




දෙෙහිවල ගල්කිස්ස 

"බටහිර ඉවුරේ� සුසැැදි නිවහන"

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
නාගරික සැංව�ධන හා නිවාසැ අමාාත්යං�ංශය

සංවර්ධන සැලැස්ම 
2022–2031



II

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම 2022–2031
© නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංංකාව - 2022

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. මෙමම ප්රකාශනය නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් මෙකමෙර්. මෙමම ප්රකාශනය 
සංම්පූර්ණමෙයන්ම මෙ�ෝ මෙකාටසංක් මෙමම අධිකාරිමෙ� පූර්ව අනුමැතියකින් මෙ�ාරව ප්රතිප්රකාශනය කිරීම, විකිණීම, මෙ�දාා�ැරීම 
ලිඛි� අවසංරයකින් මෙ�ාරව පිටපත් කිරීම මෙ�ෝ නවීන �ාක්ෂණික ක්රම �ර�ා �ැටිග� කිරීම මෙ�ෝ මෙ�දාා�ැරීම මෙ�ෝ මෙවළඳ 
අරමුණක් සංඳ�ා මෙයාදාා ගැනීම සිදු මෙනාකල යුතුය.

ප්රකාාශනය
නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව-2022
6, 7 �ා 9වන ම�ල් “මෙසංත්සිරිපාය” �ත්�රමුල්ල, ශ්රී ලංකාව
2022

මෙවබ් අඩවිය - www.uda.gov.lk
ඊමෙම්ල් - info@uda.gov.lk
දුරකථනය - + 94112873637

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම 2022–2031 පළමු මෙකාටසං �ා මෙදාවන මෙකාටසං මෙලසං ප්රධාන මෙකාටස් මෙදාකකින් 
සංමන්වි� මෙේ. මෙමහි පළමුවන මෙකාටමෙසංහි සංංවර්ධන සංැලසුම �ැඳින්වීම, පසුබිම් අධයයනය, සංංවර්ධන සංැලැස්මක 
අවශය�ාවය, සංංවර්ධන සංැලැස්මෙම් දාැක්ම, අරමුණු �ා පරමාර්ථ, සංංකල්පි� සංැලැස්ම, සංංවර්ධන උපායමාර්ග සංැලසුම් 
යනාදිය අන්�ර්ග� කර ඇ�.

සංංවර්ධන සංැලැස්මෙමහි මෙදාවන මෙකාටමෙසංහි 2022–2031 කාලපරිච්මෙේදාය සංඳ�ා �ලපවත්වන සංැලසුම් �ා මෙගාඩනැගිලි 
සංංවර්ධනය කිරීමෙම් මෙරගුලාසි �ා කලාපීකරණ මෙරගුලාසි අන්�ර්ග� කර ඇ�.

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම 2022–2031 නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිමෙ� මෙකාළඹ ම� නාගරික ප්රමෙේශ අංශය 
විසින් සංකස් කර ඇති අ�ර, ඒ සංඳ�ා නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිමෙ� විවිධ අංශයන්හි �ා සංම්පත් දාායකයන්මෙ� උපමෙදාස් �ා 
මග මෙපන්වීම මෙපරදාැරි කරමෙගන සිදුකර ඇ�.

අධීක්ෂණ කාටයුතු
විශ්රාාමික මෙම්ජර් ජනරාල් උදාය නානායක්කාර සභාාපති – නා.සං.අධි., වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පී ප්රසංාේ රණවීර අධයක්ෂ 
ජනරාාල් – නා.සං.අධි., වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පී එම්.පී. රණතුංග නිදෙ�ෝජය අධයක්ෂ ජනරාාල් (සැලසුම්) කලාප I 
– නා.සං.අධි., වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පී ලලිත් විජයරත්න - වැඩ බලන නිදෙ�ෝජය අධයක්ෂ ජනරාාල් (සැලසුම්) කලාප 
II, අධයක්ෂ දෙකාළඹ මහාා නාගරික ප්රදෙේශ අංශ� – නා.සං.අධි., වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පී ප්රියානි නවරත්න අධයක්ෂ 
උපා�මාර්ගික සැලසුම් – නා.සං.අධි.



III

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

සැලසුම් කණ්ඩාායම 

I. වරාලත් නගරා නිර්මාණ ශිල්පී ලලිත් විජ�රාත්න — 
වැඩ �ලන නිමෙයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් (සංැලසුම්) 
කලාප II, අධයක්ෂ මෙකාළඹ ම� නාගරික ප්රමෙේශ 
අංශය, නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විදායාමෙේදී 
මෙේපළ කළමනාකරණ සං� �ක්මෙස්රු විදායා (විමෙ�ෂ) 
(ශ්රී ජයවර්ධනපුර වි�ව විදායාලය, ශ්රී ලංකාව) විදායාපති 
නාගරික සංැලසුම්කරණය (එක්සංත් රාජධානිය), 
ප�චාාත් උපාධි ඩිප්මෙලෝමාව නාගරික සංැලසුම්කරණය 
�ා කළමනාකරණය (මෙනදාර්ලන්�ය) ආය�නික 
සංාමාජික (ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්පී ආය�නය), 
ආශ්රි� සංාමාජිකත්වය ශ්රී ලංකා �ක්මෙස්රු විදායා 
ආය�නය 

II. වරාලත් නගරා නිර්මාණ ශිල්පී දෙ�මමාලි රාණසිංංහා 
— සං�කාර අධයක්ෂ සංැලසුම් මෙකාළඹ ම� නාගරික 
ප්රමෙේශ අංශය, නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය 
විදායාමෙේදී මෙේපළ කළමනාකරණ සං� �ක්මෙස්රු 
විදායා (විමෙ�ෂ) (ශ්රී ජයවර්ධනපුර වි�ව විදායාලය,  
ශ්රී ලංකාව), ප�චාාත් උපාධි ඩිප්මමෙලෝමාව ප්රාමෙේශීය 
සංැලසුම්කරණය (කැලණිය වි�ව විදායාලය,  
ශ්රී ලංකාව) විදායාපති අවකාශීය සංැලසුම්කරණය, 
කළමනා-කරණය සං� නිර්මාණකරණය (මෙමාරටුව 
වි�ව විදායාලය ශ්රී ලංකාව) (අමෙප්ක්ෂි�), ආය�නික 
සංාමාජික (ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්පී ආය�නය)

III. ඒ. ඩී. ප්රබුේධිකා — නගර නිර්මාණ ශිල්පී මෙකාළඹ ම� 
නාගරික ප්රමෙේශ අංශය, නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය 
විදායාමෙේදී (මෙගෞරව) නගර �ා ග්රාාම නිර්මාණය 
(මෙමාරටුව වි�ව විදායාලය ශ්රී ලංකා), ආර්ථික විදායා 
ශාස්ත්රපති උපාධිය (මෙකාළඹ වි�වවිදායාලය ශ්රී 
ලංකාව) (අධයන), ආශ්රි� සංාමාජිකත්වය (ශ්රී ලංකා 
නගර නිර්මාණ ශිල්පී ආය�නය)

IV. වරාලත් නගරා නිර්මාණ ශිල්පී අමිතාා සුරාංගි — නගර 
නිර්මාණ ශිල්පී මෙකාළඹ ම� නාගරික ප්රමෙේශ අංශය, 
නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විදායාමෙේදී (මෙගෞරව) 
නගර �ා ග්රාාම නිර්මාණය (මෙමාරටුව වි�ව විදායාලය, 
ශ්රී ලංකාව), ආය�නික සංාමාජික (ශ්රී ලංකා නගර 
නිර්මාණ ශිල්පී ආය�නය)

V. වරාලත් නගරා නිර්මාණ ශිල්පී එස්. දෙක්. පී. ක්රිස්ටීන් — 
නගර නිර්මාණ ශිල්පී මෙකාළඹ ම� නාගරික ප්රමෙේශ 
අංශය, නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විදායාමෙේදී 
(මෙගෞරව) නගර �ා ග්රාාම නිර්මාණය (මෙමාරටුව වි�ව 
විදායාලය ශ්රී ලංකාව), ආය�නික සංාමාජික (ශ්රී ලංකා 
නගර නිර්මාණ ශිල්පී ආය�නය), විදායාපති වන සං� 
පාරිසංරික කලමනාකරනය (ශ්රී ජයවර්ධනපුර වි�ව 
විදායාලය ශ්රී ලංකාව) (අධයන)

VI. රාදෙසෝජා ෙ සිංල්වා — අවකාශීය දාත්� කළමනාකරු 
මෙකාළඹ ම� නාගරික ප්රමෙේශ අංශය, නාගරික 
සංංවර්ධන අධිකාරිය ශාස්ත්රමෙේදී භූමෙගෝල විදායා 
(විමෙ�ෂ), විදායාපති භූ මෙ�ාරතුරු විදායාව, ප�චාාත් 
උපාධි ඩිප්මමෙලෝමාව භූ මෙ�ාරතුරු විදායාව, නාගරික 
සංැලසුම්කරණය පිළි�දා උසංස් ඩිප්මමෙලෝමාව  
(ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්පී ආය�නය) (අධයන)

සහාාය කණ්ඩාායම්

I. උපා�මාර්ගික සැලසුම් අංශ� - නා.සං.අ.   
(අධීක්ෂණය ,නියාමනය සං� ගැසංට් කිරීම)

II. පරිසරා හාා භූ ෙර්ශන අංශ� - නා.සං.අ.   
(සංංරක්ෂණය , සංංස්කෘතික �ා උරුම සංැලසුම්  
සංකස් කිරීම)

III. භූදෙගෝලී� දෙතාාරාතුරු පේධති අංශ� - නා.සං.අ. 
(භූමෙගෝලීය මෙ�ාරතුරුදාත්� සංැපයීම සං� �ාක්ෂණික 
සං�ාය සංැපයීම)

IV. පර්දෙ�ෂණ හාා සංවර්ධන අංශ� - නා.සං.අ.  
(නව �ාක්ෂණික ක්රම �ඳුන්වාදීම සංඳ�ා දාැනුවත් 
කිරීමෙම් වැඩසංට�න් පැවැත්වීම)

ෙමිළ භාාෂාා පරිවර්තනය 

I. වරාලත් නගරා නිර්මාණ ශිල්පී වයි. ආර්ති  — 
නගර නිර්මාණ ශිල්පී මඩකලපුව උප කාර්යාලය, 
නැමෙගනහිර පළා�, නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය 
විදායාමෙේදී (මෙගෞරව) නගර �ා ග්රාාම නිර්මාණය 
(මෙමාරටුව වි�ව විදායාලය ශ්රී ලංකාව), ආය�නික 
සංාමාජික (ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්පී ආය�නය)

ඉංංග්රීසි භාාෂාා පරිවර්තනය

I. වරාලත් නගරා නිර්මාණ ශිල්පී චුදෙල්ෂා ගීගනදෙ� — 
නගර නිර්මාණ ශිල්පී උපායමාර්ගික සංැලසුම් අංශය, 
නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විදායාමෙේදී (මෙගෞරව) 
නගර �ා ග්රාාම නිර්මාණය (මෙමාරටුව වි�ව විදායාලය 
ශ්රී ලංකාව), ප්රවා�න ප�චාාත් විදායාමෙේදී උපාධිය 
(අධයන) (මෙමාරටුව වි�ව විදායාලය ශ්රී ලංකාව), 
ආය�නික සංාමාජික (ශ්රී ලංකා නගර නිර්මාණ ශිල්පී 
ආය�නය)



IV

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)

ප්රණාාමය 

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස නගර සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031) සකස් කිරීම නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරියේ� 
යේකාළඹ මහ නාාගරික ප්රයේේශ අංශය අදාාළ පාාර්ශවකරුවන්යේ� ආයතනායන්යේ� උපායේේශනාය ඇතිව සිදු කරනා 
ලදා සහයේයෝගී ක්රියාවලියකි. යේමම ක්රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා විවිධ අයුරින් දාායක වූ අය යේ�ායේහෝය. 

නිසි යේවලාවට අවශය සහයේයෝගය සහ මග යේපාන්වීම ල�ාදුන් නාාගරික සංවර්ධනා සහ නිවාස අමාතය ගරු 
මහින්දා රාජපාක්ෂ මැතිදුන් සහ නාාගරික සංවර්ධනා, අපාද්රවය �ැහැරලීම හා ප්රජා පාවිත්රතා කටයුතු රාජය අමාතය 
ගරු නාාලක යේගාඩයේ�වා මැතිදුන්හට අපායේ� යේගෞරවනීය කෘතයේේදීත්වය පාල කර සිටිමු. එයේස්ම නාාගරික 
සංවර්ධනා සහ නිවාස අමාතයංශයේ� යේ�කම් සිරිනිම� යේපායේර්රා මහතාණන් ඇතුළු කැබිනාට් අමාතයංශයේ� 
සහ රාජය අමාතයංශයේ� සියලුම කාර්යය මණ්ඩලය විසින් සැලසුම සකස් කිරීයේමහි ලා ල�ාදුන් සහයේයෝගය 
යේගෞරවයේයන් සිහිපාත් කර සිටිමු. 

එයේස්ම යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාායේේ නාගරාධිපාතිතුමා, නාාගරික යේකාමසාරිස්තුමා සහ කාර්යය 
මණ්ඩලය ල�ා දුන් සහයේයෝගය සහ දාායකත්වය යේවනුයේවන් අපායේ� වියේේෂ ස්තුතිය යේමයින් පුදා කර සිටිමු.

යේමම යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලැස්ම සකස් කිරීයේම් ක්රියාවලිය පුරා අවශය දාත්ත, අදාහස් හා යේයෝජනාා 
ල�ා දීම මගින් දාායක වූ සියලුම රාජය හා යේපාෞේගලික ආයතනායන්ට අපායේ� කෘතයේේදීත්වය පිරිනාමනා 
අතර ල�ා දුන් එම සහයේයෝගය, සැලසුම සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා යේ�යේහවින් පිටුවහ� වූ �ව සිහිපාත් 
කරන්යේනාමු. යේමම සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳහා මුලික අඩිතාලම යේයාදාමින් විවිධ නාව සැලසුම් ශි�පීය ක්රම 
හදුන්වා දීම සහ මග යේපාන්වීම හරහා දාැක්වූ සහයේයෝගය යේවනුයේවන් නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරියේ� හිටපු 
සභාාපාති, යේමාරටුව විේව විදායාලයේ� යේේෂ්ඨ කථිකාචාාර්ය මහාචාාර්ය ජගත් මුණසිංහ මහතා යේගෞරවනීය 
කෘතයේේදීත්වයේයන් යුතුව යේමම අවස්ථායේේ සිහිපාත් කරන්යේනාමු. එයේස්ම යේපාාදු මහජනාතාව විසින් යේමම 
යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලැස්ම සඳහා ල�ාදුන් අදාහස් යේයෝජනාා හා නිරීක්ෂණයන් යේවනුයේවන්දා 
වියේේෂයේයන්ම පාාර්ශවකරුවන්යේ� රැස්වීම්, සාකච්ඡාා සහ සංසදාවලට සහභාාගී වීයේමන් හා යේවබ් අඩවි හා 
සමාජ මාධය හරහා ල�ාදුන් සහයේයෝගය යේවනුයේවන්දා අපායේ� යේගෞරවනීය ස්තුතිය පුදා කර සිටිමු.

එයේස්ම නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරියේ� වත්මන් සභාාපාති විශ්රාාමික යේම්ජර් ජනාරා� උදාය නාානාායක්කාර 
මහතා සහ අධයක්ෂ ජනාරා� වරලත් නාගර නිර්මාණ ශි�පී ප්රසාේ රණවීර මහතා යේමම සැලසුම් සකස් 
කිරීයේම් ක්රියාවලිය තුල දාැක්වූ අධීක්ෂණය සහ මාර්යේගෝපායේේශකත්වය යේගෞරවනීය කෘතයේේදීත්වයේයන් යුතුව 
සිහිපාත් කරන්යේනාමු. තවදා නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරියේ� නියේයෝජය අධයක්ෂ ජනාරා� (සැලසුම්) කලාපා - I, 
වරලත් නාගර නිර්මාණ ශි�පී එම්. පී. රණතුංග මහතා ඇතුළු සියලුම නියේයෝජය අධයක්ෂකවරුන් සහ සියලුම 
අංශයන්හි අධයක්ෂකවරුන් සැලසුම සකස් කිරීයේම් ක්රියාවලිය පුරාවට ල�ාදුන් දිරිගැන්වීම, අධීක්ෂණය සහ 
උපායේේශකත්වය යේවනුයේවන් අපායේ� ස්තුතිය පුදාකර සිටිමු.



V

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

ගරු අමාත්යයතුමාදෙ� දෙ�රවෙන

1978 හි අංක 41 දාරණ නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරි පානාත යටයේත් නාාගරික 
සංවර්ධනා අධිකාරිය පිහිටවනු ලැබූ අතර එමගින් ප්රකාශිත නාාගරික �ල 
ප්රයේේශ තුල විධිමත් සැලසුම් සහගත නාාගරික සංවර්ධනායක් සඳහා සක්රීය 
දාායකත්වයක් යේම් යේමායේහාත වනා විට දා සපායනු ල�යි.

රයේට් සංවර්ධනා ක්රියාවලියට ශ්රී ලංකායේේ සෑම ප්රයේේශයකටම සමානා 
දාායකත්වයක් සැපායේයනා ආකාරයට යේභාෞතික අවකාශය කාර්යක්ෂමව 
හා ඵලදාායි යේලස භාාවිතයට ගැනීම මුලික කරගනිමින් පුළු� සංවර්ධනා 
සැලසුම් සෑම නාාගරික සංවර්ධනා ප්රයේේශයක් සඳහාම සකස් කිරීමට කටයුතු 
යේයාදාා ඇත.

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය විශාල ජනා සංඛ්යායාවකට යේස්වා සපායනු ල�යි. ඒ අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස 
සැලසුම් �ල ප්රයේේශය යේස්වා සපායනා ප්රයේේශයක් වශයේයන් තවදුරටත් යේස්වා සපායනා නාගරයක් �වට පාත් 
කිරීමට විභාවතාවයක් පාවතී. ඒ අවට ප්රයේේශය සතු ස්වාභාාවික පාරිසර පාේධතිය හා ආර්ථික වටිනාාකම් සහිත 
ස්ථානා පිහිටා තිබීම යේමම විභාවතාවය තවදුරටත් ඉහළ නාංවයි. යේමම සංවර්ධනා සැලසුම් මඟින් අයේේක්ෂා 
කරන්යේන් යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය එම විභාවතාවය ප්රයේයෝජනායට යේගනා නාගරය සංවර්ධනාය කිරීමයි.

අතිගරු ජනාාධිපාතිතුමායේ� යේසෞභාාගයයේ� දාැක්ම ප්රතිපාත්ති ප්රකාශය යථාර්තයක් �වට පාත් කරනු වස් නාව 
ප්රතිනාාගරීකරණ වැඩසටහන් සහිතව සංවර්ධනා සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳහා වෘත්තීයයේේදීන්, වියේේෂඥයන්, 
පාාර්ශවකරුවන් හා ප්රජාවන්යේ� පුළු� උපායේේශනාය සමඟින් නාවීනා ක්රයේමෝපාායන් සමඟ විශිෂ්ඨ තාක්ෂණික 
ක්රමයේේදායක් හා නායේවෝත්පාාදානා ප්රයේේශයක්දා යේම් සඳහා ලැබී ඇත.

ඒ අනුව නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරියේ� සභාාපාතිතුමා, අධයක්ෂ ජනාරා�තුමා, සැලසුම් කණ්ඩායම් හා 
නාන් අයුරින් යේමම කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීමට උපාකාර කල නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරියේ� සියලුම 
නිලධාරීන්යේ� යේස්වය මම අගය යේකාට සලකමි. තවදුරටත් අදාාල පාළාත් පාාලනා ආයතනා, රාජය හා යේපාෞේගලික 
අංශයේ� ආයතනා හා සාමානාය ජනාතාවයේ� සහයේයෝගය හා දාායකත්වය තුලින් යේදාහිවල ග�කිස්ස 2022–
2031 සංවර්ධනා සැලසුම සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීමට මග සැලයේසනු ඇතැයි විේවාස කරමි.

මහින්ෙ රාජපක්ෂ (පා.ම)
නාගරික සංවර්ධන හාා නිවාස අමාත්යය



VI

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)

ගරු සභා�තිතුමාදෙ� දෙ�රවෙන - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය ශ්රි ලංකායේේ නාාගරික ප්රයේේශ කළමනාා-
කරණයට අදාාලව සැලසුම් සකස් කිරීයේම් හා ක්රියාත්මක කිරීයේම් වගකීම 
හිමි ප්රධානාතම ආයතනායයි. 1978 දී අධිකාරිය පිහිටුවනා ලේයේේ එකී 
ප්රයේේශවල සංවර්ධනායන් ප්රවර්ධනාය සහ නියාමනාය කරනු වස් ඒකා�ේධ 
සැලැසුම්කරණය සහ ක්රියාත්මක කිරීයේම් අරමුණ ඇතිවය. 

ඒ අනුව 1982 අංක 4 දාරණ නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරි සංයේශෝධිත 
පානායේත් II අ යේකාටස 8 අ(1) වගන්තිය යටයේත් විෂයභාාර අමාතයවරයා 
විසින් ප්රකාශයට පාත් කල නාාගරික ප්රයේේශ සඳහා සංවර්ධනා සැලසුම් සකස් 
කිරීමට අධිකාරිය යේවත �ලය පාැවරී ඇත. ඒ අනුව, ප්රයේේශයේ� යේභාෞතික, 

ආර්ථික, සාමාජයීය සහ පාාරිසරික කරුණු සැලකි�ලට යේගනා යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල 
ප්රයේේශය සඳහා වනා සංවර්ධනා සැලැස්ම සකස් කර ඇත.

නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය විසින් නාවීනා සැලසුම් යේමවලම් හා ක්රයේමෝපාායන් උපායේයෝගීකර ගනිමින් 
යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලැස්ම 2022–2031 වසර දාක්වා �ලාත්මක වනා යේලස පිළියේයල කර ඇත. 
යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලැස්ම, සැලසුම් ප්රයේේශයේ� පාවතිනා ගැටළු විසදීමටත්, ප්රයේේශයට හිතකර 
සංවර්ධනායන් සහතික කිරීම සඳහා විභාවතා ප්රශස්ථ යේලස යේයාදාා ගැනීමටත් උපාාය මාර්ගික ප්රයේේශයක් 
අනුගමනාය කර ඇත. එ�ැවින් මහජනා අවශයතා ඉටු කරනු වස් යේමම සැලැස්ම අනුගමනාය කර එහි දාැක්ම 
සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා දාායක වනා යේලස සියලුම පාාර්ශවකරුවන් යේගන් සහ මහජනාතාව යේගන් ඉ�ලා 
සිටිමි. 

යේමම සැලැස්ම නියමිත කාලය තුල සාර්ථකව නිම කිරීම සඳහා නාන් අයුරින් සහයේයෝගය දාැක්වූ නාාගරික 
සංවර්ධනා අධිකාරියේ� සැලසුම් කණ්ඩායමට මායේ� හෘදායාංගම ස්තුතිය පුදා කරමි. තවදා යේමම කර්තවය 
සාර්ථකව නිම කිරීම සඳහා සහයේයෝගය සහ දාායකත්වය ල�ාදුන් සියළුම පාාර්ශවකරුවන්ට සහ ප්රජාවට 
කෘතඥ වනා අතර සැලැස්ම සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔ� සියලු යේදානාායේ�ම උපාරිම සහයේයෝගය 
අඛ්යාණ්ඩව ල�ා යේදානු ඇතැයි මම �ලායේපාායේරාත්තු යේවමි.

විශ්රාාමික දෙ�ජර් ජනරාල් උෙය නානායක්කාර
සභාාපති
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය



VII

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

ගරු නගරාධි�තිතුමාදෙ� �ණිවිඩය

අතිගරු ජනාාධිපාති යේගෝඨාභාය රාජපාක්ෂ මැතිතුමායේ� යේසෞභාාගයයේ� 
දාැක්ම තුල අන්තර්ගත කුඩා පාවු� ඒකකයේ� සිට අන්තර්ජාතික මට්ටම 
දාක්වා විහියේදානා සංවර්ධනා වැඩ පිළියේවල යථාර්තයක් කිරීම සඳහා ඉතා 
අනාර්ඝ සහයේයෝගයක් ල�ාදීම පිණිස පිළියේයල කරනා ලදා යේමම යේදාහිවල 
ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය සඳහා වනා සංවර්ධනා සැලැස්යේම් 
අපා ආයතනාය හා එක්ව නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය කරනා ලදා අප්රතිහත 
ධෛධර්යයේ� ඵල දාැරීමකි.

යේකාළඹ අග නාගරය අවට ඉතා ආසන්නායේ� පිහිටා ඇති යේදාහිවල ග�කිස්ස 
මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය ඉතා විශාල ජනාගහනායකින් සමන්විත 

පාාරිසරික හා ආර්ථික විභාවතා රැසකින් යුත් ප්රධානා කාර්යභාාර්යක් ඉටුකරනා ඉතා කාර්ය �හුල නාගරයකි. 
යේමම ප්රයේේශය හරහා ලංකායේේ මුහුදු�ඩ දුම්රිය මාර්ගය හා යේකාළඹ - කතරගම වැ�ලවාය ප්රධානා මාර්ගය 
හා අනිකුත් මහා මාර්ග පාේධතිය, රත්මලානා ගුවන් යේතාටුපාල හරහා උඩුගුවනින්දා මුලු ලංකාේවීපාය පුරා විහිදී 
පාැතිරී පාවතිනා සම්�න්ධතා රාශියකින් සමන්විතයි.

යේකාළඹ මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයේ� සංවර්ධනා නියාමනායේ� අනාාගත අභිවෘේධියට සරිලනා ශ්රාම දාායකත්වය 
ල�ායේදානා යේන්වාසික ජනාගහනාය සීග්රයේයන් යේමම ප්රයේේශයට ඇදී ඒමත් එම නාාගරික ජනාගහනායේ� අතයවශය 
නාාගරික යේසෞඛ්යායය හා යේන්වාසික යේගාඩනාැගිලි පාහසුකම් ල�ාදීමටත් යේමම සංවර්ධනා සැලැස්යේම් ප්රධානා 
අරමුණ වී ඇත. 

යේමම සංවර්ධනා සැලැස්ම තුල අන්තර්ගත ප්රයේේශය හා ජාතික මට්ටයේම් සංවර්ධනා වයාපාෘති ඵල දාැරීමට 
අවශය සහයේයෝගය ල�ාදීයේමන් ප්රයේේශයේ� ජනාතාවට යේමන්ම ජාතික මට්ටයේමන් රටටදා ඉතා විශාල ආර්ථික 
වටිනාාකමක් ල�ාදීමට අපා නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය හා එකට අත්වැ� �ැදායේගනා ඇත.

යේමම සංවර්ධනා සැලැස්ම සකස් කර ගැනීම යේවනුයේවන් ඉතා අගනාා යේමයේහයක් ඉටු කරනා ලදා නාාගරික 
සංවර්ධනා අධිකාරියේ� සභාාපාතිතුමා, අධයක්ෂ ජනාරා�තුමා යේකාළඹ මහ නාාගරික ප්රයේේශයේ� අධයක්ෂතුමා 
ඇතුළු සහ සැලසුම් කාර්ය මණ්ඩලයට මා ඉතාමත් කෘතඥ යේවමි.

අපා රජයේ� නාාගරික සංවර්ධනායේ� නියමුවාණන් වනා අතිගරු ජනාාධිපාති යේගෝඨාභාය රාජපාක්ෂ මැතිතුමායේ� 
අභිප්රායන් ඵලදාැරීමට නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය දාරණ ප්රයත්නායට මායේ� හදාපිරි සුභාාශිංසනාය පිරිනාමමි. 

නාවලදෙ� ස්ටැැන්ලි ඩයස්
නගරාධිපති
දෙෙහිවල ගල්කිසස් මහා නගර සභාාව



VIII

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)

පුර්විකාව

1978 අංක 41 දාරණ නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරි පානායේත් 3(1) සහ (2) යනා වගන්තියේ� �ලතල ප්රකාර යම් 
ප්රයේේශයක් නාාගරික සංවර්ධනා �ල ප්රයේේශයක් යේලස ප්රකාශයට පාත් කිරීමට නාාගරික සංවර්ධනාය පිළි�දා 
විෂයභාාර අමාතයවරයා හට �ලතල පාැවරී ඇති අතර ඒ අනුව සැේතැම්�ර් මස 4 දිනාැති අංක 4/1 දාරණ 
අති වියේේෂ ගැසට් නියේේදානාය මගින් නාාගරික සංවර්ධනාය පිළි�දා විෂයභාාර අමාතයවරයා විසින් යේදාහිවල 
ග�කිස්ස මහනාගර සභාා �ල ප්රයේේශය, නාාගරික සංවර්ධනා �ල ප්රයේේශයක් යේලස ප්රකාශයට පාත් යේකාට 
ඇත. යේදාහිවල ග�කිස්ස මග නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය සඳහා 2022–2031 කාල පාරිච්යේේදාය ආවරණය වනා 
පාරිදි යේකයේරනා යේමම සංවර්ධනා සැලැස්ම ප්රයේේශයේ� ජනාතාවට යේභාෞතික ,ආර්ථික,පාාරිසරික හා සමාජයීය 
වශයේයන් තිරසාර සංවර්ධනායක් ලඟා කරදීයේම් අරමුණින් පිළියේයළ කර ඇති අතර 2020 දාක්වා කාලය යේතක් 
ප්රයේේශය ආශ්රිතව වූ යේතාරතුරු යේම් සඳහා උපායේයෝගී කරගන්නාා ලදී.

සංවර්ධනා සැලැස්ම පාළමු යේකාටස  හා  යේදාවනා යේකාටස යේලස  ප්රධානා යේකාටස් යේදාකකින්  සමන්විත යේේ. 
යේමහි එනා පාළමු  යේකාටස මගින් සංවර්ධනා සැලසුම හැදින්වීම, පාසුබිම් අධයයනාය, සංවර්ධනා සැලැස්මක 
අවශයතාවය, සංවර්ධනා සැලැස්යේම් දාැක්ම, අරමුණ හා පාරමාර්ථ, සංක�පිත සැලැස්ම, සංවර්ධනා 
උපාායමාර්ග සැලසුම් යනාාදිය අන්තර්ගත කර ඇත.ප්රාථමික හා ේවිතීක   දාත්ත විේයේ�ෂණය තුලින් 
හඳුනාාගත් ගැටළු විේයේ�ෂණය කිරීම මගින් යේදාහිවල ග�කිස්ස සැලසුම් ප්රයේේශය  සඳහා සංවර්ධනා 
සැලැස්මක් පිළියේයළ කිරීයේම් අවශයතාවය පිළි�ඳව යේතවනා පාරිච්යේේදාය දීර්ඝ වශයේයන් කරුණු දාක්වනු 
ල�යි . සංවර්ධනා සැලැස්යේම් සිේවනා පාරිච්යේඡාදායේයන් මගින් අයේේක්ෂිත දාැක්ම හා එම දාැක්ම සාක්ෂාත් 
කර ගැනීම සඳහා වනා අරමුණු හා ඊට අදාාල පාරමාර්ථදා යේමහිදී දීර්ඝ වශයේයන් යේකයේර් . යේදාහිවල ග�කිස්ස 
ප්රයේේශය තුල හදුනාාගන්නාා ලදා ශක්තීන්,දුර්වලතා,සංවර්ධනා අවස්ථා හා තර්ජනා පාස්වනා පාරිච්යේේදාය මගින් 
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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 36726 —  46 (2022/05)

foysj, .,alsiai uy k.r iNd n, m%foaYh i|yd 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" foysj, .,alsiai uy k.r iNd 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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 foysj, - .,alsiai uy k.r iNd n, m%foaYh i|yd 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 foysj,-.,alsiai 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,'

foysj, - .,alsiai uy k.r iNd n, m%foaYh i|yd 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 
foysj,-.,alsiai 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 - 0017

Y%S ,xld rcfha uqøK fomd¾;fïka;=fõ uqøKh lrk ,§' 
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I වන කො�ොටස





01 වන 
පරිච්ඡේ�දය

සංවර්ධන 
සැලැැස්කො� පසුබිම



දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)

2

1.1 හැැඳින්වීම

නාාගරික සංවර්ධනා ප්රයේේශයක් යේලස ප්රකාශයට පාත්කරනු ල�නා ප්රයේේශයන්හි ආර්ථික, 
යේභාෞතික, සමාජයීය හා පාාරිසරික යනා අංශ යේකයේරහි අවධානාය යේයාමු කරමින්, එම 
අංශ ප්රවර්ධනාය කිරීම හා විධිමත් කිරීම සඳහා සකස් කරනු ල�නා ඒකා�ේධ සැලැස්ම, 
සංවර්ධනා සැලැස්මක් යේලස හැදින්විය හැක.

1978 අංක 41 දාරණ නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරී පානායේත් 3(1) සහ (2) වගන්තියේ� 
�ලතල ප්රකාර යම් ප්රයේේශයක් නාාගරික සංවර්ධනා �ල ප්රයේේශයක් යේලස නාාගරික 
සංවර්ධනාය පිලි�ඳ විෂය භාාර අමාතයවරයා විසින් ප්රකාශයට පාත්කරනු ලැබිය හැකි 
අතර එයේස් ප්රකාශයට පාත්කරනු ලැබූ ප්රයේේශ සඳහා සංවර්ධනා සැලසුම් සකස් කිරීයේම් 
�ලතල 1982 අංක 4 දාරණ නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරී (සංයේශෝධිත ) පානායේත් 8 “අ” 
යටයේත් නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය යේවත පාැවරී ඇත.

1929 වනා විට ග�කිස්ස ප්රයේේශය නාාගරික තත්වයට පාත්වුණු අතර එයට අනු�ේධව 
1929 ජනාවාරි මස 08 දිනා යේදාහිවල ග�කිස්ස දිස්ත්රික් කවුන්සිලය පිහිටුවනා ලදී. 
1940 ජනාවාරි මස 1 දිනා වනා විට යේමම ප්රයේේශය නාගර සභාාවක් �වට පාත්වූ අතර 
යේේගවත් නාාගරීකරණය සහ පාරිපාාලනාමය යේ�තූන් මත 1959 යේදාසැම්�ර් 03 දිනා 
යේමම ප්රයේේශය නාාගරික යේකාට්ඨාශ 19 කින් සමන්විත මහ නාගර සභාා ප්රයේේශයක් 
�වට පාත් විය. ඉන් අනාතුරුව 1978 වර්ෂයේ� සැේතැම්�ර් මස 30 දිනාැති අංක 4/1 
දාරණ අති වියේේෂ ගැසට් නියේේදානාය ප්රකාරව නාාගරික සංවර්ධනා �ල ප්රයේේශයක් 
යේලස ප්රකාශයට පාත්යේකාට ඇත. ඒ අනුව එකී �ල ප්රයේේශය සඳහා නාාගරික සංවර්ධනා 
අධිකාරිය මගින් ප්රථම වරට 2007-2020 සඳහා පිළියේයළ කරනු ලැබූ සංවර්ධනා 
සැලැස්ම 2009 මාර්තු 27වනා දිනාැති අංක 1594/32 දාරනා ගැසට් නියේේදානාය මගින් 
ප්රකාශයට පාත්යේකාට ඇත.

2007-2020 සඳහා සකස් කරනා ලදා යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලැස්යේමහි 
වලංගු කාලය ඉකුත් වීමත්,ප්රයේේශයේ� නාව යේභාෞතික ,ආර්ථික,පාාරිසරික හා සමාජයීය 
අංශ සඳහා උපාායශීලී මැදිහත් වීමක අවශයතාවය මතුවීමත් යේ�තුයේවන් යේදාහිවල 
ග�කිස්ස නාගරය සඳහා නාව සංවර්ධනා සැලැස්මක් 2022–2031 කාලය සඳහා 
�ලපාැවැත්යේවනා පාරිදි සකස් කිරීයේම් කටයුතු නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය මගින් 
ආරම්භා කරනා ලදී.
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සිතියම 1.1 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස නගර සභාා බල ප්රඡේේශඡේ� පිහිටීම මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා සීමාදෙ� ස්ථාානීය පිහිටීම
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022

උතුරු පළාාත

නැැගෙ�නැහිර 
පළාාත

ඌව පළාාත

දකුණු පළාාත

සබර�මුව
පළාාත

බස්නැාහිර
පළාාත

වයඹ පළාාත

උතුරු මැැද පළාාත

මැධ්යයමැ පළාාත



දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)

4

1.2 සංවර්ධන සැලැස්දෙ� �ාර්ශවකරුවන්

යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලැස්ම පිළියේයළ කිරීයේම්දී ප්රධානා වශයේයන් ප්රයේේශයේ� 
සංවර්ධනා කටයුතුවල නියුතු සියලු පාාර්ශවකරුවන් සම්�න්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ 
දාරනා ලදා අතර කර්මාන්ත,පාාරිසරික,ආර්ථික,පාරිපාාලනා හා යටිතල පාහසුකම් ආදී 
අංශ නියේයෝජනාය කරනා පාහත ආයතනායන්යේ� අදාහස් හා යේයෝජනාා සංවර්ධනා 
සැලැස්ම පිළියේයළ කිරීමට යේ�යේහවින් උපායේයෝගී කරගන්නාා ලදී.

මූලික පා�ශවකරුවන් 

I. රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහා නගර සැභාාව 

උපරේේශන ආයත්යංන 

I. රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ ප්රාාරේේශීය රේල්ක� කා�යාලංය

II.  රත්මාලංාන ප්රාාරේේශීය රේල්ක� කා�යාලංය

II I .  ජාතික රේභාෞතික සැැලංසු� රේෙපා�ත්යංරේ�න්තුව

IV. මාධ�මා පරිසැර අධිකාරිය

V. රේවරළ සැංරක්ෂණ රේෙපා�ත්යංරේ�න්තුව

VI. ශ්රී ලංංකා දු�රිය රේෙපා�ත්යංරේ�න්තුව

VII.  ශ්රී ලංංකා ඉඩ� සැංව�ධනය කිරීරේ� සැංස්ථාාව

VII I .  මාා�ග සැංව�ධන අධිකාරිය

IX. ශ්රී ලංංකා ගමානාගමාන මාණ්ඩලංය

X. ජාතික ජලං සැ�පාෙන හා ජලංාපවහන මාණ්ඩලංය

XI. සිවිල් ගුවන් රේස්වා අධිකාරිය

XII.  ශ්රී ලංංකා විදුලිබලං මාණ්ඩලංය
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1.3 සංවර්ධන සැලැස්දෙ� විෂය�ථය 

ශ්රී ලංකායේේ ප්රධානා අධි නාාගරික ප්රයේේශය වනා යේකාළඹ මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයේ� 
දාකුණු මායිමට යා�දාව පිහිටි යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයදා ලංකායේේ 
ඉහල නාාගරිකරණයක් සහිත ප්රයේේශයකි. යේමම ප්රයේේශය �ස්නාාහිර පාළාත් අධි 
නාාගරික කලාපාය තුළ පිහිටි සුවියේේෂී ප්රයේේශයකි. තවදා යේමම ප්රයේේශය ජාතික යේභාෞතික 
සැලසුම් යේදාපාාර්තයේම්න්තුව විසින් සකස් කරනා ලදා ජාතික යේභාෞතික සැලසුම 2030 
(යේකටුම්පාත්) හි එය මහා නාගර සීමාවට (Metro city) අයත් වනා ප්රයේේශයක් යේලස 
හඳුනාායේගනා ඇති අතර යේයෝජිත අවකාශීය සැලැස්යේමහි (Proposed Structure 
Plan – 2050) යේමම ප්රයේේශය ආර්ථික යේකාරියේඩෝවට අයත් යේේ. වර්තමානාය වනා විට 
යේමම යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයට අයත් රත්මලානා නාගරය 
විවිධ ප්රවාහනා මාධය හරහා සම්�න්ධ කිරීමට යේයෝජිත උපා නාගරයක් වශයේයන් 
හඳුනාායේගනා ඇත.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය යේකාළඹට මායිම්ව පාවත්නාා විශාලම 
මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය වශයේයන් එය යේකාළඹ දිස්ත්රික්කය තුල ආර්ථිකමය 
දියුණුව අත්පාත් කර ගැනීම සඳහා �ලපාානා ප්රධානා නාගරයකි. එයේමන්ම යේමම ප්රයේේශය 
�ටහිර යේදාසින් ග�කිස්ස මුහුදු යේවරළ ඇතුළු දාර්ශනීය මුහුදු තීරයේයන්දා නාැයේගනාහිර 
යේදාසින් යේ�ා�යේගාඩ ඇළටදා මායිම් වු අගනාා ජලාශ්රිත පාාරිසරික ලක්ෂණ වලින් 
අනුනාය. 

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය තුල සිදු කරනු ල�නා පාසුබිම් 
විේයේ�ෂණයේ� ප්රතිඵලයක් වශයේයන් යේමම ප්රයේේශය තුල විවිධ ආර්ථික අංශයන් 
හා �ැඳි විභාවතාවයන් සතු �වත්, උපාායමාර්ගිකව එම විභාවතාවයන් නාගරයේ� ඇති 
යේ�ායේහෝ ගැටළු විසදාා ගැනීම සඳහා යේයාදාා ගත හැකි �වත් හඳුනාා ගන්නාා ලදී. තවදා 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය පුරා විවිධත්වයේයන් යුතු ජලාභිමුඛ්යා ප්රයේේශ 
විහිදී පාැවතීම නාගරයේ� ඇති ප්රධානාතම විභාවතාවය යේලස හඳුනාාගන්නාා ලදා අතර 
එය උපායේයෝගී යේකාටයේගනා නාගරයේ� දාැනාට පාවතිනා ගැටළු යේ�ායේහාමයක් විසඳා ගත 
හැකි �වත් එමගින් නාගරය ධනාාත්මක පාරිවර්තනායක් කරා යේයාමු කල හැකි �වත් 
හඳුනාා ගන්නාා ලදී.

තවදා යේමම ප්රයේේශය, යේකාළඹ වාණිජ නාගරය හා යේකෝට්යේට් පාරිපාාලනා නාගරයට 
යා�දාව පිහිටීමත් එම ප්රයේේශය හා සම්�න්ධ වනා පාරිදි මනාාව සම්�න්ධ වු මාර්ග 
පාේධතියක් පාැවතීමත් තුල යේමම ප්රයේේශය සඳහා අවශය වනා යේන්වාසික ජනාගහනායට 
ජිවත්වීමට සුදුසු ප්රයේේශයක් යේලස සංවර්ධනාය කිරීයේම් විභාවතාව හඳුනාාගන්නාා ලදී. 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� තත්ව සන්දාර්භාය අධයයනාය තුලින් 
නුදුරු අනාාගතයේ� යේමන්ම ඉදිරි වසර 10 ක කාල පාරිච්යේේදාය තුලදී ක්රියාත්මක 
කිරීමට හැකි සංවර්ධනා යේයෝජනාා ඉදිරිපාත් කිරීම සඳහා දාායකකර ගත යුතු සංවර්ධනා 
ප්රවණතා හඳුනාා ගනු ලැබිය. 
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සිතියම 1.2 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස නගර සභාා බල ප්රඡේේශය මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

සැලසුම් සීමාව - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
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උක්ත යේ�තුන් පාදානාම් යේකාට යේගනා යේමම සංවර්ධනා සැලැස්ම සකස් කර ඇත්යේත් 
යේදාහිවල ග�කිස්ස හා රත්මලානා නාගර යේකාළඹ හා යේකෝට්යේට් ප්රයේේශයන්හි 
සංවර්ධනාය වනා වාණිජ හා ආයතනික භාාවිතයන්ට අවශය යේන්වාසික භුමි පාරිහරණය 
සපායනා ප්රයේේශයක් යේලස සලකනු ල�නා විෂය පාථයක් තුළය.

එයේමන්ම යේමම සැලසුම් ප්රයේේශය ප්රායේේශීය යේ�කම් යේකාට්ඨාශ යේදාකකින් (යේදාහිවල හා 
රත්මලානා) හා ග්රාම නිලධාරී යේකාට්ඨාශ 29කින් සමන්විත වනා ප්රයේේශයක් වනා අතර 
යේමම සැලැස්ම මගින් යේන්වාසික ජනාගහනාය යේදාලක්ෂ අසූ තුන්දාහස් පාන්සියයක් 
හා දිනාපාතා නාගරයට පාැමියේණනා ජනාගහනාය එක්ලක්ෂ හැත්තෑ හයදාහස් හාරසීයක් 
�ලපාෑමට ලක් යේේ යැයි අදාහස් කරනු ලැයේබ්.

සංවර්ධනා සැලසුම් සැකසීම සම්�න්ධව 1978 අංක 41 දාරණ නාාගරික සංවර්ධනා 
අධිකාරි පානායේත් නිේචිතව දාක්වා ඇති අවශයතාවයන්ට අනුකූලව අයේේක්ෂිත සමස්ථ 
අවකාශීය සංවර්ධනාය නියාමනාය සහ කළමනාාකරණය කල හැකි පාරිදි පාරිසර 
කළමනාාකරණය සහ ආර්ථික, යටිතල පාහසුකම්, ජනාාවාස හා සමාජීය සංවර්ධනාය 
යනා විවිධ ක්යේෂ්ත්ර වලට අවධානාය යේයාමු කරමින් පිළියේයළ කර ඇත.

යේමම සැලැස්ම මගින් ඉදිරි වසර 10ක් තුළ යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� ලඟා වීමට 
අයේේක්ෂිත දාැක්ම පාදානාම් කරයේගනා සකස් කරනා ලේදාකි. යේමම සැලැස්යේම් අයේේක්ෂිත 
දාැක්ම සැලසුම් මාර්යේගෝපායේේශ, ප්රතිපාත්ති, උපාායමාර්ගික වයාපාෘති, සැලසුම් හා 
යේගාඩනාැගිලි යේරගුලාසි හරහා ලඟා කර ගැනීමට අයේේක්ෂිතය.
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පසුබිම් අධයයනය

විෂාය පථාය

ගැටළු හාා විභාවතා 
හාඳුනා ගැනීම

ෙැක්ම, පරාමාර්ථා  
හාා අරාමුණු

විස්තරාාත්මක 
විශ්දෙල්ෂාණය

ප්රාාථාමික හා ේවිතීයික ෙත්ත්යං රැස්කිරීමා, ක්රේ�ත්ර 
සැමීක්ෂණය විවිධ පා�ශවකරුවන් සැමාඟ සිදු කරනු ලංැබූ 
සැ�මුඛ සැාකච්ඡාා, කා�යාලං ෙත්ත්යං, අන්ත්යං�ජාලංය, ගූගල් 
සිතිය�, රේල්ඛන පරිශීලංනය මාගින් ෙත්ත්යං රැස් කිරීමා 
සිදු කරන ලංදී. රේමාහිදී මූලික අධ�යනයන් හා ෙත්ත්යං 
විශ්රේල්ෂණය සිදු කරනු ලංැබු අත්යංර, එහිදී භූරේගෝලීය 
වශරේයන් රේමාන්මා ඓතිහාසික වශරේයන්ෙ රේෙහිවලං 
ගල්කිස්සැ ප්රාරේේශරේ� ඇති වැෙගත්කමා කලංාපීය සැබෙත්යංා 
හඳුනා ගැනීමා ආ�ථික, සැමාාජීය පාරිසැරික හා රේභාෞතික 
අංශ ආවරණය වන පරිදි ප්රාාථාමික අධ�යනයක් සිදුකර 
රේමාමා ප්රාරේේශය පිළිබඳ මානා අවරේබෝධයක් ලංබා ගැනීමා 

ෙැනට ප්රාරේේශරේ� පවතින ත්යංත්වය විශ්රේල්ෂණය කිරීමා හා 
සැංව�ධන ප්රාවණත්යංා හඳුනා ගැනීමා 

විවිධ අංශයන්හි නියුතු පා�ශවකරුවන් සැ�බන්ධ කර 
ගනිමින් ලංබාගත් අෙහස් හා රේයෝජනා සැමාඟ ෙත්ත්යං 
විශ්රේල්ෂණය තුලින් ගැටළු හා විභාවත්යංා හඳුනා ගැනීමා 

ගැටළු විභාවත්යංා හා සැංව�ධන ප්රාවණත්යංා අනුව ආ�ථික, 
රේභාෞතික, පාරිසැරික හා සැාමාාජීය යන අංශ ඒකාබේධව 
නාගරික සැංව�ධන කටයුතු සැපුරා ගැනීමා සැඳහා ෙැක්මා, 
අරමුණු හා පරමාා�ථා රේගාඩනැගීමා .

ශදුඅත්යං විශ්රේල්ෂණය මාගින් ෙැක්මා හා අරමුණු පෙන� 
කර ගත් සැවිස්ත්යංරාත්මාක රේලංසැ ෙත්ත්යං විශ්රේල්ෂණය කිරීමා 

1.4 සැලසු� ක්රියාවලිය 

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය සඳහා වූ සංවර්ධනා සැලැස්ම සකස් 
කිරීයේම්දී ආරම්භායේ� සිට අවසානාය දාක්වා සැලසුම් ක්රියාවලියකට අනුව කටයුතු 
කරනු ල�නා අතර එය පියවර දාහයකින් සමන්විත යේේ. එම සැලසුම් පියවර රූපා 
සටහන් අංක 1 මගින් පාහත සාරාංශගත යේකාට ඇත.
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සැලසුම් හාා 
උපායමාර්ග

සැලසුම් හාා 
නියමතා

අෙහාස් ලබාා ගැනීම

ෙළ සැලසුම් 
වාර්තාව භාාරාදීම

අනුමැතිය හාා 
ප්රකාශ්යයට පත්කිරීම

ෙැක්මා හා අරමුණු සැාක්ෂාත් කර ගැනීමා සැඳහා රේෙහිවලං 
ගල්කිස්සැ මාහා නගර සැභාා බලං ප්රාරේේශය සැඳහා වන 
සැංකල්පිත්යං සැැලංැස්මා තුලින් 2031 භූමි පරිහරණ රටාව 
සැැලංසු� කිරීමා හා ඊට අොලං වූ අපරවූහ පහසුක� 
සැංව�ධනය ආ�ථික සැංව�ධනය හා තිරසැාර පරිසැර 
සැංව�ධනය උරේෙසැා වූ උපාය මාා�ග සැැලංසු� වලංට 
අමාත්යංරව ව�ාපෘති ක්රියාත්මාක කිරීරේ� උපාය මාා�ග 
සැැලංසු� පිළිරේයලං කිරීමා 

සැැලංසු� හා රේගාඩනැගිලි නියමාත්යංා සැකස් කිරීමා ඉඩ� 
සැංව�ධනය සැ�බන්ධ නීති රීති, ඉඩ� පරිහරණය සැ�බන්ධ 
නීති රීති, පාරිසැරික සැංරේ�දී ප්රාරේේශ සැංව�ධනය කිරීමාට 
අවශ� නීති රීති, රේමාන්මා සැංව�ධන සැැලංැස්මා කරා ලංඟා 
වීරේ�දී උේගත්යං රේ� යැයි හැරේගන ගැටළුකාරි ත්යංත්ව මාග 
හරවා ගැනීමා සැඳහා රේරගුලංාසි සැකස් කිරීමා 

සැංව�ධන සැැලංැස්මා සැඳහා පා�ශවකරුවන්රේ� අෙහස් 
රේයෝජනා විරේරෝධත්යංා හා සැංරේශෝධන ලංබා ගැනීමාට කටයුතු 
කිරීමා හා නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිරේ� වෘත්තීයරේ�දීන් 
රේවත්යං සැංව�ධන සැැලංැස්මා ඉදිරිපත් කිරීමා

සැංව�ධන සැැලංැස්මා ප්රාධාන සැැලංසු� කමිටුව රේවත්යං ඉදිරිපත් 
කිරීමා හා සැංව�ධන සැැලංසු� අංශය රේවත්යං භාාරදීමා

සැංව�ධන සැැලංැස්මා සැඳහා නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිරේ� 
කළමානාකරණ මාණ්ඩලංරේ� හා ගරු ඇමාතිතුමාාරේ� 
අනුමාැතිය ලංබා ගැනීමා හා ගැසැට් පත්රරේ� පළ රේකාට 
නීතිගත්යං කිරීමා.

රූපය 1.1 : සැලසුම් ක්රියාවලිය
මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

�රිච්දෙ�ෙය 01
සැංව�ධන  
සැැලංැස්රේ� පසුබිමා

⸺

සංැලැසු� ක්රියාවලිය
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02 වන 
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2.1. හැැඳින්වීම

වර්තමානා සැලසුම් ප්රයේේශයේ� තත්ත්ව සන්දාර්භාය අධයනාය තුලින් නුදුරු අනාාගතයේ� 
යේමන්ම ඉදිරි වසර 10 ක කාල පාරිච්යේේදාය තුලදී ක්රියාත්මක කිරීමට හැකි සංවර්ධනා 
ප්රවණතා හඳුනාා ගනු ලැබීය. ඒ අනුව යේමම පාරිච්යේේදාය අධයනා ප්රයේේශය, සැලසුම් 
ප්රයේේශය නිර්ණය කිරීම හා එම ප්රයේේශයට අදාාලව සැලසුම් සහ තත්ත්ව සන්දාර්භාය 
යේලස ප්රධානා යේකාටස් තුනාකින් සමන්විත යේේ.

අධයයනා ප්රයේේශය යටයේත් යේදාහිවල ග�කිස්ස හා ඒ අවට ප්රයේේශයන්හි ස්ථානීය පිහිටීම 
හා යේභාෞතික, ආර්ථික, සමාජීය හා පාාරිසරික ස්වභාාවය පිළි�ඳව හඳුනාාගත් අතර 
සැලසුම් හා තත්ත්ව සන්දාර්භාය යටයේත් හඳුනාාගන්නාා ලදා ප්රයේේශයේ� ඓතිහාසික 
පාසුබිම යේභාෞතික ,සමාජයීය ,ආර්ථික, පාාරිසරික ලක්ෂණ ,පුර්ව සැලසුම් ප්රයත්නා හා 
වත්මන් භුමි පාරිහරණ රටාව පිළි�ඳව අධයනාය කරනා ලදී.

ඒ අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සභාා සීමාව ඇතුලු සමස්ථ නාගර සීමාවට 
සැලසුම්මය අවශයතාවක් ඇති �ව හඳුනාා ගන්නාා ලදා අතර පාරිහරණ පාහසුව සහ 
නීතිමය ක්රියාමාර්ගයන් සැලකි�ලට යේගනා පාරිපාාලනා ඒ්කකයන්හි සීමාවන් යටයේත් 
සැලසුම් සකස් කිරීම සුදුසු �ව හඳුනාා ගන්නාා ලදී . යේකාළඹ මහා නාගර සභාාව, 
යේකෝට්යේට් මහා නාගර සභාාව සහ යේමාරටුව මහා නාගර සභාා යනා පාළාත් පාාලනා මායිම් 
ප්රයේේශයන්ට යේවන්වූ සංවර්ධනා සැලසුම් නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය හරහා සකස් 
වනා �ැවින් යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලැස්ම පිළියේයළ කිරීම සඳහා ක්රියාකාරී 
සීමාව හා පාරිපාාලනා සීමාව ආශ්රායේයන් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා සැලසුම් 
සීමාව නිර්ණය කරනා ලදී.

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺
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2.2. අධයයන ප්රදෙේශය

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය �ස්නාාහිර පාළායේත් යේකාළඹ දිස්ත්රික්කයේ� 
නාැයේගනාහිරට මායිම්ව නාැයේගනාහිර යේේශාංශ 77.55° - 79.55° හා උතුරු අක්ශාංශ 
6.45° අතර පිහිටි වර්ග කියේලෝමීටර් 21.5 කින් යුක්ත ප්රයේේශයකි. යේදාහිවල ග�කිස්ස 
හා රත්මලානා යනා මැතිවරණ යේකාට්ඨාශ යේදාකකින් සමන්විත යේදාහිවල ග�කිස්ස 
මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය උතුරින් යේකාළඹ මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයටදා ඊසානා යේදාසින් 
යේකෝට්යේට් මහා නාගර සභාාව හා මහරගම නාගර සභාා ප්රයේේශයටදා නාැයේගනාහිරින් 
කැස්�ෑව නාගර සභාා ප්රයේේශටදා දාකුණු යේදාසින් යේමාරටුව මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයටදා 
�ටහිරින් සාගරයටදා මායිම්ව පිහිටා ඇත. භූමියේ� පිහිටීම මුහුදු මට්යේට් සිට මීටර් 00 
– 20 අතර පාරාසයක පිහිටා ඇත. වාර්ෂික සාමානාය වර්ෂාපාතනාය මිලිමීටර් 5000 
ක් පාමණදා උෂ්ණත්වය යේස�සියස් අංශක 28 – 32 අතර දා පාවතී. යේදාහිවල ග�කිස්ස 
නාගර සභාා ප්රයේේශය වර්තමානායේ� ග්රාම නිලධාරි යේකාට්ඨාශ 29 කින් සමන්විත වනා 
අතර ජනාගහණය 245, 974 (2012) කින් යුක්ත යේේ.

යේමම සැලැස්ම සඳහා වනා සැලසුම් සීමාව හඳුනාා ගැනීම සඳහා අධයයනා ප්රයේේශය 
වශයේයන් පාහත දාැක්යේවනා පාළාත් පාාලනා ආයතනායන්ට අදාාල ප්රයේේශ හඳුනාා  
ගන්නා ලදී.

I .  රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහා නගර සැභාා ප්රාරේේශය 

I I .  රේකාළඹ මාහා නගර සැභාා ප්රාරේේශය 

I I I .  ශ්රී ජයව�ධනපුර රේකෝට්රේට් මාහා නගර සැභාා ප්රාරේේශය 

IV. රේමාාරටුව මාහා නගර සැභාා ප්රාරේේශය 

V. රේබාරලංැස්ගමුව නගර සැභාා ප්රාරේේශය

VI. මාහරගමා නගර සැභාා ප්රාරේේශයන්හි රේකාටසැක්

�රිච්දෙ�ෙය 02
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සිතියම 2.1 : අධයයන ප්රඡේේශය මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යදෙ� අධයන ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

රේකාළඹ මාහ 
නගර සැභාාව

රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ  
මාහ නගර සැභාාව

රේකාරේලංාන්නාව 
නගර සැභාාව රේකාටිකාවත්ත්යං මුල්රේල්රියාව 

ප්රාාරේේශීය සැභාාව

කඩුරේවලං මාහ නගර සැභාාව
ශ්රී ජයව�ධනපුර රේකෝට්රේට් 

මාහ නගර සැභාාව

රේබාරලංැස්ගමුව 
නගර සැභාාව

මාහරගමා නගර සැභාාව

රේහෝමාාගමා ප්රාාරේේශී සැභාාව

කැස්බෑව නගර සැභාාව

රේමාාරටුව මාහ නගර සැභාාව
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2.2.1. ඓතිහැාසික �සුබිම හැා විකාශය

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය දිගු ඓතිහාසික පාසුබිමක් සහ වටිනාාකමක් සහිත 
ප්රයේේශයකි. අතීතයේ� යේදාහිවල ප්රයේේශයේ� යේපාාකුණු හා වි� රාශියක් තිබුණු �වටත් 
එ�ැවින් එය දියවල (ජලයේයන් පිරුණු ප්රයේේශයක්) යේලස හැදින්වූ �වටත් 
ජනාප්රවාදායේ� කියැයේේ. එයේලස ක්රමයේයන් දියවල යේදාහිවල යේලස ප්රචාලිත වූ �ව 
ජනාප්රවාදායේ� කියැයේේ.

අ) යටත්විජිත්යං පාලංන සැමායට රේපර

පාෘතුග්රීසීන් විසින් ශ්රි ලංකායේේ මුහුදු�ඩ ප්රයේේශ යටත් කර ගැනීමට යේපාර වර්තමානා 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය පාැපිලියානා, නාැදිමාල, අත්තිඩිය, 
කළුයේ�ෝවිල යනා ප්රයේේශවලින් සමන්විතව යේකෝට්යේට් රාජධානියේ� යේකාටසක් යේලස 
පාැවතුණු �වට ජනාප්රවාදා සාක්ෂි දාරණ අතර රත්මලානා සහ යේදාහිවල යනා ප්රයේේශ 
එකම ප්රයේේශයක් වශයේයන් පාැවතී ඇත. 
යේමම කාල වකවානුව තුල යේකෝට්යේට් ප්රයේේශය යේකෝට්යේට් රාජධානිය යේලසත් යේකාළඹ 
ප්රයේේශය වරාය පාදානාම් යේකාටගත් යේන්වාසික හා වාණිජ ප්රයේේශයක් යේලසත් ස්ථාපිතව 
පාැවතී ඇත.

යේකාළඹ ප්රධානා යේකාටගත් යේමම ප්රයේේශයේයහි උපාායමාර්ගික පිහිටීම යේ�ායේහෝ යේවළඳ 
ජාතිකයින් යේමහි පාැමිණීමටත් යේවළඳ කටයුතු ස්ථාපිත කිරීමටත් ප්රධානා යේ�තුවක් විය. 
පුර්ව යටත් විජිත යුගයේ� වසර 2000කට අධික කාලයක් පුරා යේලාව පුරා යේවළඳායේම් 
යේයයේදානා අරාබි, ඉන්දියානු, චීනා, පාර්සියානු, යේරෝම හා ග්රීක ජාතීන්ට උපාායමාර්ගිකව 
වැදාගත් ස්ථානායක් වී ඇත. නාැයේගනාහිර - �ටහිර යේවරළ මාර්ගයේ� ගමන් කිරීයේම්දී 
යේවළඳාම් ස්ථාපානාය කිරීම සඳහා යේ�ායේහෝ යේදායේනාක් ලංකාවට පාැමිණ ඇත.

ආ) පෘතුගීසි යුගය (1505 – 1656)

යේලායේරන්යේසෝදා අ�යේම්දාායේ� නාායකත්වයේයන් යුත් පාෘතුගීසි යේවළඳ කණ්ඩායම 
1505 ලංකාවට යේගාඩ�සිනා ලදි. යේමම යේගාඩ�ැසීම අහම්�යේයන් සිදු වූවක් වුවදා 
ඔවුන්යේ� මූලික අරමුණ වූයේ� රාජය පාැතිරීමකට වඩා යේවළඳාම ප්රසාරණය කිරීම 
වනා අතර ඔවුන් ගා�යේ� �ල යේකාටුවක් ඉදිකරනා ලදි. පාසුකාලීනාව යේවරළ තීරය 
ඔස්යේස් යේකාළඹ වරායටදා යේස්න්දු වූ �වට සාක්ෂි දාරයි. යේම් අතරතුර ඔවුන් යේකෝට්යේට් 
රාජධානිය යේකාළඹට ආසන්නාව පිහිටා ඇති �ව අවයේ�ෝධ කරගත් අතර කුළු�ඩු 
හා අයේනාකුත් වටිනාා යේවළඳ අයිතමයන් නිසා ඉන්දීය සාගරයේ� යේවළඳ ආධිපාතය 
ඉසිලීයේම් හැකියාව පිළි�ඳ උපාායාත්මක වටිනාාකම පාෘතුගීසීන් විසින් ඉක්මණින් 
අවයේ�ෝධ කරගන්නාා ලදා අතර දිවයිනා පුරා ඔවුන්යේ� �ල පාරාක්රමය පාැතිරවීයේම් 
අරමුණක් ඇති වීමටදා යේ�තු විය. එහිදී යේකාළඹ පාැවති ස්වභාාවික භූ ලක්ෂණ වාසියක් 
යේකාට ගනිමින් ආරක්ෂිත �ල යේකාටුවක් සහිත නාගරයක් යේකාළඹ ආශ්රිතව යේගාඩ 
නාගා ගත්හ. යේමම සමයේ�දීත් යේදාහිවල ප්රයේේශයේ� යටත් විජිත පාාලනා සමයට යේපාර 
පාැවති ආකාරයටම ගම්මානා පාැවති අතර ක්රි. ව. 1510 දී ග�කිස්ස ප්රයේේශය ආශ්රිතව ඉදි  
කිරීම් සිදු වී ඇත. 

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺

අධයයන ප්රමේේශය

ඓතිහැාසික පාසුබිම හැා 
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ඇ) ඕලංන්ෙ යුගය (1656 – 1796)

දාාහත්වනා සියවයේස් මු� කාලයේ�දී ලන්යේේසීන්යේ� පාැමිණීමත් සමඟ සංවිධානාාත්මක 
පාරිපාාලනා වුහයක් ක්රියාත්මක වී ඇති අතර එමගින් පුළු� පාදානාමක් සහිත වූ �දු සහ 
නීති පාේධතියක් විකාශය වූ �ව සඳහන් යේේ. ඕලන්දා පාාලනා සමයේ� පුළු� ඇල මාර්ග 
පාේධතියක් ඇති කිරීම ප්රධානා ලක්ෂණයකි. නාගර සැලසුම්කරණය, වාස්තු විදායාව, 
සහ වැසි ජල අපාවහනාය සඳහා ලන්යේේසීන්යේ� දාායකත්වය නාගරයේ� යේඵතිහාසික 
උරුමයේ� යේකාටසක් �වට පාත් වී ඇත.

ඈ) බ්රිත්යංාන� යුගය (1796 - 1948)

පාළාත් පාරිපාාලනා (කච්යේච්රි) ක්රමයක් බ්රිතානාය අවධියේ�දී බිහිවී ඇති අතර 19 වනා 
සියවස ලංකායේේ යේදාවනා ආණ්ඩුකාරයා වනා යේතෝමස් යේම්ට්ලන්ට් විසින් ග�කිස්ස 
ප්රයේේශය අත්පාත් යේකාටයේගනා 1806 දී එහි යේපාෞේගලික මධයස්ථානායක් ඉදිකරනා ලදා 
�වත් වර්තමානායේ� එය ග�කිස්ස මහ යේහෝටලය �වට පාත්ව ඇති �වත් අනාාවරණය 
යේේ. 1929 වනා විට ග�කිස්ස ප්රයේේශය නාාගරික තත්වයට පාත්වුණු අතර 1929 ජනාවාරි 
මස 08 දිනා යේදාහිවල ග�කිස්ස දිස්ත්රික් කවුන්සලය පිහිටුවනා ලදී. 1940 ජනාවාරි මස 
1 දිනා වනා විට යේමම ප්රයේේශය නාගර සභාාවක් �වට පාත්විය. බ්රිතානායයන් විසින් සිදු 
කරනා ලදා කැපී යේපායේනානා දාායකත්වය වුයේ� අධියේේගී සහ ප්රායේේශීය මාර්ග, දුම්රිය 
මාර්ග, ජල සැපායුම, වැසි ජල අපාවහනා හා අපාජල කළමනාාකරණ පාේධති වැනි  
විශාල පාරිමාණයේ� යටිතල පාහසුකම් සංවර්ධනාය කිරීමයි.

රූපය 2.1 : ගල්කිස්ස ඡේ�ෝටලඡේ� ඓති�ාසි� ඡාායාරූපය
මූලාාශ්රය : ලං�ාපුර, (2010)

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺

අධයයන ප්රමේේශය

ඓතිහැාසික පාසුබිම හැා 
විකාශය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

17

ඉ) යටත්විජිත්යං පාලංන සැමායට පසු

රූපය 2.2 : ගල්කිස්ස දුම්රියපළ පැරණි ඡාායාරූපය
මුලාාශ්රය : ලං�ාපුර, (2007)

රූපය 2.3 : රත්මලාන ගුවන් ඡේ�ාටුපල 1950
මූලාාශ්රය : ලං�ාපුර, (2007)

යේේගවත් නාාගරීකරණය සහ පාරි- 
පාාලනාමය යේ�තූන් මත 1959 යේදාසැ- 
ම්�ර් 03 දිනා යේමම ප්රයේේශය නාාගරික 
යේකාට්ඨාශ 19 කින් සමන්විත මහා 
නාගර සභාා ප්රයේේශයක් �වට පාත්වුණු 
අතර පාසුව යේමම නාගර සභාා ප්රයේේ- 
ශයේ� වපාසරිය යේහක්ටර්යාර 2106.5  
ක් දාක්වා වැඩි කර අදා පාවතිනා පාරිදි  
ග්රාම නිලධාරි යේකාට්ඨාශ 29 කට යේ�දාා 
යේවන් කර ඇත. 

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල ඓතිහාසික වැදාගත්කමක් ඇති 
යේ�ෞේධ සිේධස්ථානා රාශියක් පිහිටා ඇති අතර ජනාප්රවාදායන්ට අනුව රත්මලායේන් 
පුරාණ රජමහා විහාරය යේපාෞරාණිකම විහාරස්ථානාය �ව පාැවයේස්. එයේස්ම යේපාෞරාණික 
වැදාගත්කමක් ඇති යේමකල ඉදිවූ විහාරස්ථානායන් යේලස අත්තිඩිය, මාළිගාවත්ත 
පුරාණ විහාරය, කළුයේ�ෝවිල හත්යේ�ෝධි රජමහා විහාරය, පාාමංකඩ ශ්රි ලංකා විහාරය, 
කරගම්පිටිය සුයේ�ෝධාරාම මහ විහාරය, ග�කිස්යේස් ශ්රී සුමනාාරාමය, කළුයේ�ෝවිල 
සුනාන්දාාරාමය ආදිය හැදින්විය හැක. 
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2.2.2. ජ්යාතික හැා කලාපීය සබඳත්යා 

�ස්නාාහිර පාළායේත් යේකාළඹ දිස්ත්රික්කයේ� යේකාළඹ සිට කියේලෝමීටර් 12 ක් පාමණ  
දුරින් හා ශ්රී ජයවර්ධනාපුර සිට කියේලෝමිටර් 08 ක් පාමණ දුරින් යේකාළඹ මහා නාගර 
සභාාවට දාකුණින් මායිම්ව යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාාව පිහිටා ඇත. යේදාහිවල 
ග�කිස්ස මහා නාගර ප්රයේේශය ශ්රී ලංකායේේ ප්රවාහනා යේමන්ම ආර්ථික ජාලයන්හි 
යේක්න්ද්රස්ථානාය වනා යේකාළඹ මහ නාාගරික ප්රයේේශයට අයත් වනා අතර වාණිජමය හා 
නාාගරීකරණය අතින් ප්රධානාතම ස්ථානායක් �වට පාත්ව ඇත. යේදාහිවල ග�කිස්ස 
මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� සුවියේේෂී පිහිටීම කලාපීය සම්�න්ධතා ඇතිවීම යේකයේරහි 
වැදාගත් කාර්යභාාරයක් ඉටු කරනු ල�යි. ප්රායේේශීයව පිහිටිම සලකා �ැලියේම්දී 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� ප්රධානා නාගර මධයස්ථානාය වන්යේන් 
යේදාහිවල නාගරයයි. ඊට අමතරව යේකාහුවල, ග�කිස්ස, රත්මලානා, කරගම්පිටිය, 
නාැදිමාල,යේ��ලන්තර,යේබ්කරිය හන්දිය යේමන්ම නුයේ�යේගාඩ නාගරයේ� යේකාටසක් 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයට අයත් නාාගරික යේක්න්ද්රස්ථානා 
�වට පාත්ව ඇත.
 

අ) ප්රවාහාන ප්රවාහාය

දිවයිනා පුරා ජනාගහනාය හා භාාණ්ඩ 
ප්රවාහනායට පාහසුකම් සපායනා රයේටහි 
ප්රවාහනා ජාලය වැදාගත් අංගයකි. 
එ�ැවින්, රයේටහි ප්රවාහනා ජාලය සමග 
යේදාහිවල ප්රයේේශයේ� ප්රවාහනා පාේධතියේ� 
ඇති සම්�න්ධතාවය සමස්ත ජාතික 
හා කලාපීය සම්�න්ධතාවය තීරණය 
කිරීයේමහිලා වැදාගත් සාධකයක් �වට 
පාත් යේේ.

මහා මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග හා අභාය-
න්තර ගුවන් මාර්ග හරහා දිවයියේනාහි 
අයේනාකුත් ප්රයේේශ සමග සම්�න්ධ වී 
ඇති ආකාරය අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස, 
යේකාළඹ ප්රධානා නාගරය දාකුණු පාළාත 
හා සම්�න්ධ වනා යේකාරියේඩෝරයේ� 
ප්රධානා සහ ආසන්නාතම නාගරය යේලස 
හඳුනාා ගත හැකිය.රූපය 2.4 : ඡේ�ාළඹ නගරඡේ� ප්රධාන මාර්ග සබද�ාව

මුලාාශ්රය : ඡේ�ාම්ට්රාාන්ස් නාගරි� ප්රවා�න සැලැස්ම 2014
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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මහාා මාර්ග

යේකාළඹ නාගරය හා දාකුණු පාළාත් නාගර සම්�න්ධවීම යේකයේරහි ගාලු පාාර හා මුහුදු�ඩ 
දුම්රිය මාර්ගය මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� �ටහිරට මායිම්ව විහිදීම ඉතා වැදාගත් යේේ. 
යේමමගින් කාර්යක්ෂම ප්රවාහනා යේස්වාවක් ප්රයේේශයට හිමිව ඇති අතර එමගින් ප්රධානා 
වාණිජ නාගරය වනා යේකාළඹ නාගරයත්, යේමාරටුව, පාානාදුර කළුතර ඇතුළු අයේනාකුත් 
ප්රධානා නාගරත් සමග ඝෘජුව සම්�න්ධ වී ඇත. 

එයේස්ම නාැයේගනාහිර මායියේමන් සම්�න්ධවී ඇති හයියේලව� මාර්ගය කාර්යක්ෂම 
ප්රවාහනා යේස්වයකට හා කලාපීය සම්�න්ධතා ඇතිවීම යේකයේරහි වැදාගත් යේේ. 
යේමමගින් යේකාළඹ නාගරය ස�රගමුව පාලායේත් නාගර හා මධයම කඳුකරය සමගදා 
ප්රවාහනා සම්�න්ධතා ඇතිවී තියේබ්. 

මීට අමතරව යේදාහිවල - මහරගම මාර්ගය හරහා මහරගම යේ�ාරලැස්ගමුව නාගර හා 
හයියේලව� පාාරත් යේරෝහ� පාාර මගින් නුයේ�යේගාඩ හා අග නාගරය වනා ශ්රී ජයවර්ධනාපුර 
යේකෝට්යේට් සමගත් ඝෘජු ප්රවාහනා ස�දාතා ප්රවර්ධනාය වීමට යේ�තුවී ඇත.

දුම්රිය මාර්ග 

යේදාහිවල, ග�කිස්ස හා රත්මලානා යේලස දුම්රිය ස්ථානා තුනාක් ප්රධානා අධයයනා 
ප්රයේේශය තුල පිහිටා ඇති අතර යේමම ප්රයේේශය දිවයියේන් සියලුම ප්රයේේශයන් යා කරනා 
දුම්රිය මාර්ග සමග සම්�න්ධව පාවතී. එ�ැවින් යේමම ප්රයේේශය ශ්රී ලංකා මුහුදු�ඩ 
දුම්රිය මාර්ගයේ� ප්රධානා සංධිස්ථානායක් යේලස යේපාන්වා දිය හැකිය.

අභායන්තරා ගුවන් ප්රවාහානය

රත්මලානා ගුවන් යේතාටුපායේ� ශ්රි ලංකා අභායන්තර ගුවන් ප්රවාහනා හා යුධ ප්රවාහනා 
යේස්වා සඳහා වැදාගත් කාර්යභාාරයක් ඉටු කරයි. කටුනාායක �ණ්ඩාරනාායක 
ජාතයන්තර ගුවන්යේතාටුපාල ස්ථාපිත කරනා යේතක් යේමරට පාළමු ජාතයන්තර ගුවන් 
යේතාටුපාළ එය විය. එය විවිධ සංවිධානා සඳහා ගුවන් යේස්වා පුහුණු කිරීම් සඳහා 
පාහසුකම් සපායයි. ඉහළ මට්ටයේම් සංචාාරක වයාපාාරය සහ ඉහළ වටිනාාකමක් සහිත 
පුේගලයන්යේ� වයාපාාරික සංචාාර අවශයතා සපුරාලනා රත්මලානා ගුවන් යේතාටුපාළ 
යේකාළඹ වාණිජ නාගරයට අදාාළව මූයේලෝපාායික වැදාගත්කමකින් යුක්තයේේ. 

වර්තමානාය වනා විට අනුරාධපුර, මඩකලපුව, ත්රිකුණාමලය, හම්�න්යේතාට, යාපානාය, 
යේකා�ගල සහ සීගිරිය වැනි ප්රායේේශිය ගමනාාන්ත සඳහාදා රත්මලානා ගුවන් යේතාටුපාල 
ඔස්යේස් පාහසුකම් සපායනු ල�යි.
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මීට අමතරව ශ්රී ලංකන් එයාර් ලයින්ස් විසින් ක්රියාත්මක කරනු ල�නා ගුවන් ටැක්සි 
යේස්වාදා අයේනාකුත් ප්රයේේශ සමග යේකාළඹ සම්�න්ධ යේකයේරනා ප්රධානා ප්රවාහනා ක්රමයක් 
යේලස ක්රියාකරයි. වියේේෂයේයන් ගුවන් ප්රවාහනා ජාලයත් සමඟ යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා 
නාගර සභාා ඒකා�ේධව පාැවතිම සුවියේේෂී කරුණක් යේලස දාැක්විය හැක. රත්මලානා 
ගුවන්යේතාටුපාල ජාතික මට්ටයේම් යේස්වා සපායනා ශ්රි ලංකායේේ යේදාවනා විශාලතම 
ගුවන්යේතාටුපාල වනා අතර භාාණ්ඩ හා මගී ප්රවාහනාය මගින් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා 
නාගර සභාා ප්රයේේශය කටුනාායක, වීරවිල, අනුරාධපුරය, පාලාලි යනා යේේශීය ගුවන් 
යේතාටුපාලව� සමග ඝෘජුවම සම්�න්ධවීම කලාපීය සම්�න්ධතා පුළු� වී මහා නාගර 
සභාා ප්රයේේශයේ� වැදාගත්කම වැඩි වීමටදා යේ�තුවී ඇත.

අදෙනකුත් ප්රවාහාන රාටා

ජාතික හා කලාපීය වශයේයන් වැදාගත් වනා ආයතනා හා ප්රයේේශ යේදාහිවල ග�කිස්ස 
මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය ආශ්රිතව ස්ථානාගතව පිහිටීම කලාපීය සම්�න්ධතා ඇතිවීම 
යේකයේරහි ඝෘජුවම වැදාගත් සාධක යේලස යේපාන්වාදිය හැකිය. යේමකී ස්ථානාගතවීම 
යේ�තු යේකාටයේගනා ලංකායේේ විවිධ ප්රයේේශයන්හි ජනාතාව යේමම ප්රයේේශය යේවත 
ආගන්තුකයින් යේලස ඇදී එනා �වක් දාැකගත හැකිය. 

I .  රේෙහිවලං සැත්ව උෙ�ානය

II.  රත්මාලංාන ගුවන් රේත්යංාටුපලං

II I.  ෙකුණු රේකාළඹ ශික්ෂණ රේරෝහලං

IV. රත්මාලංාන ගුවන් හමුො කඳවුර 

V. කඳවලං ඇතුළු ක�මාාන්ත්යං භූමි

VI. රජරේ� දු�රිය වැඩපලං

VII.  ගල්කිස්සැ රේහෝටලංය ඇතුළු රේහෝටල් කලංාපය

VII I .  අත්තිඩිය කුරුළු අභාය භූමිය

IX. ගල්කිස්සැ රේවරළ තීරය

X. රේකාත්යංලංාවලං ආරක්ෂක විෙ�ා පීඨය 

යේමම පිහිටීම යේ�තු යේකාටයේගනා ජාතික සත්යේවෝදායානාය නාැරඹීම සඳහා වාර්ෂිකව 
මිලියනා 1.5 ක පාමණ ජනාගහනායක්දා, කළුයේ�ෝවිල ශික්ෂණ යේරෝහල පාදානාම් 
යේකාටයේගනා ධෛදානි-කව 2500 ක පාමණ ජනාගහනායක්දා අයේනාකුත් යේ�තුන් පාදානාම් 
යේකාටයේගනා ධෛදානිකව 75000 ක පාමණ ජනාගහනායක්දා යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේ-
ශයට පාැමියේණනා �ව වාර්තා යේේ. එ�ැවින් යේමම ස්ථානීය පිහිටීම් ජාතික හා කලාපීය 
සම්�න්ධතා වැඩි දියුණු කිරීයේමහි ලා යේ�තු සාධක වී ඇත.

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺

අධයයන ප්රමේේශය

ජාාතික හැා කලැාපීය සංබඳතාා



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

21

2.2.3. පූර්ව සැලසු� ප්රයත්න

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය සඳහාම වනා සුවියේේෂි සැලැස්මක් 2008 
වසයේර්දී නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය මගින් පිළියේයල කරනා ලදා අතර ඊට ඉහත 
සමස්ථ යේකාළඹ නාාගරික ප්රයේේශය සඳහාම කරනා ලදා සැලසුම්වල යේමම ප්රයේේශයදා 
අතුලත්ව තිබු �ව දාක්නාට ලැයේබ්. 

අ) සැංව�ධන සැැලංැස්මා - පැට්රික් ඇබරේකා�බි (1948)

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය සඳහා සැලසුම්මය මැදිහත් වීමක පාලමු ආරම්භාය යේලස 
1948 පාැට්රික් ඇ�යේකාම්බි විසින් නිර්මාණය කරනා ලදා සැලැස්ම යේපාන්වාදිය හැකිය. 
එම සැලැස්ම සමස්ථ යේකාළඹ නාාගරික ප්රයේේශය සඳහාම නිර්මාණය කරනා ලේදාක් 
වනා අතර උතුරින් ජා-ඇල හා දාකුණින් යේමාරටුව දාක්වා වනා ප්රයේේශය සඳහා විහිදී 
ඇත. යේමම සැලැස්ම මගින් මු� වරට කලාපීකරණය හදුන්වාදුන් අතර සංවර්ධනාය 
රාගම, යේහෝමාගම, රත්මලානා වැනි ප්රයේේශ සඳහා වයාේත විය යුතු �ව හඳුනාා ගන්නාා 
ලදී. යේමම නාගර සම්�න්ධ යේකයේරනා වටරවුම් මාර්ග හා මධයම පාරිපාාලනා කාර්යයන් 
රත්මලානාට මාරු කිරීම යේමම සැලැස්ම තුල ඇතුලත් විය. ලක්ෂණ හා ඝනාත්වය මත 
පාදානාම් වු අතර නාාගරික අර්ධ නාාගරික හා ග්රාමීය වශයේයන් වියේේෂිත භාාවිතයන් 
තුනාක් යේලස යේ�දාා සැලැස්යේමහි කලාපීය යේයෝජනාා හදුන්වා යේදානා ලදි. 

එමගින් යේදාහිවල ප්රයේේශය යේකාළඹ නාගරයේ� අතියේර්ක ජනාගහනාය පාදිංචි කිරීමට 
සුදුසු යේන්වාසික නාගරයක් යේලස හඳුනාායේගනා ඇත. 

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺

අධයයන ප්රමේේශය
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රූපය 2.5 : සංවර්ධන සැලැස්ම - පැට්රික් ඇබඡේ�ාම්බි (1948)
මුලාාශ්රය : Colombo Living High; A City in Transition, N.P Herath & D. Jayasundara, (2007)
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ආ) රේකාළඹ මාහා නාගරික කලංාපීය වයුහාත්මාක සැැලංැස්මා - 1998

රූපය 2.6 : ඡේ�ාළඹ ම�ා නාගරි� �ලාපීය වු�ාත්ම� සැලැස්ම-1998
මුලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය
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1998 වර්ෂයේ� දී නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය විසින් �ස්නාාහිර පාළාත ආවරණය 
වනා පාරිදි සකස් කරනා ලදා යේකාළඹ මහා නාාගරික කලාපීය වුහාත්මක සැලැස්ම 
මගින් නාාගරික ධුරාවලියක් හඳුන්වා දී ඇති අතර එහි සඳහන් වනා පාරිදි යේකාළඹ මහ 
නාගර සභාා ප්රයේේශය ජාතික මධයස්ථානාය යේලසත් යේදාහිවල ග�කිස්ස ඇතුළු, යේමාරටුව 
කළුතර, මීගමුව හා ගම්පාහ යනා නාගර කලාපීය මධයස්ථානා යේලසත්, යේහාරණ, මතුගම, 
යේබ්රුවල, බියගම හා ජා-ඇල යනා නාගර ප්රධානා නාාගරික මධයස්ථානා යේලසත් හඳුනාා 
යේගනා ඇත.

ඇ) බස්නාහිර පළාත් මාහනගර සැැලංැස්මා (CESMA) - 2004

යේකාළඹ වාණිජ නාගර ප්රයේේශයට �ලපාානා මෑත කාලීනා සැලසුම් ප්රයත්නායකි. 
සමස්තයක් යේලස �ස්නාාහිර පාළාත තනි සැලසුම් ඒකකයක් යේලස සැලයේක්. යේමම 
සැලැස්යේම් දාැක්ම"දිවයියේනාන් මහාේවීපායට" වනා අතර එහි ප්රධානා අරමුණු තුනාකි,

• නාගරික යටිත්යංලං පහසුක�, රේස්වා, පහසුක� සැහ පරිසැරය මාත්යං ඇතිවන ත්යංෙබෙය නිසැා 

ඇතිවන බලංපෑ� රේ�තුරේවන් පවතින ගැටළු විසැඳීමා 

• සැංව�ධනයට හා සැංව�ධනය කිරීරේ�දී රේභාෞතික හා ආයත්යංනික යටිත්යංලං වයුහය සැහ 

ජාතික ආ�ථික වයුහය සැංව�ධනය කිරීමා, ජාතියට ඉහළ ආොය� ලංබන සැංව�ධිත්යං 

රටක් බවට පත්වීමා 

• ෙැනුමා පෙන� කරගත් නරේවෝේපාෙන හා භූරේගෝලීය, ආ�ථික, පරිසැරයක ප්රාතිලංාභායන් 

ප්රාරේයෝජනයට ගැනීමා. 

 
2030 වර්ෂය සඳහා පිළියේයළ කරනු ලැබු �ස්නාාහිර පාළාත් මහ නාගර සැලැස්ම මගින් 
�ස්නාාහිර පාළාත කලාපා හයකට යේ�දාා ඇති අතර යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා 
ප්රයේේශය අධි ඝනාත්ව කලාපායට අයත් යේේ.

2004 දී ශ්රී ලංකායේේ ආයේයෝජනා මණ්ඩලයේ� විෂය පාථය යටයේත් වියේේශීය උපායේේශක 
කණ්ඩායමක් �ටහිර කලාපීය යේමගායේපාාලිස් සැලැස්ම සකස් කළ අතර එය 
සැලසුම්කරුවන් අතර “යේසස්මා සැලැස්ම” යේලස යේපාාදුයේේ හැඳින්යේේ. යේමම සැලැස්ම 
සකස් කිරීයේම් පාරමාර්ථය වූයේ� දාකුණු ආසියානු කලාපායේ� ප්රධානා කාර්යභාාරයක් ඉටු 
කරනා යේකාළඹ නාවීනා නාගරයක් �වට පාත් කිරීමයි. ඒ අනුව, සැලැස්යේම් දාැක්ම වූයේ�, 
“අභිලාෂය,   උරුමය, වියේනාෝදාය සහ යේත්ජාන්විත ජීවනා රටාවකි”.

සැලැස්ම සැලසුම් සංක�පා තුනාක් මත පාදානාම් විය. යේක්න්ද්රීය සංවර්ධනා ප්රයේේශය 
යේලස යේකාළඹ සමග නාැයේගනාහිර, දාකුණ හා කලාපායේ� උතුරු යේකාටසට සෘජු 
සංවර්ධනාය විමධයගත කිරීම ,උදායානා සහ හරිත ඇඟිලි සංක�පා මත පාදානාම් වූ 
නාගරයේ� සංවර්ධනාය සහ යේ�ායේහෝ අයට තම වැඩ බිම්වලට සමීපාව ජීවත් වීමට 
ඉඩදීයේමන් වඩාත් යේහාදා ජීවනා තත්ත්වයක් ප්රවර්ධනාය කිරීමට 'ජිවත් වීම, වැඩකිරීම, 
වින්දානාය' යනා සංක�පාය යේයාදාා ගැනීම එම සංක�පා තුනා විය. යේමම යේසස්මා 
සැලැස්ම යටයේත් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය යේකාළඹ හර ප්රයේේශයට 
අයත් වනා අතර ගාලු පාාර ඔස්යේස් රත්මලානා යේමම යේකාළඹ හර ප්රයේේශයේ� මායිම 
යේලස යේපාන්වා දී ඇත. 
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රූපය 2.7 : බස්නාහිර පළාත් ම�නගර සැලැස්ම (CESMA) - 2004
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ඈ) ජාතික රේභාෞතික වයුහාත්මාක සැැලංැස්මා 2030

එයේස්ම ජාතික යේභාෞතික සැලසුම් යේදාපාාර්තයේම්න්තුව මගින් පිළියේයල කරනා ලදා ජාතික 
යේභාෞතික වුහාත්මක සැලැස්ම 2030 අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා 
ප්රයේේශය යේකාළඹ අධි නාාගරික ප්රයේේශයට අයත් වනා අතර එම යේදාපාාර්තයේම්න්තුව 
මගින් පිළියේයල කරනා ලදා යේයෝජිත අවකාශීය වුහාත්මක සැලැස්ම 2050 අනුව 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය ආර්ථික කලාපාය තුළ පිහිටි නාගරයක් 
යේලසදා සංවර්ධනාය කිරීමට හඳුනාා යේගනා ඇත.

රූපය 2.8 : ජාාති� ඡේභාෞති� වු�ාත්ම� සැලැස්ම 2030
මුලාාශ්රය : ජාාති� ඡේභාෞති� සැලසුම් ඡේදපාර්තුඡේම්න්තුව 2016 
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රූපය 2.9 : ජාාති� ඡේභාෞති� වු�ාත්ම� සැලැස්ම 2030: ජාාති� ඡේභාෞති� වු�ාත්ම� සැලැස්ම 2030
මුලාාශ්රය : ජාාති� ඡේභාෞති� සැලසුම් ඡේදපාර්තුඡේම්න්තුව 2016 
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ඉ) සැංව�ධන සැැලංැස්මා (2007–2020) - නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය 

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාාගරික ප්රයේේශය සඳහා දාැනාට �ලපාැවැත්යේවනා නාාගරික 
සංවර්ධනා අධිකාරිය මගින් ඉදිරිපාත් කරනා ලදා සැලැස්ම හරහා ප්රධානා වශයේයන් 
වාණිජ, යේන්වාසික හා මිශ්රා භාාවිතයන් වයාේත වියයුතු ප්රයේේශ හඳුනාායේගනා ඇති 
අතර මුහුදු�ඩ කලාපාය වියේේෂ සංචාාරක කලාපායක් යේලසත් අත්තිඩිය රක්ෂිතය 
ආශ්රිත ප්රයේේශ සංරක්ෂිත කලාපායක් යේලසත් හඳුනාායේගනා ඇත. 

යේමම සැලැස්යේම් වලංගු කාලය යේම්වනා විටත් ඉක්මවායේගාස් ඇති �ැවින් සහ 
නාාගරීකරණයේ� විවිධ යේවනාස්වීම් යේ�තුයේවන් සැලැස්ම යාවත් කාලීනා වියයුතු �ව 
යේපානී යනා කරුණකි.

ඊ) රේසැෞභාාග�රේ� ෙැක්මා ප්රාතිපත්ති ප්රාකාශය

ශ්රී ලංකාදෙ� ජාාතික ප්රතිපත්ති ප්රකාශ්යනය අනුව

ශ්රී ලංකායේේ ජාතික ප්රතිපාත්ති ප්රකාශනායේයහි සඳහන් දාස වැදාෑරුම් ප්රතිපාත්ති අතුරින් 
ජනාතා යේක්න්ද්රීය ආර්ථිකයක්, යේභාෞතික සම්පාත් සංවර්ධනාය, තිරසාර පාරිසර 
කළමනාාකරණය යනා ප්රතිපාත්තීන් නාාගරික සංවර්ධනාය යේකයේරහි ඍජු �ලපාෑම් 
ඇතිකරනා ප්රතිපාත්තීන් වශයේයන් හඳුනාා ගත හැකිය.

ජනතා කේන්ද්්රීය ආර්ථිකයේ : යේම් යටයේත් සංචාාරක කර්මාන්තය, ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තය, ඇඟලුම් කර්මාන්තය,ධීවර කර්මාන්තය යනා ක්යේෂ්ත්රයන් ඔස්යේස් 
ආර්ථිකය සවිමත් කිරීමට යේයෝජනාා කර ඇත.

ක�ෞතික සම්්පත් සංවර්්ධනය : යේමම ප්රතිපාත්තියේ�දී යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය 
යේකාළඹ මහා නාගර සභාා සීමාවට ඈඳුනු අස�වැසි නාාගරික ප්රයේේශයක් වශයේයන් 
යේමන්ම ජාතික ප්රතිපාත්තියේ�දී එය යේකාළඹ නාගරයේ�ම යේකාටසක් වශයේයන් 
හඳුනාායේගනා ඇතැයි සිතිය හැක.ඒ අනුව නාගරය අයේනාකුත් කලාපීය නාගර සමඟ 
සම්�න්ධතාවන් පුළු� කිරීම සඳහා ප්රවාහනා ජාලය ශක්තිමත් කිරීම, අභායන්තර ගුවන් 
යේතාටුයේපාාලවල පාහසුකම් ඉහල නාැංවීම, පුනාර්ජීවනා �ලශක්ති භාාවිතය දිරි ගැන්වීම, 
මනාා ජල කළමනාාකරණය යනා අංශයන් ඔස්යේස් හඳුනාා ගත හැක.

තිරසාර ්පරිසර කළමනාකරණය : යේම් යටයේත් කර්මාන්ත, කසල කළමනාාකරණය, 
ධෛජව විවිධත්වය, ජනාාවාස හා නාගර සහ පාාරිසරික අධයාපානාය යනා අංශ යේකයේරහි 
අවධානාය යේයාමු කර ඇති අතර, යේකාළඹ නාගරය තුල තිරසාර පාාරිසරික අවකාශයන් 
යේම් යටයේත් හඳුන්වා දීයේම් ක්රියාමාර්ග යේකයේරහි අවදාානාය යේයාමු කරනු ඇත.
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රූපය 2.10 : සංවර්ධන සැලැස්ම ( 2007 -2020) - නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය
මුලාාශ්රය: නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය
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2.3. සැලසු� ප්රදෙේශය නිර්ණාය කිරීම 

උක්ත 2.1 යේකාටස තුල විග්රහ කල පාරිදි ඉතිහාසයේ� සිට යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� 
විකාශයත් දාැනාට පාවත්නාා ජාතික හා කලාපීය ස�දාතාවනුත්, යේම් සිය�ල සැලකි�ලට 
යේගනා යේමයේතක් ඉදිරිපාත් කරනා ලදා සැලසුම්මය මැදිහත්වීමදා යනා සිය�ල පාදානාම් 
යේකාටයේගනා යේමම සැලැස්ම සඳහා වනා නාව සැලසුම් ප්රයේේශය නිර්ණය කරනා ලදී. 
එහිදී ඓතිහාසික වැදාගත්කම තුල යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය යේකාළඹ හා යේකෝට්යේට් 
නාගරයන්ට අවශය පාහසුකම් සපායනා නාගරයක් යේලසට පාැවති ඇති �ව යේපායේන්. 
එයේමන්ම යේදාහිවල නාගරයට පාමණක් සීමා වූ භූමි භාාවිතයන් කිහිපායක් පාදානාම් 
යේකාටයේගනා ජාතික හා කලාපිය ස�දාතා පාවතිනා �වත් උක්ත කරුණු සිය�ල සලකා 
�ලා වඩාත් යේයෝගය කාලීනා සැලැස්මක් යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයට ඉදිරිපාත් 
කිරීයේම් අවශයතාවක් ඇති �වත් පාැහැදිලිය.

2.3.1. භූමි �රිහැරණා රටාාව

අධයයනා ප්රයේේශය තුල සමස්ත භූමි පාරිහරණ රටාව සැලකීයේම්දී �හුතරයක් ප්රයේේශ 
යේන්වාසික භාාවිතයන්යේගන් සමන්විත වනා අතර යේකාළඹ මහා නාගර සභාා සීමාව තුල 
වාණිජ භාාවිතයන්යේ� �හුලත්වයක් දාැක ගත හැකිය. 

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා සීමාවට අයත් රත්මලානා ප්රයේේශය ආශ්රිතව 
කර්මාන්ත භාාවිතයන් වැඩි වශයේයන් වයාේතව ඇති �වක් දාක්නාට ලැයේ�නා අතර 
මහා නාගර සභාා සීමාව තුල අයේනාකුත් ප්රයේේශයන්හි භූමි පාරිහරණය වැඩි වශයේයන් 
යේන්වාසික භාාවිතය සඳහා උපායේයෝජනාය වී ඇත.

අත්තිඩිය වනා රක්ෂිතය යේමම ප්රයේේශයට පාවතිනා ප්රධානාතම පාාරිසරික වත්කම යේලස 
කැපී යේපායේනානා ලක්ෂණයකි. යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා සීමාව යේකාළඹින්, 
යේ�ාරලස්ගමුයේවන් හා මහරගමින් යේවන්ව පාවතිනුයේ� ඇල මාර්ග හා වනා රක්ෂිත 
වැනි නිේචිතව යේවන් වූ යේභාෞතික මායිම් හරහා වීමදා යේමම ප්රයේේශය ආශිතව හඳුනාා 
ගත හැකි සුවියේේෂී ලක්ෂණයකි.
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සිතියම 2.2 : භූමි පරි�රණ රටාව - අධයයන ප්රඡේේශය මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

භූමි පරිහාරාණය 2017 - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022



දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)
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රූපය 2.11 : පවත්නා භුමි පරි�රණ රටාව
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

2.3.2. සැලසු� සීමාව හැඳුනා ගැනීම 

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය සඳහා වනා සංවර්ධනා සැලැස්ම සකස් කිරීයේම්දී එහි 
සැලසුම් සීමාව නිර්ණය කිරීම යේකයේරහි ක්රියාකාරි සීමාව, භූ යේගෝලීය සීමාව හා 
පාරිපාාලනා සීමාව යනා ක්යේෂ්ත්රයන් තුනා ඔස්යේස් කරුණු සලක �ලනා ලදා අතර ඒ 
සිය�යේ� සංෂිේතයක් යේලස සැලසුම් සීමාව තහවුරු කරනා ලදී.

අ) ක්රියාකාරී සීමාාව 

වර්තමානාය වනා විට නාගරයේ� සිදු වනා 
ක්රියාකාරීත්වය මත අයේනාකුත් ප්රයේේශ-
යන්යේගන් යේවන් වූ සීමාව ක්රියාකාරී 
සීමාව යේලස යේමහිදී විස්තර යේකයේරනා 
අතර එය හඳුනාා ගැනීම පාහත කරුණු 
මත පාදානාම් විය.

• පවත්නා භුමි පරිහාරාණ රාටාව 

යේදාහිවල ග�කිස්ස හා ඒ අවට ප්රයේේශයේ� 
දාැනාට පාවත්නාා භුමි පාරිහරණ රටාව 
අනුව ප්රධානා වශයේයන් යේකාළඹ මහා 
නාගර සභාාව වාණිජ භාාවිතයන්යේගන්දා 
අයේනාකුත් ප්රයේේශ යේන්වාසික භාාවිත-
යන්යේගන්දා මුලික වී ඇති �ව දාක්නාට 
ලැයේබ්. 
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• ජාන ඝනත්වය 

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� යේන්වාසික ජනා ඝනාත්වය ඉහල අගයක් යේපාන්නුම් 
කරනා අතර එය යේකාළඹ හා යේකෝට්යේට් ප්රයේේශයන්හි දාැක ගත යේනාාහැකි ලක්ෂණයකි. 
යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය යේන්වාසික භාාවිත-යන්යේගන් පාදානාම් වූ නාාගරික ප්රයේේශ-
යක් �වට ජනා ඝනාත්ව සිතියම මගින් පාැහැදිලිව නිරුපානාය යේේ. 

නාමුදු ආගන්තුක ජනා ඝනාත්වය සැලකීයේම්දී යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය යේකාළඹ 
හා යේකෝට්යේට් ප්රයේේශයන්ට වඩා ඉතා අඩු ඝනාත්වයකින් යුතු යේේ. යේමහි රටාව අනුව 
යේකාළඹ මහා නාගර සභාා සීමායේේ දාකුණු ප්රයේේශයත් යේකෝට්යේට් හා මහරගම ප්රයේේශයන්හි 
�ටහිර ප්රයේේශයත් යේදාහිවල ග�කිස්ස මග නාගර සභාා සීමාවට ආසන්නායේයන් 
පිහිටීයේමන් ඉහල යේන්වාසික ජනා ඝනාත්වයකින් යුතු �ව පිලිඹිබු යේේ. 

