිදායො ස්ථොන විසිරී ඇති ආ�ොරය සංැලැකීකොම්දී, එහි 
වැඩි ප්රතිශතයක් කො�ොළඹ කො�ොටුව හො ඒ අවට විසිරි පාවතින අතර ඉහළ සංංචාොර� 
ආ�ර්ශනයකින් හො අපාරවුහ පාහසු�ම් වලින් සංමන්විත ප්රමුඛ්යා ස්ථොනවලැ පිහිටො 
ඇති �ව කොපාකොන්. එ�ැවින් එම ස්ථොන සංංචාොර� �ර්මොන්තය සංඳහො ප්රවර්ධනය 
තුලින් ආකොයෝජන විවර �රලීමට, කොේපාළ කොවළඳකොපාොළ කොවත නිරොවරණය කිරීම 
මගින් ආර්ථි�යට දාොය� �රගැනීමට කොමන්ම සංමොජීය හො පාොරිසංරි� වශකොයන්දා 
වටිනො�ම් ඉහලැ නැංවීමට කොයෝජනො කො�කොර්.

6.8.2. සැලසුම් පර්මොර්ථ

කොමම සංැලැැස්ම හරහො තිරසංොර සංංවර්ධනකො� දිශොනතිය වන සංංරක්ෂණ 
සංැලැැස්මක් හදුනො ගැනීමට �ලැොකොපාොකොරොත්තු කොේ. ඒ සංඳහො තම අව�ොශීය 
සංන්දාර්භාය සංමග කොයෝගය කොලැසං අනුයුක්ත �රමින් ආර්ථි�, සංංස්�ෘති�, 
සංමොජීය සංහ පාොරිසංරි� වශකොයන් උරුමකොයන් ලැැකො�න උපාරිම ප්රතිලැොභා සංෘජු 
සංහ වක්ර මොර්ගයන් මගින් ප්රකොයෝජනයට ගැනීමට අරමුණු �ර ඇත.

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

ඓතිහාසික හා 

පුරාවිද�ාත්මාක 

ස්ථාානා පරවර්ධනා හා 

සංංරක්ෂණ සංැලැස්මා



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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1. ඓතිහාසික, කොපෞරාණික, සංස්කෘතික වටිනාකමකින් යුතු සියලු ස්ථාාන හා  

අංග හදුනා ගැනීම හා සංරක්ෂ්ණය කිරීම

2. ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික උරැමයන් යාබෛ පරිසරය සමග අකොනයෝනය 

සම්බන්්ධතාවය පවත්වාගනිමින් පරතිසංවර්්ධනය කිරීම හා හදුනාගත් විකො�ෂ් 

කොගාඩානැගිලි සෛහා අනුවර්ත භාවිතයන් කොයෝජනා කිරීම 

3. ඓතිහාසික උරැමයන් කළමනාකරණය කිරීම සෛහා මාර්කොගෝපකොේශ සැකසීම

4. ඓතිහාසික, පුරාවිෛයාත්මක හා සංස්කෘතික වටිනාකම් නගරකො� ආර්ථික, 

සමාජීය හා පාරිසරික ආර්ථිකකො� පර්ධාන අංගයක් බවට පත්කර ගැනීම 

සැලසුම් උපාාය මාර්�

• පුරාවිද�ා වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව මාගින් හදුනාාවේගනා ඇති ලැයිස්තුගත්යාං වේගාඩනාැගිලි 

සංහ ස්මාාරක, මාූත්යාං ඉතිහාසංවේ� අවේනාකුත් වැදගත් වේගාඩනාැගිලි සංහ ස්මාාරක, 

ස්වභාාවික පාරිසංරික සංාධක, ඓතිහාසික ස්ථාානා, අනානා� වීදි සංහ එහි 

චාරිත්යාංාංග, සංැලසු� පරවේද්ශවේ� ඓතිහාසික වශවේයන් කීර්තිමාත් සංංස්කෘතික 

උත්සංව පවත්වා ගැනීමා හා සංංරක්ෂණය කිරීමා

වේමාමා කිමාවේ�දය ඓතිහාසික වේගාඩනාැගිලිවල මු� වූහය හා නිමාාව 

ආරක්ෂා කර ගනිමින් නූත්යාංනා වේහෝ පවතිනා භාාවිත්යාංය ත්යාංබා ගැනීමා මාගින් 

නාැවත්යාං භාාවිත්යාංා කිරීමා� වේයාමු කරයි. එවේමාන්මා ඓතිහාසික වේගාඩනාැගිලි 

නාැවත්යාං භාාවිත්යාංා කිරීමා තිරසංාර සංංවර්ධනාය� වේහාඳ ඉදිරි මාාවත්යාංක් බව 

ශාස්තීියව සංාධාරණීකරණය කර ඇත්යාං. ඓතිහාසික ස්ථාානායක් වේභාෞතික 

වශවේයන් සංංරක්ෂණය කිරීමා� උපකාරී වනා වේහයින් සංහ එහි ඓතිහාසික 

වට්රිනාාකමා පිලිබඳ සංංවේ�දනායක් ලබා වේදනා බැවින් උරැමායන් සංංරක්ෂණය� 

ධනාාත්මාකව බලපූ� කිරීවේ� කිමාවේ�දය වේමාය වේලසං සංැලවේක්.

• එමා සියලු සංංරක්ෂිත්යාං පරවේද්ශ කළමානාාකරණය කිරිමා හා නාඩත්තු කිරීමා

වේමාමා කිමාවේ�දය ඓතිහාසික වේගාඩනාැගිලිවල මු� වූහය පමාණක් ත්යාංබා 

ගනිමින් එහි ඇතුළත්යාං නාවීනා වාස්තු විද�ාත්මාක සංහ ඉංජිවේන්රැමාය අංගයන් 

සංැළකි�ල� වේගනා නිර්මාාණය කරමින් නූත්යාංනා භාාවිත්යාංයක් මාගින් නාැවත්යාං 

භාාවිත්යාංා කිරීමා� වේයාමු කරයි. වේමාමා කිමාවේ�දය උරැමායන් සංංරක්ෂණය තුලින් 

වැඩි ආර්ථිකමාය වට්රිනාාකමාක් ඇති කර ගැනීමා සංඳහා වේපාළඹවනු ලබයි. 

උරැමායන් සංංරක්ෂණය කිරීවේ� වේමාමා කිමාවේ�දය ය�වේත් අබලන් වේහෝ විනාාශ 

වී ගිය උරැමායක් නාැවත්යාං සංාදා ගැනීමා� වේහෝ පරතිනිර්මාාණය කිරීමා සිදු කරයි. 

පරතිසංංවර්ධනාය කිරීවේ� සංංක�පය වේගාඩනාැගිලි, ස්මාාරක, මූර්ති ආදීන් සංඳහා 

භාාවිත්යාංා කළ හැකිය. වේමාය නාව සංන්දර්භායක් තුළ ඓතිහාසික වට්රිනාාක� 

නාැවත්යාං නිර්මාාණය කිරීමා� මාග පාදනු ඇත්යාං. 

• එමා ස්ථාානාවල ඓතිහාසික හා සංංස්කෘතික වැදගත්කමා පිළිබඳ දැනුවත් 

කිරීමාක් ඇති කිරීමා සංහ පරජාව� ආර්ථික වශවේයන් දායක විය හැකි 

වේද්ශ්රීය හා ජාත්යාං�න්ත්යාංර වැඩසං�හන් පරවර්ධනාය කිරීමා

• අවේලවිකරණය හා පරවර්ධනාය

උරැමායන් සංමාඟ ජීවත් වීවේ� සංංක�පය, ‘උරැමාය සංමාඟ ජීවත් වීමා’ 

යනා සංංක�පය පරවර්ධනාය කිරීමා සංඳහා නිසි අවේලවි කිවේමාෝපායක් ඇති 

කිරීමා අත්යාං�වශ�ය. ශ්රීී ලංකාවේ� පවත්නාා පරවණත්යාංාව අනුව, වේබාවේහෝ 

ආවේයෝජකයන් කිියාකරන්වේන් නාවීනා ගෘහනිර්මාාණ ශි�පීය හා ඉංජිවේන්රැ 

ප්රරිච්කො�දය 06

සංංවර්ධනා සංැලැස්මා

⸺

ඓතිහාසික හා 

පුරාවිද�ාත්මාක 

ස්ථාානා පරවර්ධනා හා 

සංංරක්ෂණ සංැලැස්මා
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නිර්මාාණ පමාණක් වැඩි ආර්ථික වාසි ආකර්ෂණය කර ගන්නාා බව 

විශ්වාසං කරමින්ය. එවේහත්, අතීත්යාංවේයන් උරැමා වූ ස්මාාරකයන්� එහි 

ආර්ථික අගයන්� අමාත්යාංරව අවේන්ක වට්රිනාාකමාක් ඇති බව උරැමායන් 

පිලිබඳ ත්යාංක්වේස්රැකරැවන් විසින් සංනාාථා කර ඇත්යාං. එබැවින් මානාා 

අවේලවිකරණ කිමාවේ�දයන් මාගින් අදාළ පාර්ශවකරැවන් අත්යාංර වේමාමා 

සංංක�පය ව�ා�ත්යාං කිරීමා තුළින් ජනාත්යාංාව තුළ වේමාමා අදහසං ස්ථාාපනාය 

කළ හැකිය. ලැයිස්තුගත්යාං කළ ඓතිහාසික වේගාඩනාැගිලි හා ස්මාාරක 

වාණිජ නාගරය තුළ ඇති වේවනාත් හඳුනාාගත් ඓතිහාසික කීර්තිමාත් 

වේගාඩනාැගිලි වල ය�කිසි සංංරක්ෂණ, පුනාරැත්ථාාපනා, කළමානාාකරණ 

සංහ අවේලවිකරණ මාැදිහත්වී� වාණිජ නාගර සංැලැස්මා සංඳහා අනුගත්යාං 

කරගනු ලැවේ�.

පෙයෝජිත වයාපාෘති

• නාව සංංචාාරක අත්දැකීමාක් වේලසං සංංස්කෘතික පියමාන් කලාපයක් වේකාළඹ 

වාණිජ නාගරය තුල හදුන්වා දීමා හා පදික හිත්යාංකාමී මාාර්ග ජාලයක් හරහා 

ස්ථාානා අත්යාංර පාරිසංරික හිත්යාංකාමී සංහසං�බන්දයක් ඇති කිරීමා වේයෝජනාා 

වේකවේර්.

• පුරාවිද�ාත්මාක වට්රිනාාකමාකින් යුතු වේගාඩනාැගිලි සංංරක්ෂණය හා එහි විවේශ්ෂ 

ලක්ෂණ හා බැදී දිනාපත්යාංා කිියාකාරක� ආරක්ෂා කිරීමා සංදහා වේකාළඹ 

වේකාටුව පරවේද්ශය සංදහා සංංවර්ධනා නියාමානා සංැලැස්මාක් සංකස්කිරීමා 

• ය�ත් විජිත්යාං සංංස්කෘතිකමාය පියමාං තුළ ඇති පදික මාාර්ගයන් වල 

විවේශ්ෂිත්යාංවූ බි� ඇතුරැ� භාාවිත්යාංා කිරීමා සංහ පදික හිත්යාංකාමී පරිසංරයක් 

පවත්වාවේගනා යාමා 

• සංංස්කෘතිකමාය පියමාං හරහා ඇති ලැයිස්තුගත්යාං වේගාඩනාැගිලි අලුත්වැඩියා 

කිරීමා හා සුදුසු අනුවර්ත්යාංනා භාාවිත්යාංයන් වේයෝජනාා කිරීමා 

• වේකාළඹ වේක්න්ද්රගත්යාං ගෘහනිර්මාාණ , ඓතිහාසික සංහ විවිධාංගීකරණ වූ 

අත්දැකී� ලබා ගැනීමා� වේද්ශ්රීය හා විවේද්ශ්රීය සංංචාාරක පරවර්ධනාය සංදහා 

වේකාළඹ වේකාටුව හා පි�වේකාටුව අව� එක් දිනා සංංචාාරයක් වේයෝජනාා කිරීමා, 

ඒ සංදහා සියලු ආයත්යාංනා ඒකාබද්ධව කිමාානුකුල සංැලැස්මාක් සංැකසීමා 

• මාරදානා රගහල,මාරදානා දු�රිය ස්ථාානාය, එ�ෆින්ස්�න් රඟහල,�වර් රඟහල, 

කුලරත්නා මාාවත්යාං සංහ ට්රි.බී.ජයා මාාවත්යාං සං�බන්ධ කරමින් සංංස්කෘතික 

විවේනාෝදාත්මාක කලාපයක් සංංවර්ධනාය කිරීමා

• සංමාකාලීනා ඉතිහාසංය පිළිබිඹු කරනා වේකෞතුකාගාරයක් සංහ සංමාකාලීනා කලාව 

සංහ ගෘහ නිර්මාාණ පරදර්ශනා මාධ�ස්ථාානා සංංවර්ධනාය කිරිමා

• වේකාටුව,පි�වේකාටුව,මාරදානා යනා පරවේද්ශවල ය�ත්විජිත්යාං උරැමායන් සංංරක්ෂණය 

කිරීවේ� ව�ාපෘතීන් වේමාවේහයවීමා 

• සංංස්කෘතික පියමාන් කලාපය හා වාණිජ නාගරය කිමාවත් පරිදි සංැලසු� 

අනුව එකිවේනාක සං�බන්ධකිරිමා
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• ශත්යාංවර්ෂයක� වැඩි ඉතිහාසංයක් ඇති ශ්රීී ලංකාවේ� වඩාත් පරසිද්ධ වේබෞද්ධ 

විහාරස්ථාානායක් වනා ගංගාරාමා විහාරස්ථාානාය ආශිීත්යාං පරවේද්ශය පුජාභූමි 

පරවේද්ශයක් වේලසං නා�කිරීමා හා සං�පරදායික කුසංලත්යාංා සංහ සංංස්කෘතික 

අංගයන්වේගන් යුත් ගංගාරාමාවේ� නාව� වේපරහැර ආදි උත්සංව පරචාලිත්යාං කිරීමා 

• සංැලසු� පරවේද්ශවේ� බහුලව ව�ා�ත්යාංව ඇති කිතුනු ප�ලි ආශීිත්යාං වාර්ෂික 

මාංගල� උත්සංවයන් හා සංංස්කෘතිකාංග ඔ� නාැංවීමා ,වේමාෝදර වේකෝවිල 

බැතිමාතුන්� හිත්යාංකර පරවේද්ශයක් වේලසං සංංවර්ධනාය කරලීමා

• ලැයිස්තුගත්යාං වේගාඩනාැගිලිවල සිදුකරනා සියලුමා පරතිසංංවර්ධනායන් පුරාවිද�ා 

වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුවේ� හා නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිවේ� උපවේදස් අනුව 

සිදුකිරීමා 

• වරාය පවුර හරහා දෘශ� පරවේ�ශය ඇතිකිරීමා

• පැරණි නාගර ශාලාව සංහ නාගර ශාලා වේවළඳවේපාළ පුනාර්ජනානාය කිරීමා

• පාවේවනා වේවළඳවේපාළ නාැවත්යාං සංංචාාරක ආකර්ෂණය වැඩිවනා ආකාරවේයන් 

පරතිසංංවිධානාය කිරීමා

සංස්�ෘති� පියමන් �ලාපා පෙයෝජිත මං

• වේකාළඹ සංැලසු� පරවේද්ශය වේක්න්ද්ර කරගනිමින් හදුන්වාවේදනා සංංස්කෘතික 

පියමාන් ව�ාපෘතිය පරධානා දිශානාති 03ක් ඔස්වේස් දිවයයි. එනා� පරවේද්ශය 

උරැමාය අත්දැකී� ලබාදීමා වේයෝජනාා කරගත් රක්ත්යාං පියමාන්, ජලාශිීත්යාං 

ආශ්වාදනිය අත්දැකී� පාදක කරගත් නීල වර්ණ පියමාන් හා ස්වභාාවික 

පරිසංරය හා යාවුණු හරිත්යාං පියමාන් වේලසංය.
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⸺

ඓතිහාසික හා 

පුරාවිද�ාත්මාක 

ස්ථාානා පරවර්ධනා හා 
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රූප සටහාන් අංං� 6.43 : වේකාළඹ වේයෝජිත්යාං සංංස්කෘතික සංැරිය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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රූප සටහාන් අංං� 6.44 : වේකාළඹ තුරග ත්යාංරග පිට්රිය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

රූප සටහාන් අංං� 6.45 : නිදහස් චාතුරශීය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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⸺
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පුරාවිද�ාත්මාක 
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රූප සටහාන් අංං� 6.46 : පැරණි ලන්වේද්සි වේරෝහල
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

රූප සටහාන් අංං� 6.47 : ගෆුර් වේගාඩනාැගි�ල
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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පුරාවිද�ාත්මාක 
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සිතියම් අංං� 6:12 : පුරාවිද�ා ස්මාාරක හා ව�ා�තිය | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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කොරාගුලැොසි සහ 
නියමුතාො 
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7.1 හැඳින්වීම

දාකුණු ආසියොකොේ නීලැ නගරය යන දාැක්ම අරමුණු �ර ගනිමින් කො�ොළඹ නගර- 
සංභාො �ලැ ප්රකොේශය සංදාහො (2022–2031) සංංවර්ධන සංැලැැස්ම පිලියලැ �ර ඇත. 
ඉදිරි දාසං වසංර� �ොලැය�ට අකොේක්ෂිත සංංවර්ධනයන් හො කොවනස්�ම් පාොදා� �ර 
ගනිමින් ඉහත දාැක්ම �රො ලැගො වීමට අවශය අරමුණු හො ඉලැක්� කොමම සංැලැැස්කොමන් 
හදුනොකොගන ඇත.

(2022–2031) �ොලැ සීමොව සංඳහො සං�ස් �ර ඇති කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන 
සංැලැැස්ම මගින් කොයෝජිත දාැක්ම, පාරමොර්ථ, සංැලැැස්කොම් අරමුණු හො කොයෝජිත භූමි 
පාරිහරණ සංැලැැස්කොම් අරමුණු සංොක්ෂොත් �ර ගැනීකොම් ක්රකොමෝපාොයක් කොලැසං සංැලැසුම් 
සංහ සංංවර්ධන කොරගුලැොසි, සංංවර්ධන �ලැොපා හො �ලැොපී�රණ නියමතො හඳුන්වො කොදානු 
ලැ�යි. විධිමත් සංැලැසුම් ක්රමකොේදා හො විේකො�ෂණවලැට අනුකුලැව �ලැොපා කොවන්කිරීම , 
�ලැොපි�රණ මොයිම් හදුනො ගැනීම සිදු �රන ලැදා අතරම ඒ අනුව කොවන් කොවන් වශකොයන් 
�ලැොපි�රණ කොරගුලැොසි හදුන්වොදීම සිදු�ර ඇත. 

1978 අං� 41 දාරණ නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරි පානකොත් 3 (i)වගන්තිය යටකොත් 
නොගරි� සංංවර්ධන ප්රකොේශයක් කොලැසං ප්ර�ොශයට පාත් �ර ඇති කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො 
�ලැ ප්රකොේශයට �ලැ පාැවැත්කොවන ආ�ොරයට �ලැොපි�රණය අනුව සං�ස් �රන ලැදා 
කොරගුලැොසි පාහත පාරිදි දාැක්විය හැ�.

7.2 සංංවර්ධන �ලැොප්ර

කොයෝජිත කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම (2022–2031) මගින් හදුන්වොකොදානු 
ලැ�න කොරගුලැොසි ක්රියොත්ම� කිරීම සංඳහො කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය ප්රධොන 
�ලැොපා 10 �ට කො�දාො ඇති අතර එම �ලැොපා පාහත පාරිදි දාැක්විය හැ�.

1. සංගත මිශරී සංවර්්ධන කලාපය (Concentrated Mixed Developemnt Zone)
2. මිශරී සංවර්්ධන කලාපය I (Mixed Developemnt Zone I)
3. සමුද්රබිමුඛ් මිශරී සංවර්්ධන කලාපය (Sea Front Mixed Developemnt Zone)
4. සංගත සැපයුම් සංවර්්ධන කලාපය (Concentrated Logistic Developemnt Zone)
5. පරවර්්ධන මිශරී සංවර්්ධන කලාපය (Promoted Mixed Developemnt Zone)
6. මිශරී සංවර්්ධන කලාපය II (Mixed Developemnt Zone II)
7. කොන්වාසික පරමුඛ් මිශරී සංවර්්ධන කලාපය  

(Residentail Prominent Mixed Developemnt Zone)
8. කොන්වාසික සංවර්්ධන කලාපය (Residentail Development Zone)
9. විකො�ෂ් පරාථාමික කොන්වාසික සංවර්්ධන කලාපය  

(Special Primary Residentail Development Zone)
10. කොපාදු / මහජන විවෘත පරකොේශ කලාපය (Public Open Space Zone)
 

ප්රරිච්කො�දය 07

සංංවර්ධනා කලාප 

සංහ සංංවර්ධනා 

නියාමානාය වේරගුලාසි

⸺

හැඳින්වීමා

සංංවර්ධනා කලාප
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7.2.1.  �ලොපී�රණ සැලැස්්ම (2022–2031)

සිතියම් අංං� 7:1 : කලාපීකරණ සංැලැස්මා 2022–2031
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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7.2.2. සංවර්්ධන �ලොප සහා �ලොප සංගුන�යන්

සංවර්්ධන �ලොපය උප �ලොපය උප �ලොප 
කොක්තය

�ලොප 
සංගුණ�ය

1. සංංගත්යාං මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය

අධි ඝනාත්ව සංංගත්යාං මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය
CMDZ 01 3.75

මාධ�මා ඝනාත්ව සංංගත්යාං 

මිශී සංංවර්ධනා කලාපය
CMDZ 02 3.25

අඩු ඝනාත්ව සංංගත්යාං මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය
CMDZ 03 3.00

2. මිශී සංංවර්ධනා  

කලාපය I

අධි ඝනාත්ව මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය I
MDZ- I 01 3.25

මාධ�මා ඝනාත්ව මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය I
MDZ- I 02 2.50

අඩු ඝනාත්ව මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය I
MDZ- I 03 2.00

3. සංමුද්රබිමුඛ මිශී 

සංංවර්ධනා කලාපය

සංමුද්රබිමුඛ මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය
SFMDZ 2.50

4. සංංගත්යාං සංැපයු� 

සංංවර්ධනා කලාපය

අධි ඝනාත්ව සංංගත්යාං සංැපයු�  

සංංවර්ධනා කලාපය
CLDZ 01 3.00

මාධ�මා ඝනාත්ව සංංගත්යාං සංැපයු� 

සංංවර්ධනා කලාපය
CLDZ 02 2.75

අඩු ඝනාත්ව සංංගත්යාං සංැපයු�  

සංංවර්ධනා කලාපය
CLDZ 03 2.50

5. පරවර්ධනා මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය

අධි ඝනාත්ව පරවර්ධනා මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය
PMDZ 01 3.50

මාධ�මා ඝනාත්ව පරවර්ධනා මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය
PMDZ 02 3.25

අඩු ඝනාත්ව පරවර්ධනා මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය
PMDZ 03 2.75

6. මිශී සංංවර්ධනා  

කලාපය II

අධි ඝනාත්ව මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය II
MDZ- II  01 3.00

මාධ�මා ඝනාත්ව මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය II
MDZ- II  02 2.75

අඩු ඝනාත්ව මිශී  

සංංවර්ධනා කලාපය II
MDZ- II  03 2.50

ප්රරිච්කො�දය 07

සංංවර්ධනා කලාප 

සංහ සංංවර්ධනා 

නියාමානාය වේරගුලාසි

⸺

සංංවර්ධනා කලාප

සැංවර්ධ්යාන කලාප සැහා 
කලාප සැංගුනකයන්
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සංවර්්ධන �ලොපය උප �ලොපය උප �ලොප 
කොක්තය

�ලොප 
සංගුණ�ය

7. වේන්වාසික පරමුඛ මිශී 

සංංවර්ධනා කලාපය

අධි ඝනාත්ව වේන්වාසික පරමුඛ 

මිශී සංංවර්ධනා කලාපය
RPMDZ 01 2.50

අඩු ඝනාත්ව වේන්වාසික පරමුඛ 

මිශී සංංවර්ධනා කලාපය
RPMDZ 02 2.25

8. වේන්වාසික සංංවර්ධනා 

කලාපය

අධි ඝනාත්ව වේන්වාසික  

සංංවර්ධනා කලාපය
RDZ 01 2.25

මාධ�මා ඝනාත්ව වේන්වාසික  

සංංවර්ධනා කලාපය
RDZ 02 2.00

අඩු ඝනාත්ව වේන්වාසික  

සංංවර්ධනා කලාපය
RDZ 03 1.75

9. විවේශ්ෂ පරාථාමික 

වේන්වාසික සංංවර්ධනා 

කලාපය

විවේශ්ෂ පරාථාමික  

වේන්වාසික සංංවර්ධනා කලාපය 
SPRZ 1.75

10. වේපාදු / මාහජනා විවෘත්යාං 

පරවේද්ශ කලාපය

වේපාදු/ මාහජනා විවෘත්යාං පරවේද්ශ 

කලාපය
-

වගු අංක 7.1 : සංංවර්ධනා කලාපයන්හි කලාප සංංගුණකයන්
මූලාශ්රය: නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

7.3. සංැලැසු� හො සංංවර්ධන  
කොරගුලැොසි සංහ නියමත්යො

I. වර්ෂ 1978 අංක 41 දරණ නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය පනාවේත් 3 වනා 

වගන්තිය ය�වේත් අංක 4/1 හා 1978.09.30 දිනාැති අතිවිවේශ්ෂ ගැසංට් පත්යාංිවේ� 

නාාගරික සංංවර්ධනා පරවේද්ශයක් වේලසං පරකාශය� පත්කර ඇති වේකාළඹ මාහ නාගර 

සංභාා බල පරවේද්ශවේ� පරිපාලනා සීමාාවන් තුල පිහිට්රි සියලුමා පරවේද්ශයන් සංදහා 

වේමාමා වේරගුලාසි සංහ නියමාත්යාංා බල පැවැත්වේ�.

II. කිසිය� සංංවර්ධනා ක�යුත්ත්යාංක් සිදු කිරීවේ�දී ඊ� අදාලවනා සංැලසු� හා 

සංංවර්ධනා නියමාත්යාංා සංදහා වේමාමා කලාපිකරනා සංැලැස්වේ� නියමාත්යාංාවන්� 

අමාත්යාංරව නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය විසින් 2021 ජූලි මාසං 08 දිනාැති  

හා අංක 2235/54 දරනා ගැසංට් පත්යාංිය මාගින් පරකාශය� පත් කර ඇති  

සංැලසු� හා සංංවර්ධනා වේරගුලාසි වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා බල පරවේද්ශය  

සංදහා බලාත්මාක වේ�.

ප්රරිච්කො�දය 07

සංංවර්ධනා කලාප 

සංහ සංංවර්ධනා 

නියාමානාය වේරගුලාසි

⸺

සංංවර්ධනා කලාප

සැංවර්ධ්යාන කලාප සැහා 
කලාප සැංගුනකයන්

සංැලසු� සංහ 

සංංවර්ධනා වේරගුලාසි

සැැලසුම් සැහා සැංවර්ධ්යාන 
වේපාදු වේරගුලාසි
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III. වර්ෂ 1999.07.29 � වේපර අනුවේබදු� කර ඇති අවමා බි� පරමාාණය ව.මී. 150 
� අඩු බි� වේකා�ස් පවතිනා ඉඩ� වේලසං සංලකනා අත්යාංර එමා ඉඩ� සංදහා බි� 

මාහලත් ඇතුළුව අවසංර දියහැකි උපරිමා මාහ� පරමාාණය වේදකකි (G+1)

IV. වේනාලු� කුළුණ වේගාඩනාැගි�ල දර්ශනාය වනා පරිදි හදුනාාගත් දෘශ�පථායන්හි 

සිදුකරනු ලබනා සංංවර්ධනායන්හි උසං උපවේ�ඛණය VII දක්වා ඇති ආකාරය� 

පාලනාය කරනු ලැවේ�.වේමාමා කලාපවේ� සියලු සංංවර්ධනායන් සංදහා නාාගරික 

සංංවර්ධනා අධිකාරිවේ� මුලික සංැලසු� නිරකරණ අනුමාැතියක් ලබා ගත්යාං යුතුය.

V. වේ�වේර් වැව අව� පරවේද්ශය, නාව� මාාවත්යාං ආශීිත්යාං පරවේද්ශය, වේකාළඹ වේකාටුව 

ආශිීත්යාං පරවේද්ශය, නිදහස් චාතුරශීය සංහ ආශිීත්යාං පරවේද්ශය, වේරෝහ� චාතුරශීය සංහ 

ආශිීත්යාං පරවේද්ශය, �ලූමාැන්ඩ� පරවේද්ශය, මාරයින් ඩරයි� (වේකාළඹ කිමාය පාර) 

ආශිීත්යාං පරවේද්ශය, වැලිකඩ බන්ධනාාගාරය ආශිීත්යාං පරවේද්ශය, අධිකරණ චාතුරශීය, 

පංචිකාවත්ත්යාං තිිවේකෝණය ආශිීත්යාං පරවේද්ශයන් සංංවර්ධනා නියාමානා සංැලසු� පරවේද්ශ 

සංහ විවේශ්ෂ ව�ාපෘති වේලසං වේමාමා සංැලැස්මා තුලින් පරකාශය� පත් වේකවේර්. 

(සිතිය� අංක 7.1)

VI. ඉහත්යාං v හි සංදහන්  පරවේද්ශ සංදහා සංංවර්ධනා නියාමානා සංැලසු� මාගින් 

(Development Guide Plan) හදුන්වා වේදනු ලබනා වේරගුලාසි අදාළ වේ�. එමා 

වේරගුලාසි හදුන්වාවේදනා වේත්යාංක් වේමාමා සංැලැස්වේ� සංදහන් කලාපිකරනා වේරගුලාසි 

එමා පරවේද්ශ සංදහාද බල පැවැත්වේ�. වේකවේස්වුවද ඉහත්යාං සංංවර්ධනා නියාමානා 

පරවේද්ශයන්හි සිදුකිරීමා� නියමිත්යාං සංංවර්ධනා ක�යුතු සංදහා නාාගරික සංංවර්ධනා 

අධිකාරිවේ� මුලික සංැලසු� නිරාකරණ අනුමාැතිය ලබාගත්යාං යුතු අත්යාංර අධිකාරිය 

විසින් සංකස් කර ඇති වේකටු�පත් සංංවර්ධනා නියාමානා සංැලැස්මා පරකාරව 

සංංවර්ධනායන් තීරණය කිරීවේ� බලය අධිකාරිය සංතු වේ�.

VII. සංැලසු� පරවේද්ශය තුල පවතිනා පුරාවිද�ාත්මාක වට්රිනාාකමාක් ඇති වේගාඩනාැගිලි 

සංහ ස්ථාානා සංංරක්ෂණය කිරිමා� වේහෝ නාවීකරණය සංදහා අවශ�ත්යාංාවයක් 

ඇතිවන්වේන් නා� නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිවේ� පරධානාත්වවේයන් සංහ අදාල 

ආයත්යාංනා වල නිවේයෝජනාවේයන් ලබාවේදන්නාා වූ නිර්වේද්ශයන්� හා සංංවර්ධනා 

වේයෝජනාාවන්� අනුව සංලකා බලා තීරණය කිරීවේ� බලය අධිකාරිය සංතු වේ�.

VIII. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය වේහෝ අවේනාකුත් රාජ� සංහ අර්ධ රාජ� ආයත්යාංනා 

මාගින් කිියාත්මාක කිරීමා� වේයෝජිත්යාං විවේශ්ෂ සංංවර්ධනා ව�ාපෘතීන් සංදහා එමා 

ව�ාපෘතීය කිියාත්මාක කිරීමා� වේයෝජිත්යාං අනු කලාපය පවතිනා අපරවුහ 

පහසුක� සංහ පාරිසංරික සංාධක සංැලකි�ල� ගනිමින් අනුකලාපය  අයත් 

පරධානා කලාපවේයහී උපරිමා කලාප සංංගුණකය� අනුව වේගබි� පරමාාණය 

තීරණය කිරීමා සංදහා සංලකා බැලීවේ� හැකියාව නාාගරික සංංවර්ධනා අධීකාරිවේ� 

සංැලසු� කමිටුව සංතුව පවතී.

IX. ය� සංංවර්ධනායක් සංඳහා කුළුණු වේදාඹකර භාාවිත්යාංා කරනු ලබන්වේන් නා� ඒ 

සංදහා රක්ෂණාවරණයක් සංහිත්යාංව අවසංර පත්යාංියක් අදාළ සංංවර්ධනාය සංදහා 

අනුමාැතිය ලබාදුන් ආයත්යාංනාවේයන් ලබාගත්යාංයුතුය.

X. ය� සංංවර්ධනායක් සංදහා නිත්යාං�ානුකුලව ලබා දියයුතු රථාවාහනා නාැවතු� 

පිළිබඳ අවශ�ත්යාංා පරිච්වේච්ද 8.3 හි දක්වා ඇති උපවේ�ඛණය VIII � අනුව 

සංපුරාලිය යුතුය. 

XI. වේන්වාසික භාාවිත්යාංය සංඳහා වනා ඉඩ� කැබ�ලක පරවේ�ශ මාාර්ගයක අවමා පළල 

සංහ අනුවේබදු� කළහැකි උපරිමා බි� කට්ට්රි පරමාාණය පරිච්වේච්ද 8.3 හි දක්වා 

ඇති උපවේ�ඛණය IX � අනුකූල විය යුතුය.

ප්රරිච්කො�දය 07

සංංවර්ධනා කලාප 

සංහ සංංවර්ධනා 

නියාමානාය වේරගුලාසි

⸺

සංැලසු� සංහ 

සංංවර්ධනා වේරගුලාසි

සැංවර්ධ්යාන බල පරවේද්ශය 
සැදහාා බලපැවැත්වේවන 

අංවේනකුත් වේපාදු නියමතා



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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XII. වේන්වාසික වේනාාවනා සංංවර්ධනායන් සංදහා අවමා වශවේයන් මී�ර් 9 ක පරවේ�ශ 

මාාර්ගයක් පැවතිය යුතුය. ව.මී. 1500ක් වේහෝ ඊ� වැඩි කර්මාාන්ත්යාං සංහ ව.මී. 

2500ක් වේහෝ ඊ� වැඩි ගබඩා/ගුද� සංඳහා අවමා වශවේයන් මී�ර් 12ක පරවේ�ශ 

මාාර්ගයක් පැවතිය යුතුය.

XIII. එකිවේනාක� ස්වායක්ත්යාංව පරධානා මාාර්ගයන් හා සං�බන්ධවනා, අවමා පළල මී�ර් 

6 � වේහෝ ඊ� වැඩි සංහ නිත්යාං�ානුකුල පරවේ�ශ අයිතිය හිමි මාාර්ග එකක� වඩා 

වැඩි පරමාාණයක� සංංවර්ධනා පරිශීය මුහුණලා ඇති අවස්ථාාවන්හිදී, පරවේ�ශ 

මාාර්ගවේ� පළල වේලසං එකී සියලු මාාර්ගවල පළල එකතුව සංලකා අවසංරලත් 

සංංවර්ධනාය ගණනාය කිරීමා අවස්ථාානුකූලව සංලකා බැලිය හැකිය.

XIV. වීථි වේර්ඛාව� (Sanctioned / Provisional) අයත් වනා ඉඩ� වේකා�සං මාාර්ගය 

සංදහා වන්දියකින් වේත්යාංාරව පරදානාය කරන්වේන්නා� වේයෝජිත්යාං සංංවර්ධනා ක�යුත්ත්යාං 

සංඳහා වනා අවසංරලත් වේගබි� අනුපාත්යාංය සංදහා සං�පුර්ණ ඉඩවේ� පරමාාණය 

සංලකා බලනු ලබයි. නාමුත් බි� කට්ට්රි ආවරණ පරතිශත්යාංය සංදහා වීථි වේර්ඛාව� 

අයත් වනා වේකා�සං හැර ඉඩවේ� ඉතිරි බි� පරමාාණය අනුව ගණනාය කළ 

යුතුය. 

XV. සංංවර්ධනා පරිශීයන්හි ත්යාංැබිය යුතු විවෘත්යාං අවකාශයන් තුල වේකාළඹ මාහ නාගර 

සංභාාව මාගින් නිර්වේද්ශ කරනු ලබනා ශාක විවේශ්ෂයන් වේරෝපණය කර හරිත්යාං 

ආවරණයක් වේලසං පවත්වා ගත්යාංයුතුය. 

XVI. ඉහත්යාං හරිත්යාං ආවරණවේ� පරමාාණය සංහ වැඩීමා සංලකා බලා මාහ නාගර සංභාාව 

වේවත්යාං වේගවිය යුතු බදු සංදහා සංහනා සංලසංාදීමා සංලකා බැලිය හැක. 

XVII. අන්ත්යාංර් මාහ� (Mezzanine Floor) සංදහා අවශ�ත්යාංාවයන් පහත්යාං පරිදි වියයුතුය

• අන්තර් මහලක කොගබිම් පරමාණය පිහිටන මහකොේ කොගබිම් පරමාණකොයන් 

50% කොනාඉක්මවිය යුතුය

• අන්තර් මහලක ඕනෑම ස්ථාානය සිට පහලට හා ඉහළට මීටර් 2.5 කට 

අඩු කොනාවන පැහැදිලි උසක් තිබිය යුතුය.

• අන්තර් මහලක සිට කිසිදු ඉහළ මහලකට සම්බන්්ධතාවයක්  

කොනාතිබිය යුතුය.

XVIII. අවසංරලත් භාාවිත්යාං කාණ්ඩවේ� සංඳහන් වේනාාවනා ඕනාූමා භාාවිත්යාංයන් සංඳහා 

අනුමාැතිය කලාපිකරණ සංැලැස්මා� අනුව අවසංානා වශවේයන් තීරණය කිරීවේ� 

බලය අධිකාරිය සංතු වේ�. 

XIX. වේත්යාංත්බිමාක් සං�බන්ධව ය� ගැ�ළුවක් පැනා නාගිනා අවස්ථාාවකදී වේගාවිජනා 

වේස්වා වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව, මාධ�මා පරිසංර අධිකාරිය, ශ්රීී ලංකා ඉඩ� 

සංංවර්ධනාය කිරීවේ� සංංස්ථාාව සංහ නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිවේ� පාරිසංරීක 

හා භූ දර්ශනා අංශවේයහි නිර්වේද්ශවල� ය�ත්ව තීරණ ගැනීවේ� බලය නාාගරික 

සංංවර්ධනා අධිකාරිය සංතුවේ�.

XX. කිසිය� ඉඩමාක්  කලාප වේදකක් වේහෝ ඊ� වැඩි පරමාාණයක� අයත්වනා වේස් 

පිහි�ා ඇති අවස්ථාාවන්හිදී එමා බි� වේකා�සං� අයත්වනා කලාපය තීරණය 

කරනු ලබන්වේන් එමා බි� වේකා�සං� පරවේ�ශය ලබනා පරධානා පරවේ�ශ මාාර්ගය 

අයත් කලාපය මාගිනි. එමා මාාර්ග වේදකමා එකමා පළලින් යුක්ත්යාං වන්වේන්නා� එමා 

බි� වේකා�වේසංන් වැඩි මුහුණත් පළලක් ඇති පරවේ�ශ මාාර්ගය අයත් කලාපය 

අදාළ කරගත්යාං යුතුය.

ප්රරිච්කො�දය 07

සංංවර්ධනා කලාප 

සංහ සංංවර්ධනා 

නියාමානාය වේරගුලාසි

⸺

සංැලසු� සංහ 

සංංවර්ධනා වේරගුලාසි

සැංවර්ධ්යාන බල පරවේද්ශය 
සැදහාා බලපැවැත්වේවන 
අංවේනකුත් වේපාදු නියමතා
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XXI. කිසිය� කලාපයක කලාප මාායිමා වේලසං ය� පරවේ�ශ මාාර්ගයක� මුහුණලා ඇති 

පළමු බි� කට්ට්රිය ඇතුලත් විය යුතු වේලසං මාායි� දක්වා ඇති අවස්ථාාවකදී, 

එකී සං�පුර්ණ බි� වේකා�සංමා එමා කලාපය� ඇතුලත් වේ�. ය�වේහයකින් 

පිටුපසං බි� වේකා�ස්  පළමු බි� වේකා�සං� ඒකාබද්ද කර ත්යාංනි ඉඩමාක් වේලසං 

අනුමාත්යාං කර ඇතිවි�ක එකී ත්යාංනි ඉඩවේ� අවසංානා මාායිමා කලාප මාායිමා වේලසං 

සංැලකිය යුතුය.

XXII. වේයෝජිත්යාං කලාපිකරණ සංැලැස්මා තුල අනුමාත්යාං භාාවිත්යාංයන් වේනාාවනා නාමුත්  දැනා� 

පවත්වාවේගනා යනා භාාවිත්යාංයන් ත්යාංවදුර�ත් පවත්වාවේගනා යාමා සංදහා පමාණක් 

අවසංර ලබාදීමා සංලකා බලනු ලැවේ�. එමා පවත්නාා භාාවිත්යාංයන් පුළු� කිරීමාක් 

සංදහා අනුමාැතිය ලබා දීමා පිලිබදව සංලකනු වේනාාලබයි.

XXIII. කලාපිකරණ සංැලැස්වේ� වේපන්වා දී ඇති මාායි� , වේභාෞතික මාායි� හා 

භූවේගෝලීය ඛණ්ඩාංක යනා වේදවේකන්මා නිර්වචානාය කර ඇති අවස්ථාාවකදී මාායි� 

වේවනාසංක් සිදු වුවවේහාත් කලාපවේ� මාායිමා වේලසං වේභාෞතික මාායිමා සංැලකිය 

යුතුය. 

XXIV. කිසිය� බි� වේකා�සංක් පළාත් පාලනා බල පරවේද්ශ වේදකක් අත්යාංර� හසු වනා වේස් 

ඇත්නා�, එමා බි� වේකා�සං එය� පරධානා පරවේ�ශය ලබනා කලාපවේ� භාාවිත්යාංය 

සංඳහා අදාළ පළාත් පාලනා ආයත්යාංනාවල එකගත්යාංාවය මාත්යාං අධිකාරිය විසින් 

තීරණය කරනු ලැවේ�.

XXV. විවේශ්ෂ ව�ාපෘතියක් වේලසං අධිකාරිය විසින් සංලකනු ලබනා අවස්ථාාවන් හැර 

අලුතින් ඉදිකිරීමා� වේයෝජිත්යාං පරාථාමික, ද්විතික, ත්යාංෘතික, වේපෞද්ගලික සංහ 

ජාත්යාං�න්ත්යාංර පාසං� සංදහා අවසංර ලබාවේනාාවේදනා අත්යාංර ශිෂ� සංංඛ�ාව වැඩි 

වේනාාවනා වේලසං පවතිනා වේගාඩනාැගිලිවල සංංවේශෝධනායන් සංහ පහසුක� සංදහා  

වූ නාව වේගාඩනාැගිලි සංදහා පමාණක් අවසංර ලබා වේද්.

XXVI. වේන්වාසික සංංවර්ධනා කලාපය, සංමුද්රාභිමුඛ මිශී සංංවර්ධනා කලාපය  සංහ 

විවේශ්ෂ පරාථාමික වේන්වාසික සංංවර්ධනා කලාපය හැර අවේනාකුත් කලාපයන් 

හි සිදුකිරීමා� වේයෝජිත්යාං වේන්වාසික වේනාාවනා සංංවර්ධනායන් සංදහා ජෛනාතිකව 

ලබාදියයුතු වාහනා නාැවතු� පරමාාණය 4ක් වේහෝ ඊ� වැඩි, නාමුත් පරවේයෝගිකව 

ලබාදීමා� වේනාාහැකි වනා අවස්ථාාවක එකී ජෛනාතික පරමාාණවේයන් 25% 

වේනාාවැඩි පරමාානායක් සංදහා දඩ මුදලක� ය�ත්ව අනුමාැතිය ලබාදිය හැක. 

වේකවේස්වේවත්යාංත් එමා ජෛනාතිකව ලබාදියයුතු වාහනා නාැවතු� පරමාාණය 4� 

අඩුවනා අවස්ථාාවන්හිදී  දඩ මුද� වේගවිය හැකි වාහනා නාැවතු� පරමාාණය 

ගැනා තීරණය කිරීවේ� බලය අධිකාරිය සංතුවේ�.

XXVII. නාව ආගමික වේගාඩනාැගි�ලක් ඉදිකිරීවේ�දී පරාවේද්ශ්රීය වේ�ක� කාර්යාලවේ� සංහ 

අදාල ආගමික ක�යුතු පිළිබද අමාාත්යාං�ංශවේ� නිර්වේද්ශවල� ය�ත්ව ඒ සංදහා 

අනුමාැතිය ලබාදීමා පිලිබඳව අධිකාරිය තීරණය කරනු ලැවේ�. 

XXVIII. අලුතින් ඉදිකිරීමා� වේයෝජිත්යාං සුසංානා භුමි / ආදාහනාාගාර සංදහා අවසංර 

ලබාවේනාාවේදනා අත්යාංර පවතිනා සුසංානා භුමිතුල පහසුක� වැඩි දියුණු කිරීමා සංදහා 

පමාණක් අවසංර ලබා වේදනු ලැවේ�.

ප්රරිච්කො�දය 07

සංංවර්ධනා කලාප 

සංහ සංංවර්ධනා 

නියාමානාය වේරගුලාසි

⸺

සංැලසු� සංහ 

සංංවර්ධනා වේරගුලාසි

සැංවර්ධ්යාන බල පරවේද්ශය 
සැදහාා බලපැවැත්වේවන 

අංවේනකුත් වේපාදු නියමතා



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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XXIX. පරවේද්ශවේ� මාංසංන්ධි මාාර්ග වේදපසං වේගාඩනාැගිලි සිමාා, මාාර්ග පළ�  කිරීවේ� 

සිමාා හා රක්ෂිත්යාං තුල විවිධ ආගමික පරතිමාා, සංංවේක්ත්යාං හා වේවනාත් ආගමික 

කුලුණු ඉදිකිරිමා සංදහා අවසංර වේදනු වේනාාලැවේ�.

XXX. නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය විසින් පරකාශය� පත් කර ඇති 2021 ජූලි මාසං 

08 දිනාැති හා අංක 2235/54 දරනා ගැසංට් පත්යාංිවේ� වේකවේස් සංදහන් උවද, පහත්යාං 

සංදහන් අවස්ථාාවන්හිදී නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිවේයන් මුලික සංැලසු� 

නිරකරණයක්  ලබා ගත්යාං යුතුය

• ඉහත අංක V හි සඳහන් සංවර්්ධන නියාමන සැලසුම් පරකොේශයන්හි 

සිදුකිරීමට නියමිත සංවර්්ධන කටයුතු සෛහා 

• කොපාදු/ මහජන වීවෘත පරකොේශ කලාපයට අයත් සංවර්්ධන සියළු  

කටයුතු සෛහා 

• වර්ග මීටර 1000 ඉක්මවන කොහෝ උස මීටර් 30 ඉක්මවන සියලුම 

කොගාඩානැගිලි සෛහා 

• ආයුර්කො�ෛ කොහෝ බටහිර දවෛය ම්ධයස්ථාාන සහ සියලු කොපෞේගලික 

කොරෝහේ, දවෛය ම්ධයස්ථාාන සෛහා 

• කර්මාන්ත, ගුෛම් හා ගබඩාා සහ ඒ ආශිරීත සංවර්්ධන කටයුතු සෛහා 

• ඒකක 5ක් සහ ඊට වැඩි සහාධිපතය සංවර්්ධන කටයුතු සෛහා 

• සන්නිකො�ෛන කුළුණු ඉදිකිරීම් සෛහා 

• ෛැන්වීම් පුවරැ සවිකිරීම සඳහා.(A හා B මාර්ග කොෛපස)

• විකො�ෂ් වයාපෘති ගණයට අයත්වන සංවර්්ධන කටයුතු සෛහා 

• ඉහත අවස්ථාාවන්ට අෛාළ කොනාවන, නාගරික සංවර්්ධන අධිකාරිය  

විසින් මූලික සැලසුම් නිරාකරණ සහතිකයක් අවශය යැයි ත්රීරණය 

කරනු ලබන අකොනකුත් කිියාකාරකම් සෛහා 

XXXI. ය� බි� වේකා�සංක් හරහා පරවි��ය ලබා දීමා සංඳහා පමාණක් වූ විදි වේර්ඛාවක් 

(Provisional Street Line) වැට්රි ඇති අවස්ථාාවකදී එමා ඉඩමා සංංවර්ධනාය කිරීමා� 

පරථාමා එමා වීථි වේර්ඛාව� අයත් බි� වේකා�සං වන්දි රහිත්යාංව වේකාළඹ මාහ නාගර 

සංභාාව වේවත්යාං පැවරිය යුතුය.

XXXII. වේගාඩනාැගිලි සිමාාව තුළ කිසිදු ඉදි කිරීමාක් සංඳහා අවසංර ලබා වේනාාවේදනා අත්යාංර 

මාායි� ත්යාංා�ප ඉදි කිරීමා සංඳහා පමාණක්  මාාර්ගය අයත් ආයත්යාංනාය සංමාග 

නිර්වන්දි ගිවිසුමාක් අත්සංන් කිරීමා� ය�ත්ව අනුමාැතිය ලබා දිය හැක. 

XXXIII. ඉඩ� අනුමාැතියක් (අනුවේබදුමාක්, ඒකාබද්ද කිරීමාක්, නාැවත්යාං මාැනුමාක් වේහෝ 

ව� මාැනුමාක්) සංදහා අයදු�පත් ඉදිරිපත් කිරීවේ�දී වේකාළඹ මාහ නාගර 

සංභාාවේ� ජලාපවහනා සංහ ජල සං�පාදනා අංශවේ� සංහ ජාතික ජලාපවහනා 

සංහ ජල සං�පාදනා මාණ්ඩලවේ� වේස්වා නාල සං�බන්දවේයන් නිරවු� සංහතිකයක් 

ලබාගත්යාංයුතුය  

XXXIV. පහත්යාං සංදහන් සංංවර්ධනා අවස්ථාාවන් සංදහා සංංවර්ධනා බලපත්යාංි අයදු�පත් 

ඉදිරිපත් කිරීවේ�දී ඊ� අදාල ආයත්යාංනායන්වේග අභිමාත්යාංය පරිදි නිරවු� 

සංහතිකයක් ලබාගත්යාංයුතුය 

ප්රරිච්කො�දය 07

සංංවර්ධනා කලාප 

සංහ සංංවර්ධනා 

නියාමානාය වේරගුලාසි

⸺

සංැලසු� සංහ 

සංංවර්ධනා වේරගුලාසි

සැංවර්ධ්යාන බල පරවේද්ශය 
සැදහාා බලපැවැත්වේවන 
අංවේනකුත් වේපාදු නියමතා
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ආයතනය සංවර්්ධනකො� ස්භාොවය 

වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාාවේ� 

ජලාපවහනා සංහ ජල සං�පාදනා අංශය 

(වේස්වා නාල සංහ සංැපයුමා සං�බන්දවේයන්)

ඕනාූමා වේගාඩනාැගි�ලක්

ජාතික ජලාපවහනා සංහ ජල සං�පාදනා 

මාණ්ඩලය (වේස්වා නාල සං�බන්දවේයන්)
ඕනාූමා වේගාඩනාැගි�ලක්

ගිනි වේස්වා වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුව 

ඒකක 3ක් සංහ ඊ� වැඩි වේහෝ වර්ග 

මී�ර් 400 ඉක්මාවනා වේන්වාසික 

වේගාඩනාැගි�ලක්. 

වේන්වාසික වේනාාවනා ඕනාූමා 

වේගාඩනාැගි�ලක් 

ඕනාූමා සංහාධිපත්යාං� වේගාඩනාැගි�ලක්

වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාාවේ� ඝනා 

අපරදව� කළමානාාකරණ අංශය 

ඒකක 5ක් සංහ ඊ� වැඩි වනා සංූමා 

න්වාසික වේන්වාසික වේගාඩනාැගි�ලක්.

වේන්වාසික වේනාාවනා ඕනාූමා 

වේගාඩනාැගි�ලක් 

සිවි� ගුවන් වේස්වා අධිකාරිය  
උසං මී�ර් 15 ඉක්මාවනා ඕනාූමා 

වේගාඩනාැගි�ලක් 

සංහාධිපත්යාං� කළමානාාකරණ අධිකාරිය 
ඕනාූමා සංහාධිපත්යාං� වේගාඩනාැගි�ලක් 

සංදහා 

අවේනාකුත් ආයත්යාංනායන්  
අධිකාරිය විසින් අවස්ථාානුකූලව 

තීරණය කරනා පරිදි 

XXXV. ය�කිසි නීතිගත්යාං සංැලසු�, සංංවර්ධනා වේහෝ වේගාඩනාැගිලි වේරගුලාසියක් 

සං�බන්ධවේයන් වේහෝ එහි අර්ථාකථානාය සං�බන්ධවේයන් වේහෝ පරවේයෝගික භාාවිත්යාංය 

සං�බන්ධවේයන් ගැ�ළුවක් පැනා නාැවේගනා අවස්ථාාවක ඒ සං�බන්ධවේයන් අවසංන් 

තීරණය ලබාදීවේ� බලය නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය සංතුවේ�.
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සංංවර්ධනා කලාප 

සංහ සංංවර්ධනා 

නියාමානාය වේරගුලාසි

⸺

සංැලසු� සංහ 

සංංවර්ධනා වේරගුලාසි

සැංවර්ධ්යාන බල පරවේද්ශය 
සැදහාා බලපැවැත්වේවන 

අංවේනකුත් වේපාදු නියමතා



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022-2031 මගින් මහ නගර සංභාො �ලැ ප්රකොේශය 
�ලැොපා 10 හො උපා �ලැොපා 23 �ට කො�දාො ඇති අතර එම එක් එක් �ලැොපාය සංදාහො 
ක්රියොත්ම� කිරීමට  කොයෝජිත සංංවර්ධන කොරගුලැොසි පාහත පාරිදි දාක්වො ඇත.  

8.1. �ලැොපී�රණා කොරගුලැොසි

8.1.1.  සංගත මිශර සංවර්්ධන �ලොපය

1. පරධානා කලාපවේ� නාමා සංංගත්යාං මිශී සංංවර්ධනා කලාපය

2. කලාප මාායි�

උතුර�: සං�වේබෝධි ජෛචාත්යාංවේයන් ආර�භාකර එත්යාංැන් සි� 

නාැවේගනාහිර�  දිශානුගත්යාංව ප�ලිය විදිය සංහ බැස්ට්රියන් 

පාර අවසංානා දක්වාද එත්යාංැන් සි� ඊසංානා� දිශානුගත්යාංව  

එන්.එච්.එ�.අ�දු� කාදර් පාර, මුහුදු වේවරල මාාර්ගය, 

සංාන්ත්යාං අන්වේත්යාංෝනි මාාවත්යාං සංහ ශ්රීීමාත් රාමානාාත්යාංන් මාාවත්යාං 

ඔස්වේස් වේජෝර්ජ් අර් ද සි�වා මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය 

දක්වාද. එත්යාංැන් සි� ගිනිවේකානා� දිශානුගත්යාංව වේජෝර්ජ් අර් ද 

සි�වා මාාවත්යාං ඔස්වේස් ආමාර්වීදිය මාංසංන්දිය දක්වාද 

නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ�  

සි� දකුණ� දිශානුගත්යාංව ශ්රීී සුමානාතිස්සං මාාවත්යාං ඔස්වේස් 

පංචිකාවත්ත්යාං ව�රවුමා දක්වාද. එත්යාංැන් සි� දකුණු 

දිශානුගත්යාංව පංචිකාවත්ත්යාං මාාර්ගය ඔස්වේස් මාරදානා 

මාංසංන්දිය දක්වාද.  එත්යාංැන් සි� ගිනිවේකානා� දිශානුගත්යාංව 

මාරදානා මාාර්ගය ඔස්වේස් පුජ� බද්වේද්ගමා විමාලවංශ මාාවත්යාං 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� දකුණ� 

දිශානුගත්යාංව පුජ� බද්වේද්ගමා විමාලවංශ මාාවත්යාං ඔස්වේස් 

ලි��න් ව�රවුමා දක්වාද

දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

නිරිත්යාං� දිශානුගත්යාංව ශ්රීීමාත් අනාගාරික ධර්මාපාල මාාවත්යාං 

ඔස්වේස් සංර් මාාර්කස් පරනාාන්දු මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� දකුණ� දිශානුගත්යාංව සංර් මාාර්කස් 

පරනාාන්දු මාාවත්යාං ඔස්වේස් ආනාන්ද කුමාාරස්වාමි මාාවත්යාං 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර� 

දිශානුගත්යාංව ආනාන්ද කුමාාරස්වාමි මාාවත්යාං ඔස්වේස් ශ්රීීමාත්  

අනාගාරික ධර්මාපාල මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද 

එත්යාංැන් සි� බ�හිර� දිශානුගත්යාංව ශ්රීීමාත් අනාගාරික 

ධර්මාපාල මාාවත්යාං ඔස්වේස් වේකා�ලුපිට්රිය මාංසංන්දිය දක්වාද, 

එත්යාංැන් සි� බ�හිර� දිශානුගත්යාංව වේකා�ලුපිට්රිය දු�රිය 

මාාර්ගය ඔස්වේස් ඉන්දියන් සංාගරය මාායිමා දක්වාද 
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වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

සැංගැත මිශී  
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

උතුර� දිශානුගත්යාංව ඉන්දියන් සංාගරය� මාායි�ව ගමාන්කර 

ගාලුමුවවේදාර ව�රවුමා දක්වාද එත්යාංැන් සි� නාැවත්යාංත් උතුර� 

දිශානුගත්යාංව  ජෛචාත්යාංය පාර ඔස්වේස් ඉහත්යාං උතුරැ ආර�භාක 

සං�වේබෝධි ජෛචාත්යාංය ලක්ෂය දක්වා අදිනා ලද වේර්ඛාවේවන් ව� 

වූ සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�.

3. උප කලාපවේ� නාමා

අධි ඝනාත්ව 

සංංගත්යාං මිශී 

සංංවර්ධනා 

කලාපය

මාධ�මා  

ඝනාත්ව සංංගත්යාං 

මිශී සංංවර්ධනා 

කලාපය

අඩු ඝනාත්ව   

සංංගත්යාං මිශී 

සංංවර්ධනා 

කලාපය

4. කලාප වේක්ත්යාංය CMDZ 01 CMDZ 02 CMDZ 03

5. කලාප සංංගුණකය 3.75 3.25 3.00 

6. අවසංරලත් උපරිමා 

වේගබි� අනුපාත්යාංය / 

මාහ� පරමාාණය

උපවේ�ඛණය I සංහ II හි සංදහන් “අ” සංහ “ආ”  

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

7. අවසංරලත් උපරිමා බි� 

කට්ට්රි ආවරණය

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය (උපරිමාය 65% 

ක� ය�ත්ව)

8.  විවෘත්යාං අවකාශයන් 

සංහ උපරිමා උසං

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතු

9. අනුවේබදී� කල හැකි 

අවමා බි� පරමාාණය
ව. මී�ර් 150

10. අවසංරලත් භාාවිත්යාංාවන්

පරධානා භාාවිත්යාංය

අවසංරලත් භාාවිත්යාංයන් –

(උපවේ�ඛණය VI හි සංදහන් “ඌ” 

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය)

වේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

වේසංෞඛ� 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

කාර්යාල හා 

ආයත්යාංනික
1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජ
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19
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වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

සැංගැත මිශී  
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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අධ�ාපනික 1,2*,3*,4*,5*,6,8,9,10,11,12

පාරිවේභාෝගික 

වේස්වා මාධ�ස්ථාානා
1,2,3,4,5

සංංචාාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාාජ වේස්වා හා 

ආගමික 
1,2,3,4,5*

කර්මාාන්ත්යාං 1,2,3,4,5,7,8

විවේනාෝදාත්මාක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

වේවනාත් 1,3,4,8,9

11. කලාපය සංඳහා වනා 

වේපාදු වේරගුලාසි

• පරවේයෝගිකව ලබාදිය වේනාාහැකි රථාවාහනා නාැවතු� 

සංදහා දඩ මුද� වේගවීමා සංලකා බැලිය හැක 

• වේපාදු / මාහජනා විවෘත්යාං පරවේද්ශ වේලසං කලාපිකරණය 

කර ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනායන් එමා සංංවර්ධනා 

කලාපය ය�වේත් සංදහන් වේරගුලාසි අනුව විය යුතුය

• *පවතිනා වේගාඩනාැගිලිවල සංංවේශෝදනායන් සංහ 

පහසුක� සංදහා වූ නාව වේගාඩනාැගිලි සංදහා පමාණක් 

අවසංර ලබා වේද්

වගු අංං� 8.1 : සංංගත්යාං මිශී සංංවර්ධනා කලාපය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

සැංගැත මිශී  
සැංවර්ධ්යාන කලාපය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

305

8.1.2. මිශර සංවර්්ධන �ලොපය I

1. පරධානා කලාපවේ� නාමා මිශී සංංවර්ධනා කලාපය I

2. කලාප මාායි�

උතුර�: වේකා�ලුපිට්රිය දු�රියපල මාාර්ගය� සංහ ගාලුපාර� 

මුහුණලා වේකා�ලුපිට්රිය දු�රියපල මාාර්ගය� දකුණු වේදසින් 

සංහ ගාලු පාර� බ�හිරින් පිහිට්රි ඉඩවේ� බ�හිර උතුරැ 

මාායිවේ� පිහිට්රි ලක්ෂවේයන් ආර�භාකර නාැවේගනාහිර� 

දිශානුගත්යාංව වේකා�ලුපිට්රිය දු�රියපල මාාර්ගය ඔස්වේස් ගාලු 

පාර දක්වාද, එත්යාංැන් සි� වේකා�ලුපිට්රිය මාංසංන්දිය දක්වාද, 

එත්යාංැන් සි� නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව ශ්රීීමාත් අනාගාරික 

ධර්මාපාල මාාවත්යාං ඔස්වේස් ආනාන්ද කුමාාරස්වාමි මාාවත්යාං 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� ආනාන්ද 

කුමාාරස්වාමි මාාවත්යාං ඔස්වේස් සංර් අර්නාස්ට් ද සි�වා මාාවත්යාං� 

මුහුණලා පිහිට්රි පළමු ඉඩවේ� බ�හිර උතුරැ මාායිමා දක්වාද

නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

ගිනිවේකානා� දිශානුගත්යාංව සංර් අර්නාස්ට් ද සි�වා මාාවත්යාං� 

බ�හිරින් මුහුණලා පිහිට්රි පළමු ඉඩ� වේකා�ස්වල බ�හිර 

අවසංන් මාායි� ඔස්වේස් ගමාන්කර සංර් අර්නාස්ට් ද සි�වා 

මාාවත්යාං� සංහ කුමාාරතුංග මුනිදාසං මාාවත්යාං� මාායි� වනා 

ඉඩවේ� අවසංන් බ�හිර මාායිමා දක්වාද, එත්යාංැන් සි� දකුණ� 

දිශානුගත්යාංව කුමාාරතුංග මුනිදාසං මාාවත්යාං� බ�හිරින් 

මුහුණලා පිහිට්රි පළමු ඉඩ� වේකා�ස්වල බ�හිර අවසංන් 

මාායි� ඔස්වේස් කුමාාරතුංග මුනිදාසං මාාවත්යාං� සංහ රි� 

මාාවත්යාං මාායි� වනා ඉඩවේ� බ�හිර අවසංන් මාායිමා දක්වාද 

ගමාන්කර, එත්යාංැන් සි� තුන්මු�ල ව�රවුමා හරහා 

හැ�වේලාක් පාර� නාැවේගනාහිරින් සංහ වේබෞද්ධාවේලෝක 

මාාවත්යාං� දකුණින් මාායි�වනා ඉඩවේ� නාැවේගනාහිර උතුරැ 

අවසංන් මාායිමා දක්වා ගමාන්කර, එත්යාංැන් සි� හැ�වේලාක් 

පාර� නාැවේගනාහිරින් මුහුණලා පිහිට්රි පළමු ඉඩ� 

වේකා�ස්වල නාැවේගනාහිර අවසංන් මාායි� ඔස්වේස් කිරැලපනා 

ඇල මාායිමා දක්වාද 

දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

බ�හිර� දිශානුගත්යාංව කිරැලපනා ඇල මාායිමා ඔස්වේස් 

පී�ර්සංන් පටුමාග සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව පී�ර්සංන් පටුමාග ඔස්වේස් ඩ�ලිවු. ඒ. 

සි�වා මාාවත්යාං දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර� දිශානුගත්යාංව 

ඩ�ලිවු. ඒ. සි�වා මාාවත්යාං ඔස්වේස් හ��ඩන් පටුමාග 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� දකුණ� 

දිශානුගත්යාංව හ��ඩන් පටුමාග ඔස්වේස් වේදහිවල ඇල 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� වේදහිවල ඇල මාායිමා ඔස්වේස් ගාලු පාර 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� ගාලු පාර� බ�හිරින් සංහ වේදහිවල 

ඇල� උතුරින් ගාලු පාර� මුහුණලා පිහිට්රි පළමු ඉඩවේ� 

බ�හිර දකුණු අවසංන් �යිමා දක්වාද, 

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

මිශී සැංවර්ධ්යාන 
කලාපය I
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බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

උතුර� දිශානුගත්යාංව ගාලු පාර� බ�හිරින් මුහුණලා පිහිට්රි 

පළමු ඉඩ� වේකා�ස්වල බ�හිර අවසංන් මාායිමා ඔස්වේස් 

ගමාන්කර ඉහත්යාං උතුරැ ආර�භාක ලක්ෂය දක්වා අදිනා ලද 

වේර්ඛාවේවන් ව� වූ සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�.

3. උප කලාපවේ� නාමා

අධි ඝනාත්ව  

මිශී සංංවර්ධනා 

කලාපය I

මාධ�මා ඝනාත්ව 

මිශී සංංවර්ධනා 

කලාපය I

අඩු ඝනාත්ව  

මිශී සංංවර්ධනා 

කලාපය I

4. කලාප වේක්ත්යාංය MDZ-I 01 MDZ-I 02 MDZ-I 03

5. කලාප සංංගුණකය 3.25 2.50

2.00 (ව.මී�ර් 

1000 සංහ ඊ� 

වැඩි ඉඩ� සංදහා) 

6. අවසංරලත් උපරිමා 

වේගබි� අනුපාත්යාංය / 

මාහ� පරමාාණය

උපවේ�ඛණය I සංහ II හි සංදහන් 

“අ” සංහ “ආ” ආකෘතිය අනුව 

වියයුතුය

උපවේ�ඛණය IV  
හි සංදහන් “ඊ” 

ආකෘතිය අනුව 

වියයුතුය

7. අවසංරලත් උපරිමා බි� 

කට්ට්රි ආවරණය

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය (උපරිමාය 65% 

ක� ය�ත්ව)

8.  විවෘත්යාං අවකාශයන් 

සංහ උපරිමා උසං

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

9. අනුවේබදී� කල හැකි 

අවමා බි� පරමාාණය
ව. මී�ර් 150 ව.මී�ර් 500

10. අවසංරලත් භාාවිත්යාංාවන්

පරධානා භාාවිත්යාංය

අවසංරලත් භාාවිත්යාංයන් –

(උපවේ�ඛණය VI හි සංදහන් “ඌ” 

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය)

වේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

වේසංෞඛ� 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

කාර්යාල හා 

ආයත්යාංනික
1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජ
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19

අධ�ාපනික 1,2*,3*,4*,5*,6,9,10,11,12

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

මිශී සැංවර්ධ්යාන 
කලාපය I
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පාරිවේභාෝගික 

වේස්වා මාධ�ස්ථාානා
1,2,3,4,5

සංංචාාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාාජ වේස්වා හා 

ආගමික 
1,2,3,4,5*

කර්මාාන්ත්යාං 1,2,3,4,5,8

විවේනාෝදාත්මාක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

වේවනාත් 1,3,4,8,9

11. කලාපය සංඳහා වනා 

වේපාදු වේරගුලාසි

• පරවේයෝගිකව ලබාදිය වේනාාහැකි රථාවාහනා නාැවතු� 

සංදහා දඩ මුද� වේගවීමා සංලකා බැලිය හැක 

• වේපාදු / මාහජනා වීවෘත්යාං පරවේද්ශ වේලසං කලාපිකරණය 

කර ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනායන් එමා සංංවර්ධනා 

කලාපය ය�වේත් සංදහන් වේරගුලාසි අනුව විය යුතුය

• *පවතිනා වේගාඩනාැගිලිවල සංංවේශෝදනායන් සංහ 

පහසුක� සංදහා වූ නාව වේගාඩනාැගිලි සංදහා පමාණක් 

අවසංර ලබා වේද්

වගු අංං� 8.2 : මිශී සංංවර්ධනා කලාපය I
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

මිශී සැංවර්ධ්යාන 
කලාපය I
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1. පරධානා කලාපවේ� නාමා සංමුද්රබිමුඛ මිශී සංංවර්ධනා කලාපය

2. කලාප මාායි�

උතුර�: ඉන්දියන් සංාගරවේ� වේවරල සිමාාවේ� වේකා�ලුපිට්රිය 

දු�රියපල මාාර්ගය� වේර්ඛියව පිහිට්රියාවූ  ලක්ෂවේයන් 

ආර�භාකර නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව වේකා�ලුපිට්රිය දු�රිය 

මාාර්ගය ඔස්වේස් වේකා�ලුපිට්රිය දු�රිය මාාර්ගය� සංහ 

ගාලුපාර� මුහුණලා වේකා�ලුපිට්රිය දු�රියපල මාාර්ගය� 

දකුණු වේදසින් සංහ ගාලු පාර� බ�හිරින් පිහිට්රි ඉඩවේ� 

බ�හිර උතුරැ මාායිමා දක්වාද 

නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව ගාලු පාර� බ�හිරින් මුහුණලා පිහිට්රි 

පළමු ඉඩ� වේකා�ස්වල බ�හිර අවසංන් මාායිමා ඔස්වේස් 

වේදහිවල ඇල මාායිමා දක්වාද 

දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

බ�හිර� දිශානුගත්යාංව වේදහිවල ඇල මාායිමා ඔස්වේස් ඉන්දියන් 

සංාගරවේ� වේවරල සිමාාව දක්වාද 

බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

උතුර� දිශානුගත්යාංව ඉන්දියන් සංාගරවේ� වේවරල සිමාාව 

ඔස්වේස් ගමාන්කර ඉහත්යාං උතුරැ ආර�භාක  ලක්ෂය දක්වා 

අදිනා ලද වේර්ඛාවේවන් ව� වූ සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�.