• සංවර්ධන පීඩානය 

සංවර්ධනා ප්රවණතාව යේදාහිවල ග�කිස්ස මහනාගර සභාා ප්රයේේශයේ� මායිම ඔස්යේස් 
යේකාළඹ මහනාගර සභාා ප්රයේේශය දිශාවට ගමන් කරයි. ඉහළ සංවර්ධනා පීඩනාය වැඩි 
වශයේයන් සංයේක්න්ද්රණය වී ඇත්යේත් යේදාහිවල හන්දිය, විලියම් හන්දිය, කළුයේ�ෝවිල 
යේරෝහල සහ අවට ප්රයේේශය, නුයේ�යේගාඩ, කරගම්පිටිය සහ නාැදිමාල යනා ප්රයේේශවල 
ය. යේමම සංවර්ධනායේ� දිශානාතිය කළමනාාකරණය කිරීම සඳහා සැලසුම්මය 
අවශයතාවයක් පාවතී. 

•  ඉංඩාම් වටිනාකම 
 
ඉඩම් වටිනාාකම යේකාළඹ මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයට වඩා අඩු අගයක් ගත්තදා අධයයනා 
ප්රයේේශය තුල වනා අයේනාකුත් ප්රයේේශයන්ට සායේේක්ෂව ඉහල අගයකි. එයේමන්ම එම 
අගයන් යේදාහිවල සීමායේේ උතුරට වනා විට ඉහල යනා �වදා දාක්නාට ලැයේබ්. 

• මාර්ග දෙකාටස්වල අන්තර් සම්බාන්ධක අගයන් (Betweenness)

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය තුල පිහිටි මාර්ග යේ�ායේහාමයක් ගාලු පාාරට සම්�න්ධ 
වනා �ැවින් එහි අතරමැදිතාවය සහ අන්තර් සම්�න්ධතාවය සඳහා වනා අගයන් 
ඉහල යේගාස් ඇති �ව නිරීක්ෂණය යේේ. නාමුත් අයේනාකුත් මාර්ග යේන්වාසික ප්රයේේශ හා 
සම්�න්ධ වනා අතුරු මාර්ග යේලස හඳුනාා ගත හැකිය.

ආ) භූ රේගෝලීය සීමාාව 

සැලසුම් ප්රයේේශයේ� පාාරිසරික අංගයන්හි භූ යේගෝලීය පිහිටීම මත පාදානාම්ව නිර්ණය 
කරනු ල�නා සීමාව භූ යේගෝලීය සීමාව යේලස යේමම සැලැස්යේමහි විස්තර කරනු ලැයේබ්. 
අත්තිඩිය වනා රක්ෂිතය, මුහුදා හා යේදාහිවල ඇල යනා ස්වභාාවික ජල මාර්ගයන්යේගන් 
යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය අයේනාකුත් පාරිපාාලනා ප්රයේේශයන්යේගන් යේවන්ව පාවතී.

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺

සංැලැසු� ප්රමේේශය 
නිර්ණය කිරීම
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රූපය 2.12 : සැලසුම් ප්රඡේේශඡේ�  පාරිසරි� අංගයන්හි භූ ඡේගෝලීය පිහිටීම
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

• පාරිසරික සංදෙ�දීතා විශ්දෙල්ෂාණය 

 සංයේේදීතා විශයේ�ෂණය ඔස්යේස් සැලසුම් ප්රයේේශය නිර්ණය කිරීයේම්දී අත්තිඩිය වනා 
සංරක්ෂණ කලාපාය ඉහළ සංයේේදීත්වයකින් යුතු ප්රයේේශයක් යේලස හඳුනාා ගනු ලැබීය. 
යේමම කලාපාය 1990 ජුලි 25 වනා දිනා වනාජීවී සංරක්ෂණ යේදාපාාර්තයේම්න්තුව අංක 
620/9 යටයේත් ප්රකාශයට පාත් කරනා ලදා රජයේ� ගැසට් නියේේදානායක් මගින් සත්ත්ව 
හා ශාක ආරක්ෂණ ආඥා පානාත යටයේත් අභායභූමියක් යේලස යේ�ලන්විල අත්තිඩිය 
ප්රයේේශය නාම් කර ඇත. 

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺

සංැලැසු� ප්රමේේශය 
නිර්ණය කිරීම

සංැලැසු� සීමාව හැඳුනා ගැැනීම
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රූපය 2.13 : පාරිසරි� සංඡේ�දී�ා විශ්ඡේල්ෂණය මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

පාරිසරික සංදෙ�දීතා විශ්දෙල්ෂාණය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022
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යේමම කලාපායේයන් වැඩි යේකාටසක් වර්තමානා යේදාහිවල පාරිපාාලනා සීමාවට අයත් වනා 
අතර ඉතිරි ප්රයේේශය යේ�ාරලැස්ගමුව පාරිපාාලනා සීමාවට අයත් යේේ. අනාාගතයේ�දී 
යේමම සම්පාත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පාාරිසරික නියාමනාය කළ පාේධතියක් අවශය 
යේේ. වර්තමානාය වනා විට නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය මගින් සම්පුර්ණ ප්රයේේශය 
ආවරණය වනා පාරිදි යේකාටස් කිහිපායක් යටයේත් සංවර්ධනා සැලසුම් සකස් කිරීම 
ආරම්භා කර ඇති අතර යේකාළඹ මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය, යේකෝට්යේට් මහ නාගර සභාා 
�ල ප්රයේේශය, යේ�ාරලැස්ගමුව හා මහරගම නාගර සභාා �ල ප්රයේේශ හා යේමාරටුව නාගර 
සභාා �ල ප්රයේේශය යනා යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයට යා�ඳ පාරිපාාලනා ඒ්කකයන්ට 
යේවන් යේවන් වශයේයන් සංවර්ධනා සැලසුම් සකස් යේවමින් පාවතියි. 

ඇ) පරිපාලංන සීමාාව 

දාැනාට ප්රයේේශයේ� පාරිපාාලනා පාහසුව සඳහා යේවන් යේකාට ඇති පාරිපාාලනා සීමාව 
යේමමගින් අදාහස් කරනු ලැයේබ්. යේමම ප්රයේේශය යේදාහිවල ග�කිස්ස හා රත්මලානා යනා 
ප්රායේේශීය යේ�කම් යේකාට්ඨෂ යේදාකකින්දා ග්රාම නිලධාරී වසම් 29කින්දා සමන්විත වනා 
අතර පාරිපාාලනා සීමාව යේහක්ටයාර 2177කින් සමන්විත යේේ.
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සිතියම 2.3 : පරිපාලන සීමාව
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2.4. සැලසු� සීමාව

ඉහත සිදු කරනා ලදා අධයයනාට අනුව සමස්ත අධයයනා සීමාවටම සැලසුම්මය 
මැදිහත්වීමක අවශයතාව පාවතිනා අතර ක්රියාකාරී සීමාව හා භූ යේගෝලීය සීමාව 
යේ�ායේහෝ දුරට පාරිපාාලනා සීමාවට ආසන්නාය. එ�ැවින් එම අධයයනායේ� ප්රතිඵලයක් 
යේලස යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලැස්ම 2022–2031 සඳහා සැලසුම් සීමාව 
වශයේයන් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා සීමාව හඳුනාා ගන්නා ලදී. 

සිතියම 2.4 : සැලසුම් සීමාව
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය
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වර්ග කියේලෝ මීටර 21.09 ක් වූ යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය යේදාහිවල 
සහ රත්මලානා ප්රායේේශීය යේ�කම් යේකාට්ඨෂ යේදාකකින් සමන්විතවනා අතර යේදාහිවල 
ඡාන්දා යේකාට්ඨෂයේ� සීමාව මහා නාගර සභාා යේභාෞතික සීමාව යේේ.එ�ැවින් සැලසුම් 
ප්රයේේශයේ� ක්රියාකාරී සීමාව ,පාරිපාාලනා සීමාව හා භූ යේගෝලීය සීමාව එකම සීමාවක්  
වීම පාදානාම් කරයේගනා සංවර්ධනා සැලැස්ම සකස් කිරීයේම්දී යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා 
නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය සැලසුම් ප්රයේේශය යේලස යේයාදාා ගන්නාා ලදී.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය උතුරින් යේකාළඹ මහ නාගර සභාා 
ප්රයේේශයේයන්දා ඊසානා යේදාසින් යේකෝට්යේට් මහ නාගර සභාාව හා මහරගම නාගර සභාා 
ප්රයේේශයන්දා කැස්�ෑව නාගර සභාා ප්රයේේශයදා දාකුණු යේදාසින් යේමාරටුව මහ නාගර 
සභාා ප්රයේේශයේයන්දා �ටහිරින් සාගරයටදා මායිම්ව පිහිටනා අතර සහ ග්රාම නිලධාරී 
යේකාට්ටාශ 29 කින් සමන්විත යේේ. 

2.5.  වර්ත්යමාන දෙෙහිවල ගල්කිස්ස ප්රදෙේශය

වර්තමානා යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය යනු ගතවූ ඉතිහාසය තුල විවිධ පාාලකයන්යේ�, 
ආගන්තකයන්යේ� සහ සංක්රමණිකයන්යේ� මැදිහත්වීම් හා �ලපාෑම් යේ�තුයේවන් සිදුවු 
විකාශනායේ� ප්රතිඵලයකි. එහි තත්වය යේභාෞතික, ආර්ථික, සමාජීය හා පාාරිසරික යනා 
අංශයන් හරහා විමසා �ැලීමක් යේමම පාරිච්යේේදාය තුල අන්තර්ගතය. 

2.5.1. දෙභෞතික අංශය

වර්තමානා යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය තුල පාවතිනා භූමි පාරිහරණ රටාව ප්රවාහනා 
සැකැස්ම සහ යේස්වා හා යටිතල පාහසුකම් යනාාදී ක්යේෂ්ත්ර විේයේ�ෂණය තුලින් 
ප්රයේේශයේ� යේභාෞතික අංශයේ� ස්ථාපිත වීම් හඳුනාා ගැනීමක් යේමහි අන්තර්ගත යේේ.

අ) භූමි පරිහරණ රටාව

සිතියම් අංක 24 මගින් දාක්වා ඇති පාරිදි 2017 වර්ෂයේ� භූමි පාරිහරණ දාත්ත වලට අනුව 
මුළු භූමි ප්රමාණයේයන් 92%ක් පාමණ සංවර්ධිත ප්රයේේශ වනා අතර 8% ක් සංවර්ධනාය 
යේනාාකරනා ලදා ප්රයේේශ යේේ . සමස්ත භූමි ප්රමාණයේයන් 55% ක ප්රතිශතයක් යේන්වාසික 
කටයුතු සඳහා උපායේයෝගී කර ඇති අතර 13% ක ප්රතිශතයක් මාර්ග ඇතුළු ප්රවාහනා 
කාර්යන් සඳහා උපායේයෝගී කර ඇත. 
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ප්රස්තාාරය 2.1 : භූමි පරි�රණ ප්රතිශ�ය
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

එමගින් ගමය වනා කාරණය වන්යේන් යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය 
ප්රධානා වශයේයන් යේන්වාසික භාාවිතය සඳහා උපායේයෝජනාය වනා �වත් අයේනාකුත් භූමි 
පාරිහරණයන් සමානා වශයේයන් වයාේතව ඇති �වත්ය. යේමම තත්වයට යේ�ායේහෝ 
දුරට යේ�තු වන්යේන් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයට මායිම්ව ඇති 
අයේනාකුත් නාාගරික ප්රයේේශයන්හි ප්රධානා වශයේයන් වයාේතව ඇති භාාවිතයන්ය. 
යේකාළඹ මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය වාණිජ නාගරය යේලසත් යේකෝට්යේට් නාගර සභාා �ල 
ප්රයේේශය ආයතනා හා කාර්යාල වයාේතව ඇති පාරිපාාලනා නාගරය යේලසත් සංවර්ධනාය 
යේවමින් පාවතී. යේමම තත්වය තුල එකී ප්රයේේශයන් සඳහා යේන්වාසික භාාවිතයට ඇති 
ඉ�ලුමට ආසන්නාම ප්රයේේශය යේලස යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය පාැවතීම යේ�තුයේවන් 
එම ප්රයේේශයට විතැන් යේවමින් පාවතිනා අතර එහි ප්රතිඵලයක් යේලස යේමම සැලසුම් 
ප්රයේේශය ප්රධානා වශයේයන් යේන්වාසික භූමි පාරියේභාෝජනාය වයාේත යේවමින් පාවතී. 

2012 වර්ෂයේ� ජනා හා නිවාස සංඛ්යායා යේ�ඛ්යානා යේදාපාාර්තයේම්න්තු දාත්තයන්ට අනුව 
යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය ලංකායේේ ජනාගහනාය ඉහල නාගර අතරින් 
පාස් වනා ස්ථානායට පාත්ව ඇත. 

සැලසුම් ප්රයේේශයේ� දාකුණු යේදාසට වනා විට රත්මලානා ප්රයේේශය තුල විශාල වශයේයන් 
කර්මාන්ත වයාේතව ඇති �වත් රත්මලානා ගුවන් යේතාටුපාල ප්රයේේශය පාදානාම් 
යේකාට යේගනා ආයතනික වයාේතියක් ඇති �වත් දාක්නාට ලැයේ�නා තවත් සුවියේේෂී 
ලක්ෂණයකි. එයේමන්ම යේමම ප්රයේේශයේ� යේපාාදු විවෘත අවකාශයන් පාවතිනුයේ� අවම 
මට්ටමකය. 

කෘෂි
කාර්මික

මේවරළ ප්රමේේශය
වාණි

ජා

සංංස්
කෘති

ක
කාර්මික

ආයතානික

මේපාාදු අවශයතාා

මේන්වාසි
ක

ප්රවාහැ
න

ඉදිකරමින් පාවතින

හිස් ඉඩ�

ජාලැාශ්රි
තා ප්රමේේශ

මේතාත් බි�

0.47 0.93

7.54

1.78
3.68

7.16

2.10

55.14

14.83

0.52 1.68 2.06 2.12
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සංැලැසු� සීමාව

වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
ගැල්කිස්සං ප්රමේේශය

මේ�ෞතික අංශය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

41

තවදා වාණිජ භාාවිතයන් ප්රධානා මාර්ග යේදාපාස පාමණක් වයාේතව ඇති ආකාරයත් 
අයේනාක් යේ�ායේහාමයක් ප්රයේේශ යේන්වාසික භාාවිතයන්යේගන් අනුනා �වත් දාක්නාට 
ලැයේබ්. යේවරළ කලාපාය, අත්තිඩිය වනා රක්ෂිතය හා ඇල මාර්ග ඔස්යේස් යේදාහිවල 
ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය යේභාෞතිකව යේවන්වී ඇත ආකාරයක්දා දාක්නාට 
ලැයේබ්. යේමම මුළු භුමි ප්රමාණයේයන් 77.5% ක් සංවර්ධනාය කල හැකි ඉඩම් යේලසත් 
5.2% සංරක්ෂණය කල යුතු ඉඩම් යේලසත් පාවතී.

සිතියම 2.5 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� භූමි පරි�රණ රටාව
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

භූමි පරිහාරාණය 2017 - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022
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වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
ගැල්කිස්සං ප්රමේේශය

මේ�ෞතික අංශය
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සිතියම 2.6 : ම�ාමාර්ග පේධතිය
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

ආ) ප්රාවාහන පහසුක� 
මහාාමාර්ග පේධතිය :

යේදාහිවල සහ ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය ශ්රී ලංකායේේ දාකුණු යේකාටයේස් 
සිට යේකාළඹ වාණිජ නාගරයට පිවියේසනා යේදාාරටුවයි. එහි මාර්ග ජාලය තුල මූලික  
වශයේයන් ප්රධානා මාර්ග තුනාක් හඳුනාා ගත හැකිය. යේදාහිවල සහ ග�කිස්ස නාගරයේ� 
�ටහිර යේදාසින් පිහිටි A2 ගාලු පාාර යේවරළ තීරය දියේ� දාකුණට දිව යනා ප්රධානා මාර්ගය 
පිහිටා ඇත.

මහාාමාර්ග පේධතිය - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
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වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
ගැල්කිස්සං ප්රමේේශය
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ඊට අමතරව A4 අධි යේේගී මාර්ගය මගින් යේමම ප්රයේේශය රත්නාපුර ප්රයේේශය හා 
සම්�න්ධ වනා අතර B5 අධි යේේගී මාර්ගය මගින් යේහාරණ ප්රයේේශය හා සම්�න්ධ යේේ. 

ප්රයේේශයේ� භූමි පාරිහරණ සැකසීම සලකා �ැලීයේම්දී මහා මාර්ග පාේධතිය සඳහා මුළු 
භූමි ප්රමාණයේයන් 14% ක් යේවන්ව ඇති අතර එම මහාමාර්ග පාේධතියේ� සමස්ථ දිග 
කි. මී 11,500 පාමණ යේේ. එහිදී ගාලු පාාර “ඒ” යේේණියේ� මාර්ගයක් යේලසදා අත්තිඩිය 
මාර්ගය, රත්මලානා මිරිහානා මාර්ගය, යේටම්පා�ස් මාර්ගය, වටරේපාල මාර්ගය, 
කේඩානා මාර්ගය හා යේරෝහ� මාර්ගය ”බී” යේේණියේ� මාර්ග යේලසදා යේසසු සියලු මාර්ග 
“සී” හා “ඩී” යේේණියට අයත් මාර්ග යේලසදා හඳුනාා ගත හැකිය. මහා මාර්ග වල නාඩත්තු 
කටයුතු මාර්ග සංවර්ධනා අධිකාරිය, පාළාත්�දා මාර්ග සංවර්ධනා අධිකාරිය හා යේදාහිවල 
ග�කිස්ස මහ නාගර සභාාව මගින් සිදු යේකයේර්.

යේපාෞේගලික යේමයේහයුම්කරුවන් සහ රජය සතු ශ්රී ලංකා ප්රවාහනා මණ්ඩලය 
(එස්එ�ටීබී) විසින් ධාවනාය කරනු ල�නා �ස් රථ මත පාදානාම් වූ පුළු� යේපාාදු ප්රවාහනා 
පාේධතියක් ප්රයේේශය ආවරණය වනා පාරිදි වයාේතව ඇත. යේදාහිවල �ස් පාර්යන්තය, 
ග�කිස්ස �ස් පාර්යන්තය සහ රත්මලානා �ස් පාර්යන්තය තුළ ඇති �ස් රථ මගින් 
ප්රයේේශය තුල යේස්වාවන් හසුරුවනු ල�යි. 
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සිතියම 2.7 : මාර්ග ජාාල ඡේක්න්ේරීය�ාවය මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

ජාාල දෙක්න්ද්රීයතාවය - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
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රූපය 2.14 : ආ�ෘති� රථ වා�න �දබදය
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

යේමම සැලසුම් ප්රයේේශය තුල පිහිටා ඇති “ඒ” “බී” “සී” ගණයන්ට අයත් මාර්ගයන්හි 
අන්තර සම්�න්ධතාව ඉතා ඉහල මට්ටමක පාවතිනා අතර එය පාාදාක යේකාටයේගනා 
දිනාකට සැලකිය යුතු ආගන්තුක ජනාගහනායක් යේමම ප්රයේේශය තුලට ඇතු� 
යේේ. යේමයේලස පිහිටා ඇති යේ�ායේහාමයක් මාර්ග ගාලු පාාර සමග ඉහල අන්තර් 
සම්�න්තතාවයක් පාවතිනා අතර යේරෝහල පාාර හා අයේනාකුත් 'බී' යේේණියේ� මාර්ගයන් 
සමග ඊලග මට්ටයේම් අන්තර් සම්�න්ධතාවයක් දාැක ගත හැකිය. 
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යේමම ප්රයේේශයේ� සතියේ� දිනායන්හි කාර්ය �හුල යේේලාවන්හිදී ගාලු පාාර හා අයේනාකුත් 
ප්රධානා මාර්ගයන් ආශ්රිතව සැලකිය යුතු මට්ටමක වාහනා තදා�දායක් දාැක ගත හැකි 
අතර එය දිනායේ� අයේනාකුත් යේේලාවන්හිදී හා සති අන්තයේ�දී සාමානාය වාහනා 
සන්චාාරණයක් යේලස පිළිඹිඹු යේේ. 

දුම්රිය මාර්ග පේධතිය : 

�ස්නාාහිර පාළායේත් ප්රධානා දුම්රිය මාර්ගය වනා යේවරළ�ඩ දුම්රිය මාර්ගයේ� කි. මී 
6.5ක දුරක් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශයට අයත් වනා අතර යේදාහිවල 
ග�කිස්ස රත්මලානා යනා දුම්රිය නාැවතුම්පාලව� තුනාක් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර 
සභාා සීමාව තුල පාවතී. යේකාම්ට්රාාන්ස් වාර්තාවට අනුව ධෛදානිකව යේකාළඹ යේකාටුව 
සිට යේදාහිවල දාක්වා මගීන් විසිපාන්දාහසක් පාමණ යේදාදිශාවට සංසරණය යේේ. 

ගුවන් ප්රවාහානය : 

රත්මලානා ගුවන්යේතාටුපාළ යනු යේකාළඹ නාගර මධයයේ� සිට කියේලෝමීටර 15 ක් 
(සැතපුම් 9.3) දාකුණින් සහ යේදාහිවල හන්දියේ� සිට කි.මී. 5ක් දාකුණින් පිහිටා ඇති 
යේකාළඹ දිස්ත්රික්කය තුල පිහිටි එකම ගුවන් යේතාටුපාළ යේේ. එය 1935 සිට ක්රියාත්මක 
කරනා ලදා අතර 1967 දී �ණ්ඩාරනාායක ගුවන් යේතාටුපාල යේවනුවට ආයේේශ කරනා 
යේතක් රයේට් පාළමු ජාතයන්තර ගුවන් යේතාටුපාළ යේලස යේමම රත්මලානා ගුවන්යේතාටුපාළ 
පාැවයේතනා ලදී. රත්මලානා ගුවන්යේතාටුපාළ දාැනාට මූලික වශයේයන් යේේශීය ගුවන් ගමන්, 
ගුවන් පුහුණුව සහ ජාතයන්තර ආයතනික ගුවන් ගමන් සඳහා යේස්වා සපායනු ල�යි. 

රූපය 2.15 : රත්මලාන ගුවන් ඡේ�ාටුපල
මුලාාශ්රය : https://www.themorning.lk/ratmalana-airport-development-to-be-expedited/
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වගුව 2.1 : නිවාස ඝනත්ව සංසන්දනය
මුලාාශ්රය : සමීක්ෂණ දත්�, 2012

ඇ) රේස්වා හා යටිත්යංලං පහසුක�

නිවාස : 

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� භූමි පාරිහරණය යේදාස �ැලීයේම්දී එය 
යේන්වාසික උපා නාගරයක් යේලස හැදින්විය හැක. වියේේෂයේයන් යේකාළඹ නාගරයේ� 
රැකියා නියුක්තිකයන් සහ නාගරය කරා පාැමියේණනා ජනායාට ස්ථිර යේමන්ම තාවකාලික 
යේන්වාසික පාහසුකම් සපායනා කලාපායක් යේලස යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා 
ප්රයේේශය හැදින්විය හැක. සර් පාැට්රික් ඇ�යේකාම්බි විසින් සකසනා ලදා "යේකාළඹ 
කලාපීය සැලැස්ම (Colombo zoning plan)" මගින්දා යේකාළඹ ප්රයේේශයේ� අතිරික්ත 
ජනාගහණය පාදිංචි කිරීම සඳහා රත්මලානා උපාග්රාහී නාගරයක් යේලස සංවර්ධනාය කිරීම 
සඳහා හඳුනාායේගනා ඇත. වර්ෂ 1960 පාමණ වනා යේතක් මූලිකව යේන්වාසික නාගරයක් 
යේලස සංවර්ධනාය වීමක් දාක්නාට ලැබුණදා රත්මලානා ප්රයේේශයේ� මහා පාරිමාණ 
කර්මාන්ත ස්ථානාගතවීම සමඟ යේමම තත්වය යේවනාස් විය. 1953 සිට 1981 දාක්වා 
පාැවති සීඝ්ර ජනාගහණ වර්ධනාය හා සංක්රමණික ජනාගහනාය යේ�තුයේවන් ප්රයේේශයේ� 
නිවාස ඝනාත්වයදා වැඩි වූ අතර යේම් සමඟ යේවරළ තීරය, ඇල රක්ෂිත හා දුම්රිය 
රක්ෂිතවල වූ පාැ�පාත් හා මුඩුක්කු ජනාගහනාය වර්ධනාය විම ප්රධානා ගැටළුවක් විය.

යේකයේස් වුවදා 2017 වර්ෂයේ� ඉඩම් පාරිහරණ රටාව අනුව යේන්වාසික සංවර්ධනාය 
සඳහා මුළු භූමි පාරිහරණයේයන් යේහක්ටර්යාර 1198.37 (55.14%) යේවන්ව තිබීම තුල 
අදා වනා විටත් යේමම ප්රයේේශයේ� ප්රධානා භූමි පාරිහරණය යේන්වාසික භාාවිතය �වට 
සනාාථවී ඇත. 

ප්රදෙේශ්යය නිවාස ඝනත්වය 
වර්ග කිදෙලෝ මී.

මේකාළඹ 2450

මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං 2210

මේමාරටුව 1783

මේකාමේලැාන්නාව 1445

මහැරගැම 1133

කැස්බෑව 839

කඩුමේවලැ 608

මේහැෝමාගැම 399

2012 ජනාගහණ වාර්තාව අනුව 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා 
සීමාව තුළ ස්ථිර නිවාස 44, 471 ක් 
දා අර්ධ නිවාස 2103 ක් දා තාවකාලික 
නිවාස 209 ක් යේලසදා වර්ගීකරණය 
කල හැක. එයේමන්ම එම නිවාස 
අතරින් 53% ක් තනි තට්ටු නිවාසදා 
39% තට්ටු නිවාසදා 5% ක් මහ� 
නිවාසදා 1.5% ක් ේවිත්ව නිවාසදා 
0.9% යේේලි නිවාසදා 0.8% පාැ�පාත් 
නිවාසදා යේේ. 2012 ජනාසංගණනා 
වාර්තාව පාදානාම් කරයේගනා ග්රාම 
නිලධාරී යේකාටඨාශ වශයේයන් නිවාස 
ඝනාත්ව වයාේතිය හඳුනාායේගනා ඇත. 

එම සංගණනා දාත්ත අනුව යේකාළඹ දිස්ත්රික්කයේ� පිහිටි මුළු නිවාස සංඛ්යායායේවන් 
8.3% ක් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයට අයත් යේේ. එයේස්ම යේකාළඹ 
දිස්ත්රික්කයේ� යේවනාත් ප්රයේේශ හා සංසන්දානාය කිරීයේම්දී යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර 
සභාා ප්රයේේශය ඉහල නිවාස ඝනාත්වයක් පාවතිනා �ව හඳුනාාගත හැක.
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2012 ජනාසංගණනාය අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� නිවාස 
සංඛ්යායාව 46,609 ක් වනා අතර සමස්ථ පාවු� සංඛ්යායාව 47264 කි. ඒ අනුව නිවාස 
ආසන්නා වශයේයන් 655 ක පාමණ හිඟයක් පාවතිනා අතර යේමම නිවාස හිඟයට අඩු 
ආදාායම්ලාභී පාැ�පාත් නිවාස ඇතුලත්ව යේනාාමැත. ඒ අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ 
නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� දාැනාට රත්මලානා සහ යේවරළ තීරය ආදී ප්රයේේශවල ස්ථානාගතව 
ඇති අඩු ආදාායම්ලාභී පාැ�පාත් නිවාසදා ඇතුළුව යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා 
ප්රයේේශය තුල ආසන්නා වශයේයන් නාව නිවාස 3000 ක පාමණ අවශයතාවයක් පාවතී. 

යේමම ප්රයේේශයේ� ඉහලම නිවාස ඝනාත්වය වි�වල, හත් යේ�ෝධිය, යේදාහිවල, කවුඩානා, 
කරගම්පිටිය සහ රත්මලානා නාැයේගනාහිර යනා ප්රයේේශ ආශ්රිතව හඳුනාාගත හැකි අතර 
එය යේකාළඹ ප්රධානා නාාගරික ප්රයේේශයන් අතරින් යේදාවනුවට ඉහළම ජනා ඝනාත්වයයි. 
එය වර්ග කියේලාමීටරයට ඒකක 2200ක් පාමණ යේේ. එයේමන්ම අත්තිඩිය හා නාැදිමාල 
යනා ග්රාම නිලධාරි වසම් ආශ්රිතව විසිරුණු තනි ඒකක නිවාස වයාේතියක් හඳුනාා- 
ගත හැකිය.

ප්රස්තාාරය 2.2 : නිවාස ඝනත්වය
මුලාාශ්රය : ජාන �ා සංඛ්යායා ඡේල්ඛ්යාන ඡේදපාර්�ඡේම්න්තුව, 2012

නිවාස ඝනත්වය ව.කි. 1ට

තවදා,යේකාළඹ ප්රයේේශයේ� මහ� නිවාස සඳහා වනා ඉ�ලුම සලකා �ැලීයේම්දී යේකාළඹ 
මහනාගර සභාා සීමායේේ දාකුණු ප්රයේේශය හා යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� යේවරළ�ඩ 
සීමාවට ඉහල ඉ�ලුමක් පාවතිනා �ව හඳුනාාගත හැකිය.
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රූපය 2.16 : ම�ල් නිවාසවල වයාප්තිය
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරියල 2016

රූපය 2.17 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා සීමාව තුල නිවාස
මුලාාශ්රය : සමීක්ෂණ දත්�, 2021
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සිතියම 2.8 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�නගර සීමාව තුල නිවාස ඝනත්වය මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

නිවාස ඝනත්වය - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
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පානීය ජාලපහාසුකම් :

අඹතයේ�, ලබුගම හා කලටුවාව ජල පාවිත්රාගාර මගින් පිරිපාහදු කරනු ල�නා ජලය 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය තුළ යේ�දාා හැරීයේම් කටයුතු ජාතික 
ජල සම්පාාදානා හා ජලාපාවහනා මණ්ඩලය මගින් සිදු කරනු ල�යි. සමස්ථ යේදාහිවල 
ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශයේයන් 98% පාමණ ජනාතාව නාල ජල පාහසුකම් 
ල�ාගන්නාා අතර ඉතිරි ප්රමාණය යේපාාදු ජල කරාම සහ ළිං ජලය භාාවිතා කරනු ල�යි.
 
1959 වර්ෂයේ� ආරම්භා වූ යේදාහිවල ජල සැපායුම් වයාපාෘති වරින් වර පුළු� කරමින් 
වර්තමානායේ� පාවතිනා තත්වයට පුළු� කරනා ලදා අතර ජල සැපායුම් ජාලය නාඩත්තු 
සහ වැඩිදියුණු කිරීම ජාතික ජලසම්පාාදානා මණ්ඩලය විසින් සිදු කරනු ල�යි. යේදාහිවල 
ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා සීමායේේ ධෛදානික ජල පාරියේභාෝජනාය ඉතා සීග්රයේයන් ඉහළ 
යමින් පාවතිනා අතර ප්රධානාම ජල පාරියේභාෝජනා මූලාශ්රාය වනුයේ� යේන්වාසික භාාවිතයයි.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයේ� වැඩිම ජල පාරියේභාෝජනායක් සිදු 
කරනු ල�න්යේන් නාගර ප්රයේේශය වනා අතර ඊට ප්රධානා යේ�තුව වන්යේන් එය මහා නාගර 
සභාා ප්රයේේශයේ� ප්රධානා වාණිජ මධයස්ථානාය වීමයි. ධෛදානික ජල පාරියේභාෝජනාය අතින් 
යේදාවනා ස්ථානාය හිමි වන්යේන් රත්මලානා ප්රයේේශයට වනා අතර එයට ප්රධානා යේ�තුව 
වන්යේන් රත්මලානා ආශ්රිතව වැඩි වශයේයන් කර්මාන්ත භාාවිතයන් වයාේතව පාැවතීමයි.

ශ්රී ලංකා ජලසම්පාාදානා හා ජලාපාවාහනා මණ්ඩලයේ� ජල ඉ�ලුම් අනුව වර්ෂ 2030 
වනාවිට ජනාගහනාය 226,155 සඳහා ධෛදානික ජල ඉ�ලුම ඝනා මීටර 85,379 ක් 
වනා අතර 2019-2030 යේකාළඹ වාණිජ නාගර සංවර්ධනා සැලැසුයේමහි ජනාගහනා 
පුයේරෝකථනායට අනුව 2030 වනා විට යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය 

ප්රස්තාාරය 2.3 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම� නගර සභාා බල ප්රඡේේශඡේ� ජාල පරිඡේභාෝජානය
මූලාාශ්රය : ජාල සම්පාදන �ා ජාලාපව�න මණ්ඩලය
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විදුලිය පහාසුකම් :

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා  
ප්රයේේශය සඳහා විදුලි �ලය සැපායීම 
ලංකා විදුලි�ල මණ්ඩලය සහ ලංකා 
යේපාෞේගලික විදුලි සමාගම විසින් සිදු- 
කරනු ල�යි. සෑම නාාගරික යේකාට්- 
ඨාශයක්ම කියේලෝ යේවාට් 33 හා කියේලෝ 
යේවාට් 11 විදුලි රැහැන් මගින් ආවරණය 
කර ඇත. ලංකා විදුලි�ල මණ්ඩලයේ� 
හා ලංකා යේපාෞේගලික විදුලි සමාගයේම් 
නිර්යේේශයන්ට අනුව දාැනාට යේදාහිවල 
ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� ජිවත්වනා ජනා- 
ගහනායේයන් 100% ක් ම විදුලිය පාරි- 
යේභාෝජනාය කරනා අතර යේන්වාසික භාාවි- 
තයන් සඳහා ප්රධානා වශයේයන්ම යේමම 
ප්රයේේශයේ� විදුලි පාරියේභාෝජනාය පාාදාක 
වනා �ව හඳුනාා ගත හැකිය.

සඳහා ප්රක්යේෂ්පිත ජනාගහනාය 286,424 ක් වනු ඇති අතර ධෛදානික ජල ඉ�ලුම ඝනා 
මීටර 108,841ක් වනු ඇත.

ප්රස්තාාරය 2.4 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� දින� ජාල පරිඡේභාෝජානය
මුලාාශ්රය : ජාල සම්පාදන �ා ජාලාපව�න මණ්ඩලය

ප්රස්තාාරය 2.5 : භූමි පරි�රණ රටාව අනුව විදුලි පරිඡේභාෝජානය
මුලාාශ්රය : ලං�ා විදුලි බල මණ්ඩලය, 2014

ජාල පරිදෙභාෝජානය (දිනක)

විදුලි පරිදෙභාෝජානය 2017
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රූපය 2.18 : ශ්රී ලං�ාඡේ� විදුලි සම්ඡේ�ෂණ ජාාලය
මුලාාශ්රය : ලං�ා විදුලි බල මණ්ඩලය, 2014
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මළ හාා අපජාල කළමණාකරානය :

වර්තමානාය වනා විට යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල පාවතින්යේන් 1986 
දී ඇති කරනා ලදා මළාපාවහනා පාේධතියකි. එම මළාපාවහනා පාේධතිය යේකාළඹ සිට ගාලු 
පාාර ඔස්යේස් යේටම්පාලර්ස් යේපායේදාස දාක්වා පාමණක් වයාේතව පාවතිනා අතර යේදාහිවල 
ග�කිස්ස ආශ්රිතව ඇති යේ�ායේහෝ සංචාාරක යේහෝට� සහ වාණිජ යේගාඩනාැගිලි යේමම 
මළාපාවහනා පාේධතිය හා සම්�න්ධවී යේනාාමැතිවීම පාවතිනා මළාපාවහනා පාේධතියේ� 
දුර්වලතාවයකි. ප්රයේේශයේ� සමස්ත නිවාස ඒකකයන්යේගන් 77%ක් ජල මුද්රිත වැසිකිලි 
භාාවිතා කරනා මලප්රවාහනා ජාලය ප්රධානා වශයේයන් ක්රියාත්මක වනා ප්රයේේශ 2කි.

1.  වැල්ලංවත්ත්යං සිට ගල්කිස්සැ ෙක්වා වන මුහුදුබඩ ප්රාරේේශය

2. ගල්කිස්සැ මාංසැන්ධිරේ� සිට ගල්කිස්සැ ග්රාාමා නිලංධාරි වසැමා ආවරණය කරමින්  

ගාලු පාර ඔස්රේස් රේෙහිවලං ඇළ (පාලංමා) හමුවන ත්යංැන ෙක්වා

එ�ැවින් යේමම ප්රයේේශයේ� මළාපාවහනා 
පාේධතිය හඳුනාාගත් වයාපාෘතියක් හරහා 
සංවර්ධනාය කිරීයේම් අවශයතාවය 
පාවතී. ශ්රී ලංකා ජලසම්පාාදානා හා 
ජලාපාවාහනා මණ්ඩලයේ� රත්මලානා 
අපාජල කළමනාාකරණ පාේධතිය දාැනාට  
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා 
ප්රයේේශය තුල ක්රියාත්මක වනා ප්රධානා 
අපාජල පාේධතියයි. රත්මලනා අපාජල 
කළමනාාකරණ පාේධතිය මගින් යේදාහි- 
වල ගලකිස්ස මහ නාගර සභාායේේ 
යේකාටසක් යේමාරටුව මහා නාගර සභාා- 
යේේ යේකාටසක්, යේ�ාරලැස්ගමුව නාගර 
සභාායේේ යේකාටසක් (යේයෝජිත) සහ 
මහරගම නාගර සභාායේේ යේකාටසක් 
(යේයෝජිත) ආවරණය යේකයේර්. යේමහි 
ධාරිතාව දිනාකට ඝනා මීටර 17,000 
ක් වනා අතර එහි වර්තමානා ධාරිතාව 
දිනාකට ඝනා මීටර 7,000ක ප්රමාණයකි.

යේකාළඹ වාණිජ නාගර සංවර්ධනා සැල- 
සුයේමහි යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර 
සභාා ප්රයේේශය සඳහා සිදුකරනා ලදා ජනා- 
ගහනා පුයේරෝකථනායට අනුව 2030 වනා- 
විට ධෛදානික අපාජල උත්පාාදානාය ඝනා 
මීටර 166,302කි.

රූපය 2.19 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� මලප්රවා�න ජාාලය
මුලාාශ්රය : උපාය මාර්ගි� මලපවා�න සැලැස්ම 2017
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ඝන අපද්රවය කළමණාකරානය :

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල ධෛදානිකව ඝනා අපාද්රවය යේටා. 175.2 
ක් පාමණ එක්රැස් යේේ. එහි ඝනා අපාද්රවය සංයුතිය අනුව ේලාස්ටික් 10.5% ධෛජවීය 
වියේේෂීකරණයට ලක් කල හැකි ද්රවය 66.7% සහ කඩදාාසි 13.6% ක් 4.3% ඇඟලුම් 
අපාද්රවය, 2.3% ග� සහ මැටි අපාද්රවය සහ 1.2% වීදුරු සහ යේ�ෝත� යේලස හඳුනාා- 
ගත හැක. යේමම ප්රයේේශය තුල ඝනා අපාද්රවය ජනානාය වීයේම් ප්රභාවයන් වශයේයන්  
ගෘහස්ථ, යේවළඳ අපාද්රවය, කර්මාන්ත, සංචාාරක යේහෝට� සහ යේරෝහ� ආශ්රිත අපා- 
ද්රවය හඳුනාාගත හැකිය. 

ප්රස්තාාරය 2.6 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� අපජාල උත්පාදනය
මුලාාශ්රය : උපාය මාර්ගි� මලපවා�න සැලැස්ම 2017

ප්රස්තාාරය 2.7 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�නගර සභාා බල ප්රඡේේශඡේ� ඝන අපද්රවය සංයුතිය
මුලාාශ්රය : එස්.එල්.එෆ්.විජායපාල, (2003)
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රේවනත්

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺

වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
ගැල්කිස්සං ප්රමේේශය

මේ�ෞතික අංශය



දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)

56

ඝනා අපාද්රවය එකතු කිරීම යේපාාදු එකතු කිරීයේම් මධයස්ථානා හා මාර්ගය යේදාපාස පිහිටා 
ඇති එකතු කිරියේම් මධයස්ථානා මගින් සිදු කරනු ල�නා අතර අවසානා අපාහරණය 
කැස්�ෑව නාගර සභාා ප්රයේේශයට අයත් කරදියානා කසල අංගනායට �ැහැර කිරීම හරහා 
සිදුකරනු ල�යි. යේමහිදී දාකුණු යේකාළඹ ශික්ෂණ යේරෝහල ප්රමුඛ්යා යේසෞඛ්යාය මධයස්ථානාය 
මගින් උත්පාාදානාය කරනා ඝනා අපාද්රවය වියේේෂිත ක්රියාවලියක් මගින් පිරිපාහදු කිරීයේමන් 
අනාතුරුව කරදියානා කසල අංගනායට �ැහැර කරනු ල�යි. තවදා යේමම ප්රයේේශයේ� ඝනා 
අපාද්රවය උත්පාාදානා ඉහල යාමක් නිරීක්ෂණය කල හැකිය. 

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාාව යනු යේකාළඹ මහා නාගර සභාාව හැර අයේනාකුත් 
පාළාත් පාාලනා ප්රයේේශ සලකා �ැලීයේම්දී ඉහලම ඝනා අපාද්රවය ජනානාය වනා ප්රයේේශයක් 
වුවත් යේම් වනා යේතක් යේමම ප්රයේේශය සඳහා ඝනා අපාද්රවය කළමනාාකරණය පිලි�ඳ නිසි 
සැලසුමක් යේනාාමැති අතර අනාාගතය සඳහා ඝනා අපාද්රවය කළමනාාකරණ සැලැස්මක් 
සැලසුම්ගත කිරීයේම් අවශයතාවයක් පාවතී.

ප්රස්තාාරය 2.8 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� ඝන අපේර�ය උත්පාදනය 
මුලාාශ්රය : එස්.එල්.එෆ්.විජායපාල, (2003)

ඝන අපද්රවය උත්පාෙනය (T)
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අ) නි�පාෙන ක�මාාන්ත්යං

1949 දී සර් පාැට්රික් ඇ�යේකාම්බි විසින් 
පිළියේයල කරනා ලදා යේකාළඹ ප්රායේේ- 
ශීය සැලැස්යේම් කර්මාන්ත අංශය සං- 
වර්ධනාය සඳහා යේමම ප්රයේේශයේ� වියේේෂ 
ස්ථානායක් ල�ාදී ඇත. ඒ අනුව ලංකා 
දුම්රිය යේදාපාාර්තයේම්න්තුයේේ වැඩබිම 
සමඟ යේවරළ�ඩ දුම්රිය මාර්ගයදා වාරි- 
මාර්ග යේදාපාාර්තයේමන්තුයේේ විශාල භූමි-
භාාගයදා පාදානාම් කරයේගනා රත්මලානා 
කර්මාන්ත ස්ථානාගත කිරීම සඳහා 
ප්රයේේශයක් යේලස යේතෝරාගන්නාා ලදී.  
එහි ප්රතිඵලයක් යේලස රත්මලානා ප්රයේේ- 
ශයේ� කර්මාන්තවල ආරම්භාය සිදුවිය. 
එම සැලැස්මට අනුව කර්මාන්ත හා 
කාර්යාල පිහිටුවීම යනා ප්රධානා කරුණු 
යේදාක පිළි�ඳවදා මුලික අවධානායක් 
යේයාමු කරනා ලදී. 

රූපය 2.20 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා 
ප්රඡේේශඡේ�  භූමි පරි�රණ රටාව  | මුලාාශ්රය : නාගරි� 
සංවර්ධන අධි�ාරිය

යේම් අනුව අදා වනා විට ප්රයේේශ තුනාක් ආශ්රි-තව කර්මාන්ත වයාේතිය දාැකගත හැක.

කටුකුරුදුවත්ත ප්රදෙේශ්යය : 

කටුකුරුදුවත්ත ප්රයේේශය ආශ්රිතව ඇස්�ැස්ටස් නිෂ්පාාදානා කර්මාන්ත ශාලාව 1955 ට 
ප්රථම ආරම්භා වූ අතර බ්රවුන්ස් සහ �ැටරි නිෂ්පාාදානා කර්මාන්ත ශාලාවක් 1960 ට 
ප්රථම ආරම්භා විය. මුලින්ම බිහිවූයේ� යේම් ප්රයේේශයේ� වීම නිසා අක්කර 27 ක පාමණ 
භූමි භාාගයක ප්රධානා කර්මාන්තශාලා 05 ක් ආරම්භා විය. වියේේෂ කාර්මික කලාපායක් 
තුල පිහිටිය යුතු යේමම කර්මාන්ත යේන්වාසික භාාවිතයන් අතර ස්ථානාගතවීම වනා 
කටුකුරුන්දා ආශ්රිත ප්රයේේශ තුල පාාරිසරික ගැටළු උේගතවීම දාැකගත හැකිය. 

2.4.2 ආර්ථික අංශය

ශ්රී ලංකායේේ ප්රධානා වාණිජ නාගරය වනා යේකාළඹ මහ නාගර සභාා ප්රයේේශයට දාකුණු 
මායියේම්න් පිහිටීම හා ගාලු පාාර හා සම්�න්ධ වනා ප්රයේේශයක් වීම නිසා යේකාළඹ 
වාණිජ නාගර සංවර්ධනායේ� වයාේතිය අදා වනා විට යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය දාක්වා 
වයාේතවී ඇත. එ�ැවින් යේමම ප්රයේේශයේ� ප්රධානා වශයේයන් ගාලු පාාර යේදාපාස හා 
යේකාහුවල ප්රයේේශය වාණිජකරණය යේවමින් පාවතී. 
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ගුවන්දෙතාටුපල ආශ්රිත ප්රදෙේශ්යය :

ගාලු පාාර ගුවන්යේතාටුපාල පාාර හා අත්තිඩිය පාාර ආශ්රිතව ශ්රි ලංකා දුම්රිය 
යේදාපාාර්තයේම්න්තුවට අයත් අක්කර 158 ක් පාමණ වූ වැඩබිමදා ඇතුලත්ව කර්මාන්ත 
ස්ථානාගත විය. යේම් ප්රයේේශයේ� 1960 සිට 1965 දාක්වා කාලය තුල රස කැවිලි 
නිෂ්පාාදානා කර්මාන්ත, යන්ත්රානුසාරයේයන් යේරදිපිළි නිෂ්පාාදානාය කිරීයේම් කර්මාන්ත 
යන්ත්ර සූත්ර යේකාටස් නිෂ්පාාදානා ආදි කර්මාන්ත ආරම්භා විය.

දෙබාාරුපන කඳවල ප්රදෙේශ්යය :

වර්ෂ 1955 වනාවිට යේමම ප්රයේේශයේ� ඇඟලුම් කර්මාන්ත, �ාටා කර්මාන්ත ශාලාව, 
ලංකා මැෂින් ලීසිං සමාගම වැනි මහා පාරිමානා නිෂ්පාාදානා කර්මාන්ත ආරම්භා විය. 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� වර්තමානා භුමි පාරිහරණ රටාව අනුව 
කර්මාන්ත සඳහා යේවන් වී ඇති භූමි ප්රමාණය අඩු අගයක් වනා අතර එහි වයාේතියේයහි 
අඩපාණවීමක් දාැකගත හැකිය. වර්ෂ 1981 වනාවිට කර්මාන්ත සඳහා යේහක්ටයාර 
172.7 ක භුමි ප්රමාණයක් යේවන්ව පාැවති අතර 2001 වනා විට එය යේහක්ටයාර 130 
දාක්වා අඩු වී ඇත. වර්තමානාය වනා විට යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය 
තුල කර්මාන්ත සඳහා අවශය යටිතල පාහසුකම් ප්රමාණවත් යේනාාවීම, යේන්වාසික 
භාාවිතය සඳහා පාවතිනා ඉහල ඉ�ලුම ආදී යේ�තු කරණයේකාටයේගනා නාව කර්මාන්ත 
ස්ථාපානාය අධෛධර්යමත් වී ඇත.

රූපය 2.21 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� �ර්මාන්� 
මුලාාශ්රය : මැලිබන් �ර්මාන්� ශාලාව , (2020)

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺

වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
ගැල්කිස්සං ප්රමේේශය

ආර්ථික අංශය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

59

ආ) ධීවර ක�මාාන්ත්යංය

යේමම යේදාහිවල ගලකිස්ස ආශ්රිත ධීවර කර්මාන්තය ප්රායේේශීය කර්මාන්තයක් වශයේයන් 
ප්රයේේශයේ� ආහාර අවශයතාවය සපුරාලීමට දාායක යේේ . ධීවර කර්මාන්තය රත්මලානා 
සහ යේදාහිවල ධීවර සමුපාකාර සමිති යේදාකක් යටයේත් සංවිධානාය වී ඇත. ධීවර ජනාතාව 
මුහුණ යේදානා සමහර �ාධාවන් වන්යේන් ආම්පාන්නා යේනාාමැතිකම, ධීවර වරායක් 
යේනාාමැතිකම සහ යේ�ෝට්ටු අලුත්වැඩියා කිරීයේම් පාහසුකම් යේනාාමැතිකම ය. ඔවුන්යේ� 
ණයගැතිභාාවය සහ මත්සය අස්වැන්නා හිඟ කාල පාරිච්යේේදායන් තුළ වික�පා රැකියා 
අවස්ථා යේනාාමැතිකම ප්රජාව විසින් මුහුණ යේදානා ප්රධානා ගැටළු යේේ.රත්මලානා යේවරළ 
තීරය ඔස්යේස් දාක්නාට ලැයේ�නා පාැ�පාත් ප්රධානා වශයේයන් යේමම ප්රජාව ජීවත්වනා නිවාස 
වනා අතර ඒ ආශ්රිතව සමාජයීය සහ යේසෞඛ්යායය ගැටළු හඳුනාා ගත හැක. යේමම ප්රයේේශය 
තුල යම් තරමක් දුරට වයාේතව ඇති ධීවර කර්මාන්තය නාගාසිටුවීයේම් අවශයතාවක් 
වර්තමානා තත්වය අධයයනාය කිරීයේම්දී හඳුනාාගත හැකිය. 

රූපය 2.22 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා සීමාව තුල ධීවර �ර්මාන්�ය
මුලාාශ්රය : (එස්.එල්.එෆ්.විජායපාල, 2003)
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ඇ) සැංචාාරක ක�මාාන්ත්යංය 

1960 අංක 14 දාරනා සංචාාරක සංවර්ධනා පානාත යටයේත් යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය 
සංචාාරක ප්රවර්ධනා කලාපායක් යේලස නාම් කිරීයේමන් අනාතුරුව යේමම ප්රයේේශය තුල 
සංචාාරක කර්මාන්තය වැඩි දියුණු විය. වියේේෂයේයන් යේකාළඹ ගාලුමුවයේදාාරට පාසු 
ආසන්නාතම සහ විශාලතම මුහුදු තීරයත්, ජාතික සත්යේවෝදායානායත්, ග�කිස්ස 
යේහෝටලය ඇතුළු යේහෝට� කලාපායක් යේ�තු යේකාටයේගනා යේමම ප්රයේේශය යේදාස් වියේදාස් 
සංචාාරක ආකර්ෂණයට පාාත්රව ඇත. 

දෙවරාළබාඩා සංචාාරාක කලාපය 

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයට කියේලෝ මීටර් 7කින් යුත් යේවරළ 
තිරයක් අයත් යේේ. යේමම යේවරළ තීරය තුල ප්රසිේධ ග�කිස්ස යේහෝටලය ඇතුළු 
යේහෝට� ගණනාාවක් පිහිටා ඇති අතර ප්රයේේශයේ� සංචාාරක ආකර්ශණයේයහි ලා මුලික 
සාධකයකි. එයේමන්ම ග�කිස්ස යේවරළ තීරය ලාංකික යේමන්ව වියේේශීය සංචාාරකයින් 
අතරත් ප්රසිේධ ස්ථානායකි. නාමුත් යේම් වනා විට මුහුදු තීරයේයන් 80%ක් පාමණ අනාවසර 
ඉදි කිරීම් යේ�තුයේවන් ආවරණය වී ඇත. එ�ැවින් සංචාාරක වයාපාාර සංවර්ධනාය 
සඳහා සැලසුම්මය මැදිහත්වීමක අවශයතාවක් හඳුනාාගත හැකිය. 

රූපය 2.23 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� ඡේවරළ සිතියම �ා ගල්කිස්ස ඡේ�ෝටලය 
මුලාාශ්රය : google earth, tripadvisor.com (2021)

දෙෙහිවල ජාාතික සත්දෙවෝෙයානය

යේමය 1936 දී පිහිටුවනා ලදා ලංකායේේ ප්රධානාතම සත්යේවෝදායානාය යේේ. දාැනාට යේමහි 
සත්වයින් 2500-3000 අතර ප්රමාණයක් ප්රදාර්ශනාය සඳහා ඉදිරිපාත් කර ඇති අතර මුළු 
භුමි ප්රමාණය යේහක්ටයාර 29ක් පාමණ යේේ. සත්යේවෝදායානාය නාැරබීම සඳහා වසරකට 
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රූපය 2.24 : ජාාති� සත්ඡේවෝදයානය - වාර්ෂි� සංචාාර�යින් ගණන ස� වාර්ෂි� අදායම
මුලාාශ්රය : වාර්ෂි� වාර්�ාව ශ්රී ලං�ා සංචාාර� සංවර්ධන අධි�ාරිය, 2014

වගුව 2.2 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා සීමාව තුල ජානග�න වර්ධනය ඡේ�ාළඹ දිස්ත්රික් ජානග�නඡේයන් 
ප්රතිශ�යක් ඡේලස | මුලාාශ්රය : ජානඡේල්ඛ්යාන �ා සංඛ්යායාඡේල්ඛ්යාන ඡේදපාර්�ඡේම්න්තුව

මිලියනා 1.5 ක පාමණ සංචාාරකයින් ප්රමාණයක් ආකර්ෂණය වනා �ව සත්යේවෝදායානාය 
සතු දාත්ත වලින් පාැහැදිලි වනා කරුණකි. නාමුත් ඉන් යේ�ායේහාමයක් (96%) යේේශීය 
සංචාාරකයින් වනා අතර වියේේශීය සංචාාරක ආකර්ෂණය ඉතා පාහල මට්ටමක (4%) 
පාවතී. සත්යේවෝදායානාය සඳහා වනා ආකර්ෂණය යේකයේමන් අඩු වීමක් දාක්නාට ලැබීමදා 
කණගාටුවට කරුණකි. ඊට අනුරූපාව බිලියනා 1.4ක පාමණ වනා වසරක ආදාායමදා ඊට 
සමගාමිව අඩු වීමක් සිදු යේේ. 

2.4.3 සමාජීය අංශය

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය තුල සමාජීය අංශයේ� වයාේතිය 
ජනාගහනාය, යේසෞඛ්යාය ක්යේෂ්ත්රය හා අධයාපානා ක්යේෂ්ත්රය යනා ක්යේෂ්ත්ර හරහා සලකා 
�ැලීමක් සිදු කරනු ලැබිය. ප්රයේේශය පුරා වයාේතව ඇති යේන්වාසික ජනාගහනායට 
යේමන්ම ආගන්තුක ජනාගහනායටදා අවශය යේස්වා ල�ා ගැනීමට හැකි වනා පාරිදි සමාජීය 
අංශයේ� පාහසුකම් ස්ථානාගතවීමක් යේමම ප්රයේේශයේ� දී දාැකගත හැකිය. එහි වයාේතිය 
පාහත කරුණු ඔස්යේස් විමර්ශනාය කිරීමක් යේමම පාරියේේදාය සිදු කරනු ලැයේබ්.

අ) ජනගහනය 

වර්ෂාය දෙකාළඹ දිස්ත්රික්  
ජානගහානය

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහාා නගරා  
සභාා ප්රදෙේශ්යදෙ� ජානගහානය

දෙකාළඹ දිස්ත්රික් ජානගහානදෙයන් 
ප්රතිශ්යතයක් දෙලස

1971 2,672,620 154,194 5.7%

1981 1,699,241 173,529 10.2%

1991 2,251,274 191,639 8.5%

2001 2,251,274 209,787 9.3%

2012 2,309,809 184,468 8%
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012 වර්ෂයේ� ජනා සංගණනා සමීක්ෂණ යේතාරතුරු අනුව යේකාළඹ දිස්ත්රික්කයේ� මුළු 
ජනාගහනාය 2,309,809 ක් වූ අතර යේදාහිවල ග�කිස්ස මහනාගර සභාා ප්රයේේශයේ� 
ජනාගහනාය 184,468 ක් විය. එය යේකාළඹ දිස්ත්රික්කයේ� සමස්ත ජනාගහනායේයන් 
8%ක ප්රතිශතයකි.

2012 ජනා සංගණනා වාර්තාව අනුව 48.78% ක් පුරුෂ හා 51.22% ක් ස්ත්රී වනා අතර 
වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනාගහනාය පාහත පාරිදි යේේ. ඒ අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර 
සභාා ප්රයේේශයේ� ශ්රාම �ලකාය එනාම් අවූරුදු 15–59 අතර ජනාගහනාය සායේේක්ෂව 
65% ක් වැනි ඉහල අගයක් ගැනීම අනාාගත සංවර්ධනාය උයේදාසා විභාවතාවයක් වනු 
ඇත. ජනාගහනා වර්ධනා අනුපාාතය යේදාස සලකා �ැලීයේම්දී වර්ෂ 2015 සිට වර්ධනා 
අනුපාාතයේ� අඩුවීමක් නිරීක්ෂණය කල හැකි අතර ස්වභාාවික වර්ධනා අනුපාාතයට 
අනුව ඉදිරි වසර පාහ තුල තවදුරටත් ජනාගහනා වර්ධනා අනුපාාතයේ� අඩු වීමක් 
අයේේක්ෂා කල හැකි වුවත් යේමම ප්රයේේශයට ඉදිරියේ�දී �ලපාානා සංවර්ධනා වයාපාෘති 
හා දාැනාටමත් පාවතිනා මහ� නිවාස සඳහා වනා ඉ�ලුම සලකා �ැලීයේම්දී යේන්වාසික 
ජනාඝන්ත්වය ඉහල යාමක් අයේේක්ෂා කල හැකිය. 

ප්රස්තාාරය 2.9 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� වයස අනුව ජානග�නය 2012
මුලාාශ්රය : ජාන �ා සංඛ්යායා ඡේල්ඛ්යාන ඡේදපාර්�ඡේම්න්තුව, 2012
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ප්රස්තාාරය 2.10 : ජාන ඝනත්වය 2012
මුලාාශ්රය : ජාන �ා සංඛ්යායා ඡේල්ඛ්යාන ඡේදපාර්�ඡේම්න්තුව, 2012 ඇසුරින් විශ්ඡේල්ෂණය �රන ලදී. 

ජනාවර්ග අනුව සලකා �ැලීයේම්දී ජනාගහනායේයන් �හුතරයක් වනා 70%ක පිරිසක් 
සිංහල වනා අතර 15.1%ක පිරිසක් ශ්රී ලංකා මූර් දා 11.35 ක පිරිසක් ශ්රී ලංකා යේදාමළදා 
3.7%ක පිරිසක් අයේනාකුත් ජනාවර්ගවලට අයත් යේේ. ජනාගහනාය වයාේතවී ඇති ප්රයේේශ 
සලකා �ැලීයේම්දී ඉහලම ජනාඝනාත්වය රත්මලානා �ටහිර, ග�කිස්ස හා ජයතිලක 
යනා ප්රයේේශ වලින් දා අඩුම ජනා ඝනාත්වය අත්තිඩිය දාකුණ සහ කඳවල යනා ප්රයේේශ 
වලින්දා දාැකගත හැකිය. යේමම ප්රයේේශ වල ජනාඝනාත්වය අඩුවීම යේකයේරහි රත්මලානා 
ගුවන්යේතාටුපාල පිහිටීම වැනි ස්ථානාගත භූමි පාරියේභාෝජනායන් යේ�තුවී ඇත. එයේමන්ම 
රත්මලානා ප්රයේේශයේ� යේවරළ තීරය ආශ්රිතව පාවතිනා අඩු ආදාායම්ලාභි නිවාස එම 
ප්රයේේශය තුල ඉහල ජනාඝනාත්වයක් යේපාන්වීමට යේ�තුවී ඇත. 

යේකයේස් යේවතත් ප්රක්යේෂ්පිත දාත්තයන්ට අනුව යේන්වාසික ජනාගහනාය 2030 වනා විට 
310000ක් පාමණ �ලායේපාායේරාත්තු විය හැකිය. එයේමන්ම යේමම ප්රයේේශයේ� පාවතිනා 
යේරෝහ�, සංචාාරක වයාපාාරය හා සම්�න්ධ ස්ථානා, කර්මාන්ත, අධයාපානා ආයතනා 
වැනි කරුණු පාදානාම් කරයේගනා ඉහල මට්ටමක ආගන්තුක ජනාගහනායක් යේමම 
ප්රයේේශයට ආකර්ෂණය යේේ. එය ප්රක්යේෂ්පිත දාත්තයන්ට අනුව 2030 වනා විට දිනාකට 
20000ක් පාමණ වනු ඇතැයි �ලායේපාායේරාත්තු යේේ.

ජාන ඝනත්වය 2012 (1km2) 

මේකාළඹ 

මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං 

මේකෝට්මේට් 

මේකාළඹ දිස්ත්රික්කය

බස්නාහිර පාළාතා 
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සිතියම 2.9 : ජාන ඝනත්වය 2012 මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

ජාන ඝනත්වය 2012 - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022
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ආ) රේසැෞඛ�ය පහසුක�

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල පාවතිනා යේසෞඛ්යාය පාහසුකම් යේදාස 
සලකා �ැලීයේම්දී එය මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය පාමණක් සීමා යේනාාවී ඉන් ඔබ්�ටදා 
යේසෞඛ්යාය පාහසුකම් සපායනා ප්රයේේශයක් යේලස හඳුනාා ගත හැකිය. වියේේෂයේයන් 
දිවයියේන් ප්රධානා ශික්ෂණ යේරෝහලක් වනා දාකුණු යේකාළඹ ශික්ෂණ යේරෝහල යේමම 
මහා නාගර සභාා සීමාව තුල පිහිටා ඇති අතර ඒ මගින් ධෛදානිකව යේරෝගීන් 2000ක් 
පාමණ ප්රතිකාර ල�ා ගනියි. ඊට අමතරව යේමම යේරෝහයේලහි වාට්ටු 35 ක ඇඳන් 1100 
ක් පාමණ ඇති අතර එම වාට්ටු හරහා වාර්ෂිකව යේරෝගීන් 150,000ක් පාමණ ප්රතිකාර 
ල�ා ගනී. එයේමන්ම සිේධායේ�පා අයුර්යේේදා යේරෝහලදා යේමම ප්රයේේශයේ� පිහිට තිබීම 
යේසෞඛ්යායය ක්යේෂ්ත්රයේ� ප්රධානා සාධකයකි.

රූපය 2.25 : �ළුඡේබෝවිල ශික්ෂණ ඡේරෝ�ල
මුලාාශ්රය : සමීක්ෂණ දත්�, 2021

යේසෞඛ්යායය යේස්වාව වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ක්රමවත්ව පාවත්වායේගනා යාම සඳහා 
ප්රයේේශය යේසෞඛ්යායය කලාපා 10කට යේ�දාා ඇති අතර යේමම යේසෞඛ්යායය කලාපා හා 
සම්�න්ධව මහා නාගර සභාාව මගින් මාතෘ හා ළමා සායනා පිහිටුවා ඇත. ඊට අමතරව 
ප්රධානා යේපායේ� ආයුර්යේේදා යේරෝහලක් වනා සිේධායේ�පා ආයුර්යේේදා යේරෝහලදා යේදාහිවල 
ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල පිහිටා තිබීම යේමම ප්රයේේශය තුල පාවතිනා 
යේසෞඛ්යායය පාහසුකම් වල ප්රධානා සාධකයකි. 

මීට අමතරව යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය තුළ යේපාෞේගලික ධෛවදාය 
මධයස්ථානා, යේපාෞේගලික යේ�යේහත් ශාලා, මධයම යේ�යේහත් ශාලා හා දාන්ත ශලයාගාරදා 
වයාේතව පාැවතීම ධනාාත්මක සාධකයක් යේලස දාැක්විය හැක. 
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වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
ගැල්කිස්සං ප්රමේේශය

සංමාජීය අංශය
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සිතියම 2.10 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� ඡේසෞඛ්යාය මධයස්ථාන මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

දෙසෞඛ්යය මධයස්ථාාන - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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යේම් ආකාරයට වයාේතවී ඇති යේසෞඛ්යායය පාහසුකම් යේ�තුයේවන් යේකාළඹ දිස්ත්රික්කයේ� 
යේමන්ම ඊට යා�දා ප්රයේේශයන්යේගන්දා එම යේස්වාවන් ල�ා ගැනීම සඳහා ජනාතාව යේමම 
සැලසුම් ප්රයේේශයට ධෛදානිකව පාැමිණිම නිරීක්ෂණය කල හැකි ප්රධානාම සාධකයකි. 
එමගින් නාගරයේ� ආර්ථික, සමාජීය හා යේභාෞතික තත්වයන්ට ඝෘජු යේමන්ම වක්ර 
�ලපාෑමක් ඇතිවනා �ව යේමහිලා පාවතිනා ප්රධානාම කරුණක් යේේ. යේමම යේසෞඛ්යායය 
ආයතනා යේ�ායේහාමයක් කළුයේ�ෝවිල හා යේකාහුවල ආශ්රිත ප්රයේේශයන්යේ� වයාේතව 
පාවතිනා අතර එම ප්රයේේශය යේරෝහ� සඳහා ප්රකටය.

ඇ) අධ�ාපන පහසුක� 

ප්රාථමික, ේවිතියක හා තෘතික අධයාපානා ක්යේෂ්ත්ර වල විවිධ අධයාපානා පාහසුකම්-
වලින් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය සමන්විත යේේ. ජාතික පාාස�, 
පාළාත් පාාස�, යේපාෞේගලික පාාස�, ජාතයන්තර පාාස�, විේව විදායාල, වෘත්තීය පුහුණු 
ආයතනා හා යේවනාත් අධයාපානා ආයතනා මගින් නාගරය තුළ අධයාපානා ක්යේෂ්ත්රය සඳහා 
විශාල ඉ�ලුමක් නිර්මාණය කර තියේබ්.

2012 ජනා සංගණනා වාර්තා අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� 
සමස්ත ජනාගහනායේයන් 31863 ක් පාාස� යනා වයයේස් ළමුන් වනා අතර �ස්නාාහිර 
පාළාත් අධයාපානා කාර්යාලයේ� යේවබ් අඩවියට අනුව යේමම ප්රයේේශයේ� පිහිටි පාාස� 
37හි ශිෂයයින් 25,816 ක් අධයාපානාය ල�නා �ව සඳහන් යේේ. ඒ අනුව යේමම ප්රයේේශයේ� 
පාාස� යනා වයයේස් ජනාගහනායේයන් 19% ක පිරිසක් යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයට 
අයත් යේනාාවනා පාාස� කරා ඇදී යනා �ව යේපායේන්. ප්රයේේශයේ� පිහිටි එක පාාසලක් ජාතික 
පාාසලක් වනා අතර අයේනාකුත් පාාස� පාළාත් සභාා යටයේත් පාවතිනා පාාස� යේේ.යේමම 
සියලු පාාස�වල පාරිපාාලනාය පිළියන්දාල කලාපා අධයාපානා කාර්යාලය මගින් සිදු කරයි. 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� පාාස� සංයුතිය පාහත පාරිදි යේේ.

වගුව 2.3 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා සීමාව තුල පාසල් සංයුතිය
මුලාාශ්රය : අධයාපන �ලාප �ාර්යාලය -පිළියන්දල 

පාසල් 
වර්ගීකරාණය

පාසල්  
සංඛ්යයාව ප්රතිශ්යතය ශිෂාය  

සංඛ්යයාව ප්රතිශ්යතය

1AB 10 27% 19515 76%

1C 06 16% 2829 11%

2 10 27% 1507 5%

2A 1 2% 315 1.5%

3 3 8% 15 0.05%

3D 7 18% 1635 6%
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වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
ගැල්කිස්සං ප්රමේේශය

සංමාජීය අංශය
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යේමයේලස අධයාපානා ආයතනා රැසක් යේමම සැලසුම් සීමාව තුල පිහිටා තිබීම 
යේ�තුයේවන් උදාෑසනා සහ දාහවල කාලයේ�දී එම මාර්ගයන් ආශ්රිතව සාමානාය තත්වයක 
වාහනා තදා�දායක් නිරීක්ෂණය කල හැකි අතර එය යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයේයන් 
ඔබ්�ට පිහිටි යේකාළඹ, යේමාරටුව වැනි ප්රයේේශ වලටදා �ලපාෑමක් ඇති කරනු ල�යි. 
යේන්වාසික ජනාඝනාත්වයත් සමඟ යේමම අධයාපානා ආයතනාවල පිහිටිම නාගරයේ� 
ඉදිරි සංවර්ධනායට මනාා පිටුවහලක් සහ විභාවතාවක් යේලස සැලසුම්මය වශයේයන් 
හඳුනාාගත හැකිය. 

රූපය 2.26 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� අධයාපන පාසැල්
මුලාාශ්රය : Planning Unit, (2021)

�රිච්දෙ�ෙය 02
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සිතියම 2.11 : අධයාපන ප�සු�ම් වයාප්තිය මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

අධයාපන පහාසුකම් වයාප්තිය – දෙෙහිවල ගල්කිස්ස 
මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය

රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022
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2.4.4 �ාරිසරික අංශය 

සීඝ්ර යේලස නාාගරීකරණය යේවමින් පාවතිනා යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගරසභාා �ල 
ප්රයේේශයේ� පාාරසරික තත්වය පිළි�දා අධයනායේ�දී පාහත කරුණු තුනා යටයේත් විස්තරකර 
දාැක්විය හැකිය.

1.  පවතින පාරිසැරික සැංරේ�දී ප්රාරේේශ 

2. රේපාදු එළිමාහන් විරේනෝෙ කටයුතු 

3. සැංස්කෘතික ,ආගමික සැහ පුරාවිෙ�ාත්මාක වටිනාකමා

අ) පවතින පාරිසැරික සැංරේ�දී ප්රාරේේශ

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාාගරික �ල ප්රයේේශය තුල පිහිටා ඇති පාාරිසරික සංයේේදී ප්රයේේශ 
යේලස වගුරුබිම්,කෘෂිකාර්මික බිම්,සහ ජල ප්රයේේශ දාැක්විය හැකිය.යේ��ලන්විල 
අත්තිඩිය අභායභුමියේයන් යේකාටසක් සහ යේේරැස් ගඟ වැනි පාාරසරික සංයේේදී ප්රයේේශ 
දාක්නාට ලැයේ�නා යේදාහිවල යේදාහිවල ග�කිස්ස නාාගරික ප්රයේේශයේ� පිහිටා ඇති සමස්ත 
පාාරසරික සංයේේදී ප්රයේේශ ප්රමාණය යේහක්ටයාර 94.66 පාමණ යේේ. යේ��ලන්විල 
අත්තිඩිය අභායභුමිය යේමම ප්රයේේශය තුල පිහිටීම පාාරසරික සංයේේදී ප්රයේේශ අතර 
ප්රධානා තැනාක් ගන්නාා කලාපායකි.

වගුව 2.4 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස නාගරි� බල ප්රඡේේශය තුල ඇති පාරසරි� සංඡේ�දී ප්රඡේේශ
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

භාාවිතය ප්රමාණය (දෙහාක්ටයාරා) ප්රතිශ්යතය

ජාලැ ප්රමේේශ 37.021 39.10 %

ලැදු කැලැැ 37.951 40.09 %

වගුරු බි� 15.346 16.20 %

කෘෂිකාර්මික බි� 4.343 4.58 %

එකතුව 94.661 100 %

දෙබාල්ලන්විල අත්තිඩිය අභායභුමිය :

යේ�ා�යේගාඩ ගඟ යේද්රෝණියේ� ඉහල ජලයේපාෝෂක ප්රයේේශයේ� පිහිටා ඇති යේ��ලන්විල 
අත්තිඩිය අභායභුමිය 1989 දී ස්වභාාදාහම සංරක්ෂණය සඳහා වූ ජාතයන්තර 
සංගමය(IUCN) විසින් සකස් කරනා ලදා ආසියානු යේතත්බිම් නාාමාවලියේ�හි වැදාගත් 
කුරුළු ප්රයේේශයක් යේලස නාම්කර ඇත. ධෛජව විවිධත්වය සහ ප්රයේේශයේ� ගංවතුර 
පාාලනාය සඳහා වනා දාායකත්වය සලක �ලා එය සත්ව සහ ශාක ආරක්ෂණ පානාත 
යටයේත් 1990 ජුලි මස 25 දිනා ගැසට් අංක 620/9 මගින් අභායභුමියක් යේලස 
ප්රකාශයට පාත්කර ඇත. 1978 වර්ෂය යේතක් වී වගාව සිදුකර ඇති අතර යේමම භූමිය 
ජලය ල�ාගැනීම සම්�න්ධ ගැටළු, ජල යේපාෝෂක ප්රයේේශයේ� නිවාස ඉදිකිරිම සහ ඉඩම් 
යේගාඩකිරීම නිසා ඇතිවනා ගංවතුර ප්රේනා, ජල මාර්ග වල යේරාන්මඩ පිරීම වැනි සාධක 
යේ�තුයේවන් වී වගාව අතහැරදාමා ඇත. 
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වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
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පාාරිසංරික අංශය
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මුලික වශයේයන් මිරිදිය වගුරු පාරිසර පාේධතියක් වනා අතර යේේගයේයන් සංවර්ධනාය 
වනා නාාගරික පාරිසරයකින් වටවී ඇත.යේමම අභායභූමිය වගුරුබිම්,කුඹුරු,යේනාාගැඹුරු 
මිරිදියයේපාාකුණු,ඇළමාර්ග ,කලකදී ගංවතුරට හසුවනා තණබිම් (ජාල රැදාවුම් ප්රයේේශ) 
වලින් සමන්විතයේේ. අක්කර 930 පුරා පාැතිර ඇති යේමම යේතත්බිම ශ්රීලංකාවට 
අයේේණික සහ සංක්රමණ පාක්ෂීන්යේ� පාරාදීසයකි.සංක්රමණ පාක්ෂීන් සඳහා 
වියේේෂයේයන් නාැවතුම් ප්රයේේශයක් වනා අතර යේ�යේරාන් Ardea cinera) සහ ඊ�යේරත් 
(Egretta garzetta) ඒ අතර වැදාගත් ස්ථානායක් ගන්නා අතර පාක්ෂි වියේේෂ 100ක් 
පාමණ වර්ථාවී ඇත. 

යේ�ා�යේගාඩ ගඟ යේමම යේ��ලන්විල අත්තිඩිය අභායභූමිය හරහා ගලා�සිනා අතර  
ශ්රී ලංකාවට අයේේණික මත්සය වර්ග වියේේෂ 6ක් ඇතුළුව සමස්ත මත්සය වියේේෂ  
44ක් හඳුනාායේගනා ඇත.එයේස්ම උරග වර්ග 21ක්,ක්ෂීරපාායි වියේේෂ 17ක් සහ 
සමනාළ වියේේෂ 10ක් සඳහා වාසභූමි සපායයි . ප්රයේේශයේ� අවට පිහිටා ඇති සමහර 
කර්මාන්තශාලා වල අපාජලය පිරිපාහදුකිරිමකින් යේතාරව යේමම යේතත්බිම හරහා 
ගමන් කරනා ජලමාර්ග වලට මුදාාහැරිම ගැටළු ඇතිකරනා �ව පාර්යේ�ෂණ වාර්තා 
මගින් දාක්වා ඇත .ජලපාෘෂ්ටයන් Salvinia molesta, Elchchornia crassipes 
වැනි ආක්රමණශීලි ශාක වියේේෂ යේමන්ම Nymphe sp. සහ Nelumba nucifera 
වැනි විසිතුරු ම� පියේපානා ශාක වියේේෂවලින් සමන්විත යේේ.

වගුරුබිම්වල මායිම් සහ ඇළ ඉවුරු ප්රධානා වශයේයන් තවත් ආක්රමණශීලි ශාක 
වියේේෂයන්වනා අයේනාානා ගර්� සහ ලටනාා කාමරා වලින් සමන්විත යේේ. සිතියම මගින් 
පාාරසරික සංයේේදී ප්රයේේශවල විසිරීම දාක්වා ඇත.

රූපය 2.27 : ඡේබල්ලන්විල අත්තිඩිය අභායභුමිය
මුලාාශ්රය : wikimedia.org, exoticsrilanka.com, (2020)

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺

වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
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පාාරිසංරික අංශය
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රූපය 2.13 : පාරිසරි� සංඡේ�දී�ා විශ්ඡේල්ෂණය මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

පාරිසරික සංදෙ�දීතා විශ්දෙල්ෂාණය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ආ) රේපාදු එළිමාහන් විරේනෝෙ කටයුතු පහසුක�

මහා නාගර සභාා සීමාව තුල ප්රජාව සඳහා ඇවිදීයේම් දුරින් ප්රයේේශ වීම සඳහා වියේේකය 
සහ වියේනාෝදාය සඳහා විවෘත අවකාශ සහ හරිත ප්රයේේශ ඉතා අවම මට්ට්ටමක පාවතී.
යේපාාදු විවෘත අවකාශ නියමයන්ට අනුව ජනාගහනාය 1000 කට යේහක්ටයාර 1 ක 
විවෘත අවකාශ ප්රමාණයක් අවශය වනා අතර දාැනාට යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර 
සභාා සීමාව තුල පාවතින්යේන් ජනාගහනාය 12,385 කට යේහක්ටයාර 1ක පාමණ විවෘත 
අවකාශ ප්රමාණයකි. ඒ අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස මහනාගර සභාා �ල ප්රයේේශය තුල 
යේහක්ටයාර 258 ක අතිරික්ත විවෘත අවකාශ අවශය තාවයක් පාවතී. (යේමම ගණනාය 
කිරීම් සඳහා අත්තිඩිය රක්ෂිතය ඇතුලත් යේකාට යේනාාමැත)

වගුව 2.5 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�නගර සභාා බල ප්රඡේේශය තුල පවතින උදයාන
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය, 2021

වගුව 2.6 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�නගර සභාා බල ප්රඡේේශය තුල පවතින ක්රීඩා පිටි
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය, 2021

අනු අංකය උෙයාන වර්ගය සංඛ්යයාව ප්රමාණය

01 ඉතාා කුඩා උෙයාන 5 0.357

02 කුඩා උෙයාන 5 2.48

03 අසංලැ උෙයාන 4 7.8

04 ප්රාමේේශීය උෙයාන 1 9.23

එකතුව 15 19.867

අනු අංකය වර්තමාන භාාවිතය උෙයාන වර්ගය ග්රාාම නිලධාරී දෙකාට්ඨාාශ්යය ප්රමාණය

01 ළමා ක්රීඩාපිටිය Epp 1 කරගැ�පිටිය 0.025

02 Epp 2 මේෙහිවලැ බටාහිර 0.032

03 මේටානිස් ක්රීඩා පිටිය Epp 3 කන්ෙවලැ 0.065

04 මේටානිස් ක්රීඩා පිටිය Epp 4 මේෙහිවලැ බටාහිර 0.108

05 වුඩ්ලැන්ඩ් ක්රීඩාපිටිය Epp 5 මේකාහුවලැ 0.127

එකතුව 0.357
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වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
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වගුව 2.7 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�නගර සභාා බල ප්රඡේේශය තුල පවතින ක්රීඩා පිටි
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය, 2021

වගුව 2.8 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�නගර සීමාව තුල පවතින ඡේර්ඛිය උදයාන
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය, 2021

වගුව 2.9 : ම�නගර සීමාව තුල පවතින �ලාපිය උදයාන
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය, 2021

අනු අංකය වර්තමාන භාාවිතය උෙයාන වර්ගය ග්රාාම නිලධාරී දෙකාට්ඨාාශ්යය ප්රමාණය

01 ළමා ක්රීඩා පිටිය EMP 1 අත්තිඩිය ෙකුණ 0.210

02 සිරිමේස්න ෙහැනායක 
ක්රීඩාපිටිය

EMP 2 නැදිමාලැ 0.313

03 ෆ්රාසංර් ක්රීඩාපිටිය EMP 3 මේෙහිවලැ බටාහිර 0.480

04 අත්තිඩිය ක්රීඩාපිටිය EMP 4 අත්තිඩිය උතුර 0.611

05 ශ්රී සංරණංකර ක්රීඩාපිටිය EMP 5 ශ්රී සංරණංකර 0.866

එකතුව 2.48

අනු අංකය වර්තමාන භාාවිතය උෙයාන වර්ගය ග්රාාම නිලධාරී දෙකාට්ඨාාශ්යය ප්රමාණය

01 රත්මලැාන සි.ජි.අර් 
ක්රීඩාපිටිය සංහැ දු�රිය 
මේෙපාාර්තාමේ�න්තුමේ� 
ක්රීඩාපිටිය

ELP 01 රත්මලැාන නැමේගැනහිර 1.874

02 එස්.ඩී.එස්. ජායසිංහැ 
ක්රීඩාපිටිය

ELP 02 මේෙහිවලැ නැමේගැනහිර 1.937

03 බිග් ක්ලැබ් ක්රීඩාපිටිය ELP 03 ගැල්කිස්සං 1.958

04 වාරිමාර්ගැ ක්රීඩාපිටිය සංහැ 
ජානසංතු මේස්වා ක්රිකට් සංංගැ� 
ක්රීඩාපිටිය

ELP 04 කෙමේවලැ 2.055

එකතුව 7.824

අනු අංකය වර්තමාන භාාවිතය උෙයාන වර්ගය ග්රාාම නිලධාරී දෙකාට්ඨාාශ්යය ප්රමාණය

01 ජාාතික වන සංත්ව  
උෙයානය මේෙහිවලැ

ERP 01 9.239
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සිතියම 2.13 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශය තුල ඡේපාදු අව�ාශ වයාප්තිය මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහාා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය තුල 
දෙපාදු අවකාශ්ය වයාප්තිය

රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031
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ඇ) සැංස්කෘතික ආගමික හා පුරාවිෙ�ාත්මාක ස්ථාාන

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය තුල පිහිටා ඇති සංස්කෘතික ආගමික 
හා පුරාවිදායාත්මක වටිනාාකමක් සහිත ස්ථානා පිළි�දා සංක්ෂිේත සාරාංශය පාහත  
පාරිදි යේේ.

වගුව 2.10 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�නගර සීමාව තුල පවතින ඡේබෞේධ ආගමි� සිේධස්ථාන
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

වගුව 2.12 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�නගර සීමාව තුල පවතින හින්දු ආගමි� සිේධස්ථාන
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

වගුව 2.11 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�නගර සීමාව තුල පවතින ක්රිස්තියානි ආගමි� සිේධස්ථාන
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

අනු අංකය සිේධස්ථාානදෙ� නම ග්රාාම නිලධාරී දෙකාට්ඨාාශ්යය

T 01 මේබෝධිරුක්කාරාම පාන්සංලැ රත්මලැාන බටාහිර

T 02 ශ්රී ප්රියරතානාරාමය උෙයාන

T 03 උපාාලිවන්ශිකාරාමය මල්වත්තා

අනු අංකය සිේධස්ථාානදෙ� නම ග්රාාම නිලධාරී දෙකාට්ඨාාශ්යය

K 01 මේෙහිවලැ විෂ්ණු මේකෝවිලැ නැදිමාලැ

K 02 විෂ්ණු මේකෝවිලැ නැදිමාලැ

අනු අංකය සිේධස්ථාානදෙ� නම ග්රාාම නිලධාරී දෙකාට්ඨාාශ්යය

C 01 එස් .එස් .මේ�රි සංහැ මේජාෝන් පාල්ලිය දුටුගැැමුණු

-1`20 02 Christian Reformed ජායතිලැක

C 03 College chapel ගැල්කිස්සං

C 04 ශාන්තා මේතාෝමස් මේ�රිමේග් පාල්ලිය මේවඩිකන්ෙ

C 05 Transfigured Loard Jesus Christ වතුමුල්ලැ

C 06 ශාන්තා මේතාෝමස් මේ�රිමේග් පාල්ලිය මේෙහිවලැ නැමේගැනහිර

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺

වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
ගැල්කිස්සං ප්රමේේශය

පාාරිසංරික අංශය
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වගුව 2.13 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�නගර සීමාව තුල පවතින මුස්ලිම් ආගමි� සිේධස්ථාන
මූලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

අනු අංකය සිේධස්ථාානදෙ� නම ග්රාාම නිලධාරී දෙකාට්ඨාාශ්යය

M ජු�ම පාල්ලිය අත්තිඩිය ෙකුණ

M මස්ජිඩ් -අල් හිබා පාල්ලිය ක�ඩාන නැමේගැනහිර

M බිලැාල් මස්ජිඩ් පාල්ලිය කටුකුරුදුවත්තා

M ජු�ම පාල්ලිය වටාරප්පාලැ

M සංයිනබ් ජු�ම මස්ජිත් පාල්ලිය ක�ඩාන බටාහිර

M මේෙහිවලැ ජු�ම පාල්ලිය ගැල්වලැ 

�රිච්දෙ�ෙය 02
මූලික අධ�යනය

⸺

වර්තාමාන මේෙහිවලැ 
ගැල්කිස්සං ප්රමේේශය

පාාරිසංරික අංශය
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03 වන 
පරිච්ඡේ�දය

සංවර්ධන සැලැැස්කො� 
අවශ්යයතාොවය
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3.1. සැලසුමක අවශයත්යාවය හැඳුනා ගැනීම

උපාායමාර්ගික සැලසුම් ක්රියාවලියේ� මු�ම උපාායමාර්ගික විමසුම වනා සැලසුම් 
ප්රයේේශයේ� වර්තමානා තත්වය යේකයේස්දා? යන්නා විමසීම මගින් සැලසුමක සැ�ෑ 
අවශයතාවය සඳහා පිළිතුරු සපායා ගැනීමට අයේේකෂා කරනා ලදී. සැලසුම යේයාමු විය 
යුතු දිශාව සහ අනාාගතයේ�දී නාගරයේ� සංවර්ධනාය යේයාමු කළ යුතු දිශානාතිය හඳුනාා 
ගැනීම සඳහා සැලසුමක සැ�ෑ අවශයතාවය හඳුනාා ගැනීම යේහෝ සැලසුමක් සෑදිය 
යුතු යේ�තු හඳුනාා ගැනීම අවැසි යේේ.

සැලසුම් කිරීයේම් අවශයතාව හඳුනාා ගැනීම මුලික වශයේයන් නාගරය සමග සම්�න්ධ 
වනා විවිධ පාාර්ශවකරුවන් විසින් හඳුනාාගත් සැලසුම් ප්රයේේශය තුල විවිධ ගැටළු හඳුනාා 
ගැනීම තුලින් ආරම්භා කරනා ලදී. යේම් යටයේත් ප්රධානා පාාර්ශවකරුවන් වනා යේස්වා 
සපායනා ආයතනා සහ භාාවිතා කරන්නාන්යේගන් (පුරවැසියන් සහ මගීන් ඇතුලු සමානාය 
ජනාතාව) නාගරයේ� දාැනාට පාවතිනා ගැටළු පිළි�ඳව අදාහස් විමසනා ලදී. යේමහිදී එක් 
එක් පාාර්ශවකරුවන් විසින් නාගරය යේදාස විිවිධ පාැතිකඩ ඔස්යේස් විමසා �ලනා �ැවින් 
යේමම ක්රියාවලිය තුල නාගරය තුල පාවතිනා සහ පුළු� පාරාසයක් ආවරණය වනා විවිධ 
ගැටළු රාශියක් හඳුනාා ගත හැකි විය. මීළග අදියර යේලස යේමයේලස හඳුනාාගත් ගැටළු 
පිළි�ඳ මුල සාධක හඳුනාා ගැනීයේම් ගැඹුරු විේයේ�ෂණයක් සිදු කරනා ලදා අතර 
එමගින් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල පාවතිනා ගැටළු නිවැරදි 
යේලස අර්ථ දාැක්වීමට හැකිවිය.

නිරීක්ෂණයන් සහ පාාර්ශවකරුවන්යේ� අදාහස් විමසීම මුලික වශයේයන් හඳුනාාගත් 
යේ�ායේහෝ ගැටළු සඳහා මූලික සාධක වනා පාහත දාැක්යේවනා ප්රධානා ගැටළු හතර ඒවා 
පාවතිනා සන්දාර්භාය ඒවායේයහි �ලපාෑයේමහි විශාලත්වය සහ සායේේක්ෂ වැදාගත්කම 
යනා කරුණු අනුසාරයේයන් යේමම පාරිච්යේේදාය තුල සාකච්ඡාා යේකයේර්.

1. රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ ප්රාරේේශය සැඳහා වන පූ�ව සැැලංසු� ප්රායත්නයන් හරහා සැංව�ධනය සැඳහා 
නිවැරදි මාග රේපන්වීමා හඳුනාරේගන රේනාතිබීමා.

2. රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහ නගර සැභාා ප්රාරේේශය සැඳහා වන (2007–2020) සැංව�ධන සැැලංසු� වලංංගු 
කාලංය ඉකුත් වී තිබීමා හා පාරිසැරික කලංාප මාත්යං පෙන�ව පිළිරේයලං කරන ලංෙ පවතින සැැලංසු� හා 
රේගාඩනැගිලි රේරගුලංාසි පවත්නා සැංව�ධන ප්රාවණත්යංා ඔස්රේස් අභිරේයෝගයට ලංක් කිරීමා.

3. රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ ප්රාරේේශරේ� සැංව�ධනය සැඳහා රේයාො ගත්යං හැකි විභාවත්යංාවයන් රේනාසැලංකා හැරිමා.

I. රේයෝජිත්යං වරාය නගරරේ� සිට ෙකුණු රේෙසැට දිරේවන ආක�ෂණීය රේවරළ තීරරේ� 
පා�ශවකරුරේවකු වීමා.

II. රේකාළඹ වාණිජ නගරයට හා ශ්රී ජයව�ධනපුර රේකෝට්රේට් අග නගරයට මාායි�ව පිහිටා තිබීමා.
III. පාරිසැරික ඉහලං වටිනාකමාකින් යුත් රේබල්ලංන්විලං අත්තිඩිය රක්ෂිත්යංය, රේ�රැස් ගඟ  

රේෙහිවලං ඇලං මාා�ගය හා ලුනාව ඇලං මාා�ගය වැනි පාරිසැරික සැ�පත් සැැලංසු� ප්රාරේේශ  
තුලං පිහිටා තිබීමා.

4. මුහුදු තීරය ආශ්රිත්යංව අඩු පහසුක� සැහිත්යං ජනාවාසැ වලං විසිරීමා රේ�තුරේවන් උේගත්යංව පවතින 
සැාමාාජීය පාරිසැරික සැහ ආ�ථික ගැටළු

�රිච්දෙ�ෙය 03
සැංව�ධන සැැලංැස්රේ� 

අවශ�ත්යංාවය

⸺

සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම
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3.1.1. දෙෙහිවල ගල්කිස්ස ප්රදෙේශය සඳහැා වන පූර්ව සැලසු� 
ප්රයත්නයන් හැරහැා සංවර්ධනය සඳහැා නිවැරදි මග දෙ�න්වීම 
හැඳුනාදෙගන දෙනාතිබීම.

යේදාහිවල-ග�කිස්ස ප්රයේේශය සඳහා යේපාර සකස් කරනා ලදා සැලසුම් සිය�යේලහිම යේමම 
ප්රයේේශය ඉහළ ඝනාත්ව සංවර්ධනායකින් යුතුව සංවර්ධනාය කළ යුතු �වට ප්රවර්ධනාය 
කර ඇති අතර, එමගින් ගමය වනා කරුණ නාම් ඉහළ ඝනාත්ව සංවර්ධනායන් පාවතිනා 
අයේනාකුත් ප්රයේේශවල යටිතල පාහසුකම් වලට වඩා යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය තුළ 
සංවර්ධනාය සඳහා වැඩි උත්යේත්ජනායක් සපායා ඇති �වයි. ඉහළ ඝනාත්වයකින් 
යුතුව නාගරය නිසි යේලස කළමනාාකරණය කිරීමට පියවර ගැනීම යේකයේරහි අවධානාය 
යේයාමු යේනාාකර ඉහළ ඝනාත්ව වර්ධනායක් සඳහා උත්යේත්ජනාය කිරීම පාවතිනා යටිතල 
පාහසුකම්වලට යේමන්ම ඉදිරි අනාාගත සංවර්ධනායන්ටදා තර්ජනායකි.

සැලසුම් ඉතිහාසය පිළි�ඳ කරනා ලදා අධයයනායට අනුව, 1948 දී පාැට්රික් ඇ�යේකාම්බි 
විසින් සකස් කරනා ලදා සැලැස්ම යේකාළඹ නාගරය සහ ඒ අවට ප්රයේේශය වර්ග 
කියේලෝමීටර් 220 කට ආසන්නා ප්රයේේශයක් යේක්න්ද්ර කර ගත් පාළමු සැලැස්මයි. 
යේමම සැලැස්ම යටයේත් වියේේෂයේයන් රත්මලානා ප්රයේේශය රාගම හා යේහෝමගම 
නාගර මධයස්ථානා වලට සමාන්තරව සැටලයිට් නාගරයක් යේලස හඳුනාායේගනා ඇත. 
සැටලයිට් නාගර යනු විශාල නාගර වලින් පිටත ස්වයංයේපාෝෂිත නාගර යේේ. වර්තමානාය 
වනාවිට රත්මලානා ප්රයේේශය ගාලු පාර මැදි කරගත් මිශ්රා භාාවිතයන් ඔස්යේස් සංවර්ධනාය 
වීමට පාටන් යේගනා තියේබ්. එමගින් නාගර ජනාගහනාය ක්රමයේයන් වැඩි වීමට පාටන් යේගනා 
ඉහළ ජනා ඝනාත්ව අවකාශීය ස්වරූපායකට මග පාාදානු ල�යි.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය අන්තර්ග්රහණය කරගත් මීළග සැලැස්ම 
වන්යේන් 1998 යේකාළඹ යේමයේට්රාායේපාාලිටන් ප්රායේේශීය වුහ සැලැස්මයි (CMRSP). එය 
වාණිජ, කාර්මික, ආයතනික හා යේන්වාසික භාාවිතයන්යේගන් ඉඩම් සඳහා ඇති ඉ�ලුම 
සපුරාලීම සඳහා කලාපීය මධයස්ථානායේ� යේකාටසක් යේලස යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර 
සීමාව හඳුනාා යේගනා ඇත. වියේේෂයේයන් යේමම සැලැස්ම මගින් යේදාහිවල ග�කිස්ස 
නාගරය අවකාශීය වයාේතිය ඝනාත්ව සංවර්ධනායක් සඳහා යේයාමු කිරීම යේකයේරහි 
අවධානාය යේයාමු කර ඇත. 

එපාමණක් යේනාාව, 2004 දී සකස් කරනා ලදා �ස්නාාහිර කලාපීය යේමගායේපාාලිස් 
සැලැස්ම (යේසස්මා) දා නාගරයේ� හර ප්රයේේශය ඉහළ ඝනාත්ව ප්රයේේශයක් යේලස 
ඉස්මතු කර ඇත. (නාගරයේ� හර ප්රයේේශය යේලස යේකාළඹ නාගරය සහ නාාගරීකරණය 
වූ යේදාහිවල, ග�කිස්ස, ශ්රී ජයවර්ධනාපුර යේකෝට්යේට්, යේකායේලාන්නාාව, කඩුයේවල, 
මහරගම, රත්මලානා සහ කැස්�ෑව ප්රයේේශය හඳුනාායේගනා ඇත) 

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර ප්රයේේශයේයහි පුයේරෝකථනාය කරනා ලදා ජනාගහනායට 
අනුව වියේේෂයේයන්, ජල ඉ�ලුම 2020 දී ලීටර් 29,516,880 සිට 2030 වනා විට එම 
ප්රමාණය ලීටර 37,209,720 දාක්වා ඉහල ජල අවශයතාවයක් ඇති කරයි. එයේස්ම, 
අපාජල �ැහැර කිරීයේම් ප්රමාණය 2020 දී ලීටර 196,779 සිට අපාජල �ැහැර කිරීයේම් 
ප්රමාණය 2030 වර්ෂය වනා විට ලීටර 248,065 දාක්වා ඉහල යනු ඇත. 

�රිච්දෙ�ෙය 03
සැංව�ධන සැැලංැස්රේ� 
අවශ�ත්යංාවය

⸺

සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං ප්රමේේශය 
සංඳහැා වන පූර්ව සංැලැසු� 
ප්රයත්නයන් හැරහැා සංංවර්ධනය 
සංඳහැා නිවැරදි මගැ මේපාන්වීම 
හැඳුනාමේගැන මේනාතිබීම
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එයේස්ම, පුයේරෝකථනාය කරනා ලදා ජනාගහනායට අනුව වියේනාෝදාාත්මක හා විවෘත 
අවකාශයන්හි හිඟතාවයකට නාගරය මුහුණ දී සිටී. පුයේරෝකථනාය කරනා ලදා 
ජනාගහනායට අනුව 2030 වර්ෂය වනා විට යේහක්ටයාර 258.25 ක විවෘත හා 
වියේනාෝදාාත්මක අවකාශීය ප්රමාණයක අවශයතාවයක් පාවතී. 

පූර්ව සැලසුම් ප්රයත්නාවල පාැවති වැරදි කළමනාාකරණය සහ අවකාශීය යේලස 
නියාමනාය කළ විසඳුම් යේනාාමැතිකම යේ�තුයේකාට යේගනා පාවත්නාා නාගර සීමාව තුල 
පාවතිනා යටිතල පාහසුකම්වල ධාරිතාව ඉක්ම යමින් ජනාගහනාය වැඩි කිරීම සඳහා 
ගැටළු සහගත තත්වයන් නිර්මාණය යේවමින් පාවතී. වියේේෂයේයන් ජනාගහනාය ස්ථානා 
කිහිපායක යේපාාකුරු යේලස සංයේක්න්ද්රණය වී ඇත. එම ඉහළ සංවර්ධනා පීඩනාය වැඩි 
වශයේයන් විලියම් හන්දිය, කළුයේ�ෝවිල යේරෝහල සහ අවට ප්රයේේශය, නුයේ�යේගාඩ, 
කරගම්පිටිය සහ නාැදිමාල යනා ප්රයේේශවල සංයේක්න්ද්රණය වී ඇති �ව දාක්නාට 
ලැයේබ්. යේමම සියලු සංවර්ධනා සැලසුම්වල ප්රතිඵලයක් යේලස සංවර්ධනා ප්රවණතාව 
උතුරු දිශාවට ගමන් කරනා අතර යේදාවනා මට්ටයේම් සංවර්ධනා ප්රවණතාව රත්මලානා 
සහ මැලි�න් මංසන්ධිවලටත් තුන්වනා මට්ටයේම් සංවර්ධනා ප්රවණතාව අත්තිඩිය 
හන්දිය සහ කේඩානා ප්රයේේශයන් ආශ්රිතව දාැක ගත හැකිය.

රූපය 3.1 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� සංවර්ධන පීඩනය
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

�රිච්දෙ�ෙය 03
සැංව�ධන සැැලංැස්රේ� 

අවශ�ත්යංාවය

⸺

සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං ප්රමේේශය 
සංඳහැා වන පූර්ව සංැලැසු� 

ප්රයත්නයන් හැරහැා සංංවර්ධනය 
සංඳහැා නිවැරදි මගැ මේපාන්වීම 

හැඳුනාමේගැන මේනාතිබීම
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3.1.2. දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහැ නගර සභා ප්රදෙේශය සඳහැා වන 
(2007 – 2020) සංවර්ධන සැලසු� වලංගු කාලය ඉකුත් වී තිබීම 
හැා �වත්නා සංවර්ධන ප්රවණාත්යා මගින් �ාරිසරික කලා� මත්ය 
�ෙන�ව පිළිදෙයල කරන ලෙ �වතින සැලසු� හැා දෙගාඩනැගිලි 
දෙරගුලාසි අභිදෙයෝගයටා ලක් කිරීම.

අ) රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2007-2020

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාාගරික ප්රයේේශය සඳහා දාැනාට �ලපාැවැත්යේවනා නාාගරික 
සංවර්ධනා අධිකාරිය මගින් ඉදිරිපාත් කරනා ලදා සැලැස්ම හරහා ප්රධානා වශයේයන් 
වාණිජ, යේන්වාසික හා මිශ්රා භාාවිතයන් වයාේත වියයුතු ප්රයේේශ හඳුනාායේගනා ඇති 
අතර මුහුදු�ඩ කලාපාය වියේේෂ සංචාාරක කලාපායක් යේලසත් අත්තිඩිය රක්ෂිතය 
ආශ්රිත ප්රයේේශ සංරක්ෂිත කලාපායක් යේලසත් හඳුනාායේගනා ඇත. එයේමන්ම එමගින් 
2007-2020 කාලය සඳහා �ල පාැවැත්යේවනා පාරිදි යේගාඩනාැගිලි හා සැලසුම් යේරගුලාසි 
කලාපීකරණයක් යටයේත් ඉදිරිපාත් කර ඇති අතර එමගින් ප්රයේේශයේ� සංවර්ධනාය නිසි 
ක්රමයේේදායක් යටයේත් නියාමනාය කිරීම අරමුණු යේකාට ඇත.
 

රූපය 3.2 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන  
සැලැස්ම 2007-2020
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

යේමම සැලැස්යේම් වලංගු කාලය යේම් 
වනා විටත් ඉක්මයේගාස් ඇති �ැවින් 
සහ නාාගරීකරණයේ� විවිධ යේවනාස්වීම් 
යේ�තුයේවන් සැලැස්ම යාවත් කාලීනා 
වියයුතු �ව යේපානී යනා කරුණකි. 
එ�ැවින් නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය 
විසින් පිළියේයළ කරනා ලදා යේදාහිවල 
ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලැස්ම 2007-
2020 යේම් වනා විට වලංගු කාලය ඉකුත් 
වී තිබීමදා නාව සංවර්ධනා සැලැස්මක 
අවශයතාවය පාැනා නාැගීමට යේ�තු විය.

�රිච්දෙ�ෙය 03
සැංව�ධන සැැලංැස්රේ� 
අවශ�ත්යංාවය

⸺

සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං මහැ නගැර 
සං�ා ප්රමේේශය සංඳහැා වන 
(2007–2020) සංංවර්ධන 
සංැලැසු� වලැංගු කාලැය...
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ආ) සැැලංැස්රේ� වලංංගු කාලංය ඉක්මා යාමා නිසැා පැන නැගී ඇති ගැටළු

සංවර්ධනා සැලැස්මක වලංගු කාලය ඉක්ම යාම තුල එහි ඇති නීතිමය වලංගුතාවයදා 
ඉක්ම යනා �ැවින් පාවතිනා සංවර්ධනා සැලැස්ම යාවත්කාලිනා කිරීම නීතිමය 
අවශයතාවක් �වට පාත්ව ඇත.  

ඇ) රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්රේ� 2007–2020 
අන්ත්යං�ගත්යංරේයහි පවතින ගැටළු

2007-2020 වර්ෂය සඳහා පිළියේයළ කරනා ලදා සංවර්ධනා සැලැස්ම යේපාර සංවර්ධනා 
සැලසුම්වලට සායේේක්ෂව අයේේක්ෂිත ඉහළ සංවර්ධනායන් ඇතැම් ප්රයේේශවල 
ජනාගහනා සංයේක්න්ද්රණය සඳහා යේ�යේහවින් �ලපාා ඇති අතර එම ප්රමාණය ධාරිතාව 
ඉක්මවා ඇත. ඉදිකිරීම්වලට නුසුදුසු ඉඩම් වල ඉදිකිරීම් යේ�තුයේවන්, පාටු මාර්ගවල 
ඉදිකිරීම් පිළි�ඳ දිගින් දිගටම පාැමිණිලි නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය යේවත පාැමිණිලි 
ලැබුණි. යේකාළඹ මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයේ� සංවර්ධනායන් හා සසඳනා විට ඉහළ 
මහල සඳහා ප්රමාණවත් ජල පීඩනායක් යේනාාමැතිවීම, රථවාහනා තදා�දාය යනාාදිය 
යේපාාදුයේේ ලැබුණු පාැමිණිලි යේේ. අසීමිත මහ� ගණනාක සංවර්ධනායන් ල�ා දීම සඳහා 
යේකාළඹ මහ නාගර සභාා සැලැස්ම 2008 හි මීටර් 12 ක් පුළු� (පුේගලික මාර්ග) යේහෝ 
මීටර් 24 (යේගාඩනාැගිලි මාර්ග) මාර්ග පාළලක් අවශය වනා නාමුත් යේපාර පාැවති යේදාහිවල 
ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලැස්ම 2007-2020 හි, අසීමිත මහ� ගණනාක සංවර්ධනායන් 
ල�ා දීමට මීටර 9 ක පාළල ප්රමාණවත් �ව දාන්වා ඇත. අනාාගත සංවර්ධනා සැලැස්ම 
හරහා යේමම තත්වය නියමිත පාරිදි නිවැරදි කිරීම අවශයතාවක්ව පාවතී.

ඉහත කරුණු මත පාදානාම්ව, පාවත්නාා සම්පාත් නිසි යේලස පාරිහරණය කිරීම සහ සං- 
වර්ධනා ප්රවණතාවට අනුව පාැනා නාගිනා ගැටළු නිවැරදි කිරීම සඳහා යේදාහිවල ග�කිස්ස 
මහ නාගර සභාාව සඳහා නාව සංවර්ධනා සැලැස්මක් සකස් කිරීම අතයවශය යේේ.

වගුව 3.1 : පවතින ඡේරගුලාසි තුල අනුම� සංවර්ධනයන් සංසන්ධනය
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

ප්රදෙේශ්යය මාර්ගදෙ� පළල (මීටර්) අනුමත සංවර්ධනය

මේකාළඹ මහැා නගැර සං�ාව 12 (මේපාෞේගැලික මාර්ගැය)  
24 (මේගැාඩනැගිලි සීමාව)

අසීමිතායි

මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං මහැා  
නගැර සං�ාව

9 අසීමිතායි
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සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං මහැ නගැර 
සං�ා ප්රමේේශය සංඳහැා වන 
(2007–2020) සංංවර්ධන 
සංැලැසු� වලැංගු කාලැය...
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ප්රස්තාාරය 3.1 : ම�ල් නිවාස ගණන 2016-2019
මුලාාශ්රය : වාර්ෂි� වාර්�ාව ශ්රී ලං�ා ස�ධිප�ය �ළමනා�රණ අධි�ාරිය

රූපය 3.3 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� ම�ල් නිවාස
මුලාාශ්රය : ගුගල් සිතියම, (2021)
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මහාල් නිවාස ගණන 2016-2019

දෙකාළඹ මහාා 
නගරා සභාාව

දෙෙහිවල මහාා 
නගරා සභාාව

දෙකෝට්දෙට් මහාා 
නගරා සභාාව

කඩුදෙවල මහාා 
නගරා සභාාව

දෙමාරාටුව මහාා 
නගරා සභාාව

�රිච්දෙ�ෙය 03
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සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං මහැ නගැර 
සං�ා ප්රමේේශය සංඳහැා වන 
(2007–2020) සංංවර්ධන 
සංැලැසු� වලැංගු කාලැය...
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3.1.3. සැලසු� කරන ප්රදෙේශදෙ� විභවත්යාවයන් දෙනාත්යකා හැැරීම

අ) රේයෝජිත්යං වරාය නගරරේ� සිට ෙකුණු රේෙසැට දිරේවන ආක�ෂණීය රේවරළ 
තීරරේ� පා�ශවකරුරේවකු වීමා.

ශ්රී ලංකායේේ �ටහිර යේවරළ තීරය ප්රයේේශයේ� පාවතිනා නාාගරිකරණයත් සංචාාරක 
ආකර්ෂණයත් යේ�තුයේවන් ජනා ආකර්ශණය හා ප්රසිේධියට පාත්ව ඇත. යේමම යේවරළ 
තීරයේයන් කි.මි.07 ක පාමණ ප්රමාණයන් යේමම සැලසුම් සීමාව තුල පිහිටා ඇත. 
යේමය යේයෝජිත යේකාළඹ වරාය නාගරයේ� සිට දාකුණට දියේවනා ප්රධානා යේවරළ තීරයේ� 
යේකාටසක් වීමට දාැනාට යේකාළඹ මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය ආශ්රිතව ක්රියාත්මක 
කිරීමට යේයෝජිත සමුද්රීය නාගර සංවර්ධනා වයාපාෘතියත් යේ�තු යේකාටයේගනා ප්රමුඛ්යා 
යේපායේ� සංවර්ධනා විභාවතාවයක් යේලස හඳුනාාගත හැකිය. දාැනාට සැලසුම් ප්රයේේශය 
තුල යේවරළ තීරයට ආසන්නාව දුම්රිය ස්ථානා තුනාක් පිහිටීමත් ග�කිස්ස යේහෝටලය 
ඇතුළු සංචාාරක ආකර්ශනීය ස්ථානා පිහිටීමත් යේ�තු යේකාටයේගනා යේමම යේවරළ තීරය 
ජනාතාව අතර ඇස ගැටීයේම් සම්භාාවිතාව ඉහල මට්ටමක පාවතී. එයේමන්ම එකී කරුණු 
පාදානාම් යේකාට යේගනා සංචාාරක ආකර්ශණිය ප්රයේේශයක්  යේලස සංවර්ධනාය කිරීයේම් 
විභාවතාවයට වටිනාාකමක් එක් වී ඇත.

කරුණු එයේස් වුවදා දාැනාට යේමම කියේලෝමීටර් 7 ක් වනා පාමණ දිගකින් යුත් යේවරළ 
තීරයේයන් 90% ක් පාමණට අනාවසර ඉදිකිරීම් යේ�තුයේවන් යේපාාදු ජනාතාවට ලඟා විය 
යේනාාහැකි ස්ථානායක් �වට පාත්වී ඇත.

එ�ැවින් යේමම සැලැස්ම තුලින් යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� යේවරළ තීරය සංවර්ධනාය 
කිරීම සඳහා ඉහල මට්ටයේම් මැදිහත්වීමක අවශයතාවය පාවතී.

රූපය 3.4 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� ඡේවරළ තීරය
මුලාාශ්රය : ගර්ජ්, (2020)
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සංැලැසු� කරන  
ප්රමේේශමේ� වි�වතාාවයන් 

මේනාතාකා හැැරීම
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ආ) රේකාළඹ වාණිජ නගරයට හා ශ්රී ජයව�ධනපුර රේකෝට්රේට් අග නගරයට 
යාබෙව පිහිටා තිබීමා.

යේකාළඹ වාණිජ නාගරය ලංකායේේ වාණිජ කටයුතු යේකයේරහි ඉහලම ආකර්ශණය  
සහිත ප්රයේේශය වනා අතර යේකාළඹ වරාය හා දාැනාටමත් ස්ථාපිත වී ඇති අයේනාකුත් 
යටිතල පාහසුකම් යේ�තුයේවන් ඉහල ජනා ආකර්ෂණයක් සහිත ප්රයේේශයක් �වට පාත්ව 
ඇත. එයේමන්ම ශ්රී ජයවර්ධනාපුර යේකෝට්යේට් පාරිපාාලනා නාගරය යේදාහිවල ග�කිස්ස 
සැලසුම් �ල ප්රයේේශයට මායිම්ව ප්රවාහනා ජාලය ඔස්යේස් යේමම නාගරයන් එකට 
සම්�න්ධවී ඇත.

යේමම යේකාළඹ වාණිජ නාගරය හා පාරිපාාලනා නාගරයට යා�දාව යේමම සැලසුම්  
�ල ප්රයේේශය පිහිටීම නිසා එම නාගරයේයහි සංවර්ධනායේ� ධනා �ලපාෑම යේමම නාගරය 
යේකයේරහි උපායේයෝගී යේකාට යේගනා ඉදිරි සංවර්ධනායන් සිදුකිරීම යේකයේරහි විභාව- 
තාවන් පාවතී.

ඇ) පාරිසැරික ඉහලං වටිනාකමාකින් යුත් රේබල්ලංන්විලං අත්තිඩිය රක්ෂිත්යංය, 
රේ�රැස් ගඟ රේෙහිවලං ඇලං මාා�ගය හා ලුනාව ඇලං මාා�ගය වැනි විභාවයන් 
සැැලංසු� ප්රාරේේශ තුලං පිහිටා තිබීමා.

තවත් ප්රධානා විභාවයක් වන්යේන් යේ��ලන්විල අත්තිඩිය ආරක්ෂිත ප්රයේේශයයි. යේමය 
මූලික වශයේයන් මිරිදිය වගුරු පාරිසර පාේධතියක් වනා අතර එය යේේගයේයන් සංවර්ධනාය 
වනා නාාගරික භූ දාර්ශනායකින් වට වී ඇත. වගුරු බිම් ආවරණය ගංවතුර රඳවා ගැනීයේම් 
ප්රයේේශයක් යේලස කටයුතු කරනා අතර එමඟින් අවට ජනාාවාස ප්රයේේශවලට ආරක්ෂාව 
සපායයි. මීට අමතරව, යේතත් බිම සංක්රමණික පාක්ෂීන් ගණනාාවක් සඳහා වැදාගත් 
නාැවතුම් ස්ථානායක් වනා අතර යේහයේරාන් සහ ඊයේග්රට් යනා පාක්ෂි වියේේෂ සඳහා වැදාගත් 
ස්ථානායකි. එහි ප්රතිඵලයක් යේලස එය කුරුළු ජීවිත ජාතයන්තර කුරුළු සංවිධානාය 
(IBA) විසින් හඳුනාායේගනා ඇත. අහිතකර මානාව සාධක කිහිපායක් යේ�තුයේවන් යේම් වනා 
විට යේතත්බිම් යේ�ායේහෝමයක් ඉතා දාරුණු යේලස යේගාඩවී ඇති අතර නිවාස හා නාාගරික 
සංවර්ධනාය සඳහා යේතත්බිම් ප්රයේේශය නීතිමය හා නීති වියේරෝධී යේලස යේගාඩකිරීම සහ 
මසුන් ඇ�ලීම වැනි ක්රියාකාරකම් ඔස්යේස් ඉඩම් පාරිහරණයේ� යේවනාස්කම් දාැකගත 
හැකිය. 

අවට ප්රයේේශවල පිහිටා ඇති කර්මාන්තශාලා ඔවුන්යේ� අපාද්රවය ඍජුවම යේේරැස් 
ගඟ යේවත මුදාා හරිනු ලැබීම යේ�තුයේවන් ආයේේණික මත්සයයන් සහ පාක්ෂීන් සහ 
සංක්රමණික පාක්ෂීන් විශාල සංඛ්යායාවක් අවට ප්රයේේශ වල ඉහළ සංවර්ධනා පීඩනාය 
යේ�තුයේවන් තර්ජනායට ලක් වී ඇත. 1990 දී යේමම ප්රයේේශවල කුරුළු වියේේෂ වර්ග 108 
ක් හඳුනාායේගනා ඇති අතර දාැන් එය කුරුළු වියේේෂ 88 ක් දාක්වා අඩු වී ඇත.

සංයේේදීතා විේයේ�ෂණයට අනුව, එය ආරක්ෂක ප්රයේේශය වටා ඉහළ සංයේේදීතාව 
යේපාන්වනා අතර, අඩුවනා සංවර්ධනා පීඩනායට සමාන්තරව යේපාන්වයි. එ�ැවින් අනාාගත 
පාරම්පාරාව සඳහා එය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිසි කළමනාාකරණය සහ විධිමත් කිරීයේම් 
නියාමනායන් අතයවශය යේේ.

�රිච්දෙ�ෙය 03
සැංව�ධන සැැලංැස්රේ� 
අවශ�ත්යංාවය

⸺

සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

සංැලැසු� කරන  
ප්රමේේශමේ� වි�වතාාවයන් 
මේනාතාකා හැැරීම
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එයේමන්ම යේදාහිවල ඇල ලුනාාව ඇල වැනි ඇල මාර්ගයන්දා යේමම ප්රයේේශයේ� ඉදිරි 
සංවර්ධනායේයහි ලා පාවතිනා වැදාගත් පාාරිසරික ලක්ෂණයන් යේලස හඳුනාායේගනා 
හැකිය. යේදාහිවල රත්මලානා වැනි තදාාසන්නා ප්රයේේශ ආශ්රිතව යේමවැනි ඇල මාර්යන් 
පාැවතීම ජලාභිමුඛ්යා සංවර්ධනාය දිරිගැන්වීම යේකයේරහි යේමන්ම සමස්ථ නාගරයේ� නාගර 
අලංකරණය යේකයේරහි උපායේයෝගී යේකාටගත හැකි විභාවතායකි. නාමුත් අදා වනා විට 
යේමම ඇල මාර්ගයන් ආශ්රිත ඇල රක්ෂිතය යේමන්ම ඇල මාර්ගයට මුහුණලා ඇති 
ඉඩම් යේකාටස්දා අනාවසර හා මනාා සැලසුම්කරණයට ලක් යේනාාවූ ඉදිකිරීම් යේ�තුයේවන් 
ඌනා උපායේයෝජනායට ලක්ව පාවතී.

රූපය 3.5 : ඡේබල්ලන්විල අත්තිඩිය රක්ෂි�ය පිළිබද පුවත්පත් ලිපි
මුලාාශ්රය : මධුෂා, (2008)

�රිච්දෙ�ෙය 03
සැංව�ධන සැැලංැස්රේ� 

අවශ�ත්යංාවය

⸺

සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

සංැලැසු� කරන  
ප්රමේේශමේ� වි�වතාාවයන් 

මේනාතාකා හැැරීම
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රූපය 3.6 : ඡේබල්ලන්විල අත්තිඩිය රක්ෂි�ය පිළිබද පුවත්පත් ලිපි
මුලාාශ්රය : PressReader, (2016)

3.1.4. මුහුදු තීරය ආශ්රිත්යව අඩු �හැසුක� සහිත්ය ජ්යනාවාසවල 
විසිරීම දෙ�තුදෙවන් උේගත්යව �වතින සාමාජීය �ාරිසරික සහැ  
ආර්ථික ගැටාළු

ජීවත් වීමට සුදුසු නාගරයන් යනු එහි සියලු වැසියන් සඳහා කිසිදු යේවනාස්කමකින් 
යේතාරව අවශය මූලික යේස්වාවන් සහ යටිතල පාහසුකම් සපායනා නාගරයක් �ව පිළි- 
ගත් කරුණකි. නාගරයේ� සැලකිය යූතු ජනාගහනායක් යේකාට්ඨාශයකට අවශය මූලික 
යේස්වාවන් සහ යටිතල පාහසුකම් භූක්ති විදීමට යේනාාහැකි වීම සහ යේසෞඛ්යාය සම්පාන්නා 
යේනාාවනා සහ අහිතකර තත්වයන් යටයේත් ජීවත්වීමට සිදුවීම නාගරයේ� සමස්ථ ක්රියා-
වලියට අහිතකර යේලස �ල පාායි .ශ්රී ලංකාව තුල පාසුගිය දාශක කිහිපාය තුල අඩු පාහසු- 
කම් සහිත ජනාාවාස හැඳින්වීම සඳහා පාැ�පාත් සහ මුඩුක්කු යනා වහර උපායේයෝගි කර  
ගැනුනි. යේකයේස් යේවතත් අ ඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස යන්නාට කිසිදු සාර්ව නිර්ව-
චානාවයක් යේනාාමැති වුවදා යේේශීය වශයේයන් පාහත දාැක්යේවනා අවශයතා එකක් යේහෝ 
කිහිපායක් යේනාාමැති වියේේෂිත වූ භූයේගෝලීය ප්රයේේශයක ජිවත් වන්නාා වූ ජනා යේකාටසක් 
අර්ථ දාැක්වීම සඳහා අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස යනා වහර යේයාදාා ගනී.
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• පිරිසිදු ජලංය, සැනීපාරක්ෂක පහසුක�, ප්රාවාහන / සැන්නිරේ�ෙන පහසුක� වැනි මුලික 

රේස්වාවන් සැඳහා ඇති ප්රාරේ�ශය 

• ඉඩ� හිමික� සැඳහා වන ආරක්ෂාව 

• වයුහාත්මාක ගුණාත්මාක භාාවය සැහ නිවාසැ වලං කල්පැවැත්මා 

• ප්රාමාාණවත් පරිදි ඉඩකඩ පැවතීමා.

 2012 වසයේර් යේසවනාත නාාගරික සම්පාත් මධයස්ථානාය මගින් සිදුකරනා ලදා 
සමීක්ෂණයකට අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස ඇතුලුව යේකාළඹ ප්රයේේශය තුල පිහිටි අඩු 
පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස එහි ප්රමාණය (නිවාස ඒ්කක ගණනා ) අනු පාහත පාරිදි 
වර්ගීකරණය කල හැකි යේේ.

• නිවාසැ ඒකක 10 ට අඩු    -  22%

• නිවාසැ ඒකක 11 – 20 ත් අත්යංර  - 32%

• නිවාසැ ඒකක 21 - 60 ත් අත්යංර   - 30%

• නිවාසැ ඒකක 60 - 100 ත් අත්යංර   - 11%

• නිවාසැ ඒකක 100 ට වැඩි    -  5%

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� අ ඩු ආදාායම්ලාභී නිවාස වලින් �හුතරයක් යේවරළ 
තීරය ආශ්රිතව වයාේත වී ඇත. එම ඉඩම් වලින් යේ�ායේහාමයක් දුම්රිය මාර්ග රක්ෂිත 
හා යේවරළ රක්ෂිතයට අයත් යේේ. ඉහත සදාහන් වර්ගීකරණය අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස 
නාගරය තුල පාවතිනා �හුතරයක් අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස ඒවා තුල ඇති නිවාස 
ඒකක ගණනා කුඩා සහ මධයම ප්රමාණයේ� වනා �ව පාැහැදිලි යේේ.

අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස වල පාදිංචිකරුවන්යේගන් 
57% කට අදාාල ඉඩම් වල සින්නාක්කර අයිතිය 
යේනාාමැතිවීම යේ�ායේහාමයක් යේමම නිවාස රජයේ� 
යේහෝ යේපාෞේගලික යේවනාත් පාාර්ශයකට අයත් ඉඩම් වල 
අනාවසර යේලස ඉදිකර ඇති �ැවින් ඒවා හට ධෛනාතික 
අයිතියක් යේනාාමැති අතර ඒවා අනාවසර යේලස හඳුනාා 
ගැයේන්. තවදා ඒවා යේ�ායේහෝ විට පාවතිනා යේගාඩනාැගිලි 
යේරගුලාසි වලට අනුකූල යේනාායේේ. යේමයේලස නීති වියේරෝධී 
යේලස සැලයේකනා ජනාාවාස යේ�ායේහාමයක් දුම්රිය, ඇල 
යේහෝ යේවනාත් රක්ෂිත ඉඩම් තුල ඉදිකර ඇති ඒවා යේේ. 
2012 වර්ෂයේ�දී සිදු කරනා ලදා සමීක්ෂණයකට අනුව අඩු 
පාහසුකම් සහිත නිවාසවල ජීවත් වනා පුේගලයින්යේගන් 
57% සඳහා සුරක්ෂිත යේේපාළ අයිතියක් යේනාාමැත. 
යේකයේස් යේවතත් පාදිංචිකරුවන්යේ� 23% සඳහා වරින් 
වර ඉඩම් හිමිකම් සඳහා ල�ායේදානා පාරිශීලක අවසරපාත් 
(ගණන් ගැනීයේම් කාඩ්පාත් ) නිකුත් කරනු ලැබ්. 

රූපය 3.7 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� ඡේවරළ තීරය
මුලාාශ්රය : ගුගල් සිතියම, (2021)

�රිච්දෙ�ෙය 03
සැංව�ධන සැැලංැස්රේ� 

අවශ�ත්යංාවය

⸺

සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

මුහුදු තීරය ආශ්රිතාව අඩු 
පාහැසුක� සංහිතා ජානාවාසංවලැ 

විසිරීම මේ�තුමේවන් උේගැතාව 
පාවතින සංාමාජීය පාාරිසංරික 

සංහැ ආර්ථික ගැැටාළු



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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අ) අඩු පහසුක� සැහිත්යං ජනාවාසැ පැවතීමා නිසැා ඇතිවන සැමාාජීය හා 
පාරිසැරික බලංපෑ�

සාමාජීය බාලපෑම් 

අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාසවල පාැවැත්යේම් ප්රතීඵලයක් යේලස ඇති වනා සමාජීය 
�ලපාෑම් එම ජනාාවාස වල පාදිංචිකරුවන් සඳහා ඇතිවනා �ලපාෑම් සහ සමස්ථ 
සමාජයට �ලපාානා �ලපාෑම් යේලස යේදාවැදාෑරුම් යේේ. දුර්වල ජිවනා තත්වයන් 
යේ�තුයේවන් ඇතිවනා ගැටළුකාරී තත්වයන් අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස වල 
පාදිංචිකරුවන් සඳහා �ලපාානා ප්රධානාතව ඝෘණාත්මක �ලපාෑම යේේ. 

i. අඩු පහාසුකම් සහිත ජානාවාස වල පදිංචි ජානතාවදෙ� දුර්වල ජිවන තත්වයන් 

2012 වර්ෂයේ�දී සිදුකරනා ලදා සමීක්ෂණ මගින් යේහළිදාරේ වී ඇත්යේත් අඩු පාහසුකම් 
සහිත නිවාසවලින් 45% ක් තාවකාලික අමුද්රවය භාාවිතයේයන් ඉදිකර ඇති අතර ඉතිරි 
55% ස්ථිර අමුද්රවය භාාවිතයේයන් ඉදිකර ඇති �වය. 

යේකයේස් යේවතත් අඩු පාහසුකම් සහිත නිවාස �හුතරයක් ස්ථිර අමුද්රවය භාාවිතයේයන් 
ඉදි කර තිබුනාදා යේ�ායේහෝ විට ඒවා සඳහා නාල ජලය, විදුලිය, සනීපාාරක්ෂක පාහසුකම් 
මළ සහ අපාජලය �ැහැර කිරීයේම් පාහසුකම් වැසි ජලය �ැසයායේම් ක්රමයේේදාය නිසි 
ප්රයේේශ මාර්ග සහ විවෘත ප්රයේේශ සහ ප්රජා ශාලා ආදී යේවනාත් යේපාාදු පාහසුකම් සඳහා 
පාරිශීලනා හැකියාවක් යේනාාපාවතී. අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස ආශ්රිත පාහත සදාහන් 
මුලික යේස්වාවන්හි අඩුපාාඩුකම් හඳුනාායේගනා ඇත. 

•  සැනීපාරක්ෂක පහසුක� රේනාමාැති වීමා. 

 –  සැමාස්ථා ජනාවාසැවලින් 41% ක් සැඳහා රේපාදු වැසිකිලි පැවතීමා.

 –  8% ක් සැඳහා සැනීපාරක්ෂක පහසුකමා රේනාමාැත්යං. 

 –  මාළ අපවහනය අඩු පහසුක� සැහිත්යං ජනාවාසැවලින් 28% ක් සැඳහා බරපත්යංලං 

ගැටළුකාරි ත්යංත්වයක්ව පවතී. 

 –  රේමාමා ජනාවාසැ වලින් 50% ක් පමාණක් නගරරේ� මාළ අපවහන පේධතියට 

සැ�බන්ධ කර ඇත්යං.

යේමයේලස යේපාාදු යේස්වා මත යැපීම දුේපාත් ජනාාවාස වලදී ඉහල අගයක් ගන්නාා අතර 
යේමම පාහසුකම් වල ඇති උග්ර හිඟය නුසුදුසු සහ අනාවසර වැසිකිලි පාහසුකම් ඉදිකිරීම 
සඳහා මග පාාදානු ල�යි. යේමමගින් නාල මාර්ග අවහිර වීම්, මළ ජලය පිටාර යාම, 
ඇල මාර්ගවලට මළ අපාවහනා නාල හැරවීම ආදි ක්රියාකාරකම් යේ�තුයේවන් යේසෞඛ්යාය 
ගැටළු රාශියක් වියේේෂයේයන් කුඩා දාරුවන් සඳහා ඇති කරනු ල�යි. යේමම ජනාාවාස 
යේ�ායේහාමයක් ගංවතුරට යේගාදුරු වනා බිම් සහ ඇල රක්ෂිත ආශ්රිත ඉඩම් වල පිහිටා 
ඇති �ැවින් ජලාපාවහනා ගැටළු සඳහාදා ප්රමුඛ්යාත්වයක් හිමියේේ.

�රිච්දෙ�ෙය 03
සැංව�ධන සැැලංැස්රේ� 
අවශ�ත්යංාවය

⸺

සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

මුහුදු තීරය ආශ්රිතාව අඩු 
පාහැසුක� සංහිතා ජානාවාසංවලැ 
විසිරීම මේ�තුමේවන් උේගැතාව 
පාවතින සංාමාජීය පාාරිසංරික 
සංහැ ආර්ථික ගැැටාළු
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• නලං ජලං පහසුක� අඩුවීමා 

 – අඩු පහසුක� සැහිත්යං ජනාවාසැවලින් 33% ක් සැඳහා රේවන් රේවන්ව මාානනය කරනු 

ලංබන ජලං සැැපයුමාක් රේනාමාැතිවීමා.

 – 33% ක් රේපාදු පහසුක� භාාවිත්යංා කිරීමා රේහෝ රේවනත් පා�ශවයකින් ජලංය 

ලංබාගනී. 

 – 5% ක් ප්රාජාවන්ට ආරක්ෂිත්යං පානීය ජලංය පහසුක� ලංබාදීමා අවශ� වන අත්යංර 

රේස්වා මාට්ට� සැැලංකීරේ�දී අඩු පහසුක� සැහිත්යං ජනාවාසැ වලින් 8% ක් සැඳහා 

රේමාමා ත්යංත්වයන් බරපත්යංලං ගැටළුවක්ව පවතී. 

• වීථි ලංා�පු පහසුක� රේනාමාැතිවීමා. 

 – රේබාරේහාමායක් අඩු පහසුක� සැහිත්යං ජනාවාසැ (98%) සැඳහා විදුලිබලං සැැපයු� 

පැවතියෙ 34% වන අඩු පහසුක� සැහිත්යං ජනත්යංාව සැඳහා වීදි ලංා�පු පහසුක� 

රේනාමාැති වීමා ගැටළුවක් රේලංසැ ෙක්වා ඇත්යං.  

• අවිධිමාත් ඝන අපද්රව� බැහෑරලීමා

 – අඩු පහසුක� සැමාහිත්යං ජනාවාසැ වලින් 15% අවිධිමාත් රේහෝ ඒකතු කිරීමාක් 

වා�ත්යංා රේනාකරයි.

• දු�වලං මාට්ටරේ� පවතින මාා�ග 

 – 40% ක් වන ජනාවාසැ සැඳහා රේහාඳින් නඩත්තු කරනු ලංබන සැහ නිසි පළලින් 

යුතු ත්යංාර රේයදු මාා�ග පහසුක� පවතී.

 – 41% න් සැඳහා නිසි පරිදි නඩත්තු රේනාකරන ලංෙ ත්යංාර රේයදු මාා�ග පවතී.

 – 19% ක් සැඳහා ත්යංාර රේයදු මාා�ග රේනාපවතී. 

 – රේබාරේහෝ විට ජනාවාසැ වලංට ප්රාරේ�ශ වන ප්රාධාන මාා�ගයන් රේමාන්මා වීදි  

(ඇතුලංත්යං ප්රාරේ�ශ මාා�ග) ෙ දු�වලං ත්යංත්වයක පවතින අත්යංර රේ�නිසැා ජනාවාසැ 

සැඳහා ප්රාරේ�ශ සැහ ඒවා තුලං ගමාන් කිරීමා සැඳහා දු�කරත්යංා ඇති කරයි.

ii.  ප්රමාණවත් පරිදි ඉංඩාකඩා දෙනාමැතිවීම 

නිවාස ඒකක වල විශාලත්වය හා යේපාාදු පාහසුකම් සඳහා වනා අවකාශ යේනාාමැති 
වීම මගින් ජනාාවාස තුල පාවතිනා සීමා සහිත ඉඩකඩ පිළිඹිබු වනා අතර යේමය අඩු 
පාහුකම් සහිත ජනාාවාස වල ප්රධානා ඝෘණාත්මක ලක්ෂණයක් යේලස සැලයේක්. 
ප්රජාවයේ� මට්ටයේම්දී ඉඩකඩ හිගකම නිසා වියේනාෝදා කටයුතු සඳහා වනා පාහසුකම් 
ගමනාාගමනාය ආදි ක්රියාකාරකම් සීමා කරනු ල�නා අතර යේරෝග වයාේතිය තීව්ර කරයි. 
ගෘහස්ථ මට්ටයේම්දී යේම්නිසා උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා (උදාා: අවමංගලය උත්සව, 
විවාහ උත්සව), ගෘහාශ්රිත ආදාායම් උත්පාාදානාය කිරීයේම් ක්රියාකාරකම් සඳහා ඉඩකඩ 
යේනාාමැති වීම සහ යේපාෞේගලිකත්වය සීමාවීම ආදී ගැටළු ඇති කරයි. 
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සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

මුහුදු තීරය ආශ්රිතාව අඩු 
පාහැසුක� සංහිතා ජානාවාසංවලැ 

විසිරීම මේ�තුමේවන් උේගැතාව 
පාවතින සංාමාජීය පාාරිසංරික 

සංහැ ආර්ථික ගැැටාළු
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iii. අඩු පහාසුකම් සහිත ජානාවාස වල පදිංචි ජානතාව අතරා ඉංක්මනින් දෙරාෝග පැතිරී 
යාදෙම් සාදෙප්ක්ෂා වශ්යදෙයන් ඉංහාල සම්භාාවිතාව 

යේමම ජනාාවාස ආශ්රිතව දුර්වල යේසෞඛ්යාය තත්වයන් ඇතිවීමට ප්රධානා වශයේයන්ම යේ�තු 
වන්යේන් ඒවා වතුර රැඳී පාවතිනා ඇල මාර්ග ආදී මදුරුවන් යේ�ෝවනා ප්රයේේශ ආශ්රිතව 
පිහිටා තිබීයේමන් �රවා ආදී යේරෝග තත්වයන් පාැතිර යාමයි. තවදා අධික තදා�දාය 
ඉහල ජනාගහනා ඝනාත්වය සහ නිවාස වුහයන් සමීපාව පිහිටා තිබීම නිසා යේරෝග 
වයාේතිය යේේගවත් කරයි.

iv. අඩු පහාසුකම් සහිත ජානාවාස ආශ්රිත ප්රදෙේශ්ය වල නීති විදෙරාෝධී ක්රියාකාරාකම් 
සාදෙප්ක්ෂා වශ්යදෙයන් ඉංහාළ යාම 

අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස විසිරීම සහ අපාරාධ සිදුවීම අතර ස්ථානීය වශයේයන් 
සම්�න්ධතාවයක් පාවතිනා �ව යේසායායේගනා ඇත. යේමම සම්�න්ධතාවය සඳහා 
ප්රධානා යේ�තු යේලස යේමම ජනාාවාස ආශ්රිත යේකාටස් අතර සායේේකෂ වශයේයන් ඉහල 
දාරිද්රතාවයක් පාැවතීම, අඩු අධයාපානා මට්ටමක් පාැවතීම, අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස 
වල ජනාතාව අඩු සමාජ ස්ථරයක් යේලස යේකාන් කිරීම, මත්පාැන් සහ මත්ද්රවය සඳහා 
ඇබ්�ැහි වීයේම් වැඩි ප්රවණතාවයක් පාැවතීම සහ වියේේෂයේයන්ම නීති වියේරෝධී කටයුතු 
සිදු කිරීම සඳහා පාහසු වනා පාරිදි වනා පිටත සම්�න්ධතාවය අඩු ආවෘත ප්රයේේශ සහ 
කුඩා ප්රයේේශ මාර්ග සහිත අවකාශිය සැකැස්මක් පාැවතීම සැලකිය හැක. 

රූපය 3.8 : ප්රඡේේශඡේ� ගංවතුර �ත්වය
මුලාාශ්රය : එච්. එම්. ධර්මපාල, (2019)
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සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

මුහුදු තීරය ආශ්රිතාව අඩු 
පාහැසුක� සංහිතා ජානාවාසංවලැ 
විසිරීම මේ�තුමේවන් උේගැතාව 
පාවතින සංාමාජීය පාාරිසංරික 
සංහැ ආර්ථික ගැැටාළු
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මත්ද්රවය හා මත්පාැන් භාාවිතය නාාගරික දුගීන්යේ� තත්වය තව තවත් උග්ර කිරීමට 
�ලපාානා සාධකයක් යේලස සැලයේක්. පුේගලයන් වශයේයන් සැලකූ විට සහ කුටුම්� 
වශයේයන් සැලකු විට අඩු යහ පාැවැත්මක් සඳහා ප්රධානා යේ�තුවක් යේලස මත්ද්රවය 
සඳහා ඇබ්�ැහිවීම සැලකිය හැක. යේමයට අමතරව ඔවුන් අතර විවාහක අස්ථාවර-
ත්වය අපාරාධ සහ ගෘහස්ථ ප්රචාණ්ඩත්වය සඳහා යේයාමු වීම ආදිය යේවත වැඩි 
ප්රවණතාවයක් දාක්වයි. යේකයේස් යේවතත් අඩු ආදාායම්ලාභි ජනාාවාස ආශ්රිතව පාවතිනා 
යේමම අනාවසර කටයුතු සඳහා වනා ඉහළ ප්රවණතාවයන් යේ�තුයේවන් යේමම ප්රයේේශයන්හි 
ප්රතිරූපාය යේකයේරහි විශාල වශයේයන් නියේෂ්ධාත්මක �ලපාෑමක් ඇති කරනු ල�යි. 
ඒ නිසා යේමම ප්රයේේශ ක්රමික පිරිහීමකට ලක්වනා අතරම අනාාගත ආයේයෝජනා හා 
සංවර්ධනා අවස්ථා දා අධෛධර්යමත් කරයි.

රූපය 3.9 : ප්රඡේේශඡේ� ගංවතුර �ත්වය
මුලාාශ්රය : රත්නසිරි, (2020)

පාරිසරික බාලපෑම 

අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස වල පාැවැත්ම යේ�තුයේවන් පාරිසරයට ඇතිවනා අහිතකර 
�ලපාෑම් කිහිපායක් යේේ. ඒවා පාහත සඳහන් පාරිදි විස්තාරනාය කල හැකිය.

i. අඩු පහාසුකම් සහිත ජානාවාස සහා සම්බාන්ධ ජාලාශ්රිත ප්රදෙේශ්ය දූෂාණය වීම.

අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස වලින් �හුතරය ඇල මාර්ග, ගංගා සහ යේවරළ ආශ්රිතව 
පිහිටා ඇති �ැවින් ඒවා ප්රධානා වශයේයන් එම ජලාශ ප්රයේේශ දුෂණය සඳහා දාායක 
යේේ. යේමහිදී අභායන්තර ජලාශ ප්රයේේශ දූෂණය වීම සඳහා ප්රධානා යේ�තුවක් වන්යේන් 
අපාජලය සහ මල ජලය අනාවසර සම්�න්ධතා මාර්ගයේයන් ඝෘජුවම ජලාශ යේවත මුදාා 
හැරීම සහ ඝනා අපාද්රවය �ැහැර කිරීම යේේ.

�රිච්දෙ�ෙය 03
සැංව�ධන සැැලංැස්රේ� 

අවශ�ත්යංාවය

⸺

සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

මුහුදු තීරය ආශ්රිතාව අඩු 
පාහැසුක� සංහිතා ජානාවාසංවලැ 

විසිරීම මේ�තුමේවන් උේගැතාව 
පාවතින සංාමාජීය පාාරිසංරික 

සංහැ ආර්ථික ගැැටාළු



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රූපය 3.10 : �ැලි �සල එ� වූ ඡේවරළ තීරය
මුලාාශ්රය : අබ්දුල් �ාලික් අසීස්, www.themorning.lk, (2020)

ii. අනවසරා ඉංදිකිරීම් දෙ�තුදෙවන් ස්වභාාවික ජාලය බාැසයාදෙම් ක්රමදෙ�ෙය  
අවහිරා වීම නිසා ගංවතුරා තත්වයන් අතිවීම. 

අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස යේ�ෝයේහෝ විට පාහත්බිම් ආශ්රිතව යේහෝ ජලගැලීම් වලට 
ලක්වනා ප්රයේේශ ආශ්රිතව පිහිටීම නිසා ගංවතුර තත්වයන් සඳහා නිරාවරණය යේේ. අඩු 
පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස �හුතරයක්ම ඉහල ගංවතුර අවදාානාමක් සහිත ප්රයේේශ වල 
පිහිටා ඇති අතර වියේේෂයේයන් ඒවා හදිසි ගංවතුර තත්වයන්ට ලක්වීයේම් අවදාානාමක් 
පාවතී. අඩු ආදාායම්ලාභී නිවාස සඳහා වු අභායන්තර මාර්ග අතුරින් 83% ක් සඳහාම 
වැසි ජලය ගලා �ැසීමට ක්රමයේේදායක් යේනාාමැතිකම යේම් සඳහා යේ�තුව යේලස 
හඳුනාායේගනා ඇති අතර එමගින් ක්ෂණික ගංවතුර ඇතිවීම් සහ අභායන්තර මාර්ග 
වල ජලය රැඳී තිබීමට යේ�තුයේේ. ඒ් සමගම ස්වාභාාවික ජලාපාවහනා මාර්ග අවහිර වීම 
හා ගංවතුරට යේගාදුරුවීයේම් අවදාානාමට ලක්වීම වැඩිවීම යේ�තුයේවන් යේමම ප්රජාවන් 
යේ�ායේහෝ විට හදිසි ක්ෂණික ගංවතුර තත්වයන් යේ�තුයේවන් පීඩාවට පාත්යේේ. 

iii. අඩු පහාසුකම් සහිත ජානාවාස පැවතීම දෙ�තුදෙවන් ඇතිවන  
ඝෘණාත්මක ආර්ථික බාලපෑම් 

ඉහත සදාහන් පාාරිසරික හා සමාජීය පිළි�දා ගැටළු යේ�තුයේවන් ඇතිවනා තවත් 
ගැට ළුවක් නාම් අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස ආශ්රිත නාව සංවර්ධනායන් සඳහා 
ආයේයෝජනාය කිරීමට ආයේයාජකයින් අධෛධර්මත් වීම හඳුනාාගත හැකිය. යේකයේස් 
යේවතත් යේ�ායේහාමයක් අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස නාගරයේ� වැදාගත් ස්ථානා වල 
පිහිටා ඇති �ැවින් හා එම ඉඩම් සඳහා ඉහල වටිනාාකමක් ඇති �ැවින් ඒවා වඩාත් 
ආර්ථික වශයේයන් ඵලදාායි කටයුතු සඳහා යේයාදාා ගත හැක. යේකයේස් යේවතත් දාැනාට 
පාවතිනා ඉඩම් වටිනාාකම් සැලකුව විට යේමම ඉඩම් සහ නාගර මධයයේ� සිට සමානා 
දුරකින් පිහිටා ඇති යේවනාත් ඉඩම් හා සායේේක්ෂව සැලකූ විට විශාල විෂමතාවක් 
දාක්නාට ලැයේබ් . 

සමීක්ෂණයන්ට අනුව යේසායායේගනා ඇති පාරිදි අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස වැඩි 
වශයේයන් සංයේක්න්ද්රණය වී ඇති ප්රයේේශ වල ඉඩම් වටිනාාකම පාර්චාසයක් රුපිය� 
මිලියනා 2 ක් පාමණ වනා අතර ඒ හා සමානා දුරකින් පිහිටනා නාගර ප්රයේේශයේ� ඉඩම් 
වල වටිනාාකම පාර්චාසයක් රුපිය� මිලියනා 5 ඉක්මවා පාවතී. යේම් අනුව �ලනා කල 
අඩු පාහසුකම් සහිත ජනාාවාස නිසා ඉඩම් වටිනාාකමට වනා �ලපාෑම හඳුනාාගත හැක. 

�රිච්දෙ�ෙය 03
සැංව�ධන සැැලංැස්රේ� 
අවශ�ත්යංාවය

⸺

සංැලැසුමක අවශයතාාවය 
හැඳුනා ගැැනීම

මුහුදු තීරය ආශ්රිතාව අඩු 
පාහැසුක� සංහිතා ජානාවාසංවලැ 
විසිරීම මේ�තුමේවන් උේගැතාව 
පාවතින සංාමාජීය පාාරිසංරික 
සංහැ ආර්ථික ගැැටාළු
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04 වන 
පරිච්ඡේ�දය

සංවර්ධන 
සැලැසු� රාොමුව



දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)

98

4.1. සංවර්ධන සැලැස්දෙ� ෙැක්ම

“බටාහිර ඉවුදෙර් සුසැදි නිවහැන”

4.2. ෙැක්දෙ� ප්රකාශය

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය 2031 වර්ෂය වනා විට සැලසුම් සහගත නාගරයක් යේලසින් 
සංවර්ධනාය කිරීයේම් අරමුණට ලඟාවීමට අවශය දාැක්ම සකස් කිරීයේම්දී නාගරයේ� 
ස්ථානීය පිහිටීම යේන්වාසික නාගරයක් වශයේයන් සංවර්ධනාය කිරීම සඳහා වනා 
සංවර්ධනා ප්රවණතාවය යනා අංශ සලකා �ලනා ලදී.

බටාහිර ඉවුර : ශ්රී ලංකාදෙ� බාටහිරා දෙෙසින් ඉංන්දියන් සාගරායට  
මායිම්වන සියලු ප්රදෙේශ්ය 

සුසැදි නිවහැන : ශ්රී ලංකාදෙ� ප්රමුඛ්යතම නාගරික ප්රදෙේශ්යය වන දෙකාළඹ මහාා නාගරික 
ප්රදෙේශ්යය තුල පිහිටා ඇති සුවපහාසු දෙන්වාසික නවාතැන

ඉහල ඝනාත්වයකින් යුතු යේදාහිවල ග�කිස්ස නාාගරික අවකාශය තුල සියලුම නාාගරික 
ජනාතාවට ඉහල පාහසුකම් සහිත සුවපාහසු සහ ආකර්ශණිය නාාගරික යේන්වාසික 
ප්රයේේශයක් යේලස සංවර්ධනාය කිරීමට යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා සංවර්ධනා 
සැලැස්ම 2022–2031 තුලින් අයේේක්ෂා යේකයේර් . යේදාහිවල සැලසුම් ප්රයේේශය අවට 
යේන්වාසික යේපාාකුරු කිහිපායක් පිහිටා ඇති නාමුත් යේකාළඹ මහා නාාගරික ප්රයේේශයේ� 
අයේනාකුත් සියලුම අස�වැසි නාගර සමඟ යේවන්කර හඳුනාාගත හැකි ඉහල යේන්වාසික 
ඝනාත්වයකින් සහ යේන්වාසික නාගරයක් යේලස ස්ථාපානාය වීම සඳහා අවශය 
යටිතල පාහසුකම් ජාලය දා ශක්තිමත් කිරීම අයේේක්ෂා යේකයේර්. සැලසුම් ප්රයේේශය 
ප්රධානා වශයේයන් ශ්රී ලංකායේේ �ටහිර මායිම යේවත යේයාමු වී ඇති යේහයින්, සැලසුම් 
ප්රයේේශයේ� යේභාෞතික පිහිටීම විශාල ආකර්ශණිය යේවරළ තීරයකින් දා සමන්විත යේේ. 
සැලසුම් ප්රයේේශය ප්රධානා වශයේයන් ශ්රී ලංකායේේ �ටහිර මායිම යේවත යේයාමු වී ඇති 
යේහයින්, සැලසුම් ප්රයේේශයේ� යේභාෞතික පිහිටීම විශාල ආකර්ශනීය යේවරළ තීරයකින් 
දා සමන්විත යේේ. අඩුපාහසුකම් සහිත ජනාාවාස සංවර්ධනායන් සහ යේවරළ තීරයේ� 
අනාවසර ආක්රමණ යේ�තුයේවන් වර්තමානායේ� යේදාහිවල මුහුදු යේවරළ ප්රයේේශයට එහි 
සුවියේේෂීත්වය අහිමි වී ඇත . තවදා යේවරළ තීරයේ� අඛ්යාණ්ඩත්වය අහිමිවීම යේ�තු 
යේකාටයේගනා අස�වැසි මුහුදු�ඩ ප්රයේේශ සමඟ ඇති ඒකාත්මික සම්�න්ධතාව බිඳ වැටී 
ඇත. යේම් අනුව අනාාගත යේදාහිවල නාගර සීමාව තුළ වැඩි යේන්වාසික සංවර්ධනායකට 
ඉඩ සැලයේසනු ඇත. වියේේෂයේයන් යේවරළ�ඩ ප්රයේේශවල යේේශීය යේමන්ම වියේේශීය 
සංචාාරකයින් සඳහාත් යේන්වාසික පාහසුකම් සලසනා ප්රයේේශයක් යේලස සංවර්ධනාය 
කිරීමට දිරි ගැන්යේේ.

�රිච්දෙ�ෙය 04
සැංව�ධන 

සැැලංසු� රාමුව

⸺

සංංවර්ධන  
සංැලැැස්මේ� ෙැක්ම

ෙැක්මේ� ප්රකාශය
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නාගර මධය සිට යේන්වාසික කලාපායන් යේවත ඇති සම්�න්ධතාවය ඉහල නාැංවීමට 
අයේේක්ෂා යේකයේර්.2030 වර්ෂය වනා විට යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය යේහාඳින් 
සම්�න්ධිත මාර්ග ජාලයක් සහිත පාහසුයේවන් ප්රයේේශ විය හැකි විවෘත මුහුදු 
යේවරයේ� යේන්වාසික ප්රයේේශ ඇති වියේේෂයේයන් යේකාළඹ වාණිජ නාගරයේ� යේන්වාසික 
මධයස්ථානාය යේලස සංවර්ධනාය කිරීම 2022–2031 යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර 
සැලැස්යේම් දාැක්මයි.

4.3. සංවර්ධන සැලැස්දෙ� අරමුණා

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා සංවර්ධනා සැලැස්යේම් දාැක්ම යේවත ලඟාවීම සඳහා 
ප්රධානා අරමුණු 02 ක් යේගාඩනාගා ඇත. 

පළමු අරාමුණ

දෙෙවන අරාමුණ

සියලු නාගරිකයන් සැඳහා සුහුරු සුමාට හා 
සැංරේ�දී නාගරික අවකාශයක්

ස්වභාාවික පරිසැරය සුරකින විධිමාත් වූ සැංව�ධනයක්

�රිච්දෙ�ෙය 04
සැංව�ධන 
සැැලංසු� රාමුව

⸺

ෙැක්මේ� ප්රකාශය

සංංවර්ධන  
සංැලැැස්මේ� අරමුණ
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4.4. සංවර්ධන සැලැස්දෙ� �රමාර්ථ

පළමු අරාමුණ

සියලු නාගරිකයන් සැඳහා සුහුරු සුමාට හා 
සැංරේ�දී නාගරික අවකාශයක්

දෙෙවන අරාමුණ

ස්වභාාවික පරිසැරය සුරකින විධිමාත් වූ සැංව�ධනයක්

පරමාා�ථාය 1 :  රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ නගර සැභාා සීමාාව තුලං පවතින සැහ රේයෝජිත්යං යටිත්යංලං පහසුක� රේයෝග� 
මාට්ටරේමාන් පරිරේභාෝජනය කරමින් 2025 වන විට සැංව�ධනය රේකරේරහි ොයක කර ගැනීමා

පරමාා�ථාය 2 : 2030 වන විට රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහ නගර සැභාාව තුලං වාසැය කරන සියලු ජනත්යංාවරේ� 
රේභාෞතික ජීවන ත්යංත්වය අවමා ප්රාමිතීන්ට වඩා ඉහලං මාට්ටමාකට ලංඟා කිරීමා සැඳහා සැහතික වීමා.

පරමාා�ථාය 1 : 2030 ව�ෂය වන විට රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහ නගර සැභාා බලං ප්රාරේේශය තුලං පවතින සැමාස්ථා 
භූමිපරිහරණරේයන් 2% ක් පමාණ වූ රේත්යංත්බි� ප්රාමාාණය එරේලංසැමා සුරක්ෂිත්යං කිරීමා.

පරමාා�ථාය 2 : 2030 ව�ෂය වන විට රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහ නගර සැභාා බලං ප්රාරේේශය තුලං පවතින සැමාස්ථා 
භූමිපරිහරණරේයන් 2% ක් පමාණ වූ ජලං රේපෝෂිත්යං ප්රාරේේශය එරේලංසැමා සුරක්ෂිත්යං කිරීමා.

පරමාා�ථාය 3 : රත්මාලංාන රේවරළ තීරය ආශ්රිත්යං මුහුදු ඛාෙනය සුදුසු ක්රියාමාා�ග මාගින් අවමා කර මාහජනත්යංාව 
රේවත්යං විවෘත්යං කිරීමා.

පරමාා�ථාය 4 : 2030 ව�ෂය වන විට රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහ නගර සැභාා සීමාාව තුලං ෙැනට පවතින රේපාදු 
එළිමාහන් විරේනෝොත්මාක අවකාශ ප්රාමාාණය ව�ධනය කිරීමා.

පරමාා�ථාය 5 : 2030 වන විට සුදුසු නියාමාන මාගින් අත්තිඩිය අභාය භූමිය තුලං පවතින පාරිසැරික හා ජෛජව 
විවිධත්වය සැංරක්ෂණය කර සුරක්ෂිත්යං කිරීමා.

�රිච්දෙ�ෙය 04
සැංව�ධන 

සැැලංසු� රාමුව

⸺

සංංවර්ධන  
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05 වන 
පරිච්ඡේ�දය

ශ්යදුඅතා 
විශ්කො�ෂණය
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5.1. සාරාංශගත්ය ශදුඅත්ය විශ්දෙල්ෂණාය

2030 වර්ෂය වනා විට යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය සැලසුම් 
සහගත නාගරයක් කිරීයේම් දාැක්ම යේවත ලඟා වීමට හැකි වනා අයුරින් යේභාෞතික, දු�ලතා 
අවස්ථා හා තර්ජනා හඳුනාා ගැනීම සඳහා ශදුඅත විේයේ�ෂණය සිදුකල අතර එමගින් 
සංවර්ධනා අරමුණු කරා ලඟාවීම අයේේක්ෂා යේකයේර්.

5.1.1. සියලුම නාගරිකයන් සඳහැා සුහුරු සුමටා හැා සංදෙ�දී 
නාගරික අවකාශයක් යන අරමුණා සඳහැා වන සාරාංශගත්ය 
ශදුඅත්ය විශ්දෙල්ෂණාය

ශක්තීන්

අවස්ථා

දුර්වලත්යා

ත්යර්ජ්යන

• ව�ග කිරේලංෝමීට� 21 ක් වන රේෙහිවලං 
ගල්කිස්සැ මාහා නගර සැභාා ප්රාරේේශය 
රේකෝට්රේට් අග නගරයට හා රේකාළඹ මූලං� 
නගරයට යාබෙව පිහිටා තිබීමා. 

• රත්මාලංාන ප්රාරේේශරේ� ෙැනට ව�ාප්ත්යංව 
පවතින ක�මාාන්ත්යං ඉඩ� රේන්වාසික 
ඉඩ� පරිහරණයට පරිව�ත්යංනය වීරේ� 
ප්රාවණත්යංාව.

• 1968 අංක 14 ෙරණ සැංචාාරක සැංව�ධන 
පනත්යං යටරේත් රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහා 
නගර සැභාා ප්රාරේේශය සැංචාාරක කලංාපයක් 
රේලංසැ හඳුනාරේගන තිබීමා.

• රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහා නගර සැභාා 
ප්රාරේේශයට අයත් රේවරළ තීරරේ� ව�ාප්ත්යංව 
ඇති අඩු ආොය� නිවාසැවලං වාසැය කරන 
ජනත්යංාව අත්යංර පවතින සැාමාාජීය සැහ 
රේසැෞඛ�ය ගැටළු.

• රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහා නගර සැභාා සීමාාව 
තුලං ෙැනට පවතින රේහක්ට�යාර 19.86 
ක රේපාදු විවෘත්යං අවකාශ ප්රාමාාණය රේපාදු 
විවෘත්යං හා විරේනෝොත්මාක අවකාශවලංට 
අොලං ප්රාමිතීන්ට අනුව ප්රාමාාණවත් රේනාවීමා.

• රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහා නගර සැභාා සීමාාව 
සැඳහා 2030 ව�ෂය සැඳහා ජනගහනරේ� 
ඉල්ලුමා සැපුරාලිමා සැඳහා නගරරේ� ෙැනට 
පවතින මාළාපවහන හා ජලංාපවහන 
පේධතිවලං ධාරිත්යංාව ප්රාමාාණවත් රේනාවීමා.

• රේකාළඹ මාහ නාගරික ප්රාරේේශය තුලං 
පවතින අරේනකුත් උප නාගරික 
ප්රාරේේශයන්ට සැාරේප්ක්ෂව ඉහලංමා ඉඩ� 
මිලංක් රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහ නගර සැභාා 
ප්රාරේේශය තුලං පැවතීමා.

�රිච්දෙ�ෙය 05
ශදුඅත්යං 

විශ්රේල්ෂණය

⸺

සංාරාංශගැතා ශදුඅතා 
විශ්මේල්ෂණය
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5.1.2. ස්වභාවික �රිසරය සුරකින විධිමත් වූ සංවර්ධනයක්  
යන අරමුණා සඳහැා වන සාරාංශගත්ය ශදුඅත්ය විශ්දෙල්ෂණාය

ශක්තීන්

අවස්ථා

දුර්වලත්යා

• බස්නාහිර පළාරේත් විශාලංත්යංමා මිරිදිය 
රේත්යංත්බිමා වන රේබාල්රේගාඩ ගංගාධාරයන් 
සැමාන්විත්යං වීමා. 

• රේබල්ලංන්විලං වන ආරක්ෂණ කලංාප 
ප්රාරේේශරේ� රේකාටසැක් සැැලංසු� ප්රාරේේශය 
තුළ පිහිටා තිබීමා. 

• කිරේලංෝමීටර 7 ක් වූ සැ�පු�ණ බටහිර මාායිමා 
තුලින් අතිවිශාලං රේවරළබඩ ප්රාරේේශයක් 
ආවරණය කරනු ලංැබීමා.

• කුරුලු ජීවි ජාත්යං�න්ත්යංර සැංගමාය විසින් 
අත්තිඩිය කුරුළු අභායභූමිය කුරුලු හා 
ජෛජව විවිධත්ව ප්රාරේේශයක් (IBA) රේලංසැ 
හඳුනාරේගන තිබීමා. 

• ශාක හා සැත්ත්ව ආඥාා පනත්යං යටරේත් 
අත්තිඩිය වන ආරක්ෂිත්යං ප්රාරේේශයක් රේලංසැ 
ප්රාකාශයට පත් කර තිබීමා.

• අත්තිඩිය සැංරක්ෂක කලංාපය ආශ්රිත්යංව 
සිදුවන රේගාඩකිරී� සැහ අනවසැර ඉදිකිරී� 
නිසැා ස්වාභාාවික පරිසැරයට සැහ ජෛජව 
විවිධත්වයට හානි සිදුවීමා. 

• රේවරළබඩ තීරය දිරේ� අඩු පහසුක� 
ජනාවාසැ ඉදිවීරේ� ප්රාවණත්යංාවය වැඩිවීමා.  

• මාධ�ගත්යං සැංව�ධන පීඩනය රේ�තුරේවන්, 
රේපාදු එළිමාහන් අවකාශ සැැලංකිය යුතු 
රේලංසැ අඩු කිරීමාට ඇති බලංපෑමා.
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5.2. සවිස්ත්යරාත්මක ශදුඅත්ය විශ්දෙල්ෂණාය

5.2.1. සියලුම නාගරිකයන් සඳහැා සුහුරු සුමටා හැා සංදෙ�දී 
නාගරික අවකාශයක් යන අරමුණා සඳහැා වන සාරාංශගත්ය 
ශදුඅත්ය විශ්දෙල්ෂණාය 

ශක්තීන් 

(අ) වර්ග කිදෙලෝමීටර් 21 ක් වන දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහාා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය 
දෙකෝට්දෙට් අග නගරායට හාා දෙකාළඹ මූලය නගරායට යාබාෙව පිහිටා තිබීම.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයේ� පිහිටීයේම් සුවියේේෂීත්වය එහිලා 
සමාජීය ආර්ථික යේමන්ම පාාරිසරික අගයන් එකතු කිරීමට යේ�තු සාධක වී ඇත. 
මුළු දිවයියේනාහිම ප්රධානා වාණිජ නාගරය සහ යේක්න්ද්රස්ථානාය �වට පාත්ව ඇති 
යේකාළඹ මහා නාගර සභාා සීමායේවහි දාකුණු යේකළවරට මායිම්ව සහ දාකුණු යේදාස 
සිට පාැමියේණන්නාන් හට නාාගරීකරණයේයහි පිවිසුම් යේදාාරටුව වන් යේමාරටු පුරයට 
උතුරින්දා පිහිටා ඇති යේමම යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය තුල 
ප්රධානා මාර්ගයන් යේදාපාස වාණිජ භාාවිතයන්යේගන් ( සිතියම 4 යේදාහිවල ග�කිස්ස 
මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� භූමි පාරිහරණ රටාව ) හා අයේනාකුත් ප්රයේේශ යේන්වාසික 
භාාවිතයන්යේගන් සමන්විත එයේමන්ම �ටහියේරන් මුහුදාත් නාැයේගනාහිරින් අත්තිඩිය 
ස්වභාාවික රක්ෂිතය සහ යේ�ාරලැස්ගමුව හරිත ප්රයේේශයටත් මායිම්ව පිහිටීම තුල 
සංවර්ධනා ආකර්ෂණයක් සහ සුසැදි යේන්වාසිකරණයක් සඳහා ඇති විභාවතාව ඔේ 
නාැංවිමට යේ�තුවී ඇත.

තවදා, යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල පාවතිනා මංසන්ධි යා කරමින් හා 
ඉන් පිටත නාාගරික ප්රයේේශ එක් කරමින් පාවතිනා ප්රවාහනා ජාලය ඉහල ස�ඳතාවයකින් 
යුක්ත �වත් එ�ැවින් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� සිට ඉන් පිටත 
නාාගරික යේක්න්ද්රයන් යේවතටත් පිටත නාාගරික යේක්න්ද්රයන්හි සිට යේදාහිවල ග�කිස්ස 
මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය තුලටත් පාහසුයේවන් ලඟා විය හැකි �වත් අධයයනාය කල 
හැක.

(ආ )රාත්මලාන ප්රදෙේශ්යදෙ� ෙැනට වයාප්තව පවතින කර්මාන්ත ඉංඩාම් 
දෙන්වාසික ඉංඩාම් පරිහාරාණයට පරිවර්තනය වීදෙම් ප්රවණතාව

දාැනාට කර්මාන්ත වැඩි වශයේයන් වයාේතව ඇති රත්මලානා කඳවල ප්රයේේශය ආශ්රිතව 
කර්මාන්ත අලුතින් ආරම්භාවීයේම් ප්රවණතාවක් යේනාාමැති �වත් පාසුගිය වර්ෂයන්වල 
භූමි පාරිහරණ රටාව අධයයනායේ�දී එහි වයාේතියේයහි අඩපාණ වීමක් දාැකගත හැකි 
�වත් හඳුනාා ගැනුණි. වර්ෂ 1981 වනා විට කර්මාන්ත සඳහා යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා 
නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල යේහක්ටර්යාර 172.7 ක භූමි ප්රමාණයක් යේවන්ව පාැවති අතර 
2001 වනා විට එය යේහක්ටර්යාර 130 දාක්වාදා අඩුවි ඇත. වර්ෂ 2017 වනා විට එම 
ප්රමාණය යේහක්ටර්යාර 79.98 ක් දාක්වා අඩුවී ඇත. 
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පාවතිනා කර්මාන්ත අඩපාණ වීමටත් නාව කර්මාන්ත බිහිවීම අධෛධර්යමත් වීමටත් 
යේ�තුවනා කරුණු වශයේයන් කර්මාන්ත සඳහා අවශය යටිතල පාහසුකම් ප්රමාණවත් 
යේනාාවීම සහ යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල යේන්වාසික භාාවිතය 
සඳහා ඉහල ඉ�ලුමක් පාැවතීම යනා යේ�තු හඳුනාාගත හැක.

වියේේෂයේයන් පාසුගිය වර්ෂ යේදාක තුල නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය යේවත යේන්වාසික 
සංවර්ධනායන් සඳහා අයදුම් කරනා ලදා අයදුම්පාත්ර අතුරින් යේපාර කර්මාන්ත ඉඩමක් 
වශයේයන් පාැවත යේන්වාසික භාාවිතය සඳහා පාරිවර්තනාය කිරීම සඳහා අක්කර 12 ක 
පාමණ ඉඩම් ප්රමාණයක් ඉදිරිපාත් කර ඇති �ව හඳුනාාගත හැකිය

දු�වලංත්යංා

(අ) දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහාා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යයට අයත් දෙවරාළ තීරාදෙ� 
වයාප්තව ඇති අඩු ආොයම් නිවාස වල වාසය කරාන ජානතාව අතරා පවතින 
සමාජීය, දෙසෞඛ්යය සහා පාරිසරික ගැටළු 

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල පාවතිනා අඩු ආදාායම්ලාභී නිවාස 
වල වයාේතිය විේයේ�ෂණය කිරීයේම්දී ඒවායින් �හුතරයක් යේවරළ තීරය සහ දුම්රිය 
මාර්ග රක්ෂිතය තුල ස්ථානාගතවී ඇති �ව හඳුනාාගත හැකිය.

(I) අඩු ආොයම් නිවාස පැවතීම දෙ�තුදෙවන් උේගත වන සමාජිය ගැටළු

උක්ත ගැටළු හඳුනාා ගැනීම පාරිච්යේේදායේ�දී සවිස්තරාත්මකව දාක්වා ඇති පාරිදි අඩු 
ආදාායම් නිවාස පාැවතීම ආශ්රිත එක් ගැටළුවක් වන්යේන් ඉඩම් අයිතිය යේනාාමැති කමයි. 
වියේේෂයේයන් යේමම නිවාස යේවරළ තීරය සහ දුම්රිය රක්ෂිතය තුල වයාේතව පාවතිනා 
�ැවින් යේමම නිවාස හිමියන් සඳහා ආරක්ෂිත ඉඩම් හිමිකමක් ල�ාදිය යේනාාහැක. ඒ 
යේ�තුයේවන් එම ජනාතාවට ඔවුන්යේ� ජිවනා තත්වය ඉහල නාංවා ගැනීමට යේ�තු වනා 
යේපාාදු පාහසුකම් වනා අධයාපානා, නාල ජලය, විදුලිය, සනීපාාරක්ෂක පාහසුකම් යේමන්ම 
නිසි ප්රයේේශ මාර්ග යේනාාමැතිකම ආදී යේපාාදු පාහසුකම් පාරිශීලනාය කිරීයේම් හැකියාව 
ඉතා අවම මට්ටමක පාවතී.

(II) නිවාස තුල ප්රමාණවත් පරිදි ඉංඩාකඩා දෙනාමැතිවීම.

නිවාස ඒකක තුල පාැවතිය යුතු අවම ඉඩ සීමාවන් යේනාාමැතිවීම යේ�තුයේවන් ප්රජාව 
අතර යේරෝග වයාේතිය ඉහල යාම, යේපාෞේගලිකත්වයට සීමා වීම සහ ගෘහාශ්රිත ආදාායම් 
උත්පාාදානාය කිරීයේම් ක්රියාකාරකම් සඳහා ඉඩකඩ යේනාාමැතිවීම යනා ගැටළු ඇති 
කරයි.
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(III) සමාජීය ගැටළු

අඩු ආදාායම් නිවාස ආශ්රිත ඉහල දාරිද්රතාවයක් පාැවතීම අඩු අධයාපානා මට්ටමක් 
පාැවතීම යනා කරුණු යේ�තුයේවන් මත්පාැන් මත්ද්රවය ආශ්රිත ඇබ්�ැහිවීයේම් වැඩි 
ප්රවණතාවක් පාැවතිම සහ වියේේෂයේයන් එම නිවාස එකියේනාකට ලංව පිහිටීම නිසා 
එකී ක්රියාකාරකම්වලින් සමස්ථ ප්රජාවට �ලපාෑම් ඇති වනා �ව හඳුනාාගත හැක.

(IV) එම ප්රදෙේශ්ය ආශ්රිත නව ආදෙයෝජාන හාා සංවර්ධන අවස්ථාා අධෛධර්යමත් වීම

අඩු අදාායම්ලාභී නිවාසවල වයාේතිය නිසා හඳුනාායේගනා ඇති තවත් ගැටළුවක්  
වන්යේන් එම ප්රයේේශ ආශ්රිත නාව ආයේයෝජනා හා සංවර්ධනා අවස්ථා අධෛධර්යමත්වී 
ඇති �වයි. වියේේෂයේයන්ම යේමම ප්රයේේශ ආශ්රිතව අනාවසර ක්රියාකාරකම් ඉහල යාම 
යේ�තුයේවන් ප්රයේේශයේ� ප්රතිරූපායට හානිවී ඇතුවාක් යේමන්ම යේමම ජනාතාව වයාේතව 
ඇති ඉඩම් නාව ආයේයෝජනා සඳහා විවර කර ගැනීම ආශ්රිතවදා ගැටළු ඇති �ව හඳුනාා- 
ගත හැකි විය. 

රූපය 5.1 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� අපරාධ දර්ශ�ය 2021
මුලාාශ්රය : එස්.එල්.එෆ්.විජායපාල, (2003)

වියේේෂයේයන් යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රධානා ආදාායම් උත්පාාදානා මාර්ගයක් වනා සංචාාරක 
කර්මාන්තය යේවරළ ආශ්රිතව වයාේත යේනාාවීමට එක් යේ�තුවක් යේලස යේමහි අඩු 
ආදාායම්ලාභී නිවාස වයාේතිය හඳුනාාගත හැක.

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස අපරාාධ ෙර්ශ්යකය 

අපාරාධ මට්ටාම 46.43
පාසුගිය වර්ෂ තුනතුලැ අපාරාධ ඉහැළයාම 57.14

නිවාසං බිදී� හැා මේසංාරක� කිරී� 54.17
විනාශකිරී� සංහැ මේසංාරක� වැනි මේේපාලැ අපාරාධ පිළිබඳ ගැැටාළු 50

දූෂණය හැා අල්ලැස් ගැැනීම 71.43
පාහැරදීම සංහැ සංන්නේධ මංමේකාල්ලැකෑ� වැනි ප්රචණ්ඩකාරී අපාරාධ 37.5

නිවාසං  බිදී� හැා මේසංාරක� කිරී� 54.17
මංමේකාල්ලැකෑ� 25

රථවාහැන මේසංාරක� කිරී� 8.33
පාහැරදී� 20.83

අපාහැසංකිරී� 45.83
අගැම, ජාාතිය, සංමේ� වර්ණය පාෙන�කරමේගැන කරනලැෙ පාහැරදී� 33.33

මත්ද්රවය �ාවිතාමේයන් ඇතිවන ගැැටාළු 54.17
අවිෙර මේසංාරකම වැනි හිංසංාවාදී අපාරාධ 50

�රිච්දෙ�ෙය 05
ශදුඅත්යං 

විශ්රේල්ෂණය

⸺

සංවිස්තාරාත්මක ශදුඅතා 
විශ්මේල්ෂණය
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ශ්රී ලංකායේේ නාාගරික ජනාගහනායේ� 20% ත් 40% ත් අතර සංඛ්යායාවක් අඩු 
ආදාායම්ලාභීන් යේලස හඳුනාා ගැයේන්. යේම් අතුරින් ඉහල අගයක් වාර්තා වන්යේන් 
යේකාළඹ මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයට අමතරව ඊට අස�වැසි ප්රධානා සමුද්රාභිමුඛ්යා 
නාාගරික ප්රයේේශ වලයි. 2001 වර්ෂයේ� කරනා ලදා සමීක්ෂණයට අනුව අඩු අදාායම්ලාභී 
නිවැස 3042 ක් ආශ්රිතව ජනාගහනාය 14295 යේදායේනාක් වාසය කරනු ල�යි. 

(ආ )දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහාා නගරා සභාා සීමාව තුල ෙැනට පවතින 
දෙහාක්ටර්යාරා 19.38 ක දෙපාදු විවෘත අවකාශ්ය ප්රමාණය දෙපාදු විවෘත හාා 
විදෙනෝොත්මක අවකාශ්යවලට අොල ප්රමිතීන්ට අනුව ප්රමාණවත් දෙනාවීම.

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය සියලුම නාාගරිකයන් සඳහා සුහුරු සුමට නාාගරික 
අවකාශයක් යේලස සංවර්ධනාය කිරීයේම්දී යේපාාදු විවෘත අවකාශ නාගරයේ� ආර්ථික 
දියුණුවට සංචාාරකයින් ආකර්ෂණිය කර ගැනීමට යේමන්ම නාගරයේ� ජිවත් වනා 
මිනිසුන්යේ� ගුණාත්මකභාාවය ඉහල නාැංවීමට උපාකාරි යේේ.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සීමාව තුල ප්රජාව සඳහා ඇවිදියේම් දුරින් ප්රයේේශ වීම 
සඳහා වියේේකය සහ වියේනාෝදාය සඳහා වියේේෂ අවකාශ සහ හරිත ප්රයේේශ ඉතා අවම 
මට්ටමක පාවතී. යේපාාදු විවෘත අවකාශ නියමයන්ට අනුව ජනාගහනාය 1000 කට 
යේහක්ටර්යාර 1.4 ක විවෘත අවකාශය ප්රමාණයක් අවශය වනා අතර දාැනාට යේදාහිවල 
ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා සීමාව තුල පාවතින්යේන් ජනාගහනාය 13385 කට යේහක්ටර්යාර 
1.4 ක පාමනා විවෘත අවකාශ ප්රමාණයකි. ඒ අනුව, යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා 
�ල ප්රයේේශය තුල යේහක්ටර්යාර 258 ක විවෘත අවකාශවල හිගයක් හඳුනාාගත හැක.

(ඇ) දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා සීමාව සඳහාා 2030 වර්ෂාය සඳහාා 
ජානගහානදෙ� ඉංල්ලුම සපුරාාලිම සඳහාා නගරාදෙ� ෙැනට පවතින මළාපවහාන 
හාා ජාලාපවහාන පේධතිවල ධාරිතාව ප්රමාණවත් දෙනාවීම.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල දාැනාට පාවතින්යේන් 1986 දි ඇති 
කරනා ලදා මළාපාවහනා පාේධතියකි. එම මළාපාවහනා පාේධතිය යේකාළඹ සිට ගාලු 
පාාර ඔස්යේස් යේටම්පාලර්ස් යේපායේදාස දාක්වා පාමණක් වයාේතව පාවතිනා අතර යේදාහිවල 
ග�කිස්ස ආශ්රිතව ඇති යේ�ායේහෝ සංචාාරක යේහෝට� සහ වාණිජ යේගාඩනාැගිලි යේමම 
මළාපාවහනා පාේධතියේ� දුර්වලතාවයකි.

මළ සහ අපාජලය කලමණාකරනා පාේධතිය යනු වියේේෂයේයන් අධි යේගාඩනාැගිලි 
ඝනාත්වයක් සහිත නාගරයක් තුල අතයාවශය අංගයක් යේේ. සහාධිපාතය යේහෝ අධි උස 
යේගාඩනාැගිලි සඳහා දාැනාට පාවතිනා ක්රියාවලිය වනුයේ� අදාාල සංවර්ධනා පාරිශ්රාය තුලට 
මල සහ අපාජල ටැංකිවලට එකතු කර එය ඉහත සදාහන් කර ඇති දාැනාට මළාපාවහනා 
පාේධතිය ක්රියාත්මක ප්රයේේශයන්ට එම පාේධතිය සම්�න්ධ කරමින් නාල එලීම යේහෝ 
එම පාේධතිය ක්රියාත්මක යේනාාවනා ප්රයේේශයන් තුල නාගර සභාායේේ යේස්වාව මගින් 
ඒවා �ැහැර කිරීමයි. වියේේෂයේයන් දාැනාට පාවතිනා මළාපාවහනා පාේධතිය ක්රියාත්මක 

�රිච්දෙ�ෙය 05
ශදුඅත්යං 
විශ්රේල්ෂණය

⸺

සංවිස්තාරාත්මක ශදුඅතා 
විශ්මේල්ෂණය
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යේනාාවනා ග�කිස්ස රත්මලානා යනා ප්රයේේශයන් සඳහාදා යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර 
සංවර්ධනා සැලැස්ම 2022–2031 මගින් යේයෝජිත අධි සංවර්ධනාය සාක්ෂාත් කිරීමට 
ඇති �ාධාවන් යේලස හඳුනාාගත හැකිය.

අවස්ථාා

(අ) 1968 අංක 14 ෙරාණ සංචාාරාක සංවර්ධන පනත යටදෙත් දෙෙහිවල ගල්කිස්ස 
මහාා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය සංචාාරාක කලාපයක් දෙලස හාඳුනාදෙගන තිබීම.

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය 2030 වර්ෂය වනා විට සුහුරු සුමට නාාගරික අවකාශයක් 
වශයේයන් සංවර්ධනාය කිරීයේම්දී යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය සඳහා ජාතික මට්ටයේම් 
සංචාාරක ආකර්ෂණයක් හිමිව පාැවතීම වැදාගත් අවස්ථාවක් යේලස හඳුනාාගත 
හැකි යේේ. වියේේෂයේයන් නාාගරිකයන් සඳහා සංචාාරක කර්මාන්තය ආශ්රිතව රැකියා 
උත්පාාදානාය යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාායේේ �දු ආදාායම ඉහල නාැංවීම, 
සංචාාරක කර්මාන්තය ආශ්රිත වයවසායකයින් බිහිවීම, යටිතල පාහසුකම් ඉහල නාැංවිම, 
යනා ක්යේෂ්ත්ර ආශ්රිතව යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය සංචාාරක කලාපායක් වශයේයන් 
ප්රවර්ධනාය වී පාැවතීයේම් වාසි පාවතී. යේදාහිවල ග�කිස්ස සංචාාරක කර්මාන්තය 
ප්රවර්ධනායට ඇති විභාවතා හඳුනාාගනිමින් 1968 අංක 14 දාරණ සංචාාරක සංවර්ධනා 
පානාත යටයේත් යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය සංචාාරක ප්රවර්ධනා කලාපායක් යේලස 
නාම් කිරීයේමන් අනාතුරුව යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරයේ� සංචාාරක කර්මාන්තය වැඩි 
දියුණු විය. වියේේෂයේයන් සංචාාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනාය සහ සංවර්ධනාය සංචාාරක 
කර්මාන්තය හා �ැඳුණු අයේනාකුත් ක්යේෂ්ත්ර සමග ස�දාතා වැඩි දියුණු කලහැකි පාරිදි 
යටිතල පාහසුකම්වල ගුණාත්මකභාාවය ඉහල නාැංවිම සංචාාරක යේහෝට� නියාමනාය 
යනා ක්යේෂ්ත්ර ඔස්යේස් යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරයේ� සංචාාරක කර්මාන්තයේ� වැඩි 
දියුණුවක් දාැකගත හැකිය.

ත්යං�ජන 

(අ) දෙකාළඹ මහා නාගරික ප්රදෙේශ්යය තුල පවතින අදෙනකුත් උප නාගරික 
ප්රදෙේශ්යයන්ට සාදෙප්ක්ෂාව ඉංහාලම ඉංඩාම් මිලක් දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහාා නගරා 
සභාා ප්රදෙේශ්යය තුල පැවතීම.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය යේකාළඹ මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයට 
ආසන්නාව නාාගරික ප්රයේේශයක් වශයේයන් යේමන්ම සියලු නාාගරික පාහසුකම් වලින් 
අනුනා ස්වභාාවික ආපාදාා වලින් යේතාර කලාපායක් වශයේයන් ඉහල යේන්වාසික ඉ�ලුමක් 
පාවතී. යේකයේස් යේවතත් නාාගරික ප්රයේේශ වල ඉඩම්වල වටිනාාකම ඉහල යාම යේ�තුයේවන් 
යේන්වාසික භාාවිතය සඳහා ඉඩම් සඳහා වනා ආයේයෝජනායන් අධෛධර්මත් වීමට යේ�තු 
වීම යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය 2030 වනා විට සියලු නාාගරිකයන් 
සඳහා සුහුරු සුමට හා සංයේේදී නාාගරික අවකාශයක් යනා අරමුණ ඔස්යේස් සංවර්ධනාය 
කිරීයේම්දී තර්ජනායක් හැටියට හඳුනාා ගැනුණි.

�රිච්දෙ�ෙය 05
ශදුඅත්යං 

විශ්රේල්ෂණය

⸺

සංවිස්තාරාත්මක ශදුඅතා 
විශ්මේල්ෂණය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

111

ලංකා යේප්රාපාර්ටි යේවබ් අඩවිය මගින් දාක්වා ඇති ඉහත විේයේ�ෂණය අනුව යේකාළඹ 
මහා නාගර සභාා සීමායේවන් පිටත ඉහලම ඉඩම් වටිනාාකමක් ඇති ප්රයේේශ අතරට 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� යේදාහිවල යේකාට්ඨාශය හඳුනාාගත හැක. 
යේකාළඹ මහා නාගර සභාා ප්රයේේශය යනු සමස්ථ ශ්රි ලංකායේේම වාණිජ යේක්න්ද්රස්ථානාය 
වනා අතර එම ප්රයේේශය තුල යේස්වා සහ වාණිජ භාාවිතයන් සඳහා සායේේක්ෂ ඉහල ඉඩම් 
ඉ�ලුමක් පාවති. ඒ අනුව එම යේකාළඹ මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයේයන් වුත්පාන්නා වනා 
යේන්වාසික ඉ�ලුම යේදාහිවල ග�කිස්ස, යේකෝට්යේට් ,මහරගම වැනි අස�වැසි නාාගරික 
ප්රයේේශයන් යේවත විතැන් වනා අතර යේන්වාසික භුමි පාරියේභාෝජනාය සඳහා එකී ප්රයේේශවල 
ඉහල ඉ�ලුමක් පාවතී. යේම් අතුරින් යේදාහිවල ග�කිස්ස යනු ලංකා යේප්රාපාර්ටි යේවබ් 
අඩවියේ� විේයේ�ෂණයට අනුව ඉහලම ඉඩම් වටිනාාකමක් සහිත ප්රයේේශයක් �ැවින් 
තවදුරටත් සැලසුම් ප්රයේේශය තුල යේන්වාසික භූමි පාරියේභාෝජනාය සඳහා පාවතිනා ඉ�ලුම 
සඳහා යේමන්ම යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සංවර්ධනා සැලැස්යේම් අයේේක්ෂිත 
අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යේම් තත්වය තර්ජනායක් යේලස හඳුනාා ගන්නාා 
ලදී.

රූපය 5.2 : ඡේ�ාළඹ අවට සාමාන්ය ඉඩම් වටිනා�ම් දර්ශ�ය
මුලාාශ්රය : ලං�ාඡේප්රාපර්ටි, (2018)
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5.2.2. “ස්වාභාවික �රිසරය සුරකින විධිමත් වූ සංවර්ධනයක්” 
යන අරමුණා සඳහැා වන සවිස්ත්යරාත්මක ශදුඅත්ය විශ්දෙල්ෂණාය

ශක්තීන් 

(අ) බාස්නාහිරා පළාදෙත් විශ්යාලතම මිරිදිය දෙතත්බිම වන දෙබාාල්දෙගාඩා 
ගංගාධාරායන් සමන්විත වීම.

රූ�ය 5.3 : රේබාල්රේගාඩ රේපෝෂක ප්රාරේේශය මුලාශ්රය : සුඉරේඩෝ, (2017)
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 ශ්රී ලංකායේේ විශාලතම අභායන්තර මිරිදිය යේතත්බිම යේලස සලකනු ල�නා යේ�ා�යේගාඩ 
යේතත්බිම, යේේරැස් ගඟ, යේ�ා�යේගාඩ ගඟ, පාානාදුර ගඟ හා යේ�ා�යේගාඩ වැව, උතුරු 
යේ�ා�යේගාඩ වැව හා දාකුණු යේ�ා�යේගාඩ වැව යේලස වර්ග කි.මි.400 ක වපාසරියකින් 
යුතු විශාල ජල රැඳවුම් ප්රයේේශ යේදාකකින් සමන්විත යේේ. තවදුරටත් යේ�ා�යේගාඩ 
ගංගාධාරය, දියවන්නාාව හා තලංගම නාාගරික යේතත්බිම සමග සම්�න්ධ වනා අතර, 
යේ�ා�යේගාඩ යේපාෝෂක ප්රයේේශය රූපා සටහනා 53 මගින් නිරූපානාය යේකයේර්.

යේ�ා�යේගාඩ ස්වාභාාවික යේතත්බිම් පාේධිතය මගින් පාරිසර සමතුලිතතාවය ඇතිකිරීම 
සඳහා දාායක වනා ධෛජවීය යේස්වාවන් අතර, ජල අවශයතාවය සපුරාලීම, පාරිසරය 
සිසි� කිරීම, ගංවතුර හා නියඟය පාාලනාය කිරීම, ධෛජව විවිධත්වය සුරැකීම, මිරිදිය 
ධීවර කර්මාන්තය ප්රවර්ධනාය, දූෂක සහ අවසාදිත ද්රවය යේපාරණයක් යේලස ක්රියා 
කිරීම, භූගත ජලධරය ඉහළ නාැංවීම සහ ස්වාභාාවික ජල පිරිපාහදුව යනාාදිය වැදාගත් 
යේේ. රූපා සටහන් අංක 53 හි දාක්වා ඇති පාරිදි වර්ග කි.මී.394 ක වපාසරියකින් යුතු 
යේ�ා�යේගාඩ යේපාෝෂක ප්රයේේශය උතුරු යේපාෝෂය ප්රයේේශය, යේේරස් ගඟ යේපාෝෂක 
ප්රයේේශය යේලස හඳුන්වනු ල�නා අතර, යේමම යේේරැස් ගඟ යේපාෝෂක ප්රයේේශය වර්ග 
කි.මි.55.5 ක වපාසරියකින් යුතු සහ නුයේ�යේගාඩ, රත්තනාපිටිය, යේ�ා�යේගාඩ ඇල, 
යේ�ාරලැස්ගමුව උතුර, යේ�ාරලැස්ගමුව දාකුණ, යේදාහිවල, කළුයේ�ෝවිල හා රත්මලානා- 
යේමාරටුව යනා උපා යේපාෝෂක ප්රයේේශ හතකින් සමන්විතය.

(ආ) දෙබාල්ලන්විල වන ආරාක්ෂාණ කලාප ප්රදෙේශ්යදෙ� දෙකාටසක් සැලසුම් 
ප්රදෙේශ්යය තුළ පිහිටා තිබීම

යේ�ා�යේගාඩ ගඟ යේද්රෝණියේ� ඉහල ජලයේපාෝෂක ප්රයේේශයේ� පිහිටා ඇති යේ��ලන්විල 
අත්තිඩිය අභායභුමිය 1989 දී ස්වභාාදාහම සංරක්ෂණය සඳහා වූ ජාතයන්තර 
සංගමය(IUCN) විසින් සකස් කරනා ලදා ආසියානු යේතත්බිම් නාාමාවලියේයහි වැදාගත් 
කුරුළු ප්රයේේශයක් යේලස නාම්කර ඇත. ධෛජව විවිධත්වය සහ ප්රයේේශයේ� ගංවතුර 
පාාලනාය සඳහා වනා දාායකත්වය සලක �ලා එය සත්ව සහ ශාක ආරක්ෂණ පානාත 
යටයේත් 1990 ජුලි මස 25 දිනා ගැසට් අංක 620/9 මගින් අභායභුමියක් යේලස 
ප්රකාශයට පාත්කර ඇත. 1978 වර්ෂය යේතක් වී වගාව සිදුකර ඇති අතර යේමම භූමිය 
ජලය ල�ාගැනීම සම්�න්ධ ගැටළු, ජල යේපාෝෂක ප්රයේේශයේ� නිවාස ඉදිකිරිම සහ ඉඩම් 
යේගාඩකිරීම නිසා ඇතිවනා ගංවතුර ප්රේනා, ජල මාර්ග වල යේරාන්මඩ පිරීම වැනි සාධක 
යේ�තුයේවන් වී වගාව අතහැරදාමා ඇත. 

මුලික වශයේයන් මිරිදිය වගුරු පාරිසර පාේධතියක් වනා අතර යේේගයේයන් සංවර්ධනාය 
වනා නාාගරික පාරිසරයකින් වටවී ඇත.යේමම අභායභූමිය වගුරුබිම්,කුඹුරු,යේනාාගැඹුරු 
මිරිදියයේපාාකුණු,ඇළමාර්ග ,කලකදී ගංවතුරට හසුවනා තණබිම් (ජාල රැදාවුම් ප්රයේේශ) 
වලින් සමන්විතයේේ. අක්කර 930 පුරා පාැතිර ඇති යේමම යේතත්බිම ශ්රීලංකාවට 
අයේේණික සහ සංක්රමණ පාක්ෂීන්යේ� පාරාදීසයකි.සංක්රමණ පාක්ෂීන් සඳහා වියේේෂ- 
යේයන් නාැවතුම් ප්රයේේශයක් වනා අතර යේ�යේරාන් Ardea cinera) සහ ඊ�යේරත් 
(Egretta garzetta) ඒ අතර වැදාගත් ස්ථානායක් ගන්නා අතර පාක්ෂි වියේේෂ 100ක් 
පාමණ වර්තා වී ඇත. 

�රිච්දෙ�ෙය 05
ශදුඅත්යං 
විශ්රේල්ෂණය
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සංවිස්තාරාත්මක ශදුඅතා 
විශ්මේල්ෂණය
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යේ�ා�යේගාඩ ගඟ යේමම යේ��ලන්විල අත්තිඩිය අභායභූමිය හරහා ගලා�සිනා අතර ශ්රී 
ලංකාවට අයේේණික මත්සය වර්ග වියේේෂ 6ක් ඇතුළුව සමස්ත මත්සය වියේේෂ 44ක් 
හඳුනාායේගනා ඇත.එයේස්ම උරග වර්ග 21ක්,ක්ෂීරපාායි වියේේෂ 17ක් සහ සමනාළ වියේේෂ 
10ක් සඳහා වාසභූමි සපායයි . ප්රයේේශයේ� අවට පිහිටා ඇති සමහර කර්මාන්තශාලා 
වල අපාජලය පිරිපාහදුකිරිමකින් යේතාරව යේමම යේතත්බිම හරහා ගමන් කරනා 
ජලමාර්ග වලට මුදාාහැරිම ගැටළු ඇතිකරනා �ව පාර්යේ�ෂණ වාර්තා මගින් දාක්වා ඇත 
.ජලපාෘෂ්ටයන් Salvinia molesta,Elchchornia crassipes වැනි ආක්රමණශීලි 
ශාක වියේේෂ යේමන්ම Nymphe sp. සහ Nelumba nucifera වැනි විසිතුරු ම� 
පියේපානා ශාක වියේේෂවලින් සමන්විත යේේ .

(ඇ) කිදෙලෝමීටරා 7 ක් වූ සම්පුර්ණ බාටහිරා මායිම තුලින් අතිවිශ්යාල දෙවරාළබාඩා 
ප්රදෙේශ්යයක් ආවරාණය කරානු ලැබීම

යේයෝජිත වරාය නාගරයේ� සිට දාකුණු යේදාසට දියේවනා �ටහිර යේවරළ තීරයේයන් යේදාහිවල 
ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයට කියේලෝ මීටර් 7කින් යුත් යේවරළ තිරයක් අයත් 
යේේ. යේමම යේවරළ තීරය තුල ප්රසිේධ ග�කිස්ස යේහෝටලය ඇතුළු යේහෝට� ගණනාාවක් 
පිහිටා ඇති අතර ප්රයේේශයේ� සංචාාරක ආකර්ශණයේයහි ලා මුලික සාධකයකි. එයේමන්ම 
ග�කිස්ස යේවරළ තීරය ලාංකික යේමන්ව වියේේශීය සංචාාරකයින් අතරත් ප්රසිේධ 
ස්ථානායකි. 

දු�වලංත්යංා 

(අ) අත්තිඩිය සංරාක්ෂාක කලාපය ආශ්රිතව සිදුවන දෙගාඩාකිරීම් සහා අනවසරා 
ඉංදිකිරීම් නිසා ස්වාභාාවික පරිසරායට සහා ධෛජාව විවිධත්වයට හාානි සිදුවීම.

 යේ��ලන්විල අත්තිඩිය අභාය භූමිය, සත්ත්ව හා ශාක ආරක්ෂක පානාත යටයේත් 1990 
ජූලි මස 23 දිනාැති ගැසට් අංක 620/9 මගින් අභාය භූමියක් යේලස ප්රකාශයට පාත්කර 
ඇතත් යේම් වනා විට ජල යේපාෝෂක ප්රයේේශයේ� ඉදිකිරීම් සහ ඉඩම් යේගාඩකිරිම් නිසා 
ඇතිවනා ගංවතුර ප්රේනාය ජල මාර්ගවල යේරාන්මඩ පිරීම වැනි සාධක යේ�තුයේවන් සහ 
වියේේෂයේයන් ඉහළ සංයේේදී ප්රයේේශයන්හි සංවර්ධනාය යේ�තුයේවන් ඉතා වටිනාා සහ 
ඉහළ ධෛජව විවිධත්වයකින් යුත් අත්තිඩිය වනා සංරක්ෂණ කලාපාය ආශ්රිත පාාරිසරික 
හායනාය යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශ සංවර්ධනා සැලැස්යේමහි 
අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා පාවතිනා දුර්වලතාවයකි.

�රිච්දෙ�ෙය 05
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(ආ) දෙවරාළබාඩා තීරාය දිදෙ� අඩු පහාසුකම් ජානාවාස ඉංදිවීදෙම්  
ප්රවණතාවය වැඩිවීම.

ඉහත ගැටළු හා විභාවතා හඳුනාා ගැනීයේම් පාරිච්යේච්දායේ� 3.1.4 අනු යේත්මාව යටයේත් 
විස්තරාත්මකව දාක්වා ඇත.

(ඇ) මධයගත සංවර්ධන පීඩානය දෙ�තුදෙවන්, දෙපාදු එළිමහාන් අවකාශ්ය 
සැලකිය යුතු දෙලස අඩු කිරීමට ඇති බාලපෑම

පුයේරෝකථනාය කරනා ලදා ජනාගහනායට අනුව වියේනාෝදාාත්මක හා විවෘත අවකාශයන්හි 
හිඟතාවයකට නාගරය මුහුණ දී සිටී. පුයේරෝකථනාය කරනා ලදා ජනාගහනායට අනුව 
2030 වර්ෂය වනා විට යේහක්ටයාර 258.25 ක විවෘත හා වියේනාෝදාාත්මක අවකාශීය 
ප්රමාණයක අවශයතාවයක් පාවතී 

රූපය 5.4 : අත්තිඩිය වන සංරක්ෂණ �ලාපඡේ� ඉඩම් පරි�රණ සිතියම 
මුලාාශ්රය : වනජීවී සංරක්ෂණ ඡේදපාර්�ඡේම්න්තුව
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පූර්ව සැලසුම් ප්රයත්නාවල පාැවති වැරදි කළමනාාකරණය සහ අවකාශීය යේලස 
නියාමනාය කළ විසඳුම් යේනාාමැතිකම යේ�තුයේකාට යේගනා පාවත්නාා නාගර සීමාව තුල 
පාවතිනා යටිතල පාහසුකම්වල ධාරිතාව ඉක්ම යමින් ජනාගහනාය වැඩි කිරීම සඳහා 
ගැටළු සහගත තත්වයන් නිර්මාණය යේවමින් පාවතී. වියේේෂයේයන් ජනාගහනාය ස්ථානා 
කිහිපායක යේපාාකුරු යේලස සංයේක්න්ද්රණය වී ඇත. එම ඉහළ සංවර්ධනා පීඩනාය වැඩි 
වශයේයන් විලියම් හන්දිය, කළුයේ�ෝවිල යේරෝහල සහ අවට ප්රයේේශය, නුයේ�යේගාඩ, 
කරගම්පිටිය සහ නාැදිමාල යනා ප්රයේේශවල සංයේක්න්ද්රණය වී ඇති �ව දාක්නාට 
ලැයේබ්. යේමම සියලු සංවර්ධනා සැලසුම්වල ප්රතිඵලයක් යේලස සංවර්ධනා ප්රවණතාව 
උතුරු දිශාවට ගමන් කරනා අතර යේදාවනා මට්ටයේම් සංවර්ධනා ප්රවණතාව රත්මලානා 
සහ මැලි�න් මංසන්ධිවලටත් තුන්වනා මට්ටයේම් සංවර්ධනා ප්රවණතාව අත්තිඩිය 
හන්දිය සහ කේඩානා ප්රයේේශයන්හිත් ආශ්රිතව දාැක ගත හැකිය.

අවස්ථාා

(අ) කුරුලු ජීවි ජාාතයන්තරා සංගමය විසින් අත්තිඩිය කුරුළු අභායභූමිය 
කුරුලු හාා ධෛජාව විවිධත්ව ප්රදෙේශ්යයක් (IBA) දෙලස හාඳුනාදෙගන තිබීම

ඉහත ගැටළු හා විභාවතා හඳුනාා ගැනීයේම් පාරිච්යේච්දායේ� 3.1.3 (ඇ) අනු යේත්මාව 
යටයේත් විස්තරාත්මකව දාක්වා ඇත.

(ආ) ශ්යාක හාා සත්ත්ව ආඥාා පනත යටදෙත් අත්තිඩිය වන ආරාක්ෂිත 
ප්රදෙේශ්යයක් දෙලස ප්රකාශ්යයට පත් කරා තිබීම

සත්ත්ව හා ශාක ආරක්ෂණ පානාත යටයේත් ප්රකාශයට පාත්කර ඇති අභාය භූමින් සඳහා 
යේමම ආඥා පානාත මගින් ආරක්ෂක පියවරයන් සපායනු ලැයේබ්. ඒ හරහා පාැහැදිලිවම 
දාක්වා අති පාරිදි ආරක්ෂණ ප්රයේේශය තුළ නිවාස ඉදිකිරීම, අනාවසරයේයන් අ�ලා 
ගැනීම සහ ඉඩම් යේගාඩකිරිම යනා ක්රියාකාරකම් සිදු යේනාාකළ යුතුය. ඒ අනුව සත්ත්ව 
හා ශාක ආරක්ෂණ පානාත හරහා අත්තිඩිය වනා කලාපාය ආරක්ෂා කර තිබීම යේදාහිවල 
ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා සංවර්ධනා සැලැස්ම 2022–2031 හි අරමුණ සාක්ෂාත් 
කරගැනීම සඳහා වැදාගත් යේේ.
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6.1. දෙෙහිවල ගල්කිස්ස නගර සංවර්ධනය  
 සැලසුදෙමහි සංයුතිය

සමස්ථ යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම පාහත විස්තර කර ඇති 
උපාායමාර්ග හයේයහි සංයේයෝජනායකි. ඒවා පාදානාම් වී ඇත්යේත් තිරසාර සංවර්ධනාය සහ 
සුහුරු නාගර සංක�පාය වැනි මූලික මුලධර්ම මතය. “තිරසාර නාගර සහ ප්රජාවක්” 
යනා 11 වනා යේගෝලීය තිරසාර සංවර්ධනා ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා යේමම සියලු 
උපාාය මාර්ග සාමූහිකව දාායක යේේ.

I. අවකාශ්ය සංවර්ධනය උපාය මාර්ගය

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම යේන්වාසික වාණිජ මිශ්රා යේලස යේවන්වූ 
අධි ඝනාත්ව සහ අඩු ඝනාත්ව යේලස ප්රධානා කලාපා 6 කින්දා ඉහල ඝනාත්වයක් සහිත 
සමුද්රාභිමුඛ්යා කලාපායේයන්දා සංරක්ෂණ කලාපාය සහ රත්මලානා ගුවන් යේතාටුපාල ආශ්රිත 
ආරක්ෂක කලාපායේයන්දා සමන්විත යේේ. යේමම ඝනාත්ව කලාපා තුල විවිධ ප්රවාහනා 
මාධයයන්හි සම්�න්ධතාවය මත පාදානාම් වු ධුරාවලියකට අනුගත වු මංසන්ධි මතු වනු 
ඇත. මීට අමතරව හඳුනාාගත් අත්තිඩිය රක්ෂිතය වැනි වියේේෂ වු ස්ථානායන්ට අදාාල 
යේගාඩනාැගිලි උස නියාමනායන් සිදු යේකයේරනු ඇත.