3. උප කලාපවේ� නාමා –

4. කලාප වේක්ත්යාංය SMDZ

5. කලාප සංංගුණකය 2.50

6. අවසංරලත් උපරිමා 

වේගබි� අනුපාත්යාංය / 

මාහ� පරමාාණය

උපවේ�ඛණය I සංහ II හි සංදහන් “අ” සංහ “ආ”  

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

7. අවසංරලත් උපරිමා බි� 

කට්ට්රි ආවරණය

ව.මී�ර් 500 සංහ ඊ�  වැඩි ඉඩ� සංදහා - 50%

ව.මී�ර් 500 � අඩු පවතිනා ඉඩ� සංදහා - 65%

8.  විවෘත්යාං අවකාශයන් 

සංහ උපරිමා උසං

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

9. අනුවේබදී� කල හැකි 

අවමා බි� පරමාාණය
ව. මී�ර් 500

8.1.3. සමුද්රබිමුඛ මිශර සංවර්්ධන �ලොපයප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

සැමුද්රාබිමුඛ්යා මිශී 
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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10. අවසංරලත් භාාවිත්යාංාවන්

පරධානා භාාවිත්යාංය

අවසංරලත් භාාවිත්යාංයන් –

(උපවේ�ඛණය VI හි සංදහන් “ඌ” 

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය)

වේන්වාසික 1,2,3,4,10,11,12,13,14,15,16,17

වේසංෞඛ� 2

කාර්යාල හා 

ආයත්යාංනික
1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19

අධ�ාපනික 1, 2*,3*,4*,5*,6,9,10,11,12

පාරිවේභාෝගික 

වේස්වා මාධ�ස්ථාානා
1,2,3,4,5

සංංචාාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාාජ වේස්වා හා 

ආගමික 
3,4,5

කර්මාාන්ත්යාං 3

විවේනාෝදාත්මාක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

වේවනාත් 1,3,4,8,9

11. කලාපය සංඳහා වනා 

වේපාදු වේරගුලාසි

• පරවේයෝගිකව ලබාදිය වේනාාහැකි රථාවාහනා නාැවතු� 

සංදහා දඩ මුද� වේගවීමා සංලකා බැලිය හැක 

• වේපාදු / මාහජනා විවෘත්යාං පරවේද්ශ වේලසං කලාපිකරණය 

කර ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනායන් එමා සංංවර්ධනා 

කලාපය ය�වේත් සංදහන් වේරගුලාසි අනුව විය යුතුය

• *පවතිනා වේගාඩනාැගිලිවල සංංවේශෝදනායන් සංහ 

පහසුක� සංදහා වූ නාව වේගාඩනාැගිලි සංදහා පමාණක් 

අවසංර ලබා වේද්

වගු අංං� 8.3 : සංමුද්රබිමුඛ මිශී සංංවර්ධනා කලාපය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

සැමුද්රාබිමුඛ්යා මිශ ී
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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1. පරධානා කලාපවේ� නාමා සංංගත්යාං සංැපයු� සංංවර්ධනා කලාපය

2. කලාප මාායි�

උතුර�: කැලණි ගඟ ඉන්දියන් සංාගරය� එක්වනා ස්ථාානාවේ� 

කැළණි ගවේ� දකුණු මාායිවේ� වයඹ දිශාව� වූ උපරිමා  

වේගාඩබිවේ� ලක්ෂවේයන් ආර�භාකර නාැවේගනාහිර� 

දිශානුගත්යාංව කැළණි ගවේ� දකුණ මාායිමා ඔස්වේස් ශ්රීී විකිමා 

මාාවත්යාං සංහ කැළණි ගවේ� දකුණ මාායිමා සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද 

නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව කැළණි ගවේ� බ�හිර මාායිමා ඔස්වේස් 

සංාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් ඇල කැළණි ගඟ� සංමාන්ධ්වනා ලක්ෂය 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නිරිත්යාං� දිශානුගත්යාංව සංාන්ත්යාං 

වේසංබස්තියන් ඇවේ� බ�හිර ඉවුර ඔස්වේස් නාව කැළණි පාලමා 

පාර දක්වාද එත්යාංැන් සි� බ�හිර� දිශානුගත්යාංව ඉඟුරැ කවේ� 

මාංසංන්දිය දක්වාද 

දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

නිරිත්යාං�  දිශානුගත්යාංව සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක මාාවත්යාං 

ඔස්වේස් ආමාර් විදිය මාංසංන්දිය දක්වාද එත්යාංැන් සි� උතුර� 

දිශානුගත්යාංව වේජෝර්ජ් අර් ද සි�වා මාාවත්යාං ඔස්වේස් 

වේකා�වේ�නා මාංසංන්දිය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවත්යාංත් 

බ�හිර� දිශානුගත්යාංව වේජෝර්ජ් අර් ද සි�වා මාාවත්යාං ඔස්වේස් 

ශ්රීීමාත් රාමානාාත්යාංන් මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද 

එත්යාංැන් සි� දකුණ� දිශානුගත්යාංව ශ්රීීමාත් රාමානාාත්යාංන් මාාවත්යාං 

ඔස්වේස් සංාන්ත්යාං අන්වේත්යාංෝනි මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය 

දක්වාද එත්යාංැන් සි� නාැවත්යාංත් දකුණ� දිශානුගත්යාංව සංාන්ත්යාං 

අන්වේත්යාංෝනි මාාවත්යාං, මුහුදු වේවරල මාාර්ගය සංහ එන්.එච්.එ�.

අ�දු� කාදර් පාර ඔස්වේස් සංර් බාවේරාන් ජයතිලක මාාවත්යාං 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර� 

දිශානුගත්යාංව සංර් බාවේරාන් ජයතිලක මාාවත්යාං, බැස්ට්රියන් 

මාාවත්යාං සංහ ප�ලිය විදිය ඔස්වේස් සං�වේබෝධි ජෛචාත්යාංය දක්වාද 

බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

වේකාළඹ වරාය පරවේද්ශයන් ඇතුලත්වනා පරිදි බ�හිර� සංහ 

උතුර� දිශානුගත්යාංව ඉන්දියන් සංාගරය� මාායි�ව ගමාන්කර 

ඉහත්යාං උතුරැ ආර�භාක  ලක්ෂය දක්වා අදිනා ලද 

වේර්ඛාවේවන් ව� වූ සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�.

8.1.4. සංගත සැපයුම් සංවර්්ධන �ලොපයප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

සැංගැත සැැපයුම් 
සැංවර්ධ්යාන කලාපය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

311

3. උප කලාපවේ� නාමා

අධි ඝනාත්ව  

සංංගත්යාං සංැපයු� 

සංංවර්ධනා 

කලාපය

මාධ�මා ඝනාත්ව 

සංංගත්යාං සංැපයු� 

සංංවර්ධනා 

කලාපය

අඩු ඝනාත්ව 

සංංගත්යාං සංැපයු� 

සංංවර්ධනා 

කලාපය

4. කලාප වේක්ත්යාංය CLDZ 01 CLDZ 02 CLDZ 03

5. කලාප සංංගුණකය 3.00 2.75 2.50

6. අවසංරලත් උපරිමා 

වේගබි� අනුපාත්යාංය / 

මාහ� පරමාාණය

උපවේ�ඛණය I සංහ II හි සංදහන් “අ” සංහ “ආ”  

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

7. අවසංරලත් උපරිමා බි� 

කට්ට්රි ආවරණය

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය (උපරිමාය 65% 

ක� ය�ත්ව)

8.  විවෘත්යාං අවකාශයන් 

සංහ උපරිමා උසං

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

9. අනුවේබදී� කල හැකි 

අවමා බි� පරමාාණය
ව. මී�ර් 150

10. අවසංරලත් භාාවිත්යාංාවන්

පරධානා භාාවිත්යාංය

අවසංරලත් භාාවිත්යාංයන් –

(උපවේ�ඛණය VI හි සංදහන් “ඌ” 

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය)

වේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

වේසංෞඛ� 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

කාර්යාල හා 

ආයත්යාංනික
1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජ
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19

අධ�ාපනික 1,2*,3*,4*,5*,6,7,8,9,10,11,12

පාරිවේභාෝගික 

වේස්වා මාධ�ස්ථාානා
1,2,3,4,5

සංංචාාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාාජ වේස්වා හා 

ආගමික 
1,2,3,4,5*

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

සැංගැත සැැපයුම් 
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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කර්මාාන්ත්යාං 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

විවේනාෝදාත්මාක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

වේවනාත්

1,2,3,4,8,9
*වරාය, වේර්ගු හා සංැපයු� වේස්වා 

ආශිීත්යාං භාාවිත්යාංයන් (වේර්ගු නිශ්කාෂණ, 

අගය එකතු කිරීවේ� ක�යුතු, 

නිවේරෝධායනා මාධ�ස්ථාානා හා කලාප, 

සංැපයු� වේස්වා ආශිීත්යාං හුවමාාරැ, වේබදා 

හැරීවේ� හා පරික්ෂා මාධ�ස්ථාානා, 

පරතිනාැ�ගත්යාං කිරීවේ� ක�යුතු යනාාදිය)

11. කලාපය සංඳහා වනා 

වේපාදු වේරගුලාසි

• පරවේයෝගිකව ලබාදිය වේනාාහැකි රථාවාහනා නාැවතු� 

සංදහා දඩ මුද� වේගවීමා සංලකා බැලිය හැක 

• වේපාදු / මාහජනා විවෘත්යාං පරවේද්ශ වේලසං කලාපිකරණය 

කර ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනායන් එමා සංංවර්ධනා 

කලාපය ය�වේත් සංදහන් වේරගුලාසි අනුව විය යුතුය

• *පවතිනා වේගාඩනාැගිලිවල සංංවේශෝදනායන් සංහ 

පහසුක� සංදහා වූ නාව වේගාඩනාැගිලි සංදහා පමාණක් 

අවසංර ලබා වේද්

වගු අංං� 8.4 : සංංගත්යාං සංැපයු� සංංවර්ධනා කලාපය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

සැංගැත සැැපයුම් 
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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8.1.5. පරවර්්ධන මිශර සංවර්්ධන �ලොපය

1. පරධානා කලාපවේ� නාමා පරවර්ධනා මිශී සංංවර්ධනා කලාපය

2. කලාප මාායි�

උතුර�: මාරදානා පාර සංහ ශ්රීී වජිරඥාානා මාාවත්යාං 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂවේ�න් ආර�භාකර  නාැවේගනාහිර� 

දිශානුගත්යාංව ශ්රීී වජිරඥාානා මාාවත්යාං ඔස්වේස් එන්.එ�.ඉෂාක් 

මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද එත්යාංැන් සි� නාැවත්යාංත් 

නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව එන්.එ�.ඉෂාක් මාාවත්යාං ඔස්වේස් 

වේදමා�වේගාඩ මාාර්ගය සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද එත්යාංැන් 

සි� නාැවත්යාංත් නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව වේදමා�වේගාඩ 

මාාර්ගය ඔස්වේස් ඩැනිස්�ර් ද සි�වා මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද එත්යාංැන් සි� නාැවත්යාංත් නාැවේගනාහිර� 

දිශානුගත්යාංව වේකාවේලාන්නාාව මාාර්ගය ඔස්වේස් අභාය වේපවේදසං 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද 

නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව අභාය වේපවේදසං ඔස්වේස් සංහ ඊ� 

වේර්ඛියව දිවේවනා පරවේ�ශ මාාර්ගය ඔස්වේස් පාලිත්යාං වේපවේදසං 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර� 

දිශානුගත්යාංව වේ�ළුවනා පාර සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, 

එත්යාංැන් සි� දකුණ� දිශානුගත්යාංව වේ�ළුවනා පාර සංහ 

වේ�ළුවනා වේ�රස් ඔස්වේස් වේ�ළුවනා වේපවේදසං දක්වාද එත්යාංැන් 

සි� බ�හිර� දිශානුගත්යාංව වේ�ස්ලයින් වේපවේදසං සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� දකුණු දිශාව� වේ�ස්ලයින් 

වේපවේදසං ඔස්වේස් ශ්රීී නිවේගාෝධාරාමා මාාවත්යාං හරහා වේගාස් 

වනාාත්යාංමු�ල පාර (සංරණපාල හිමි මාාවත්යාං) සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� ගිනිවේකානා� දිශානුගත්යාංව 

වනාාත්යාංමු�ල පාර (සංරණපාල හිමි මාාවත්යාං) ඔස්වේස් වේලස්ලි 

රණගල මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව වේලස්ලි රණගල මාාවත්යාං ඔස්වේස් රැහුණු 

කළා මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව රැහුණු කළා මාාවත්යාං ඔස්වේස් ආචාාර්ය 

එන්. එ�. වේපවේර්රා මාාවත්යාං� මුහුණලා ඇති පළමු බි� 

කට්ට්රිවේ� උත්යාංරැ බ�හිර මාායිමා දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව  එන්. එ�. වේපවේර්රා මාාවත්යාං� 

මුහුණලා ඇති පළමු බි� වේකා�ස් වල අවසංානා මාායිමා 

ඔස්වේස් එන්. එ�. වේපවේර්රා මාාවත්යාං� සංමාාන්ත්යාංරව ගමාන්කර 

කින්ද ඇල මාායිමා දක්වාද, එත්යාංැන් සි� දකුණ� දිශානුගත්යාංව 

කින්ද ඇල මාායිමා ඔස්වේස් ශ්රීී ජයවර්ධනාපුර මාාවත්යාං දක්වාද, 

එත්යාංැන් සි� බ�හිර� දිශානුගත්යාංව ශ්රීී ජයවර්ධනාපුර මාාවත්යාං 

ඔස්වේස් වේද්වී බාලිකා විද�ාල මාංසංන්දිය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

පුජ� පැ�වේපාල විපස්සි නාාහිමි මාාවත්යාං ඔස්වේස් කිතු�වත්ත්යාං 

පාර සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� වේගා�ෆ් 

කීිඩා පිට්රිවේ� බ�හිර සංහ දකුණු මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර 

හීන් ඇල දක්වාද
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වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

පරවර්ධ්යාන මිශී  
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

බ�හිර� දිශානුගත්යාංව හීන් ඇල මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර 

යුදහමුදා වේරෝහල පරිශීය� බ�හිරින් මාායි�වනා ඇල  

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද 

බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

උතුර� දිශානුගත්යාංව ඉහත්යාං කී යුදහමුදා වේරෝහල පරිශීය� 

බ�හිරින් මාායි�වනා ඇල ඔස්වේස් ගමාන්කර වේ�ස්ලයින් 

මාාර්ගය� ල�භාකව දිවේවනා වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං අතුරැ 

මාාර්ගය�  (වික්වේ�ෝරිය වේපවේදසං� උතුරින් පිහිට්රි) වේර්ඛියව 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවේගනාහිර� 

සංහ උතුර� දිශානුගත්යාංව පරධානා වේබෞධාවේලෝක මාාවත්යාං 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවේගනාහිර� 

දිශානුගත්යාංව වේබෞධාවේලෝක මාාවත්යාං ඔස්වේස් වේබාරැ�ල 

කනාත්ත්යාං මාංසංන්දිය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� උතුර� දිශානුගත්යාංව 

කින්සි මාාර්ගය ඔස්වේස් වේවෝ� වේපවේදසං� දකුනින් සංහ කින්සි 

මාාර්ගය� බ�හිරින් වේවෝ� වේපවේදසං� මුහුණලා පිහිට්රි පළමු 

බි� වේකා�වේස් දකුණු නාැවේගනාහිර මාායිමා දක්වාද, එත්යාංැන් 

සි� බ�හිර� දිශානුගත්යාංව වේවෝ� වේපවේදසං� දකුණින් 

මුහුණලා පිහිට්රි පළමු බි� වේකා�ස්හි දකුණු අවසංානා මාායිමා 

ඔස්වේස් සී.ඩ�.ඩ�.කන්නාන්ගර මාාවත්යාං හමුවනා ලක්ෂය 

දක්වා ගමාන්කර ලි��න් ව� රවුමා දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

උතුර� දිශානුගත්යාංව සී.ඩ�.ඩ�.කන්නාන්ගර මාාවත්යාං ඔස්වේස්  

පුජ� බද්වේද්ගමා විමාලවංශ මාාවත්යාං ඔස්වේස් මාරදානා පාර 

දක්වාද එත්යාංැන් සි� මාරදානා මාාර්ගය ඔස්වේස් ඉහත්යාං උතුරැ 

ආර�භාක  ලක්ෂය දක්වා අදිනා ලද වේර්ඛාවේවන් ව� වූ 

සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�.

3. උප කලාපවේ� නාමා

අධි ඝනාත්ව 

පරවර්ධනා මිශී  

සංංවර්ධනා 

කලාපය 

මාධ�මා ඝනාත්ව 

පරවර්ධනා මිශී  

සංංවර්ධනා 

කලාපය

අඩු ඝනාත්ව  

පරවර්ධනා මිශී 

සංංවර්ධනා 

කලාපය

4. කලාප වේක්ත්යාංය PMDZ 01 PMDZ 02 PMDZ 03

5. කලාප සංංගුණකය 3.50 3.25 2.75

6. අවසංරලත් උපරිමා 

වේගබි� අනුපාත්යාංය / 

මාහ� පරමාාණය

උපවේ�ඛණය I සංහ II හි සංදහන් “අ” සංහ “ආ”  

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

7. අවසංරලත් උපරිමා බි� 

කට්ට්රි ආවරණය

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය (උපරිමාය 65% 

ක� ය�ත්ව)

8.  විවෘත්යාං අවකාශයන් 

සංහ උපරිමා උසං

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

පරවර්ධ්යාන මිශී  
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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9. අනුවේබදී� කල හැකි 

අවමා බි� පරමාාණය
ව. මී�ර් 150

10. අවසංරලත් භාාවිත්යාංාවන්

පරධානා භාාවිත්යාංය

අවසංරලත් භාාවිත්යාංයන් –

(උපවේ�ඛණය VI හි සංදහන් “ඌ” 

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය)

වේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

වේසංෞඛ� 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

කාර්යාල හා 

ආයත්යාංනික
1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජ
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19

අධ�ාපනික 1,2*,3*,4*,5*,6,8,9,10,11,12

පාරිවේභාෝගික 

වේස්වා මාධ�ස්ථාානා
1,2,3,4,5

සංංචාාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාාජ වේස්වා හා 

ආගමික 
1,2,3,4,5*

කර්මාාන්ත්යාං 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18

විවේනාෝදාත්මාක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

වේවනාත් 1,3,4,8,9

11. කලාපය සංඳහා වනා 

වේපාදු වේරගුලාසි

• පරවේයෝගිකව ලබාදිය වේනාාහැකි රථාවාහනා නාැවතු� 

සංදහා දඩ මුද� වේගවීමා සංලකා බැලිය හැක 

• වේපාදු / මාහජනා විවෘත්යාං පරවේද්ශ වේලසං කලාපිකරණය 

කර ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනායන් එමා සංංවර්ධනා 

කලාපය ය�වේත් සංදහන් වේරගුලාසි අනුව විය යුතුය

• *පවතිනා වේගාඩනාැගිලිවල සංංවේශෝදනායන් සංහ 

පහසුක� සංදහා වූ නාව වේගාඩනාැගිලි සංදහා පමාණක් 

අවසංර ලබා වේද්

වගු අංං� 8.5 : පරවර්ධනා මිශී සංංවර්ධනා කලාපය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

පරවර්ධ්යාන මිශී  
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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1. පරධානා කලාපවේ� නාමා මිශී සංංවර්ධනා කලාපය II

2. කලාප මාායි�

උතුර�: ආමාර් විදිය මාංසංන්ධිය ලක්ෂවේයන් ආර�භාකර 

නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක මාාවත්යාං 

ඔස්වේස් ඉගුරැකවේ� මාංසංන්ධිය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව නාව කැළණි පාලමා මාාර්ගය 

ඔස්වේස් සංාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් ඇල හරස්වනා ලක්ෂය දක්වාද, 

එත්යාංැන් සි� දකුණ� දිශානුගත්යාංව සංාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් ඇල 

මාායිමා ඔස්වේස් වේකාවේලාන්නාාව මාාර්ගය සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද

නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව වේදමා�වේගාඩ ඇල හරස්වනා ලක්ෂය 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව වේදමා�වේගාඩ 

ඇල මාායිමා ඔස්වේස් මිහිඳුවේසංන්පුර මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද එත්යාංැන් සි� නිරිත්යාං� දිශානුගත්යාංව 

මිහිඳුවේසංන්පුර මාාවත්යාං ඔස්වේස් ඩැනිස්�ර් ද සි�වා මාාවත්යාං� 

නාැවේගනාහිරින් සංහ මිහිඳුවේසංන්පුර මාාවත්යාං� දකුණින් පිහි�ා 

ඇති ඉඩවේ� නාැවේගනාහිර උතුරැ මාායිමා දක්වාද එත්යාංැන් සි� 

ඩැනිස්�ර් ද සි�වා මාාවත්යාං� නාැවේගනාහිර වේදසින් මුහුණලා 

ඇති සියලුමා පළමු බි� වේකා�ස්හි නාැවේගනාහිර අවසංානා 

මාායිමා ඔස්වේස් වේකාවේලාන්නාාව මාාර්ගය සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද 

දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

බ�හිර� දිශානුගත්යාංව වේකාවේලාන්නාාව මාාර්ගය ඔස්වේස් 

ඩැනිස්�ර් ද සි�වා මාාවත්යාං දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර� 

දිශානුගත්යාංව වේදමා�වේගාඩ මාාර්ගය,  එන්. එ�. ඉෂාක් මාාවත්යාං 

සංහ ශ්රීී වජිරඥාානා මාාවත්යාං ඔස්වේස් මාරදානා පාර සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද 

බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

වයඹ� දිශානුගත්යාංව මාරදානා පාර ඔස්වේස් පංචිකාවත්ත්යාං 

මාාර්ගය සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද එත්යාංැන් සි� උතුර� 

දිශානුගත්යාංව පංචිකාවත්ත්යාං මාාර්ගය සංහ ශ්රීී සුමානාතිස්සං 

මාාවත්යාං ඔස්වේස් ඉහත්යාං උතුරැ ආර�භාක  ලක්ෂය දක්වා  

අදිනා ලද වේර්ඛාවේවන් ව� වූ සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�.

8.1.6. මිශර සංවර්්ධන �ලොපය IIප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

මිශී සැංවර්ධ්යාන  
කලාපය II
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3. උප කලාපවේ� නාමා

අධි ඝනාත්ව  

මිශී සංංවර්ධනා 

කලාපය II

මාධ�මා ඝනාත්ව 

මිශී සංංවර්ධනා 

කලාපය II

අඩු ඝනාත්ව  

මිශී සංංවර්ධනා 

කලාපය II

4. කලාප වේක්ත්යාංය MDZ-II 01 MDZ-II 02 MDZ-II 03

5. කලාප සංංගුණකය 3.00 2.75 2.50

6. අවසංරලත් උපරිමා 

වේගබි� අනුපාත්යාංය / 

මාහ� පරමාාණය

උපවේ�ඛණය I සංහ II හි සංදහන් “අ” සංහ “ආ”  

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

7. අවසංරලත් උපරිමා බි� 

කට්ට්රි ආවරණය

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය (උපරිමාය 65% 

ක� ය�ත්ව)

8.  විවෘත්යාං අවකාශයන් 

සංහ උපරිමා උසං

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

9. අනුවේබදී� කල හැකි 

අවමා බි� පරමාාණය
ව. මී�ර් 150

10. අවසංරලත් භාාවිත්යාංාවන්

පරධානා භාාවිත්යාංය

අවසංරලත් භාාවිත්යාංයන් –

(උපවේ�ඛණය VI හි සංදහන් “ඌ” 

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය)

වේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

වේසංෞඛ� 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

කාර්යාල හා 

ආයත්යාංනික
1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජ
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19

අධ�ාපනික 1,2*,3*,4*,5*,6,8,9,10,11,12

පාරිවේභාෝගික 

වේස්වා මාධ�ස්ථාානා
1,2,3,4,5

සංංචාාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

මිශී සැංවර්ධ්යාන  
කලාපය II
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සංමාාජ වේස්වා හා 

ආගමික 
1,2,3,4,5*

කර්මාාන්ත්යාං 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

විවේනාෝදාත්මාක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

වේවනාත් 1,3,4,8,9

11. කලාපය සංඳහා වනා 

වේපාදු වේරගුලාසි

• පරවේයෝගිකව ලබාදිය වේනාාහැකි රථාවාහනා නාැවතු� 

සංදහා දඩ මුද� වේගවීමා සංලකා බැලිය හැක 

• වේපාදු / මාහජනා විවෘත්යාං පරවේද්ශ වේලසං කලාපිකරණය 

කර ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනායන් එමා සංංවර්ධනා 

කලාපය ය�වේත් සංදහන් වේරගුලාසි අනුව විය යුතුය

• *පවතිනා වේගාඩනාැගිලිවල සංංවේශෝදනායන් සංහ 

පහසුක� සංදහා වූ නාව වේගාඩනාැගිලි සංදහා පමාණක් 

අවසංර ලබා වේද්

වගු අංං� 8.6 : මිශී සංංවර්ධනා කලාපය II
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021
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වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

මිශී සැංවර්ධ්යාන  
කලාපය II
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8.1.7. කොන්වොසි� පරමුඛ මිශර සංවර්්ධන �ලොපය

1. පරධානා කලාපවේ� නාමා වේන්වාසික පරමුඛ මිශී සංංවර්ධනා කලාපය

2. කලාප මාායි�

උතුර�: තිඹිරිගස්යාය පටුමාවේ� අවසංානා ලක්ෂය සංහ හීන් 

ඇල (යුදහමුදා වේරෝහල පරිශීය� බ�හිරින් මාායි�වනා ඇල) 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂවේයන් ආර�භාකර නාැවේගනාහිර� 

දිශානුගත්යාංව ඉහත්යාං ඇවේ� දකුණු මාායිමා ඔස්වේස් ඇ�විට්රිගල 

මාාවත්යාං මාාධ� ලක්ෂය දක්වාද නාැවත්යාංත් එත්යාංැන් සි� 

නාැවේගනාහිර දිශාව� ඉහත්යාං ඇවේ� දකුණු මාායිමා ඔස්වේස්මා 

ගමාන්කර  කිඳ ඇල ( කිරිමාණ්ඩල මාාවත්යාං හරහා වැට්රි ඇති) 

දක්වාද 

නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව කිඳ ඇල ඔස්වේස් කිරැලපනා ඇල 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර වේදසං� 

කිරැලපනා ඇල ඔස්වේස් ඇ�විට්රිගල මාාවත්යාං� නාැවේගනාහිර 

වේදසින් මුහුණලා ඇති පළමු බි� වේකා�වේස් නාැවේගනාහිර 

අවසංානා මාායිමා දක්වාද, එත්යාංැන් සි� දකුණු වේදසං� 

ඇ�විට්රිගල මාාවත්යාං� නාැවේගනාහිර වේදසින් මුහුණලා ඇති 

පළමු බි� වේකා�ස්  වල නාැවේගනාහිර අවසංානා මාායිමා 

ඔස්වේස් ගමාන්කර හයිවේලව� මාාර්ගය� උතුරැ වේදසින් 

මුහුණලා ඇති පළමු බි� වේකා�වේස් උතුරැ අවසංානා මාායිමා 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවේගනාහිර වේදසං� හයිවේලව� 

මාාර්ගය� උතුරැ වේදසින් මුහුණලා ඇති පළමු බි� වේකා�ස්  

වල උතුරැ අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර වේකාළඹ මාහ 

නාගර සංභාා සීමාාව සංහ ශ්රීී ජයවර්ධනාපුර වේකෝට්වේට් මාහ 

නාගර සංභාා සීමාාව වේවන්වනා වනා ලක්ෂය දක්වාද 

දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා සීමාාව සංහ වේදහිවල මාහ නාගර 

සංභාා සීමාාව වේවන්වනා වනා සීමාාව ඔස්වේස් බ�හිර වේදසං� 

ගමාන්කර වේදහිවල ඇල සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, 

එත්යාංැන් සි� වේදහිවල ඇවේ� උතුරැ මාායිමා ඔස්වේස් බ�හිර 

වේදසං� හැ��ඩන් මාාර්ගය සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද 

බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

උතුර� දිශානුගත්යාංව හැ��ඩන් මාාර්ගය ඔස්වේස් ඩ�. ඒ. 

සි�වා මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

නාැවේගනාහිර වේදසං� ඩ�. ඒ. සි�වා මාාවත්යාං ඔස්වේස් පී�ර්සංන් 

මාාර්ගය සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� උතුරැ 

වේදසං� පී�ර්සංන් මාාර්ගය ඔස්වේස් කිරැලපනා ඇල 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද,  එත්යාංැන් සි� නාැවේගනාහිර

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

වේන්වාසික පරමුඛ්යා මිශ ී
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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වේදසං� කිරැලපනා ඇවේ� දකුණු මාායිමා ඔස්වේස්  හයිවේලව� 

මාාර්ගය� නාැවේගනාහිර වේදසින් මුහුණලා පිහිට්රි පළමු බි� 

වේකා�වේස් නාැවේගනාහිර අවසංානා මාායිමා දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

ගිනිවේකානා වේදසං�  හයිවේලව� මාාර්ගය� නාැවේගනාහිර වේදසින් 

මුහුණලා ඇති පළමු බි� වේකා�ස්  වල නාැවේගනාහිර 

අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර ශ්රීී සිද්ධාර්ථා මාාර්ගය 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවත්යාංත් 

නාැවේගනාහිර වේදසං� හයිවේලව� මාාර්ගය� උතුරැ වේදසින් 

මුහුණලා ඇති පළමු බි� වේකා�ස්  වල උතුරැ අවසංානා 

මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර කිරැලපනා ඇවනි� සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද,  එත්යාංැන් සි� උතුරැ වේදසං� කිරැලපනා 

ඇවනි� ඔස්වේස් ගමාන්කර ඇ�විට්රිගල මාාවත්යාං� බ�හිර 

වේදසින් මුහුණලා ඇති පළමු බි� වේකා�වේස් බ�හිර අවසංානා 

මාායිමා දක්වාද, එත්යාංැන් සි� උතුරැ වේදසං� ඇ�විට්රිගල 

මාාවත්යාං� බ�හිර වේදසින් මුහුණලා ඇති පළමු බි� 

වේකා�ස්වල   බ�හිර අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් කිරැලපනා 

ඇල සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර 

වේදසං� කිරැලපනා ඇල ඔස්වේස් ගුණතිලක මාාවත්යාං දක්වාද, 

එත්යාංැන් සි� උතුරැ වේදසං� උද�ානා පාර සං�බන්ධවනා ලක්ෂය 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවත්යාංත් උතුරැ වේදසං� ශාලිකා කීිඩා 

පිට්රිවේ�, ඇන්ඩර්සංන් නිවාසං සංංකීර්ණවේ� සංහ මිනින්වේදෝරැ 

වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුවේ� නාැවේගනාහිර මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර 

කිරැල පාරදක්වාද, එත්යාංැන් සි� කිරැල මාාර්ගය ඔස්වේස් 

නාැවේගනාහිර වේදසං� අභායාරාමා පටුමාග දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

උතුර� අභායාරාමා පටුමාග ඔස්වේස් තිඹිරිගස්යාය මාාර්ගය 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර� තිඹිරිගස්යාය මාාර්ගය ඔස්වේස් 

මී�ර් 100ක් පමාණ දුරින් පිහිට්රි තිඹිරිගස්යාය මාාවත්යාං  

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� උතුරැ වේදසං� ඇති මාාර්ගය ඔස්වේස් 

ගමාන්කර ඉහත්යාං උතුරැ ආර�භාක  ලක්ෂය දක්වා අදිනා ලද 

වේර්ඛාවේවන් ව� වූ සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�.

3. උප කලාපවේ� නාමා

අධි ඝනාත්ව  

වේන්වාසික පරමුඛ මිශී 

සංංවර්ධනා කලාපය

අඩු ඝනාත්ව  

වේන්වාසික පරමුඛ මිශී 

සංංවර්ධනා කලාපය

4. කලාප වේක්ත්යාංය RPMDZ 01 RPMDZ 02

5. කලාප සංංගුණකය 2.50 2.25

6. අවසංරලත් උපරිමා 

වේගබි� අනුපාත්යාංය / 

මාහ� පරමාාණය

උපවේ�ඛණය I සංහ II හි සංදහන් “අ” සංහ “ආ”  

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

7. අවසංරලත් උපරිමා බි� 

කට්ට්රි ආවරණය

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය (උපරිමාය 65% 

ක� ය�ත්ව)

8.  විවෘත්යාං අවකාශයන් 

සංහ උපරිමා උසං

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

වේන්වාසික පරමුඛ්යා මිශී 
සැංවර්ධ්යාන කලාපය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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9. අනුවේබදී� කල හැකි 

අවමා බි� පරමාාණය
ව. මී�ර් 150

10. අවසංරලත් භාාවිත්යාංාවන්

පරධානා භාාවිත්යාංය

අවසංරලත් භාාවිත්යාංයන් –

(උපවේ�ඛණය VI හි සංදහන් “ඌ” 

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය)

වේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

වේසංෞඛ� 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

කාර්යාල හා 

ආයත්යාංනික
1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජ
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19

අධ�ාපනික 1,2*,3*,4*,5*,8,9,11,12

පාරිවේභාෝගික 

වේස්වා මාධ�ස්ථාානා
1,2,3,4,5

සංංචාාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාාජ වේස්වා හා 

ආගමික 
1,2,3,4,5*

කර්මාාන්ත්යාං 1,2,3,4,7,12,13,14,15,16,17,18

විවේනාෝදාත්මාක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

වේවනාත් 1,3,4,8,9

11. කලාපය සංඳහා වනා 

වේපාදු වේරගුලාසි

• පරවේයෝගිකව ලබාදිය වේනාාහැකි රථාවාහනා නාැවතු� 

සංදහා දඩ මුද� වේගවීමා සංලකා බැලිය හැක 

• වේපාදු / මාහජනා විවෘත්යාං පරවේද්ශ වේලසං කලාපිකරණය 

කර ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනායන් එමා සංංවර්ධනා 

කලාපය ය�වේත් සංදහන් වේරගුලාසි අනුව විය යුතුය

• *පවතිනා වේගාඩනාැගිලිවල සංංවේශෝදනායන් සංහ 

පහසුක� සංදහා වූ නාව වේගාඩනාැගිලි සංදහා පමාණක් 

අවසංර ලබා වේද්

වගු අංං� 8.7 : වේන්වාසික පරමුඛ මිශී සංංවර්ධනා කලාපය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

වේන්වාසික පරමුඛ්යා මිශ ී
සැංවර්ධ්යාන කලාපය



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

322

1. පරධානා කලාපවේ� නාමා වේන්වාසික සංංවර්ධනා කලාපය

2. කලාප මාායි�

කලාප 1 

උතුර�: හැ�වේලාක් පාර� නාැවේගනාහිර වේදසින් සංහ 

තිඹිරිගස්යාය පාර� උතුරැ වේදසින්  මාාර්ග වේදක�මා 

මුහුණලා පිහිට්රි පළමු බි� වේකා�වේස් ඊසංානා මාායි� 

ලක්ෂවේයන් ආර�භාකර නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව 

තිඹිරිගස්යාය පාර� උතුරැ වේදසින් පිහිට්රි පළමු බි� 

වේකා�ස්වල උතුරැ අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර 

ජාවත්ත්යාං මාාර්ගය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� උතුර� ජාවත්ත්යාං 

මාාර්ගය ඔස්වේස් සුවේලයිමාාන් ඇවනි� මාාර්ගය� මුහුණලා 

දකුණු වේදසින් පිහිට්රි පළමු බි� වේකා�වේස් දකුණු අවසංානා 

මාායිමා දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවේගනාහිර� සුවේලයිමාාන් 

ඇවනි�හි එකී පළමු බි� වේකා�ස්හි දකුණු අවසංානා මාායි� 

ඔස්වේස් වේබාවේත්ජු පාර දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවත්යාංත් 

නාැවේගනාහිර වේදසං�මා අතුරැ මාාර්ගය ඔස්වේස් වේ�ාරින්�න් 

පාර දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවත්යාංත් නාැවේගනාහිර වේදසං�මා 

හීන් ඇල ඔස්වේස් ගමාන්කර තිඹිරිගස්යාය වේපවේදසං 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද

නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව තිඹිරිගස්යාය වේපවේදසං ඔස්වේස් 

ගමාන්කර තිඹිරිගස්යාය පාර දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර� 

අභායාරාමා පටුමාග සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් 

සි� දකුණ� අභායාරාමා පටුමාග ඔස්වේස් කිරැල මාාර්ගය 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර� කිරැල මාාර්ගය ඔස්වේස් 

මිනින්වේදෝරැ වේදපාර්ත්යාංවේ�න්තුවේ� නාැවේගනාහිර� මාායි� වී 

ඇති මාාර්ගය සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

දකුණ� එකී මාාර්ගය ඔස්වේස් සංහ ශාලිකා කීිඩා පිට්රිවේ� 

නාැවේගනාහිර මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර උද�ානා මාාවත්යාං 

දක්වාද,එත්යාංැන්සි� දකුණ� ගුණතිලක මාාර්ගය ඔස්වේස් 

කිරැලපනා ඇල දක්වාද, එත්යාංැන්සි� නාැවේගනාහිර� කිරැලපනා 

ඇල ඔස්වේස් ඇ�විට්රිගල මාාවත්යාං� බ�හිරින් මුහුණලා පිහිට්රි 

පළමු බි�වේකා�වේස් අවසංානා මාායිමා දක්වාද, එත්යාංැන්සි� 

දකුණ� එකී පළමු බි� වේකා�ස්හි අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් 

කිරැලපනා ඇවනි� දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවත්යාංත් දකුණ� 

කිරැලපනා ඇවනි� ඔස්වේස් හයිවේලව� මාාර්ගය� උතුරින් 

සංහ කිරැලපනා ඇවනි�� බ�හිරින් පිහිට්රි පළමු බි� 

වේකා�වේස් අවසංානා උතුරැ මාායිමා දක්වාද 

දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

බ�හිර� දිශානුගත්යාංව  හයිවේලව� මාාර්ගය� උතුරින් පිහිට්රි 

පළමු බි� වේකා�ස්වල උතුරැ අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් ශ්රීී 

සිද්ධාර්ථා මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද,

8.1.8. කොන්වොසි� සංවර්්ධන �ලොපයප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

වේන්වාසික  
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

බ�හිර� දිශානුගත්යාංව එකී පළමු බි� වේකා�ස්වල අවසංානා 

මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර උද�ානා මාාර්ගය සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර� හයිවේලව� මාාර්ගය 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� උතුර� හයිවේලව� මාාර්ගය ඔස්වේස් 

ඉසිපත්යාංනා මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂ� දක්වාද, එත්යාංැන් සි�  