II. ප්රවාහාන සංවර්ධන උපාය මාර්ගය

මට්ටම් තුනාකින් සමන්විත ධූරාවලියකට අනුව අනාාගත යේදාහිවල ග�කිස්ස 
නාගරයේයහි මාර්ග සංවර්ධනාය සිදුවනු ඇති අතර සෑම මාර්ගයක් සඳහාම ප්රවාහනා 
මුලික ක්රියාකාරී ජලාශ්රිත අත්දාැකීම් ඇති සාමානාය මාර්ග යනාාදී වශයේයන් අර්ථදාක්වනා 
ලදා ලක්ෂණයන් පාවතිනු ඇත. සැහැ�ලු දුම්රිය මාර්ග හදුන්වා දීයේමන් සහ හඳුනාාගත් 
දුම්රිය මාර්ග විදාුත්කරණය මගින් නාගරයේයහි දුම්රිය ප්රවාහනාය උත්යේේණිගත 
යේකයේරනු ඇත. එයේස්ම යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රධානා වශයේයන් අන්තර් නාගර සහ නාගර 
අභායන්තර ප්රවාහනා පාේධතින් සම්�න්ධ කරයේගනා සහ විවිධ වු ප්රවාහනා මාධයයන් 
අතර මාරුවීම් පාහසු යේකයේරනා ප්රවාහනා පාේධතිය සංවර්ධනාය වනු ඇත.

III. නගරා ආර්ථික සංවර්ධනය උපාය මාර්ගය

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය තුල වාණිජ යේන්වාසික කාර්යාල සහ සංචාාරක කටයුතු 
සඳහා අවශය ඉ�ලුමට සරිලනා යේේපාළ අවකාශය සැපායීම තහවුරු කිරීම සඳහා විවිධ  
වූ යේේපාළ සංවර්ධනාය කිරීයේම් වයාපාෘති නාගර සංවර්ධනා සැලසුම් යටයේත් සිදු  
යේකයේරනු ඇත. යේයෝජිත සමුද්රාභිමුඛ්යා යේකාරියේඩෝරයේ� හා අත්තිඩිය රක්ෂිතය ආශ්රිත 
ප්රයේේශයේ� සංවර්ධනාය හා ගැලයේපානා පාරිදි අදාාල දාැනාට සිදුයේකයේරනා සහ යේයෝජිත 
සංචාාරක ආකර්ශනා වයාපාෘති අන්තර්ග්රහණය කරගනිමින් සංචාාරක සංවර්ධනාය 
සිදුයේකයේරනු ඇත
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මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං  
නගැර සංංවර්ධනය 

සංැලැසුමේමහි සංංයුතිය
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IV. ජානාවාස සංවර්ධන උපාය මාර්ග

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය තුල ඉහල සහ අඩු යේලස ඝනාත්වයන්යේගන් යුතු යේන්වාසික 
ප්රවර්ධනා කලාපා 02 ක් පාවතිනු ඇත. ඒ අතර අඩු ආදාායම්ලාභී ප්රජාවන් යේවනුයේවන් 
වනා සහාධිපාතය යේගාඩනාැගිලි ඇතුලත් වයාපාෘතීන්දා ඇතුලත්ය. එයේමන්ම යේදාහිවල 
ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� තුල දාැනාට පාවතිනා අඩු ආදාායම්ලාභී නිවාස පාවතිනා යේභාෞතික 
තත්වය සහ සමාජ කාරණයන් ඔස්යේස් සලකා �ලමින් නාැවත පාදිංචි කිරීම යේහෝ 
නිර්මාණාත්මක ක්රයේමෝපාායන් හරහා එම ස්ථානායන්හිම පුනාරුත්ථාපානාය කිරීම මගින් 
යේහෝ කළමනාාකරනාය යේකයේරනු ඇත.

V. උපදෙයෝගිතා දෙස්වා කළමනාකරාණ උපායමාර්ග

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර ප්රයේේශය තුල සිදුකරනු ල�නා සංවර්ධනායන් යේ�තුයේවන් 
ඉහල නාැගිය හැකි යේස්වා ඉ�ලුම සපුරාලීම සඳහා විදුලිය සහ නාල ජලය සැපායීම 
ගංවතුර අපාජලය සහ ඝනා අපාද්රවය කළමනාාකරනාය සහ සමාජ යටිතල පාහසුකම් සහ 
අයේනාකුත් යේපාාදු පාහසුකම් සැපායීම සිදු යේකයේරනු ඇත.

VI. දෙපාදු විවෘත විදෙනෝෙ අවකාශ්ය කළමනාකරාණ උපාය මාර්ගය

නාගරය තුල ඇති ස්වභාාවික අවකාශයන් ආරක්ෂා වනා පාරිේයේදාන් ජලාශ්රිත යේතත්බිම් 
ආශ්රිත ආකර්ශනා උදායානා වශයේයන් උදායානා නිර්මාණය යේකයේරනු ඇත. ඊට අමතරව 
නාගරය තුළ ඇති සියලුම හරිත සහ ජල අවකාශයන් ආරක්ෂා කිරීමට �ලායේපාායේරාත්තු 
යේේ. එයේමන්ම නාගරය අවට ප්රමාණයේයන් පාවතිනා වියේනාෝදා සඳහා වනා ප්රයේේශ අළුතින් 
ඇති කිරීමදා සිදු යේකයේරනු ඇත.
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මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං  
නගැර සංංවර්ධනය 
සංැලැසුමේමහි සංංයුතිය
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6.2 සංකල්පිත්ය සැලැස්ම

සංවර්ධනා සැලැස්ම තුලින් හඳුනාාගත් අරමුණු හා පාරමාර්ථ මුදුන් පාමුණුවා ගැනීම 
තුලින් සංවර්ධනා දාැක්ම ළගා කර ගැනීම සඳහා යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා 
�ල ප්රයේේශයේ� 2031 වසර වනා විට අයේේක්ෂිත සංවර්ධනාය සිදුවිය යුතු ආකාරය 
සංක�පිත සැලැස්ම තුලින් සරලව විග්රහ කරනු ල�නා අතර ප්රධානා වශයේයන් 
ප්රයේේශයේ� පාවතිනා සංවර්ධනා ප්රවණතා, ස්වභාාවික සම්පාත් හා ස්ථානීය පිහිටීම යනා 
කරුණු පිළි�ඳව අවධානාය යේයාමු කරනා ලදී.

සංවර්ධනා �ලපාෑම පිළි�ඳව අධයයනාය කිිරීයේම්දී අනාාගත සංවර්ධනායන් පිළි�ඳ 
වියේේෂ අවධානාය යේයාමු කරනා ලදා අතර ඒ අනුව යේදාහිවල මංසන්ධිය ග�කිස්ස 
මංසන්ධිය රත්මලානා මංසන්ධිය සහ යේකාහුවල මංසන්ධිය අතර පාලමු යේපාළ මංසන්දි 
යේලසත් කළුයේ�ෝවිල එයේමන්ම නාගරයේ� �ටහිර යේදාසින් මායිම් වූ ඉන්දියන් සාගරය 
පාදානාම් යේකාටයේගනා නාගරය යේකයේරහි සංචාාරක ආකර්ෂණය වර්ධනාය කර ගැනීම 
සඳහා මුහුදු තීරය මහජනායා යේවත විවෘත කිරීම සහ  යේකාළඹ මහා නාාගරික ප්රයේේශය 
තුල සුව පාහසුම නාාගරික නිවහනා යේලස යේන්වාසික පාහසුකම් සැපායීම සඳහා අවශය 
සැලසුම්මය සන්දාර්භාය යේමමගින් යේයෝජිතය.

ගාලු පාාර පාදානාම් යේකාටගත් දාැනාට පාවතිනා මාර්ග ජාලය තවදුරටත් කාර්යක්ෂම කර 
ගැනීම සඳහා නාගරය යේවත ඉක්මනින් ප්රයේේශවීම යේමන්ම නාගරයේ� සිට යේවනාත් 
ගමනාාන්තයන් යේකයේරහි ඉක්මනින් ප්රයේේශ වීමත් වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා 
රත්මලානා ආශ්රිත ප්රයේේශය තුල ප්රවාහනාය පාදානාම් යේකාටගත් සංවර්ධනායක් සිදු 
කිරීමට �ලායේපාායේරාත්තුයේේ.

තවදා අත්තිඩිය ස්වභාාවික රක්ෂිතය ආශ්රිත ප්රයේේශය අවම සංවර්ධනාය ඝනාත්වයක් 
සහිත යේන්වාසික ප්රයේේශයක් යේලස සංවර්ධනාය විය යුතු �වටත් ඊට යා�දා �ටහිර 
ප්රයේේශය අධි ඝනාත්වය යේන්වාසික භාාවිතයන් සහිත ප්රයේේශයක් යේලස සංවර්ධනාය විය 
යුතු �වත් හඳුනාා ගන්නාා ලදා තවත් කරුණු යේලස යේපාන්වා දිය හැකිය.

එයේමන්ම රත්මලානා ගුවන් යේතාටුපාල ගාලු පාාර සහ හයියේලව� මාර්ගය වැනි ප්රවාහනා 
අංශයේ� තීරණාත්මක පිහිටීම් සැලකි�ලට යේගනා ප්රවාහනා පාේධතියේ� අන්තර් ස�දා- 
තායේේ දියුණුවක්දා, ඒ හරහා අත්පාත් වනා යේභාෞතික සංවර්ධනායත් සංක�පීය සැලැස්ම 
තුල අන්තර්ගත යේේ. එ�ැවින් ගාලු පාාර යේදාපාස හා යේකාහුවල ප්රයේේශය වාණිජ භාාවිතය 
ප්රමුඛ්යාතාවය ගත් ප්රයේේශ යේලස සංවර්ධනාය විය යුතු �වට හඳුනාායේගනා ඇත.

යේමම සියලු කාරණා සැලකි�ලට යේගනා යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා �ල 
ප්රයේේශය තුල පාවතිනා පාාරිසරික සම්පාත් උපාරිම අයුරින් සංරක්ෂණය කරමින් සංචාාරක 
කර්මාන්තය හරහා නාගරයේ� ජීවත් වනා ජනාතාවයේ� ජීවනා තත්වය ඉහල නාැංවීම සහ 
කාර්යක්ෂම ප්රවාහනා ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීම තුලින් ජීවනා තත්වයන්හි ගුණාත්මක 
භාාවය ඉහල නාැංවීම �ලායේපාායේරාත්තු යේේ.
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යේමයේලස අධි ඝනාත්ව කලාපා හා වියේේෂිත භාාවිතයන්ට යේවන්විය යුතු ප්රයේේශ සීමා 
යේවන් කර හඳුනාා ගැනීයේම්දී පාහත කරුණු පිළි�ඳ සලකා �ලනු ලැබීය.

• එක් එක් ප්රාරේේශයන්හි ෙැනට ව�ාප්ත්යංව ඇති භූමි පරිහරණය රටාවන්

• ෙැනට පවතින මාා�ග ජාලංය 

• ස්වභාාවික සැ�පත්හි ස්ථාානගත්යංවීමා

• ප්රාරේේශය සැඳහා ෙැනට ක්රියාත්මාක සැහ රේයෝජිත්යං සැංව�ධන ව�ාපෘතීන්

රූපය 6.1 : සං�ල්පි� සැලැස්ම 2030 
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය
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6.3. සංවර්ධන උ�ාය මාර්ග

6.3.1. අවකාශීය සංවර්ධනය උ�ාය මාර්ගය
6.3.1.1. හැඳින්වීමා

ඕනාෑම නාගර සංවර්ධනා සැලැස්මක අවකාශීය සංවර්ධනා සැලැස්ම මූලික ස්ථානායක් 
ල�ා ගන්නාා අතර, එය නාගරය යේකයේස් විය යුතුදා යන්නා පිළි�ඳ මූලික අඩිතාලම දාමනු 
ල�යි. අවකාශීය සංවර්ධනා සැලැස්යේමහි මූලික කර්තවයයන් යේදාකක් වනුයේ� නාගර 
සඳහා වඩාත් ගැලයේපානා නාාගරික අවකාශීය විකාශනාය හඳුනාා ගැනීම සහ එය භූමිය 
තුල ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය උපාායමාර්ගික ක්රමයේේදායන් ක්රියාත්මක කිරීමය.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය සඳහා නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය 
විසින් 2022–2031 වර්ෂය සඳහා සකස් කරනා ලදා සංවර්ධනා සැලසුමට අනුව 
ජලාශ්රිත නාගරයක් යනා දාැක්ම ලඟා කර ගැනීම සඳහා ඉදිකරනා ලදා ප්රධානා උපාාය 
මාර්ගයක් වනුයේ� අවකාශීය සංවර්ධනා උපාාය මාර්ගයයි. නාගරයේයහි අවකාශීය 
වුහය තීරණය කිරීම සහ එය භූමියේයහි ස්ථාපිත කිරීමට අවශය උපාාය මාර්ගයේයහි 
ප්රධානා කාර්යය යේේ. යේමය විේයේ�ෂණ ක්රියාවලියක් වනා අතර යේමමගින් සංවර්ධනා 
ප්රවණතා යේවළඳපාල �ලයේේග නාගර විභායන් හා නාගරවල පාවත්නාා ගැටළු ආදිය 
සලකා �ැලීම තුලින් වඩාත් යේයෝගය වික�පා මිනුම හඳුනාා ගැයේන්.

අරාමුණ

යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවාර්ධනා සැලැස්ම 2022–2031 හි අවකාශීය සංවර්ධනා 
සැලැස්යේමහි මූලික අරමුණ වනුයේ� යේදාහිවල ග�කිස්ස සඳහා වඩාත් උචිත අවකාශීය 
වුහය, ඝනාත්වයේ� රටාවන්, ප්රමුඛ්යා භාාවිතයන් සහ අයේනාකුත් ලක්ෂණ මත පාදානාම්ව 
තීරණය කිරීම සහ අහිතකර පාාරිසරික හා සාමාජීය �ලපාෑම් අවම කර ගනිමින් 
යේන්වාසික නාගරයක් �වට පාත් කිරීමය. එයේමන්ම යහපාත් නාාගරික රටාවක් සහ 
ආයේේණික නාාගරික ප්රතිරූපායක් නිර්මාණය කිරීම සහ පාවත්වා යේගනා යාම යේමම 
අවකාශීය සංවර්ධනා සැලැස්යේමහි අයේනාකුත් ප්රධානා අරමුණ යේේ.

ප්රදෙ�ශ්යය

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය සඳහා වනා වඩාත් උචිත අවකාශීය නාාගරික වුහය අර්ථ 
දාක්වා ඇත්යේත් ඝනාත්වයත් ඒ සඳහා උචිත ප්රමුඛ්යා භාාවිතයන් සහ අනුලක්ෂණයන් 
විදායානුකූලව විේයේ�ෂණය කිරීම තුලිනි. තවදා ඒ සඳහා දාැනාට නාගරයේයහි පාවත්නාා 
වූ සංවර්ධනා උපානාතියක් යේවළඳපාල සාධකයක් නාගරයේයහි පාවතිනා දුර්වලතාවයන්හි 
වනා �ලපාෑම් සහ එහි සුවියේේෂිතාවයන් විග්රහ කරනා ලදී. ඒ අනුව යේමම යේයෝජිත 
අවකාශීය සංවර්ධනා සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා යේරගුලාසි මාලාවක් යේයාදාා 
ගනු ලැයේබ්. යේමම යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය සඳහා වනා අවකාශීය සංවර්ධනා 
උපාායමාර්ගය 2022–2031 සඳහා වනා යේයෝජිත කලාපීකරණ යේරගුලාසි සඳහා වනා 
මූලිකම සාධකය යේේ. 

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

අවකාශීය සංංවර්ධනය  
උපාාය මාර්ගැය
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විෂාය පථාය

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරයන්හි යේයෝජිත ඝනාත්ව රටාවන් සහ ලක්ෂණ යේමන්ම 
නිවැරදි අර්ථකතනායන්යේගන් අවකාශීය සංවර්ධනා උපාායමාර්ග සැලසුම් රාමුව 
සමන්විත යේේ.

6.3.1.2 ජනගහනය ප්රාක්රේ�පණය හා සැංව�ධනය කළ හැකි අවකාශය

2012 සහ 2017 වර්ෂ සඳහා පාවත්නාා ජනාගහනාය පිළි�දා දාත්තයන් පාදානාම් කරයේගනා 
ගණනාය කරනා ලදා ජනාගහනා වර්ධනා අනුපාාතය 0.025ක් වනා අතර එය යේයෝජිත 
වයාපාෘති සහ ජනාගහනා ආකර්ෂණයේ� සීඝ්ර වැඩි වීම යේ�තු යේකාටයේගනා 2030 වර්ෂය 
සඳහා ජනාගහනාය පුයේරෝකථනාය කිරීයේම්දී 0.22 ක් යේලස විේවතුන්යේ� සාකච්ඡාා මගින් 
උපාක�පානාය යේකාට ඇත. එයේමන්ම 2030 වර්ෂය සඳහා පුයේරෝකථනාය කරනා ලදා 
ආගන්තුක ජනාගහනාය 200,000 ක් පාමණ වනු ඇත.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය තුල වැඩි වනා ජනාගහනායට අනුව 
අයේේක්ෂිත සංවර්ධනාය කල හැකි අවකාශය වර්ග මීටර් 31,044,621 ක් පාමණ වනු 
ඇති අයේේක්ෂිතය.

6.3.1.3 රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ නගරයන් සැඳහා රේයෝජිත්යං ඝනත්ව කලංාප

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය සැලසුම් කලාපිකරණය යටයේත් කලාපා 
09යකට යේ�දාා යේවන් කර ඇති අතර එම යේ�දීම ඝනාත්වය සහ භාාවිතයන් මත පාදානාම් 
යේේ. එකී කලාපිකරණය සඳහා �ලපාානා ලදා කරුණු පාහත පාරිදි විස්තර කල හැකිය.

I. ෙරාා ගැනීදෙම් ශ්යකයතාවය (අපරාවුහා පහාසුකම් දෙබාොහාැරීම/ පාරිසරික 
වශ්යදෙයන් පවතින ශ්යකයතාවය සහා ඉංඩාකඩා සඳහාා පවතින ශ්යකයතාවය)

ඉහත සාධකයන් පාදානාම් කරගැනීයේම් මූලික අරමුණ වනුයේ� අධි ඝනාත්ව සංවර්ධනා 
කලාපා තීරණය කිරීයේමහිලා සායේේක්ෂ වශයේයන් දාරාගැනීයේම් ශකයතාවය වැඩි 
හ අපාරවුහ පාහසුකම් යේමන්ම ස්වභාාවික පාාරිසරික ශකයතාවයදා ඉහළ මට්ටමක 
පාැවතීම අතයාවශය යේමන්ම වැදාගත් කරුණක් වනා �ැවිනි. එයේමන්ම සන්දාර්භා 
විේයේ�ෂණයේ�දීි හඳුනාාගත් ප්රධානාතම ගැටළුවක් වූයේ� අපාරවුහ පාහසුකම් සහ 
අයේනාකුත් පාාරිසරික සංයේේදී කලාපායන් යේවත අධි ඝනාත්ව සංවර්ධනායන් වයාේත 
වීමයි. ඒ අනුව යේමතුලින් අයේේක්ෂා කරනුයේ� අධි ඝනාත්ව සංවර්ධනායන් එම 
ශකයතාවය පාවතිනා ප්රයේේශ සඳහා පාමණක් ප්රචාලිත කිරීමදා යේමහි එක් අරමුණකි.

II. ජානගහානය හාා නාගරිකරාණ රාටාවන්

පාවත්නාා ජනාගහනා වර්ධනායන් සහ නාාගරිකරණ රටාවන් පාවත්නාා සංවර්ධනා 
ක්රමයේේදායන් හඳුනාා ගැනීම සඳහා පාවතින්නාා වූ වැදාගත් සාධකයන් යේේ. යේමම 
උපානාතීන් මගින් දාැනාට පාවතිනා සංවර්ධනා දිශානාතීන් යේවළඳපාල ක්රමයේේදායන් 
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

අවකාශීය සංංවර්ධනය  
උපාාය මාර්ගැය
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රාජයමය �ලපාෑම් සහ අයේනාකුත් ආර්ථික සාමාජිය හා පාාරිසරික සාධකයන් මත 
තීරණය කරනු ලැයේබ්. තවදා යේමහි මූලික අරමුණ වනුයේ� සියලුම අධි ඝනාත්ව 
සංවර්ධනායන් ආර්ථිකමය වශයේයන් ශකයතායි සහ පාාරිසරික වශයේයන් තිරසාර 
යේලස සංවර්ධනාය සඳහා මඟ යේපාන්වීමය.

III. භූමි පරිහාරාණය සහා පවත්නා දෙගබිම් අනුපාතය (FAR)

පාවත්නාා භූමි පාරිහරණය රටාව සහ අනුමත යේගබිම් අනුපාාතයේයහි භාාවිතය යනා 
සාධකයන් යේමම ඝනාත්ව කලාපා නිරීක්ෂණය කිරීයේමහිදී යේයාදාාගන්නාා ලදා තවත් එක් 
ප්රධානා සාධකයකි. යේමතුලින් දාැනාටමත් අධි ඝනාත්ව සංවර්ධනායන් සහ එම භාාවිතයන් 
වයාේතව පාවතින්නාා වූ ප්රයේේශ සහ ඒ සඳහා නියමතාවයන් පාවතිනා ප්රයේේශයන් සඳහා 
අධි ඝනාත්ව සංවර්ධනායන් වයාේත කිරීම සහ දිරිගැන්වීම සඳහා ප්රමුඛ්යාස්ථානායක් 
ල�ාදී ඇත. එයේමන්ම වැඩි යේගබිම් අනුපාාතයක් ල�ාදී තිබුණදා අයේනාකුත් සාධකයන් 
එනාම් අපාරවූහ පාහසුකම්හි පාවතිනා අඩුපාාඩු සහ ආයේයාජනායේයහි දුර්වලතා පාවත්නාා 
ප්රයේේශයන් දා යේමම උපාායමාර්ගය තුලින් හඳුනාාගනු ල�නා අතර එම ප්රයේේශ තුල අධි 
ඝනාත්ව සංවර්ධනායන් ප්රචාලිත කිරීම සඳහා වැඩි ඉඩ ප්රස්ථාවක් ල�ාදී ඇත.

IV. දෙයෝජිත සහා ෙැනට ක්රියාත්මක වන වයාපෘතීන්

අධි ඝනාත්ව සංවර්ධනා ප්රයේේශයන් නීර්ණය කිරීයේමහිලා පාදානාම් වූ තවත් එක් සාධකයක් 
වනුයේ� යේයෝජිත සහ දාැනාට ක්රියාත්මක වයාපාෘතීන්ය. තවදා පාානීය ජල පාහසුකම් 
විදුලිය අපාද්රවය කළමනාාකරණය වැනි යේයෝජිත සහ දාැනාට ක්රියාත්මක කරනු ල�න්නාා 
වූ වයාපාෘතීන් මගින් ආවරණය වනා ප්රයේේශයන් සඳහා අධි ඝනාත්ව සංවර්ධනායන් 
ප්රචාලිත කිරීයේමහිලා ප්රමුඛ්යාස්ථානායක් ල�ායේදානු ලැයේබ්. තවදා යේමම නිර්ණායකයන් 
අන්තර්ගත කිරීම තුළින් අයේේක්ෂා කරනු ල�නුයේ� දාැනාටමත් අපාරවුහ පාහසුකම් 
සහ අයේනාකුත් පාහසුකම් ඵලදාායි යේලස ප්රයේයෝජනායට යේනාාගන්නාා ප්රයේේශයන් හඳුනාා 
ගැනීම තුලින් එම ප්රයේේශයන් අධි ඝනාත්ව සංවර්ධනායන් සඳහා යේයාමු කිරීමය.

ඉහත සදාහන් සියලුම සාධකයන් එකියේනාකට ඒකා�ේධ කිරීම තුලින් ලැයේ�නා සංයුක්ත 
සිතියම් යේමම ඝනාත්ව කලාපා සඳහා වනා මායිම් හඳුනාා ගැනීම සඳහා උපායේයෝගී වනා 
අතර එය සිතියම මගින් යේපාන්වා ඇත. 

V. වාණිජා ක්දෙ�ත්රදෙයහි විශ්දෙල්ෂාණයන් මත හාඳුනාගන්නා ලෙ අවකාශීය 
ක්රියාකාරාකම් විශ්දෙල්ෂාණය (සිල්ලරා දෙවළඳාදෙමහි වූ දෙවනස්කම් කාර්යාල 
සහා දෙන්වාසික භාාවිතයන්හි වන දෙවනස්කම්)

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය තුල අවකාශීය ලක්ෂණයන් පිළි�දා විේයේ�ෂණය  
කල හැකි ප්රමුඛ්යාතම සාධකයක් යේලස යේමම පාවතිනා යේවළඳපාල උපානාතීන් හඳුනාාගත 
හැක. එතුළින් එම ප්රයේේශයන්ට වඩාත්ම උචිත ලක්ෂණයන් කුමක්දා යන්නා තීරණය 
කල හැක.

�රිච්දෙ�ෙය 06
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

අවකාශීය සංංවර්ධනය  
උපාාය මාර්ගැය
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යේම් අනුව විවිධ වූ රාජය සහ යේපාෞේගලික අංශය මගින් යේවළඳපාල උපානාතීන් එනාම් 
සි�ලර යේවළඳාම, ආයතනික යේවනාස්වීම්, යේපාෞේගලික කාර්යාල, සංචාාරක සහ යේන්වා- 
සික සාධකයන්හි යේවනාස්වීම් පිළි�ඳ විේයේ�ෂණ සඳහා විවිධ ආයතනායන් යේයාදාා 
ගන්නාා ලදී.යේමයේලස එක් එක් කලාපායන් සඳහා වඩාත් උචිත වනා ප්රමුඛ්යා භාාවිතයන් 
යේමම යේවළඳපාල නියාමනාය සහ ඒ හා �ැඳී නාැගී එනා ක්රියාකාරකම් මත නීර්ණය  
කරනා ලදී.

VI. දෙයෝගයතා විශ්දෙල්ෂාණය

කලාපීය ප්රමුඛ්යා භාාවිතයන් කලාපායේයහි ලක්ෂණයන් තීරණය කිරීම සඳහා �ලපාාන්නාා 
වූ ප්රධානාතම සාධකයක් වනා �ැවින් වඩාත් යේයෝගය ප්රමුඛ්යා භාාවිතයන් විදායාත්මක 
විේයේ�ෂණයන් මගින් නීර්ණය කරගත යුතුය. ඒ අනුව යේමම යේයෝගයතා විේයේ�ෂණය 
මගින් යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරයන් තුල එක් එක් ප්රයේේශයක් සඳහා වනා යේයෝගය 
භාාවිතයන් විවිධ වූ සාධක පාදානාම් යේකාට යේගනා විේයේ�ෂණය කරනා ලදි.

VII. ෙැනට භාාවිත කලාප වර්ගීකරාණය මගින් හාඳුනාගන්නා ලෙ පිහිටි 
ලක්ෂාණයන්

පාවත්නාා කලාපා වර්ගීකරණය අනුව යේ�ායේහෝ ප්රයේේශයන්හි පාවතිනා ලක්ෂණයන් 
හඳුනාාගත හැක. ඒ අනුව, යේමම පාවත්නාා කලාපීය වර්ගීකරණය යේයෝජිත කලාපායන්හි 
ලක්ෂණයන්හි නිර්මාණය කිරීයේමහිලා මූලික අඩිතාලම �වට පාත්යේේ. ඒ අනුව 
යේමම සාධකය මානාව නිරූපික අවස්ථාවක් යේලස දාැනාට පාවතිනා වියේේෂ ප්රාථමික 
යේන්වාසික කලාපාය එහි වූ උදායානා සහ යේන්වාසික ලක්ෂණයන් ආරක්ෂා කර ගනිමින් 
අඩු ඝනාත්ව උදායානා ලක්ෂණ සහිතව සංවර්ධනාය කිරීම දාැක්විය හැකිය.

VIII. සංකල්ප සැලැස්ම - අනාගත සංවර්ධන දිශ්යානතිය

යේමහිලා වූ අයේනාක් වැදාගත් සාධකය වනුයේ� යේමම සැලැස්යේමහි අනාාගත දාැක්ම සහ 
එය ළගා කර ගැනීම සඳහා සකසා ඇති සංක�පිත සැලැස්මය. ඒ අනුව ලක්ෂණ 
කලාපා නීර්ණය කිරීයේම්දී යේමම සැලැස්යේමහි යේපාර නිර්ණය කරනා ලදා සංක�පා 
සැලැස්ම සැලකි�ලට ගන්නාා ලදී.

යේමයේලස විවිධ ලක්ෂණයන්යේගන් සමන්විත වූ ඝනාත්ව කලාපා තීරණය කිරීයේමහි 
මුලික යේ�තු සාධකය වනුයේ� නාගරය තුල විවිධාකාර වූ අත්දාැකීම් ල�ා ගැනීමට 
හැකි වනා පාරිදි නාගරය යේගාඩනාැගීම සහ එතුලින් විවිධත්වයක් සහිත කලාපා ඇති 
කිරීමය. යේමම ලක්ෂණයන් එක් එක් කලාපායන් සඳහා නීර්ණය යේකාට ඇත්යේත් එම 
කලාපායන්හි පාවතිනා ප්රධානා භාාවිතයන් සහ සංයේේදී ලක්ෂණයන් වනා අනානාය �ව 
සංයුක්ත �ව සහ පාරිසර හිතකාමීත්වය ආදී සාධක මතය.
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

අවකාශීය සංංවර්ධනය  
උපාාය මාර්ගැය
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සිතියම 6.1 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස නගරයන් සඳ�ා ඡේයෝජි� ඝනත්ව �ලාප මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

දෙයෝජිත කලාපීකරාණ සැලැස්ම - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස 
මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය

රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022

ගුවන් රේත්යංාටුරේපාලං ආශ්රිත්යං කලංාපය

රේන්වාසික කලංාපය

ප්රාමුඛ රේන්වාසික මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

ප්රාමුඛ සැංව�ධන කලංාපය

සැංරක්ෂණ කලංාපය

ප්රාව�ධන මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

සැමුද්රාභිමුඛ මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

විවෘත්යං අවකාශය

සැංවෘත්යං මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

ජලං මුලංාශ්ර

මාහාමාා�ග

දු�රිය මාා�ගය

සැංව�ධන කලංාප සීමාා

සුචිය
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දෙෙහිවල ගල්කිස්ස නගරායන් සඳහාා දෙයෝජිත ඝනත්ව කලාපයන්හි  
අදෙප්ක්ෂිත ලක්ෂාණයන්

කලාපය අදෙප්ක්ෂිත ලක්ෂාණයන් එක් එක් කලාපයන් සඳහාා 
අයත් වන ප්රදෙේශ්යයන්

ප්රමුඛ සංංවර්ධන 
කලැාපාය

භූමි හැා මං සංලැකුණු කාර්ය බහුලැ මං මාවත් 
සංහැ මනාව පාවත්වා ගැන්නා වූ ඉදිරි මේකවු� 
(Façade)
විමේශ්ෂිතා වූ ක්රියාකාරක� සංහැ භූමි 
පාරිමේ�ෝජාන රටාාවන්
ආකර්ෂණිය ඉහැලැ ආමේයෝජාන ප්රමේේශයක් 
එන� විවිධාකාර සංමාගැ� ජාාලැයන් අධි 
සුමේඛෝපාමේ�ෝගි මහැල් නිවාසං වාණිජා 
ආයතානයන්හි ප්රධාන කාර්යාලැ තාාක්ෂණික 
ආයතාන සංහැ අමේනකුත් ආයතාන

කළුමේබෝවිලැ, කරගැ�පිටිය, 
මේෙහිවලැ නැමේගැනහිර

මිශ්ර සංංවර්ධන 
කලැාපාය

මනාව පාවත්වා මේගැන යන්නා වූ ඉදිරි මේකවු� 
(Façade) 
ඉහැලැ ආමේයෝජාන ආකර්ෂණිය ප්රමේේශයන් 
එන� අධි සුමේඛෝපාමේ�ෝගී මහැල් මේගැාඩනැගිලි 
තාරු පාංති මේහැෝටාල් සංාප්පු හැරිතා හැා මෘදු 
භූෙර්ශණ සංහිතා (Soft Landscape) 

ගැාලු පාාර මේෙපාසං

සංමුද්රාභිමුඛ මිශ්ර 
සංංවර්ධන කලැාපාය

මේපාාදු හැා සංාමානය භූමි ආවරණයන්  
පාවත්වා මේගැන යාම
මනාව පාවත්වා මේගැන යන්නා වූ ඉදිරි මේකවු� 
(Façade) 
මේසංවන කලැ මං මාවත්
ඉහැතා ආමේයෝජාන ආකර්ෂණිය ප්රමේේශයන් 
එන� අධි සුමේඛෝපාමේ�ෝගී මහැල් මේගැාඩනැගිලි 
තාරු පාංති මේහැෝටාල් සංාප්පු 
සංංචාරක ආකර්ෂණය සංහිතා වයාපාෘති

මුහුදුබඩ කලැාපාය

ප්රවර්ධන මිශ්ර 
සංංවර්ධන කලැාපාය

කඩ සංාප්පු, කාර්යාලැ, කුඩා කර්මාන්තා 
මිශ්ර සංංවර්ධනයන් ප්රවර්ධනය මේකමේරන

රත්මලැාන නැමේගැනහිර 
කෙවලැ

සංංගැතා මිශ්ර 
සංංවර්ධන කලැාපාය

සංංයුක්තා සිල්ලැර සංහැ මේපාාදු මේවළඳසංැල් 
මේපාෞේගැලික කාර්යාලැ, සංාප්පු සංංකීර්ණ

මේකාහුවලැ 
නුමේග්මේගැාඩ

ප්රමුඛ මේන්වාසික මිශ්ර 
සංංවර්ධන කලැාපාය

අධි ඝනත්ව මේන්වාසික මේගැාඩනැගිලිවලින් 
සංමන්විතා ප්රමුඛ මේන්වාසික ප්රමේේශය

සංරණංකර 
ගැල්වලැ 
කටුකුරුන්දුවත්තා 
කවුඩාන

මේන්වාසික කලැාපාය අත්තිඩිය රක්ෂිතාය ආශ්රිතා සංංචාරක සංහැ 
විමේනෝොස්වාෙක ක්රියාකාරක�
හැරිතා ප්රමේේශයන් සංහැ ජාලැාභිමුඛ ප්රමේේශයන් 
හැා සං�බන්ධ වූ මේපාාදු විවෘතා ප්රමේේශ
සංාමේප්ක්ෂව අඩු රථවාහැන තාෙබෙ ප්රමේේශයන්
ප්රමුඛ �ාවිතායන් මේන්වාසික (උෙයාන නිවාසං 
සංහැ අඩු උසං නිවාසං)

නැදිමාලැ 
අත්තිඩිය උතුර

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

අවකාශීය සංංවර්ධනය  
උපාාය මාර්ගැය



දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)

130

කලාපය අදෙප්ක්ෂිත ලක්ෂාණයන් එක් එක් කලාපයන් සඳහාා 
අයත් වන ප්රදෙේශ්යයන්

ගුවන් මේතාාටුමේපාාලැ 
ආශ්රිතා කලැාපාය

රත්මලැාන ගුවන් මේතාාටුපාලැ ආශ්රිතා 
ආරක්ෂක කලැාපාය මේන්වාසික හැා මිශ්ර අඩු 
උසං මේගැාඩනැගිලි කලැාපාය

කඳවලැ අත්තිඩිය ෙකුණ

සංංරක්ෂණ කලැාපාය අත්තිඩිය රක්ෂිතාය ආශ්රිතාව සංංරක්ෂණය 
කරන ප්රමේේශ 
විමේනෝෙ කටායුතු සංඳහැා වු එළිමහැන් ප්රමේේශ

අත්තිඩිය රක්ෂිතාය

වගුව 6.1 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස නගරයන් සඳ�ා ඡේයෝජි� ඝනත්ව �ලාපයන්හි අඡේප්ක්ෂි� ලක්ෂණයන්
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

6.3.1.4 රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහ නගර සැභාා සීමාාව තුලං රේයෝජිත්යං  
මාංසැන්ධි ධූරාවලිය

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය යේකාළඹ වාණිජ නාගර සැලැස්ම තුල 
යේකාළඹ නාගරයට සායේේක්ෂව උපා නාාගරික යේක්න්ද්රස්ථානායක් යේලස සංවර්ධනාය 
කිරීම යනා දාැනාට නාගරයේයහි ස්වභාාවික, පාාරිසරික පාේධති සංවර්ධනා යේමවලමක් 
යේලස යේයාදාා ගනිමින් ජනාතාවට වඩාත් සුවපාහසු යේන්වාසික වටපිටාවක් නිර්මාණය 
කිරීම සඳහා යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා සැලැස්ම 2022–2031 ඉදිරිපාත් 
කරනු ලැයේබ්.

ඒ අනුව යේදාහිවල මංසන්ධිය ආශ්රිත ප්රයේේශය ග�කිස්ස ආශ්රිත ප්රයේේශය රත්මලානා 
මංසන්ධිය ආශ්රිත ප්රයේේශය නුයේ�යේගාඩ මංසන්දිය ආශ්රිත ප්රයේේශය පාළමු යේපාළ 
මංසන්ධි යේලසත් කළුයේ�ෝවිල, යේකාහුවල යේ��ලන්තර යේදාවනා යේපාළ මංසන්ධි යේලසත් 
හැදින්විය හැක. යේතවනා යේපාළ මංසන්ධි යේලස නාැදිමාල අත්තිඩිය, කරගම්පිටිය යනා 
මංසන්ධි දාැක්විය හැකි අතර යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය තුල 
විසිරී පාවතිනා යේන්වාසික මංසන්ධි කිහිපායක්ම හඳුනාාගත හැකි යේේ. නාගරයේ� ආර්ථික 
නියාමනා සහ සංවර්ධනා විභාවතා හඳුනාායේගනා ඒවා වඩාත් විධිමත් සහ තිරසාර යේලස 
සංවර්ධනාය සඳහා උපායේයෝගී කරගත හැකිවනා අයුරින් මංසන්ධි ධූරාවලිය පිළියේයල 
කරනු ලැබීය

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා සීමාව තුල ප්රමුඛ්යාතා 3 කට අයත් මංසන්ධි 15 ක 
ධුරාවලියක් හඳුනාායේගනා ඇත. ඒ අනුව යේමම මංසන්ධි හඳුනාාගත් ලක්ෂයක කලාපා 
තුල බිහිවනා අතර එම මංසන්ධි මනාා අපාරවුහ පාහසුකම් සහ අයේනාකුත් නාාගරික 
යේස්වාවන් සැපායීම තුලින් වඩාත් වැඩි සංවර්ධනායක් ආකර්ශණය කර ගන්නාා ස්ථානා 
යේලස සංවර්ධනාය වනු ඇත.
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දෙයෝජිත මංසන්ධි ධූරාාවලිය

 ධූරාාවලිය මංසන්ධි දෙයෝජිත සංවර්ධනයන් සහා අනු ලක්ෂාණයන්

පාළමු මේපාළ මේෙහිවලැ • විශාලැ ප්රමාණමේයහි වාණිජා සංංවර්ධනයන් 
සංඳහැා ඉඩ සංලැස්වනු ලැැමේබ්.

නුමේග්මේගැාඩ • විශාලැ ප්රමාණමේයහි වාණිජා සංංවර්ධනයන් 
සංඳහැා ඉඩ සංලැස්වනු ඇතා.

• මේපාාදු ප්රවාහැනය සංහිතා රථගැාල් පාවතින 
ස්ථානයකි. (Park & Ride)

මේකාහුවලැ • විශාලැ ප්රමාණමේයහි වාණිජා සංංවර්ධනයන් 
සංඳහැා ඉඩ සංලැස්වනු ඇතා.

• මේපාාදු ප්රවාහැනය සංහිතා රථගැාල් පාවතින 
ස්ථානයකි. (Park & Ride)

පාළමු මේපාළ ගැල්කිස්සං • මංසංන්ධි යාබෙ ප්රමේේශය සංඳහැා වාණිජා 
සංංවර්ධනයන්ෙ ඉන් පාසු සංංවර්ධනයන් සංඳහැාෙ 
ඉඩ ප්රස්ථාව සංලැසංා ඇතා.

• මේපාාදු ප්රවාහැනය සංහිතා රථගැාල් පාවතින 
ස්ථානයකි. (Park & Ride

කළුමේබෝවිලැ • කළුමේබෝවිලැ ශික්ෂණ මේරෝහැලැ ඇතුළු 
යටිතාලැ පාහැසුක� පාෙන� කරගැත් මංසංන්ධි 
සංංවර්ධනයකි.

රත්මලැාන • ප්රවාහැන හුවමාරු මුලික සංංවර්ධන 
මධයස්ථානයකි.

• ෙකුණු දිශාමේවන් මේකාළඹ මේෙසංටා ඇමේෙන රථ 
වාහැන ප්රවාහැනය එක් රැස් කිරීමත් විහිදුවා 
වයාප්තා කිරීමත් මේමම මධයස්ථානමේ�දී සිදුමේ�.

• මිශ්ර සංංවර්ධන සංඳහැා ආසංන්නතාම පිටාතා 
මායිම අවකාශය සංපායන අතාර ඉන් පිටාතා 
මේන්වාසික �ාවිතායන් ප්රවර්ධනය මේකමේර්.

• මේපාෞේගැලික රථ වාහැන නවතාා මේපාාදු ප්රවාහැන 
මේස්වා ලැබා ගැැනීමේ� පාහැසුක� ෙ මේමහිදී 
සංපායනු ලැැමේබ්.

මේෙවන මේපාළ අගුලැාන 
මැලිබන් හැන්දිය 
කරගැ�පිටිය

• වාණිජා සංහැ මිශ්ර සංංවර්ධනයන් සංඳහැා ඉඩ 
සංලැසංනු ලැැමේබ්.

• අගුලැාන හැා මැලිබන් හැන්දිය ගැාලු පාාමේර් 
ප්රධාන මංසංන්ධි මේලැසං සංංවර්ධනය මේකමේර්.

• ප්රවාහැනය මුලික මේකාටාගැත් සංහැ වැඩි 
වාණිජාකරණයක් පාවතින මංසංන්ධි අතුරින් 
වන ප්රධාන මංසංන්ධියකි.

තුන්වන මේපාළ විලිය� හැන්දිය 
ගැල්විහැාර පාාර 
ක�ඩාන 
අත්තිඩිය 
මේබ්කරිය හැන්දිය 
මේබමේලැක් කමේඩ් හැන්දිය

• අසංල්වැසි ප්රමේේශයන් සංඳහැා මේන්වාසික 
�ාවිතායෙ ආසංන්න ප්රමේේශය සංඳහැා 
මිශ්ර සංංවර්ධනයෙ සංපායන්නා වු ප්රධාන 
මංසංන්ධියකි.

වගුව 6.2 : ඡේයෝජි� මංසන්ධි ධූරාවලිය
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය
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මංසන්ධි ධුරාාවලිය නිර්ණය කිරීම - සාධාරාණීකරාණය

යේමම මංසන්ධි ධුරාවලිය නිර්ණය කරනුයේ� ප්රවාහනාය අතුරින් සම්�න්ධතාවය සහ 
අයේේක්ෂිත ඝනාත්වයන් සහ අනු ලක්ෂණයන් ළඟා කර ගැනීම සඳහා එම මංසන්ධින්හි 
ඇති සායේේක්ෂ වැදාගත්කම මතය. ප්රවාහනා ස�දාතා අතුරින් යේමම මංසන්ධිහි 
සායේේක්ෂ සම්�න්ධතා අගය විේයේ�ෂණය කිරීම සඳහා යේක්න්ද්රිය සම්�න්ධතා 
විේයේ�ෂණය (Connectivity Analysis)

1.  මාහාමාා�ග අනුව සැ�බන්ධත්යංාවය

2. දු�රිය මාා�ග අනුව සැ�බන්ධත්යංාවය

3. රේයෝජිත්යං විදුලි දු�රිය රේස්වාවන් අනුව අනාගත්යංරේ�දී ඇති විය හැකි සැ�බන්ධත්යංාවයන්

යේමයේලස ඉහත සදාහන් ප්රවාහනා සම්�න්ධතාවයන් සඳහා යේයාදාා ගන්නාා ලදා 
සාධකයන්ට අමතරව යේමම මංසන්ධි ධූරාවලිය සහ එහි ප්රමුඛ්යා මට්ටම නිර්ණය 
කිරීයේම්දී පාහත සදාහන් සාධකයන් යේදාකදා භාාවිතා කර ඇත.

• නගරය තුලං රේපෞේගලික සැහ රාජ� අංශය මාගින් රේයෝජිත්යං සැහ ෙැනට ක්රියාත්මාක 

සැංව�ධන ව�ාපෘතීන්

• “බටහිර ඉවුරේ� සුසැැදි නිවහන” යන අනාගත්යං ෙැක්මා ළගා කර ගැනීරේමාහිලංා රේමාමා 

මාංසැන්ධින්හි පවතින වැෙගත්කමා

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

අවකාශීය සංංවර්ධනය  
උපාාය මාර්ගැය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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සිතියම 6.2 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස නගරයන් සඳ�ා ඡේයෝජි� ඝනත්ව �ලාප මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

දෙයෝජිත ඝනත්ව කලාප - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022

ගුවන් රේත්යංාටුරේපාලං ආශ්රිත්යං කලංාපය

පළමු රේපළ මාංසැන්ධි

රේෙවන රේපළ මාංසැන්ධි

රේත්යංවන රේපළ මාංසැන්ධි

රේන්වාසික කලංාපය

ප්රාමුඛ රේන්වාසික මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

ප්රාමුඛ සැංව�ධන කලංාපය

සැංරක්ෂණ කලංාපය

ප්රාව�ධන මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

සැමුද්රාභිමුඛ මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

විවෘත්යං අවකාශය

සැංවෘත්යං මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

ජලං මුලංාශ්ර

මාහාමාා�ග

දු�රිය මාා�ගය

සැංව�ධන කලංාප සීමාා

සුචිය
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මුහුද සමුද්රභිමුඛ කලාාපය �ාලු පාර කව්ඩාානැ අත්තිඩිය අත්තිඩිය රක්ෂිතය 

6.3.1.5 අරේප්ක්ෂිත්යං නාගරික ආකෘතිය

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය සඳහා පිළියල කරනු ල�නා සංවර්ධනා 
සැලැස්ම 2022–2031 තුලින් මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල පාවතිනා ස්වභාාවික 
පාරිසරයේ� සැකැස්ම පාදානාම් යේකාට ගනිමින් ඒ හා �ැඳුණු නාාගරික ආකෘතියක් 
ඇති කිරීමට අයේේක්ෂා කරනු ල�යි. එහිදී ජලාභිමුඛ්යා ප්රයේේශ ආශ්රිතව සැලසුම්ගත 
යේගාඩනාැගිලි ඝනාත්වයන් පාවත්වායේගනා යාමට අයේේක්ෂිත අතර ඊට සමගාමීව සියලු 
ජලාභිමුඛ්යා ප්රේශවල ඉහල හරිත ඝනාත්වයක් සුරැයේකනා පාරිදි සංවර්ධනා කටයුතු දිරි 
ගන්වනු ල�යි.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයේ� �ටහිර මායිම මුළුමනින්ම මහ 
මුහුදාට මායිම්ව පාවතිනා අතර යේවරළ තීරයත් ගාලු පාාරත් අතර මැදා ප්රයේේශය නාගරය 
තුල සංචාාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනාය කිරීයේම් අරමුණින් දා නාගරය තුල සුළං ධාරා 
�ටහිර මායියේමන් ඇතුලු වනා �ැවින් එම ප්රයේේශය තුල යේගාඩනාැගිලි ඝනාත්වය සහ 
බිම් කට්ටි ආවරණය උක්ත කරුණු පිළි�දා සැලකිලිමත් යේවමින් නීර්ණය කරනා ලදී.

නාගරයේ� නාැයේගනාහිර මායිම වනා අත්තිඩිය වනා සංරක්ෂණ කලාපාය සහ යේේරැස් ඇළට 
මායිම් වූ නාගරයේ� නාැයේගනාහිර ප්රයේේශය මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල පාරිසර සංයේේදී 
කලාපායක් වශයේයන් පාවත්වායේගනා යායේම් අරමුණින් එම ප්රයේේශය තුල යේගාඩනාැගිලි 
ඝනාත්වය පාහල අගයකිනුත් හරිත ඝනාත්වය ඉහල අගයකිනුත් පාවත්වායේගනා යාමට 
අයේේක්ෂා කරනු ල�යි.

එයේමන්ම නාගරයේ� උතුරු සහ ඊසානා ප්රයේේශයන් ප්රමාණවත් යටිතල පාහසුකම් වලින් 
සමන්විත වනා අතර එම ප්රයේේශ ඉහල ඝනාත්වයකින් යුතු යේන්වාසික මිශ්රා හා වාණිජ 
සංවර්ධනා ප්රයේේශයන් යේලස සංවර්ධනාය කිරීමට අයේේක්ෂා කරනු ල�යි.
නාගරයේ� දාකුණු හා නිරිත ප්රයේේශයන් වනා වර්තමානායේ� රත්මලානා ගුවන් යේතාටුයේපාාල 
අවට ප්රයේේශය ඉහළ ඝනාත්වයකින් යුතු මිශ්රා සංවර්ධනා ප්රයේේශයක් යේලස සංවර්ධනාය 
කිරීමට අයේේක්ෂා කර ඇත.

ගාලු පාාර මැදි කරගත් ප්රයේේශයේ� යටිතල පාහසුකම්වල වයාේතියදා සලකා �ලා ඉහළ 
ඝනාත්වයකින් යුතු ප්රමුඛ්යා වාණිජ කලාපාය යේලස සංවර්ධනාය කිරීමට අයේේක්ෂා යේකයේර්.
යේමම අයේේක්ෂිත නාාගරික ආකෘතිය ලඟා කර ගැනීම සඳහා වනා කලාපීකරණය 
හා කලාපීකරණ යේරගුලාසි යේමම සංවර්ධනා සැලැස්යේම් යේදාවනා යේකාටස තුළ 
සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපාත් කර ඇත.

රූපය 6.2 : මුහුදු �ලාපඡේ� සිට අත්තිඩිය රක්ෂි�ය දක්වා �රස්�ඩ 
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

අවකාශීය සංංවර්ධනය  
උපාාය මාර්ගැය
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රූපය 6.3 : ඡේදහිවල සිට රත්මලාන දක්වා �රස්�ඩ 
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

ගෙදහිවලා විල්වලා කළුගෙබෝවිලා �ල්විහාාර 
හාන්දිය 

කර�ම්පිටිය කවුඩාානැ 
කටුකුරුදුවත්ත 

ගුවන්ගෙතාටුපලා 
ආශ්රිත ප්රගෙේශය 

රත්මැලාානැ

රූපය 6.4 : අව�ාශීය �රස්�ඩ 
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය
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�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

අවකාශීය සංංවර්ධනය  
උපාාය මාර්ගැය
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6.3.2 දෙයෝජිත්ය ප්රවාහැන සංවර්ධන උ�ාය මාර්ග

6.3.2.1 හැඳින්වීමා

සජීවී සහ ක්රියාකාරී නාගරයක් බිහිකිරීයේමහිලා එහි අවකාශිය වශයේයන් ස්ථාපානාය වි 
ඇති මාර්ග පාේධතිය යේ�තු සාධක යේේ. ඒ අනුව යම් නාගරයක විනායාසය යේන්වාසික, 
වාණිජ යේස්වා යේහෝ යේවනාත් ඕනාෑම භාාවිතයක් වනා අවස්ථාවක එහි මාර්ග පාේධතිය 
අදාාළ නිර්මිත පාරිසරයේ� වැදාගත් අංගයක් යේේ.

අරාමුණු

ප්රවාහනා සංවර්ධනා උපාායමාර්ගයන්හි අරමුණ වන්යේන් නාගරය තුළ කාර්ය සාධනීය 
සහ ඵලදාායී සංචාරණයක් සඳහා උපාකාරී වනා කාර්යක්ෂම මාර්ග ජාලයක් ඇති කිරීමයි. 
ඕනාෑම මාර්ග පාේධතියක් කාර්යක්ෂම වීයේම්ලා එහි අවකාශිය ආකෘතියේයහි සංරචාක 
වනා විවිධ මාදිලියේ� ප්රවාහනා මාධයයන් වයාේත වීමත් එම මාධයයන් සංයේක්න්ද්රණය 
වනා ප්රවාහනා මධයස්ථානා පාැවතීමත් යේ�තු සාධක යේේ.

එ�ැවින් යේයෝජිත නාාගරික වුහය ජනා සහ යේගාඩනාැගිලි ඝනාත්වය යේයෝජිත නාාගරික 
ලක්ෂණ සහ සංවර්ධනා ක්රියාකාරකම් පාදානාම් යේකාට ඒ සඳහා වඩාත් යේයෝගය 
�හුවිධ ප්රවාහනා මාධය ජාලයක අවකාශිය වයාේතිය නිර්ණය කිරීමත් එම ජාලයන් 
සංයේක්න්ද්රණය වනා ප්රවාහනා මධයස්ථානා සඳහා වඩාත් සුදුසු ස්ථානා නිර්ණය කිරීමත් 
යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්යේමහි ප්රවාහනා සංවර්ධනා උපාායමාර්ගයේ� 
අරමුණ යේේ.

ප්රදෙ�ශ්යය

යේභාෞතික සැලසුම්කරණයේයහි සම්මතයක් වනා “ළගා වීයේම් හැකියාව වර්ධනාය කිරීම 
සංවර්ධනාය සඳහා විභාවතාවයකි” යි යන්නා පාදානාම් යේකාටයේගනා යේදාහිවල ග�කිස්ස 
නාගරයේ� නාව මාර්ග පාේධතිය සඳහා සංවර්ධනා වයාපාෘතින් යේයෝජනාා කර ඇත. 
යේමහිදී යේයෝජිත මාර්ග පාේධතිය ඉහත හඳුනාාගත් ඝනාත්ව කලාපා තුළ අයේේක්ෂිත 
සංවර්ධනාය එම අවකාශයය තුල පිහිටුවීයේමහිලා යේපාළඹවීමක් ඇති කල හැකි අයුරින් 
සැලසුම් කිරීමට අවධානාය යේයාමු විය. ඒ අනුව යේයෝජිත කලාපීකරණ සැලසුයේමහි 
අයේේක්ෂිත ඝනාත්වය සඳහා නිසි පාරිදි යේස්වා සැපායීමටත් අනුගාමී පිළියේවලින් 
හඳුනාාගත් සංයේක්න්ද්රිය ප්රවාහනා මධයස්ථානා එකියේනාක සම්�න්ධ කිරීමටත් �හුවිධ 
ප්රවාහනා මාදිලි වශයේයන් හඳුනාාගත් මහාමාර්ග දුම්රිය මාර්ග සහ යේයෝජිත සැහැ�ලු 
දුම්රිය ජාලයන්යේ� අවකාශිය වයාේතිය මගින් යේයෝජනාා කරනා ලදී. යේමම ප්රවාහනා 
සංවර්ධනා උපාායමාර්ගය මුලික යේකාටස් යේදාකකින් සමන්විත යේේ.

• නියාමානය (නි�රේේශයන් සැහ මාා�ගසුචාක)

• රජරේ� ආයත්යංන වලං ඝෘජු මාැදිහත්වීමා
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා ප්රවාහැන 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ
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දෙෙහිවල ගල්කිස්ස නගරා සංවර්ධන සැලැස්ම 2022–2031 හි ෙැක්ම සහා 
අරාමුණු දෙකදෙර් ොයකත්වය

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම 2022–2031 හි සඳහන් පාළමු අරමුණ 
වනා “සියලු නාාගරිකයන් සඳහා සුහුරු සුමට හා සංයේේදී නාාගරික අවකාශය” යනා 
අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීයේම් ලා යේයෝජිත ප්රවාහනා සංවර්ධනා උපාායමාර්ගික 
සැලසුම ඝෘජුවම දාායක වනා අතර එහි යේදාවනා අරමුණ යේකයේර්දා ධනාාත්මක �ලපාෑමක් 
ඇති කරනු ලැයේබ්.

විෂාය පථාය

යේදාහිවල ග�කිස්ස හා රත්මලානා යනා නාගරයන්හි ප්රවාහනා පාේධතිය සඳහා යේයෝජිත 
සංවර්ධනා ක්රියාමාර්ග ඉදිරිපාත් කිරීම යේමම ප්රවාහනා සංවර්ධනා උපාායමාර්ගයේයහි 
විෂය පාථය යේේ.

6.3.2.2 රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ නගරය සැඳහා රේයෝජිත්යං මාා�ග ධූරාවලිය

ධූරාවලියක් අනුව යේපාළගස්වනා ලදා මාර්ග පාේධතිය නාගරයේ� ප්රවාහනා සැලසුයේම් 
ප්රධානා අංගයකි. යේමවැනි ධූරාවලියක් අනුව සකස් කරනා ලදා මාර්ග පාේධතියක් 
සැලසුම්කරණයේ�දී භූමි පාරියේභාෝජනාය සහ මාර්ග පාේධතිය අතර වනා සහ සම්�න්ධය 
මනාාව කළමනාාකරනාය කර ගැනීම සඳහා උපාකාරි වනා සැලසුම් ක්රමයේේදායක් වනා 
අතර එය මාර්ග පාේධතිය තුළ මාර්ග අතර මනාා සම්�න්ධතාවයක් පාවත්වා ගැනීමටත් 
උපාකාරී යේේ. එයේස්ම එවන් ක්රමානුකුල මාර්ග පාේධතියක් අයේේක්ෂිත වනා සංවර්ධනාය 
සාක්ෂාත් කර ගැනීම උයේදාසා දා ඝෘජුව දාායක වනු ඇත.

ධුරාවලියක් සහිත මාර්ග පාේධතියක් ඇති කිරීයේමහිලා ප්රධානා අරමුණු වන්යේන් 
මධයම රජය සහ පාළාත් පාාලනා ආයතනා මගින් ඉදිකිරීම් කරනු ල�නා නාඩත්තු හා 
කළමනාාකරණය වනා සැලසුම් සහ වයාපාෘති නිසියාකාරව ස්ථානාගත කිරීයේම් හැකියාව 
ල�ාදීමටත් මධයම රජය යේහෝ පාළාත් පාාලනා ආයතනා මගින් මාර්ග ඉදිකිරීයේම්දී හා 
නාඩත්තු කිරීයේම්දි ඒ සඳහා අවශය සම්මතයන් ල�ාදීමට හැකියාව ලැබීමත්ය.

යේම් අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය සඳහා යේයෝජිත මාර්ග පාේධතිය ප්රධානා ස්ථර 
තුනික් සමන්විතය. යේමම ධුරාවලිය පාහත සදාහන් කරුණු මත පාදානාම් යේේ.

• මාා�ග පේධතිරේ� වත්මාන් ධාරිත්යංාව (රේස්වා සැැපයීරේ� විභාවත්යංාය)

• සැමාස්ථා සැංකල්ප සැැලංසුමා සැහ ෙැක්මා

• ඝනත්ව කලංාප සැහ ලංක්ෂණ කලංාප මාගින් අරේප්ක්ෂිත්යං ඝනත්ව අගයයන් හා  

නාගරික ලංක්ෂණ
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා ප්රවාහැන 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ
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මාර්ග ධුරාාවලිය

යේයෝජිත මාර්ග ධුරාවලියට අනුව මාර්ග පාේධතිය ප්රධානා යේකාටස් යේදාකකින් 
සමන්විතය. ඒවා පාළමු යේපාළ ප්රමුඛ්යාතා මාර්ග (P1) හා යේදාවනා යේපාළ ප්රමුඛ්යාතා මාර්ග 
(P2) යේලස නාම් කර ඇත. සංවර්ධනා සැලැස්ම මගින් පුළු� කිරීමට යේයෝජිත මාර්ග 
පාළමු යේපාළ ප්රමුඛ්යාතා මාර්ග (P1) යේලස හදුන්වා ඇති අතර නාව මාර්ගයක් යේලස 
සංවර්ධනාය විය යුතු මාර්ග යේදාවනා යේපාළ ප්රමුඛ්යාතා මාර්ග (P2) යේලස නාම් කර ඇත.

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය හා අදාාල යේයෝජිත මාර්ග පාේධතිය වගු අංක 17 මගින් 
දාක්වා ඇත.

මාර්ග  
ප්රමුඛ්යතාව

හාඳුනාගන්නා ලෙ මාර්ග මාර්ගදෙ� 
පවතින 
පළල

දෙයෝජිත 
මංතීරු 
ගණන

දෙයෝජිත 
මාර්ග 
පළල මීටර්

පාළමු මේපාළ 
ප්රමුඛතාා  
මාර්ගැ (P1)

ශ්රීමත් ඩී.බී.ජායතිලැක මාවතා  
(ගැාලු පාාමේර් සිටා නිකමේප් පාාර මේෙහිවලැ 
පාාර ඔස්මේස් හැයිමේලැවල් මාර්ගැය ෙක්වා)

6-15 02 15

පාැපිලියාන මේෙහිවලැ පාාර (පාැපිලියාමේන් 
සිටා හැයිමේලැවල් මාර්ගැය ෙක්වා)

02 15

ඇන්ඩර්සංන් පාාර (මේකාටාගැම ශ්රී වජිර 
මාවමේත් සිටා මේෙහිවලැ පාැපිලියාන පාාර 
ෙක්වා)

6 02 15

ශ්රී සුමංගැලැ මාවතා (මැලිබන් හැන්දිමේ� 
සිටා මේයෝජිතා මුහුදුබඩ මාර්ගැමේ� දිගුව 
ෙක්වා)

6 02 15

දු�රියමේපාාළ මාවතා - රත්මලැාන 
(කල්මේෙමුල්ලැ පාාමේර් සිටා රත්මලැාන 
දු�රියමේපාාළ ෙක්වා)

6 02 15

ධර්මාධාර මාවතා (ගැාලු පාාමේර් සිටා 
කටුකුරුදුවත්තා පාාර ෙක්වා

6 15

පිරිමේවන මාවතා (ගැාලු පාාමේර් සිටා 
කටුකුරුදුවත්තා පාාර ෙක්වා)

6-9 02 15

මේ�න මාවතා (ගැාලු පාාමේර් සිටා 
මේටා�පාලැර්ස් පාාර ෙක්වා )

6 02 15

ශාන්තා මේ�රිස් පාාර - ගැල්කිස්සං (ගැාලු 
පාාමේර් සිටා මේයෝජිතා මුහුදුබඩ මාර්ගැය 
ෙක්වා )

6 02 15

ඩී අල්විස් ප්මේල්ස් 4.5-6 02 15

මුහැන්දිර� මේල්න් (ගැාලු පාාමේර් සිටා 
මේයෝජිතා මුහුදුබඩ මාර්ගැය ෙක්වා)

6 02 15

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා ප්රවාහැන 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ
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මාර්ග  
ප්රමුඛ්යතාව

හාඳුනාගන්නා ලෙ මාර්ග මාර්ගදෙ� 
පවතින 
පළල

දෙයෝජිත 
මංතීරු 
ගණන

දෙයෝජිත 
මාර්ග 
පළල මීටර්

පාළමු මේපාළ 
ප්රමුඛතාා  
මාර්ගැ (P1)

ඇල්බඩ් ප්මේල්ස් (ගැාලු පාාමේර් සිටා 
මේයෝජිතා මුහුදුබඩ මාර්ගැය ෙක්වා)

6 02 15

මේෙහිවලැ දු�රියමේපාාළ පාාර (ගැාලු පාාමේර් 
සිටා දු�රියමේපාාළ ෙක්වා )

12 02 15

ප්රතිබි�බාරාම මාවතා (මේකාටාගැම ශ්රී 
වාචිස්සංාරාම මාවමේත් සිටා ගැල්විහැාර 
පාාර ෙක්වා)

7 02 15

අර්බන් සංයිඩ් (ගැාලු පාාමේර් සිටා මේයෝජිතා 
මුහුදුබඩ මාර්ගැය ෙක්වා )

6 02 15

පීරිස් මාවතා (ගැාලු පාාමේර් සිටා 
ප්රඥාාමේලැෝක මාවතා ඔස්මේස් කවුඩාන 
පාාර ෙක්වා)

6 02 15

පාල්ලිමේොර මාවතා (කවුඩාන  
පාාමේර් සිටා කපිතාාන් සුමුදු රාජාපාක්ෂ 
මාවතා ෙක්වා )

6 02 15

�ාතිය මාවතා (ශ්රී සංරණංකර පාාමේර් 
සිටා ශ්රී මහැා විහැාර පාාර ඔස්මේස් 
දුටුගැැමුණු මාවතා ෙක්වා)

9 02 15

මේෙවන මේපාළ 
ප්රමුඛතාා  
මාර්ගැ (P2)

මේයෝජිතා මේබ්ස්ලැයින් මාර්ගැය දීර්ඝ 
කිරීම (ශ්රී සුධර්මාරාම පාාර, පීරිස් 
මාවතා, කඩවතා පාාර, කපිතාාන් සුමුදු 
රාජාපාක්ෂ මාවතා, අත්තිඩිය පාළමු 
හැරස් වීදිය, කටුකුරුදුවත්තා පාාර, 
අත්තිඩිය පාාර ඔස්මේස් රත්මලැාන 
මැලිබන් හැංදිය ෙක්වා )

04 25

මුහුදුබඩ මාර්ගැය දීර්ඝ කිරීම. 
(මේෙහිවලැ ෙක්වා ෙැනටා පාවතින 
මුහුදුබඩ මාර්ගැය රත්මලැාන ෙක්වා 
දීර්ඝ කිරීම.)

04 25

වගුව 6.3 : ඡේයෝජි� මංසන්ධි ධූරාවලිය
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා ප්රවාහැන 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ
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දෙයෝජිත මාර්ගයන්හි හාරාස්කඩා
(අ) පළමු දෙපළ ප්රමුඛ්යතා මාර්ග (P1)

රූපය 6.5 : පළමු ඡේපළ ප්රමුඛ්යා�ා මාර්ග �රස්�ඩ 
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

(ආ) දෙෙවන දෙපළ ප්රමුඛ්යතා මාර්ග (P2)

රූපය 6.6 : ඡේදවන ඡේපළ ප්රමුඛ්යා�ා මාර්ග �රස්�ඩ 
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා ප්රවාහැන 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ
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සිතියම 6.3 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස සඳ�ා ඡේයෝජි� මාර්ග වයාපෘති මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

දෙයෝජිත මාර්ග වයාපෘති - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022
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6.3.2.3 රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ ප්රාරේේශරේ� දු�රිය ප්රාවාහන පේධතිය සැඳහා 
රේයෝජිත්යං සැංව�ධනයන්

දුම්රිය ප්රවාහනා පාේධතිය වත්මන් ශ්රි ලංකායේේ පාවතිනා ප්රධානාතම ප්රවාහනා 
මාධයයකි. යේමම ප්රයේේශයේ� සීඝ්රයේයන් ඉහළ යනා ජනාගහනාය සහ නාාගරීකරණයට 
සමානුපාාතිකව ප්රවාහනා යේස්වාවන් සඳහා වනා ඉ�ලුම පාසුගිය වසර කිහිපායක් තුල 
වැඩියේවමින් පාවතිනා අතර අනාාගතයේ�දී යේමම ඉ�ලුම තවදුරටත් වර්ධනාය වනු ඇත. 
ජනාගහනා වර්ධනාය නිවාස ඉදිකිරීම ප්රධානා මාර්ග ඔස්යේස් වනා අධි ඝනාත්ව නිවාස 
වයාේතිය සහ රැකියා උත්පාාදානාය මගින් ගමන් වාර �හුල වනා අතර මාර්ග තදා �දාය 
ඇතිවීම යේකයේර් ඝෘජු �ලපාෑමක් ඇති යේකයේර්. යේම් නායින් අධික යේේගයේයන් වර්ධනාය 
වනා මගී ඉ�ලුම සඳහා ප්රතිචාාාර දාැක්වීම සඳහා දුම්රිය යේස්වාවන්හි නාව තාක්ෂණික 
සංවර්ධනායන් ඇති කිරීම සඳහා රජය මගින් යේම් වනා විට පියවර යේගනා ඇත. ඒ 
අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලසුම් 2022–2031 මගින් අයේේක්ෂිත 
සංවර්ධනාය සහ එහි දාැක්ම යේකයේර් සහයේයෝගය දාක්වනා යේයෝජිත දුම්රිය ප්රවාහනා 
සංවර්ධනා වයාපාාතීන් යේමම සැලසුම සකස් කිරීයේම්දී යේමහි අන්තර්ගතය සමග 
අනු�ේධ කර පාහත දාක්වා ඇත.

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස හාා රාත්මලාන දුම්රිය ස්ථාාන හාා ඒ අවට ප්රදෙේශ්යදෙ� 
ගුණාත්මකභාාවය වැඩිදියුණු කිරීම.

දාක්ෂිණ දුම්රිය මාර්ගයේ� ප්රධානා දුම්රිය ස්ථානා තුනාක් යේමම සැලසුම් ප්රයේේශය තුල 
පිහිටා ඇති අතර එම දුම්රිය ස්ථානායන් සහ මගී ආකර්ශණය වැඩි දියුණු කිරීමටත් 
ඒ අවට ප්රයේේශයේ� යටිතල පාහසුකම් සහ අදාාල අයේනාකුත් සියළු පාහසුකම් දුම්රිය 
ස්ථානායේ� භාාවිතයන්ට අනුකූල වනා පාරිදි සංවර්ධනාය කිරීමට යේමම වයාපාෘතිය තුලින් 
අරමුණු කරනු ලැයේබ්.

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා ප්රවාහැන 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රරරර  61:රරරරරර  රරරරරරර  රරරරර ර  ර රරරරර  රරරරරර  රරරරරරර  රරරරරරර 
රරරරරරරරර  : රරර රර රරරරර ර ,2021 රූපය 6.7 : ඡේදහිවල දුම්රිය ස්ථානය ආශ්රි� ප්රඡේේශ විනයාස සැලැස්ම 
මුලාාශ්රය : ගූගල් සිතියම,2021

දෙෙහිවල දුම්රිය ස්ථාානය

I .  ප්රාධාන ප්රාරේ�ශ මාා�ගය:- රේෙහිවලං දු�රියපලං මාා�ගය

II.  ප්රාධාන දු�රිය මාා�ගරේ� පළලං සැහ දිග: මීට� 12 / මීට� 450 

I I I .  රේයෝජිත්යං සැංව�ධනය:- මිශ්ර ව�ාපෘතියකි.

IV. අරේප්කෂිත්යං ලංක්ෂණ

• සැංරේක්ත්යංාත්මාක රේගාඩනැගිල්ලංක් විය යුතුය.

• දු�රියපලං මාා�ගය දිරේ� සුළං රේකාරිරේඩෝවට බාධා රේනාකලං යුතුය.

• රේග්රාගරි රේපරේෙසැ දු�රිය මාගීන් සැඳහා වන පදික මාා�ගයක් රේලංසැ  

සැංව�ධනය විය යුතුය.

ගල්කිස්ස දුම්රිය ස්ථාානය

I .  ප්රාධාන ප්රාරේ�ශ මාා�ගය:- ගල්කිස්සැ දු�රියපලං මාා�ගය

II.  ප්රාධාන දු�රිය මාා�ගරේ� පළලං සැහ දිග: මීට� 6 / මීට� 450 

I I I .  රේයෝජිත්යං සැංව�ධනය:- මිශ්ර ව�ාපෘතියකි.

IV. අරේප්කෂිත්යං ලංක්ෂණ 

• ප්රාරේේශරේ� ඓතිහාසික ලංක්ෂණ සැමාග සැංරේ�දී සැංව�ධනයක් විය යුතුය.

• ගල්කිස්සැ රේවරළ තීරරේ� සැංචාාරකයින් සැඳහා පහසුක� සැලංසැන මිශ්ර සැංව�ධන 

ව�ාපෘතීන් විය යුතුය.

• දු�රියපලං මාා�ගය පදිකයින්ට හිත්යංකාමී රේලංසැ සැංව�ධනය කලං යුතුය.

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා ප්රවාහැන 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ



දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)
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රූපය 6.9 : රත්මලාන දුම්රිය ස්ථානය ආශ්රි� ප්රඡේේශ විනයාස සැලැස්ම
මුලාාශ්රය : ගූගල් සිතියම,2021

රාත්මලාන දුම්රිය ස්ථාානය

I .  ප්රාධාන ප්රාරේ�ශ මාා�ගය:- රත්මාලංාන දු�රියපලං මාා�ගය

II.  ප්රාධාන දු�රිය මාා�ගරේ� පළලං සැහ දිග: මීට� 6 / මීට� 450 

I I I .  රේයෝජිත්යං සැංව�ධනය:- මිශ්ර ව�ාපෘතියකි.

IV. අරේප්කෂිත්යං ලංක්ෂණ 

• මුහුදු රේවරළ දිරේ� ඇති අනවසැර ඉදිකිරී� ඉවත් කලං යුතුය.

• දු�රියපලං මාා�ගය පදිකයින් හිත්යංකාමි රේලංසැ සැංව�ධනය කලං යුතුය.

 

රරරර  63:රරරරරරර  රරරරරරර  රරරරර ර  ර රරරරර  රරරරරර  රරරරරරර  රරරරරරර 
රරරරරරරරර  : රරර රර රරරරර ර ,2021 
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රරරර  62: ර රරරරරරර රරරරරරර  රරරරර ර  ර රරරරරර  රරරරරර  රරරරරරරර  රරරරරරර 
රරරරරරරරර  : රරර රර රරරරර ර ,2021 

 
රූපය 6.8 : ගල්කිස්ස දුම්රිය ස්ථානය ආශ්රි� ප්රඡේේශ විනයාස සැලැස්ම
මුලාාශ්රය : ගූගල් සිතියම,2021
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා ප්රවාහැන 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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දෙකාහුවල මංසන්ධිය ගුවන් පාලම් වයාපෘතිය 

I .  ප්රාධාන ප්රාරේ�ශ මාා�ගය:- රේහාරණ - රේකාරේළාඹ ප්රාධාන මාා�ගය 

I I .  රේයෝජිත්යං සැංව�ධනය:- ගුවන් පාලංමා 

I I I .  අරේප්ක්ෂිත්යං ලංක්ෂණ 

• රේහාරණ - රේකාරේළාඹ ප්රාධාන මාා�ගරේ� රථාවාහන  

ත්යංෙබෙය අවමා කිරීමා 

• රථාවාහන ගමාන් කිරීරේ� කා�යක්ෂමාත්යංාව ඉහලං නංවා නරරේ�  

ක්රියාකාරීත්වය ඉහළ නැංවීමා 

දෙයෝජිත විදුලි දුම්රිය වයාපෘතිය

�ස්නාාහිර පාළාත් මහ නාගර සංවර්ධනා වයාපාෘතිය මගින් හඳුනාාගත් යේයෝජිත දුම්රිය 
විදාුත්කරණය සහ නාවයකරණ වයාපාෘතිය යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා වයාපාාතිය 
හා අනු�ේධ යේකාට ඉදිරිපාත් කර ඇත. ඒ අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය හරහා ගමන් 
කරනා මුහුදු�ඩ දුම්රිය මාර්ගය විදාුත්කරණය වීමට යේයෝජිතය. සංවර්ධනා යේයෝජනාා 
අනුව මූලිකව පාානාදුර - යේකාළඹ - යේේයන්යේගාඩ දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධනාය සහ 
නාවයකරණය කර විදුලි දුම්රිය ධාවනාය කරවීමට යේයෝජිතය යේමම වයාපාෘතියේ� 
අරමුණ වන්යේන් මහා මාර්ගයේ� යේහෝ දුම්රිය මාර්ගයේ� අනාවශය යේලස අපායේත් යවනා 
ඉතා කුඩා කාල සීමාවක් වුවදා කාර්යක්ෂමව යේයාදාා ගනිමින් ජනාතාවයේ� කාලය මුදා� 
ඉතිරි කරදීම මගින් ආර්ථිකමය වශයේයන් රටට සිදුවනා පාරිහානිය අවම කිරීමයි. 
තවදුරටත් නාවීනා යේේගවත් හා උපා නාගර යා කරනා යේමවැනි දුම්රිය යේස්වාවක් ඇති 
කිරීම මගින් සිදුවනා මගී ප්රවාහනා ඉන්ධනා සහ මිනිස් කාලය සුරැකීමට යේ�තු වනු ඇත. 

6.3.2.4 රේයෝජිත්යං මාංසැන්ධි සැංව�ධනයන්

යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලසුම 2022–2031 හි අවකාශීය සංවර්ධනා 
උපාායමාර්ග යටයේත් යේයෝජිත මංසන්ධි සංවර්ධනා ධූරාවලිය අනුව හඳුනාාගත් නාාගරික 
මංසන්ධි සංවර්ධනාය කිරීයේම්ලා ප්රවාහනා ක්යේෂ්ත්රය ප්රමුඛ්යා යේකාටගත් උපාායමාර්ගික 
සංවර්ධනා වයාපාෘතීන් හඳුනාායේගනා ඇත.

දෙයෝජිත රාත්මලාන මංසන්ධි සංවර්ධන ප්රදෙේශ්යය

රත්මලානා දුම්රිය ස්ථානාය ප්රධානාතම ප්රවාහනා හුවමාරු මධයස්ථානායක් යේලස 
ක්රියාත්මක වුවදා දුම්රිය මධයස්ථානාය සහ �ස් රථ ප්රවාහනා යේස්වාව අතර යේභාෞතික 
වශයේයන් සුමට වූ සම්�න්ධතාවයක් දාක්නාට යේනාාලැයේබ්. යේම් යේ�තුව නිසා රත්මලානා 
දුම්රිය ස්ථානාය සහ නාගර සීමාව තුල ප්රවාහනා හුවමාරු මුලික සංවර්ධනා ප්රයේේශයක් 
යේලස සංවර්ධනාය කිරීමට යේයෝජිතය. 

�රිච්දෙ�ෙය 06
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා ප්රවාහැන 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ



දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)

146

යේමහිදී විවිධ මාදිලියේ� ප්රවාහනා මාධයයන් එකියේනාකට සම්�න්ධ කරමින් ඒවා 
අතර පාහසුයේවන් හුවමාරු වියහැකි පාරිදි යේමම සංවර්ධනාය යේයෝජනාා කරනු ලැයේබ්. 
යේමම වයාපාෘතිය �ලාත්මක කිරීම මගින් රත්මලානා යනු �හුවිධ ප්රවාහනා මාධයයන් 
සහිතව යේකාළඹ වාණිජ නාගරයට දාකුණු දිශායේවන් ප්රයේේශ වීයේම් මධයස්ථානාය යේලස 
සංවර්ධනාය වනා අතර දාකුණු දිශායේේ රථවාහනා අන්තර්හුවමාරු මධයස්ථානායදා යේේ.

දෙයෝජිත දෙෙහිවල මංසන්ධි සංවර්ධන ප්රදෙේශ්යය 

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� ප්රධානාතම මංසන්ධි වනා යේදාහිවල මංසන්ධිය තවදුරටත් 
පාදිකයින්ට සහ එහි භාාවිතයන්ට වඩාත් යේහාඳ යේස්වාවක් ල�ාගත හැකි වනා පාරිදි 
සංවර්ධනාය විය යුතු �ව හඳුනාා ගන්නාා ලදී. ඒ යටයේත් හඳුනාා ගන්නාා ලදා වයාපාෘතීන් 
එක් එක් අදාාල උපාායමාර්ගික සැලසුම් යටයේත් දාක්වා ඇත.

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සැලසුම 2022–2031 මගින් යේයෝජිත ප්රවාහනා හා අයේනාකුත් 
සංවර්ධනායන්හි වක්ර �ලපාෑම මත අනාාගතයේ�දී පාහත දාැක්යේවනා �ලපාෑම් නාගරය 
යේකයේරහි සිදුවනු ඇතැයි අයේේක්ෂිතය

1.  වාහන ත්යංෙබෙය අවමාවීමා සැහ අවකාශීය සැංකලංන ව�ාප්තිය විචාලංනය වීමා තුලින් 

රේභාෞතික සැංව�ධනය ආක�ශනය වීමා.

2. ධුරාවලියක් සැහිත්යං රේයෝජිත්යං මාා�ග ජාලංය මාගින් රථාවාහන ත්යංෙබෙය අවමා වීමා.

3. රේපාදු ප්රාවාහන රේස්වාවන්හි මාගී පරිමාාව ව�ධනය වීමා.

4. ප්රාරේේශරේ� ඉඩ� මිලං ඉහලං යාමා සැහ සැංව�ධන ඉල්ලුමා ඉහලං යාමා.

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා ප්රවාහැන 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ
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සිතියම 6.4 : ඡේයෝජි� ප්රවා�න සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

ප්රවාහාන සංවර්ධන සැලැස්ම - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022
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6.3.3 දෙයෝජිත්ය නගර ආර්ථික සංවර්ධන උ�ාය මාර්ගය

6.3.3.1 හැඳින්වීමා

නාාගරික ආර්ථික සංවර්ධනා උපාායමාර්ගය යනු නාගර සංවර්ධනා සැලසුමක මුලික 
උපාායමාර්ගයක් වනා අතර එය නාගරයක ආර්ථික කටයුතු එහි සමස්ත අවකාශීය 
සැලසුම සමග අනු�ේධ කිරීම සහ සමස්ත වශයේයන් නාාගරික සංවර්ධනා 
සැලසුයේමහි දාැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීයේමහි මාර්යේගෝපායේේශනාය සිදු කරයි. යේමහිදී 
නාගරයේයහි �ලායේපාායේරාත්තු වනා යේභාෞතික සංවර්ධනාය සඳහා රජය හා යේපාෞේගලික 
අංශයන්හි ආයේයෝජනා දාායකත්වය අතයවශය යේේ.

අරාමුණ 

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම (2022–2031) ඇතුළත් නාාගරික 
ආර්ථික සංවර්ධනා උපාායමර්ගයේයහි අරමුණ වනුයේ� යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය 
සඳහා වනා අයේේක්ෂිත දාැක්ම සහ යේභාෞතික හැඩය ලඟා කර ගැනීමට අවශය 
සැලසුම් කරනා ලදා යේවනාස්කම් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය යේවළඳපාලව� සහ 
ආයේයෝජනා ආකර්ෂණය තහවුරු කිරීමයි. එයේමන්ම නාාගරික ආර්ථික සංවර්ධනා 
උපාායමාර්ග යටයේත් සිදු කරනු ල�නා සියළුම මැදිහත්වීම් වල සමස්ත අරමුණ වනුයේ� 
නාගරයේ� විවිධ ආර්ථික අංශයන් මගින් යේේපාළ සඳහා වැඩිවනා ඉ�ලුමට සරිලනා ඉහළ 
තත්වයේයන් යුතු ඉඩ ප්රස්තාවන් සපායා දීමයි.

නාාගරික ආර්ථික සංවර්ධනා උපායමාර්ගයේයහි මුලික පාරමාර්ථයක් වනුයේ� නාගරයේයහි 
පාවතිනා යේේපාළ, සි�ලර යේවළඳාම, යේතාරතුරු තාක්ෂණය, මුලය හා යේස්වා සම්�න්ධ 
යේපාෞේගලික ආයතනා, යේේපාළ යේවළඳාම්, සහාධිපාතය යේගාඩනාැගිලි, යේස්වා හා සැපායුම් 
ආශ්රිත කර්මාන්ත, සංචාාරක කර්මාන්තය වැනි ප්රධානා ආර්ථික අංශයන්ට විවෘත 
කිරීමයි.

ප්රදෙ�ශ්යය

යේමහිදී යේයෝජිත ආර්ථික සංවර්ධනා වයාපාෘතීන් හරහා ඉහත හඳුනාාගත් ඝනාත්ව කලාපා 
තුළ අයේේක්ෂිත සංවර්ධනාය එම අවකාශය තුල පිහිටුවීයේමහිලා යේපාළඹවීමක් ඇති කල 
හැකි අයුරින් සැලසුම් කිරීමට අවධානාය යේයාමු විය. ඒ අනුව යේයෝජිත කලාපීකරණ 
සැලසුයේමහි අයේේක්ෂිත ඝනාත්වය සඳහා නිසි පාරිදි ආර්ථික යේස්වා සැපායීමට යේමමගින් 
�ලායේපාායේරාත්තු යේේ. 

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා නගැර ආර්ථික 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැය
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දෙෙහිවල ගල්කිස්ස නගරා සංවර්ධන සැලැස්ම 2022–2031 හි ෙැක්ම සහා 
අරාමුණු දෙකදෙර් ොයකත්වය

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම 2022–2031 හි සඳහන් පාළමු අරමුණ 
වනා “සියලු නාාගරිකයන් සඳහා සුහුරු සුමට හා සංයේේදී නාාගරික අවකාශය” යනා 
අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීයේම් ලා යේයෝජිත ආර්ථික සංවර්ධනා උපාායමාර්ගික 
සැලසුම ඝෘජුවම දාායක වනු ඇත. 

විෂාය පථාය

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� ආර්ථික අංශය වැඩි දියුණු කිරීයේම් පාරමාර්ථ යේපාරදාැරිව 
පිළියේයල කරනු ල�නා ආර්ථික සැලැස්යේම් කාලය 2022–2031 වර්ෂය දාක්වා සීමාවනු 
ඇත. යේමම ආර්ථික සංවර්ධනා උපාායමාර්ගික සැලැස්ම වාණිජ හා මූලය අංශය 
සංචාාරක කර්මාන්තය හා දුෂය යේනාාවනා කර්මාන්ත යනා අංශ සංවර්ධනාය කිරීමට 
අදාාලව විග්රහ කරනු ල�යිි. සංයේේදි විේයේ�ෂණයට අනුව තවදුරටත් යේදාහිවල මහ 
නාගර සභාා සීමාව තුල දුෂයකාරක කර්මාන්ත සඳහා දිරිගැන්වීමක් සිදු යේනාාකරනා ලදී. 
යේදාහිවල ග�කිස්ස හා රත්මලානා යනා නාගරයන්හි ආර්ථික යේ�ත්රය සඳහා යේයෝජිත 
සංවර්ධනා ක්රියාමාර්ග ඉදිරිපාත් කිරීම යේමම ප්රවාහනා සංවර්ධනා උපාායමාර්ගයේයහි 
විෂය පාථය යේේ.

6.3.3.2 ආ�ථික සැංව�ධන උපායමාා�ග හා ව�ාපෘති

(අ) දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා බාල ප්රදෙේශ්යදෙ� ආර්ථිකයට විවිධ 
අංශ්ය මගින් කරානු ලබාන ොයක්තවය හාා වත්මන් භූමි පරිහාරාණ රාටාව අනුව 
සංවර්ධන කලාප හාඳුනා ගැනීම

ගාලුපාාර සහ නාගර මධය ප්රයේේශ වාණිජ හා මුලය කටයුතු සංවර්ධනාය සඳහා මිශ්රා 
සංවර්ධනා කලාපාය යේලසත් සමුද්රාභිමුඛ්යා ප්රයේේශය සංචාාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනාය 
කිරීයේම් අරමුණින් සමුද්රාභිමුඛ්යා කලාපාය යේලසත් රත්මලානා, යේ�යේලක් කයේඩ් හන්දිය, 
අගුලානා ආශ්රිත ප්රයේේශය දුෂය යේනාාවනා කර්මාන්ත ආරම්භා කිරියේම් අරමුණින් 
ප්රවර්ධනා මිශ්රා සංවර්ධනා කලාපාය යේලසත් කලාපා කරනු ලැබු අතර එම සංවර්ධනා 
කලාපා ආශ්රිතව ප්රයේේශකත්ව පාහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පාරිච්යේේදා 6.3.2 මාර්ග 
හා ප්රවාහනා සැලැස්යේමහි දාක්වා ඇති මාර්ග සංවර්ධනා උපාාය මාර්ග යේයෝජනාා කරනු 
ලැබීය. තවදුරටත් කළුයේ�ෝවිල යේදාහිවල, කරගම්පිටිය ආශ්රිත ප්රයේේශයත් යේකාහුවල 
නුයේ�යේගාඩ ආශ්රිත ප්රයේේශයත් වාණිජ හා මිශ්රා භාාවිතය ප්රධානා යේකාට ගත් ප්රයේේශයන් 
යේලස සංවර්ධනාය විය යුතු �වට හඳුනාායේගනා ඇත. එයේමන්ම ග�කිස්ස ප්රයේේශය 
ආශ්රිතව ස්ථාපානාය වී ඇති සංචාාරක කර්මාන්තය තවදුරටත් වර්ධනාය කිරීම ප්රමුඛ්යා 
යේකාටගත් මාර්යේගෝපායේේශ සැලැස්මක් (guide plan) මගින් ග�කිස්ස ප්රයේේශය 
සංවර්ධනාය විය යුතු �ව හඳුනාායේගනා ඇත.

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ
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(ආ) දෙෙහිවල ගල්කිස්ස රාත්මලාන මංසන්ධි සංවර්ධනය කිරීම ආශ්රිත මිශ්ර 
සංවර්ධන වයපෘති ක්රියාත්මක කිරීම.

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� ආර්ථික සංවර්ධනාය උයේදාසා ප්රමාණවත් 
පාහසුකම් සැපායීම සඳහා වාණිජ අංශය දාායක කර ගැනීම තුලින් ප්රයේේශයේ� ආර්ථික 
මට්ටම ඉහල නාැංවීම අයේේක්ෂා කරනු ල�යි. එහිදී යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා 
සැලැස්ම 2022–2031 මගින් මහ නාගර සභාා සීමාව තුල පුයේරෝකථනාය කරනු ලැබූ 
254900 ක පාමණ වනා යේන්වාසික ජනාගහනාය හා 200000 ක පාමණ වනා මගී 
ජනාගහනාය සඳහා අවශය වාණිජ පාහසුකම් ල�ාදීමට හැකි වනා පිණිස උත්යේේරණ 
වයාපාෘතීන් කිහිපායක් දියත් කිරීමට යේයෝජනාා කරනු ල�යි.

• රේෙහිවලං මිශ්ර සැංව�ධන ව�ාපෘතිය

• රේෙහිවලං සුපිරි රේවළඳසැැල් ව�ාපෘතිය

• ගල්කිස්සැ සුපිරි රේවළඳසැැල් ව�ාපෘතිය

• රත්මාලංාන මිශ්ර සැංව�ධන ව�ාපෘතිය

දෙෙහිවල මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය

I .  ප්රාධාන ප්රාරේ�ශ මාා�ගය:- රේෙහිවලං දු�රියපලං මාා�ගය

II.  ප්රාධාන දු�රිය මාා�ගරේ� පළලං සැහ දිග: මීට� 12 

I I I .  ඉඩරේ� ප්රාමාාණය: ප�චාස් 59

IV. රේයෝජිත්යං සැංව�ධනය:- මිශ්ර ව�ාපෘතියකි.

V. අරේප්කෂිත්යං ලංක්ෂණ 

• සැංරේක්ත්යංාත්මාක රේගාඩනැගිල්ලංක් විය යුතුය.

• ප ව ත් න ා  ක ඩ  සැ ඳ හ ා  එ මා  ස් ථා ා න රේ � මා  න ැ ව ත්යං  ඉ ඩ  ප හ සු ක �  ලං බ ා  දි ය  යු තු ය .

 

Galle Road 

Station Road 

To Colombo 

100m 

රරරර  64: රරරරරර  රරරරර රරරරරරර  රරරරරරරරර  රරරරරරර  රරරරරරර 
රරරරරරරරර  : රරර රර රරරරර ර ,2021 
 
රූපය 6.10 : ඡේදහිවල මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය විනයාස සැලැස්ම
මුලාාශ්රය : ගූගල් සිතියම,2021
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දෙෙහිවල සුපිරි දෙවළඳසැල් වයාපෘතිය

I .  ප්රාධාන ප්රාරේ�ශ මාා�ගය:- ගාලු පාර

II.  ප්රාධාන දු�රිය මාා�ගරේ� පළලං සැහ දිග: මීට� 24 

I I I .  ඉඩරේ� ප්රාමාාණය: රූඩ් 1 ප�චාස් 3.77

IV. රේයෝජිත්යං සැංව�ධනය:- මිශ්ර ව�ාපෘතියකි.

V. අරේප්කෂිත්යං ලංක්ෂණ 

• සැංරේක්ත්යංාත්මාක රේගාඩනැගිල්ලංක් විය යුතුය.

• පවත්නා කඩ සැඳහා එමා ස්ථාානරේ�මා නැවත්යං ඉඩ පහසුක� ලංබා දිය යුතුය

රූපය 6.11 : ඡේදහිවල සුපිරි ඡේවළඳසැල් වයාපෘතිය විනයාස සැලැස්ම
මුලාාශ්රය : ගූගල් සිතියම,2021

 

රරරර  65: රරරරරර  Т ˜ ΰ"ỦỆỐẲỌỘ "රරරරරරරරර  රරරරරරර  රරරරරරර 
රරරරරරරරර  : රරර රර රරරරර ර ,2021 
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ගල්කිස්ස සුපිරි දෙවළඳසැල් වයාපෘතිය

I .  ප්රාධාන ප්රාරේ�ශ මාා�ගය:- ගාලු පාර

II.  ප්රාධාන දු�රිය මාා�ගරේ� පළලං සැහ දිග: මීට� 24 

I I I .  ඉඩරේ� ප්රාමාාණය: අක්කර 1

IV. රේයෝජිත්යං සැංව�ධනය:- මිශ්ර ව�ාපෘතියකි.

V. අරේප්කෂිත්යං ලංක්ෂණ 

• සැංරේක්ත්යංාත්මාක රේගාඩනැගිල්ලංක් විය යුතුය.

• පවත්නා කඩ සැඳහා එමා ස්ථාානරේ�මා නැවත්යං ඉඩ පහසුක� ලංබා දිය යුතුය

රාත්මලාන මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය

I .  ප්රාධාන ප්රාරේ�ශ මාා�ගය:- ගාලු පාර

II.  ඉඩරේ� ප්රාමාාණය: අක්කර 6

II I .  රේයෝජිත්යං සැංව�ධනය:- මිශ්ර ව�ාපෘතියකි.

IV. අරේප්කෂිත්යං ලංක්ෂණ 

• සැංරේක්ත්යංාත්මාක රේගාඩනැගිල්ලංක් විය යුතුය.

රූපය 6.12 : ගල්කිස්ස සුපිරි ඡේවළඳසැල් වයාපෘතිය විනයාස සැලැස්ම
මුලාාශ්රය : ගූගල් සිතියම,2021

 

Galle Road 

To Dehiwala 

75m 

42m
 

Station Road 

රරරර  66:ර රරරරරරර රරරරරර රර ර රරරරර රරරරරරරරර  රරරරරරර  රරරරරරර 
රරරරරරරරර  : රරර රර රරරරර ර ,2021 
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රරරර  67: රරරරරරර  රරරරර රරරරරරර  රරරරරරරරර  රරරරරරර  රරරරරරර 
රරරරරරරරර  : රරර රර රරරරර ර ,2021 
 

St. Ritas Road 

Galle Road 

To Dehiwala 

රූපය 6.13 : රත්මලාන මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය විනයාස සැලැස්ම
මුලාාශ්රය : ගූගල් සිතියම,2021

ඇ) සංචාාරාක ප්රවර්ධන කලාප හාදුන්වාදීම.

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය ආශ්රිත සංචාාරක වයාපාාරය දියුණු කිරියේමහිලා යේමම 
සංවර්ධනා සැලැස්ම තුලින් හඳුනාා ගන්නාා ලදා ප්රධානා සංචාාරක ප්රවර්ධනා කලාපා 
යේදාකකි. 

සමුද්රාභිමුඛ්ය මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය

යේදාහිවල ඇල මාර්ගය අසලින් ආරම්භා වී රත්මලානා සැලසුම් සීමායේේ අවසානාය 
දාක්වා කි. මී. 7 ක් පාමණ මුහුදු සීමාව දියේ� ගාලු පාාර දාක්වා වනා ප්රයේේශය යේමම කලාපාය 
අයත්යේේ. යේවරළ�ඩ දුම්රිය ස්ථානා, යේවරළ තීරය, ග�කිස්ස යේහෝටලය හා අයේනාකුත් 
යේවරළ�ඩ යේහෝට� ආශ්රිත ප්රයේේශ පාදානාම් යේකාටයේගනා සංචාාරක කර්මාන්තය දියුණු 
කිරීම සඳහා යේමම කලාපාය හඳුන්වා දී ඇත.

අත්තිඩිය සංරාක්ෂාණ කලාපය 

අත්තිඩිය වනා රක්ෂිතය ආශ්රිතව යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සභාා සීමාවට අයත් ප්රයේේශය 
යේමමගින් දාක්වා ඇත. යේමම කලාපාය තුල පාවත්නාා පාාරිසරික සංයේේදිතවයට හානි 
යේනාාවනා ආකාරයේයන් සංචාාරක වයාපාාරය දියුණු කිරීමට අයේේක්ෂා කරනු ල�යි.
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සිතියම 6.5 : ආර්ථි� සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

ආර්ථික සංවර්ධන සැලැස්ම - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022
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6.3.4 දෙයෝජිත්ය ජ්යනාවාස සංවර්ධන උ�ාය මාර්ගය

6.3.4.1 හැඳින්වීමා

නාගරයක ජනාාවාස හා නිවාස යනු ප්රධානා අංගයකි. ඕනාෑම සංවර්ධනා සැලස්මක 
ප්රමාණවත් හා දාැරිය හැකි මිල ගණන් වලට නිවාස සැපායීම අතයවශය කර්තවයයක් 
යේලස හඳුනාාගත හැකිය. උසස් තත්වයේ� නිවාස හා ජනාාවාස පාහසුකම් සඳහා 
ඉහළ ඉ�ලුමක් නිර්මාණය කරමින් වර්තමානායේ� නාගර තුළට ජනාතාව ආකර්ෂණය 
කරගනී. එයේකායේලාස්වනා තිරසාර සංවර්ධනා ඉලක්කය වනා “ධරණීය නාගර හා 
ජනාාවාස” යනා යේගෝලීය ඉලක්කය පිළි�ඳව සැලකීයේම්දී එමගින් වියේේෂ අවධානාය 
යේයාමු කර ඇත්යේත් ගුණාත්මක නිවාස සැපායීම නාගර හා ජනාාවාස සමස්ථ ජනාතාව 
සඳහා අනුකූලවීම, ආරක්ෂා සහිත වීම, ප්රතයස්ථවීම සහා තිරසාර වීම යනා කරුණු 
යේකයේරහි යේේ.

අරාමුණ

ජනාාවාස සංවර්ධනා උපාායමාර්ගවල ප්රධානා අරමුණු වලින් එකක් යේලස යේදාහිවල 
ග�කිස්ස නාගරයේ� සියලු ජනාතාව ආවරණය වනා පාරිදි දාැරියහැකි මිල ගණන් 
වලට උසස් තත්වයේ� නිවාස හිමිවීම සහතික කිරීම දාැක්විය හැකිය. අයේනාක් 
ප්රධානා අරමුණ වන්යේන් යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය තුල විවිධ ප්රජාවන්යේ� නිවාස 
අවශයතාවයන් සඳහා නිවාස යේතෝරා ගැනීයේම් පාරාසයට සරිලනා සුදුසු ස්ථානා සඳහා 
මාර්යේගෝපායේේශනාය සැලසීම සහ සියලු වර්ගයේ� ජනාාවාස සඳහා පූර්ණ පාහසුකම් 
සැලසීම සහතික කිරීමයි. යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල පාවතිනා 
අඩු අදාායම්ලාභී නිවාස වල වයාේතිය විේයේ�ෂණය කිරීයේම්දී එමගින් �හුතරයක් 
යේවරළ තීරය සහ දුම්රිය රක්ෂිතයන් තුල ස්ථානාගතවීම.

ප්රදෙ�ශ්යය 

2022–2031 නාගර සංවර්ධනා සැලැස්යේම් ජනාාවාස සංවර්ධනා උපාාය මාර්ග පුළු� 
මැදිහත්වීම් තුනාකින් සමන්විත යේේ. එනාම් සමස්ථ ප්රයේේශයටම ජනාාවාස පාහසුකම් 
සැපායීම ජනාාවාස ප්රවර්ධනා ප්රයේේශවල මධයම හා අඩු අදාායම් නිවාස සැපායීම සහ 
අඩුපාහසුකම් සහිත නිවාස කළමනාාකරණය යනා මැදිහත්වීම් යේේ. 2022–2031 
නාගර සංවර්ධනා සැලැස්යේම් ජනාාවාස සංවර්ධනා උපාායමාර්ගය පාහත නිර්යේේශයන් 
අනුගමනාය කරනු ල�යි.

• නියාමාන ප්රාරේ�ශය  

(අොලං රාජ� ආයත්යංනවලින් පනවන ලංෙ ප්රාතිපත්ති හා රේරගුලංාසි ඇතුලංත්ව)

• රාජ� ආයත්යංනවලං ඝෘජු මාැදිහත්වීමා

• සැහරේයෝගීත්යංා ප්රාරේ�ශය  

(ඝෘජු රේපෞේගලික හා රාජ� පුේගලික හවුල්කාරීත්වය ආරේයෝජන ඇතුලංත්ව)

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා නගැර ආර්ථික 
සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැය
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2022–2031 දෙෙහිවල ගල්කිස්ස නගරා සංවර්ධන සැලැස්දෙම් ෙැක්ම හාා ඉංලක්ක 
සඳහාා ොයකත්වය

යේයෝජිත ජනාාවාස සංවර්ධනා උපාායමාර්ග තුලින් සියලු නාාගරිකයන් සඳහා සුහුරු 
සුමට සහ සංයේේදී නාාගරික අවකාශයක් යනා පාලවනා අභිමාතාර්තය ළගාකර ගැනීමට 
දාායක යේේ. ඊට අදාාල අරමුණු පාහත දාැක්යේේ.

විෂාය පථාය

ජනාාවාස සංවර්ධනා උපාායමාර්ග සැලසුම් රාමුව තුල පාහත කරුණු ඇතුලත්යේේ.

• රේන්වාසික රේයෝග�ත්යංාවය අනුව ජනාවාසැ ප්රාව�ධන ප්රාරේේශ හඳුනාගැනීමා.

• නිවාසැ සැංව�ධන ව�ාපෘති ක්රියාත්මාක කිරීමා සැඳහා රජය සැතු ඉඩ� රේයාො ගැනීමා.

• අඩු පහසුක� සැහිත්යං නිවාසැවලං වාසැය කරන ජනත්යංාවරේ� ජීවරේනෝපායන්ට බාධා 

රේනාවන පරිදි එමා ජනත්යංාව පුනස්ථාාපනය කිරීමා.

• ඌන භාාවිත්යංරේයන් යුතු රේන්වාසික ප්රාරේේශ රේන්වාසික පුන�ජීවන ව�ාපෘති වශරේයන් 

සැංව�ධනය කිරීමා.

6.3.4.2 රේන්වාසික රේයෝග�ත්යංාවය අනුව ජනාවාසැ ප්රාව�ධන  
ප්රාරේේශවලං හඳුනාගැනීමා.

ජානාවාස ප්රවර්ධන කලාප සාධාරාණීකරාණය කිරීම

යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය සඳහා යේයෝජිත කලාපීකරණ සැලැස්යේමහි 
සඳහන් සංවර්ධනා කලාපා අතුරින් යේන්වාසික භාාවිතය ප්රවර්ධනාය සඳහා කලාපා 02ක් 
හඳුනාායේගනා ඇත. එහිදී .යේදාහිවල උතුරු ප්රයේේශය කළුයේ�ෝවිල ප්රයේේශය, ග�කිස්ස 
ආශ්රිත ප්රයේේශයන් අධි ඝනාත්ව යේන්වාසික කලාපායන් වශයේයන් ප්රවර්ධනාය කිරීම 
අයේේක්ෂාව වනා අතර එම කලාපායේයහි අනුමත භාාවිතයන් අතරින් සහාධිපාතය 
යේන්වාසික යේගාඩනාැගිලි සඳහා සංවර්ධනා කටයුතු දිරිගන්වනු ල�යි. තවදා නාැදිමාල 
ප්රයේේශය මධය ඝනාත්ව යේන්වාසික කලාපායක් වශයේයන් සංවර්ධනාය දිරිගැන්යේේ. 
යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා ප්රයේේශය තුල අත්තිඩිය සහ යේේරැස් ගඟ ආශ්රිත 
පාාරිසරික සංයේේදී කලාපාය ඉහල හරිත ඝනාත්වය සුරැයේකනා පාරිදි අඩු ඝනාත්ව 
යේන්වාසික සංවර්ධනායක් යේකයේරහි ප්රවර්ධනාය කරයි.

මීට අමතරව යේයෝජිත සමුද්රාභිමුඛ්යා මිශ්රා සංවර්ධනා කලාපාය යේකාළඹ වාණිජ නාගරය 
යේවත ඇදී එනා විවිධ යේන්වාසික සංචාාරකයින් සඳහා සංවර්ධනාය දිරිගන්වනු ල�යි. 
යේන්වාසික ප්රමුඛ්යා කලාපා/ජනාාවාස ප්රවර්ධනා ප්රයේේශ හඳුනාා ගැනීයේම්දී පාදානාම් 
වූයේ� සමස්ත ඝනාත්ව කලාපා සහ අදාාළ කලාපා වල ලක්ෂණයි .ජනාාවාස ප්රවර්ධනා 
ප්රයේේශ හඳුනාාගැනීයේම් ප්රධානා නිර්ණායක යේදාක යේලස යේන්වාසික සංවර්ධනාය 
සඳහා යේවළඳපාළ ප්රවණතාවය සහ යටිතල පාහසුකම් සුල�තාවය අනුව යේන්වාසික 
සංවර්ධනා යේයෝගයතාවය සැලකි�ලට යේගනා ඇත.
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කලාපය අොල කලාප වලට 
ඇතුලත්වන ප්රදෙේශ්ය

අදෙප්ක්ෂිත දෙන්වාසික ස්වභාාවය

ප්රමුඛ මේන්වාසික මිශ්ර 
සංංවර්ධන කලැාපාය 
I මේකාටාසං

ශ්රී සංරණංකර, විලැාවලැ, 
හැත්මේබෝධිය, මල්වත්තා, 
මේෙහිවලැ නැමේගැනහිර

මධයම ආොය�ලැාභී ජානයා 
මේක්න්ද්ර කරගැත් මහැල් නිවාසං

ප්රමුඛ මේන්වාසික මිශ්ර 
සංංවර්ධන කලැාපාය 
II මේකාටාසං

කළුමේබෝවිලැ උෙයානය, 
මල්වත්තා

මධයම හැා ඉහැලැ ආොය�ලැාභී 
නිවාසං මේතාෝරා ගැැනීම සංඳහැා 
උෙයානය සංහිතා නිවාසංවලැ සිටා 
සුමේඛෝපාමේ�ෝගී ඉහැලැ/ අතාරමැදි 
උසින් යුත් මේන්වාසික මහැල් 
නිවාසං

ප්රමුඛ මේන්වාසික මිශ්ර 
සංංවර්ධන කලැාපාය 
III මේකාටාසං

කරගැ�පිටිය, ක�ඩාන 
නැමේගැනහිර, ක�ඩාන බටාහිර, 
වටාරප්පාලැ, කටුකුරුදුවත්තා 
පිරිමේවන, වතුමුල්ලැ අත්තිඩිය 
උතුර, අත්තිඩිය ෙකුණ

මධයම හැා ඉහැලැ ආොය�ලැාභී 
නිවාසං මේතාෝරා ගැැනීම සංඳහැා 
මේගැවතු නිවාසං වලැ සිටා 
සුමේඛෝපාමේ�ෝගී මේන්වාසික හැා 
මහැල් නිවාසං

මේන්වාසික කලැාපාය මේකාහුවලැ, නැදිමාලැ, ක�ඩාන 
නැමේගැනහිර, අත්තිඩිය උතුර

මේගැවතු නිවාසං සංහැ අඩු උසං 
සුමේඛෝපාමේ�ෝගී නිවාසං

වගුව 6.4 : ඡේන්වාසි� �ලාපයන්හි අඡේප්ක්ෂි� ස්වභාාවය
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

6.3.4.3 නිවාසැ සැංව�ධන ව�ාපෘති ක්රියාත්මාක කිරීමා සැඳහා රජය සැතු 
ඉඩ� රේයාො ගැනීමා.

වාරිමාර්ග දෙෙපාර්තදෙම්න්තුවට අයත්ව තිබුණු රාත්මලාන කඳවල මධය 
ආොයම් නිවාස වයාපෘතිය

වාරිමාර්ග යේදාපාාර්තයේම්න්තුව ට අයත්ව තිබුණු රත්මලානා කඳවල අක්කර 29ක් 
සහ පාර්චාස් 4.56කින් යුතු භූමියේ� ඒකක 400කින් යුතු නිවාස සංකීර්ණයක් මධය 
ආදාායම්ලාභීන් සඳහා ඉදිකිරීමට යේයෝජනාා යේකයේර්.

ස්ථාානය කඳවලැ රත්මලැාන

භූමි ප්රමාණය අක්කර 29 පාර්චස් 4.56

ප්රදෙ�ශ්ය මාර්ගය ගැාලු පාාර

පවත්නා භාාවිතය වාරිමාර්ගැ මේෙපාාර්තාමේ�න්තුවටා අොලැ �ාවිතායන්

ඉංඩාම් හිමිකම වාරිමාර්ගැ මේෙපාාර්තාමේ�න්තුව

දෙයෝජිත සංවර්ධනය අධි උසං මිශ්ර සංංවර්ධන වයාපාෘතියක්
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රරරර  68: රරරරරරර  ර රරර  ර රරරර ර රරර රර රරරරර  රරරරරරරරරර   
රරරරරරරරර  : රරර රර රරරරර ර ,2021 රූපය 6.14 : රත්මලාන �ඳවල මධය ආදායම් නිවාස වයාපෘතිය 
මුලාාශ්රය : ගූගල් සිතියම,2021

අඩු පහාසුකම් සහිත නිවාසවල වාසය කරාන ජානතාවදෙ� ජීවදෙනෝපායන්ට 
බාාධා දෙනාවන පරිදි එම ජානතාව පුනස්ථාාපනය කිරීම

ධීවරා කර්මාන්තය පෙනම් කරාගත් නිවාස වයාපෘතිය

යේදාහිවල දුම්රිය ස්ථානාය ආසන්නායේ� සිට ශ්රී ධර්මපාාල මාවත දාක්වා යේවරළ තීරයේ� 
අක්කර 10කට ආසන්නා ප්රමාණයක වයාේතව පාවතිනා ධීවර කර්මාන්තයේ� නියුතු 
ජනාතාව වාසය කරනා අඩු ආදාායම් නිවාස එම ස්ථානායේ�ම නාැවත සැලසුම් සහගතව 
ඉදිකිරීමට යේයෝජනාා කරනු ල�යි. 

යේමම වයාපාෘතිය හරහා යේදාහිවල රත්මලානා මුහුදු තීරය අක්කර 46ක් පාමණ 
වූ දාැනාට අනාවසර ඉදිකිරීම් යේ�තුයේවන් සංවර්ධනායට යේයාදාා ගත යේනාා- 
හැකි භූමි ප්රමාණය යේවරළාශ්රිත සංවර්ධනා වයාපාෘතියක් හරහා සංචාාරකයින් සඳහා 
විවෘත කර ගැනීමටත් අවම ජිවනා තත්වයක් සහිතව ජිවත් වනා ජනාතාවයේ� ජිවනා 
තත්වය නාගා සිටුවීමටත් අයේේක්ෂා කරනු ලැයේබ්.

දෙකාළඹට

දෙමාරාටුවට 
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රූපය 6.15 : ධීවර �ර්මාන්�ය පදනම් �රගත් නිවාස වයාපෘතිය 
මුලාාශ්රය : ගූගල් සිතියම,2021
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ỂŐẼ Ễ ỖẰ  7 Ệ ļ  
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රරරර  70:щĆ"ъ ẬỖỀ γ "ŀ ỆỖỌ"Ệί ỖẴỤŌỀ "- Ề ỦỌоỂỖΒỂ  
රරරරරරරරර  : රරර රර රරරරර ර ,2021 
 

රූපය 616 : අඩු ආදායම් නිවාස වයාපෘතිය - යඡේසෝරාපුර 
මුලාාශ්රය : ගූගල් සිතියම,2021

ඌන භාාවිතදෙයන් යුතු දෙන්වාසික ප්රදෙේශ්ය දෙන්වාසික පුනර්ජීවන වයාපෘති 
වශ්යදෙයන් සංවර්ධනය කිරීම.

අඩු ආොයම් නිවාස වයාපෘතිය
අඩු ආොයම් නිවාස වයාපෘතිය - යදෙසෝරාාපුරා

අත්තිඩිය දාකුණ ග්රාම නිලධාරී වසමට අයත් ආසන්නා වශයේයන් අක්කර 10ක පාමණ 
වනා ඌනා උපායේයෝජනාය වූ භූමිය සහ යේන්වාසික ප්රයේේශය මහජනා උදායානා අවකාශයන් 
සහිතව සංවර්ධනාය කිරීමට යේයෝජනාා කරයි.

ගාලු පාරාට 

රාත්මලාන ගුවන් 
දෙතාටුදෙපාල
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අඩු ආොයම් නිවාස වයාපෘතිය

රූපය 6.17 : අඩු ආදායම් නිවාස වයාපෘතිය - ගල්කිස්ස 
මුලාාශ්රය : ගූගල් සිතියම,2021

ග�කිස්ස දුම්රිය මාර්ගය අවට ඌණ සංවර්ධනායන් සහිත අක්කර 10ක් පාමණ වූ 
ප්රයේේශය තුල ඉඩම් සංවර්ධනාය කර අවිධිමත් ජනාාවාස ඉවත්යේකාට අඩු අදාායම්ලාභී 
ජනාාවාස වයාපාෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීමට යේයෝජනාා කරනු ල�යි. යේමමගින් ,අඩු 
අදාායම් ලාභී ජනාතාව සඳහා දාැරිය හැකි මුදාලකට සහ තමන්යේ� රැකියා යේවත 
පාහසුයේවන් ලඟා විය හැකි ප්රයේේශවල නිවාස ල�ාගැනීයේම් හැකියාව පුළු� කිරීමයි .
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සිතියම 6.6 : ඡේයෝජි� ජානාවාස සංවර්ධන සැලැස්ම 2030 මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

ජානාවාස සංවර්ධන සැලැස්ම - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය
රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022
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6.3.5 දෙයෝජිත්ය උ�දෙයෝගිත්යා දෙස්වා කළමනාකරණා උ�ාය මාර්ගය

6.3.5.1 හැඳින්වීමා

නාගරයක් කාර්යක්ෂම වූ ක්රියාකාරිත්වයක් ඇති කිරීයේමහි ලා යේහාඳින් කළමනාාකරණය 
කරනාලදා කාර්යක්ෂම උපාායේයෝගිතා යේස්වා ජාලයක පාැවතීම මූලික අවශයතාවයකි. 
ඥාණාන්විත සම්පාත් හරිහරණය, සම්පාත් සංරක්ෂණය හා යටිතල පාහසුකම් සඳහා 
සමානා ප්රයේේශය තහවුරු කිරිම උයේදාසා උපායේයෝගිතා යේස්වා කළමනාාකරණය කිරීයේම්දී 
සාකලය හා ඒකා�ේධ ක්රමයේේදායක් අනුගමනාය කළයුතුය. කාර්යක්ෂම උපායේයෝගිතා 
කළමනාාකරණයේයහි මූලික කාර්යයක් යේලස ඉ�ලුම හඳුනාාගැනීම සහ ඉ�ලුමට 
සරිලනා ආකාරයේයන් සැපායුම තහවුරු කිරීම හඳුන්වා දිය හැකිය. සංවර්ධනා 
සැලැස්මක් තුළින් හඳුන්වා යේදානා සහ පාහසුකම් සපායනා සංවර්ධනා ක්රියාවලින් හරහා 
අයේේක්ෂිත උපායේයෝගිතා යේස්වාවන්හි අනාාගත ඉ�ලුමට සරිසනා ආකාරයේයන් යටිතල 
පාහසුකම් සහ එකී උපායේයෝගිතා යේස්වාවන් ප්රමාණවත්දා යන්නා තහවුරු කරගැනීයේමහි 
ඇති අවශයතාවය මත නාගරයක ඉදිරි සංවර්ධනා සැලසුම් සඳහා උපායේයෝගිතා යේස්වා 
කළමනාාකරණ සැලැස්මක් ඒකා�ේධ කිරීම වැදාගත් යේේ.

අරාමුණු

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය තුළ ජීවත් වනා සහ පිටතින් පාැමියේණනා ප්රජාවට ප්රමාණවත් 
පාරිදි සමාජ යටිතල පාහසුකම් සැපායීම, නාගරයේ� සමාජ ආර්ථික සම යේේශපාාලනා 
ක්රියාවලින්හි මෘදු ගලායාම තහවුරු කිරීම සහ සමස්ථ වශයේයන් කාර්යක්ෂම 
උපායේයෝගිතා ජාලකරණයක් ඇති කිරීම යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම 
2022–2031 යටයේත් හඳුන්වා යේදානා යේමම උපායේයෝගිතා කළමනාාකරණ උපාාය 
මාර්ගයේයහි අරමුණ යේේ.

ප්රදෙ�ශ්යය

2022–2031 යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැසුයේම් උපායේයෝගිතා 
කළමනාාකරණ උපාාය මාර්ගයන් සඳහා නියාමනා ප්රයේේශයන් ල�ාදීම ඔස්යේස් 
ක්රියාත්මක කිරිමට නියමිතය. ඉදිරිපාත් කර ඇති උපායේයෝගිතා ඉහළ නාැංවීම සඳහා 
වනා මාර්යේගෝපායේේශයන් නිගමනාය කරනා ලදා අනාාගත ඉ�ලුම හා ජනාගහනාය මත 
පාදානාම් යේේ.

දෙෙහිවල ගල්කිස්ස නගරා සංවර්ධන සැලසුදෙමහි (2022–2031) ෙැක්ම හාා 
ඉංලක්කයක් සඳහාා ොයකත්වය

යේකාළඹ නාගරයට සහ අස�වාසී නාගරයන්ට අවශය යේන්වාසික ජනාගහනායේයහි සුහුරු 
නිවහනා යේලස යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනාය කිරීයේම් මාවතකට පිවිසීයේම්දී එහි 
සියලුම හිමිකරුවන්, වැසියන්, මගීන් සහ සංචාාරකයන් සඳහා නාවීනා හා ප්රමාණවත් 
උපායේයෝගිතා සහ යටිතල පාහසුකම් සැපායිය යුතුය.

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා උපාමේයෝගිතාා මේස්වා 
කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය
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සැලසුම් තුන්වනා අභිමතාර්ථය වනා සියලු වැසියන් සඳහා, සුදුරු, සුමට සහ සංයේේදී 
නාාගරික අවකාශයක් ඇති කිරීම සපුරා ගැනීයේම්දී එහි පාළමුවනා අරමුණ යේලස දාක්වා 
අති සියලුම නාාගරිකයන් සඳහා සුහුරු, සුමට හා සංයේේදී නාාගරික අවකාශයන් යනා 
අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා “උපායේයෝගිතා කළමනාාකරණ උපාාය මාර්ගය” 
දාායක යේේ.

විෂාය පථාය

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරයේ� උපායේයෝගිතා කළමනාාකරණය සම්�න්ධ ඉහත සඳහන් 
අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා පුළු� ආකාරයේ� මැදිහත්වීම් තුනාක් සිදුකරනු ලැයේබ්.

• නළ ජන සැැපයුමා හා විදුලිය කා�යක්ෂමාව සැැපයීමා ත්යංහවුරු කිරීමා.

• අපජලංය, ඝන අපද්රව� සැහ වැසි ජලංය කා�යක්ෂමා රේලංසැ කළමානාකරණය කිරීමා.

• පහසු මාංසැන්ධි, වීදි සැහ රේපාදු ස්ථාාන නි�මාාණය කිරීමා සැඳහා ප්රාමාාණවත් සැමාාජ 

යටිත්යංලං පහසුක� සැැපයීමා.

නාගරයේ� අයේේක්ෂිත අනාාගත වර්ධනායන් සමග ගැලයේපානා පාරිදි අදාාළ ඉහත සඳහන් 
යටිතල පාහසුකම් සඳහා සවිස්තරාත්මක මට්ටයේම් සැලසුම් සකස් කිරීමට අදාාළ 
පාාර්ශවකරුවන්යේ� ආයතනා මග යේපාන්වීම පිණිස උපායේයෝගිතා කලමනාාකරණය 
උපාාය මාර්ගය ඉදිරපාත් කරනු ලැයේබ්.

6.3.5.2. උපරේයෝගිත්යංා රේස්වාවන්හි කා�යක්ෂමා සැැපයුමා 

නාල ජලය සැපායීම, විදුලිය, මළ අපාද්රවය, අපාජලය, ඝනා අපාද්රවය සහ වැසි ජලය 
කළමනාාකරණය පිළි�ඳව යේමම උපායේයෝගිතා කාර්යක්ෂම සැපායුම පිළි�ඳ යේමම 
උපායේයෝගිතා සැලසුම යටයේත් මූලික වශයේයන් සලකා �ැයේ�. එකී අවධානාය යේයාමු 
කරනා ලදා ක්යේෂ්ත්රවලට අදාාළ සියලුම වයාපාෘති උපායේයෝගිතා කළමනාාකරණ උපාාය 
මාර්ගය යටතට අයත් යේේ.

අ) නල ජාලය සැපයුම

�ස්නාාහිර පාලායේත් අග නාගර කලාපා ජල සම්පාාදානා ප්රධානා සැලැස්ම - 2013 යටයේත් 
නාල ජල සැපායුයේම් අයිතිය හා කළමනාාකරණ ශ්රී ලංකා ජාතික ජල සම්පාාදානා හා 
ජලාපාවහනා මණ්ඩලය විසින් හිමිකරයේගනා ඇත අතර, එමගින් යේකාළඹ දිස්ත්රික්කය, 
ගම්පාහ හා කළුතර දිස්ත්රික්කයන්හි යේකාටසක් වශයේයන් ආවරණය කරනු ල�යි. 
පාවත්නාා පාේධතියේ� ප්රධානා වශයේයන් භාාවිතා කරනා මතුපිට ජල ප්රභාවයන් වන්යේන්:

• ලංබුගමා හා කලංටුවාව ජලංාශයන්

• කැලංණි ගඟ සැහ එහි අතු ගංගාවක් වන සීත්යංාවක ගඟ

• කළු ගඟ හා එහි අතු ගංගාවක් වන කුඩා ගඟ
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා උපාමේයෝගිතාා මේස්වා 
කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයේ� 2030 වර්ෂය වනා විට අයේේක්ෂිත 
යේන්වාසික ජනාගහනාය 283,500 ක් වනා අතර, 2030 වර්ෂය වනා විට අයේේක්ෂිත 
ආගන්තුක ජනාගහනාය දිනාකට 176,400 ක් පාමණ යේේ. �ස්නාාහිර පාළාත් අගනාගර 
කලාපා ජල සම්පාාදානා ප්රධානා සැලැස්ම (2013) අනුව යේකාළඹ හා ඊට අනු�ේධ 
නාාගරික ප්රයේේශය සඳහා) දිනාකට ජල ඉ�ලුම ඝනා මීටර 614,173 ක් වනා අතර, 
2030 ට පුයේරෝකථනාය කරනා ලදා එම ප්රයේේශයේ� ජනාගහනායට අවශය වනා ජල ඉ�ලුම 
දිනාකට ඝනා මීටර් 564,022 ක් යේේ. 

පාර්ශ්යවකරුවන් මගින් දෙයෝජානා කරා ඇති නල ජාල සැපයුම සම්බාන්ධ වයාපෘති 
අන්තර්ග්රාහාණය කරාගැනීම.

සංයේශෝධිත �ස්නාාහිර පාළාත් අග නාගර ජල සම්පාාදානා සැලැස්ම (MUP/2013) 
�ස්නාාහිර පාලායේතහි ජල සැපායුම් පාේධතියේ� අනාාගත සංවර්ධනායන් සඳහා 
මාර්යේගෝපායේේශයක් යේලස ක්රියා කරයි. යේම් හා පාාදාක වනා ජල සැපායුම සංවර්ධනා 
වයාපාෘති යටයේත් ජලයේ� ගුණාතමක �ව හා ල�ාගැනීයේම් හැකියාව වර්ධනාය කිරීම, 
ජල පාවිත්රාගාර ධාරිතා වර්ධනාය කිරීම, �ල ශක්ති පාරියේභාෝජනාය අවම කිරීම, හා 
ජල සම්යේේෂණ පාේධතියේ� අපායේත් යනා ජලය අවම කිරිම මගින් වර්ෂ 2040 ජල 
අවශයතාව සපුරාලීම සඳහා දාායකත්වය ල�ාගත හැක. ප්රධානා සැලැස්මට අනුව එහි 
යේයෝජනාා කර ඇති වයාපාෘතින් ක්ෂණික (2013 – 2020) , අතරමැදි (2022–2031) 
සහ දිගු කාලීනා (2030-2040) වශයේයන් ප්රධානා අදියර තුනාක් යටයේත් ක්රියාත්මක 
කිරීමට යේයෝජිතය.

යේකාටයේසහි සඳහන් ගණනාය කිරීම්වලට අනුව ජල සැපායුම් ප්රධානා සැලැස්ම මගින් 
ප්රක්යේෂ්පිත ජල ඉ�ලුම යේකාළඹ වාණිජ නාගර සැලැස්යේමහි ප්රක්යේෂ්පිත ජල ඉ�ලුමට 
වඩා ඉහළ අගයක් ගනියි. ජාතික ජල සම්පාාදානා සහ ජලාපාවහනා මණ්ඩලයේ� 
නිර්යේේශයන්ට අනුව 2040 වර්ෂය සඳහා පුයේරෝකථනාය කර ඇති ජල ඉ�ලුම සපුරා 
ගැනීම සඳහා ජල සැපායුම් ප්රධානා සැලැස්යේමහි සඳහන් වයාපාෘතින් ක්රියාත්ම කිරිම 
අනිවාර්යය අවශයතාවයකි. යේකාළඹ වාණිජ නාගර සැලැස්යේමහි ප්රක්යේෂ්පිත ජල 
ඉ�ලුම, ජල සැපායුම් ප්රධානා සැලැස්ම මගින් ප්රක්යේෂ්පිත ජල ඉ�ලුමට වඩා පාහළ 
අගයක් ගන්නාා �ැවින් ජල සැපායුම් ප්රධානා සැලැස්යේමහි වයාපාෘතීන් කිසිදු �ාධාවකින් 
යේතාරව ක්රියාත්මක වුවයේහාත් සහ එකී පාළාත් පාාලනා ආයතනා වනා යේදාහිවල ග�කිස්ස 
සඳහා වනා සැලැස්ම මගින් බිහිවනා ජල ඉ�ලුම ගැටළුකාරි තත්ත්වයකින් යේතාරව 
සම්පූර්ණ වනු ඇත.

යේකාළඹ අග නාගරයේයහි ජල සැපායුමට ඍජුව යේහෝ වක්රව දාායක වනා ඉහළ ප්රමුඛ්යාතා 
වයාපාෘතින් යේලස ජල සම්පාාදානා ප්රධානා සැලැස්ම යාවත්කාලීනා කිරියේමහි (MPU 
-2013) සඳහන් වයාපාෘතින් යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම සඳහා 
අදාාල කරගනු ලැයේබ්.

ජාතික ජලසම්පාාදානා හා ජලාපාවහනා මණ්ඩලය මගින් යේයෝජිත යේකාළඹ ප්රයේේශයේ� 
ජල සම්පාාදානායට දාායක වනා ජල සම්පාාදානා වයාපාෘතීන් වගු අංක 20 හි නිරූපානාය යේේ.
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මේයෝජිතා උපාමේයෝගිතාා මේස්වා 
කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය
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ආ) විදුලිය සැපයීම

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර 100% ක්ම ජාතික විදුලි පාේධතිය මගින් සපායනා විදුලියේයන් 
ආවරණය වී ඇත, �ස්නාාහිර ප්රයේේශයේ� යේකාළඹ අග නාගරය ආශ්රිතව වයාේත වී 
ඇති කැලණිතිස්ස, සපුගස්කන්දා, යේකලවරපිටිය වැනි වූ �ලාගාර කිහිපායකි. ලංකා 
විදුලි�ල මණ්ඩලයේ� නිර්යේේශයන්ට අනුව නියමිත කාලයන්හිදී ප්රායේේශීය ධාරිතා 
ඉහළ නාැංවීම නිසි පාරිදි සිදුවුවයේහාත් යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම 
2022–2031 හි සංවර්ධනා වයාපාෘතින් හා මැදිහත්වීයේමන් අයේේක්ෂිත ජනාගහනායට 
අවශය වනා විදුලි ධාරිතාව සැපායීයේම් හැකියාව පාවතී. එ�ැවින් යේදාහිවල ග�කිස්ස 
නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම මගින් නිර්යේේශ කරනුයේ� හඳුනාාගත් වයාපාෘතින් හා 
මැදිහත්වීමත් තුළින් ඉහළ යාමට අයේේක්ෂිත ජනාගහනාය මගින් උත්පාාදානාය වනා 
විදුලි ඉ�ලුමට සරිලනා විදුලි ධාරිතාව හඳුනාායේගනා ඊට අවශය ඉදිරි කටයුතු යේකයේරහි 
ඉක්මන් අවධානාය යේයාමු කර යුතු �වය. එවැනි වූ යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර තුළ 
විදුලි සැපායුම ඉහළ නාැංවීම සඳහා ඍජුව යේහෝ වක්රව දාායක වනා සියලුම වයාපාෘති 
යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්මට අන්තර්ග්රහණය කරනු ලැයේබ්.

මීට අමතරව, අනාාගත පාහසු යේමයේහයුම් කළමනාාකරණය සඳහා පාහසුකම් සැලසීම 
සඳහා යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය පුරා භූගත විදුලි ජාලයක් ස්ථාපානාය කිරීමට 
යේයෝජනාා යේකයේර්. විදුලි කණු සහ විදුලි රැහැන් තිබීම වෘක්ෂ අඛ්යාණ්ඩතාවයට 
�ාධාවක් වනා අතරම අයේේක්ෂිත නාගර යේසෞන්දාර්යයට හා ගෘහ නිර්මාණ ශි�පායට 
දෘශය �ාධකයක් යේලසදා ක්රියා කරයි.

එ�ැවින් ඉහළ ඝනාත්වයකින් යුත් ප්රයේේශවල භූගත විදුලි ජාලය ස්ථාපානාය කිරීමට 
යේයෝජනාා කරනා ලැයේබ්.

ඇ) අපජාලය, මළ අපද්රවය සහා වැසි ජාල කළමනාකරාණය

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරයට අදාාළ අපාජල කළමනාාකරණයේයහි අයිතිය ජාතික 
ජලසම්පාාදානා හා ජලාපාවහනා මණ්ඩලය සහ පාළාත් පාාලනා ආයතනා සතු යේේ. 
රත්මලානා අපාජල කළමනාාකරණ පාේධතිය දාැනාට යේමම ප්රයේේශය සඳහා ක්රියාත්මක 
වනා ප්රධානා අපාජල පාේධතින් ජාතික ජලසම්පාාදානා හා ජලාපාවහනා මණ්ඩලය සතුව 

අංක ජාලසැපයුම් වයාපෘතිය

1 කැලැණි ගැඟ ජාලැාශ්ර සංංවර්ධන වයාපාෘතිය

2 වැලිවිටා ජාලැ සංැපායු� වයාපාෘතිය

3 කළු ගැඟ ජාලැ සංැපායු� වයාපාෘතිය - අදියර II

4 කඳාන අදියර II ජාලැ පාවිත්රාාගැාර සංංවර්ධන වයාපාෘතිය

5 මේකත්මේ�න ජාලැ පාවිත්රාාගැාර සංංවර්ධන වයාපාෘතිය

වගුව 6.5 : :සංඡේශෝධි� බස්නාහිර පළාත් අග නගර ජාල සම්පාදන සැලැස්ම (MPU -2013) මගින් ඡේයෝජි� ඡේ�ාළඹ 
වාණිජා නගරඡේයහි ජාල සම්පාදනයට දාය� වන ජාල සම්පාදන වයාපෘති කිහිපයක් | මුලාාශ්රය : බස්නාහිර පළාඡේත් 
ජාල සම්පාදන ප්රධාන සැලැස්ම, ජාාති� ජාලසම්පාදන �ා ජාලාපව�න මණ්ඩලය - 2013 

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා උපාමේයෝගිතාා මේස්වා 
කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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පාවතිනා රත්මලානා අපාජල කළමනාාකරණ පාේධතිය මගින් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ 
නාගර සභාායේේ යේකාටසක්, යේමාරටුව නාගර සභාායේේ යේකාටසක්, යේ�ාරලැස්ගමුව 
නාගර සභාාව (යේයෝජිත) සහ මහරගම නාගර සභාායේේ යේකාටසක් (යේයෝජිත) ආවරණය 
යේේ. යේමහි ධාරිතාව දිනාකට ඝනා මීටර 17,000 ක් වනා අතර එහි වර්තමානා ධාරිතාව 
දිනාකට ඝනා මීටර 7,000 ක ප්රමාණයකි.

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� වැඩි වනා ජනාගහනායේයහි ප්රතිඵලයක් යේලස ඇතිවනා 
අපාජල උත්පාාදානාය කළමනාාකරණය සඳහා නාගරය තුළ කාර්යක්ෂම අපාජල 
කළමනාාකරණ පාේධතියක් පාැවතීම අතයාවශය යේේ. වර්තමානායේ� පාවතිනා 
අපාජල කළමනාාකරණ පාේධතිය සමස්ථ නාගරයම ආවරණය යේනාාකරණ අතර, 
එහි ධාරිතාවයදා පාවත්නාා ඉ�ලුම සම්පූර්ණ කිරීමට ප්රමාණවත් යේනාායේේ. 2017 
වර්ෂයේ� අපාජල උත්පාාදානා සංඛ්යායා දාත්ත වලට අනුව යේයෝජිත සහ පාවත්නාා අපාජල 
පාවිත්රාගාරයේයහි කළමනාාකරණ ධාරිතාවය දිනාකට ඝනා මීටර් 17000 ක් වුවදා 2030 
දී ප්රක්ෂිේත අපාජල උත්පාාදානාය දිනාකට ඝනා මීටර් 132,700 ක් පාමණ යේේ. අනාාගත 
ඉ�ලුම සම්පූර්ණ කිරීමට පාවත්නාා අපාජල කළමනාාකරණ ධාරිතාවයන්හි ඇති ඉහළ 
මට්ටයේම් ඌණතාවව එමගින් ගමය යේේ. ප්රක්යේෂ්පිත අපාජල උත්පාාදානාය සහ අපාජල 
කළමනාාකරණ ධාරිතාව සැසඳීයේම්දී එහි ඌණතාවය දිනාකට ඝනාමීටර් 115,600 ක් 
පාමණ යේේ.

පාර්ශ්යවකරුවන් මගින් දෙයෝජානා කරා ඇති අපජාල කළමනාකරාණ වයපෘති 
අන්තර්ග්රාහාණය කරාගැනීම.

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර ගහනායේයන් 14% ක් පාමණ යේයෝජිත අපාජල කළමනාාකරණ 
පාේධති මගින් ආවරණය වනා අතර, සැලැස්යේමහි වයාපාෘතින් මගින් සිදුවනා සංවර්- 
ධනායන් යේ�තුයේවන් අපාජල උත්පාාදානාය යේමමගින් ප්රමාණවත් පාරිදි ආවරණය 
යේනාායේේ. එ�ැවින්, යේමම අදාාළ පාාර්ශවකරුවන් මගින් අයේේක්ෂිත අපාජල උත්පාාදානාය 
ආවරණය වනා පාරිදි අපාජල කළමනාාකරණ වයාපාෘතින් හඳුනාා ගතයුතු �ව යේමම 
සංවර්ධනා සැලැස්යේමහි නිර්යේේශය යේේ. එයේමන්ම නාගරයේයහි අපාජල කළමනාාකරණය 
සඳහා දාායක වනා කිසියම් වයාපාෘතියක් යේේ නාම් එය සැලැස්මට අන්තර්ග්රහණය 
කරගනු ලැයේබ්.

වැසි ජල කළමනාාකරණය සඳහා දාැනාට යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය තුල ක්රියාත්මක 
වනුයේ� අදාාළ පාරිශ්රාය තුලම එම ජලය කළමනාාකරණය කිරීම යේහෝ එම ජලය 
මහා නාගර සභාායේේ කානු පාේධතියට එක කිරීමයි.තවදුරටත් එම කළමනාාකරණ 
ක්රමයේේදායම  යේමම සලස්මටදා අන්තර්ග්රහණය කරගනු ලැයේබ්. ඒ ඔස්යේස් යේදාහිවල 
ග�කිස්ස ප්රයේේශය තුල හඳුනාාගත් ගංවතුර ගැටළුවට විසදුමක් යේලස පාවත්නාා කානු 
පාේධතියේ� ධාරිතාව වර්ධනාය කිරීම සහ නාව කණු පාේධතීන් හඳුනාා ගැනීම යේයෝජනාා 
යේකයේර්.

ඈ) ඝන අපද්රවය කළමනාකරාණය

ඝනා අපාද්රවය �ැහැර කිරීම ලංකායේේ ජාතික කාර්යයන් �වට පාත්වී හමාරය. විධිමත් 
කළමනාාකරණයක් යේහෝ කසල �ැහැර කිරීයේම් තිරසාර වූ ක්රමයේේදායක් යේනාාමැති 
වාතාවරණයක් තුළ සීඝ්ර නාාගරිකරණය නිසායේවන් ඝනා අපා ද්රවය උත්පාාදානාය 
සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් ඉහළ යමින් පාවතී. නිවාස, යේපාාදු යේවළඳසැ� , වාණිජ 
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මේයෝජිතා උපාමේයෝගිතාා මේස්වා 
කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය



දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)

168

ස්ථානා, කර්මාන්තශාලා, ආයතනා , යේරෝහ� සහ යේහෝට� ඝණ අපාද්රවය උත්පාාදානාය 
කරනා ප්රධානා මූලාශ්රායන් යේේ. ඝනා අපාද්රවය උත්පාාදානා මූලාශ්රායන්යේ� �හුවිධතාවය 
යේ�තුයේවන් �ස්නාාහිර කලාපාය හා ඊට යා�දා පාළාත් පාාලනා ආයතනා තුළ ඝනා 
අපාද්රවය කළමනාාකරණයේයහිලා ගැටළුකාරි තත්ත්වයක් උේගත වී ඇති අතර, 
යේමහි ප්රධානාතම ගැටළුව වනුයේ� ඝනා අපාද්රවය කළමනාාකරණ �ලාගාර ඉදිකිරීමට 
ගැලයේපානා ස්ථානා යේසායා ගැනීමයි. යේම් වනා විට යේමම ගැටළුකාරි තත්ත්වය මග 
හැරවා ගැනීම සඳහා මධයම පාරිසර අධිකාරිය, ජාතික ඝනා අපාද්රවය කළමනාාකරණ 
මධයස්ථානාය, �ස්නාාහිර පාලාත් ඝනා අපාද්රවය කළමනාාකරණ අධිකාරිය සහ අදාාළ 
අයේනාකුත් ආයතනා අවශය ක්රියාමාර්ග ගනිමින් සිටියි.

ඝනා අපාද්රවය උත්පාාදානායේයහි සීඝ්ර ඉහළ යාම නිසා පාවත්නාා කැළි කසල �ැහැර 
කරනා අංගයන්හි ධාරිතාවය ප්රමාණවත් යේනාායේේ. කරදියානා සහ යේකළවරපිටිය 
අංගනායන්හි පාවත්නාා ධාරිතාවය දිනාට යේමට්රික් යේටාන් 500 ක් පාමණ යේේ. යේමම 
නාගර සැලැස්යේමහි පුයේරෝකථනාය කරනා ලදා ජනාගහනාය අනුව උත්පාාදානාය විය හැකි  
යැයි �ලායේපාායේරාත්තු වනා ඝනා අපාද්රවය ප්රමාණය දිනාට යේමට්රික් යේටාන් 814 ක්  
පාමණ යේේ.

පාර්ශ්යවකරුවන් මගින් දෙයෝජානා කරා ඇති ඝන අපද්රවය කළමනාකරාණ වයාපෘති 
අන්තර්ග්රාහාණය කිරීම.

යේකරළවලපිටිය හා කරදියාන් යනා ප්රයේේශවල ක්රියාත්මක කිරීමට යේයෝජනාා වී ඇති 
කැළි කසල මගින් �ල ශක්තිය නිපාදාවීයේම් වයාපාෘතිය ඝනා අපාද්රවය කළමනාාකරණය 
සම්�න්ධ ගැටළු විසඳීම සඳහා ආරම්භා කර ඇති ප්රධානාතම වයාපාෘතියකි. ඒ අනුව, 
යේදාහිවල ග�කිස්ස , යේමාරටුව, මහරගම, යේ�ාරලැස්ගමුව, කැස්�ෑව, පිළියන්දාල සහ 
යේහෝමාගම පාළාත් පාාලනා �ල ප්රයේේශ තුළ එකතු වනා ඝනා අපාද්රවය යේමම වයාපාෘතියට 
යේයාදාා ගනු ඇත.

6.3.5.3 භූගත්යං උපරේයෝගිත්යංා රේස්වා මාා�ග හඳුන්වා දීමා.

විදුලි රැහැන් , පාානීය ජල නාල, අපාජල නාල සහ දුරකථනා රැහැන්, ෆයි�ර් ඔේටික්ස් වැනි 
සන්නියේේදානා උපායේයෝගිතා රැහැන් එළීම සඳහා භූගත උපායේයෝගිතා මාර්ග හඳුන්වා 
දීයේම් වැදාගත්කම යේමම සංවර්ධනා සැලැස්ම තුළින් හඳුනාායේගනා ඇත. යේපාෞේගලික 
උපායේයෝගිතා යේස්වා ජල තනි තනිව භූගත කිරීම නිසා මාර්ග ප්රතිසංස්කරණ කිරීම 
හා කළමනාාකරණය කිරීම හරහා ඇති වනා අනාවශය වියදාම් කපාා හැරීම, නාගරයේ� 
ප්රතිරූපාය පාහත යේහළනා මාර්ගයේ� දෘෂ්ටි යේකෝණයන්ට සහ යේභාෞතික වශයේයන් වූ 
අනාවශය �ාධාකිරීම් වැලැක්වීම, උපායේයෝගිතා ජාලයන් පාහසු කිරිම සහ කාර්යක්ෂම 
කළමනාාකරණය කිරීම සහ මහජනා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම වැනි වාසි යේමම භූගත 
උපායේයෝගිතා මාර්ග හඳුන්වා දීම තුළින් ළඟා කරගත හැකිය.

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා උපාමේයෝගිතාා මේස්වා 
කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය
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6.3.5.4 ප්රාමාාණවත් සැමාාජීය යටිත්යංලං පහසුක� සැැපයීමා 

නාගරයක ප්රජාවයේ� සමාජ සංවර්ධනාය සහතික කිරීම සඳහා සමාජ යටිතල පාහසුකම් 
සැපායීම අතයාවශය යේේ. එමගින් විවිධ ප්රජාවන් නාගාසිටුවීම සඳහා ඒකීයත්වය 
සහතික කිරීම තුළින් ඔවුන්යේ� ජීවනා තත්ත්වය උසස් කිරීම කරනු ලැයේබ්. එම නිසා 
ඉ�ලුම සපුරාලනු සඳහා ප්රමාණවත් සමාජ යටිතල පාහසුකම් සැපායීම සංවර්ධනා 
සැලැස්ම තුළ අතයාවශය යේේ.

රයේට් යේසසු ප්රයේේශවලට සායේේක්ෂව අධයාපානා, යේසෞඛ්යාය, ක්රීඩා සහ වියේනාෝදාාස්වාදා 
පාහසුකම් හා සමාජ යටිතල පාහසුකම් සඳහා වැඩිම ඉ�ලුමක් සහිත නාගර යේකාළඹ 
නාගරය වුවදා, දාැනාටමත් පාවතිනා සහ අනාාගතයේ� අයේේක්ෂිත යේන්වාසික ජනාගහනා 
ආකර්ෂණය යේ�තුයේවන් සමාජ යටිතල පාහසුකම් ප්රමාණවත් පාරිදි තියේබ්දා යන්නා 
විේයේ�ෂණය කිරීම යේමම යේකාටයේස් අභිප්රාව යේේ. 

යේකාළඹ නාගරයට අවශය යේන්වාසික ජනාගහනාය යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය තුළ 
ස්ථාපිත කිරීමට යනා ගමයේන්දී නාවීනා සහ ප්රමාණවත් උපායේයෝගිතා සහ යටිතල 
පාහසුකම් එහි සියලුම හිමිකරුවන්, වැසියන්, මගී සහ සංචාාරයකයන් යේවත සැපායිය 
යුතුය.

වඩාත් සුවපාහසු, පාරිශීලනා හිතකාමි සහ සියලු පාහසුකම් අන්තර්ගත නාගරයක් 
�වට යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය පාත්කිරීම සඳහා යේමම සැලැස්ම මගින් අධයාපානා, 
යේසෞඛ්යාය, යේපාාදු යේවළඳසැ�, ක්රීඩා හා වියේනාෝදාාස්වාදා පාහසුකම්, යේපාාදු සුසානා භූමි, 
යේපාාදු සනීපාාරක්ෂක පාහසුකම්, යේතාරතුරු මධයස්ථානා සහ යේපාාදු ආසනා පාහසුකම් 
වැනි සමාජ යටිතල පාහසුකම් සැපායීම සහතික කර ඇත.

අධයාපනික ආයතන

ශ්රී ලංකායේේ සෑම දාරුවකුටම අධයාපානාය ලැබීයේම් මූලික අයිතිවාසිකමක් ඇත. සියලු 
යේදානාා හට අධයාපානාය ල�ාදීම, අධයාපානායේ� සාධාරණත්වය තහවුරු කිරීම හා පාාස� 
අධයාපානාය ල�ායේදාන්නාාවූ සියලු සපායන්නාන් සඳහා නාායකත්වය ල�ාදීම රජය සතු 
වගකීමක් වනා අතර, රජය විසින් යේපාර පාාසයේ� සිට විේව විදායාලය දාක්වා නිදාහස් 
අධයාපානාය ල�ාදීම සහතික කරනු ලැයේබ්. එයේමන්ම වයස අවුරුදු 5 – 16 අතර 
වයයේස් සිටිනා සියලු දාරුවන්ට අනිවාර්ය අධයාපානාය ල�ාදීම හා ඒ සඳහා ප්රයේේශ 
විය හැකි, පිළිගත හැකි හා ඒවාට අනුවර්තනාය විය හැකි යේලස එය සැකසීම කරනු 
ලැයේබ්. (ශ්රී ලංකායේේ සාමානාය අධයාපානාය සඳහා වනා නාව අධයාපානා පානාත, ශ්රී ලංකා 
අධයාපානා අමාතයාංශය)

ප්රාථමික, ේවිතීය සහ තෘයිතික අධයාපානාය යේක්ෂ්ත්ර වල විවිධ අධයාපානාය පාහසුකම් 
පාවතින්නාා වූ යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය අධයාපානාය සඳහා ඉහළ ඉ�ලුමක් සහිත 
නාගරයකි. ජාතික පාාස�, පාළාත් පාාස�, යේපාෞේගලික පාාස�, ජාතයන්තර පාාස�, විේව 
විදායාල, වෘත්තීය පුහුණු ආයතනා හා යේවනාත් අධයාපානා ආයතනා මගින් නාගරය තුළ 
අධයාපානායට විශාල ඉ�ලුමක් නිර්මාණය කර තියේබ්.
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පාසල් 
වර්ගීකරාණය

පාසල් 
සංඛ්යයාව

ප්රතිශ්යතය ශිෂාය සංඛ්යයාව ප්රතිශ්යතය

1AB 10 27% 19515 76%

1C 06 16% 2829 11%

2 10 27% 1507 5%

2A 1 2% 315 1.5%

3 3 8% 15 0.05%

3D 7 18% 1635 6%

වගුව 6.6 : ඡේදහිවල ගල්කිස්ස ම�ා නගර සභාා ප්රඡේේශඡේ� පාසල් සංයුතිය
මුලාාශ්රය : Planning Unit, (2021) 

එමගින් නාගරය තුළ ළමුන් සඳහා අවශය ප්රාථමික හා ේවිතියික අධයාපානා අවශයතාවය 
සහතික කර තියේබ්. යේමම අධයාපානා ආයතනා යේන්වාසික ජනාගහනාය පාමණක් යේනාාව 
රට පුරා �හුතර ජනාතාවක් ආකර්ෂණය කරගනී. 

අනාාගත අයේේක්ෂිත සිදු ජනාගහණය සමග අනාාගත පාාස� ඉ�ලුම ඇගයීයේම්දී, 
දාැනාට පාවතිනා පාාස� සංඛ්යායාව ඉ�ලුම සපුරාලීමට ප්රමාණවත් �ව හඳුනාායේගනා ඇත. 
යේකයේස් වුවදා, අවශය පාරිදි පාවත්නාා පාාස� / අධයාපානා මධයස්ථානා වැඩදියුණු කිරීයේම් 
වයාපාෘති ක්රියාත්මක කිරීයේම්දී ඒවායේ� ධාරිතාව හා ගුණාත්මකභාාවය ඉහළ නාැංවීම 
සඳහා නිර්යේේශ කරනු ලැයේබ්.

දෙරාෝහාල්

1951 දී නිදාහස් යේසෞඛ්යාය ප්රතිපාත්ති හඳුන්වා දීයේමන් පාසු ශ්රී ලංකාව තුළ පුරවැසියන්ට 
යේනාාමියේ� යේසෞඛ්යාය යේස්වාවන් ජාතික ප්රමුඛ්යාතාවයක් යේලස සලකා �ලා යේදානු ලැයේබ්. 
දිවයින් පුරා ජාතික හා මූලික යේරෝහ� ස්ථානාගත කිරීම මගින් රජය විසින් යේසෞඛ්යාය 
පාහසුකම් සපායා ඇත. යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සීමාව තුළ ජාතික යේරෝහ� , රාජය හා 
යේපාෞේගලික යේරෝහ� විශාල සංඛ්යායාවක් පාවතිනා අතර, ප්රධානා යේසෞඛ්යාය යේස්වා සපායනා 
නාගරයක් යේලස යේස්වා සපායනු ල�යි. යේමම යේරෝහ� යේ�ායේහාමයක් පුරවැසියන්ට 
ඵලදාායි යේසෞඛ්යාය යේස්වාවක් සැපායීම සඳහා නාවීනා පාහසුකම්වලින් සමන්විත යේේ.

සමස්ථ රයේටහි සාක්ෂරතා අනුපාාතය 95.7% ක් වනා විට යේකාළඹ දිස්ත්රික්කයේ� 
සාක්ෂරතා අනුපාාතය 98% ක් වනා රයේට් ඉහළම සාක්ෂරතා අනුපාාතය යේේ. (ජනා 
හා සංඛ්යායායේ�ඛ්යාය යේදාපාාර්තයේම්න්තුව, 2012) එයේස්ම යේලෝක සාක්ෂරතා අනුපාාතය 
86% ක් යේේ. (ourworldindata.org,2015) යේලාව පුරා යේේගයේයන් සංවර්ධනාය 
වන්නාා වූ රටව� සමග ඉදිරියට ගමන් කරනා රටක් �වට පාත්වීම සඳහා උගත් ජනාතාව 
විශාල වත්කමක් වන්යේන්ය. එ�ැවින් සාධාරණත්වය සහතික කරනා ගුණාත්මක 
අධයාපානායක් සැපායීම යේමම සංවර්ධනා සැලැස්යේමහි මූලික අවශයතාවයක්  
යේලස සැලයේක්. යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා ප්රයේේශයේ� පාාස� සංයුතිය පාහත 
පාරිදි යේේ.
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යේකයේස් යේවතත්, ජනාගහනාය වැඩිවීම තුළින් ඇතිවනා යේසෞඛ්යාය යේස්වා සඳහා ඉ�ලුම 
සපුරාලීම සඳහා දාැනාට පාවත්නාා රජයේ� යේරෝහ�වල අවශය ධාරිතාවයන් වැඩිදියුණු 
කිරීම, නාගරයේ� දාකුණු ප්රයේේශ සඳහා තවත් රජයේ� යේරෝහ� කිහිපායක් එක් කරමින් 
ප්රමාණවත් ධාරිතාවයක් හඳුන්වා දීමට නිර්යේේශ යේකයේර්. තවදා, ඉහළ යන්නාාවූ ඉ�ලුමට 
අනුව යේස්වය සැපායීයේම් අවශයතාව පාදානාම් කරයේගනා නාගරය තුළ යේපාෞේගලික 
යේරෝහ� සඳහා ආයේයෝජනාය කිරීමට වැඩි විභාවයක් ඇති කිරීමත් නිර්යේේශ යේකයේර්.

දෙපාදු දෙවළඳසැල්

සියලු පුරවාසියන්ට නාගරය තුළ අතයාවශය ධෛදානික යේවළඳ යේස්වා සපායා දිය යුතු 
අතර, එම යේස්වාවන් සිය�ලන්ටම පාහසුයේවන් ප්රයේේශ විය හැකි සහ පාහසුයේවන් 
දාැරිය හැකි මිලකට ල�ාගත හැකි විය යුතුය. ඉහළ යනා නාාගරිකරණයත් සමග 
ඉදිරියේ�දී නූතනා සුපිරි යේවළඳසැ� හා යේදාපාාර්තයේම්න්තු ග�ඩා සඳහා ඇති ඉ�ලුම, 
යේපාාදු යේවළඳසැ� සඳහා ඇති ඉ�ලුමට ප්රතිස්ථාපානාය යේවමින් පාවති. යේකයේස් 
යේවතත්, යේමම සංවර්ධනා සැලසුම් තුළින් සලකා �ලනුයේ� අතයාවශය අවශයතාවයක් 
යේලස යේපාාදු යේවළඳසැ�හි ගුණාත්මක �ව පාවත්වායේගනා යාමයි. නාගර සීමව තුළ 
ගුණාත්මක �වින් යුත් ඕනාෑම යේපාාදු යේවළඳපාල ඉදිකිරීමක් යේහෝ වැඩිදියුණු කිරීයේම් 
වයාපාෘතින් අනිවාර්ය අවශයතාවයක් යේලස සලකනු ල�නා අතර, නාාගරික සංවර්ධනා 
අධිකාරිය මගින් යේහෝ අදාාළ පාළාත් පාාලනා ආයතනායන් මගින් යේයෝජනාා කරනු ල�නා 
යේපාාදු යේවළඳසැ� සංවර්ධනා වයාපාෘතින් අදාාළ කරගනු ලැයේබ්.

ක්රීඩාා හාා විදෙනෝොත්මක පහාසුකම්

ක්රීඩා සහ වියේනාෝදාාත්මක පාහසුකම් සැපායීම ඔස්යේස් පුරවැසියන්යේ� යේපාෞර්ෂත්වය සහ 
මානාසික යේසෞඛ්යාය වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් නාගරයේ� සංවර්ධනාය සඳහා ධනාාත්මක 
දාායකත්වයක් ල�ායේදානු ලැයේබ්. යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය මහජනාතාවට ප්රයේේශය 
ල�ාගත හැකි පිහිනුම් තටාක, යේටනිස් ක්රීඩාංගනා, ක්රීඩා පිටි ආදි ක්රීඩා පාහසුකම් 
රැසකින් සමන්විත යේේ. වියේනාෝදාාස්වාදා කටයුතු සඳහා සිනාමාශාලා, කලාගාර, උදායානා, 
ක්රීඩාංගනා, රංග ශාලා, යේත්මා උදායානා, ආදියේයන් සමන්විත වනා අතර වර්තමානායේ�දී 
ඉහළ හා ඵලදාායි යේලස ජනාතාව විසින් පාරිහරණය කරනු ලැයේබ්.  නාමුත් ප්රයේේශයේ� 
අයේනාකුත් පාළාත් පාාලනා ආයතනා හා සැසඳියේම්දී යේමම යේදාහිවල ග�කිස්ස හා 
රත්මලානා ප්රයේේශ තුළ පාවත්නාා ක්රීඩා හා වියේනාෝදාාත්මක පාහසුකම් ප්රමාණවත් 
යේනාාවනා �ව දාක්නාට ලැයේබ්. නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය යේහෝ යේවනාත් ඕනාෑම 
පාළාත් පාාලනා ආයතනායකින් යේයෝජනාා යේකයේරනා ඕනාෑම ක්රීඩා සහ වියේනාෝදාාත්මක 
පාහසුකම් සැපායීම සම්�න්ධව වයාපාෘතින් යේමම නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම යටයේත් 
සංස්ථානාපානාය යේකයේර්.

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශයේ� යේපාාදු සුසානාභූමි 02 ක් පාවතිනා අතර,  සුසානා භූමි 
අවකාශයක් නාගරයකට අතයාවශය අංගයක් වුවදා ප්රධානා වාණිජ නාගරය තුළ ඉඩම් 
සඳහා පාවතිනා වැඩිවනා ඉ�ලුම හා යේමම සුසානා භූමි ප්ර�ල ස්ථානායක්හි පිහිටා ඇති 
�ැවින්, සුසානා භූමි අවකාශයක් සඳහා ඉඩ යේවන් කිරීම ඉතා අපාහසු වී තියේබ්. එ�ැවින් 
අතියේර්ක අවකාශයන් යේවන් කිරීමක් යේනාාවනා අතර, දාැනාට පාවතිනා සුසානා භූමි 
අනාාගතයේ�දීදා භාාවිතා කරනු ලැයේබ්. භූමදාානාය පිළි�ඳ පාවතිනා ඉඩ ගැටළුව ලිහි� 
කිරීම සඳහා නාගරය තුළ ආදාාහනාය දිරිමත් යේකයේර්.

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා උපාමේයෝගිතාා මේස්වා 
කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය
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විවෘත දෙපාදු පහාසුකම් සැපයීම තුළින් උචිත මංසන්ධි ඇති කිරීම.

ශ්රී ලංකාව තුළ ජනාගහනා ආකර්ෂණය ඉහළම නාගරය යේලස යේදාහිවල ග�කිස්ස 
නාගරය හඳුන්වා දිය හැකි අතර, එහි පාදිංචිකරුවන් සහ පිටතින් පාැමියේණන්නාන්යේ� 
අගය 2030 වර්ෂය වනා විට ආසන්නා වශයේයන් ලක්ෂ 6 ක පාමණ වනු ඇතැයි 
අයේේක්ෂා යේකයේර්. එම නිසා නාගරය සියලු යේදානාාටම පාහසු නාහ භාාවිතයට හිතකාමි 
නාගරයක් විය යුතුය.

දෙපාදු සනීපාරාක්ක්ෂාක පහාසුකම්

 දිනාය පුරා සිදුවනා ජනාගහනාය ඇදී ඒම නිසා යේපාාදු සනීපාාරක්ෂක පාහසුකම් සඳහා 
අවශය ඉඩ කඩ සැපායීම අතයාවශය යේේ. යේපාාදු සනීපාාරක්ෂක පාහසුකම්, වයස්ගත 
ජනාතාව, ආ�ාධිත පුේගලයින්, පාවලු (වියේේෂයේයන් කුඩා දාරුවන් සහ තරුණ 
ළමයින් ඇති පාවු�) කාන්තාවන්, සංචාාරයකයින් සහ ආගන්තුකයින් සඳහා වැදාගත් 
යේේ. එ�ැවින් යේමම නාගර සැලැස්ම තුළින් පාහත ස්ථානායන්හි යේපාාදු සනීපාාරක්ෂක 
පාහසුකම් සැපායීම අවශය �ව තහවුරු කර ඇත.

• නගර තුළ රේයෝජනා කර ඇති මාංසැන්ධි ඇතුළත්යං

• සියලුමා රේපාදු ප්රාවාහන ප�යන්ත්යංයන්හි , දු�රිය මාා�ගයන්හි සැහ ප්රාධාන වාහන 

නැවතු� ස්ථාානයන්හි

• පබ්, අවන්හලං, කැරේ�, ප්රාජා මාධ�ස්ථාාන, සිල්ලංර ගබඩා ,  සැාප්පු සැංකී�ණ සැහ සුපිරි 

රේවළඳසැැල් වැනි පුළුල් පරාසැයක ව�ාපාර ප්රාජාව එකතුවන ස්ථාානයන්හි

• සියලුමා උෙ�ාන සැහ විරේ�ක පහසුක� සැහිත්යං ස්ථාානයන් රේමාන්මා රේපාදු සැනීපාරක්ෂක 

පහසුක� සැඳහා පහත්යං පහසුක� අන්ත්යං�ගත්යං විය යුතුය.

• ආබාධිත්යං පුේගලංයින් සැඳහා පහසුක�

• කුඩා ෙරුවන් සැඳහා පහසුක�

• පැය 24 පුරා විවෘත්යංව පැවතීමා (රේපාදු ප්රාවාහන ප�යන්ත්යංයන්හි, දු�රිය ස්ථාානයන්හි 

සැහ ප්රාධාන වාහන නැවතු� ස්ථාානයන්හි සැහ විරේ�ක පහසුක� සැහිත්යං ස්ථාානයන්හි

තවදුරටත් යේපාාදු සනීපාාරක්ෂක පාහසුකම් සඳහා පාහසුයේවන් ළඟා විය හැකි වනා පාරිදි 
දිශාව දාැක්යේවනා සිතියමක් නාගරය තුළ ප්රදාර්ශනාය කිරීමදා නිර්යේේශ කරනු ලැයේබ්. 
එයේමන්ම යේමම ස්ථානායන්හි පිරිසිදු �ව තරයේ� සහතික කිරීම සඳහා ප්රයේේශයේ� 
පාළාත් පාාලනා ආයතනාය යටයේත් නාඩත්තු කිරීයේම් සැලැස්මක් පාැවතීමදා වැදාගත් යේේ. 
නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය යේහෝ පාළාත් පාාලනා ආයතනා මගින් යේයෝජනාා කර 
ඇති යේපාාදු සනීපාාරක්ෂක පාහසුකම් සැපායීම සඳහා වනා වයාපාෘත් යේමම සැලැස්මට 
ඒකා�ේධ කර ඇත.
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කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය
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දිශ්යාව ෙැක්දෙවන සිතියම්

වර්තමානායේ� දිශා සිතියම් නාගරය තුළ දාැකගත හැක්යේක් ඉතා සීමිත වශයේයනි. යේමම 
ප්රයේේශය ඉතා කාර්ය �හුල සහ සංකීර්ණ ප්රයේේශයක් වනා �ැවින් මහජනාතාවයේ� 
පාහසුව සඳහා පාහත සඳහන් ස්ථානායන්හි දිශා සිතියම් �හුල වශයේන් ප්රදාර්ශනාය 
කිරීමට යේයෝජිතය.

• සියලුමා මාංසැන්ධි

• සියලු ප්රාධාන රේපාදු ප්රාවාහන ප�යන්ත්යං, බස් නැවතු�පලංවල්, දු�රිය ස්ථාාන සැහ ප්රාධාන 

වාහන නැවතු� ස්ථාාන

• සියලු උෙ�ාන හා විරේ�ක ස්ථාාන

අසුන් ගැනිදෙම් ස්ථාාන

යේදාහිවල ග�කිස්ස ප්රයේේශය වැඩිහිටියන්, ආ�ාධිත ජනාතාව, පාවු� හා සංචාාරකයන් 
ආදි යේ�ායේහෝ ජනාගහනා කාණ්ඩ විසින් භාාවිතා කරනු ලැයේබ්. යේමම පුේගලයින්ට තම 
ගමනාාන්තයන් අතර වියේේකයක් ල�ාගැනීමට හැකි වනා පාරිදි අසුන් ගැනීයේම් ස්ථානා 
ල�ාදිය යුතුය. අසුන් ගැනීයේම් ස්ථානා යම් ප්රමාණයක් සපායා ඇතත් එය නාගරය 
තුළ ඇදී එනා විශාල ජනාගහනායට පාහසුකම් සැලසීමට තරම් ප්රමාණවත් යේනාායේේ. 
එ�ැවින්, ප්රධානා යේපාාදු ප්රවාහනා ස්ථානායන්හි, දුම්රිය ස්ථානායන්හි, සියලුම උදායානා 
හා වියේේක ස්ථානායන්හි අසුන් ගැනීයේම් ස්ථානා ස්ථාපිත කිරීමට යේයෝජිතය.
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සිතියම 6.7 : උපඡේයෝගි�ා ඡේස්වා �ළමනා�රණ සැලැස්ම මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

උපදෙයෝගිතා දෙස්වා කළමනාකරාණ සැලැස්ම - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස 
මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය

රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022
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6.3.6 දෙයෝජිත්ය දෙ�ාදු විවෘත්ය විදෙනෝෙ අවකාශ  
කළමනාකරණා උ�ාය මාර්ගය

6.3.6.1 හැඳින්වීමා

යේපාාදු එළිමහන් වියේනාෝදාාත්මක භූමි යනු සුවපාහසු හා ආකර්ශණිය නාගරයක 
ප්රධානා අංගයක් යේේ. එහි ඓතිහාසික විකාශය ඈත අතීතයේ� සිටම පාැවත එන්නාකි. 
ශිෂඨාචාාරයන්යේ� දියුණුවත් සමග වර්ධනාය වූ ජනාාවාස යේ�තුයේවන් විවෘත භූමි 
ආශ්රිත සුවියේේෂීත්වය හා වැදාගත්කම වර්තමානාය වනා විට යේවනාස් යේවමින් පාවතී. 
විධිමත් හා අවිධිමත් ක්රිඩා හා වියේනාෝදාාත්මක ස්වාභාාවික පාරිසරයක් ආරක්ෂා කිරීම 
හරිත භූමීන් සඳහා ඉඩ ල�ාදීම හා නාාගරික වැසි ජලය කළමනාාකරණය සඳහා විවෘත 
භූමි නාාගරික පාරිසරයට යේ�ායේහෝ වාසිදාායක තත්වයක් උදාාකර යේදානු ල�යි. යේමම 
යේපාාදු එළිමහන් භූමි හා උදායානා සඳහා ප්රයේේශ වීමට අවකාශය ලැබීම තුලින් යේ�ායේහෝ 
යේසෞඛ්යාය ප්රතිලාභා ල�ාගත හැකි යේේ. එයේමන්ම විවෘත භූමි ක්රිඩා හා හරිත ප්රයේේශ තුලට 
ප්රයේේශ වීම තුලින් යහපාත් මානාසික යේසෞඛ්යාය තත්වයන් පාවත්වා ගැනීමට හා ආතතිය 
අඩු කිරීමටත් යේ�තු යේේ. ඒ අනුව යේපාාදු විවෘත භූමි නාගර අලංකරණය යේමන්ම නාගර 
වැසියන්යේ� යේසෞඛ්යාය තත්වය ඉහල නාංවාගැනීමටදා උපාකාරි යේේ. 

අරාමුණු

යේපාාදු එළිමහන් වියේනාෝදාාත්මක භූමි කළමනාාකරණය කිරීයේම් ප්රධානා අරමුණ වනුයේ� 
හරිත භූමින් හා ජලාශ්රිත භූමි උදායානා �වට පාත් කරමින් නාගර අලංකරණයට දාායක 
කර ගැනීමය. යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරයේයහි ප්රමුඛ්යා විභාවතායක් යේලස සැලයේකනා 
දාර්ශනිය මුහුදු තීරය සහ අත්තිඩිය වනා සංරක්ෂණ කලාපාය හරිත භූමි වශයේයන් 
හඳුනාායේගනා ඇත. යේමම යේපාාදු එලිමහන් වියේනාෝදාාත්මක අවකාශ කළමනාාකරණය 
සැලැස්ම තුලින් අයේේක්ෂා කරන්යේන් ස්වභාාවික පාරිසරය රැක ගනිමින් නාගර වාසීන්ට 
ජිවත්වීම සඳහා අවශය හරිත වටපිටාවක් නිර්මාණය කරදීමයි.

ප්රදෙ�ශ්යය

යේපාාදු එළිමහන් වියේනාෝදාාත්මක අවකාශ කළමනාාකරණ උපාායමාර්ග සැලැස්ම තුලින් 
විවෘත භූමි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පාහත කරුණු 4 යේයෝජනාා කරනු ල�යි.

1.  නියාමාන ප්රාරේ�ශය (අොලං රාජ� ආයත්යංන විසින් පනවන ලංෙ ප්රාතිපත්ති සැහ රේරගුලංාසි)

2. රාජය ආයත්යංනවලං ඝෘජු මාැදිහත්වීමා.

3. සැහරේයෝගීත්යංාවය (ඝෘජු රේපෞේගලික ආරේයෝජන සැහ රාජ� හා රේපෞේගලික 

හවුලංකාරීත්වය)

4. රේපෞේගලික ආරේයෝජන

5. අරමුණු සැාක්ෂාත් කරගැනීමා සැඳහා “උපරේයෝගිත්යංා කළමානාකරණ උපාය මාා�ගය” 

ොයක රේ�.

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා මේපාාදු විවෘතා  
විමේනෝෙ අවකාශ 
කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය
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විෂාය පථාය

යේපාාදු එළිමහන් වියේනාෝදාාත්මක විවෘත භූමීන් කළමනාාකරණ උපාායමාර්ග සැලැස්ම 
තුලින් යේයෝජනාා කරනු ල�නා ප්රධානාම උපාායමාර්ගය වනුයේ� උදායානා හා හරිත භූමීන් 
ප්රවර්ධනාය කිරීම හා සියලුම ජනාතාව ඇතුළු විය හැකි වියේනාෝදාාස්වාදායක් ල�ාගත 
හැකි යේමන්ම මනාා කළමනාාකරයකින් යුතු ආකර්ශනීය උදායානා හා හරිත භූමි 
ප්රයේේශයන් ප්රජාව සඳහා හදුන්වාදීම යේේ. තිරසාර පාරිසර උපාාය මාර්ග සැලැස්ම අනුව 
එය උපා යේකාටස් තුනාකින් විස්තර කරනු ලැයේබ්.

1.  පරිසැර සැංරක්ෂණය

2. භූ ෙ�ශන කළමානාකරණය

3. රේපාදු විවෘත්යං භූමි සැඳහා අවකාශය සැලංසැාදීමා.

6.3.6.2 රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ නගරය තුලං පරිසැර සැ�පත් සැංරක්ෂණය කිරිමා.

යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරය තුල ඉතිරිව ඇති පාාරිසරික සම්පාත් ප්රමාණය ඉතා අවම 
මට්ටමක පාවතී. වියේේෂයේයන් අත්තිඩිය වනා සංරක්ෂණ කලාපාය මුහුදු තීරය නාැදිමාල 
ඇල මාර්ගය නාගරයේ� ප්රමුඛ්යා පාාරිසරික විභාවතා යේේ. 2022–2031 යේදාහිවල ග�කිස්ස 
නාගර සැලැස් තුල ප්රමුඛ්යා යේපාළ අරමුණක් යේලස යේමම ස්වභාාවික සම්පාත් සංරක්ෂණය 
කිරීම ඇති විය හැකිය.

දෙතත්බිම් සංරාක්ෂාණය කිරීම

2018 ඔක්යේතෝම්�ර් මස 25 දිනා ඩු�ායිහි පාැවති 13 වනා රැම්සාර් සමුළුයේේදී යේකාළඹ 
නාගරය රැම්සාර් යේතත්බිම් නාගරයක් යේලස ප්රකාශයට පාත් කරනා ලදී. එම සමුළුයේේදී 
නාගර 18 ක් යේතත්බිම් නාගර යේලස ප්රකාශයට පාත් කල අතර ඒ අතරින් දාකුණු 
ආසියාව නියේයෝජනාය කරනා එකම නාගරය යේකාළඹ යේේ. යේතත්බිම් නාගර ප්රකාශයට 
පාත්කිරීම 2012 වසයේර්දී ආරම්භා විය. එහි අරමුණ වනුයේ� නාාගරික යේමන්ම අර්ධ 
නාාගරික ප්රයේේශවල පාවතිනා යේතත්බිම් ආරක්ෂා කිරීමය.

යේතත්බිම් යනු කා�න්ඩයේයාක්සයිඩ් අවයේශෝෂණය කර යේේශගුණික විපාර්යාස අවම 
කරනා ජලය පිරිසිදු කරනා අපාද්රවය උරා ගන්නාා සහ ජල දූෂණ වලක්වනා නාගරය සිසි� 
කරනු ල�නා ස්වභාාවික සම්පාතිකි.

දෙබාල්ලන්විල අත්තිඩිය අභාය භූමිය සංරාක්ෂාණය

වර්ෂ 1990 දාරණ වනා සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥා පානාත යටයේත් 
යේ��ලන්විල අත්තිඩිය යේතත්බිම් අභාය භූමියක් යේලස ගැසට් කර ප්රකාශයට පාත් 
කර ඇත. 1939 දී මධයම පාරිසර අධිකාරිය විසින් යේ��ලන්විල අත්තිඩිය යේතත්බිම 
සඳහා සවිස්තරාත්මක සංරක්ෂණ ක්රමයේේදායන් ඇතුලත් යේතත්බිම් වාර්තාවක් සහ 
කළමනාාකරණ සැලැස්මක් ඉදිරිපාත් කර ඇත.
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“යේ��ලන්විල” අත්තිඩිය යේතත්බිම යේ�ා�යේගාඩ ඇළ හරහා යේ�ා�යේගාඩ පිටාර 
තැනිතලාව සමග සම්�න්ධව පාවතී. මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරනා ලදා අයේනාකුත් 
ඇල මාර්ගයදා යේකාළඹ යේතත්බිම් ජාලය සම්�න්ධ කරමින් අත්තිඩිය යේතත්බිම් හා 
සම්�න්ධ වී ඇත. එයේමන්ම මිනිසා විසින් සාදානා ලදා වැේ දා යේමම යේතත්බිම් පාේධතිය 
තුල දාැකිය හැකි යේේ. යේ��ලන්විල - අත්තිඩිය යේතත්බිම් යනු යේේගයේයන් දියුණුයේවමින් 
පාවතිනා නාාගරික පාරිසරයක පාවතිනා ප්රමුඛ්යා යේපාළ මිරිදිය පාරිසර පාේධතියකි. සංක්රමණික 
පාක්ෂීන්ට සහ යේකාකුන් හා කුඩා රාජාලියන් වැනි කුරුළු රංචු සඳහා වැදාගත් වු 
සුවියේේෂී යේතත්බිම් යේේ. එහ ප්රතිඵලයක් යේලස ජාතයන්තර පාක්ෂි ජිවි සංගමය විසින් 
යේමම ප්රයේේශය කුරු�ලන් සඳහා වැදාගත් වු ප්රයේේශයක් යේලස හදුන්වා දී ඇත. යේමහි 
වියේේෂිත වූ ධෛජව විවිධත්වයේයන් යුතු සමනාළ වියේේෂ 77 ක් දා කුර වියේේෂ 37 ක්දා 
දාැකිය හැකිය. යේම් අතරින් සමනාළ වියේේෂ 5 ක් ආයේේණික පාෘෂ්ඨවංශින් වියේේෂ 15 
ක් පාමණ ජාතිකව තර්ජනායට ලක්වූවන් යේේ. එයේමන්ම යේමම යේතත්බිම් තුල කුරුළු 
ගහනාය �හුලව වාසය කරනා අතර කුරුළු වියේේෂ 168 ක් හා මිරිදිය මත්සය වියේේෂ 
30 කට අධික ප්රමාණයක් වාර්තාවී ඇත. (ශ්රි ලංකායේේ ජාතික යේතත්බිම් නාාමාවලිය 
2006)

ඉහත සදාහන් කරුණුවලට අනුව 2022–2031 යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා 
සැලැස්ම තුළින් යේ��ලන්විල අත්තිඩිය කුරුළු අභාය භූමිය උදායානාය සංරක්ෂණයන්ට 
යටත්ව සංරක්ෂණ කලාපාය යේලස යේයෝජනාා කරනු ල�යි.

2022–2031 යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්යේම් පාරමාර්ථයක් වන්යේන් 
නාව විවෘත අවකාශ යේහක්ටර්යාර 68 ක් පාමණ නිර්මාණය කිරීමයි. යේමම මූලික 
පාරමාර්ථ ඉටුකර ගැනීයේම් ක්රයේමෝපාායන් යේලස හරිත මාර්ග හදුන්වාදීම යේර්ඛිය 
උදායානා හා ජල ප්රවාහනා යනා අංශ එකතු කරමින් යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගරයේ� දාැක්ම 
සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යේයෝජනාා ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

රූපය 6.18 : ඡේබල්ලන්විල අත්තිඩිය අභාය භුමිය 
මුලාාශ්රය : ලක්පුර.එල්.එල්.සී,(2021)

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ
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අංකය හාරිත මාර්ගදෙ� නම දිග

1 මේහැාටාල් පාාර කි. මී.1.5

2 මේෙහිවලැ දු�රියපාලැ පාාර කි. මී. 0.5

3 ගැල්කිස්සං දු�රියපාලැ පාාර කි. මි. 0.6

4 එදිරිවීර මාවතා කි. මි. 0.5

5 සංත්මේවාේෙයානය සංඳහැා පිවිසු� මාර්ගැය කි. මී. 0.3

වගුව 6.7 : ඡේයෝජි� �රි� මාර්ග 
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය 

 

රරරර  73: ර ර රරර  ර රරර  රරරරර ර රරර රර  රරරරරරර  
රරරරරරරරර : රරර රරර  රරරරරරර  රරරරරරරර  
 

රූපය 6.19 : ඡේබල්ලන්විල අත්තිඩිය අභාය භුමිය 
මුලාාශ්රය : ලක්පුර.එල්.එල්.සී,(2021)

හාරිත මාර්ග ප්රවර්ධනය කිරීම

ආකර්ශණිය ගමනාාත්තයක් සහිත ස්ථානා කරා ගමන් කරනා මාර්ග ප්රවර්ධනාය කිරීම 
සඳහා මාර්ගයේ� අලංකරණය අත්විදිමින් ගමන් කල හැකි යේලස මාර්ග සකස් කරනු 
ල�යි. මීට අමතරව ස්වභාාව යේසෞන්දාර්ය තුළින් ලැයේ�නා ප්රයේයෝජනා යේමන්ම 
මාර්ගයන්හි තදා�දාය නිසා ඇතිවනා වායු දූෂණයදා වළක්වාගත හැකියේේ. එම නිසා 
යේමම මාර්ගයන්හි ගස් සිටවීම සඳහා කා�න්ඩයේයාක්සයිඩ් වැඩි යේලස උරා ගනු ල�නා 
වියේේෂිත වූ ශාක වර්ග සිටුවීමට යේයෝජනාා කර ඇත. මාර්ගස්ථ හරිත මාර්ග සඳහා 
යේතෝරාගත් මාර්ගයන්හි මධය ලක්ෂයේ� පාඳුරු සහිත ශාක යේමන්ම මාර්ගයේ� යේභාෞතික 
හා ක්රියාකාරීත්වය මත මාර්ගය යේදාපාස ගස් සිටුවනු ල�යි.
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා මේපාාදු විවෘතා  
විමේනෝෙ අවකාශ 

කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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දෙර්ඛීය උෙයාන ප්රවර්ධනය කිරීම

2022–2031 යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්යේමහි යේපාාදු එළිමහන් 
වියේනාෝදාාස්වාදා කටයුතු පිළි�ඳ අවකාශීය උපාායමාර්ගය යටයේත් යේයෝජිත අරමුණක් 
යේලස  යේර්ඛිය උදායානාය හඳුනාාගත හැකිය යේතත්බිම් ඇල මාර්ගවල දිග අනුව යේර්ඛිය 
උදායානා නිර්මාණය කිරීමට යේයෝජනාා කර ඇත. යේමහි ප්රධානා අරමුණු යේලස ජලාශ වලට 
යේපාාදු ජනායායේ� ප්රයේේශය වර්ධනාය කිරීම යේතත්බිම් මාර්ග ඇල මාර්ග අනාවසරයේයන් 
යේගාඩ කිරීම මගහරවා ගැනීම හා ජලාශ නාගරයේ� ඉදිරිපාස අංගනා යේලස යේයාදාා 
ගැනීම යේේ. නාගරය තුළ පාවතිනා හරිත හා නීල භූමියන්හි සම්�න්ධතාවය වැඩිවීම 
යේමන්ම නාගරයේ� පාවතිනා යේපාාදු විවෘත භූමි ප්රමාණය වර්ධනාය වීමදා යේමම යේර්ඛිය 
උදායානා නිර්මාණය තුළින් සිදුයේේ.

වගුව 6.8 : ඡේයෝජි� ඡේර්ඛීය උේයාන 
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය 

අංකය දෙර්ඛීය  
උෙයානදෙ� නම

දෙර්ඛිය 
උෙයානදෙ� දිග 
(කිදෙලා මීටර්)

දෙර්ඛිය 
උෙයානදෙ� 
පළල 
(මීටර්)

1 මේෙහිවලැ ඇලැ ෙකුණු 
ඉවුර මේර්ඛිය උෙයානය

2.5 6 වැල්ලැවත්තා ඇලැ මාර්ගැය 
හැමුවන මේතාක් ඉදිරියටා යා 
යුතු බවටා මේයාජානා මේකමේර්

2 අත්තිඩිය රක්ෂිතාය 
බටාහිර මායිම මේර්ඛිය 
උෙයානය

5 10 මේමමගින් අත්තිඩිය 
රක්ෂිතාමේ� අනවසංර 
මේගැාඩ කිරී� නැවත්වීමටා 
අමේප්ක්ෂිතාය

3 නැදිමාලැ ඇලැ ෙකුණු 
ඉවුර දිමේග් අත්තිඩිය 
රක්ෂිතාය ෙක්වා 
මේර්ඛිය උෙයානය

4 6 මේමමගින් මේවරළ තිරය 
සංත්මේවෝෙයානය හැා 
අත්තිඩිය රක්ෂිතාය 
සං�බන්ධ කිරීමටා 
අමේප්ක්ෂිතාය

ජාල ප්රවාහාන මාර්ග හාදුන්වාදීම

2022–2031 යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්යේමහි යේපාාදු එළිමහන් 
වියේනාෝදා කටයුතු පිළි�ඳ අවකාශිය සැලැස්ම යේලස ජල ප්රවාහනාය ප්රවර්ධනාය 
කිරීම හඳුනාාගත හැකි යේේ. ජල ප්රවාහනාය ප්රවර්ධනාය කිරීයේම් ප්රධානා අරමුණු 
වන්යේන් ජලාශ ප්රයේේශ සඳහා යේපාාදු ප්රයේේශය වර්ධනාය කිරීම හා ජලාභිමුඛ්යා ප්රයේේශ 
සංවර්ධනායට යේයාමු කිරීම යේේ.
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා මේපාාදු විවෘතා  
විමේනෝෙ අවකාශ 
කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය



දෙෙහිවල ගල්කිස්ස සංවර්ධන සැලැස්ම (2022–2031)
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දෙපාදු විවෘත භූමි සඳහාා අවකාශ්යය සලසාදීම.

1983 අයේේ� මස නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරිය මගින් පාවත්වල ලදා “Spatial” and 
Design Standards for Urban Development වැඩ මුළුයේේ එකඟත්වයට අනුව 
යේපාාදු එළිමහන් වියේනාෝදාාස්වාදා ප්රයේේශ සඳහා සම්මත යේලස පුේගලයින් 1000 සඳහා 
අවම වශයේයන් යේහක්ටර්යාර 1.4 ක ( අක්කර 3.5 ක) ප්රයේේශයක් යේවන් කල යුතු 
නාමුත් නාගරයේයහි අනාාගත වර්ධනාය සමග �ැදුනු ස්වභාාවික හා සමාජිය වටපිටායේේ 
ස්ථානීය යේවනාස්කම් යේ�තුයේකාටයේගනා ඉහත සම්මතය සංයේශෝධනායට ඉඩල�ාදී 
ඇත. වර්තමානා භූමි පාරිහරණ රටාව අනුව යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා සීමාව 
තුල වියේනාෝදාාස්වාදා කටයුතු සඳහා යේවන්කර ඇති යේහක්ටර්යාර 45.64ක භූමි ප්රමාණය 
ප්රයේේශයේ�  ජනාගහනාය සඳහා ප්රමාණවත් යේනාාවනා අතර යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර 
සභාා �ල ප්රයේේශය වර්ග කියේලෝමීටර් 21 ක සීමිත භූමි ප්රමාණයකින් යුතු �ැවින් ඉහත 
සම්මත සංයේශෝධනාය කරමින් යේවනාත් පාරිහරණයන් සඳහා ඉඩම් වලට ඇති ඉ�ලුම 
රජයේ� සහ මහ නාගර සභාාවට අයත් වියේේක සහ වියේනාෝදා කටයුතු සඳහා ස්ථානාවල 
ඉඩම් හිඟතාවයත් සලකා ජනාගහනාය 1000 කට යේහක්ටර්යාර 1.4 යේලස වියේනාෝදා 
කටයුතු සඳහා ඉඩකඩ සකස් කිරීමට යේමම සැලැස්යේමන් යේයෝජනාා යේකයේර්.

ඒ අනුව 2030 වනා විට යේපාාදු එළිමහන් විවෘත භූමි සඳහා ඉඩම් යේහක්ටර්යාර 
යේහක්ටර්යාර 368.98 අවම වශයේයන් යේවන් කල යුතුය. යේමහිදී යේහක්ටයාර් 210.8 
ක් මධයගත පාහසුකම් සඳහාදා යේහක්ටයාර් 147.5 ක් ප්රායේේශීය පාහසුකම් යේලස යේවන් 
යේවන් වශයේයන් පාහසුකම් සැපායිය යුතුය.

යේවනාත් පාරිහරණයන් සඳහා ඉඩම් වලට ඇති ඉ�ලුමත් රජයේ� සහ මහ නාගර 
සභාාවට අයත් වීයේේක සහ වියේනාෝදා කටයුතු සඳහා සුදුසු ස්ථානාවල ඉඩම් හිඟතාවයත් 
සලකා ජනාගහනාය 1000 කට යේහක්ටයාර් 0.3 යේලස වියේනාෝදා කටයුතු සඳහා ඉඩ කඩ 
සකස් කිරීමට යේමම සැලැස්යේමන් යේයෝජනාා යේකයේර්. පාවත්නාා උදායානා සහ ක්රීඩා පිටි 
වර්ගීකරණය කිරීයේමන් අනාතුරුව ඉතිරිව ඇති විවෘතභූමී යේලස සංවර්ධනාය කිරීම 
සඳහා සුදුසු ඉඩම් පාරික්ෂා කිරීයේමන් පාසුව යේමම සැලැස්ම සකස් කරනා ලදී.

මධයගත පහාසුකම් (Localized Facilities)

පුළු� පාරාසයකින් යුතු ඍජු සහ වක්ර වියේනාෝදා වියේේක පාහසුකම් ල�ා ගත හැකි 
යේපාාදු ස්ථානා යේමම ප්රයේේශයේ� දුලභා වනා අතර යේවරළ ප්රයේේශය යේහක්ටයාර් 17.80 
ප්රමාණයකින් සමන්විත යේේ.නාගරයේ� �ටහිර මායියේම් පිහිටා ඇති යේවරළ තීරය 
දාර්ශනීය ස්ථානායක් යේලස හඳුනාා ගත හැකි අතර යේවරළ උදායානායක් යේලස සංවර්ධනාය 

වගුව 6.9 : ඡේයෝජි� ජාල ප්රවා�න මාර්ග 
මුලාාශ්රය : නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය 

අංකය දෙයෝජිත ජාල ප්රවාහාන මාර්ගය ජාල මුලාශ්රය දිග

1 නැදිමාලැ ජාලැ ප්රවාහැන මාර්ගැය නැදිමාලැ ඇලැ මාර්ගැය 3.6km

�රිච්දෙ�ෙය 06
සැංව�ධන සැැලංැස්මා

⸺

සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා මේපාාදු විවෘතා  
විමේනෝෙ අවකාශ 

කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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කල හැකිය. යේමම යේවරළ තීරය කියේලෝමීටර් 6 ක පාමණ දිග ප්රමාණයකින් යුතු අතර 
අක්රමවත් අනාවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම මගින් ප්රයේේශයේ� වැඩි පිරිසකට වියේේක 
වියේනාෝදා පාහසුකම් ල�ා ගත හැකිය.

යේ��ලන්විල අත්තිඩිය අභායභූමියේයන් යේහක්ටයාර් 42.06 ප්රමාණයක් යේදාහිවල 
ග�කිස්ස නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයට අයත් වනා අතර පාරිසර හිතකාමී සංචාාරයන් 
සඳහා යේයාදාා ගත හැකිය.

යේදාහිවල සත්ත්ත්ව උදායානාය යේපාාදු විවෘත භූමි යේලස හැඳින්වීම අපාහසු වුවදා 
ප්රයේේශයේ� යේමන්ම සමස්ත ශ්රී ලාංකීය ජනාතාවට මධයගත පාහසුකම් යටයේත් මහගු 
යේස්වයක් සපායයි.

ප්රාදෙේශීය පහාසුකම්

විවිධ විශාලත්වයේයන් යුතු උදායානා සහ ක්රීඩා භූමී ප්රයේේශය පුරා විහිදී යනා ආකාරයට 
යේමහිදී සැලසුම් යේකයේර්.ප්රයේේශයේ� ජනා ඝනාත්වය සහ පායින් ඇවිදායේගනා යායේම් දුර 
සහ ඒ සඳහා ගත වනා කාලය යේම් සඳහා පාාදාක කර ගැයේන්.

දෙවරාළ උෙයානයක් හාදුන්වා දීම 

යේදාහිවල ග�කිස්ස සැලසුම් සීමායේේ �ටහිර යේවරළ රක්ෂිතය දියේ� කියේලෝ මීටර් 7ක් 
පාමණ දිගින් යුතු යේවරළ තිරය පාහත පාහසුකම්වලින් සපිරි යේවරළ උදායානායක් යේලස 
සංවර්ධනාය විය යුතු �වට හඳුනාා යේගනා ඇත. යේමහිදී දාැනාට යේවරළ තිරය දියේ� 
පාදිංචිව සිටිනා අඩු අදාායම්ලාභී ජනාතාව යේවනාත් ස්ථානායක පාදිංචි කල යුතුය. 

• ක්රීඩා ප්රාරේේශ 

• අවන්හල් 

• ධිවර රේබෝට්ටු අංගන 

• මාාළු රේවළඳසැැල් 

• දු�රිය ස්ථාානය හා සැ�බන්ධ කිරී�
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සංංවර්ධන උපාාය මාර්ගැ

මේයෝජිතා මේපාාදු විවෘතා  
විමේනෝෙ අවකාශ 
කළමනාකරණ උපාාය මාර්ගැය
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සිතියම 6.8 : ඡේයෝජි� ඡේපාදු විවෘ� විඡේනෝද අව�ාශ �ළමනා�රණ සැලැස්ම මූලාාශ්රය : ඡේ�ා.ම.නා.ප්ර.අ. නාගරි� සංවර්ධන අධි�ාරිය

දෙපාදු විවෘත විදෙනෝෙ අවකාශ්ය කළමනාකරාණ සැලැස්ම - දෙෙහිවල ගල්කිස්ස 
මහා නගරා සභාා ප්රදෙේශ්යය

රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ සැංව�ධන සැැලංැස්මා 2022–2031

මූලංාශ්රය : 
නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය
ජනවාරි 2022
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6.4 වයා�ෘති ක්රියාත්මක කිරීදෙ� උ�ායමාර්ග සැලැස්ම

6.4.1. හැැඳින්වීම

යේදාහිවල ග�කිස්ස සංවර්ධනා සැලැස්ම 2022–2031 ක්රියාත්මක කිරීයේම් උපාාය 
මාර්ගය වයාපාෘති හඳුනාා ගැනීම සහ යේයෝජිත කලාපීකරණ සැලැස්ම යනා යේකාටස් 
යේදායේකන් සමන්විත යේේ. සමස්ත යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම 
ඉහත විස්තර කර ඇති උපාායමාර්ග 6 හි සහ යේයෝජිත කලාපීකරණ සැලැස්යේම් 
සංයේයෝජනායකි. ඒවා පාදානාම් වී ඇත්යේත් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සංවර්ධනා 
සැලැස්ම 2022–2031 හි අරමුණු හා පාරමාර්ථ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහායි .
2030 වර්ෂය සඳහා සැකයේසනා යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය 
සඳහා වූ සංවර්ධනා සැලැස්යේම් වැදාගත් යේකාටසක් යේලස වයාපාෘති ක්රියාත්මක කිරීයේම් 
උපාාය මාර්ග සැලැස්ම හදුන්වාදිය හැක. ප්රයේේශයේ� සංවර්ධනාය සඳහා අතයවශය 
වයාපාෘති කවයේර්දා යන්නා පාළමුව හඳුනාා යේගනා, එයේමන්ම යේමම වයාපාෘති හරහා 
ප්රයේේශයේ� දාැනාට පාැනා නාැගී ඇති ගැටළු හා ඉදිරියේ�දී පාැනා නාැගිය හැකි ගැටළු සඳහා 
විසඳුම් ල�ා දීමට �ලායේපාායේරාත්තු යේේ. යේමම වයාපාෘතීන් අදියර කිහිපායක් යටයේත් 
ක්රියාත්මක කිරීමට හා කඩිනාමින් විසඳුම් ල�ාදිය යුතු ගැටළු සඳහා ප්රමුඛ්යාතාව පාදානාම් 
කරයේගනා වයාපාෘති සිදුකිරීමට �ලායේපාායේරාත්තු යේේ. යේමහිදී මහා භාාණ්ඩාගාරයේ�, 
නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරියේ� හා යේපාෞේගලික අංශයේ� මුලයමය ප්රතිපාාදානා යේයාදාා 
යේගනා වයාපාෘති ක්රියාත්මක කිරීමට අයේේක්ෂිත අතර යේදාහිවල ග�කිස්ස මහා නාගර 
සංවර්ධනා සැලැස්ම තුළින් හඳුනාාගත් වයාපාෘතීන් ක්රියාත්මක වනා ආකාරය පිළි�ඳ 
විස්තර පාහත පාරිදි දාැක්විය හැක.

�රිච්දෙ�ෙය 06
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වයාපාෘති ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� උපාායමාර්ගැ 
සංැලැැස්ම

හැැඳින්වීම
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වයාපෘතිය හාඳුනා ගැනීම 1

වයාපාෘති 
මාතාෘකාව මේෙහිවලැ මංසංන්ධිය බහුමහැල් නාගැරික සංංවර්ධන අධිකාරියටා අයත් මිශ්ර සංංවර්ධන වයාපාෘතිය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව

මේෙහිවලැ නගැර මධයමේ� පිහිටි පාර්චස් 47කින් සංමන්විතා ඌණ සංංවර්ධනයක් සංහිතා නාගැරික සංංවර්ධන  
අධිකාරියටා අයිති භූමිය වාණිජා, කාර්යාලැ අවකාශයන් සංහැ මේපාාදු වාහැන නැවැත්වීමේ� පාහැසුක� සංහිතාව  
මිශ්ර සංංවර්ධනයක් සිදුකිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර මේපාෞේගැලික 
සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර මේපාෞේගැලික 
සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මහැා 
නගැර සං�ාව ෙකුණ මේපාෞේගැලික 

සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර ගැාලු පාාර

ප්රමේ�ශය ගැාලු පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම

වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති 
ස්ව�ාවය

නව

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන √

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං සංාමාජීය

මාර්ගැ සංංවර්ධන පාාරිසංරික

මේවනත් මේ�ෞතික
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වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

ඌණ උපාමේයෝජානය වූ ඉඩ� හැඳුනාමේගැන ප්රශස්තා �ාවිතාය සංඳහැා මේයාොගැැනීමටා අවශය ඉඩප්රස්ථා ලැබාදීම.
ප්රමේේශයටා අවශය වාහැන නැවැත්වීමේ� පාහැසුක� සංැපායීම.

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

මේෙහිවලැ නගැරමේ� වි�ව සංංවර්ධන ධාරිතාාවක් සංහිතා ඌණ උපාමේයෝජිතා ඉඩ� තුලැ සංංවර්ධන කටායුතු සිදුකිරීම 
නගැරමේ� රථවාහැන තාෙබෙය සංහැ ප්රමාණවත් වාහැන නැවතු� ස්ථාන මේනාමැති වීමේ� ගැැටාළු පාැවතීම

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි. √

ඉඩමේ� 
ප්රමාණය

රූඩ් 1 
පාර්චස් 
3.77

මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ යුතු 
ආයතානය

කලැාපාය අධි ඝනත්ව වාණිජා කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය

ඔ� √

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� ක්රමමේ�ෙය

මේයෝජානා සංඳහැා 
කැෙවීම (RFP)

අනුමැතිය 
ලැබා ගැතා යුතු 
ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව අඩු ආොය� නිවාසං ප්රතිසං�පාාෙන වයාපාෘතිය - ගැල්කිස්සං ඩඩ්ලි සිරිමේස්න මාවතා

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව

ගැල්කිස්සං දු�රිය මාර්ගැය අවටා ඌණ සංංවර්ධනයන් සංහිතා ඉඩ� ක්රමවත්ව සංංවර්ධනය කර අඩු අොය�ලැාභී 
ජානාවාසංලැාභීන්ටා,විමේනෝොත්මක හැා විවෘතා අවකාශ සංංවර්ධනයන් සංහිතාව ආරක්ෂිතා හැා සංමාජීය වශමේයන් ජිවන 
තාත්වය ඉහැලැ ෙැමීම.

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර මේවරළ තිරය  

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර ශ්රී ධර්මපාාලැ මාවතා 

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මහැා 
නගැර සං�ාව ෙකුණ දු�රිය මාර්ගැය

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර

ප්රමේ�ශය ඩඩ්ලි සිරිමේස්න මාවතා

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම
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වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති 
ස්ව�ාවය

නව

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු √

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන √

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං √ සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික √

වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

අඩු අොය� ලැාභී ජානතාාව සංඳහැා ෙැරිය හැැකි මුෙලැකටා සංහැ තාමන්මේග් රැකියා පාහැසුමේවන් ලැඟා විය හැැකි ප්රමේේශවලැ 
නිවාසං ලැබාගැැනීමේ� හැැකියාව පුළුල් කිරීම . අක්කර 10ක් පාමණ වූ ඉඩ� තුලැ පාවත්නා අවිධිමත් ජානාවාසං 
ඉවත්මේකාටා අඩු අොය�ලැාභී නිවාසං වයාපාෘතියක් තුලින් නිවාසං ලැබා දීම.

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

අඩු අොය�ලැාභී ජානාවාසං තුලැ නිවාසං වලැටා ඇති ඉල්ලුම සංපුරා ලීම.ජානතාාවටා සුවපාහැසු හැා මේසංෞඛයාරක්ෂිතා නිවාසං 
ලැබා දීම. එළිමහැන් ස්ථාන පාහැසුක�, උෙයාන පාහැසුක� ලැබා දීම.

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� 
ප්රමාණය

අක්කර 
3.12

මිනින්මේොරු 
සංැලැැස්ම

අංකය

රජාමේ� දිනය

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ යුතු 
ආයතානය

කලැාපාය සංමුද්රභිමුක කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය

ඔ� √

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� ක්රමමේ�ෙය �ාණ්ඩාගැාර අරමුෙල්

අනුමැතිය 
ලැබා ගැතා යුතු 
ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව මේෙහිවලැ ධීවර ප්රජාා පාාෙක ජානාවාසං වැඩි දියුණු කිරීමේ� වයාපාෘතිය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව

මේෙහිවලැ දු�රිය ස්ථානමේ� සිටා ශ්රී ධර්මාරාම මාවතා ෙක්වා වූ දු�රිය මාර්ගැය මේෙපාසං අවිධිමත් මේන්වාසික 
සංංවර්ධනයන් සංහිතා ඉඩ� ප්රතිසංංවර්ධනය කර අඩු අොය�ලැාභී නිවාසං වයාපාෘතියක් සංමගැ ,විමේනෝොත්මක හැා 
විවෘතා අවකාශ සංහිතාව සංංවර්ධන වයාපාෘති ක්රියාත්මක කිරීම.

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර මේවරළ තිරය 

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර දු�රිය මාර්ගැය

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මහැා 
නගැර සං�ාව ෙකුණ මේවරළ තිරය 

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර මේවරළ තිරය 

ප්රමේ�ශය මේෙහිවලැ දු�රියපාලැ මාර්ගැය

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම
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වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව √

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන √

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික

නිවාසං √ සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික √

වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

ධිවර ජානාවාසං සංඳහැා ෙැරිය හැැකි මුෙලැකටා සංහැ තාමන්මේග් රැකියා පාහැසුමේවන් ලැඟා විය හැැකි ප්රමේේශවලැ නිවාසං 
ලැබාගැැනීමේ� හැැකියාව පුළුල් කිරීම . අක්කර 10ක් පාමණ වූ ඉඩ� තුලැ පාවත්නා අවිධිමත් ධිවර ජානාවාසං 
ඉවත්මේකාටා අඩු අොය�ලැාභී නිවාසං වයාපාෘතියක් තුලින් නිවාසං ලැබා දීම

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

ධිවර ජානාවාසං තුලැ නිවාසං වලැටා ඇති ඉල්ලුම සංපුරා ලීම.ජානතාාවටා සුවපාහැසු හැා මේසංෞඛයාරක්ෂිතා නිවාසං ලැබා දීම. 
එළිමහැන් ස්ථාන පාහැසුක�, උෙයාන පාහැසුක� ලැබා දීම.