හයිවේලව� මාාර්ගය� නාැවේගනාහිර වේදසින් පිහිට්රි පළමු බි� 

වේකා�ස්හි නාැවේගනාහිර අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර 

ඉහත්යාං උතුරැ ආර�භාක  ලක්ෂය දක්වා අදිනා ලද 

වේර්ඛාවේවන් ව� වූ සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�

කලාප 2  

උතුර�: කිරැලපනා ඇල� දකුණු වේදසින්   සංහ ඇ�විට්රිගල 

මාාවත්යාං� නාැවේගනාහිර වේදසින් මුහුණලා පිහිට්රි පළමු බි� 

වේකා�වේස් ඊසංානා මාායි� ලක්ෂවේයන් ආර�භාකර 

නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව කිරැලපනා ඇල මාායිමා ඔස්වේස් 

ගමාන්කර කිඳ ඇල සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, 

නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා සීමාාව සංහ ශ්රීී 

ජයවර්ධනාපුර වේකෝට්වේට් මාහ නාගර සංභාා සීමාාව වේවන්වනා 

වනා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර කිරැලපනා පාර දක්වාද,

දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

බ�හිර� දිශානුගත්යාංව වේකාළඹ මාහ නාගර සංභාා සීමාාව සංහ 

ශ්රීී ජයවර්ධනාපුර වේකෝට්වේට් මාහ නාගර සංභාා සීමාාව වේවන්වනා 

වනා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර හයිවේලව� මාාර්ගය� උතුරින් 

පිහිට්රි පළමු බි� වේකා�වේස් උතුරැ අවසංානා මාායිමා දක්වාද, 

එත්යාංැන් සි� බ�හිර� එකී පළමු බි� වේකා�ස්හි උතුරැ 

අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර ඇ�විට්රිගල මාාවත්යාං� 

නාැවේගනාහිරින් පිහිට්රි පළමු බි�වේකා�වේස් නාැවේගනාහිර අවසංානා 

මාායිමා දාක්වාද 

බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

උතුර� දිශානුගත්යාංව ඇ�විට්රිගල මාාවත්යාං� නාැවේගනාහිරින් 

පිහිට්රි පළමු බි� වේකා�ස්හි නාැවේගනාහිර අවසංානා මාායි�  

ඔස්වේස් ගමාන්කර ඉහත්යාං උතුරැ ආර�භාක  ලක්ෂය දක්වා 

අදිනා ලද වේර්ඛාවේවන් ව� වූ සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�

කලාප 3  

උතුර�: කාසං� ව�රවු� ලක්ෂවේයන් ආර�භාකර 

නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව කාසං� විදිය ඔස්වේස් ආයුර්වේ�ද 

ව�රවුමා දක්වාද, එත්යාංැන්සි� නාැවත්යාංත් නාැවේගනාහිර� කිඳ 

ඇල සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද,

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

වේන්වාසික  
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව කිඳ ඇල සංමාගින් වේකාළඹ මාහ නාගර 

සංභාා සීමාාව සංහ ශ්රීී ජයවර්ධනාපුර වේකෝට්වේට් මාහ නාගර සංභාා 

සීමාාව වේවන්වනා වනා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර හීන් ඇල 

සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද

දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

බ�හිර� දිශානුගත්යාංව හීන් ඇල ඔස්වේස් ගමාන්කර වේගා�ෆ් 

කීිඩා පිට්රිවේ� නාැවේගනාහිර මාායිමා දක්වාද,

බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

උතුර� දිශානුගත්යාංව වේගා�ෆ් කීිඩා පිට්රිවේ� නාැවේගනාහිර 

මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර පුජ� පැ�වේපාල විපස්සි නාාහිමි 

මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� පුජ� 

පැ�වේපාල විපස්සි නාාහිමි මාාවත්යාං ඔස්වේස් ඉහත්යාං උතුරැ 

ආර�භාක  ලක්ෂය දක්වා අදිනා ලද වේර්ඛාවේවන් ව� වූ 

සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�

කලාප 4  

උතුර�: ඩැනිස්�ර් ද සි�වා මාාවත්යාං� නාැවේගනාහිරින් සංහ 

මිහිදුවේස්න්පුර මාාවත්යාං� දකුණින් පිහිට්රි මාාර්ග වේදක�මා 

මුහුනාලා පිහිට්රි පළමු බි�වේකා�වේස් ඊසංානා මාායි� ලක්ෂවේයන් 

ආර�භාකර එත්යාංැන් සි� නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව 

මිහිදුවේස්න්පුර මාාවත්යාං ඔස්වේස් වේදමා�වේගාඩ ඇල දක්වාද,

නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

දකුණ� දිශානුගත්යාංව වේදමා�වේගාඩ ඇල සංමාගින් වේකාළඹ මාහ 

නාගර සංභාා සීමාාව සංහ වේකාවේලාන්නාාව නාගර සංභාා සීමාාව 

වේවන්වනා වනා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර නාැවත්යාංත් නාගර සංභාා 

සීමාාව සංහ ශ්රීී ජයවර්ධනාපුර වේකෝට්වේට් මාහ නාගර සංභාා 

සීමාාව වේවන්වනා වනා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර වේදමා�වේගාඩ 

ඇල� බ�හිරින්  සංහ ආචාාර්ය එන්. එ�. වේපවේර්රා මාාවත්යාං� 

උතුරැ වේදසින් මුහුණලා පිහිට්රි පළමු බි� වේකා�වේස් උතුරැ 

අවසංානා මාායිමා දක්වාද,

දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

බ�හිර� දිශානුගත්යාංව ආචාාර්ය එන්. එ�. වේපවේර්රා මාාවත්යාං� 

උතුරින් පිහිට්රි පළමු බි�වේකා�ස්වල උතුරැ අවසංානා 

මාායිමාඔස්වේස් රැහුනුකලා මාාවත්යාං දක්වාද,

බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

උතුර� දිශානුගත්යාංව රැහුනුකලා මාාවත්යාං ඔස්වේස් වේලස්ලි 

රණගල මාාවත්යාං දක්වාද එත්යාංැන් සි� උතුර� වේලස්ලි

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

වේන්වාසික  
සැංවර්ධ්යාන කලාපය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රණගලමාාවත්යාං ඔස්වේස් වනාාත්යාංමු�ල පාර සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� උතුර� වනාාත්යාංමු�ල පාර 

ඔස්වේස් ශ්රීී නිවේගාෝධාරාමාය මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� උතුර� වේ�ස්ලයින් වේපවේදසං ඔස්වේස් 

වේ�ළුවනා වේපවේදසං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන්සි� 

නාැවේගනාහිර� වේ�ළුවනා වේ�රස් සං�බන්ධවනා ලක්ෂය 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� උතුර� වේ�ළුවනා වේ�රස් ඔස්වේස්  

වේ�ළුවනා පාර සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� 

උතුර� වේ�ළුවනා පාර ඔස්වේස් පාලිත්යාං වේපවේදසං සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� නාැවේගනාහිර� පාලිත්යාං වේපවේදසං 

ඔස්වේස් මී�ර් 30ක් පමාණ ගමාන්කර, එත්යාංැන් සි� උතුර� 

අභාය වේපවේදසං හා එක එ�වේ� වැට්රි ඇති මාාර්ගය ඔස්වේස් 

අභාය වේපවේදසං වේකාවේලාන්නාාව මාාර්ගය හා සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර වේදසං� වේකාවේලාන්නාාව 

මාාර්ගය ඔස්වේස් ගමාන්කර ඩැනිස්�ර් ද සි�වා මාාවත්යාං� 

නාැවේගනාහිරින් සංහ මිහිදුවේස්න්පුර මාාවත්යාං� උතුරින් පිහිට්රි 

මාාර්ග වේදක�මා මුහුනාලා පිහිට්රි පළමු බි�වේකා�වේස් 

ගිනිවේකානා මාායි� දක්වාද, එත්යාංැන් සි� උතුර� ඩැනිස්�ර් ද 

සි�වා මාාවත්යාං� නාැවේගනාහිරින් පිහට්රි පළමු බි� වේකා�ස්හි  

නාැවේගනාහිර අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර ඉහත්යාං උතුරැ 

ආර�භාක  ලක්ෂය දක්වා අදිනා ලද වේර්ඛාවේවන් ව� වූ 

සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�

3. උප කලාපවේ� නාමා

අධි ඝනාත්ව 

වේන්වාසික 

සංංවර්ධනා 

කලාපය

මාධ�මා ඝනාත්ව 

වේන්වාසික 

සංංවර්ධනා 

කලාපය

අඩු ඝනාත්ව  

වේන්වාසික 

සංංවර්ධනා 

කලාපය

4. කලාප වේක්ත්යාංය RDZ 01 RDZ 02 RDZ 03

5. කලාප සංංගුණකය 2.25 2.00 1.75

6. අවසංරලත් උපරිමා 

වේගබි� අනුපාත්යාංය / 

මාහ� පරමාාණය

උපවේ�ඛණය I සංහ II හි සංදහන් “අ” සංහ “ආ”  

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

7. අවසංරලත් උපරිමා බි� 

කට්ට්රි ආවරණය

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය (උපරිමාය 65% 

ක� ය�ත්ව)

8.  විවෘත්යාං අවකාශයන් 

සංහ උපරිමා උසං

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

9. අනුවේබදී� කල හැකි 

අවමා බි� පරමාාණය
ව. මී�ර් 150

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

වේන්වාසික  
සැංවර්ධ්යාන කලාපය
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10. අවසංරලත් භාාවිත්යාංාවන්

පරධානා භාාවිත්යාංය

අවසංරලත් භාාවිත්යාංයන් –

(උපවේ�ඛණය VI හි සංදහන් “ඌ” 

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය)

වේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17

වේසංෞඛ� 2,3,4,5,6,7,8,10,11

කාර්යාල හා 

ආයත්යාංනික
1,2,3,4,6,7,8

වාණිජ 1,2,4,5,6,10,12,13,14,16,17,19

අධ�ාපනික 1,2*,3*,4*,5*

පාරිවේභාෝගික 

වේස්වා මාධ�ස්ථාානා
1,2,3,4,5

සංංචාාරක 3,4

සංමාාජ වේස්වා හා 

ආගමික 
1,2,3,4,5*

කර්මාාන්ත්යාං 3

විවේනාෝදාත්මාක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

වේවනාත් 1,3,4,8

11. කලාපය සංඳහා වනා 

වේපාදු වේරගුලාසි

• පරවේයෝගිකව ලබාදිය වේනාාහැකි රථාවාහනා නාැවතු� 

සංදහා දඩ මුද� වේගවීමා සංලකා බැලිය හැක 

• වේපාදු / මාහජනා විවෘත්යාං පරවේද්ශ වේලසං කලාපිකරණය 

කර ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනායන් එමා සංංවර්ධනා 

කලාපය ය�වේත් සංදහන් වේරගුලාසි අනුව විය යුතුය

• *පවතිනා වේගාඩනාැගිලිවල සංංවේශෝදනායන් සංහ 

පහසුක� සංදහා වූ නාව වේගාඩනාැගිලි සංදහා පමාණක් 

අවසංර ලබා වේද්

වගු අංං� 8.8 : වේන්වාසික සංංවර්ධනා කලාපය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

වේන්වාසික  
සැංවර්ධ්යාන කලාපය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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8.1.9. විකොශ්ෂ පරොථමි� කොන්වොසි�  
සංවර්්ධන �ලොපය

1. පරධානා කලාපවේ� නාමා විවේශ්ෂ පරාථාමික වේන්වාසික සංංවර්ධනා කලාපය 

2. කලාප මාායි�

උතුර�: ආනාන්ද කුමාාරස්වාමි මාාවත්යාං� දකුණින් සංහ සංර් 

අර්නාස්ට් සි�වා මාාවත්යාං� බ�හිරින් එමා මාාර්ග වේදක�මා 

මුහුණලා පිහිට්රියාවූ පළමු බි� වේකා�වේස් බ�හිර උතුරැ 

මාායිවේ� පිහිට්රි ලක්ෂවේයන් ආර�භාකර නාැවේගනාහිර� 

දිශානුගත්යාංව සංර් මාාර්කස් පරනාාන්දු මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද එත්යාංැන් සි� උතුර� දිශානුගත්යාංව ශ්රීීමාත් 

අනාගාරික ධර්මාපාල මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, 

එත්යාංැන් සි� ඊසංානා� දිශානුගත්යාංව ශ්රීීමාත් අනාගාරික ධර්මාපාල 

මාාවත්යාං ඔස්වේස් ලි��න් ව�රවුමා දක්වාද එත්යාංැන් සි� 

නාැවේගනාහිර� දිශානුගත්යාංව වේවෝ� වේපවේදසං� දකුණු පසින් 

වේවෝ� වේපවේදසං� මුහුණලා ඇති පළමු බි� වේකා�ස්වල 

දකුණු අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් කින්සි මාාර්ගය දක්වාද 

නාැවේගනාහිර�: ඉහත්යාං උතුරැ මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

ගිනිවේකානා� දිශානුගත්යාංව කින්සි මාාර්ගය ඔස්වේස් පරධානා 

වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් 

සි� නිරිත්යාං� දිශානුගත්යාංව වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං ඔස්වේස් 

වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං අතුරැ මාාර්ගය සං�බන්ධවනා ලක්ෂය 

දක්වාද, එත්යාංැන් සි� දකුණ� දිශානුගත්යාංව වේබෞද්ධාවේලෝක 

මාාවත්යාං අතුරැ මාාර්ගය ඔස්වේස් ගමාන් කර වේබෞද්ධාවේලෝක 

මාාවත්යාං අතුරැ මාාර්ගවේ� වේ�ස්ලයින් මාාර්ගය� ල�භාකව 

දිවේවනා වේකා�සං� වේර්ඛියව යුදහමුදා වේරෝහල පරිශීය� 

බ�හිරින් මාායි�වනා ඇල සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද 

එත්යාංැන් සි� දකුණ� දිශානුගත්යාංව එකී ඇල මාායිමා ඔස්වේස් 

ගමාන්කර හීන් ඇල සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, 

දකුණ�: ඉහත්යාං නාැවේගනාහිර මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

බ�හිර� දිශානුගත්යාංව හීන් ඇල මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර 

වේ�ාරින්�න් මාාර්ගය සං�බන්ධවනා ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් 

සි� බ�හිර� දිශානුගත්යාංව වේ�ාරින්�න් මාාර්ගය� ල�භාකවවූ 

අතුරැ මාාර්ගය ඔස්වේස් වේබාවේත්ජු මාාවත්යාං දක්වාද, එත්යාංැන් 

සි�සුලයිමාාන් පටුමාග�මුහුණලා දකුණු වේදසින් පිහිට්රි පළමු 

බි� වේකා�වේස් අවසංානා දකුණු මාායි� ඔස්වේස් ජාවත්ත්යාං 

මාාර්ගය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� දකුණ� දිශානුගත්යාංව ජාවත්ත්යාං 

මාාර්ගය ඔස්වේස් තිඹිරිගස්යාය මාාර්ගය� මුහුණලා උතුරින් 

පිහිට්රි පළමු බි� වේකා�වේස් අවසංානා උතුරැ නාැවේගනාහිර 

මාායිමා දක්වාද, එත්යාංැන් සි� බ�හිර� දිශානුගත්යාංව 

තිඹිරිගස්යාය මාාර්ගය� මුහුණලා උතුරින් පිහිට්රි පළමු බි� 

වේකා�ස්වල අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් හැ�වේලාක් මාාර්ගය� 

නාැවේගනාහිරින් පහිට්රි පළමු බි� වේකා�වේස් අවසංානා 

නාැවේගනාහිර මාායිමා දක්වාද, 

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

විවේ�ෂ පරාථමික 
වේන්වාසික සැංවර්ධ්යාන 
කලාපය
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බ�හිර�: ඉහත්යාං දකුණු මාායිවේ� අවසංන් ලක්ෂවේ� සි� 

උතුර� දිශානුගත්යාංව හැ�වේලාක් මාාර්ගය� නාැවේගනාහිරින් 

පහිට්රි පළමු බි� වේකා�ස්වල අවසංානා නාැවේගනාහිර මාායි� 

ඔස්වේස් ගමාන්කර වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං සං�බන්ධවනා 

ලක්ෂය දක්වාද, එත්යාංැන් සි� වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං� උතුරින්  

සංහ රිඩි ඇ�නිවු� බ�හිරින් පිහිට්රි පළමු බි�වේකා�ස් හි 

අවසංානා මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන්කර කුමාාරතුංග මුනිදාසං 

මාාවත්යාං� මුහුණලා බ�හිරින් පිහිට්රි පළමු බි�වේකා�ස් වල 

අවසංානා බ�හිර මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන් කර අවසංානාවේ� සංර් 

අර්නාස්ට් සි�වා මාාවත්යාං�ද මුහුණලා බ�හිරින් පිහිට්රි 

බි�වේකා�ස් වල අවසංානා බ�හිර මාායිමා ඔස්වේස් ගමාන් කර 

ඉහත්යාං උතුරැ ආර�භාක  ලක්ෂය දක්වා අදිනා ලද 

වේර්ඛාවේවන් ව� වූ සංමාස්ත්යාං පරවේද්ශය වේ�

3. උප කලාපවේ� නාමා අදාළ වේනාාවේ�

4. කලාප වේක්ත්යාංය SPRDZ

5. කලාප සංංගුණකය 1.75 ( ව.මී�ර් 2500 සංහ ඊ� වැඩි ඉඩ� සංදහා පමාණි)

6. අවසංරලත් උපරිමා 

වේගබි� අනුපාත්යාංය / 

මාහ� පරමාාණය

උපවේ�ඛණය V හි සංදහන් “උ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

7. අවසංරලත් උපරිමා බි� 

කට්ට්රි ආවරණය
උපවේ�ඛණය V හි සංදහන් “උ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

8.  විවෘත්යාං අවකාශයන් 

සංහ උපරිමා උසං

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ", උපවේ�ඛණය V හි සංදහන් 

“උ” සංහ උපවේ�ඛණය III හි සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව 

වියයුතුය

9. අනුවේබදී� කල හැකි 

අවමා බි� පරමාාණය
ව. මී�ර් 500

10. අවසංරලත් භාාවිත්යාංාවන්

පරධානා භාාවිත්යාංය

අවසංරලත් භාාවිත්යාංයන් –

(උපවේ�ඛණය VI හි සංදහන් “ඌ” 

ආකෘතිය අනුව වියයුතුය)

වේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17

වේසංෞඛ� 2,4,6,7,10,11

කාර්යාල හා 

ආයත්යාංනික
2**,4,7,8

වාණිජ 2**,10,13,14**,17

අධ�ාපනික 1,2*,3*,4*,5*

පාරිවේභාෝගික 

වේස්වා මාධ�ස්ථාානා
1,2,3,4,5

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

විවේ�ෂ පරාථමික 
වේන්වාසික සැංවර්ධ්යාන 

කලාපය
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සංංචාාරක
පවතිනා සංංවර්ධනායන් සංදහා පමාණක් 

අවසංර ලබාවේද් 

සංමාාජ වේස්වා හා 

ආගමික 
1,2,3,5*

කර්මාාන්ත්යාං 3

විවේනාෝදාත්මාක 2,3,4,5,6,8,9,10

වේවනාත් 1,3,4,8

11. කලාපය සංඳහා වනා 

වේපාදු වේරගුලාසි

• පරවේයෝගිකව ලබාදිය වේනාාහැකි රථාවාහනා නාැවතු� 

සංදහා දඩ මුද� වේගවීමා සංලකා බැලිය හැක 

• වේපාදු / මාහජනා විවෘත්යාං පරවේද්ශ වේලසං කලාපිකරණය 

කර ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනායන් එමා සංංවර්ධනා 

කලාපය ය�වේත් සංදහන් වේරගුලාසි අනුව විය යුතුය

• *පවතිනා වේගාඩනාැගිලිවල සංංවේශෝදනායන් සංහ 

පහසුක� සංදහා වූ නාව වේගාඩනාැගිලි සංදහා පමාණක් 

අවසංර ලබා වේද්

• **අවසංර ලබාදියහැකි උපරිමා වේගබි� පරමාාණය සංහ 

අවමා ඉඩවේ� පරමාාණය පහත්යාං පරිදි විය යුතුය

• ව.මී�ර් 500� වේහෝ ඊ� වැඩිවේයන් අනුවේබදු� කළ 

වේනාාහැකි ඉඩ� සංදහා පහත්යාං පරිදි වේ�රස් නිවාසං 

සංදහා අවසංර ලබාදිය හැක 

• ඉඩාකොම් අයිතිය අනුව කොපාදු බිත්තියක් මගින් 

කොගාඩානැගිේල කොවන්කළ යුතුය.

• එක් ඒක් ඉඩාම් කොකාටස සෛහා කොවන්කොවන 

අවම බිම් පරමාණය ව.මීටර් 150ට කොනාඅඩු 

විය යුතුය. 

• කොගාඩානැගිේකොේ ඉදිරිපස කොපනුම තනි 

කොගාඩානැගිේලක් ආකාරයට පවත්වා ගත 

යුතුය. 

භාවිතය 
උපරිම කොගබිම් 
පරමාණය

අවම ඉඩාකොම් 
පරමාණය

සි�ලර වේවළදසංැ� ව.මී�ර් 200 ව.මී�ර් 500

වෘත්තිය කාර්යාල ව.මී�ර් 500 ව.මී�ර් 500

අවන්හ� (Restaurant) - ව.මී�ර් 1000

වගු අංං� 8.9 : විවේශ්ෂ පරාථාමික වේන්වාසික සංංවර්ධනා කලාපය 
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

විවේ�ෂ පරාථමික 
වේන්වාසික සැංවර්ධ්යාන 
කලාපය
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1. පරධානා කලාපවේ� නාමා වේපාදු / මාහජනා විවෘත්යාං පරවේද්ශ කලාපය

2. අවසංරලත් උපරිමා 

වේගබි� අනුපාත්යාංය / 

මාහ� පරමාාණය

උසං මී�ර් 12 වේනාාඉක්මාවනා පරිදි මාහ� 4(G+3) කි 

3. අවසංරලත් උපරිමා බි� 

කට්ට්රි ආවරණය

10% (කීිඩා මාණ්ඩප / වේ�රක්ෂකාගාර සංහ පිහිනු� 

ත්යාං�ාක හැර)

4.  විවෘත්යාං අවකාශයන් 

සංහ උපරිමා උසං

උපවේ�ඛණ II හි සංදහන් "ආ" සංහ උපවේ�ඛණය III හි 

සංදහන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

5. අනුවේබදී� කල හැකි 

අවමා බි� පරමාාණය
අනුවේබදු� සංදහා අවසංර ලබා වේනාාවේද් 

6. අවසංරලත් භාාවිත්යාංාවන්

• කීිඩා මාණ්ඩප/ වේ�රක්ෂකාගාර

• පිහිනු� ත්යාං�ාක 

• කීිඩා ක�යුතු ආශිීත්යාං වාණිජ ක�යුතු (වේගාඩනාැගි�වේ� 

වේගබි� පරමාාණවේයන් 10%ක උපරියක� ය�ත්ව)

• සං�පි� සංහ පරදර්ශනා කුට්රි    

• විවේනාෝදාත්මාක සංමාාජශාලා 

• කායවර්ධනා මාධ�ස්ථාානා

7. කලාපය සංඳහා වනා 

වේපාදු වේරගුලාසි

• පරවේයෝගිකව ලබාදිය වේනාාහැකි රථාවාහනා නාැවතු� 

සංදහා දඩ මුද� වේගවීමා සංලකා බැලිය වේනාාහැක 

• කීිඩා මාණ්ඩප, වේ�රක්ෂකාගාර සංහ පිහිනු� ත්යාං�ාක 

අවසංරලත් උපරිමා බි� කට්ට්රි ආවරණයසංදහා ගණනාය 

කරනු වේනාාලබයි 

• පරවේ�ශ මාාර්ගය� මුහුණලා ඇති මාායි� ත්යාංා�ප 

(වේ�ට්ටුව හැර) සංදහා අවසංර ලබාදියහැකි උපරිමා උසං 

මී�ර් 1 කි 

• නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිවේ� මුලික නිරවු� 

අනුමාැතිය ලබාගත්යාං යුතුය 

8.1.10. කොපොදු / ්මහාජාන විවෘත පරකොද්ශ �ලොපය

වගු අංං� 8.10 : වේපාදු / මාහජනා විවෘත්යාං පරවේද්ශ කලාපය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

වේපාදු / මහාජාන විවෘත 
පරවේද්ශ කලාපය
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8.2. සංංවර්ධන නියොමන විකොශ්ෂ වයොප්රෘති 
ප්රරකොේශයන්  

කොයෝජිත කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම මගින් විකොේෂ අවධොනයක් කොයෝමුවියයුතු 
ප්රකොේශ හදුනොකොගන එම ආශ්රිත ප්රකොේශයන් සංංවර්ධන නියොමන ප්රකොේශයන් කොලැසං 
කොමම සංැලැැස්ම තුලින් ප්ර�ොශයට පාත් කො�කොර්න අතර කොමම ප්රකොේශ සංදාහො සංංවර්ධන 
නියොමන සංැලැසුම් මගින් හදුන්වො කොදානු ලැ�න කොරගුලැොසි �ලැපාැවැත්කොේ.

8.2.1. කො�කොර් වැව අංවට පරකොද්ශය

පාහත සංදාහන් කොබ්කොර් වැව අවට සංංවර්ධන නියොමන ප්රකොේශය සංදාහො නොගරි� සංංවර්- 
ධන අධි�ොරිය විසින් 2022/04/04 දිනැති හො 2274/03  අං� දාරන ගැසංට් පාත්රය 
මගින් ප්ර�ොශයට පාත් �ර ඇති සංැලැසුම් සංහ සංංවර්ධන කොරගුලැොසි �ලැපාැවැත්කොේ.

රූප සටහාන් අංං� 8.1 : වේ�වේර් වැව අව� සංංවර්ධනා නියාමානා පරවේද්ශය
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

සංංවර්ධනා නියාමානා 

විවේශ්ෂ ව�ාපෘති 

පරවේද්ශයන්

වේබ්වේර් වැව අංවට 
පරවේද්ශය
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8.2.2. නිදහාස් චාතුරශරය සහා ආශ්රිරත පරකොද්ශය සදහාො 
වූ සංවර්්ධන නියෝමන සැලැස්්ම 

I. කලාපිකරනා සංැලැස්මා  

රූප සටහාන් අංං� 8.2 : නිදහස් චාතුරශීය සංහ ආශිීත්යාං පරවේද්ශය සංදහා වූ සංංවර්ධනා නියාමානා 
කලාපිකරනා සංැලැස්මා | මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

සංංවර්ධනා නියාමානා 

විවේශ්ෂ ව�ාපෘති 

පරවේද්ශයන්

නිදහාස් චාතුරශීය සැහා 
ආශ්රිීත පරවේද්ශය සැදහාා 
වූ සැංවර්ධ්යාන නියාමන 

සැැලැස්ම
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II. කලාපිකරනා වේරගුලාසි

කලාපය කලාපකො� නම අනුමත බාවිතයන්

කලාප I සංංරක්ෂණ කලාපය 

කලාපය තුල වූ එතිහාසික ස්වරැපය 

ආරක්ෂාකලයුතු බැවින්  කිසිදු නාව ඉදිකිමාක් 

සංදහා අවසංර ලබා වේනාාවේද්

කලාප II 
නිදහස් හා විවේනාෝද 

ක�යුතු කලාපය 

I. අවන්හ� 

II. සං�පිල සංහ පරදර්ශනා පිට්රි 

III. විවේනාෝදාත්මාක සංමාාජශාලා 

IV. කාය වර්ධනා මාධ�ස්ථාානා

V. පිහිනු� ත්යාං�ාක 

VI. විවේනාෝද වාණිජ ක�යුතු 

VII.  වේපාදු වාහනා රථාගා� සංහ වැසිකිලි 

VIII. උද�ානා (ජාතික / පළාත්බද සංහ  

පරජා මාට්�මින්)

IX. උද්භිද උද�ානා

X. කීිඩාගාර 

XI. ගෘහස්ත්යාං කීිඩාගාර 

XII.  කදවුරැ

XIII. වේත්මාා උද�ානා 

XIV.  වේපාදු සංක්මාන් මාලුව

කලාප III ආයත්යාංනා කලාපය 

I. වේන්වාසික වේගාඩනාැගිලි 

II. අවන්හ�

III. බුට්රික් වේහෝ�� (Boutique Hotel)
IV. ස්කාගාර 

V. පරජා ශාලා 

VI. චිත්යාංිාගාර 

VII. පුස්ත්යාංකාල

VIII. වේකෞතුකාගාර 

IX. වෘතිය කාර්යාල 

X. ආගමික / භාාවනාා මාධ�ස්ථාානා 

XI. වේපාදු වාහනා රථාගා� සංහ වැසිකිලි 

කලාප IV
සංංස්කෘතික හා 

විවේනාෝදාත්මාක  

ක�යුතු කලාපය 

I. රැපවාහිනි / චිත්යාංිප� මාැදිරි 

II. කළා රගදක්වනා මාධ�ස්ථාානා 

III. පුස්ත්යාංකාල

IV. වේකෞතුකාගාර

V. පරදර්ශනා මාධ�ස්ථාානා 

VI. පරසංංග ශාලා 

VII. වේපාදු වාහනා රථාගා� සංහ වැසිකිලි

VIII. පරජා මාධ�ස්ථාානා 

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

සංංවර්ධනා නියාමානා 

විවේශ්ෂ ව�ාපෘති 

පරවේද්ශයන්

නිදහාස් චාතුරශීය සැහා 
ආශ්රිීත පරවේද්ශය සැදහාා 
වූ සැංවර්ධ්යාන නියාමන 
සැැලැස්ම
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III. සංංවර්ධනා නියාමානා වේරගුලාසි 

කලාප v
මිශී ආයත්යාංනා  

කලාපය 

I. වේන්වාසික වේගාඩනාැගිලි 

II. අවන්හ�

III.  බුට්රික් වේහෝ�� (Boutique Hotel)
IV. ස්කාගාර 

V. ආයත්යාංනා 

VI. පරජා ශාලා 

VII. චිත්යාංිාගාර 

VIII. පුස්ත්යාංකාල

IX. වේකෞතුකාගාර 

X. වෘතිය කාර්යාල 

XI. ආගමික / භාාවනාා මාධ�ස්ථාානා 

XII. වේපාදු වාහනා රථාගා� සංහ වැසිකිලි

කලාපය අවම ඉඩාම් 
පරමාණය
(ව. මීටර්)

උපරිම  
මහේ 
පරමාණය

උපරිම 
උස(මීටර්)

උපරිම බිම් 
ආවරණ 
පරතිශතය

පිටුපස 
අවකාශය 
(මීටර්)

පැති 
අවකාශය 
(මීටර්)

කලාප I - - - - - -

කලාප II 2000 G+2 10 10% 3 3

කලාප III 1000 G+2 10 50% 3 3

කලාප IV 1000 G+2 10 50% 3 3

කලාප v 1000 G+3 15 50% 3 3

වගු අංං�ය 8.11 : නිදහස් චාතුරශීය සංහ ආශිීත්යාං පරවේද්ශය සංදහා වූ කලාපිකරනා වේරගුලාසි
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

වගු අංං�ය 8.12 : නිදහස් චාතුරශීය සංහ ආශීිත්යාං පරවේද්ශය සංදහා වූ සංංවර්ධනා නියාමානා වේරගුලාසි
මූලොශරය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2021

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

සංංවර්ධනා නියාමානා 

විවේශ්ෂ ව�ාපෘති 

පරවේද්ශයන්

නිදහාස් චාතුරශීය සැහා 
ආශ්රිීත පරවේද්ශය සැදහාා 
වූ සැංවර්ධ්යාන නියාමන 

සැැලැස්ම
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උපවේ�ඛණය VI – වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ සංැලසුවේ� එක් 
එක් කලාප සංදහා හදුන්වා දී ඇති අනුමාත්යාං භාාවිත්යාංයන්� 
අදාළ අවමා බි� පරමාාණයන්

 “ඌ” වේපෝරමාය - අනුමාත්යාං භාාවිත්යාංයන්� අදාළ අවමා බි� පරමාාණයන්

පරධානා 
භාාවිත්යාංය 

අනු 
අංකය 

අනු භාාවිත්යාංය 
අවමා බි� පරමාාණය  
(වර්ග මී�ර්)

1.
 වේ

න්
ව
ාසි

ක
 (R

es
id

en
ti

al
)

1 ත්යාංනි නිවාසං   150

2 ත්යාංට්ටු නිවාසං/නිවාසං සංංකීර්ණ 150

3 වේන්වාසිකාගාර 150

4 දිවා සුරැකු� මාධ�ස්ථාානා 250

5 ගිලන් වේස්වා මාධ�ස්ථාානා 500

6 වැඩිහිට්රි නිවාසං 500

7 ළමාා නිවාසං 500

8 ආබාධිත්යාං පුනාරැත්ථාාපනා නිවාසං 500

9 පුනාරැත්ථාාපනා නිවාසං/ පරිවාසං 1000

10 පරජා ශාලා 500

11 නිවාඩු නිවේක්ත්යාංනා/සංංචාාරක බංගලා/Home stay 250

12 විශීාමා ශාලා 150

13 නිල නිවාසං 150

14 වේස්වක නිවාසං 150

15 ත්යාංානාාපති නිල නිවාසං 150

16 වේස්වා නිවාසං (Service apartments) 150

17 ස්ටුඩිවේයෝ නිවාසං (Studio apartments) 150

2.
 වේ

සං
ෞඛ

�
 (

H
ea

lt
h)

1 වේරෝහ� 1000

2 ජෛවද� මාධ�ස්ථාානා (එක් ජෛවද�වරවේයකු පමාණක් සිට්රිනා) 150

3 ජෛවද� මාධ�ස්ථාානා (ජෛවද�වරැන් වේදවේදවේනාකු වේහෝ ඊ� වැඩි වේදවේනාකු සිට්රිනා) 250

4 සංා�ප� එකතු කිරීවේ� මාධ�ස්ථාානා 150

5 රසංායනාාගාර 150

6 ඔසුසං� 150

7 පශු ජෛවද� සංායනා 150

8 පශු ජෛවද� වේරෝහ� 500 

9 නිවේරෝධායනා මාධ�ස්ථාානා   500

10 ළමාා හා මාාත්යාංෘ /පවු� සංායනා මාධ�ස්ථාානා 250

11 අවේනාකුත් ජෛවද� ආයත්යාංනා 250
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 “ඌ” වේපෝරමාය - අනුමාත්යාං භාාවිත්යාංයන්� අදාළ අවමා බි� පරමාාණයන්

පරධානා 
භාාවිත්යාංය 

අනු 
අංකය 

අනු භාාවිත්යාංය 
අවමා බි� පරමාාණය  
(වර්ග මී�ර්)

3.
 ක

ාර්
ය
ාල

 සං
හ

 ආ
ය
ත්යාං
නි
ක

 
(O

ff
ic

e 
&

 In
st

it
u

ti
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al
)

1 කාර්යාල 150

2 වෘත්තිය කාර්යාල 150

3 බැංකු/රක්ෂණ මුල� ආයත්යාංනා 150

4 A.T.M. මාධ�ස්ථාානා  අදාළ වේනාාවේ� 

5 කාර්යාල සංංකීර්ණ  (වර්ග මී�ර් 10,000� වැඩි ) 1000

6 වේවනාත් ආයත්යාංනා 250

7 ත්යාංානාාපති කාර්යාල 1000

8 වේස්වා කාර්යාල 250

4.
 ව

ාණි
ජ
 (

C
om

m
er

ci
al

)

1 සංා�පු සංංකීර්ණ     500

2 සි�ලර වේවළදසංැ� 150

3 වේත්යාංාග වේවළදසංැ� 250

4 ආංශික වේවළදසංැ� 500

5 හා�වේවයාර් / වේගාඩනාැගිලි ද්රව� විකුණු� වේවළඳසංැ� 250

6 මාත්පැන් අවේලවිහලව� 150

7 වාහනා පරදර්ශනාාගාර 500

8 පරදර්ශනාාගාර (වාහනා හැර) 500

9 ශීවනාාගාර 500

10 ගූස් පිරවු�හ� / විදුලි ආවේරෝපණ මාධ�ස්ථාානා 1000

11 වාහනා අමාත්යාංර වේකා�ස් වේවළදසංැ� 500

12 ගෘහ භාාණ්ඩ සංා�පු 250

13 අවන්හ� / Take Away 150

14 අවන්හ� / Restaurants 250

15 උත්සංව ශාලා 1000

16 විකාශනාාගාර 500

17 ශ�දාගාර (විකාශනාාගාර වේනාාවනා) 150 

18 සුපිරි වේවළද සංැ� (Super market) 500

19 විවෘත්යාං වේවළද සංැ� 150

5.
 අ

ධ
�
ාප

නි
ක

  
(E

du
ca

ti
on

al
)

1 වේපර පාසං� /  පූර්ව ළමාාවිය සංංවර්ධනා මාධ�ස්ථාානා 500

2 පරාථාමික පාසං� -

3 ද්විතික පාසං� -

4 ත්යාංෘතික පාසං� -

5 වේපෞද්ගලික පාසං� / ජාත්යාං�න්ත්යාංර පාසං� -

6 උසංස් අධ�ාපනා මාධ�ස්ථාානා (Campus) 3000 

7 රාජ� / වේපෞද්ගලික විශ්ව විද�ාල 4000
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 “ඌ” වේපෝරමාය - අනුමාත්යාං භාාවිත්යාංයන්� අදාළ අවමා බි� පරමාාණයන්

පරධානා 
භාාවිත්යාංය 

අනු 
අංකය 

අනු භාාවිත්යාංය 
අවමා බි� පරමාාණය  
(වර්ග මී�ර්)

5.
 අ

ධ
�
ාප

නි
ක

  
(E

du
ca

ti
on

al
)

8 කාර්මික විද�ාල / වෘතියය පුහුණු මාධ�ස්ථාානා / පුහුණු මාධ�ස්ථාානා 1000

9 උපකාරක අධ�ාපනා ආයත්යාංනා (සිසුන් 50 වේහෝ ඊ� අඩු ) 500

10 උපකාරක අධ�ාපනා ආයත්යාංනා(සිසුන් 50 � වැඩි) 1000

11 කළා ආයත්යාංනා/ රංග ආයත්යාංනා 1000

12 අවේනාකුත් අධ�ාපනා ආයත්යාංනා 250

6.
 ප

ාරි
වේ
භා
ෝගි

ක
 වේ

ස්
ව
ා 

(U
ti

lit
y 

Se
rv

ic
es

) 1 රැපලාවනා� මාධ�ස්ථාානා /  බාබර් සංා�පු 150

2 පාරිවේභාෝගික වේස්වා මාධ�ස්ථාානා 150

3 සං�භාාහනා මාධ�ස්ථාානා 150

4 වේට්ලර් සංා�පු 150

5 අවමාංගල� ශාලා (Funaral Palor) 250

7.
 සං

ංචා
ාර

ක
 

(T
ou

ri
sm

)

1 ත්යාංරැ පන්ති වේහෝ�� 2000

2 සංංචාාරක වේහෝ��/ වාණිජ වේහෝ�� 500

3 ආගන්තුක නිවාසං 250

4 ලැගු� හ�   250

5 නාාගරික වේහෝ�� 250

6 ත්යාංානාාය�  250

7 වේමාාවේ�� 250

8 සංමාාජ ශාලා 500

8.
 සං

මා
ාජ

 හ
ා 
ආ

ග
මි
ක

 
(S

oc
ia

l &
 R

el
ig

io
us

) 1 ආගමික මාධ�ස්ථාානා 1000

2 ආගමික අධ�ාපනා මාධ�ස්ථාානා 500

3 වේකෞතුකාගාර 500

4 සංමාාජ හා සංංස්කෘතික මාධ�ස්ථාානා 500

5
සුසංානා භුමි / ආදාහනාාගාර (පවතිනා සුසංානා භුමිතුල පහසුක� වැඩි දියුණු 
කිරීමා සංදහා පමාණක් අවසංර ලබා වේද්)

9.
 ක

ර්
මා
ාන්

ත්යාං
 (

In
du

st
ri

al
)

1 වාහනා එකලස් / අළුත්වැඩියා කිරීවේ� මාධ�ස්ථාානා 500

2 වාහනා වේස්වා මාධ�ස්ථාානා 1000

3 වාහනා ඉන්ධනා පිරවු�හ� 1000

4 දු�පරික්ෂණ මාධ�ස්ථාානා 500

5 වේබදා හැරීවේ� ක�යුතු සංදහා වනා  ගබඩා 500

6 ගබඩා/ ගුද� 1000

7 වේස්වා කර්මාාන්ත්යාං 1000

8 වේ�කරි නි�පාදනා 500

9 වේකාන්කීිට් වේපරසංවි කර්මාාන්ත්යාං 1000
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පරධානා 
භාාවිත්යාංය 

අනු 
අංකය 

අනු භාාවිත්යාංය 
අවමා බි� පරමාාණය  
(වර්ග මී�ර්)

9.
 ක

ර්
මා
ාන්

ත්යාං
 (

In
du

st
ri

al
)

10 යන්ත්යාංිානුසංාරවේයන් සිවේමාන්ති �වේලාක් ග� නි�පාදනාය කිරීවේ� කර්මාාන්ත්යාං 500

11 උළු සංහ ගවේඩා� කර්මාාන්ත්යාං 500

12 ගෘහස්ත්යාං කර්මාාන්ත්යාං 250

13 ඇසුරැ� කර්මාාන්ත්යාං 500

14 අගය එකතු කිරීවේ� කර්මාාන්ත්යාං 1000

15 අබලි දූ එකතු කිරීවේ� මාධ�ස්ථාානා 1000

16 පරතිචාකීිකරනා කර්මාාන්ත්යාං 1000

17 ලී බඩු නි�පාදනා ආශිීත්යාං කර්මාාන්ත්යාං 500

18
දුෂ� කාරක වේනාාවනා අවේනාකුත් කර්මාාන්ත්යාං (මාධ�මා පරිසංර අධිකාරිවේ� 
නිර්වචානාය පරිදි )

1000

10
. 
වි
වේ
නා
ෝද

ාත්
මා
ක

 (
Le

is
ur

e)

1 ගෘහස්ත්යාං කීිඩාගාර 1000

2 විවෘත්යාං රංග භුමි 1000

3 පුස්ත්යාංකාල 250

4 කාය වර්ධනා මාධ�ස්ථාානා 150

5 ළමාා උද�ානා 500

6 විවෘත්යාං පිට්�නි 1000

7 සිනාමාා ශාලා  /විවෘත්යාං සිනාමාා ශාලා 500

8 පිහිනු� ත්යාං�ාක 250

9 උද�ානා -

10 විවේනාෝදාත්මාක උද�ානා - 

11
. 
වේ
ව
නා
ත්
 (

O
th

er
)

1 Roof ඇන්වේ�නාා  - 

2 සංන්නිවේ�දනාය කුළුණු

3 වාහනා රථාගා� 250 

4 විදුලි උප වේපාලව� - 

5 වැලි කැණී�/ වේස්දිමා -

6 ග� කැඩීමා -

7 පස් කැපීමා / මාැට්රි කැපීමා -  

8 සංමාන්ත්යාංිණ ශාලා -

9 සංනීපාරක්ෂක ක�යුතු වේගාඩනාැගිලි -
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උපවේ�ඛණය VII – වේනාලු� කුළුණ දෘශ� පථාය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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උපවේ�ඛණය VIII – වාහනා නාැවැතු� ඉඩකඩ අවශ�ත්යාංා
ප
රධ
ානා

 භා
ාවි

ත්යාං
ය
 

අ
නු

 අ
ංක

ය

අනු භාාවිත්යාංය

වාහනා නාැවැත්වීවේ� ඉඩකඩ අවශ�ත්යාංා

සං�මාත්යාං වාහනා බස් රථා වේලාරි බහු විධ

වේ
න්
ව
ාසි

ක

1
ත්යාංනි නිවාසං / ත්යාංට්ටු 
නිවාසං/නිවාසං සංංකීර්ණ

ව.මී. 200 � අඩු ඒකකයක් 
සංඳහා එක් ඉඩකඩක් ව.මී. 
200 සංහ ඊ� වැඩි ඒකක- 
යක් සංඳහා ඉඩකඩ 2ක් 

අමුත්ත්යාංන් සංඳහා අමාත්යාංරව 
(ත්යාංට්ටු නිවාසං / නිවාසං 
සංංකීර්ණ සංඳහා පමාණක්) 
පළමු වේන්වාසික ඒකක 20 
වනා වේත්යාංක් නිවාසං ඒකක 
10ක් සංඳහා එක් ඉඩකඩක් ද 
සංහ නිවාසං ඒකක 20� වැඩි 
සංූමා වි�මා ඉතිරි ඒකක 20ක් 
සංඳහා එක් ඉඩකඩක්.

- - -

2
වේස්වා නිවාසං (Service 
apartments) 

ඒකක 2ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

- - -

3
ස්ටුඩිවේයෝ නිවාසං (Studio 
apartments) 

ඒකක 3ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 

- - -

4
නිල නිවාසං / වේස්වක 
නිවාසං / ත්යාංානාාපති නිල 
නිවාසං

ඒකකයක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 

- - -

5
රජවේ� නාැවත්යාං පදිංචි 
කිරීවේ� ව�ාපෘති

ඒකක 10ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

- - -

6

වේන්වාසිකාගාර -  පරධානා 
භාාවිත්යාංය පවත්වාවේගනා 
යාමා� පහසුකමාක් වේලසං 
පරිශීය තුළ ඇති 
වේන්වාසිකාගාර (පාසං� 
හැර)

කාමාර 10 ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 

- - -

7
පරිශීවේයන් පි�ත්යාං 
වේන්වාසිකාගාර

කාමාර 05 ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

- - -

8
වැඩිහිට්රි නිවාසං, ගිලන් 
වේස්වා මාධ�ස්ථාානා, ළමාා 
නිවාසං

කාමාර 10 ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් (අවමා එක් 
ඉඩකඩක්)

- - -

9
ආබාධිත්යාං පුනාරැත්ථාාපනා 
නිවාසං, පුනාරැත්ථාාපනා 
නිවාසං / පරිවාසං

කාමාර 05 ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

- - -

10 පරජා ශාලා / විශීාමා ශාලා
වර්ග මී�ර් 150 ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

වර්ග මී�ර් 
250� වැඩිවි� 
එක් ඉඩකඩක් 

- -

11 නිවාඩු නිවේක්ත්යාංනා 
කාමාර 03 ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

- - -
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ප
රධ
ානා

 භා
ාවි

ත්යාං
ය
 

අ
නු

 අ
ංක

ය

අනු භාාවිත්යාංය

වාහනා නාැවැත්වීවේ� ඉඩකඩ අවශ�ත්යාංා

සං�මාත්යාං වාහනා බස් රථා වේලාරි බහු විධ

වේ
සං
ෞඛ

�

1
රජවේ� වේරෝහ� (සියලුමා 
පහසුක� සංහිත්යාං)

ඇදන් 10ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් සංහ ඊ� අමාත්යාංරව 
එමා අවශ� මුළු වාහනා  
පරමාාණවේයන් 30%ක් වේපාදු 
වාහනා නාැවැත්වීමා සංඳහා

එක් ඉඩකඩක් එක් ඉඩකඩක් -

2
සංාත්තු නිවාසං සංහ 
වේපෞද්ගලික වේරෝහ�

ඇඳන් 2 ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් වේහෝ වර්ග මී�ර් 
20 සංඳහා එක් ඉඩකඩක් 
යනා වේදවේකන් වැඩි අගය. 

එක් ඉඩකඩක් එක් ඉඩකඩක් -

3

ජෛවද� මාධ�ස්ථාානා, 
වේබවේහත් ශාලා / සංත්ව 
සංායනා (එක් ජෛවද�-
වරවේයකු පමාණක් සිට්රිනා)

එක් කාමාරයක� ඉඩකඩ 
වේදකක්

- - -

4

ජෛවද� මාධ�ස්ථාානා, 
වේබවේහත් ශාලා / සංත්ව 
සංායනා (ජෛවද�වරැන් 
වේදවේදවේනාකු වේහෝ ඊ� වැඩි 
වේදවේනාකු සිට්රිනා) 

එක් කාමාරයක� ඉඩකඩ 
හයක් (එකක් ජෛවද�වරයා 
සංදහා ඉතිරි 5 වේරෝගීන් 
සංඳහා)

- - -

5
රසංායනාාගාර / ඔසුසං� / 
සංා�ප� එකතු කිරීවේ� 
මාධ�ස්ථාානා

වර්ග මී�ර් 20ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

- - -

6 නිවේරෝධායනා මාධ�ස්ථාානා 
වර්ග මී�ර් 150 ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

වර්ග මී�ර් 
250� වැඩිවි� 
එක් ඉඩකඩක් 

- -

7
ළමාා හා මාාත්යාංෘ / පවු� 
සංායනා මාධ�ස්ථාානා 

එක් කාමාරයක� ඉඩකඩ 
වේදකක්

- - -

ක
ාර්

ය
ාල

 සං
හ
 ආ

ය
ත්යාං
නි
ක

1
කාර්යාල / වේස්වා කාර්යාල 
/ ආයත්යාංනා (සංාමාානා�)

වර්ග මී�ර් 150ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

- - -

2

වෘත්තිය කාර්යාල / 
කාර්යාල / ආයත්යාංනා 
(කාර්යාලය / ආයත්යාංනා තුල 
පාරිවේභාෝගික වේස්වා 
වේනාාසංපයනා)

වර්ග මී�ර් 200 ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

- - -

3 රක්ෂණ / මුල� ආයත්යාංනා 
වර්ග මී�ර් 100ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

- - -

4 බැංකු
වර්ග මී�ර් 50ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

- - -

5
කාර්යාල සංංකීර්ණ 
(වර්ග මී�ර් 10,000� වැඩි)

වර්ග මී�ර් 250ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

වර්ග මී�ර් 
5000 සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක් 
සංහ උපරිමා 4 

 එක් ඉඩකඩක් -
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ප
රධ
ානා

 භා
ාවි

ත්යාං
ය
 

අ
නු

 අ
ංක

ය
අනු භාාවිත්යාංය

වාහනා නාැවැත්වීවේ� ඉඩකඩ අවශ�ත්යාංා

සං�මාත්යාං වාහනා බස් රථා වේලාරි බහු විධ

ව
ාණි

ජ

1
සි�ලර වේවළදසංැ� / 
වේගාාසංරි හා සංමාානා 
භාාවිත්යාංයන්

වර්ග මී�ර් 50 සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

-

වර්ග මී�ර් 500 
වඩා වැඩිවනා 
වි� එක් 
ඉඩකඩක් සංහ 
උපරිමා 2 

-

2
සංා�පු සංංකීර්ණ / ආංශික 
වේවළදසංැ�/ වේත්යාංාග 
වේවළදසංැ�

වර්ග මී�ර් 100 සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

-

සංූමා වර්ග 
මී�ර් 500 
සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් සංහ 
උපරිමා 2

-

3
සුපිරි වේවළඳසංැ� (Super 
market)

වර්ග මී�ර් 25 සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

-

සංූමා වර්ග 
මී�ර් 250 
සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් සංහ 
උපරිමා 2 

-

4 ආර්ථික මාධ�ස්ථාානා 
කඩ කාමාර 2ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 

-

අවමා එක 
ඉඩකඩක් සංහ 
කඩකාමාර 
10ක� එක් 
ඉඩකඩ බැගින් 
උපරිමා 5

-

5
හා�වේවයාර් / වේගාඩනාැගිලි 
ද්රව� විකුණු� වේවළඳසංැ�

වර්ග මී�ර් 100 ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

-

සංූමා වර්ග 
මී�ර් 500 ක් 
සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් සංහ 
උපරිමා 5 

-

6

ගෘහ උපකරණ, වාහනා 
වේහෝ වේමාවල� උපකරණ 
පරදර්ශනාාගාර / අවේනාකුත් 
පරදර්ශනාාගාර

වර්ග මී�ර් 200 ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක් සංහ අවමා 
එක් ඉඩකඩක්

-

සංූමා වර්ග 
මී�ර් 250 ක් 
සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්   
සංහ උපරිමා 4 

-

7 වාහනා පරදර්ශනාාගාර
වර්ග මී�ර් 200 ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක් සංහ අවමා 
එක් ඉඩකඩක්

-

සංූමා වර්ග 
මී�ර් 250 ක් 
සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් සංහ 
උපරිමා 4

එක් ඉඩකඩක් 
(touch & go)

8 සංමාන්ති්යාංණ ශාලා 

ආසංනා 10 ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් වේහෝ වර්ග මී�ර 
20 ක් සංඳහා එක් ඉඩකඩක් 
යනා වේදවේකන් වැඩි අගය

-

ආසංනා 100 ක� 
වඩා වැඩිවනා 
වි� එක් 
ඉඩකඩක් 

-

9
වාහනා අමාත්යාංර වේකා�ස් 
වේවළදසංැ� 

වර්ග මී�ර් 50 ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

-

වර්ග මී�ර් 500 
ඉක්මාවන්වේන් 
නා� එක් 
ඉඩකඩක්

10
වේ�කරි (නි�පාදනා හැර) 
අවන්හ� / Take Away 

වර්ග මී�ර් 50 ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

වර්ග මී�ර් 
500� වැඩිනා� 
එක ඉඩකඩක් 
පමාණක්

-
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ප
රධ
ානා

 භා
ාවි

ත්යාං
ය
 

අ
නු

 අ
ංක

ය

අනු භාාවිත්යාංය

වාහනා නාැවැත්වීවේ� ඉඩකඩ අවශ�ත්යාංා

සං�මාත්යාං වාහනා බස් රථා වේලාරි බහු විධ

ව
ාණි

ජ

11 අවන්හ� / Restaurants 

වේස්වා පරවේද්ශය හැර 
වර්ගමී�ර 20 සංදහා එකක් 
වේහෝ ආසංනා 5 ක් සංදහා එක් 
ඉඩකඩක් යනා වේදවේකන් වැඩි 
අගය.

-

වර්ග මී�ර් 
500� වැඩිනා� 
එක ඉඩකඩක් 
පමාණක්

-

12 විකාශනා මාැදිරි 
වේස්වා පරවේද්ශ හැර වර්ග 
මී�ර් 50 ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

වර්ග මී�ර් 
500� වැඩිනා� 
එක ඉඩකඩක් 
පමාණක්

වර්ග මී�ර් 
500� වැඩිනා� 
එක ඉඩකඩක් 
පමාණක්

-

13
ශ�දාගාර (විකාශනා මාැදිරි  
වේනාාවනා)

වර්ග මී�ර් 100 ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

-

වර්ග මී�ර් 
500� වැඩිනා� 
එක ඉඩකඩක් 
පමාණක්

-

අ
ධ
�
ාප

නි
ක

1

වේපර පාසං� / පූර්ව 
ළමාාවිය සංංවර්ධනා 
මාධ�ස්ථාානා / දිවා සුරැකු� 
මාධ�ස්ථාානා

එක ඉඩකඩක් හා 
නාැ�ගවීමා� /බැස්සංවීමා හා 
මාර්ජින් වේ�න් සංඳහා ඉඩකඩ 
තුනාක් 

- -

2 රජවේ� පාසං� 

පන්ති කාමාර හත්යාංරක� එක් 
ඉඩකඩක් සංහ බැස්සංවීමා හා 
නාැ�ගවීමා සංඳහා ඉඩකඩ 
3ක් හා මාාර්ගය� 
සංමාාන්ත්යාංරව වේයෝජිත්යාං භුමිය 
තුලින් ඉඩකඩක් සංැපයීමා 
(merging lane)

එක් ඉඩකඩක් - -

3
වේපෞද්ගලික පාසං� /  
ජාත්යාං�න්ත්යාංර පාසං� 

පන්ති කාමාර වේදකක� එක් 
ඉඩකඩක් හා පන්තිකාමාර 
හැර අවේනාකුත් ස්ථීර ඉදිකිරී� 
පරවේද්ශ සංඳහා වර්ග මී�ර් 
500ක� එක් ඉඩකඩක් හා 
සිසුන් නාැ�ගවීමා� හා 
බැස්සංවීමා සංඳහා ඉඩකඩ 3ක් 
හා පරිශීය තුල මාර්ජින් 
වේ�න් එකක් සංැපයිය යුතුය.

එක් ඉඩකඩක් - -

4 උසංස් අධ�ාපනා මාධ�ස්ථාානා
එක් පන්ති කාමාරයක� එක් 
ඉඩක්

එක් ඉඩකඩක් - -

5
රාජ� / වේපෞද්ගලික විශ්ව 
විද�ාල 

එක් ස්ථිර අධ�යනා 
කථිකාචාාර්යවරයකු සංඳහා 
එක ඉඩකඩක්. 

 එක් අධ�යනා 
පීඨායක් සංඳහා 
එක ඉඩකඩක්

- -

6
කාර්මික විද�ාල / වෘතියය 
පුහුණු මාධ�ස්ථාානා / පුහුණු 
මාධ�ස්ථාානා 

ආචාාර්යවරැ වේදවේදනාක් සංඳහා 
එක ඉඩකඩක් හා බැස්සංවීමා 
හා නාැ�ගවීමා සංඳහා ඉඩකඩ 
2 ක් හා මාාර්ගය� 
සංමාාන්ත්යාංරව වේයෝජිත්යාං භුමිය 
තුලින් ඉඩකඩක් සංැපයීමා 
(merging lane)

එක් ඉඩකඩක් - -

7
උපකාරක අධ�ාපනා 
ආයත්යාංනා 

පන්ති කාමාරයක� එක් 
ඉඩකඩක් හා බැස්සංවීමා  
හා නාැ�ගවීමා සංඳහා ඉඩකඩ 
2 ක් හා මාාර්ගය� 
සංමාාන්ත්යාංරව වේයෝජිත්යාං භුමිය 
තුලින් ඉඩකඩක් සංැපයීමා  
(merging lane)

- - -



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

349

ප
රධ
ානා

 භා
ාවි

ත්යාං
ය
 

අ
නු

 අ
ංක

ය
අනු භාාවිත්යාංය

වාහනා නාැවැත්වීවේ� ඉඩකඩ අවශ�ත්යාංා

සං�මාත්යාං වාහනා බස් රථා වේලාරි බහු විධ

අ
ධ
�
ාප

නි
ක

8
කළා ආයත්යාංනා / රංග 
ආයත්යාංනා 

පන්ති කාමාරයක් එක් 
ඉඩකඩක්

- - -

9 පුස්ත්යාංකාල

වර්ග මී�ර් 500 දක්වා 
ඉඩකඩ 5ක් සංහ ඊ� 
ඉක්මාවනා සංූමා වර්ග මී�ර් 
500 ක�මා එක් ඉඩකඩක්

- - -

10
අවේනාකුත් අධ�ාපනා 
ආයත්යාංනා 

පන්ති කාමාරයක් එක් 
ඉඩකඩක්

- - -

ප
ාරි

වේ
භා
ෝගි

ක
 වේ

ස්
ව
ා 

1

රැපලාවනා� මාධ�ස්ථාානා
සංැලූන් / රූපලාවනා�ාගාර 
/ පාරිවේභාෝගික වේස්වා 
ස්ථාානා / බාබර් සංා�පු

වර්ග මී�ර් 30 ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

- - -

2 අවමාංගල� ශාලා
අවමාංගලශාලාවක් සංඳහා 
ඉඩකඩ 5ක්

එක් ඉඩකඩක් - -

සං
ංචා

ාර
ක

1
ආගන්තුක නිවාසං / ලැගු� 
හ� / ත්යාංානාාය�

කාමාර 03ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් 

- - -

2 නාාගරික වේහෝ�� 
කාමාර 05ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

එක් ඉඩකඩක් 
නාවත්යාංා ත්යාංැබීමාක් 
වේනාාකරනා 
වාහනා (touch 
& go)

එක් ඉඩකඩක් -

3
ත්යාංරැ පන්ති වේහෝ�� / 
වාණිජ වේහෝ��/ සංංචාාරක 
වේහෝ��

කාමාර 1 සි� 20 දක්වා - 
කාමාර 2ක� එක් ඉඩකඩක් 
බැගින් සංහ කාමාර 21 සි� 
100 දක්වා කාමාර 4ක� එක් 
ඉඩකඩක් බැගින් සංහ කාමාර 
101 සි� කාමාර 5ක� එක් 
ඉඩකඩක් බැගින්

එක් ඉඩකඩක් 
නාවත්යාංා ත්යාංැබීමාක් 
වේනාාකරනා 
වාහනා (touch 
& go)

එක් ඉඩකඩක් -

4 වේමාාවේ�� 
එක් කාමාරයක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් බැගින්

එක් ඉඩකඩක් - -

5 සංමාාජ ශාලා 
වර්ග මී�ර් 50 ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

- - -

6 අවන්හ� 

වේස්වා පරවේද්ශය හැර 
වර්ගමී�ර 20 සංදහා එක් 
වේහෝ ආසංනා 5 ක් සංදහා එක් 
ඉඩකඩක් යනා වේදවේකන් වැඩි 
අගය.

-

වර්ග මී�ර් 
500� වැඩිනා� 
එක ඉඩකඩක් 
පමාණක්

-

7 උත්සංවශාලා

ආසංනා 1 සි� 100 දක්වා - 
ආසංනා 5ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්බැගින් 

ආසංනා 101 සි� 250 දක්වා 
ආසංනා 10 ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්බැගින්

ආසංනා 251 සි�  ආසංනා 20 
ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්බැගින්

ආසංනා 100 සි� 
250  දක්වා 
එක ඉඩකඩක්

ආසංනා 250� 
වැඩි වි� 
ඉඩකඩ 2ක්

එක් ඉඩකඩක් 
නාවත්යාංා ත්යාංැබීමාක් 
වේනාාකරනා 
වාහනා (touch 
& go)

-
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ප
රධ
ානා

 භා
ාවි

ත්යාං
ය
 

අ
නු

 අ
ංක

ය

අනු භාාවිත්යාංය

වාහනා නාැවැත්වීවේ� ඉඩකඩ අවශ�ත්යාංා

සං�මාත්යාං වාහනා බස් රථා වේලාරි බහු විධ

සං
මා
ාජ

 හ
ා 
ආ

ග
මි
ක

1
ආගමික මාධ�ස්ථාානා / 
ආගමික අධ�ාපනා 
මාධ�ස්ථාානා

වර්ග මී�ර් 200ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

- - -

2
සංමාාජ හා සංංස්කෘතික 
මාධ�ස්ථාානා 

වර්ග මී�ර් 200ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

- - -

3
ශීවණාගාර, සං�මාන්ති්යාංණ 
ශාලා සංහ ඒ හා සංමාානා 
භාාවිත්යාංයන්

ආසංනා 10 ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් වේහෝ වර්ග මී�ර 
20 ක් සංඳහා එක් ඉඩකඩක් 
යනා වේදවේකන් වැඩි අගය

ආසංනා 100 ක� 
වඩා වැඩිවනා 
වි� එක් 
ඉඩකඩක්

- -

ක
ර්
මා
ාන්

ත්යාං
 

1 දු�පරික්ෂණ මාධ�ස්ථාානා ඉඩකඩ වේදකක් එක් ඉඩකඩක් එක් ඉඩකඩක් එක් ඉඩකඩක්

2
ක්ෂුද්ර පරිමාාණ 
කර්මාාන්ත්යාංශාලා 
(වර්ග මී�ර 50ක් දක්වා)

ඉඩකඩ වේදකක් - - -

3

කුඩා පරිමාාණ 
කර්මාාන්ත්යාංශාලා 
(වර්ග මී�ර 51 -250 
දක්වා)

වර්ග මී�ර් 100 සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

 - එක් ඉඩකඩක් -

4
මාධ�මා පරිමාාණ 
කර්මාාන්ත්යාංශාලා (වර්ග 
මී�ර 251-1500 දක්වා)

වර්ග මී�ර් 250 දක්වා 
ඉඩකඩ තුනාක් සංහ වැඩිවනා 
සංූමා වර්ග මී�ර් 200ක් 
සංඳහාමා එක් ඉඩකඩක්.

-
වර්ග මී�ර් 500 
සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

වර්ග මී�ර් 
1000 ඉක්මාවනා 
වි� එක් 
ඉඩකඩක්

5
මාහා පරිමාාණ 
කර්මාාන්ත්යාංශාලා 
(වර්ග මී�ර 1500� වැඩි)

වර්ග මී�ර් 1500 දක්වා 
ඉඩකඩ 9 ක් සංහ වැඩිවනා 
සංූමා වර්ග මී�ර් 300ක් 
සංදහා එක් ඉඩකඩක්.

-

වර්ග මී�ර් 
1500 දක්වා 
ඉඩකඩ 3 ක් 
සංහ වැඩිවනා 
සංූමා වර්ග 
මී�ර් 1000ක� 
එක් ඉඩකඩක්.

වර්ග මී�ර් 
2500 ක� එක් 
ඉඩකඩක් 
(උපරිමා ඉඩකඩ 
පහක්)

6 වේවළදසංැ� සංහිත්යාං ගබඩා

වර්ග මී�ර් 100 දක්වා එක් 
ඉඩකඩක් සංහ ඉන්පසු සංූමා 
වර්ග මී�ර් 200ක�මා එක් 
ඉඩකඩක්.

-
වර්ග මී�ර් 500 
සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

-

7
වේවළදසංැ� රහිත්යාං ගබඩා 
(වර්ග මී�ර 500ක් දක්වා)

එක් ඉඩකඩක් -
වර්ග මී�ර් 300 
සංඳහා එක් 
-ඉඩකඩක්-

-

8
වේවළදසංැ� රහිත්යාං ගබඩා
(වර්ග මී�ර 500� වැඩි)

වර්ග මී�ර් 500 සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

-
වර්ග මී�ර් 300 
සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

-

9
ගුද� (වර්ග මී�ර 500ක් 
දක්වා)

එක් ඉඩකඩක් - එක් ඉඩකඩක් -

10
ගුද�  
(වර්ග මී�ර 500� වැඩි)

වර්ග මී�ර් 500ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

-

වර්ග මී�ර් 
3000 දක්වා 
වර්ග මී�ර් 
500� එක් 
ඉඩකඩක් සංහ 
වැඩිවනා සංූමා 
වර්ග මී�ර 
1000 ක�මා 
එක් ඉඩකඩක්

වර්ග මී�ර් 
2500 ක් සංදහා 
එක් ඉඩකඩ 
සංහ උපරිමා 
තුනාක් දක්වා



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ප
රධ
ානා

 භා
ාවි

ත්යාං
ය
 

අ
නු

 අ
ංක

ය
අනු භාාවිත්යාංය

වාහනා නාැවැත්වීවේ� ඉඩකඩ අවශ�ත්යාංා

සං�මාත්යාං වාහනා බස් රථා වේලාරි බහු විධ

වි
වේ
නා
ෝද
ාත්

මා
ක

 වි
වේ
�
ක

, 
වි
වේ
නා
ෝද
 ක

�
යු
තු
, 
කී

ඩ
ා 
සං
හ
වේ
ව
නා
ත්
 භා

ාවි
ත්යාං
ය
න්

1 ගෘහස්ත්යාං කීිඩාගාර 

එක් පිට්රියක් සංඳහා ඉඩකඩ 
වේදකක් සංහ කිීඩා 
මාණ්ඩපයක් සංපයන්වේන්නා� 
ආසංනා 10ක් සංඳහා එක 
ඉඩකඩක්

 එක් ඉඩකඩක් - -

2 විවෘත්යාං රංග භුමි ආසංනා 20 � එක් ඉඩකඩක්
ආසංනා 100 � 
වැඩි වි� එක් 
ඉඩකඩක්

- -

3
කාය වර්ධනා මාධ�ස්ථාානා 
ව�ායා� ශාලා / වේයෝග�ත්යාංා 
මාධ�ස්ථාානා

වර්ග මී�ර් 100ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

- - -

4 එළිමාහන් කීිඩාංගණ
 ආසංනා 100 � එක් 
ඉඩකඩක්

 ආසංනා දහසංක් 
සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක් සංහ 
උපරිමා 10 යි.

- -

5
සිනාමාා ශාලා / විවෘත්යාං 
සිනාමාා ශාලා / විවෘත්යාං 
රංග භුමි 

ආසංනා 10 ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

වර්ග මී�ර් 500 
ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්

- -

6
පිහිනු� ත්යාං�ාක / වාණිජ 
පිහිනු� ත්යාං�ාක 

වර්ග මී�ර් 100ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්  සංහ කිීඩා 
මාණ්ඩපයක් සංපයන්වේන්නා�  
ආසංනා 10ක් සංඳහා එක් 
ඉඩකඩක්.

- - -

7

උද�ානා / විවේනාෝදාත්මාක 
උද�ානා / විවේ�ක හා 
විවේනාෝද ක�යුතු සංහ  
වේත්මාා උද�ානා

වර්ග මී�ර් 250ක පරිහරණය 
කරනා භුමි පරවේද්ශය සංදහා 
සංඳහා එක් ඉඩකඩක්

 එක් ඉඩකඩක්

වර්ග මී�ර් 
2000 
පරිහරණය 
කරනා භුමි 
පරවේද්ශය සංදහා 
එක් ඉඩකඩක් 
සංහ උපරිමා 
ඉඩකඩ 
හත්යාංරක්.

-

8 වේවනාත් භාාවිත්යාංයන්
වර්ග මී�ර් 100ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

වර්ග මී�ර් 
500ක් සංඳහා 
එක් ඉඩකඩක්

- -

සං�හනා

1. වාහන නැවැත්වීකොම් අවශයතාවය ස්ථාාන 10ක් ඉක්මවන සෑම සංවර්්ධනයකදී 

ම, එවැනි සංවර්්ධනයක දී සැපයිය යුතු වාහන නැවැත්වීකොම් අවශයතාවකොයන් 

30% ක් අමතරව කොපඩාේ / කොමෝටර් සයිකේ සඳහා කොවන්කළ යුතුය.

2. ගැසට් නිකො�ෛන අංක 1467/15 අනුව ආබාධිත පුේගලයින් සඳහා වාහන 

නැවැත්වීකොම් පහසුකම් ලබා දීම සිදුකල යුතුය.

3. වාහන නැවැත්වීම කොවනුවට කොස්වා ගාස්තු අය කිරීම සම්බන්කෝධයන් අවසාන 

ත්රීරණය ගැනීකොම් බලය අධිකාරිය සතුය.
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උපවේ�ඛණය IX – ඉඩ� අනුවේබදු� සංදහා පිරිවිත්යාංර

පරකො�ශ මාර්ගකො�
අවම පළල (මීටර් )

පරකො�ශ මාර්ගකො� උපරිම දිග 
(මීටර් )

පරකො�ශය ලබාගතහැකි උපරිම 

බිම් කට්ටි පරමාණය (පර්ධාන 

මාර්ගයට මුහුණලා ඇති 

අවස්ථාාවන් හැර)

3.0

මී�ර් 50 දක්වා 4

මී�ර් 100� අඩු සංහ පරවේ�ශ 

මාාර්ගය වේදපසින් පරධානා 

මාාර්ගයක� (අවමා පළල මී�ර් 

6) සං�බන්ධවනාවි�

8

4.5

මී�ර් 100 දක්වා 8

මී�ර් 200� අඩු සංහ පරවේ�ශ 

මාාර්ගය වේදපසින් පරධානා 

මාාර්ගයක� (අවමා පළල මී�ර් 

6) සං�බන්ධවනාවි�

16

6.0  සංහ වැඩි සීමාාවක් නාැත්යාං සීමාාවක් නාැත්යාං

4. ඉහත කාණ්ඩාවල ලැයිස්තුගත කර කොනාමැති හා වඩාාත්ම සමාන කාණ්ඩායක් 

සඳහා සලකා බැලිය කොනාහැකි ඕනෑම සංවර්්ධන කිියාකාරකම් සඳහා වාහන 

නැවැත්වීකොම් අවශයතාවය අකොනකුත් භාවිතයන් කොලස සලකා ගණනය කරනු 

ලැකො�.

5. යම් සංවර්්ධනයක් සඳහා වන මාර්කොග� අවම පළල මීටර් 6 ක් කොහෝ ගැසට් 

පතීයක් මගින් පරකාශයකට පත් කරන ලෛ සංවර්්ධන සැලැස්මක කොහෝ 

කොකටුම්පත් සංවර්්ධන සැලැසමක කොහෝ සංවර්්ධන මාර්කොගෝපකොේශ සැලැස්මක 

හඳුනාකොගන ඇති අවසථාාවක කොයෝජිත මාර්කොග� පළල මීටර් 7 ක් විය යුතුය.

6. එක් එක් කාණ්කොඩා� නි�චිත භාවිතයන් හැර කොවනත් භාවිතයන් සංවර්්ධනය 

තුළ ඇතුළත් කර ඇත්නම්, එක් එක් තනි භාවිතකො� නි�චිත වාහන 

නැවැත්වීකොම් අවශයතාවය අනුව එවැනි භාවිතයන් සඳහා වාහන නැවැත්වීකොම් 

අවශයතාවය කොවන කොවනම ගණනය කරනු ලැකො�.

ප්රරිච්කො�දය 08

වේයෝජිත්යාං කලාපීකරණ 

වේරගුලාසි

⸺

උපවේ�ඛණ
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වන 
පරිච්ඡේ�දය
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මුොර්ග පළලැ, 
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09



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

356

9.1. කොයෝජිත්ය මොර්ගයන්

සංංවර්ධන සංැලැැස්ම (2022–2031) තුලැ අරමුණු �රගත් �ොලැ පාරොසංකො� �ලැ  
ප්රකොේශය තුලැ ප්රකොේශ මොර්ගය පුළු� වීකොම් අවශයතොවයන් හො ප්රමුඛ්යාතොවය සංලැ�ො 
�ලැො එම ප්රමුඛ්යාතො පාොදා� �රගනිමින් කොයෝජිත ප්රකොේශ මොර්ග පාළලැ අධි�ොරිය  
මගින්  හදුන්වො  දී  ඇත.