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය අක්කර 
10

මිනින්මේොරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය සංමුද්රභිමුක කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය

ඔ� √

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

�ාණ්ඩාගැාර 
අරමුෙල්

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව මැරීන් ඩ්රයි� මාර්ගැ සංංවර්ධන වයාපාෘතිය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව මැරීන් ඩ්රයි� මාර්ගැය අගුලැාන ෙක්වා කිමේලැෝමීටාර් 7.5ක් දීර්ඝ කර සංංවර්ධනය කිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර අගුලැාන නගැර සීමාව

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර - 

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මේෙහිවලැ 
මහැා නගැර සං�ාව ෙකුණ - 

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර මේවරළ තීරය

ප්රමේ�ශය මැරීන් ඩ්රයි� මාර්ගැය

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම
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වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු √

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන √ පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික

වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය - මිනින්මේොරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය සංමුද්රභිමුක කලැාපාය

මාර්ගැ සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය
ඔ� √

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

 - අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව ගැල්කිස්සං නගැර මධය සංංවර්ධන වයාපාෘතිය (සුපාර් මාර්කට් භුමිය ඇතුළුව)

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව

නගැර මධය මිශ්ර සංංවර්ධනයක් තුලින් පාවතින මේවළඳසංැල් නැවතා ස්ථානගැතා කිරීම හැා බහුමහැල් මිශ්ර සංංවර්ධන 
මේගැාඩනැගිල්ලැක් සංමගැ වාහැන නැවැත්වීමේ� ඉඩකඩ, මේර්ඛීය උෙයානය, බීච් පාාර්ක් සංමගින් ගැල්කිස්සං නගැරයටා 
අවශය බහුවිධ අවශයතාා සංපුරාලීමේ� වයපාෘතින් ක්රියාත්මක කිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර  

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මහැා 
නගැර සං�ාව ෙකුණ

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර ගැාලු පාාර

ප්රමේ�ශය ගැාලු පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම

වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව √

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන √

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන √ පාාරිසංරික √

මේවනත් √ මේ�ෞතික √
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වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

ස්ථානීය ස්ව�ාවය සංහැ අනනයතාාවය සංහැ ස්ථානය පිළිබඳ හැැඟීම ජානනය කරන ඒකාබේධ මිශ්ර සංංවර්ධනයන් 
තුළින් විචිත්රාවත් හැා ජීවත්විය හැැකි පාරිසංරයක් නිර්මාණය කිරීම

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

රථවාහැන නවත්වාලිමේ� අවිධිමත් ක්රමමේ�ෙයන් මගැහැරවාලිම අවිධිමත් සංහැ අක්රමවත් මේවළඳසංැල් ඉදිකිරී� සීමා 
කිරීම ක්රමවත් නගැර සංංවර්ධනයනයන් තුළින් ප්රමේේශමේ� ෙෘශය ගුණාත්මකබවය ආරක්ෂා කර ගැැනීම ඌන 
උපාමේයෝජිතා ඉඩ� ප්රශස්තා �ාවිතාාවන් සංඳහැා මේයාො ගැැනීම

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √
ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං 

මහැ නගැර සං�ාව

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං 
මහැ නගැර සං�ාව කලැාපාය අධි ඝනත්ව වාණිජා කලැාපාය සංමුද්රාබිමුක කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය
ඔ� √

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

�ාණ්ඩාගැාර 
අරමුෙල්

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන නාගැරික සංංවර්ධන අධිකාරිය
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වයාපෘතිය හාඳුනා ගැනීම 6

වයාපාෘති 
මාතාෘකාව රත්මලැාන දු�රිය භුමිමේ� මේයෝජිතා මිශ්ර සංංවර්ධන හැා නාගැරික විවෘතා අවකාශ සංංවර්ධන වයාපාෘතිය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව

රත්මලැාන ඉතාා නාගැරීකරණය වූ ප්රමේේශයක පිහිටාා ඇති දු�රිය මේස්වක නිලැ නිවාසං සංහිතා ඉඩම මිශ්ර සංංවර්ධනයක් 
සංහැ නැවතා පාදිංචිකිරී� සංහිතාව සංංවර්ධනය කිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර මේපාෞේගැලික 
සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර මේපාෞේගැලික 
සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මහැා 
නගැර සං�ාව ෙකුණ මේපාෞේගැලික 

සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර ගැාලු පාාර

ප්රමේ�ශය ගැාලු පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම

වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව √

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං √ සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන √ පාාරිසංරික √

මේවනත් √ මේ�ෞතික √
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වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

ඌණ උපාමේයෝජානය වූ ඉඩ� හැඳුනාමේගැන ප්රශස්තා �ාවිතාය සංඳහැා මේයාොගැැනීමටා අවශය ඉඩප්රස්ථ ලැබාදීම 
ප්රමේේශයටා අවශය වාහැන නැවැත්වීමේ� පාහැසුක� සංහැ අමේනකුත් යටිතාලැ පාහැසුක� සංැපායීම. 

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

දු�රිය මේෙපාාර්තාමේ�න්තුමේ� කාර්ය මණ්ඩලැ 547 කින් සංහැ අනවසංර නිවාසං 158 කින් සංහැ වාණිජා ඒකක 45 කින් 
සංමන්විතා ඉඩම ඵලැොයී මේලැසං �ාවිතාා මේනාමේකමේර්.මේමම ඉඩම දු�රිය මේස්වකයින් සංඳහැා නැවතා පාදිංචිකිරී� සංහැ සංහැ 
අනවසංර පාදිංචිකරුවන් සංඳහැා නැවතා පාදිංචි කිරීමේ� වයාපාෘතියක් සංහිතාව සංහැ මිශ්ර සංංවර්ධනයක් මේයෝජානා කර 
ඇතා

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය අධි ඝනත්ව වාණිජා කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය

ඔ� √

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

�ාණ්ඩාගැාර 
අරමුෙල්

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව කඳවලැ රත්මලැාන මධයම ආෙය� නිවාසං වයාපාෘතිය (කඳවලැ වාරිමාර්ගැ මේෙපාාර්තාමේ�න්තුව)

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව

රත්මලැාන කඳවලැ ප්රමේේශමේ� පිහිටි අක්කර 29කින් යුත් නාගැරික සංංවර්නධන අධිකාරිය සංතු ඉඩම සංංවර්ධනය කර 
මධය අොය� නිවාසං වයාපාෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීම .

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර කඳවලැ පාාර

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර මේපාෞේගැලික මේන්වාසික 
සංංවර්ධන ඉඩ� 

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මේෙහිවලැ 
මහැා නගැර සං�ාව ෙකුණ මේබාරුපාන පාාර

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර ගැාලු පාාර

ප්රමේ�ශය ගැාලු පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම

වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං √ සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන පාාරිසංරික √

මේවනත් √ මේ�ෞතික √
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වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

මේෙහිවලැ ගැල්කිස්සං මහැ නගැර සං�ා ප්රමේේශය තුළ සංහැ අවටා වාසංය කරන ජානතාාව සංඳහැා ෙැරිය හැැකි මිලැකටා උසංස් 
තාත්වමේ� නිවාසං වලැ හිමිකාරිත්වය තාහැවුරු කිරීම

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම මැදි ආොය�ලැාභීන්මේග් නිවාසං සංඳහැා ඇති ඉල්ලුම සංපුරාලීම

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය අක්කර 
29

මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය අධි ඝනත්ව වාණිජා කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය
ඔ� √

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව රත්මලැාන මිශ්ර සංංවර්ධන හැා නාගැරික විවෘතා අවකාශ සංංවර්ධන වයාපාෘතිය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව

රත්මලැාන ඉතාා නාගැරීකරණය වූ ප්රමේේශයක පිහිටාා ඇති රත්මලැාන ශ්රී ලැංකා ප්රවාහැන මණ්ඩලැ  ඉඩම මිශ්ර 
සංංවර්ධනයක් සංහැ නැවතා පාදිංචිකිරී� සංහිතාව සංංවර්ධනය කිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර ශාන්තා රීටාාස් මාවතා

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර ගැාලු පාාර 

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මේෙහිවලැ 
මහැා නගැර සං�ාව ෙකුණ මේපාෞේගැලික සංංවර්ධිතා 

ඉඩ� 

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර මේපාෞේගැලික සංංවර්ධිතා 
ඉඩ�

ප්රමේ�ශය ගැාලු පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම

වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන පාාරිසංරික √

මේවනත් √ මේ�ෞතික √
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වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

ඌණ උපාමේයෝජානය වූ ඉඩ� හැඳුනාමේගැන ප්රශස්තා �ාවිතාය සංඳහැා මේයාොගැැනීමටා අවශය ඉඩප්රස්ථ ලැබාදීම 
ප්රමේේශයටා අවශය වාහැන නැවැත්වීමේ� පාහැසුක� සංැපායීම.

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

රත්මලැාන ශ්රී ලැංකා ප්රවාහැන මණ්ඩලැ ඉඩම ඵලැොයී මේලැසං නැවතා පාදිංචි කිරීමේ� වයාපාෘතියක් සංහිතාව සංහැ මිශ්ර 
සංංවර්ධනයක් මේයෝජානා කර ඇතා වාණිජා,පාරිපාාලැන කටායුතු,මේන්වාසික ඒකක,කාර්යාලැ අවකාශය සංහැ මේපාාදු 
වාහැන නැවැත්වීමේ� පාහැසුක� සංහිතාව මිශ්ර සංංවර්ධන වයාපාෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීමටා මේයෝජානා කර ඇතා 

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය අක්කර 
6කි

මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය
ඔ�

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

මේයෝජානා සංඳහැා 
කැෙවීම (RFP)

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව මේෙහිවලැ දු�රියපාලැ මාර්ගැ මිශ්ර සංංවර්ධන වයාපාෘතිය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව

මේෙහිවලැ දු�රියපාලැ මාර්ගැමේ� පිහිටි නාගැරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු පාර්චස් 59 සංමන්විතා ඌන සංංවර්ධනයක් 
සංහිතා භූමිය මේපාාදු වාහැන නැවැත්වීමේ� පාහැසුක� සංහිතාව මිශ්ර සංංවර්ධනයක් සිදුකිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර දු�රියපාලැ මාර්ගැය 

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර මේපාෞේගැලික ඉඩ� වාණිජා 
සංංවර්ධනයන්

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මහැා 
නගැර සං�ාව ෙකුණ මේපාෞේගැලික ඉඩ� 

මේන්වාසික සංංවර්ධනයන්

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර මේපාෞේගැලික ඉඩ� වාණිජා 
සංංවර්ධනයන්

ප්රමේ�ශය මේෙහිවලැ දු�රියපාලැ මාර්ගැය

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම

වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු √

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං √ සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික √
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වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

ඌණ උපාමේයෝජානය වූ ඉඩ� හැඳුනාමේගැන ප්රශස්තා �ාවිතාය සංඳහැා මේයාොගැැනීමටා අවශය ඉඩ ප්රස්ථා ලැබාදීම 
ප්රමේේශයටා අවශය වාහැන නැවැත්වීමේ� පාහැසුක� සංැපායීම.

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

මේෙහිවලැ නගැරමේ� වි�ව සංංවර්ධන ධාරිතාාවක් සංහිතා උණ උපාමේයෝජිතා ඉඩ� තුලැ සංංවර්ධන කටායුතු සිදුකිරීම 
නගැරමේ� රථවාහැන තාෙබෙය සංහැ වාහැන නැවතු� ගැැටාළු පාැවතීම

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය
රුඩ් 1 
පාර්චස් 
19

මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය අධි ඝනත්ව වාණිජා කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය
ඔ�

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

මේයෝජානා සංඳහැා 
කැෙවීම (RFP)

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව මේ�රැස් ගැඟ ෙක්වා වූ මේෙහිවලැ ඇළ දිමේග් පාාපාැදි මාර්ගැයක් සංංවර්ධනය කිරීම

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව මේ�රැස් ගැඟ ෙක්වා වූ මේෙහිවලැ ඇළ දිමේග් පාාපාැදි මාර්ගැයක් සංංවර්ධනය කිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර මේපාෞේගැලික 
සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර මේපාෞේගැලික 
සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මහැා 
නගැර සං�ාව ෙකුණ මේපාෞේගැලික 

සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර ගැාලු පාාර

ප්රමේ�ශය ගැාලු පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම
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වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව √

භූ ෙර්ශන √ විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන √ පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික √

වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

මේෙහිවලැ සංහැ නැදිමාලැ ඇළ ආශ්රිතා අනවසංර ඉදිකිරී� සංහැ මේගැාඩකිරීම නතාර කිරීම, නගැරය තුලැ ජාලැය බසං යාම 
කලැමනාකරණය කිරීම

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම මහැ නගැර සං�ා ප්රමේේශය තුලැ මහැජාන අවකාශ ඉහැළ නැංවීම නගැරය තුළ ජාලැය බැසංයාම කළමනාකරණය කිරීම  

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය

කිමේලැෝ 
මීටාර 
06ක් 
පාමණ

මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය සංමුද්රභිමුඛ කලැාපාය, අධි ඝනත්ව වාණිජා කලැාපාය, 
අධි ඝනත්ව මේන්වාසික කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය

ඔ�

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

�ාණ්ඩාගැාර 
අරමුෙල්

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව යමේසංාරාපුර අඩු ආොය� නිවාසං වයාපාෘතිය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව යමේසංාරාපුර අඩු ආොය� නිවාසං වයාපාෘතිය

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර මේපාෞේගැලික මේන්වාසික 
ඉඩ�

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර එළිමහැන් අවකාශ සංහිතා 
භුමි ප්රමේේශ 

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මේෙහිවලැ 
මහැා නගැර සං�ාව ෙකුණ මේපාෞේගැලික මේන්වාසික 

ඉඩ�

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර යමේසංාරපුර මාවතා

ප්රමේ�ශය යමේසංාරපුර පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම

වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං √ සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික √
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වයාපාෘති 
ඉලැක්ක අඩු ආොය�ලැාභී පුරවැසියන් සංඳහැා යමේසංාරාපුර නිවාසං වයාපාෘතිය මගින් නිවාසං පාහැසුක� ලැබදීම

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම අඩු ආොය�ලැාභීන්මේග් නිවාසං සංඳහැා ඇති ඉල්ලුම සංපුරාලීම

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය අක්කර 
7.7

මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය අඩු ඝනත්ව මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය
ඔ� √

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

�ාණ්ඩාගැාර 
අරමුෙල්

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව අත්තිඩිය මේයාජිතා ඇවිදින මංතීරු සංංවර්ධනය.

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව අත්තිඩිය මේයාජිතා ඇවිදින මංතීරු සංංවර්ධනය.

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර මේබාල්මේගැාඩ ජාලැාශය  

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර ඉන්දිබැේෙ මාර්ගැය 

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මහැා 
නගැර සං�ාව ෙකුණ අත්තිඩිය ජාලැාශය

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර අත්තිඩිය ජාලැාශය

ප්රමේ�ශය රත්මලැාන මිරිහැාන පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම

වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව √

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං √ සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික √
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වයාපාෘති 
ඉලැක්ක මේපාාදු විමේනාොත්මක එළිමහැන් අවකාශයන් ප්රවර්ධනය කිරීම

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

ඇලැ මාර්ගැ සංඳහැා වූ මේවන් කිරී� ප්රමේේශ ආරක්ෂා කිරීම හැා සංංරක්ෂණය කිරීම විමේනෝොත්මක ගැමන් මාර්ගැයක් 
නිර්මාණය කිරීම සංහැ ගැමනාන්තා එකිමේනකටා සං�බන්ධ කිරීම.

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය කිමේලැා 
මීටාර 02

මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය අධි ඝනත්ව මේන්වාසික කලැාපායඅඩු ඝනත්ව 
මේන්වාසික කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය
ඔ� √

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

�ාණ්ඩාගැාර 
අරමුෙල්

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන ශ්රී ලැංකා ඉඩ� සංංවර්ධන  කිරීමේ� සංංස් ථාව
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව මේවරළබඩ ප්රමේේශය පුනර්ජීවනය කීරීම - රත්මලැාන

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව රත්මලැාන ආශ්රිතා මේවරළබඩ ප්රමේේශය පුනර්ජීවනය කීරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර මේෙහිවලැ ඇලැ මාර්ගැය /
වාසංලැ මාර්ගැය

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර මේවරළ තීරය

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මහැා 
නගැර සං�ාව ෙකුණ අගුලැාන උතුරු මායිම

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර

ප්රමේ�ශය මුහුදුබඩ මාර්ගැය

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම

වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව

භූ ෙර්ශන විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික

නිවාසං √ සංාමාජීය

මාර්ගැ සංංවර්ධන පාාරිසංරික

මේවනත් මේ�ෞතික
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වයාපාෘති 
ඉලැක්ක මේපාාදු විමේනෝොත්මක එළිමහැන් අවකාශයන් ප්රවර්ධනය කිරීම

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

ඛාෙනයටා ලැක්මේවමින් පාවතින රත්මලැාන ආශ්රිතා මේවරළ තීරය මේවරළ මේපාෝෂණ ක්රියාකාරක� හැරහැා සංංරක්ෂණය 
කිරීම සංහැ එම මේවරළ තීරය ෙක්වා පිවිසු� ඇති කිරීම

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය

කිමේලැෝ 
මීටාර 
03ක් 
පාමණ 
මේවරළ 
තිරය

මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය සංමුද්රභිමුඛ කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය
ඔ�

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

�ාණ්ඩාගැාර 
අරමුෙල්

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව මේයාජිතා මේතාත් බි� උෙයානය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව අත්තිඩිය සංංරක්ෂිතා කලැාපාය තුලැ හැඳුනාගැත් ප්රමේේශයක් මේතාත් බි� උෙයානයක් මේලැසං සංංරක්ෂණය කිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර මේපාෞේගැලික 
සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර මේපාෞේගැලික 
සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මහැා 
නගැර සං�ාව ෙකුණ මේපාෞේගැලික 

සංංවර්ධිතා ඉඩ� 

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර නැදිමාලැ ඇළ 

ප්රමේ�ශය රත්මලැාන මිරිහැාන පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම
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වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය √

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව

භූ ෙර්ශන √ විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් √ භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන  

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික

වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

මේපාාදු විමේනෝොත්මක එළිමහැන් අවකාශයන් ප්රවර්ධනය කිරීම, සංංරක්ෂිතා කලැාපාය තුලැ සිදුවන අනවසංර මේගැාඩකිරී� 
සංහැ ඉදිකිරී� තුරන් කිරීම, පාවත්නා මේතාත්බි�වලැ ගුණාත්මක�ාවය පාවත්වා ගැැනීම සංහැ වැඩිදියුණු කිරීම සංහැ 
මේතාත්බි� ප්රතිනිර්මාණය කිරීම.

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම පාවත්නා මේතාත්බි�වලැ ගුණාත්මක�ාවය පාවත්වා ගැැනීම සංහැ වැඩිදියුණු කිරීම සංහැ මේතාත්බි� ප්රතිනිර්මාණය කිරීම

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය අක්කර 
20

මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය අඩු ඝනත්ව මේන්වාසික කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය
ඔ� √

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන ශ්රී ලැංකා ඉඩ� සංංවර්ධනය කිරීමේ� සංංස්ථාව
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වයාපෘතිය හාඳුනා ගැනීම 15

වයාපාෘති 
මාතාෘකාව අත්තිඩිය මේර්ඛීය උෙයානය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව අත්තිඩිය සංංරක්ෂණ කලැාපාමේ� මායිම ඔස්මේස් මේර්ඛීය උෙයානයක් නිර්මාණය කිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර කහැවිටා මාවතා

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර මේපාෞේගැලික සංංවර්ධිතා 
ඉඩ� 

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මේෙහිවලැ 
මහැා නගැර සං�ාව ෙකුණ මේබාරුපාන පාාර

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර

මේපාෞේගැලික සංංවර්ධිතා 
ඉඩ� සංහැ රත්මලැාන 
ගුවන් මේතාාටුමේපාාලැ 
නැමේගැනහිර මායිම

ප්රමේ�ශය කහැවිටා මාවතා 

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම
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වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව √

භූ ෙර්ශන √ විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන √ පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික √

වයාපාෘති 
ඉලැක්ක මේපාාදු විමේනාොත්මක එළිමහැන් අවකාශයන් ප්රවර්ධනය කිරීම

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

ඇලැ මාර්ගැ සංඳහැා වූ මේවන් කිරී� ප්රමේේශ ආරක්ෂා කිරීම හැා සංංරක්ෂණය කිරීම විමේනෝොත්මක ගැමන් මාර්ගැයක් 
නිර්මාණය කිරීම සංහැ ගැමනාන්තා එකිමේනකටා සං�බන්ධ කිරීම.

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය
කිමේලැා 
මීටාර 2ක් 
පාමණ

මිනින්මේොරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය අඩු ඝනත්ව මේන්වාසික කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය
ඔ�

නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

�ාණ්ඩාගැාර 
අරමුෙල්

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව මේෙහිවලැ දු�රියපාලැ මාර්ගැය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව මේෙහිවලැ දු�රියපාලැ මාර්ගැය පුළුල් කර සංංවර්ධනය කිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර ගැාලු පාාර

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර මේපාෞේගැලික ඉඩ� සංහැ 
මේවනත් ඉඩ�

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මේෙහිවලැ 
මහැා නගැර සං�ාව ෙකුණ මේපාෞේගැලික ඉඩ� සංහැ 

මේවනත් ඉඩ�

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර මේෙහිවලැ දු�රිය ස්ථාන

ප්රමේ�ශය ගැාලු පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම
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වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම - ගැාලු පාාමේරන් ආර�� වී මේෙහිවලැ දු�රිය ස්ථාන කරා දිමේවන මීටාර 500 පාමණ දිගැ මේෙහිවලැ 
දු�රියපාලැ මාර්ගැය සංංවර්ධනය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව √

භූ ෙර්ශන √ විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන √ පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික √

වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

ඉඩමේ� ප්රමාණය මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය අධි ඝනත්ව වාණිජා කලැාපාය සංමුද්රභිමුඛ කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය

ඔ�

මාර්ගැ සංංවර්ධන 
අධිකාරිය නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

�ාණ්ඩාගැාර 
අරමුෙල්

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන මාර්ගැ සංංවර්ධන අධිකාරිය
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව ගැල්කිස්සං දු�රියපාලැ මාර්ගැය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව ගැල්කිස්සං දු�රියමේපාාළ මාර්ගැය පුළුල්කර සංංවර්ධනය කිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මේෙහිවලැ 
මහැා නගැර සං�ාව ෙකුණ

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර

ප්රමේ�ශය ගැාලු පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම

වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව √

භූ ෙර්ශන √ විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන √ පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික √
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වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

මාර්ගැමේ� දිගැ

කිමේලැෝ 
මීටාර 
600ක් 
පාමණ

මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය අඩු ඝනත්ව මේන්වාසික කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය

ඔ� √

මාර්ගැ සංංවර්ධන 
අධිකාරිය නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

�ාණ්ඩාගැාර 
අරමුෙල්

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන මාර්ගැ සංංවර්ධන අධිකාරිය
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වයාපාෘති 
මාතාෘකාව අත්තිඩිය මේර්ඛීය උෙයානය

වයාපාෘති 
මේයෝජානාව අත්තිඩිය සංංරක්ෂණ කලැාපාමේ� මායිම ඔස්මේස් මේර්ඛීය උෙයානයක් නිර්මාණය කිරීම

පිහිටීම

පාළාතා බස්නාහිර

සීමාවන්

උතුර

දිස්ත්රික්කය මේකාළඹ නැමේගැනහිර

ප්රාමේේශීය සීමාව මේෙහිවලැ මේෙහිවලැ 
මහැා නගැර සං�ාව ෙකුණ

පාරිපාාලැන ඒකකය මහැා නගැරසං�ා බටාහිර

ප්රමේ�ශය ගැාලු පාාර

පිහිටීම ෙක්වන සිතියම

වයාපාෘතිය සංාධාරණීකරණය කිරීම

වයාපාෘති 
ප්රමේ�ෙ

සංංරක්ෂණය

වයාපාෘති ස්ව�ාවය

නව √

භූ ෙර්ශන √ විස්තීරණය කළ යුතු

උරුමයන් භූමිය සංංවර්ධනය 
කිරීම පාමණක්

ප්රතිස්ථාපාන

වයාපාෘතිමේ� 
ඉලැක්ක

ආර්ථික √

නිවාසං සංාමාජීය √

මාර්ගැ සංංවර්ධන √ පාාරිසංරික √

මේවනත් මේ�ෞතික √
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වයාපාෘති 
ඉලැක්ක

වයාපාෘතිමේ� 
පාෙනම

වයාපාෘතිමේ� මේේපාලැ පිළිබඳ විස්තාරය

ඉඩමේ� 
වර්තාමාන 
අයිතිය

නා.සංං.අධි.

මාර්ගැමේ� දිගැ

කිමේලැෝ 
මීටාර 
2ක් 
පාමණ

මිනින්මේෙෝරු 
සංැලැැස්ම

අංකය -

රජාමේ� දිනය -

මේවනත් √ ඉඩමේ� 
ප්රමාණය -

වයාපාෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

වයාපාෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

ක්රියාත්මක කලැ 
යුතු ආයතානය

කලැාපාය අධි ඝනත්ව මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය සංමුද්රභිමුඛ 
කලැාපාය

නාගැරික සංංවර්ධන 
අධිකාරිය කලැාපීකරණ 

අනුකූලැ�ාවය

ඔ�

මාර්ගැ සංංවර්ධන 
අධිකාරිය නැතා

අරමුෙල් සංපායා 
ගැැනීමේ� 
ක්රමමේ�ෙය

�ාණ්ඩාගැාර 
අරමුෙල්

අනුමැතිය ලැබා 
ගැතා යුතු ආයතාන මාර්ගැ සංංවර්ධන අධිකාරිය





II වන කො�ොටස
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07 වන 
පරිච්ඡේ�දය

සංවර්ධන �ලැොප  
සහ �ලැොපී�රාණ 
නියමතාො 
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7.1. හැැදින්වීම

2022–2031 කාල සීමාව සඳහා සකස් යේකයේරනා යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා 
සැලැස්ම මගින් යේයෝජිත දාැක්ම, සැලැස්යේම් අරමුණු හා යේයෝජිත භූමි පාරිහරණ 
සැලැස්යේම් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීයේම් ක්රයේමෝපාායක් යේලස සැලසුම් සහ 
සංවර්ධනා නියමතා, සංවර්ධනා කලාපා හා කලාපීකරණ නියමතා හඳුන්වා යේදානු ල�යි.  
1978 අංක 41 දාරණ නාාගරික සංවර්ධනා අධිකාරි පානායේත් 3(1) වගන්තිය යටයේත් 
නාාගරික සංවර්ධනා ප්රයේේශයක් යේලස ප්රකාශයට පාත් කර ඇති යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ 
නාගර සභාා �ල ප්රයේේශයට �ල පාැවැත්යේවනා ආකාරයට සකස් කරනා ලදා නියමතා 
පාහත පාරිදි දාැක්විය හැක.

7.1.1. සංවර්ධන කලා� 

යේයෝජිත යේදාහිවල ග�කිස්ස නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම මගින් යේරගුලාසි ක්රියාත්මක 
කිරීම සඳහා යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා �ල ප්රයේේශය කලාපා 9 කට යේ�දාා ඇති 
අතර එම කලාපා පාහත පාරිදි දාැක්විය හැක. 

1.  මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය (Mixed Development Zone)

2. සැංගත්යං මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය (Concentrated Mixed Development Zone)

3. ප්රාමුඛ රේන්වාසික මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය (Premium Residential Mixed 

Development Zone)

4. රේන්වාසික කලංාපය (Residential Zone)

5. ප්රාමුඛ සැංව�ධන කලංාපය (Premium Development Zone)

6. ප්රාව�ධන මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය (Promoted Mixed Development Zone)

7. සැමුද්රාබිමුඛ මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය (Sea Front Mixed Development Zone)

8. ගුවන් රේත්යංාටුරේපාලං ආශ්රිත්යං කලංාපය (Defense Zone)

9. සැංරක්ෂණ කලංාපය (Conservation Zone)

�රිච්දෙ�ෙය 07
සැංව�ධන කලංාප  

සැහ සැංව�ධන  
නියාමාන රේරගුලංාසි

⸺

හැැදින්වීම

සංංවර්ධන කලැාපා
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7.2. කලාපීකරණා සැලැස්ම (2022–2031)

ගුවන් රේත්යංාටුරේපාලං ආශ්රිත්යං කලංාපය

රේන්වාසික කලංාපය

ප්රාමුඛ රේන්වාසික මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

ප්රාමුඛ සැංව�ධන කලංාපය

සැංරක්ෂණ කලංාපය

ප්රාව�ධන මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

සැමුද්රාභිමුඛ මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

විවෘත්යං අවකාශය

සැංවෘත්යං මිශ්ර සැංව�ධන කලංාපය

ජලං මුලංාශ්ර

මාහාමාා�ග

දු�රිය මාා�ගය

සැංව�ධන කලංාප සීමාා

සුචිය
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7.3. කලා� සංගුණාකය

යේයෝජිත සංවර්ධනා කලාපා 9 සඳහා අයේේක්ෂිත ඝනාත්වය, කලාපායන්ට ආයේේණික 
ගති ලක්ෂණ වැඩි දියුණු කිරීම හා රැක ගැනීම සඳහා කලාපා සංගුණකය හදුන්වා යේදානු 
ල�යි. එය නාව සැලසුම්කරණ ක්රියා පාටිපාාටියේයහි, එක් එක් සංවර්ධනා කලාපායන්ට 
අදාාලව පාවත්නාා භූමි අවකාශීය ඝනාත්වය සහ යේගාඩ නාගනා ලදා භූමි ප්රයේේශය 
ආශ්රායේයන් අයේේක්ෂිත සංවර්ධනාය නියාමනාය කිරීම සඳහා යේයාදාා ගනු ල�නා එක 
යේමවලමක් යේලස හඳුන්වා දිය හැක. එහිදී සංවර්ධනා සැලැස්ම මගින් යේයෝජිත 
සංවර්ධනා කලාපායන්හි පාවත්නාා අපාරවුහ පාහසුකම් සහ සංවර්ධනාය කල හැකි භූමි 
ප්රමාණය සැලකි�ලට භාාජනාය කරමින් එක් එක් කලාපායන්ට යේවන් යේවන් වශයේයන් 
කලාපා සංගුණකය ගණනාය කරනු ලැයේබ්. තවදුරටත් කලාපා සංගුණකය මගින් ගමය 
වනුයේ�, යම් ප්රයේේශයක සංවර්ධනා සැලසුම පිළියේයළ කරනු ල�නා කාල පාරාසය 
තුලදී, සැලසුම් ප්රයේේශයේ� උපාරිම ඉසිලුම් ධාරිතාවයට අනුව අයේේක්ෂා කරනු ල�නා 
සංවර්ධනායේයහි ප්රමාණයයි. කලාපා සංගුණකය නිර්ණය කිරීයේම්දී පාහත සාධක මත 
පාදානාම්ව ගණනාය කිරීම් සිදු කරනු ලැයේබ්.

I .  ප්රාරේේශරේ� පාරිසැරික සැහ සැංස්කෘතික සැංරේ�දීත්යංාවය

II.  අරේප්ක්ෂිත්යං සැංව�ධනය කරා ළඟා වීමා සැඳහා පවත්නා අපරවයුහ පහසුක�හි 

ධාරිත්යංාවය (ප්රාරේ�ශ මාා�ග, ජාලං සැැපයුමා, මාතුපිට ජලංාපවහනය, මාළ අපද්රව�  

බැහැර කිරීමා ආදිය)

II I .  ප්රාරේේශරේ� භූරේගෝලීය ත්යංත්වය හා ජනගහන ඝනත්වයට අනුකුලංව එහි ඉසැලු� 

ධාරිත්යංාවය

7.3.1. කලා� සංගුණාකය ගණානය කිරීදෙ� ක්රියාවලිය

• රේයෝජිත්යං සැංව�ධන ක්රමාරේ�ෙය හදුනා ගැනීමා (සැංව�ධන සැැලංැස්රේමාහි ෙැක්මා හා 

පරමාා�ථා වලංට අනුකුලංව)

• සැංව�ධන සීමාා හදුනා ගැනීමා (සැැලංසු� ප්රාරේේශරේයහි සැංරේ�දී ප්රාරේේශ, විභාවත්යංා,  

ඉසිලු� ධාරිත්යංාවය ආදී වූ විශ්රේල්ෂණයන් තුලින්)

• ජනගහන පුරේරෝකථානය (සැැලංසු� ප්රාරේේශරේයහි අරේප්ක්ෂිත්යං රේන්වාසික හා මාගී 

ජනගහනය නි�ණය)

• භූමි අවකාශීය ඉල්ලුමා (පුරේරෝකථාන ජනගහනය සැරිලංන අනාගත්යං භූමි අවකාශය 

ගණනය කිරීමා)

�රිච්දෙ�ෙය 07
සැංව�ධන කලංාප  

සැහ සැංව�ධන  
නියාමාන රේරගුලංාසි

⸺

කලැාපා සංංගුණකය

කලැාපා සංංගුණකය ගැණනය 
කිරීමේ� ක්රියාවලිය
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7.3.2. සංවර්ධනය කල හැැකි භූමි ප්රමාණාය හැදුනා ගැනීම

ඉහතින් සදාහන් කල ආකාරයට කලාපා සංගුණකය ගණනාය කිරීයේම් ක්රියාවලිය සඳහා 
යේයාදාා ගනු ල�නා සුත්රය පාහත පාරිදි දාැක්විය හැක.

කලංාප සැංගුණකය     =
අරේප්ක්ෂිත්යං සැ�පු�ණ භූමි ප්රාමාාණය (ව�ග මීටර)

පවතින සැංව�ධනය කලං හැකි භූමි ප්රාමාාණය (ව�ග මීටර)

7.3.3. සංවර්ධන කලා�යන්හි කලා� සංගුණාකයන්

අංකය සංවර්ධන කලාපය කලාප සංගුණකය

1 මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය 2.75

2 සංංගැතා මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය 3

3 ප්රමුඛ මේන්වාසික මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය 2.25

4 මේන්වාසික කලැාපාය 2

5   ප්රමුඛ සංංවර්ධන කලැාපාය 3.25

6 ප්රවර්ධන මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය 2.75

7 සංමුද්රබිමුඛ මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය 2.5

8 ගුවන් මේතාාටුමේපාාලැ ආශ්රිතා කලැාපාය 1.75

9 සංංරක්ෂණ කලැාපාය 0

�රිච්දෙ�ෙය 07
සැංව�ධන කලංාප  
සැහ සැංව�ධන  
නියාමාන රේරගුලංාසි

⸺

සංංවර්ධනය කලැ හැැකි භූමි 
ප්රමාණය හැදුනා ගැැනීම

සංංවර්ධන කලැාපායන්හි 
කලැාපා සංංගුණකයන්
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7.4. සැලසු� ප්රදෙේශය සඳහැා වූ දෙ�ාදු  
කලාපීකරණා නියමත්යා  

I .  ව�ෂ 1978 අංක 41 ෙරණ නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය පනරේත් 3 වන වගන්තිය 

යටරේත් අංක 4/1 හා 1978.09.30 දිනැති අතිවිරේශ්ෂ ගැසැට් පත්රරේ� නාගරික 

සැංව�ධන ප්රාරේේශයක් රේලංසැ ප්රාකාශයට පත්කර ඇති රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහ නගර සැභාා 

බලං ප්රාරේේශරේ� පරිපාලංන සීමාාවන් තුලං පිහිටි සියලුමා ප්රාරේේශයන් සැඳහා  රේමාමා නියමාත්යංා 

බලං පැවැත්රේ�.

I I .  කිසිය� සැංව�ධන කටයුත්ත්යංක් සිදු කිරීරේ�දී ඊට අොලංවන සැැලංසු� හා සැංව�ධන 

නියමාත්යංා සැඳහා රේමාමා කලංාපිකරන සැැලංැස්රේ� නියමාත්යංාවන්ට අමාත්යංරව නාගරික 

සැංව�ධන අධිකාරිය විසින් 2021 ජූලි මාසැ 08 දිනැති හා අංක 2235/54 ෙරන ගැසැට් 

පත්රය මාගින් ප්රාකාශයට පත් කර ඇති සැැලංසු� හා සැංව�ධන රේරගුලංාසි රේෙහිවලං 

ගල්කිස්සැ මාහ නගර සැභාා බලං ප්රාරේේශය සැඳහා බලංාත්මාක රේ�.

I I I .  ව�ෂ 1986.03.10 ට රේපර අනුරේබදු� කර ඇති අවමා බි� ප්රාමාාණය ව.මී. 150ට අඩු 

බි� රේකාටස් පවතින ඉඩ� රේලංසැ සැලංකන අත්යංර එමා ඉඩ� සැඳහා බි� මාහලංත් ඇතුළුව 

අවසැර දියහැකි උපරිමා මාහල් ප්රාමාාණය මාහල් රේෙකකි (G+1)

IV. රේමාමා සැැලංසු� ප්රාරේේශය තුලං පවතින පුරාවිෙ�ාත්මාක වටිනාකමාක් ඇති රේගාඩනැගිලි 

සැහ ස්ථාාන සැංරක්ෂණය කිරිමාට නවීකරණය සැඳහා අවශ�ත්යංාවයක් ඇතිවන්රේන් 

න� නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිරේ� ප්රාධානත්වරේයන් සැහ අොලං ආයත්යංන වලං 

නිරේයෝජනරේයන් ලංබාරේෙන්න වූ නි�රේේශයන්ට හා සැංව�ධන රේයෝජනාවන්ට අනුව 

සැලංකා බලංා තීරණය කිරීරේ� බලංය අධිකාරිය සැතු රේ�.

V. ප්රාරේේශරේ� පවතින සියලු ජලංමුලංාශ්ර සැඳහා අොළ ආයත්යංන මාගින් පනවා ඇති 

රක්ෂිත්යංයන් අොළ අණ පනත් ගැසැට් නිරේ�ෙන හා චාක්ර රේල්ඛනවලංට අනුව බලං 

පැවැත්රේ�.

VI.  ය� සැංව�ධනයක් සැඳහා කුළුණු රේොඹකර භාාවිත්යංා කරනු ලංබන්රේන් න� ඒ සැඳහා 

රක්ෂණාවරණයක් සැහිත්යංව බලංපත්රයක් අොළ සැංව�ධනය සැඳහා අනුමාැතිය ලංබාදුන් 

ආයත්යංනරේයන් ලංබාගත්යංයුතුය.

VII.  රේන්වාසික රේනාවන සැංව�ධනයන් සැඳහා අවමා වශරේයන් මීට� 9ක ප්රාරේ�ශ මාා�ගයක් 

පැවතිය යුතුය.

VII I .  එකිරේනකට ස්වායක්ත්යංව ප්රාධාන මාා�ගයන් හා සැ�බන්ධවන, අවමා පළලං මීට� 6ට රේහෝ 

ඊට වැඩි සැහ නිත්යං�ානුකුලං ප්රාරේ�ශ අයිතිය හිමි මාා�ග එකකට වඩා වැඩි පමාාණයක් 

සැංව�ධන පරිශයට මුහුණලංා ඇති අවස්ථාාවන්හිදී, ප්රාරේ�ශ මාා�ගරේ� පළලං රේලංසැ 

එකී සියලු මාා�ගවලං පළලං එකතුව සැලංකා අවසැරලංත් සැංව�ධනය ගණනය කිරීමා 

අවස්ථාානුකූලංව  සැලංකා බැලිය හැකිය.

�රිච්දෙ�ෙය 07
සැංව�ධන කලංාප  

සැහ සැංව�ධන  
නියාමාන රේරගුලංාසි

⸺

සංැලැසු� ප්රමේේශය  
සංඳහැා වූ මේපාාදු 

කලැාපීකරණ නියමතාා 
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IX. වීථි රේ�ඛාවට අයත් වන ඉඩ� රේකාටසැ මාා�ගය සැඳහා වන්දියකින් රේත්යංාරව 

මුොහරින්රේන්න� රේයෝජිත්යං සැංව�ධන කටයුත්ත්යං සැඳහා වන අවසැරලංත් රේගබි� 

අනුපාත්යංය සැඳහා සැ�පු�ණ ඉඩරේ� ප්රාමාාණය සැලංකා බලංනු ලංබයි. නමුත් බි� කට්ටි 

ආවරණ ප්රාතිශත්යංය සැඳහා වීථි රේ�ඛාවට අයත් වන රේකාටසැ හැර ඉඩරේ� ඉතිරි බි� 

පමාාණය අනුව ගණනය කළ යුතුය.  

X. ය�කිසි නීතිගත්යං සැැලංසු�, සැංව�ධන රේහෝ රේගාඩනැගිලි නියමාත්යංාවන් සැ�බන්ධරේයන් 

රේහෝ එහි අ�ථාකථානය සැ�බන්ධරේයන් රේහෝ ප්රාරේයෝගික භාාවිත්යංය සැ�බන්ධරේයන් 

ගැටළුවක් පැන නැරේගන අවස්ථාාවක ඒ සැ�බන්ධරේයන් අවසැන් තීරණය ලංබා දීමා 

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිරේ� ප්රාධාන සැැලංසු� කමිටුව සැතුරේ�.

XI.  ගුවන්රේත්යංාටුපලං ධාවන පථාරේ� සිට කි. මි. 1 ක් ඇතුලංත්යං ඉදිකිරී� සැඳහා 

ගුවන්රේත්යංාටුපලං අධිකාරිරේ� නි�රේේශය ලංබාගත්යං යුතුයි.

XII.  සියළු අධි උසැ රේගාඩනැගිලි සැඳහා ගුවන්රේත්යංාටුපලං අධිකාරිරේ� ආරක්ෂක 

අමාාත්යං�ංශරේ� හා ගුවන්රේත්යංාටුපලං කඳවුරේ� නි�රේේශය ලංබාගත්යං යුතුය.

�රිච්දෙ�ෙය 07
සැංව�ධන කලංාප  
සැහ සැංව�ධන  
නියාමාන රේරගුලංාසි

⸺

සංැලැසු� ප්රමේේශය  
සංඳහැා වූ මේපාාදු 
කලැාපීකරණ නියමතාා 
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08 වන 
පරිච්ඡේ�දය

�ලැොපී�රාණ නියමතාො 
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I. කලැාපා මායි� ඇමුණුම VI  හි “අ” මේකාටාසංහි සංෙහැන්ව ඇතා.

II. කලැාපා සංංගුණකය 2.75

III. අවසංරලැත් උපාරිම 
මේගැබි� අනුපාාතාය / 
මහැල් ප්රමාණය

ඇමුණුම I සංහැ II හි සංෙහැන් “අ” සංහැ “ආ” ආකෘතිය අනුව 
වියයුතුය

IV. අවසංරලැත් උපාරිම බි� 
කට්ටි ආවරණය ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

V. විවෘතා අවකාශයන් ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

VI. අනුමේබදී� කලැ හැැකි 
අවම බි� ප්රමාණය ව.මීටාර් 150

VII. අවසංරලැත් �ාවිතාාවන්

ප්රාධාන භාාවිත්යංය
අවසැරලංත් භාාවිත්යංයන් -  
(ඇමුණුමා IV  හි “ඊ” 
රේපෝරමාය අනුව විය යුතුය)

මේන්වාසික 1,2,3,4,5,8,9,11,12,13,14,15, 
16,17,

මේසංෞඛය 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

කාර්යාලැ හැා ආයතානික 1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19

අධයාපානික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

පාාරිමේ�ෝගික මේස්වා 
මෙයස්ථාන 1,2,3,4,5

සංංචාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාජා මේස්වා හැා ආගැමික  1,2,3,4,5,6

කර්මාන්තා 1,2,3,4,5,8,

විමේනෝොත්මක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

මේවනත් 1,2,3,4,7,8,9

VIII. කලැාපාය සංඳහැා වන 
මේපාාදු මේරගුලැාසි

• මේපාාදු/ මහැජාන විවෘතා ප්රමේේශ මේලැසං කලැාපිකරණය කර 
ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනයන් සංංවර්ධන කලැාපා යටාමේත් 
සංෙහැන් මේරගුලැාසි අනුව විය යුතුය

යේයෝජිත නාගර සංවර්ධනා සැලැස්ම මගින්  යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා 
�ල ප්රයේේශය කලාපා 9 කට යේ�දාා ඇති අතර එම එක් එක් කලාපාය සඳහා ක්රියාත්මක 
කිරීමට   යේයෝජිත සංවර්ධනා යේරගුලාසි පාහත පාරිදි දාැක්විය හැක. 

8.1.  මිශ්ර සංවර්ධන කලා�ය

�රිච්දෙ�ෙය 08
කලංාපීකරණ රේරගුලංාසි

⸺

මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය
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8.2. සංගත්ය මිශ්ර සංවර්ධන කලා�ය

I. කලැාපා මායි� ඇමුණුම VI  හි “ආ” මේකාටාසංහි සංෙහැන්ව ඇතා.

II. කලැාපා සංංගුණකය 3

III. අවසංරලැත් උපාරිම 
මේගැබි� අනුපාාතාය / 
මහැල් ප්රමාණය

ඇමුණුම I සංහැ II හි සංෙහැන් “අ” සංහැ “ආ” ආකෘතිය අනුව 
වියයුතුය

IV. අවසංරලැත් උපාරිම බි� 
කට්ටි ආවරණය ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

V. විවෘතා අවකාශයන් ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

VI. අනුමේබදී� කලැ හැැකි 
අවම බි� ප්රමාණය ව.මීටාර් 150

VII. අවසංරලැත් �ාවිතාාවන්

ප්රාධාන භාාවිත්යංය
අවසැරලංත් භාාවිත්යංයන් -  
(ඇමුණුමා IV  හි “ඊ” 
රේපෝරමාය අනුව විය යුතුය)

මේන්වාසික 1,2,3,4,5,8,9,11,12,13,14,15, 
16,17, 

මේසංෞඛය 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

කාර්යාලැ හැා ආයතානික 1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21

අධයාපානික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

පාාරිමේ�ෝගික මේස්වා 
මෙයස්ථාන 1,2,3,4,5

සංංචාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාජා මේස්වා හැා ආගැමික  1,2,3,4,5

කර්මාන්තා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18

විමේනෝොත්මක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

මේවනත් 1,2,3,4,8,9

VIII. කලැාපාය සංඳහැා වන 
මේපාාදු මේරගුලැාසි

• මේපාාදු/ මහැජාන විවෘතා ප්රමේේශ මේලැසං කලැාපිකරණය කර 
ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනයන් සංංවර්ධන කලැාපා යටාමේත් 
සංෙහැන් මේරගුලැාසි අනුව විය යුතුය

�රිච්දෙ�ෙය 08
කලංාපීකරණ රේරගුලංාසි

⸺

සංංගැතා මිශ්ර  
සංංවර්ධන කලැාපාය
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8.3. ප්රමුඛ දෙන්වාසික මිශ්ර සංවර්ධන කලා�ය

I. කලැාපා මායි� ඇමුණුම VI හි “ඇ” මේකාටාසංහි සංෙහැන්ව ඇතා.

II. කලැාපා සංංගුණකය 2.25

III. අවසංරලැත් උපාරිම 
මේගැබි� අනුපාාතාය / 
මහැල් ප්රමාණය

ඇමුණුම I සංහැ II හි සංෙහැන් “අ” සංහැ “ආ” ආකෘතිය අනුව 
වියයුතුය

IV. අවසංරලැත් උපාරිම බි� 
කට්ටි ආවරණය ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

V. විවෘතා අවකාශයන් ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

VI. අනුමේබදී� කලැ හැැකි 
අවම බි� ප්රමාණය ව.මීටාර් 150

VII. අවසංරලැත් �ාවිතාාවන්

ප්රාධාන භාාවිත්යංය
අවසැරලංත් භාාවිත්යංයන් -  
(ඇමුණුමා IV  හි “ඊ” 
රේපෝරමාය අනුව විය යුතුය)

මේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17 

මේසංෞඛය 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

කාර්යාලැ හැා ආයතානික 1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,
15,16,17,18,19,

අධයාපානික 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11

පාාරිමේ�ෝගික මේස්වා 
මධයස්ථාන 1,2,3,4,5

සංංචාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාජා මේස්වා හැා ආගැමික  1,2,3,4,5

කර්මාන්තා 1,2,3,4,6,7,8,12,13,14,15,1
6,17,18

විමේනෝොත්මක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

මේවනත් 1,2,3,4,8,9

VIII. කලැාපාය සංඳහැා වන 
මේපාාදු මේරගුලැාසි

• මේපාාදු/ මහැජාන විවෘතා ප්රමේේශ මේලැසං කලැාපිකරණය කර 
ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනයන් සංංවර්ධන කලැාපා යටාමේත් 
සංෙහැන් මේරගුලැාසි අනුව විය යුතුය

�රිච්දෙ�ෙය 08
කලංාපීකරණ රේරගුලංාසි

⸺

ප්රමුඛ මේන්වාසික මිශ්ර 
සංංවර්ධන කලැාපාය
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8.4. දෙන්වාසික කලා�ය

I. කලැාපා මායි� ඇමුණුම VI  හි “ඈ” මේකාටාසංහි සංෙහැන්ව ඇතා.

II. කලැාපා සංංගුණකය 2

III. අවසංරලැත් උපාරිම 
මේගැබි� අනුපාාතාය / 
මහැල් ප්රමාණය

ඇමුණුම I සංහැ II හි සංෙහැන් “අ” සංහැ “ආ” ආකෘතිය අනුව 
වියයුතුය

IV. අවසංරලැත් උපාරිම බි� 
කට්ටි ආවරණය ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

V. විවෘතා අවකාශයන් ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

VI. අනුමේබදී� කලැ හැැකි 
අවම බි� ප්රමාණය ව.මීටාර් 150

VII. අවසංරලැත් �ාවිතාාවන්

ප්රාධාන භාාවිත්යංය
අවසැරලංත් භාාවිත්යංයන් -  
(ඇමුණුමා IV  හි “ඊ” 
රේපෝරමාය අනුව විය යුතුය)

මේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17 

මේසංෞඛය 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

කාර්යාලැ හැා ආයතානික 2,3,4,6,7,8

වාණිජා 2,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16
,17,18,19,20

අධයාපානික 1,2,3,4,5,7,8,9,10

පාාරිමේ�ෝගික මේස්වා 
මධයස්ථාන 1,2,3,4,5

සංංචාරක 1,2,3,4,5

සංමාජා මේස්වා හැා ආගැමික  1,2,3,4,5

කර්මාන්තා 3,8,12,17,18

විමේනෝොත්මක 1,2,3,4,5,6,8,9,10

මේවනත් 1,2,3,4,8,9

VIII. කලැාපාය සංඳහැා වන 
මේපාාදු මේරගුලැාසි

• මේපාාදු/ මහැජාන විවෘතා ප්රමේේශ මේලැසං කලැාපිකරණය කර 
ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනයන් සංංවර්ධන කලැාපා යටාමේත් 
සංෙහැන් මේරගුලැාසි අනුව විය යුතුය

�රිච්දෙ�ෙය 08
කලංාපීකරණ රේරගුලංාසි

⸺

මේන්වාසික කලැාපාය
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8.5. ප්රමුඛ සංවර්ධන කලා�ය

I. කලැාපා මායි� ඇමුණුම VI  හි “ඉ” මේකාටාසංහි සංෙහැන්ව ඇතා. ඇමුණුම VI  හි 
“ඉ” මේකාටාසංහි සංෙහැන්ව ඇතා.

II. කලැාපා සංංගුණකය 3.25

III. අවසංරලැත් උපාරිම 
මේගැබි� අනුපාාතාය / 
මහැල් ප්රමාණය

ඇමුණුම I සංහැ II හි සංෙහැන් “අ” සංහැ “ආ” ආකෘතිය අනුව 
වියයුතුය

IV. අවසංරලැත් උපාරිම බි� 
කට්ටි ආවරණය ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

V. විවෘතා අවකාශයන් ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

VI. අනුමේබදී� කලැ හැැකි 
අවම බි� ප්රමාණය ව.මීටාර් 150

VII. අවසංරලැත් �ාවිතාාවන්

ප්රාධාන භාාවිත්යංය
අවසැරලංත් භාාවිත්යංයන් -  
(ඇමුණුමා IV  හි “ඊ” 
රේපෝරමාය අනුව විය යුතුය)

මේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17

මේසංෞඛය 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

කාර්යාලැ හැා ආයතානික 1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19

අධයාපානික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

පාාරිමේ�ෝගික මේස්වා 
මධයස්ථාන 1,2,3,4,5

සංංචාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාජා මේස්වා හැා ආගැමික  1,2,3,4,5,

කර්මාන්තා 1,2,3,4,5,8,12

විමේනෝොත්මක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

මේවනත් 1,2,3,4,8,9

VIII. කලැාපාය සංඳහැා වන 
මේපාාදු මේරගුලැාසි

• මේපාාදු/ මහැජාන විවෘතා ප්රමේේශ මේලැසං කලැාපිකරණය කර 
ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනයන් සංංවර්ධන කලැාපා යටාමේත් 
සංෙහැන් මේරගුලැාසි අනුව විය යුතුය

�රිච්දෙ�ෙය 08
කලංාපීකරණ රේරගුලංාසි

⸺

ප්රමුඛ සංංවර්ධන කලැාපාය
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8.6. ප්රවර්ධන මිශ්ර සංවර්ධන කලා�

I. කලැාපා මායි� ඇමුණුම VI  හි “ඊ” මේකාටාසංහි සංෙහැන්ව ඇතා.

II. කලැාපා සංංගුණකය 2.75

III. අවසංරලැත් උපාරිම 
මේගැබි� අනුපාාතාය / 
මහැල් ප්රමාණය

ඇමුණුම I සංහැ II හි සංෙහැන් “අ” සංහැ “ආ” ආකෘතිය අනුව 
වියයුතුය

IV. අවසංරලැත් උපාරිම බි� 
කට්ටි ආවරණය ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

V. විවෘතා අවකාශයන් ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

VI. අනුමේබදී� කලැ හැැකි 
අවම බි� ප්රමාණය ව.මීටාර් 150

VII. අවසංරලැත් �ාවිතාාවන්

ප්රාධාන භාාවිත්යංය
අවසැරලංත් භාාවිත්යංයන් -  
(ඇමුණුමා IV  හි “ඊ” 
රේපෝරමාය අනුව විය යුතුය)

මේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17 

මේසංෞඛය 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

කාර්යාලැ හැා ආයතානික 1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19

අධයාපානික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

පාාරිමේ�ෝගික මේස්වා 
මධයස්ථාන 1,2,3,4,5

සංංචාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාජා මේස්වා හැා ආගැමික  1,2,3,4,5

කර්මාන්තා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18

විමේනෝොත්මක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

මේවනත් 1,2,3,7

VIII. කලැාපාය සංඳහැා වන 
මේපාාදු මේරගුලැාසි

• මේපාාදු/ මහැජාන විවෘතා ප්රමේේශ මේලැසං කලැාපිකරණය කර 
ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනයන් සංංවර්ධන කලැාපා යටාමේත් 
සංෙහැන් මේරගුලැාසි අනුව විය යුතුය

�රිච්දෙ�ෙය 08
කලංාපීකරණ රේරගුලංාසි

⸺

ප්රවර්ධන මිශ්ර  
සංංවර්ධන කලැාපා
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8.7. සමුද්රාාබිමුඛ මිශ්ර සංවර්ධන කලා�ය

I. කලැාපා මායි� ඇමුණුම VI  හි “උ” මේකාටාසංහි සංෙහැන්ව ඇතා.

II. කලැාපා සංංගුණකය 2.5

III. අවසංරලැත් උපාරිම 
මේගැබි� අනුපාාතාය / 
මහැල් ප්රමාණය

ඇමුණුම I සංහැ II හි සංෙහැන් “අ” සංහැ “ආ” ආකෘතිය අනුව 
වියයුතුය

IV. අවසංරලැත් උපාරිම බි� 
කට්ටි ආවරණය ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

V. විවෘතා අවකාශයන් ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

VI. අනුමේබදී� කලැ හැැකි 
අවම බි� ප්රමාණය ව.මීටාර් 150

VII. අවසංරලැත් �ාවිතාාවන්

ප්රාධාන භාාවිත්යංය
අවසැරලංත් භාාවිත්යංයන් -  
(ඇමුණුමා IV  හි “ඊ” 
රේපෝරමාය අනුව විය යුතුය)

මේන්වාසික 1,2,3,4,10,11,12,13,14,15, 
16,17 

මේසංෞඛය 2

කාර්යාලැ හැා ආයතානික 1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,
15,16,17,18,19

අධයාපානික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

පාාරිමේ�ෝගික මේස්වා 
මධයස්ථාන 1,2,3,4,5

සංංචාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාජා මේස්වා හැා ආගැමික  3,4,5

කර්මාන්තා 3

විමේනෝොත්මක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

මේවනත් 1,2,3,4,8,9

VIII. කලැාපාය සංඳහැා වන 
මේපාාදු මේරගුලැාසි

• මේපාාදු/ මහැජාන විවෘතා ප්රමේේශ මේලැසං කලැාපිකරණය කර 
ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනයන් සංංවර්ධන කලැාපා යටාමේත් 
සංෙහැන් මේරගුලැාසි අනුව විය යුතුය

�රිච්දෙ�ෙය 08
කලංාපීකරණ රේරගුලංාසි

⸺

සංමුද්රාබිමුඛ මිශ්ර  
සංංවර්ධන කලැාපාය
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8.8. ගුවන් දෙත්යාටුදෙ�ාල ආශ්රිත්ය කලා�ය 

I. කලැාපා මායි� ඇමුණුම VI  හි “ඌ” මේකාටාසංහි සංෙහැන්ව ඇතා.

II. කලැාපා සංංගුණකය 1.75

III. අවසංරලැත් උපාරිම 
මේගැබි� අනුපාාතාය / 
මහැල් ප්රමාණය

ඇමුණුම I සංහැ II හි සංෙහැන් “අ” සංහැ “ආ” ආකෘතිය අනුව 
වියයුතුය

IV. අවසංරලැත් උපාරිම බි� 
කට්ටි ආවරණය ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

V. විවෘතා අවකාශයන් ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

VI. අනුමේබදී� කලැ හැැකි 
අවම බි� ප්රමාණය ව.මීටාර් 150

VII. අවසංරලැත් �ාවිතාාවන්

ප්රාධාන භාාවිත්යංය
අවසැරලංත් භාාවිත්යංයන් -  
(ඇමුණුමා IV  හි “ඊ” 
රේපෝරමාය අනුව විය යුතුය)

මේන්වාසික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17 

මේසංෞඛය 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

කාර්යාලැ හැා ආයතානික 1,2,3,4,5,6,7,8

වාණිජා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19

අධයාපානික 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

පාාරිමේ�ෝගික මේස්වා 
මධයස්ථාන 1,2,3,4,5

සංංචාරක 1,2,3,4,5,6,7,8

සංමාජා මේස්වා හැා ආගැමික  1,2,3,4,5

කර්මාන්තා 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18

විමේනෝොත්මක 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

මේවනත් 1,2,3,4,8,9

VIII. කලැාපාය සංඳහැා වන 
මේපාාදු මේරගුලැාසි

• සිවිල් ගුවන් මේස්වා අමාතායංශයටා හැා ආරක්ෂක 
අමාතායංශමේ� අනුමේමතියටා යටාත්ව සියලුම සංංවර්ධන සිදු 
විය යුතුය  

• මේපාාදු/ මහැජාන විවෘතා ප්රමේේශ මේලැසං කලැාපිකරණය කර 
ඇති ඉඩ� හි සංංවර්ධනයන් සංංවර්ධන කලැාපා යටාමේත් 
සංෙහැන් මේරගුලැාසි අනුව විය යුතුය

�රිච්දෙ�ෙය 08
කලංාපීකරණ රේරගුලංාසි

⸺

ගුවන් මේතාාටුමේපාාලැ 
ආශ්රිතා කලැාපාය
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8.9. සංරක්ෂණා කලා�ය 

I. කලැාපා මායි� ඇමුණුම VI  හි “එ” මේකාටාසංහි සංෙහැන්ව ඇතා.

II. කලැාපා සංංගුණකය 0

III. අවසංරලැත් උපාරිම 
මේගැබි� අනුපාාතාය / 
මහැල් ප්රමාණය

G+1

IV. අවසංරලැත් උපාරිම බි� 
කට්ටි ආවරණය 50% 

V. විවෘතා අවකාශයන් ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

VI. අනුමේබදී� කලැ හැැකි 
අවම බි� ප්රමාණය ව.මීටාර් 250

VII. අවසංරලැත් �ාවිතාාවන්

1. ජෛජාව විවිධත්ව උේයාන
2. ස්වා�ාවික පාරිසංර පාේධතිය සංංරක්ෂණය වන  

ස්වා�ාවික උෙයාන
3. කුරුළු අ�ය භූමි
4. පාාලැැස්වලැ ස්ව�ාව අධයයනය සංඳහැා ක්මේෂ්ත්රා විෙයාගැාර
5. මේතාාරතුරු මධයස්ථාන - උපාරිම මේගැබි� වර්ගැඵලැය  

වර්ගැ මීටාර් 50
6. ස්වා�ාවික පාාරිසංරික මතා පාෙන� වූ සංංචාරක කටායුතු
7. විමේනෝෙ වාර්තාා කෙවුරු හැා පාක්ෂීන් නැරඹු� කුළුණු
8. මේසංාබා ෙහැම මතා පාෙන� වූ විමේනෝෙ ජානක කටායුතු
9. වටිනා ශාක හැා සංත්ව මේකාටාස්වලැටා හැානිකර මේනාවන 

මේතාත්බි� උෙයාන
10. පාරිසංර හිතාකාමී මේ�ෝජානශාලැා
11. විවෘතා තාණපිටි
12. ජාලැ මාර්ගැ ආශ්රිතා පාරිසංර සංංචාරක කටායුතු
13. ආරක්ෂක කුටි ප්රමේ�ශ පාත්රා කවුළු
14. ක්මේෂ්ත්රා කාර්යාලැ
15. සං�ප්රොයික මසුන් ඇති කිරීම.
16. මේතාත්බි� මේකෞතුකාගැාර
17. වෘක්ෂලැතාා සංහිතා උෙයාන
18. ශාරීරික සුවතාා සංඳහැා වූ මධයස්ථාන
19. පාරිසංරයටා හැානි මේනාවන සංංචාරක කර්මාන්තා
20. අතායවශය වැෙගැත් මේපාාදු අපාරව�හැ පාහැසුක� වයාපාෘති
21. අයිතිය සංනාතා කළ හැැකි මේපාෞේගැලික උස් බි� පාමණක් 

මේන්වාසික �ාවිතාය සංඳහැා අනුමැතිය අමේනකුත් 
ආයතානවලැ නිර්මේේශයන්ටා සංහැ පාහැතා නියමතාා වලැටා 
යටාත්ව සංලැකා බලැනු ලැැමේබ්. 

VIII. කලැාපාය සංඳහැා වන 
මේපාාදු මේරගුලැාසි

�රිච්දෙ�ෙය 08
කලංාපීකරණ රේරගුලංාසි

⸺

සංංරක්ෂණ කලැාපාය
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8.10. දෙ�ාදු / මහැජ්යන විවෘත්ය ප්රදෙේශ කලා�ය

I. අවසංරලැත් උපාරිම මහැල් 
ප්රමාණය උසං මීටාර් 12 මේනාඉක්මවන පාරිදි මහැල් 4(G+3) කි 

II. අවසංරලැත් උපාරිම බි� 
කට්ටි ආවරණය

10%  (ක්රීඩා මණ්ඩපා/ මේ�ක්ෂකාගැාර සංහැ පිහිනු�  
තාටාාක හැැර)

III. විවෘතා අවකාශයන් ඇමුණුම III හි සංෙහැන් “ඉ” ආකෘතිය අනුව වියයුතුය

IV. අනුමේබදී� කලැ හැැකි 
අවම බි� ප්රමාණය අනුමේබදු� සංඳහැා අවසංර ලැබා මේනාමේේ 

V. අවසංරලැත් �ාවිතාාවන්

• ක්රීඩා මණ්ඩපා/ මේ�ක්ෂකාගැාර 
• පිහිනු� තාටාාක 
• ක්රීඩා කටායුතු ආශ්රිතා වාණිජා කටායුතු
• සංල්පිල් සංහැ ප්රෙර්ශන කුටි    
• විමේනෝොත්මක සංමාජාශාලැා 
• කායවර්ධන මෙයස්ථාන

VI. කලැාපාය සංඳහැා වන 
මේපාාදු මේරගුලැාසි

• ක්රීඩා මණ්ඩපා, මේ�ක්ෂකාගැාර සංහැ පිහිනු� තාටාාක 
අවසංරලැත් උපාරිම බි� කට්ටි ආවරණයසංඳහැා ගැණනය 
කරනු මේනාලැබයි 

• ප්රමේ�ශ මාර්ගැයටා මුහුණලැා ඇති මායි� තාාප්පා (මේග්ට්ටුව 
හැැර) සංඳහැා අවසංර ලැබාදියහැැකි උපාරිම උසං මීටාර් 1 කි 

• නාගැරික සංංවර්ධන අධිකාරිමේ� මුලික නිරවුල් අනුමැතිය 
ලැබාගැතා යුතුය 

�රිච්දෙ�ෙය 08
කලංාපීකරණ රේරගුලංාසි

⸺

මේපාාදු / මහැජාන විවෘතා 
ප්රමේේශ කලැාපාය
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8.11. සංවර්ධන කලා� සඳහැා දෙ�ාදු දෙරගුලාසි

යේයෝජිත කලාපීකරණ සැලසුයේම් එක් එක් කලාපා සඳහා හදුන්වා  දී ඇති යේරගුලාසින්ට 
අමතරව සියළු කලාපා සඳහා අදාාළ වනා යේපාාදු නියමතා යේමම පාරිච්යේේදායේයන් විස්තර 
යේකයේර්.

1.  කිසිය� බි� රේකාටසැක  සැංව�ධන කටයුත්ත්යංක් සැඳහා අනුමාැතිය ලංබා දීරේ�දී  

කලංාපිකරණ රේරගුලංාසි තුලං විරේශ්ෂරේයන් බි� රේකාටසැක අවමා බි� ප්රාමාාණය  සැෙහන් 

කර රේනාමාැති අවස්ථාාවලංදී අවමා බි� ප්රාමාාණය ව.මී. 150 ක් විය යුතුය. 

2.  අවසැරලංත් භාාවිත්යං කාණ්ඩරේ� සැඳහන් රේනාවන ඕනෑමා භාාවිත්යංයන් සැඳහා අනුමාැතිය 

කලංාපකරණ සැැලංැස්මාට අනුව අවසැාන වශරේයන් තීරණය කිරීරේ� අයිතිය අධිකාරිය 

සැතු රේ�. 

3.  රේත්යංත්බිමාක් සැ�බන්ධව ය� ගැටළුවක් පැන නගින අවස්ථාාවකදී රේගාවිජන රේස්වා 

රේෙපා�ත්යංරේ�න්තුව ,ශ්රී ලංංකා ඉඩ� රේගාඩකිරීරේ� හා සැංව�ධනය කිරීරේ� සැංස්ථාාව සැහ 

නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිරේ� පාරිසැරීක හා භූ ෙ�ශන අංශරේයහි නි�රේේශවලංට 

යටත්ව තීරණ ගැනීරේ� හැකියාව නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිරේ� මුලික සැැලංසු� 

කමිටුව සැතුරේ�.

4. කිසිය� ඉඩමාක්  කලංාප රේෙකක් අත්යංරට වැරේටන රේස් රේපන්වා දී ඇති අවස්ථාාවන්හිදී 

එමා බි� ප්රාරේේශයට හසුවන කලංාපය තීරණය කරනු ලංබන්රේන් එමා බි� රේකාටසැට 

ප්රාරේ�ශය ලංබන  ප්රාධාන ප්රාරේ�ශ මාා�ගය අයත් කලංාපය මාගිනි. එමා මාා�ග රේෙකමා එකමා 

පළලින් යුක්ත්යං වන්රේන්න� එමා බි� රේකාටරේසැන් වැඩි බි� ප්රාමාාණයක් මුහුණලංා ඇති 

ප්රාරේ�ශ මාා�ගය අයත් කලංාපය අොළ කරගත්යං යුතුය.

5. ප්රාරේ�ශ මාා�ගයට මුහුණලංා ඇති පළමු බි� රේකාටස්හි අවසැාන මාායි� හරහා කලංාප 

මාායි� වැටි ඇති විටක, එකී බි� රේකාටරේස්  ප්රාරේ�ශ මාා�ගයට සැමාාන්ත්යංරව ඈතින්මා 

පිහිටි අවසැාන මාායිමා ෙක්වාමා සැැලංකිය යුතුරේ�. ය�රේහයකින් පිටුපසැ බි� රේකාටස්  

පළමු බි� රේකාටසැට ඒකාබේෙ කර ත්යංනි ඉඩමාක් රේලංසැ අනුමාත්යං කර ඇතිවිටක එකී ත්යංනි 

ඉඩරේ� අවසැාන මාායිමා කලංාප මාායිමා රේලංසැ සැැලංකිය යුතුය.

6. රේයෝජිත්යං කලංාපිකරන සැැලංැස්මා තුලං අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන් රේනාවන නමුත්  ෙැනට 

පවත්වාරේගන යන භාාවිත්යංයන් ත්යංවදුරටත් පවත්වාරේගන යාමා සැඳහා පමාණක් අවසැර 

ලංබාදීමා සැලංකා බලංනු ලංැරේබ්. එමා පවත්නා භාාවිත්යංයන් රේවනස්කිරීමාක්, පුළුල් කිරීමාක් 

රේහෝ වැඩිදියුණු කිරීමාක් සැඳහා අනුමාැතිය ලංබා දීමා පිලිබෙව සැලංකනු රේනාලංබයි.

7. කලංාපිකරණ සැැලංැස්රේ� රේපන්වා දී ඇති මාායි� ,  රේභාෞතික මාායි� හා භූරේගෝලීය 

ඛණ්ඩාංක යන රේෙරේකන්මා නි�වචානය කර ඇති අවස්ථාාවකදී මාායි� රේවනසැක් සිදු 

වුවරේහාත් කලංාපරේ� මාායිමා රේලංසැ රේභාෞතික මාායිමා සැැලංකිය යුතුය. 

�රිච්දෙ�ෙය 01
සැංව�ධන කලංාප  

සැහ සැංව�ධන  
නියාමාන රේරගුලංාසි

⸺

සංංවර්ධන කලැාපා සංඳහැා 
මේපාාදු මේරගුලැාසි
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8. කිසිය� බි� රේකාටසැක් පළාත් පාලංන බලං ප්රාරේේශ රේෙකක් අත්යංරට හසු වන රේස් ඇත්න�, 

එමා බි� රේකාටසැ එයට ප්රාධාන ප්රාරේ�ශය ලංබන කලංාපරේ� භාාවිත්යංය සැඳහා අොළ පළාත් 

පාලංන ආයත්යංනවලං එකගත්යංාවය මාත්යං අධිකාරිය විසින් තීරණය කරනු ලංැරේබ්.

9. රේෙහිවලං ගල්කිස්සැ මාහ නගර සැභාා සීමාාව තුලං සිදුකිරීමාට රේයෝජිත්යං සැංව�ධනයන් සැඳහා 

ජෛනතිකව ලංබාදියයුතු රථාවාහන නැවතු� සැංඛ�ාව අොලං ඉඩමා තුලංමා සැැපයිය යුතු 

අත්යංර රථාවාහන නැවතු� සැඳහා ෙඩ මුෙල් රේගවීමා සැලංකා බැලිය රේනාහැක 

10. නව ආගමික රේගාඩනැගිල්ලංක් ඉදිකිරීරේ�දී ප්රාාරේේශීය රේල්ක� කා�යාලංරේ� සැහ අොලං 

ආගමික කටයුතු පිළිබෙ අමාාත්යං�ංශරේ� නි�රේේශවලංට යටත්ව ඒ සැඳහා අනුමාැතිය 

ලංබාදීමා රේහෝ රේනාදීමා පිලිබෙව අධිකාරිය තීරණය කරනු ලංැරේබ්. 

11.  අලුතින් ඉදිකිරීමාට රේයෝජිත්යං සුසැාන භූමි සැඳහා අවසැර ලංබාරේනාරේෙන අත්යංර පවතින 

සුසැාන භූමිතුලං පහසුක� සැඳහා වූ නව රේගාඩනැගිලි සැඳහා පමාණක් අවසැර ලංබා රේේ.

12. ප්රාරේේශරේ� මාංසැන්ධි මාා�ග රේෙපසැ රේගාඩනැගිලි සීමාා, මාා�ග පළල් කිරීරේ� සීමාා හා 

රක්ෂිත්යං තුලං විවිධ ආගමික ප්රාතිමාා,කුරුසැ හා රේවනත් කුලුණු ඉදිකිරිමා සැඳහා අවසැර 

රේෙනු රේනාලංැරේබ්

13. නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිරේයන් මුලික සැැලංසු� නිරකරණයක් ලංබා ගත්යං යුතු අවස්ථාා 

I .  රේපාදු/ මාහජන වීවෘත්යං ප්රාරේේශ කලංාපයට අයත් සැංව�ධන කටයුතු සැඳහා 

I I .  උසැ මීට� 30 ඉක්මාවන සියලුමා රේගාඩනැගිලි සැඳහා 

I I I .  ආයු�රේ�ෙ රේහෝ බටහිර ජෛවෙ� මාධ�ස්ථාාන සැහ සියලු රේපෞේගලික රේරෝහල්, 

ජෛවෙ� මාධ�ස්ථාාන සැඳහා 

IV. ක�මාාන්ත්යං සැහ ඒ ආශ්රිත්යං සැංව�ධන කටයුතු සැඳහා 

V. ඒකක 5ක් සැහ ඊට වැඩි සැහාධිපත්යං� සැංව�ධන කටයුතු සැඳහා 

VI.  සැන්නිරේ�ෙන කුළුණු ඉදිකිරී� සැඳහා 

VII.  ෙැන්වී� පුවරු සැවිකිරීමා සැඳහා.(A හා  B මාා�ග රේෙපසැ)

VII I .  විරේශ්ෂ ව�ාපෘති ගණයට අයත්වන සැංව�ධන කටයුතු සැඳහා 

IX. ඉහත්යං අවස්ථාාවන්ට අොළ රේනාවන, නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය විසින් 

මූලික සැැලංසු� නිරාකරණ සැහතිකයක් අවශ� යැයි තීරණය කරනු ලංබන 

අ රේ න කු ත්  ක්රි ය ා ක ා ර ක �  සැ ඳ හ ා 

�රිච්දෙ�ෙය 01
සැංව�ධන කලංාප  
සැහ සැංව�ධන  
නියාමාන රේරගුලංාසි

⸺

සංංවර්ධන කලැාපා සංඳහැා 
මේපාාදු මේරගුලැාසි
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09 වන 
පරිච්ඡේ�දය

කොයෝජිතා මොර්ග  
පළලැ, කොගොඩනැගිළි 
සීමො සහ රාක්ෂිතා
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9.1. දෙයෝජිත්ය මාර්ග �ළල, දෙගාඩනැගිළි  සීමා සහැ රක්ෂිත්ය

දෙයාමු 
අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

1 ගැවුඩර් මේපාමේෙසං  15’  

2 බණ්ඩාරණායක මාවතා  20’  

3 සංරණංකර මේපාමේෙසං - (ප්රධාන මාර්ගැය පාමණි)  20’  

4 සංරණංකර පාාර - (වරිපාන�  අංක 49 අසංලැ) 30’  5’ 

5 සංරණංකර පාාර  40’  

6 ශ්රී මහැා විහැාර පාාර හැා මේබෝධියවත්තා පාාර 
(සං�බන්ධ වන මාර්ගැය) 20’  5’

7 මේබෝධියවත්තා පාාර -        මේකාටාසං 20'  10'

8 මේබෝධියවත්තා පාාර -        මේකාටාසං  20’  

9 ශ්රී මහැා විහැාර පාාර 30’ මාර්ගැය 
මධයමේ� සිටා  5’ 

10 සුජාාතාා ඇවනියු 30'  5' 

11 ශ්රී සංරණංකර පාාර  40'  

12 දුටුගැැමුණු වීදිය  50'  

13 ශ්රී පාඤ්ඤාානන්ෙ මාවතා 20'  5' 

14 සුරනිමලැ පාටුමඟ  20'  

15 බලැමේපාාකුණ පාාර  20'  

16 ෙ සිල්වා පාාර 30' මාර්ගැය 
මධයමේ� සිටා  5' 

17 දුටුගැැමුණු වීදිය (වරිපාන� අංක 89, 93/1 අසංලැ)  15'  

18 බලැමේපාාකුණ විහැාර මාවතා 30'  5' 

19 මේර්මන්ඩ් පාාර  20'  

20 ආතාර් මේපාමේෙසං  20'  

21 මේර්මන්ඩ් පාාර  20'  

22 ගැමේටාෝන් පාාසංලැ  20'  

23 අධිමේ�ගී මාර්ගැය  50'  

24 වික්රමසිංහැ පාටුමඟ  20'  

25 ඒකනායක පාාර (අධිමේ�ගී මාර්ගැය - වික්රමසිංහැ 
පාටුමඟ)  20'  

26 ශාන්තා මේජාෝසංප් පාාර -ජා�බුගැස්මුල්ලැ පාාර 20'  5' 

27 ශාන්තා මේජාෝසංප් පාාර  20'  

28 මේමල්ඩර් මේපාමේෙසං (ප්රධාන පාර)  20'  

29 ජා�බුගැස්මුල්ලැ පාාර ( ව� මේපාමේෙසං පාමණි)  20'  
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දෙයාමු 
අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

30 එස්. ෙ එස්. ජායසිංහැ මාවතා  50'  

31 නාලැාන්ොරාම පාාර (පාන්සංලැ ෙක්වා) 20'  10' 

32 නාලැන්ොරාම පාාර (මේකාටාසංක්)  20'  

33 නාලැන්ොරාම පාාර (මේකාටාසංක්) 20'  10' 

34 මල්වත්තා ඇවනියු මේකාටාසංක් (මේකාහුවලැ)  20'  

36 මල්වත්තා ඇවනියු හැා එස්. ෙ එස්. ජායසිංහැ මාවතා 20'  10' 

37 එස්. ෙ එස්. ජායසිංහැ මාවතා හැා අධිමේ�ගී මාර්ගැය 20'  5'

38 ආනන්ෙ පාාර (ප්රධාන මාර්ගැය පාමණි)  20'  

39 පීටාර්ස් මේපාමේෙසං (ප්රධාන මාර්ගැය පාමණි)  20'  

40 ස්ටාැන්ලි තිලැකරත්න මාවතා  50'  

41 මේපාමේර්රා ඇවනියු 20'  10'

42 ම(ඩ්)ලියර් ඇවනියු  20'  

43 ම(ඩ්)ලියර් හැරස් පාාර  20'  

44 වීරසිංහැ ඇවනියු (ඇලැ ෙක්වා) 30'  5'

45 ශ්රී සුනන්ොරාම පාාර  20'  

46 සුනන්ොරාම හැරස් පාාර  20'  

47 ඉන්ද්රා මාවතා  20'  

48 සංමුද්රමේේවි මාවතා  20'  

49 සිල්වා පාාර හැා ශ්රී සුනන්ොරාම පාාර (සං�බන්ධිතා 
මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව) 30'  5'

50 ෙ සිල්වා පාාර 30 මාර්ගැය 
මධයමේ� සිටා  5' 

51 ෙ සිල්වා හැරස් පාාර 20'  10' 

52 ජායසංමඟි මාවතා 30'  5' 

53 ෙ සිල්වා පාාර හැා ජායසංමගි මාවතා (සං�බන්ධිතා 
මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව) 20' 10'  

54 මේ�ධානන්ෙ පාාර ( සිල්වා හැරස් පාාර හැා සුජාාතාා 
මාවතා සං�බන්ධිතා මාර්ගැය ) 20' 10'  

55 මේ�ධානන්ෙ පාාර හැා සුජාාතාා ඇවනියු (සං�බන්ධිතා 
මාර්ගැය) 20'  5' 

56 ෙ අල්විස් පාටුමඟ  20'  

57 ෙ අල්විස් පාටුමඟ හැා ඇළ මායිම සංමඟ පාමණක් 
(සං�බන්ධිතා පාරණ මේරෝහැලැ පාාර)  20'  

58 පාරණ මේරෝහැලැ පාාර (ෙ අල්විස් පාටුමඟ හැා මේරෝහැලැ 
පාාර)  20'  

59 �ාතිය පාටුමඟ 30'  5' 

60 �ාතිය පාටුමඟ හැා ඇළ රක්ෂිතා මාර්ගැය 
(සං�බන්ධිතා මාර්ගැය) 30' 5'  
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දෙයාමු 
අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

61 ඇළ මේවන් කරන මාර්ගැය 30'  5'

62 පාාසංල් ඇවනියු (අල්විස් පාටුමමේග් සිටා මේරෝහැල් පාාර 
ෙක්වා)  20'  

63 හැත්මේබෝධිය පාාර 20'  10'

64 ප්රනාන්දු උෙයානය (සංරණංකර පාාරටා)  10'  

65 විමලැසංාර පාාර හැා ශ්රී සංරණංකර පාාර (සං�බන්ධිතා 
මාර්ගැය) 30' 5'  

66 විමසංාර පාාර  20'  

67 මේබෝධිරුක්ඛාරාම පාාර (ප්රධාන මාර්ගැය පාමණි)  20'  

68 ගුණාලැංකාර  පාාර  20'  

69 වාසංලැ පාාර  20'  

70 පාල්ලිය පාාර 30'  5' 

71 යමේශෝධරා මාවතා  15'  

72 ශ්රී රාහුලැ මාවතා  15'  

73 ක්රීඩා මාවතා  15'  

74 මේනළු� මාවතා  15'  

75 කැර� මේපාමේෙසං - මේකාටාසංක් 30'  5' 

76 කැර� මේපාමේෙසං - මේකාටාසංක් 20'  10' 

77 කළුමේබෝවිලැ පාාර (විමලැසිරි මාවතා)  20'  

78 නන්දිමිත්රා ඇවනියු  20'  

79 පින්වත්තා පාාර 30'  5' 

80 සං�ා ඇවනියු  50'  

81 විමලැසංාර මාවතා හැා හැත්මේබෝධිය රජාමහැා විහැාර 
පාාර (සං�බන්ධිතා මාර්ගැය සංහැ වීථි මේර්ඛාව) 30'  5'

82
ජායන්ති පාාර (ප්රධාන මාර්ගැය පාමණි)

 20'  

83 20'  10' 

84 මේමෝර් පාාර 30'  5'

85 පාරණ මේරෝහැලැ පාාර (පී රූබන් පිරිස් මාවතා හැා 
මේරෝහැලැ පාාර)  20'  

86 පී. රූබන් පීරිස් මාවතා  20'  

87 ජායසිරි මාවතා  20'  

88 ජායමේසංවන මාවතා (මේබාලැමේගැාඩ ඇළ රක්ෂිතා 
මාර්ගැය)  20'  

89 මේරෝහැලැ පාාර (පූජාය මේකාටාගැම වාචිස්සංර මාවතා)  50'  

90 ආසිරි මාවතා 30'  5' 

91 විජායබා මාවතා 30'  5' 
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දෙයාමු 
අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

92 ආසිරි මාවතා හැා විජායබා මාවතා (සං�බන්ධිතා 
මාර්ගැය) 20'  10' 

93 ආසිරි මාවතා (වරිපාන� අංක 48' හැා අංක 46 මැෙ 
පාාර ) 30'  5' 

94 ආසිරි පාටුමඟ  15'  

95 ප්රතිබි�බාරාම පාාර 30'  5' 

96 සුමනරත්න පාාර 20'  10'

97 පාන්සංලැ පාාර 30'  5'

98 ජාය මාවතා 30'  5' 

99 අඹගැහැවත්තා පාාර 20'  5' 

100 පීරිස් පාාර හැා ජාය මාවතා (සං�බන්ධිතා මාර්ගැය) 20'  5' 

101 ප්රතිබි�බාරාම පාාර  හැා සුමනරත්න පාාර 
(සං�බන්ධිතා පාාර) 30'  5'

102

103 සුෙර්ශි මාවතා  20'  

104 ඇළ රක්ෂිතා (පාන්සංලැ පාටුමඟ) 30'  5'

105 පීරිස් පාාර හැා ඇළ (සං�බන්ධිතා මාර්ගැය සංහැ වීථි 
මේර්ඛාව) 20'  5' 

106 පීරිස් පාාර 30'  5' 

107 පාරාක්රම පාාර  20'  

108 රත්නමේ�ලි පාාර 20'  5' 

109 මේකාස්තාා මාවතා (ඇන්ඩ(ර්)සංන් පාාර හැා 
රත්නමේ�ලි පාාර සං�බන්ධ වන ස්ථානය) 20'  10' 

110 ඇන්ඩ(ර්)සංන් පාාර  30'  

111 කඩවතා පාාර  30'  

112 කස්සංපා පාාර හැා සිරිගැල් මාවතා සං�බන්ධ වන 
ස්ථානය 20'  10' 

113 සිරිගැල්  ඇවනියු  20'  

114 විජායමංගැලැාරාම පාාර  20'  

115 ග්රීන් පාාත්  20'  

116 වරිපාන� අංක 31 හැා 29 මැෙ පාාර  
(විජායමංගැලැාරාම පාාර) 20'  5' 

117 සුමේන්ත්රාා මේේවි පාාර  50'  

118 පාරණ සිරිගැල් මාවතා  20'  

119 3 වන පාටුමඟ (කඩවතා පාාර - පීරිස් පාාර) 20'  10' 

120 2 වන පාටුමඟ (කඩවතා පාාර)  20'  

121 ෆීල්ඩ් ඇවනියු  (මේකාහුවලැ) 30'  5' 

122 තිස්සං පාාර (නුමේග්මේගැාඩ)  20'  
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දෙයාමු 
අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

123 ප්රියා ඇවනියු  20'  

124 වුඩ්ලැන්ඩ් ඇවනියු  20'  

125 සුමනාරාම පාාර  (මේකාහුවලැ)  20'  

126 3 වන පාටුමඟ (වුඩ්ලැන්ඩ් ඇවනියු ෙක්වා)  20'  

127 4 වන පාටුමඟ (වුඩ්ලැන්ඩ් ඇවනියු ෙක්වා) 20'  10' 

128 අනුර  මාවතා  20'  

129 අනුර හැරස් පාාර 20'  10' 

130 ඇන්ඩ(ර්)සංන් පාාර හැා කඩවතා පාාර (වරිපාන� 
අංක 82 හැා 76 සං�බන්ධිතා මාර්ගැය)  10'  

131 මංගැලැ  පාාර 30'  5' 

132 ඉසිපාතාන මාවතා  20'  

133 වික්රමරත්න පාාර  20'  

134 නිවාසං සංංකීර්ණය (වුඩ්ලැන්ඩ් ඇවනියු)  15'  

135 මේබාල්මේගැාඩ ඇළ රක්ෂිතා මාර්ගැය  20'  

136 විමේ�මේස්කර මේබ්කරිය පාාර - මේකාටාසංක් 30'  5' 

137 පීරිස් මේටාරස්    

138 ප්රතිබි�බාරාම මේපාමේෙසං 20'  5' 

139 වනරතාන පාාර  20'  

140 වනරතාන මේපාමේෙසං 30'  5'

141 ගැල් වලැ පාාර  40'  

142 බණ්ඩාරණායක මාවතා  20'  

143 සී.වී.ගුණරත්න මාවතා  15'  

144 වරිපාන� අංක 30 හැා 34 මැෙ පාාර 20'  5' 

145 තිස්සං මේපාමේෙසං (ගැල්වලැ පාාර) 20'  10' 

146 මේරාබට් පාාර  20'  

147 මේරාබට් මේපාමේෙසං 30'  5' 

148 රබ්ල්මේපාමේෙසං (ගැල්වලැ පාාර හැා මේරාබට් පාාර 
සං�බන්ධ වන ස්ථානය) 20'  5' 

149 පාාක් මේටාරස් (මේකාටාසංක්) 20'  10' 

150 අතාපාත්තු පාාර 30'  5' 

151 පීරිස් මේපාමේෙසං 30'  5'  

152 සිරිමල් ඇවනියු  20'   

153 ෙ සං�පාාමේයෝ පාාර  20'   

154 ඇලැන් ඇවනියු  50'   

155 ආතාර්ස් මේපාමේෙසං 30'  5'  

156 සං�ා පාටුමඟ - (ධර්මොසං මාවතා)  15'   



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

251

දෙයාමු 
අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

157 අතාපාත්තු මේටාරස්  20'   

158 මේසංෞඛය චතුරස්රය 30'  5'  

159 ජායවර්ධන ඇවනියු (ප්රධාන මාර්ගැය)  20'   

160 චාර්ල්ස් මේපාමේෙසං 30'  5'  

161 ශ්රී මහැා මේබෝධි පාාර  20'   

162 මේමල්මේ�ෝඩ් මේක්රමේසංන්ට්  20'   

163 එබනසංර්  මේපාමේෙසං 30'  5'  

164 1 වන පාටුමඟ 30'   Coin-cide

165 ෆ්රාාසංර් ඇවනියු  20'   

166 ඉනීශිය�  මාර්ගැය  20'   

167 රාමනාෙන් ඇවනියු  20'   

168 ඇල්බට් මේපාමේෙසං  20'   

169 කැ�බ්මේබල් මේපාමේෙසං  20'   

170 රත්නකර මේපාමේෙසං  20'   

171 පීටාර්ස් මේපාමේෙසං 20'  10'  

172 2 වන පාටුමඟ  20'   

173 මුහැන්දිර� පාටුමඟ  20'   

174 ඇතුලැතා වැන්ඩර්වට් මේපාමේෙසං  20'   

175 වැන්ඩර්වට් මේපාමේෙසං  20'   

176 වින්සංන් ඇවනියු  20'   

177 ෙ අල්විස් මේපාමේෙසං  20'   

178 ඇනී ඇවනියු  20'   

179 ඇතුලැතා මේ�යාර්ලැයින් මාර්ගැය  20'   

180 හිල්ඩා පාටුමඟ 20'  5'  

181 ජෛවෙය පාාර   40'   Coin-cide

182 ජෛවෙය පාාර හැා මල්වත්තා පාාර (රණජායගැම ප්රධාන 
පාාර)  20'   

183 දීපාානන්ෙ මාවතා 20'  10'  

184 උෙයාන පාාර  20'   

185 උෙයාන පාාර හැා ජෛවෙය පාාර (සං�බන්ධිතා 
මාර්ගැය)  20'   

186 පාරණ ජෛවෙය පාාර (ප්රධාන මාර්ගැය පාමණි)  20'   

187 ජෛවෙය පාටුමගැ 20'  10'  

188 උෙයාන මේටාරස්  20'   

189 කුසංලැගැන මාවතා  20'   

190 මේපාමේර්රා පාටුමඟ හැා 01 වන පාටුමඟ 30'  5'  
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දෙයාමු 
අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

191 ලියනමේග් පාාර  20'   

192 ධර්මරාජා මාවතා  20'   

193 මල්වත්තා පාාර  20'   

194 1 වන පාටුමඟ හැා ඇලැන් ඇවනියු (සං�බන්ධිතා 
මාර්ගැය) 30'  5'  

195 1  වන පාටුමඟ, ඇලැන් ඇවනියු, හැා ජෛවෙය පාාර 
(සං�බන්ධිතා) 10' 10'   

196 අතාපාත්තු මේපාමේෙසං (ගැල් විහැාර මේපාමේෙසං)  20'   

197 ප්රියරත්නාරාම පාාර  20'   

198 ගැල් විහැාර මේපාමේෙසං  20'   

199 ප්රියරත්නාරාම මේපාමේෙසං  20'   

200 පාැරකු� පාාර 30'  5'  

201 ගැල්වලැ පාාර වරිපාන� අංක 193 හැා 197 මැෙ පාාර 20'  10'  

202 විශ්ණු මේකෝවිලැ පාාර 30'  5'  

203 විශ්ණු මේකෝවිලැ හැරස් පාාර  20'   

204 පාරාක්රම පාාර  20'   

205 ග්රීන්ලැන්ඩ් ඇවනියු  20'   

206 විමේ�මේස්කර මේබ්කරිය පාාර හැා විෂ්ණු මේකෝවිලැ පාාර 
සං�බන්ධ වන මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව 30'  5'  

207 මේජාන්සංන්වත්තා පාාර  20'   

208 පාැපිලියාන පාාර  40'   

209 මේබල්ලැන්තාර පාාර  50'   

210 පාැපිලියාන හැරස් පාාර 30'  5'  

211 සංල්මල් මාවතා  20'   

212 මයුර මාවතා  20'   

213 මේබල්ලැන්තාර පාාර  වරිපාන�  අංක 20, 20/5 (මැෙ 
පාාර)  20'   

214 පාතාලැවත්තා පාාර 30'   Coin-cide

215 නිකමේප් ඇවනියු  20'   

216 අරුණාමේලැෝක මාවතා  20'   

217 රබර්වත්තා පාාර 30'  5'  

218 රූපාසිංහැ ඇවනියු  20'   

219 පාැරකු�බා පාාර 20'  10'  

220 මේබෝධිරාජා මාවතා 30'   Coin-cide

221 මේබෝධිරාජා මාවතා හැා රූපාසිංහැ ඇවනියු (සං�බන්ධ 
වන මාර්ගැය) 30'  5'  

222 එකමුතු මාවතා 30'  5'  



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

253

දෙයාමු 
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දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

223 එකමුතු මාවතා හැා කඩවතා පාාර (සං�බන්ධ වන 
මාර්ගැය) 20'  5'  

224 මේබාල්මේගැාඩ ඇළ  රක්ෂිතා 01 වන පාටුමඟ  20'   

225 ප්රියෙර්ශනාරාම පාාර  20'   

226 මේ�ධංකර පාාර  (ඇලැන් ඇවනියු හැා හිල් වීදිය) 30'  5'  

227 සංමන් මාවතා (ගැල් වලැ පාාරටා) 20'  10'  

228 මේ�ධංකර පාාර හැා ප්රියෙර්ශනාරාම පාාර 
(සං�බන්ධවන පාාර හැා වීථි මේර්ඛාව) 30'  5'  

229 මේ�ධංකර පාාර හැා (මේ�ධංකර පාාර හැා 
ප්රියෙර්ශනාරාම පාාර සං�බන්ධවන මාර්ගැය)  20'   

230 ජායවර්ධන පාාර (හිල් වීදිය)  20'   

231 මල්වත්තා හැරස් පාාර  20'   

232 සුෙර්ශන පාාර 20'  10'  

233 හිල් වීදිය හැා සුමේබෝධාරාම පාාර 30'  5'  

234 ධ�මාලැංකාර මාවතා  20'   

235 යුනියන් මේපාමේෙසං 30'  5'  

236 හිල් හැවුස් ගැාර්ඩන්  15'   

237 මේ�ගැරි  මේපාමේෙසං  20'   

238 පී.ටී. සිල්වා ඇවනියු  20'   

239 මේරාද්රිමේගැෝ පාටුමඟ 30'  5'  

240 මේ�යාර්ලැයින් පාාර  20'   

241 ප්රනාන්දු උෙයානය  15'   

242 මේස්නානායක පාාර 30'  5'  

243 දු�රියපාලැ පාාර  හැා මේ�යාර්ලැයින් පාාර 
(සං�බන්ධවන පාාර හැා වීථි මේර්ඛාව) 30'  5'  

244 ස්කූල් ඇවනියු  20'   

245 මේබාමේත්ජු ඇවනියු 30'  5'  

246 එදිරිවීර ඇවනියු 30'  5'  

247 ගුණාලැංකාර පාාර 20'  5'  

248 අමේපාෝන්සු ඇවනියු  20'   

249 අ(ර්)බන් මේපාමේෙසං  20'   

250 අමේපාෝන්සු ඇවනියු හැා අ(ර්)බන් මේපාමේෙසං(සං�බන්ධ 
වන මාර්ගැය) 20'  10'  

251 ඩඩ්ලි මේස්නානායක පාාර  20'   

252 සුමේබෝධාරාම පාාර හැා  හිල් වීදීය සං�බන්ධ වන 
මාර්ගැය (විමේ�මේස්කර පාාර) 20'   Coin-cide

253 විමේ�මේස්කර පාාර  10'   
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දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

254 සුමේබෝධාරාම පාාර  20'   

255 කවුඩාන පාාර  50'   

256 යූනියන් මේපාමේෙසං හැා ධ�මාලැංකාර මාවතා 
(සං�බන්ධ වන මාර්ගැය) 20'   Coin-cide

257 මේපාාකුණ පාාර 20'  10'  

258 රසික මාවතා 20'  10'  

259 සංංඝමිත්තාා පාාර (රසික මාවතා) 20'  10'  

260 සංමගි මාවතා 30'  5'  

261 පාල්ලිමේොර පාාර  20'   

262 ප්රනාන්දු පාාර 30'  5'  

263 ප්රනාන්දු පාටුමඟ (මේෙහිවලැ මේපාාලිස් ස්ථානය අසංලැ) 20'  2.5'  

264 දු�රියපාලැ පාාර (මේෙහිවලැ)  50'   

265 හිල් වීදිය/ සංර් ඩී.බී. ජායතිලැක මාවතා  50'   

266 කරගැ�පිටිය හැරස් පාාර - මේකාටාසංක් 30'  20' 5'  

267 ශ්රී ධර්මාරාම පාාර (මේෙහිවලැ) 30'  5'  

268 සුධර්මාරාම පාාර  20'   

269 ශ්රී ශාන්තාාරාම පාාර (කවුඩාන)  20'   

270 පාල්ලිමේොර පාාර හැා ශ්රී ශාන්තාාරාම පාාර (කවුඩාන) 
සං�බන්ධ වන මාර්ගැය  20'   Coin-cide

271 හිල් වීදිය  - ශාන්තාාරාම පාාර 30'  5'  

272 සිරිවර්ධන පාාර  20'   

273 සිරිවර්ධන පාාර හැා කපිතාාන් සුමුදු රාජාපාක්ෂ 
මාවතා) සං�බන්ධ වන මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව 20'  5'  

274 හිල් විදිය හැා පාල්ලිමේොර පාාර 20'   Coin-cide

275 කපිතාාන් සුමුදු රාජාපාක්ෂ මාවතා  20'   

276 මේරෝහිනී මේපාමේෙසං 30'  5'  

277 ශ්රී මේසංෝමානන්ෙ පාාර 30'  5'  

278 විජිතා පාාර 30'  5'  

279 මේරෝහිනී මේපාමේෙසං හැා ශ්රී මේසංෝමානන්ෙ පාාර 
(සං�බන්ධ වන මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව) 30'  5'  

282 ෆීල්ඩ් ඇවනියු හැා විජිතා  පාාර (සං�බන්ධවන 
මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව) 30'  5'  

283 ෆීල්ඩ් ඇවනියු 30'  5'  

284 ඒබ්රහැ� මේපාමේෙසං 20'  5'  

285 විජායරාජා මාවතා  5'   

286 ෆීල්ඩ් ඇවනියු හැා විජායරාජා මාවතා  (සං�බන්ධ වන 
මාර්ගැය)  20'   
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දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

287 නිකමේප් පාාර  50'   

288 දිසංානායක ඇවනියු 30'  5'  

289
මේකාලැමේනල් ඇවනියු - මේකාටාසංක් 

 20'   

290 30'  5'  

291 අත්තිඩිය පාාර  50'   

292 මේෙහිවලැ - මහැරගැම පාාර  50'   

293 මේබෝගැහැවත්තා පාාර (ප්රධාන පාාර)  20'   

294 ශ්රී සංඟමේබෝ පාාර (ප්රධාන පාාර)  20'   

295 කවුඩාන - අත්තිඩිය පාාර  50'   

296 ශ්රී සංඟමේබෝ පාාර හැා කපිතාාන් සුමුදු රාජාපාක්ෂ 
මාවතා (සං�බන්ධ වන මාර්ගැය) 30' 5'   

297 කවුඩාන පුළුල් මාර්ගැය  20'   

298 5 වන පාටුමඟ  20'   

299 සුධර්ම ඇවනියු, පාල්ලිමේොර පාාර  හැා ශ්රී 
ශාන්තාාරාම පාාර සං�බන්ධ වන මාර්ගැය  20'   

300 ප්රඥාාමේලැෝක මාවතා  20'   

301 පීරිස් පාාර ප්රධාන මාර්ගැය/ නිවාසං සංංකීර්ණය 
ප්රධාන පාාර  20'   

302 7 වන පාටුමඟ 30'  5'  

303 මේබෝධිරරාජා මාවතා  20'   

304 තිසංරණ මාවතා  20'   

305 ගැාමිණී මාවතා  20'   

306 පීරිස් පාාර හැා 7 වන පාටුමඟ සං�බන්ධ වන මාර්ගැය  20'   

307 2 වන පාටුමඟ  20'   

308 මිහිදු මාවතා 20'  10'  

309
මේටාරස් ඇවනියු

20'  10'  

310 30'  5'  

311 ශාන්තා සිල්මේවස්ටාර්  පාාර 20'  10'  

312 මේපාමේර්රා මේපාමේෙසං  20'   

313 ජාය මාවතා (පීරිස් පාාර)  20'   

314 ශ්රී ධර්මපාාලැ පාාර  20'   

315 නිවාසං සංංකීර්ණය පාාර (ධර්මපාාලැ පාාරටා)  15'   

316 සිරිපාාලැ පාාර  20'   

317 මේවරළ පාාර  20'   

318 ශාන්තා ඇන්මේතාෝනි පාාර 20'  10'  

319 සංංඝමිත්තාා ඇවනියු (ශ්රී ධර්මපාාලැ පාාරටා)  20'   
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දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

320 සංමුද්ර මාවතා - ෙ මේස්ර� පාාරටා  20'   

321 මේවරළ පාාර/ ෙ මේස්ර� පාාර  20'   

322 ෙ අල්විස් ඇවනියු - ෙ මේස්ර� පාාරටා  20'   

323 පිටාතා ෙ මේස්ර� පාාර 30'  5'  

324 බර්න්ස් මාවතා  20'   

325 විෙයාලැ ඇවනියු 30'  5'  

326      

327 මේහැෝටාලැය පාාර  20'   

328 පීරිස් පාාර හැා සුමනාරාම පාාර සං�බන්ධ වන 
මාර්ගැය - මේ�ාන්මේස්කා පාාර 20'  10'  

329 වනරතාන පාාර 30'  5'  

330 මේ�ාන්මේස්කා පාාර හැා වනරතාන පාාර සං�බන්ධ වන 
මාර්ගැය 30'  5'  

331 වනරතාන පාාර හැා ගුණතිලැක පාාර සං�බන්ධ වන 
මාර්ගැය 30'  5'  

332 සුමනාරාම පාාර  20'   

333 විජාය පාාර  20'   

334 සීවලී පාාර 20'  10'  

335 සුමනාරාම පාාර හැා විජාය පාාර සං�බන්ධ වන වීථි 
මේර්ඛාව 20'  10'  

336 විජාය පාාර හැා වටාරප්පාලැ පාාර සං�බන්ධ වන වීථි 
මේර්ඛාව 20'  10'  

337 පාල්ලිය පාටුමගැ 20'  10'  

338
ගුණවර්ධන ඇවනියු - මේකාටාසංක්  

30'  5'  

339 20'  10'  

340 ගුණවර්ධන ඇවනියු හැා වටාරප්පාලැ පාාර සං�බන්ධ 
වන මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව 30'  5'  

341 වටාරප්පාලැ පාාර  30'   

342 අමේබ්මේස්කර පාාර 30'  10'  

343 අමේබ්මේස්කර මේපාමේෙසං 30'  5'  

344 වටාරප්පාලැ පාාර හැා ජානතාා මාවතා සං�බන්ධ වන 
මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව 30'  5'  

345 ඇලැ රක්ෂිතා 20' පාළලැ පාාර  20'   

346 බමේඩෝවිටා පාාර 30'  5'  

347 ජානතාා මාවතා හැා ඇළ රක්ෂිතා 30' පාළලැ පාාර 
සං�බන්ධ වන මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව 30'  5'  

348 ධ�මානන්ෙ පාාර 30'   Coin-cide

349 හුළුෙමේගැාඩ පාටුමගැ 30'  5'  
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අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

350 ඇළ රක්ෂිතා 30' පාළලැ වීථි මේර්ඛාව හැා පාාර 30'  5'  

351 ජානතාා මාවතා 20'  5'  

352 හුළුෙමේගැාඩ පාාර  20'   

353
ශ්රී ගුණරත්න මාවතා 

30'  5'  

354 20'  10'  

355 ශ්රී ගුණරත්න මාවතා හැා හුළුෙමේගැාඩ පාාර සං�බන්ධ 
වන මාර්ගැය 20'  5'  

356 ධක්ෂිනාරාම පාාර  20'   

357 මේමමේන්රිගැම පාාර  20'   

358 ධක්ෂිනාරාම පාාර හැා ෙ අල්විස් පාාර සං�බන්ධ වන 
වීථි මේර්ඛාව 30'  5'  

359 පින්තාාලිය පාටුමඟ 30'  5'  

360 මේස්ර� පාාර  20'   

361 ෙ මේසංායිසංා ඇවනියු  20'   

362      

363 අමේබ්වික්රම පාාර  20'   

364 හැරස් පාාර  20'   

365 වටාරවු� පාාර  20'   

366 කන්ෙ ඇවනියු  20'   

367 ලිලියන් ඇවනියු  20'   

368 දු�රියපාලැ පාාර  40'   

369 පාරණ ගැල් වලැ පාාර  20'   

370 විහැාර පාාර  20'   

371 සංමුද්රාසංන්න පාාර  20'   

372 පාරණ දු�රියපාලැ පාාර  20'   

373 ගැාල්ලැ පාාර හැා වටාරවු� පාාර සං�බන්ධ වන 
මාර්ගැය 

10' මාර්ගැය 
මධයමේ� සිටා    

374 විමේ�සිරිවර්ධන පාාර 30'  5'  

375 ෙ අල්විස් පාාර හැා වීථි මේර්ඛාව 30'  5'  

376 ෙ අල්විස් පාාර  20'   

377 මේටා�ප්ලැර් මේපාමේෙසං - ප්රධාන මාර්ගැය  20'   

378 මේටා�ප්ලැර් මේපාමේෙසං - නිවසංටා  20'   

379 විමේ�සිරිවර්ධන පාාර හැා තාමේපාෝධාරාමය සං�බන්ධ 
වන මාර්ගැය 20'  10'  

380 ආවාසං පාාර  10'   

381 විමලැසිරි පාාර - අල්විස් පාාරටා 30'   Coin-cide
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දෙයාමු 
අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

382 විෙයාලැ පාාර 30'  5'  

383 මේ�න පාාර හැා විෙයාලැ පාාර සං�බන්ධ වන මාර්ගැය 10' 15'   

384 හුළුඳමේගැාඩ පාාර හැා මේටා�ප්ලැර් පාාර සං�බන්ධ වන 
මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව 20'  5'  

385
හුළුෙමේගැාඩ පාටුමඟ හැා  හුළුෙමේගැාඩ පාාර හැා 
මේටා�ප්ලැර් පාාර සං�බන්ධ වන මාර්ගැය හැා වීථි 
මේර්ඛාව

30'  5'  

386 01 වන පාටුමඟ 30'  5'  

387 මේටා�ප්ලැර් පාාර හැා විෙයාලැ පාාර සං�බන්ධ වන වීථි 
මේර්ඛාව 30'  5'  

388 කුරුඳු මාවතා  15'   

389 ධ�මානන්ෙ පාාර හැා හුළුෙමේගැාඩ පාටුමඟ සං�බන්ධ 
වන මාර්ගැය  10'   

390 මේටා�ප්ලැර් මාවතා  20'   

391 ශ්රී සංත්තිස්සංර මාවතා  20'   

392 මේසංායිසංා මාවතා  20'   

393 මේපාෝස්ට් මාස්ටාර් මේපාමේෙසං  20'   

394 මේගැෝතාමී මාවතා  20'   

395 මල්ලිකා මාවතා  20'   

396 අතුලැ මාවතා  20'   

397 ගැංමේගැෙර මාවතා  20'   

398 උෙය මාවතා  20'   

399 මේටා�ප්ලැර් ඇවනියු  20'   

400 මේටා�ප්ලැර් මේටාරස්  (පිරිමේවන පාාර)  20'   

401 අමේසංෝක මාවතා  20'   

402 අරලිය මාවතා  20'   

403 සූරියමල් පාාර  20'   

404 මේබෝවිටිය මේපාමේෙසං  20'   

405 මේකකටිය පාාර  20'   

406 ඉේෙමල් මාවතා  20'   

407 සංමන් මාවතා  20'   

408 කටුකුරුඳු වත්තා 01 වන පාටුමඟ  20'   

409 මේනළු� මාවතා  20'   

410 සංපුමල් මාවතා  20'   

411 මාමේනල් මේපාමේෙසං  20'   

412 රත්මල් මාවතා  20'   

413 අමේසංෝක මාවතා  20'   
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දෙයාමු 
අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

414 පිරිමේවන පාාර වරිපාන�  අංක 64 නිවසංටා 30'  5'  

415 විපුලැසංර මාවතා 30'  5'  

416 පිරිමේවන මාවතා  20'   

417
පිරිමේවන පාාර - මේකාටාසංක් 

20'  15'  

418 30'  10'  

419 මේ�න පාාර  20'   

420 මේ�න පාාර හැා පිරිමේවන පාාර වරිපාන�  අංක 55 
(සං�බන්ධ වන මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව) 30'  5'  

421 රත්මලැාන ගැල් වලැ පාාර  20'   

422 විජායරත්න ඇවනියු  20'   

423 ප්රනාන්දු පාාර 20'   Coin-cide

424 ප්රනාන්දු පාාර හැා සංමුද්රාසංන්න පාාර  (සං�බන්ධ වන 
මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව) 30'  5'  

425      

426 සංමුද්රාසංන්න මේපාමේෙසං 30'  5'  

427 ශාන්තා මේ�රී පාාර - මේකාටාසංක් 20'  10'  

428 ශාන්තා මේ�රී පාාර - මේකාටාසංක්  20'   

429 ශාන්තා රීටාා පාාර  20'   

430 ශාන්තා රීටාා පාාර - මේපාෝල් මේපාමේෙසංටා 30'   Coin-cide

431 ශාන්තා රීටාා පාාර - මහින්ොරාම පාාරටා 20'  10'  

432 විහැාර පාාර හැා සංමුද්රාසංන්න මේපාමේෙසං සං�බන්ධ වන 
වීථි මේර්ඛාව 30'  5'  

433 ශාන්තා මේ�රී පාාර හැා ශාන්තා රීටාා පාාර  (සං�බන්ධ 
වන වීථි මේර්ඛාව) 30'  5'  

434 මේවඩිකන්ෙ  පාාර 30'  5'  

435 මේපාෝල් මේපාමේෙසං හැා (ශාන්තා රීටාා පාාර සං�බන්ෙ වන 
මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව) 20'  10'  

436 මහින්ද්රාරාම පාාර  20'   

437 කසිකා ඇවනියු  20'   

438 ගැාමිණී පාටුමඟ 30'  5'  

439 ගැාමිණී පාටුමඟ ප්රධාන මාර්ගැය  20'   

440 කසිකා ඇවනියු හැා ගැාමිණී පාටුමඟ සං�බන්ධ වන 
මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව 10'  5'  

441 මහින්ද්රාරාම පාාර හැා ඉන්ද්රමේජාෝති පාාර 
(සං�බන්ධවන මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව) 10'  2-6"  

442 විලිය� මේපාමේෙසං 20'  10'  

443 බණ්ඩාරනායක මාවතා  10'   
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දෙයාමු 
අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

444 බණ්ඩාරනායක මාවතා හැා ගැල් වලැ පාාර සං�බන්ධ 
වන මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව 10'  5'  

445 සිල්වා මේපාමේෙසං  20'   

446 ගැල් වලැ පාාර  20'   

447 ලු�බිණි මාවතා  20'   

448 02 වන පාටුමඟ 15'  5'  

449 උෙයාන පාාර  (ගැල් වලැ පාාර - ලු�බිණි මාවතා) 30'  5'  

450 උෙයාන පාාර (ගැාල්ලැ පාාර - ගැල්වලැ පාාර) 20'  10'  

451 ලු�බිණි  මාවතා හැා රුක්මල් මේපාමේෙසං සං�බන්ධිතා 
වන මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව 30'  5'  

452 චකින්ොරාම පාාර  20'   

453 රුක්මල් මේපාමේෙසං  20'   

454 නාමල් මේපාමේෙසං  20'   

455 උපුල් මේපාමේෙසං  20'   

456 මේබෝවිටියා මේපාමේෙසං  20'   

457 මේස්පාාලිකා මේපාමේෙසං  20'   

458 අරලිය මාවතා  20'   

459 චකින්ොරාම පාාර හැා ධ�මධර පාාර (සං�බන්ධවන 
මාර්ගැය හැා වීථි මේර්ඛාව) 20'  10'  

460 ධ�මධර පාාර  25'   

461 සංපුමල් මාවතා  20'   

462 සිරිමල් උයන පාාර  20'   

463 මල්ලිකාරාම මාවතා  20'   

464 අත්තිඩිය පාාර  50'   

465 ජායා මාවතා  20'   

466 කඳවලැ මාවතා (වල්ලිඅ�මාච්චි පාාර)  30'   

467 කඳවලැ මාවතා 01 වන පාටුමඟ  20'   

468 01 වන පාටුමඟ  20'   

469 03 වන හැරස් වීදිය  20'   

470 මේසංත්සිරි මාවතා  20'   

471 03 වන හැරස් වීදිය, කඳවලැ මාවතා හැා මේසංත්සිරි 
මාවතා (සියල්ලැ සං�බන්ධිතා මාර්ගැය )  20'   

472 සිරිමල් උයන (ශ්රී ඥාාණරතාන මාවතා)  20'   

473 ශ්රී සුමංගැලැ පාාර  20'   

474 මේෙල්ගැහැවත්තා පාාර  20'   

475 ශ්රී සුමංගැලැ පාාර හැා ඇලැ  සං�බන්ධ වන වීථි 
මේර්ඛාව 20'  10'  
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දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

476 ශ්රී ධර්මාරාම පාාර හැා ඇලැ  සං�බන්ධ වන වීථි 
මේර්ඛාව

30'  5'  

477

478 ශ්රී ධර්මාරාම පාාර හැා ශ්රී සුමංගැලැ පාාර (සං�බන්ධ 
වන වීථි මේර්ඛාව) 30'  5'  

479 ශ්රී සුමංගැලැ මාවතා 20'  10'  

480 ලුනාව ඇලැ රක්ෂිතාය මායි�  5'  

481 ඇලැ ඉවුර පාාර 30'  5'  

482 ශ්රී ධර්මාරාම පාාර  20'   

483 ශ්රී ධර්මාරාම පාාර 20'  10'  

484 ගැාමිණි පාටුමගැ (වැදිකන්ෙ පාාර ෙක්වා ) 30'  5'  

485      

486 රත්මලැාන දු�රියමේපාාලැ වටාරවු� පාාර  20'   

487 මේවඩිකන්ෙ  පාාර හැා ශ්රී ධර්මාරාම පාාර සං�බන්ධ 
වන වීථි මේර්ඛාව 30'  5'  

488 මධය   පාාර  20'   

489 මධය  හැරස් පාාර 30'  5'  

490 මධය  පාාර හැා ප්රධාන ඇලැ සං�බන්ධ වන වීථි 
මේර්ඛාව හැා මාර්ගැය 20'  10'  

491 සුරමය මේපාමේෙසං     

492 රජාමාවතා වරිපාන� අංක 19 (පාාර අසංලැ)  15'   

493 පීරිස් පාාර  20'   

494 ආසිරි මාවතා  20'   

495 එස්.මහින්ෙ මාවතා  20'   

496 රජා මාවතා 30'  10'  

497 02 වන පාටුමගැ  20'   

498 03 වන පාටුමගැ  20'   

499 02 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

500 04 වන පාටුමගැ  20'   

501 05 වන පාටුමගැ  20'   

502 පාරණ ගුවන් මේතාාටුමේපාාළ පාාර  30'   

503 වල්ලිමාරච්චි මාවතා (කඳන්වලැ මාවතා ෙක්වා)  20'   

504 නව ගුවන් මේතාාටුමේපාාළ පාාර  50'   

505 ගුවන් මේතාාටුමේපාාළ මායි� පාාර (කඳන්වලැ මාවතා 
ෙක්වා)  20'   

506 වර්ක්මේෂාප් පාාර     

507 (නව ගුවන් මේතාාටුමේපාාළ පාාර, කඳවලැ පාාර)  20'   
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දෙයාමු 
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සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

508 සියල්ලැ සං�බන්ධ වන පාාර    

509 නව ගුවන් මේතාාටුමේපාාළ පාාර හැා කඳවලැ පාාර 
සං�බන්ධ වන පාාර  20'   

510 නව ගුවන් මේතාාටුමේපාාළ පාාර, කඳවලැ පාාර  50'   

511 වාරිමාර්ගැ ඉඩ� සං�බන්ධ වන පාාර     

512 මේබාරුපාන පාාර  50'   

513 දු�රියමේපාාළ  පාාර  40'   

514 ජායසුමනාරාම පාාර  20'   

515 මේකෝවිලැ පාාර  20'   

516 කනත්තා පාාර (වීරමේස්න සිල්වා මාවතා)  20'   

517 ශ්රී ඥාාමේන්න්ද්ර පාාර  20'   

518 අල්විස් උෙයානය  10'   

519 සිල්මේවස්ටාර් පාටුමගැ  20'   

520 මේෙවටා පාාර (මේබෝධිරුක්ඛාරාම පාාර)  20'   

521 වරිපාන� අංක 110 (අසංලැ) ජායසුමනාරාම පාාර  10'   

522 සී. ජී. ආර්     

523 කල්මේෙමුල්ලැ පාාර  40'   

524 අත්තිඩිය පාාර  50'   

525 සිේධාර්ථ පාාර  15'   

526 අල්විස් මේපාමේෙසං  15'   

527 හැරමානිස් මේපාමේෙසං  20'   

528 උපානන්ෙ මාවතා  20'   

529 මේපාාකුණ පාාර  20'   

530 ලුවිස් මේස්නාරත්න මාවතා  20'   

531 එමිනා මාවතා  10'   

532 පාැරකු� මාවතා  20'   

533 මේටා�ප්ලැර් පාාර - 01 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

534 ක�ඩාන අත්තිඩිය පාාර හැා පාැරකු� මාවතා 
සං�බන්ධ වන පාාර  15'   

535 03 වන පාටුමගැ (පාැරකු� මාවතා ෙක්වා)  10'   

536 රුක්ඛත්තාන මාවතා  20'   

537 මාලිගැාවත්තා විහැාර පාාර (පාන්සංලැ පාාර)  20'   

538 ඇලැ මේ�ල්ලැ පාාර (කහැවිටා මාවතා)  20'   

539 සංමගි මාවතා  20'   

540 මන්ත්රිමුල්ලැ පාාර  20'   

541 මේපාාකුණ පාාර  20'   
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දෙයාමු 
අංකය පාදෙර් නම වීථි දෙර්ඛ්යා 

සීමාව

දෙගාඩානැගිලි 
දෙර්ඛ්යා සීමාව
මාර්ගය
මධයදෙ� සිට 

වීථි දෙර්ඛ්යාව
දෙකලවරා සිට දෙවනත්

542 ගැැමුණු මාවතා  20'   

543 ජානතාා මාවතා  20'   

544 මේටා�ප්ලැර්ස් මාවතා 01 වන පාටුමගැ (01 වන හැරස් 
පාටුමගැ ෙක්වා)  20'   

545 මේටා�ප්ලැර් පාාර  50'   

546 කටුකුරුඳුවත්තා පාාර  30'   

547 සංල්මල් පාාර  20'   

548 මේගැාවික� මේපාමේෙසං පාාර (ප්රධාන පාාර)  20'   

549 මේසංෝමවීර චන්ද්රමේස්කර මාවතා  20'   

550 සංර් මේජාෝන් මේකාතාලැාවලැ මාවතා  20'   

551 ශ්රී ජිනරතාන මාවතා  20'   

552 කඳවලැ පාාර  50'   

553 01 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

554 02 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

555 03 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

556 04 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

557 05 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

558 06 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

559 07 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

560 08 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

561 09 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

562 10 වන හැරස් පාටුමගැ  20'   

563 නව සංමගි මාවතා  20'   

564 මේසංන්ට්රි පාාර  20'   

565 01 වන පාටුමගැ, 02 වන පාටුමගැ, 03 වන පාටුමගැ 
මේසංන්ට්රි පාාර සං�බන්ධ වන මේබාරුපාන පාාර  20'   

ඉහත ඇතුලත් යේනාාවනා එයේහත් යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාා සීමාවතුල 
පාවතිනා මාර්ග සඳහා දාැනාට යේදාහිවල ග�කිස්ස මහ නාගර සභාාව මගින් ක්රියත්මක 
යේගාඩනාැගිලි සීමා හා විථි යේර්ඛ්යාා ක්රියාත්මක යේේ





III වන කො�ොටස
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ඇමුණුම II – නාගරික සැංව�ධන අධිකාරිය විසින් 2021/07/08 දිනැති හා 2235/54 අංක 
ෙරන  ගැසැට් පත්රය මාගින්  ප්රාකාශයට පත් කර ඇති මීට� 3 සැහ 4.5 මාා�ග සැඳහා අවසැරලංත් 
මාහල් ප්රාමාාණයන්

"ආ" මේපාෝරමය - මීටාර් 3 සංහැ 4.5 මාර්ගැ සංඳහැා මහැල් ප්රමාණයන්

මාර්ගැමේ� අවම 
පාළලැ 

ඉඩමේ� 
මුහුණමේතාහි 
අවම පාළලැ 

* මේගැබි� 
ආවරණ 
ප්රතිශතාය 

උපාරිම මහැල් ප්රමාණය

කලැාපිය 
සංංගුණකය 0.5 
- 0.74

කලැාපිය 
සංංගුණකය   
0.75 - 1.24

කලැාපිය 
සංංගුණකය 
1.25 - 3.49

කලැාපිය 
සංංගුණකය 
3.50 - 4.00

3 මීටාර් 6 මීටාර් 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 3 (G+2)

4.5 මීටාර් 6 මීටාර් 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 4 (G+3)

වාහැන නැවතු� ඉඩකඩෙ ඇතුලැත්ව ඉහැතා මහැල් ප්රමාණයන් ෙක්වා ඇතා 
එක් එක් මාර්ගැ සංඳහැා නියමිතා නිවාසං ඒකක ප්රමාණයන් මේවනස් මේනාමේ� 
* කලැාපීය මේරගුලැාසි යටාමේත් මේගැබි� ආවරණ ප්රතිශතායන් ෙක්වා මේනාමැති විටාකදී 
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“ඊ” දෙපෝරාමය - අනුමත භාාවිතයන්ට අොළ අවම බිම් ප්රමාණයන්

ප්රධාන 
භාාවිතය 

අනු 
අංකය අනු භාාවිතය අවම බිම් ප්රමාණය 

(වර්ග මීටර්)

1. 
මේන්

වා
සික

 (R
es

id
en

tia
l)

1 තානි නිවාසං   150

2 තාට්ටු නිවාසං/නිවාසං සංංකීර්ණ 150

3 මේන්වාසිකාගැාර 150

4 දිවා සුරැකු� මධයස්ථාන 250

5 ගිලැන් මේස්වා මධයස්ථාන 500

6 වැඩිහිටි නිවාසං 500

7 ළමා නිවාසං 500

8 ආබාධිතා පුනරුත්ථාපාන නිවාසං 500

9 පුනරුත්ථාපාන නිවාසං 1000

10 ප්රජාා ශාලැා 500

11 නිවාඩු නිමේක්තාන (සංංචාරක බංගැලැා) 250

12 විශ්රාම ශාලැා 150

13 නිලැ නිවාසං 150

14 මේස්වක නිවාසං 150

15 තාානාපාති නිලැ නිවාසං 150

16 Service apartments 150

17 Studio apartments 150

2.
 මේ

සංෞ
ඛය

 (H
ea

lth
)

1 මේරෝහැල් 1000

2 ජෛවෙය මධයස්ථාන (එක් ජෛවෙයවරමේයකු පාමණක් සිටින) 150

3 ජෛවෙය මධයස්ථාන (ජෛවෙයවරුන් මේෙමේෙමේනකු මේහැෝ ඊටා වැඩි  මේෙමේනකු සිටින) 250

4 සංා�පාල් එකතු කිරීමේ� මධයස්ථාන 150

5 රසංායනාගැාර 150

6 ඔසුසංල් 150

7 පාශු ජෛවෙය සංායන 150

8 නිමේරෝධායන මධයස්ථාන   500

9 ළමා හැා මාතාෘ /පාවුල් සංායන මධයස්ථාන 250

10 පාශු ජෛවෙය මේරෝහැල් 500

ඇමුණුම IV – රේයෝජිත්යං කලංාපීකරණ සැැලංසුරේ� එක් එක් කලංාප සැඳහා හදුන්වා  දී ඇති 
අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන්ට අොළ අවමා බි� ප්රාමාාණයන්
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“ඊ” දෙපෝරාමය - අනුමත භාාවිතයන්ට අොළ අවම බිම් ප්රමාණයන්

ප්රධාන 
භාාවිතය 

අනු 
අංකය අනු භාාවිතය අවම බිම් ප්රමාණය 

(වර්ග මීටර්)

3.
 ක

ාර්
යා

ලැ 
සංහැ

 ආ
යතා

නි
ක

  
(O

ff
ic

e 
&

 In
st

itu
tio

na
l)

1 කාර්යාලැ 250

2 වෘත්තිය කාර්යාලැ 150

3 බැංකු/රක්ෂණ මුලැය ආයතාන 250

4 A.T.M මධයස්ථාන අොළ මේනාමේ� 

5 කාර්යාලැ සංංකීර්ණ  (වර්ගැ මීටාර් 10,000ටා වැඩි ) 1000

6 මේවනත් ආයතාන 250

7 තාානාපාති කාර්යාලැ 1000

8 මේස්වා කාර්යාලැ 250

4.
 ව

ාණි
ජා 

(C
om

m
er

ci
al

)

1 සංාප්පු සංංකීර්ණ     500

2 සිල්ලැර මේවළෙසංැල් 150

3 මේතාාගැ මේවළෙසංැල් 250

4 ආංශික මේවළෙසංැල් 500

5 හැාඩ්මේවයාර් / මේගැාඩනැගිලි ද්රවය විකුණු� මේවළඳසංැල් 250

6 මත්පාැන් අමේලැවිහැල් 150

8 වාහැන ප්රෙර්ශනාගැාර 500

9  ප්රෙර්ශනාගැාර (වාහැන හැැර) 500

10 ශ්රවනාගැාර 500

12 ගැෑස් පිරවු�හැල් / විදුලි ආමේරෝපාණ මධයස්ථාන 1000

13 වාහැන අමතාර මේකාටාස් මේවළෙසංැල් 500

14 ගැෘහැ �ාණ්ඩ සංාප්පු 250

15 අවන්හැල් / Take Away 150

16 අවන්හැල් / Restaurants 250

17 ශබ්ොගැාර (විකාශනාගැාර) 150

18 උත්සංව ශාලැා 1000

19 විකාශනාගැාර 500

20 සුපිරි මේවළෙ සංැල් 500

21 විවෘතා මේවළෙ සංැල් 150

5.
 අ

ධය
ාපා

නි
ක

 
(E

du
ca

tio
na

l)

1 මේපාර පාාසංල් /  පූර්ව ළමාවිය සංංවර්ධන මධයස්ථාන 500

2 ප්රාථමික පාාසංල් 2500

3 ේවිතික පාාසංල් 2500

4 තාෘතික පාාසංල් 2500

5 මේපාෞේගැලික පාාසංල් /   ජාාතායන්තාර පාාසංල් 2500
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ප්රධාන 
භාාවිතය 

අනු 
අංකය අනු භාාවිතය අවම බිම් ප්රමාණය 

(වර්ග මීටර්)

5.
 අ

ධය
ාපා

නි
ක

 
(E

du
ca

tio
na

l)

6 උසංස් අධයාපාන මධයස්ථාන (Campus) 3000 

7 රාජාය / මේපාෞේගැලික විශ්ව විෙයාලැ 4000

8 කාර්මික විෙයාලැ / වෘතියය පුහුණු මධයස්ථාන / පුහුණු මධයස්ථාන 1000

9 උපාකාරක අධයාපාන ආයතාන 500

10 කළා ආයතාන/ රංගැ ආයතාන 1000

6.
 පා

ාරි
මේ�

ෝගි
ක

 
මේස්

වා
 (U

til
ity

 
Se

rv
ic

es
)

1 රුපාලැාවනය මධයස්ථාන  150

3 පාාරිමේ�ෝගික මේස්වා මධයස්ථාන 150

4 සං��ාහැන මධයස්ථාන 150

5 මේට්ලැර් සංාප්පු 150

7. 
සංං

චා
රක

 (T
ou

ris
m

)

1 තාරු පාන්ති මේහැෝටාල් 2000

2 සංංචාරක මේහැෝටාල්/ වාණිජා මේහැෝටාල් 500

3 ආගැන්තුක නිවාසං 250

4 ලැැගු� හැල්   250

5 නාගැරික මේහැෝටාල් 250

6 තාානාය�  250

7 මේමාමේටාල් 250

8 සංමාජා ශාලැා 500

8.
 සං

මා
ජා 

හැ
ා ආ

ගැ
මික

  
(S

oc
ia

l &
 R

el
ig

io
us

)

1 ආගැමික මධයස්ථාන 1000

2 ආගැමික අධයාපාන මධයස්ථාන 500

3 මේකෞතුකාගැාර 500

4 සංමාජා හැා සංංස්කෘතික මධයස්ථාන 500

5 සං�මන්ත්රාණ ශාලැා  3000

6 සුසංාන භූමි / ආොහැනාගැාර (පාවතින සුසංාන භූමිතුලැ පාහැසුක� සංඳහැා වූ නව 
මේගැාඩනැගිලි සංඳහැා පාමණක් අවසංර ලැබා මේේ)

9.
 ක

ර්ම
ාන්

තා
 (I

nd
us

tr
ia

l)

1 වාහැන එකලැස් කිරීමේ� මධයස්ථාන 500

2 වාහැන මේස්වා මධයස්ථාන 1000

3 වාහැන ඉන්ධන පිරවු�හැල් 1000

4 දු�පාරික්ෂණ මධයස්ථාන 500

5 මේබො හැැරීමේ� කටායුතු සංඳහැා වන  ගැබඩා 500

6 ගැබඩා/ ගුෙ� 1000

7 මේස්වා කර්මාන්තා 1000

8 මේබ්කරි නිෂ්පාාෙන 500
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ප්රධාන 
භාාවිතය 

අනු 
අංකය අනු භාාවිතය අවම බිම් ප්රමාණය 

(වර්ග මීටර්)

9.
 ක

ර්ම
ාන්

තා
 (I

nd
us

tr
ia

l)

9 මේකාන්ක්රීට් මේපාරසංවි කර්මාන්තා 1000

10 යන්ත්රාානුසංාරමේයන් සිමේමන්ති බ්මේලැාක් ගැල් නිෂ්පාාෙනය කිරීමේ� කර්මාන්තා 500

11 උළු සංහැ ගැමේඩාල් කර්මාන්තා 500

12 ගැෘහැස්තා කර්මාන්තා 250

13 ඇසුරු� කර්මාන්තා 500

14 අගැය එකතු කිරීමේ� කර්මාන්තා 1000

15 අබලි ෙෑ එකතු කිරීමේ� මධයස්ථාන 1000

16  ප්රතිචක්රී කරන කර්මාන්තා 1000

17 ලී බඩු නිෂ්පාාෙන ආශ්රිතා කර්මාන්තා 500

18 දුෂය කාරක මේනාවන අමේනකුත් කර්මාන්තා  
(මධයම පාරිසංර අධිකාරිමේ� නිර්මේේශ පාරිදි) 1000

10
. වි

මේන
ෝෙ

ාත්
මක

 (L
ei

su
re

)

1 ගැෘහැස්තා ක්රීඩාගැාර 1000

2 විවෘතා රංගැ භූමි 1000

3 පුස්තාකාලැ 250

4 කාය වර්ධන මධයස්ථාන 150

5 ළමා උෙයාන 500

6 විවෘතා පිට්ටානි 1000

7 සිනමා ශාලැා  /විවෘතා සිනමා ශාලැා 500

8 පිහිනු� තාටාාක 250

9 උෙයාන  

10 විමේනෝොත්මක උෙයාන  

11
. මේ

වන
ත්

 (O
th

er
)

1 Roof ඇන්මේටානා  

2 වාහැන රථගැාල් 250 

3 විදුලි උපා මේපාාලැවල් 

4 වැලි කැණී�/ මේස්දිම

5 ගැල් කැඩීම

6 පාස් කැපීම / මැටි කැපීම

7 සංන්නිමේ�ෙනය කුළුණු

8 සං�මන්ත්රාණ ශාලැා

9 සංනීපාාරක්ෂක කටායුතු
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ඇමුණුම V – කලංාප සීමාාවන්

අ දෙකාටස : ප්රමුඛ්ය දෙන්වාසික මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය (කලාපය I)
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අ දෙකාටස : ප්රමුඛ්ය දෙන්වාසික මිශ්රා සංවර්ධන කලාපය (කලාපය I)

ප්රධාන කලාපදෙ� නම ප්රමුඛ  මේන්වාසික මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය   (කලැාපා සංංගුණකය 2.25)

කලාප  මායිම්

උතුරටා: මේෙහිවලැ  ඇලැ මාර්ගැය සංහැ ශ්රී සංරණංකර මාවතාටා මායි�ව එතාැන් සිටා මේබෝධිය 
මාවතා සංහැ ශ්රී විහැාර මාවතාටා සං�බන්ධව එතාැන් සිටා ෙකුණටා දිශානුගැතාව සුජාාතා 
මාවතා ෙක්වාෙ

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ෙ සිල්වා මාවතා ෙක්වාෙ 
එතාැන් සිටා ෙකුණටා දිශානුගැතාව ජායසංමගි මාවතාටා සං�බන්ධව එතාැන් සිටා ෙ සිල්වා 
හැරස් මාවතා ඔස්මේස් අල්විස් මාවතාටා සං�බන්ධව බටාහිරටා දිශානුගැතාව පාාසංල් මාවතා 
ෙක්වාෙ

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ෙකුණටා දිශානුගැතාව හැත් 
මේබෝධිය මාවතා ඔස්මේස් කැරන් මේපාමේෙසං ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ශ්රී විමලැසංාර මාවතා ඔස්මේස් 
මේෙහිවලැ ඇලැ මාර්ගැය ෙක්වාෙ

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� මාවමේත් අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා බණ්ඩාරනායක මාවතාටා 
සං�බන්ධව එතාැන් සිටා ශ්රී සංරණංකර මාවතාටා සං�බන්ධව මේෙහිවලැ ඇලැ මාර්ගැය ෙක්වා 
අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ  සංමස්තා ප්රමේේශය මේ�.

Id POINT_X POINT_Y

1 8891177.88268000000 766908.41290500000

2 8891172.52508000000 766884.04951700000

3 8891178.14428000000 766851.53495900000
4 8891181.04250000000 766822.90791300000
5 8891187.65496000000 766784.07396400000
6 8891209.47637000000 766773.54009600000
7 8891209.82204000000 766773.43822800000
8 8891240.43312000000 766779.17503100000
9 8891254.25702000000 766779.65756500000
10 8891254.65941000000 766779.76543400000
11 8891273.21231000000 766784.73890700000
12 8891275.33782000000 766785.30869300000
13 8891294.10922000000 766782.77240000000
14 8891342.33139000000 766784.02492300000
15 8891349.77871000000 766738.32473600000
16 8891366.54538000000 766649.19907800000
17 8891377.36671000000 766639.84087900000
18 8891416.19029000000 766636.21156200000
19 8891470.84602000000 766637.46217500000
20 8891552.68029000000 766615.68946300000
21 8891600.54544000000 766609.13692400000
22 8891672.42718000000 766595.17060000000
23 8891694.87109000000 766586.75691000000
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24 8891687.72902000000 766546.89945800000
25 8891656.91387000000 766500.12199000000
26 8891651.14479000000 766460.96458600000
27 8891614.21875000000 766455.23079400000
28 8891567.80317000000 766451.63857700000
29 8891566.98819000000 766451.54796700000
30 8891513.12579000000 766445.55951700000
31 8891538.58384000000 766377.09483900000
32 8891548.08790000000 766355.26466600000
33 8891555.74063000000 766325.37706700000
34 8891490.93102000000 766285.01154800000
35 8891470.75475000000 766269.96931300000
36 8891478.02072000000 766235.32625900000
37 8891484.82232000000 766222.20868200000
38 8891475.60200000000 766222.59063800000
39 8891437.25898000000 766224.17935600000
40 8891375.91848000000 766225.93028900000
41 8891311.22033000000 766219.53225300000
42 8891311.07425000000 766206.67027400000
43 8891289.82648000000 766213.57952300000
44 8891221.49354000000 766204.14714500000
45 8891158.22020000000 766213.18407400000
46 8891050.32882000000 766231.79723100000
47 8891038.04530000000 766236.37181400000
48 8890964.68975000000 766228.23111700000
49 8890936.20541000000 766225.92736000000
50 8890913.62271000000 766224.25428400000
51 8890891.95210000000 766222.76629800000
52 8890854.10837000000 766220.63804800000
53 8890852.89499000000 766184.04087700000
54 8890839.62811000000 766180.59845500000
55 8890808.23361000000 766170.04784700000
56 8890791.57495000000 766168.20955200000
57 8890776.01775000000 766163.57831400000
58 8890746.06311000000 766163.42438000000
59 8890769.72080000000 765997.76966700000
60 8891167.07000000000 766982.05270000000
61 8891168.51600000000 766982.57788000000
62 8891170.52219000000 766950.84604400000
63 8891173.10032000000 766936.13050200000
64 8891173.16449000000 766935.61320100000
66 8891173.16449000000 766935.61320100000
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ආ දෙකාටස: ප්රමුඛ්ය දෙන්වාසික මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය(කලාපය II)
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ආ දෙකාටස: ප්රමුඛ්ය දෙන්වාසික මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය(කලාපය II)

ප්රධාන කලාපදෙ� නම ප්රමුඛ මේන්වාසික මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය (කලැාපා සංංගුණකය 2.25)

කලාප  මායිම්

උතුරටා: පාන්සංලැ මාර්ගැමේයන් ආර��ව එතාැන් සිටා පීරිස් මාවතා ඔස්මේස් රත්නාවලී 
මාවතාටා සං�බන්ධව එතාැන් සිටා ඇන්ඩසංන් මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා කස්සංපා මාවමේත් 
සිටා සිරිගැල් මාවතා ෙක්වාෙ

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා නැමේගැනහිරටා දිශානුගැතාව 
විජායමංගැලැාරම මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ඇන්ඩසංන් මාවතා ඔස්මේස් මේකාස්තාා මාවතා 
ෙක්වාෙ තුන්වන පාටුමගැ, පීරිස් මාවතා සිටා බණ්ඩාරනායක මාවතා ෙක්වාෙ

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා සංණසං මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් 
සිටා මේ�ධංකර මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ධර්මරාජා මාවතාටා සං�බන්ධව ලියනමේග් මාවතා 
ෙක්වාෙ

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� මාවමේත් අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා බටාහිරටා දිශානුගැතාව 
රණජාය ගැම ෙක්වාෙ එතාැන් ජෛවෙය  සං�බන්ෙව එතාැන් සිටා උෙයාන මාර්ගැය ඔස්මේස් 
අනගැාරික ධර්මපාාලැ මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ගැල්විහැාර මාර්ගැය ෙක්වාෙ පාන්සංල් 
මාවතා ඔස්මේස් ප්රතිබි��ාරාම මාර්ගැයටා අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ සංමස්තා ප්රමේේශය මේ�.

Id POINT_X POINT_Y

1 8892781.51999000000 763741.83397000000

2 8892777.30478000000 763720.01453400000

3 8892771.29855000000 763688.92413000000

4 8892770.66736000000 763685.65687400000

5 8892769.58809000000 763680.07017800000

6 8892767.92962000000 763671.48532100000

7 8892764.86816000000 763655.63814200000

8 8892760.91136000000 763559.93659600000

9 8892759.46092000000 763524.85555900000

10 8892759.27223000000 763520.29183500000

11 8892758.60846000000 763504.23752400000

12 8892759.46190000000 763363.15406100000

13 8892759.53261000000 763351.46452100000

14 8892795.18190000000 763349.53495700000

15 8892831.81044000000 763345.93032900000

16 8892831.96492000000 763343.60747400000

17 8892834.87886000000 763299.78994300000

18 8892823.21400000000 763267.48160300000

19 8892781.09279000000 763255.79762500000

20 8892782.60456000000 763243.86931200000

21 8892786.40259000000 763229.20583500000
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22 8892787.61386000000 763224.52934300000

23 8892801.23633000000 763206.23586300000

24 8892845.17501000000 763196.40172900000

25 8892855.72619000000 763194.04021300000

26 8892857.64623000000 763189.98005000000

27 8892863.97495000000 763176.59717400000

28 8892873.97827000000 763160.47676900000

29 8892885.81153000000 763124.44227800000

30 8892887.77575000000 763106.99085100000

31 8892888.50597000000 763100.50314600000

32 8892889.24017000000 763093.98003500000

33 8892857.23060000000 763088.86074000000

34 8892851.35930000000 763076.49418700000

35 8892843.96533000000 763060.92049300000

36 8892840.02628000000 763052.62377800000

37 8892821.80916000000 763014.14348500000

38 8892820.06181000000 763003.64911000000

39 8892816.66400000000 762983.24225500000

40 8892820.42246000000 762939.25856500000

41 8892794.49216000000 762939.24658400000

42 8892772.55158000000 762931.72355200000

43 8892756.65876000000 762920.51889300000

44 8892756.65876000000 762906.49213900000

45 8892756.65876000000 762904.51224100000

46 8892766.19445000000 762885.30426600000

47 8892771.60159000000 762884.44935600000

48 8892772.09625000000 762875.81871100000

49 8892773.63220000000 762848.63118000000

50 8892774.07571000000 762828.48621200000

51 8892774.72226000000 762799.11901100000

52 8892776.59212000000 762741.31109300000

53 8892776.77808000000 762719.20291900000

54 8892776.84673000000 762711.04221200000

55 8892779.63102000000 762698.27817800000

56 8892783.28210000000 762676.21487700000

57 8892788.82856000000 762642.69787500000

58 8892791.45195000000 762631.07236100000

59 8892802.77216000000 762580.90698000000

60 8892788.61014000000 762577.88537200000

61 8892765.48629000000 762572.95166200000
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62 8892770.61820000000 762541.67447500000

63 8892773.14507000000 762523.00397200000

64 8892777.64238000000 762505.00936100000

65 8892762.52948000000 762504.94651600000

66 8892743.60358000000 762505.66723100000

67 8892724.25419000000 762505.63046600000

68 8892694.09207000000 762505.30516100000

69 8892657.47299000000 762505.22238200000

70 8892631.22335000000 762503.58864200000

71 8892614.46132000000 762499.94521600000

72 8892598.97418000000 762497.00583000000

73 8892572.29861000000 762489.90642700000

74 8892561.16868000000 762490.60302500000

75 8892553.14975000000 762491.10491100000

76 8892532.75267000000 762496.23607900000

77 8892526.87119000000 762493.56653400000

78 8892512.00068000000 762500.88349500000

79 8892434.34598000000 762490.91408900000

80 8892413.37832000000 762493.52193500000

81 8892407.70366000000 762544.40045000000

82 8892404.68729000000 762569.19606500000

83 8892399.27401000000 762607.44896700000

84 8892386.69235000000 762700.70684100000

85 8892378.12970000000 762764.30316800000

86 8892369.65181000000 762827.27157000000

87 8892364.90194000000 762850.80432100000

88 8892361.90703000000 762871.97086000000

89 8892360.17602000000 762884.20480700000

90 8892213.98727000000 762778.89808200000

91 8892238.64728000000 762576.60360900000

92 8891914.09263000000 762532.56413400000

93 8891896.21449000000 762527.58444100000

94 8892045.09019000000 762349.07877000000

95 8892069.16947000000 762351.82124000000

96 8892076.54149000000 762306.44501600000

97 8892080.12368000000 762279.02228400000

98 8892081.97934000000 762262.60655400000

99 8892084.46573000000 762240.61118100000

100 8892088.11889000000 762212.99143900000

101 8892089.43950000000 762203.00700500000
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102 8892094.25080000000 762166.05075300000

103 8892101.77361000000 762092.34011900000

104 8892102.10140000000 762089.12835200000

105 8892102.63514000000 762085.33279200000

106 8892104.06226000000 762075.18428500000

107 8892106.78367000000 762051.59047000000

108 8892108.74509000000 762034.58556800000

109 8892115.50785000000 761980.63175600000

110 8892119.91455000000 761945.67325400000

111 8892123.03354000000 761920.92989800000

112 8892124.75257000000 761907.29247200000

113 8892125.85242000000 761898.56711000000

114 8892128.23516000000 761879.66413400000

115 8892147.36355000000 761880.58681700000

116 8892149.65776000000 761863.03194900000

117 8892150.46406000000 761856.86223600000

118 8892150.97905000000 761855.64345000000

119 8892152.02275000000 761849.80719100000

120 8892156.80622000000 761836.23650100000

121 8892166.05272000000 761819.96942800000

122 8892180.56176000000 761794.44417700000

123 8892188.97869000000 761779.63660000000

124 8892206.44532000000 761748.90828300000

125 8892213.45616000000 761736.57441000000

126 8892245.31781000000 761754.53789800000

127 8892269.16834000000 761768.40150700000

128 8892299.21702000000 761786.45099900000

129 8892316.29678000000 761796.37438600000

130 8892330.39479000000 761805.40613500000

131 8892338.49141000000 761811.56869500000

132 8892339.06299000000 761808.96460400000

133 8892340.60937000000 761795.05117900000

134 8892340.65000000000 761794.73427500000

135 8892343.07504000000 761772.86845100000

136 8892343.30205000000 761770.82393400000

137 8892345.50204000000 761750.99030300000

138 8892347.32918000000 761734.51720500000

139 8892348.16751000000 761726.95889900000

140 8892350.84193000000 761702.84696000000

141 8892352.00273000000 761692.38194200000
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142 8892353.93970000000 761674.92027200000

143 8892356.24394000000 761654.14532900000

144 8892357.27424000000 761647.78495100000

145 8892359.77491000000 761632.34837000000

146 8892359.78683000000 761632.27518200000

147 8892319.06218000000 761608.99099800000

148 8892237.68849000000 761564.47867000000

149 8892188.28545000000 761537.56760100000

150 8892150.69822000000 761516.82862700000

151 8892122.37526000000 761500.73518400000

152 8892079.02408000000 761476.10248900000

153 8892067.50643000000 761469.31305900000

154 8892037.15636000000 761451.77146200000

155 8892020.76308000000 761440.90956400000

156 8891997.65627000000 761428.90973500000

157 8891968.12396000000 761413.72333200000

158 8891955.70516000000 761406.26581900000

159 8891949.13828000000 761402.32238700000

160 8891944.40895000000 761399.48241700000

161 8891874.60714000000 761360.74311600000

162 8891821.48774000000 761331.81248000000

163 8891801.84229000000 761320.53188200000

164 8891785.03631000000 761310.88172700000

165 8891765.43651000000 761297.89308200000

166 8891728.44656000000 761271.98851700000

167 8891509.11895000000 761140.20425800000

168 8891469.40696000000 761235.48234300000

169 8891463.22964000000 761258.36261800000

170 8891457.75870000000 761270.93621600000

171 8891458.10349000000 761322.54541900000

172 8891457.91812000000 761344.77564900000

173 8891457.53792000000 761355.27357400000

174 8891455.10809000000 761367.39032000000

175 8891452.77128000000 761388.61100400000

176 8891452.71131000000 761389.15557300000

177 8891449.94594000000 761405.90365300000

178 8891434.31701000000 761432.14807800000

179 8891428.17503000000 761455.47911500000

180 8891427.02335000000 761464.05028300000

181 8891426.44976000000 761474.64274300000
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182 8891423.63201000000 761515.32030200000

183 8891423.13906000000 761515.27750100000

184 8891410.70598000000 761514.19797900000

185 8891376.23070000000 761511.33369700000

186 8891359.61696000000 761514.51113100000

187 8891357.94109000000 761515.14735100000

188 8891349.17122000000 761521.92178200000

189 8891348.68076000000 761522.41365100000

190 8891338.26345000000 761539.92247900000

191 8891335.59308000000 761545.77565700000

192 8891332.70030000000 761558.02135700000

193 8891331.62788000000 761562.77027000000

194 8891327.79432000000 761579.74603500000

195 8891324.38487000000 761597.45840100000

196 8891321.66693000000 761613.80799300000

197 8891319.47471000000 761627.89209100000

198 8891318.97094000000 761635.47675500000

199 8891316.69048000000 761653.80569600000

200 8891314.90797000000 761661.88947900000

201 8891302.13108000000 761687.49285900000

202 8891295.80014000000 761700.17936700000

203 8891286.24420000000 761724.06124200000

204 8891285.84006000000 761725.49623800000

205 8891282.70258000000 761751.91370200000

206 8891283.16813000000 761772.13313800000

207 8891280.07327000000 761796.87279100000

208 8891275.43984000000 761840.67811300000

209 8891272.65717000000 761858.00086000000

210 8891272.30336000000 761860.09737000000

211 8891269.11906000000 761878.96589900000

212 8891264.27841000000 761903.19577500000

213 8891260.38167000000 761925.68228300000

214 8891258.34689000000 761935.28962800000

215 8891251.77445000000 761966.12534500000

216 8891249.55644000000 761979.35802000000

217 8891244.67823000000 762005.40448700000

218 8891241.87390000000 762019.05569400000

219 8891237.92041000000 762030.15450700000

220 8891237.31644000000 762030.16748200000

221 8891228.94336000000 762033.30605700000
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222 8891211.69899000000 762028.16483200000

223 8891206.55701000000 762042.26404200000

224 8891201.75429000000 762069.52717400000

225 8891200.95173000000 762069.73620900000

226 8891192.81042000000 762071.85669100000

227 8891156.10579000000 762062.64751000000

228 8891148.21880000000 762060.53057700000

229 8891134.21481000000 762059.00384400000

230 8891119.05577000000 762091.75756700000

231 8891113.68221000000 762115.15967500000

232 8891111.03100000000 762127.78680800000

233 8891107.84118000000 762140.89872800000

234 8891079.01448000000 762139.55151800000

235 8891078.15804000000 762139.93736200000

236 8891069.26179000000 762165.67864100000

237 8891064.47894000000 762191.61237900000

238 8891064.31558000000 762192.49814500000

239 8891064.08038000000 762209.78882500000

240 8891056.27160000000 762237.70231000000

241 8891055.74464000000 762237.56687200000

242 8891035.35405000000 762232.32614500000

243 8891011.14227000000 762226.51926100000

244 8890969.21750000000 762219.20039400000

245 8890967.53710000000 762241.57794400000

246 8890964.46956000000 762283.19001500000

247 8890964.41069000000 762285.37210100000

248 8890965.13305000000 762328.80925200000

249 8890965.96186000000 762366.37290200000

250 8890966.41832000000 762412.00476400000

251 8890966.42634000000 762412.80665000000

252 8890967.16444000000 762452.16914700000

253 8890984.84198000000 762452.48307100000

254 8891003.85512000000 762459.67528700000

255 8891005.27318000000 762460.83900900000

256 8891007.91377000000 762463.83092400000

257 8891009.56414000000 762465.82553500000

258 8891003.60493000000 762479.15754600000

259 8891001.95958000000 762482.80321100000

260 8891001.45600000000 762484.15569600000

261 8890972.99734000000 762564.15995700000
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262 8890964.16422000000 762601.98073600000

263 8890962.98403000000 762606.33908200000

264 8890961.66330000000 762614.51020800000

265 8890954.47472000000 762709.11225300000

266 8890953.38675000000 762724.68229800000

267 8890963.83276000000 762733.45353700000

268 8890975.23724000000 762734.46729000000

269 8891031.09287000000 762740.19407200000

270 8891029.93486000000 762771.93877800000

271 8891026.97239000000 762797.40455600000

272 8891014.34480000000 762891.54199600000

273 8891014.07875000000 762900.14863300000

274 8891014.60073000000 762920.34904500000

275 8891023.81399000000 762918.54474600000

276 8891037.37796000000 762915.70942000000

277 8891059.22602000000 762907.90928700000

278 8891070.64807000000 762902.82157500000

279 8891076.27839000000 762907.71895600000

280 8891070.64807000000 762929.62829600000

281 8891051.38454000000 762986.94603700000

282 8891034.18858000000 763055.89893300000

283 8891031.62398000000 763072.12366300000

284 8891031.44991000000 763073.01317000000

285 8891028.74806000000 763089.83519800000

286 8891028.44548000000 763090.85104400000

287 8891026.98217000000 763095.76368100000

288 8891039.93204000000 763100.21004400000

289 8891101.14960000000 763111.17774000000

290 8891114.39378000000 763111.47416500000

291 8891118.20127000000 763111.29985700000

292 8891120.37456000000 763111.36080200000

293 8891128.60702000000 763162.81915700000

294 8891122.52906000000 763178.61051800000

295 8891113.30077000000 763201.54929000000

296 8891110.50521000000 763208.49819600000

297 8891110.77034000000 763208.65807400000

298 8891097.25340000000 763261.60678800000

299 8891092.40601000000 763270.67361600000

300 8891079.94130000000 763303.80242100000

301 8891039.04151000000 763309.05351400000
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302 8891036.61955000000 763308.83784200000

303 8891036.78294000000 763424.97490300000

304 8891033.81562000000 763469.03036000000

305 8891033.56840000000 763484.19335500000

306 8891033.87821000000 763526.00600800000

307 8891034.49783000000 763542.54385800000

308 8891035.80964000000 763570.77055600000

309 8891049.95086000000 763639.13019100000

310 8891047.93703000000 763664.67431800000

311 8891011.02430000000 763704.17140400000

312 8891003.58059000000 763723.24065600000

313 8891004.28168000000 763728.74841700000

314 8891004.30433000000 763728.76552500000

315 8891005.39833000000 763729.59191700000

316 8891016.48261000000 763735.21605400000

317 8891054.50136000000 763776.13500200000

318 8891076.57498000000 763798.36707200000

319 8891084.96295000000 763808.59382800000

320 8891095.67088000000 763815.49610200000

321 8891080.84394000000 763825.21949500000

322 8890922.79925000000 763983.11822300000

323 8890902.98379000000 764060.50559700000

324 8890889.40163000000 764118.85069000000

325 8890912.42034000000 764122.78207000000

326 8890963.31025000000 764126.22991300000

327 8891070.54770000000 764121.32831200000

328 8891101.03147000000 764121.19848700000

329 8891142.86309000000 764120.46809400000

330 8891161.53817000000 764116.94613600000

331 8891204.86370000000 764124.44030100000

332 8891240.20545000000 764137.54594400000

333 8891257.02830000000 764142.68144900000

334 8891303.28301000000 764154.53197000000

335 8891330.15537000000 764148.57939000000

336 8891345.57338000000 764140.63813500000

337 8891423.73057000000 764093.05829800000

338 8891483.73322000000 764057.29261800000

339 8891504.18398000000 764052.88187000000

340 8891524.50038000000 764051.51798800000

341 8891537.31661000000 764050.65766900000



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

287

342 8891606.14065000000 764047.17098300000

343 8891651.16621000000 764046.07745700000

344 8891651.16908000000 764046.07736800000

345 8891697.98700000000 764044.66838300000

346 8891734.43366000000 764043.97073600000

347 8891756.32719000000 764043.65397200000

348 8891780.02136000000 764043.51615200000

349 8891794.47645000000 764043.43207000000

350 8891882.25858000000 764045.76814400000

351 8891898.02303000000 763965.08866700000

352 8891912.68110000000 763958.01356100000

353 8891937.71496000000 763953.18516800000

354 8892003.89204000000 763940.91431700000

355 8892181.28970000000 763908.48704500000

356 8892205.40178000000 763904.09462000000

357 8892224.63844000000 763900.59032700000

358 8892344.76892000000 763869.36630400000

359 8892447.87294000000 763851.85043400000

360 8892507.63202000000 763841.69817800000

361 8892568.46041000000 763833.79300200000

362 8892628.15152000000 763818.04739400000

363 8892673.99695000000 763804.13140000000

364 8892783.73774000000 763770.82033000000

365 8892783.73774000000 763770.82033000000
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ඇ දෙකාටස: ප්රමුඛ්ය දෙන්වාසික මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය (කලාපය III)

ප්රධාන කලාපදෙ� නම ප්රමුඛ මේන්වාසික මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය (කලැාපා සංංගුණකය 2.25)

කලාප  මායිම්

උතුරටා: ක�ඩාන මාර්ගැමේයන් ආර��ව පාල්ලිමේොර මාර්ගැයටා සං�බන්ධව එතාැන් සිටා 
නැමේගැනහිරටා දිශානුගැතාව නැදිමාලැ අලැ මාර්ගැය ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා මේරෝහිණී මේපාමේෙසං 
නැදිමාලැ අලැ මාර්ගැය ෙක්වාෙ

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ඊශාන මේෙසංටා දිශානුගැතාව 
වැව මාර්ගැය ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා මේෙවන පාටුමගැ සිටා  තුන්වන පාටුමගැටා සං�බන්ධව 
අත්තිඩිය මාර්ගැය ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා රත්මලැාන - මිරිහැාන මාර්ගැය ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා 
රුක්ඛත්තානාරාම මාවතා ඔස්මේස් ජානතාා මාවතා ෙක්වාෙ

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා රුක්ඛත්තානාරාම මාවතා 
ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා පාළමුවන පාන්සංලැ මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා පාළමුවන හැරස් වීදිය 
ඔස්මේස් මේපාෝස්ට් මාස්ටාර් වීදිය ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ෙකුණටා දිශානුගැතාව ෙ මේසංායිසංා 
මාවතා, ගැංගැාධාර මාවතා සං�බන්ධව මේකකටිය මේපාමේෙසං ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා සංමන් 
මේපාමේෙසං ඔස්මේස් කටුකුරුන්ෙ වත්තා මාර්ගැයටා සං�බන්ධව ශ්රී ධ�මෙර මාවතා ෙක්වාෙ

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ගැැබ්රියල් මේපාමේර්රා මාවතාටා 
සං�බන්ධව එතාැන් සිටා පාළමුවන පාටුමගැ උෙයාන මාර්ගැය ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා පාළමුවන 
පාටුමගැ පිරිමේවන මාර්ගැය ඔස්මේස් මේ�න මාර්ගැයටා සං�බන්ධව එතාැන් සිටා චාර්ලැස් 
මේකාමේලැාන්න මාවතා ඔස්මේස් විෙයාලැ මාර්ගැය ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා පාන්සංල් මාවතා ඔස්මේස් 
පාන්සංල් මේපාමේෙසංටා සං�බන්ධව මේමමේන්රිය මේපාමේෙසං ඔස්මේස් ෙක්ෂිනාරාම මාර්ගැය ෙක්වාෙ 
එතාැන් සිටා පාල්ලිය මාර්ගැය ඔස්මේස් වටාරප්පාන මාර්ගැයටා සං�බන්ධව සීවලී මාර්ගැය 
ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා වනරතාන මාර්ගැය ඔස්මේස් ජාය මාවතාටා සං�බන්ධව එතාැන් සිටා 
සිල්මේවස්ටාර් මාර්ගැය ඔස්මේස් මේපාමේර්රා මේපාමේෙසංටා සං�බන්ධව මේපාාකුණ මාර්ගැය ෙක්වාෙ 
එතාැන් සිටා ක�ඩාන මාර්ගැයටා අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ සංමස්තා ප්රමේේශය මේ�.

Id POINT_X POINT_Y

1 8892398.90797000000 765802.39763500000

2 8892386.51931000000 765853.07951200000

3 8892379.33925000000 765877.32233700000

4 8892328.26855000000 765868.69579600000

5 8892297.76516000000 765849.29144800000

6 8892275.28898000000 765820.18493900000

7 8892259.23457000000 765789.46141900000

8 8892238.36383000000 765734.48253200000

9 8892208.92962000000 765654.18977100000

10 8892199.83324000000 765629.37599400000

11 8892161.30265000000 765609.97173300000

12 8892108.53432000000 765573.40776100000

13 8892060.15984000000 765538.82283600000

14 8892018.41837000000 765498.39736800000

15 8891995.30018000000 765471.53019800000

16 8891976.67689000000 765449.88684700000

17 8891974.74922000000 765423.16679100000
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18 8891940.78476000000 765415.86711100000

19 8891938.46841000000 765368.44111300000

20 8891944.98759000000 765322.58896600000

21 8891959.77193000000 765287.47758500000

22 8891967.87504000000 765263.15884600000

23 8891986.85051000000 765213.88661600000

24 8891984.18375000000 765136.58639100000

25 8891964.04847000000 764974.65692700000

26 8891906.57223000000 764528.26752900000

27 8891906.57570000000 764527.71835400000

28 8891887.25944000000 764507.04550300000

29 8891887.10124000000 764507.04144700000

30 8891886.04230000000 764505.88705300000

31 8891828.66941000000 764505.54303500000

32 8891767.38875000000 764503.60176200000

33 8891721.15252000000 764498.71185400000

34 8891659.64043000000 764491.41107000000

35 8891639.47214000000 764489.55808100000

36 8891610.01207000000 764486.85138600000

37 8891588.23142000000 764482.34471100000

38 8891520.16712000000 764485.45842300000

39 8891534.80326000000 764530.39919400000

40 8891548.52037000000 764546.56570700000

41 8891540.11852000000 764566.90760000000

42 8891513.30484000000 764564.37122000000

43 8891491.69172000000 764569.91294300000

44 8891465.15999000000 764576.71588100000

45 8891431.71870000000 764586.96510100000

46 8891431.22142000000 764603.24925100000

47 8891432.18499000000 764646.91442000000

48 8891416.40601000000 764662.27822300000

49 8891382.50537000000 764669.77599100000

50 8891369.60883000000 764673.11256600000

51 8891350.04067000000 764674.72647800000

52 8891334.23767000000 764679.85647900000

53 8891313.21424000000 764682.40719400000

54 8891288.09507000000 764678.49107100000

55 8891254.13906000000 764678.65935400000

56 8891207.92689000000 764683.43504100000

57 8891198.67665000000 764703.00228800000

58 8891168.88094000000 764710.95745200000
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59 8891147.95077000000 764720.93533700000

60 8891131.26203000000 764730.16224300000

61 8891118.22510000000 764739.15210100000

62 8891093.49921000000 764752.77170300000

63 8891075.01835000000 764762.95139700000

64 8891047.56042000000 764777.51624200000

65 8890999.77235000000 764799.11393000000

66 8890961.13929000000 764801.12334500000

67 8890930.25845000000 764801.57506000000

68 8890861.64667000000 764805.98678200000

69 8890836.11176000000 764806.37064300000

70 8890824.75279000000 764832.98608800000

71 8890801.60883000000 764887.21507500000

72 8890794.97435000000 764905.07661400000

73 8890786.49191000000 764929.49197000000

74 8890780.25789000000 764945.84822900000

75 8890775.70934000000 764959.05316200000

76 8890768.48517000000 764979.53429100000

77 8890763.11680000000 764994.03497100000

78 8890753.39466000000 765017.34219400000

79 8890752.96659000000 765018.34066000000

80 8890749.72914000000 765029.37710200000

81 8890749.48828000000 765030.19816800000

82 8890749.28665000000 765030.99855300000

83 8890739.71755000000 765066.06384900000

84 8890769.94139000000 765072.50805000000

85 8890777.66867000000 765074.75059100000

86 8890785.13103000000 765077.17939500000

87 8890801.11676000000 765082.38232900000

88 8890856.20124000000 765100.31084100000

89 8890879.13166000000 765107.65925200000

90 8890888.73568000000 765110.73700500000

91 8890890.13739000000 765111.13609400000

92 8890917.90339000000 765119.04146100000

93 8890928.03513000000 765121.51207900000

94 8890954.13330000000 765124.12053500000

95 8890955.03291000000 765124.07738800000

96 8890976.97264000000 765115.15706900000

97 8891000.28418000000 765105.94995900000

98 8891002.40637000000 765127.15575800000

99 8890995.46148000000 765166.71040000000
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100 8891002.92289000000 765195.64791300000

101 8891039.63619000000 765204.44727100000

102 8891056.62467000000 765209.83287700000

103 8891084.99724000000 765229.74341100000

104 8891104.95972000000 765248.54403900000

105 8891134.38605000000 765224.98273500000

106 8891330.56917000000 765104.71043300000

107 8891338.20569000000 765116.54262700000

108 8891364.24776000000 765170.24020300000

109 8891345.55289000000 765194.09115900000

110 8891350.04769000000 765210.25728300000

111 8891353.33946000000 765232.36053700000

112 8891364.41537000000 765256.57410100000

113 8891381.41262000000 765246.49536800000

114 8891403.76002000000 765264.25633400000

115 8891415.73708000000 765271.52888800000

116 8891442.13132000000 765268.37164200000

117 8891459.73938000000 765261.16904000000

118 8891480.52704000000 765262.02309200000

119 8891522.85319000000 765284.66072700000

120 8891553.23042000000 765287.95215500000

121 8891570.02574000000 765286.38199700000

122 8891589.98006000000 765301.72251300000

123 8891587.83928000000 765369.82069100000

124 8891584.80010000000 765385.54837800000

125 8891585.46269000000 765422.43629700000

126 8891585.46269000000 765489.65123400000

127 8891549.23865000000 765527.79494100000

128 8891526.95048000000 765551.26421400000

129 8891508.33297000000 765610.19843600000

130 8891501.80969000000 765671.75038000000

131 8891505.45885000000 765754.94723400000

132 8891506.93475000000 765788.59631400000

133 8891508.34415000000 765891.55592500000

134 8891543.07583000000 765877.14811700000

135 8891570.86117000000 765869.78163600000

136 8891611.08091000000 765875.53354600000

137 8891645.14689000000 765875.47935500000

138 8891657.11152000000 765880.44453400000

139 8891665.85010000000 765888.97709600000

140 8891659.12489000000 765900.42390800000
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141 8891649.24841000000 765932.98191900000

142 8891638.65502000000 765967.90317000000

143 8891634.08431000000 766018.48999100000

144 8891716.48699000000 766033.11963300000

145 8891761.58486000000 766039.54732500000

146 8891758.64132000000 766069.68196500000

147 8891790.53100000000 766086.94169500000

148 8891802.79589000000 766082.23074700000

149 8891815.89764000000 766077.19835800000

150 8891875.45611000000 766059.12160100000

151 8891898.35975000000 766046.89497700000

152 8891908.17766000000 766041.06954700000

153 8891910.79345000000 766042.50127400000

154 8891961.14012000000 766049.00254300000

155 8891990.07410000000 766052.73877500000

156 8892032.51556000000 766033.56784200000

157 8892088.24637000000 766033.09651200000

158 8892108.26547000000 766018.29356400000

159 8892144.28059000000 766026.80566500000

160 8892169.07204000000 766032.66506000000

161 8892212.90553000000 766041.27477600000

162 8892256.46811000000 766024.31411000000

163 8892278.15460000000 766029.57048500000

164 8892323.34021000000 766023.04342800000

165 8892342.93924000000 766016.64572900000

166 8892363.34709000000 766022.87618400000

167 8892361.60355000000 766044.41483600000

168 8892392.80559000000 766050.57453500000

169 8892397.68309000000 766019.19047300000

170 8892421.23012000000 766018.69327400000

171 8892422.13514000000 766018.68238800000

172 8892470.51965000000 766022.34442000000

173 8892479.07378000000 765998.04847000000

174 8892481.87056000000 765940.19993900000

175 8892482.01673000000 765938.76449100000

176 8892480.05476000000 765907.14639600000

177 8892472.20689000000 765910.11059200000

178 8892458.42477000000 765880.14840700000

179 8892475.22179000000 765839.64368500000

180 8892487.94856000000 765796.19343000000

181 8892435.02356000000 765799.36629400000
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ඈ දෙකාටස: සමුද්රභිමුඛ්ය මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය
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ඈ දෙකාටස: සමුද්රභිමුඛ්ය මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය

ප්රධාන කලාපදෙ� නම සංමුද්රභිමුඛ මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය (කලැාපා සංංගුණකය 2.5)

කලාප  මායිම්

උතුරටා: මේමරයින් ඩ්රයි� මාර්ගැමේයන් ආර�� වී නැමේගැනහිරටා දිශානුගැතාව වාසංලැ 
මාර්ගැයටා සං�බන්ධව භූමේගැෝලීය වශමේයන් මේෙහිවලැ ඇලැ මාර්ගැය ෙක්වාෙ

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා මේමල්�ර්ඩ් මේපාමේෙසං ඔස්මේස් 
එමේබන්සංර් මේපාමේෙසං ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා රත්නාකර මේපාමේෙසං සිටා ඇල්බට් මේපාමේෙසං ෙක්වාෙ 
එතාැන් සිටා කැ�ප්මේබල් මේපාමේෙසං, පීටාර්ස් පාටුමගැ වන්ඩර්මේවන්ට් මේපාමේෙසං, මේපාමේර්රා 
පාටුමගැ ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ෙකුණටා දිශානුගැතාව මේ�යාර්ලැයින් මාර්ගැයටා සං�බන්ධව 
එතාැන් සිටා මේස්නානායක මාවතා ඔස්මේස් ස්මේටාෂන්  මාර්ගැයටා සං�බන්ධව එතාැන් සිටා 
පාාසංල් මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා එදිරිවීර මාවතාටා මායි�ව අමේපාාන්සු පාටුමගැ, අර්බන් 
පාටුමගැ, ඩඩ්ලි මේස්නානායක මාවතා ඔස්මේස් ශ්රී ධර්මපාාලැ මාවතා, සිරිපාාලැ මාවතා ෙක්වාෙ 
එතාැන් සිටා මේවරලැ මාර්ගැය, මේහැාමේටාල් මාර්ගැය, ඔෆ් ෙ මේස්ර� මාර්ගැය, බර්න්ස් මාවතා, 
මේහැාමේටාල් මාර්ගැයටා මායි�ව ස්මේට්ෂන් මාර්ගැය, පාැරණි ක්වරි මාර්ගැය, සංමුද්රාසංන්න 
මේපාමේෙසං ඉන්ද්රමේජාෝති මාර්ගැය ඔස්මේස් ශාන්තා මේ�රීස් මාර්ගැයටා සං�බන්ධව එතාැන් සිටා ශ්රී 
සුමංගැලැ මාර්ගැය ඔස්මේස් මේකාරමේන්ලිස් පාටුමගැටා සං�බන්ධව එතාැන් සිටා මේෙහිගැහැවත්තා 
මාර්ගැය, රජාමාවතා මාර්ගැය, මේමදියල් හැරස් මාර්ගැය, මේබාරළු මාර්ගැය, මේගැෝතාම පාන්සංලැ 
පාාර ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ස්මේට්ෂන් මාර්ගැය ඔස්මේස් කල්මේෙමුල්ලැ මාර්ගැය ෙක්වාෙ  

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටාවීරමේස්න සිල්වා මාවතාටා 
සං�බන්ධව මුහුදු මේවරලැ මාර්ගැය ඔස්මේස් සංමුද්රාසංන්න මාර්ගැය සංහැ දු�රිය මාර්ගැය ෙක්වාෙ

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා භූමේගැෝලීය වශමේයන් මුහුදු තීරයටා 
මායි�ව ෙකුණටා දිශානුගැතාව ස්මේට්ෂන් මාර්ගැය ෙක්වා  මේමරයින් ඩ්රයි� මාර්ගැයටා 
මායි�ව අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ සංමස්තා ප්රමේේශය මේ�.

Id POINT_X POINT_Y

3 8890351.64133000000 764774.52198600000

4 8890354.35278000000 764742.11259900000

5 8890333.92292000000 764722.05510600000

9 8890372.79638000000 764515.44144600000

13 8890387.20994000000 764364.48835700000

16 8890406.33957000000 764248.98228800000

20 8890426.51066000000 764141.28678000000

21 8890502.14736000000 764145.22995300000

22 8890503.50255000000 764105.26537200000

23 8890508.81299000000 764083.95647200000

24 8890515.94808000000 764077.10796300000

25 8890526.64545000000 764074.35766000000

26 8890534.63480000000 764064.40823500000

27 8890535.23462000000 764026.52351600000

28 8890534.07865000000 764017.45476000000

29 8890605.54800000000 764030.77984900000

30 8890607.65973000000 764006.28172600000
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33 8890621.16055000000 763868.73608100000

34 8890622.19961000000 763840.54729000000

41 8890659.99724000000 763547.34217600000

43 8890678.49983000000 763499.43016800000

44 8890686.69589000000 763449.07306700000

45 8890690.09741000000 763417.39087200000

46 8890697.50343000000 763382.88174700000

47 8890745.22899000000 763390.33880200000

48 8890739.47156000000 763363.61129300000

52 8890730.57052000000 763199.73943700000

58 8890662.65775000000 762904.27502000000

63 8890603.62127000000 762713.46733400000

65 8890616.16158000000 762672.10690100000

69 8890602.75064000000 762550.89920200000

70 8890590.49739000000 762552.04664800000

74 8890598.54926000000 762405.10916900000

75 8890596.77874000000 762396.43747300000

76 8890635.35004000000 762397.49968000000

79 8890635.68027000000 762304.20159600000

81 8890622.89706000000 762268.32989800000

82 8890631.01298000000 762213.94636900000

84 8890663.99482000000 762167.48880100000

85 8890644.95646000000 762155.72280700000

88 8890652.24414000000 762076.68882300000

89 8890639.18459000000 762060.35346200000

90 8890640.48932000000 762046.95653500000

93 8890668.54890000000 761984.95293400000

98 8890673.94143000000 761924.09814800000

99 8890744.46884000000 761922.17589200000

100 8890741.88932000000 761863.77073900000

101 8890741.53176000000 761816.99435400000

103 8890748.39207000000 761803.96805700000

104 8890748.25673000000 761781.08420600000

105 8890771.34810000000 761777.05178300000

108 8890842.93684000000 761784.38802200000

110 8890848.52535000000 761722.00786500000

112 8890863.80935000000 761670.50837600000

115 8890874.72474000000 761583.92919600000

117 8890913.78376000000 761491.43114900000

118 8890918.97424000000 761441.48813400000

123 8891104.79986000000 761217.61993700000
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124 8891123.21519000000 761218.70061400000

126 8891162.25496000000 761124.10603700000

127 8891182.94615000000 761103.16404700000

129 8891219.58513000000 761078.52661000000

130 8891244.11995000000 761074.15420500000

131 8891243.90554000000 761052.28874600000

132 8891249.05191000000 761045.58114600000

133 8891244.16147000000 761037.66328400000

134 8891250.60825000000 761015.94747900000

135 8891244.23255000000 761007.07910100000

136 8891256.33777000000 760958.81656100000

137 8891302.98683000000 760959.51338900000

142 8891353.43402000000 760805.27376500000

143 8891318.55350000000 760797.48746700000

145 8891368.23790000000 760681.54157900000

147 8891477.10145000000 760700.92076600000

148 8891478.77296000000 760698.22524600000

150 8891509.83028000000 760665.28004200000

151 8891547.21642000000 760632.44291400000

152 8891528.90828000000 760629.65303400000

153 8891500.64953000000 760633.34261000000

155 8891400.52154000000 760598.76722700000

156 8891360.59492000000 760577.21081200000

158 8891258.44348000000 760495.94952100000

159 8891240.51020000000 760474.93966300000

160 8891240.51500000000 760474.75221700000

161 8891222.14061000000 760458.69151400000

162 8891209.39972000000 760422.30062500000

164 8891205.88232000000 760350.10364200000

165 8891177.19324000000 760358.77588900000

166 8891157.39467000000 760368.11996900000

167 8891147.53137000000 760369.16986500000

168 8891126.52915000000 760354.50580400000

169 8891120.05138000000 760346.36379600000

170 8891120.16550000000 760343.98168700000

172 8891147.09225000000 760331.29198200000

173 8891148.69215000000 760334.13517700000

177 8891282.71909000000 760288.50759800000

178 8891312.41557000000 760268.12107400000

180 8891478.74489000000 760083.73420200000

181 8891505.28090000000 760045.75530600000
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183 8891597.04788000000 759941.31853600000

185 8891646.45824000000 759900.64177700000

187 8891784.21581000000 759857.97941400000

189 8892271.44721000000 759715.55620900000

204 8891699.72800000000 759400.88710000000

205 8891698.86410000000 759402.50790000000

209 8891591.35530000000 759609.66130000000

218 8891386.11900000000 759548.03320000000

221 8891303.66670000000 759496.21820000000

230 8891146.86640000000 759441.29080000000

231 8891119.74500000000 759432.63350000000

232 8891082.62260000000 759419.34060000000

233 8891038.84820000000 759404.05040000000

234 8891032.01700000000 759398.85960000000

235 8891019.48770000000 759394.36590000000

236 8889949.66190000000 765773.38620000000

237 8889949.58870000000 765773.55840000000

238 8889950.31640000000 765773.59980000000

240 8890035.29160000000 765776.77070000000

241 8890088.18010000000 765764.52580000000

243 8890180.94680000000 765755.00470000000

244 8890233.33450000000 765756.36820000000

245 8890271.93200000000 765772.41270000000

246 8890309.42132000000 765799.80227400000

247 8890537.99863000000 764813.73907000000
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ඉං දෙකාටස: ප්රමුඛ්ය සංවර්ධන කලාපය (කලාපය I)
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ඉං දෙකාටස: ප්රමුඛ්ය සංවර්ධන කලාපය (කලාපය I)

ප්රධාන කලාපදෙ� නම ප්රමුඛ සංංවර්ධන කලැාපාය (කලැාපා සංංගුණකය 3.25)

කලාප  මායිම්

උතුරටා: ශ්රී සංරණංකර මාර්ගැමේයන් ආර�� කර භූමේගැෝලීය වශමේයන් මේෙහිවලැ ඇලැ 
මාර්ගැමේ� මේකාටාසංකටා මායි�ව සුරනිමලැ මාර්ගැය ඔස්මේස් බලැමේපාාකුණ මාර්ගැයටා 
සං�බන්ධව එතාැන් සිටා බලැමේපාාකුණ පුරාණ විහැාර මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා මේර්මන්ඩ් 
මාවතා ඔස්මේස් මේකාළඹ - මේහැාරණ මාර්ගැය ෙක්වාෙ

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා 

පීටාර්ස් මේපාමේෙසං ඔස්මේස් පීටාර් ෙ මේපාමේර්රා මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා මුෙලි මාවතා, සිරිගැල් 
මාවතා ඔස්මේස් කස්සංපා මාර්ගැය ෙක්වාෙ

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ඇන්ඩර්සංන් මාර්ගැය 
ඔස්මේස් රත්නාවලී මාර්ගැය ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා පාරාක්රම පාටුමගැ, පීරිස් මාවතා, පාන්සංලැ 
පාාර,සුමනරත්න මාවතා, ප්රතිබි�� මාවතා, ගැල්විහැාර මාවමේත් අවසංානය ෙක්වාෙ

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ඇලැන් මාවතා ෙක්වාෙ, එතාැන් 
සිටා අනගැාරික ධර්මපාාලැ මාවතා, මේරෝහැලැ පාාර,ඇලැ ඉවර මාර්ගැය,ජායමේසංවණ මාවතා,ශ්රී 
සංරණංකර මාවතා,කැරන් මේපාමේෙසං, පාාසංල් මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ජායසංමගි මාවතා, ෙ 
සිල්වා හැරස් මාර්ගැය, සුජාාතා මාර්ගැය, මේබෝධියවත්තා ඔස්මේස් ශ්රී සංරණංකර මාර්ගැය ෙක්වා 
අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ සංමස්තා ප්රමේේශය මේ�.

Id POINT_X POINT_Y

1 8892578.06089000000 766687.27515900000

2 8892653.21044000000 766693.89100400000

3 8892659.60928000000 766693.10107500000

4 8892684.42551000000 766681.08520500000

5 8892745.20238000000 766678.81288700000

6 8892757.99633000000 766678.84287500000

7 8892770.74586000000 766673.74381600000

8 8892760.65195000000 766638.92505700000

9 8892747.20861000000 766597.60282700000

10 8892747.92158000000 766578.73867500000

11 8892720.27091000000 766548.62289500000

12 8892713.46079000000 766521.40366500000

13 8892714.02291000000 766484.21337400000

14 8892691.71552000000 766448.74393400000

15 8892636.40695000000 766391.73221700000

16 8892619.36086000000 766386.32601200000

17 8892607.99721000000 766397.49600100000

18 8892583.71543000000 766413.70048000000

19 8892558.06525000000 766399.93567400000

20 8892512.36370000000 766375.41049500000
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21 8892467.30202000000 766350.59690600000

22 8892442.58184000000 766336.91048000000

23 8892506.71300000000 766204.90709200000

24 8892491.67374000000 766201.65550500000

25 8892493.67471000000 766173.46046100000

26 8892496.24670000000 766149.14133300000

27 8892498.72026000000 766120.73590100000

28 8892475.46660000000 766119.73282300000

29 8892468.08261000000 766115.60866400000

30 8892472.26936000000 766064.53239500000

31 8892470.51965000000 766022.34442000000

32 8892470.26609000000 766023.06460600000

33 8892397.68309000000 766019.19047300000

34 8892392.80559000000 766050.57453500000

35 8892361.60355000000 766044.41483600000

36 8892363.34709000000 766022.87618400000

37 8892342.93924000000 766016.64572900000

38 8892334.12632000000 766016.92900500000

39 8892278.15460000000 766029.57048500000

40 8892256.46811000000 766024.31411000000

41 8892245.15082000000 766047.60834800000

42 8892232.33277000000 766045.09064900000

43 8892144.28059000000 766026.80566500000

44 8892108.26547000000 766018.29356400000

45 8892088.24637000000 766033.09651200000

46 8892072.95433000000 766014.69186900000

47 8892053.47796000000 766023.78303600000

48 8892032.51556000000 766033.56784200000

49 8891990.07410000000 766052.73877500000

50 8891961.14012000000 766049.00254300000

51 8891908.17766000000 766041.06954700000

52 8891875.45611000000 766059.12160100000

53 8891790.53100000000 766086.94169500000

54 8891758.64132000000 766069.68196500000

55 8891761.58486000000 766039.54732500000

56 8891716.48699000000 766033.11963300000

57 8891634.08431000000 766018.48999100000

58 8891638.65502000000 765967.90317000000

59 8891649.24841000000 765932.98191900000

60 8891665.85010000000 765888.97709600000

61 8891645.14689000000 765875.47935500000
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62 8891611.08091000000 765875.53354600000

63 8891570.86117000000 765869.78163600000

64 8891543.07583000000 765877.14811700000

65 8891508.34415000000 765891.55592500000

66 8891506.93475000000 765788.59631400000

67 8891505.45885000000 765754.94723400000

68 8891501.80969000000 765671.75038000000

69 8891507.50829000000 765617.97987400000

70 8891526.95048000000 765551.26421400000

71 8891549.23865000000 765527.79494100000

72 8891585.46269000000 765489.65123400000

73 8891585.46269000000 765422.43629700000

74 8891587.83928000000 765369.82069100000

75 8891589.98006000000 765301.72251300000

76 8891570.02574000000 765286.38199700000

77 8891522.85319000000 765284.66072700000

78 8891480.52704000000 765262.02309200000

79 8891459.73938000000 765261.16904000000

80 8891442.13132000000 765268.37164200000

81 8891415.73708000000 765271.52888800000

82 8891403.76002000000 765264.25633400000

83 8891381.41262000000 765246.49536800000

84 8891364.41537000000 765256.57410100000

85 8891350.04769000000 765210.25728300000

86 8891347.97987000000 765182.02320600000

87 8891364.24776000000 765170.24020300000

88 8891338.20569000000 765116.54262700000

89 8891330.56917000000 765104.71043300000

90 8891134.38605000000 765224.98273500000

91 8891104.95972000000 765248.54403900000

92 8891104.55189000000 765248.15994800000

93 8891032.04192000000 765308.74205100000

94 8891031.75987000000 765308.94925900000

95 8891028.34208000000 765311.62684000000

96 8891014.43387000000 765323.04419800000

97 8891002.93537000000 765333.06053000000

98 8890958.17322000000 765353.35098500000

99 8890879.73904000000 765384.55641300000

100 8890856.07457000000 765414.27429200000

101 8890833.26043000000 765427.91140100000

102 8890807.64684000000 765439.11934400000
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103 8890766.94721000000 765457.32722500000

104 8890757.17048000000 765466.48742800000

105 8890753.32166000000 765470.71201600000

106 8890750.13721000000 765473.91942700000

107 8890741.74184000000 765486.74907400000

108 8890730.45152000000 765502.20297000000

109 8890720.89817000000 765516.78212100000

110 8890709.02886000000 765531.94444300000

111 8890702.08097000000 765544.77410300000

112 8890699.76501000000 765548.85626800000

113 8890695.71207000000 765559.93643300000

114 8890695.06275000000 765563.88751100000

115 8890694.40166000000 765567.91024300000

116 8890688.12290000000 765588.46337100000

117 8890681.45173000000 765616.13105500000

118 8890674.38813000000 765641.42723700000

119 8890670.63004000000 765652.09462000000

120 8890670.07148000000 765653.68007900000

121 8890663.00789000000 765660.39938100000

122 8890652.02007000000 765665.93292400000

123 8890648.48827000000 765670.67596200000

124 8890646.52616000000 765675.02374600000

125 8890643.38678000000 765679.76678500000

126 8890641.74509000000 765687.24613700000

127 8890640.10459000000 765696.02416800000

128 8890634.85381000000 765724.12021300000

129 8890618.05630000000 765804.80945500000

130 8890618.01369000000 765805.03481400000

131 8890640.01711000000 765808.62505800000

132 8890812.64347000000 765846.59880500000

133 8890853.11902000000 765862.79347200000

134 8890903.69148000000 765892.42748200000

135 8890895.94953000000 765903.36666700000

136 8890888.91072000000 765911.20256600000

137 8890879.82695000000 765920.65688800000

138 8890876.61070000000 765923.24990200000

139 8890835.35004000000 765963.51013300000

140 8890832.97916000000 765965.69466200000

141 8890824.26125000000 765972.11143900000

142 8890817.23812000000 765975.64835800000

143 8890815.97180000000 765976.49701900000
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144 8890815.19681000000 765976.67638100000

145 8890808.83725000000 765979.87911800000

146 8890801.35842000000 765979.87911800000

147 8890798.87362000000 765980.45419600000

148 8890796.42605000000 765979.93078400000

149 8890782.06226000000 765980.13172200000

150 8890775.97743000000 765980.21684300000

151 8890771.67146000000 765980.81121000000

152 8890769.72080000000 765997.76966700000

153 8890746.06311000000 766163.42438000000

154 8890776.01775000000 766163.57831400000

155 8890791.57495000000 766168.20955200000

156 8890808.23361000000 766170.04784700000

157 8890839.62811000000 766180.59845500000

158 8890852.89499000000 766184.04087700000

159 8890854.10837000000 766220.63804800000

160 8890891.95210000000 766222.76629800000

161 8890913.62271000000 766224.25428400000

162 8890936.20541000000 766225.92736000000

163 8890964.68975000000 766228.23111700000

164 8890997.93373000000 766229.19989500000

165 8891009.34457000000 766230.65333500000

166 8891018.93752000000 766232.28158700000

167 8891027.37257000000 766235.29641200000

168 8891038.04530000000 766236.37181400000

169 8891050.32882000000 766231.79723100000

170 8891063.44467000000 766233.36409300000

171 8891077.03816000000 766232.08549700000

172 8891085.85076000000 766229.89111100000

173 8891091.76667000000 766228.41406900000

174 8891104.55953000000 766224.95986700000

175 8891116.24804000000 766221.80385400000

176 8891132.99353000000 766217.98445500000

177 8891138.69841000000 766216.89887400000

178 8891158.22020000000 766213.18407400000

179 8891171.50191000000 766211.87261900000

180 8891180.38186000000 766210.99578000000

181 8891188.99101000000 766211.26703700000

182 8891193.23453000000 766210.93243500000

183 8891200.03251000000 766208.88029500000

184 8891206.65505000000 766206.88111600000
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185 8891214.04604000000 766204.64995900000

186 8891221.49354000000 766204.14714500000

187 8891269.36347000000 766207.91200700000

188 8891275.85339000000 766209.87417200000

189 8891282.72180000000 766212.11664600000

190 8891289.82648000000 766213.57952300000

191 8891311.07425000000 766206.67027400000

192 8891311.22033000000 766219.53225300000

193 8891375.91848000000 766225.93028900000

194 8891385.67635000000 766225.59683900000

195 8891400.07827000000 766225.10468800000

196 8891415.22734000000 766224.93573100000

197 8891437.25898000000 766224.17935600000

198 8891451.62356000000 766223.58417000000

199 8891466.67832000000 766222.96038700000

200 8891475.60200000000 766222.59063800000

201 8891484.82232000000 766222.20868200000

202 8891478.02072000000 766235.32625900000

203 8891474.82874000000 766254.39181900000

204 8891470.75475000000 766269.96931300000

205 8891473.38755000000 766273.34632500000

206 8891490.93102000000 766285.01154800000

207 8891510.14905000000 766296.64556500000

208 8891543.77017000000 766317.88662800000

209 8891555.74063000000 766325.37706700000

210 8891545.27157000000 766354.16093500000

211 8891548.08790000000 766355.26466600000

212 8891538.58384000000 766377.09483900000

213 8891526.67733000000 766409.11517300000

214 8891520.20730000000 766426.51512100000

215 8891513.12579000000 766445.55951700000

216 8891566.98819000000 766451.54796700000

217 8891567.80317000000 766451.63857700000

218 8891614.21875000000 766455.23079400000

219 8891651.14479000000 766460.96458600000

220 8891656.91387000000 766500.12199000000

221 8891659.96036000000 766518.62122500000

222 8891660.11231000000 766518.80664600000

223 8891671.75619000000 766533.01577600000

224 8891687.72902000000 766546.89945800000

225 8891692.62570000000 766574.22616900000
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226 8891694.87109000000 766586.75691000000

227 8891672.42718000000 766595.17060000000

228 8891600.54544000000 766609.13692400000

229 8891552.68029000000 766615.68946300000

230 8891544.45841000000 766616.82728900000

231 8891528.80718000000 766619.82274100000

232 8891505.17712000000 766624.81598100000

233 8891496.63385000000 766627.72196600000

234 8891489.02160000000 766630.87479400000

235 8891482.24202000000 766634.19186000000

236 8891470.84602000000 766637.46217500000

237 8891465.46282000000 766637.33832600000

238 8891453.53641000000 766637.01602700000

239 8891445.01116000000 766636.86768100000

240 8891430.92797000000 766636.54560600000

241 8891427.90715000000 766636.47711200000

242 8891416.19029000000 766636.21156200000

243 8891377.36671000000 766639.84087900000

244 8891366.54538000000 766649.19907800000

245 8891349.77871000000 766738.32473600000

246 8891342.33139000000 766784.02492300000

247 8891275.33782000000 766785.30869300000

248 8891209.82204000000 766773.43822800000

249 8891209.47637000000 766773.54009600000

250 8891187.65496000000 766784.07396400000

251 8891181.04250000000 766822.90791300000

252 8891178.14428000000 766851.53495900000

253 8891175.14786000000 766892.11905400000

254 8891177.88268000000 766908.41290500000

255 8891173.16449000000 766935.61320100000

256 8891173.10032000000 766936.13050200000

257 8891166.12577000000 766959.79641400000

258 8891168.51600000000 766982.57788000000

259 8891504.31860000000 767071.03650000000

260 8891504.59930000000 767070.71070000000

261 8891507.70070000000 767067.56610000000

262 8891509.97430000000 767065.26070000000

263 8891517.21040000000 767057.92360000000

264 8891517.61770000000 767057.61120000000

265 8891532.28360000000 767040.95660000000

266 8891541.89190000000 767032.92740000000
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267 8891547.76840000000 767025.42750000000

268 8891553.32370000000 767020.00690000000

269 8891557.64620000000 767015.78930000000

270 8891557.64720000000 767015.25280000000

271 8891573.84670000000 767010.06200000000

272 8891585.62320000000 766992.25660000000

273 8891592.27150000000 766988.80480000000

274 8891599.31570000000 766983.88230000000

275 8891602.52190000000 766979.38180000000

276 8891611.26720000000 766976.82320000000

277 8891616.17280000000 766975.54490000000

278 8891623.87580000000 766960.32310000000

279 8891628.14590000000 766956.89750000000

280 8891627.73360000000 766949.38570000000

281 8891626.76550000000 766939.74030000000

282 8891629.60470000000 766927.65700000000

283 8891632.88130000000 766923.74540000000

284 8891641.65180000000 766923.10220000000

285 8891649.20870000000 766922.54790000000

286 8891660.92470000000 766927.39860000000

287 8891676.91730000000 766925.28300000000

288 8891685.98460000000 766921.54470000000

289 8891687.87820000000 766917.98660000000

290 8891685.60980000000 766905.01670000000

291 8891680.63330000000 766878.65730000000

292 8891679.58050000000 766870.69650000000

293 8891702.00330000000 766852.13820000000

294 8891712.22020000000 766846.82870000000

295 8891730.50780000000 766841.07370000000

296 8891735.77520000000 766842.99800000000

297 8891741.14330000000 766849.83000000000

298 8891761.50880000000 766847.98200000000

299 8891780.04520000000 766846.20860000000

300 8891780.56730000000 766846.15870000000

301 8891782.87770000000 766830.28360000000

302 8891811.71950000000 766827.15200000000

303 8891828.30260000000 766815.28190000000

304 8891839.97010000000 766810.43480000000

305 8891849.04130000000 766804.55060000000

306 8891855.17940000000 766799.73370000000

307 8891863.70270000000 766789.00100000000
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308 8891875.85030000000 766777.07310000000

309 8891890.93730000000 766772.97650000000

310 8891900.79940000000 766771.65390000000

311 8891913.02420000000 766767.57750000000

312 8891907.76450000000 766752.22520000000

313 8891941.94080000000 766739.81430000000

314 8891955.81070000000 766738.54030000000

315 8891980.53170000000 766730.11660000000

316 8891996.20430000000 766717.91940000000

317 8892013.89920000000 766716.56030000000

318 8892047.75490000000 766706.31800000000

319 8892051.58990000000 766707.50550000000

320 8892062.46250000000 766707.41880000000

321 8892073.13070000000 766707.60660000000

322 8892073.67710000000 766707.64840000000

323 8892073.76060000000 766707.65470000000

324 8892073.96230000000 766698.74310000000

325 8892073.87630000000 766694.82060000000

326 8892085.91460000000 766693.91640000000

327 8892096.14370000000 766695.86710000000

328 8892105.72190000000 766700.80700000000

329 8892118.74050000000 766696.12430000000

330 8892125.14440000000 766691.62980000000

331 8892136.87010000000 766691.22270000000

332 8892144.50000000000 766692.56380000000

333 8892152.05350000000 766695.10310000000

334 8892162.35830000000 766698.56710000000

335 8892172.58460000000 766702.01990000000

336 8892178.55690000000 766700.31440000000

337 8892184.11650000000 766691.31180000000

338 8892188.81680000000 766685.74100000000

339 8892194.36350000000 766683.60560000000

340 8892202.67320000000 766685.98180000000

341 8892208.21830000000 766684.70470000000

342 8892220.40200000000 766667.34520000000

343 8892225.53070000000 766660.70230000000

344 8892229.80590000000 766654.48690000000

345 8892227.88730000000 766640.15900000000

346 8892234.55740000000 766635.74540000000

347 8892240.93860000000 766643.40250000000

348 8892254.14740000000 766633.63640000000
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349 8892260.40310000000 766637.13540000000

350 8892274.40760000000 766647.59660000000

351 8892274.81400000000 766647.61830000000

352 8892284.92000000000 766648.41580000000

353 8892293.24230000000 766649.07240000000

354 8892304.47790000000 766651.41530000000

355 8892324.95910000000 766659.16920000000

356 8892358.01520000000 766669.39020000000

357 8892381.58960000000 766675.95000000000

358 8892396.45860000000 766680.08750000000

359 8892418.29470000000 766684.94450000000

360 8892432.63150000000 766687.84060000000

361 8892448.60420000000 766688.19510000000

362 8892460.59970000000 766688.21760000000

363 8892479.36270000000 766688.25290000000

364 8892502.26290000000 766689.12680000000

365 8892502.02310000000 766703.50440000000

366 8892500.72570000000 766713.37340000000

367 8892498.33290000000 766739.12080000000

368 8892494.52650000000 766760.51940000000

369 8892494.26330000000 766761.12890000000

370 8892490.90210000000 766769.33920000000

371 8892490.21750000000 766779.26310000000

372 8892488.06920000000 766788.11120000000

373 8892485.90860000000 766803.66560000000

374 8892484.94850000000 766818.41740000000

375 8892484.92320000000 766832.09810000000

376 8892484.77520000000 766840.01110000000

377 8892488.90030000000 766846.46550000000

378 8892488.86790000000 766846.97990000000

379 8892489.05430000000 766847.05910000000

380 8892501.09750000000 766857.03540000000

381 8892514.95150000000 766858.56360000000

382 8892521.33390000000 766865.65740000000

383 8892526.42990000000 766876.61150000000

384 8892534.30620000000 766882.84960000000

385 8892545.61120000000 766879.43730000000

386 8892555.84430000000 766879.24190000000

387 8892571.31750000000 766883.04680000000

388 8892580.01870000000 766878.19430000000

389 8892583.31600000000 766886.95000000000
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390 8892584.18225000000 766889.63187900000

391 8892592.62748000000 766885.07043900000

392 8892599.92513000000 766881.12882600000

393 8892593.55986000000 766868.46089100000

394 8892604.40235000000 766860.66728500000

395 8892568.98176000000 766801.72396600000

396 8892571.19800000000 766779.85863300000

397 8892572.13419000000 766760.80200500000

398 8892572.77844000000 766749.96227600000

399 8892573.53435000000 766734.36472800000

400 8892574.06650000000 766723.38358000000

401 8892574.43378000000 766715.80450500000

402 8892574.83416000000 766707.54235400000

403 8892575.35821000000 766696.72800500000

405 8892575.35821000000 766696.72800500000
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ඊ දෙකාටස: ප්රමුඛ්ය සංවර්ධන කලාපය (කලාපය II)

ප්රධාන කලාපදෙ� නම ප්රමුඛ සංංවර්ධන කලැාපාය (කලැාපා සංංගුණකය 3.25)

කලාප  මායිම්

උතුරටා: ලියනමේග් මාර්ගැමේයන් ආර�� කර ධර්මපාාලැ මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා 
ශ්රී මේ�ධංකර මාර්ගැය, සංණසං මේපාමේෙසං ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා පාරාක්රම මාවතා ඔස්මේස් 
පාැපිලියාන - මේෙහිවලැ මාර්ගැය ෙක්වාෙ

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ෙකුණටා දිශානුගැතාව 
නිකමේප් මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ෆීල්ඩ් මාවතා ෙක්වාෙ

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා විජිතා මාර්ගැය ඔස්මේස් 
සංමනානන්ෙ මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා කැප්ටාන් සුමුදු රාජාපාක්ෂ මාවතා ෙක්වාෙ 
බටාහිරටා දිශානුගැතාව පාල්ලිමේොර මාවතා ඔස්මේස් ෙමයන්කර මාවතා ෙක්වාෙ

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ෙකුණටා දිශානුගැතාව මල්වත්තා 
පාාර ෙක්වා අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ සංමස්තා ප්රමේේශය මේ�.