මාාර්ගවේ� නාමා සංංවර්ධනාය� වේයෝජිත්යාං මාාර්ග වේකා�සං

ප
ව
ති
නා

 මා
ාර්

ග
වේ
�
 

වේ
භා

ෞති
ක

 ප
ළ
ල
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මී
�
ර
)

වේ
ය
ෝජි

ත්යාං
 මා

ාර්
ග
 ප

ළ
ල
/ 

වී
දී
 වේ

ර්
ඛ
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(මී

�
ර
 )

වේ
ය
ෝජි

ත්යාං
 මා

ංතී
ර
ැ 
ග
ණ

නා

සං
ංව

ර්
ධ
නා
ය
�
 වේ

ය
ෝජි

ත්යාං
 

මා
ාර්

ග
 දි

ග
 (
කි

.මී
)

ප
ව
ති
නා

 වේ
ග
ාඩ

නා
ැගි

ලි
 

සී
මා
ා 
(මී

�
ර
)

වේ
ය
ෝජි

ත්යාං
 වේ

ග
ාඩ

නා
ැගි

ලි
 

සී
මා
ා 
(මී

�
ර
)

ශ්රීී විකිමා මාාවත්යාං
නාව කැළණි ගඟ මාාර්ගවේ� සි�  
මා�වත්ත්යාං පටුමාග (මාට්�ක්කුලිය  
වේපාලිස් ස්ථාානාය) දක්වා

6 9 2 0.5 15 15

මාාද�පිට්රිය පාර
සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක මාාවවේත් සි� 
වේමාෝදර පාර දක්වා 

10 18 4 1.3 22 24

නාාගලග� වීදිය
සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක මාාවත්යාං පාලමා 
සි� සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක මාාවත්යාං 
වරාය පිවිසු� මාාර්ගය දක්වා

6 9 2 1 15 15

වේක්.සිරි�.සී. වේපවේර්රා මාාවත්යාං  
(උතුරැ වේකා�සං

වේජෝර්ජ් ආර් ඩී සි�වා මාාවත්යාං සි� 
මාාද�පිට්රිය පාර දක්වා

9 18 4 2.6 24 24

මිරණිය වීදිය
ශී්රී සංඟරාජ මාාවත්යාං සි� හ�ෆ්වේඩෝ� 
මාාර්ගය දක්වා

6 9 2 0.65 15 15

මාාලිගාවත්ත්යාං පටුමාග
ජු�මාා මාස්ජි� මාාර්ගවේ� සි�  
වේකත්ත්යාංාරාමා පන්සංල පාර දක්වා

7 9 2 0.2 15 15

පාසං� පටුමාග - වේදමා�වේගාඩ
ශී්රී වජිරඥාානා මාාවත්යාං සි� ද්රියබර්�ස් 
ඇවනි� දක්වා 

5 9 2 0.2 - 12

වේදමා�වේගාඩ පාර
වේදමා�වේගාඩ මාංසංන්ධිවේ� සි� ශ්රීී ධ�මා 
මාාවත්යාං දක්වා 

6 18 4 0.3 22 24

ශ්රීී වජිරඥාානා මාාවත්යාං මාරදානා පාර සි� ශ්රීී ධ�මා මාාවත්යාං දක්වා 6 9 2 1.3 22 22

කැ�වලමු�ල පාර
ශී්රී වජිරඥාානා මාාවත්යාං සි�  
ආනාන්ද මාාවත්යාං දක්වා 

12 12 2 0.6 15 15

වේලස්ලි රණගල මාාවත්යාං වේ�ස්ලයින් පාවේර් සි� වේකා�ා පාර දක්වා 6 9 2 1.4 22 22

වේශ්ඩි වේගාෝ� ඇවනි�
වේකා�ා පාවේර් සි�  
ශී්රී ජයවර්ධනාපුර පාර දක්වා 

6 9 2 0.3 12 12

එවර් ගීාන් පාර්ක් පාර
ඊ.ඩී.දාබවේර් මාාවත්යාං සි� කිරිමාණ්ඩල 
මාාවත්යාං දක්වා 

6 18 4 0.4 12 22

මුහන්දිර� ඊ දාබවේර් පාර
නාාරාවේ�න්පි� මාංසංන්ධිවේ� සි� 
කිරිමාණ්ඩල මාාවත්යාං දක්වා 

6 9 2 0.25 12 12

සී වී� ඇවනි�
ගාලු පාවේර් සි� ආර්. ඒ. ඩී. වේ��  
මාාවත්යාං දක්වා 

6 9 2 0.25 15 15

ඉනාර් ෆ්ලවර් පාර සංහ ශාන්ත්යාං 
ඇන්ත්යාංනි පාර

ගාලු පාවේර් සි� ෆ්ලවර් පාර දක්වා 6 9 2 0.8 15 15

වැව පාර සං�බන්ධක මාාර්ගය
කිරිමාණ්ඩල මාාවවේත් සි� නාාවල පාර 
දක්වා 

6 9 2 0.8 - 15

ප්රරිච්කො�දය 09

වේයෝජිත්යාං මාාර්ග  

පළල, වේගාඩනාැගිළි 

සීමාා සංහ රක්ෂිත්යාං

⸺
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9.2. කොගොඩානැගිළි සංහ වීදි කොර්ඛො සීමොවන්

පළමුවන වගුව : පවතින ්මොර්ගකො� ්ම්ධ� කොර්ඛොකො� සිට  
කොගොඩනැගිලි සී්මොව

මාාර්ගවේ� නාමා සංංවර්ධනාය� වේයෝජිත්යාං මාාර්ග වේකා�සං
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වේදහිවල ඇළ පාර දකුණු ඉවුරැ 
සං�බන්ධක මාාර්ගය-සිද්ධාර්ථා පාවේර් 
සි� ත්යාංලවේකාටුව මාාර්ගය දක්වා

වේ�ස්ලයින් මාාර්ගවේ� සි� හයිවේලව� 
මාාර්ගය දක්වා 

6 9 2 1.5 - 15

සුවිසුද්ධාරාමා මාාවත්යාං
වේකාළඹ- වේහාරණ මාාර්ගය සි� ඩ�.ඒ. 
සි�වා මාාවත්යාං දක්වා 

6 9 2 0.7 15 15

ඉ�වරී පටුමාග
වේකාළඹ- වේහාරණ මාාර්ගය සි� හයිවේලව� 
මාාර්ගය දක්වා 

6 9 2 0.2 12 12

අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා විථි වේර්ඛාව සංදහා 
වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

1 3 අ�දු� ගෆුර් මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 12.00

2 12 අ�දු� හමී� වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

3 12 අ�දු� ජබාර් මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

4 10 අභායසිංහාරාමා පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.00

5 2 අහමාත් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

6 5 අමාරවේස්කර මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

7 11 අළුත් වේහට්ට්රි වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

8 15 අපර් ශාන්ත්යාං ඇන්ඩ� වේපවේදසං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

9 10 ආනාන්ද මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

10 13 ආත්යාංර් ද සි�වා මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

11 7 ආචාාර්ය සී. ඩ�.ඩ�.කන්නාන්ගර මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 32.00

12 3 ආර්.ඒ. ද මාැ� මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 18.28 24.00

13 9 ඇ�බියන් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

14 3 ඇ�ෆර� හවුස් ඇවනියු වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

15 3 ඇ�ෆර� හවුස් උද�ානාය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

16 3 ඇ�ෆර� හවුස් පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

17 3 ඇවේලෝයි ඇවනි� වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

18 5 ඇන්ඩර්සංන් පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

19 5/8 ඇ�විට්රිගල මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 30.48 32.00

20 4 ඉන්ද්රා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20
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අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා විථි වේර්ඛාව සංදහා 
වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

21 5 ඊබට් වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

22 12 උසංාවි වීදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

23 5 උද�ානා පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

24 6 එ�මාන්�න් පාර (වේ�ස්ලයින් පාර දිගුවේ� 
වේකා�සංක්)

බස් මාාර්ගය 30.48 32.00

25 5 එළිබූන්ක් පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

26 15 එලී පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

27 7 එෆ්.ආර්.වේස්නාානාායක මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 24.00

28 12 එ�.ඩී.ගුණවේස්නා මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

29 12 එ�.වේජ්.එ�.ලෆීර් මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

30 14 එ�. වින්සංන්ට් වේපවේර්රා මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

31 9 එන්.එ�.ඉෂාක් මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

32 11 ඒ.ජී.හින්නි අ�පුහාමි මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

33 12 ඔලිමාන් විදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

34 7 වේක්�බිි�ජ් වේපවේදසං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 22.00

35 6 ඇල පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

36 5 ක්ලැසංන් වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

37 3 කර්නා� ටී.ජී.ජයවර්ධනා මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

38 13 වේකාවේ�ජ් වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

39 8 වේකා�ා වීදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

40 3 කුමාාරතුංග මුනිදාසං මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 32.00

41 10 කාර�ස්රූ උද�ානාය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

42 10 කාර�ස්රූ වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

43 4 වේකන්සිං�න් උද�ානාය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.00

44 9 වේකන්ට් පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

45 5 කැ�වේපට්රිවේපාල පාර වේපෝෂක මාාර්ග 15.00 24.00

46 2 කි� පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

47 4 කින්වේරෝස් ඇවනියු වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

48 5 කිරැල පාර බස් මාාර්ගය 15.24 22.00

49 8 කිතු�වත්ත්යාං පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

50 8 කිතු�වත්ත්යාං පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

51 6 වේකෝකිල පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

52 3 වේකා�ලුපිට්රිය දුමිරියපල පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

53 8 වේකාස්වත්ත්යාං පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

54 13 වේකා�වේ�නා විදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

55 2 කුමාරන් රත්නා� පාර බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 24.00

56 11 ගවේබෝස් පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

57 3 වේගෝ�වේෆ්ස් මාැද පාර බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 32.00

58 3 වේගෝ�වේෆ්ස් ඩරයි� වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2
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අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා විථි වේර්ඛාව සංදහා 
වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

59 3/4/6 ගාලු පාර (වේගෝ�වේෆ්ස් වේහෝ�ලය සි� නාගර 
සීමාාව දක්වා)

බස් මාාර්ගය 23.17-24.38 32.00

60 13 ග�වේපාත්ත්යාං වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

61 12 වේගෝමාස් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

62 8 වේගාරකගහ පාත් වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

63 9 වේගාස්ප� පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

64 8 වේගෝත්යාංමී පාර වේපෝෂක මාාර්ග 12.15 15.00

65 12 ගවුස් වේමාාහිදීන් මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

66 5 ගවර් වීදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

67 8 ගාැනියර් පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

68 7 වේගාගරි ඇවනියු වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

69 7 වේගාගරි පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

70 7 ගි�ෆර්� වේකිසංන්ට් වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

71 10 වේ�ජස් වේකෝට් වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

72 8 චාන්ද්රවේ�ඛා මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

73 13 වේජෝර්ජ් ආර්. ද සි�වා මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 32.00

74 10 වේජ්.ඩී.පරනාාන්දු මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

75 14 වේජ්ත්යාංවනා පාර බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 32.00

76 8 ට්රික� පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

77 8 ට්රියුවේමාෝර් පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

78 10 ඩීන්ස් පාර (මාරදානා පාර සි� සිමාන්�ස් පාර 
හන්දිය දක්වා)

වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

79 10 ඩී.ආර්.විවේජ්වර්ධනා මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 24.00

80 8 ඩී.එස්.වේස්නාානාායක මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 32.00

81 12 වේ��ල වීදිය (වේසංෝන්ඩර්ස් වේපවේදසං සි� 
හ�ස්වේඩරාෆ් වීදිය දක්වා)

වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

82 2 වේඩෝසංන් විදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

83 15 ඩි ලාසංා� වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

84 11 ඩයස් වේපවේදසං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

85 5/4 ඩික්මාන්ස් පාර බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 15.00

86 2 ඩිස්වේපන්සිරි පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

87 2 ඩ�.එ �්.ඩි.රාමානාායක මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

88 10 ද වේස්ර� වේපවේදසං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

89 10 වේදමා�වේගාඩ පැවේස්ජ් වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

90 9 වේදමා�වේගාඩ වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

91 9 වේදමා�වේගාඩ පාර (සිරි ධ�මා මාාවත්යාං සි� 
ඩැනිස්�ර් ද සි�වා මාාවත්යාං දක්වා)

බස් මාාර්ගය 18.00 24.00 

92 10 වේද්වානා�පියතිස්සං මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

93 3 දු�රියපල පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

94 7 ධර්මාපාල මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 24.00
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අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා විථි වේර්ඛාව සංදහා 
වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

95 13 නාාගලග� වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

96 6 නාාගස්වත්ත්යාං පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

97 2 නාව� මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

98 11 නාව හැ� චාතුරශීය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

99 12 නාව මුවර් විදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

100 4 නිමා� පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

101 8 වේනාාරිස් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

102 10 වේනාාරිස් කැනා� පාර (කිංසි පාර සි�  
මාරදානා පාර දක්වා)

බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 24.00

103 2 ප�ලිය පටුමාග බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 22.00

104 12 පරණ මුවර් වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

105 10 පංචිකාවත්ත්යාං පාර බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 32.00

106 10 පරාකිමා පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

107 12 පියර් සංයිබු විදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

108 8 පැලැන්ගහස්තුඩුව පාත් වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

109 3 වේපරහැර මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග 30.48 32.00

110 13 පිකරින්ස් පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

111 10 පියදාසං සිරිවේස්නා මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

112 5 වේපාලිස් උද�ානා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

113 5 වේපාලිස් උද�ානා වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

114 5 වේපාලිස් උද�ානා වේ�රසංය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

115 12 පිරන්සංස් වේ�ට් වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

116 පූජ� එස්. මාහින්ද හිමි මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

117 2 බහියාතු�ලා අස්රාර් පටුමාග(කි� පටුමාග) වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

118 4 බ�බලපිට්රිය දු�රියපල පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

119 7 බාන්ස් වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

120 2 බැරක්ස් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

121 4/7/8 වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං (ගාලු පාර සි� 
වේ�ස්ලයින් පාර දක්වා)

බස් මාාර්ග නාැත්යාං 32.00

122 12 වේබ�මාන්ට් වීදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

123 13 �ලූමාැන්ඩ� පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

124 13 වේබාන්ජීන් පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

125 8 වේබාරැ�ල හරස් පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

126 3 වේබායි� වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.00

127 2 වේ�ිබ�ක් වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

128 2 වේ�ිබ�ක් වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

129 14/15 මාාදමිපිට්රිය පාර (වේකා�සංක්) බස් මාාර්ගය 18.00 24.00 

130 13 මාහා විද�ාලය මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 32.00

131 14 මාහකුමාාරවේ� පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

132 12 ජෛමාතිී වේබෝධිරාජ මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 12.20



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

361

අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා විථි වේර්ඛාව සංදහා 
වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

133 7 වේමාට්ලන්� වේකිසංන්ට් වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

134 7 වේමාට්ලන්� වේපවේදසං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 22.00

135 7 මාලලවේස්කර මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

136 7 මාලලවේස්කර වේපවේදසං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

137 2 මාැවේ� වීදිය බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 32.00

138 10 මාරදානා පාර බස් මාාර්ගය 24.38 32.00

139 13 වේ�ෆී�� පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

140 12 මීරානියා වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

141 12 මිහිඳු මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 22.00

142 12 මි� වීදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

143 15 වේමාෝදර වීදිය (ශාන්ත්යාං වේජෝන් පාර සි� 
රජමා�වත්ත්යාං පාර දක්වා)

බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 22.00

144 12 වේමාාවේහාමා� වේස්න් මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 32.00

145 15 ප�ලිය වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

146 10 මාවුන්ට් �ලසංන්ට් වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

147 5 මුහන්දිර� ඊ.ඩී. දාබවේර් මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

148 3 මුහන්දිර� පාර (ගාලු පාර සි� 
උත්ත්යාංරානාන්ද මාාවත්යාං දක්වා)

වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

149 15 මුතුවේ��ල මාාවත්යාං (ශා. ඇන්ඩ� පාර 
වේකළවර සි� ශා. වේජ්�ස් වීදිය දක්වා)

බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 22.00

150 2 මුත්ත්යාංයියා පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

151 7 මාහාචාාර්ය ස්�ැන්ලි විවේජ්සුන්දර මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 24.00

152 3 මුහුදු පටුමාග ( සී වී� ඇවනියු) වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

153 11 මුහුදු වීදිය ( සී ස්ටිීට්) වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

154 3 රැජිනා පාර නාැත්යාං 15.00

155 7 රාජකීය මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 30.00

156 15 රජමා�වත්ත්යාං පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

157 6 රාමාකිි�ණා වේ�රසංය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

158 4 රත්නා� පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

159 9 ජලාශය පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

160 3 රීන්ලන්� වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

161 2 රිෆී වීදිය බස් මාාර්ගය නාැත්යාං 24.00

162 15 වේරාක් හවුස් පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

163 8 වේරා�නි වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

164 8 වේරා�නි විදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

165 7 වේරාස්මී� වේපවේදසං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

166 2 වේ�ක් වේකිසංන්ට් වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

167 14 වේලයා�ස් වේබිෝ�වේ� බස් මාාර්ග නාැත්යාං 24.00

168 5 වේලයා�ස් පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

169 1 වේ�ඩන් බැස්ට්රියන් පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 24.00
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අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා විථි වේර්ඛාව සංදහා 
වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

170 15 පහල ශාන්ත්යාං ඇන්ඩ� වේපවේදසං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

171 4 වේලෝරන්ස් පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

172 14 ලූකස් පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

173 14 වේදාස්ත්යාංර බිිවේ�ෝ බබාපු�වේ� වේපවේදසං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

174 8/9 වේදාස්ත්යාංර ඩැනිස්�ර් ද සි�වා මාාවත්යාං බස් මාාර්ග 30.48 32.00

175 15 වේදාස්ත්යාංර එස්.ඩී.පරනාාන්දු මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

176 2 විනිසුරැ අක්බාර් මාාවත්යාං බස් මාාර්ග නාැත්යාං 24.00

177 5 වජිර පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

178 2 වේවාක්වේෂෝ� පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

179 2 වේවාක්වේෂෝ� විදිය (වේකා�සංක් පමාණයි) වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

180 7 විද�ා මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

181 5 විජය කුමාාරතුංග මාාවත්යාං (කිරැලපනා පාලමා 
සි� එ�මාන්�න් පාර දක්වා)

බස් මාාර්ග 30.48 32.00

182 10 විපුලවේස්නා මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

183 11 විවේ�කානාන්ද හි� පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

184 6 විවේ�කානාන්ද ඇවනියු වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

185 13 වාසංල පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

186 2 වූකන්ද ජු�මාා මාස්ජි� පාර වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

187 15 වි�සංන් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

188 12 වි�සංන් වීදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

189 13 වු�වේෆන්ඩ� පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

190 2 ශ්රීීමාත් චිත්ත්යාං�පල� ඒ ගාඩිනාර් මාාවත්යාං බස් මාාර්ග නාැත්යාං 36.00

191 7 ශ්රීීමාත් අර්නාස්ට් ද සි�වා මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

192 2 ශ්රීීමාත් වේහන්රි ද වේමා� මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

193 2 ශ්රීීමාත් වේජ්�ස් පීරිස් මාාවත්යාං බස් මාාර්ග 20.12 32.00

194 3 ශ්රීීමාත් එ�. මාැකන් මාාකර් මාාවත්යාං බස් මාාර්ග නාැත්යාං 24.00

195 12 ශ්රීී වේබෝධිරාජ වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

196 13 ශ්රීී ගුණානාන්ද මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

197 2 ශ්රීී ජිනාරත්යාංනා මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

198 13 ශ්රීී කතිවේර්ෂන් වීදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

199 12 ශ්රීී පියදර්ශනාාරාමා මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

200 11 ශ්රීී රත්නාවේජෝති සංරවනාමුත්තු මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

201 10 ශ්රීී සංද්ධර්මා මාාවත්යාං බස් මාාර්ග නාැත්යාං 32.00

202 10 ශ්රීී සංංඝරාජ මාාවත්යාං බස් මාාර්ග 24.38 32.00

203 2 ශ්රීී සුගවේත්යාංෝදය මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

204 12 ශ්රීී සුමානාතිස්සං මාාවත්යාං බස් මාාර්ග නාැත්යාං 32.00

205 3 ශ්රීී උත්ත්යාංරානාන්ද මාාවත්යාං බස් මාාර්ග නාැත්යාං 24.00

206 9 ශ්රීී වජිරඥාාණ මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

207 12 ශ්රීීමාත් බණ්ඩාරනාායක මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00
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අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා විථි වේර්ඛාව සංදහා 
වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

208 13 ශාන්ත්යාං ලුසියා චාතුරශීය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

209 4 ශාන්ත්යාං පීත්යාංර වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

210 4 ශාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් හි� බස් මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

211 13 ශාන්ත්යාං වේබනාඩික් විදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

212 14 ශාන්ත්යාං වේජෝශ� විදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

213 13 ශාන්ත්යාං ලුසිස් වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

214 8 වේ�ඩි වේගාා� ඇවනියු වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

215 11 ශී්රී වේබෝධිරාජ මාාවත්යාං (ෂූ පාර) වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

216 5 සංභාා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

217 5 සංක්විති පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

218 11 සංංඝමිත්ත්යාංා මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

219 3 මුහුදු මාාවත්යාං (සී ඇවනියු) වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

220 3 වේසං�ලමුත්තු ඇවනියු වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

221 3 වේසංරන්ඩි� පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

222 6 සීබ� ඇවනියු වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

223 6 සින්සංපා පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

224 9 සිරි මාහින්ද ධ�මා මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

225 5 ස්වේක��න් උද�ානාය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

226 5 ස්වේක��න් පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

227 12 ස්මිත් වීදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

228 6 වේසංෝමාගිරි වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

229 7 ස්�ැන්වේමාෝ වේකිසංන්ට් වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

230 2 ස්�ැ�ලස් වීදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 22.00

231 2 ස්ටුවර්ට් විදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

232 13 සුමිති්යාංාරාමා මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

233 15 වේ�නාමු�ල පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

234 15 හැඳල වේත්යාංාටුපල (වේෆරි) පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

235 10 හික්කඩුවේ� ශී්රී සුමාංගල වේත්යාංර මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

236 11 හි� වීදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

237 7 වේහෝර්�න් වේපවේදසං බස් මාාර්ග නාැත්යාං 24.00

238 2 හුණුපිට්රිය හරස් පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

239 2 හුණුපිට්රිය වැව පාර වේපෝෂක මාාර්ග 20.11 22.00

240 12 හුණුපිට්රිය පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

241 12 හුවේස්නියා විදිය වේපෝෂක මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

242 4 ෆරී� වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

243 7 මා� මාාවත්යාං (ෆ්ලවර් පටුමාග) වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

244 8 ෆරැන්සිස් පාර වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

245 4 ෆරූන්ක්ෆර්ට් වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20
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අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා විථි වේර්ඛාව සංදහා 
වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

246 6 ෆසං�ස් පටුමාග  
(වේගාඩනාැගිලි සිමාා රහිත්යාං වේකා�සං)

වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

247 6 2 වනා චාැප� වීදිය වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.20

248 13 8 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

249 13 9 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

250 3 12 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

251 3 13 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

252 3 17 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

253 3 19 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

254 3 23 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

255 3 25 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

256 3 33 වනා පටුමාග (බගත්යාංවේ� පාර) වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

257 3 37 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

258 13 11 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

259 13 12 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

260 13 13 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

261 3 24 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

262 9 1 වනා පටුමාග (වේදමා�වේගාඩ වේපවේදසං) වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

263 9 2 වනා පටුමාග (වේදමා�වේගාඩ වේපවේදසං) වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

264 9 3 වනා පටුමාග (වේදමා�වේගාඩ වේපවේදසං) වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

265 9 4 වනා පටුමාග (වේදමා�වේගාඩ වේපවේදසං) වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

266 9 5 වනා පටුමාග (වේදමා�වේගාඩ වේපවේදසං) වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2

267 9 6 වනා පටුමාග (වේදමා�වේගාඩ වේපවේදසං) වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 12.2
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කොදවන වගුව : පවතින වීදිං කොර්ඛොකො� ්මැද කොර්ඛොකො� සිට  
කොගොඩනැගිලි සී්මොව

අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා වීදි වේර්ඛාව සංඳහා 

වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

1 11 අක්බාර් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

2 15 අලුත්මාාවත්යාං පාර බස් මාාර්ගය 18.28 32.00

3 6 අන්දරවත්ත්යාං පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

4 11 එන්.එච්.එ�.අ�දු� කාදර් මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 22.86 22.00

5 7 ආනාන්ද කුමාාරස්වාමි මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ගය 20.11 22.00

6 10 ආනාන්ද රාජකරැණා මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 22.86 24.00

7 8 ආචාාර්ය එන්.එ�.වේපවේර්රා මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 30.48 32.00

8 7 ඇ�බට් වේකිසංන්ට් බස් මාාර්ගය 30.48 32.00

9 3 ඇ�ෆර� වේපවේදසං වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

10 6 අනුලා පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

11 7 ඇතුළත්යාං මා� පාර (Inner Flower Road) වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

12 6 අළුවල පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

13 5 ඉසිපත්යාංනා මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ගය 18.28 22.00

14 7 නිදහස් මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 30.48 32.00

15 10 ඊ.ඩ�.වේපවේර්රා මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග 15.24 12.20

16 6 ඊස්වරී පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

17 5 උද�ානා පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22.00

18 2 උද�ානා විදිය (ධර්මාපාල මාාවත්යාං සි� 

හයි� පාර්ක් වේකෝනාර් දක්වා)

වේපෝෂක මාාර්ගය 15.24 22.00

19  උද�ානා විදිය (හයි� පාර්ක් වේකෝනාර් සි� 

ශ්රීී ජිනාරත්යාංනා මාාවත්යාං දක්වා)

වේපෝෂක මාාර්ගය 20.11 22.00

20 4 උපතිස්සං පාර වේවනාත් මාාර්ග 7.31 12.2

21 8 එලියට් වේපවේදසං වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 12.20

22 15 එලිහවුස් පාර වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

23 8 ඔස්ට්රින් වේපවේදසං වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

24 6 කැනා� පාර (රාජගුරැ ශ්රීී සුභූති පාර 

වේකා�සංක්)

වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22

25 9 ක්ලිෆ්�න් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

26 13 වේක්. සිරි� සි. වේපවේර්රා මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 18.28 24.00

27 13 වේක්.බි.කිිස්ට්රි වේපවේර්රා මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ගය 18.28 22.00

28 15 කැලණිගඟ වේමාෝල පාර වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

29 9 කැ�වලමු�ල පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

30 10 වේකත්ත්යාංාරාමා පන්සංල පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22.00

31 5 කිරිමාණ්ඩල මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 24.00

32 5 කිරැළපනා පටුමාග (හයිවේලව� පාර සි� 

අන්දරවත්ත්යාං පාර දක්වා)

වේපෝෂක මාාර්ගය 15.24 15.24
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අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා වීදි වේර්ඛාව සංඳහා 

වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

33 5 කිරැළපනා පටුමාග (අන්දරවත්ත්යාං පාර සි� 

විජය කුමාාරතුංග මාාවත්යාං දක්වා)

වේපෝෂක මාාර්ගය 30.48 32.00

34 9 වේකාවේලාන්නාාව පාර බස් මාාර්ගය 12.19 15.00

35 8 කුරැ�පු පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 9.14 15.00

36 8 කින්සි වේපවේදසං බස් මාාර්ගය 15.24 22.00

37 8/10 කින්සි පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 15.24/20.11 22.00

38 5 වේගෝමාස් පාත් වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

39 6 චාාලිමාන්ට් පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

40 3 චාාර්�ස් ඩරයි� වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

41 3 චාාර්�ස් වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

42 3 චාාර්�ස් වේ� වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

43 5 චිත්යාංිා පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22.00

44 11 ජින්තුපිට්රිය විදිය වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22

45 10 වේජ්.ඊ.ගුණවේස්කර පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22

46 4  ජානාකී පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

47 5  ජාවත්ත්යාං පාර බස් මාාර්ගය 15.24 22.00

48 14 ජයන්ත්යාං මා�ලිමාාරච්චි මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22.00

49 10 ජයන්ත්යාං වීරවේස්කර මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 20.11 32.00

50 6 ජයසිංහ පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

51 9 ඥාාණවිමාල පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

52 10 ටී.බී.ජයා මාාවත්යාං (මාරදානා පාර සි� ඩී.ආර්.

විවේජ්වර්ධනා මාාවත්යාං දක්වා)

බස් මාාර්ගය 24.38 32.00

53 10 ට්රි.බී.ජයා මාාවත්යාං (ඩී.ආර්.විවේජ්වර්ධනා 

මාාවත්යාං සි� යුනියන් වේපවේදසං දක්වා)

බස් මාාර්ගය 20.11 32.00

54 3 වේ��ප� පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

55 10 වේ��ප� පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

56 15 වේ��ප� පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

57 7 වේ�ාරින්�න් පාර බස් මාාර්ගය 12.19 22.00

58 6 ඩී.එ�.වේකාළඹවේ� මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

59 5 ඩී.එස්.වේෆාන්වේස්කා පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

60 8 ඩ�ලි වේස්නාානාායක මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 22.86 32.00

61 6 ඩ�.ඒ.සි�වා මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 22.55 24.00

62 6 තිඹිරිගස්යාය පාර බස් මාාර්ගය 20.11 24.00

63 4 වේ�වි�සංන් පාර වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

64 6 දයා පාර වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

65 5 ද වේෆාන්වේස්කා පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

66 5 ද වේෆාන්වේස්කා වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

67 14 ද වාස් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

68 6 ධර්මාාරාමා පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00
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අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා වීදි වේර්ඛාව සංඳහා 

වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

69 6 ධ�මාාරාමා පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

70 5 නාාරාවේ�න්පි� පාර (නාාවල පාර) බස් මාාර්ගය 17.07 24.00

71 6 පාමාංකඩ පාර බස් මාාර්ගය 22.55 24.00

72 6 පාමාංකඩ පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

73 13 පරමාානාන්ද විහාර මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

74 3 වේ�ද්රිස් පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

75 4 වේපපින් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

76 6 පැරකු�බා වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 12.09 15.00

77 6 පී�ර්සංන් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

78 6 පූර්වාරාමා මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ගය 15.24 22.00

79 3 පාසං� පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 9.14 12.20

80 10 පූජ� බද්වේද්ගමා විමාලවංශ හිමි මාාවත්යාං 

(මාරදානා පාර සි� ද වේසංායිසංා ව�රවුමා 

දක්වා)

බස් මාාර්ගය 24.38/30.48 32

81 3 බගත්යාංවේ� පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

82 9 වේ�ස්ලයින් මාාර්ගය වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

83 12 වේ�වේර් පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

84 6 බලවේපාකුණ පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 15.24 15.24

85 8 වේබෞද්ධාවේලෝක මාාවත්යාං (වේ�ස්ලයින් පාර 

සි� එන්.එ�.වේපවේර්රා මාාවත්යාං දක්වා)

වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

86 5 වේබායිස් වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

87 6 වේබාස්වේව� වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

88 6 බර්� වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

89 1 බිිස්�� වීදිය වේපෝෂක මාාර්ගය 18.28 22.00

90 14/15 මාාද�පිට්රිය පාර බස් මාාර්ගය 12.19/15.24 24.00

91 8 මාැගසින් පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

92 10 මාාලිගාවත්ත්යාං ජු�මාා මාස්ජිස් පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22.00

93 10 මාාලිගාවත්ත්යාං පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 22.86 32

94 10 මාාලිගාවත්ත්යාං පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.0

95 10 මාාලිගාවත්ත්යාං වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.2

96 12 මාාර්ටීස් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.2

97 6 මා�ලිකා පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

98 6 මාැනිං වේපවේදසං බස් මාාර්ගය 9.14 24.00

99 3/4/5/6 මාරයින් ඩරයි� (වේකාළඹ කිමාය පාර) බස් මාාර්ගය 18.28 24.00

100 8 මාාර්ට් වේ�රසංය වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

101 15 මාට්�ක්කුලිය මාැද පාර බස් මාාර්ගය 12.19 32.00

102 15 මාට්�ක්කුලිය ප�ලිය පාර බස් මාාර්ගය 12.19 22.00

103 15 මාට්�ක්කුලිය ෆාර්� පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22.00

104 6 මාායා ඇවනියු බස් මාාර්ගය 27.93 32.00
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අනු 
අංකය

පරවේද්ශය මාාර්ගවේ� නාමා වීදි වේර්ඛාව සංඳහා 

වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

105 13 වේ�ෆී�� පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ගය 9.14 15.00

106 2 මිවුස් වීදිය වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

107 15 වේමාෝදර වීදිය (ශා.වේජෝශ� පාර හන්දිය සි� 

ෆර්ගසංන් පාර හන්දිය දක්වා)

බස් මාාර්ගය 18.28 22.00

108 15 වේමාෝදර විදිය (මාාද�පිට්රිය පාර හන්දිය සි� 

රජමා�වත්ත්යාං පාර හන්දිය දක්වා)

බස් මාාර්ගය 15.24 22.00

109 10 වේමාාහිදීන් මාස්ජී� පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

110 13 වේමාෝබරි පටුමාග වේපෝෂක මාාර්ගය 15.24 22.00

111 15 මුතුවේ��ල මාාවත්යාං (ශා.වේජ්�ස් වීදිය සි� 

මාාද�පිට්රිය පාර දක්වා)

බස් මාාර්ගය 18.28 22.00

112 2 යුනියන් වේපවේදසං බස් මාාර්ගය 22.86 32.00

113 3 යුනිට්රි �ලාසංා වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

114 6 රාජගුරැ ශ්රීී සුභූති පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22.00

115 4 රමා�ා පාර වේවනාත් මාාර්ග Ex. Rd. width 12.20

116 5 රන්වේදෝලි පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

117 4 රන්සිවි පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

118 7/4r රී� පටුමාග (තු�මු�ල හන්දිය සි� 

නිදහස් මාාවත්යාං දක්වා)

බස් මාාර්ගය 30.48 32.00

119 4 රී� ඇවනියු (වේලෝරීස් පාර සි� තු�මු�ල 

හන්දිය දක්වා)

වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

120 4 රීට්රිට් පාර වේවනාත් මාාර්ග 7.92 12.20

121 6 වේරාබට් ගුණවර්ධනා මාාවත්යාං (follow RDA 
Street Line plan)

වේපෝෂක මාාර්ගය 30.48 32.00

122 6 රැද්රා මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

123 15 රැද්රිගු වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

124 8 රැහුණුකලා මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

125 4 වේලෝරිස් පාර වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

126 8 වේලස්ලි රණගල මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22.00

127 6 ලිලී පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග නාැත්යාං 15.00

128 1 වේලෝ�ස් පාර බස් මාාර්ගය 20.11 32.00

129 11 වේවරළ පාර(බීච් වේරෝ�) බස් මාාර්ගය 22.86 32.00

130 12 වේ��ල විදිය (ගූස්පහ හන්දිය සි� 

වේසංෝන්ඩර්ස් වේපවේදසං දක්වා)

වේපෝෂක මාාර්ගය 18.28 22.00

131 2 වේවාක්වේෂෝ� වීදිය වේවනාත් මාාර්ග 15.00 24.00

132 2 වේවලියන්ස් වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

133 9 වේ�ළුවනා පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

134 9 වේ�ළුවනා වේ�රස් වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

135 5 විජය කුමාාරතුංග මාාවත්යාං (එ�මාන්�න් 

පාර සි� පූර්වාරාමා පාර දක්වා)

වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

136 6 වේ�ළුවනාාරාමා පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22.00
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විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

137 15 විට්ස්වයික් පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

138 10 විනායාලංකාර මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

139 4 විශාකා පාර වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

140 2 විත්යාංානාවේ� මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

141 15 වේවෝ�ස් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 10.05 15.00

142 7 වේවෝර්� වේපවේදසං බස් මාාර්ගය 20.11 32.00

143 2 වූකන්ද පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

144 6 වැ�ලවත්ත්යාං දු�රියපල පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

145 15 විස්ට් පැවේස්ජය වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

146 7 විවේජ්රාමා මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 22.86 24.00

147 12 ශාන්ත්යාං වේසංබස්තියන් වීදිය වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 22.00

148 9 ශ්රීී නිවේගාෝධාරාමා මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග 20.11 22.00

149 15 ශ්රීී විකිමා මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

150 15 ශ්රීීමාත් රාමානාාදන් මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 22.86 32.00

151 15 ශාන්ත්යාං ඇන්ඩ�ස් පාර බස් මාාර්ගය 19.51 22.00

152 3 ශාන්ත්යාං මායික�ස් පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

153 7 ශ්රීීමාත් මාාකස් පරනාාන්දු මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 30.48 32.00

154 6 ශ්රීී වේබෝධිරැක්ඛාරාමා පාර (විහාර පටුමාග) වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

155 9 ශ්රීී ධ�මාාරාමා පාර බස් මාාර්ගය 24.38 24.38

156 15 ශ්රීී පඥ්ඥාානාන්ද මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග 18.28 22.00

157 5 ශ්රීී සිද්ධාර්ථා පැවේස්ජය වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

158 5 ශ්රීී සිද්ධාර්ථා පාත් වේවනාත් මාාර්ග 15.24 15.24

159 13 ශ්රීී සිවානාන්ද විදිය (අඩි 20 ක් පමාණි) වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

160 6 ශ්රීී විජය පාර වේවනාත් මාාර්ග 9.14 12.20

161 15 ශාන්ත්යාං වේජ්�ස් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 7.31 12.20

162 15 ශාන්ත්යාං වේජ්�ස් වීදිය වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

163 13 ශාන්ත්යාං ලුසියා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.2

164 15 ශාන්ත්යාං වේ�රි පාර බස් මාාර්ගය 12.19 22.00

165 15 ශාන්ත්යාං වේ�රි පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

166 13 ශාන්ත්යාං අන්වේත්යාංෝනි මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 22.86 32.00

167 3 ශාන්ත්යාං අන්වේත්යාංෝනි මාාවත්යාං වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

168 15 ශාන්ත්යාං වේජෝන් වේ� වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

169 4 ෂර්බරි උද�ානාය වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 12.20

170 10 සංාන්තිආරච්ච් උද�ානාය වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

171 8 සංරණපාල හිමි මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග 18.28 22.00

172 12 වේසංෝන්ඩර්ස් වේපවේදසං බස් මාාර්ගය 30.48 32.00

173 3 පාසං� පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 9.14 12.2.