Id POINT_X POINT_Y

1 8891794.47645000000 764043.43207000000

2 8891780.02136000000 764043.51615200000

3 8891756.32719000000 764043.65397200000

4 8891734.43366000000 764043.97073600000

5 8891697.98700000000 764044.66838300000

6 8891651.16908000000 764046.07736800000

7 8891651.16621000000 764046.07745700000

8 8891606.14065000000 764047.17098300000

9 8891594.62976000000 764046.92335300000

10 8891588.17196000000 764047.33816200000

11 8891575.86400000000 764048.12874800000

12 8891573.00368000000 764048.37209800000

13 8891568.65069000000 764048.74244000000

14 8891559.01881000000 764049.56189600000

15 8891551.04120000000 764050.24061000000

16 8891537.31661000000 764050.65766900000

17 8891524.50038000000 764051.51798800000

18 8891504.18398000000 764052.88187000000

19 8891483.73322000000 764057.29261800000

20 8891479.80606000000 764059.04949500000

21 8891464.89904000000 764066.93315800000

22 8891453.79110000000 764073.87298600000

23 8891452.33751000000 764074.64171600000

24 8891448.64050000000 764077.04300800000
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25 8891446.70691000000 764078.29891800000

26 8891423.73057000000 764093.05829800000

27 8891385.95023000000 764116.79663800000

28 8891375.70539000000 764123.23371800000

29 8891359.06688000000 764133.68811600000

30 8891345.57338000000 764140.63813500000

31 8891330.15537000000 764148.57939000000

32 8891303.28301000000 764154.53197000000

33 8891285.27881000000 764151.30546400000

34 8891257.02830000000 764142.68144900000

35 8891240.20545000000 764137.54594400000

36 8891227.72952000000 764133.04851800000

37 8891204.86370000000 764124.44030100000

38 8891176.73430000000 764117.58784600000

39 8891170.10315000000 764116.75202900000

40 8891161.53817000000 764116.94613600000

41 8891142.86309000000 764120.46809400000

42 8891101.03147000000 764121.19848700000

43 8891070.54770000000 764121.32831200000

44 8891066.67398000000 764123.64176100000

45 8891055.93190000000 764124.69809800000

46 8890963.31025000000 764126.22991300000

47 8890955.99953000000 764130.75784200000

48 8890955.70052000000 764140.99722900000

49 8890954.69460000000 764160.92233200000

50 8890952.01217000000 764185.91314900000

51 8890949.66504000000 764202.46113000000

52 8890945.64139000000 764219.34682900000

53 8890941.61774000000 764236.23253400000

54 8890938.26470000000 764253.45595800000

55 8890943.96487000000 764269.66624500000

56 8890932.76110000000 764301.95598100000

57 8890959.05585000000 764326.88188200000

58 8890971.04316000000 764338.56590200000

59 8890972.20322000000 764379.07052400000

60 8890969.88310000000 764437.49070600000

61 8890970.54169000000 764450.38911200000

62 8890943.74165000000 764457.29424000000

63 8890918.81137000000 764461.68841300000

64 8890916.00672000000 764470.79062900000

65 8890916.31834000000 764489.62280600000
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66 8890917.56486000000 764500.92211500000

67 8890918.49974000000 764508.76885800000

68 8890915.38346000000 764517.24334300000

69 8890908.83926000000 764529.48426800000

70 8890903.54158000000 764542.03906500000

71 8890902.29506000000 764548.94420500000

72 8890900.81066000000 764555.83797500000

73 8890901.06909000000 764572.23582700000

74 8890901.32751000000 764582.64716400000

75 8890901.84436000000 764610.23721600000

76 8890901.06909000000 764616.22373900000

77 8890902.10278000000 764627.41593600000

78 8890903.39491000000 764639.38898600000

79 8890905.20388000000 764655.00601100000

80 8890906.40916000000 764670.03829500000

81 8890907.70638000000 764688.91078000000

82 8890908.41249000000 764699.18360200000

83 8890908.40884000000 764699.40088600000

84 8890908.18990000000 764712.41109300000

85 8890908.18990000000 764714.87723600000

86 8890907.96731000000 764722.49985900000

87 8890907.96731000000 764734.83057600000

88 8890907.56353000000 764748.67054300000

89 8890907.38082000000 764754.93326800000

90 8890908.52417000000 764787.94530900000

91 8890907.77807000000 764801.84766500000

92 8890912.10643000000 764801.49165200000

93 8890930.25845000000 764801.57506000000

94 8890961.13929000000 764801.12334500000

95 8890983.73542000000 764799.43480300000

96 8890999.77235000000 764799.11393000000

97 8891047.56042000000 764777.51624200000

98 8891069.56931000000 764765.95285500000

99 8891093.49921000000 764752.77170300000

100 8891131.26203000000 764730.16224300000

101 8891147.95077000000 764720.93533700000

102 8891168.88094000000 764710.95745200000

103 8891198.67665000000 764703.00228800000

104 8891197.50664000000 764692.54214500000

105 8891202.82296000000 764684.58077500000

106 8891218.44515000000 764681.97275900000
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107 8891265.44389000000 764677.60997300000

108 8891288.09507000000 764678.49107100000

109 8891302.50515000000 764680.73762800000

110 8891313.21424000000 764682.40719400000

111 8891328.92702000000 764681.55822400000

112 8891338.38985000000 764678.51602800000

113 8891350.04067000000 764674.72647800000

114 8891361.01617000000 764675.44417400000

115 8891369.60883000000 764673.11256600000

116 8891382.50537000000 764669.77599100000

117 8891393.10383000000 764667.42820200000

118 8891406.25326000000 764665.27793200000

119 8891416.40601000000 764662.27822300000

120 8891432.01632000000 764650.37225300000

121 8891432.55350000000 764634.10612700000

122 8891431.95337000000 764607.53887800000

123 8891431.22142000000 764603.24925100000

124 8891430.18631000000 764597.18296700000

125 8891430.84095000000 764588.22846300000

126 8891440.06614000000 764583.15015000000

127 8891465.15999000000 764576.71588100000

128 8891513.30484000000 764564.37122000000

129 8891531.54482000000 764565.73750500000

130 8891540.11852000000 764566.90760000000

131 8891549.69441000000 764552.41656100000

132 8891545.62266000000 764544.86352300000

133 8891534.80326000000 764530.39919400000

134 8891523.21803000000 764499.05914200000

135 8891519.14231000000 764485.60981100000

136 8891533.87929000000 764485.06910000000

137 8891561.84456000000 764484.24557700000

138 8891566.36393000000 764484.11107000000

139 8891588.23142000000 764482.34471100000

140 8891608.48812000000 764482.42021500000

141 8891610.01207000000 764486.85138600000

142 8891639.47214000000 764489.55808100000

143 8891668.67107000000 764492.24077100000

144 8891682.13791000000 764494.07168700000

145 8891697.59185000000 764496.17276200000

146 8891721.15252000000 764498.71185400000

147 8891746.07927000000 764501.43376600000
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148 8891767.38875000000 764503.60176200000

149 8891828.66941000000 764505.54303500000

150 8891886.04230000000 764505.88705300000

151 8891887.10124000000 764507.04144700000

152 8891887.25944000000 764507.04550300000

153 8891907.08633000000 764528.26485200000

154 8891940.20325000000 764528.09238700000

155 8891945.00073000000 764526.49739800000

156 8891980.77700000000 764518.59589500000

157 8892019.89250000000 764509.61685500000

158 8892046.21710000000 764503.80443100000

159 8892056.76690000000 764508.95920500000

160 8892076.36838000000 764508.89445000000

161 8892085.55729000000 764508.17780500000

162 8892118.14617000000 764499.93154400000

163 8892131.68965000000 764496.66538800000

164 8892145.05399000000 764493.44243100000

165 8892162.57243000000 764496.96285500000

166 8892193.60377000000 764502.02524300000

167 8892222.93736000000 764438.81994200000

168 8892252.78367000000 764464.70855300000

169 8892280.49246000000 764494.74747600000

170 8892310.93333000000 764528.17753400000

171 8892313.07141000000 764501.11101600000

172 8892315.96406000000 764484.89422100000

173 8892323.62780000000 764441.92976900000

174 8892333.61364000000 764405.70311400000

175 8892333.30244000000 764374.36028600000

176 8892333.21693000000 764358.01148000000

177 8892324.44198000000 764348.73694700000

178 8892322.08359000000 764324.32436300000

179 8892319.95339000000 764306.61584700000

180 8892299.31402000000 764295.39739800000

181 8892301.28730000000 764278.81927600000

182 8892294.66667000000 764254.36912900000

183 8892285.51807000000 764233.10525700000

184 8892280.07650000000 764219.31554400000

185 8892271.46954000000 764198.08228500000

186 8892267.16922000000 764188.08714300000

187 8892266.21823000000 764188.24706600000

188 8892265.97725000000 764187.68696600000
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189 8892226.25344000000 764194.35517800000

190 8892155.55986000000 764206.40372500000

191 8892143.00132000000 764207.72272600000

192 8892061.64414000000 764203.31418600000

193 8892029.17620000000 764196.70848800000

194 8892000.17054000000 764191.68058600000

195 8891998.56865000000 764191.66148100000

196 8891984.95921000000 764191.49916500000

197 8891942.51653000000 764190.99295000000

198 8891875.36113000000 764189.30635900000

199 8891877.45464000000 764141.72011000000

200 8891878.99489000000 764106.70950100000

201 8891879.14929000000 764092.55760600000

202 8891880.80951000000 764067.57403400000

203 8891880.98639000000 764045.73428900000

204 8891880.98639000000 764045.73428900000
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උ දෙකාටස: සංගත මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය
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උ දෙකාටස: සංගත මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය

ප්රධාන කලාපදෙ� නම සංංගැතා මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය (කලැාපා සංංගුණකය 3)

කලාප  මායිම්

උතුරටා: දු�රිය මාර්ගැයටා මායි�ව එල්වින් මේපාමේෙසං ඔස්මේස් ගැර්ටාන් පාාසංල් මාවතා 
ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා සං�ද්රමේේවි මාවතා, ජා�බුගැස්මුල්ලැ මාර්ගැය ෙක්වාෙ

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා මේෙවන පාටුමගැ ඔස්මේස් 
තිස්සං මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා සුමේන්ත්රාාමේේවි මාවතා ෙක්වාෙ

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා වුඩ්ලැන්ඩ් මාවතා  
ඔස්මේස් මේකාළඹ - මේහැාරණ මාර්ගැය ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ග්රීන් පාාත් ඔස්මේස් සිරිගැල් 
මාවතා ෙක්වාෙ

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා මුෙලි මාවතා ඔස්මේස් පිටාර්ෙ 
මේපාමේර්රා මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා පීටාර්ස් මේපාමේෙසං, මේර්මන්ඩ්, ආතාර්ස් මේපාමේෙසං 
ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා දු�රිය මාර්ගැය ෙක්වා අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ සංමස්තා 
ප්රමේේශය මේ�.

Id POINT_X POINT_Y

1 376522.08707300000 758980.52886900000

2 376517.29547900000 759040.29840000000

3 376524.63478600000 759044.34819400000

4 376547.72017100000 759045.28352000000

5 376545.33006500000 759073.30020600000

6 376540.86296200000 759116.20978000000

7 376540.91140400000 759125.09565200000

8 376555.84779300000 759128.26727000000

9 376542.26867000000 759154.47563400000

10 376525.45007000000 759188.16630100000

11 376513.56017100000 759211.28021600000

12 376504.54446900000 759228.80671000000

13 376489.80285500000 759258.32569900000

14 376632.76503300000 759333.98223200000

15 376665.43728200000 759319.44763200000

16 376823.78088200000 759607.62605100000

17 376625.11984100000 759613.09642500000

18 376649.93024800000 759794.87734100000

19 376646.16215300000 759839.45428300000

20 376659.67018000000 759865.11710800000

21 376725.85676600000 759862.85074400000

22 376762.73421400000 759860.31536500000

23 376778.09808000000 759859.25908400000
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24 376827.41111500000 759855.86879500000

25 376843.68255600000 759844.24427100000

26 376855.19147400000 759828.22159000000

27 376858.20817700000 759795.30095600000

28 376866.27438200000 759761.02414600000

29 376886.62882800000 759737.38732400000

30 376921.56764900000 759745.02824400000

31 376949.05500600000 759758.30803900000

32 376985.67460900000 759750.06233000000

33 377014.43393700000 759740.22298800000

34 377042.16026700000 759742.09377100000

35 377068.20311200000 759743.06540900000

36 377107.69745500000 759739.09975500000

37 377134.24981900000 759746.38820000000

38 377114.56674800000 759697.72404100000

39 377115.33365800000 759676.44643000000

40 377132.26359400000 759665.68395700000

41 377156.84874300000 759632.87180500000

42 377171.24715400000 759594.54945100000

43 377209.72737600000 759558.55782500000

44 377221.89000800000 759575.46403700000

45 377445.58697400000 759533.64978900000

46 377475.29744300000 759561.74291700000

47 377504.84201300000 759598.89245100000

48 377515.17326800000 759617.26481000000

49 377534.74304200000 759610.36471600000

50 377551.47428900000 759608.07548200000

51 377573.15876300000 759594.20454000000

52 377586.86764400000 759591.71895000000

53 377592.80975300000 759559.41720800000

54 377597.25474700000 759533.88278300000

55 377621.31763800000 759511.04947500000

56 377622.77335500000 759460.59867500000

57 377660.56145500000 759450.52892700000

58 377679.57182300000 759445.39209500000

59 377703.95944600000 759445.41049600000

60 377702.20470400000 759400.06237100000

61 377703.70734200000 759371.31384800000

62 377699.75994400000 759348.69400100000

63 377689.65268500000 759329.11492200000

64 377666.67215100000 759294.47746100000
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65 377672.23369000000 759273.12066600000

66 377658.73447700000 759264.44849700000

67 377648.95053000000 759250.55159800000

68 377622.83218500000 759232.73474600000

69 377602.01572100000 759219.12777500000

70 377600.11446700000 759187.10807500000

71 377591.77320400000 759157.33576600000

72 377577.05588200000 759140.41498700000

73 377560.62094000000 759126.85155200000

74 377540.18895900000 759118.33532300000

75 377524.74286900000 759094.60373600000

76 377502.66564300000 759087.36439100000

77 377488.64222500000 759079.17071700000

78 377473.31785300000 759059.58900100000

79 377443.30366200000 759041.89453700000

80 377421.86576800000 759016.77502700000

81 377412.66522800000 758993.56597100000

82 377400.12987300000 758987.11977200000

83 377400.15151200000 758966.26186100000

84 377400.41023700000 758953.30029400000

85 377391.97392100000 758907.59092300000

86 377342.77176600000 758879.64332900000

87 377316.66913400000 758863.97716000000

88 377297.55566300000 758853.89703500000

89 377307.38250400000 758825.64175700000

90 377328.42320500000 758795.95423800000

91 377360.81066100000 758726.00705200000

92 377395.11059300000 758666.35931900000

93 377369.70921100000 758644.34936800000

94 377331.57576300000 758615.99949000000

95 377280.01644200000 758590.28213600000

96 377253.39682500000 758571.56649100000

97 377227.74045300000 758561.10033700000

98 377177.13030900000 758562.85913700000

99 377158.73985800000 758597.34338600000

100 377139.67324200000 758635.68339900000

101 377128.26869700000 758659.26675100000

102 377120.19981800000 758683.24602500000

103 377099.89600400000 758705.35703700000

104 377069.33695100000 758770.71265200000

105 377021.53400600000 758843.30793100000
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106 376995.35785500000 758876.76133500000

107 376986.68480000000 758894.01175100000

108 376978.12912000000 758898.77987700000

109 376913.12785100000 758947.54392800000

110 376874.63899300000 758983.58771300000

111 376824.27236300000 759032.06735000000

112 376788.27884600000 759077.72561400000

113 376788.29633900000 759085.24245000000

114 376740.17779900000 759068.81731500000

115 376730.68391500000 759052.02443000000

116 376727.11957100000 759015.55424200000

117 376725.00227900000 759004.20748800000

118 376733.92281500000 758963.59557900000

119 376673.80860900000 758957.72203900000

120 376635.32800500000 758954.38989700000

121 376584.56016900000 758951.24043500000

122 376558.09815500000 758950.47475400000

123 376519.21932100000 758944.82690800000
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ඌ දෙකාටස: දෙන්වාසික කලාපය

ප්රධාන කලාපදෙ� නම මේන්වාසික කලැාපාය (කලැාපා සංංගුණකය 2)

කලාප  මායිම්

උතුරටා: සිරිගැල් මාවමේතාන් ආර�� වී එතාැන් සිටා ග්රීන් පාාත්, සුමේන්ත්රාාමේේවි මාවතා, 
වුඩ්ලැන්ඩ් මාවතා ෙක්වාෙ

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ශ්රී සුමනාරාම මාවතා, 
අනුර මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා අලුමේබෝගැහැවත්තා මාර්ගැය, සංල්මල් මාවතා, මයුර 
මාවතා ෙක්වාෙ  එතාැන් සිටා මේෙහිවලැ - මහැරගැම මාර්ගැය ඔස්මේස් ෙකුණටා දිශානුගැතාව 
රත්මලැාන - මිරිහැාන මාර්ගැය ෙක්වාෙ

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා  බටාහිරටා දිශානුගැතාව 
තුන්වන සංහැ හැතාරවන පාටුමගැ ඔස්මේස් එඩ්� මේරසිඩන්ෂල් මාර්ගැය ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා 
මේරෝහිණි මාර්ගැමේ� අවසංන් ලැක්ෂය ෙක්වාෙ

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා සංමනානන්ෙ මාවතා ඔස්මේස් 
විජිතා මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ෆීල්ඩ් මාවතා, මේෙහිවලැ මාර්ගැය, රූපාසිංහැ මාර්ගැය, 
පාැරකු�බා මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා භූමේගැෝලීය වශමේයන් නැදිමාලැ ඇලැ මාර්ගැයටා 
මායි�ව කඩවතා මාර්ගැය ඔස්මේස් සිරිගැල් මාවතා ෙක්වා අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ 
සංමස්තා ප්රමේේශය මේ�.

Id POINT_X POINT_Y

1 375992.25008200000 758351.49168800000

2 376428.96221800000 758808.18060300000

3 376543.50957800000 758723.40022600000

4 376519.21932100000 758944.82690800000

5 376733.92281500000 758963.59557900000

6 376788.29633900000 759085.24245000000

7 376929.18899900000 758937.58404200000

8 377054.31392600000 758798.81014500000

9 377172.45948500000 758571.61747400000

10 377107.80093700000 758539.18501100000

11 377049.08428900000 758440.63257400000

12 376909.86573100000 758378.75985000000

13 376782.08668000000 758343.81469700000

14 376779.24578500000 758226.02493000000

15 376698.78394100000 758155.20141600000

16 376549.54004000000 758124.67430200000

17 376584.87351300000 757930.56089300000

18 376594.66754100000 757784.40014800000

19 376685.67538500000 757800.40248800000

20 376861.68177200000 757768.51928300000

21 376923.09207200000 757569.24562900000
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22 376912.66954400000 757341.11695300000

23 376894.38887300000 757109.83558600000

24 376820.29593500000 756960.10024800000

25 376869.15542300000 756746.54302100000

26 376867.58783500000 756584.36814400000

27 377037.31625200000 756447.70906200000

28 377093.68765500000 756232.32982200000

29 377102.84988500000 756060.25979700000

30 377085.29569500000 755961.53175300000

31 377286.64740500000 755932.01041100000

32 377196.37355800000 755700.60983200000

33 377272.11862800000 755482.39631000000

34 377334.78130900000 755300.44523200000

35 377410.49528600000 755012.36193100000

36 377027.73993000000 754805.85480000000

37 376892.06628200000 755207.34701300000

38 377059.40553400000 755231.99063200000

39 377059.80228700000 755403.72114000000

40 376935.68988400000 755606.20805200000

41 376841.44115200000 755553.79877100000

42 376796.43890100000 755888.82097700000

43 376928.64577100000 756066.28297500000

44 376863.30232700000 756230.83107400000

45 376799.59654600000 756310.39376900000

46 376784.95083200000 756740.76518300000

47 375946.45589700000 756920.91924100000

48 375924.47603800000 757142.08451600000

49 376312.23732700000 757139.58263400000

50 376357.64749400000 757475.25193600000

51 375956.24061800000 757476.27756500000
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එ දෙකාටස: දෙන්වාසික කලාපය (කලාපය II)
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එ දෙකාටස: දෙන්වාසික කලාපය (කලාපය II)

ප්රධාන කලාපදෙ� නම මේන්වාසික කලැාපාය (කලැාපා සංංගුණකය 2)

කලාප  මායිම්

උතුරටා: භූමේගැෝලීය වශමේයන් නැදිමාලැ ඇලැ මාර්ගැයටා මායි�ව සංහැ ඉඳිගැහැමේෙණිය 
මාර්ගැමේ� මායිම ෙක්වාෙ

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ෙකුණටා දිශානුගැතාව 
විකු�පුර මාර්ගැය ඔස්මේස් කහැවිටා මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා සංමගිමාවතා හැරස් මාර්ගැය 
ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ගැැමුණු මාවතා, නව ගුවන් මේතාාටුමේපාාලැ මාර්ගැය ෙක්වාෙ

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ගුවන් මේතාාටුමේපාාලැ මාර්ගැය 
සංහැ යමේසංෝරපුර මාර්ගැය ෙක්වාෙ

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ගැැමුණු මාවතා ඔස්මේස් 
මන්ත්රීමුල්ලැ හැරස් මාර්ගැය ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා පාාසංල් මාවතා, පාන්සංල් පාාර,උපානන්ෙ 
මාවතා ෙක්වාෙ එතාැන් සිටා ඉඳිගැහැමේෙණිය මාර්ගැය ෙක්වා අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ 
සංමස්තා ප්රමේේශය මේ�.

Id POINT_X POINT_Y

1 376893.31212500000 756674.15289600000

2 376874.54433800000 756610.47356100000

3 376867.58783500000 756584.36814400000

4 376901.70143100000 756549.38781200000

5 376941.16556000000 756510.73824400000

6 376974.45971500000 756476.29736600000

7 377006.64756300000 756446.67480900000

8 377037.31625200000 756447.70906200000

9 377042.36490400000 756424.78798000000

10 377048.07765800000 756407.80652100000

11 377057.00034700000 756358.34265600000

12 377069.97812000000 756302.51648200000

13 377081.78358400000 756230.68215400000

14 377093.68765500000 756232.32982200000

15 377099.67306900000 756208.39005400000

16 377106.85940100000 756176.74957800000

17 377114.89871200000 756142.82652700000

18 377079.21485500000 756140.38229900000

19 377077.92536900000 756104.81639900000

20 377073.77066600000 756064.36910700000

21 377102.84988500000 756060.25979700000

22 377099.79212000000 756028.27132300000

23 377085.29569500000 755961.53175300000
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24 377143.88826700000 755945.08572100000

25 377188.14448200000 755931.13620000000

26 377212.88970200000 755925.01856800000

27 377238.03374300000 755927.40208000000

28 377259.46202800000 755929.43336800000

29 377286.64740500000 755932.01041100000

30 377292.14951500000 755899.38769000000

31 377288.88841200000 755889.27476400000

32 377264.71315700000 755840.50740900000

33 377262.54112200000 755796.89706800000

34 377249.87880700000 755788.72413600000

35 377239.00140600000 755767.94873900000

36 377240.22021800000 755747.50764500000

37 377235.68338500000 755738.59771800000

38 377231.95314300000 755737.84583300000

39 377212.30969700000 755725.30100500000

40 377196.37355800000 755700.60983200000

41 377184.35279600000 755700.63758800000

42 377178.28339800000 755675.09428500000

43 377175.49215500000 755663.61405800000

44 377174.20721200000 755649.98274300000

45 377175.78987300000 755639.35492400000

46 377186.51015500000 755615.16531100000

47 377195.61826600000 755598.40111000000

48 377213.80308100000 755563.63417400000

49 377236.06042700000 755515.70758100000

50 377256.66533500000 755525.47800800000

51 377272.11862800000 755482.39631000000

52 377289.17480200000 755434.84610300000

53 377316.22963000000 755376.14291500000

54 377334.78130900000 755300.44523200000

55 377355.63018500000 755231.30716000000

56 377377.58636500000 755148.16080100000

57 377388.27916800000 755101.07909200000

58 377410.49528600000 755012.36193100000

59 377316.27173800000 754971.03110400000

60 377252.51396400000 754935.16989200000

61 377180.44429000000 754896.55805600000

62 377140.39150800000 754874.34628700000

63 377129.03539400000 754857.37868400000

64 377105.89779900000 754841.79140200000
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65 377071.52365000000 754822.16532000000

66 377052.46337500000 754811.57693700000

67 377027.73993000000 754805.85480000000

68 376997.30242200000 754835.80941300000

69 376939.59991400000 754902.65389400000

70 376881.62849000000 754974.80434700000

71 376818.99682000000 755054.81225900000

72 376835.82576500000 755077.83755400000

73 376838.51993600000 755115.04810600000

74 376904.79289000000 755129.03629300000

75 376898.66455400000 755173.30736400000

76 376892.06628200000 755207.34701300000

77 376937.55502300000 755215.65307800000

78 377059.40553400000 755231.99063200000

79 377098.28545300000 755284.52819600000

80 377103.92470800000 755328.83295300000

81 377095.21783000000 755356.18850700000

82 377093.10100100000 755366.86759400000

83 377074.49016100000 755384.39467000000

84 377059.80228700000 755403.72114000000

85 377026.55531500000 755392.71852200000

86 377004.56780800000 755462.01590100000

87 376993.60290000000 755509.12891200000

88 376966.04019200000 755561.82004000000

89 376935.68988400000 755606.20805200000

90 376907.69366200000 755584.63722600000

91 376879.91891000000 755570.63072300000

92 376841.44115200000 755553.79877100000

93 376827.74004600000 755614.76750000000

94 376816.82024700000 755681.26952600000

95 376814.24427700000 755764.37141800000

96 376811.66192000000 755844.70346500000

97 376839.09691200000 755848.76654600000

98 376819.55478000000 755851.88231500000

99 376805.82474000000 755854.07141700000

100 376796.40232700000 755873.03569200000

101 376796.43890100000 755888.82097700000

102 376812.24166100000 755899.83412300000

103 376834.03974300000 755907.20265300000

104 376859.78134500000 755907.15484800000

105 376856.15069700000 755950.53885500000
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106 376859.01382400000 755969.23767200000

107 376872.63544900000 756003.94190000000

108 376879.23834200000 756017.07835000000

109 376895.76079100000 756056.49531100000

110 376928.64577100000 756066.28297500000

111 376915.61510900000 756115.63216900000

112 376895.40994000000 756158.33102700000

113 376841.34479200000 756170.48325800000

114 376827.86334600000 756188.55498100000

115 376818.92798400000 756223.15328200000

116 376863.30232700000 756230.83107400000

117 376876.53093000000 756266.96771900000

118 376873.21249700000 756305.71303800000

119 376835.66194300000 756311.81354600000

120 376799.59654600000 756310.39376900000

121 376803.65241000000 756405.50413400000

122 376799.97802800000 756501.01070600000

123 376794.31058700000 756577.03250700000

124 376808.06792100000 756629.62198000000

125 376823.83640600000 756709.49194900000

126 376858.46354200000 756686.26960900000
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ඒ දෙකාටස: සංරාක්ෂණ කලාපය
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ඒ දෙකාටස: සංරාක්ෂණ කලාපය

ප්රධාන කලාපදෙ� නම සංංරක්ෂණ කලැාපාය (කලැාපා සංංගුණකය 0)

කලාප  මායිම්

උතුරටා: ඉඳිගැහැමේෙණිය මාර්ගැයටා මායි�ව භූමේගැෝලීය වශමේයන් නැදිමාලැ ඇලැ මාර්ගැයටා 
සංහැ අත්තිඩිය මේතාත්බි� ෙක්වාෙ

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ඉඳිගැහැමේෙණිය මාර්ගැය සංහැ 
භූමේගැෝලීය වශමේයන් මේතාත්බි� සංහැ නැදිමාලැ ඇලැ මාර්ගැය ෙක්වාෙ

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා ශ්රී මේජාෝන් මේකාතාලැාවලැ 
හැරස් විදිය ඔස්මේස් නව ගුවන් මේතාාටුමේපාාලැ මාර්ගැය ෙක්වාෙ

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා භූමේගැෝලීය ස්ථානගැතා කිරීමේ� 
පාේධතිය අනුව 

අක්ෂාංශ: 6O49'29.46''N
මේේශාංශ: 79O53'28.15''E
අක්ෂාංශ: 6O49'37.88''N
මේේශාංශ: 79O53'26.10''E
අක්ෂාංශ: 6O49'45.31''N
මේේශාංශ: 79O53'25.86''E
අක්ෂාංශ: 6O50'2.63''N
මේේශාංශ: 79O53'19.77''E        කහැවිටා මාවතා ඔස්මේස්
අක්ෂාංශ: 6O50'17.71''N ,      මේේශාංශ: 79O53'15.62''E       
අක්ෂාංශ: 6O50'24.91''N ,     මේේශාංශ: 79O53'15.20''E    
විකු�පුර හැරස් වීදිය 
අක්ෂාංශ: 6O50'36.33''N 
මේේශාංශ: 79O53'8.18''E       

සංහැ  ඉඳිගැහැමේෙණිය මාර්ගැය අවසංානය ෙක්වා අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ සංමස්තා 
ප්රමේේශය මේ�.

Id POINT_X POINT_Y

1 8893374.30207000000 762043.63196500000

2 8893365.35236000000 762080.57562800000

3 8893354.66396000000 762123.12579000000

4 8893352.92820000000 762130.73809200000

5 8893351.98786000000 762134.86200500000

6 8893351.37341000000 762137.55675200000

7 8893348.56848000000 762149.85795000000

8 8893343.11573000000 762170.33155400000

9 8893339.27133000000 762184.76621600000

10 8893313.56970000000 762281.26915700000

11 8893300.31204000000 762325.15947400000

12 8893296.85852000000 762339.20458800000

13 8893281.44883000000 762401.87428300000
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14 8893250.94795000000 762470.00631700000

15 8893236.79777000000 762509.43076400000

16 8893236.76816000000 762509.51325900000

17 8893230.50296000000 762526.96901800000

18 8893221.10162000000 762553.16252500000

19 8893200.36861000000 762543.20693900000

20 8893197.43344000000 762549.08914400000

21 8893148.71336000000 762646.72627600000

22 8893148.71110000000 762646.73080600000

23 8893139.36930000000 762668.44596400000

24 8893138.10882000000 762683.14435500000

25 8893139.01297000000 762693.04439300000

26 8893140.76369000000 762700.36647900000

27 8893141.79795000000 762704.69205400000

28 8893142.56124000000 762707.95925400000

29 8893147.85238000000 762730.60757600000

30 8893159.96123000000 762730.60757600000

31 8893175.95666000000 762755.68213700000

32 8893195.71480000000 762768.44878500000

33 8893188.80161000000 762754.46654500000

34 8893191.50650000000 762753.11148700000

35 8893200.64770000000 762773.50654000000

36 8893203.98948000000 762795.17995100000

37 8893202.74469000000 762798.99014500000

38 8893205.01445000000 762808.66648400000

39 8893207.87937000000 762812.45223300000

40 8893209.21342000000 762814.21507700000

41 8893213.29324000000 762819.60621400000

42 8893223.59970000000 762824.34524400000

43 8893223.74650000000 762826.67336200000

44 8893226.38953000000 762828.39935700000

45 8893227.11465000000 762843.76903500000

46 8893228.47608000000 762872.62613000000

47 8893252.71509000000 762922.13374800000

48 8893253.84813000000 762925.69890900000

49 8893255.97657000000 762932.39608800000

50 8893255.41323000000 762935.71175800000

51 8893253.80346000000 762945.18632300000

52 8893253.30337000000 762948.12964600000

53 8893249.67670000000 762965.39667300000

54 8893243.43071000000 762964.78600500000
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55 8893223.27982000000 762962.81585200000

56 8893222.97971000000 762962.78651000000

57 8893201.39913000000 762960.67657800000

58 8893176.07638000000 762958.20077600000

59 8893171.94216000000 762959.21945700000

60 8893157.96266000000 762962.66402900000

61 8893151.13561000000 762964.34622700000

62 8893106.52263000000 762978.38764900000

63 8893047.46241000000 762994.92694100000

64 8893055.82489000000 763042.91494500000

65 8893064.91534000000 763095.08045200000

66 8893035.87229000000 763101.77528500000

67 8893039.09536000000 763134.09643200000

68 8893039.70435000000 763140.20342800000

69 8893040.74241000000 763170.99092100000

70 8893040.92044000000 763176.27111200000

71 8893076.86022000000 763178.83328100000

72 8893060.37807000000 763255.88523300000

73 8893057.89830000000 763267.47786600000

74 8893055.78967000000 763267.53066000000

75 8893043.29765000000 763267.84342300000

76 8893042.77809000000 763270.50456900000

77 8893026.20118000000 763355.41071200000

78 8893019.26374000000 763390.94387500000

79 8893018.03518000000 763397.23645700000

80 8893008.93175000000 763447.37328400000

81 8893003.13751000000 763464.57957200000

82 8892997.99838000000 763487.81037300000

83 8892967.10709000000 763486.68963200000

84 8892966.35854000000 763487.37988700000

85 8892964.18599000000 763487.35032700000

86 8892961.95051000000 763489.61637300000

87 8892941.98109000000 763509.85885700000

88 8892934.61399000000 763516.65221700000

89 8892905.06763000000 763547.27704300000

90 8892898.12279000000 763554.31683400000

91 8892885.16056000000 763567.03677000000

92 8892865.24946000000 763586.57568500000

93 8892861.15128000000 763590.59726100000

94 8892827.85178000000 763624.81068100000

95 8892826.70567000000 763625.98824500000
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96 8892847.15076000000 763698.45520000000

97 8892847.60103000000 763700.05116900000

98 8892851.45965000000 763713.72789000000

99 8892855.91759000000 763727.13438500000

100 8892870.61210000000 763721.58230000000

101 8892969.63260000000 763686.81170000000

102 8893074.44090000000 763653.82570000000

103 8893156.56270000000 763624.79470000000

104 8893173.52020000000 763614.26970000000

105 8893188.35140000000 763593.47500000000

106 8893194.62260000000 763574.57240000000

107 8893194.78370000000 763574.08690000000

108 8893196.66290000000 763568.42250000000

109 8893196.89210000000 763567.74090000000

110 8893199.60380000000 763559.67520000000

111 8893199.48780000000 763559.60670000000

112 8893212.29100000000 763495.86420000000

113 8893219.36990000000 763443.14260000000

114 8893241.13760000000 763386.38700000000

115 8893267.48810000000 763340.27230000000

116 8893289.39050000000 763299.25850000000

117 8893303.34290000000 763246.40680000000

118 8893325.70380000000 763199.45910000000

119 8893370.72720000000 763127.48440000000

120 8893371.59140000000 763124.30490000000

121 8893427.46210000000 763052.91530000000

122 8893428.75170000000 763050.19030000000

123 8893436.66860000000 763014.70140000000

124 8893460.06160000000 762969.48750000000

125 8893464.47800000000 762958.63230000000

126 8893476.50980000000 762936.12330000000

127 8893491.33950000000 762913.61940000000

128 8893515.37290000000 762885.09740000000

129 8893557.09420000000 762842.65620000000

130 8893598.80350000000 762805.02810000000

131 8893611.18930000000 762782.33970000000

132 8893649.80030000000 762726.82820000000

133 8893654.92040000000 762714.10330000000

134 8893677.18910000000 762658.75870000000

135 8893680.07010000000 762652.57920000000

136 8893685.49270000000 762640.80790000000
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137 8893688.64030000000 762633.83380000000

138 8893697.10900000000 762614.19200000000

139 8893700.61390000000 762603.15270000000

140 8893702.42330000000 762593.77310000000

141 8893705.31570000000 762586.09400000000

142 8893711.00800000000 762574.62080000000

143 8893716.58900000000 762560.35930000000

144 8893719.40460000000 762550.44140000000

145 8893720.50810000000 762546.49160000000

146 8893720.78170000000 762545.51280000000

147 8893721.54160000000 762541.59450000000

148 8893721.76890000000 762533.15830000000

149 8893721.84570000000 762530.30630000000

150 8893721.84850000000 762523.52140000000

151 8893721.28870000000 762518.28660000000

152 8893718.79220000000 762505.03380000000

153 8893710.91910000000 762482.96870000000

154 8893711.82160000000 762424.89220000000

155 8893712.92210000000 762411.76850000000

156 8893713.83570000000 762400.87380000000

157 8893716.72430000000 762366.42760000000

158 8893726.38800000000 762327.28420000000

159 8893744.64470000000 762251.67780000000

160 8893752.40620000000 762222.97880000000

161 8893757.45170000000 762208.55890000000

162 8893766.20510000000 762192.76950000000

163 8893789.29820000000 762151.11460000000

164 8893812.70830000000 762114.06890000000

165 8893824.08270000000 762086.59670000000

166 8893826.06100000000 762074.49420000000

167 8893831.22590000000 762061.65050000000

168 8893836.78500000000 762052.43380000000

169 8893839.78450000000 762044.07070000000

170 8893845.02560000000 762033.88770000000

171 8893847.81170000000 762025.63150000000

172 8893849.38160000000 762022.37830000000

173 8893852.51910000000 762015.87670000000

174 8893854.81850000000 762012.26830000000

175 8893854.63650000000 762012.22960000000

176 8893857.74620000000 762005.62920000000

177 8893857.90830000000 762005.28520000000
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178 8893860.87740000000 761998.98320000000

179 8893867.72830000000 761982.68770000000

180 8893878.51670000000 761947.40660000000

181 8893879.37350000000 761945.10660000000

182 8893889.94200000000 761924.72530000000

183 8893897.17290000000 761904.62170000000

184 8893908.68010000000 761877.28380000000

185 8893919.91400000000 761853.70060000000

186 8893933.01120000000 761831.19390000000

187 8893948.24580000000 761805.47230000000

188 8893958.93890000000 761786.17980000000

189 8893962.55440000000 761775.26600000000

190 8893964.22990000000 761772.36640000000

191 8893964.45190000000 761772.45070000000

192 8893965.09990000000 761769.41900000000

193 8893965.28420000000 761768.55710000000

194 8893974.15550000000 761746.91290000000

195 8893989.67160000000 761712.87680000000

196 8894013.21240000000 761656.31990000000

197 8894022.29630000000 761637.82460000000

198 8894037.57970000000 761595.61680000000

199 8894052.42610000000 761563.45720000000

200 8894060.86010000000 761540.94190000000

201 8894066.08800000000 761523.27560000000

202 8894074.03030000000 761492.82000000000

203 8894082.82670000000 761461.50770000000

204 8894085.83900000000 761446.06350000000

205 8894094.84970000000 761414.10780000000

206 8894105.58830000000 761369.70990000000

207 8894109.89380000000 761346.32860000000

208 8894112.69800000000 761328.09460000000

209 8894114.86540000000 761308.35750000000

210 8894121.23800000000 761293.60930000000

211 8894122.16010000000 761290.29850000000

212 8894125.82840000000 761284.25600000000

213 8894133.38130000000 761271.81480000000

214 8894139.42930000000 761256.58490000000

215 8894151.46370000000 761227.01840000000

216 8894154.44510000000 761205.76860000000

217 8894156.91460000000 761156.14860000000

218 8894164.08820000000 761119.56420000000
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219 8894179.38450000000 761067.92140000000

220 8894190.91990000000 761037.66590000000

221 8894206.08940000000 761006.53160000000

222 8894218.87310000000 760977.69470000000

223 8894226.30940000000 760939.41340000000

224 8894236.14070000000 760903.13470000000

225 8894236.86760000000 760900.45250000000

226 8894237.93610000000 760896.50940000000

227 8894250.93760000000 760855.54980000000

228 8894261.17130000000 760823.27100000000

229 8894259.34950000000 760822.03460000000

230 8894258.01310000000 760821.12760000000

231 8894256.26733000000 760819.94289500000

232 8894253.41875000000 760821.20182700000

233 8894237.41793000000 760827.05545400000

234 8894214.35258000000 760831.25303800000

235 8894211.47792000000 760832.58232600000

236 8894209.15250000000 760833.65764000000

237 8894191.56058000000 760863.36107500000

238 8894192.48005000000 760865.78055600000

239 8894193.10450000000 760867.42373100000

240 8894193.67167000000 760869.33966800000

241 8894194.29623000000 760871.44945100000

242 8894194.47546000000 760873.28785500000

243 8894187.02937000000 760911.59218300000

244 8894182.93713000000 760941.20052800000

245 8894178.55097000000 760958.72594800000

246 8894173.32971000000 760992.14428900000

247 8894159.38892000000 761025.74721900000

248 8894141.19493000000 761061.65426100000

249 8894143.93572000000 761093.04097500000

250 8894137.22551000000 761126.38983200000

251 8894136.26547000000 761135.27172900000

252 8894136.47577000000 761152.60788400000

253 8894136.22394000000 761158.20445600000

254 8894121.32620000000 761167.52222800000

255 8894114.66881000000 761165.36408800000

256 8894101.81411000000 761159.95092200000

257 8894097.09589000000 761158.35811500000

258 8894090.32450000000 761156.55963900000

259 8894079.94253000000 761154.11613900000
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260 8894067.99700000000 761151.57185300000

261 8894059.77645000000 761149.82095400000

262 8894056.43957000000 761160.52625300000

263 8894044.20898000000 761188.09216800000

264 8894039.24853000000 761199.27227600000

265 8894032.67590000000 761214.08600300000

266 8894032.64809000000 761214.14869600000

267 8894027.19069000000 761226.44887400000

268 8894019.22417000000 761244.40421000000

269 8893944.62876000000 761411.12036900000

270 8893935.59806000000 761429.04984700000

271 8893884.11156000000 761531.27054400000

272 8893857.13830000000 761517.05602500000

273 8893813.71629000000 761494.17323200000

274 8893773.18620000000 761472.81441400000

275 8893717.98386000000 761443.72347500000

276 8893644.39422000000 761404.94283700000

277 8893612.07502000000 761387.91106900000

278 8893588.30205000000 761375.38306400000

279 8893542.30417000000 761351.14279000000

280 8893526.62008000000 761382.04625400000

281 8893512.08190000000 761410.69184700000

282 8893495.56669000000 761443.23289000000

283 8893476.72306000000 761479.27718400000

284 8893438.66363000000 761552.07757400000

285 8893419.95539000000 761587.86282500000

286 8893390.63287000000 761643.95113500000

287 8893380.72850000000 761662.89632500000

288 8893360.03740000000 761702.47451800000

289 8893348.71937000000 761724.12380100000

290 8893348.14430000000 761725.22381000000

291 8893338.85328000000 761743.10649700000

292 8893337.33552000000 761770.28776100000

293 8893342.49536000000 761781.18363900000

294 8893352.63396000000 761796.41937800000

295 8893377.56572000000 761833.88547400000

296 8893400.36493000000 761868.14688600000

297 8893413.25340000000 761887.51499500000

298 8893430.02212000000 761912.71414200000

299 8893450.00878000000 761942.64559100000

300 8893458.07226000000 761954.68784300000
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301 8893473.44270000000 761977.64255800000

302 8893476.17800000000 761993.37104500000

303 8893471.30809000000 762006.57296600000

304 8893464.89192000000 762018.22888300000

305 8893454.77076000000 762026.00270900000

306 8893422.41223000000 762037.19210900000

307 8893389.09968000000 762044.69352700000

308 8893384.48052000000 762045.73368300000

309 8893374.61613000000 762043.69681500000

310 8893374.61613000000 762043.69681500000
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ඔ දෙකාටස: ප්රවර්ධන  මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය

ප්රධාන කලාපදෙ� නම ප්රවර්ධන  මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය (කලැාපා සංංගුණකය 2.75)

කලාප  මායිම්

උතුරටා: මේපාාස්ට් මාස්ටාර් මේපාමේෙසං අක්ෂාංශ: 6O50'6.61''N ,     මේේශාංශ: 
79O52'48.88''E 
පාළමුවන හැරස් විදිය   
අක්ෂාංශ: 6O50'8.70''N ,     මේේශාංශ: 79O52'53.66''E 
පාළමුවන පාන්සංලැ මාවතා, ජානතාා මාවතා, පාාසංල් මාවතා

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා මන්ත්රීමුල්ලැ හැරස් මාර්ගැය, 
මන්ත්රිමුල්ලැ මාර්ගැය
අක්ෂාංශ: 6O49'48.50''N , මේේශාංශ: 79O53'12.23''E       
අක්ෂාංශ: 6O49'49.80''N , මේේශාංශ: 79O53'9.56''E       
අක්ෂාංශ: 6O49'48.50''N , මේේශාංශ: 79O53'7.40''E       
අක්ෂාංශ: 6O49'47.33''N , මේේශාංශ: 79O53'7.31''E       
අක්ෂාංශ: 6O49'50.59''N , මේේශාංශ: 79O52'57.44''E       
අක්ෂාංශ: 6O49'38.30''N , මේේශාංශ: 79O52'56.67''E
රත්මලැාන - මිරිහැාන මාර්ගැය, මේසංත්සිරි මාවතා
අක්ෂාංශ: 6O49'8.40''N , මේේශාංශ: 79O52'58.93''E       
අක්ෂාංශ: 6O48'51.41''N , මේේශාංශ: 79O52'49.61''E 
නව ගුවන් මේතාාටුමේපාාලැ මාර්ගැය, කඳවලැ මාර්ගැය, හැත්වන හැරස් වීදිය       
අක්ෂාංශ: 6O49'23.30''N , මේේශාංශ: 79O53'31.37''E       
අක්ෂාංශ: 6O49'29.15''N , මේේශාංශ: 79O53'42.39''E  
අක්ෂාංශ: 6O49'20.11''N , මේේශාංශ: 79O53'46.68''E       
අක්ෂාංශ: 6O49'17.33''N , මේේශාංශ: 79O53'50.36''E       
අක්ෂාංශ: 6O49'11.43''N , මේේශාංශ: 79O53'51.85''E  ගැංගැාරාම මාර්ගැමේ�  
අවසංානය ෙක්වා

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා  
රත්මලැාන - මේබාරුපාන මාර්ගැය
අක්ෂාංශ: 6O45'30.99''N , මේේශාංශ: 79O52'50.39''E   

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා දු�රිය මාර්ගැය,  
මේගැෝතාම පාන්සංලැ පාාර, මේකාතාලැාවලැ මාර්ගැය ඔස්මේස් පාාසංල් මාවතා ෙක්වා  
අක්ෂාංශ: 6O48'53.36''N , මේේශාංශ: 79O52'35.02''E  , දු�රිය මාර්ගැය 
අක්ෂාංශ: 6O48'58.77''N , මේේශාංශ: 79O52'38.60''E    
අක්ෂාංශ: 6O48'8.38''N , මේේශාංශ: 79O52'28.52''E  රත්මලැාන අත්තිඩිය මාර්ගැය, 
ශ්රී ඥාාණරතාන මාවතා, ශ්රී ධ�මධර මාවතා, කටුකුරුන්ෙ වත්තා මාර්ගැය, මේකකටිය 
මේපාමේෙසං, ගැංගැාධාර මාවතා, මේේ මේසංායිසංා මාවතා සංහැ මේපාාස්ට් මාස්ටාර් මේපාමේෙසං 
අවසංානය ෙක්වා අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ සංමස්තා ප්රමේේශය මේ�. 
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Id POINT_X POINT_Y

1 8891546.51501000000 760629.64417100000

2 8891546.79255000000 760629.71572400000

3 8891546.78152000000 760629.64479700000

4 8891546.71983000000 760629.43654500000

5 8891574.88720000000 760601.70689600000

6 8891599.39079000000 760577.97884000000

7 8891692.34589000000 760499.20242200000

8 8891754.21670000000 760452.14393200000

9 8891779.72937000000 760429.94168700000

10 8891798.21290000000 760413.31739000000

11 8891821.31669000000 760373.74834300000

12 8891823.80133000000 760329.54548500000

13 8891823.27807000000 760316.65145200000

14 8891842.71727000000 760317.59979200000

15 8891864.90421000000 760318.68217500000

16 8891895.85196000000 760330.35333000000

17 8891915.30959000000 760339.93302000000

18 8891944.44460000000 760354.59356100000

19 8891963.28431000000 760364.38260700000

20 8891976.89432000000 760372.01591100000

21 8892033.47889000000 760409.10997800000

22 8892060.81634000000 760425.99740300000

23 8892087.46450000000 760439.75829600000

24 8892112.83518000000 760452.64597700000

25 8892161.50732000000 760421.21724100000

26 8892188.92460000000 760402.36001900000

27 8892208.32739000000 760389.01505800000

28 8892224.24721000000 760376.26536200000

29 8892233.52569000000 760367.90450200000

30 8892250.73262000000 760352.39929800000

31 8892265.94580000000 760338.69066800000

32 8892279.36964000000 760326.59442700000

33 8892288.26737000000 760318.57665800000

34 8892300.32213000000 760305.45928400000

35 8892312.87054000000 760291.01622800000

36 8892336.74180000000 760263.54074800000

37 8892369.02556000000 760226.38261100000

38 8892383.13014000000 760208.43383900000

39 8892396.35352000000 760190.51287900000

40 8892412.09342000000 760169.18141200000
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41 8892433.68262000000 760139.92269600000

42 8892448.49601000000 760119.84689300000

43 8892460.22196000000 760103.95533800000

44 8892489.49558000000 760063.02158500000

45 8892508.57460000000 760036.34308900000

46 8892527.67231000000 760008.96371800000

47 8892527.70824000000 760008.91222900000

48 8892570.58672000000 759947.48828900000

49 8892578.24445000000 759936.61530300000

50 8892605.91952000000 759898.36995000000

51 8892580.38899000000 759883.64188000000

52 8892500.68899000000 759841.01418000000

53 8892435.39809000000 759806.59107900000

54 8892367.72379000000 759769.51427900000

55 8892315.19139000000 759739.95687900000

56 8892283.41199000000 759722.32947900000

57 8892271.18070000000 759715.55558700000

58 8892199.76790000000 759738.40999000000

59 8891783.94931000000 759857.97879000000

60 8891724.53063000000 759875.00119100000

61 8891646.19173000000 759900.64115300000

62 8891626.59480000000 759916.79288100000

63 8891596.78137000000 759941.31791100000

64 8891551.04226000000 759992.26115000000

65 8891505.01439000000 760045.75468000000

66 8891478.47838000000 760083.73357700000

67 8891375.94347000000 760196.84086500000

68 8891312.14906000000 760268.12044700000

69 8891282.45259000000 760288.50697200000

70 8891256.77629000000 760299.17778200000

71 8891228.10099000000 760310.17687300000

72 8891193.76472000000 760320.15657300000

73 8891148.42564000000 760334.13454900000

74 8891119.78487000000 760346.36316800000

75 8891147.53137000000 760369.16986500000

76 8891177.19324000000 760358.77588900000

77 8891205.61582000000 760350.10301400000

78 8891208.85715000000 760383.62118800000

79 8891209.13322000000 760422.29999700000

80 8891221.87410000000 760458.69088700000

81 8891240.51020000000 760474.93966300000
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82 8891258.44348000000 760495.94952100000

83 8891323.87890000000 760550.29630300000

84 8891360.59492000000 760577.21081200000

85 8891400.52154000000 760598.76722700000

86 8891452.18333000000 760616.59525500000

87 8891500.64953000000 760633.34261000000

88 8891528.90828000000 760629.65303400000

89 8894256.26733000000 760819.94289500000

90 8894253.38730000000 760817.98830000000

91 8894252.23760000000 760817.20800000000

92 8894248.12270000000 760814.41650000000

93 8894224.19510000000 760798.18310000000

94 8892649.54650000000 759921.44060000000

95 8892649.32010000000 759921.89620000000

96 8892649.27430000000 759921.98830000000

97 8892606.18603000000 759898.37057000000

98 8892578.51096000000 759936.61592300000

99 8892570.85323000000 759947.48890900000

100 8892527.97475000000 760008.91285000000

101 8892527.93882000000 760008.96433900000

102 8892508.84111000000 760036.34371000000

103 8892489.76209000000 760063.02220600000

104 8892460.48847000000 760103.95595800000

105 8892448.76252000000 760119.84751400000

106 8892433.94913000000 760139.92331700000

107 8892412.35993000000 760169.18203300000

108 8892396.62003000000 760190.51350000000

109 8892383.39665000000 760208.43446000000

110 8892369.29207000000 760226.38323200000

111 8892360.22565000000 760236.81854200000

112 8892651.99699000000 760709.76007100000

113 8892808.69515000000 760422.62418600000

114 8893542.32485000000 760833.56768200000

115 8893568.94402000000 760847.43699400000

116 8893568.31274000000 760850.53218100000

117 8893564.85365000000 760857.07210900000

118 8893560.20919000000 760865.85313600000

119 8893557.53595000000 760870.90728600000

120 8893554.39192000000 760876.85153700000

121 8893550.07566000000 760885.01207900000

122 8893545.56629000000 760893.53771000000
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123 8893543.54148000000 760897.36590200000

124 8893539.66773000000 760904.68980200000

125 8893538.20052000000 760907.46378800000

126 8893534.38553000000 760914.67659500000

127 8893529.46856000000 760923.97286100000

128 8893523.94226000000 760934.42114900000

129 8893517.91523000000 760945.81614500000

130 8893517.89365000000 760957.66125200000

131 8893517.86653000000 760972.54758200000

132 8893517.82352000000 760996.15661200000

133 8893517.76937000000 761025.87692200000

134 8893517.73732000000 761043.47228700000

135 8893524.26439000000 761042.16990900000

136 8893532.72244000000 761040.48223300000

137 8893537.67665000000 761039.49369400000

138 8893549.84435000000 761037.06581000000

139 8893560.63814000000 761034.91206800000

140 8893572.62931000000 761032.51941000000

141 8893585.26971000000 761029.99720700000

142 8893611.24893000000 761024.87712900000

143 8893593.54091000000 761064.44771900000

144 8893576.27831000000 761103.02307000000

145 8893565.92846000000 761126.15093400000

146 8893553.46498000000 761152.47757600000

147 8893547.81073000000 761163.21432900000

148 8893542.42685000000 761167.73765500000

149 8893522.08551000000 761199.64997100000

150 8893508.42190000000 761221.08598400000

151 8893500.83799000000 761232.98391800000

152 8893497.16931000000 761238.73949500000

153 8893515.64438000000 761250.10679700000

154 8893540.84881000000 761264.52330600000

155 8893576.14302000000 761284.46775700000

156 8893558.84122000000 761318.55865200000

157 8893548.66518000000 761338.60920800000

158 8893542.30416000000 761351.14278700000

159 8893588.30205000000 761375.38306400000

160 8893612.07502000000 761387.91106900000

161 8893644.39422000000 761404.94283700000

162 8893717.98386000000 761443.72347500000

163 8893773.18620000000 761472.81441400000



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

347

164 8893813.71629000000 761494.17323200000

165 8893857.13830000000 761517.05602500000

166 8893884.11156000000 761531.27054400000

167 8893935.59806000000 761429.04984700000

168 8893944.62876000000 761411.12036900000

169 8894019.22417000000 761244.40421000000

170 8894027.19069000000 761226.44887400000

171 8894032.64809000000 761214.14869600000

172 8894032.67590000000 761214.08600300000

173 8894039.24853000000 761199.27227600000

174 8894044.20898000000 761188.09216800000

175 8894056.43957000000 761160.52625300000

176 8894059.77645000000 761149.82095400000

177 8894067.99700000000 761151.57185300000

178 8894079.94253000000 761154.11613900000

179 8894090.32450000000 761156.55963900000

180 8894097.09589000000 761158.35811500000

181 8894101.81411000000 761159.95092200000

182 8894114.66881000000 761165.36408800000

183 8894121.32620000000 761167.52222800000

184 8894127.19048000000 761166.19161800000

185 8894131.20190000000 761163.79434400000

186 8894134.13638000000 761162.04066300000

187 8894136.22394000000 761158.20445600000

188 8894136.47577000000 761152.60788400000

189 8894136.48082000000 761143.12723800000

190 8894136.26547000000 761135.27172900000

191 8894137.22551000000 761126.38983200000

192 8894137.88810000000 761121.99768500000

193 8894139.95071000000 761116.32041200000

194 8894141.10169000000 761113.15235900000

195 8894143.51355000000 761105.51254200000

196 8894143.65319000000 761101.38734900000

197 8894143.93572000000 761093.04097500000

198 8894142.74855000000 761086.60153600000

199 8894140.36346000000 761079.35516600000

200 8894139.97334000000 761074.12410700000

201 8894139.98500000000 761067.68705600000

202 8894141.19493000000 761061.65426100000

203 8894142.40341000000 761056.42613800000

204 8894146.96173000000 761049.31334900000
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205 8894152.01029000000 761039.79835300000

206 8894156.03747000000 761031.50655100000

207 8894159.38892000000 761025.74721900000

208 8894164.45685000000 761017.03820500000

209 8894166.79742000000 761011.08909600000

210 8894168.24746000000 761007.40347600000

211 8894170.62163000000 761000.76327400000

212 8894173.32971000000 760992.14428900000

213 8894175.00139000000 760985.45096700000

214 8894176.92034000000 760976.42554100000

215 8894177.59712000000 760969.07951900000

216 8894178.55097000000 760958.72594800000

217 8894180.04046000000 760952.77452600000

218 8894181.02140000000 760948.85502200000

219 8894181.65734000000 760946.31406100000

220 8894182.93713000000 760941.20052800000

221 8894184.18699000000 760935.27879600000

222 8894184.55439000000 760932.96381500000

223 8894184.99739000000 760930.17247300000

224 8894185.57604000000 760925.01600400000

225 8894186.26161000000 760919.78977200000

226 8894187.02414000000 760914.48532800000

227 8894187.02937000000 760911.59218300000

228 8894187.03579000000 760908.04786100000

229 8894186.31719000000 760904.83801200000

230 8894185.59130000000 760901.59557300000

231 8894185.05344000000 760899.19303800000

232 8894185.20033000000 760896.61577900000

233 8894185.32657000000 760894.40060400000

234 8894185.46613000000 760891.95201000000

235 8894186.00167000000 760888.75430300000

236 8894186.01163000000 760888.69486800000

237 8894186.27446000000 760887.12547100000

238 8894188.37201000000 760885.23194900000

239 8894190.27761000000 760883.51170100000

240 8894191.63542000000 760881.76103400000

241 8894193.08194000000 760879.89598100000

242 8894194.27693000000 760876.60641300000

243 8894194.68853000000 760875.47333400000

244 8894194.47546000000 760873.28785500000

245 8894191.56058000000 760863.36107500000
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246 8894191.11885000000 760860.36355300000

247 8894191.12355000000 760857.76424800000

248 8894191.50381000000 760856.11916000000

249 8894192.13039000000 760853.40841300000

250 8894192.73850000000 760851.21497000000

251 8894193.24098000000 760849.58180600000

252 8894193.94025000000 760847.30901500000

253 8894194.74983000000 760845.84816000000

254 8894195.94497000000 760843.69158400000

255 8894196.86192000000 760842.77191700000

256 8894198.74790000000 760840.88034700000

257 8894201.44028000000 760838.99057800000

258 8894204.11511000000 760837.13023900000

259 8894206.38663000000 760835.56433100000

260 8894209.15250000000 760833.65764000000

261 8894211.47792000000 760832.58232600000

262 8894214.35258000000 760831.25303800000

263 8894217.42227000000 760830.57228300000

264 8894221.95298000000 760829.58161900000

265 8894251.96896000000 760821.89647900000

266 8894253.41875000000 760821.20182700000

267 8894256.26733000000 760819.94289500000

268 8892798.22535000000 762098.26549900000

269 8892789.26558000000 762105.35496700000

270 8892776.00540000000 762115.84715800000

271 8892754.56688000000 762136.45974200000

272 8892745.39000000000 762145.28308000000

273 8892737.98334000000 762152.40439500000

274 8892719.82012000000 762169.86787300000

275 8892712.23403000000 762177.16171100000

276 8892681.70147000000 762206.51803200000

277 8892658.49409000000 762228.83135300000

278 8892612.04773000000 762273.48844100000

279 8892601.41779000000 762283.70887400000

280 8892587.38801000000 762272.57729200000

281 8892564.14280000000 762254.13396600000

282 8892550.33580000000 762243.17913400000

283 8892534.74637000000 762230.81005500000

284 8892488.55874000000 762194.16349300000

285 8892460.77421000000 762172.11850300000

286 8892433.87151000000 762150.77317100000
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287 8892401.57042000000 762125.14459600000

288 8892379.27211000000 762107.45252300000

289 8892388.29675000000 762078.03820500000

290 8892405.90579000000 762020.64447700000

291 8892414.44768000000 761992.80370400000

292 8892438.37953000000 761914.80197400000

293 8892441.56178000000 761904.42999600000

294 8892468.32780000000 761817.19094700000

295 8892508.18290000000 761807.72043700000

296 8892539.60224000000 761800.25445300000

297 8892564.21801000000 761794.40516100000

298 8892581.96829000000 761790.18727300000

299 8892598.01707000000 761784.71386800000

300 8892595.88010000000 761771.36122500000

301 8892595.37424000000 761765.64343600000

302 8892595.21674000000 761763.86316400000

303 8892595.41739000000 761761.70294800000

304 8892595.53300000000 761751.14524000000

305 8892598.62077000000 761727.21553500000

306 8892600.24397000000 761714.63597300000

307 8892603.85712000000 761679.00752500000

308 8892606.24481000000 761655.46305000000

309 8892607.59744000000 761639.61149300000

310 8892609.38067000000 761618.71370900000

311 8892608.38930000000 761592.92300800000

312 8892600.08604000000 761581.05658600000

313 8892597.11412000000 761578.81481700000

314 8892593.18016000000 761575.84736000000

315 8892570.07349000000 761561.66692500000

316 8892518.23901000000 761531.80420700000

317 8892453.33828000000 761495.08106300000

318 8892453.33342000000 761495.07833000000

319 8892424.02618000000 761478.52621000000

320 8892401.83344000000 761466.19150900000

321 8892386.18214000000 761457.49258600000

322 8892394.23804000000 761441.09455400000

323 8892400.12601000000 761429.85952400000

324 8892423.78611000000 761384.71285700000

325 8892479.39386000000 761284.92673200000

326 8892491.12120000000 761263.21558200000

327 8892518.07076000000 761213.32312000000



නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

351

328 8892531.03890000000 761189.31481900000

329 8892550.42276000000 761153.42900400000

330 8892563.03764000000 761130.07476300000

331 8892569.90668000000 761117.35794000000

332 8892589.46956000000 761081.14075400000

333 8892599.38064000000 761062.79215100000

334 8892608.82297000000 761045.31134300000

335 8892614.07255000000 761041.56734100000

336 8892616.15551000000 761039.33670100000

337 8892618.31857000000 761037.57421900000

338 8892620.01562000000 761035.20290900000

339 8892625.37122000000 761027.71949000000

340 8892625.44968000000 761027.60985900000

341 8892625.53539000000 761027.12594600000

342 8892626.68307000000 761020.64646500000

343 8892626.56224000000 761019.57954600000

344 8892624.81506000000 761014.88602700000

345 8892616.32835000000 761002.01963500000

346 8892609.32644000000 760990.46819000000

347 8892605.24383000000 760983.73287100000

348 8892596.61734000000 760969.50125100000

349 8892585.07452000000 760950.66603100000

350 8892570.05739000000 760926.89609200000

351 8892554.70396000000 760902.59384200000

352 8892536.98686000000 760874.55017100000

353 8892526.68136000000 760858.23797900000

354 8892506.87772000000 760826.65761400000

355 8892484.14824000000 760790.27823300000

356 8892463.60452000000 760758.51019000000

357 8892460.73389000000 760755.03295800000

358 8892452.83097000000 760745.46006400000

359 8892446.25858000000 760737.51459500000

360 8892438.45820000000 760731.28848200000

361 8892433.43265000000 760717.17065700000

362 8892420.98700000000 760682.20821500000

363 8892416.21274000000 760668.79634600000

364 8892404.04162000000 760634.60514000000

365 8892395.54676000000 760601.84391700000

366 8892396.60106000000 760599.83170200000

367 8892395.26808000000 760597.56636100000

368 8892373.34849000000 760560.31680800000
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369 8892349.19645000000 760519.27348000000

370 8892333.78073000000 760493.07642100000

371 8892326.72247000000 760481.08182100000

372 8892308.65830000000 760450.38412100000

373 8892289.05867000000 760417.07709100000

374 8892281.17815000000 760403.68518100000

375 8892271.01885000000 760386.42078900000

376 8892250.99913000000 760352.39992000000

377 8892233.79220000000 760367.90512400000

378 8892224.51372000000 760376.26598400000

379 8892208.59390000000 760389.01568100000

380 8892189.19111000000 760402.36064100000

381 8892161.77383000000 760421.21786300000

382 8892129.85471000000 760441.82879100000

383 8892113.10169000000 760452.64660000000

384 8892112.70087000000 760452.90930000000

385 8892092.03650000000 760466.45311100000

386 8892025.19495000000 760508.39227400000

387 8892011.97082000000 760516.68962900000

388 8891915.55673000000 760582.06413700000

389 8891858.70155000000 760621.86081200000

390 8891858.69042000000 760621.86863800000

391 8891822.33154000000 760647.50104800000

392 8891799.00699000000 760663.94445100000

393 8891793.90449000000 760668.22681800000

394 8891762.59741000000 760694.50182200000

395 8891741.79282000000 760711.96241500000

396 8891718.32611000000 760733.43314300000

397 8891682.26023000000 760766.43136100000

398 8891625.59157000000 760851.97783300000

399 8891616.61133000000 760859.05782600000

400 8891537.49439000000 760979.68555300000

401 8891636.64111000000 761036.02244600000

402 8891782.35832000000 761118.82110900000

403 8891811.30535000000 761135.26918200000

404 8891830.66890000000 761146.28962800000

405 8891847.06076000000 761155.61879000000

406 8891845.11900000000 761160.72249500000

407 8891831.23413000000 761183.08626600000

408 8891766.38984000000 761295.62488900000

409 8891766.64516000000 761295.78417300000
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410 8891765.43651000000 761297.89308200000

411 8891785.03631000000 761310.88172700000

412 8891801.84229000000 761320.53188200000

413 8891821.48774000000 761331.81248000000

414 8891874.60714000000 761360.74311600000

415 8891944.40895000000 761399.48241700000

416 8891949.13828000000 761402.32238700000

417 8891955.70516000000 761406.26581900000

418 8891968.12396000000 761413.72333200000

419 8891997.65627000000 761428.90973500000

420 8892020.76308000000 761440.90956400000

421 8892037.15636000000 761451.77146200000

422 8892067.50643000000 761469.31305900000

423 8892079.02408000000 761476.10248900000

424 8892122.37526000000 761500.73518400000

425 8892150.69822000000 761516.82862700000

426 8892188.28545000000 761537.56760100000

427 8892237.68849000000 761564.47867000000

428 8892319.06218000000 761608.99099800000

429 8892359.78683000000 761632.27518200000

430 8892359.77491000000 761632.34837000000

431 8892357.27424000000 761647.78495100000

432 8892356.24394000000 761654.14532900000

433 8892353.93970000000 761674.92027200000

434 8892352.00273000000 761692.38194200000

435 8892350.84193000000 761702.84696000000

436 8892348.16751000000 761726.95889900000

437 8892347.32918000000 761734.51720500000

438 8892345.50204000000 761750.99030300000

439 8892343.30205000000 761770.82393400000

440 8892343.07504000000 761772.86845100000

441 8892340.65000000000 761794.73427500000

442 8892340.60937000000 761795.05117900000

443 8892339.06299000000 761808.96460400000

444 8892338.49141000000 761811.56869500000

445 8892330.39479000000 761805.40613500000

446 8892316.29678000000 761796.37438600000

447 8892299.21702000000 761786.45099900000

448 8892269.16834000000 761768.40150700000

449 8892245.31781000000 761754.53789800000

450 8892213.45616000000 761736.57441000000
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451 8892206.44532000000 761748.90828300000

452 8892188.97869000000 761779.63660000000

453 8892180.56176000000 761794.44417700000

454 8892166.05272000000 761819.96942800000

455 8892156.80622000000 761836.23650100000

456 8892152.02275000000 761849.80719100000

457 8892150.97905000000 761855.64345000000

458 8892150.46406000000 761856.86223600000

459 8892149.65776000000 761863.03194900000

460 8892147.36355000000 761880.58681700000

461 8892128.23516000000 761879.66413400000

462 8892125.85242000000 761898.56711000000

463 8892124.75257000000 761907.29247200000

464 8892123.03354000000 761920.92989800000

465 8892119.91455000000 761945.67325400000

466 8892115.50785000000 761980.63175600000

467 8892108.74509000000 762034.58556800000

468 8892106.78367000000 762051.59047000000

469 8892104.06226000000 762075.18428500000

470 8892102.63514000000 762085.33279200000

471 8892102.10140000000 762089.12835200000

472 8892101.77361000000 762092.34011900000

473 8892094.25080000000 762166.05075300000

474 8892089.43950000000 762203.00700500000

475 8892088.11889000000 762212.99143900000

476 8892084.46573000000 762240.61118100000

477 8892081.97934000000 762262.60655400000

478 8892080.12368000000 762279.02228400000

479 8892076.54149000000 762306.44501600000

480 8892069.16947000000 762351.82124000000

481 8892045.09019000000 762349.07877000000

482 8892037.12040000000 762363.71158700000

483 8892029.79242000000 762376.92765900000

484 8892024.54229000000 762385.96260800000

485 8892016.09137000000 762399.77735300000

486 8892006.23669000000 762415.88681500000

487 8892006.19746000000 762415.93583700000

488 8892006.05347000000 762416.11579300000

489 8891993.46398000000 762431.84930600000

490 8891984.84726000000 762440.60025900000

491 8891962.72270000000 762461.80347500000
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492 8891958.33802000000 762466.11834500000

493 8891952.11403000000 762472.24334100000

494 8891938.15801000000 762485.97872200000

495 8891933.30513000000 762490.75123400000

496 8891912.74947000000 762509.39235100000

497 8891902.06484000000 762520.71946500000

498 8891896.21449000000 762527.58444100000

499 8891902.12011000000 762530.66624500000

500 8891914.09263000000 762532.56413400000

501 8891942.70825000000 762536.62824600000

502 8891951.96218000000 762537.82827100000

503 8891992.47313000000 762543.08160500000

504 8891997.51769000000 762543.73615200000

505 8892116.65208000000 762558.85025300000

506 8892125.15453000000 762559.97763100000

507 8892153.33317000000 762563.71395700000

508 8892187.78083000000 762568.28150500000

509 8892238.64728000000 762576.60360900000

510 8892234.19286000000 762608.05823800000

511 8892228.00459000000 762657.29738700000

512 8892224.05352000000 762691.84851700000

513 8892218.05749000000 762739.68757300000

514 8892213.90036000000 762771.64516800000

515 8892213.98727000000 762778.89808200000

516 8892236.81111000000 762788.41642200000

517 8892272.09810000000 762804.27167400000

518 8892270.29157000000 762806.94512100000

519 8892285.76614000000 762815.52519200000

520 8892297.91570000000 762823.97967000000

521 8892301.99896000000 762826.82105900000

522 8892311.70018000000 762835.31136000000

523 8892322.35577000000 762845.18533200000

524 8892331.74688000000 762854.89107200000

525 8892345.63205000000 762869.16107500000

526 8892348.86202000000 762866.82595100000

527 8892358.32180000000 762881.35664200000

528 8892360.17602000000 762884.20480700000

529 8892361.90703000000 762871.97086000000

530 8892364.90194000000 762850.80432100000

531 8892369.65181000000 762827.27157000000

532 8892378.12970000000 762764.30316800000
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533 8892386.69235000000 762700.70684100000

534 8892399.27401000000 762607.44896700000

535 8892404.68729000000 762569.19606500000

536 8892407.70366000000 762544.40045000000

537 8892413.37832000000 762493.52193500000

538 8892434.34598000000 762490.91408900000

539 8892512.00068000000 762500.88349500000

540 8892523.75673000000 762494.15427600000

541 8892526.87119000000 762493.56653400000

542 8892532.75267000000 762496.23607900000

543 8892550.88307000000 762491.24677700000

544 8892553.14975000000 762491.10491100000

545 8892561.16868000000 762490.60302500000

546 8892572.29861000000 762489.90642700000

547 8892598.97418000000 762497.00583000000

548 8892614.46132000000 762499.94521600000

549 8892631.22335000000 762503.58864200000

550 8892644.01293000000 762503.99800200000

551 8892651.20103000000 762504.65186000000

552 8892657.47299000000 762505.22238200000

553 8892694.09207000000 762505.30516100000

554 8892724.25419000000 762505.63046600000

555 8892743.60358000000 762505.66723100000

556 8892762.52948000000 762504.94651600000

557 8892777.64238000000 762505.00936100000

558 8892773.14507000000 762523.00397200000

559 8892770.61820000000 762541.67447500000

560 8892765.48629000000 762572.95166200000

561 8892788.61014000000 762577.88537200000

562 8892802.77216000000 762580.90698000000

563 8892814.27612000000 762587.15124400000

564 8892833.96332000000 762594.95458100000

565 8892841.49231000000 762598.06510100000

566 8892850.17037000000 762601.65034800000

567 8892862.67163000000 762607.69299500000

568 8892869.43753000000 762612.33297400000

569 8892874.60094000000 762615.87400000000

570 8892887.70469000000 762624.86057800000

571 8892897.58862000000 762634.27184000000

572 8892903.79413000000 762625.18104000000

573 8892912.53519000000 762612.37579000000
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574 8892918.57509000000 762603.52760100000

575 8892928.26453000000 762589.33300700000

576 8892936.80534000000 762572.98935200000

577 8892956.15172000000 762535.96819200000

578 8892967.30660000000 762488.22077100000

579 8892967.58950000000 762487.33036700000

580 8892970.78382000000 762477.27673700000

581 8892974.47830000000 762465.64887600000

582 8892989.61635000000 762418.00405300000

583 8892998.33996000000 762420.93272400000

584 8893013.75600000000 762426.10816100000

585 8893023.08099000000 762429.23872200000

586 8893025.35094000000 762426.24642300000

587 8893037.92131000000 762409.67590200000

588 8893038.02924000000 762409.54981900000

589 8893044.51379000000 762401.97481700000

590 8893049.40552000000 762397.40561500000

591 8893056.70911000000 762391.94687300000

592 8893064.00208000000 762366.11412900000

593 8893067.70049000000 762353.40475300000

594 8893066.98470000000 762347.63743400000

595 8893064.86893000000 762330.75905600000

596 8893062.12306000000 762308.46615600000

597 8893058.76033000000 762303.86982900000

598 8893049.19909000000 762290.80107000000

599 8893033.11736000000 762268.81981000000

600 8893024.91615000000 762256.30450300000

601 8893023.82876000000 762256.12371300000

602 8893002.15790000000 762252.52070400000

603 8892920.43696000000 762244.49442500000

604 8892910.47985000000 762239.63714900000

605 8892902.45888000000 762235.72435900000

606 8892854.57528000000 762229.72059800000

607 8892859.00825000000 762206.98116800000

608 8892861.30111000000 762195.21968500000

609 8892867.57740000000 762150.34298100000

610 8892800.85249000000 762136.00345000000

611 8892799.96711000000 762123.28517900000

612 8892798.92412000000 762108.30305100000

613 8892798.22535000000 762098.26549900000

614 8891528.90828000000 760629.65303400000
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ඕ දෙකාටස: ගුවන් දෙතාටුදෙපාල ආශ්රිත කලාපය
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ඕ දෙකාටස: ගුවන් දෙතාටුදෙපාල ආශ්රිත කලාපය

ප්රධාන කලාපදෙ� නම ගුවන් මේතාාටුමේපාාලැ ආශ්රිතා කලැාපාය 1.75

කලාප  මායිම්

උතුරටා: රත්මලැාන - මිරිහැාන මාර්ගැය 
අක්ෂාංශ: 6O49'38.20''N , මේේශාංශ: 79O52'56.65''E
අක්ෂාංශ: 6O49'47.57''N , මේේශාංශ: 79O52'53.76''E
අක්ෂාංශ: 6O49'53.23''N , මේේශාංශ: 79O53'0.93''E 
යමේසංෝරපුර මාර්ගැය
අක්ෂාංශ: 6O49'43.29''N , මේේශාංශ: 79O53'22.20''E
අක්ෂාංශ: 6O49'45.13''N , මේේශාංශ: 79O53'27.98''E 

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා උතුරු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා
අක්ෂාංශ: 6O49'44.79''N , මේේශාංශ: 79O53'28.24''E 
අක්ෂාංශ: 6O49'36.36''N , මේේශාංශ: 79O53'24.72''E
නව ගුවන් මේතාාටුමේපාාලැ මාර්ගැය,  හැත්වන හැරස් වීදිය
අක්ෂාංශ: 6O49'13.16''N , මේේශාංශ: 79O53'32.03''E කඳවලැ මාර්ගැය අවසංානය 
ෙක්වාෙ

ෙකුණටා: ඉහැතා නැමේගැනහිර මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා කඳවලැ මාර්ගැමේය  
මායිම ෙක්වාෙ

බටාහිරටා: ඉහැතා ෙකුණු මායිමේ� අවසංන් ලැක්ෂමේ� සිටා
අක්ෂාංශ: 6O48'59.32''N , මේේශාංශ: 79O53'4.52''E
නව ගුවන් මේතාාටුමේපාාලැ මාර්ගැය
අක්ෂාංශ: 6O48'50.01''N , මේේශාංශ: 79O53'50.97''E
අක්ෂාංශ: 6O49'12.65''N , මේේශාංශ: 79O53'1.65''E සංහැ මේසංත්සිරි මාවතා අවසංානය 
ෙක්වා අඳින ලැෙ මේර්ඛාමේවන් වටා වූ සංමස්තා ප්රමේේශය මේ�. 

Id POINT_X POINT_Y

1 8893548.66519000000 761338.60921100000

2 8893558.84122000000 761318.55865200000

3 8893576.14302000000 761284.46775700000

4 8893540.84881000000 761264.52330600000

5 8893515.64438000000 761250.10679700000

6 8893497.16931000000 761238.73949500000

7 8893508.42190000000 761221.08598400000

8 8893522.08551000000 761199.64997100000

9 8893542.42685000000 761167.73765500000

10 8893547.81073000000 761163.21432900000

11 8893553.46498000000 761152.47757600000

12 8893565.92846000000 761126.15093400000

13 8893576.27831000000 761103.02307000000

14 8893593.54091000000 761064.44771900000

15 8893611.24893000000 761024.87712900000

16 8893585.26971000000 761029.99720700000

17 8893517.73732000000 761043.47228700000
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18 8893517.76937000000 761025.87692200000

19 8893517.82352000000 760996.15661200000

20 8893517.86653000000 760972.54758200000

21 8893517.89365000000 760957.66125200000

22 8893517.91523000000 760945.81614500000

23 8893568.94402000000 760847.43699400000

24 8893542.32485000000 760833.56768200000

25 8893525.56497000000 760824.52670800000

26 8893483.89980000000 760801.14526700000

27 8893454.87345000000 760784.85649800000

28 8893422.39252000000 760766.62918000000

29 8893367.11613000000 760735.60943000000

30 8893319.22088000000 760708.73186500000

31 8893178.44957000000 760629.12238000000

32 8893139.14461000000 760606.46944300000

33 8893073.31579000000 760568.68971800000

34 8892997.34250000000 760527.34775300000

35 8892946.50810000000 760499.85782200000

36 8892928.64197000000 760490.19628200000

37 8892815.16608000000 760426.32468400000

38 8892759.73382000000 760512.05296900000

39 8892730.03039000000 760566.11002100000

40 8892710.27386000000 760599.94698400000

41 8892697.30723000000 760623.53302700000

42 8892695.74958000000 760626.48779900000

43 8892684.59720000000 760647.64321900000

44 8892662.84480000000 760688.90614400000

45 8892651.99699000000 760709.76007100000

46 8892627.12477000000 760668.99161200000

47 8892595.56429000000 760616.44932700000

48 8892565.26760000000 760570.16709500000

49 8892531.44844000000 760518.50401400000

50 8892490.68281000000 760454.80679900000

51 8892458.82115000000 760404.54144300000

52 8892440.89698000000 760376.26410400000

53 8892408.99336000000 760326.65895000000

54 8892408.47790000000 760325.85749200000

55 8892385.55949000000 760290.39608900000

56 8892385.51626000000 760290.33696400000

57 8892365.22526000000 760262.58753300000

58 8892352.70703000000 760245.47236400000
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59 8892341.39909000000 760258.48764500000

60 8892300.58864000000 760305.45990600000

61 8892261.58829000000 760342.85800900000

62 8892257.59035000000 760346.46055300000

63 8892250.99913000000 760352.39992000000

64 8892271.01885000000 760386.42078900000

65 8892281.17815000000 760403.68518100000

66 8892289.05867000000 760417.07709100000

67 8892308.65830000000 760450.38412100000

68 8892326.72247000000 760481.08182100000

69 8892333.78073000000 760493.07642100000

70 8892349.19645000000 760519.27348000000

71 8892373.34849000000 760560.31680800000

72 8892395.26808000000 760597.56636100000

73 8892396.60106000000 760599.83170200000

74 8892395.54676000000 760601.84391700000

75 8892404.04162000000 760634.60514000000

76 8892416.21274000000 760668.79634600000

77 8892438.45820000000 760731.28848200000

78 8892484.14824000000 760790.27823300000

79 8892506.87772000000 760826.65761400000

80 8892526.68136000000 760858.23797900000

81 8892536.98686000000 760874.55017100000

82 8892554.70396000000 760902.59384200000

83 8892570.05739000000 760926.89609200000

84 8892585.07452000000 760950.66603100000

85 8892626.56224000000 761019.57954600000

86 8892626.68307000000 761020.64646500000

87 8892625.53539000000 761027.12594600000

88 8892608.82297000000 761045.31134300000

89 8892599.38064000000 761062.79215100000

90 8892589.46956000000 761081.14075400000

91 8892569.90668000000 761117.35794000000

92 8892563.03764000000 761130.07476300000

93 8892550.42276000000 761153.42900400000

94 8892531.03890000000 761189.31481900000

95 8892518.07076000000 761213.32312000000

96 8892491.12120000000 761263.21558200000

97 8892479.39386000000 761284.92673200000

98 8892423.78611000000 761384.71285700000

99 8892400.12601000000 761429.85952400000
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100 8892394.23804000000 761441.09455400000

101 8892386.18214000000 761457.49258600000

102 8892401.83344000000 761466.19150900000

103 8892424.02618000000 761478.52621000000

104 8892453.33342000000 761495.07833000000

105 8892453.33828000000 761495.08106300000

106 8892518.23901000000 761531.80420700000

107 8892570.07349000000 761561.66692500000

108 8892608.38930000000 761592.92300800000

109 8892609.38067000000 761618.71370900000

110 8892603.85712000000 761679.00752500000

111 8892600.24397000000 761714.63597300000

112 8892598.62077000000 761727.21553500000

113 8892598.01707000000 761784.71386800000

114 8892581.96829000000 761790.18727300000

115 8892564.21801000000 761794.40516100000

116 8892539.60224000000 761800.25445300000

117 8892508.18290000000 761807.72043700000

118 8892468.32780000000 761817.19094700000

119 8892438.37953000000 761914.80197400000

120 8892414.44768000000 761992.80370400000

121 8892405.90579000000 762020.64447700000

122 8892388.29675000000 762078.03820500000

123 8892379.27211000000 762107.45252300000

124 8892401.57042000000 762125.14459600000

125 8892433.87151000000 762150.77317100000

126 8892460.77421000000 762172.11850300000

127 8892488.55874000000 762194.16349300000

128 8892534.74637000000 762230.81005500000

129 8892601.41779000000 762283.70887400000

130 8892658.49409000000 762228.83135300000

131 8892681.70147000000 762206.51803200000

132 8892712.23403000000 762177.16171100000

133 8892754.56688000000 762136.45974200000

134 8892776.00540000000 762115.84715800000

135 8892798.22535000000 762098.26549900000

136 8892781.32705000000 762074.87829700000

137 8892844.60295000000 761993.89703000000

138 8892865.54556000000 761967.78285100000

139 8892899.36918000000 761925.60680400000

140 8892918.76118000000 761902.45777200000
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141 8892939.45554000000 761878.02211100000

142 8892961.44577000000 761853.22723400000

143 8893010.83135000000 761826.26101900000

144 8893036.24102000000 761839.56593400000

145 8893080.49591000000 761866.14123300000

146 8893105.49077000000 761892.63859100000

147 8893137.59622000000 761910.65898100000

148 8893174.63922000000 761930.90311900000

149 8893246.47008000000 761970.61693700000

150 8893299.11574000000 761996.96372700000

151 8893336.58568000000 762015.15050500000

152 8893374.61613000000 762043.69681500000

153 8893422.41223000000 762037.19210900000

154 8893454.77076000000 762026.00270900000

155 8893476.17800000000 761993.37104500000

156 8893473.44270000000 761977.64255800000

157 8893458.07226000000 761954.68784300000

158 8893450.00878000000 761942.64559100000

159 8893430.02212000000 761912.71414200000

160 8893413.25340000000 761887.51499500000

161 8893400.36493000000 761868.14688600000

162 8893377.56572000000 761833.88547400000

163 8893352.63396000000 761796.41937800000

164 8893337.33552000000 761770.28776100000

165 8893338.85328000000 761743.10649700000

166 8893348.14430000000 761725.22381000000

167 8893348.71937000000 761724.12380100000

168 8893360.03740000000 761702.47451800000

169 8893380.72850000000 761662.89632500000

170 8893390.63287000000 761643.95113500000

171 8893419.95539000000 761587.86282500000

172 8893438.66363000000 761552.07757400000

173 8893476.72306000000 761479.27718400000

174 8893495.56669000000 761443.23289000000

175 8893512.08190000000 761410.69184700000

176 8893526.62008000000 761382.04625400000

177 8893542.30417000000 761351.14279000000
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ඉං දෙකාටස: මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය
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ඉං දෙකාටස: මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය

ප්රධාන කලාපදෙ� නම මිශ්ර සංංවර්ධන කලැාපාය 2.75

කලාප  මායිම්

උතුරටා: භූමේගැෝලීය වශමේයන් ඇලැ මාර්ගැයටා මායි�ව සංහැ භූමේගැෝලීය වශමේයන් ඇලැ 
ඉවුර පාාර සංමඟ සං�බන්ධ මේ�

නැමේගැනහිරටා: ඉහැතා  අවසංන් ලැක්ෂමේ�න් ආර��ව  

අක්ෂාංශ: 6O51'49.37''N , මේේශාංශ: 79O52'5.86''E 
අක්ෂාංශ: 6O51'49.37''N , මේේශාංශ: 79O51'56.95''E 
අක්ෂාංශ: 6O51'43.07''N , මේේශාංශ: 79O51'57.44''E 
අක්ෂාංශ: 6O51'35.09''N , මේේශාංශ: 79O52'1.74''E 
අක්ෂාංශ: 6O51'35.77''N , මේේශාංශ: 79O52'1.23''E 
අක්ෂාංශ: 6O51'32.32''N , මේේශාංශ: 79O52'6.84''E 
උෙයාන පාාර , ජෛවෙය පාාර, රණජාය ගැම, මල්වත්තා,ෙ�මලැන්කර මාවතා, මේපාාකුණ 
පාාර, ශාන්තා සිල්මේවස්ට්ර පාාර, ජායමාවතා, සීවලී පාාර

අක්ෂාංශ: 6O50'21.50''N , මේේශාංශ: 79O52'13.31''E 
අක්ෂාංශ: 6O50'21.50''N , මේේශාංශ: 79O52'13.31''E 
වරරප්පාලැ පාාර , පාල්ලිය පාාර, ශ්රී ගුණරත්න මාවතා
අක්ෂාංශ: 6O50'10.53''N , මේේශාංශ: 79O52'10.08''E 
අක්ෂාංශ: 6O50'7.78''N , මේේශාංශ: 79O52'10.38''E 
මේමමේන්රිගැම, මේේදුනු මින්මැදුර, පාන්සංලැ මේපාමේෙසං
අක්ෂාංශ: 6O49'51.24''N , මේේශාංශ: 79O52'9.68''E 
අක්ෂාංශ: 6O49'48.01''N , මේේශාංශ: 79O52'12.90''E 
අක්ෂාංශ: 6O49'45.86''N , මේේශාංශ: 79O52'13.58''E 
අක්ෂාංශ: 6O49'44.86''N , මේේශාංශ: 79O52'16.13''E 
ශ්රී විපුලැසංාර මාවතා
අක්ෂාංශ: 6O49'32.94''N , මේේශාංශ: 79O52'19.34''E 
උෙයාන පාාර මේෙමේවනි පාටුමගැ, ගැබිරිමේ�ල් මේපාමේර්රා මාවතා, ශ්රී ධ�මෙර මාවතා
අක්ෂාංශ: 6O49'19.35''N , මේේශාංශ: 79O52'35.21''E 
අක්ෂාංශ: 6O49'14.88''N , මේේශාංශ: 79O52'33.16''E 
අක්ෂාංශ: 6O49'11.17''N , මේේශාංශ: 79O52'26.98''E 
අක්ෂාංශ: 6O49'8.17''N , මේේශාංශ: 79O52'28.66''E 
අක්ෂාංශ: 6O49'5.55''N , මේේශාංශ: 79O52'30.59''E 
අක්ෂාංශ: 6O49'1.84''N , මේේශාංශ: 79O52'34.27''E 
අක්ෂාංශ: 6O48'59.55''N , මේේශාංශ: 79O52'37.35''E
අක්ෂාංශ: 6O48'56.75''N , මේේශාංශ: 79O52'41.53''E
අක්ෂාංශ: 6O48'54.47''N , මේේශාංශ: 79O52'45.13''E

ෙකුණටා: ඉහැතා  අවසංන් ලැක්ෂමේ�න් ආර��ව අඛණ්ඩව

අක්ෂාංශ: 6O48'54.08''N , මේේශාංශ: 79O52'44.31''E
අක්ෂාංශ: 6O48'52.49''N , මේේශාංශ: 79O52'41.72''E
අක්ෂාංශ: 6O48'51.15''N , මේේශාංශ: 79O52'39.34''E
අක්ෂාංශ: 6O48'50.20''N , මේේශාංශ: 79O52'37.14''E
අක්ෂාංශ: 6O48'50.10''N , මේේශාංශ: 79O52'35.83''E
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කලාප  මායිම්

බටාහිරටා: ඉහැතා අවසංන් ලැක්ෂමේ�න් ආර��ව

අක්ෂාංශ: 6O48'50.12''N , මේේශාංශ: 79O52'35.76''E
අක්ෂාංශ: 6O48'57.51''N , මේේශාංශ: 79O52'35.829.81''E
අක්ෂාංශ: 6O49'1.55''N , මේේශාංශ: 79O52'25.38''E
අක්ෂාංශ: 6O49'1.83''N , මේේශාංශ: 79O52'21.06''E
අක්ෂාංශ: 6O49'5.43''N , මේේශාංශ: 79O52'19.48''E
අක්ෂාංශ: 6O49'9.46''N , මේේශාංශ: 79O52'19.28''E
අක්ෂාංශ: 6O49'12.93''N , මේේශාංශ: 79O52'18.02''E
අක්ෂාංශ: 6O49'17.33''N , මේේශාංශ: 79O52'13.80''E
අක්ෂාංශ: 6O49'25.26''N , මේේශාංශ: 79O52'7.31''E
අක්ෂාංශ: 6O49'37.19''N , මේේශාංශ: 79O52'4.02''E
අක්ෂාංශ: 6O49'37.14''N , මේේශාංශ: 79O52'1.05''E

ශාන්තා මේ�රී පාාර, සංමුද්රාසංන්න මේපාමේෙසං,
අක්ෂාංශ: 6O49'50.08''N , මේේශාංශ: 79O51'57.34''E
අක්ෂාංශ: 6O49'55.02''N , මේේශාංශ: 79O51'57.42''E
නැවතු�මේපාාළ පාාර, සිමේමාන් අමේබ්වික්රම මේපාමේෙසං, මේහැෝටාල් පාාර

අක්ෂාංශ: 6O50'29.94''N , මේේශාංශ: 79O51'59.07''E
අක්ෂාංශ: 6O50'32.60''N , මේේශාංශ: 79O51'58.61''E
අක්ෂාංශ: 6O50'36.00''N , මේේශාංශ: 79O51'57.87''E
අක්ෂාංශ: 6O50'49.37''N , මේේශාංශ: 79O51'56.34''E

ඖබුර්න් මේපාමේෙසං, ඖබුර්න් පාටුමගැ, අමේපාාන්සු පාටුමගැ
අක්ෂාංශ: 6O50'58.35''N , මේේශාංශ: 79O51'49.62''E

මේස්නානායක මේපාමේෙසං, මේ�යර්ලැයින් පාාර
අක්ෂාංශ: 6O51'22.07''N , මේේශාංශ: 79O51'52.51''E 
අක්ෂාංශ: 6O51'29.54. ''N , මේේශාංශ: 79O51'50.75 ''E 
අක්ෂාංශ: 6O51'35.99 ''N , මේේශාංශ: 79O51'49.34''E 
අක්ෂාංශ: 6O51'40.64''N , මේේශාංශ: 79O51'48.14''E 
අක්ෂාංශ: 6O51'45.97''N , මේේශාංශ: 79O51'46.95''E 

Id POINT_X POINT_Y

1 8891104.55189000000 765248.15994800000

2 8891016.66662000000 765199.04661200000

3 8891002.26375000000 765111.34616600000

4 8890957.65206000000 765123.41788400000

5 8890856.20124000000 765100.31084100000

6 8890739.71755000000 765066.06384900000

7 8890775.70934000000 764959.05316200000

8 8890836.11176000000 764806.37064300000

9 8890907.76194000000 764802.14817000000

10 8890907.77807000000 764801.84766500000

11 8890906.40916000000 764670.03829500000

12 8890901.06909000000 764572.23582700000

13 8890916.00672000000 764470.79062900000

14 8890970.54169000000 764450.38911200000
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15 8890959.05585000000 764326.88188200000

16 8890932.76110000000 764301.95598100000

17 8890941.61774000000 764236.23253400000

18 8890954.69460000000 764160.92233200000

19 8890956.03582000000 764129.51497000000

20 8890953.57676000000 764129.30777500000

21 8890889.40163000000 764118.85069000000

22 8890924.74028000000 763971.37666600000

23 8890925.33829000000 763967.75921900000

24 8890940.99712000000 763933.42744100000

25 8891095.67088000000 763815.49610200000

26 8891036.49969000000 763753.52493000000

27 8891004.28168000000 763728.74841700000

28 8891014.60073000000 762920.34904500000

29 8891026.97239000000 762797.40455600000

30 8890952.53275000000 762731.92623600000

31 8890996.14967000000 762496.49757900000

32 8890996.31221000000 762496.07466300000

33 8890996.50925000000 762495.66124300000

34 8890967.16444000000 762452.16914700000

35 8890969.21750000000 762219.20039400000

36 8891055.74464000000 762237.56687200000

37 8891056.27160000000 762237.70231000000

38 8891099.19109000000 762140.19595600000

39 8891228.94336000000 762033.30605700000

40 8891269.11906000000 761878.96589900000

41 8891282.70258000000 761751.91370200000

42 8891348.68076000000 761522.41365100000

43 8891349.17122000000 761521.92178200000

44 8891423.13906000000 761515.27750100000

45 8891423.63201000000 761515.32030200000

46 8891457.75870000000 761270.93621600000

47 8891469.40696000000 761235.48234300000

48 8891509.11895000000 761140.20425800000

49 8891728.44656000000 761271.98851700000

50 8891765.43651000000 761297.89308200000

51 8891766.64516000000 761295.78417300000

52 8891766.38984000000 761295.62488900000

53 8891831.23413000000 761183.08626600000

54 8891845.11900000000 761160.72249500000

55 8891847.06076000000 761155.61879000000
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56 8891830.66890000000 761146.28962800000

57 8891811.30535000000 761135.26918200000

58 8891782.35832000000 761118.82110900000

59 8891636.64111000000 761036.02244600000

60 8891537.49439000000 760979.68555300000

61 8891616.61133000000 760859.05782600000

62 8891718.32611000000 760733.43314300000

63 8891762.59741000000 760694.50182200000

64 8891793.90449000000 760668.22681800000

65 8891822.33154000000 760647.50104800000

66 8891858.69042000000 760621.86863800000

67 8891858.70155000000 760621.86081200000

68 8891915.55673000000 760582.06413700000

69 8892025.19495000000 760508.39227400000

70 8892112.70087000000 760452.90930000000

71 8892113.10169000000 760452.64660000000

72 8892087.73101000000 760439.75891900000

73 8892033.74540000000 760409.11060100000

74 8891977.16083000000 760372.01653500000

75 8891915.57610000000 760339.93364400000

76 8891865.17072000000 760318.68279800000

77 8891823.54458000000 760316.65207600000

78 8891821.58320000000 760373.74896700000

79 8891779.99588000000 760429.94231200000

80 8891754.48321000000 760452.14455600000

81 8891715.04006000000 760484.36721200000

82 8891692.61240000000 760499.20304700000

83 8891599.65730000000 760577.97946500000

84 8891569.65808000000 760606.45444100000

85 8891547.21642000000 760632.44291400000

86 8891500.94270000000 760674.76884400000

87 8891477.10145000000 760700.92076600000

88 8891368.23790000000 760681.54157900000

89 8891349.96787000000 760724.17736000000

90 8891318.55350000000 760797.48746700000

91 8891353.43402000000 760805.27376500000

92 8891345.51903000000 760829.71679700000

93 8891325.71195000000 760889.11652100000

94 8891303.77514000000 760957.97609800000

95 8891256.33777000000 760958.81656100000

96 8891244.23255000000 761007.07910100000
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97 8891250.60825000000 761015.94747900000

98 8891244.16147000000 761037.66328400000

99 8891243.90554000000 761052.28874600000

100 8891244.11995000000 761074.15420500000

101 8891203.91917000000 761088.73414000000

102 8891182.94615000000 761103.16404700000

103 8891151.23624000000 761147.14176400000

104 8891123.21519000000 761218.70061400000

105 8891104.79986000000 761217.61993700000

106 8891069.16732000000 761260.60578800000

107 8891021.19383000000 761318.34219000000

108 8890976.20396000000 761372.54243900000

109 8890934.83716000000 761422.37779200000

110 8890918.97424000000 761441.48813400000

111 8890913.78376000000 761491.43114900000

112 8890897.18614000000 761530.31618300000

113 8890874.72474000000 761583.92919600000

114 8890868.41153000000 761624.40899900000

115 8890863.80935000000 761670.50837600000

116 8890848.52535000000 761722.00786500000

117 8890842.93684000000 761784.38802200000

118 8890771.34810000000 761777.05178300000

119 8890748.25673000000 761781.08420600000

120 8890748.39207000000 761803.96805700000

121 8890741.53176000000 761816.99435400000

122 8890741.88932000000 761863.77073900000

123 8890744.46884000000 761922.17589200000

124 8890673.94143000000 761924.09814800000

125 8890668.54890000000 761984.95293400000

126 8890655.24075000000 762022.62366600000

127 8890639.18459000000 762060.35346200000

128 8890652.24414000000 762076.68882300000

129 8890651.48382000000 762103.88672500000

130 8890651.12669000000 762140.95323900000

131 8890644.95646000000 762155.72280700000

132 8890663.99482000000 762167.48880100000

133 8890631.01298000000 762213.94636900000

134 8890622.89706000000 762268.32989800000

135 8890635.68027000000 762304.20159600000

136 8890637.07692000000 762344.01465100000

137 8890635.35004000000 762397.49968000000
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138 8890596.77874000000 762396.43747300000

139 8890592.31660000000 762453.23870000000

140 8890590.61116000000 762491.73362600000

141 8890590.49739000000 762552.04664800000

142 8890602.75064000000 762550.89920200000

143 8890608.73829000000 762596.06875500000

144 8890616.16158000000 762672.10690100000

145 8890603.62127000000 762713.46733400000

146 8890646.55108000000 762819.05671000000

147 8890653.84396000000 762851.56102000000

148 8890662.65775000000 762904.27502000000

149 8890678.69520000000 762971.10999600000

150 8890693.89833000000 763035.57392800000

151 8890722.22989000000 763160.61194300000

152 8890732.01232000000 763224.68139200000

153 8890737.61000000000 763329.33907700000

154 8890745.22899000000 763390.33880200000

155 8890697.50343000000 763382.88174700000

156 8890686.69589000000 763449.07306700000

157 8890674.65543000000 763510.00294600000

158 8890659.99724000000 763547.34217600000

159 8890647.49953000000 763643.91703300000

160 8890636.18785000000 763732.83326700000

161 8890627.52767000000 763797.69353700000

162 8890621.16055000000 763868.73608100000

163 8890615.13090000000 763918.85358100000

164 8890607.65973000000 764006.28172600000

165 8890605.54800000000 764030.77984900000

166 8890534.07865000000 764017.45476000000

167 8890534.63480000000 764064.40823500000

168 8890526.64545000000 764074.35766000000

169 8890503.50255000000 764105.26537200000

170 8890502.14736000000 764145.22995300000

171 8890426.53426000000 764149.54259700000

172 8890413.84731000000 764217.39007600000

173 8890387.20994000000 764364.48835700000

174 8890372.79638000000 764515.44144600000

175 8890363.35414000000 764565.71082500000

176 8890346.55464000000 764663.37115700000

177 8890354.35278000000 764742.11259900000

178 8890378.54117000000 764781.55423200000
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179 8890408.02285000000 764789.26141500000

180 8890464.73924000000 764798.13731600000

181 8890537.99863000000 764813.73907000000

182 8890536.75432000000 764817.94654400000

183 8890309.42132000000 765799.80227400000

184 8890330.62890000000 765819.85090000000

185 8890376.01770000000 765849.60430000000

186 8890426.28430000000 765888.24740000000

187 8890435.29890000000 765895.89300000000

188 8890441.95000000000 765901.53390000000

189 8890456.08140000000 765913.51930000000

190 8890480.55270000000 765936.90330000000

191 8890495.44220000000 765954.36760000000

192 8890502.24260000000 765963.62160000000

193 8890503.31550000000 765965.08140000000

194 8890515.82030000000 765982.09790000000

195 8890522.87110000000 765989.78750000000

196 8890519.90813000000 765993.19574600000

197 8890551.62405000000 765994.08309200000

198 8890622.53386000000 765989.42250900000

199 8890744.69519000000 765983.72252400000

200 8890801.35842000000 765979.87911800000

201 8890903.69148000000 765892.42748200000

202 8890853.11902000000 765862.79347200000

203 8890618.01369000000 765805.03481400000

204 8890618.05630000000 765804.80945500000

205 8890634.85381000000 765724.12021300000

206 8890663.00789000000 765660.39938100000

207 8890670.63004000000 765652.09462000000

208 8890694.40166000000 765567.91024300000

209 8890766.94721000000 765457.32722500000

210 8890879.73904000000 765384.55641300000

211 8891028.34208000000 765311.62684000000

212 8891031.75987000000 765308.94925900000

213 8891032.04192000000 765308.74205100000

214 8891032.04192000000 765308.74205100000
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