174 12 සි�වර් ස්මිත් වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

175 3 ස්වේක ාෆී�� වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20
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වර්ගීකරණය

විදි වේර්ඛාවේ� වේහෝ 
මාාරගවේ� වේයෝජිත්යාං 
සං�පුර්ණ පළල 
(මී�ර්)

වේගාඩනාැගිලි 
සීමාාවේ� සං�පුර්ණ 
පළල (මී�ර්)

176 8 සීවලී මාාවත්යාං වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

177 10 සිරි ධ�මා මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 12.19 22.00

178 14 සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක මාාවත්යාං බස් මාාර්ගය 30.48 32.00

179 14 සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක මාාවත්යාං (ජපන් 

මිත්යාංිත්ව පාලමා සි� මාාද�පිට්රිය පාර 

දක්වා)

බස් මාාර්ගය 30.48 32.00

180 5 සිරිපා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.2 0

181 6 සුවිශුද්ධාරාමා පාර (ඩ�.ඒ.සි�වා මාාවත්යාං 

සි� ග�වල පාර දක්වා)

වේපෝෂක මාාර්ගය 9.14 15.00

182 6 සුවිශුද්ධාරාමා පාර (හැ�වේලාක් පාර 

හන්දිය සි� පැරකු�බා වේපවේදසං දක්වා)

වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

183 6 ස්වර්ණ පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

184 14 ස්වර්ණ ජෛචාත්යාං� පාර වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

185 14 ස්වේට්ස් පාර බස් මාාර්ගය 18.28 24.00

186 6 ස්�ැෆර්� පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 18.28 24.00

187 8 සංමාර් වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

188 5 සුවේන්ත්යාංිා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

189 6 හැ�ඩන් පටුමාග බස් මාාර්ගය 12.19 15.00

190 5 හැ�වේලාක් පාර (රී� පටුමාග සි� මාායා 

පටුමාග දක්වා දක්වා)

බස් මාාර්ගය 27.93 32.00

191 5 හැ�වේලාක් පාර (මාායා පටුමාග සි� 

ස්�ැෆර්� පාර හන්දිය දක්වා) 

බස් මාාර්ගය 18.28 24.00

192 15 හර්බට් වේපවේදසං වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

193 12 හ�ස්වේඩරා� වීදිය වේවනාත් මාාර්ග 12.19 24.00

194 5/6 හයිවේලව� පාර බස් මාාර්ගය 30.48 32.00

195 2 හයි� පාර්ක් වේකෝනාර් වේපෝෂක මාාර්ගය 15.24 22.00

196 8 වේෆයාර්ෆී�� උද�ානාය වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

197 14/15 ෆර්ගසංන් පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 18.28 22.00

198 14/15 ෆර්ගසංන් පාර (මාට්�ක්කුලිය මාැද පාර 

සි� මාට්�ක්කුලිය ප�ලිය පාර දක්වා)

බස් මාාර්ගය 18.28 22.00

199 5 ෆයිෆ් පාර වේපෝෂක මාාර්ගය 12.19 15.00

200 10 වේෆාස්�ර් පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 12.19 15.00

201 15 ෆරන්සංවත්ත්යාං පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 9.14 15.00

202 3 5 වනා පටුමාග (වේකා�ලුපිට්රිය) වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

203 13 5 වනා පටුමාග (�ලූමාැන්ඩ� පාර) වේවනාත් මාාර්ග 6 .09 12.20

204 3 14 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

205 3 27 වනා පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 12.2 12.20

206 6 53 වනා පටුමාග “ඒ” වේවනාත් මාාර්ග 6.09 12.20

207 10 1 වනා මාාලිගාකන්ද පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20

208 10 2 වනා මාාලිගාකන්ද පටුමාග වේවනාත් මාාර්ග 12.19 12.20
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රූප සටහාන් ලැයිස්තුව 

රූප සටහාන් අංං� 2.1 :  පැරණි වේකාටුව පරදීපාගාරය 1907 14
රූප සටහාන් අංං� 2.2 :  පෘතුගීසීන් විසින් වේගාඩනාගනා ලද පරථාමා වේකාළඹ වාරවේයහි සිතුවමා - 1520  14
රූප සටහාන් අංං� 2.3 : පෘතුගීසි මු� කාලිනා යුගවේ� ජනාාවාසං ව�ා�තිය 15
රූප සටහාන් අංං� 2.4 :  වේකාළඹ පෘතුගීසි වරාවේ� සිතුවමාක් 1524 15
රූප සටහාන් අංං� 2.5 :  ලන්වේද්සි යුගවේ� නිවාසං 1763 16
රූප සටහාන් අංං� 2.6 :  ලන්වේද්සි යුගවේ� නිවාසං 1763 16
රූප සටහාන් අංං� 2.7 :  ලන්වේද්සි යුගවේ� ජනාාවාසං ව�ා�තිය 17
රූප සටහාන් අංං� 2.8 :  ලන්වේද්සි යුගවේ� වේකාළඹ වරාය 1775 17
රූප සටහාන් අංං� 2.9 :  පිරන්ස් වීදිය, වේකාළඹ වේකාටුව 1800 18
රූප සටහාන් අංං� 2.10 :  බිිත්යාංානා� යුගවේ� ජනාාවාසං ව�ා�තිය 19
රූප සටහාන් අංං� 2.11 :  සංර් පැටි්රික් වේගඩස්වේ� නාගර සංැලැස්මා – 1921 21
රූප සටහාන් අංං� 2.12 :  පැටි්රික් ඇබර්වේකා�බී පරාවේද්ශ්රීය සංැලැස්මා 22
රූප සටහාන් අංං� 2.13 :  වේකාළඹ මාහා සංැලැස්මා 1978 (එක්සංත් ජාතීන්වේ� සංංවර්ධනා වැඩසං�හනා   
 (UNDP) හා ඒකාබද්ධ)  23
රූප සටහාන් අංං� 2.14 :  වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා – 1985 25
රූප සටහාන් අංං� 2.15 :  වේකාළඹ මාහානාාගරික කලාපීය වුහාත්මාක සංැලැස්මා (CMRSP)- 1998 26
රූප සටහාන් අංං� 2.16 :  වේකාළඹ හර පරවේද්ශය, 1998 27
රූප සටහාන් අංං� 2.17 :  වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා - 1999 28
රූප සටහාන් අංං� 2.18 :  බස්නාාහිර පළාවේත් වේමාගාවේපාලිස් සංැලැස්මා (CESMA) - 2004 29
රූප සටහාන් අංං� 2.19 :  වේකාළඹ නාගර සංංවර්ධනා සංැලැස්මා (සංංවේශෝධනාය) - 2008 30
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21. වරාය අධිකාරී පරිශය තුල පිහිටි කොරගු කොෛපාර්තකොම්න්තුව සතු කොගාඩානැගිේල 

22. ලයිට් හවුස් (උතුර), කොකාළඹ කොකාටුව ෛ

23. ෛ කොසායිසා කොගාඩානැගිේල, ජස්ටිස් අක්බර් මාවත, කොකාළඹ 02

24. ලිකොයෝඩ්ස් කොගාඩානැගිේල, සර් බාකොරාන් ජයතිලක මාවත, කොකාළඹ 01

25. සී.ඩා�ලි�.ඊ. වයිට් අකො� කොගාඩානැගිේල, සර් බාකොරාන් ජයතිලක මාවත, කොකාළඹ 

26. කොසලාන් බැංකු මුලස්ථාානය පිහිටි මකන් මාකර් කොගාඩානැගිේල,  

සර් බාකොරාන් ජයතිලක මාවත, කොකාළඹ 01

27. ගෆුර් කොගාඩානැගිේල,සිර බබාකොරාන් ජයතිලක මාවත, කොේඩාන් බැස්ටියන් මාවත, කොකාළඹ 01

28. CWE පිහිටි කොගාඩානැගිේල, සර් බාකොරාන් ජයතිලක මාවත 

29. ඉන්දියා රජකො� බැංකුව පිහිටි කොගාඩානැගිේල, සර් බාකොරාන් ජයතිලක මාවත, කොකාළඹ 01

30. කොහාංකොකාන් හා කොෂ්න්හි කොගාඩානැගිේල, සර් බාකොරාන් ජයතිලක මාවත, කොකාළඹ 01

31. ටයිම්ස් කොගාඩානැගිේල, සර්  බාකොරාන් ජයතිලක මාවත, කොකාළඹ 01

32. බිිස්ටේ වීදිය, කොකාළඹ 01

33. කාගිේස් කොගාඩානැගිේල, කොයෝක් වීදිය, කොකාළඹ 1

34. මිලර්ස් කොගාඩානැගිේල, කොයෝක් වීදිය, කොකාළඹ 01

35. ලක්සල කොගාඩානැගිේල, කොයෝක් වීදිය, කොකාළඹ 01

36. ස්විස් කොගෝේඩ් හවුස් කොගාඩානැගිේල, කොයෝක් වීදිය, කොකාළඹ 01

37. බුර්සම් සහ කොකාම්පැනි කොගාඩානැගිේල, මුෛලිකො� මාවත, කොකාළඹ 01

38. කොගාේඩාන් නකො�ට් චාාසිකොනෝ ක්ල� කොගාඩානැගිේල, මුෛලිකො� මාවත, කොකාළඹ 01

39. මහජන බැංකු කොගාඩානැගිේල, මුෛලිකො� මාවත, කොකාළඹ 01



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

379

40. පරණ ම්ධයම විදුලි සංකොේශ කාර්යාලය පිහිටි කොටලිකොකාම් කොගාඩානැගිේල, චාැතම් වීදිය, කොකාළඹ 01

41.  ලංකා බැංකු නගර කාර්යාලය  පිහිටි ලංකා වාණිජ මණ්ඩාල කොගාඩානැගිේල, චාැතම් විදීය, කොකාළඹ 01

42. ටෝාන්ස්කොවාර්ක් හවුස් කොගාඩානැගිේල, චාැතම් වීදිය, කොකාළඹ 01

43. ෛ කොම්ලේ කොගාඩානැගිේල, චාැතම් වීදිය, කොකාලඹ 01

44. ලයිට් හවූස්, දචාතය පාර, කොකාළඹ 01

45. ලයිට් හවූස් (ඊශාන), වරාය භුමිය 

46. පැරණි පාර්ලිකොම්න්තු කොගාඩානැගිේල (ජනාදිපති කොේකම් කාර්යාලය), කොගෝේකොෆ්ස්, කොකාළඹ 01

47. රීගේ සිනමා ශාලාව, චිත්තප්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොකාළඹ 02

48. එයාර් ලංකා කාර්යාලය, සර් බාකොරාන් ජයතිලක මාවත 

49. කොපාලිස් මුලස්ථාානය 

50. ආරක්ෂ්ක අමාත්යංශය, කොේශ්ය ආෛායම් කොෛපාර්තකොම්න්තුව 

51. බැස්ටියන් ෆ්ලා�ස්ටාෆ් වීදිය 

52. කොජෝජ් ස්ටුවර්ඩ් / පි.අයි.ඒ 

53. කොබෝකොගාඩා කොගාඩානැගිේල 

54. �කොරෝදිස් කොගාඩානැගිේල

55. ක්වීන් හවුස්,ජනාධිපති මාවත 

56. කොඩාාක්ස් ගබඩාා

57. ලන්කොේසි ආණ්ඩුකාර නිවාස

58. කොකාළඹ අකොපාලිස්ත කම්පැනි ලිමිටඩ් 

59. වරාය කොකාමිසම

60. ආර්කොකඩ් බිේඩින් (කො�කොකඩ්)

61. කොකාමර්ෂ්ේ බැංකුව කොවාේකර් සන්ස් සහ කොකාම්පැනි සමාගම

62. බිිස්ටේ කොහාකොටේ

63. ලක්සල කොගාඩානැගිේල

64. කොඩාේෆ් කො�ට්කො� 

65. ඇල සෛහා වන පඩිකොපළ 

66. නිවාස අමාතයංශ කොගාඩානැගිේල    

67. ජාතික රජකො�  රැස්වීම් ස්ථාානය 

68. ගිාන්දිස් බන්කා 

69. ඉචිලන් බැරක්ස්

70. ෛ කොරෝවින්� ක්ල� කොරෝවින් ක්ල� අසල ඇල

71. අ්ධයාපන අමාතයංශ කොගාඩානැගිේල, (පැරණි බරක් කොගාඩානැගිේල)

72. කොගෝේකොෆ්ස් 

73. කොගෝේකොෆ්ස් ගීාන් 

74. සමුද්රා කොහෝටලය 

75. කොගෝේකොෆ්ස් කොහෝටලය 

76. ශාන්ත ඇන්ඩා� කොේවස්ථාානය, කොකාේලුපිටිය 

77.  ආර්චිබිකොෂ්ාප් නිවාසය 

78. කොසවන නිවාස, 263, ගාලුපාර 

79. කොලෝටස් කොහෝටලය 

80. නිවාස 321, ගාලු පාර පිටකොකාටුව කොක්මන් කො�ට් කොබේ කුලුන,පර්ධාන මාවත,කොකාළඹ 11

81. කොෛාන් කකොරෝලිස් කොගාඩානැගිේල, 1 වන පටුමග සහ කොක්සර් වීදිය, කොකාලඹ  11

82.  පරණ නගරසභා කොගාඩානැගිේල සහ එඩින්බර්� මාකට්, පර්ධාන වීදිය, කොකාළඹ 11

83. කාන් ඔරකොලෝසු කනුව, ෆ්කොරෝන්ට් ස්ට්රීෝට්, කොකාළඹ 11

84. ලංකා තාක්ෂ්ණ විෛයාලය පරණ කොගාඩානැගිේල, ඕේකොකාට් මාවත, කොකාළඹ 11

85. ජනුවේ අේ �ාර් පේලිය, 2 වන වීදිය,කොකාළඹ 11

86. සමන්හුර් කද්රවේ හින්දු පන්සේ භුමිය, 1 වන පටුමග

87. මස්ජිඩ් අේ�ර් පේලිය, 2 වන හරස් වීදිය 

88.  සුහර කොගාඩානැගිේල 173, 2 වන හරස් වීදිය 

89. මවුලානා කොගාඩානැගිේල, 188, 2 වන හරස් වීදිය 

90. ෂ්හීදී කොගාඩානැගිේල, 182, 2 වන හරස් වීදිය,

91. නිවාස හා කඩා 51, 1 වන හරස් වීදිය
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ඇමුණුමා 2 : සංංවර්ධනා පරවණත්යාංා හඳුනාා ගැනීමා සංඳහා සිදු 
කරනා ලද විශ්වේ�ෂණයන් හා නිරීක්ෂණ

සංවර්්ධන පීඩාන වි�කොේෂ්ණය
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සා්ධක

පරවේ�ශකත්ව පහසුක�

ජනාගහනා ඝනාත්වය

වේගාඩනාැගිලි ඝනාත්වය

මාංසංන්ධි ධූරාවලිය

අපරවුහ පහසුක� ව�ා�තිය

වේයෝජිත්යාං විවේශ්ෂ ව�ාපෘති

සංංවර්ධනාය කළ හැකි භූමි

නිරීක්ෂ්ණ

අධ�යනා පරවේද්ශය තුළ සංංවර්ධනා පීඩනාවේ� දිශානාතිය පරමාාණාත්මාක වශවේයන් පූලියවේගාඩ, 

රාජගිරිය, හැ�වේලාක් �වුන් යනා පරවේද්ශ කරා ව�ා�ත්යාං වනා බව හැඳිනාගත්යාං හැක. වේමාමා 

පරවේද්ශ කරා සංංවර්ධනා පීඩනාය දිශාගත්යාංවීමා� වේ�තු සංාධක පහත්යාං පරිදි දැක්විය හැක.

පූලියවේගාඩ වේයෝජිත්යාං වරාය පිවිසු� මාාර්ගය හා උන්නාත්යාං අධිවේ�ගී මාාර්ගය, නුවර අධිවේ�ගී 

මාාර්ගය හා කටුනාායක අධිවේ�ගී මාාර්ගය සංමාග සං�බන්ධවීවේමාන් එමා පරවේද්ශය අන්ත්යාංර් 

හුවමාාරැ මාධ�ස්ථාානායක් වශවේයන් කිියාකරනු ලැවේ�.

රාජ� පරතිපත්තිමාය තීරණයක් වශවේයන් සියලුමා රාජ� පරිපාලනා ආයත්යාංනා බත්ත්යාංරමු�ල 

පරවේද්ශය ආශිීත්යාංව සංංවේක්න්ද්රගත්යාංවීමා තුළින් සංහ වේකාළඹ හර පරවේද්ශය සංහ රාජගිරිය අත්යාංර 

අන්ත්යාංර් සං�බන්ධත්යාංාවය ඉහළ අගයක් ගැනීමා.

හැ�වේලාක් �වුන් ඔස්වේස් නාාරාවේ�න්පි� සංංවර්ධනාය කළහැකි ඉඩ� පැවතීමා හා 

අපරවුහ පහසුක� පරමාාණවත් පරිදි පැවතීමා (අපජල කළමානාාකරණ පද්ධතිය ඇතුළුව)

ඉහත්යාං පරවේද්ශවල� අමාත්යාංරව වේ�වේර් වැව පරවේද්ශය� හා වරාය නාගර පරවේද්ශය ආශිීත්යාංවද 

සංංවර්ධනා පීඩනාය ඉහළ බව හඳුනාාගත්යාං හැක.  වේමාය� වේ�තු වශවේයන් වේ�වේර් වැව 

ආශිීත්යාංව වේයෝජිත්යාං වේ�වේර් වැව සංංවර්ධනා නියාමානා සංැලැස්මා හා අවේනාකුත් ව�ාපෘති මාගින් 

එමා පරවේද්ශවේ� ඌනා භාාවිත්යාං ඉඩ� සංංවර්ධනා ක�යුතු සංඳහා බැහැර කිරීමාද වරාය නාගරය 

ආශිීත්යාංව සිදුකිරීමා� නියමිත්යාං ඉහළ ආවේයෝජනා අවස්ථාාවන්ද දැක්විය හැකිය.
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සා්ධක

හරිත්යාං ආවරණය

පරවේද්ශවේ� ජල පද්ධතිය

භූ විෂමාත්යාංාව (බූවු� පරවේද්ශ,පහත්බි�)
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නිරීක්ෂ්ණ

අධ�යනා පරවේද්ශය තුළ පාරිසංරික සංංවේ�දීත්යාංාවය ඉහළ පරවේද්ශ වේලසං කැලණි ගඟ ආශිීත්යාං 

පරවේද්ශයත්, දියවන්නාා ඔය ආශිීත්යාං පරවේද්ශයත් පරධානා වශවේයන් හඳුනාාගත්යාං හැක. එවේස්මා, 

අධ�යනා පරවේද්ශය පුරා විහිදී ඇති ඇළ මාාර්ග ජාලය, එනා� වේසංබස්තියන් ඇළ, වේදමා�වේගාඩ 

ඇළ, කිරැළපනා ඇළ, වැ�ලවත්ත්යාං ඇළ හා හීන් ඇළ ආශිීත්යාං පරවේද්ශත් වේ�වේර් වැව ව�ා 

පරවේද්ශයත් මුහුදු වේවරළ පරවේද්ශයත් පාරිසංරික සංංවේ�දී පරවේද්ශ වේලසං හඳුනාාවේගනා ඇත්යාං.  ත්යාංවද, 

විහාරමාහා වේද්වි උද�ානා පරවේද්ශය, නාාගරික වනාාන්ත්යාංර පරවේද්ශයක් වශවේයන්ද, වේබාරැ�ල 

වේගා�ෆ් පිට්�නිය හා සුසංානා භූමි පරවේද්ශයන්ද හරිත්යාං ඝනාත්වවේයන් ඉහල පරවේද්ශ බව� 

නිරීක්ෂණය කළ හැක.

ඉඩාම් මිළ විචාලනය
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සා්ධක
වර්ත්යාංමාානා වේවළඳවේපාල වට්රිනාාකමා

වාර්ෂික බදු වට්රිනාාකමා

නිරීක්ෂ්ණ

ඉඩ� මිළ අධික පරවේද්ශ වශවේයන් වේකාළඹ වේකාටුව පරවේද්ශවේ� සි� මාරදානා හරහා වේබාරැ�ල 

දක්වාත්, වේබාරැ�ල සි� තිඹිරිගස්යාය දක්වාද, හැ�වේලාක් �වුන් හරහා වැ�ලවත්ත්යාං 

දක්වාද, වැ�ලවත්ත්යාං සි� බ�බලපිට්රිය, වේකා�ලුපිට්රිය හරහා වේකාළඹ වේකාටුව දක්වා 

ඇතුළත්යාං පරවේද්ශ හඳුනාා ගත්යාං හැක. ඒමා පරවේද්ශ වලින් ඔ�බ� අවේනාකුත් පරවේද්ශ කරා යාවේ�දී 

ඉඩ� මිළ කිමිකව පහත්යාං බසිනා බවද නිරීක්ෂණය කළ හැක.

අවකාශ්ය සංකලන වි�කොේෂ්ණය
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සා්ධක
මාාර්ග සං�බන්ධත්යාංාව 

මාංසංන්ධි පරවේද්ශ

නිරීක්ෂ්ණ

අධ�යනා පරවේද්ශය තුළ ව�ා�ත්යාං මාාර්ග වේකා�ස්වල අන්ත්යාංර සං�බන්ධත්යාංා සංැලකූ වි� ගාලු 

පාර ඔස්වේස් වේකාළඹ වේකාටුවේ� සි� බ�බලපිට්රිය දක්වාද, වේ�ස්ලයින් මාාර්ගවේ� 

නාාරාවේ�න්පි� සි� වේදමා�වේගාඩ දක්වාද, �වුන්වේහෝ� හන්දිවේ� සි� වේකා�ලුපිට්රිය දක්වා 

පරවේද්ශවේ� මාාර්ග වේකා�ස්හිද ඉහළ අන්ත්යාංර් සං�බන්ධත්යාංා අගයක් නිරැපණය කරයි.

ඇමුණු� 3 : වේකාළඹ නාාගරික පුනාර්ජීවනා පරධානා සංැලැස්මා ය�වේත් වනා 
වේපාකුරැ සංැලසු� සංහ කුඩා පරවේද්ශ සංැලසු�

1) �ඳුනා�ත් පෙපාාකුරැ ස� කුඩා පාාපෙේ�

අංකය
කොපාකුකොර් කොහෝ 
කුඩාා පරකොේශකො� 
පරකොේශකො� නම

භුමි පරමාණය 
(කොහක්ටයාර)

නාගරික පුනර්ජීවන වැඩාසටහන යටකොත් වන වයාපෘත්රීන්

01
�ලූමාැන්ඩ� 
– කිඹුලා ඇල 
වේපාකුර

157

• සිරිමුතු උයනා 
• දැනා� කිියාත්මාක ස්වේට්ඩිය� ගමා අඩු අදාය�  

නිවාසං ව�ාපෘතිය 
• 87 වත්ත්යාං ඉඩමා නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය කිරීමා
• කිඹුලා ඇල ඉඩමා නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය
• මාාද�පිට්රිය පාවේර් අඩු අදාය� නිවාසං ව�ාපෘතිය
• කිඹුල ඇල වේයෝජිත්යාං නිවාසං ව�ාපෘතිය
• ජයමාග වේසංවණ 

• RB වත්ත්යාං ඉඩමා නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය කිරීමා
• සිරිසංඳ වේසංවණ 
• 601 වත්ත්යාං නිවාසං ව�ාපෘතිය
• ස්වේට්ඩිය� ගමා දැරිය හැකි මිලක� ඉදිවනා නිවාසං 

ව�ාපෘතිය

02
වේ�නාමු�ල 
වේපාකුර

70.5

• දැනා� කිියාත්මාක වේෆර්ගුෂන් පාවේර් අඩු අදාය�  
නිවාසං  නිවාසං ව�ාපෘතිය

• වේෆර්ගුෂන් පාවේර් ඉඩ� නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය කිරීමා
• නාාගලග� වීදිවේ� ඉඩ� නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය කිරීමා
• මුවවේදාර උයනා අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය 
• රන්දිය උයනා අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය 
• වේමාත්සංඳ වේසංවණ අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය 
• මිහිජය වේසංවණ අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය
• වේහලමුතු වේසංවණ අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය
• රන්මිතු වේසංවණ අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය
• සංත්හිරැ වේසංවණ අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය
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03
මාාලිගාවත්ත්යාං 
වේපාකුර

89.2

• ලක්හිරැ වේසංවණ අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය
• සියවේසංත්යාං වේසංවණ අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය
• ලක්වේසංත්යාං වේසංවණ අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය

• ලක්හිරැ වේසංවණ II අදියර 
• ඇප� වත්ත්යාං අඩු අදාය�නි වාසං ව�ාපෘතිය
• ඇප� වත්ත්යාං ඉඩමා නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය කිරීමා

• ඇප� වත්වේත් වේයෝජිත්යාං III අදියර නිවාසං ව�ාපෘතිය
• මාාලිගාවත්වේත් ඉඩමා නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය කිරීමා

04
වනාාත්යාංමු�ල 
වේපාකුර
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• සිරිසංර උයනා අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය
• වේමාත්සංර උයනා අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය
• වේදමා�වේගාඩ එළු මාඩුව හා මාස් මාඩුව ඉඩ� නාැවත්යාං 

සංංවර්ධනාය කිරීමා
• ඕව� වි� මාධ�මා ආදාය� නිවාසං ව�ාපෘතිය
• එලියට් වේපවේදවේස් ඉහල මාැදි ආදාය� නිවාසං ව�ාපෘතිය

05 සංමිට්පුර වේපාකුර 46.3 • මාට්�ක්කුලිවේ� සංමිට්පුර ඉඩමා නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය කිරීමා

06
ඩී. එ�.  
වේකාළඹවේ� 
මාාවත්යාං පරවේද්ශය

12 

• ඩී.එ�. වේකාළඹවේ� මාාවත්යාං නිවාසං ව�ාපෘතිය
• දැනා� පවතිනා පූර්වාරාමා ජනාපදය පිහිට්රි ඉඩවේමාහි වේයෝජිත්යාං 

ඉඩ� නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය කිරීමා
• දැනා� ත්යාංාවකාලිකව නාැවත්යාං දමාා ඇති නිවාසං සංංවර්ධනා 

ව�ාපෘතිය
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2) �ලූමැන්ඩල් - කිඹුලා ඇල පෙපාාකුරැ සැලැස්ම

බ්ලූමැන්ඩ� - කිඹුලැ ඇළ කොපාොකුර පිහිටො ඇත්කොත් කිඹුලැො ඇළ වැව සංහ සංම්�න්ධිත 
ඇළ මොර්ග ජොලැයක් ආශ්රිත උපාොයමොර්ගි� ස්ථොනය�ය. බ්ලූමැන්ඩ� - කිඹුලැ ඇළ 
ප්රකොේශය සංඳහො වන සංං��පා සංැලැැස්ම, කිඹුලැො ඇළ සංහ අවට ඇළ මොර්ග ජොලැය 
ඇතුළුව එහි ස්වභාොවි� විභාවයන් උපාකොයෝගී �ර ගනිමින් ප්රකොේශය පුනර්ජනනය 
කිරීම අකොේක්ෂො �රයි. ඒ අනුව ඉදිරිකො�දී  විකොනෝදාොත්ම� ප්රකොේශයක් වන කොපාොකුරු 
කොක්න්ද්රස්ථොනය කොලැසං  කිඹුලැො ඇළ වැව  සංහ ආසංන්නතම වටපිටොව සංැලැසුම් කිරීමට 
නියමිතය. කොපාොකුර තවදුරටත් කුඩො සංැලැසුම් කොපාොකුරු තුන�ට කො�දාො ඇත;

I. කිඹුලා ඇල කුඩා වේපාකුර

II. 87 වත්ත්යාං කුඩා වේපාකුරැ

III. ස්වේට්ඩිය� ගමා  කුඩා වේපාකුර

කිඹුලැො ඇළ සංහ 87 වත්ත කුඩො කොපාොකුරු සංැලැසුම් යටකොත් කොයෝජිත ප්රධොන වයොපාෘති 
පාහත 01 වගුකොේ දාක්වො ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 1 : වේකාළඹ නාාගරික පුනාර්ජීවනා පරධානා සංැලැස්මා ය�වේත් හඳුනාාගත්  
වේපාකුරැ සංහ කුඩා පරවේද්ශ
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අංකය
වයාපෘති 
කොක්තය

වයාපෘති නම

01 BK-1-1 කිඹුලා ඇළ පරතිසංංස්කරණය සංහ විවේනාෝදාත්මාක පරවේද්ශ සංංවර්ධනාය

02 BK-1-2 �ලූමාැන්ඩ� හරිත්යාං උද�ානා සංංවර්ධනාය

03 BK-1-3 පවතිනා ඇල මාාර්ග වැඩිදියුණු කිරී�

04 BK-2-1 පවතිනා මාාර්ග පුළු� කිරීමා සංහ වැඩිදියුණු කිරීමා

05 BK-2-2 නාව මාාර්ග සං�බන්ධත්යාංා සංහ අඩි පාරව� හරහා පරවේ�ශ�ත්යාංා වැඩිදියුණු කිරීමා

06 BK-3-1 කිඹුලා ඇල අඩු ආදාය�ලාභී නිවාසං ව�ාපෘතිය I (දැනා�මාත් ආර�භා කර ඇත්යාං)

07 BK-3-2 කිඹුලා ඇල අඩු ආදාය�ලාභී නිවාසං ව�ාපෘතිය II (වේයෝජිත්යාං)

08 BK-3-4 මාාද�පිට්රිය අඩු ආදාය�ලාභී නිවාසං ව�ාපෘතිය (කිියාත්මාකයි)

09 BK-3-5 601 වත්ත්යාං අඩු ආදාය�ලාභී නිවාසං ව�ාපෘතිය (කිියාත්මාකයි)

10 BK-4-1 87 වත්ත්යාං ඉඩ� නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය 

11 BK-4-2 කිඹුල ඇල ඉඩ� නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය 

12 BK-4-3 RB වත්ත්යාං  ඉඩ� පරතිසංංවර්ධනාය 

13 BK-5-1 කිඹුලා ඇල මාලපවාහනා පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමා

අංකය
වයාපෘති 
කොක්තය

වයාපෘති නම

යට්රිත්යාංල පහසුක� සංංවර්ධනා ව�ාපෘති

01 BK-3-8-7
මාල අපද්රව� වේපා�පාගාරවේ� ඉදිකිරී� ක�යුතු සංහ මාලාපවහනා  පද්ධතිය වැඩිදියුණු 

කිරීමා

02 BK-3-8-2 වේපාදු කීිඩාංගණය වැඩිදියුණු කිරීමා

03 BK-3-8-9 ස්වේට්ඩිය� ගමා අඩු අදාය� නිවාසං සංංකීර්ණය සංහිත්යාං ඉඩවේ� ළමාා උද�ානාය සංංවර්ධනාය 

පරිසංරය වැඩිදියුණු කිරීවේ� ව�ාපෘති

04 BK-1-3-1 BC ඇළ වැඩිදියුණු කිරීමා 

05 BK-1-3-2 BD ඇල  වැඩිදියුණු කිරීමා

06 BK-1-3-4 BE ඇල වැඩිදියුණු කිරීමා 

07 BK-3-8-4 පසුපසං පැති ඇල රක්ෂිත්යාංය වැඩි දියුණු කිරීමා

පරවේ�ශ මාාර්ග වැඩිදියුණු කිරීවේ� ව�ාපෘති

08 BK-3-8-1 සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක මාාවවේත් සි� පරධානා පිවිසු� මාාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීමා

09 BK-3-8-3 අභා�න්ත්යාංර පරවේ�ශ මාාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමා

10 BK-3-8-4 පසුපසං පැති ඇල රක්ෂිත්යාංය වැඩි දියුණු කිරීමා

වගුව 1 : කිඹුලා ඇළ සංහ 87 වත්ත්යාං කුඩා වේපාකුරැ සංැලසු� ය�වේත් වනා වේයෝජිත්යාං ව�ාපෘති  
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11 BK-3-8-6
සිරිමුතු උයනා අඩවිය ඔස්වේස් උතුරැ ඇළ සි� සිරිමාාවේවෝ බණ්ඩාරනාායක මාාවත්යාං� 

සං�බන්ධ වනා ඇළ පැත්වේත් මාංතීරැව වැඩිදියුණු කිරීමා

නිවාසං සංංවර්ධනා ව�ාපෘති

12 BK-3-3 ස්වේට්ඩිය� ගමා අඩු අදාය� නිවාසං ව�ාපෘතිය 

13 BK-3-6 ස්වේට්ඩිය� ගමා දැරිය හැකි මිලක� ඉදිවනා නිවාසං ව�ාපෘතිය

වගුව 2 : ස්වේට්ඩිය� ගමා කුඩා වේපාකුරැ සංැලසු� ය�වේත් වනා වේයෝජිත්යාං ව�ාපෘති  

රූප සටහාන් අංං� 2 : �ලූමාැන්ඩ� - කිඹුලා ඇළ වේපාකුරැ සංැලැස්මා ය�වේත් වැඩි දියුණු කිරීමා� 
හඳුනාාගත් ඇළ මාාර්ග  
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රූප සටහාන් අංං� 3 : කිඹුලා ඇළ කුඩා වේපාකුර සංඳහා වනා සංංක�පීය නිර්මාාණ සංැලැස්මා

රූප සටහාන් අංං� 4 : 87 වත්ත්යාං කුඩා වේපාකුර සංඳහා වනා සංංක�පීය නිර්මාාණ සංැලැස්මා
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3) මාලි�ාවත්ත පෙපාාකුරැ සැලැස්ම

සංවිස්තරොත්ම�ව සංැලැසුම් කිරීම සංඳහො මොලිගොවත්ත ප්රකොේශය අදියර හතර�ට (04) 
කො�දාො කොවන් �ර ගත අතර කොමම මට්ටකොම්දී, ඇපා� වත්ත කුඩො කොපාොකුර ඇතුලැත් වන 
අදියර I පාමණක් ආවරණය �ර ඇත. මොලිගොවත්ත ප්රකොේශකො� හඳුනො ගත් අදියර 
හතර පාහත 03 රූපා සංටහන සංහ 06 වන වගුව මගින් දාක්වො ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 5 : ස්වේට්ඩිය� ගමා කුඩා වේපාකුර සංඳහා වනා සංංක�පීය නිර්මාාණ සංැලැස්මා
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අංකය අදියර ආවරණය වන පරකොේශ

01 මාාලිගාවත්ත්යාං අදියර I

ඇප� වත්ත්යාං ඉඩමා සංහ 120 වත්ත්යාං, නූරනිය 

මාහ� නිවාසං, සංහ ජාතික නිවාසං සංංවර්ධනා 

අධිකාරිය සංතු ඉඩමා සංහ අව� පිහිට්රි අඩු 

පහසුක� සංහිත්යාං ජනාාවාසං සංහිත්යාං පරවේද්ශය 

02 මාාලිගාවත්ත්යාං අදියර II
මාාලිගාවත්ත්යාං පටුමාග සංහ ජු�මාා මාස්ජි� පාවේරන් 

පරවේ�ශ විය හැකි විසිරැණු අඩු පහසුක� සංහිත්යාං 

ජනාාවාසං සංහිත්යාං පරවේද්ශය 

03 මාාලිගාවත්ත්යාං අදියර III
මා�වත්ත්යාං සංහ අව� විසිරී ඇති අඩු පහසුක� 

සංහිත්යාං ජනාාවාසං සංහිත්යාං පරවේද්ශය 

04 මාාලිගාවත්ත්යාං අදියර IV වේකත්ත්යාංාරාමාය ජනාාවාසංය පිහි�ා ඇති පරවේද්ශය 

මොලිගොවත්ත කොපාොකුරු සංංවර්ධනකො� I අදියර යටකොත් හඳුනොගත් ප්රධොන වයොපාෘති 04 
වගුකොේ දාක්වො ඇත.

රූප සටහාන් අංං� 6 : මාාලිගාවත්ත්යාං වේපාකුරැ සංංවර්ධනා අදියර

වගුව 3 : මාාලිගාවත්ත්යාං වේපාකුරැ සංංවර්ධනා අදියර
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අංකය
වයාපෘති 
කොක්තය

වයාපෘති නම

01 MG-1
පවතිනා මාාර්ග පුළු� කිරීමා සංහ ඇළ මාාර්ගයන්හි රක්ෂිත්යාං මාාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමා 

ඇතුළුව පරවේ�ශ මාාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමා.

02 MG-2-1 ශාන්ත්යාං වේසංවේබස්තියන් ඇළ වැඩි දියුණු කිරීමා

03 MG-2-2 ලක්වේසංත්යාං වේසංවණ සංහ ඇප� වත්ත්යාං අඩවිය ව�ා ගලා යනා ඇළ මාාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමා

04 MG-2-3
සංමාාධි මාාවත්යාං සංහ මාාලිගාවත්ත්යාං වේපවේදසං මාාර්ගය අත්යාංර ගලා බසිනා ඇළ  

මාාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීමා

05 MG-2-4 ජයතිලක වේපවේදසං� සංමාාන්ත්යාංරව ගලා යනා ඇළ මාාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීමා

06 MG-2-5 ඇප� වත්ත්යාං නාාගරික උද�ානා සංංවර්ධනාය

07 MG-2-6 ඇප� වත්ත්යාං ඉඩමා තුල මාහජනා චාතුරශීයක් ඉදි කිරීමා

08 MG-3-1 ඇප� වත්ත්යාං අඩු ආදාය�ලාභී නිවාසං ව�ාපෘතිය අදියර II 

09 MG-3-2 ඇප� වත්ත්යාං වේයෝජිත්යාං අඩු ආදාය� නිවාසං ව�ාපෘතිය අදියර III 

10 MG-4-1 ඇප� වත්ත්යාං ඉඩ� නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය කිරීමා (නිවාසං සංහ නාාගරික උද�ානා සංංවර්ධනාය)

රූප සටහාන් අංං� 7 : මාාලිගාවත්ත්යාං වේපාකුර සංඳහා වනා සංංක�පීය නිර්මාාණ සංැලැස්මා

වගුව 4 : මාාලිගාවත්ත්යාං වේපාකුරැ සංංවර්ධනාවේ� I අදියර ය�වේත් හදුනාාගත් ව�ාපෘති
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4) පෙ�නමුල්ල පෙපාාකුරැ සැලැස්ම

කො�නමු�ලැ ප්රකොේශය අධි� ජනගහණ ඝනත්වයක් ඇති කොපාොකුරක් වන අතර එහි 
වැඩ නිම �ර ඇති අඩු ආදාොයම්ලැොභී නිවොසං වයොපාෘති හතකින් සංහ දාැනට ක්රියොත්ම� 
එක් වයොපාෘතියකින් සංමන්විත කොේ.  කොමම සියලු වයොපාෘති එකිකොන�ට සංමීපාව පිහිටො 
ඇත්කොත් ඉතො ඉහලැ නොගරි� තදා�දායකින් යුතු පාරිසංරයක් නිර්මොණය �රමිනි. කොමම 
සංන්දාර්භාය අනුව, වඩොත් විවෘත අව�ොශයන් සංහ අකොනකුත් අවශය සංමොජ හො 
කොභාෞති� යටිතලැ පාහසු�ම් සංහිත ජීවත්විය හැකි පාරිසංරයක් නිර්මොණය කිරීම සංඳහො 
කොමම කොපාොකුර සංැලැසුම් කිරීම වැදාගත් කොේ.

කො�නමු�ලැ කොපාොකුරු සංැලැැස්ම යටකොත් හඳුනොගත් වයොපාෘති පාහත 05 වන වගුකොේ 
දාක්වො ඇත.

අංකය
වයාපෘති 
කොක්තය

වයාපෘති නම

1 FG-1 කැලණි ගඟ ව� ඉවුර දිවේ� වේයෝජිත්යාං වේර්ඛීය උද�ානාය

2 FG-2 වේ�නාමු�ල නිවාසං සංංකීර්ණ වේදසං� ගලා යනා ඇළ වැඩි දියුණු කිරීමා

3 FG-3 වේ�නාමු�ල වේපාකුර තුල වැසි ජාල මාාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමා

4 FG-4 පවතිනා මාාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමා සංහ නාව මාාර්ග සං�බන්ධත්යාංා ඉදිකිරීමා

5 FG-5 පරජා පහසුක� සංහිත්යාං මාධ�මා වේපාදු විවෘත්යාං අවකාශය ඉදිකිරීමා

6 FG-6 වේපාදු කීිඩා භූමිය ඉදිකිරීමා

වගුව 5 : වේ�නාමු�ල වේපාකුරැ සංංවර්ධනාය ය�වේත් හඳුනාාගත් ව�ාපෘති

රූප සටහාන් අංං� 8 : වේ�නාමු�ල වේපාකුර සංඳහා වනා සංංක�පීය නිර්මාාණ සංැලැස්මා
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5) ඩී.එම්. පෙ�ාළඹපෙ� මාවත නා�රි� සංවර්ධන ඉඩම 
ආශි්රිත සංවර්ධනය

ඩී.එම්. කො�ොළඹකො� මොවකොතහි නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරියට අයත්  ඉඩම පිහිටො 
ඇත්කොත් කො�ොළඹ නගරකො� උපා නගරයක් වන කිරුළපාන ප්රකොේශකො�ය. කොමම ඉඩම 
අයත් ප්රකොේශය කො�ොළඹ මහ නගර සංභාො සීමොව තුළට අයත් කොේ. කොමම ඉඩම පිහිටො 
ඇත්කොත් ශ්රී ලැං�ො විවෘත විේව විදායොලැය, කිරුළපාන දුම්රිය ස්ථොනය සංහ කො�ොළඹ 
ප්රධොන මොර්ග කොදා�ක් වන හයිකොලැව� මොර්ගය සංහ කොබ්ස්ලැයින් පාොරට ආසංන්නකො�ය. 
කොමම ඉඩම ඩී.එම්. කො�ොළඹකො� මොවත පාොර, 7 වන පාටුමග, 5 වන පාටුමග සංහ පූර්වොරොම 
පාොර යන මොර්ගයන්ට මැදිව පිහිටො ඇත. 

කොමම ඉඩකොම් වැඩි කො�ොටසංක් නොගරි� සංංවර්ධන අධි�ොරිය සංතුය. දාැනටමත් 
ඉඩකොමන් කො�ොටසංක් කොගොඩ�ර සංංවර්ධන �ටයුතු සංඳහො කොවන් �ර ඇත. පූර්වොරොම 
ජනපාදාය ඉඩකොම් තවත් කො�ොටසං� අඩු ජනොවොසංයක් පිහිටො ඇත. කොමම භූමිය තුළ  
අඩු ආදාොයම්ලැොභී නිවොසං වයොපාෘති කොදා�ක් ඇත. 

කො�ොළඹකො� මොවත කුඩො ප්රකොේශ සංැලැැස්ම යටකොත් හඳුනොගත් වයොපාෘති 06 වන වගුකොේ 
දාක්වො ඇත.

අංකය
වයාපෘති 
කොක්තය

වයාපෘති නම

පරවේ�ශ මාාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමා

01 CM-1-1 5 වනා පටුමාග පුළු� කිරීමා

02 CM-1-2 7 වනා පටුමාග පුළු� කිරීමා සංහ දිගු කිරීමා

03 CM-1-3
අඩු අදාය� නිවාසං ව�පෘති ඉඩවේ� මාායිමා අසංලින් ගලා බසිනා ඇළ� සංමාාන්ත්යාංරව 5 වනා 

පටුමාග සංහ 7 වනා පටුමාග සං�බන්ධ කරනා නාව මාාර්ග සංබැඳිය

පරිසංර කළමානාාකරණය

04 CM-2-1 7 වනා පටුමාග දිවේ� ඇති ඇළ මාාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීමා

05 CM-2-2 සංරසංවි උද�ානාය අව� හරහා ගලා යනා ඇළ මාාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමා

06 CM-2-3
දැනා� කිියාත්මාක අඩු අදාය� නිවාසං ව�පෘති ඉඩවේ� උතුරැ මාායිමා අසංලින් ගලා යනා 

ඇළ මාාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීමා

07 CM-2-4
5 වනා පටුමාවේ� අඩු අදාය� නිවාසං ව�පෘති ඉඩමා ඉදිරිපිට්රින් ගලා යනා ඇළ මාාර්ගය 

වැඩි දියුණු කිරීමා

08 CM-2-5 5 වනා පටුමාග� සංමාාන්ත්යාංරව ගලා යනා ඇළ මාාර්ගය දිගු කිරීමා

09 CM-2-6 අදාය� නිවාසං ව�පෘති ඉඩමා  පිටුපසං පැත්වේත් ඇති වැසි ජල කාණු සංංවර්ධනාය කිරීමා

10 CM-2-7 වැසි ජල රැඳවු� වේපාකුණ සංංවර්ධනාය
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11 CM-2-8 වේත්යාංත්බි� උද�ානාය ඉදි කිරීමා

12 CM-2-9
රැඳවු� වේපාකුණ, වේත්යාංත්බි� උද�ානාය සංහ අව� ඇළ මාාර්ග ව�ා පාපැදි පැදි මාාර්ග සංහ 

ඇවිදිනා මාංතීරැ ඉදි කිරීමා

ජනාාවාසං සංංවර්ධනාය

13 CM-4-1 වේකාළඹවේ� මාාවවේත් අඩු ආදාය�ලාභී නිවාසං ව�ාපෘතිය

14 CM-4-2
වේකාළඹවේ� මාාවවේත් දැනා� ත්යාංාවකාලිකව නාවත්යාංා ඇති නිවාසං ව�ාපෘතිය අඛණ්ඩව 

පවත්වාවේගනා යාමා

ඉඩ� නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය කිරීමා

15 CM-5-1 වේකාළඹවේ� මාාවවේත් ඉඩ� නාැවත්යාං සංංවර්ධනාය කිරීමා

වගුව 6 : වේකාළඹවේ� මාාවත්යාං කුඩා පරවේද්ශ සංංවර්ධනාය ය�වේත් හඳුනාාවේගනා ඇති ව�ාපෘති

රූප සටහාන් අංං� 9 : ඩී.එ�. වේකාළඹවේ� මාාවත්යාං නාාගරික සංංවර්ධනා ඉඩමා ආශිීත්යාං සංංවර්ධනාය 
සංඳහා වනා සංංක�පීය නිර්මාාණ සංැලැස්මා
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ඇමුණු� 4 : වේයෝජිත්යාං වේපාදු එළිමාහන් විවේ�ක විවේනාෝද 
ක�යුතු පිලිබද අවකාශ්රීය සංැලැස්මා

උෛයාන වර්ගය
පරමාණය 
(කොහක්ටයාර)

උෛයාන වර්ගය

නාගරසංභාාව සංතු කීිඩාපිට්රි  
(කුඩා උද�ානා, පරාවේද්ශ්රීය උද�ානා, නාගර උද�ානා)

27.84 පරාවේද්ශ්රීය උද�ානා, කුඩා උද�ානා

විහාර මාහා වේද්වි උද�ානාය 19.64 මාධ�මා නාාගරික උද�ානා

ගාලු මුවවේදාර පිට්රිය 12.00 මාධ�මා නාාගරික උද�ානා

වේ�වේර් වැව වේර්ඛීය උද�ානාය 43.00 මාධ�මා නාාගරික උද�ානා

නිදහස් චාතුරසංර භූ දර්ශනා කලාපය 3.63 මාධ�මා නාාගරික උද�ානා

ආර්වේක� චාතුරසංරය 4.0 මාධ�මා නාාගරික උද�ානා

වේපාදුරාජ� මාණ්ඩලීය යුධ සුසංානාභූමිය  
(Liveramentu Cemetery)

4.5 මාධ�මා නාාගරික උද�ානා

කාක දූපත්යාං නාාගරික උද�ානාය 10.6 මාධ�මා නාාගරික උද�ානා

ද වේමා� නාාගරික උද�ානාය 0.30 කුඩා උද�ානා
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ඇමුණු� 5 : සංංවර්ධනා කලාප ඛණ්ඩාංක

සං�ත මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය

ඛ්ණ්ඩාාංක  X ඛ්ණ්ඩාාංක Y

අධි ඝනත්ව සංගත මිශරී සංවර්්ධන කලාපය (සිතියම – 401 පිටුව)

1 79.84775469600 6.93693471912

2 79.84802886920 6.93508170296

3 79.85787908700 6.93327452340

4 79.86635711630 6.93723235394

5 79.85733363330 6.93137512338

6 79.85827903550 6.92906218721

7 79.86179947410 6.92789614155

8 79.86264029490 6.91912092580

9 79.86424912090 6.91833150700

10 79.85800675860 6.91201050383

11 79.84806030510 6.91075898710

12 79.84203634850 6.93843162454

මාධ� ඝනාත්ව සංංගත්යාං මිශී සංංවර්ධනා කලාපය (සිතියම – 402 පිටුව)

1 79.86634586960 6.93722631825

2 79.85789559670 6.93328220361

3 79.84801762860 6.93507955538

4 79.84778898390 6.93683132590

5 79.85710300320 6.95013457179

අඩු ඝනාත්ව සංංගත්යාං මිශී සංංවර්ධනා කලාපය (සිතියම – 403 පිටුව)

1 79.86480438750 6.91844909871

2 79.86264029490 6.91912092580

3 79.86320095150 6.92035240191

4 79.86279846920 6.92374680893

5 79.86186792100 6.92785447210

6 79.85827903550 6.92906218721

7 79.85733363330 6.93137512338

8 79.85953495530 6.93181555946



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

399

අධි ඝනත්ව සං�ත මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

400

මධය ඝනත්ව සං�ත මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

401

අඩු ඝනත්ව සං�ත මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

402

ඛ්ණ්ඩාාංක  X ඛ්ණ්ඩාාංක Y

අධි ඝනත්ව මිශරී සංවර්්ධන කලාපය I (සිතියම – 406 පිටුව)

1 79.85872708700 6.89747109784

2 79.85881505020 6.89680391320

3 79.85919994140 6.89696700269

4 79.85920423830 6.89696012755

5 79.85988315040 6.89594076326

6 79.85743417630 6.89522766976

7 79.85787771720 6.89368348965

8 79.85857597280 6.89282659337

9 79.85905896540 6.89291671700

10 79.85891923290 6.89231738011

11 79.85914827290 6.89100272758

12 79.85969322230 6.88979737884

13 79.85988109870 6.88898772127

14 79.86018796340 6.88820848178

15 79.86041788820 6.88700607319

16 79.86136196410 6.88730577981

17 79.86206872450 6.88546820131

18 79.86313190760 6.88337136800

19 79.86389976220 6.88204238927

20 79.86405233570 6.88127870434

21 79.86595526400 6.87675817318

22 79.86525466310 6.87663428860

23 79.86328987680 6.86315085988

24 79.84931653580 6.91112931707

25 79.85810152740 6.89939357842

මාධ�මා ඝනාත්ව මිශී සංංවර්ධනා කලාපය I (සිතියම – 407 පිටුව)

1 79.85922861500 6.89690557030

2 79.86021821920 6.89748909806

3 79.86839910470 6.88426901177

4 79.86762598210 6.88377568958

මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය I



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

403

ඛ්ණ්ඩාාංක  X ඛ්ණ්ඩාාංක Y

අඩු ඝනත්ව මිශරී සංවර්්ධන කලාපය I (සිතියම – 408 පිටුව)

1 79.86390519770 6.88195322443

2 79.86313190760 6.88337136800

3 79.86206872450 6.88546820131

4 79.86136196410 6.88730577981

5 79.86041788820 6.88700607319

6 79.86039210040 6.88711975123

7 79.86027027110 6.88828542161

8 79.86007792150 6.88905481997

9 79.85988109870 6.88898772127

10 79.85969322230 6.88979737884

11 79.85947850650 6.88976159287

12 79.85914827290 6.89100272758

13 79.85891923290 6.89231738011

14 79.85921424330 6.89240242815

15 79.85905896540 6.89291671700

16 79.85857597280 6.89282659337

17 79.85809132470 6.89375303629

18 79.85787771720 6.89368348965

19 79.85743417630 6.89522766976

20 79.85988315040 6.89594076326

21 79.85827397250 6.90625896071

22 79.85979149020 6.89869018447

23 79.85965616720 6.89807276741

24 79.85881505020 6.89680391320

25 79.85872708700 6.89747109784

26 79.85810152740 6.89939357842

27 79.85624200500 6.89890762324

28 79.85421095330 6.90531118083

29 79.85644559020 6.90608698942

30 79.85555240040 6.90835093564

31 79.85502597330 6.90820934757

32 79.85366517330 6.91200370440

33 79.85561220370 6.91197088928

34 79.85561282630 6.91196956967

35 79.86756183760 6.88390295968



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

404

අධි ඝනත්ව මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය I



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

405

මධයම ඝනත්ව මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය I



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

406

අඩු ඝනත්ව මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය I



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

407

ඛ්ණ්ඩාාංක  X ඛ්ණ්ඩාාංක Y

1 79.84807159690 6.91076642973

2 79.84931692600 6.91115915117

3 79.86325771200 6.86312641459

4 79.85961712030 6.86276860489

සමුද්රබ්රිමුඛ්ය මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

408

ඛ්ණ්ඩාාංක  X ඛ්ණ්ඩාාංක Y

අධි ඝනත්ව සංගත සැපයුම් සංවර්්ධන කලාපය (සිතියම – 411 පිටුව)

1 79.87805664600 6.95692969924

2 79.87475756030 6.95095022999

3 79.86425976340 6.94339947681

4 79.86218909240 6.94735283806

5 79.85710300320 6.95013457179

6 79.84160251950 6.93789186442

7 79.85788145130 6.96232015631

8 79.86017034770 6.95972518723

9 79.86286670000 6.96181889992

10 79.86556640010 6.96448500038

11 79.86747540000 6.96590610009

12 79.86747645310 6.96591190881

මාධ�මා ඝනාත්ව සංංගත්යාං සංැපයු� සංංවර්ධනා කලාපය (සිතියම – 412 පිටුව)

1 79.87805664600 6.95692969924

2 79.86867911900 6.96519672957

3 79.87579847620 6.97607951076

4 79.87456705200 6.98004742267

අඩු ඝනාත්ව සංංගත්යාං සංැපයු� සංංවර්ධනා කලාපය (සිතියම – 413 පිටුව)

1 79.86029130090 6.95966745955

2 79.85835526500 6.96034934610

3 79.85803959840 6.96164070927

4 79.87456412830 6.98005581244

5 79.87499437080 6.97885475924

6 79.87577136260 6.97640007590

7 79.86850017580 6.96500869115

8 79.86747540000 6.96590610009

සං�ත සැපායුම් සංවර්ධන �ලාපාය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

409

අධි ඝනත්ව සං�ත සැපායුම් සංවර්ධන �ලාපාය



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

410

මධයම ඝනත්ව සං�ත සැපායුම් සංවර්ධන �ලාපාය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

411

අඩු ඝනත්ව සං�ත සැපායුම් සංවර්ධන �ලාපාය



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

412

ඛ්ණ්ඩාාංක  X ඛ්ණ්ඩාාංක Y

අධි ඝනත්ව  පරවර්්ධන මිශරී සංවර්්ධන කලාපය (සිතියම – 417 පිටුව)

1 79.88453738180 6.91348632597

2 79.88542493700 6.91280487542

3 79.88919681100 6.91114119686

4 79.88871036830 6.90949491449

5 79.87706674410 6.90869821385

6 79.87282205510 6.91696029960

7 79.87356045920 6.91760354851

8 79.87416689860 6.91823047572

9 79.87473730680 6.91896035164

10 79.87673605540 6.91892466025

11 79.87687882190 6.92220831616

12 79.87698589790 6.92449259866

13 79.87587944940 6.92445690726

14 79.87520130210 6.92499228627

15 79.87500689660 6.92530333478

16 79.87561153390 6.93113443028

17 79.88097251460 6.93043914668

18 79.88119039340 6.92936366010

19 79.88130165060 6.92836698074

20 79.88101887180 6.92826499494

21 79.88147098790 6.92773653319

22 79.88147310030 6.92773459977

23 79.88143649970 6.92693120031

24 79.88076850040 6.92696500043

25 79.88073160030 6.92564740011

26 79.88068119960 6.92483319979

27 79.88420380000 6.91783999962

28 79.88408370000 6.91647660042

29 79.88380450010 6.91551579981

පාාවර්ධන මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

413

30 79.88418160020 6.91524389969

31 79.88389267420 6.91452755012

මාධ�මා ඝනාත්ව පරවර්ධනා මිශී සංංවර්ධනා කලාපය (සිතියම – 418 පිටුව)

1 79.87561153390 6.93113443028

2 79.87500689660 6.92530333478

3 79.87587944940 6.92445690726

4 79.87698589790 6.92449259866

5 79.87687882190 6.92220831616

6 79.87673605540 6.91892466025

7 79.87473730680 6.91896035164

8 79.87416689860 6.91823047572

9 79.87281470260 6.91695203592

10 79.86477196650 6.91729398994

11 79.86552589870 6.92730847977

12 79.87288664920 6.93089319454

13 79.87561153390 6.93113443028

14 79.87450697220 6.91500860425

අඩු ඝනාත්ව පරවර්ධනා මිශී සංංවර්ධනා කලාපය (සිතියම – 419 පිටුව)

1 79.88191091650 6.91037236145

2 79.88246087700 6.90916875937

3 79.88233465650 6.90866838547

4 79.88031387820 6.90752432706

5 79.88074314310 6.90698314369

6 79.88090732590 6.90640493467

7 79.88080025010 6.90583029483

8 79.88060751380 6.90525922419

9 79.88026130220 6.90475953738

10 79.87980801490 6.90574463424

11 79.87971878510 6.90637638113

12 79.87924630940 6.90625237307

13 79.87928169960 6.90538531514

14 79.87922419060 6.90408030447



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

414

15 79.87916225790 6.90266912344

16 79.87898301100 6.90191616589

17 79.87956795000 6.90179234287

18 79.88006850160 6.90266404285

19 79.88079217160 6.90358833159

20 79.88170860400 6.90298697700

21 79.88139437500 6.90247183300

22 79.88088399070 6.90030881058

23 79.88132399220 6.89979002643

24 79.87895505000 6.89935638400

25 79.87559403840 6.89928700637

26 79.87573579660 6.90265826362

27 79.87651347430 6.90273575805

28 79.87651555830 6.90428397962

29 79.87654054260 6.90539399818

30 79.87652269660 6.90643263291

31 79.87583741190 6.90752123632

32 79.88162856980 6.91099576044



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

415

අධි ඝනත්ව පාාවර්ධන මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

416

මධයම ඝනත්ව පාාවර්ධන මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

417

අඩු ඝනත්ව පාාවර්ධන මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

418

ඛ්ණ්ඩාාංක  X ඛ්ණ්ඩාාංක Y

අධි ඝනත්ව මිශරී සංවර්්ධන කලාපය II (සිතියම – 425 පිටුව)

1 79.87654220900 6.94910955579

2 79.87654366220 6.94910981223

3 79.87667520630 6.94894109254

4 79.87685253610 6.94881696173

5 79.87694711190 6.94876080731

6 79.87710966420 6.94866032046

7 79.87722788400 6.94858643307

8 79.87743772420 6.94842388082

9 79.87773622930 6.94821404063

10 79.87797562440 6.94810764279

11 79.87830071090 6.94796624373

12 79.87827831190 6.94599513532

13 79.87829324460 6.94544262766

14 79.87817378350 6.94470346200

15 79.87813645190 6.94383736891

16 79.87816970660 6.94330529396

17 79.87832575410 6.94343839877

18 79.87844920500 6.94346018421

19 79.87864356640 6.94347342574

20 79.87879623710 6.94340546730

21 79.87924307300 6.94281630873

22 79.87958092040 6.94269492633

23 79.87987909690 6.94265840396

24 79.88021445680 6.94258606340

25 79.88043388270 6.94254294213

26 79.88060887410 6.94253646097

27 79.88096694930 6.94242628397

28 79.88120566610 6.94227019989

29 79.88136175020 6.94211411580

30 79.88152701570 6.94181112906

මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය II



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

419

31 79.88171064400 6.94156323081

32 79.88186672810 6.94139796531

33 79.88192181660 6.94117761131

34 79.88194936090 6.94091135023

35 79.88200444940 6.94061754490

36 79.88207790070 6.94036046524

37 79.88225593810 6.94010612611

38 79.88022541200 6.93803512445

39 79.87940785880 6.93735663957

40 79.87871703240 6.93677959632

41 79.87854519500 6.93151901317

42 79.87850266220 6.93029087650

43 79.87850259860 6.93028904216

44 79.87764200110 6.93055534028

45 79.87764206470 6.93055808288

46 79.87767005500 6.93176353760

47 79.87786509030 6.94016312535

48 79.87703109960 6.94015199972

49 79.87522440030 6.93911749967

50 79.87425839980 6.93773990018

51 79.87328240290 6.93659296284

52 79.87295524460 6.93614386223

53 79.87246370010 6.93556350036

54 79.87216679980 6.93540100006

55 79.87164250040 6.93524950027

56 79.87044315170 6.93503264842

57 79.86829248740 6.93474923483

58 79.86617409990 6.93454119962

59 79.86612059480 6.93457808911

60 79.86610575130 6.93458832302

61 79.86627696770 6.93573235942

62 79.86630438950 6.93601343291



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

420

63 79.86635711630 6.93723235394

64 79.86658675830 6.93737089485

65 79.86673105360 6.93748498824

66 79.86690917240 6.93761448522

67 79.86717452730 6.93782275831

68 79.86727909060 6.93789198992

69 79.86746595170 6.93800967970

70 79.86765906670 6.93811290299

71 79.86820512970 6.93833210824

72 79.86845354580 6.93841252022

73 79.86860435040 6.93857508527

74 79.86872334960 6.93870131681

75 79.86922879560 6.93923747823

76 79.86930285110 6.93931603311

77 79.86947137780 6.93950792685

78 79.86952682190 6.93957105926

79 79.86955413790 6.93962203823

80 79.86966767370 6.93984865569

81 79.86969634770 6.94005912133

82 79.86973524520 6.94025658907

83 79.86974459990 6.94029874299

84 79.86975595840 6.94034040319

85 79.86984329510 6.94062793443

86 79.86996791690 6.94096469906

87 79.87014739640 6.94135796900

88 79.87032559700 6.94169971857

89 79.87047414620 6.94197989606

90 79.87056219970 6.94211520266

91 79.87065727240 6.94223612100

92 79.87072896460 6.94231687562

93 79.87082481160 6.94240094785

94 79.87091297490 6.94247275691

95 79.87102158330 6.94254821633



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

421

96 79.87130369160 6.94267880418

97 79.87141945140 6.94271196758

98 79.87152937740 6.94273556130

99 79.87156227280 6.94274198695

100 79.87164053990 6.94275228329

101 79.87171940770 6.94275572410

102 79.87175526190 6.94275551635

103 79.87214732040 6.94297933693

104 79.87232616500 6.94308143696

105 79.87247292180 6.94319346011

106 79.87294112140 6.94355085069

107 79.87313558630 6.94369929189

108 79.87316680360 6.94372371838

109 79.87337960390 6.94389022515

110 79.87355047060 6.94401652324

111 79.87363895220 6.94411717357

112 79.87375480010 6.94422929744

113 79.87396339700 6.94443498409

114 79.87423818480 6.94470353874

115 79.87447166500 6.94490704183

116 79.87459986880 6.94501878619

117 79.87470710660 6.94513051436

118 79.87493563520 6.94568367296

119 79.87508718260 6.94606650537

120 79.87516853170 6.94626300543

121 79.87522494710 6.94641875632

122 79.87528874500 6.94676406091

123 79.87533143670 6.94703008577

124 79.87536708940 6.94718934132

125 79.87540420080 6.94731958563

126 79.87545505930 6.94749267815

127 79.87554682970 6.94792966143

128 79.87564455730 6.94839257216



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

422

129 79.87569523940 6.94859939734

130 79.87566676690 6.94860443445

131 79.87589033200 6.94930427760

132 79.87589244190 6.94931088222

133 79.87617572760 6.94924550859

134 79.87617572760 6.94924550859

ම්ධයම ඝනත්ව මිශරී සංවර්්ධන කලාපය II (සිතියම – 426 පිටුව)

1 79.87474 6.950953

2 79.87589 6.949304

3 79.87555 6.94793

4 79.87529 6.946764

5 79.87466 6.945071

6 79.87396 6.944435

7 79.87247 6.943193

8 79.87176 6.942756

9 79.87102 6.942548

10 79.87033 6.9417

11 79.87032 6.941694

12 79.86997 6.940965

13 79.86947 6.939508

14 79.86872 6.938701

15 79.86784 6.938191

16 79.86714 6.937798

17 79.86639 6.937251

18 79.86426 6.9434

19 79.87413 6.951058

අඩු ඝනත්ව මිශරී සංවර්්ධන කලාපය II (සිතියම – 427 පිටුව)

1 79.86610381620 6.93458965725

2 79.87786509030 6.94016312535

3 79.87767005500 6.93176353760

4 79.87764206470 6.93055808288

5 79.86581473200 6.92698463640

6 79.86418208290 6.92889995942



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

423

අධි ඝනත්ව මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය II



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

424

මධයම ඝනත්ව මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය II



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

425

අඩු ඝනත්ව මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය II



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

426

ඛ්ණ්ඩාාංක  X ඛ්ණ්ඩාාංක Y

අධි ඝනත්ව කොන්වාසික පරමුඛ් මිශරී සංවර්්ධන කලාපය (සිතියම – 430 පිටුව)

1 79.87692837840 6.87866226713

2 79.87459727140 6.87909620010

3 79.87570380010 6.88289809967

4 79.87569297460 6.88415310061

5 79.87685266420 6.88666634372

6 79.87661177900 6.88805948786

7 79.87509399980 6.88772767998

8 79.87470634550 6.88869681572

9 79.87429195640 6.89056825026

10 79.87472639650 6.89063508720

11 79.87446257410 6.89306285571

12 79.87498945580 6.89296957381

13 79.87475889910 6.89435969515

14 79.87455444860 6.89610067290

15 79.87527426110 6.89630586502

16 79.87510842700 6.89880649644

17 79.87566880210 6.89934307910

18 79.87715904000 6.89953246300

19 79.88127418920 6.89979442513

20 79.88273095270 6.89978579856

21 79.88222394220 6.88782467225

22 79.87718720480 6.88820426701

23 79.87748654350 6.88660037677

24 79.87648996770 6.88442908024

අඩු ඝනත්ව කොන්වාසික පරමුඛ් මිශරී සංවර්්ධන කලාපය (සිතියම – 431 පිටුව)

1 79.88343010780 6.87247568559

2 79.88264306140 6.87077573736

3 79.88059359810 6.87028121578

4 79.87370924820 6.87424068367

පෙන්වාසි� පාාමුඛ්ය මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

427

5 79.87370901140 6.87423665778

6 79.87370839040 6.87423742058

7 79.86525466310 6.87663428860

8 79.86595526400 6.87675817319

9 79.86531808440 6.87944035500

10 79.86381896720 6.88188267565

11 79.86840486350 6.88426159723

12 79.86839910470 6.88426901178

13 79.86841156220 6.88426636927

14 79.88358977170 6.87307317610



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

428

අධි ඝනත්ව පෙන්වාසි� පාාමුඛ්ය මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

429

අඩු ඝනත්ව පෙන්වාසි� පාාමුඛ්ය මි�ි සංවර්ධන �ලාපාය



කො�ොළඹ නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2022–2031

430

ඛ්ණ්ඩාාංක  X ඛ්ණ්ඩාාංක Y

අධි ඝනත්ව කොන්වාසික සංවර්්ධන කලාපය (සිතියම – 434 පිටුව)

1 79.88387705740 6.91453456662

2 79.88418160020 6.91524389969

3 79.88380450010 6.91551579981

4 79.88420380000 6.91783999962

5 79.88068119960 6.92483319979

6 79.88076850040 6.92696500043

7 79.88143649970 6.92693120031

8 79.88147310030 6.92773459977

9 79.88147098790 6.92773653319

10 79.88146651050 6.92773717282

11 79.88130509980 6.92837120017

12 79.88110389980 6.92964309965

13 79.88096749970 6.93043749959

14 79.87854519500 6.93151901317

15 79.87871703240 6.93677959632

16 79.88022541200 6.93803512445

17 79.88919679030 6.91114561516

අධි ඝනත්ව කොන්වාසික සංවර්්ධන කලාපය (සිතියම – 435 පිටුව)

1 79.86698 6.892023

3 79.87455 6.896101

4 79.87499 6.89297

5 79.87446 6.893063

6 79.87473 6.890635

7 79.87429 6.890568

8 79.87466 6.889673

9 79.87471 6.888697

10 79.87661 6.888059

11 79.8757 6.882898

12 79.8746 6.879096

13 79.87202 6.878925

පෙන්වාසි� සංවර්ධන �ලාපාය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

431

14 79.86965 6.882913

15 79.86757 6.885339

16 79.86397 6.8911

ම්ධයම ඝනත්ව කොන්වාසික සංවර්්ධන කලාපය (සිතියම – 436 පිටුව)

1 79.88474844070 6.88051129628

2 79.88523046800 6.87654251700

3 79.88778320200 6.87390477600

4 79.88761651800 6.87342598600

5 79.88565838230 6.87384042594

6 79.88335054450 6.87300689992

7 79.87692837840 6.87866226713

8 79.87648996770 6.88442908024

9 79.87718720480 6.88820426701

10 79.88431332670 6.88450944350

අඩු ඝනත්ව කොන්වාසික සංවර්්ධන කලාපය (සිතියම – 437 පිටුව)

1 79.88132399220 6.89979002643

2 79.88120343290 6.90003491263

3 79.88088399070 6.90030881059

4 79.88170860400 6.90298697700

5 79.88079217160 6.90358833159

6 79.87956795000 6.90179234287

7 79.87898301100 6.90191616589

8 79.87924630940 6.90625237307

9 79.87971878510 6.90637638113

10 79.88031387820 6.90752432706

11 79.88162856980 6.91099576044

12 79.88871036830 6.90949491449

13 79.88395139070 6.89568168485

14 79.88259705860 6.89560479347

15 79.88164742880 6.89584898401

16 79.88017685910 6.89549626434

17 79.87958254540 6.89715490741
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ඛ්ණ්ඩාාංක  X ඛ්ණ්ඩාාංක Y

1 79.85827397250 6.90625896071

2 79.85561282630 6.91196956967

3 79.86489664070 6.91701393465

4 79.87451182420 6.91501037964

5 79.87706674410 6.90869821385

6 79.87585981430 6.90754330688

7 79.87652269660 6.90643263291

8 79.87651347430 6.90273575805

9 79.87584733110 6.90272518435

10 79.86694777700 6.89298193023

11 79.86698184030 6.89202314990

12 79.86397200200 6.89110012200

13 79.86027646920 6.89747765349

14 79.85965616720 6.89807276741
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